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١٤
دی ١٣٩٦

ایــن شــامره ضمیمــه خواهــد داشــت ، محتــوای ضمیمــه فــوق مربــوط بــه جمــع 
بنــدی فعالیــت تــا کنونــی جمــع قــدم اول بــا دیــدگاه هــای متفــاوت خواهــد بــود 

، امــا چــون مطالــب جمــع بنــدی و نقــد هــای فــوق بــه طــول انجامیــد.
 تصیمیــم گرفتیــم شــامره چهــارده را منتــرش کنیــم و 

ســپس ضمیمــه آن را ارایــه مناییــم.
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منونه های از اعرتاضالت دی ماه ١٣٩٦
   مقدمه ای بر مشکالت بعد از اعرتاضات دیامه

بخشی از لیست ارسال شده به عفو بین امللل در اوج  اعرتاضات دیامه
جوان اهل چالوس را دیشب در بازداشتگاه نیروی انتظامی کشتند

دستورالعمل ایمنی شعار نویسی
آدرس غلط

«اگر شورش ها فرو خوابید؟
استفادە از قاتالن حرفەای، برای رسکوب جنبش کارگری

اطالعیه ها و بیانیه ها
چرا تنبیه ماموران رسکوب رضورت حیاتی و تاریخی دارد؟

!!! اعرتاضات  مقابل زندانها را گسرتده تر کنیم
همه میادین شهر تهران برای اعرتاض است

گزارش از بازداشت ها «رضب و شتم شدید» در زندان ها
بیانیه ی تحلیلی درباره ی الیحه ی بودجه سال ١٣٩٧

نامه ۲۰۰۰ نفر از دانشجو معلامن و فعالین دانشجویی به رییس جمهور
خطاب به همه انسانهای انرتناسیونالیست جهان

!!!نیشکر هفت تپه و کمباین سازی تربیز  تکثیر خواهند شد

اعرتاضات
به کارگران هفت تپه، تشکل ها و فعالین جنبش کارگری

     تالش جهانی برای آزادی رضا شهابی
پیامی از عثامن_اسامعیلی

منونه های از جنایات جمهوری اسالمی
   ارشار و اوباش، مریدان و مدافعان حکومت اسالمی 

الربز ولی زاده و م. اخگر
کمیته حامیت از...

گزارش عمومی
جمع قدم اول    

علی پیروز- معلم و نقاش
غزل_تربیزیان

صادق کار

کمیته حامیت از...

کمیته حامیت از...
 جوانان جنوب غرب تهران

کمیته ی پیگیری ...
کانون صنفی معلامن استان تهران

محمود صالحی
جمع قدم اول

سندیکای کارگری هفت تپه
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    قطع دست سارق گوسفند با گیوتین در مشهد
اجرای حکم قطع دست دزد گوسفند در زندان مشهد

!فقط برای ۳۵ هزارتومان

روایت یک برده جنسی که از چنگ گروه اسالم گرای الشباب گریخته است
   موارد نقض حقوق برش در قرآن

سیاسی
    !!!معیار تفکیک انقالبیون از ضد انقالبیون است »

دالالن دانشگاهی و قلم فروشان امنیتی
همکاری زندانیان اصالح طلب با مسئوالن زندان

سکوالريسم چيست و چرا با آن مخالفم
فاشیسم از آنچه فکر می کنید به ما نزدیک تر است

اقتباس شده از گروه تلگرامی  اتحاد رسارسی کارگران ایران
به بهانه گرامی داشت ١٩ مارچ روز کمون پاریس

حکومت طبقاتی به زبان ساده

سازمانیابی و سازماندهی
بخشی از وظایف کمونیستی

بحث و تبادل نظر تئوریک
چرا ساخنت حزب سخت تر از قبل شده است؟

خاطرات مستند
دلنوشته ای از زانیار مرادی؛ برای خواهرش مبناسبت جشن تولد شانزده

دویدن زیر زوزه گلوله ها – گزارش میدانی
کار و زندگی کودکان افغانستانی در مراکز بازیافت زباله کرج

گل فروش رس کوچه می گفت
یه بزی مال همسایمون بود دزیدم

گزارش
مکاتبه ای در باره هرن

 مکاتبه دو رفیق در رابطه با تربیز
همه اعتقاد و اهداف و روند فعالیت شاهرخ

!!!...روزگارتلخ تراز زهر
صداي خوزستان باشيد

خالصه ای از وضعیت کمباین سازی تربیز

فریده جعفری
نیام قادری

مصاحبه با رحیمی
حمید دلقانی

امید حق وردی

بهرام دبیری
الربز ولی زاده

فریده جعفری

بهرام دبیری

زانیار مرادی
طاهر خلجانی

ترانه بنی یعقوب

م .ا

محمد ارشفی

اسامعيل محمدويل زهرا چوپانكاره
جمع قدم اول
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شعر
چندیست بی قرارم و هیچم قرار نیست

نان به زنجیر
! یلدای ما ، یلدای آن ها
برای دخرت خیابان انقالب

!!! ای آزادی
می خوانند خرد و خراب

با دخرتان شالی کار
آوازها
اینک

!!!سنگر بسازیم

محمود بهشتی لنگرودی
ایراندخت

سهراب_مهدی_پور
امید حق وردی
امید حق وردی

سهراب_مهدی_پور
سهراب_مهدی_پور
سهراب_مهدی_پور

محمود بهشتی لنگرودی
امید حق وردی
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اعرتاضات دیامه ١٣٩٦ روزهای اول دی ماه از شهر های خراسان رشوع شد و خیلی زود به همه نقاط ایران گسرتش یافت این 
اعرتاضات ظاهرا» ناگهانی رشوع شد و ظاهرا» ناگهانی متام شد اما هیچ کدام از این موارد نا گهانی نبود، یعنی نا گهانی رشوع 

نشد بلکه دنباله اعرتاضات دامئا» موجود بود فقط با شکل جدید گسرتش یافته اوج گرفت و می توان گفت یک سطح باالتر 
انتقال یافت و به سمت رسارسی شدن گام بر داشت، تقریبا» متامی شعار های آن و مطالبات طرح شده همگی آنهایی بودند 
که قبال» در نقاط مختلف توسط نیروهای مختلف بیان شده بودند و همچنین ناگهان نیز پایان نیافت چون هنوز ادامه دارد، 

فقط از شکل رسارسی آن کاسته شده است و فعالین همه جا در شکل های مختلف دنبال ان هستند که دوباره گسرتش بدهند 
، با زبان دیگر می توان گفت اعرتاضات دیامه تحت تاثیر اعرتاضات موجود ماقبل خود مانند اعرتاض معلامن ، کارگران ، زنان و 
بازنشستگان ، مالباخته گان ، دانشجویان و دست فروشان  با هامن مطالبات، همه آنها بخصوص اعرتاض به گرانی ، بی کاری ، 

هوای بد ، بی آبی ، و ... اوج گرفت و اکنون تاثیر خودش را در اعرتاضات مداوم گذاشته و اعرتاضات کارگران و دانشجویان و ... 
نسبت به قبل از دی ماه بسیار بیشرت شده است، بنا براین اعرتاضات همچنان ادامه دارد و تا زمانی که به خواسته هایش نرسد 
متام نخواهد شد. در همین حال که فعال» رسارسی بودنش کمرت شده است اما اعرتاضات را دقیقرت کرده و معرتضان را دعوت به 

سازماندهی بهرت کرده است و همه افراد در صحنه به دنبال رفع معایب سازماندهی هستند ، و البته موارد دیگری نیز نسبت به 
گذشته داشته که می توان به خصلت های خاص ان اشاره کرد :

دور انداخنت اصالح طلبان و پیروان انها و سبز ها چه حکومتی و جه بیرون از حکومتی ها ،   -١
رشکت بیشرت جوانان طبقه پایین با وزنه بسیار باال ، و پیوست الیه های پایینی به اعرتاضات،  -٢

ناتوانی حکومت از رسکوب ( شاید برخی بگویند رژیم توانسته رسکوب کند اما ما می گوییم نتوانسته چون اعرتاضات   -٣
واقعا» هنوز به شدت ادامه دارد و از هر روزنه ای بیرون می زند شک نکنیم جمهوری اسالمی مرده و از داخل فرو ریخته 

است، تنها تشکیالت بدرد بخوری (حزب انقالبی طبقه کارگر) که با خاک انداز زباله های جمهوری اسالمی را جمع کرده دفن 

منونه های از اعرتاضالت 
دی ماه ١٣٩٦

 مقدمه ای بر مشکالت بعد از اعرتاضات دیامه
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اش کند وجود ندارد) 
رشکت مستقیم و پر انرژی زنان ،   -٤

طرح مطالبات سیاسی و اقتصادی با هم ،   -٥
بر قرای پیوند میان معرتضان شهری و روستایی ،   -٦

راه یابی اعرتاضات به نقاطی که قبال» اسمی از آنها نبود، و گشرتش ادامه دار اعرتاض کشاورزان  -٧
بر قراری همپوشانی مطالبات اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، زیست محیطی ، هویت طلبی و ... با هم ،   -٨

ارایه حرکت ها و اشکال اعرتاضی بسیار جدید و ابتکاری از طرف توده ها ( شعار های کنایه ای برای دور زدن رسکوب   -٩
ها، موضوع دخرتان خیابان انقالب ، طرح کنرتل کارگری ، کشاندن اعرتاضات به عرص و شب برای کم کردن رسکوب ها و ...)

آچمز شدن همه جناح های جمهوری اسالمی  -١٠
حتی دشمنان جمهوری اسالمی هم در تایید اعرتاضات دیامه دست به عصا حرکت کردند.  -١١

...  -١٢
 و این نشان داد که این اعرتاضات کامال» اصیل بوده و رسمایه داری جهانی و داخلی و متامی عوامل شان را به وحشت انداخته 

است. به نظر ما مهمرتین کمبود آن نداشنت رهربی منسجم و یک دست و متمرکز بود هر چند معرتضان هر کدام در حوزه 
اعرتاضی خود متناسب با وضعیت روز عمل کردند ولی برای پیش برد احتیاج به رهربی متمرکز و انقالبی الزم است که وجود 

نداشت ، برای رسیدن به ان حدی که در دوره های بعدی اوج گیری اعرتاضات بتوان جمهوری اسالمی را رسنگون کرده و انقالب 
سوسیالیستی را پیش بربد نیاز به تشکل های گسرتده کارگران ، معلامن و دیگر نیروهای است و همچنین نیاز بسیار مربم به 
ایجاد فدراسیون های رسارسی بخصوص فدراسیون رسارسی کارگری در اشکال فدراسیون های رشته ای ، منطقه ای و رسارسی 
کشور داریم و در همین حال موازی با آنها نیاز حیاتی به حزب انقالبی طبقه کارگر دیده می شود،( بخصوص در این رابطه 

دستگیری های ادامه دار اخیر جوانان نشان داد که نبود حزب مورد نظر باعث شده انقالبیون بخصوص جوانان آموزش های الزم 
را برای هسته بندی ، مبارزات تشکیالتی و سازمان یافته را یاد نگرفته و حتی الفبای  مبارزه مخفی را هم یاد نگرفتند، بسیاری 
از آنها ندانسته فکر می کنند دارند مخفی و تشکیالتی مبارزه می کنند در حالی که کاریکاتوری از مبارزه مخفی و تشکیالتی را 

پیش گرفتند. رفقا به یاد داشته باشیم برخی از جریانات که هدف نهایشان در انقالبی ترین حالت رسنگونی جمهوری اسالمی 
است و اسرتاتژی آنها در مورد دستگیری ها این است که هر چه بیشرت جوانان را دستگیر کنند بهرت است چون جمهوری اسالمی 
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هزینه بیشرت خواهد داد به همین دلیل از دستگیر شدن جوانان نه تنها ناراحت نیستند بلکه خوشحال نیز هستند و طوری 
عمل می کنند که دستگیری بیشرت شود ، اما رفقا مبارزه ما با رسنگونی جمهوری اسالمی نه تنها متام منی شود بلکه تازه بعد 

از جمهوری اسالمی با شدت بیشرت رشوع خواهد شد بنابراین حتی در حین رسنگونی جمهوری اسالمی هم نباید نیروهای 
کمونیستی علنی شوند، بلکه باید با به کار بسنت سبک کار کمونیستی هم چنان مبارزه سازمانی ، تشکیالتی و رهربی سازمانی را 
بیشرت گسرتش بدهیم و حتی زمان رسنگونی جمهوری اسالمی و پس از ان نیز فراخور رشایط بین کار علنی و مخفی تناسبی باید 

بر قرار کرد، و هرچه بیشرت برای مبارزات آتی در دو حوزه علنی و مخفی یار گیری کنیم و نباید کار مخفی را کامال» تعطیل 
منود و به یاد داشته باشیم که رشایط ٥٧ و ٥٨ باعث شد متامی تشکیالت ها به باور اینکه انقالب شده و آزادی هست همه 

علنی شدند و جمهوری اسالمی چگونه همه را رسکوب کرد.)
 اگر تشکل های گسرتده توده ای و حزب انقالبی طبقه کارگر هر کدام نباشد امکان پیروزی انقالب نخواهد بود چرا که حتی اگر 
موفق به رسنگونی جمهوری اسالمی هم بشویم، رسمایه داری نیروهای دیگری را علیه انقالب اتی ایران در آستین پرورش داده 

و تحمیل خواهد کرد، بنا براین از هم اکنون برای ایجاد حزب انقالبی طبقه کارگر و تشکل های گسرتده توده ای و فدراسیون 
های رسارسی با پیوسنت به اهداف و برنامه های جمع قدم اول و با همکاری های مشرتک عملی در نقاط مشرتک تالش کنیم 
امکانات ساخته شدن تشکیالت های مورد نظر را ایجاد مناییم، که تنها راه پیروزی از طریق رهربی آنها عبور خواهد کرد، و 

ال غیر. ( البته تذکر یک مورد بسیار مهم درعمل و سبک کار تشکیالتی به شکل سبک کار کمونیستی بسیار مهم است، نیرو 
های دشمن مانند سبز ها و اصالح طلبان و سلطنت طلبان و ... تالش دارند نیروهای انقالبی چپ را لو بدهند و منونه های 

بسیاری در همین اعرتاضات اخیر دیده شده است ، اما این تازگی ندارد همیشه در طول تاریخ وجود داشته و از زمان ٥٧ به 
بعد نیز به شکل های گوناگون دیده شده است ، منونه های جدید و اعالم شده را حدود ده سال قبل توسط محمد قوچانی و 
...  در روزنامه ها ( روز نامه های همشهری و اطالعات و ...) علنی اعالم شد که باید در دانشگاهها چپ ها و مارکسیست ها 
را به پلیس سیاسی معرفی کنیم ، یا در زندان توسط نیروهای اصالح طلب (مانند بهمن امویی ، احمد زیدآبادی و ...) که علیه 

اعضای شورای زندانیان  (شاهرخ زمانی ، رسول بداغی و  سیمکو خالقی) طی طوماری با همکاری ماموران وزارت اطالعات  
امضا جمع آوری کرده بودند شاهرخ زمانی به زندان قزل حصار، و  سیمکو خالقی به اوین  تبعید شدند و رسول بداغی تنها 

مانند از این طریق شورای زندانیان منحل شد. و اخیرا» با همکاری جریانات اصالح طلب و سبز و سلطنتی ها بسیاری از نیروها 
شناسایی و به ماموران معرفی شدند و با نقشه های پلیس سیاسی نیروهای انقالبی را علیه همدیگر تهیج کردند. نیروهای 

انقالبی باید راه مبارزه با این روش های دشمن را پیدا کنند ، اینکه دشمن ما را لو بدهد هیچ تعجبی ندارد تعجب جای است 
که نیروهای ما هیچ کدام تشکیالتی عمل منی کنند ظاهرا» وامنود می کنند تشکیالتی هستند اما به اصول کار تشکیالتی، 

بخصوص سبک کار کمونیستی عمل منی کنند و دچار بیامری علنی گرایی هستند و حتی این بیامری علنی گرایی را زیر پوشش 
عضویت در هسته ها پنهان می کنند، یعنی طوری رفتار می کنند که اطرافیان متوجه شوند طرف تشکیالتی است ، این طریقه 

کار ، کار تشکیالتی ، کار مخفی و سبک کار کمونیستی نیست، بلکه بیامری علنی گرایی تحت پوشش کاریکاتوری از مخفی 
کاری است ، این بیامری است نه کار تشکیالتی، خودتان را از این بیامری نجات بدهید ، اگر این چنین ادامه بدهید هیچ نیازی 

نیست دشمن شام را شناسایی کند، خودتان ، خود تان را لو خواهید داد ، شاهرخ می گفت برخی از نیروها الکی می گویند 
مخفی کار می کنیم، ولی سبک کار شان «مثل هلوی» است ، با روشی کاری می کنند که خودشان می گویند « پلیس بیا منو 
بگیر» یا « هلو بیا برو تو گلو». ) رفقا بیدار شوید اگر قصد مبارزه دارید، واقعا»  تشکیالتی مبارزه کنید و الکی دیگران را به 

لو دادن متهم نکنید، و با بهانه لو دادن بیامری علنی گرایی خودتان را پنهان نکنید ، مبارزه مخفی اصول دارد، که حداقل آنها 
عبارتند از :

عدم ترسی اطالعات ( نباید در مورد کار تشکیالتی و سازمانی اطالعات اضافی به کسی بدهید یا اطالعات اضافی کسب   -١
کنید، در کار تشکیالتی کنجکاوی (یعنی هامن فضولی) نباید کرد، با غیر از اعضای هسته یا کمیته خودتان آنهم با رعایت کامل 

امنیتی حرف تشکیالتی یا بر نامه های سازمانی را بیان نکنید، از طریق تلفن یا شبکه های اجتامعی و ... نباید کارهای خاص 
تشکیالتی را بیان کرد. )
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عدم تداخل (یعنی حق نداریم هم زمان عضو دو هسته یا دو کمیته و بد تر از ان عضو دو تشکیالت متفاوت باشیم   -٢
این مبارزه نیست به این در بهرت حالت می گویند بیامری هرزه گردی و در بد تر حالت می گویند جاسوسی دو جانبه، اعضا 

یک هسته و یا یک کمیته حق ندارند اعضای هسته یا کمیته دیگری را بشناسند یا فضولی برای شناخنت منایند.)
عدم مترکز( یعنی هسته ها نباید ارتباطی غیر اصولی و عرضی یا اعضای مشرتک با هم داشته باشند و ... )  -٣

متشکل شدن در هسته ها کمیته های واقعا» مخفی ، و آموزش های امنیتی قبل از رشوع کار عملی   -٤
دوری از هرگونه خود منایی (  از راه دادن افراد خود منا به هسته ها و کمیته ها جدا» خود داری کنید در تشکیالت   -٥

انقالبی اصل بر کیفیت است نه کمیت.)
تابعیت صد در صد از تصمیامت تشکیالتی   -٦

بررسی و تجزیه و تحلیل رشایط و محیط قبل از دست زدن به هر عملی   -٧
بررسی دامئی اعامل و باز خورد نتایج آنها به کارهای بعدی   -٨

آموزش بی وقفه متامی اعضا با داشنت جلسات مطالعاتی از موارد روز و تئوریک و سیاسی و تشکیالتی   -٩
اطالع رسانی منسجم ، رسیع ، امن ، دقیق و مخترص   -١٠

استفاده از تجربیات بقیه   -١١
شناسایی توانایی های خود و دشمن( پتانسیل بالقوه و بالفعل )  -١٢

بررسی و کسب آگاهی علمی اینکه از چه طیف های چه دوست و چه دشمن  واقعا» باید مخفی بود، ( غیر از   -١٣
اعضای هسته یا کمیته خودمان هیچ کس نباید بداند ما عضو هسته یا کمیته هستیم یا کار مخفی می کنیم حتی اعضا یا رهرب 

تشکیالت باالتر از تشکیالت ما که ما به انها وابسته هستیم نیز نباید بداند ما عضو هسته ای هستیم سطوح باالتر تشکیالتی 
ما تنها از طریق اصول ارتباطی که با هسته ما دارد فقط می تواند ارتباط بر قرار کند، یعنی اگر ما حزبی داریم و در آن حزب 
هسته وجود دارد و ما عضو آن هسته هستیم و رهرب حزب ما مثال» لنین است، ما حق نداریم خودمان را به لنین معرفی کنیم 

یا کاری انجام بدهیم که لنین بداند یا بفهمد ما عضو هسته ای هستیم و حتی لنین هم حق ندارد کنکاش کند که چه کسی 
عضو هسته یا کمیته است.

...  -١٤
با توجه به اینکه همه در جریان جزئیات خربی اعرتاضات بودند ، ما الزم دیدیم به این موارد که فعالین اکنون گرفتار آن هستند 
و می تواند مشکل ساز باشد مخترصی بپردازیم ، اما از نظر مسائل کیفی و دشمنانی که قصد ایجاد انحراف در اعرتاضات دارند 

در آینده دقیقرت خواهیم پرداخت.
پیش بسوی برنامه ریزی برای هدایت اعرتاضات انقالبی آتی

الربز ولی زاده و م. اخگر
١٠ اسفند ١٣٩٦

رفقــا مشــکالتی کــه  بعــد از کمــرت شــدن اعرتاضــات دیــامه ١٣٩٦ بــا دخالــت نقشــه منــد و دامــن زدن 
جمهــوری اســالمی گســرتش یافتــه را فقــط از طریــق ،  بررســی عمومــی ، همــه جانبــه بــا توجــه بــه داده 
هــای عینــی و بررســی ســبک فعالیــت و عملکــرد خودمــان قبــل از هــر مــورد دیگــری ، تجزیــه و تحلیــل 
علمــی و بــا روش نقــد رفیقانــه و گفتگــوی رفیقانــه مــی توانــد حالجــی و رفــع شــوند. مواظــب باشــیم 
بــه تــوری کــه جمهــوری اســالمی پهــن کــرده نافتیــم ، دشــمن را دســتکم نگیریــم و بــه او اجــازه ندهیــم 

نقشــه هــای شــوم خــودش را پیــش بــربد.
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با سالم و درود خدمت دوستان عفو بین امللل
لیست شامره دودستگیر شده ها در اعرتاضات اخیر در ایران که تکمیل تر از شامره یک است 

دستکم ۱۰۲ دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات مردمی طی یک هفته

۱ – نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۲ – توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیامه – محل بازداشت: ارومیه 
۳ – محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیامه – محل بازداشت: سنندج 

۴ – لقامن ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۵ – امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۶ – فرشید تاج میری – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیامه – محل بازداشت: همدان 

۷ – سهیل آقازاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۸ – سها مرتضایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۹ – محمد امین اصانلو – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 
۱۰ – یاسمن محبوبی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۱ – حسام حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۱۲ – تارخ ملکی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۳ – امین خرسوی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۴ – علی اسدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۱۵ – میثم رشیف – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 
۱۶ – نگین آرامش – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیامه – محل بازداشت: تهران 

۱۷ – میکائیل قلی راد – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۱۸ – سام درخشانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۱۹ – فائزه عبدی پور – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 
۲۰ – مجید مسافر – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۱ – محمد خانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

بخشی از لیست 
ارسال شده به عفو 
بین امللل در اوج  

اعرتاضات دیامه
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۲۲ – سیاوش امجدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: تهران
۲۳ – محسن شاهسون – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۲۴ – سینا غفاری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 
۲۵ – لیال حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: تهران

۲۶ – سینا ربیعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۷ – محسن حق شناس – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۲۸ – پدرام پذیره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۹ – محمد محمدیان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۰ – علی مظفری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 
۳۱ – مهدی وهابی ثانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۲ – سهیل موحدان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۳ – آرش آوری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۳۴ – دانیال ایامن – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 
۳۵ – امیر حسین علم طلب – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۳۶ – مجید اکربی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۷ – محسن ترابی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۸ – کرسی نوری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۹ – عارف فتحی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۴۰ – محسن میر محسنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۴۱ – محمد جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیامه – محل بازداشت: رسدشت 

۴۲ – محمد رشیفی مقدم ریابی – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۴۳ – امین رضایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیامه – محل بازداشت: زاهدان 

۴۴ – امید ارسالن پژمان – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیامه – محل بازداشت: زاهدان 
۴۵ – یاسین میرزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیامه – محل بازداشت: زاهدان

۴۶ – محمد احمدیان هروی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۴۷ – محسن حق شناس – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: تهران 

۴۸ – وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه 
۴۹ – محمد رضا رسوری – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیامه – محل بازداشت: سبزوار 

۵۰ – عباسعلی دادی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳دیامه – محل بازداشت: نامعلوم 
۵۱- سینا عمران – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۵۲- پیامن گراوند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران 

۵۳- علی براتعلی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیامه – محل بازداشت: تهران 
۵۴- پوریا خزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیامه – محل بازداشت: تهران

۵۵- احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: نهاوند 
۵۶ – فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 

۵۷ – یارس حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
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۵۸ – شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۵۹ – حمزه رهنام – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 

۶۰ – آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۶۱ – غالم علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 

۶۲ – ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: ارومیه 
۶۳ – یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۶۴ – سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۶۵ – سلیامن عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۶۶ – سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۶۷ – مظفر رحامنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۶۸ – محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۶۹ – لقامن کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۷۰ – هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۷۱ – جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۷۲ – فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۷۳ – سلامن عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۷۴ – محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۷۵ – روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۷۶ – الله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۷۷ – عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۷۸ – حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۷۹ – جربئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۸۰ – علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 

۸۱ – محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایالم 
۸۲ – علی رشفی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز 

۸۳ – صالح مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه 
۸۴ – نبی مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه 
۸۵ – فالح مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه 

۸۶ – عامد دمنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز 
۸۷ – علی اکرب عساکره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: شادگان 

۸۸ – مجید عساکره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: شادگان 
۸۹ – محمود حریزاوی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز

۹۰ – جواد خیرب – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۹۱ – علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 

۹۲ – ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه 
۹۳ – امید اجالل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ارومیه 

۹۴ – ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 
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۹۵ – جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: سنندج 
۹۶ – بهمن تفضلی نصب – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: دهدشت 

۹۷ – بهنام قائدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: دهدشت 
۹۸ – علیرضا معینیان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: تهران 

۹۹ – قادر داالن – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: ارومیه 
۱۰۰ – عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: کرمانشاه 

۱۰۱ – شهال وحدت پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیامه – محل بازداشت: ارومیه 
۱۰۲- مهدی توپچی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیامه – محل بازداشت: تهران

و اسامی فعالین کارگری دستگیر شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستانها که تا کنون به دست ما رسیده است :
مهدی حسینقلی زاده ٢ – علیرضا معینیان ٣ – مهدی توپچی ٤ – مسلم احمدی بلوطکی  -١

کمیته حامیت از آرمانهای شاهرخ زمانی 
١٤ دی ماه ١٣٩٦٥
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اردوی کار: مــرگ جوانــان دربازداشــتگاههای نیروهــای انتظامــی و امنیتــی انــگار متامــی نــدارد.  یــک شــهروند چالوســی بــه نــام 
علــی پــوالدی، شــب گذشــته توســط مامــوران نیــروی انتظامــی ایــن شــهر بازداشــت و بــه بازداشــتگاه اداره آگاهــی منتقــل شــد. 
صبــح امــروز بــه خانــواده ایــن بازداشــت شــده اعــالم شــد کــه بــرای تحویــل گرفــنت پیکــر ”علــی پــوالدی“ مراجعــه کننــد. ایــن 
مســئله موجــب بــروز درگیــری هایــی بیــن اقــوام متوفــی و تنــی از مامــوران اداره آگاهــی شــد. مقامــات انتظامــی هنــوز توضیــح 

مشــخصی در مــورد نحــوه فــوت علــی پــوالدی ارائــه نکــرده انــد.
صبــح امــروز مــورخ شــنبه ۲۳ دیــامه بــه خانــواده پــوالدی کــه در تــالش بــرای کســب خــرب از رسنوشــت فرزنــد خــود بودنــد اطــالع 
داده شــد ایــن جــوان ۲۶ ســاله در محــل بازداشــتگاه فــوت کــرده اســت و الزم اســت خانــواده بــرای تحویــل گرفــنت پیکــر اقــدام 

کننــد.
ــان  ــامری خاصــی نداشــت و در زم ــی بی ــه: ”عل ــا گفت ــه هران ــرادرش در بازداشــتگاه ب ــد مــرگ ب ــوالدی ضمــن تایی ــی پ ــرادر عل ب

ــرد.“پ ــی ب ــه رس م ــل ب ــز در ســالمت کام دســتگیری نی
پــس از انتشــار اطالعيــه اي از طــرف پدربــزرگ و عموهــاي #ســينا_قنربي مبنــي بــر لغــو مراســم ترحيــم ايــن شــهيد راه آزادي ، 

مــادر شــجاع و فــداكار ايــن جــوان نامــه زيــر را منتــرش كــرده اســت :
پاسخ بانو فاطمه ماالیان نژاد مادر زنده یاد سينا قنربي به بيانيه صادره از طرف پدربزرگ و عموهاى شهید سينا قنربى

از طرف مادر داغ ديده سينا قنربى 
به پدربزرگ و عموهاى سينا قنربى

زمــاىن كــه پــس از خاكســپارى غريبانــه فرزنــدم بعــد از چهــار ســال ىب خــربى كامــل، چهــار ســال ىب خــربى از زمــان فــوت پــدر ســينا، 
آمديــد و گريســتيد و طلــب بخشــش از آنچــه كوتاهــى خــود ناميديــد كرديــد و خواهــش كرديــد برگــزارى مراســم يادبــود ســومني 

روز فرزنــدم را عهــده دار شــويد بــا خــود گفتــم بگــذر ... بگــذر و باورشــان كــن ....
ــا  ــد و ب ــت كردي ــان صحب ــاردى خانوادت ــار ٢٠٠ ميلي ــدم نگذشــته از اعتب ــه فرزن ــك روز از خاكســپارى غريبان ــوز ي ــى هن ــا وقت ام
ادعــاى نگــراىن از منــى دانــم كــدام ىب آبرويــى حتــى در مراســمى كــه بــراى يادبــود فرزنــدم تــدارك ديــده بــودم رشكــت نكرديــد 
خــط بطــالن بــر بــاور تــازه روئيــده خــود كشــيدم و انتظــارى جــز لغــو مراســمى كــه عهــده دار شــديد نداشــتم و داغــى مضاعــف 

بــر دمل نشســت ....
حــق داريــد.... حــق داريــد نگــران اعتبــار ٢٠٠ ميليــاردى تــان باشــيد وقتــى چهــار ســال پيــش پــدر ســينا بــراى درمــان بيــامری 
قلــب خــود نيازمنــد كمــك خانــواده اش بــود و تنهــا ٢ ميليــون تومــان مــى توانســت او را از مــرگ نجــات دهــد و دريــغ كرديــد....

حــق داريــد.... حــق داريــد نگــران آبرويتــان باشــيد وقتــى پــس از فــوت پــدر ســينا، ســيناى نوجــوان مــن چهــار ســال در ســختى و 
تنهايــى بــراى گذرانــدن زندگــى خــود و مــادرش تــالش كــرد و شــام حتــى يــادى از نــوه و پــرس بــرادر خــود نكرديــد....

حق داريد..... حق داريد نگران اعتبار ٢٠٠ ميلياردى و آبرويتان باشيد.
اما حق نداريد بر رس پرس من، بر رس سيناى من معامله كنيد و دنبال افزايش اعتبار رياىل و غري رياىل خود باشيد؛

حق نداريد ترس ها و مالحظات خود را به نام پرس من متام كنيد؛
حق نداريد پرسم را وسيله رسيدن به مقاصد خود كنيد؛

حق نداريد.....
هامن طور كه چهار سال او را و مرا به فراموىش سپرده بوديد اكنون نيز ما را به خري شام اميدى نيست......

علی پوالدی، جوان اهل چالوس را دیشب در بازداشتگاه 
نیروی انتظامی کشتند!
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نه مراسمى از شام مي خواهيم و نه بيانيه اى براى فزوىن اعتبارتان......
خداوند حق است

مادر داغديده سينا قنربى
درود بر اين شريزن داغديده

آرمني صادقي نوجوان ۱۵ ساله ای است که در جریان اعرتاضات اخیر ، در خمینی شهر ،با شلیک گلوله ای کشته شد.
شهین مهین فر مادر امیر ارشد تاجمیر ، جانباخته اعرتاضات سال ۸۸ ، دلنوشته ای را برای آرمین نوشته است:

برای پرس مبارزم. ،. آرمین صادقی
منی توانم. به چشمهایت نگاه کنم

دیوانه ترم می کند. ،. این نگاه نافذ 
در آن شور نهفته است. ،. شوق به زندگی
در آن عشق نهفته است. ،. پاک و مهربان

وای. از لبخندت. ،. چه غم غریبی دارد. ،. آرمین جان 
منی دانم. ،. مادرت چه می کند. ،. با درد دوری ات ؟

اما من ،. می سوزم و اشک می ریزم برایش 
می دانم. دیوانه و مجنون. ،. به دنبال تو می گردد

نشانی ات. ،. گوری نیست که در آن. نهادند
نشانی ات در قلب. میلیونها مادر داغدار وطن است

درد دارم. ،. نگاهم نکن
ناله هایت را می شنوم و ناله می شوم

کوچک مرد بزرگم. ،. چقدر شبیه امیر ارشد منی. ،. در جوامنردی وبی گناهی
شهین مهین فر ، مادر جانباخته راه آزادی ، امیر ارشد تاج میر

کمیته پیگیری بازداشت های۹۶:
پیکــر ســارو_قهرمانی شــهروند بازداشــت شــده ســنندجی  بعــد از ۱۱ روز، صبــح امــروز توســط نیروهــای امنیتــی بــه پــدر و مــادر 

وی تحویــل شــد.
پــدر و مــادر ایــن شــهید توســط آمبوالنــس حامــل پیکــر ســارو قهرمانــی بــه بهشــت محمــدی ســنندج اعــزام و بــدون حضــور دیگــر 

اعضــای خانــواده بــه خــاک ســپرده شــده اســت!!
محسن عادلی 
وحید حیدری

--------------------------------
مرکز شکنجه جوانان و بازداشت شدگان در شامل کشور کجاست؟

مرکز شکنجه جوانانی که در تظاهرات اخیر شناسایی و دستگیر می شدند شناسایی شد. 
یکــی از اهالــی چالــوس گفــت یکــی از ایــن مراکــز  در جــاده چالــوس تهــران اســت ایــن مرکــز خــاص شــکنجه های بیرحامنــه مــردم 
در دادگســرتی مــرزن آبــاد چالــوس می باشــد. دادگســرتی مــرزن آبــاد از توابــع چالــوس در جــاده تهــران چالــوس واقــع شــده اســت.

در جــاده تهــران چالــوس قبــل از رســیدن بــه پمــپ بنزیــن ســاختامن دو طبقــه ای هســت کــه طبقــه پاییــن دفــرت منابــع طبیعــی 
ــاالی آن دادگســرتی مــرزن آبــاد اســت. کســانی را کــه از شــهرهای مختلــف بــه خاطــر تظاهــرات دســتگیر کــرده بودنــد بــه  و ب
ــن نقطــه می آوردنــد و بی رحامنــه شــکنجه می کردند.یکــی از اهالــی گفتــه اســت: هــدف از آوردن دســتگیر شــدگان بــه ایــن  ای
نقطــه ایــن اســت کــه ایــن دادگســرتی بیشــرت نقــش زنــدان و شــکنجه گاه را دارد و وجــودش در خــارج از شــهر و در بیــن جــاده 
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ــت  ــایی و بازداش ــری از شناس ــرای جلوگی ــر ب ــکات زی ــت ن ــور رعای ــی» در رسارس کش ــوج «شعارنویس ــرتش م ــه گس ــه ب ــا توج ب
هموطنــان عزیــز بســیار الزامــی  اســت همچنیــن الزم اســت بدانیــم رعایــت مــوارد زیــر مــی توانــد خطــر را کــم کنــد امــا صفــر 
منــی شــود پــس بــا دقــت بــر نامــه ریــزی کــردن و توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت مــواردی باشــد کــه در ایــن دســتور العمــل نوشــته 

نشــده انــد ،بایــد از تجربیــات رفقــای قدیمــی اســتفاده منــود:
ــر  ــا اث ــگ کــه مخصــوص جراحــی اســت  الزمــه ت ــی رن ــوع ب ــار مــرصف از ن ــک ب ــازک ی اســتفاده از دســتکش بســیار ن  -١
انگشــت هیــچ کــس روی لــوازم اســتفاده شــده منانــد ، و پــاک کــردن اثــر انگشــت از روی وســایل، قبــل از تعبیــه در جــا ســاز  الزم 

و رضوری اســت.
از قبــل بایــد محلــی را کــه شــعار نوشــته خواهــد  شــد خــوب شناســایی کنیــد  راه هــای ورود و خــروج ان را بدانیــد و   -٢
اینکــه موقــع نوشــنت از چــه جاهــای ممکــن اســت دیــده شــوید را حســاب کنیــد، پایــگاه هــای انتظامــی ، بســیج ، مســاجد و ... کــه 
نزدیــک بــه محــل شــعار نویســی هســتند  را بایــد خــوب شناســایی کنیــد کــه در صــورت نیــاز بــه فــرار بدانیــد کــدام جهــت نبایــد 
برویــد. شناســایی را بــه شــکل تیمــی انجــام دهیــد و بررســی احتــامالت خطــر را بــا هــم بــا بحــث و گفتگــو و دقــت بــه جوانــب 

گوناگــون بررســی کنیــد.
«اسپری رنگ» را از مغازه هایی بخرید که شام را منی شناسند و مجهز به دوربین مداربسته نیستند.  -٣

ــه آشــنا هســتید  ــا ســاختامن ک ــل ی ــا نقاشــان اتومبی ــا ب ــد ، ی ــه کنی ــزرگ تهی ــد از شــهرک هــای اطــراف شــهر هــای ب مــی توانی
بخواهیــد بــرای شــام از بازارهــای عمــده فروشــی خریــد کننــد و یــا حتــی مــی توانیــد قوطــی هــای اســپر خالــی را بــا کاز و رنــگ 
شــارژ کنیــد ، یــا اینکــه بــا رنــگ معمولــی و از قلــم اســتفاده کنیــد   همچنیــن امــکان ســاخنت  اســپر وجــود دارد بــرای ایــن کار 
تــراش کاران، لولــه کــش هــای گاز ، لولــه کــش هــای ترمــز اتومبیــل ، لولــه کــش هــای حــرارت مرکــزی یــا پکیــج هــای ســاختامنی یــا 
نصــاب هــای کولــر هــای گازی و از ایــن قبیــل متخصصــان مــی تواننــد در ســاخنت اســپر هــای شــارژ شــونده کمــک کننــد، یــا مــی 
تــوان  بــا تعبیــه نــازل اســپر هــای خالــی شــده در بطــری هــای پالســتیکی کــه دارای درب  محکمــی هســتند ســاخت( بــرای شــارژ 
کــردن ایــن بطــری بایــد یــک ورودی یــک طرفــه کــه مــی توانــد از والــف  تیــوپ دوچرخــه ، موتــور یــا اتومبیــل اســتفاده کــرد.) 
و مخلــوط رنــگ و هــوا یــا گاز را در ان پــر کــرد کــه ماننــد دســتگاه هــای ســم پاشــی کار مــی کنــد. همچنیــن بــا کمــی گریــم و 
تغییــر چهــره مــی تــوان خریــد کــرد کــه  اگــر دوربینــی هــم بــود نتوانــد شناســایی دقیقــی بکنــد در ایــن رابطــه از لبــاس هــای کــه 

اســتفاده مــی کنیــد نبایــد بعــد هــا تــا مدتــی آن لبــاس دم دســت باشــد.

دستورالعمل ایمنی شعار نویسی

ایــن هــدف را محقــق می کنــد کــه کمــرت مــورد توجــه عمــوم قــرار می گیــرد و کســی فکــرش را منی کنــد کــه در ایــن مرکــز چنیــن 
کارهــای کثیفــی انجــام بدهنــد و فرزنــدان مــردم را در ایــن مرکــز خودکشــی می کنند.یکــی از شــهدایی کــه در ایــن مرکــز جنایــت 
شــکنجه و کشــته شــد علــی پــوالدی بــود کــه جنــازه اش را بــه خانــواده اش پــس از کشــنت تحویــل دادند.علــی پــوالدی اهــل روســتای 
گویــرت از توابــع مــرزن آبــاد بــود کــه در ۲۲دیــامه دســتگیر و توســط نیــروی انتظامــی بــه ایــن محــل منتقــل شــد و زیــر شــکنجه 
ــا  جــان باخــت.وی در اثــر شــکنجه و رضب و شــتم در بازداشــتگاه جــان باخــت و روز شــنبه بــه خانــواده او اطــالع داده شــد ت
بــرای تحویــل گرفــنت پیکــر فرزندشــان مراجعــه کنند.هنــگام مراجعــه، خانــواده علــی پــوالدی بــا نیروهــای انتظامــی درگیــر شــدند. 
خانــوادی وی گفتنــد وی بیــامری خاصــی نداشــته و در زمــان دســتگیری کامــال ســامل بــوده. هنــگام دفــن او مــادرش گفــت مطمــنئ 

هســتم دوســتانش انتقــام او را خواهنــد گرفــت.
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پس از خرید، آن را طوری حمل کنید که در دستان شام قابل رویت نباشد.  -٤
ــدا  ــل کار ج ــا مح ــزل ی ــی در من ــعار نویس ــتفاده در ش ــورد اس ــوازم م ــر ل ــگ» و دیگ ــپری رن ــداری «اس ــل و نگه از حم  -٥

خــودداری کنیــد.
بهــرت اســت پــس از خریــداری آن را در محلــی مخفــی در کوچــه یــا خیابــان نگهداریــد.( بایــد نزدیــک محلــی کــه قــرار   -٦

ــتند) ــازی هس ــا س ــل ج ــن مح ــار بهرتی ــی حص ــای ب ــارک ه ــید پ ــته باش ــت داش ــاز موق ــا س ــید ج ــت بنویس اس
از تیم هــای ۳نفــره یــا حداقــل ۲نفــره در شعارنویســی اســتفاده کنیــد. (۱نفــر شــعارنویس/ ۱ نفــر یــا ۲نفــر تامیــن بــرای   -٧

ــربد) ــکار ب ــادی ب ــیار زی ــت بس ــد دق ــت و بای ــم اس ــیار مه ــه اش بس ــن وظیف ــاع و تامی ــت از اوض مراقب
ــان ســاعات  ــن زم ــا بهرتی ــد. ام ــر میکن ــه و شــهر شــام تغیی ــط و شــلوغی محل ــه رشای ــا توجــه ب ســاعات شعارنویســی ب  -٨
نزدیــک صبــح ( بیــن ســاعت ٣ تــا ٥ صبــح ) قبــل از طلــوع آفتــاب اســت.( افــراد منــاز خــوان ممکــن اســت مشــکل ایجــاد کننــد، 

ــد.) ــت کنی ــا دق ــورد انه در م
اکنــون کمــرت  کســی در ایــران پیــدا مــی شــود کــه تلفــن همــراه نداشــته باشــد و مامــوران بــه محــض بازرســی بدنــی یــا   -٩
ســوال کــردن از کســی اول رساغ تلفــن را مــی گیرنــد نداشــنت تلفــن همــراه بســیار شــک بــر انگیــز مــی شــود هــر رفیقــی زمــان 
شــعار نویســی بایــد یــک تلفــن متفــاوت بــا تلفــن اصلــی خــودش همــراه داشــته باشــد کــه شــامره افــرادی نزدیــک و افــرادی کــه 
شــناخته شدنشــان خطــری ایجــاد منــی کنــد در حافظــه تلفــن باشــد ، و پــر از عکــس هــای معمولــی و بــی خطــر باشــد همچنیــن 
وجــود بــازی در حافظــه تلفــن محمــل خوبــی اســت  و البتــه  ایــن تلفــن فقــط در مواقعــی کــه شــعار نویســی انجــام مــی شــود 
ــد از  ــی کنی ــاک خال ــد حافظــه تلفــن را از مــوارد خطــر ن ــان ممکــن نیســت بای ــر امــکان داشــنت دو تلفــن برایت حمــل گــردد اگ
تلگــرام کمــرت اســتفاده کنیــد نبایــد در گروههــای  شــناخته شــده خطــر نــاک عضــو باشــید و شــامره تلفــن رفقــا را کــه ممکــن اســت 
برایشــان خطــر ایجــاد شــود هیــچ وقــت نبایــد ســیو کنیــد ، و بــه کســانی کــه روز هــای گذشــته تلفــن زدیــد یــا انهــا بــه شــام تلفــن 
زدنــد پــاک کنیــد ، اس ام اس هــا و دیگــر پیــام هــا را پــاک کنیــد ، بــرای کمــرت کــردن خطــر و اطمینــان از طریــق تلفــن، داشــنت دو 
تلفــن مجــرا بســیار مهــم اســت، صــدای زنــگ تلفــن را بســیار کــم کنیــد کــه اگــر زنــگ زد کــس دیگــری نشــنود.نه تنهــا نیــازی بــه 
عکــس گرفــنت از شعارنوشــته شــده  نیســت. بلکــه تــا جابــه جــا کــردن عکــس از گوشــی حمــل خطــر بــا خــود مــان محســوب مــی 

گــردد،  
ذکر تاریخ در زیر شعار فراموش نشود تا مردم بدانند روند «شعارنویسی» هنوز ادامه دارد.   -١٠

به محض شنیدن صدای موتورسیکلت یا خودرو  رسیعا «اسپری رنگ » را به سمت مکان نامعلومی بیندازید.  -١١
نهایتــا طــوری اقــدام کنیــد کــه درصــورت برخــورد بــا واحدهــای گشــتی بســیج و ناجــا چیــزی به عنــوان مــدرک از شــام   -١٢

کشــف نشــود.
ــا توجــه بــه اینکــه گــرد رنــگ روی آســتین و دیگــر نقــاط لبــاس مــی نشــیند و بعــدا» آن مــی توانــد خطــر بــرای مــا  ب  -١٣
ایجــاد کنــد توجــه بــه چهــار مــورد زیــر مهــم اســت : ١- آســتین هــای خــود را تــا جــای کــه ممکــن اســت بپوشــانید یــا لبــاس خــود 
را هامهنــگ بــا رنــگ اســپری انتخــاب کنیــد ، ٢ – موقــع نوشــنت خودتــان در جهتــی قــرار بگیریــد کــه بــدن شــام هــر چــه بیشــرت 
بــا گــرد رنــگ فاصلــه داشــته باشــد ٣ – در صــورت وجــود بــاد بایــد در جهتــی بایســتید کــه بــاد گــرد رنــگ را از شــام دور کنــد ( 

یعنــی بــاد از پشــت رس شــام بــوزد. ) ٤- فاصلــه دســت بــا دیــوار هرچــه کمــرت باشــد تــا گــرد کمــرتی پخــش شــود. 
استفاده از لباس تیره رنگ و کفش راحتی رضوری است.   -١٤

مترین دو و ورزش های آماده سازی بدن ( آمادگی بدنی ) برای رفقا رضورت حیاتی دارد.  -١٥
راه دیگــر، شــعار نویســی بــدون شــعار اســت در ایــن روش کافــی اســت شــام روی منــاد هــای جمهــوری اســالمی رنــگ   -١٦

ــید. ــی لجــن بپاش ــا حت ــید ی متضــاد بپاش
مرگ بر جمهوری اسالمی رسمایه داری

بر قرار باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان
                                                                                                                   جمع قدم اول
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چرا به جامعه آدرس غلط میدهید و در پرتو آن خود را مساملت جو و دیگران را قانونشکن و رادیکال میخوانید؟!!
جناب روحانی در پاسخ به اعرتاضات مردم گفت درخواست مجوز بدهید و درچارچوب قانون راهپیامیی کنید. 

ــن مسائلشــان  ــده تری ــی از عم ــی یک ــط کنون ــه رشای ــن ب ــب معرتضی ــت قال ــه جمعی ــگان آشــکار اســت ک ــرای هم ــی ب ــه خوب ب
معیشــت و کار و درآمــد کــم اســت. آیــا پیــش از ایــن تشــکلهای مختلــف کــه همــه مشــکل معیشــتی داشــتند از تشــکلهای کارگــری 
گرفتــه تــا معلــامن و بازنشســتگان و مالباختــگان درخواســت مجــوز نکردنــد؟ امــری کــه بــر همــه آشــکار اســت و بارهــا مناینــدگان 
ــه  ــران اســت مگــر در مــدح حاکمیــت باشــد وگرن ــد عــدم صــدور مجــوز در جامعــه ای ــر آن صحــه گذاشــته ان حاکمیــت هــم ب
هرنــوع تجمعــی همــواره خــط قرمــز نظــام تلقــی شــده. بــرای منونــه معلــامن در ســالهای اخیــر بــه کــرات درخواســت مجــوز کــرده 
انــد و همــواره بــا تجمعاتشــان مخالفــت شــده یــا پاســخی نگرفتــه انــد و بــه ناچــار طبــق اصــل ٢٧ قانــون اساســی «تجمــع اگــر 
بــدون حمــل اســلحه باشــد و علیــه مبانــی اســالم نباشــد منعــی نــدارد و حــق جامعــه اســت» تجمعــات منظــم و همــراه بــا ســکوت 
برگــزار کردنــد و تنهــا بــه خوانــدن بیانیــه بســنده کردنــد بیانیــه هایــی کــه بــا حفــظ احــرتام و در چارچــوب قانــون هیــچ توهیــن و 
بیــان رادیکالــی در آنهــا نبــود امــا نتیجــه چــه شــد؟ بســیاری احضــار شــدند، زیــر رضب احــکام ســنگین شــام دم فروبســتند یــا روانــه 
ی زنــدان شــدند. در دولــت خــود شــام آیــا برخــوردی جــز ایــن شــد کــه امــروز اینگونــه بــه مــردم آدرس غلــط میدهیــد؟ اســامعیل 
عبــدی، محمــود بهشــتی لنگــرودی. رســول بداغــی شــاهرخ زمانــی،  رضــا شــهابی  جعفــر عظیــم زاده و ده هــا تــن دیگــر. چــرا 
پشــت نقــاب قانــون مــداری پنهــان میشــوید و تابلــو حقــوق شــهروندی را بــه مــردم نشــان میدهیــد و بــر رسشــان باتــوم میکوبیــد 
و صــدای مــردم را منیشــنوید؟!! ایــن مــردم حقــوق حقــه ی معیشــتی، آموزشــی، فرهنگــی و سیاســی و شــهروندی انباشــته شــده 
ی  چهــار دهــه شــان را کــه هیچــگاه پاســخی برایشــان نگرفتــه انــد را فریــاد میکننــد. اگــر ســالها پیــش صدایشــان را میشــنیدید و 
همدردشــان بودیــد اینگونــه اســاس شــامرا نفــی منیکردنــد. ای کاش بــه جــای فرافکنــی و آدرس هــای نادرســت اصــالح طلبــان و 
رسکــوب اقتدارگرایــان، میشــنیدید؛ تــا امــروز اینگونــه اســلحه بــه روی مــردم منیکشــیدید. بــه روی مردمــی کــه چهــار دهــه نجیبانــه 

وعــده هــای توخالــی شــامرا بــه انتظــار منینشســتند.
علی پیروز- معلم و نقاش

آدرس غلط
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از دیشــب (۱۲ دی) به نظــر می رســد کــه اندکــی از گســرتدگی شــورش ها کــم شــده اســت. شــاید اولیــن مواجهــه، حســی اســت از 
ــأس. این هــا را بدبینانــه منی گویــم. هنــوز بــرای پیش بینــی زود اســت. ولــی بایــد بــه بدتریــن گزینه هــا فکــر کنیــم.  ناامیــدی و ی
تصــور کنیــم کــه رژیــم به رسعــت موفــق بــه خاموشــی شــورش ها شــود. متــام؛ افــول شــورش ها و برگشــتیم بــه یــک هفتــه قبــل 
و ناامیــدی از پــِس آن. امــا آیــا به راســتی بایــد از ایــن وضعیــت ناامیــد شــد؟ مــا چــه چیــزی از دســت داده ایــم کــه ناامیدمــان 
ــخ  ــی تاری ــای اجتامع ــن خیزش ه ــی از ناب تری ــا یک ــد. م ــور کن ــا را تص ــت این روزه ــس منی توانس ــش هیچ ک ــاه پی ــک م ــد؟ ی کن
جمهــوری اســالمی را تجربــه کرده ایــم. خیزشــی رو بــه فرودســتان کــه متامــی ارکان هــای رژیــم، از شــخص اول کشــور تــا ســید عبــا 
شــکالتی، از بانــد الریجانــی تــا مهاجرانــی خوش تیــپ در لنــدن، از بــرادر حســین بازجــو تــا عبــاس عبــدی فرهیختــه، و بــه قــول 
بنیان گــذار جمهــوری اســالمی «َهَمــه، َهَمــه» و همــه در وحدتــی منســجم بــه مقابلــه بــا ایــن «شــبحی کــه بــر فــراز ایــران در حــال 
ــل نیروهــای  ــرد و در مقاب ــار بگی ــرتل و رسکــوب اوضــاع را در اختی ــت و گذار اســت» برخاســته اند. امــکان اینکــه دســتگاه کن گش
میدانــی شــورش ها کــم  رمــق شــوند اصــال کــم نیســت. طبیعــی هــم هســت. امکانــات آن  دســتگاه گســرتده و مخــوف قــدرت و 
ــه عقب نشــینی می شــوند،  ــور ب ــد. شــورش ها مجب ــه مقایســه کنی ــاع و بی تجرب ــات محــدود بدن هــای بی دف ــا امکان ــوب را ب رسک
ولــی نــه بــرای همیشــه. مــا بــه یــک تجربــه ی میدانــی بــزرگ بــرای فرودســتانی کــه زیــر چرخ هــای توســعه ی خشــن رسمایــه داری 
ــن  ــت. ای ــان انداخ ــر اندام ش ــرزه ب ــت و ل ــا خواس ــه پ ــود ب ــه می ش ــم ک ــیده ایم. فهمیدی ــتند رس ــدن  هس ــال له  ش ــی در ح رانت
جنبــش اگــر چــه بــه  لحــاظ سیاســی منتهی الیــه قــدرت را نشــانه رفتــه اســت، امــا چیــز دیگــری می گویــد. شــکاف عمیــق ثــروت 
ــس و  ــا رسکــوب، پلی ــوان ب ــن ســادگی ها بت ــه ای ــه ب ــزی نیســت ک ــن شــکاف روآمــده چی ــون. و ای ــز و پیرام ــر، شــکاف مرک و فق
ــد  ــد. چن ــاره متامــی معــادالت را درنوردیدن ــم یک ب ــی نامشــان را نشــنیده بودی ــر کــرد. شــهرهایی کــه حت ــات دروغ ان را پ تبلیغ
ــی  ــای گاه متناقض ــه جهت گیری ه ــت ک ــی اس ــت. طبیع ــورش ها نیس ــن ش ــت ای ــتی، واقعی ــا ناسیونالیس ــلطنت طلبانه ی ــعار س ش
در ســطح شــعار مشــاهده شــود. حتــی کــه اگــر برخــی عامدانــه بــه ایــن شــعارها دامــن می زننــد، تعدادشــان در بــد نــه  ی اصلــی 
بســیار انــدک اســت. کانون هــای اصلــی شــورش ها را دیدیــم. چــرا ایــذه؟ چــرا مســجد ســلیامن؟ چــرا اهــواز؟ چــرا قهدریجــان؟ 
ــون فقــر و تبعیــض، و آن  ــز محــروم، یکــی کان ــی از همه چی ــدارد، دیگــری روی طــالی نفــت نشســته ول ــی آب رشب ن یکــی حت
دیگــری اســیر خشک ســالی و فالکــت. مــن عامدانــه بــرای ایــن خیــزش اجتامعــی لفــظ شــورش بــه کار می بــرم. شــورش بــر کلیــت 
ــن شــورش ها  ــد ای ــرتی. برخــی می گوین ــا کالن ــه ت ــا دادگســرتی، از حــوزه ی علمی ــداری ت نظــام و مناد هــای دم دســتی آن؛ از فرمان
کــور اســت، رهــربی نــدارد و خطرنــاک اســت. شــام شورشــی بیناتــر از ایــن در تاریــخ معــارص رساغ داریــد کــه اینچنیــن هــدف 
اصلــی را نشــانه رفتــه باشــد؟ خطرنــاک بــرای چــه کســی و چــه کســانی؟ بــرای آن هــا کــه شــوریده اند آیــا فالکتــی بیــش از آن کــه 
اکنــون در آن قــرار گرفته انــد می توانیــد تصــور کنیــد؟ ایــن شــورش ها بــا گســرتش خــود (امــروز و یــا در آینــده) بخــش عظیمــی 
ــرون خواهــد آمــد. آنقــدر هــم ســاده انگار نیســتیم  ــن شــورش ها از دل خــودش بی ــد کــرد. رهــربی ای ــا خــود همــراه خواهن را ب
کــه بــه هــزار ســناریویی کــه فــالن قــدرت اســتعامری در رس دارد بی توجــه باشــیم. امــا بــه رصف حضــور آن هــا منی تــوان عقــب 
ــد خودســازمان ده شــوند و شــبکه ی  ــن شــورش ها بای ــن داد. ای ــت و کثافــت ت ــد ران ــن سیســتم بازتولی ــه ای ــاره ب ــت و دوب نشس
تــوده ای مختــص خــود را بســازند. هــر شورشــی بــرای گســرتش خــود و بدل شــدن بــه قیــام، بــه نیــروی مــادی و میدانــی باالیــی 
نیــاز دارد. عنــرص ذهنــی مــورد نیــاز بــرای پیوســنت بخــش عظیمــی از موافقــان، در میــان همــه یکســان نیســت. نکتــه ی مهــم ایــن 
ــا  ــی و کج ــه کِ ــد. اینک ــاال برده ان ــران را به شــدت ب ــاط ای ــام نق ــوده ای در مت ــی ت ــی ذهن ــن شــورش ها ســطح آمادگ ــه ای اســت ک
رشایــط ذهنــی نیروهــای تــوده ای بــه ســطح خیــزش خیابانــی خواهــد رســید را زمــان مشــخص می کنــد. بزرگ تریــن دســتاورد ایــن 
ــوده ای اســت.  ــه خــودآگاه جمعــی ت ــار ب ــه این ب ــه ناخــودآگاه، ک ــه ب ــی مشــخصی ن ــون وصله کــردن ســطح ذهن شــورش ها تاکن
ــد گشــت. هــر  ــاره بازخواهن ــدان دور دوب ــد. امــا روزی، و درســت در روزی نه چن ــن شــورش ها ممکــن اســت عقب نشــینی کن ای
ــرتی از  ــش بیش ــردن بخ ــازی و همگام  ک ــی، عقالنی س ــه ی عمل ــطح تجرب ــنت س ــی باالرف ــورش ها یعن ــن ش ــتی از ای ــت و برگش رف

«اگر شورش ها فرو خوابید؟» 
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مــردم. یعنــی گام بــه گام نزدیک شــدن بــه مرحلــه ی قیامــی رسارسی. خیــال نکنیــم کــه قــرار اســت در طــی زمــان همــه در دل ایــن 
شــورش ها و یــا شانه به شــانه ی آن جــا بگیرنــد. خواهیــم دیــد کــه چــه نیروهایــی بــه صــف انقــالب و چــه نیروهایــی بــه صــف 
ــه روشــن. عبــارت کوتاهــی هســت از  ــا َهَم ارتجــاع خواهنــد پیوســت. جایــی کــه نقاب هــا برچیــده می شــود و تکلیــف همــه ب
فرانتــس کافــکا کــه «خروارهــا امیــد هســت، امــا نــه بــرای مــا». در ایــن نقطــه از تاریــخ امــا، خروارهــا امیــد هســت، بــرای مــا و 

بــرای آینــده ی درخشــانی کــه خواهیــم ســاخت.
«دانشجو را رسکوب می کنید؟ رشمتان باد»

ــان جلســه از شاخ شمشــاد  ــک دانشــجو در پای ــاکالم و مصباحــی مقــدم، ی ــان زیب ــش در مناظــره ای دانشــگاهی می ــاه پی ــد م چن
ــاوت  ــه اندیشــه های متف ــات اســت ک ــروز نســلی درحــال حی ــال ۱۳۹۶ اســت و ام ــه ای حــرضت، س ــید ک مصباحــی ســوال پرس
دارد؛ نیازمندی هــای متفــاوت بــا نســل های دوران پیــش دارد. اگــر ایــن نســل بــا قانــون اساســی، بــا اصــل والیــت فقیــه، بــا ایــن 
دم ودســتگاه مخالــف اســت بایــد چــه کنــد؟ «بایــد بــرود در خیابــان؟» «بایــد خــون بدهــد؟» بایــد چــه کنــد اگــر بــا حاکمیــت 

مشــکل دارد. تکلیفــش چیســت؟
 شــیخ جاعــل «اقتصــاد اســالمی» بــه دانشــجو گفــت قانــون اساســی امــکان تغییــر و تحــول در آن وجــود دارد. امــا اصــل والیــت 
ــردم و  ــت م ــر خواس ــه ب ــت فقی ــتواری والی ــر اس ــی ب ــگی مبن ــای همیش ــک رسی از لفاظی ه ــدارد. و ی ــر ن ــکان تغیی ــه ام فقی

ــره! ــردم و غی مســلامنی و تشــیع م
دانشــجو ایســتاده بــر پــای همچــون فــوالدش اســتدالل های مصباحــی را فقــط بــا چنــد واژه درهم کوبیــد و دانشــجویان برایــش 

دســت زدنــد. پــس از آن پرســید کــه آقــای مصباحــی «حــال اگــر نخواهــد چــه بایــد بکنــد؟؟؟»
مصباحــی گفــت، «مــردم حکومــت حســن (امــام دوم) را نخواســتند و او کنــاره گرفــت، آیــا غیــر از ایــن اســت؟» دانشــجو گفــت راه 
بیانــش امــروز چیســت؟ مصباحــی گفــت: «مــردم وقتــی ایــن امــر را نخواهنــد، یــاد دارنــد کــه چگونــه ایــن کار را انجــام دهنــد!» و 
ادامــه اش در رشایــط کنونــی می بایســت جالــب باشــد: «امــا امــروز بــا چنیــن چیــزی مواجــه نیســتیم. شــاید تعــدادی باشــند کــه 

اصــل مســئله را مــورد ســوال قــرار می دهنــد!، امــا نــه اینکــه بــه تغییــر آن رســیده باشــند.»
امــروز دانشــجویان کجاینــد؟ در کنــار همــگان یــا کتــک خوردنــد، یــا بازدداشــت شــده اند. چــه ننگــی! چــه ننگــی بــرای شــام و چــه 
افتخــاری بــرای مــا و دانشــجویان. ایــن مــردم بــه ایــن دانشــجویانی کــه رسکــوب شــده اند افتخــار می کننــد و دســتان دانشــجویان 

مبــارز را می بوســند.
بــاری؛ مــا، مــا نســل نویــن، ایــن خفــت تحمیلــی را منی خواهیــم و دودش می کنیــم و بــه هــوا می فرســتیمش؛ حــال هــر انــدازه 

ــتیم... ــتاره ای بفرس ــای میان س ــا فض ــا دودش را ت ــد! چه بس ــخت باش ــه سفت وس ک
مــن کاری بــه اظهــارات مصباحــی مقــدم در مــورد آن چــه ایــن روزهــا پیــش آمــد نــدارم، امــا آقــای مقــدم، دیدیــد کــه مــردم تغییــر 

و اصــالح کــه هیــچ؛ دیدیــد کــه می خواهنــد ایــن اســاس ارتجاعــی را به کجایتــان حوالــه کنــد؟
ایــن نســل جدیــد اســت. ایــن حقــارت تاریخــی ۳۹ ســاله را منی پذیــرد. آن دانشــجو ســوالی پرســید و امــروز در خیابان هــا ذات 
نهفتــه در ایــن ســوال  را فریــاد زدیــم. شــنیدید؟؟؟ آیــا شــام و دولــت حســن، مثــل حســن ۱۴۰۰ ســال پیــش کنــار کشــیدید، و یــا 

ــد؟  ــرق کرده ای ــر خیابان هــا را ق ــاش و اراذل رسکوب گ ــا ضدشــورش و بســیج و ســپاه و ماشــین آب پ اینکــه ب
وای بر احوالتان! چراکه به قول خودتان، «مردم به یاد دارند» چگونه دیکتاتوری را بر زمین بکوبند.

زیبــاکالم در جــواب بــه چــه بایــد کــرد دانشــجو بــرای ایــن تغییــر، دانشــجو را حوالــه داد بــه آتیــٔه نورافکن فشــان عــامل اصالحــات. 
زیبــاکالم، ای روستاســاز نابغــه! فریــاد خیابان هــا، مســیر آینــدٔه ناامیدی بخــِش اصالحــات وعــده  داده شــده را کــه هیــچ، 
ــد. ــن کوبانی ــر زمی ــای ۹ دی، ب ــا و برنه ــون بیلبورده ــم همچ ــروز را ه ــی ام ــدال و اصالح طلب ــیادی های اعت ــا و ش دوزوکلک ه

رشمتان باد! نابودی تان باد!
با دانشجویان اسیر در چنگال سفاک ها، با دانشجویان کتک خورده ، با خانواده هایشان: می سوزیم و حق  را می گیریم...

نویسنده: غزل_تربیزیان
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صادق کار
در ٢٥ دی مــاە در حالــی کــە اعتصــاب کارگــران نیشــکر هفــت تپــە کــە از صبــح هــامن روز آغــاز شــدە بــود و هــم چنــان ادامــە 
داشــت و تهدیــد هــا و اقدامــات کارفرمــا بــرای درهــم شکســنت ایــن اعتصــاب، کــە در اعــرتاض بــە دســتمزدهای معوقــە و پرداخــت 
نشــدن حــق بیمــە و چنــد خواســت صنفــی دیگــر صــورت گرفتــه بــود، بــر اثــر هوشــیاری و همبســتگی کارگــران شکســت خــورده 
بــود، یکــی از کارگرانــی کــە در ایــن اعتصــاب نقــش موثــری بــە عهــدە داشــت بــە هنــگام بازگشــت بــە خانــەاش از طــرف مــزدوران 
مســلح کــە از طــرف کارفرمــا اجیــر شــدە بودنــد، مــورد حملــە قــرار گرفــت و در اثــر رضبــە قمــە یکــی از اوباشــان مــزدور از ناحیــە 
بــازو و کتــف مجــروح شــد. مــزدوران در واقــع قصــد کشــنت اســامعیل بخشــی، مناینــدە کارگــران هفــت تپــە را داشــتند، ولــی ایــن 
توطئــە جنایــت کارانــە بــە دلیــل حضــور و اعــرتاض مــردم خنثــی شــد و مــزدوران جیــرە خــوار کارفرمــا در حالــی کــە از تــرس مــردم 

گلولــە هوایــی شــلیک مــی کردنــد، قبــل از ایــن کــە موفــق بــە کشــنت مناینــدە کارگــران شــوند، مجبــور بــە فــرار شــدند.
دور تــازە اعتصــاب هــای کارگــران هفــت تپــە در واقــع از ١٨ آذر رشوع گردیــد. خواســت هــای کارگــران در ایــن اعتصــاب کــامکان 
خواســتە هایــی بــود کــە پیــش از آن نیــز بارهــا بــرای بــە دســت آوردن شــان مجبــور بــە اعتصــاب شــدە بودنــد، ولــی کارفرمــا کــە 
پشــتش بــە حامیــت مســئوالن دولتــی و قضایــی گــرم بــود، بــە رغــم موافقــت ظاهــری بــا آن هــا امــا در عمــل از انجامــش رسبــاز 
مــی زد.  بــا ایــن وجــود کارگــران کــە بــە شــدت تحــت فشــار معیشــتی بودنــد و شــکایات پیاپــی شــان بــە ادارە کار و مســئوالن راە 
بجایــی منــی بــرد، راه دیگــری جــز توســل بــە اعتصــاب پیــش روی خــود منــی دیدنــد. ایــن اعتصــاب نیــز پــس از ٥ روز بــا وســاطت 
مســوالن دولتــی و پذیــرش مطالبــات کارگــران از طــرف کارفرمــا خامتــە یافــت. ولــی ایــن بــار هــم نــە کارفرمــا بــە قــول و قرارهایــش 

عمــل کــرد و نــە مســئوالن دولتــی بــە تعهــدی کــە بــە کارگــران دادە بودنــد پایبنــد ماندنــد. 
نتیجتــا کارگــران دوبــارە در ٢٥ دیــامە مجبــور بــە اعتصــاب شــدند. امــا کارفرمــا کــە بــا هیــچ وســیلەای موفــق بــە واداشــنت کارگــران 
اش بــە تســلیم و تبعیــت از رشایــط کاری بــردەوار حاکــم بــر کارخانــە نشــدە بــود، ایــن بــار بــرای ارعــاب کارگــران و پایــان دادن 
بــە اعتصــاب کارگــران گرســنە کــە بــرای پرداخــت نشــدن حــق بیمــە و دســتمزد ٥ مــاه گذشــتە شــان اعتصــاب کردەانــد، بــە ســیاق 
ــاالن  ــردن فع ــە نیســت ک ــرای رس ب ــە اســتخدام آدمکــش ب ــاال ب ــال گوامت ــی امث ــکای جنوب ــی آمری ــم هــای نظام ســلفش در رژی
ســندیکایی روی آوردە اســت. اســتفادە از آدمکشــان مــزدور بــرای شکســت مقاومــت کارگــران در برابــر تشــدید فزاینــدە اســتثامر و 
رواج فزاینــدە بــی قانونــی و ســکوت معنــی دار دولتیــان و دســتگاە قضایــی در مقابــل ایــن جنایــات، در رشایطــی صــورت مــی گیرد 
کــە همــە جنــاح هــای رژیــم طــی هفتــە هــای اخیــر مرتبــا حــرف از آزاد بــودن اعــرتاض مســاملت آمیــز مــی زننــد و کارفرمایــان 
مدعــی هســتند کــە تولیــد بــە رصفــە نیســت! پرســیدنی اســت اگــر تولیــد بــە رصفــە نیســت و ایــن «بــە رصفــە» نیســت، بهانــەای 
بیــش بــرای مصــادرە واحــد هــای تولیــدی عمومــی توســط اذنــاب حکومــت نیســت، پــس چگونــە اســت کــە مالــک جدیــد کارخانــە 
بــرای حفــظ ایــن کارخانــە از هیــچ کاری حتــا آدم کشــی، کوتاهــی منــی کنــد. و اگــر دولــت اعــرتاض مســاملت آمیــز را آن طــور 
کــە مدعــی اســت حــق مــردم مــی دانــد، چــرا جلــوی کار کارفرمایــی را کــە بــرای درهــم شکســنت یــک اعــرتاض کارگــری مســاملت 
آمیــز مــزدور و آدمکــش اجیــر مــی کنــد منــی گیــرد؟ وقتــی کــە یکــی از مدیــران کارخانــە هپکــو پــس از اعتصــاب کارگــران ایــن 

استفادە از قاتالن حرفەای،
برای رسکوب جنبش کارگری
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کارخانــە، مناینــدگان کارگرانــی را کــە بخاطــر نگرفــنت چندیــن مــاە حقــوق بــە خرابــکار متهــم کــرد و خواهــان برداشــنت آن هــا از 
رس راە شــد و کســی هــم معــرتض وی نگردیــد، چــراغ ســبز بــرای اســتفادە از تبهــکاران حرفــەای هــم روشــن شــد. اســتخدام آدم 
کــش از الزامــات اقتصــاد مافیایــی اســت. گنــاە نابخشــنودی کارگــران هفــت تپــە و هپکــو کــە معلــوم اســت مفــت و مجانــی بــە 

از مــا بهــرتان واگــذار شــدە، ایــن اســت کــە اقتصــاد مافیایــی و مافیــای شــکر را تهدیــد مــی کننــد.
ســکوت و مامشــات حکومتــی هــا در مقابــل ایــن اقدامــات بــە خاطــر آن اســت کــە خودشــان جــز ایــن شــبکە اختاپوســی مافیایــی 
هســتند و دســت بــر قضــا خــالف آن چــە کــە ادعــا مــی کننــد و در عمــل هــم نشــان دادەانــد، بــا اعرتاضــات مســاملت آمیــز بــە 
هیــچ وجــە میانــەای ندارنــد، زیــرا آن را بــە زیــان ادامــە حکمروایــی نامردمــی خــود مــی داننــد. بــه همیــن جهــت اســت کــە خــود 
بــرای مقابلــە بــا اعــرتاض هــای مســاملت آمیــز، بــە خشــونت متوســل مــی شــوند و بــە آن دامــن مــی زننــد تــا از آن وســیلەایی 
بســازند، علیــە مبــارزات مســاملت آمیــز. بــا ایــن همــە مــردم بــە پــا خاســتە در هیــچ کجــای جهــان مرعــوب ایــن اعــامل نخواهنــد 
ــار در  ــوری خشــونت ب ــم هــای دیکتات ــد نشــاند. رس نوشــت رژی ــکار را رس جایشــان خواهن شــد و رسانجــام دیکتاتورهــای جنایت
برزیــل، شــیلی، آرژانتیــن، الســالوادور، نیکاراگوئــە... مویــد ایــن حقیقــت اســت. دیکتاتــوری حاکــم بــر ایــران نیــز الجــرم رسنوشــت 
بهــرتی از ســلف آمریــکای جنوبــی اش نخواهــد داشــت و توســل بــە خشــونت عریــان علیــە مــردم باعــث نجــات اش از ســقوط 

نخواهــد شــد.
مبــارزه هــای مســاملت آمیــز و رو بــە رشــد کارگــران بــرای احقــاق حقــوق ســندیکایی و شــهروندی شــان بــە رغــم ایــن خشــونت 
هــا هــم چنــان تــا رســیدن بــە کامیابــی ادامــە خواهــد یافــت و هــم چنــان کــە تــا کنــون حکومــت و کارفرمایــان نتوانســتەاند بــە 
آن خامتــە دهنــد از ایــن پــس نیــز منــی تواننــد آن را متوقــف کننــد. تجربــە مبــارزه کارگــران هفــت تپــە بــە تنهایــی بهرتیــن شــاهد 
ایــن مدعاســت. کارگــران بــا متــام وجــود از رهــربان و منایندگشــان بــە اشــکال مقتضــی حامیــت و مراقبــت مــی کننــد و توطئــە 

هــای حکومــت و کار فرمایــان را نقــش بــر آب خواهنــد کــرد.
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اکنــون میــان تــوده هــای بپــا خاســته بــا جمهــوری اســالمی جنایــت کار مبــارزه در اشــکال مســتقیم و غیــر مســتقیم و ترســاندن 
حریــف از طــرف جمهــوری اســالمی بــه شــکل پیــام هــای شــفاف و غیــر مســتقیم بــه شــدت در جریــان اســت . یکــی از اســنادی 
کــه ایــن گفتــه را ثابــت مــی کنــد بیانیــه اخیــر وزارت اطالعــات اســت کــه در طــی بیانیــه فــوق اعــالم مــی کنــد بســیاری از عوامــل 
اغتشاشــات اخیــر دســتگیر شــده انــد و بــه زودی آنهــا را اعــالم و مجــازات  خواهیــم کــرد و بــه دنبــال چنیــن بیانیــه ای درنــده 
خویــی دههــا نفــر از دســتگیر شــد گان در زندانهــا و کالنــرتی هــا کشــته مــی شــوند بــدن بــی جــان آریــا روز بهــی  بابا دی ١٥ ســاله 
در رودخانــه کارون  پیــدا مــی شــود ، ســیف اللــه اکــربی در زنــدان کشــته مــی شــود، ســارو قهرمانــی در زنــدان کشــته مــی شــود، 
نعيــم  شــايگاىن  روز پنجشــنبه ٢١دي مــاه توســط پلیــس ایرانشــهر   کشــته شــد، ســینا قنــربی ، علــی پــوالدی ، وحیــد حیــدری هــر 
کــدام در زندانهــای جداگانــه بــه دســت مامــوران جنایــت کار کشــته مــی شــوند، دههــا مــوردی کــه هنــوز گــزارش شــان تکمیــل 
نشــده اســت کشــته شــدند ایــن هــا حاصــل طــرح جدیــد رسکــوب برنامــه ریــزی شــده توســط وزارت اطالعــات اســت،  کــه آخریــن 

عملیــات ایــن جنایــت کاران حملــه بــه اســامعیل بخشــی مناینــده کارگــران هفــت تپــه بــوده کــه موفــق منــی شــوند .
مبــارزه میــان مــردم بــه پــا خاســته بــا جمهــوری اســالمی رسمایــه داری بــه جــای رســیده کــه هــر کــدام بهــرت خــود را ســازماندهی 
کننــد و هــر کــدام بهــرت بتوانــد نیروهــای حاشــیه  ای را در درون خــود جــذب و هضــم کنــد و هــر کــدام بهــرت بتوانــد نیروهــای 
طــرف مقابــل را بــه ترســاند  و طــرف مقابــل در نتیجــه چنیــن عملکــرد هــای حتــی اگــر یــک قــدم عقــب نشــینی کنــد شکســت 

خواهــد خــورد.
جمهــوری اســالمی بــرای اینکــه بتوانــد تــوده هــا را ترســانده بــه ســکوت وادار کنــد و شکســت را از خــودش دور کنــد بــه عمــد 
و بــه مــرور نوجوانــان و جوانــان دســتگیر شــده را  بــه شــکل گــروگان گیــران کــه طــرف مقابــل را تهدیــد کــرده اســت و بــرای 
مجبــور کــردن طــرف مقابــل بــه پذیــرش خواســته گــروگان گیــر،  گــروگان هــای خــود را یــک بــه یــک مــی کشــد تــا جــدی بــودن 
پیــام خــود را بــه طــرف مقابــل بفهامننــد ، جمهــوری اســالمی ایــن پیــام را غیــر مســتقیم امــا کامــال» روشــن و بــه عمــد مــی رســاند 
کــه اعاملــش( کشــنت جوانــان زیــر شــکنجه ) کامــال» آگاهانــه و بــا برنامــه از پیــش طراحــی شــده  بــرای زهــر چشــم گرفــنت از 
معرتضیــن اســت ، تــا تــوده هــای معــرتض مســتأصل شــده، عقــب نشــینی کــرده ، شکســت را بــه پذیرنــد  بــه خانــه هــای شــان 

برگشــته، ســکوت اختیــار مناینــد.

اطالعیه ها و بیانیه ها

چرا تنبیه ماموران رسکوب رضورت حیاتی و 
تاریخی دارد؟
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در مقابــل چنیــن ترفنــد جنایتکارانــه ای جمهــوری اســالمی رسمایــه داری اکنــون یــک راه وجــود دارد ( البتــه ایــن راه توســط خــود 
مــردم رشوع شــده اســت ولــی بایــد بــا دقــت ســازماندهی شــود) طــرح مقابلــه ایــن اســت کــه عوامــل جمهــوری اســالمی کــه در 
عرصــه هــای مختلــف بــه اشــکال گوناگــون رسکــوب را پیــش مــی برنــد تنبیــه شــوند ، در ایــن رابطــه الزم اســت جوانــان و نوجوانــان 
انقالبــی  بــا تنبیــه عوامــل رسکــوب از یــک طــرف جــواب در خــوری بــه کشــنت دســتگیر شــد گان توســط مامــوران در بازداشــت 
گاه هــا داده شــود تــا جوابــی بــه پیــام هــای تهدیــد آمیــز جمهــوری اســالمی گــروگان گیــر باشــد ، از طــرف دیگــر بــا تنبیــه عوامــل 
ــروی انتظامــی و مامــوران وزارت اطالعــات  ــد بســیج، ســپاه ، نی ــان ترســی در جنایــت کاران جمهــوری اســالمی مانن رسکــوب چن
ایجــاد گــردد کــه دیگــر تــوان رسکــوب، رضب و شــتم ، دســتگیری و زندانــی کــردن و کشــنت  نوجوانــان و جوانــان را نداشــته باشــند. 
بــدون شــک اگــر بتوانیــم مامــوران را تنبیــه کنیــم دیگــر در آینــده منیتواننــد بــا شــکنجه و کشــنت مبــارزان پیــام هــای تهدیــد آمیــز 
بدهنــد در همیــن حــال تنبیــه عوامــل رسکــوب باعــث مــی گــردد اول  نهــاد هــای رسکــوب از درون و از زاویــه اعتقــادی و اعتــامد 
بــه نفــس فــرو بریزنــد و در مرحلــه بعــدی از جهــت ســازمانی در هــم ریزنــد و پــس از ان وقتــی کلیــت دولــت رسمایــه داری در 
شــکل جمهــوری اســالمی ابــزار رسکــوب ش را در رشایــط اوج هــرج و مــرج  و درهــم ریختــه ببینــد کلیــت نظــام اســالمی رو بــه فــرو 
پاشــی خواهــد رفــت در نتیجــه شکســت دادن جمهــوری اســالم ســهل تــر مــی شــود بــه یــاد داشــته باشــیم کــه همــه ایــن مــوارد 
و مامــوران  بخشــی از موانــع  مبــارزه طبقاتــی و مبــارزه بــا جمهــوری اســالمی بــه عنــوان ابــزار رسمایــه داری در نــربد طبقاتــی 

مقابــل طبقــه کارگــر ایســتاده انــد .
بــا توجــه بــه اینکــه  اکنــون مبــارزات در اشــکال مختلــف ماننــد اعتصابــات کارگــری ، تجمــع هــای معلــامن و بــاز نشســته گان ، 
اعرتاضــات مــال باختــه گان ، دانشــجویان ، تجمــع هــای اعرتاضــی در مقابــل زندانهــا و اعرتاضــات جنبــش هــای مختلــف اجتامعــی 
همــه در جریــان هســتند و مامــوران رسکــوب آنهــا را دچــار مشــکالت عدیــده مــی کننــد، امــا اگــر بتوانیــم  تنبیــه مامــوران شــناخته 
شــده  رسکــوب هــا را پیــش بربیــم نتیجــه تنبیهــات بــا رسعــت باعــث گســرتدگی و رشــد بــی ســابقه همــه اعرتاضــات خواهــد شــد 
بنــا برایــن تنبیــه عوامــل رسکــوب نقطــه کلیــدی شکســت دادن جمهــوری اســالمی در حــال حــارض اســت ایــن فرصــت را نبایــد از 

دســت داد.
ــن توســط  ــد رسکــوب فعالی ــوع جدی ــی کــرده اســت رشوع ن ــه عوامــل رسکــوب را عاجــل و رضورت حیات مــورد دیگــری کــه تنبی
جمهــوری اســالمی اســت کــه هــر چنــد ماهیتــا» جدیــد نیســت امــا شــکل اجرایــی و نــوع انتخــاب ســوژه رسکــوب بــا قبلــی هــا 
ــن کارگــری ، دانشــجویی ،  ــه فعالی ــه مامــوران در پوشــش نقــاب صــورت ب ــن اســت ک ــوع مــورد نظــر ای ــاوت فاحــش دارد ن تف
جوانــان و نوجوانــان حملــه مــی کننــد  تــا آنهــا را بــه اشــکال مختلــف ماننــد ترســاندن و یــا حتــی حــذف فیزیکــی از مبــارزه حــذف 
کننــد ایــن روش شــکل جدیــدی از قتــل هــای زنجیــره ای اســت  منتهــا در قتــل هــای زنجیــره فعالیــن سیاســی و روشــنفکران هــدف 
حــذف بودنــد امــا در شــکل جدیــد فعالیــن اجتامعــی ، فعالیــن کارگــری ، معلمــی و دانشــجویی و جوانــان و نوجــوان هــدف قــرار 
داده شــده انــد ، در ایــن شــکل کــه حــدود یــک ســال قبــل رشوع شــده اســت تعــدادی از فعالیــن کارگــری و دانشــجویی در کوچــه 
و خیابــان حتــی در حالــت هــای عــادی  مــورد حملــه مامــوران قــرار مــی گرفتنــد مقــداری رضب و شــتم صــورت مــی گرفــت تــا 
اخطــاری باشــد تــا آنهــا فعالیــت نکننــد یــا کمــرت فعالیــت کننــد ، و آخریــن مــورد اســتفاده مامــوران از ایــن روش حملــه نقــاب 
داران در تاریــخ ٢٥ دی مــاه  بــه اســامعیل بخشــی مناینــده کارگــران هفــت تپــه بــود ، ایــن مــورد نیــز بــه مــا نهیــب مــی زنــد کــه 
اگــر طــرح تنبیــه عوامــل رسکــوب انجــام نگــردد متامــی فعالیــن در خطــر هســتند و خطــر روی فعالیــن باعــث خامــوش شــدن آتــش 

اعرتاضــات خواهــد شــد کــه نتیجــه اش تــداوم حکومــت جنایــت کار اســالمی اســت. 
ــا اجرایــی کــردن تنبیــه عوامــل رسکــوب فضــای  بــرای گســرتش  عرصــه هــای مبــارزه و تــداوم آنهــا بایــد جوانــان و نوجوانــان  ب
بیشــرت و فضــای نفــس کشــیدن بــه  اشــکال مبــارزات را بــه ارمغــان بیاورنــد چنیــن کاری بــا تشــکیل کمیتــه هــای عملیاتــی در محــل 
کار و زندگــی  توســط چنــد نفــر از اهالــی محــل یــا همــکاران  ممکــن مــی شــود کــه کمیتــه هــر محلــی اقــدام بــه تنبیــه عوامــل 
شــناخته شــده در محــل خــود مــی کننــد و از ایــن طریــق تنبیــه عوامــل رسکــوب بــه یــک جنبــش رسارسی تبدیــل مــی گــردد البتــه 
کمیتــه هــای فــوق بایــد مخفــی باشــند و از طرفــی چــون هیــچ کــدام از کمیتــه هــای فــوق نیــازی بــه بــر قــراری ارتبــاط بــا دیگــر 
کمیتــه هــا ندارنــد بنــا برایــن حفــظ امنیــت هــر کــدام تنهــا و تنهــا بــه خــودش بســتگی دارد در همیــن حــال ســوژه هــای مــورد 
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تنبیــه هــر کمیتــه نیــز بــه شــکل بســیار آســان در دســت رس خواهنــد بــود و حتــی اگــر بــرای یــک کمیتــه مشــکلی پیــش بیایــد 
خطــری بــرای کمیتــه هــای دیگــر نخواهــد داشــت .

همچنیــن بایــد بیــان کــرد کــه کمیتــه هــای دیگــر نیــز در محــل کار و زندگــی الزم هســتند کــه وظایــف متفاوتــی خواهنــد داشــت 
ماننــد کمیتــه هــای محلــی بــرای ســازماندهی اعرتاضــات ، کمیتــه هــا و هســته هــای آموزشــی و مطالعاتــی و کمیتــه هــا یــا هســته 
ــی ، کمیتــه هــا و هســته هــای کارخانــه و  ... ضمــن اینکــه ایــن کمیتــه هــا نبایــد هیــچ ارتباطــی بــا کمیتــه هــای  هــای تبلیغات
عملیاتــی داشــته باشــند و در همیــن حــال ایــن کمیتــه هــا اشــکال مختلــف و در ادارات ، محــالت و کارخانجــات مختلــف مــی 
تواننــد ســاخته شــوند و تــالش کننــد بــا هــم دارای ارتباطــات اصولــی بــر قــرار مناینــد. انــواع مختلــف ایــن کمیتــه هــا و هســته در 
حــال حــارض بــه دلیــل نبــود فدراســیون رسارسی کارگــران و بــه دلیــل نبــود حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر رضورت تاریخــی دارنــد، 
در همیــن حــال بایــد تشــکل هــای موجــود کارگــران و معلــامن بــرای ایجــاد فدراســیون رسارسی حداقــل در حــد ایجــاد هیــات 

موســس اقــدام بــه همــکاری کننــد.

دیگــر اینکــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه مبــارزات متــام نشــده، بلکــه آرامــرت شــده و بعضــا» شــکل و ریــل عــوض کــرده و هــر لحظــه 
ــان بایــد خــود را بــرای  ــان و نوجوان ــا برایــن رفقــا و جوان ــا گســرتد گــی بیشــرت از قبــل فــوران کننــد بن ممکــن اســت مجــددا» ب
دور بعــدی هــر لحظــه آمــاده تــر مناینــد. تــا زمانــی کــه مبــارزه تــوده هــا بــه اهــداف خــود نرســد پایانــی بــرای مبــارزه متصــور 
ــد انقالبــی و  ــا ٣٢ اوج گرفــت و در ســال ٥٧ گام بلن ــا انقــالب مرشوطیــت رشوع شــده در ســالهای ٢٥ ت ــارزه ب نیســت ، ایــن مب
بزرگــی بــر داشــت هــر چنــد انقــالب شکســت  خــورد  امــا تاثیــرات ریشــه ای و عمیقــی گذاشــت کــه از ان زمــان لحظــه ای اتــش 
اعرتاضــات خامــوش نشــده و در هــر فرصتــی ولــو کوچــک از هــر روزنــه ممکــن فــوران کــرده اســت از اعرتاضــات ٦٤ ، ٧٤ ، ٨٨ 
ــا مطالبــات کامــال» مشــخص و طبقاتــی  ــال زد در اعرتاضــات اخیــر الیــه هــای انقالبــی تــر و ب و اعرتاضــات اخیــر مــی تــوان مث
وارد میــدان شــدند و همیــن باعــث شــده کــه بــه اعرتاضــات لقــب قیــام گرســنه گان بدهنــد  کــه حتــی از نظــر ســنی نیــز بســیار 
جدیــد اســت از جهــات مختلــف رشــد کــرده اســت تنهــا کمبــود کــه ادامــه کمبــود قبلــی هــا اســت نبــود تشــکل هــا و تشــکیالت 
هــای انقالبــی بــه عنــوان ابــزار مبــارزات و ســازماندهی طبقاتــی کارگــران و زحمتکشــان اســت کــه هنــوز بــرای هدایــت و جهــت 
دهــی و رهــربی ســازمانی و انقالبــی بــه اعرتاضــات ممکــن نشــده انــد و ایــن کمبــود تــا زمانــی کــه بــر طــرف نشــود بــا مشــکل 
رو بــرو هســتیم،  بایــد در ایــن رابطــه تشــکل هــای موجــود فعالیــن انقالبــی اقــدام بــه مرتفــع کــردن مشــکل کننــد. اگــر اکنــون  
حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر وجــود داشــت اعرتاضــات اخیــر را صــد در صــد مــی توانســت  بــه یــک قیــام پیروزمنــد و آمــاده بــرای 
رسنگونــی انقالبــی رسمایــه داری و بــر قــراری حکومــت شــورای کارگــران و زحمتکشــان تبدیــل کنــد. بــه هــر صــورت بــر اثــر شــکل 
و ماهیــت اعرتاضــات اخیــر جمهــوری اســالمی و متامــی جنــاح هــای آن و همچنیــن جنــاح هــای مختلــف اصــالح طلبــان داخلــی 
ــد کــه  ــاده ان ــه وحشــت افت ــان ب ــربال هــای از اپوزیســیون هــای راســت و نیمــه چــپ چن ــی ، ســبز هــای مختلــف و لی و بیرون
بــرای رسکــوب گرســنه گان بــه شــکل هــای مختلــف مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از زاویــه طــرح هــای رفراندومــی گرفتــه تــا رژیــم 
چنــج هــای بــی خطــر بــرای رسمایــه و بــا خشــونت خوانــدن انقــالب و ... بــا جمهــوری اســالمی هــم داســتان  و هــم نــوا  و حتــی 
بعضــا» هــم دســت شــده انــد و جمهــوری اســالمی نیــز از هــر شــکل ممکــن رس کــوب اســتفاده مــی کنــد. در مقابــل الیــه هــا و 
گروههــای  مختلــف معــرتض   نیــز عرصــه هــای مبارزاتــی را جایگزیــن یکدیگــر  مــی کنــد کــه اکنــون در مقابــل زندانهــا بیشــرت 
شــده اســت و بــاز بــه کار خانــه هــا و مراکــز تولیــدی اوج داده اســت و بــاز مــال باختــه گان و بــاز نشســته گان گســرتده تــر از 
قبــل بــه میــدان مــی آینــد و همچنــان ممکــن اســت در آینــده نــه چنــدان دور دو بــاره  شــکل کــف خیابانــی اعرتاضــات او جــی 
تــازه بگیــرد ، ایــن تجربیــات بــه مــا نهیــب مــی زننــد کــه آمــاده شــوید بــه زودی قویــرت از قبــل خیــزش انقالبــی رشوع خواهــد شــد 
، فعالیــن ، تشــکل هــا و انقالبیــون وظیفــه دارنــد مســیر هــا و عرصــه هــای جدیــد مبــارزه را بگشــایند بــه ســمت اعــالم اعتصابــات 
عمومــی بــا مطالبــات کامــال» مشــخص و ملمــوس بــه شــکل متّحدانــه حرکــت کننــد ، و فعالیــن اجتامعــی ، نوجوانــان و جوانــان 
و دانشــجویان و روشــنفکران و وکالء انقالبــی بــه فکــر اعرتاضــات جهــت محاکمــه عوامــل رسکــوب و عواملــی کــه بازداشــت شــده 
گان را شــکنجه مــی کننــد یــا مــی کشــند باشــند کــه ایــن نیــز عرصــه جدیــدی بــرای مبــارزه و تحــت فشــار قــرار دادن جمهــوری 
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اســالمی  خواهــد شــد.
همــه مــی دانیــم ضمــن اینکــه نهــاد هــای ماننــد ســپاه ، وزارت اطالعــات ، نیــروی انتظامــی ، بســیج و دیگــر ارگانهــای نظامــی و 
امنیتــی در امــر رسکــوب فعــال هســتند در همیــن حــال جمهــوری اســالمی نیروهــای دیگــر در شــکل و شــامیل غیــر نظامــی در 
قالــب انجمــن هــای اســالمی ، افــراد حــارض در مســاجد ، شــورا هــای اســالمی ، مامــوران حراســتی در نهــاد هــای غیــر نظامــی و 
کارخانجــات و رشکــت هــا و ادارات و همچنیــن نیروهــای کــه در کســوت کارمنــد و کارگــر یــا غیــر در لبــاس شــخصی بــه عنــوان 
ــازمانی و  ــکل س ــه ش ــات ب ــوب اعرتاض ــالمی در رسک ــوری اس ــه جمه ــوده و ب ــور ب ــه مام ــد ک ــور دارن ــل کار حض ــکار در مح هم
سیســتامتیک  کمــک مــی کننــد یکــی دیگــر از وظایــف عاجــل نیروهــای انقالبــی  شناســایی و معرفــی همیــن  مامــوران بــه مــردم 

و همــکاران خودشــان در ادارات و محــل کاری مختلــف اســت ،

مرگ بر جمهوری اسالمی
نابود باد رسمایه داری

بر قرار باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان

کمیته حامیت از آرمانهای شاهرخ زمانی 
٢٦ دی ماه ١٣٩٦

معرفی عوامل رسکوبگر جمهوری اسالمی مجموع دفرتهای شامره یک ، دو و سه

https://drive.google.com/file/d/1goXpKW1ZEN8gJl8xasYQjddLsEYGTcRT/view
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بیانیه ١٥٥
اعرتاضات  مقابل زندانها را گسرتده تر کنیم !!!

نزدیــک بــه ٣٩  ســال زندگــی در زیــر ســیطره رژیــم اســالمی همــه مــا آموختــه ام کــه یــک قــدم عقــب نشــینی موجــب افســار 
گســیختگی جمهــوری اســالمی مــی شــود  و یــک روز پیــرشوی مــا از طریــق همبســتگی و همدلــی و مبــارزه منســجم تــوده ای 
ــزک و ســایر   ــد ســال پیــش در کهری ــن نظــام ضــد انســانی میگــرد. آنچــه چن ــرز  ای ــرس و ل ــر باعــث عقــب نشــینی و ت و فراگی
بازداشــتگاهها رخ داد در ســکوت امــروز مــن و تــو دوبــاره تکــرار خواهــد شــد،.جنایتی کــه در تابســتان ٦٧ و دهــه شــصت رخ 
داد در بــی توجهــی مــن و تــو دوبــاره تکــرار خواهــد شــد، کارگــران ، معلــامن ، دانشــجویان ، جوانــان و مــردم مبــارز .حــال کــه 
عــزم خــود را بــرای رهایــی جــزم کــرده ایــم بایــد بــه ایــن امــر واقــع باشــیم کــه حفــظ یکپارچگــی و همدلــی اولیــن گام در ایــن 
مســیر ســخت و دشــوار اســت،  اکنــون کــه عزیــزان مبــارز مــا( بازداشــت شــدگان در اعرتاضــات اخیــر و زندانیــان سیاســی ) دســت 
جانیــان حاکــم جمهــوری اســالمی در بنــد هســتند ، بــر ماســت کــه خانــواده ایــن عزیــزان  را ( در مقابــل زندانهــا ، دادگاه هــا و 
مقابــل نهــاد هــای حکومتــی حتــی بــرای یــک لحظــه تنهــا نگذاریــم. ایــن نــه تنهــا یــک وظیفــه انســانی بلکــه یــک امــر و وظیفــه 
انقالبــی و مبــارزه طبقاتــی اســت. چــرا کــه عزیــزان در اعرتاضــات یــا بــه خاطــر اعرتاضــات بازداشــت شــده انــد چــون مــردم بــه 
خیابــان آمدنــد نــان مــی خواهنــد ، کار مــی خواهنــد ، آمــوزش و پــرورش رایــگان مــی خواهنــد ، بهداشــت و درمــان رایــگان مــی 
خواهنــد ، دانشــگاه رایــگان مــی خواهنــد، جلــو گیــری از اخــراج هــا را مــی خواهنــد، جلــو گیــری از تحمیــل قانــون کار رسمایــه 
داری بــه کارگــران را مــی خواهنــد ، جلــو گیــری از خصوصــی شــدن را مــی خواهنــد ، مــی خواهنــد از پیــاده شــدن طــرح هــای 
ســازمان تجــارت جهانــی جلــو گیــری کننــد ، مــی خواهنــد گرانــی و تــورم را از بیــن بربنــد، مــی خواهنــد طــرح حــذف یارانــه هــا 
را حــذف کنــد، مــردم بــه خیابانهــا آمدنــد کــه دســتمزد هــا تامیــن کننــده زندگــی انســانی باشــند ، مــردم بــه خیابــان هــا آمدنــد 
تــا آزادی و برابــری کســب کننــد ، بــه خیابــان آمدنــد تبعیــض را از بیــن بربنــد ، اختــالس هــا و رشــوه خــواری و دزدی را از بیــن 
بربنــد و ... در یــک کالم مــردم عدالــت اقتصــادی و عدالــت اجتامعــی کــه صــد در صــد وابســته بــه عدالــت اقتصــادی اســت مــی 
خواهنــد، و جمهــوری اســالمی رسمایــه داری بــرای رسکــوب اعرتاضــات و نــدادن حــق و مطالبــات مــردم اقــدام بــه قتــل ، رضب و 
شــتم و بازداشــت نــو جوانــان و  جوانــان معــرتض و دانشــجویان و معلــامن و کارگــران کــرده اســت،  امــروز بــرای رسنگونــی رژیــم 
جمهــوری  اســالمی در اولیــن گام و اولیــن فرصــت بایــد بــه جمــع خانــواده هــای تجمــع کننــده در مقابــل زندانهــا و بازداشــتگاهها 
بپیوندیــم .بایــد خواهــان آزادی فــوری و بــی قیــد و رشط عزیــزان دربنــد خــود باشــیم، تــا ایــن رژیــم هــار بدانــد کــه مــردم اجــازه 

نخواهنــد داد تابســتان ٦٧ و یــا وقایــع کهریــزک دوبــاره تکــرار شــود. 
مــردم بــه پــا خاســته ،  پیوســنت هرچــه تعــداد بیشــرت بــه معرتضیــن در مقابــل زندانهــا ضمــن ایــن تــرس انــکار نــا پذیــری بــر جــان  
ــود کــه جمهــوری  ــل زندانهــا تضمینــی خواهــد ب ــدازد در همیــن حــال حضــور تعــداد بیشــرت در مقاب جمهــوری اســالمی مــی ان
اســالمی نتوانــد رسکــوب را ادامــه بدهــد و مجبــور بــه آزاد کــردن زندانیــان خواهــد شــد ، تــا آزادی فرزنــدان مبــارز ایــران زمــان 

زیــادی منانــده اســت ، بــه معرتضیــن مقابــل زندانهــا بپیوندیــم. 
مــردم آزادیخــواه و ملــت رشیــف ایــران اکنــون بیــش از ٢٠ روز از خیــزش عظیــم و انقالبــی تــو ده هــای بــه ســتوه آمــده از فقــر 
و فالکــت تحمیلــی از جانــب رژیــم منحــوس اســالمی حاکــم بــر ایــران میگــذرد .مــردم بــه ســتوه آمــده از ایــن همــه ظلــم و جــور 
در طــی روزهــای اخیــر بســی قربانــی داده و هنــوز هــزاران نفــر کــه توســط مــزدوران  رژیــم اســالمی  بازداشــت شــده انــد در 

اعرتاضات  مقابل زندانها را گسرتده تر کنیم !!!
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بازداشــتگاهها و زندانهــای جمهــوری اســالمی گرفتــار و در بندنــد. خانــواده بازداشــت شــدگان اخیــر بــرای نجــات عزیزانشــان در 
ــم هــار  ــی رژی ــر خواهــان رسنگون ــز اگ ــد  و خواهــان آزادی عزیزانشــان هســتند. هموطــن عزی ــا تجمــع مــی کنن ــل زندانه مقاب
جمهــوری اســالمی  و دیکتاتــوری هســتیم بــدون شــک بــه ایــن امــر واقفیــم کــه ایــن امــر بــه تنهایــی و بــا مبــارز ه انفــرادی و 

پراکنــده ممکــن و میــرس نیســت ، بــا گســرتدگی و همبســتگی بــه معرتضیــن مقابــل زندانهــا بپیوندیــم.

مرگ بر جمهوری اسالمی
پیش بسوی انقالب سوسیالیستی

کمیته حامیت از آرمانهای شاهرخ زمانی 
٢١ دی ماه ١٣٩٦

بــرای حامیــت از قیــام مردمــی، پــا بــه میــدان بگذاریــد. بــا پشــتوانه و حامیــت شــام زحمتکشــان اســت کــه حکومــت جمهــوری 
اســالمی رسمایــه داری رسنگــون خواهــد شــد. تنهــا بــا پیوســنت شــام بــه قیــام و هدایــت بســوی انقــالب، حکومــت شــورایی کارگــری 

برقــرار خواهــد شــد.

زنده باد حکومت شورایی کارگری
رسنگون باد جمهوری اسالمی رسمایه داری

همه میادین شهر تهران برای اعرتاض است

مبــارزه میــان مــردم بــه پــا خاســته ایــران بــا جمهــوری فاشیســتی اســالمی و مامــوران رسکــوب گــر بــه شــدت در جریــان اســت . 
ایــن کــه تحلیــل هــای گوناگــون در رابطــه بــا رشوع اعرتاضــات چــه مــی گوینــد ، در حــال حــارض مهــم نیســت  ، اکنــون تنهــا مهــم 
ایــن اســت کــه چگونــه اعرتاضــات رشوع شــده را بایــد ادامــه و گســرتش داد و چگونــه بــه مســیر و جهــت اصولــی  مــورد نیــاز 

مــردم هدایــت کــرد و چگونــه بــه نتیجــه مطلــوب مــورد نیــاز مــردم زحمتکــش رســاند. 
بــا توجــه بــه مرکزیــت تهــران مبــارزه در تهــران تاثیــر بســیار زیــادی در رسنوشــت اعرتاضــات مــی گــذارد.و بــا توجــه بــه اعرتاضــات 

روز گذشــته تهــران مبــارزه در ایــن شــهر بــه یــک نقطــه عطــف رســیده اســت.

همه میادین شهر تهران برای اعرتاض است
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مامــوران رسکــوب توانســته انــد بــا در اختیــار گرفــنت مرکزیــت شــهر تهــران و کنــرتل و تعطیــل کــردن دانشــگاه تهــران و کنــرتل 
بقیــه دانشــگاهها و هــم چنیــن بــا کنــرتل رفــت و امــد در خیابانهــای آزادی – انقــالب تــا امــام حســین ( بخصــوص خــط بــی آر 
تــی) اعرتاضــات را در میــدان انقــالب ، چهــار راه ولــی عــرص ، پــارک دانشــجو همچنیــن میــدان ولــی عــرص و اطــراف را هــر چــه 
در چنــگ خــود بفشــارند. و تقریبــا» تنهــا چهــار راه ولــی عــرص و اطــراف پــارک باقــی مانــده بــود ، بــا چنیــن روش رسکوبــی باعــث 
شــدند اعرتاضــات در تهــران رو بــه خاموشــی بــرود. بــرای مقابلــه بــا رسکــوب فــوق و خــارج کــردن اعرتاضــات از اختیــار رسکــوب 
گــران الزم اســت ســطح اعرتاضــات را هــم از جهــت کیفیــت و هــم از جهــت ســطح جغرافیایــی و هــم از جهــت عمــق ارتقــاع 

ســطح بدهیــم .
بــرای ایــن کار جوانــان معــرتض بایــد اقــدام بــه ایجــاد کمیتــه هــای محلــی اعــرتاض مناینــد و در کمیتــه هــای اعرتاضــی متشــکل 
شــده بــا دقــت برنامــه ریــزی و ســازماندهی مناینــد و در ســطح محلــی خــود برنامــه ریــزی جمعــی و تقســیم کار اجرایــی در کمیتــه 

هــای خــود پیــش بربنــد.
برای چنین کاری موارد زیر به صورت اولیه و عاجل الزم است :

جوانــان و زنــان و مــردان فعــال در هــر محلــی کــه همدیگــر را مــی شناســند اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه  اعرتاضــی محــل   -١
خــود مناینــد ، بــدون اینکــه افــراد دشــمن کــه در محــالت شــناخته شــده هســتند خــرب دار شــوند در خانــه هــای خودتــان جلســاتی 
ــچ  ــته باشــد هی ــه وجــود داش ــه الزم باشــد کمیت ــا ک ــد ت ــد هــر چن ــی توان ــک محــل م ــد ، در ی ــزی کنی ــه ری ــد برنام ــزار منای بگ
محدودیتــی نبایــد باشــد بــرای حفــظ امنیــت هــر چنــد نفــر کــه صــد در صــد بــه همدیگــر اطمینــان دارنــد مــی تواننــد کمیتــه 
خودشــان را داشــته باشــند تــا اعرتاضــات بــه مرجلــه برســد کــه کمیتــه هــا بتواننــد بــدون خطــر علنــی شــده بــه  هــم بپیوندنــد.

هــر کمیتــه  الزم اســت بــرای برگــزاری اعرتاضــات در نزدیکرتیــن میــدان بــزرگ منطقــه نزدیــک محــل خــود برنامــه ریــزی   -٢
منایــد    مثــال» اهالــی غــرب تهــران مــی تواننــد در میــدان آزادی ، آریاشــهر ، میــدان نــور ،بــرای اعرتاضــات بــر نامــه ریــزی مناینــد 
، اهالــی جنــوب غــرب تهــران مــی تواننــد در میــدان آذری، میــدان فــالح ، امامــزاده جســن، پــارک هــای رشیعتــی و زمــزم و ... 
برگــزار مناینــد اهالــی جنــوب تهــران مــی تواننــد در میادیــن نــازی آیــاد ، یاخچــی آیــاد و علــی آبــاد ، راه آهــن و شــوش ، شــاپور و 
گمــرک اعرتاضــات خــود را بــر گــزار مناینــد ، و اهالــی جنــوب رشق تهــران مــی تواننــد در میادیــن خراســان ، شــوش آهنــگ،  شــهدا 
، کــوکا کــوال و ... بــر گــزار کننــد و اهالــی رشق تهــران مــی تواننــد در میــدان امــام حســین ، وثــوق و چایچــی و ... برگــزار مناینــد و 
اهالــی شــامل رشق تهــران مــی تواننــد در میادیــن هفــت حــوض ، رهــرب، تهــران پــارس ، هنــگام ، رســالت ، شــمیران نــو اعرتاضــات 
خــود را برگــزار کننــد و اهالــی شــامل تهــران مــی تواننــد در میادیــن قــدس ، تجریــش ، ونــک ، محســنی ، (مــادر) آرژانتیــن ، پــارک 
ملــت و ... برگــزار کننــد و اهالــی مرکــز تهــران مــی تواننــد در انقــالب ، ولــی عــرص ، فردوســی ، پارکشــهر و توپخانــه و ... برگــزار 

مناینــد . 
طبــق تقســیم کار در کمیتــه هــای محلــی اعرتاضــات هــر کــدام از اعضــا وظیفــه دار مــی شــوند تعــدادی از افــراد مطمــنئ   -٣
را بــرای رشکــت در اعرتاضــات برنامــه ریــزی شــده تشــویق کــرده بــا خــود بیــاورد و بیــن انهــا کارهــا و مســئولیت هــای را تقســیم 

منایــد.
همچنیــن بیــن افــراد مســئولیت پذیرفتــه افــرادی بایــد باشــند کــه بــرای تهیــه الســتیک ، چــوب و دیگــر لــوازم مــورد نیــاز   -٤

ــد. ــده بگیرن ــه عه اعرتاضــات مســئولیت ب
در رابطــه بــا شــعار هــا نیــز در مجمــوع در کمیتــه هــای محلــی بهــرت اســت تصمیامتــی اتخــاذ شــود چنــد مــورد در ایــن   -٥

ــد : ــت کنن ــد دق ــدگان بای ــه اعــرتاض کنن ــم اســت . ک رابطــه مه
الــف – در مراحلــی از اعــرتاض نیروهــای طــرف دارد جمهــوری اســالمی ســعی مــی کننــد شــعار هــا را بــه شــکل ســازش کارانــه 
طــرح کننــد مثــال» شــعار هــای کــه برخــی از جنــاح هــای جمهــوری اســالمی را تبلیــغ مــی کنــد و تنهــا جناحــی از جمهــوری اســالمی 

را هــدف قــرار مــی دهــد ایــن شــعار انحرافــی اســت ، مــا بایــد کلیــت جمهــوری اســالمی را رسنگــون کنیــم .
ب – برخــی مواقــع دیــده شــده کــه وقتــی مامــوران موفــق بــه رسکــوب یــک تجمــع اعرتاضــی منــی شــوند نیروهــای نفــوذ کــرده در 
میــان مــردم تظاهــرات را بــه مســیر هــای کــه امــکان رسکــوب بیشــرت اســت مــی کشــانند مثــال» کســانی از مامــوران جمعیــت را 
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بــا داد و فریــاد بــه کوچــه هــای باریــک یــا بــن بســت هدایــت مــی کننــد یــا اعــالم مــی کننــد بــه امامــزاده یــا مســجدی یــا یــک 
محــل دور افتــاده از شــهر پیــش نهــاد کــرده و باعــث ضعیــف شــدن تظاهــرات مــی شــوند کمیتــه بایــد بــرای چنیــن مواقعــی فکــر 

کــرده باشــد.
ج – مامــوران در صفــوف تظاهــرات نفــوذ مــی کننــد و افــراد فعــال را شناســای کــردن در محلــی گیــر انداختــه دستگیرشــان مــی 
کننــد بنــا برایــن کمیتــه بایــد افــراد شــناخته شــده خــودش را در اکیــپ هــای منظــم ســازماندهی کنــدد و افــراد ناشــناس را اکیــپ 
هــا زیــر نظــر گرفتــه وقتــی مامــوران نفــوذ کــرده را بــه دقــت شناســایی کردنــد اکیپــی را بــرای تنبیــه کامــل او را بفرســتد و از ایــن 
طریــق هزینــه مامــوران و بســیجی هــا را انقــدر بــاال بربنــد کــه جمهــوری اســالمی دیگــر نتوانــد کســی را داخــل تظاهــرات هــا 

نفــوذ بدهــد ایــن گونــه مامــوران در شــلوغی بــه راحتــی قابــل تنبیــه در حــد گوشــاملی عالــی هســتند.
د- شــعار هــای کــه  اســالمی بــودن حکومــت جمهــوری اســالمی را پنهــان مــی کنــد بایــد دقــت کــرد حکومتــی کــه بایــد رسنگــون 
شــود جمهــوری اســالمی اســت حکومــت بــی نــام و نشــانی نیســت ، بنــا برایــن شــعار هــای کــه از بیــان نــام حکومــت جمهــوری 
اســالمی ابــا دارد شــعار هــای فریــب کارانــه نیروهــای اســالمی اســت کــه قصــد فریــب مــردم را بــا نــام اســالم بــه شــکل دیگــری 
ــچ گروهــی از گروههــای  ــد فریــب هی ــد ، نبای ــل مناین ــه مــردم تحمی ــوع دیگــری از حکومــت اســالمی را ب ــده ن ــا در این ــد ت دارن

اســالمی را خورد.بایــد جمهــوری اســالمی رسنگــون شــده و از تشــکیل هــر گونــه حکومــت اســالمی دیگــر جلــو گیــری کــرد.
هیــچ کــدام از جوانــان محلــه ای نبایــد منتظــر باشــد افــراد دیگــر اقــدام کننــد و او را بــه همــکاری دعــوت کننــد هــر کدام   -٦

از جوانــان فعــال وظیفــه دارنــد اولیــن نفــر اقــدام کننــده بــرای ایجــاد کمیتــه اعــرتاض محلــی خــودش باشــد.
ایــن طــرح بــدون هیــچ شــک و تردیــدی موفقیــت امیــز اســت چــون در حــال حاظــر جمهــوری اســالمی متــام نیــروی خــود   -٧
را در مقابــل تنهــا یــک محــل ماننــد چهــار راه ولــی عــرص متمرکــز کــرده اســت و از همــه جــای شــهر نیــز همــه مــردم معــرتض 
امــکان امــدن بــه چهــار راه ولیعــرص را ندارنــد بــرای همیــن در چهــار راه ولیعــرص در مقابــل صــد معــرتض ١٠٠٠ نفــر انــواع مامــور 
قــرار دارد امــا اگــر در ده نقطــه از تهــران اعــرتاض وجــود داشــته باشــد اوال» تعــداد اعــرتاض کننــدگان در هــر محلــی بــه طــور 
طبعیــی ده برابــر مــی شــود و نیروهــای رسکــوب گــر متمرکــز شــده در چهــار راه ولــی عــرص نیــز مجبــور هســتند بــه ده جــا تقســیم 
شــوند در نتیجــه تعــداد معرتضیــن بــه ده برابــر رسکوبگــران خواهــد رســید و در یــک پیــروزی اولیــه اعتــامد بــه نفــس اعرتاضــی 

چنــان بــاال خواهــد رفــت کــه در مــدت دو الــی ســه روز میلیونهــا انســان بــه اعــرتاض خواهنــد پیوســت.
پیــش بســو برنامــه ریــزی و ســازماندهی کمیتــه هــای محلــی بــرای گســرتش کیفــی  و کمــی اعرتاضــات در رستــارس شــهر   -٨

.
کارگــران ، جوانــان ، زنــان و مــردان تــا رسنگونــی  جمهــوری اســالمی  تنهــا یــک گام دیگــر مانــده اســت ، میادیــن کل ســطح شــهر 

را بــه  محــل تجمــع و اعرتاضــات تبدیــل کنیــم .
جمعی از جوانان جنوب غرب تهران

١٢ دی ١٣٩٦
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کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری, 

گزارش جدید کمیته پیگیری از بازداشت ها «رضب و شتم شدید» در زندان ها
ــدن او،  ــودن ب ــود ب ــربی و کب ــر در گزارشــی از کتــک خــوردن ســینا قن ــری بازداشــت های تجمع هــا و تظاهــرات اخی ــه پیگی کمیت
ــن  ــادون» در بی ــرص «مت ــع ق ــن توزی ــر و همچنی ــای اخی ــدگان اعرتاض ه ــری از بازداشت ش ــداد دیگ ــدید» تع ــتم ش «رضب و ش

ــدان اویــن خــرب داده اســت. ــان از ســوی مســئوالن زن زندانی
ــه پیگیــری بازداشــت های دی  ــا عنــوان کمیت ــه ای ب ــران، کمیت ــس از تجمع هــا و تظاهــرات دی مــاه در حــدود ۱۰۰ شــهر در ای پ
۹۶، تشــکیل شــد. ایــن کمیتــه در گــزارش هــای قبلــی خــود ضمــن انتشــار گزارش هایــی ، روز ۱۷ دی، از درگذشــت ســینا قنــربی 

در زنــدان اویــن خــرب داد.
این گزارش بازتاب گسرتده ای داشت و شامری از منایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

ــر بازداشــت  ــا دیگ ــربی و نحــوه برخــورد ب ــینا قن ــرگ س ــاره م ــری درب ــزارش دیگ ــری بازداشــت های دی ۹۶ گ ــه پیگی حــال،  کمیت
شــدگان منتــرش کــرده اســت.

بــه گــزارش وب ســایت کلمــه و همچنیــن بــر اســاس نوشــته های مهــدی محمودیــان، از اعضــای ایــن کمیتــه، بیــن روزهــای ۹ دی 
تــا ۱۲ دی، نزدیــک بــه ۴۰۰ تــن از بازداشت شــدگان تجمع هــای اخیــر در تهــران بــه قرنطینــه زنــدان اویــن تحویــل شــده اند.

ــد ســاعت  ــس از چن ــا بازداشــت و پ ــی در خیابان ه ــروی انتظام ــوران نی ــه دســت مام ــراد ب ــن اف ــرث ای ــزارش، اک ــن گ ــاس ای براس
نگهــداری در بازداشــتگاه هــای ایــن نیــرو در ســطح شــهر و همچنیــن تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــه زنــدان اویــن منتقــل شــده اند.

بــه گفتــه ایــن کمیتــه، اکــرث بازداشــت شــدگان از «فحاشــی و رفتارهــای زننــده ماموریــن» در زمــان بازداشــت در بازداشــتگاه های 
نیــروی انتظامــی خــرب می دهنــد و برخــی از بازداشــت شــدگان نیــز در ایــن مــدت «بــه شــدت مــورد رضب و شــتم» قــرار گرفته انــد.

کمیتــه پیگیــری بازداشــت های دی ۹۶ همچنیــن بــه نقــل از دو «شــاهد عینــی» اعــالم کــرد کــه ســینا قنــربی دو روز قبــل از مــرگ 
بازجویــی شــده و «بعــد از بازداشــت بــه هــم اتاقی هایــش می گویــد کــه خانــه تکانــی داشــته اند (کتــک خــورده) بــه نحــوی کــه 

برخــی از بخش هــای بدنــش بــه شــدت کبــود بــوده اســت».
براســاس ایــن گــزارش، پیکــر ســینا قنــربی صبــح روز ۱۵ دی، در حالــی کــه «کیســه زبالــه بــه دور گردنــش بســته شــده بــود، در کــف 
رسویــس بهداشــتی قرنطینــه زنــدان اویــن توســط زندانیانــی کــه وظیفــه نظافــت کــردن را بــر عهــده داشــته اند، پیــدا شــده اســت».

کمیتــه پیگیــری بازداشــت های دی ۹۶ اعــالم کــرد کــه «منی توانــد تاییــد کنــد کــه آیــا اساســا خودکشــی بــا کیســه زبالــه بــه عنــوان 
طنــاب و آویــزان شــدن ســینا قنــربی در آن محــل امــکان پذیــر بــوده اســت یــا نــه».

محمدجعفــر منتظــری، دادســتان کل کشــور، اعــالم کــرده کــه ســینا قنــربی کــه در زنــدان اویــن فــوت کــرده، «معتــاد» بــوده و 
خودکشــی کرده اســت.

مقام هــای نیــروی انتظامــی اســتان مرکــزی نیــز شــبیه همیــن ایــن ادعــا را دربــاره وحیــد جعفــری کــه در زنــدان اراک جــان ســپرد، 
ــد. مطــرح کرده ان

محمــد نجفــی، وکیــل دادگســرتی، امــا ایــن ادعــای مقام هــای نیــروی انتظامــی اســتان مرکــزی را تکذیــب کــرده بــود. او چنــد روز 
پــس از ســخنانش، در روز ۲۵ دی در مقابــل منــزل شــخصی اش بازداشــت شــد.

گزارش جدید کمیته پیگیری از بازداشت ها 
«رضب و شتم شدید» در زندان ها



٣١

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦

در روزهــای گذشــته، همچنیــن خــربی مبنــی بــر «بازداشــت شــهاب ابطحــی زاده جــوان ۲۰ســاله اهــل اراک و ســپس رهــا شــدن 
جســد او مقابــل منــزل پــدرش» در شــبکه های اجتامعــی منتــرش شــده بــود.

بــا ایــن حــال، در ایــن مــورد هــم قاســم عبداللهــی، رئیــس کل دادگســرتی اســتان مرکــزی، اعــالم کــرد کــه مــرگ ایــن فــرد «ارتباطــی 
بــا ناآرامی هــای اخیــر نــدارد و ایــن فــرد بــه دلیــل تزریــق مــواد مخــدر جــان باخته اســت».

امــا علــی مطهــری، نایــب رئیــس مجلــس، روز یکشــنبه اول بهمــن،  خواســتار تحقیــق دربــاره مــرگ افــرادی شــده بــود کــه «گفتــه 
ــد». ــی کرده ان ــور خودکش ــای کش ــر در زندان ه ــوادث اخی ــود در ح می ش

ــش از ایــن نرسیــن ســتوده، وکیــل دادگســرتی، در مصاحبه هایــی خواســتار آن شــده کــه یــک کمیتــه مســتقل ایــن ادعاهــا را  پی
بررســی کنــد.

بــه گفتــه خانــم ســتوده، «تعــدادی از معرتضــان بازداشت شــده طــی متاس هــای تلفنــی از زنــدان اویــن بــه او گفته انــد مقامــات 
امنیتــی پیــش از دیــدار متهــامن بــا یــک مســئول قضایــی در زنــدان، بــه آنــان توصیــه کرده انــد بــرای ترسیــع آزادی شــان در جلســه 

بــا او، داروی متــادون درخواســت کننــد».
در ایــن زمینــه، محمــود صادقــی، مناینــده تهــران در مجلــس، روز ۲۶ دی ، در توئیــرت خــود نوشــت: «یکــی از زندانیانــی کــه اخیــراً 
ــا خانــواده خــود گفتــه بــود کــه زندانیــان بــه خــوردن قرص هایــی مجبــور شــده اند کــه حــال  در زنــدان فــوت کــرد، در متــاس ب

ــت». ــد می کرده اس ــا را ب آنه
این موضوع از سوی سازمان زندان ها تکذیب شده است.

در همیــن حــال، کمیتــه پیگیــری بازداشــت های دی ۹۶ اعــالم کــرد کــه از بیــن حــدود ۴۰۰ فــرد بازداشــت شــده در ایــن تجمع هــا، 
«بیــش از ۱۵۰ نفــر رســام درخواســت داروهایــی مــر تبــط بــا اعتیــاد را داشــته اند کــه طبــق قوانیــن زنــدان، بایــد بــا بررســی و 

تاییــد پزشــک در اختیــار زندانیــان قرارگیــرد».
بــه گفتــه ایــن کمیتــه، بــا ایــن حــال، مســئولین قرنطینــه زنــدان اویــن «تعــداد زیــادی قــرص متــادون در اختیــار بازداشــت شــدگان 
قــرار داده انــد، بــه نحــوی کــه برخــی از بازداشــت شــدگان کــه ســابقه اعتیــاد نیــز نداشــته اند بــه عنــوان آرام بخــش و یــا مــوارد 

مشــابه از ایــن قــرص اســتفاده کرده انــد»
روابط عمومی

به نام خداوند جان وخرد
«کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسالم و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیتی ایران در سطح جهانی»

بــرای نظــام آموزشــی کــه بــه رسعــت ســیری قهقرایــی را مــی پیامیــد، ایــن جملــه از فصــل پنجــم ســند تحــول بنیادیــن، بــه عنــوان 
یکــی از هــدف هــای کالن آن، رویایــی دســت نیافتنــی  را بیشــرت بــه ذهــن متبــادر مــی ســازد تــا هدفــی معقــول کــه بتــوان بــه 

دنبــال تحقــق آن بــود. 
تناقض در گفتار و رفتار ؛ هدف گذاری وعمل به امری روزمره و عادی برای دست اندرکاران و فعاالن این حوزه تبدیل

بیانیه ی تحلیلی کانون صنفی معلامن استان  تهران درباره 
ی الیحه ی بودجه سال ١٣٩٧
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شــده اســت. اگــر ميــزان اعتبــارايت كــه در بودجــه ی ســاالنه بــراي هــر بخــش در نظــر گرفتــه مــي شــود، نشــان دهنــده ی جهــت 
گــريي هــا و اولويــت هــاي يــك نظــام ســیايس باشــد از درصــدی کــه بــرای آمــوزش و پــرورش در بودجــه عمومــی هرســاله در نظــر 
گرفتــه مــی شــود، بــه ســادگی مــی تــوان تشــخیص داد كــه تصمیــم گیــران آن نظــام بــراي امــر آمــوزش چــه درجــه ای از اهميــت را 
قائلنــد و تربيــِت نــريوي انســاين و تربيــِت شــهروند بــرای آنــان تــا چــه میــزان از اولويــت برخــوردار اســت. بــا ایــن نــگاه مــی تــوان 
گفــت الیحــه ی بودجــه ی ســال ٩٧ در بخــش آمــوزش و پــرورش بــرای معلــامن و ســایر کارکنــان بخــش آمــوزش کشــور حاصلــی 
جــز یــأس و خشــم، نخواهــد داشــت. یــأس از امــکان حفــظ همیــن رشایــط رسارس ناکارآمــد موجــود و خشــم از ایــن میــزان بــی 

توجهــی بــه امــری کــه بناســت تضمیــن کننــده ی آینــده ای بــه نســبت مطلــوب بــرای ایــن رسزمیــن و البتــه حاکــامن آن باشــد. 
بارهــا گفتــه انــد و گفتــه ایــم کــه بــا توجــه بــه دامنــه تأثريگــذاري نهــاد آمــوزش در كليــت جامعــه هــر تصميمــي دربــاره ســاختار 
ــی، تبعــات  آمــوزيش، فرهنگــي، اجتامعــی و سیاســی گســرتده اي خواهــد  ــه ظاهــر حاکمیت ــن دســتگاه ب ــارات اي بودجــه و اعتب
داشــت. لــذا ایــن موضــوع کــه آمــوزش و پــرورش از چــه ســهمی در كل بودجــه كشــور برخــوردار اســت و پــس از آن نحــوه ی 
توزيــع اعتبــارات در درون ايــن دســتگاه، اهمیــت بســیار دارد. چگونــه اســت کــه هرســاله بــار مســئولیتی اضافــه بــردوش ناتــوان 
آن قــرارداده مــی شــود امــا همزمــان نــه تنهــا ســهم بیشــرتی از منابــع بــرای آن در نظــر گرفتــه منــی شــود، بلکــه حــارض بــه تأمیــن 

منابــع بــرای هــامن طلــب هــای پیشــین نیــز نیســتند. 
 به عنوان مثال به چند منونه اشاره می شود:

در الیحه ی بودجه ٩٧ اعتباری براي اجراي طرح رتبه بندي معلامن در نظر گرفته نشده است. 
ــه  ــی احال ــدوق توســعه ی مل ــه صن ــرورش ب ــوزش و پ ــری ســال ٩٧ آم ــان خدمــت بازنشســتگان حــدوداً ٦٠ هــزار نف ــاداش پای پ
شــده بــود کــه آن نیــز توســط کمیســیون تلفیــق مجلــس حــذف شــد.(عدم پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان ٩٦ البتــه 

همچنــان در ســکوت خــربی اســت)
بــرای بخــش مهمــی از مطالبــات بــه جــا مانــده از ســال هــای پیــش ماننــد مطالبــات حــق التدریســی ها،حــق الزحمــه ی امتحانات، 
و... بــه ویــژه در اعتبــارات اســتان هــا، اعتبــاری پیــش بینــی نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بدهــی آمــوزش و پــرورش بــه 
معلــامن تــا پایــان ســال ٩٦ توســط منابــع رســمی مختلــف بیــن شــش تــا ده هــزار میلیــارد تومــان اعــالم شــده اســت. واضــح اســت 
کــه در صــورت عــدم تأمیــن اعتبــار آن تــا پایــان ســال جــاری بــه ســال بعــد و ســال هــای بعــد منتقــل خواهــد شــد.با کــامل تأســف 
مــی تــوان پیــش بینــی منــود کــه آمــوزش و پــرورش اســتانها در ســال ٩٧ نیــز همچنــان بــا كــرسي اعتبــارات مواجــه خواهــد شــد و 
ايــن امرقطعــاً كيفيــت آمــوزيش پاییــن مــدارس را بــاز هــم کاهــش خواهــد داد. مهمــرت اینکــه طــی ایــن ســال هــا کــرسی بودجــه 
در آمــوزش و پــرورش بــه امــری نهادینــه تبدیــل شــده اســت. بــا توجــه بــه اســتانی شــدن بخشــی از اعتبــارات در بودجــه ی ٩٧ در 
صورتــی کــه بــه هــر دلیــل اجــرای طــرح رتبــه بنــدی در دســتور کار قــرار گیــرد، اعتبــارات تخصیــص داده شــده بــه مراکــز اســتان 

هــا حتــی بــرای پرداخــت حقــوق و مزایــای معمــول معلــامن نیــز کافــی نیســت.
ــش  ــه افزای ــد رو ب ــور رون ــن ط ــور و همی ــوزی کش ــش آم ــت دان ــش جمعی ــه افزای ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ــط و ب ــن رشای درای
ــا ســال ١٤٠٣ مطــرح منــودن موضــوع کیفیــت آمــوزش، نزدیــک منــودن تعــداد دانــش آمــوزان در کالس  ــامن ت بازنشســتگی معل
هــای درس بــه اســتاندارد هــای قابــل قبــول، رضورت نوســازی بیــش از یــک ســوم مــدارس کشــور کــه در معــرض تخریــب قــرار 
دارنــد، کمــک بــه بهبــود کیفیــت تغذیــه ی دانــش آمــوزان بــه ویــژه در مناطــق محــروم تــر ، اختــالف قابــل توجــه میــان رسانــه 
ی ورزشــی دانــش آمــوزی(٢٣ ســانتیمرت) بــا حتــی رسانــه ی کشــوری ایــن شــاخص( ٦٤ ســانتیمرت) و... بــرای دســتگاهی کــه چندیــن 
ســال اســت بــا حقــارت فــراوان تــوان پرداخــت بــه موقــع حــق التدریــس کارکنــان خــود را نــدارد، بیشــرت بــه طنــزی تلــخ شــبیه 

اســت یــا آرزوهایــی از نــوع خــام اندیشــانه.
ــارات  ــه کاهــش ٣٥ درصــدی اعتب ــرورش از جمل ــارات عمــراين وزارت آمــوزش و پ ــار کاهــش  اعتب در الیحــه ی بودجــه ٩٧ در کن
ــه اجــازه داده شــده اســت كــه بخــيش از  ــه ایــن وزارتخان بخــش نوســازی مــدارس در الیحــه بودجــه ٩٧ نســبت بــه ســال ٩٦، ب
ــه بخــش خصــويص  ــه صــورت اجــاره ب ــري دهــد و ب ــي تجــاري هســتند،تغيري كارب فضاهــاي آمــوزيش خــود را كــه داراي موقعيت
واگــذار کنــد. از پیامدهــای زیــان بــار ایــن اقدام،کاهــش هرچــه بیشــرت فضــاي آمــوزيش بــراي دانــش آمــوزان و ایجــاد اختــالل در 
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ماهیــت آموزشــی و فرهنگــی ایــن اماکــن اســت. مهمــرت ایــن كــه بــا توجــه بــه منظــور كــردن درآمــد حاصــل از اجــاره اماكــن و 
فضاهــا بــه عنــوان درآمــد اختصايص،تصويــب ايــن تبــرصه مــي توانــد انگيــزه بيشــرتي بــراي وزارت آمــوزش و پــرورش بــه ويــژه 

ادارات آمــوزش و پــرورش اســتانها بــراي تغيــري كاربــري فضاهــاي آمــوزيش، تربيتــي و ورزيش ايجــاد كنــد.
اعتبــارات هزينــه اي دســتگاه هــاي اجرايــي مــيل وزارت آمــوزش و پــرورش در اليحــه ١٣٩٧ نســبت بــه قانــون ١٣٩٦ بــه میــزان 
ــه آمــوزيش وزارت  ــان غريآمــوزيش ب ــش نســبت كاركن ــار افزاي ــارات در كن ــش اعتب ــن افزاي ــه اســت. اي ــش يافت ٨٢/٣٢ درصــد افزاي
آمــوزش و پــرورش ( اســتاندارد جهانــی آن یــک بــه چهــار اســت) مــي توانــد بيانگــر آن باشــد كــه حجــم و هزينــه هــاي بخــش 
هــاي غريآمــوزيش ايــن وزارتخانــه درحــال افزايــش و ســاختار درحــال فربــه شــدن اســت. ايــن درحــايل اســت كــه براســاس مــاده 
٢٨ قانــون برنامــه ششــم بايــد در طــول برنامــه و در راســتاي اصــالح نظــام اداري، حجــم، انــدازه و ســاختار مجمــوع دســتگاههاي 

اجرايــي حداقــل بــه ميــزان ١٥ درصــد كاهــش يابــد.
نکتــه ی قابــل تأمــل دیگــر ایــن کــه اعتبارات دســتگاههاي مــيل وزارت آموزش و پــرورش در اليحه ١٣٩٧ نســبت به قانون١٣٩٦رشــد 
٠٩/٢٢ درصــدي داشــته اســت. درحــايل كــه ايــن رشــد در آمــوزش و پــرورش اســتانها كــه حــوزه صــف ايــن وزارتخانــه را تشــكيل 
داده و مســئوليت اجرايــي برنامــه هــا و البتــه حجــم عمــده نــريوي انســاين در آن مــي باشــد تنهــا بــه ميــزان ١٣/١٤ درصــد اســت. 
از ايــن رو مــي تــوان گفــت كــه دســتگاههاي مــيل آمــوزش و پــرورش بســيار گــران اداره مــي شــوند.به عبــارت دیگــر عــالوه بــر بــی 
عدالتــی هــای موجــود میــان آمــوزش و پــرورش بــا ســایر دســتگاه هــای دولتــی، در درون خــود ایــن وزارت خانــه نیــز فاصلــه ی 

صــف و ســتاد همچنــان رو بــه افزایــش اســت.
نگاهــی کلــی بــه الیحــه ی بودجــه ســال ٩٧ بیانگــر تــداوم رونــد نادرســت گذشــته در نــگاه بــه مهمرتیــن نهــاد آموزشــی کشــور 
اســت.  ایــن نگــرش نــه تــوان درک اهمیــت رسمایــه گــذاری در آمــوزش کشــور را دارد و نــه اراده ای بــرای تغییــر رشایــط اســف 
بــار آمــوزش و پــرورش کشــور. الجــرم دلیلــی هــم بــرای برطــرف منــودن عــدم تــوازن موجــود در برخــورداري هــاي معلــامن نســبت 
بــه ســاير كاركنــان دولــت و رفــع تبعيــض منــی بینــد. الزم اســت بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــود کــه حتــي در درون دســتگاه آمــوزش و 

پــرورش نیــز تــوازن منطقــي در تقســيم منابــع میــان صــف و ســتاد  رعايــت منــي شــود.
تدویــن کننــدگان برنامــه هــا و بودجــه نویســان در دولــت بایــد بــه ایــن تناقــض پاســخ دهنــد کــه چــرا آن جــا کــه بحــث از تســلط 
و تــداوم کارکردهــای ایدئولوژیــک آمــوزش و پــرورش اســت ایــن دســتگاه را دســتگاهی کامــال حاکمیتــی معرفــی مــی کننــد و آن 
جــا کــه توزیــع منابــع مطــرح اســت، موضــوع کاهــش تصدیگــری و بــرون ســپاری را رسلوحــه ی اقدامــات خــود قــرار مــی دهنــد. 
بایــد ایــن پرســش اساســی پاســخ داده شــود کــه آیــا بــا نگاهــی رصفــاً اقتصــادی و بــا روش هایــی مبتنــی بــر ســاز و کارهــای حاکــم 

بــر بــازار مــی تــوان نهــادی آموزشــی و فرهنــگ ســاز را بــه صورتــی کارســاز و موثــر مدیریــت منــود؟
گســرتدگی حــوزه نفــوذ نهــاد آمــوزش در کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت؛ همیــن طــور تأثیــر گــذاری مثبــت یــا منفــی آن . بــه 
همیــن دلیــل ادعایــی گــزاف نخواهــد بــود اگــر گفتــه شــود ايجــاد عدالــت آمــوزيش مبنــا و پايــه اصــيل تحقــق عدالــت اجتامعــي 

و يــيك از مهمرتيــن اركان ايجــاد ثبــات اجتامعــي در هــر جامعــه ای اســت. 
ــر فرصــت  ــع نابراب ــداوم توزي ــی ت ــا حفــظ ویژگــی هــای موجــود؛ یعن ــس ب ــب آن در مجل الیحــه ی پیشــنهادی بودجــه و تصوی
هــاي آمــوزيش و فرآينــد تفكيــك و متايــز ایجــاد کــردن ميــان دانــش آمــوزان بــه ويــژه برپايــه پايــگاه درآمــدي خانــواده و طبقــايت 
شــدن مــدارس؛ یعنــی تــداوم نارضايتــي هــای معلــامن بــه عنــوان یــک قــرش تأثیرگــذار بــه دلیــل گســرتش احســاس نابرابــري ميــان 

فرهنگيــان و سایراقشــار جامعــه ؛یعنــی بــه مخاطــره افکنــدن كل نظــام اجتامعــي.

۰۸/۱۱/۱۳۹۶ کانون صنفی معلامن استان تهران 
متامی ارقام و آمارهای این بیانیه از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس گرفته شده است.
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٢٠٠٠ نفــر از دانشــجو معلــامن و فعالیــن دانشــجویی دانشــگاه هــای فرهنگیــان و تربیــت دبیــر در نامــه                                  ای بــه رئیــس جمهــور 
ــجویان در  ــد ؛ دانش ــدار دادن ــامن » هش ــتگی معل ــنوات بازنشس ــی از س ــنوات تحصیل ــذف س ــه « ح ــبت ب ــی نس ــن روحان حس
ایــن نامــه خواســتار لغــو مصوبــه هیــات دولــت دربــاره حــذف ســنوات تحصیلــی معلــامن شــده انــد . در نامــه هــزاران نفــر از 

ــر بــه حســن روحانــی چنیــن آمــده اســت : ــان و تربیــت دبی دانشــجویان دانشــگاه هــا فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکرت حسن روحانی رئیس جمهور محرتم
با سالم و احرتام

تصمیــامت جزیــره ای و بــدور از دوراندیشــی و فاقــد ثبــات پدیــده جدیــدی در فضــای اداری ایــران نیســت ، امــا در وزارتخانــه ای 
بــا یــک میلیــون کارمنــد و ۱۶ میلیــون دانــش آمــوز قطعــاً تأثیــر محسوســی خواهــد داشــت . خــرب حــذف ســوابق تحصیلــی از ســن 
بازنشســتگی معلــامن بســیار ناراحــت کننــده بــود و موجــب نگرانــی فرهنگیــان و دانشــجو معلــامن کشــور شــده اســت . نســبت 
بــه کمرنــگ شــدن جایــگاه معلمــی و کــم اعتبــار شــدن دانشــگاه های فرهنگیــان و تربیــت دبیــر در جایــگاه علمــی کشــور و عــدم 
تحقــق وعــده حرضتعالــی بعنــوان رئیــس جمهــور مبنــی بــر تــالش بــرای عــدم تبعیــض در جامعــه فرهنگیــان کشــور هشــدار مــی 

دهیــم .
جنــاب رئیــس جمهــور تبعیــض در جامعــه بســیار نکوهیــده اســت ، حــال آن کــه پــس از تبعیض هــای چندیــن ســاله میــان معلــامن 
ــه مجلــس از جانــب شــام  ــار دیگــر شــاهد درخواســت تصویــب تبــرصه ای در الیحــه ی تقدیمــی ب ــت ب ــدان دول و ســایر کارمن
هســتیم کــه آه و نالــه از نهــاد زخــم خــورده فرهنگیــان کشــور بــر آورده اســت ؛ تبــرصه ای کــه جــز کمرنــگ کــردن جایــگاه معلمــی 

و تحقیــر شــدن دوبــاره فرهنگیــان چیــز دیگــری در بــر  نــدارد .
ــد ۵۱ مــاده ۱۰۵  کــه در راســتای اصــالح و دامئــی  ــر تصویــب تبــرصه ۲ واقــع در بن مــا دانشــجو معلــامن رسارس کشــور در براب
منــودن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری طــی الیحــه ای ارائــه شــده و داللــت بــر حــذف ســنوات آموزشــی از ســن بازنشســتگی 
تنهــا چــاره کار را شــنیدن صــدای جامعــه فرهنگیــان توســط رئیــس جمهــور مــی دانیــم و خواســتار حــذف ایــن تبــرصه از الیحــه و 
بازگشــت شــان و منزلــت بــه جایــگاه معلمــی هســتیم . هامنطــور کــه بنیانگــذار انقــالب ، امــام راحــل (ره) فرمودنــد : « معلمــی 
شــغل انبیاســت » ، مــا از دولــت محــرتم و شــخص رئیــس جمهــور می خواهیــم کــه نــگاه تبعیــض آمیــز بــه معلــامن را پایــان دهنــد 

 .
لــذا درخواســت پیگیــری فــوری از حرضتعالــی جهــت حــذف طــرح  « حــذف ســنوات تحصیلــی از ســن بازنشســتگی » در الیحــه 
تقدیمــی بــه مجلــس مــورخ ٩٦/١٠/٢٧ را داریــم و بدانیــم کــه ادامــه نــگاه تبعیــض آمیــز بــه فرهنگیــان و دانشــجو معلــامن کشــور 

تبعــات جــربان ناپذیــری داشــته و موجــب ناامیــدی جامعــه و کشــور خواهــد شــد .

نامه ۲۰۰۰ نفر از دانشجو معلامن و فعالین 
دانشجویی به رییس جمهور
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عفرین_تنها_نیست
محمود_صالحی 

خطاب به همه انسانهای انرتناسیونالیست جهان

به کارگران انرتناسیونالیست ترکیه و جهان
کارگران، تشکل های کارگری، مردم آزادیخواه جهان :

دولــت فاشیســت ترکیــه بــرای بــرون رفــت از بحرانــی کــه چنــد سالیســت دامنگیــرش شــده بــه هــر وســله ای متوصــل مــی شــود 
تــا خــود را از ایــن بحــران کــه زاده نظــام رسمایــه داری اســت ؛نجــات دهــد. دولــت رسمایــه داری ترکیــه گروهــی را درقالــب یــک 
ارتــش ٢٢ هــزار نفــره  از تروریســت هــای ســوریه عمــد تــا» ازاعضــای قبلــی داعــش را  ســازماندهی مجــدد کــرده تــا بــه  کانتــون 
ــا  همراهــی  تروریســت هــای   هــای  دمکراتیــک و  مردمــی کردســتان ســوریه  حملــه کننــد. قطعــا» حملــه نیروهــای  ترکیــه ب
منطقــه در چنــد روز گذشــته  بــه  ســوی  عفریــن  کــه  در ١٠٠ کیلومــرت ی مــرز ترکیــه قــرار دارد و مردمانــش بعــد از ســالها جنــگ 
بــا تروریســت هــا تــازه بــه یــک زندگــی نســبتا» آرامــی رســیده بودنــد, یــک جنایــت آشــکار و ضــد انســانی اســت. کارگــران انــرت 
ناســیونال و  مــردم آزادیخــواه ترکیــه و جهــان نبایــد در مقابــل تجــاوز ششــمین آرتــش دنیــا و دومیــن آرتــش ناتــو کــه از هــوا و 

زمیــن بــه مــردم بــی دفــاع حملــه میکنــد کــه هــر روز شــاهد جــان باخــنت ده هــا غیــر نظامــی هســتیم ســکوت کننــد. 
پیــروزی مــردم محــروم عفریــن بــه اعــرتاض شــام  کارگــران و  مــردم  آزادخــواه  ترکیــه و جهــان بســتگی دارد، وظیفــه انســانی 
ماســت و بایــد علیــه ایــن جنــگ  بــه خیابــان  بیایــم و دولــت فاشیســت  را تحــت  فشــار قــرار دهیــم تــا عملیــات جنایتکارانــه 

اش را متوقــف کنــد. 
دولــت رسمایــه داری ترکیــه مــی گویــد جنــگ بــه  خاطــر دفــاع از مرزهــای خــود اســت.   دولــت حاکــم  بــر ترکیــه هامننــد دیگــر 
نظــام هــای رسمایــه داری در رسارس  جهــان  بــه همــه دروغ مــی گویــد، جنــگ چهــره عریــان نظــام رسمایــه داری بــرای بقــاء و 

اســتثامر بیشــرت طبقــه کارگــر اســت. وظیفــه مــا کارگــران اســت کــه چهــره کریــه جنــگ را افشــا و بــه همــه معرفــی کنیــم. 
 زنده باد مقاومت مردم عرفین 

محمود صالحی ٧/١١/١٣٩٦

خطاب به همه انسانهای انرتناسیونالیست جهان
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آماده شویم، 

نــربد میــان کار و رسمایــه در عرصــه جهانــی و داخلــی و در اشــکال مختلــف از جملــه اعتصــاب ، تجمــع و راه پیامیــی و تظاهــرات، 
رشکــت در اعرتاضــات خیابانــی و ... و کنــرتل کارگــری، در حــال اوج گیــری ادامــه دارد. طــی یــک مــاه اخیــر طــرح مدیریــت تولیــد 
ــه (  ــد و راهــربی کارخان ــز مدیریــت تولی ــن ســازی تربی ــه شــد و در کمبای ــه ارای توســط کارگــران در کشــت و صنعــت هفــت تپ
کنــرتل کارگــری) در شــکل ابتدایــی بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد، البتــه در ســال هــای گذشــته منونــه هــای دیگــری نیــز مشــاهده 
شــده اســت. در همیــن حــال بــا توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی ایــران و اخبــار رســیده موسســات و کارخانجــات مشــکل دار بســیاری 
هســتند کــه هــر لحظــه ممکــن اســت، کارگــران دســت بــه کنــرتل کارگــری زده و کارخانــه را بدســت بگیرنــد. بنــا برایــن نویــد اوج 
گیــری شــکل مبــارزه از طریــق مدیریــت و کنــرتل کارگــری در کارخانجــات بســیار واضــح و محتمــل اســت و ایــن پتانســیل را دارد 

کــه بــه یــک جنبــش بزرگــی تبدیــل شــده و امــکان حرکــت بــه ســوی قیــام و انقــالب کارگــری را کســب کنــد. 
کارگران به قدرت خود ایامن داشته باشید !!!

آنچــه بــه روشــنی و بــه شــکل انــکار ناپذیــر از پیشــنهاد کارگــران هفــت تپــه و عملکــرد کارگــران کمبایــن ســازی تربیــز بــه عنــوان 
بنیــان و اصــل ریشــه خــط تولیــد ثابــت مــی گــردد، ایــن اســت کــه وجــود دولــت رسمایــه داری، کل طبقــه رسمایــه داری و خــدم 
و هشــم رسمایــه داری همگــی در خــط تولیــد و روابــط و مناســبات تولیــدی، اضافــی، رس بــار و انــگل هســتند، و نــه تنهــا ســودی 
بــرای تولیــد ندارنــد، بلکــه مانــع تولیــد اصولــی و مانــع رشــد نیروهــای مولــد هســتند. و تولیــد و هدایــت اقتصــادی هیــچ نیــازی 
بــه ایــن گــروه انــگل نــدارد. و کارگــران بــدون وجــود آنهــا مــی تواننــد تولیــد هــر آنچــه بــرای زندگــی بــرشی الزم اســت را پیــش 
بربنــد. ایــن اصلــی اســت کــه کارگــران بایــد بــه آن و قــدرت خــود ایــامن داشــته باشــند تــا بتواننــد، بــه حــق خــود و حکومــت 
خــود دســت بیابنــد. فرامــوش نکنیــم انــگل هــای فــوق بــرای ارتــزاق از دســت رنــج کارگــران بــا اســتفاده از ابــزار هــای طبقاتــی 
خــود ماننــد دولــت، مجلــس، پلیــس، روزنامــه و رادیــو و تلویزیــون و مذهــب و مســجد، اوقــاف و ... تــالش خواهنــد کــرد کنــرتل 
کارگــری را نگــذارد بــه نتیجــه برســد، تــا کارگــران نتواننــد بــه قــدرت خــود پــی بربنــد، بــرای مقابلــه بــا مــوارد فــوق کارگــران بایــد 
بــه همبســتگی طبقاتــی خــود، از طریــق ایجــاد و رشــد تشــکل هــای کارگــری، فدراســیون رسارسی و حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر 

تکیــه کننــد.
هشیار باشیم :

بــا توجــه بــه وضعیــت کارخانجــات و اقتصــاد ایــران کــه بحرانهــای بســیاری را بــا خــود حمــل مــی کنــد. و حــل نشــدن تضــاد هــای 
میــان جنــاح هــای مختلــف امپریالیســتها  و رسمایــه داری داخلــی و جهانــی، کــه در حاشــیه نــربد طبقاتــی کار و رسمایــه، مابیــن 
خودشــان بــر رس تقســیم ارزش اضافــی کــه از اســتثامر کارگــران و زحمتکشــان کســب شــده  و مــی شــود، اشــکال گوناگــون جنــگ 
را بــه جهــان تحمیــل کــرده و مــی کننــد، ایــن وضعیــت  بــه انقالبیــون گــوش زد مــی کنــد، کــه متامــی بحــران هــای کنونــی بــه 
دلیــل عــدم یــک طرفــه شــدن نــربد میــان کار و رسمایــه اســت، کــه حتــی متامــی ایــن نربدهــای دد منشــانه  کنونــی کل رسمایــه 
ــان کار و رسمایــه اســت،  داری در ســطح منطقــه و جهــان، در اشــکال مختلــف نیــز حاصــل جانبــی نــربد اصلــی، یعنــی نــربد می
اعرتاضــات اخیــر ایــران بطــور روشــن نشــان داد کــه مبــارزه بــه ســمت صــف بنــدی دقیقــرت از قبــل میــان طبقــه کارگــر و رسمایــه 
داری داخلــی و ســپس هــم صــف شــدن بخشــهای بســیاری از رسمایــه داری جهانــی بــا رسمایــه داری  ایــران پیــش رفتــه و خواهــد 
رفــت، درســتی ایــن گفتــه را روابــط جدیــد کشــورهای قدرمتنــد جهــان و هــم پیامنــان منطقــه ای آنهــا طــی یــک مــاه گذشــته کــه 

نیشکر هفت تپه و کمباین سازی تربیز  تکثیر خواهند شد!!!
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اعرتاضــات در جریــان بــود و ســکوت معنــی دار برخــی از آنهــا و دفــاع غیــر مســتقیم  رســانه هــای شــان ماننــد بــی بــی ســی و ...از 
جمهــوری اســالمی  و مــوارد ثبــت شــده تاریخــی اثبــات مــی کننــد، بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی و شــدت رشــد یابنــده اعرتاضــات 
شــکل گیــری ســطح جدیــدی از مبــارزه کارگــران بــه عنــوان کنــرتل کارگــری اجتنــاب ناپذیــر خواهــد بــود، بنــا برایــن بــرای پیــروزی 
طبقــه کارگــر شــناخنت انــواع مختلــف دشــمنان رضورت تاریخــی دارد، چنیــن شــناختی تنهــا زمانــی ممکــن و مثــر بخــش خواهــد 
بــود، کــه طبقــه کارگــر موفــق بــه ایجــاد تشــکل رسارسی (فدراســیون رسارسی) و حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر شــود، در غیــر ایــن 
صــورت مبــارزه اوج خواهــد گرفــت و تشــکیالت هــای انحرافــی بــه بــازی و نوســان همیشــگی خــود میــان جنــاح هــای مختلــف 
ــه اســتفاده از  ــا بهان ــه داری داخلــی مثــال در مقابــل امپریالیســتها ب ــاح هــای مختلــف رسمای ــان جن ــازی می ــا ب ــه داری و ی رسمای
تاکتیــک هــای مبارزاتــی  باعــث خواهنــد شــد طبقــه کارگــر بــه تکــه هــای مختلــف تقســیم شــده و هــر کــدام بــه زائــده جناحــی 
از رسمایــه داری داخلــی یــا جهانــی، یــا زائــده ای از امپریالیســتها تبدیــل شــود، و یــک بــار دیگــر انقــالب شکســت بخــورد. ایــن 
وضعیــت هشــداری اســت بــرای همــه کارگــران، تشــکل هــای کارگــری و زحمتکشــان، انقالبیــون و دانشــجویان و زنــان و مــردان 
مبــارز، بخصــوص هشــداری حیاتــی اســت بــه کمونیســت هــا کــه بــه رشایــط انقالبــی نزدیــک مــی شــویم، بــرای کســب موفقیــت 
در رشایــط انقالبــی نیــاز مــربم و حیاتــی بــه ابزارهــای مبارزاتــی انقالبــی و مبــارزه تئوریــک و افشــای انحرافاتــی داریــم، کــه از هــم 
اکنــون بــرای بــه ســازش کشــاندن کارگــران، یــا تحمیــل جنــاح دیگــری از رسمایــه داری، بــا اشــکال مختلــف ماننــد نــوع دیگــری از 
حکومــت اســالمی، ســکوالری و ... یــا بــا شــعار هــای رفرانــدوم ، یــا ترســاندن مــردم از وضعیــت ســوریه و عــراق، ... علیــه طبقــه 

کارگــر از هــر ســو خیــز برداشــتند.
رفقا : در خواست رفیق شاهرخ زمانی را عملی کنیم، شاهرخ گفت : « نگذاریم شکست انقالب ٥٧ دوباره تکرار شود»

کمونیســت هــا و کارگــران پیــرشو، و انقالبــی بایــد توجــه داشــته باشــند رونــد رو بــه رشــد مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان تــا 
گســرتش و ارتقــاء بــه ســطح کنــرتل کارگــری، و ســپس تبدیــل شــده آن بــه یــک جنبشــی فراگیــر بــا توجــه بــه توانایــی یــا عــدم 

توانایــی مــا مــی توانــد، محصــوالت متضــادی ارایــه کنــد.
اگــر در حیــن و پــس از اوج گیــری جنبــش کنــرتل کارگــری تشــکل هــای مســتقل کارگــران و زحمتکشــان ، کارگــران پیــش   -١
رو و انقالبــی و بخصــوص کمونیســت هــا ابزارهــای الزم و کافــی بــرای پیــش بــرد مبــارزات کنــرتل کارگــری و ارتقــاء ان تــا حــد قیــام 

و انقــالب ســاخته باشــند، جنبــش کنــرتل کارگــری مــی توانــد، تــا حــد قیــام و انقــالب کارگــری  ارتقــاء یابــد.
امــا اگــر چنیــن وظایــف عاجــل را بــه انجــام نرســانده باشــیم، ضمــن اینکــه در تاریــخ بــه عــدم انجــام وظایــف  محکــوم   -٢
خواهیــم بــود، حاصــل عــدم انجــام وظایــف از جانــب مــا باعــث خواهــد شــد، جنبــش کنــرتل کارگــری بــه موفقیــت نرســد، عــدم 
موفقیــت آن و در نتیجــه عــدم عبــور از آن بــه قیــام و انقــالب فرزنــد یــاس و نــا امیــدی و شکســت طــرح سوسیالیســتی را از طریــق 

تبلیغــات دســتگاه هــای رسمایــه داری بــه طبقــه کارگــر تلقیــن خواهــد کــرد.
بنــا برایــن بطــور واضــح و آشــکار امــروز جنبــش کارگــری وظایــف عاجــل ی پیــش روی کارگــران پیــرشو، تشــکل هــای مســتقل 
کارگــری، احــزاب و ســازمانهای انقالبــی و بخصــوص جوانــان انقالبــی گذاشــته اســت، کــه در جهــت ایجــاد همبســتگی طبقاتــی 
ــا پذیــر و  ــر، قــرار داده اســت، همچنیــن رضورت اجتنــاب ن ــارزات و ســاخنت ابزارهــای مبارزاتــی بــرای ســطوح باالت و ارتقــاء مب
بــدون فــوت وقــت در جهــت حامیــت و دفــاع همــه جانبــه از کارگــران هفــت تپــه، پیــش روی ماســت، کارگــران هفــت تپــه  بــه 
شــدت در مقابــل انــواع رسکوبهــای جمهــوری اســالمی از جملــه، حملــه عوامــل رسمایــه و جمهــوری اســالمی بــه اســامعیل بخشــی 

و دســتگیری ٣٤ نفــر از کارگــران و تشــکیل پرونــده هــای دروغیــن علیــه کارگــران و غیــره ایســتادند. 
رفقــا فرامــوش نکنیــم: جمهــوری اســالمی رسمایــه داری از رهــربی ســازمانی بــه شــدت وحشــت دارد، حتــی رسکــوب افــراد را نیــز 
بیشــرت از ایــن زاویــه مــد نظــر قــرار داده اســت، کــه چــه کســانی  بــه ایجــاد تشــکل و رهــربی ســازمانی عمــل و کمــک مــی کننــد؟ 
ایــن افــراد بیشــرت مــورد رسکــوب قــرار مــی گیرنــد، منونــه هــای  بــارز ایــن موضــوع را در رابطــه بــا حملــه بــه اســامعیل بخشــی، 
کشــنت شــاهرخ، زندانــی کــردن و اعــامل انــواع شــکنجه و اذیــت و آزار علیــه فعالیــن کارگــری و بیــامر ســازی آنهــا ماننــد محمــد 
جراحــی و اکنــون رضــا شــهابی و ... مــی بینیــم، در نتیجــه ایــن مــوارد بــه مــا مــی گوینــد حقانیــت و اصولــی بــودن در ایجــاد 
تشــکل و پیــش بــرد رهــربی ســازمانی اســت. حــال کــه دشــمن از ایــن جهــت بیشــرت مــی ترســد مــا بایــد هرچــه تــوان داریــم در 
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جهــت ســازمان یابــی و ســازماندهی حرکــت کنیــم.
ــت  ــه و حامی ــران هفــت تپ ــاع از کارگ ــف خاصــی در دف ــون وظای ــرد : اکن ــاع ک ــرتل کارگــری دف ــوان عمــال» از کن ــه مــی ت چگون
و پشــتیبانی مشــخص از کارگــران کمبایــن ســازی تربیــز بــه عهــده همــه نیروهــا ســت، از وظایــف عاجــل نیروهــای انقالبــی در 
جهــت پشــتیبانی از طــرح مدیریــت تولیــد و کنــرتل کارگــری در کمبایــن ســازی ایــن اســت، کــه بــرای تهیــه مــواد اولیــه و ســپس 
بــرای فــروش محصــول تولیــد شــده، بــه کارگــران کمبایــن ســازی کمــک برســانند، چنیــن کاری را مــی تــوان بــا ایجــاد کمیتــه هــا 
یــا بــا اســتفاده از کمیتــه هــا و تشــکل هــای موجــود  در شــهر هــا و اســتانهای مختلــف و بــر قــراری ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر 
در جهــت برنامــه ریــزی بــرای یافــنت راه هــای تهیــه مــواد اولیــه و بــازار فــروش بــرای محصــوالت تولیــد شــده بــه انجــام رســاند. 
بــدون شــک کشــاورزهای هســتند کــه نیــاز بــه کمبایــن دارنــد و صــادر کنندهــای هســتند کــه مــی تواننــد ســفارش تولیــد بدهنــد، 
برنامــه ریــزی چنیــن کاری بــه عهــده کمیتــه هــای فــوق و کارگــران پیــرشو و انقالبیــون و اکنــون بــه عهــده تشــکل هــای مســتقل 
موجــود و بخصــوص تشــکل هــای موجــود و فعالیــن مســتقر در تربیــز اســت، کــه در آینــده وقتــی کنــرتل کارگــری در بســیاری 
از کارخانجــات رشوع شــد ، ایــن تشــکلها، کمیتــه هــا و فعالیــن مــی تواننــد شــبکه ای بــرای پیــش بــرد تهیــه مــواد اولیــه و بــازار 
یابــی بــرای فــروش محصــوالت را پیــش بربنــد، بیــاد داشــته باشــیم بــرای پیــش بــرد تولیــد بایــد بازارهــای مختلــف را در اختیــار 
داشــته باشــیم یــا حداقــل اثــر گــذاری دشــمن در آنهــا را کــم کــرده باشــیم ( موسســات مالــی، بــازار مــواد اولیــه، بــازار مــرصف، 
پشــتیبانی اجتامعــی و ...)  در غیــر ایــن صــورت نهــاد هــای رسمایــه داری از جهــت تهیــه مــواد اولیــه و فــروش محصــوالت و نیــاز 
هــای مالــی کــه گــردش چــرخ تولیــد بــه آنهــا نیــاز دارد، مــا و طــرح کنــرتل کارگــری و مدیریــت تولیــد توســط کارگــران را  تحــت 

فشــار شــکننده خواهنــد گذاشــت.
حامیــت عملــی از هفــت تپــه و کمبایــن ســازی راه حلــی  در جهــت بــر قــراری پیونــد ارگانیــک اســت : بایــد توجــه داشــت کــه 
بــرای بــر قــراری و رشــد پیونــد ارگانیــک میــان بخــش هــای مختلــف طبقــه کارگــر دریچــه روشــنی کشــوده  شــده کــه از طریــق 
دفــاع و پشــتیبانی از کارگــران هفــت تپــه و کمبایــن ســازی تربیــز امــکان رشوع و ســپس در دیگــر کارخانجــات گســرتش خواهــد 

یافــت.
ســندیکاها و کمیتــه هــای موجــود کارگــری، معلــامن و فعالیــن بخصــوص آنهــای کــه در تربیــز یــا شــهر هــای نزدیــک حضــور دارنــد 
مــی تواننــد بــا انتخــاب چنــد نفــر از طــرف خــود و همــکاری آنهــا باهــم اقــدام بــه یافــنت راه هــای بــرای تهیــه مــواد اولیــه و گرفــنت 
ســفارش بــرای محصــوالت کمبایــن ســازی تربیــز ضمــن کمــک هــای اجتامعــی و طبقاتــی بــه آن مترینــی بــرای یــاد گیــری مدیریــت 
و شــناخت ســبک و روش هــای  هدایــت اجتامعــی تولیــد را داشــته باشــند، تــا بــه شــکل آمــوزش اجتامعــی در حیــن مبــارزه خــود 

را بــرای پیــش بــرد حاکمیــت اجتامعــی در آینــده آمــاده کننــد.
کارگــران پیــرشو، تشــکل هــای مســتقل کارگــری و زحمتکشــان، انقالبیــون و کمونیســت هــا : مــا امــروز ضمــن دفــاع و حامیــت از 
هفــت تپــه و کمبایــن ســازی و دیگــر اعرتاضــات وظیفــه مهمــرتی نیــز پیــش رو داریــم، کــه بــا اقــدام جهــت ایجــاد هیــات هــای 
موســس فدراســیون رسارسی کارگــران و زحمتکشــان بــا چشــم انــداز ارتقــاء یابــی و گســرتش تــا ایجــاد شــدن فدراســیون رسارسی 
و مــوازی بــا آن اقــدام بــه ایجــاد هســته هــای مخفــی کمونیســتی بــا چشــم انــداز ارتقــاء تــا ســاخته شــدن حــزب انقالبــی طبقــه 
کارگــر اســت. تنهــا از طریــق فعالیــت مــوازی در ایــن دو عرصــه اســت کــه مــی توانیــم همبســتگی طبقاتــی را ممکــن کــرده  و بــا 
تکیــه بــر همبســتگی طبقاتــی مبــارزات رو بــه گســرتش کارگــران و شــکل کنــرتل کارگــری را تــا قیــام و انقــالب ارتقــا، داده، ســیادت 
سیاســی رسمایــه داری را نابــود کنیــم، و تســخیر قــدرت منــوده،  حکومــت کارگــری را بــر قــرار کــرده و حرکــت بــه ســوی بــر قــراری 

سوسیالیســم  را رشوع کنیــم .
مرگ بر جمهوری اسالمی رسمایه داری

بر قرار باد حکومت شورای کارگران و زحمتکشان
جمع قدم اول ( تدارک حزب انقالبی طبقه کارگر)

٢١ بهمن ١٣٩٦
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همرزمان کارگر؛
 اعتصــاب کارگــران نیشــکر هفتــه تپــه کــه از ١٨ آذرمــاه ١٣٩٦ رشوع شــده بــود در مــورخ ٢٣ آذر طــی نشســت مناینــدگان کارگــران 
ــدگان  ــه مناین ــن نشســت مســئولین ب ــه اســت.  درای ــان گرفت ــال پای ــه وفرماندارشــوش بصــورت مــرشوط فع ــا مســئولین کارخان ب

کارگــران قــول مســاعد داده انــد کــه حقــوق هــای معوقــه و مزایــای متــام کارگــران پرداخــت خواهــد شــد
ــوده  ــه» ب ــه رســمیت شــناخنت «ســندیکای کارگــری نیشــکر هفــت تپ ــن نشســت ب . یکــی دیگــر ازخواســت هــای کارگــران درای
اســت ومناینــدگان کارگــری برایــن امرپــای فــرشده انــد کــه ایــن ســندیکا بایــد از طــرف مدیریــت  کارخانــه و مســئولین بــه رســمیت 
شــناخته شــود، کــه مســئولین فعــال بــا ایــن خواســت توافــق کــرده انــد. امــا شــناخت وتجربــه، بــه مــا کارگــران آموختــه اســت 
مســئولین و حامیــان  نظــام رسمایــه داری، وقتــی خــود را مجبوربــه جوابگویــی مــی داننــد کــه تــرس ازاعتصــاب و اتحــاد کارگــری، 

رساپــای آنهــا را بــه لــرزه درآورده باشــد.
ــاور داشــته باشــیم وآگاه باشــیم در  ــروی خــود ب ــه نی ــم وهمیشــه ب ــد آگاه باشــیم و فریــب آنهــا را نخوری پــس مــا کارگــران بای

ــم. ــه اعــرتاض و اعتصــاب ادامــه دهی ــد ب صــورت عــدم اجــرای خواســت هایــامن، بای
ــا توجــه بــه متامــی مــوارد ذکــر شــده بایــد بــه کارگــران هفــت تپــه تربیــک وشــادباش گفــت. تربیــک بــه شــام و همــرسان  امــا ب
ودیگــر اعضــای خانــواده هــای کارگــری کــه درچنــد روز گذشــته در کنارهــم بودیــد وبــا توجــه بــه متامــی دسیســه هــای تفرقــه 
ــان  ــه صاحب ــا اتحــاد و همبســتگی توانســتید ب ــری جــدا نشــدید و ب ــه، شــام ازصــف کارگ ــان رسمای ــه آشــکاروپنهان حامی افکنان

رسمایــه، ثابــت کنیــد کــه مــا درد مشــرتک داریــم و ایــن دردمشــرتک تنهــا درمــان منــی شــود.
بــه ایــن ترتیــب مــا اعضــای « ســندیکای کارگــری نیشــکر هفــت تپــه»  ایــن پیــروزی بســیارموقت وهمچنیــن عقــب نشــینی موقــت 

صاحبــان رسمایــه در ایــن عرصــه را بــه شــام شــاد بــاش گفتــه ودســت یکایــک شــام را بــه گرمــی مــی فشــاریم.
تشکل های کارگری و فعالین کارگری ؛

ــکال  ــه اش ــران را ب ــاب کارگ ــار اعتص ــدت اخب ــن م ــه درای ــام ک ــی ش ــه ازهمگ ــت تپ ــکر هف ــرن نیش ــندیکای کارگ ــوان س ــا بعن م
گوناگــون ازطریــق ســایت هــای مربوطــه ودیگــر صفحــات اجتامعــی ازجملــه تلگــرام ، فیــس بــوک و اینســتاگرام انتشــارداده ایــد 
بســیارممنون هســتیم . همچنیــن از متامــی  تشــکل هــا و فعالینــی کــه تــالش کردنــد اخبــار و گزارشــات کارگــران هفــت تپــه را از 

اعرتاضات

سندیکای  کارگری  رشکت نیشکر هفت تپه، به کارگران 
هفت تپه، تشکل ها و فعالین جنبش کارگری
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طریــق کانــال  تلگرامــی ســندیکای هفــت تپــه  ٧tape_syndica@   دنبــال کننــد و ایــن اخبــاررا ازطریــق صفحــه رســمی  تلگــرام 
ســندیکا بازانتشــاردهند کــامل تشــکر را داریــم .

 امــا بایــد یــادآور شــویم کــه ســندیکای هفــت تپــه طــی یــک مبــارزه طوالنــی و رو در رو وتحمــل رنــج هــا و مشــقات فــراوان، 
اخــراج و زندانــی شــدن تعــدادی از پیــرشوان کارگــری ایجــاد شــد و بــا توجــه بــه متــام فشــارهای امنیتــی، ایــن ســندیکا  تــا کنــون 
بــه کار وفعالیــت خــود ادامــه داده اســت.اما متاســفانه انــدک  افــرادی کــه خــود رامدافــع جنبــش کارگــری دانســته بــه هــر دلیلــی، 

آگاهانــه نقــش وجایــگاه ســندیکای کارگــری هفــت تپــه را نادیــده مــی گیرنــد کــه ایــن نــگاه کامــال غیــر کارگــری مــی باشــد.
پیــرشوان و فعالیــن جنبــش کارگــری بایــد کارگــران را بــه ایجــاد تشــکل هــای مســتقل کارگــری رهنمــود شــوند و آنجــا کــه تشــکل 

هــای کارگــری ایجــاد شــده انــد، بایــد کارگــران را تشــویق بــه عضویــت در تشــکل محــل کارکننــد.
بنــا برایــن بــاور مــا برایــن اســت کــه منافــع جنبــش کارگــری بــا نــگاه هــای تنــگ نظرانــه و گروهــی همخوانــی نداشــته و نــدارد. 
پــس بایــد بــا نــگاه جنبشــی بــه منافــع طبقــه کارگرنــگاه کــرد تــا بتوانیــم در کنارهــم، مبــارزه طبقاتــی کارگــران را بــه پیــش بربیــم. 
مــا در رشایطــی زندگــی مــی کنیــم کــه رسمایــه داری شمشــیر خــود را از رو بســته و ســعی مــی کنــد بیشــرت از گذشــته ســفره بــی 
رونــق مــا را بــی رونــق ترکنــد، دلیــل گفتــه مــا بودجــه پیشــنهادی دولــت بــرای ســال ٩٧ مــی باشــد  کــه آشــکارا قراراســت بــار 
متــام مشــکالت را بــردوش کارگــران بیانــدازد ونــه تنهــا نــان را از مــا بگیرنــد بلکــه هــامن خدمــات ناچیــز را از مــا دریــغ کننــد. پــس 
الزم اســت بــا برنامــه عمــل کارگــری، بــرای داشــنت نــان و آزادی مبــارزه کنیــم . مــا بعنــوان ســندیکای کارگــری نیشــکر هفــت تپــه 

خواســتار اتحــاد عمــل هرچــه بیشــرت تشــکل هــا کارگــری در ایــران  هســتیم .
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران 

نابود باد نظام رسمایه داری 
سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه 

آذر ماه ١٣٩٦
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گزارش اتحادیه رسارسی کارگران بخش خدمات آملان(وردی) در مورد رسکوب فعالین کارگری در ایران  
  اتحادیــه کارگــران بخــش  خدمــات آملــان ، وردی، کــه بیــش از دو میلیــون و یــازده هــزار نفــر عضــو دارد، در آخریــن شــامره ی 
نرشیــه ی خــود گــزارش مفصلــی از وضعیــت فعالیــن ســندیکایی در ایــران  را بــه قلــم خانــم  هلــام نهرلیــش منتــرش کــرده اســت. 

مــنت ایــن گــزارش بــه قــرار زیــر اســت:
آزادی برای رضا شهابی

رژیم اعضای اتحادیه های کارگری را به بند می کشد. برخی از آنها با خطر مرگ روبرویند. 
فعالیــت اتحادیــه ای در ایــران مدتهــا اســت کــه خطــر جانــی بــه دنبــال دارد. در هفتــه هــای گذشــته اخبــار رســیده، آژیــر خطــر 
را بــه صــدا درآورده اســت. رژیــم فشــارهایش را بــه فعالیــن ســندیکایی افزایــش داده، آنهــا را بــه بنــد کشــیده و ایــن امــر یــک 
خطــر جانــی بــرای آنهاســت. مخالفیــن معتقــد هســتند کــه تنهــا یــک همبســتگی جهانــی مــی توانــد آنهــا را از بنــد آزاد ســازد. 

بــرای مثــال رضــا شــهابی هفــت ســال پیــش در پشــت فرمــان اتوبــوس اش دســتگیر شــد. او غالــب ایــن مــدت را در زنــدان و حتــی 
مدتهــا در بنــد انفــرادی ســپری کــرده اســت. شــهابی عضــو هیئــت مدیــره ی ســندیکای کارگــران اتوبــوس رانــی تهــران و حومــه 
اســت. بــرای حاکــامن او بــه مثابــه یــک «آشــوبگر» در نظــر گرفتــه مــی شــود. ظاهــرا حاکــامن در ایــران از افــرادی همچــون او 

بیشــرت از دزدان و کالهــربداران وحشــت دارنــد. 
شش سال زندان  

یــک شــعبه ی بــه اصطــالح دادگاه انقــالب، رضــا شــهابی را بــه شــش ســال زنــدان و پرداخــت یــک جریمــه ســنگین مالــی محکــوم 
کــرد. عــالوه بــر آن هرگونــه فعالیــت ســندیکایی بــرای او ممنــوع اعــالم شــد.  رشایــط زنــدان هــای ایــران وحشــتناک اســت و حتــی 
از شــکنجه علیــه زندانیــان گــزارش مــی شــود. رضــا شــهابی در حالیکــه بیــش از نصــف محکومیتــش را ســپری کــرد بــود بــه خاطــر 
وضعیــت جســامنی اش بــه او مرخصــی اســتعالجی داده شــد. بــا ایــن  وجــود، او در متــام طــول مــدت مرخصــی دامئــا تحــت نظــر 
و تعقیــب ماموریــن امنیتــی بــود. در تابســتان امســال او جهــت جلوگیــری از توقیــف ضامنــت ســپرده شــده بــرای وی ، درخواســت  
اداره زندانهــا را پذیرفــت و بــه آنجــا مراجعــه کــرد. بــه او گفتــه شــد کــه برگــه آزادیــش در پرونــده موجــود اســت.  ولــی او نــه 
تنهــا آزاد نشــد بلکــه او را مجــددا زندانــی کردنــد و مرخصــی اســتعالجی او را بــه عنــوان مرخصــی غیرموجــه اعــالم داشــته انــد .از 

ایــن رو بایــد تــا دســامرب ۲۰۱۸ در زنــدان مبانــد 
در اعــرتاض بــه ایــن حکــم، هفتــه هــای متوالــی رضــا شــهابی دســت بــه یــک اعتصــاب غــذا زد بــه طــوری کــه جانــش در خطــر 

تالش جهانی برای 
آزادی رضا شهابی
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قــرار گرفــت. کمیتــه هــای همبســتگی زیــادی از جانــب ســندیکای واحــد، دانشــجویان و ســایر فعالیــن، جهــت آزادی و نجــات 
جــان او ســازمان داده شــده و در ۵ ســپتامرب علیرغــم حضــور نیروهــای پلیــس، آنــان دســت بــه یــک تجمــع در مقابــل مجلــس در 

ایــران زدنــد. 
ــران و  ــن مقامــات منایندگــی ای ــی تری ــا عال ــه ی وردی شــخصا و مســتقیام ب ــره اتحادی ــه عضــو هئیــت مدی ــم کریســتینه بهل خان
مســئول حقــوق بــرش فراکســیونهای پارملــان آملــان متــاس گرفتــه و خواهــان آزادی فــوری همــکار مــا رضــا شــهابی شــد. اتحادیــه ی 
وردی از طریــق فدراســیون جهانــی کارگــران حمــل و نقــل بــا ســندیکای مســتقل کارگــران رشکــت واحــد ارتبــاط دارد. خانــم بهلــه 
ــر آزادی فعالیــت ســندیکایی و حــق دفــاع  ــران، حســن روحانــی، مقــررات ســازمان جهانــی کار را مبنــی ب ــه رئیــس جمهــور ای ب

کارگــران از منافــع خــود را یــادآوری کــرده اســت.
رضــا شــهابی جدیــدا در پیامــی از داخــل زنــدان اعــالم کــرد تــا زمانیکــه حقــوق کارگــری در ایــران رعایــت  منــی شــود و  فعالیــن 

کارگــری بــا رسکــوب روبــر هســتند «کارگــران بــه اعرتاضــات و اعتصــاب علیــه ایــن وضعیــت ادامــه خواهنــد داد».
 وضعیت رضا شهابی همچنان نامعلوم است و از هرگونه مداوای پزشکی  او مامنعت به عمل می آید.

 این تنها رضا شهابی نیست
 ایــن تنهــا رضــا شــهابی نیســت کــه مــا نگــران آزادی و ســالمتی اش هســتیم. دو عضــو دیگــر ســندیکای واحــد داوود رضــوی و 

ابراهیــم مــددی را نیــز خطــر زندانــی شــدن تهدیــد مــی کنــد.
 محمــود صالحــی عضــو (ســابق) رهــربی ســندیکای خبــازان بعــد از انجــام دیالیــز کلیــه و خــروج از بیامرســتان در خیابــان دســتگیر 
و بــه زنــدان بــد نــام ســقز بــرده شــد؛ و ایــن در حالــی بــود کــه او بــا خطــر مــرگ دســت و پنجــه نــرم مــی کــرد. اســامعیل عبــدی، 

عضــو هیئــت مدیــره کانــون صنفــی معلــامن، جهــت آزادی خــود دســت بــه یــک اعتصــاب غــذای ۳۸ روزه زده بــود.
ســازمان عفــو بیــن امللــل از مقامــات دولــت ایــران خواســته اســت کــه فعالیــن ســندیکایی را آزاد کنــد. همچنیــن، ســندیکای حمــل 

ونقــل ســوئد و اتحادیــه هــا ی بیــن املللــی ســندیکاها پیامهــای اعرتاضــی بــه مقامــات ایــران فرســتاده انــد.
 فعالیــن کارگــری ایرانــی در تبعیــد مــی گوینــد «نامــه هــای اعرتاضــی بــه مقامــات ایــران باعــث مــی شــود کــه آنــان تحــت فشــار 

قــرار گرفتــه و منــزوی شــوند. راه دیگــری جــز آزادی همکارامنــان از زنــدان موجــود نیســت».
اتحــاد بیــن املللــی در حامیــت از کارگــران در ایــران بــا توجــه بــه ارتبــاط بیــن املللــی اش، حرکتهــای اعرتاضــی ای را ســازمان داده 

اســت. آنهــا همچنیــن فرمهــای آمــاده شــده جهــت اعــرتاض بــه مقامــات ایرانــی را تهیــه کــرده انــد.
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سالم دوستان
مــن عثــامن اســامعیلی مــورخ ٤/١٢/١٣٩٦جهــت  اطــالع دوســتان بــرای اجــرای حکــم از اســتان کرمــان بــه اســتان کردســتان ســقز 
برگشــتم. مــن راه جانباختــگان طبقــه کارگــر را از ســن نــوزده ســالگی تاکنــون ادامــه داده ام و ادبیــات طبقاتــی و کارگــری را ازآنهــا 

آموختــم . اســرتاتژی مــن رهایــی طبقــه کارگــر اســت. و تبعیــد و زنــدان منیتوانــد مــن را از ایــن بــاور جداکنــد .
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر 

الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی شــامره پرونــده ۹۶۰۹۹۸۸۷۴۱۹۰۰۱۴۷ مــورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ صــادره از شــعبه اجــرای احــکام کیفــری 
دادرسای عمومــی وانقــالب شهرســتان ســقز بــه خانــم رابعــه رحامنــی وثیقــه گــزار عثــامن اســامعیلی ابــالغ شــده بــود کــه از تاریــخ 
ابــالغ ظــرف مهلــت ۳۰ روز ایشــان را معرفــی و تحویــل منایــد و در صــورت عــدم معرفــی نامــربده وجــه الکفالــه ضبــط مــی گــردد .

نامه عثامن اسامعیلی فعال کارگری، 
زنداىن سياىس  از زندان خطاب به همرس  و دخرتانش به مناسبت هشت مارس

 همــرس عزیــزم بــا توچــه بــه تجربــه ای کــه در ایــن ســالها بــه دســت آورده ای از شــام میخواهــم وقتــی مــن بــه زنــدان رفتــم  
بخندیــد تــا رسمایــه داری فکــر  نکنــد کــه مــن بــا زنــدان رفــنت دســت از بــاورم میکشــم .

 خانــم عزیــزم مرواریــد رشیــف پــور بچــه هــای عزیــزم  مــن از شــامها سپاســگزارم کــه در متــام فــراز و نشــیبهای سیاســی مــن را 
تحمــل کردیــد و یــارو یــاور مــن بودیــد و هســتید .

 امیدوارم در عرصه های زندگیتان شاد و موفق و انسانهای خوبی باشید . 
در  جامعه شامها آزاد هستید هر باوری را انتخاب کنید . 

مــن و هیــچ کــس منیتوانیــم باورهایــامن را بــه شــام تحمیــل کنیــم  ایــن شــام هســتید کــه بــاور  انســانی را انتخــاب میکنیــد و 
خدمــت گــزار جامعــه بــرشی میشــوید. 

مرواریــد جــان مــن از شــام معــذرت خواهــی میکنــم کــه در حقــوق برابــری تــو کوتاهــی کــردم  مــن سپاســگزارم کــه در طــی ایــن 
۳۴ ســال زندگــی مشــرتک شــام بــه خاطــر بــاور مــن تبعیــد و زنــدان منــو بــا جــان و دل تحمــل کــردی و بــا دار و نــدارم ســاخته ای .

 من هم متام این سختی ها را فقط برای خوشبختی  شام و همنوعانت تحمل  کرده ام . 
میکوشیم جامعه ای انسانی و  برابر جدا از هر گونه تبعیض قومی نژادی  را بسازیم .

مــن  خواهــان قانونــی هســتم کــه متــان انســانهای کــره خاکــی بــه ویــژه  ایــران کار کننــد و همــه هــم بــه انــدازه ای نیازشــون 
برداشــت کننــد . 

متام این خواسته ها بدون هزینه به دست منی آید . 
همرس عزیزم و دخرتهای گلم پیشاپیش هشت مارس روز جهانی زن را به 

شام و متام زنان جهان  تربيك ميگويم 
زنده باد برابرى زن و مرد

عثامن اسامعيىل 
چهار شنبه ٩ اسفند ١٣٩٦

پیامی از عثامن_اسامعیلی
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منونه های از جنایات جمهوری اسالمی 

شیخ ما بسیار دنیا دیده است
کارهایش کامال سنجیده است
بنز و ویال را خودش برداشته

آخرت را هم به ما بخشیده است!!
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لیست دوم حقوقهای نجومی بیرون آمد با آنکه خیلی سعی شده این لیست بە بیرون درز نکند!
درهر ماه:

رییس بیامرستان امام خمینی٤٢٥میلیون تومان
رییس مرتو تهران و حومه ٢٢٥ میلیون

رییس بیامرستان الزهرا ٣٢٦میلیون
رییس بیامرستان شفا ١٨٩میلیون
رییس بیامرستان جم٣٢٩میلیون

رییس بیامرستان میالد ٣٨٢میلیون
رییس بیامرستان الجواد ٣٧٦میلیون 

رییس رشکت پارس خودرو٣٣٢میلیون
رییس رشکت سایپا دیزل٤٦٢میلیون

ریيس رشکت سایپا گسرت ٣٩٥میلیون
ریيس رشکت مگا موتر ٤٦٢میلیون
 ریيس رشکت کویر تایر٣٨٥میلیون

ریيس رشکت یزد تایر٢٩٤میلیون
ریيس رشکت ایران تایر ١٩٥میلیون

ریيس رشکت کرمان خودرو٣٩٦میلیون 
ریيس دیوان محاسبات ٤٣٦میلیون 

ریيس آمار ایران ٢٦٣میلیون
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بودجه برخی نهادهای مذهبی، فرهنگی
 و آموزشی در بودجه سال ١٣٩٧ 

اعداد به میلیارد تومان
_ مرکز خدمات حوزه های علمیه: ۶۰۰
_ شورای عالی حوزه های علمیه: ۴۴۰

_ جامعه املصطفی العاملیه: ۳۰۳
_ شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران: ۲۵۸

_ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی: ۲۱۰
_ سازمان تبلیغات اسالمی: ۱۶۹

_ منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه: ۱۲۹
_ منایندگی ولی فقیه در سپاه:۹۴

_ شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی: حدود ۴۸
_ مجمع جهانی اهل بیت: حدود ۴۸

_ شورای سیاست گذاری امئه جمعه:۴۲
_ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:۳۷

_ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: ۲۸
_ ستاد اقامه مناز: ۱۹

_ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: حدود ۱۴
دانشگاه ها:

فردوسی: ۳۷۲
تربیز: ۲۵۶

امیرکبیر: ۲۵۴
اهواز: ۲۱۶
کرمان: ۱۶۸

سازمان اورژانس: ۱۶۳
کتابخانه های عمومی کشور: ۱۵۷

گسرتش ورزش همگانی: ۱۲۹
خدمات رفاهی به دانشجویان: ۲۸

سازمان هواپیامیی کشور: ۵۷
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: ۲۱

هموطن  اگر  اشکهایت جاری شد خودت را رسزنش نکن

سخرنانی حرضت امام خمینی(ره)
 ۱۸ شهریور سال ۱۳۴۳ 

مسجد اعظم قم.
ــت  ــد، آن وق ــا بدهی ــت م ــاف را دس وزارت اوق
ــل  ــا مث ــن پول ه ــر ای ــه دیگ ــد ک ــان ببینی خودت
امــروز لوطی خــور می شــود؟ نخواهــد شــد ، 
ــا  ــد کــه مــا ب ــد آن وقــت ببینی دســت مــا بدهی
همیــن اوقــاف، فقــرا را غنــی  می کنیــم یــا 
نــه ... شــام عرضــه اش را نداریــد ، بفرماییــد 
ــد.  ــن بیاوری ــۀ ذوب آه ــازید، کارخان ــاده بس ج
کــدام روحانــی گفتــه نیاوریــد، بفرماییــد طیــاره 
ــا  ــد. آق ــازی کنی ــد اتومبیل س ــازید بفرمایی بـسـ
عرضــه اش را نداریــد امــا مــا بــرای شــام راه 
هــم خواهیــم ســاخت، کـشـــتی نیــز خواهـیـــم 
خریــد ... از همیــن رادیــو دو ســاعتش را دســت 
ــا  ــردم را چطــور ب ــد م ــد ببینی ــون بدهی روحانی
اســالم آشــنا  میکنیــم، شــام عرضۀ حکومــت داری 
روحانیــون  می گوییــد  فقــط  امــا  نداریــد 

منی گذارنــد!
واال چــون عرضــه اش را ندارنــد مــی گوینــد 

روحانیــون منــی گذارنــد...
ــد از ده-  ــم، بع ــرت اداره نکردی ــام به ــر از ش اگ

ــد. ــرون کنی ــا را بی ــال م ــزده س پان
صحیفه نور«امام خمینی »

جلد یک صفحۀ ۳۹۰ و ۳۹۱

حاال توجه کنید به قسمت پایین کل ممکلت به جای 
اوقاف افتاده دست این کثافت های مرتجع.
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 برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲۶۰ میلیاردتومان (صفحه ۱۷۴)
وزارت جهاد کشاورزی

۱۶۷ میلیاردتومان (صفحه ۵۶۹)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی

۱۶۲میلیارد تومان (صفحه۵۸۶)
سازمان اورژانس

۱۵۰ میلیارد تو مان (صفحه ۵۲۸)

سازمان بازرسی کل کشور
۱۲۸ میلیارد تومان

جمعیت هالل احمر
۱۲۵ میلیارد  تومان(صفحه ۵۳۵)

وزارت صنعت،معدن و تعاون
۹۷ میلیارد تومان (صفحه ۵۹۳)

وزارت راه و شهرسازی
۸۱ میلیارد  تومان(صفحه ۵۷۸)

سازمان محیط زیست
۵۷ میلیارد تومان (صفحه ۵۵۵)
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
۴۲ میلیارد تومان (صفحه ۵۳)

سازمان غذا و دارو
۳۳میلیارد تومان(صفحه ۵۲۹)

سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور
۲۱ میلیارد  تومان(صفحه ۴۲)

برنامه تامین دارو
۱۶میلیارد تومان (صفحه۵۳۰)

سازمان امور دانشجویان
۱۱میلیارد تومان (صفحه ۱۷۱)

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
۱۱ میلیارد تومان (صفحه ۵۱۷)

مرکز خدمات حوزه علمیه
(خدمات به روحانیون و طالب!)
 ۶۰۰ میلیارد تومان_صفحه ۱۹۶

شورای عالی حوزه های علمیه
 ۴۴۰ میلیارد تومان _صفحه ۱۸۴

دین افیون ملت هاست

مذهب عامل انواع فساد است
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جامعه املصطفی العاملیه
۳۰۰میلیارد تومان _صفحه ۲۰۱

 حق بیمه طالب و روحانیون غیرشاغل
 ۲۹۶میلیارد تومان _صفحه ۱۹۶

شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران
 ۲۵۸ میلیارد تومان _صفحه ۲۰۱

نهاد رهربی در دانشگاه ها
۱۲۹میلیارد تومان_صفحه ۱۶۷

شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی
۴۷ میلیارد تومان _صفحه ۱۸۴

مجمع جهانی اهل بیت
۴۷ میلیارد تومان_صفحه ۱۸۹
صندوق توسعه فرهنگ قرآنی
۴۰ میلیارد تومان_صفحه ۱۵۷

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
۳۷ میلیارد تومان 

نرش آثار امام خمینی
۲۶میلیارد تومان_صفحه ۱۹۴

 راهیان نور 
۲۲میلیارد تومان _صفحه ۹۹

آستان مقدس امام خمینی
۱۸میلیارد تومان _صفحه ۱۹۶

ستاد اقامه مناز
۱۸میلیارد تومان_صفحه ۲۰۰

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی
۱۶ میلیارد تومان _صفحه ۲۰۰

مراسم ارتحال امام
۹ میلیارد تومان _صفحه ۱۹۶

و اما  فقط چند نکته تکان دهنده در بودجه کشور به عنوان منونه:
ــه و ۳ ســازمان  بــزرگ کشــور(وزارت جهــاد  ــر اســت بامجمــوع بودجــه ۴ وزارت خان ــه براب وقتــی بودجــه خدمــات حــوزه علمی
کشــاورزی+ وزارت کار و رفــاه+ وزارت صنعــت و معــدن + وزارت راه و شهرســازی + ســازمان محیــط زیســت + ســازمان شــهرداری 

هــا و دهیــاری هــای کل کشــور + ســازمان امــور دانشــجویان) !!!
وقتی کل سهم  سازمان غذا و دارو از بودجه سال ۹۷

تنها  ۳۳ میلیارد
و حق بیمه طالب و روحانیون غیرشاغل

۲۹۶میلیارد است
یعنی۹برابر

انواع مشکالت از جمله خودکشی ها 
حاصل حاکمیت اسالمی است که بر 

پایه دزدی ، غارت و اختالس اسالمی بر 
قرار می گردد

نابود باد هر گونه حکومت دینی 
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وقتی کل سهم «سازمان امور دانشجویان» از بودجه سال ۹۷
۱۱میلیارد

ولی «مراسم ارتحال امام»
۹میلیارد بودجه می گیرد!!!

وقتی در کشور ایران «جامعه املصطفی العاملیه» ۲۴میلیارد بیشرت از مجموع سهم های این وزارت خانه ها سهم میربد:
وزارت کار و رفاه اجتامعی۱۶۲میلیارد +وزارت راه و شهرسازی ۸۱ میلیارد +

وزارت سازمان غذا و دارو ۲۶ میلیارد
چــه میــزان مــی تــوان بیــکاری جوانان+تلفــات جــاده ای، ترافیــک، آلودگی+فقــر مــردم در برابــر هزینــه هــای بهداشــت و درمــان 

را بهبــود بخشــید؟

و عجیــب تــر اینکــه بودجــه «جامعــه املصطفــی» بیشــرت از  بودجــه وزارت کار و رفــاه+ بودجــه وزارت راه وشهرســازی+  بودجــه 
ســازمان غــذا و داروســت

پس باید به حال خود و اهل وعیاملان وبه حال کشور بی پناهامن بگرییم
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اموالی که شاه هنگام فرار با خود برد
 

یادمه دوران راهنامیی که بودم ، معلم تاریخ می گفت : با پوالیی که شاه از ایران برد میشد دنیا رو فرش کرد . 
تــو خاطــرات اطرافیــان شــاه کــه میخوانیــم زیــاد بــا ایــن مطالــب مواجــه میشــیم کــه شــاه و خانــواده اش زیــاد اهــل ولخرجــی 

بودنــد .
پول های زیادی از بیت املال خرج هوا و هوسشون میشد.

به طور مثال رژیم شاه مبلغ ۱۰۰میلیون دالر برای جشن های  ۲۵۰۰ساله خرج منود .
ــاال گرفــنت اعرتاضــات مردمــی در ایــران، شــاه بــه ناچــار از کشــور خــارج شــد. امــا او کــه احتــامل مــی داد ایــن ســفر بــی  ــا ب ب

ــرد. ــا خــود ب ــه می توانســت ب بازگشــت اســت، متــام آنچــه را ک
ثروت شاه هنگام خروج از کشور چند قسمت بود.

اولیــن بخــش هــامن ۶۲ میلیــون دالری بــود کــه همــه دیدنــد و همــه جــا هــم اعــالم شــد و شــاه تــا زمانــی کــه زنــده بــود ۱۲ 
میلیــون دالر ایــن پــول را خــرج کــرد و ۵۰ میلیــون باقیامنــده بــه خانــواده رســید.

و همچنیــن در کنــار ایــن مبلــغ هنگفــت ، دســتور پــر کــردن و بســنت چمدان هــا و صندوق هــا در روز ۲۳ دی مــاه ۱۳۵۷ بــا تاییــد 
شــاه و بــه دســتور فــرح صــادر شــد. فــرح دســتور داد ۳۸۴ عــدد چمــدان و صنــدوق بســته شــود.

ــه عتیقــه، جواهــرات و املاس هــای گرانبهــا، ســاعت های  ــد فــرح جمــع آوری و بســته بندی همه گون ــم از افــراد مــورد تایی یــک تی
متام طــال، تــاج و نیم تاج هــای متــام زمــرد را بــر عهــده داشــتند. ایــن گنجینــه از جواهــرات و عتیقه جــات در مکان هــای امــن کاخ 

نیــاوران نگهــداری می شــد. فــرح بــر همــه  بســته بندی ها نظــارت کامــل داشــت.
ــار انجــام  ــی درب ــد توســط بخــش مال ــل نقــدا جمــع شــده بودن ــی کــه از ماه هــا قب بســته بندی و جمــع آوری دالر هــای آمریکای
گردیــد. تــاج شاهنشــاهی بــا ۳۳۸۰ قطعــه املــاس و ۵۰ قطعــه زمــرد، ۳۶۸ حبــه مرواریــد و بــا وزن ۲ کیلــو و ۸۰ گــرم و از نظــر 
قیمــت غیرقابــل تخمیــن و تــاج ملکــه بــا ۱۶۴۶ قطعــه املــاس و تعــداد متنابهــی از جواهــرات دیگــر و طــال بــه ارزش ده هــا میلیــون 

دالر بــه عنــوان بخــش اندکــی از جواهــرات ربــوده شــده ســلطنتی هســتند.
آنچــه کــه در ایــن گــزارش بــدان اشــاره شــد، بخــش کوچکــی از جنایــات رژیــم پهلــوی بــوده اســت. تــاراج رسمایــه هــای ملــی 
توســط بیگانــگان، کشــتار و شــکنجه انقالبیــون، عقــب ماندگــی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی، وابســتگی کشــور بــه خــارج و… 

بخش هــای دیگــری از خیانــات رژیــم پهلــوی بــه ملــت ایــران اســت.

پیوند 
شوم 
شاه و 
شیخ
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  ارشار و اوباش، مریدان و مدافعان حکومت اسالمی
ــیج  ــردم بس ــام م ــا ن ــی ب ــوال عموم ــب ام ــردم و تخری ــوب م ــرای رسک ــاش را ب ــدس، اوب ــروی ق ــپاه و نی ــات س ــازمان اطالع س
ــوان عنــرص رســمی ســازمان  ــه عن ــاک مناطــق اتابــک و خــاوران تهــران و شــهر ســاوه، ب ــاش خطرن ــرده» از اوب ــی کٌ کرده اند«هان

ــده دارد.  ــر عه ــی را ب ــوال عموم ــب ام ــردم و تخری ــوب م ــات رسک ــازماندهی اراذل، عملی ــا س ــپاه، ب ــات س اطالع
پــس از تخریــب اراذل وابســته بــه وی، دوربین هــای صداوســیام، ایــن تخریب هــا را بــه نــام مــردم ثبــت و بنزیــن کارخانــه ی دروغ 

خــود را فراهــم می کننــد. 
وی مدتــی نیــز در جنــگ ســوریه بــرای دفــاع از حــرم رسای بشــار اســد حضــور داشــته و اکنــون بــا ابــالغ ســپاه قــدس و ســازماندهی 

شــیخ فاســد حســین طائــب بــه رسکــوب مــردم و تخریــب امــوال عمومــی مشــغول اســت. 
«هانــی کُــرده» لیــدر متاشــاچیان باشــگاه اســتقالل اســت و ســالیانه میلیاردهــا تومــان از امــوال مــردم مســتضعف و محــروم ایــران 

خــرج نگهــداری اوبــاش هــوادار وی بــرای رسکــوب مــردم مناطــق مختلــف می شــود.
وی دارای یــک هیئــت مذهبــی نیــز هســت و بــا هزینه هــای ســپاه پاســداران هــر ســاله بــا اوباشــانش بــه ســوریه و عــراق بــرای 

زیــارت اماکــن متربکــه اعــزام می شــوند.
از کار انداخــنت فعالیــت ایــن اوبــاش رشور توســط مــردم بــه هــر نحــو ممکــن، کمــک بزرگــی بــه مــردم معــرتض بــه ظلــم و فســاد 

و بی عدالتــی حکومــت اســالمی خواهــد بــود.
در تربیز  ، بدلیل وحشت روشن رژیم یک حکومت نظامی اعالم نشده برقرار است .

  تربیز شبیه دوره اشغال پاریس توسط نازی هاست. 
متامی راه های ارنباطی بین آبرسانی تا دانشگاه تربیز ، با نیروهای نظامی اشغال شده است .

ارتبــاط بیــن آنجــا بــا بــازار تربیــز قطــع اســت و در متامــی مناطــق حســاس شــهر ، مثــل بــاغ گلســتان ، محلــه دیــک باشــی و میــدان 
ســاعت ، نیروهــای نظامی مســتقر هســتند.

پیرمردی با چهره ای قدسی ونورانی وارد یک مغازه طال فروشی شد...
فروشــنده بــا احــرتام از شــیخ نورانــی اســتقبال کــرد. پیرمــرد گفــت مــن عمــل صالــح توهســتم...مرد زرگــر قهقــه ای زد وبــا متســخر 
گفــت درســت اســت کــه چهــره ای نورانــی داریــد امــا هرگــز گــامن منــی کنــم عمــل صالــح چنیــن هیئتــی داشــته باشــد. در همیــن 
حیــن یــک زوج جــوان وارد مغــازه شــدند و سفارشــی دادنــد. مــرد زرگــر از آنهــا خواســت کــه تــا او حســاب و کتــاب بکنــد در 
مغــازه بنشــینند. بــا کــامل تعجــب دیــد کــه خانــم جــوان رفــت ودر بغــل شــیخ نورانــی نشســت بــا تعجــب از زن ســوال کــرد 
کــه چــرا آنجــا ...بغــل شــیخ نشســتی خانــم جــوان بــا تعجــب گفــت کــدام شــیخ ؟حــال شــام خــوب اســت!!؟ از چــه ســخن مــی 
ــا  ــه مــا مــی دهــی یاخیر؟مــرد طــال فــروش ب گوئید؟کســی اینجــا نیســت.وبا اوقــات تلخــی گفــت بالخــره ایــن قطعــه طــال را ب
تعجــب وخجالــت طــالی زوج جــوان را بــه آنهــا داد ومبلــغ را دریافــت کــرد. زوج جــوان مغــازه را تــرک کردنــد. شــیخ رو بــه زرگــر 
کــرد و گفــت غیــر از تــو کســی مــرا منــی بینــد و ایــن فقــط بــرای صالحیــن وخــواص محقــق مــی شــود. دوبــاره مــرد و زن دیگــری 
وارد شــدند وهــامن قصــه تکــرار شــد. شــیخ بــه زرگــر گفــت مــن چیــزی ازتــو منــی خواهــم . ایــن دســتامل را بــه صورتــت مبــال تــا 
روزیــت بیشــرت شــود . زرگــر بــا حالــت قدســی وروحانــی دســتامل را گرفــت و بــو کــرد وبــه صــورت مالیــد ونقــش بــر زمیــن شــد 

.شــیخ و دوســتانش هرچــه پــول وطــال بــود برداشــتند ومغــازه را جــارو زدنــد............
 بعــد از۴ســال شــیخ روحانــی بــا غــل وزنجیــر واســکورت پلیــس وارد مغــازه شــد. افــرس پلیــس از زرگــر رشح ماجــرا را از شــیخ 
وزرگــر ســوال کــرد وآنهــا بــه نوبــت قصــه را بــاز گفتنــد. افــرس پلیــس گفــت بــرای اطمینــان بایــد دقیقــا صحنــه را تکــرار کنیــد 

وشــیخ دســتامل را بــه زرگــر داد وزرگــر مالیــد ونقــش بــر زمیــن شــد وشــیخ وپلیــس ودوســتان دوبــاره مغــازه را جــارو زدنــد.
 نتیجه قصه:هر چهار سال انتخابات تکرار می شود!!!!!
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قطع دست سارق گوسفند با گیوتین در مشهد
رســانه های ایــران از قطــع دســت مــردی در مشــهد بــه اتهــام دزدی گوســفند خــرب دادنــد. در ایــران معلــول کــردن افــراد بــرای 
تنبیــه آنــان و کاهــش جرائــم در نظــر گرفتــه شــده، امــا در ســطح بین املللــی بــه عنــوان عملــی غیرانســانی مــورد انتقــاد اســت.

یک منونه از مجازا ت هایی که طالبان برای رسقت اعامل می کنند (مارس ۲۰۱۷)
روز پنجشــنبه (۲۸ دی / ۱۸ ژانویــه) خــرب قطــع دســت مــردی ۳۴ ســاله منتــرش شــد کــه بــه ۲۱ فقــره دزدی گوســفند در شــهرهای 

گوناگــون اســتان های خراســان رضــوی و جنوبــی اعــرتاف کــرده بــود.
ــش دســتگیر شــده اســت. وبســایت «خراســان»  ــن رسقت هــا زده و شــش ســال پی ــه ای ــی دســت ب ــی طوالن ــم در مدت زمان مته
در ایــن زمینــه نوشــت: «اگرچــه در اثنــای ایــن رسقت هــا، اموالــی از قبیــل رسویــس طــال، موتورســیکلت و ... نیــز مــورد دســتربد 
ســارق یــا ســارقان قــرار می گرفــت امــا تحقیقــات پلیــس بیانگــر آن بــود کــه رسقــت گوســفند، هــدف اصلــی دزدان از دســتربد بــه 

منــازل روســتایی و گاهــی شــهری اســت.»
«خراســان» در ادامــه گــزارش خــود می نویســد کــه مامــوران انتظامــی در ســال ۱۳۹۰ موفــق بــه دســتگیری متهــم کــه آن زمــان ۲۸ 

ســاله بــوده، می شــوند و حکــم قطــع دســت او در روز ۲۸ دی ۹۶ در زنــدان مرکــزی مشــهد اجــرا می گــردد.
مجازات های مشابه

قطــع دســت مجازاتــی اســت کــه براســاس قانــون مجــازات اســالمِی جمهــوری اســالمی و آیــه ۳۸ ســوره مائــده در مــورد دزدهــا 
اعــامل می شــود. قــوه قضائیــه ایــران در ۳۹ ســال گذشــته پیوســته حکــم قطــع دســت را در مــورد متهــامن اجــرا کــرده اســت.

بیشرت بخوانید: صدور حکم رشعی قطع ۴ انگشت برای برخی سارقان
ــان به چشــم  ــی و رضــوی و اصفه ــام خراســان جنوب ــش از همــه ن ــج اســت، بی ــن حکــم رای ــه صــدور ای ــان اســتان هایی ک در می

ــد. ــز قطــع کردن ــای یــک متهــم را نی ــر دســت، پ می خــورد. در مــرداد مــاه ۹۴ در مشــهد عــالوه ب
چنین اقدامی آخرین بار از سوی طالبان در والیت هرات افغانستاندر مارس سال گذشته میالدی صورت گرفت.

ایجاد رعب و وحشت
پــس از قطــع دســت وپای یــک متهــم در مشــهد حســین رئیســی، حقوقــدان و مــدرس دانشــگاه، بــه کمپیــن بین املللــی حقــوق 
بــرش در ایــران گفــت: «قــوه قضائیــه و در راس آن صــادق الریجانــی بــه ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن مــردم بســیار متایــل دارد 

و بــه نوعــی می خواهــد بــه صــورت مکانیکــی از وقــوع جرائــم جلوگیــری کنــد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیســی ضمــن بیــان اینکــه «حتــی بســیاری از متفکریــن اســالمی هــم اجــرای چنیــن مجازات هایــی را جایــز منــی داننــد» تاکیــد 
کــرد کــه «افزایــش آمــار جــرم و جنایــت، شــامر زندانی هــا و پرونده هــای وارده بــه دادگســرتی» نشــان می دهــد کــه ایــن گونــه 

مجــازات «هرگــز از وقــوع جــرم جلوگیــری منی کنــد».
قرآن و قطع دست

در حالــی کــه اکــرث مفــرسان قــرآن معتقدنــد کــه در ســوره مائــده فرمــان قطــع دســت ســارقان صــادر شــده، آیـــت الله محمــد 
جــواد موســوی غــروی بــر ایــن بــاور بــود کــه «غــرض، صــدور حکــم بریــدن دســت نبــوده اســت».

او گفتــه اســت: «یــد در ایــن آیــه بــه معنــای قــدرت بــه کار رفتــه، زیــرا آن کــه مــی دزدد بــا تکیــه بــر مقــام و منصــب و قدرتــی 
اســت کــه تــوان و ابــزار و امــکان دزدیــدن را برایــش فراهــم مــی آورد. بنابرایــن بایــد دســت او را از مقــام و قــدرت قطــع منــود 
یعنــی تــوان و ابــزار دزدی را از او گرفــت و اگــر کســی بــه جهــت نیــاز و فقــر دســت بــه دزدی زد، حــرج و گناهــی بــر او نیســت 

و بــا توســعه عدالــت و عادالنــه ثــروت بایــد دســت او را هــم از ایــن کار قطــع منــود.»
غروی معتقد بود که برای جلوگیری از وقوع جرم باید در حوزه فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی اقداماتی صورت بگیرد.

ــر  ــانی و ناموث ــی غیرانس ــامن را اقدام ــردن مته ــو ک ــته ناقص العض ــرش پیوس ــوق ب ــع حق ــی مداف ــی و بین امللل ــازمان های مل س
ــد. ــرتاض کرده ان ــالمی اع ــوری اس ــه جمه ــده  و ب خوان
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اجرای حکم قطع دست دزد گوسفند در زندان مشهد
چنــد ســال قبــل وقــوع رسقتهــای متعــدد در اطــراف برخــی شــهرهای اســتان خراســان رضــوی و جنوبــی، درحالــی آغــاز شــد کــه 

فــرد یــا افــراد ناشناســی بــا تخریــب شــبانه در و دیــوار منــازل روســتایی، گوســفندان اهالــی روســتا را بــه رسقــت مــی بردنــد.
بــه گــزارش ایســنا، روزنامــه خراســان در ادامــه نوشــت: دامنــه ایــن رسقتهــا هــر روز بــه اطــراف شــهرهای دیگــر کشــیده مــی شــد 
و موجــب نگرانــی روســتاییان شــده بــود. بــه همیــن دلیــل مامــوران انتظامــی بــا صــدور دســتورات ویــژه قضایــی، تــالش گســرتده 

ای را بــرای شناســایی و دســتگیری عامــل یــا عامــالن ایــن رسقتهــا آغــاز کردنــد.
بررســی مامــوران انتظامــی همچنیــن براســاس شــکایت شــاکیان، نشــان مــی داد هــر بــاری کــه دزد یــا دزدان بــه آغــل گوســفندان 

دســتربد مــی زننــد تعــداد زیــادی از گوســفندان بــه رسقــت مــی رود.
اگرچــه در اثنــای ایــن رسقتهــا، اموالــی از قبیــل رسویــس طــال، موتورســیکلت و ... نیــز مــورد دســتربد ســارق یــا ســارقان قــرار مــی 
گرفــت امــا تحقیقــات پلیــس بیانگــر آن بــود کــه رسقــت گوســفند، هــدف اصلــی دزدان از دســتربد بــه منــازل روســتایی و گاهــی 

شــهری اســت.
بــا جمــع آوری اطالعــات و تجزیــه و تحلیلهــای کارشناســی، در نهایــت مامــوران انتظامــی بــه رسنخهایــی رســیدند کــه نشــان مــی 
داد جــوان ۲۸ ســاله ای، عامــل اصلــی رسقتهــای مذکــور اســت بنابرایــن وی در یــک عملیــات هامهنــگ و بــا کســب مجوزهــای 

قضایــی در ســال ۱۳۹۰ دســتگیر شــد و مــورد بازجویــی قــرار گرفــت.
ایــن متهــم درمراحــل تحقیقــات بــه ۲۱ فقــره رسقــت احشــام در چهــار شــهر اســتانهای خراســان رضــوی و جنوبــی اعــرتاف کــرد. 
بــا توجــه بــه شکســته شــدن حــرز و چگونگــی رسقتهــای ایــن جــوان ۲۸ ســاله کــه «علــی – خ» نــام دارد، کیفرخواســت پرونــده 
در یکــی از شهرســتانها صــادر شــد و متهــم در دادگاه مــورد محاکمــه قــرار گرفــت. قاضــی دادگاه کیفــری بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده و بررســی دقیــق همــه جوانــب رسقتهــای مذکــور، رای بــه «قطــع یــد» و همچنیــن ردمــال داد امــا ایــن رای بــا اعــرتاض 
متهــم، در شــعبه اول دادگاه تجدیدنظــر اســتان خراســان رضــوی مــورد رســیدگی دوبــاره قــرار گرفــت ولــی قضــات بــا تجربــه دادگاه 
تجدیدنظــر نیــز بــا توجــه بــه اســناد ودالیــل محکمــه پســند، رای ایــن پرونــده را مطابــق بــا موازیــن رشعــی و قانونــی دانســتند و 

حکــم صــادره را تاییــد کردنــد.
ــن گونــه بــود کــه رای قطعــی دادگاه تجدیدنظــر بــرای اجــرای حکــم بــه یکــی از شــعبات اجــرای احــکام دادرسای عمومــی و  ای
انقــالب مشــهد ارســال شــد و بدیــن ترتیــب ایــن حکــم ســاعت ۹ صبــح روز گذشــته بــا نظــارت قضــات اجــرای احــکام، در محــل 
زنــدان مرکــزی مشــهد بــه اجــرا درآمــد و دســت ســارقی کــه هــم اکنــون ۳۴ ســاله اســت زیــر «گیوتیــن» قــرار گرفــت و قطــع شــد. 

بــا اجــرای ایــن حکــم رشعــی و قانونــی، بالفاصلــه محکــوم بــه مرکــز درمانــی انتقــال یافــت و مــورد مــداوا قــرار گرفــت.
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  یکــی از همراهــان توانــا از خوزســتان ایــن مــنت را نوشــته اســت: «حــدود پنــج ســال پیــش بــرای یــک نرشیــه دانشــگاهی مقالــه ای 
نوشــتم بــا عنــوان «اســارت آمــوزش، اســارت جــزوه»، آنجــا ســعی کــردم نشــان دهــم کــه بــر اســاس نظریــه «آمــوزش رهایی بخــِش» 

پائولــو فریــره، نظــام آموزشــی مســتقر در ایــران نظامــی «اســارت بار» اســت. 
ــه  ــته مدرس ــت در بس ــه پش ــدم ک ــوان را دی ــرس نوج ــد پ ــی زدم، چن ــدم م ــه  ق ــمت خان ــرت کار به س ــی از دف ــر وقت ــروز ظه دی
ــدر؟  ــم. چق ــرم را نتوانســته ایم بدهی ــاس ف ــول لب ــت پ ــرون نشســته اید، گف نشســته اند، یکی شــان را شــناختم و پرســیدم چــرا بی
۳۵ هــزار تومــان! عصبانــی شــدم و رشوع کــردم محکــم در زدن، مــردی در را بــاز کــرد بــا مشــتی ریــش بــر صــورت و شــیلنگی در 
دســت، بــا لحنــی عصبانــی اعــرتاض کــردم کــه چــرا ایــن بچه هــا را بیــرون کرده ایــد؟ گفــت بایــد برونــد پــول بیاوردنــد تــا راه شــان 
بدهــم، دســت آخــر مجبــور شــدم تهدیــدش کنــم کــه میــروم شــکایت تان می کنــم، و عاقبــت بچه هــا را بــه کالس درس فرســتاد.

ــارت  ــاس حق ــان احس ــل هم کالسانش ــه در مقاب ــردم ک ــر می ک ــی فک ــده ی بچه های ــرد ش ــرور خ ــه غ ــه دادم ب ــه ادام راه م را ک
ــک و  ــم فضــای آکادمی ــا خــود گفت ــد داشــت، و بعــد ب ــن شــان خواهن ــه والدی ــن بچه هــا نســبت ب ــه ای ــه حســی ک ــد، ب می کنن
ــم، االن  ــل کنی ــم را تعدی ــد مفاهی ــان می کن ــا اینکــه مجبورم ــد ی ــک امــر دور می کن ــِت ی ــا را از حقیق ــوری گاهــی م ــه و تئ نظری
می توانــم بگویــم حقیقــت ایــن اســت کــه «اســارت بار» صفــت مناســبی بــرای ایــن نظــام آموزشــی نیســت، ایــن نظــام آموزشــی 

ــد». ــود می کن ــن را ناب ــران زمی ــدان ای ــه روح و روان و شــخصیت فرزن ــی ک ــت کار» اســت، نظام «جنای

فقط برای ۳۵ هزارتومان!
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در کنیــا بســیاری از زنــان جــوان بــه گــروه اســالم گرای الشــباب در ســومالی می پیوندنــد. آنهــا در میــان ایــن گــروه خشــونت، آزار 
و تــرس را تجربــه می کننــد. یکــی از زنــان بازگشــته از گــروه الشــباب تجربیــات خــود را چنیــن گــزارش مــی کنــد.

اضیــه مامبــو، زن ۲۷ ســاله کنیایــی قبایــی ســنتی و بلنــد بــر تــن دارد و چهــره اش را زیــر حجــاب اســالمی پنهــان کــرده اســت. راضیه 
اســم مســتعار اوســت تــا بتوانــد هویــت خــود را پنهــان کنــد، زیــرا او مخفیانــه از ســومالی بــه کشــورش کنیــا بازگشــته اســت.

ــا رســانده اســت. او می گویــد  راضیــه مامبــو از دســت شــبه نظامیان اســالم گرای الشــباب گریختــه و پــای برهنــه خــود را بــه کنی
افــراد ایــن گــروه اســالم گرا از او بــه عنــوان بــرده جنســی سوءاســتفاده کرده انــد.

یکــی از خویشــاوندان راضیــه او را در ســال ۲۰۱۳ میــالدی، زمانــی کــه او بــه شــدت بــه دنبــال کار می گشــت، بــه گــروه الشــباب 
معرفــی کــرده و او از کشــورش کنیــا، راهــی ســومالی شــده اســت.

راضیــه دربــاره ســفر خــود بــه ســومالی چنیــن می گویــد: «افــرادی کــه پــدرم را می شــناختند، مــرا بــا خــود بردنــد. قــرار بــود در 
ســومالی بــه عنــوان آشــپز کار کنــم. همیــن کــه بــه مقصــد رســیدیم چنــد مــرد ریشــو آمدنــد و مــرا بــه خانــه ای بردنــد. در خانــه 

بــه رسعــت بســته شــد تــا از آنجــا فــرار نکنــم.»
ــه زخم هــای بــدن اش را کــه یــادگار خشــونت های گــروه اســالم گرای الشــباب اســت، بــه خربنــگار نشــان می دهــد. آزمایــش  راضی

خــون او در شــهر مومباســا نشــان داده کــه او بــه ایــدز مبتالســت.
راضیــه می گویــد: «در ســومالی نــزد کســانی بــودم کــه بــا مــن بــه شــدت بدرفتــاری می کردنــد و مــرا شــکنجه می دادنــد. آنهــا بــه 

مــن قــول داده بودنــد کــه ماهانــه حقوقــی برابــر ۶۰ هــزار شــلینگ کنیــا، (حــدود ۴۸۰ یــورو) دریافــت خواهــم کــرد.»
ــت.  ــده داش ــه عه ــروه را ب ــردان گ ــی م ــای جنس ــئولیت ارض ــپزی مس ــای آش ــه ج ــرد. او ب ــت نک ــی دریاف ــچ پول ــا هی ــه ام راضی
می گویــد: «هــر کــه می خواســت بــا مــن می خوابیــد و کانــدوم هــم اســتفاده منی کــرد. آنهــا مــرا می زدنــد و زخمــی می کردنــد. 

وقتــی رسانجــام موفــق بــه فــرار شــدم همــه جــای بدنــم پــر از جراحــت بــود.»
راضیــه روزی موفــق می شــود بــا اســتفاده از فرصتــی اســتثنائی، در جنگلــی پنهــان شــود. او یــک مــاه در مخفــی گاه جنگلــی اش 

بــود و رسانجــام کســی را یافــت کــه بــه او در رســیدن بــه کنیــا یــاری رســاند.
استخدام ده ها هزار زن در گروه اسالم گرای الشباب 

راضیــه تنهــا نیســت. مقامــات امنیتــی کنیــا اطــالع داده انــد کــه بســیاری از زنــان و دخــرتان کنیایــی بــه گــروه اســالم گرای الشــباب 
پیوســته اند. الشــباب بــه آنهــا وعــده پــول، کار و حتــی شــوهر می دهــد. از میــان زنانــی کــه بــه الشــباب پیوســته اند شــامر بســیار 

اندکــی موفــق بــه فــرار و بازگشــت می شــوند.
گفتــه می شــود کــه بســیاری از زنانــی کــه بازمی گردنــد، وظیفــه جاسوســی بــرای الشــباب را بــه عهــده دارنــد. آنهــا بــرای ایــن کار 

مناســب هســتند، زیــرا مامــوران امنیتــی بــه زنــان کمــرت شــک می برنــد و مــردم نیــز خطــر آنهــا را حــس منی کننــد.
مقامــات دولتــی در کنیــا، همــواره بــر خطــر پیوســنت زنــان بــه الشــباب تاکیــد می کننــد و آنهــا را از ایــن اقــدام برحــذر می دارنــد. 
ــباب  ــالم گرای الش ــروه اس ــه گ ــه ب ــی ک ــامر زنان ــاره ش ــا، درب ــی کنی ــه غیردولت ــک موسس ــدگان ی ــی از گردانن ــا، یک ــس مواِم فیلی

روایت یک برده جنسی که از چنگ گروه 
اسالم گرای الشباب گریخته است
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ــرده اســت. ــق ک ــته اند تحقی پیوس
ــا حــدس  ــد: «م ــاره می گوی ــن ب ــال اســت، در ای ــد فع ــه از الشــباب گریخته ان ــی ک ــت از زنان ــه در بخــش حامی ــا ک ــس مواِم فیلی
ــن در  ــان و همچنی ــن زن ــا والدی ــار از راه متــاس ب ــن آم ــه الشــباب پیوســته اند.» ای ــی ب ــش از ۱۰ هــزار زن کنیای ــه بی ــم ک می زنی

ــه دســت آمــده اســت ــده و بازگشــته اند، ب ــه از الشــباب روی گردان ــی ک ــا زنان ــت ب صحب
عفو عمومی ناکارا

دولــت کنیــا در ســال ۲۰۱۵ میــالدی فرمــان عفــو همــه جوانانــی را صــادر کــرد کــه بــه گــروه اســالم گرای الشــباب پیوســته بودنــد. 
ایــن جوانــان بخــت دسرتســی بــه امکانــات پزشــکی یافتنــد و ایــن امــکان را یافتنــد تــا بــار دیگــر در جامعــه فعــال شــوند و گذشــته 

تاریــک خــود را بــه فراموشــی بســپارند.
امــا شــامر جوانانــی کــه خــود را پــس از عفــو عمومــی بــه نهادهــای دولتــی معرفــی کردنــد بســیار انــدک بــود، زیــرا ایــن افــراد 

ــه مــرگ محکــوم شــوند. ــد شناســایی شــده و ب ــرای الشــباب کار می کنن ــی کــه ب می ترســیدند در جامعــه توســط نیروهای
راضیــه پــس از فــرار انــدک انــدک بــا همســایگان پیشــین خــود ارتبــاط برقــرار کــرد. او از شــوهرش کــه دو ســال قبــل از ســفر او 
بــه کنیــا بــه صفــوف شــبه نظامیان الشــباب پیوســته بــود، اطالعــی در دســت نــدارد. راضیــه اکنــون در بــازار ســبزی می فروشــد تــا 

زندگــی خــود و ۵ فرزنــدش را تامیــن کنــد.
ــا حــال مــا را  ــار هــم تلفــن نــزد ت ــاره شــوهرش می گویــد: «شــوهرم خیلــی ســاده از پیــش مــا رفــت و حتــی یــک ب راضیــه درب

ــال کار می گشــتم.» ــد دنب ــود کــه مــن بای ــن علــت ب ــه همی بپرســد. ب
راضیــه می گویــد: «در زمــان زندگــی در ســومالی اراده آهنینــی در مــن رشــد کــرد: اراده فــرار. در چنــد هفتــه ای کــه در جنــگل 
بــودم، غــذا بــرای خــوردن نداشــتم و منی توانســتم خــودم را بشــویم. مــن فقــط از راه خــوردن میــوه زنــده مانــدم. ایــن رشایــط 
ــا  ــه آنج ــز ب ــر هرگ ــودم. دیگ ــباب ب ــالم گرای الش ــروه اس ــارت گ ــومالی در اس ــه در س ــود ک ــی ب ــرت از زمان ــیار به ــا بس ــخت ام س

بازنخواهــم گشــت.»
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١... مجوز کتک زدن زنان (سوره نساء آیه ٣٤)
٢... مجوز مرشوط ازدواج با زن شوهردار (سوره نساء آیه ٢٤)

٣... دادن مجوز برای ازدواج با دخرت زیر ٩ سال (سوره طالق، آیه ٤)
٤... مجــوز جنــگ ابتدایــی علیــه افــرادی کــه دیــن اســالم را قبــول ندارنــد (ســوره توبــه آیــه ٢٩ و آیــه ١٢٣ - ســوره فرقــان آیــه 

٥٢ - ســوره محمــد آیــه ٤)
٥... عــدم لغــو بــرده داری، داشــنت بــرده هــای بــی اختیــار مومــن طبــق اســالم مجــاز اســت (ســوره بقــره آیــه ٢٢١ - ســوره نحــل 

آیــه ٧٥)
٦... تعییــن مجــازات شــکنجه دامئــی در جهنــم بــه علــت کافــر بــودن (ســوره بقــره آیــه ٣٩ و ســوره رعــد آیــه ٥)، کــه طبــق قــرآن 

افــرادی کــه مومــن منــی شــوند هــم کافرنــد (ســوره بقــره آیــه ٦)
٧... کشــنت بچــه هــا بــه دلیــل عــذاب نابــاوران قومهــای هــود، صالــح، نــوح و... (ســوره   صافــات آیــات ١٣٣ تــا ١٣٦ – ســوره  منــل 

آیــات ٤٥ تــا ٥٢ – ســوره  شــعراء آیــه  ١٦٧ تــا ١٧٥)
٨... رسزنش یهودیان به خاطر گناه اجدادشان (سوره  بقره آیه ٩١)

٩... تعییــن مجــازات یــک برابــر بــرای انجــام متــام عملهــای بــد در ســوره انعــام آیــه ١٦٠ و در جــای دیگــر تعییــن مجــازات دو 
برابــر بــرای انجــام بعضــی از بدیهــا (ســوره  اعــراف آیــه  ٣٨ و ســوره  فرقــان آیــات ٦٨ و ٦٩)

١٠... وعــده عــذاب بــرای شــک کــردن (ســوره ص آیــه ٨)، در حالــی کــه شــک انســان بــه دلیــل نبــود دالیــل کافــی بــرای مغــزش 
اســت و فراینــد قانــع شــدن مغــز بــا منطــق و اســتدالل انجــام مــی گیــرد.

جمهوری خانوادگی اسالمی 
میدونستید پرس خمینی داماد امام موسی صدر لبنانی هست..؟؟!!

نوه خمینی عروس سیستانی هست تو نجف..؟!
حسن خمینی داماد بجنوردی هست..؟!

الریجانی داماد مطهری هست..؟!

موارد 
نقض 
حقوق 
برش در 

قرآن
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مطهری داماد برادر خامنه ای..؟!
تاجزاده داماد محتشمی پور هست..؟!

محتشمی پور باجناق خامتی..؟!
همرس سید محمد خامتی خواهر زاده امام موسی صدر هست..؟!

خواهرزاده محمد خامتی داماد رفسنجانی هست..؟!
محمدرضا خامتی همرس زهرا ارشاقی نوه دخرتی خمینی هست..؟!

مهاجرانی داماد کدیور هست..؟!
کدیور داماد ناطق نورى هست..؟!

و پرسهای الهوتی داماد رفسنجانی هستند..؟!
ری شهری داماد مشکینی هست..؟! 

و قالیباف شهردار سابق تهران خواهر زاده همرس خامنه ای..!؟
و خاوری مدیرعامل فراری بانک مرکزی داماد حداد عادل..؟!

ساله که این مملکتو یک طایفه به هم پیوسته داره اداره میکنه ..!!!!
و ادامه دارد ...
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سیاسی

برخــی از جریانــات از گفــنت مــرگ بــر جمهــوری اســالمی ابــا دارنــد، و ایــن نگفــنت را بــا بهانــه هــای مختلــف توجیــه و پنهــان مــی 
کننــد، حتــی برخــی از ایــن جریانــات دشــمن رسســخت خامنــه ای و دیگــر رسان جمهــوری اســالمی هســتند، امــا در همیــن حــال 
خودشــان نیــز دشــمن آتــی مــردم و بخصــوص دشــمن طبقــه کارگــر هســتند، افشــای ایــن جریانــات در حیــن مبــارزه بــا جمهــوری 
اســالمی بــرای جلــو گیــری از انحــراف در اینــده ، از وظایــف رضوری امــروز نیروهــای انقالبــی اســت ، برخــی از دشــمنان طبقــه 

کارگــر و نیروهــای ضــد انقالبــی را بــا معیــار گفــنت یــا نــه گفــنت «مــرگ بــر جمهــوری اســالمی» مــی تــوان شــناخته و افشــا کــرد.
ایــن شــعار « مــرگ بــر جمهــوری اســالمی « کامــال» معلــوم و مشــخص اســت، ضمــن اینکــه خامنــه ای و روحانــی و خامتــی و ســبز 
هــا را در برمــی گیــرد، نیروهــای  دیگــری را هــم کــه بــه عناویــن مختلــف قصــد دارنــد از طریــق اســالم فریــب دیگــری را بــکار 
بربنــد و  حکومــت اســالمی دیگــری بــا عناویــن مختلــف را بــه مــردم تحمیــل کننــد، افشــا مــی کنــد، هــر انســانی مــی دانــد وقتــی 
ــر  ــده قصــد حکومــت اســالمی غی ــی گوین ــر جمهــوری اســالمی « اســت، یعن ــان  « مــرگ ب ــدون بی ــد» ب ــی آخون شــعار «رسنگون
آخونــدی ماننــد اردوغانــی یــا ماننــد عراقــی، افغانــی و یــا ماننــد، «مثــال رشیعتــی ، طالقانــی ، بــازرگان، ســامی و پیــامن و ...» را 
مــی خواهنــد تحمیــل کننــد، یــا حداقــل موضعــی در مقابــل ایــن چنیــن اراذل و اوبــاش حکومــت مذهبــی ندارنــد، بنابرایــن از هــم 
اکنــون بایــد افشــا شــوند، تــا رس بزنــگاه  تاریخــی رسمایــه داری نتوانــد چنــان اشــکالی را ( بیــان شــده در بــاال ) تحمیــل کند،(هــامن 
گونــه کــه خمینــی را تحمیــل کردنــد)، یــا وقتــی تنهــا گفتــه میشــود «مــرگ بــر والیــت فقیــه» بــدون بیــان  « مــرگ بــر جمهــوری 
اســالمی « مــی توانــد زمینــه ســازی شــود بــرای نــوع حکومــت دیگــر کــه فقــط والیــت فقیــه نباشــد،( حکومــت اســالمی بــدون 
والیــت فقیــه) یــا وقتــی گفتــه مــی شــود «مــرگ بــر خامنــه ای و روحانــی و دیکتاتــور « بــدون بیــان  « مــرگ بــر جمهــوری اســالمی 
« مــی توانــد تاییــد احمــد نــژاد و موســوی یــا صدهــا ســگ و شــغال داخــل جمهــوری اســالمی و صدهــا دشــمن مــردم کــه امــروز 
در اپوزیســیون هســتند، باشــد. در حالــی کــه بقیــه اگــر بدتــر از خامنــه ای نباشــند، بهــرت از او هــم نیســتند، و مــی خواهنــد بــاز 
از دریچــه اســالم وارد شــود، و در بهرتیــن حالــت « جمهــوری دمکراتیــک اســالمی « تشــکیل بدهنــد، حتــی انســان هــای نــادان و 
جاهــل هــم بــا توجــه بــه دیــدن جمهــوری اســالمی ایــران ، عــراق ، افغانســتان ، شــیخ نشــین هــا ، عربســتان ، اردوغــان ، القائــده 
، داعــش ، بوکوحــرام ، الشــباب و دههــا نیــروی دیگــر اســالمی بــه خوبــی پــی بردنــد و مــی داننــد کــه اســالم هرگــز منــی توانــد 
دمکراتیــک باشــد، بنــا برایــن جریاناتــی کــه ادعــای آگاهــی و انقالبــی گــری دارنــد اگــر «مــرگ بــر جمهــوری اســالمی» را در مقطــع 
کنونــی بــه شــعار اصلــی خــود تبدیــل نکننــد، صــد در صــد کلکــی و ریگــی در کفــش دارنــد و مــی خواهنــد مــردم را فریــب بدهند. 
امــا اگــر کســی چنیــن کلکــی هــای و ریگــی در کفــش نداشــته باشــد بــه راحتــی مــی توانــد بگویــد «مــرگ بــر جمهــوری اســالمی» 
و دچــار لکنــت زبــان منــی شــود. ایــن شــعار « مــرگ بــر جمهــوری اســالمی « ضمــن اینکــه متامــی خامنــه ای و روحانــی و دیگــر 
اراذل و اوبــاش حکومــت اســالمی فعلــی را در بــر میگیــرد، بلکــه بــا گفــنت مــرگ بــر جمهــوری اســالمی اشــکال دیگــر را نیــز افشــا 

و رد کــرده ایــم. 
رفقا ، فعالین و انقالبیون : 

اصــل قضیــه اینجاســت، خامنــه ای و روحانــی ... اردوغــان ... حاکمیــن اســالمی افغانســتان و عــراق و...، همــه گــروه هــای اســالمی 
ضمــن اینکــه ریشــه هــای اســالمی و تربیــت اســالمی دارنــد ، اعتقــاد بــه مالکیــت خصوصــی و نظــام مــزدوری و در کل بخشــی از 

در مقطع کنونی شعار» مرگ بر جمهوری اسالمی « معیار تفکیک 
انقالبیون از ضد انقالبیون است!!!
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نظــام رسمایــه داری هســتند، جمهــوری اســالمی و در کل اســالم ابــزاری بــرای پیــش بــرد حــا کمیــت رسمایــه داری اســت ، متامــی 
ــه داری هســتند، کمــر بنــد ســبزیهای،  ــات اســالمی و کل اســالم بخشــی از دکرتیــن کمــر بنــد ســبز رسمای حکومــت هــا و جریان
خــارج از جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در پــی ســاخنت نــوع دیگــری از جمهــوری اســالمی هســتند، و مــی خواهنــد بــا کلــک هــا، 
توجیــه هــا و دروغ هــا وامنــود کننــد کــه، اســالم و حکومــت اســالمی خــوب هــم، ممکــن اســت، بدیــن وســیله تــالش دارنــد وظیفــه 
خــود را در قبــال رسمایــه داری داخلــی و جهانــی و امپریالیســت هــا انجــام بدهنــد، از ایــن جهــت اســت کــه از گفــنت مــرگ بــر 
جمهــوری اســالمی ابــا دارنــد ، البتــه نگفــنت مــرگ بــر جمهــوری اســالمی مــورد نظــر و تاییــد رسمایــه داری داخلــی و جهانــی و 
امپریالیســت هــا بــرای حفــظ و پیــش بــرد دکرتیــن کمربنــد ســبز نیــز هســت، بنابرایــن اگــر کســانی بــه بهانــه اینکــه بــا نــام بــردن 
خامنــه ای و غیــره ،مبــارزه و دشــمن مشــخص تــر مــی شــود، در واقــع حقــه بــازی اســت و دارنــد بــه شــام کلــک مــی زننــد، مــا 
اعتقــاد دارم شــام بــرای پیــش بــرد اصولــی و بــاز کــردن مشــت کســانی ( جریانــات رسمایــه داری و ضــد انقــالب) کــه مــی گوینــد 
افــراد را نــام بربیــم تــا دشــمن مشــخص شــود، و بــا ایــن بهانــه از گفــنت مــرگ بــر جمهــوری اســالمی شــانه خالــی مــی کننــد، از 
ایــن بــه بعــد هــر وقــت یــک شــعار مــرگ بــر خامنــه ای و ...  نوشــتید یــا فریــاد زدیــد، یــک بــار هــم مــرگ بــر جمهــوری اســالمی 
ــا ببینیــم دیگــر چــه توجیهــی  بنویســید و فریــاد بزنیــد، ( بــه گفتــه لنیــن مــچ مجــرم را در حیــن ارتــکاب جــرم بایــد گرفــت) ت
خواهنــد تراشــید؟ بــه شــام قــول مــی دهــم گیــر مــی افتنــد و مجبــور مــی شــوند سفســطه بکننــد از ایــن بــه بعــد امتحــان کنیــد.       

همه جا     در همه حال    مرگ بر جمهوری اسالمی
فریده جعفری 

١٢ اسفند ١٣٩٦



٦٧

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦

بازگویی برخی نکات درباره ی اقتصادسیاسی روزنامه ی فرهیختگان و دانشگاه آزاد
نویسنده: نیام قادری

آنچــه مــرا بــه نوشــنت ایــن یادداشــت برانگیخــت، مقــاالت کثیراالنتشــاری اســت کــه طــی هفتــه ی گذشــته علیــه شــوراها و فعــاالن 
صنفــی دانشــجویی منتــرش شــد. روزنامــه ی فرهیختــگان (وابســته بــه دانشــگاه آزاد اســالمی) در ایــن بیــن آتش بیــار معرکــه بــود 
ــاالن  ــار فع ــات را نث ــا و اتهام ــام تهمت ه ــواع و اقس ــش، ان ــت خوی ــه ی نخس ــای صفح ــی، در رسمقاله ه ــی مثال زدن ــا بی رشم و ب

صنفــی دانشــجویی کــرد.
ــعبده بازی هایی  ــئولیتی ها و ش ــر بی مس ــا منایان گ ــا و تنه ــردم، تنه ــادی م ــات اقتص ــه اعرتاض ــگان ب ــه ی فرهیخت ــش روزنام واکن
ــچ کــس فرامــوش نکــرده اســت  ــل شــده اســت. هی ــی تبدی ــه عــرف عموم ــگاری ب ــه ی روزنامه ن ــن روزهــا در حرف ــه ای اســت ک
ــر شــامر  ــار اعرتاضــات صنفــی دانشــجویان، ب ــا انعــکاس اخب ــد مــاه پیــش ســعی داشــت ب ــا همیــن چن ــور ت کــه روزنامــه ی مزب
مخاطبــان دانشــگاهی خویــش بیافزایــد. زیــرا «مخاطــب قــرار دادن طیــف وســیعی از دانشــجویان» بــه مالــکان روزنامــه امــکان 
مــی داد ســود هنگفتــی از تبلیغــات بــه جیــب بزننــد: ایــن روزنامــه هــر یــک ســانتیمرت آگهــی تبلیغاتــی را بــه قیمــت ١٦٫٥ هــزار 
تومــان می فروخــت. (١) بــا ایــن حســاب کافــی بــود ایــن روزنامــه در هــر روز ١ مــرت مربــع تبلیغــات «بچاپــد» تــا بــا توجــه بــه 
«طیــف وســیع دانشــجویان مخاطــب» بــه درآمــدی معــادل ١٦٥ میلیــون تومــان در روز (تقریبــا ٤ میلیــارد تومــان در مــاه) برســد. 
کافــی اســت در نظــر داشــته باشــید روزنامــه ی مزبــور کاغــذ مــورد نیــازش را بــه قیمــت کیلویــی نیــم یــورو (هــر کیلــو تقریبــا دو 
ــه ی ژورنالیســم  ــه حرف ــد ب ــگان دانشــجویان عالقه من ــروی کار رای ــگار، از نی ــه جــای اســتخدام روزنامه ن ــع) می خــرد و ب مــرت مرب
ــه چــرا  ــد ک ــش می آی ــن پرســش پی ــد یافــت. حــال ای ــور را درخواهی ــادآورده ی مزب ــای واقعــی ســود ب ــگاه معن ــرد؛ آن ــره می ب به
ــف  ــر «طی ــه فعــاالن صنفــی دانشــجویی، از خی ــراد اتهامــات علی ــا ای ــدد و ب ــن ســود رسشــار می بن ــر ای ــگان» چشــم ب «فرهیخت
ــادآورده ی «چاپیــدن» آگهی هــای تبلیغاتــی طــی یــک ســال  ــول ب ــارد تومــان پ ــان دانشــجو» و بنابرایــن ٤٧٫٥ میلی وســیع مخاطب

می گــذرد؟ کاری 
قلم فروشــان «فرهیختــگان» بــه روشــنی پاســخ ایــن پرســش را داده انــد. در صفحــه ی اول شــامره ی ٣١٤٠ بــه تاریــخ ١٢ دی مــاه 
ــان  ــات، فروش ش ــا رشوع اعرتاض ــه ب ــد ک ــوع نالیده ان ــن موض ــی، از ای ــای تبلیغات ــفارش دهندگان آگهی ه ــامن س ــاری، ه ــال ج س
ــه پرداخــت مالیات هایشــان، از کاهــش ٨٠  ــاره ب ــر اعــرتاض دوب ــه ی طــال و جواهرفروشــان عــالوه ب ــه اســت: اتحادی کاهــش یافت
ــد اعرتاضــات باعــث می شــود فروش شــان  ــه پوشاک فروشــان گفته ان ــد؛ اتحادی ــه ی جــاری ســخن گفته ان ــروش در هفت درصــدی ف
بیــش از ٧٠ درصــد کاهــش یابــد؛ اتحادیــه ی اتومبیل فروشــان از کاهــش ٢٠ درصــدی مبــادالت بــازار نالیده انــد؛ اتحادیــه ی بســاز-

ــد. (٢) بی شــک  ــر هشــدار داده ان ــه خاطــر ناآرامی هــای اخی ــه رکــود در بخــش امــالک و مســتغالت ب بفروش هــا هــم نســبت ب
بنــا بــه همیــن دغدغه هاســت کــه قلم فروشــان روزنامــه ی فرهیختــگان بــا متــام قــوا علیــه فعــاالن صنفــی بــه میــدان می آینــد و 
انبوهــی از اتهامــات بی اســاس را علیــه آنــان اقامــه می کننــد. زیــرا هــر طــور حســاب کنیــد، پــول روزنامــه از طریــق همیــن دالالن 

تامیــن می شــود و در بــازار آزاد هــم همــواره حــق بــا مشــرتی (بــا صاحــب کیــف پــول) اســت.
«فرهیختــگان» بــه فعــاالن صنفــی دانشــجویی اتهــام می زنــد کــه ســعی در ســازماندهی آشــوب داشــته اند. البتــه ایــن قلم فروشــان 
ــانند  ــات برس ــه اثب ــن را ب ــت ای ــا در نهای ــد ت ــز می زنن ــخ نی ــل تاری ــازی و جع ــه سندس ــت ب ــی، دس ــات واه ــات اتهام ــرای اثب ب

دالالن دانشگاهی و قلم فروشان امنیتی



٦٨

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی ١٣٩٦

کــه فعــاالن صنفــی، عــده ی معــدودی «آشــوب طلب»، «انحصارطلــب» و «ضدآزادی خــواه» هســتند. (٣) گویــا قلم فروشــان 
مــا فرامــوش کرده انــد تــا همیــن چنــد مــاه پیــش، بــا انعــکاس اعرتاضــات فعــاالن صنفــی، چــه تعــداد مخاطــب جــذب کردنــد. 
(٤) ناگفتــه منانــد کــه در میــان فعــاالن صنفــی، عــده ای بودنــد کــه بــا توجــه بــه آشــنایی بــا قوانیــن عینــی حاکــم بــر مناســبات 
اجتامعــی، پیشــاپیش بــه ســایر فعــاالن در مــورد همــکاری بــا ایــن قبیــل نرشیــات رسمایــه دار هشــدار می دادنــد و رفیقانــه آنــان 
ــر  ــه ی اخی ــگان در هفت ــه ی فرهیخت ــه ی روزنام ــری ناجوامنردان ــد. موضع گی ــع می کردن ــانه هایی من ــن رس ــه چنی ــنت ب را از دل بس
نشــان داد ایــن هشــدارها و مامنعت هــای رفیقانــه، در حقیقــت «واقع گرایانــه» بوده انــد نــه آنگونــه کــه قلم فروشــان می گوینــد 
«انحصارطلبانــه». بــه شــخصه امیــدوارم کــه فعــاالن صنفــی، تجربــه ی تلــخ ایــن قبیــل همکاری هــای رســانه ای بــا رسمایــه داران را 

فرامــوش نکننــد.
طبــق اتهامــات روزنامــه ی فرهیختــگان (ارگان مطبوعاتــی دانشــگاه آزاد اســالمی) مســئولیت متامــی شــلوغی های اخیــر تهــران بــر 
گــردن فعــاالن صنفــی دانشــجویی اســت. بگذاریــد ببینیــم اســاتید جامعه شناســی دربــاره ی رابطــه ی دانشــگاه آزاد بــا شــلوغی های 
اخیــر چــه می گوینــد؟ جالــب اســت کــه اســاتید جامعه شناســی رویکــرد کامــال متفاوتــی دارنــد و رئیــس هیــات امنــای دانشــگاه 
آزاد را بــه عنــوان مســئول شــلوغی های اخیــر قلمــداد می کننــد. طبــق گفتــه ی دکــرت ابراهیــم فیــاض «پــول و قــدرت در دســت 
یــک عــده ی معــدود جمــع شــده و ایــن ریشــه ی ناآرامی هــای اخیــر اســت ... بــرای مثــال دکــرت والیتــی ٣٧ تــا مســئولیت دارد. 
٣٧ مســئولیت والیتــی یعنــی ٣٧ جــوان بیــکار کنــار گذاشــته شــده اند. آقــای حــداد عــادل ٢٥ تــا مســئولیت دارد. مــن خــرب موثــق 
ــا  ــه آن ه ــر مجموع ــات زی ــراد در موسس ــوق اف ــا حق ــد ت ــاء دهن ــد امض ــت منی کنن ــی فرص ــم، حت ــه گفت ــی ک ــن آقایان دارم همی
پرداخــت شــود.» (٥) فــارغ از اختــالف نظرهــای عقیدتــی، رویکــرد دکــرت فیــاض بســیار واقع گرایانه تــر از قلم فروشــان روزنامــه ی 
فرهیختــگان اســت. بــد نبــود ایــن روزنامه نــگاران جــوان، بــه جــای دردرس تراشــیدن بــرای ایــن و آن، نگاهــی بــه ســازمان متبــوع 

ــرد. ــر از کجــا رسچشــمه می گی ــد ناآرامی هــای اخی ــا دریابن ــد ت و روســای خویــش می انداختن
ــان  ــش بی ســابقه ی شــهریه های دانشــگاه آزاد در رشــته های پزشــکی، موجــی از اعرتاضــات را در می ــم افزای در خربهــا می خوانی
دانشــجویان بــه وجــود آورد. (٦) افزایــش ســه برابــری شــهریه از ٤ میلیــون تومــان بــه ١٢ میلیــون تومــان در هــر تــرم، امنیــت 
اقتصــادی هــزاران خانــواده را از بیــن بــرد و آنــان را تــا مــرز حــراج خانــه و زندگی شــان ســوق داد. وقتــی جــان و مــال و نامــوس 
خانواده هــا اینچنیــن طعمــه ی سودپرســتی دانشــگاه آزاد می شــد، قلم فروشــان «فرهیختــه» کجــا بودنــد تــا از «مقدســات» دفــاع 
کننــد؟ پاســخ روشــن اســت و نیــازی بــه بازگویــی نــدارد. در اینجــا فقــط اشــاره می کنــم کــه «مقــدس» در لغــت بــه معنــای «پــاک 
و پاکیــزه» اســت. از طرفــی همــه می گوینــد «پــول چیــز کثیفــی اســت». حــال بــا توجــه بــه ایــن دو قیــد، بگذاریــد بررســی کنیــم 
«فرهیختــگان» بــه عنــوان ارگان مطبوعاتــی دانشــگاه آزاد اســالمی، تــا چــه حــد می توانــد ســنگ «پاکــی و پاکیزگــی» را بــه ســینه 

بکوبــد و خــود را حامــی «امــر مقــدس» جــا بزنــد.
ــه در کل  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــش. ب ــارت دان ــق تج ــول از طری ــب پ ــت: کس ــن اس ــالمی روش ــگاه آزاد اس ــه ی دانش وظیف
ــان  ــوذ و صاحب منصب ــای بانف ــی اعض ــدارد؛ ول ــود ن ــجویی وج ــذای ارزان دانش ــلف رسویس غ ــک س ــی ی ــگا ه های آزاد، حت دانش
هیات هــای علمــی، بخــش بزرگــی از فضــای دانشــگاه را بــه رشکت هــا و تجارت خانه هــای دانش بنیــان خــود اختصــاص داده انــد و 
در آنجــا بــه داللــی مشــغول اند. کار بــه جایــی رســیده کــه آقایــان روی بــه معاملــه ی امــالک و مســتغالت آورده انــد ( یــادش بخیــر 
در بیامرســتان رشکــت نفــت بــه ایــن جــور آدمهــا مــی گفتنــد دکــرت – مهنــدس رس عمــل بیــامر تلفنــی معاملــه بســاز بفروشــی مــی 
ــد) و جهــت افزایــش درآمــد، بســاز-بفروش دانش بنیــان راه انداخته انــد. (۷) آدم وسوســه می شــود بپرســد: آقایــان! تفــاوت  کردن
ــا  ــوان «آشــوب طلبی» و «ضدآزادی خواهــی» ب ــه عن ــن ســوال ب ــر ای ــه اگ ــگاه معامــالت ملکــی در چیســت؟ البت ــا بن دانشــگاه ب

ــه» مواجــه نشــود. هجمــه ی قلم فروشــان «فرهیخت
طبــق اظهــارات معاونــت اقتصــادی دانشــگاه آزاد، میــزان درآمــد تجارت خانــه ی مزبــور از محــل شــهریه ی دانشــجویان در ســال 
تحصیلــی ٩٤-٩٥ بالــغ بــر ٦ هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. (۸) بــا توجــه بــه جمعیــت ١٫٧ میلیونــی دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد، هــر دانشــجو بــه طــور میانگیــن بیــش از ٣٫٥ میلیــون تومــان هزینــه پرداخــت کــرده اســت. طبــق داده هــای صنــدوق رفــاه، 
بیــش از ٨٥ درصــد ایــن دانشــجویان، جهــت پرداخــت شــهریه ها متکــی بــه وام هــای دانشــجویی اند. امــا جالــب اینجاســت کــه 
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مســئوالن دانشــگاه آزاد بــا کارشــکنی و زیرپــا گذاشــنت قوانیــن وزارت علــوم، از پرداخــت وام هــای کم بهــره ی مصــوب وزارت خانــه 
ــه جــان  ــط خــاص ب ــی دانشــگاه آزاد را تحــت رشای ــدوق غیردولت ــدم بعــد، وام هــای صن ــد در ق ــا بتوانن ــد ت ــی می کنن شــانه خال
دانشــجویان بیاندازنــد. (۹) طبــق قانــون صنــدوق رفــاه وزارت علــوم، بازپرداخــت وام هــای بلندمــدت بــا بهــره ی ٤ درصــد، ٩ مــاه 
پــس از فارغ التحصیلــی آغــاز می شــود. امــا دانشــگاه آزاد بــا پرداخــت وام هــای کوتــاه مــدت (مهلــت بازپرداخــت تــا پایــان تــرم) 
دانشــجویان را تحت فشــار می گــذارد. (۱۰) در صــورت عــدم پرداخــت بــه موقــع اقســاط، دانشــگاه می توانــد بــه عنــوان جریمــه، 
نــرخ بهــره را تــا ۱۲ درصــد بــاال بــربد. (۱۱) ایــن نوعــی رباخــواری اســت کــه دســت «تاجــر ونیــزی» شکســپیر را از پشــت می بنــدد 
ــه  ــتگی هایش ب ــی وابس ــود متام ــا وج ــد ب ــازه می ده ــود اج ــه خ ــه ب ــگان چگون ــه ی فرهیخت ــد. روزنام ــیطان را درس می ده و ش
ایــن دم ودســتگاه نزول خــوار، دم از «مقدســات» بزنــد و فعــاالن صنفــی دانشــجویی را بــا اتهــام «هتــک حرمــت» بنــوازد؟ آهــای 
آقایــان! پــول روزنامــه و دانشــگاه شــام از محــل حرام خــواری و ربــا جمــع شــده اســت. لطفــا کلامتــی همچــون «پــاک و پاکیــزه» 

یــا هــامن «مقــدس» را بــا صفحــات و کلــامت پلیدتــان ملــوث نکنیــد!
دســت آخــر اجــازه می خواهــم در مــورد اتهامــات «فرهیختــگان» مبنــی بــر «ضدآزادی خواهــی » فعــاالن صنفــی توضیــح کوتاهــی 
بدهــم. هــر چنــد «فرهیختــگان» حامــی خصوصی ســازی اســت و هــر چنــد می خواهــد «دســت دانشــگاه در جیــب دولــت نباشــد 
و بتوانــد پــول خــودش را درآورد» امــا راســتش را بخواهیــد قبــای «آزادی خواهــی» بــر تــن دانشــگاه آزاد و روزنامــه ی فرهیختــگان 
زار می زنــد. قلم فروشــان قبــل از آنکــه دیگــران را «انحصارطلــب» بخواننــد، بهــرت اســت نگاهــی بــه روســای خویــش بیاندازنــد. بــه 
راســتی اگــر ریگــی بــه کفــش نداشــتید، چــرا علیــه ایــن ســخن «انحصارطلبانــه» رئیــس دانشــگاه آزاد (مالــک روزنامــه فرهیختــگان) 
هیــچ چیــزی ننوشــتید؟ ریاســت دانشــگاه آزاد در شــصت و یکمیــن جلســه ی هیــات امنــای باشــگاه پژوهشــگران و نخبــگان گفــت: 
ــا جمعیــت دانشــجویی در  ــی باعــث شــد ت ــه ســایر موسســات آمــوزش عال «سیاســت های نادرســت دولــت در اعطــای مجــوز ب
ایــن دانشــگاه بــه شــدت کاهــش یابــد و بســیاری از ظرفیت هــای موجــود در مقاطــع کارشناســی و کاردانــی خالــی مبانــد.» (۱۲) 
هیــچ چیــز بدتــر از ایــن نیســت کــه دانشــجویان عــادی را بــه انحصارطلبــی متهــم می کنیــد، ولــی در مــورد روســایتان، در مــورد 

انحصارگــران واقعــی چیــزی منی گوییــد.
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همکاری زندانیان اصالح طلب با مسئوالن زندان برای اعامل فشار بر زندانیان سیاسی 
بند نسوان 

پرونده سازی برای گلرخ ایرایی و آتنا دامئي 
ــدان  ــا مســئوالن زن ــان سیاســی ب ــر زندانی ــد نســوان اویــن جهــت اعــامل فشــار ب ــان اصالح طلــب و امنیتــی بن تعــدادی از زندانی

ــد. ــا دامئــی پرونده ســازی کرده ان ــی و آتن ــرخ ایرای ــرای گل ــی ب ــکاری داشــته و در راســتای اهــداف نهادهــای امنیت هم
ــه شــکایت یکــی از  ــرای رســیدگی ب ــن ب ــار دادرسای اوی ــر از ســوی شــعبه چه ــا دامئــی طــی هفته هــای اخی ــی و آتن ــرخ ایرای گل
زندانیــان خارجــی بنــد نســوان احضــار شــده اند؛ ایــن زندانــی از ســوی زندانیــان اصالح طلــب بنــد نســوان، تشــویق شــده کــه علیــه 

گلــرخ ایرایــی و آتنــا دامئــی شــکایت و آنــان را بــه «تهدیــد بــه مــرگ» متهــم کنــد.
ــه  ــتند ک ــالم داش ــی اع ــرخ ایرای ــی و گل ــا دامئ ــه آتن ــفاهی ب ــور ش ــه ط ــاه ب ــای ۲۰ و ۲۴ دی م ــن در روزه ــدان اوی ــئوالن زن مس
می بایســت در شــعبه مذکــور حــارض شــوند امــا ایــن دو فعــال حقــوق بــرش بــه دلیــل عــدم دریافــت احضاریــه کتبــی از مراجعــه 

ــد. ــه دادرسا خــودداری کردن ب
شــایان ذکــر اســت؛ «آفریــن چیت ســاز» و «معصومــه قاســم زاده»،  از زندانیانــی کــه بــا اتهامــات امنیتــی در بنــد نســوان بــه رس 
می بــرد، وســایل شــخصی زندانیــان سیاســی را تحــت کنــرتل دارنــد و در صــورت مشــاهده مــوردی بــر خــالف اصــول حکومــت، آن 

را بــه مســئوالن امنیتــی زنــدان گــزارش می کننــد.
از ســویی دیگــر، در روزهــای اخیــر مــدت  زمــان اختصاص یافتــه بــرای متــاس زندانیــان سیاســی بــا خــارج از زنــدان کاهــش یافتــه؛ 
علــی چهارمحالــی رئیــس زنــدان اویــن اظهــار کــرده کــه ایــن اقــدام «تنبیهــی» بــه دلیــل ارســال گــزارش از زنــدان صــورت گرفتــه و 

در صــورت بــروز مجــدد چنیــن مــوردی تلفن هــا قطــع خواهنــد شــد.
ــه  ــد ک ــود «کاری می کن ــرده ب ــد ک ــی را تهدی ــان سیاس ــئولین، زندانی ــدام مس ــن اق ــش  از ای ــب پی ــالح طل ــان اص ــی از زندانی یک

تلفن هــای بنــد را قطــع کننــد.»
ــا  ــرای متــاس ب ــت ب ــل محدودی ــه دلی ــان ب ــه زندانی ــد نســوان موجــب شــده ک ــی تلفــن در بن ــت فعل ــر اســت، وضعی ــایان ذک ش
بســتگان خــود، در رشایــط روحــی ســختی بــه رس بربنــد و شــامری از زندانیــان سیاســی را بــه دلیــل ارســال نامــه از بنــد مقــرص ایــن 

وضعیــت بداننــد. (تارنــگار حقــوق بــرش در ایــران)

توضیح الزم : 
ــات واقعــی بــودن گــزارش بــاال کــه زندانیــان اصــالح طلبــان در زندانهــا همیشــه علیــه زندانیــان مبــارز و پیــش رو بــه  بــرای اثب
خصــوص زندانیــان کارگــری بــا مامــوران همــکاری مــی کــرده و مــی کننــد نظــر خواننــدگان را بــه مطالعــه دو مطلــب زیــر جلــب 
مــی کنیــم ، مقدمــه ای نیــز الزم اســت در ســال ٩٢ زندانیــان توانســته بودنــد جــو و فضــای همــکاری و فعالیــت گروهــی بــرای 
کســب مطالبــات خــود در ســالن ١٢ زنــدان رجایــی شــهر و همچنیــن در بنــد ٣٥٠ زنــدان اویــن بــه وجــود بیاورنــد ( بــرای کســب 
اطــالع از کــم و کیفــی میــزان مبــارزه و فعالیــت گروهــی و جمعــی زندانیــان سیاســی و تاثیــرات آن مبــارزات در ســال ٩٢ مــی 
ــد از طریــق جســتجو در اینرتنــت اخبــار ی بســیاری بدســت بیاوریــد کــه دلیــل نیــاز مامــوران بــه کمــک زندانیــان اصــالح  توانی
ــت گروهــی  ــی شــهر فعالی ــد) در ســال ٩٢ در ســالن ١٢ رجای ــان را نشــان مــی دهن ــرای شکســت دادن اتحــاد زندانی ــب را ب طل
تــا جــای پیــش رفــت کــه انهــا توانســتند در انتحــاب مناینــدگان شــورای زندانیــان سیاســی ســالن ١٢ ســه فــرد رادیــکال و انقالبــی 
را انتخــاب مناینــد و کارهــای کــه ایــن مناینــدگان پیــش بردنــد در واقــع زنــدان را بــه عرصــه مبــارزه جمعــی تبدیــل کردنــد کــه 
مامــوران تنهــا راه شکســت دادن زندانیــان در ایــن مبــارزه را ,علنــی کــردن همــکاری اصــالح طلبــان بــا مامــوران ممکــن دانســتند و  
از ایــن طریــق،  اول زندانیــان اصــالح طلــب بــا لیــدری زیــد آبــادی شــاهرخ زمانــی و خالــد حردانــی را تحریــم کردنــد  بــاز موفــق 
نشــدند ســپس بــا نوشــنت طومــار و امضــا ان از مامــوران علنــی و مســتقیم خواســتند کــه شــاهرخ زمانــی و ســیمکو خلقتــی را از 
زنــدان رجایــی شــهر منتقــل کننــد و مامــوران ایــن کار انجــام دادنــد ســیمکو را اویــن و شــاهرخ را بــه قــزل حصــار انتقــال دادنــد 
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ــی از شــاهرخ باعــث عقــب  ــی و جهان ــی داخل ــوی و عمل ــی ٤٨ روزه شــاهرخ و حامیــت هــای گســرتده معن امــا اعتصــاب غذای
نشــینی مامــوران شــده و مجبــور شــدند دوبــاره شــاهرخ را بــه ســالن ١٢ رجایــی شــهر بــر گرداننــد ، امــا توانســتند شــورای زندانیــان 

را بــه هــم بزننــد و فعالیــت جمعــی زندانیــان را محــدود تــر کننــد.

مصاحبه با رحیمی زندانی  گوهردشت
فریده جعفری                                                                                                   پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹٢

صفبنــدی هــای مبــارزه طبقاتــی در زنــدان گوهــر دشــت نیــز شــفافرت مــی شــود . بســیاری  مســافران از قطــار اعرتاضــات زنــدان 
گوهــر دشــت پیــاده شــده و در کنــار مامــوران و مقابــل اعرتاضــات جــای گرفتنــد. طــی حــدود دو مــاه اخیــر اخبــار نگــران کننــده 
ای از زنــدان گوهــر دشــت دریافــت مــی کــردم ، بــرای اینکــه مبــادا دچــار اشــتباه شــده و باعــث افزایــش تنــش هــا شــوم، از پخــش 
اخبــار فــوق خــود داری کــردم، بــا ایــن فکرکــه انســانها بدلیــل محدودیــت محیطــی و مــدت طوالنــی زندگــی باهــم دچــار تنــش 
و کــدورت میشــوند، مــی توانیــم بــا دامــن نــزدن بــه اختالفــات باعــث پایــان تنــش هــا شــویم. امــا پــس از کشــته شــدن افشــین 
اســانلو موضــوع نگــران کننــده و عمیــق تــر خــود را نشــان داد، فکــر کــردم موضــوع فــرا تــر از اختالفــات فــردی و احساســات 
شــخصی افــراد اســت، یعنــی موضــوع کامــال» ربــط بــه صــف بنــدی طبقاتــی دارد کــه بــه دلیــل عــدم مشــغله زندانیــان و ایــن کــه 
همگــی سیاســی هســتند و دارای عقایــد و گرایشــات مختلــف مــی باشــند، صــف بنــدی طبقاتــی بســیار بــارز تــر از بیــرون خــود 
را نشــان مــی دهــد، بنــا برایــن بــرای تســت نظریــه خــود و کشــف حقایــق در حــوزه زندگــی زندانیــان، تصمیــم گرفتــم بــا یکــی 
از دوســتان زندانــی خــود کــه در گوهــر دشــت کــرج اســت گفتگــوی داشــته باشــم ، بعــد از انجــام گفتگــو موضــوع از حــدس و 
گــامن و احســاس عبــور کــرده بــه واقعیــات تکیــه کــرد ، بــه همیــن دلیــل قبــل از آوردن مــنت مصاحبــه الزم بــه مقدمــه ای اســتوار 
بــر پایــه جــواب هــا مــی دانــم. امیــدوارم نیروهــای واقعــی کارگــری در چنیــن موقعیــت تاریخــی بداننــد چگونــه از ایــن مرحلــه 
حســاس بایــد عبــور کــرد و همچنیــن بتواننــد در ایــن راه از متامــی امکانــات خــود اســتفاده مناینــد، همچنیــن امیــد اســت شــاهرخ 
زمانــی پــس از ایــن نیــز بتوانــد ضمــن حفــظ اســتقالل طبقاتــی، مبــارزه خــود را پیــش بــرده، راه عبــور از مشــکالت فعلــی را پیــدا 
کنــد. مــرگ افشــین یــک زنــگ خطــر جدیــد و بزرگــی بــود. مــرگ افشــین باعــث شــد رســانه هــا ، نهــاد هــا و فعالیــن جنبــش هــای 
مختلــف اجتامعــی نســبت بــه وضعیــت زندانیــان حســاس تــر شــوند، امــا حساســیت فــوق دارای دو زاویــه مثبــت و منفــی اســت، 
از یــک طــرف کارگــران پیــرشو و نیروهــای مدافــع راســتین کارگــران و انقالبیــون ضمــن افزایــش فعالیــت خــود در جهــت حامیــت 
از کارگــران زندانــی، بــه علــت عــدم توانایــی و پراکندگــی خــود باعــث نگرانــی مــی شــوند، زاویــه دیگــر عملکــرد و حساســیت 
نیروهــای ماهیتــا» ضــد کارگــری و در شــکل مدافــع کارگــران اســت، پــس از مــرگ افشــین بــه ســمت حامیــت هــای بیشــرتی از 
کارگــران حرکــت کردنــد، از ایــن نیروهــا مــی تــوان از طیــف هــای گســرتده لیــربال هــا و ســبز هــا و سوســیال دمکــرات هــای حــارض 
در داخــل و بیــرون از کشــور همچنیــن طیــف نیــرو هــای ارتجــاع شکســت خــورده (ســلطلنت طلبــان) و نیروهــای امپریالیســتی 
ماننــد VOA، BBC و... نامــربد کــه همگــی بــه میــزان فعالیــت خــود بــرای حامیــت از کارگــران افــزوده انــد، در نــگاه اول ایــن 
بســیار خــوب و شــادی آفریــن اســت، امــا وقتــی در ایــن مــورد دقــت کنیــم، مــی توانیــم، در حیــن شــنیدن قســم حــرضت عبــاس 
آنهــا، دم خــروس را نیــز ببینیــم بــرای افشــای ایــن مدافعیــن دروغیــن بایــد بــا دقــت بســیار بــاال موضوعــات را تجزیــه و تحلیــل 
کنیــم لنیــن در مــورد ایــن افــراد مــی گویــد : « مــچ مجــرم را بایــد در حیــن ارتــکاب جــرم گرفــت» دقــت بــه وضعیــت جدیــد 
زندانیــان بخصــوص میــان خــود زندانیــان موضــوع را روشــن تــر مــی کند.چندیــن روز قبــل از مــرگ افشــین بــه دســت مامــوران، 
رشایــط در داخــل زندانهــا از نظــر برخــورد طیــف و گرایشــات مختلــف زندانیــان باهــم تفــاوت بــارزی داشــت، البتــه هــم اکنــون 
نیــز ادامــه دارد، از ایــن رشایــط و وضعیــت ایجــاد شــده مامــوران ســود بهینــه ای بــرای خــود مــی برنــد، و صــد البتــه خودشــان 
بــه صــورت سیســتامتیک در ایجــاد و تــداوم و گســرتش آن دخالــت عمیقــی دارنــد، درک ایــن موضــوع دقیقا»بــه میــزان درک و 
تحلیــل شــفافرت از صــف بندیهــای طبقاتــی ربــط دارد کــه در جامعــه در حــال تکویــن اســت، البتــه ایــن رونــد تکویــن در زنــدان 
هــا بســیار روشــن تــر دیــده مــی شــود، هنــوز نیروهــای جــای گرفتــه در صفــوف رسمایــه داری و خــرده بــورژوازی برخــورد هــای 
خــود را بــا کارگــران بخصــوص کارگــران پیــرشو بــا بهانــه هــای مختلــف گاهــا» منطقــی توجیــه مــی کننــد، بــا چنیــن توجیهاتــی 
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باعــث افزایــش تاثیــرات دشــمنی و فشــار بــر کارگــران انقالبــی در زندانهــا مــی گردنــد و غیــر مســتقیم از مــوارد دشــمنی عیلــه 
ایــن کارگــران حامیــت مــی کننــد.

حال به مصاحبه با آقای رحیمی در زندان گوهر دشت توجه کنید 
فریده:سالم آقای رحیمی حالت چطوره ؟ 

رحیمی: ممنون می گذره 
فریــده: مــن دو مــاه اســت کــه هــر روز اخبــار نگــران کننــده از زنــدان مــی شــنوم، بخصــوص در رابطــه بــا شــاهرخ زمانــی نگــران 

هســتیم، در زنــدان چــه اتفاقاتــی رخ مــی دهــد؟ 
رحیمی: اینجا زندونه، اتفاقات زیادی رخ می ده منی دونم منظور شام چیه. 

فریده: نزدیک دو ماه است از شاهرخ زمانی خرب موثق و مستقیمی نداریم، چرا ارتباط شاهرخ ناگهان قطع شده است؟ 
رحیمــی: شــاهرخ از طــرف نهادهــای مربــوط بزنــدان بطــور دامئــی تحــت فشــار و اذیــت آزار بــوده و مــی دانیــد کــه او را چقــدر 
از ایــن بنــد بــه آن بنــد و از زندانــی بــه زنــدان دیگــر تبعیــد کردنــد، امــا چــون زندانیــان دیگــر بــا او همــکاری مــی کردنــد، مــی 
توانســت اثــرات فشــار هــای دولتــی را کمــرت کنــد، امــا حــاال از طــرف طیــف هــای مختلــف زندانیــان سیاســی هــم مــورد تحریــم 

واقــع شــده اســت. 
فریــده: تحریــم؟ یعنــی چــه؟ آیــا ایــن تحریــم در جهــت و هامهنــگ بــا اهــداف و خواســت مامــوران و نهادهــای دولتــی صــورت 

گرفتــه اســت؟ 
رحیمــی: در مــورد هــم جهــت بــودن البتــه کــه شــکی نیســت، متامــی ایــن تحریــم هــا بــه ســود حاکمیــت اســت، امــا در مــورد 
اینکــه آیــا هامهنگــی بــا مامــوران شــده اســت یــا خیــر منــی دانــم، فقــط مــی توانــم بگویــم کــه برخــی از جاسوســان کــه قبــال» 
افشــاء شــدند بطــور مســتقیم تحــت کنــرتل مامــوران ایــن تحریــم هــا و دیگــر کارهــای علیــه شــاهرخ را پیــش مــی برنــد ولــی در 

مــورد بقیــه دلیلــی نــدارم . 
فریــده: از موضــوع جاسوســان شــناخته شــده و همــکاران پلیــس شــناخته نشــده کــه در ایــن تحریــم هــا دســت دارنــد، بگذریــم، 
امــا ســوال اینکــه چــرا زندانیانــی کــه هیــچ وابســتگی بــه دولــت یــا مامــوران ندارنــد و حــارض بــه همــکاری بــا آنهــا نیســتند در 

چنیــن تحریــم هــای کــه کامــال» هــم جهــت بــا اهــداف و خواســت مامــوران اســت رشکــت کردنــد؟ 
رحیمــی: جــواب ایــن ســوال را آنهــا بایــد بگوینــد، امــا آنچــه مــن تــا بــه ایــن روز ازآنهــا بــه عنــوان جــواب شــنیدم هیــچ کــدام قانــع 
کننــده نیســت، کــه بتــوان همــکاری حداقــل غیــر مســتقیم انهــا بــا مامــوران رژیــم جمهــوری اســالمی را قابــل قبــول دانســت، بــه 

نظــر مــن آنهــا هــر چــه دلیــل مــی آورنــد بهانــه ای بیــش نیســت مگــر اینکــه خودشــان دالیــل واقعــی خــود اعــالم کننــد. 
فریده: آیا می توانی برخی از آن دالیلی که به نظر تو به عنوان بهانه اعالم می کنند مثال بزنی ؟ 

رحیمــی: بهانــه هــا از زاویــه هــای مختلــف هســتند، برخــی بــه مســائل فــردی و شــخصی بــر مــی گــردد، ماننــد اینکــه شــاهرخ 
بســیار رک و شــفاف حــرف مــی زنــد و بــرای ایــن افــراد هضمــش بســیار ســخت اســت. مثــال» مــی گویــد شــام همچنــان در جهــت 
ســود رسمایــه داری دم تــکان مــی دهیــد و در دوره خامتــی و رفســنجانی هــر چــه قانــون بــود علیــه کارگــران تصویــب کردیــد، و 
بــه عنــوان ســگ رسمایــه داری حتــی در زنــدان هــم علیــه طبقــه کارگــر دشــمنی مــی کنیــد، ایــن نیروهــا اصــل بحــث را از موضــوع 
حــذف کــرده کلمــه ســگ و دم تــکان دادن را بهانــه ای بــرای تحریــم او قــرار مــی دهنــد. نــوع دیگــر بهانــه هــا بــه ایــن بــر مــی 
گــردد کــه ایــن تحریــم کننــدگان مــی گوینــد شــاهرخ بــه همــه چیــز اعــرتاض مــی کنــد از آب خــوردن گرفتــه تــا زندانــی بــودن 
و از انجــام وظیفــه مامــوران گرفتــه تــا وجــود خــود زنــدان ایــراد مــی گیــرد، و مــی خواهــد همــه همــراه او دســت بــه اعــرتاض 
بزننــد، مــا دیگــر از همــه چیــز خســته شــدیم، اگــر کســی هــم همــکاری نکنــد، ولــش منــی کنــد، اینهــا نیــز گســرتده و بــی وقفــه 
بــودن اعرتاضــات را ناممکــن مــی داننــد و بــرای عــدم فعــال بــودن خــود بهانــه مــی آورنــد. رسی ســوم بهانــه هــا بــه بحــث هــای 
تئوریــک بــر مــی گــردد در واقــع بــه نظــر مــن اصــل اختالفــات اینجــا اســت، شــاهرخ اعتقــاد دارد متامــی اصــول تئوریــک آنهــا 
دشــمنی بــا طبقــه کارگــر اســت، هرچــه مبــارزه شــفافرت شــود، آنهــا در مقابــل طبقــه کارگــر صفبنــدی شــفافرتی خواهنــد کــرد، تنهــا 
راه پیــروزی ایــن اســت کــه متامــی ایــن گــروه هــا و افــراد، رهــربی ســازمانی طبقــه کارگــر را بپذیرنــد، در غیــر ایــن صــورت رسمایــه 
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داری شکســت نخواهــد خــورد، او مثــال هــای بســیار خوبــی هــم مــی زنــد مثــال» مــی گویــد، ســبز هــا بــرای نجــات از دســت 
جمهــوری اســالمی کــه بخشــی از رسمایــه داری جهانــی اســت، دســت بــه دامــن کل رسمایــه داری مــی شــوند، و مــی خواهنــد از 
داخــل عاممــه کــه خــودش توســط رسمایــه داری جهانــی از داخــل تــاج بیــرون آورده شــده اســت، کــروات آبــی پــر ســتاره بیــرون 
ــا برخــی از شــام کــه باقــی مانــده افــرادی هســتید کــه بــرای بــه مثــر رســاندن انقــالب، مستشــار آمریکایــی را اعــدام  بیاورنــد، ی
انقالبــی کردنــد، حــاال مــی خواهیــد بــا حامیــت هــامن امریــکا کــه در افغانســتان ، عــراق ، لیبــی و... «انقــالب» بــه مثــر رســانده 
اســت، «انقــالب» دمکراتیــک انجــام بدهیــد، و آنهــا در مقابــل چنیــن بحثــی بهانــه مــی اورنــد کــه شــاهرخ مــی خواهــد مــا رهــربی 

اون را در زنــدان قبــول کنیــم در اینجــا نیــز اصــل بحــث هــا بــه کنــاری نهــاده مــی شــود. 
فریده: خود شاهرخ در مقابل این تحریم ها چه عکس العملی دارد ؟ 

رحیمــی: او بســیار قــوی و بــا روحیــه اســت، مــی گویــد، اگــر ایــن گرایشــات غیــر از ایــن عمــل مــی کردنــد، بایــد بــه اصــول انقالبــی 
کارگــران شــک مــی کردیــم، ایــن مبــارزه طبقاتــی اســت و آنهــا بــه نیــاز طبقاتــی خودشــان جــواب مــی دهنــد، هــر چنــد برخــی 
از انهــا عضــو طبقــه رسمایــه داری نیســتند، و بــه طبقــات پاییــن حتــی کارگــران تعلــق دارنــد ولــی متاســفانه در درون تشــکیالت 
هــای انحرافــی دچــار انحــراف از طبقــه خــود شــده انــد، و مشــکل مــا بــا آنهــا ایــن نیســت کــه چــرا بــه نیــاز طبقاتــی خــود عمــل 
مــی کننــد، بلکــه ایــن اســت کــه آنهــا بــرای بدســت آوردن خواســت طبقاتــی خــود کارگــران را فریــب مــی دهنــد، خــود را طرفــدار 
کارگــران نشــان مــی دهنــد، در چنیــن موقعیتــی وظیفــه کارگــران و انقالبیــون ایــن اســت کــه موضــوع را بــرای طبقــه کارگــر واضــح 

و شــفاف توضیــح دهنــد. 
فریــده: ایــن اختالفاتــی کــه شــام گفتیــد، یــا از شــاهرخ مثــال آوردیــد، مربــوط بــه یــک یــا دو مــاه اخیــر نیســت، امــا نرســیدن 
اخبــار یــا قطــع ارتبــاط شــاهرخ کــه شــام از آن بــه عنــوان تحریــم اســم مــی بریــد، طــی دو مــاه اخیــر رشوع شــده اســت، ایــن را 

چگونــه توضیــح مــی دهیــد؟ 
رحیمــی: ایــن اختالفــات درســته از قبــل بــوده ولــی بیــان منــی شــد و حتــی تــا حــدودی تحمــل مــی شــده اســت، امــا از مراســم 
بــزرگ داشــت عــزت اللــه ســحابی و هــدی صابــر و بعــد از آن در مــورد انتخابــات رشوع بــه شــفافرت شــدن کــرد، دیگــر گرایشــات 
مختلــف تــوان تحمــل بیشــرت از ایــن را نداشــتند و مجبــور شــدند، برخــورد هــای علنــی بــر مبنــای اعتقــادات و منافــع طبقاتــی 

شــان نشــان دهنــد، 
فریده: لطفا» بیشرت توضیح بده؟ 

رحیمــی: بــرای مراســم بزرگداشــت هــدی صابــر و ســحابی اصــالح طلبــان و تــا حــدودی، دیگــر زندانیــان و حتــی خــود شــاهرخ 
هــم بــه صــورت جانبــی همکاریهــای در برنامــه ریــزی داشــتند، قــرار شــده بــود، زمانــی هــم مقالــه ای در گرامــی داشــت شــهدا 
ی طــی تاریــخ مبــارزات ایــران نوشــته و قرائــت کنــد، حــدود نیــم ســاعت مانــده بــود بــه رشوع بــر گــزاری مراســم بــه او اعــالم 
کردنــد کــه زمــان کــم داریــم شــام منــی توانیــد مقالــه بخوانیــد، بعــد از ایــن اعــالم شــاهرخ زمانــی و خالــد حردانــی در مراســم 

بــه عنــوان اعــرتاض رشکــت نکردنــد، 
فریده: چرا به شاهرخ اجازه قرائت مقاله را ندادند، راستی کمبود زمان داشتند؟ 

ــدان هــر چقــدر کــه  ــدان، کمبــود زمــان بــی معنــی اســت، تــوی زن ــود، اون هــم تــوی زن رحیمــی: فکــر منــی کنــم زمــان کــم ب
ــود.  ــه ب ــده شــان گرفت ــن حــرف خن ــی خودشــان هــم از ای ــن هــم حت ــرای همی ــم، ب ــان داری بخواهــی زم

فریده: پس چرا وقت ندادند ؟ 
رحیمــی: مــن دقیــق منــی دانــم، تصمیــم گیرنــده هــا کــه از لیــدر هــای اصــالح طلــب درون نظــام و از حاکمیــت رانــده شــده هــا 
هســتند، در ایــن رابطــه حرفــی منــی زننــد، ولــی غیــر مســتقیم و حاشــیه ای شــنیدیم کــه بخــش هــای از مــنت مقالــه زمانــی قبــل 
از برگــزاری مراســم بــه گــوش برگــزار کننــدگان رســیده بــود، بــه آنهــا خــوش نیامــده بــود و منــی خواســتند چنیــن مقالــه در مراســم 
خوانــده شــود، اون هــم در مراســمی کــه بــرای ســحابی کــه در بــدو تشــکیل جمهــوری اســالمی خــودش و اطرافیانــش رشیــک 

بودنــد خوانــده شــدنش بــرای اصــالح طلبــان درون نظــام گــران متــام مــی شــد. 
فریده: می دانی در مقاله چه چیز های نوشته شده بود؟ 
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رحیمی: یک روز بعد از مراسم زمانی مقاله را برای برخی از زندانیان خوند من هم بودم 
فریده: می تونی بگی چه چیزهای نوشته شده بود؟ 

ــری و  ــی بخصــوص شــهدای کارگ ــورد شــهدای انقالب ــده در م ــه صــورت چکی ــا حــاال ب ــا» از صــد ســال گذشــته ت رحیمــی: تقریب
ســازمانهای انقالبــی و تقریبــا» و اضمحــالل آنهــا در حــال حــارض نوشــته شــده بــود، و بــه نظــر مــن کامــال» بــی طرفانــه بــود. 
در مقالــه از زمــان هــای کــه ســحابی و یارانــش در دولــت جمهــوری اســالمی بودنــد و تعــداد زیــادی در هــامن دوره دســتگیر و 
کشــته شــده یــا زندانــی شــده بــودن بــا نــام وتاریــخ نوشــته بــود کــه بــرای دوســتان ســحابی بســیار افشــا کننــده بــود همچنیــن 
از جنایــات جمهــوری اســالمی در مــورد شــهدای کارگــری و انقالبیــون کــه همیــن اصــالح طلبــان در آنهــا رشیــک جــرم هســتند نــام 
بــرده بــود کــه بــرای آنهــا خــوش آینــد نبــود همچنیــن از شــهدای مجاهدیــن نوشــته شــده بــود کــه چگونــه بــا همــکاری همیــن 
اصــالح طلبــان بــه شــهادت رســیدند، بــا نــام و تاریــخ تنظیــم شــده بــود و ایــن بــرای زندانیــان مجاهــد کــه جدیــدا» ســلطه اصــالح 
طلبــان را پذیرفتــه انــد، باعــث میشــد بــی هویــت شدنشــان بــر مــال شــود، در نتیجــه آنهــا نیــز مــی خواســتند ایــن مقالــه حــذف 
شــود، همچنیــن در نتیجــه گیــری موضــوع را بــر پایــه مبــارزه طبقاتــی بیــن کارگــر و رسمایــه داری پیــش بــرده بــود، مــن فکــر مــی 
کنــم بــرای هیــچ کــدام از برگــزار کننــدگان کــه کامــال» مــچ شــان بــاز مــی شــد، قابــل هضــم نبــود، بــرای همیــن اجــازه خوانــدن 
مقالــه داده نشــد، حتــی بعــد از اینکــه مقالــه را بــرای مــا خوانــد یکــی از دوســتان گفــت بهــرت بــود، برخــی قســمت هــا را بــه 

صورتــی حــذف مــی کــردی تــا بقیــه بتواننــد قبــول کننــد. 
فریده: آیا شاهرخ قبول کرد که بهرت بود بر خی از قسمتها را منی نوشت؟ 

رحیمی: نه . 
فریده: چرا و چه دلیلی آورد؟ 

رحیمــی: از مــا پرســید، بــه نظــر شــام کــدام بخــش از شــهدا را حــذف مــی کــردم، بــرای اینکــه احمــد زیــد آبــادی و اطرافیانــش 
ناراحــت نشــوند بایــد همــه ی شــهدای کارگــری و چــپ در دوره جمهــوری اســالمی را حــذف مــی کــردم چــون دوســتان نزدیــک و 
دور ایشــان در ایــن جنایــات رشیــک بودنــد ، بــرای بــر قــرار مانــدن دوســتی و پیــامن مجاهدیــن بــا احمــد زید آبــادی و دوســتانش، 
بایــد شــهدای مجاهدیــن را حــذف مــی کــردم، بــرای اینکــه ملــی مذهبــی هــا و ملــی گرایــان ناراحــت نشــوند، بایــد جنایــات دوران 

بــازرگان، بنــی صــدر و دوســتانش را حــذف مــی کــردم، بنــا برایــن بایــد از شــهدای بعــد از ٥٧ هیــچ حرفــی منــی زدم. 
خــوب ایــن دقیقــا» هــامن چیــزی اســت کــه جمهــوری اســالمی مــی خواهــد، مــی بینیــد چگونــه ایــن ســه نیــرو حداقــل در مــورد 
موضــوع شــهدا بــا جمهــوری اســالمی نقطــه بــه نقطــه منطبــق هســتند، هنــوز ادامــه دارد بــرای اینکــه ســلطنت طلبــان ناراحــت 
نشــوند شــهدای دوره پهلــوی را هــم بایــد حــذف مــی کــردم، مجموعــه ایــن حــذف هــا یعنــی کل تاریــخ مبــارزات طبقاتــی کارگــران 
و انقالبیــون کارگــری را بایــد حــذف مــی کــردم، آیــا چنیــن سانســوری بــرای شــام قابــل قبــول اســت؟ ایــن جاســت کــه معلــوم مــی 
شــود دشــمنان طبقــه کارگــر کیاننــد و اینجاســت کــه اســتقالل طبقاتــی کارگــران مشــخص مــی شــود، از چــه مســیری بایــد عبــور 

 . کند
تــا آن زمانــی کــه کارگــران پشــت رس ایــن نیروهــا ســینه بزننــد، اینهــا نیروهــا خــود را مدافــع کارگــران جــا مــی زننــد، مثــال» اجــازه 
مــی دهنــد مــن، کارگــر از تسهیالتشــان اســتفاده کنــم، یعنــی کارگــران را لــب چشــمه تشــنه بــرده ، تشــنه بــر مــی گرداننــد، امــا بــه 
محــض اینکــه کارگــران بخواهنــد، بطــور مســتقل خواســته هــا و مطالبــات خــود را بیــان کننــد، بــاز دقیقــا» مثــل مــن، بــدون حــذف 
هیــچ قســمتی از تاریــخ مبارزاتــی ســخن گفتــم، و مــرا حــذف کردنــد، بعــدش بــرای تنبیــه و ادب کــردن مــن، کارگــر تحریــم شــدم، 
اگــر مــن بپذیــرم بــرای اســتفاده از تســهیالت ایــن دشــمنان طبقــه کارگــر واقعیــت هــا را سانســور کنــم، دیگــر خــودم نیســتم، 
هویــت کارگــری و انقالبــی خــود را از دســت مــی دهــم، و بــه دنبالچــه ضــد انقــالب تبدیــل مــی شــوم، یکــی از دوســتان گفــت: 
مــا کــه تســهیالتی نداریــم، اگــر برخــی از رشوط ایــن هــا را قبــول نکنیــم، هیــچ روزنــه ی بــرای رســاندن حــرف خــود نخواهیــم 
داشــت، شــاهرخ گفــت ایــن درســت اســت امــا منــی توانــد، دلیــل بــر ایــن باشــد، کــه مــن وظیفــه تاریخــی خــود را انجــام ندهــم، و 
بــرای رســاندن صــدای ناقــص خــود هویــت طبقاتــی خــود را زیــر پــا بگــذارم، بلکــه ایــن بایــد باعــث رشم نیروهــای چــپ و انقالبــی 
باشــد، کــه منــی تواننــد یــک نیــروی متمرکــزی بــرای چنیــن مواقعــی داشــته باشــند، مثــال» مــن در مرکــز خطــر جــان خــود را کــف 
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دســت گرفتــم و حــارض نیســتم اســتقالل طبقاتــی خــود را در مقابــل تســهیالت نیروهــای غیــر کارگــری از دســت بدهــم، متاســفانه 
از طــرف نیروهــای چــپ بیــرون از زنــدان نیــز ســاپورت منــی شــوم، قصــد مــن ایــن نیســت کــه ســکوت کنــم تــا بعــد از ٩ ســال از 
زنــدان آزاد شــوم، از صفــر رشوع کنــم، در اصــل معلــوم نیســت کــه جمهــوری اســالمی اجــازه بدهــد، بعــد از ٩ ســال آزاد شــوم، در 
ایــن گونــه مــوارد هیــچ اعتــامدی بــه حکومــت نیســت، بنــا برایــن مــن همیــن جــا مبــارزات خــود را بــه عنــوان وظیفــه طبقاتــی 
انجــام میدهــم، و ایــن در تاریــخ خواهــد مانــد، در قبــال فعالیــت مــن بقیــه نیروهــای کارگــری نیــز مســئولیت دارنــد، کــه آن نیــز 
درتاریــخ ثبــت خواهــد شــد، کار دیگــری فعــال» از دســت مــن بــر منــی آیــد، در ایــن رابطــه خیلــی حــرف زد، ولــی تقریبــا» چکیــده 

حرفــاش ایــن هــا بــود، 
فریده: آیا دالیلی آورد که نیروهای چپ بیرون از زندان او را ساپورت منی کنند؟ 

رحیمــی: بــه نظــرم اطالعــات اون از بیــرون و برخــورد نیروهــای مختلــف چــپ بــا شــاهرخ و بــا کســانی کــه از شــاهرخ دفــاع مــی 
کننــد، خیلــی بیشــرت از مــن و شــام اســت، در ایــن رابطــه حداقــل آن زمــان هــر روز خــرب هــای زیــادی بدســت مــی آورد، و در 

مــورد کمــک هــا و حامیــت هــای نیروهــای چــپ و کارگــری گزارشــات دقیقــی بــه دســتش مــی رســید. 
حتــی اعتقــاد دارد، نیروهــای کــه در داخــل زنــدان او را تحریــم کردنــد، از بیــرون و تشکیالتشــان خــط مــی گیرنــد، یعنــی او مــی 
دانــد، چــه مــواردی و صحبــت هــای بیــن دوســتانش در بیــرون بــا افــراد ایــن نیروهــا رد و بــدل شــده اســت، و گفتــه هــای دیگــر 

نیروهــا کلمــه بــه کلمــه بــه شــاهرخ رســانده مــی شــوند. 
تحریــم کننــدگان از ایــن بســیار ناراحــت هســتند، کــه باتوجــه تحریــم آنهــا علیــه شــاهرخ از افــکار و اندیشــه تشــکیالت هــای آنهــا 
و دشــمنی شــان بــا کارگــران و دوســتان شــاهرخ خیلــی زود خــرب دار میشــود، بــه صــورت خــاص در مــورد عــدم حامیــت چــپ هــا 
چیــزی نگفتــه اســت همیشــه بــا افســوس مــی گویــد، در آینــده آنهــا بــه خاطــر عــدم فعالیــت گســرتده و متحدانــه خــود کــه بــا 
توجیهــات سکتاریســتی یقــه خــود را در مقابــل در خواســت هــای مکــرر و واضــح آزاد مــی کننــد دچــار رشمندگــی خواهنــد شــد. 
شــاهرخ مــی خواهــد، همــه بــدون سانســور اجــازه گفــنت حــرف خــود را داشــته باشــند، و کســی یــا تشــکیالتی همــکاری و ارایــه 
تســهیالت را در مــوارد مشــرتک منــوط بــه تابعیــت بقیــه از آنهــا نکننــد. فریــده: بــه نظــر شــام ایــن مشــکل چــه زمانــی مــی توانــد، 

بیــن شــاهرخ و بقیــه زندانیــان حــل شــود؟ 
رحیمی: هیچ وقت 

فریده: چرا ؟ و اگر حل نشود چه نتایجی می تواند به بار آورد؟ 
رحیمــی: فکــر مــی کنــم شــاهرخ هیــچ وقــت از اصــول خــودش نخواهــد گذشــت، و طــرف هــای مقابــل هــم بــا دقــت و برنامــه 
ــا مامــوران همــکاری  ریــزی او را هــر روز بیشــرت تحــت فشــار قــرار میدهنــد، حتــی برخــی از آنهــا بــرای بیشــرت کــردن فشــار ب
مــی کننــد ســه نفــر جاســوس از زندانیــان اســت کــه بــه طــور شــبانه روزی شــاهرخ را تحــت نظــر و مراقبــت دارنــد مثــال» وقتــی 
ــر  ــی زد بشــنود، و دیگ ــر شــاهرخ حرف ــا اگ ــی ایســتد، ت ــی رود، یکــی از جاســوس هــا پشــت در فالگــوش م ــت م شــاهرخ توال
تحریــم کننــدگان جاســوس هــا را مســتقیم و غیــر مســتقیم حامیــت مــی کننــد، قبــال» ایــن جاســوس هــا از تــرس بقیــه زندانیــان 
منــی توانســتند، علنــی و گســرتده جاسوســی کننــد ولــی حــاال بــا پشــت گرمــی حامیــت هــای آنهــا بطــور واضــح و افتخــار آمیــز 

جاسوســی مــی کننــد، مامــوران نیــز از ایــن همــکاری نــا نوشــته بســیار راضــی هســتند. 
فریده: فکر می کنی ماموران در وضعیت پیش آمده دست داشتند؟ 

رحیمــی: منــی دانــم ، ولــی شــاهرخ خــودش اعتقــاد دارد، یکــی از پایــه هــای برنامــه ریــزی در مــورد جاســوس هــا و از طریــق آنهــا 
بــه صــورت غیــر مســتقیم بــا بقیــه مســئولین زنــدان هســتند، حتــی اگــر در برنامــه ریــزی بــه صــورت مشــرتک دخالــت نداشــته 

باشــند، امــا از نتیجــه آن خیلــی راضــی بــوده و دامئــا» ان را دامــن مــی زننــد. 
فریده: آیا متامی زندانیان در مقابل شاهرخ صف کشیده و او را تحریم کردند، و یا خواهان تحریم او هستند؟ 

رحیمی: نه 
فریده: لطفا» توضیح بده چه گونه تقسیم شدند؟ 

رحیمــی: تعــدادی هــر چنــد کــم بــا شــاهرخ موافــق هســتند ولــی آنهــا نیــز ماننــد خــود شــاهرخ از نظــر مالــی بســیار در فشــار 
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هســتند، حتــی برخــی از آنهــا توســط شــاهرخ ســاپورت مالــی هــر چنــد انــدک مــی شــوند، و بیشــرت زندانیــان بــی طــرف هســتند، 
داخــل چنیــن مســائل سیاســی و مباحثــه منــی شــوند، امــا بیشــرت همیــن هــا هــم اعــالم مــی کننــد حــق بــا زمانــی اســت، برخــی 
از زندانیــان از تــرس شــان بــه شــاهرخ نزدیــک منــی شــوند، وامنــود مــی کننــد، در طــرف مقابــل قــرار دارنــد، یعنــی مخالفتشــان 
بــا ادامــه اعرتاضــات شــاهرخ یــا همراهــی بــا آن اعرتاضــات بــه خاطــر تــرس شــان اســت، امــا تعــداد ١٥ الــی ٢٠ نفــری هســتند، 
ســازمان یافتــه دشــمنی و مخالفــت مــی کننــد، آنهــا از لیــدر هــای اصــالح طلبــان، مجاهدیــن، ســبزها و ســلطنت طلبــان هســتند. 

فریده: آیا می تونی مثال هایی بزنی ؟ 
رحیمــی: مثــال هــای زیــادی اســت ولــی از یکــی دو مــورد مــن خیلــی خوشــم آمــده در ذهنــم مانــده اســت. (او بــه آنهــا مــی 
گویــد گربــه روی چهــار دســت و پــا پاییــن مــی آیــد) مثــال» بعــد از انتخابــات طــرف هــای مقابــل شــاهرخ را مســخره مــی کردنــد، 
مــی گفتنــد تحریــم کنندهــای انتخابــات رو نــگاه کنیــد لــب و لوچــه شــان آویزونــه، در مقابــل شــاهرخ مــی گفــت بدبختــی مــا 
ملــت ایــران اینکــه شــام سیاســیون مــا هســتید و ایــن انتصابــات مهندســی شــده را بــه عنــوان انتخابــات آزاد بــه مــردم تحمیــل 
مــی کنیــد، او مــی گویــد، بدبخــت هــای فریــب خــورده شــام آلــت دســت شــدید و حــاال بــا فریــب تــوده هــا مــی خواهیــد فریــب 
خــوردن خودتــان را پنهــان کنیــد، درســته کــه مثــل ســال ١٣٨٨ آرا و صنــدوق هــا عــوض نشــد، ولــی در مرحلــه گزینــش توســط 
شــورای نگهبــان مهندســی انتخابــات بــه خوبــی و خوشــی انجــام و متــام شــده بــود، دیگــر نیــازی بــه دســت کاری نتایــج آرا نبــود و 
جمهــوری اســالمی شــامها و حتــی بــی بــی ســی را در داخــل یــک منایــش بــازی داد، شــاید بــی بــی ســی پــول هنگفتــی بــرای تبلیــغ 
انتخابــات از نظــام دریافــت کــرده بــود، امــا شــام فقــط بــازی داده شــدید، گزینــش طــوری انجــام شــده بــود، کــه غیــر از حســن 
کلیــد ســاز هیــچ کــس دیگــری منــی توانســت، از صنــدوق بیــرون بیایــد، و ایــن دقیقــا» خواســت خــود نظــام بــود، ماننــد ایــن اســت 
کــه گربــه را هــر چطــور بــاال پــرت کنیــد، روی چهــار دســت و پــا پاییــن مــی آیــد، از مهندســی و گزینــش شــورای نگهبــان قبــل از 

انتخابــات نتیجــه ای غیــر از ایــن منــی شــد انتظــار داشــت، 
اتفاقــا» خــود مــن از شــاهرخ پرســیدم چــرا منــی توانســت؟ مثــال» بــرای اینکــه جلیلــی یــا قالیبــاف انتخــاب شــود مــی توانســتند، 
بــاز هــم حرکــت ٨٨ را انجــام دهنــد، او گفــت درســته مــی توانســتند انجــام دهنــد، ولــی ایــن بــار منــی خواســتند انجــام بدهنــد، 
طبــق گفتــه لنیــن کــه در مــورد رشایــط انقالبــی مــی گویــد مــا مــی توانیــم در مــورد ادامــه جمهــوری اســالمی ایــن طــور بگوییــم 
کــه دنیــا دیگــر منــی توانســت جمهــوری اســالمی را بــه شــکل ادامــه احمــدی نــژادی تحمــل کنــد و خــود جمهــوری اســالمی هــم 
منــی توانســت بــه شــکل احمــدی نــژادی بــا بقیــه دنیــا کار کنــد، و کنــار بیایــد، بنــا برایــن بایــد بــرای جلوگیــری از نابــودی و ایجــاد 
امــکان ادامــه و همــکاری شــکل عــوض مــی کــرد، و بــه دنیــا نشــان مــی داد کــه مــی توانــد انتخاباتــی بــدون دســت کاری مثــل 
خــود آنهــا انجــام بدهــد، و حتــی مهندســی خــود را ماننــد خــود آنهــا پنهــان انجــام دهــد و آب از اب تــکان نخــورد، و بــرای ایــن 
کار دنیــا و مــردم چشــم دوختــه بودنــد، کــه جمهــوری اســالمی در رای گیــری تخلــف، تردســتی یــا شــعبده بــازی کنــد و مچــش را 
بگیرنــد، ولــی او کار اصلــی خــود را در گزینــش انجــام داد، و رای گیــری را کامــال» رهــا گذاشــت و هــر دو طــرف راضــی شــدند، امــا 
در گزینــش رفســجانی را کــه شــاید مــی توانســت بــرای جنــاح حاکــم مشــکل ایجــاد کنــد حــذف کــرد، و فــرد ســتون پنجمــی خــود 
در درون اصــالح طلبــان را کــه انــدک اعتبــاری در غــرب دارد، وارد بــازی کــرد، بــرای اینکــه او برنــده واقعــی انتخابــات شــود دومیــن 
قســمت نقشــه گزینــش ایــن بــود کــه در مقابــل آرای اصــالح طلبــان آرای اصــول گرایــان را تکــه تکــه کنــد، و بــرای همیــن مثــال» 
دو نفــر اصــالح طلــب را در مقابــل ٦ نفــر اصــول گــرا قــرار داد، و چــون خــود اصــول گرایــان از نقشــه خــرب داشــتند، و نقشــه را 
قبــول داشــتند، بنــا برایــن حســن روحانــی هــامن گربــه ی بــود کــه تنهــا روی چهــار دســت و پــا مــی توانســت پاییــن بیایــد، یعنــی 
فقــط اون ممکــن بــود از صنــدوق بیــرون بیایــد، تــا دوبــاره تنــش هــا را در مقابــل غــرب کمــرت کنــد یعنــی نقــش خامتــی را بــازی 
کنــد، نظــام دیگــر منــی توانســت ریســکی ماننــد خامتــی یــا رفســنجانی را قبــول کنــد ناچــار حســن کلیــد ســاز کــه رورسی بنفــش 
را هــم بخشــی از ســمبل خــود قــرار داده اســت را مهندســی کــرد، پــس نظــام در ٩٢ بــه جــای آوردن مــردم بــه میــدان جهــت داغ 
کــردن تنــور انتخابــات بــا کامــل کــردن مهندســی در مرحلــه گزینــش، آرای اصــول گرایــان را در مقابــل آرای اصــالح طلبــان تقســیم 

کــرد، ایــن بــرای اصــالح طلبــان و حتــی ... بســیار گــران متــام مــی شــود، چــون اکرثیــت زندانیــان ایــن تحلیــل را قبــول دارنــد. 
شــاهرخ در مقابــل مجاهدیــن مــی گویــد، مــن بــه شــام چــی مــی تونــم بگــم، طبــق نوشــته مســعود، خامنــه ای و رفســنجانی از 



٧٧

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦

طرفــداران مجاهدیــن هســتند، کــه اکنــون در حکومــت قــرار دارنــد، مــن و شــام را بــه زنــدان انداخــنت و مســعود هــم از خامنــه 
ای خواهــش کــرده کــه بــا رفســنجانی رشاکتــش را بــه هــم نزنــد، امــا خامنــه ای حــرف رهــربی را منــی پذیــرد، از ایــن رو منــو شــام 

بایــد اینجــا تحــت حکومــت طرفــداران مجاهدیــن بپوســیم. 
مــن منــی دانــم نوشــته رجــوی را از کجــا بدســت آورده بــود کــه کلمــه بــه کلمــه اش را مــی دانســت، بــا آنهــا هــم بحــث هــای 
اصولــی بســیار زیــادی دارد، کــه آنهــا توانایــی جــواب دادن ندارنــد و در مقابــل بحــث، رنگشــان کبــود مــی شــود، و دنــدون غروچــه 

مــی رونــد. 
فریده: بر گردم به مقاله آیا می توانی از شاهرخ بخواهی مقاله فوق را به بیرون بفرستد؟ 

رحیمــی: دیگــه ممکــن نیســت، چــون قبــال» گفتــه کــه بــرای یکــی از دوســتاش فرســتاده بــود و اون مقالــه را از دســت داده اســت، 
دوســتش بعــد از چنــد روز خواســته بــود، کــه مقالــه را مجــددا» بــرای او بفرســتد، کــه شــاهرخ کلــی فحــش بهــش داده بــود، و 
گفتــه بــود کــه مــا نوشــته هــای خــود را بعــد از یــک یــا دو روز نابــود مــی کنیــم، چــون امــکان بایگانــی در زنــدان را نداریــم، و 
حتــی گفتــه بــود، مــن بــرای نوشــنت آن بیــش از یــک مــاه از دههــا نفــر دوســت اطالعــات جمــع کــرده بــودم، کــه دیگــر برایــم 

ممکــن نیســت. 
فریده: دوستی به من خرب دادکه روز پنجشبه ٢٧/۴/١٣٩٢ در سالن ١٢ در گیری پیش آمده است، ماجرا از چه قرار بود؟ 

رحیمــی: بلــه پریــروز بــود، یــک پاســدار بنــد بــه نــام حســن کــرد نوبــت نگهبانــی داشــت هــر وقــت اون پاســدار بنــد باشــد، در 
مــورد هــوا خــوری حداقــل نیــم ســاعت دیرتــر در را بــاز مــی کنــد، کل هــوا خــوری ســالن ١٢ دو ســاعت اســت، حســن کــرد هــم 
پنجشــبه حــدود ۴٠ دقیقــه دیرتــر در را بــاز کــرد، شــاهرخ اعــرتاض کــرد و گفــت از ١٢ ســاعت هواخــوری رئیــس زنــدان ده ســاعت 
کــم کــرده و از دو ســاعت هــم تــو هــر دفعــه نیــم ســاعت کــرس مــی کنــی، حســن کــرد، گفــت تــو زیــادی حــرف نــزن و ... نکــن، 
شــاهرخ گفــت خــودت ... مــی کنــی، نگهبــان گفــت ایــن همــه آدم اعــرتاض منــی کننــد، تــو چــه کاره ای هــر روز هــر روز اعــرتاض 
مــی کنــی، شــاهرخ گفــت همــه بایــد اعــرتاض کننــد، ولــی اگــر کســی حقــش را نخواهــد دلیــل نیســت کــه مــن هــم نخواهــم، از 
اصــالح طلبــان یکــی گفــت حســن آقــا راســت مــی گــه، حــاال کاری داشــته کمــی دیــر اومــده، آیــه قــران کــه غلــط نشــده ، تــو 
هــم خــود تــو مســخره کــردی، بــه همــه چیــز اعــرتاض مــی کنــی، حســن آقــا یــه نگهبانــه کاری منــی تونــه بکنــه، شــاهرخ گفــت 
نــه آقــای عزیــز حســن آقــا همیشــه نیــم ســاعت دیــر بــاز مــی کنــد، ایــن دفعــه ۴٠ دقیقــه تاخیــر داشــته و تــو مــی خــوای مــن 
خودمــو بــه غفلــت بزنــم، اگــر شــام نســبت بــه تاخیــر اعــرتاض نداریــد، مــی تونــی اعــرتاض نکنــی، ولــی حــق نــداری بــرای رسکــوب 
اعــرتاض دیگــران بــه حامیــت از نگهبــان در آیــی، یکــی دیگــر گفــت نیــم ســاعت هواخــوری ارزش اعــرتاض نــدارد، زمانــی گفــت 
بلــه از ١٢ ســاعت بــه دو ســاعت تقلیــل دادنــد، از دو ســاعت نیــم ســاعت کــرس مــی کننــد، ســویای حیوانــی مــی خوراننــد، تلفــن 
منــی دهنــد، مالقــات حضــوری منــی دهنــد، بهداشــت عمومــی و خصوصــی نداریــم، پزشــک و دارو نداریــم، آمــوزش، ســالن ورزشــی 
و ... نداریــم، شــاید هــر کــدام از ایــن هــا بــه تنهایــی ارزش اعــرتاض نداشــته باشــد، ولــی وقتــی همــه را باهــم نــگاه کنیــم مــی 
بینیــم، کــه مــا را حیــوان حســاب مــی کننــد، آیــا شــام بــاز هــم اعــرتاض نداریــد؟ اگــر کســی بــرای نیــم ســاعت هواخــوری اعــرتاض 

نکنــد، بــرای چیزهــای دیگــر نیــز اعــرتاض منــی کنــد، آنهــا غرغــر کنــان پراکنــده شــدند. 
فریده: آیا زندانیان بهایی نیز با اعرتاض کردن مخالفت می کنند؟ 

رحیمــی: بــه نظــرم آنهــا بیشــرت بــه فکــر تهیــه خــوراک خــوب هســتند، بیشرتشــان هــم وضــع مالیشــان خــوب اســت، طبــق گفتــه 
خودشــان آنهــا سیاســی نیســتند، کاری بــه سیاســت ندارنــد، بــرای اینکــه آرامــش شــان بــه هــم نخــورد از شــاهرخ دوری مــی کننــد، 

شــاهرخ هــم کاری بــه آنهــا نــدارد، در گذشــته هــم از تســهیالت آنهــا اســتفاده منــی کــرد. 
فریده: می تونی هر خربی در این رابطه شد به من اطالع بدهی؟ 

رحیمی: اگر توانستم باشه. 
فریده: از این که به سواالت جواب دادی ممنونم و امیدوارم هرچه زودتر آزاد بشی. 

رحیمی: خواهش می کنم و ممنونم .
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ــون حــق  ــی  روحانی ــه حــال خــود بگــذارد. یعن ــد و سیاســت هــم مذهــب را ب ــازی نکن ــا سیاســت ب ــن ب ــی  دی سکوالریســم یعن
ــه  ــد. سکوالریســم یعنــی عیســی ب ــز دیــن را دســتاویز قــرار ندهن دخالــت در کار سیاســت نداشــته باشــند و سیاســت مداران نی
دیــن خــود، موســی  بــه دیــن خــود. هرچنــد کــه دیــن عیســی و موســی  و محمــد هــر ســه، رس و تــه یــک کرباســند. صحبــت از 
حیله ای ســت کــه بــرای عقــب نــگاه داشــنت مــردم طراحــی  شــده نــه بــرای نجــات آن هــا از چنــگال مذهــب. سکوالریســم یعنــی  
اینکــه روحانیــون خواهنــد توانســت بــدور از محیــط سیاســت، در محفل هــای امــن و حفاظــت شــده، مــردم را همچنــان گمــراه 
کننــد و مناینــدگان ملــت هــم اجــازه انتقــاد از مذهــب را نداشــته باشــند. امــا هــامن مناینــدگان در مجلــس بــا هــواداران روحانیــون 
رس و کار خواهنــد داشــت. در نتیجــه مــال و وکالهــا بــدون احســاس خطــر بــه زندگــی انگلــی و نهــاد دیــن بــه دور از انتقــاد بــه 
ــات خــود ادامــه خواهــد داد، امــا در دنیــای سیاســت نیــز بطــور غیــر مســتقیم و از طریــق مریــدان خــود حضــور خواهنــد  حی
داشــت. ایــن معنــای پنهــان شــعار دهــان پُــر کــن سکوالریسمی ســت کــه بــر رس زبان هــا افتــاده. سکوالریســم یعنــی  حفاظــت از 
دیــن، یعنــی  بــا ابــزار قانــون از شــیادان پاســداری کــردن. یعنــی  بــر دهــان مــردان سیاســی و ترقی خــواه پوزبنــد زدن. امــا در ایــران 
مــا، ســکوالریزم معنــی  دیگــر هــم دارد و آن خاکروبــه را زیــر فــرش پنهــان کــردن اســت. آیــا می خواهیــم حــرضات بعــد از ایــن 

همــه جنایــت و تخریــب ثروت هــای مــادی و معنــوی کشــور بــار دیگــر در مســاجد بــرای خــود پایــگاه بســازند؟
تئــوری هــای ســکوالری و دیــن هــر کــدام بــه تنهــای یــا باهــم ابــزار هــای  در دســت رسمایــه داری بــرای پیــش بــرد حاکمیــت 
ــی خــود ش اســت کــه هــر وقــت دیــن بــه خطــر مــی افتــد رسمایــه داری بــرای نجــات یکــی از ابــزار هایــش ( دیــن ) از  طبقات
گویــش سکوالریســم اســتفاده مــی کنــد و عــده ای هــم ایــن شــعار فریــب کاری را تبلیــغ مــی کننــد و مــردم را فریــب مــی دهنــد 
کــه جریانــات رسمایــه داری در تبلیــغ ســکوالریزم و فریــب تــوده هــا  حــق دارنــد چــون خواهــان حفــظ رسمایــه داری هســتند امــا 
رشم آور بــودن آنجــا اســت کــه برخــی مدعیــان چــپ و کمونیســت نیــز زیــر علــم ســکوالریزم ســینه مــی زنــد و در درون انقالبیــون 

و طبقــه کارگــر ســکوالریزم را تبلیــغ مــی کننــد کــه ایــن  را فقــط  بعنــوان اپورتونیســت مــی تــوان توضیــح داد. و ال غیــر.
رشم آور تــر اینکــه  مــا منونــه هــای عینــی حکومــت هــای ســکوالر را در امریــکا ، کانــادا و بســیاری از کشــور هــای اروپایــی در حــال 
حــارض مشــاهده مــی کنیــم کــه اوال» همیــن حکومــت هــای ســکوالر بــه بهانــه ســکوالر بــودن از نیروهــای فاشیســت مذهبــی 
دفــاع مــی کننــد کــه در آملــان ، انگلیــس و کانــادا، ...  منونــه هــای بســیاری طــی چنــد ســال اخیــر دیــده شــده اســت ، کــه ایــن 
کشــور هــا بــه بهانــه ســکوالر بــودن مرکــز و پناهــگاه بســیاری از نیروهــای ارتجاعــی و تروریســتی شــده انــد ، منونــه اخیــر ایــن 
اســت کــه  حــدود ٣٥٠٠ تــا ٥٠٠٠ نفــر از افــراد داعــش پــس از شکســت در عــراق و ســوریه از طریــق داالنــی کــه توســط ترکیــه و 
کشــور هــای اروپــای و امریــکا بــا موافقــت روســیه درســت شــده بــود بــه ترکیــه نقــل مــکان شــدند و در ترکیــه در اردو گاهــی بــا 
پوشــش اردوگاه پناهنــدگان در پادگانــی نگهــداری مــی شــوند و دولــت هــای مدعــی ســکوالریزم قــرار شــده هــر کــدام تبعــه هــای 
خودشــان کــه داعشــی هســتند و اکنــون در اردگاه ترکیــه قــرار دارنــد بــه کشــور هــای خــورد بــر گردانــد و طبــق اخبــار و بحــث 
هــای جــاری در پارملــان کانــادا طــی ســه مــاه قبــل ١٧٦ نفــر از آن داعشــی هــا از کانــادا هســتند و دولــت کانــادا طبــق اصــول 
سکوالریســم طــرح داده بــه پارملــان کــه تصــوب کننــد تــا ١٧٦ تبعــه خــود را بــدون هیــچ گونــه محاکمــه ، مجــازات و بــدون پــرس و 
جــو  و بــدون مشــخص شــدن وضعیــت نیــرو هــای داعشــی بــه کانــادا بــر گرداننــد و دولــت ســکوالر کانــادا در مقابــل ایــن ســوال 
کــه شــام چگونــه مــی خواهیــد تروریســت هــا و جنایــت کاران را بــدون محاکمــه بــر گردانیــد گفتــه اســت ١ – اوال» داعشــی هــا 
در خــاک کانــادا جرمــی مرتکــب نشــدند  ٢ – ایــن افــراد کارمنــد دفــرتی بودنــد .  ایــن نهایــت حکومــت ســکوالری اســت کــه بــرای 

سکوالريسم چيست و چرا با آن مخالفم
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پیــش بــرد حکومــت رسمایــه داری بــه بهانــه اینکــه در خــاک کانــادا مرتکــب جــرم نشــده انــد بــرای جنایــت کاران امنیــت تولیــد 
مــی کننــد، و برایــش مهــم نیســت کــه ایــن جنایــت کاران بیــش از ٣٠٠٠٠ مــرد ایــزدی را کشــتند و دخــرتان و زنانشــان را بــه شــکل 
بــرده  در بــازار هــا فروختنــد و  دههــا نــوع جنایــت دیگــر مرتکــب شــدند آیــا بــرده فروشــی و بــرده داری در سکوالریســم جــرم 
نیســت؟   بــرای ســکوالر هــا همیــن قــدر کافــی اســت کــه جنایــت  خــارج از خــاک کشــور شــان باشــد البتــه در داخــل نیــز بــه 
شــکل دیگــر توجیــح مــی کننــد،  دوم اینکــه بایــد پرســید شــام از  کجــا مــی دانیــذد آن ١٧٦ نفــر همــه گــی  کارمنــد بودنــد و در 
جنایــات دســت نداشــتند آیــا خــود شــام حکومــت داعــش را برنامــه ریــزی و ســازماندهی کــرده بودیــد کــه بــا ایــن دقــت خــرب 
داریــد ؟ یــا اینکــه دفاتــر خریــد و فــروش بــرده هــا و غنائــم داعــش را همیــن کارمنــدان اداره منــی کردنــد ؟ چــرا ســکوالر هــا کــه 
در حکومــت هســتند در مقابــل جنایــات داعــش و بــرده داری و بــرده فروشــی ســکوت مــی کننــد؟ بقیــه کشــور هــای ســکوالری 
هــم کــم و بیــش ایــن وضعیــت را دارنــد ، جالبــرت اینکــه همــه ایــن حکومــت هــای ســکوالر آنقــدر کــه بــرای نجــات ٥٠٠٠ داعشــی 
تــالش و کوشــش کــرده و مــی کننــد بــرای جلــو گیــری از کشــته شــدن نزدیــک بــه ٦٠٠٠٠٠  از مــردم ســوریه تــالش نکردنــد و یــا 
بــرای نجــات ١٠ میلیــون آواره ســوری بــه انــدازه یــک دهــم تــالش بــرای نجــات داعشــی هــا نکردنــد همیــن مــوارد نشــان مــی 
دهــد کــه ســکوالر هــا در واقــع دارنــد ٥٠٠٠ نیــروی داعشــی ( نیروهــای خودشــان ) را نجــات مــی دهنــد بــا بهانــه رعایــت اصــول 
سکوالریســم، از طــرف دیگــر صحبــت کــردن و بحــث در مــورد سیاســت و مذهــب در مــدارس ، اجتامعــات عمومــی بــا بهانــه 
اینکــه اختــالف ایجــاد مــی کننــد ممنــوع اســت و از ایــن بابــت افــکار ارتجاعــی مذهبــی بهرتیــن پناهگاهــی را زیــر نظــر حکومــت 
هــای ســکوالری ماننــد امریــکا و کانــادا ، اروپــا یافتــه انــد کــه هیــچ کــس توانایــی زیــر نقــد و ســوال بــردن انهــا را نــدارد. ایــن 
موضــوع تــا حــدی اســت کــه هیــچ  کشیشــی را طبــق قوانیــن در دادگاه هــای امریــکا نبایــد محاکمــه شــود و ایــن سکوالریســم 
باعــث شــده کشــیش هــا بــه  کــودکان تجــاوز مــی کننــد ولــی هیــچ وقــت محاکمــه منــی شــوند و طبــق آمارهــای کــه ٥ ســال پیــش 
ارایــه شــده بودنــد تــا حــدی بــود کــه اعــالم شــد ٦٠ در صــد کشــیش هــا بــه کــودکان تجــاوز مــی کننــد در واقــع ٦٠ درصــد کشــش 

هــا در امریــکا ســعید طوســی هســتند. کــه عــدم محاکمــه آنهــا نتیجــه قوانیــن سکوالریســم اســت .
حمید دلقانی
٢٨ /١٣٩٦/١١
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فاشیسم از آنچه فکر می کنید به ما نزدیک تر است

گوشــی های هوشــمند و شــبکه های مجــازی کمــک می کننــد هــر از گاهــی گوشــه ای از برخوردهــای غیرقانونــی نیروهــای 
به اصطــالح حافــظ نظــم (البتــه نظمــی ظاملانــه) بــا دست فروشــان دیــده شــود. یــک روز بــه روی پیرزنــی شــاملی دســت بلنــد 
ــرای  ــن ب ــز ای ــاره ای ج ــا چ ــه نه تنه ــانی ک ــد. دست فروش ــزا می گیرن ــک و ناس ــاد کت ــه ب ــی ب ــر افغان ــک روز مهاج ــد و ی می کنن
ــرداری از فضــای  ــرای کســب وکار و بهره ب ــد ,بلکــه از حــق طبیعــی و قانونی شــان ب ــاش در ایــن اقتصــاد بحــران زده ندارن امرارمع
ــان  ــم دست فروش ــی مزاح ــا کس ــده و نه تنه ــمیت شناخته ش ــه رس ــا ب ــای دنی ــه در همه ج ــی ک ــد. حق ــتفاده می کنن ــی اس عموم
منی شــود بلکــه انــواع تســهیالت بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه می شــود و حتــی ماننــد ســایر مشــاغل از بیمــه ی رســمی شــغلی هــم 
ــی  ــا قیمت ــرد هــم فضــای شــهرها بانشــاط تر می شــود، هــم شــهروندان  بخشــی از مایحتاجشــان را ب ــن رویک ــا ای ــد. ب بهره مندن
ارزان تــر (بــه دلیــل حــذف هزینــه ی مــکان) آســان تر تهیه مــی کننــد و هــم آن  نیــروی کاری کــه نتوانســته اســت در بــازار رســمی 
بــه کاری مشــغول شــود می توانــد بــرای ادامــه ی زندگــی درآمــدی کســب کنــد.در چنــد روز اخیــر کلیپــی منتــرش شــد کــه در آن 
نیروهــای رشکــت شــهربان شــهرداری بــا همــکاری مأمــور نیــروی انتظامــی بــه جــان دست فروشــی در چهــار راه ولیعــرص می افتنــد 
و بســاطش را برهــم می زننــد. دیــدن ایــن کلیــپ به تنهایــی کافــی اســت تــا خشــم و نفــرت رسارس وجــود آدمــی را نســبت بــه 
ــان را در  ــر زب ــود دیگ ــرد خ ــه عملک ــهربان در توجی ــت ش ــه رشک ــار اطالعی ــا انتش ــرد؛ ام ــرا گی ــبعانه ف ــای س ــه برخورده این گون
ــاه: چــون افغــان بــود زدیمش!نژاد پرســتی و فاشیســم دیگــر بــه فضاهــای  ــر از گن توصیــف موقعیــت بنــد مــی آورد. عــذری بدت
غیررســمی ماننــد ســکوی ورزشــگاه ها و فضــای هیجانــی آن هــا محــدود منانــده و بــه ادبیــات رســمی ارگان هــای حکومتــی نیــز راه 
پیداکــرده اســت. ارگانــی کــه بــا شــعار تغییــر اساســی رویکــرده،ا احــرتام بــه حقــوق شــهروندی و رشایــط زیســت انســانی از مــردم 
در انتخابــات شــوراها از مــردم رأی گرفــت، در صــد روزگــی تکیــه زدن گــروه اصالح طلب-کارگــزار بــر مدیریــت شــهرداری تهــران 
ــی مرزهــای وقاحــت را در توجیه نامه هایشــان  ــد. حت ــی ندارن ــان قبل ــا به اصطــالح اصول گرای ــی ب ــخص شــد این هــا هــم فرق مش
جابجــا هــم می کننــد و رصاحتــاً بــا تقســیم شــهروندان بــه درجــه ی یــک و درجــه دو و حتــی درجــه ســه خــود را مجــاز می داننــد 
در دفــاع از آســایش شــهروندان درجــه ی یــک، هــر بالیــی دلشــان خواســت بــر رس شــهروندان درجــه دو (دست فروشــان) و درجــه 
ســه (دست فروشــان افغــان) بیاورند.رشکــت شــهربان کــه در ظاهــر بــرای دفــاع از حقــوق شــهروندی در برابــر متجــاوزان بــه ایــن 
ــی در  ــد و توانای ــکل تنومن ــروی انســانی اش برخــورداری از هی ــا مــالک اســتخدام عمــده ی نی حقــوق تشکیل شــده و  ظاهــراً تنه
دعواهــای خیابانــی بــوده اســت؛ در طــول حیــات ســازمانی خــود نشــان داده بیشــرتین رضبــه را بــه خــود شــهروندان زده اســت 
ــر روی  ــه در فرآینــدی فاســد ( رشــوه گیری) چشــم خــود را ب ــان ثــروت و نفــوذ صــورت گرفت و هــر جــا تخلفــی از ســوی صاحب
ــگاه های  ــه منایش ــی ک ــد معرب های ــاختامنی و س ــای س ــات کارگاه ه ــواع تخلف ــع ان ــه وض ــت ب ــی اس ــت. کاف ــته اس ــا بس تخلف ه
اتومبیــل ایجــاد می کننــد نــگاه کنیــد. امــا زور مأمــوران ایــن نهــاد تنهــا علیــه دست فروشــانی بــه کار گرفتــه  می شــود کــه توانایــی 
مالــی رشــوه  دادن بــه مأمورهــا را ندارند.بهــرت اســت ایــن ارگان فاســد رشکــت شــهربان کــه بــه محــل ســازمان دهی اراذل واوبــاش 
بــرای زورگیــری از مظلوم تریــن اقشــار شهرنشــین تبدیل شــده اســت هرچــه زودتــر منحــل شــود. حقــوق دست فروشــان و مــردان 
و زنــان افغــان بــه رســمیت شــناخته شــود. اگــر مدیریــت شــهری مشــتی آهنیــن دارد، به جــای برخــورد خشــن بــا ایــن لــه شــدگان 
ــاغ شــهر را  ــای بسازبفروشــی کــه آســامن و زمیــن و ب ــه زمین خــواران، کــوه خــواران و مافی ــه داری، آن را ب زیــر چرخ هــای رسمای
ــا تخلــف بــه تــاراج برده انــد نشــان دهــد. اعضــای شــورای شــهر هــم بهــرت اســت به جــای واکنش  هــای توييــرتی در جهــت  بــه ب
اصــالح ریشــه ای قوانیــن و ســاختارها عمــل کننــد. برخوردهــای جزئــی بــا چنــد مأمــور متخلــف اگــر قــرار بــود چاره ســاز باشــد تــا 
حــاال جــواب داده بــود. امــا ازآنجایی کــه در حــال حــارض هیــچ مرجــع قانونــی مدافــع حقــوق دست فروشــان نیســت آن هــا بــرای 
احقــاق حقوقشــان چــاره ای جــز ســازمان دهی و تشــکل و مقاومــت ندارنــد. در برابــر هجمــه ی همه جانبــه ی نظــام رسمایــه داری 

و مشــت آهنیــن مدافعیــن شــهروندان درجــه ی یــک، چــاره ای غیرازایــن باقی منانــده اســت؟
امید حق وردی
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اقتباس شده از گروه تلگرامی  اتحاد رسارسی کارگران ایران, 

به نظر من وضعیت کنونی نیروهای انقالبی در حال حارض عبارت  است از :
١-  دچار بحران هویت ، رهربی و دچار بن بست سیاسی هستند.

٢-  دچــار جدایــی از پایــگاه اصلــی انقــالب و بــرای پنهــان کــردن ایــن ضعــف دچــار گفتــار و کــردار نــا صادقانــه و خــود بــزرگ 
بینــی  شــدند.

٣-  دچــار نــا توانــی در اســتفاده از ســبک کار علمــی هســتند  کــه مبنــی بــر تحلیــل مشــخص از رشایــط مشــخص اســت  بــه دنبــال 
چنیــن ناتوانــی مجبــور هســتند  بــه مــوارد زیــر نیــز متوســل  شــوند : 

الف - دچار خود انزوایی، شوند.
ب-  دچار تار تنیدن به دور سازمان خود حتی در دنیای مجازی شوند ،

ج - دچار سبک کاری اتهام زدن شوند،
د -  دچار مبارزه برای کسب یا حفظ کرسی شوند، 

و -  و برای حفظ کرسی خود در سازمانشان دچار بیامری مالکیت خصوصی در درون خود شوند، 
ل – برای بزرگ و مهم جلوه دادن خود مجبور به دزدی افراد مبارز و دزدی تئوری های دیگران به نام خود  شوند.

٤-  دچار سبک کار خود به خودی و دنباله روی از توده ها و رسمایه داری شوند، 
٥-  دچار علنی گرایی تا حد رفرمیستی می شوند.

٦-  دچار تئوری تراشی و ارایه تحلیل توجیه گرایانه برای موجه نشان دادن انحرافات موجود خود می شوند .
٧-  بــا توجــه بــه اینکــه متامــی نیروهــای مدعــی انقالبــی گــری بــدون اســتثنا دچــار ایــن مشــکالت هســتند و متاســفانه هــر کــدام 
بــه نحــوی از پذیرفــنت معایــب خــود شــانه خالــی مــی کننــد، و ایــن شــانه خالــی کــردن باعــث ادامــه وضعیــت موجــود مــی گــردد.

بــه نظــر مــن بــرای نجــات از ایــن انحرافــات اولیــن گام اینکــه  بپذیریــم رشایــط انقالبــی در جامعــه وجــود دارد امــا تشــکیالت 
مــا نــا تــوان از انجــام وظایــف انقالبــی خــود اســت و همچنیــن بپذیــرم کــه بقیــه تشــکیالت هــای موجــود نیــز ماننــد خــود مــا 
بــرای پیــش بــرد اعرتاضــات و رشایــط انقالبــی بــه ســمت و ســوی مبــارزات هدفمنــد و جهــت دار انقالبــی  و رســاندن انقــالب بــه 

پیــروزی  نــا تــوان هســتند. و بــرای رفــع ایــن نــا توانــای هــا بایــد :
١-  بــرای نجــات از بــن بســت و بحــران هویــت و بحــران رهــربی بــا معایــب ٧ گانــه بــاال بایــد آگاهانــه و از طریــق  نقــد از خــود 

و دیگــری و پاســخگویی  صادقانــه و بــی شــیله  پیلــه بــه نقــد هــای شــده از  خــود بپردازیــم .
ــه عنــوان پیشــنهاد در مقابــل همــه  ــه عنــوان اصــول رشطــی بلکــه ب ــه ب ٢-  ســپس تئــوری هــا و اصــول مــورد قبــول خــود را ن
بگذاریــم و از ان دفــاع کنیــم و دقیقــا» اجــازه بدهیــم بقیــه نیــز  اصــول خــود را بــه عنــوان پیشــنهاد ارایــه داده بــه نقــد بگذارنــد 
و بعــد از ایــن مــی تــوان اشــرتاکات را جمــع بنــدی کــرده و اشــتباهات را کنــار زده راه کارهــای بهــرتی را بــرای دخالــت متحدانــه 

ارایــه کــرد.
بــه یــاد داشــته باشــیم طبقــه کارگــر همــراه، بقیــه قیــام خواهــد کــرد و اگــر انقالبیــون راه حــل پیــدا نکننــد و  معایــب  ٧  گانــه 
بــاال را ادامــه بدهنــد قیــام شکســت خواهــد خــورد و مســئولیت شکســت بــه عهــده متامــی ســازمانها و احــزاب و محافــل مدعــی 
انقالبــی گــر خواهــد بــود و ایــن مســئولیت بــا گفــنت اینکــه مــا  از بقیــه دعــوت کردیــم بــه مــا بپیوندنــد پــاک نخواهــد شــد ، 
دعــوت از بقیــه در واقــع کاری اســت کــه هــر کســی حتــی فاشیســت هــا نیــز دعــوت مــی کننــد بنــا برایــن بــا بهانــه دعــوت کردیــم  
هیــچ کــس منــی توانــد رفــع مســئولیت کنــد انقالبــی واقعــی و کمونیســت واقعــی کســی اســت کــه در بدتریــن زمــان و در ســخت 
تریــن مبــارزه راه حــل پیــدا کنــد و راه حــل آن نیســت کــه بــاور خــود را رشط همــکاری بگذاریــم در نتیجــه  تقصیــر عــدم یافــنت 

راه حــل بــرای خــروج از بــن بســت هــای بیــان شــده بــه عهــده تــک بــه  تــک مدعیــان انقالبــی گــری هســت.
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 به مناسبت تعیین حداقل دستمزد  اسفند ماه
ــان را در  ــران و کارفرمای ــان کارگ ــه روشــی بســیار ســاده و روشــن٬ رابطــه ی می «آگوســت اســرتیندبری»، نویســنده ی ســوئدی٬ ب

ــد: ــح می کن ــن ترشی ــه داری چنی ــاختار رسمای س
- اونجا به اون مرده چی گفتی؟

- بهش گفتم که او باید تندتر کار کنه.
- چه کسی این حق رو به شام داده که به اون دستور بدی؟

- حقوق اونو من میدم.
- چقدر بهش حقوق میدی؟

- روزی ١۰ کرون.
- پولی رو که به اون میدی از کجا میاری؟

- من سنگ میفروشم.
- چه کسی این سنگارو برات میشکونه؟

- اون انجام میده.
- در روز چه مقدار سنگ برات میشکونه؟

- اوی٬ تو عرض روز مقدار زیادی سنگ میشکونه.
- چقدر شام برای این کار میگیری؟

- تقریبا ۵۰ کرون.
- پــس دیگــه ایــن اونــه کــه ۴۰ کــرون میــده٬ بــه خاطــر این کــه شــام فقــط دور و بــر پرســه میزنــی و بــه اون دســتور میــدی کــه 

ــه. ــر کار کن رسیع ت
- بله٬ ولی مالک ابزار کار و ماشین ها من هستم.

- چطوری صاحب اونا شدی؟
- من سنگ ها را فروختم و اونقدر پول گرفتم که تونستم باهاشون ابزار و ماشین آالت بخرم.

- چه کسی سنگ ها را شکونده بود؟
- ساکت شو٬ احمق!
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به بهانه گرامی داشت ١٩ مارچ روز کمون پاریس

کمــون پاریــس اولیــن دولــت کارگــری ، حاصــل جمــع بنــدی ســیر رونــد انقالبــی جهانــی بــود کــه در ادامــه تأثیــرات یــک قــرن 
ــا زمانــی کــه هــدف نهایــی یعنــی  ــوان حــرف نهایــی رخ داد و متــام قــد اعــالم کــرد ت ــه عن ــد فرانســه و جهــان ب ــات جدی انقالب
مطالبــه نهایــی طبقــه کارگــر  از انقالبــات یعنــی جامعــه بــی طبقــه کمونیســتی برقــرار نگــردد انقالبــات چــه بــه صــورت انقالبــات 
ــی در  ــه کل نهای ــک پارچــه انقــالب سوسیالیســتی ک ــه صــورت ی ــی از انقــالب در کل هســتند و چــه ب ــه بخــش های مقطعــی ک
جوامــع بــه شــکل طبقاتــی اســت بــا متــام افــت و خیزهایــش و بــا متــام پیــروزی هــای بخشــی یــا شکســتهای پیــش رو دســت بــردار 

جامعــه انســانی نخواهنــد بــود .
ســیر تکاملــی ایــن را مــی تــوان از انقالبــات اروپــا در دوره رشوع انقــالب صنعتــی و تــا مقطــع کمــون پاریــس کــه بعــد از ان رونــد 
ســیر متفــاوت انقالبــات هوشــمندتر و تخصصــی تــر بــه گفتــه ای دیگــر آگاهانــه تــر گردیــد بــه وضــوح مشــاهده کــرد . مــن قصــد 
پرداخــنت بــه رونــد تکامــل کمــون پاریــس یــا نیروهــای فعــال آن و تأثیــرات آن نــدارم در مــورد همــه چیــز کمــون پاریــس مــی تــوان 
بــا مطالعــه حداقــل کتــاب مارکــس در رابطــه بــا کمــون پاریــس و حداکــرث دیگــر نظــرات در رابطــه بــا آن مطالعــه کــرد و واقعیــات 
را بدســت آورد .آنچــه در اینجــا مــی خواهــم بــا اســتفاده از اعتبــار و نــام کمــون پاریــس ســخن بگویــم تفــاوت باورهــای کارگــران 
در دوره کمــون بــا دوره کنونــی اســت و در نهایــت اینکــه چــرا کارگــران در ســال ١٨٧١ کمــون پاریــس را خلــق مــی کننــد ولــی 

اکنــون کارگــران نهایتــا» بــرای افزایــش ٣٠ درصــدی دســتمزد  حتــی ســنگر بنــدی مــی کننــد  مشــکل کجاســت؟
از یادداشتهای کتاب مبارزه طبقاتی و هجدهم استفاده شود        ............

هامنطــور کــه مشــاهده مــی شــود کارگــران بــا مــرور زمــان و بــا رشکــت در اعرتاضــات و قیامهــا و انقالبــات بــه صــورت همــکاری و 
حامیــت و حتــی تحــت  رهــربی جناحهــای مختلــف بــورزوازی و ســپس خــرده بــورژوازی و در نهایــت بــه صــورت مســتقل رشکــت 
مــی کننــد و بــه ســطحی از اگاهــی مــی رســند کــه تنهــا راه نجــات رسنگونــی رسمایــه داری و برقــراری حکومــت کارگــری اســت ایــن 
نهایــی تریــن ســطح اگاهــی اســت کــه کارگــران اروپــا بخصــوص فرانســه و خاصــه تــر پاریــس بدســت مــی اورنــد و حتــی بــه ان 
عمــل مــی کننــد امــا ایــن ســطح از آگاهــی بــه تنهایــی کافــی نبــود و نیســت یــک ســطح دیگــر بایــد کســب میشــد اینکــه چگونــه 
مــی تــوان تســخیر قــدرت کــرد ایــن ســطح از آگاهــی را نیــز کارگــران روســیه تحــت رهــربی گرایــش مارکسیســم _ لنینیســم بدســت 
آوردنــد. ســطح ســوم آگاهــی الزم بــرای رســیدن بــه جامعــه ای کمونیســتی ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان قــدرت تســخیر شــده 
را بــدون بازگشــت بــه رسمایــه داری و بــدون انحــراف حفــظ کــرد کــه هنــوز ایــن ســطح را مــا کســب نکردیــم ( یعنــی در تجربــه 
تاریخــی طبقــه کارگــر بدســت نیامــده اســت ) چهارمیــن ســطح آگاهــی نیــز آن اســت کــه کارگــران بتواننــد از طریــق  کاربســت 
آن جامعــه کمونیســتی را ممکــن مناینــد هامنگونــه کــه کارگــران پاریــس در رونــد و پروســه عمــل بــه تجربیــات الزم دســت یافتنــد 
و کارگــران روســیه در اکتــرب بــه ســبک کار تســخیر بــه صــورت نــه ماننــد کارگــران پاریــس بــر اثــر تابــع رونــد حرکتــی بلکــه بــه 
صــورت آگاهانــه بــا برنامــه و پالتفــرم مشــخص و بــه صــورت علمــی دســت یافتنــد حــال بایــد از آگاهــی کســب شــده توســط 
کمــون پاریــس و کســب شــده توســط انقــالب اکتــرب بایــد ضمــن تکمیــل و بــه روز کــردن بخــش اول و دوم بــه ســمت کســب تجربه  
بخــش ســوم و چهــارم حرکــت کنیــم امــا بایــد بدانیــم بــدون اســتفاده علمــی از تجربیــات کمــون و اکتــرب و بــدون بــه روز کــردن 
آن آگاهــی هــا منــی توانیــم حتــی یــک گام بــه ســمت کســب بخــش ســوم و چهــارم برداریــم و بــا توجــه بــه اینکــه دشــمن نیــز 
بــا متــام قــدرت در زوایــای مختلــف کار خــود را انجــام مــی دهــد کــه یکــی از آنهــا فریــب و بخصــوص آلــوده کــردن طبقــه کارگــر 
اســت و امــروز بــر اثــر تــرس و یــأس کــه حاصــل رسکوبهــا و شکســتهای طــول تاریــخ اســت بــه اضافــه عقــب نشــینی در آگاهــی 
طبقاتــی و عــدم کســب تجربیــات تاریخــی کارگــران و بخصــوص آلودگــی هــر چــه بیشــرت طبقــه بــه عــادات و افــکار بــورژوازی و 
خــرده بــورژوازی طبقــه کارگــر گرفتــار عــدم ایــامن و اعتقــاد بــه تــوان و قــدرت برقــرای حاکمیــت طبقاتــی شــده انــد بــه دنبــال 
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چنیــن آلودگــی اســت کــه تــن بــه چانــه زنــی مــی دهــد و حتــی آگاهانــه تبدیــل بــه دنبالچــه مــی شــود.
 راه کار چیست و چه باید کرد؟

ــکار و اندیشــه هــا و عــادات  ــه اف ــر ب ــش بحــث آلودگــی طبقــه کارگ ــا ٦٠ ســال پی ــدی حــدود ٥٥ ی ماتریالیســتهای جــوان ایرلن
رسمایــه داری را پیــش کشــیدند و امــروز ایــن موضــوع بیشــرت و واضــح تــر دیــده مــی شــود امــا ایــن آلودگــی ریشــه ای و پایــه ای 
نیســت بلکــه انعکاســی از شکســتها و ناامیــدی هــا و گســرتده بــودن ابزارهــای مــورد اســتفاده رسمایــه داری و وجــود انحرافــات 
بســیار زیــاد در درون طبقــه کارگــر اســت کــه تنهــا از طریــق برقــراری حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر و ایجــاد هژمونــی طبقاتــی مــی 

تــوان بــا چنیــن آلودگــی مبــارزه کــرد .
کمون  پاریس چیزهای زیادی را ثابت کرد و به کارگران گوشزد کرده است

١-انقالبــی بــودن  بــه تنهایــی بــرای رســیدن و انجــام اهــداف کارگــری کافــی نیســت بلکــه بایــد کمونیســت از نــوع  مارکسیســتی 
بــود .

٢-کمــون پاریــس و رونــد انقــالب پــس از شکســت کمــون و در نهایــت انقــالب اکتــرب نشــان داد کــه مارکسیســت بــودن کافــی 
نیســت بلکــه بایــد مارکسیســم همــراه مکمــل خــود یعنــی لنینیســم باشــد تــا بتوانــد امــکان کســب بخــش دوم آگاهــی طبقاتــی 

یعنــی تســخیر قــدرت را بــه صــورت علمــی ممکــن منایــد 
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه تعــدادی از رفقــا ســخت در اشــتباه هســتند کــه فکــر مــی کننــد مــی شــود بــا آوردن کلمــه انقالبــی 
همــراه مارکسیســم مــی تــوان از رش لنینیســم خــالص شــد یــا بــر خــی از رفقــا فکــر مــی کننــد مــی تواننــد بــا بیــان کمونیســم 
علمــی خطاهــای اتفــاق افتــاده را در داخــل جعبــه در بســته پنهــان کــرد ،  چــون وقتــی مــی گوییــم مارکسیســت انقالبــی یعنــی 
اینکــه بعضــی ضــد انقالبهــا مــی تواننــد مارکسیســت باشــند  یــا اینکــه برخــی از مارکسیســتها مــی تواننــد ضــد انقــالب باشــند یــا 
اینکــه اعتقــاد داریــم مارکسیســت مــی توانــد خنثــی باشــد و بــا آوردن کلمــه انقالبــی از حالــت خنثــی خــارج مــی شــود یــا اینکــه 

مارکسیســم بــدون کلمــه انقالبــی ماننــد بــز اخــوش یــا ناقــص اســت کــه مــی خواهیــم بــا کلمــه انقالبــی ارتقــا دهیــم .
مارکسیســم خــود کامــال» انقالبــی اســت انقالبــی بــودن در مــنت و ذات مارکسیســم اســت مــی تــوان گفــت مارکسیســم مســاوی بــا 
انقالبــی اســت حــال نــگاه کنیــد مــی شــود گفــت انقالبــی انقالبــی ! خنــده دار اســت مارکسیســم  خــودش انقالبــی اســت منتهــا 
نیــاز بــه مکمــل دارد و مکمــل آن  ایــن درس را کــه بخــش دوم آگاهــی طبقاتــی اســت بــه مــا داده و تــا زمانــی کــه درس اصلــی 

انقــالب اکتــرب را بــه کار نربیــم طبقــه کارگــر منــی توانــد پیــروز شــود .
متأســفانه انحرافــات بــرای توجیــه انحــراف خــود تــالش مــی کننــد اشــکال مختلفــی بــرای مارکسیســم برتاشــند و ســپس بــرای خــود 
هویــت تراشــی کننــد. امــا آنهــای کــه پشــت عبــارت کمونیســم علمــی ســنگر مــی گیرنــد ،کــدام انحــراف را بــا خــود حمل مــی کنند 
و چــه چیــز هــای را  مــی خواهنــد ال پوشــانی  کننــد؟ توجیــه ایــن جریانــات اینکــه چــون ایســم هــا زیــاد شــده انــد و اختالفــات 
ایســمی زیــان آور اســت بنــا برایــن مــا جریــان کمونیســم علمــی هســتیم و ایــن عبــارت همــه چیــز را در خــود دارد حقیقتــا» نیــز 
همیــن طــور اســت پشــت ایــن عبــارت اصولــی و  انقالبــی (کمونیســم علمــی)  کــه تعــدادی از جریانــات بعنــوان  نقــاب از آن 
ســو اســتفاده مــی کننــد متاســفانه جریانــات فــوق افــکار و اندیشــه هــای خــود را کــه بخشــی از آنهــا  انحرافــی هســتند، پشــت 
ایــن عبــارت پنهــان مــی کننــد ، چــرا کــه توانایــی پاســخ گویــی بــه نقــد هــا را ندارنــد و از ایــن ترفنــد بــرای پــاک کــردن صــورت 
مســئله اســتفاده مــی مناینــد ، علــی رغــم اینکــه مــی گوینــد مــا دیگــر بــه ایســم اعتقــاد نداریــم امــا ایســم هــای گوناگونــی را در 
قالــب کمونیســم علمــی مــی خواهنــد تحمیــل کننــد وقتــی کمونیســم علمــی بــکار مــی برنــد نقــاد منــی دانــد چــه کســی بــه نقــد 
او جــواب خواهــد داد چــون ایــن جریانــات بــه راحتــی مــی تواننــد بگوینــد اون قســمت جــز کمونیســم علمــی مــا نیســت ، یــا مــا 
آن را قبــال» رد کردیــم اینگونــه اســت کــه ماننــد ماهــی لیــز مــی خورنــد. و شــام بــه راحتــی مــی بینیــد هــامن قســمت هــای کــه 
مــی گوینــد رد کردیــم بــه هــامن هــا دو بــاره عمــل مــی کننــد ، ایــن جریانــات نیــز ماننــد قبلــی هــا از شــفافیت بیــان شــانه خالــی 
مــی کننــد ، در واقــع عــدم شــفافیت در ایــن جریانــات از ایــن بابــت اســت کــه توانایــی پاســخگویی بــه نقــد هــای در رابطــه بــا 
استالینیســم و مائوئیســم ندارنــد از ایــن بابــت بــه جــای بیــان ایســم هــا بــا عبــارت کمونیســم علمــی صــورت مســئله را پــاک کــرده 
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از پاســخگویی بــه نقــد هــا شــانه خالــی مــی کننــد. در مــورد مارکسیســت هــای انقالبــی موضــوع دیگــری نهفتــه اســت ، درســت 
ــا  زمانــی کــه بیــن اســتالین و تروتســکی اختــالف بــه اوج رســید اســتالین در یــک ســخرنانی گفــت علــت مخالفــت تروتســکی ب
لنینیســم بــه ایــن دلیــل اســت کــه انهــا مــی خواهنــد تروتسکیســم را بــه جــای لنینیســم بگذارنــد، ایــن گفتــه اســتالین تروتســکی و 
طرفدارانــش را آچمــز کــرد،  در نتیجــه اگــر تروتسکســیت هــا ایســم بــکار مــی بردنــد همــه اذعــان مــی کردنــد کــه گفتــه اســتالین 
درســت بــود بنــا برایــن کار تروتسکیســت هــا بــه مشــکل بــر خــورد مــی کــرد از ایــن بابــت مجبــور شــدند بگوینــد مــا بــا ایســم 
مخالفیــم بنــا برایــن مــی گویــم مارکسیســت هــای انقالبــی ، بنــا برایــن ایــن جریــان نیــز از روی اجبــار در مســیر مخالفــت بــا ایســم 

قــرار گرفتــه اســت ،  امــا یــک موضــوع دیگــری نیــز الزم اســت بــرای همــوار کــردن مســیر تبــادل نظــر بیــان شــود :
متاســفانه هــر جریانــی کلمــه یــا عبــارات رمــزی و کلیــدی دارنــد کــه موقــع نــا توانــی از پاســخگوی بــه نقــد هــا از انهــا اســتفاده 

مــی کننــد کــه عبارتنــد از :
(بــرای رشوع ایــن را مــی گوییــم ) وقتــی شــام مجاهدیــن را نقــد مــی کنیــد و انهــا جــواب ندارنــد مــی گوینــد طــرف عامــل   -١

رژیــم اســت ، 
وقتــی شــام تروتسکســیت هــا را نقــد مــی کنیــد بــه بــن بســت کــه مــی رســند مــی گوینــد طــرف استالینیســت اســت   -٢

ــتند ــت هس ــی استالینیس ــا نوع ــر انه ــز ار نظ ــا نی ــت ه ــی مائوئیس حت
وقتی شام استالینیست ها را نقد می کنید و جواب ندارند می گویند  تروتسکیست است   -٣

وقتــی شــام حکمتیســت هــا را نقــد مــی کنیــد و جــواب نداشــته باشــند مــی گوینــد طــرف چــپ ســنتی اســت یــا ضــد   -٤
ــت ــزب اس ح

وقتــی شــام جریانــات کمونیســم علمــی هــا را نقــد مــی کنیــد و بــه بــن بســت مــی رســند مــی گوینــد طــرف از روی   -٥
ــورژوای دارد. ــرده ب ــکار خ ــرف اف ــا ط ــد ی ــی کن ــودش رشوع م ــخ را از خ ــا تاری ــرد ی ــی پ ــی م ــش انقالب ــخ جنب تاری

وقتــی شــام آواکیانیســت هــا را نقــد مــی کنیــد و حتــی بــا پیــچ و تــاب و سفســطه بــاز هــم منــی تواننــد جــواب بدهنــد   -٦
ــی ســواد اســت.  ــد طــرف ب مــی گوین

وقتــی شــام احــزاب بــرادر را نقــد مــی کنیــد و در بــن بســت قــرار مــی گیرنــد مــی گوینــد طــرف ضــد خلــق یــا عامــل   -٧
امپریالیســت اســت

وقتــی شــام سوسیالیســت هــای خــود بــه خــودی یــا جنبشــی هــا (کارگــر کارگــری هــا و لغــو کار مــزدی هــا)  را نقــد مــی   -٨
ــرا اســت  ــد طــرف اراده گ ــد مــی گوین ــد و جــواب ندارن کنی

...  -٩
و عبــارات ماننــد خــرده بــورژوا و روشــنفکر جــدا از تــوده هــا و... نیــز تکیــه کالم بســیاری از جریانــات اســت کــه هــر وقــت تــوان 

پاســخگویی بــه نقــد هــا را ندارنــد ماننــد نقــل و نبــات نثــار طــرف مقابــل مــی کننــد. 
حــال چــرا مــن ایــن هــا را در اینجــا بیــان کــردم بــرای اینکــه شــاید جریانــات بــا بــاز شــدن موضــوع کمــرت از ایــن کلیــد واژه هــا 
اســتفاده کننــد تــا بشــود فضــای بهــرتی بــرای بحــث و تبــادل نظــر و در نهایــت یافــنت راه حــل ســطح اگاهــی ســوم یعنــی راه 

حفــظ قــدرت کســب شــده را بیابیــم.
برای بهرت مشخص شدن چهار سطح مورد بحث در زیر انها را بیان می کنم :

ــطح  ــن س ــن اولی ــد ، ای ــرار کنن ــر ق ــان را ب ــت خودش ــد حکوم ــی توانن ــه م ــران ک ــنت کارگ ــس داش ــامد بنف ــامن و اعت ای  -١
آگاهــی طبقاتــی اســت کــه در کمــون پاریــس کارگــران تجربــه مــی کننــد کــه تنهــا راه نجــات رسنگونــی رسمایــه داری و بــر قــراری 

ــت . ــن حکومــت دســت یاف ــه ای ــی شــود ب ــران م ــا رهــربی خــود کارگ ــا ب ــه تنه ــری اســت ک حکومــت کارگ
دوم ســطح اگاهــی طبقاتــی کارگــر ان ایــن اســت کــه تنهــا بــا برنامــه و ســازماندهی آهنیــن تحــت رهــربی ســازمانی طبقــه   -٢
کارگــر مــی تــوان تســخیر قــدرت کــرد ایــن ســطحی از اگاهــی طبقاتــی نیــز در انقــالب اکتــرب تجربــه شــد کــه متامــی انقالبــات بعــد 
از ان تکــرار همیــن تجربــه بودنــد نــه بیشــرت از ان حتــی بعضــی از انقالبــات بعــدی تکــرار ناقصــی از آن بودنــد بنــا برایــن انقــالب 
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اکتــرب مناینــده انقالبــات بعــدی خــود نیــز تاکنــون بــوده اســت.
ســطح ســوم داشــنت برنامــه و اســرتاتزی کاملــرت از انقــالب اکتــرب اســت کــه بایــد بــرای حفــظ قــدرت کســب شــده جــواب   -٣

ــه آن برســیم ،  ــون نتوانســتیم ب ــا کن ــه ت ــو باشــد ک گ
داشــنت طرحــی کــه بتواننــد ســه مرحلــه از برنامــه و ســازماندهی را تــار رســیدن بــه جامعــه کمونیســتی تضمیــن کنــد تــا   -٤
بتوانیــم طبقــات را از جامعــه حــذف کــرده بــه جامعــه کمونیســتی برســیم .بــرای اینکــه  مرجلــه ســوم  از ســطح  آگاهــی طبقاتــی 
را ممکــن کــرده بــه چهــارم دســت بیابیــم و رســالت  انقالبــی طبقــه کارگــر را بــه نهایــت برســانیم  بهرتیــن طرحــی کــه تــا کنــون  از 
طریــق اصــول پایــه ای قابــل اثبــات اســت امــا هنــوز در عمــل نتوانســتیم  اصولــی اجرایــی کنیــم  ، بــر قــراری دیکتاتــوری پرولتاریــا 
کــه بــرای محــو چهــار کلیتــی کــه دولــت رسمایــه داری بــر روی آنهــا بــر قــرار اســت رضورت اجتنــاب نــا پذیــر و تاریخــی دارد کــه 
بایــد  بــرای رســیدن بــه جامعــه کمونیســتی بــا اســتفاده از دیکتاتــوری پرولتاریــا  چهــار کلیــت مــورد بحــث را محــو کنیــم  چهــار 

کلیــت مــورد نظرعبارتنــد از : 
الف – محو کلیه متایزات طبقاتی ،

ب – محو کلیه روابط تولیدی که مبنای متایزات طبقاتی( الف) هستند
ج – محو کلیه مناسبات( روابط) اجتامعی که منطبق بر آن روابط تولیدی ( ب ) هستند

د – دگرگون کردن کلیه ایده های که  منطبق بر ان روابط اجتامعی( ج) هستند 
ممکــن اســت استالیتیســت هــا یــا مائوئیســت هــا یــا تروتسکســیت هــا یــا حتــی حکمتیســت هــا و ... هــر کــدام ادعــا کننــد کــه 
مــا ســطح ســوم هســتیم امــا مــن مــی گویــم نــه هیــچ کــدام از شــام نتوانســتید قــدرت کســب شــده را حفــظ منایــد یــا برخــی حتــی 
علــی رغــم وجــود موقعیــت نتوانســتند تســخیر قــدرت نیــز بکنــد از جملــه تروتسکســیت هــا و حکمتیســت هــا و بــا هیــچ بهانــه 
منــی توانــد ایــن ناتواننــد را پنهــان کننــد مثــال» بــا بهانــه وجــود دشــمن مقابــل یــا دشــمن داخلــی ایــن ضعــف قابــل پنهــان کــردن 
نیســت چــون دشــمن دامئــا» تــا زمانــی کــه جامعــه طبقاتــی اســت وجــود خواهــد داشــت دقیقــا» بایــد در حیــن وجــود داشــنت 
دشــمن بایــد بتوانیــم قــدرت را کســب یــا قــدرت کســب شــده را حفــظ مناییــم ، از ایــن بابــت بــا وجــود لنینیســم کــه مکمــل 
مارکسیســت تــا حــد تســخیر قــدرت اســت و بــا توجــه بــه اینکــه مائوئیســم و استالینیســم  و ...چیــز قابــل توجــه کــه بــدرد حفــظ 
قــدرت باشــد بــه بــار نیاوردنــد بیــان انهــا هیــچ وجاهــت علمــی و تئوریــک و اصولــی نــدارد آنچــه مــا اکنــون کــرس داریــم برنامــه 
و اســرتاتزی کامالتــر از انقــالب اکتــرب اســت کــه ایــن بخــش را نــه استالینســم دارد نــه مائوئیســم دارد و نــه تروتسکیســم  و نــه 
حکمتیســت بنــا برایــن هیــچ کــدام وجاهــت بیــان منــی یابنــد. ممکــن اســت مائویســت هــا بیــان مننــد مــا در چنیــن توانســتیم 
تســخیر قــدرت کنیــم مــن هــم قبــول مــی کنــم امــا ایــن هــامن ســطح لینینیســتی اســت اگــر کمــرت نباشــد بیشــرت از آن نیســت. 
بنــا برایــن نیــازی بــه بیــان کــردن و شــلوغ کــردن بــازار نــدارد. و اگــر برخــی حرکــت هــای مثبــت و بیشــرت از لنینســیم موجــود 
در جریانــات فــوق چــون در حــد ســطح ســوم اگاهــی طبقاتــی نیســتند بنــا برایــن ایــن وجاهــت کســب منــی کننــد کــه بــه شــکل 
بیشــرت از مارکسیســم لنینیســم طــرح شــوند هــرده ریزهــای فــوق مــی توانــد بخشــی از مارکسیســم لنینیســم افــزوده شــوند و بــس 

، بنــا برایــن نتیجــه مــی گیــرم :  
مارکسیســم بــدون لنینیســم یعنــی انقالبــی دامئــا» در شکســت قبــل از تســخیر قــدرت در زوایــای مختلــف  ، و اضافــه تــر از ایــن 
فعــال» بــه ســطحی کــه مرحلــه ســوم اگاهــی طبقاتــی را ارایــه کنــد نرســیده اســت ، بایــد مارکسیســم لنینیســم را کــه از پایــه و 
اســاس کامــل تــر از همــه بقیــه اســت  ارتقــاء داد ، تــا امــکان کــم کــردن انحرافــات و یافــنت راه خــروج از بــن بســت و حــل مشــکل 
بحــران رهــربی و  بحــران هویــت  پیــدا کــرد. بیــان همــه ایــن مــوارد از ایــن بابــت اســت کــه بگوییــم دو مرحلــه از رس نوشــت 
ســازترین ســطوح  بــرای آگاهــی طبقاتــی باقــی مانــده اســت کــه بــرای رســیدن بــه جامعــه کمونیســتی رضورت دارد در غیــر ایــن 

صــورت انقالبــات پیــروز نخواهنــد شــد و اگــر هــم پیــروز شــوند دوبــاره قــدرت را طبقــه کارگــر از دســت خواهــد داد.
بهرام دبیری

٢٤ بهمن ١٣٩٦
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حکومت طبقاتی به زبان ساده :
امــا برخــی حــق بیشــرت از برابــری دارنــد (حــق ویــژه ای دارنــد) حــق ویــژه نطفــه اولیــه دیکتاتــوری اســت ایــن هرچــه  کــه باشــد 

و بــرای ســود هــر گروهــی کــه باشــد نطفــه ای از نابرابــری و دیکتاتــوری اســت

( الزم اســت کارگــران بداننــد در حکومــت هــای ضــد کارگــری علــی رغــم وجــود ظاهــر منایشــی و فریــب کارانــه دمکراتیــک متامــی 
بخــش هــای حکومــت هــای رسمایــه داری فیلــرت هــای درجــه بنــدی شــده ضــد کارگــری هســتند کــه هــر کــدام در ســطوحی بــر 
علیــه منافــع کارگــران ســدی ایجــاد مــی کننــد و ایــن یعنــی حکومــت دیکتاتــوری رسمایــه داری علیــه طبقــه کارگــر اســت در ایــن 
رابطــه مــی تــوان مثــال هــای زد در ظاهــر فریبــده حکومــت هــای رسمایــه داری اول تبلیــغ مــی کننــد کــه مناینــدگان و حاکــامن 
بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم توســط مــردم انتخــاب مــی شــوند بنــا برایــن حکومــت هــر چطــور کــه باشــد بــا رای مــردم 
روی کار امــده اســت بنــا برایــن دمکراتیــک اســت ولــی در واقــع ایــن فقــط یــک دروغ اســت در مــورد متامــی کشــور هــای رسمایــه 
داری مــی تــوان مثــال هــای بســیار واضــح و شــفاف بیــان کــرد تــا ثابــت شــود حکومــت هــای رسمایــه داری نــه تنهــا دمکراســی 
ندارنــد بلکــه حتــی بهرتینشــان نیــز دیکتاتــوری رسمایــه داری اســت مثــال در جمهــوری اســالمی اگــر واقعــا» بــه قانــون خودشــان 
پــای بنــد باشــند در انتخــاب رهــرب مــردم دخالــت ندارنــد بلکــه ســناتور هــای مجلــس خــربگان مــی تواننــد دخالــت کننــد کــه انهــا 
نیــز بــه دلیــل اینکــه همــه بایــد روحانــی باشــندیعنی حــق ویــژه ای بــرای شــان قائــل شــده انــد  بنــا برایــن یــک کاســت طبقاتــی 
هســتند و روحانیــت همیشــه طرفــدار قدرمتنــدان و ثرومتنــدان بودنــد بنــا برایــن هــر گــز بــه خواســته کارگــران توجــه نخواهنــد 
کــرد در نتیجــه خــربگان یکــی از دشــمنان طبقــه کارگــر هســتند و از طرفــی حــق کاندیــد شــدن بــرای مجلــس ســنای خــربگان کــه 
رشط بالمنــازه آن روحانــی بــودن اســت توهیــن بــه ملــت ایــران اســت کــه حکومــت اســالمی هیــچ کــس را غیــر آخوندهــا خــربه 
ــا عقــب  ــران در متامــی دنی ــه تنهــا در ای ــه اوج مــی رســد کــه روحانیــت ن ــی ب ــن زمان ــن توهی ــا کــامل تاســف ای ــد و ب منــی دان
مانــده تریــن ، فاســد تریــن و ارتجاعــی تریــن قــرش مــردم را تشــکیل مــی دهنــد و در ایــران چنیــن قــرشی را بــه عنــوان خــربه بــه 
مــردم تحمیــل مــی کنند.فرامــوش نکنیــم منونــه مشــابه مجلــس خــربگان در دیگــر کشــور هــای جهــان عبارتنــد از مجالــس ســنا یــا 
(مجلــس عیــان در بریتانیا)کــه اعضــای آن ســناتور هســتند و مــردم در انتخــاب انهــا دخالتــی چندانــی ندارنــد بلکــه رصوت موجــود 
عامــل اصلــی انتصــاب ســناتور هــا اســت  مجالــس ســنا در مقابــل انتخــاب هــای مــردم ســدی اســت غیــر قابــل عبــور و مجالــس 
ســنا در دنیــا متــام وظیفــه اش ایــن اســت کــه در ســطح بــاال قــدرت مــردم را کنــرتل و ســد کنــد ورشط ســناتور شــدن ایــن اســت 
کــه یــا بایــد خــوش ثــروت بســیار زیــادی داشــته باشــد یــا از طــرف ثرومتنــی یــا ثرومتندانــی کاندیــد شــده باشــد.یعنی ثرومتنــدان 
بــا عضویــت در مجالــس ســنا ســد بزرگــی در مقابــل مــردم و بخصــوص کارگــران ایجــاد مــی کننــد و وجــود مجلــس ســنا در هــر 
ــدون اینکــه مــردم  ــه داری اســت و ب ــوری رسمای ــده اســت کــه حکومــت آن کشــور ضــد کارگــری و دیکتات کشــوری نشــان دهن
بتواننــد در انتخــاب شــدن ســناتور هــا دخالــت کننــد ســناتور هــا مــی تواننــد تاثیــر هــر نهــاد انتخابــی مــردم را خثــی کــرده و از 
بیــن بربنــد از جملــه امریــکا چنیــن اســت و مجلــس ســنای آمریــکا صــد در صــد مشــابه مجلــس خــربگان ایــران اســت نتیجــه اینکــه 
حکومــت هــر دو کشــور دیکتاتــوری و ضــد کارگــری اســت ســپس بــه نهــاد دیگــری در ایــران مــی رســیم کــه شــورای نگهبــان نــام 
دارد عملکــرد ایــن نهــاد در جمهــوری اســالمی بــا دقــت بیشــرت ثابــت مــی کنــد کــه جمهــوری اســالمی یــک حکومــت طبقاتــی و 
متعلــق بــه رسمایــه داران اســت و دیکتاتــوری رسمایــه داری و ضــد کارگــری اســت ایــن را مــی تــوان از عملکــرد شــورای نگهبــان 
طــی ســال هــای گذشــته نتیجــه گرفــت شــورای نگهبــان ماننــد هــر نهــاد رسمایــه داری دیگــر هــر قانــون و یــا الیحــه ای کــه ضــد 
کارگــری بــوده تاییــد کــرده اســت و هــر الیحــه ای کــه مــی توانســت کمــی بــه ســود کارگــران باشــد رد کــرده اســت بنــا برایــن مــی 
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تــوان یــک نهــاد دیگــر دشــمن کارگــران را شــورای نگهبــان نامــربد کــه نــه تنهــا مــردم در انتخــاب انهــا هیــچ حقــی نــدارد بلکــه 
وجــود آنهــا در واقــع بــرای مهــار کــردن مبــارزات مــردم علیــه رسمایــه داری اســت از ایــن جهــت نیــز مــی تــوان گفــت بــا وجــود 
نهــاد هــای ایــن چنینــی هــر گــز انتخــاب کــردن یــا انتخابــی بــودن بقیــه نهــاد هــا ســودی بــرای مــردم نخواهــد داشــت و البتــه 
ــون ، مطبوعــات و ... دامئــا» در حــال  ــو ، تلویزی ــه داری اســت کــه از طریــق رادی ــرت اصلــی و بســیار بزرگــرت تبلیغــات رسمای فیل
فریــب مــردم هســتند و دیکتاتــوری را بــه عنــوان دمکراســی در جامعــه بــه مــردم تحمیــل کــرده و مــردم را خــواب مــی کنــد تــا 
نتواننــد حقیقــت را درک کننــد هــر کارگــری قبــل هــر چیــزی یــا شــنیدن هــر تبلیغــی بایــد بــه ایــن فکــر کنــد کــه در جامعــه ای 
کــه مــردم بــه طبقــات تقســیم مــی شــوند و یــک عــده ای طبقــه رسمایــه دار را تشــکیل مــی دهنــد و عــده ای نیــز طبقــه کارگــر را 
تشــکیل مــی دهنــد هــر حکومتــی رس کار باشــد طبقاتــی اســت و بــرای پیــش بــردن منافــع طبقــه حاکــم را دنبــال خواهــد کــرد در 
ایــن صــورت اســت کــه دیگــر فریــب رادیــو ، تلویزیــون و دیگــر وســایل تبلیغــی را نخواهــد خــورد و درک خواهــد کــرد کــه وقتــی 
شــورای نگهبــان قوانیــن کــه بــه نفــع رسمایــه داران اســت تصویــب مــی کنــد و مــوادی کــه بــه ســود کارگــران اســت رد مــی کنــد 
یعنــی شــورای نگهبــان ابــزار حکومــت رسمایــه داران اســت و حکومتــی هــم کــه شــورای نگهبــان مــی توانــد در ان چنیــن کارهــای 
را بکنــد ان حکومــت هــم رسمایــه داری اســت و وقتــی حکومتــی منافــع رسمایــه داری علیــه کارگــران را تصویــب و اجــرا مــی کنــد 
یعنــی آن حکومــت دیکتاتــوری رسمایــه داری اســت و دیکتاتــوری رسمایــه داری یعنــی حکومــت ضــد کارگــری و بــرای مبــارزه بــا 
حکومــت رسمایــه داری بــرای کســب مطالبــات کارگــری فقــط تنهــا از یــک طریــق ممکــن اســت نــا بــودی حکومــت رسمایــه داری 

و بــر قــراری حکومــت کارگــری ایــن چکیــده اصلــی مبــارزه طبقاتــی در اولیــن قــدم هــا اســت . 
یــک توضیــح دیگــر الزم اســت کــه مشــابه شــورای نگهبــان ایــران در متامــی کشــور هــای رسمایــه داری بــه شــکل هــای مختلــف 
وجــود دارنــد کــه مــا در اینجــا تنهــا بــه یــک کشــور بــه عنــوان منونــه اشــاره مــی کنــم .مثــال منونــه ای مــا مجلــس الکــرتال آمریــکا 
اســت کــه دقیقــا» ماننــد شــورای نگهبــان انتصــاب مــی شــوند و وظیفــه کنــرتل و تصمیــم گیــری در آخریــن مراحــل را بــه عنــوان 

اخریــن فلــرت بــه عهــده دارد.

الربز ولی زاده 
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مقدمه اول:
بخشی از آگاهی سوسیالیستی:

پیروزی کارگران و کسب مطالباتشان در گرو نابودی رسمایه داری است.

بــا نــگاه دقیــق بــه رشایــط واوضــاع رسمایــه داری و حاکمیــت کنونــی ایــران در مــی یابیــم کــه انقــالب کارگــری نزدیــک اســت از 
ســوی دیگــر بــه حامیــت از ادعــای فــوق مــی تــوان ســه مــورد زیــرا بیــان کــرد .

نربد طبقاتی در نظام های استثامری اجتناب ناپذیر است .  ١
انقالب رضورت تاریخی است.  ٢

رسمایه داری دیگر پویا نیست بلکه مانع تغییر و تحول است.  ٣
بــا متــام اینکــه رشایــط آمــاده اســت وســه بنــد فــوق بازتولیــد کننــده وارتقــاع دهنــده رشایــط اســت . امــا پیــروزی انقــالب کارگــری 
نتیجــه نــربد آگاهانــه جنبــش هــای اجتامعــی تحــت رهــربی آگاهانــه طبقــه کارگــر اســت. و آگاهــی کــه از آن ســخن مــی گوییــم ، 
آگاهــی سوسیالیســتی اســت کــه فقــط توســط کمونیســتها بــا اســتفاده از حــزب طبقــه کارگــر مــی توانــد انتشــار یافتــه و در طبقــه 

کارگــر و الیــه هــای مختلــف رســوخ کنــد.
تــک تــک کارگــران ، دانشــجویان، زنــان ، معلــامن و... بایــد بداننــد در حــال حــارض مبــارزه طبقاتــی چنــان شــعله ور شــده اســت 

کــه هــر لحظــه انتظــار بــروز اعتــالی انقالبــی را بایــد داشــت.
دشــمن طبقاتــی کارگــران و الیــه هــای مختلــف اجتامعــی ، بــرای جلــو گیــری از اعتــالی انقالبــی وانقــالب و در نهایــت جلــو گیــری 
از پیــروزی انقــالب کارگــری نیروهــای خــود را در ســطوح مختلــف ســازماندهی و مجهــز بــه ابزارهــای گوناگــون کــرده اســت.در 
ــزار انتقــال آگاهــی  ــه اب مقابــل بایــد کمونیســتها ، پیشــگامان طبقــه کارگــر و انقــالب سوسیالیســتی بایــد هرچــه زودتــر مجهزب
سوسیالیســتی بــه طبقــه کارگــر شــوند تــا در دوره اعتــالی انقالبــی همچــون ســال ٥٧ مجبــور بــه واگــذاری انقــالب بــه ضــد انقــالب 

نشــویم.
کارگــران و فعالیــن جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجتامعــی بایــد بپذیرنــد بدلیــل اینکــه بــورژوازی بــا متامــی تئوریهایــش و اوان 
وانصــارش در کلیــت و حتــی در درون جناحهــای جــزی خــود هرگونــه پویایــی و پیرشوبــودن را از دســت داده و کامــال» ارتجاعــی 
شــده اســت . حــال بــه آنجــا رســیده ایــم کــه تنهــا راه بدســت آوردن مطالبــات اقتصــادی وسیاســی طبقــه کارگــر و الیــه هــای 
ــا انقــالب سوسیالیســتی  ــط ب ــده فق ــات بدســت آم ــظ مطالب ــک و حف ــورژوا دمکراتی ــات ب ــی بدســت آوردن مطالب ــف حت مختل
امــکان پذیراســت. و انقــالب سوسیالیســتی تنهــا تحــت رهــربی طبقــه کارگــر بــا رویکــرد اتحــاد ویــک پارچگــی کارگــران بــه عنــوان 
طبقــه ای بــرای خــود بــا سودجســنت از ابــزاری بــه نــام حــزب طبقــه کارگــر بــا دیــدگاه کمونیســتی ممکــن مــی شــود.بهرت اســت از 
هــم اکنــون بــا اســتفاده از حافظــه تاریخــی خــود بدانیــم هــر کــدام از محــور هــای بیــان شــده در بــاال همدیگــر را تکمیــل نکننــد 

سازمانیابی و سازماندهی

بخشی از وظایف کمونیستی
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، انقــالب آتــی بــه انقــالب کارگــری تبدیــل نخواهــد شــد.(یعنی شکســت خواهــد خــورد) وبــار دیگــر همچــون ســال ٥٧ انقــالب 
شکســت خــورده و توســط یــک بخــش دیگــری ازنظــام رسمایــه داری حکومــت درنــده خویــی ایجــاد شــده کارگــران و کمونیســت 

هــا را بــاز هــم قتــل عــام کــرده رسمایــه داری را یــک بــار دیگــر از مــرگ نجــات خواهــد داد.
وقتــی از رضورت تاریخــی انقــالب ســخن مــی گوییــم منظــور پیــروزی انقــالب بــه صــورت خــود بخــودی نیســت.پیروزی انقــالب 
سوسیالیســتی در بســرت رضورت تاریخــی انقــالب، زمانــی امــکان پذیــر مــی شــود کــه آگاهــی سوسیالیســتی از طریــق حــزب طبقــه 
کارگــر بــه رهــربی طبقــه کارگربــرای خــود بــا رویکــرد کمونیســتی در رشایــط خــاص اعتــالی انقالبــی یکدیگــر را همپوشــانی کننــد.

مقدمه دوم:
یک درس تاریخی

در ســال ٥٧ انقالبــی رشوع شــد . امــا بدلیــل عــدم همپوشــانی محورهــای مختلــف مــورد نیــاز انقــالب سوسیالیســتی ، انقــالب ٥٧ 
شکســت خــورد و ضــد انقــالب حاکــم گردیــد. ضــد انقــالب حاکــم شــده انقــالب را در خــون انقالبیــون خفــه کــرد. 

ــه انقــالب سوسیالیســتی  ــدان آمــدن طبقــه کارگــر چــرا ب ــه می ــی و ب ــالی انقالب ــا در نظــر داشــنت جــو اعت ــن اســت ، ب ســوال ای
ــیدیم؟ نرس

جواب – با اینکه :
رضورت تاریخی کار خود را کرده و کشمکش طبقاتی را به جنگ و نربد خیابانی تبدیل کرده بود.  ١

الیه های مختلف بخصوص عاملین اصلی انقالب یعنی کارگران به میدان آمده بودند.  ٢
نطفه های اولیه حکومت سوسیالیستی کارگران (شوراهای کارگری) تشکیل شده بودند.  ٣

مطالبات کارگری با رویکرد سوسیالیستی همراه با شعار های سوسیالیستی فضای جامعه را آکنده بود.  ٤
کمونیست ها به عنوان پیشگامان طبقه کارگر در صف مقدم نربد طبقاتی حارض بودند.  ٥

اما دو محور دیگر برای کامل کردن و همپوشانی در کنار ٥ محور گفته شده وجود نداشتند.
حزب طبقه کارگر برای سازماندهی و انتقال آگاهی سوسیالیستی وجود نداشت.  ١

انسجام طبقاتی در میان کارگران به عنوان طبقه ای برای خود وجود نداشت.  ٢
عــدم وجــود دو محورنامــربده باعــث گردیــد  ضــد انقــالب پیــروز شــده در دهــه شــصت ســا زمانهــای انقالبــی بــا رویکــرد هــای 
مختلــف ، شــوراهای کارگــری و جنبــش هــای اجتامعــی را رسکــوب کنــد . بخصــوص کمونیســتها دردانشــگاهها ، کارخانجــات ومحلــه 

هــا توســط مهــره هــای رسمایــه داری شناســای ، دســتگیر و گــروه ، گــروه روانــه زندانهــا شــده ، قتــل عــام شــدند.
چنــان قتــل عامــی شــد کــه دیگــر منــی شــد فکــر کــرد کــه کمونیســت هــا بتواننــد حتــی در مخیلــه خــود ســخن از ســازماندهی 
بگوینــد، چــه رســد بــه اینکــه بتواننــد ســخن از انقــالب سوسیالیســتی بــه میــان آورند.قتــل عــام چنــان وســیعی بــود کــه دیگــر 
کســی بــاور نداشــت از ایــن پــس پیشــگام ، انقالبــی ، بخصــوص کمونیســتی دیــده شــود.در پــی آن شکســت اردوگاه رشق مزیــد 

بــر علــت شــد تــا کلمــه انقــالب بــه فراموشــی ســپرده شــود.
تجربــه تاریخــی مــی گویــد قتــل عــام هــای ایــن چنیــن و حتــی وســیعرت از دهــه شــصت ایــران بــه کــرات در اقصــا نقــاط جهــان 
دیــده شــده اســت ، در شــیلی ، ویتنــام ، مالــزی در دوران رضــا شــاه و... بارهــا و بارهــا میلیونهــا کمونیســت را کشــتند. امــا دیــری 
نگذشــته کــه دوبــاره کمونیســت هــا ظاهــر شــدند ، تشــکیالت درســت کردنــد و ســازماندهی قیــام هــا و انقالبــات را عملــی کردنــد.

ــه  ــر ک ــن فک ــا  ای ــه داری ب ــد و رسمای ــرده بودن ــاد ک ــالب ایج ــرت انق ــوخته در بس ــن س ــامن، زمی ــه حاک ــصت ک ــه ش ــس از ده پ
کمونیســتها بــه تاریــخ پیوســته انــد بــا خیــال راحــت دســت آوردهــا ، مطالبــات و شــعارهای کارگــری و سوسیالیســتی کــه از دوران 

انقــالب باقــی مانــده بــود را مــورد هجــوم همــه جانبــه قــرارداد.
امــا از زمیــن ســوخته بــه عنــوان بســرت اجتامعــی علــی رغــم فضــای آلــوده بــه توهــم شکســت سوسیالیســم بــا تکیــه بــر فروپاشــی 
بلــوک رشق، کمونیســت مجــددا» جوانــه زد، رشــد کردوبالیــد. و امــروز بــه جــای رســیده اســت کــه تئوریســین هــای جناحهــای 
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مختلــف رسمایــه داری ایــران بــه یکدیگــر گــرا مــی دهنــد کــه شــیح کمونیســت بازهــم رس بــر آورده اســت اگــر باهــم نباشــیم 
رسمایــه داری را نابــود خواهــد کــرد.

ــا ، در  ــوی تباره ــا ، عل ــان ه ــا ، حجاری ــرن ه ــون باه ــی همچ ــای اطالعات ــتگاه ه ــه گان دس ــرورش یافت ــد پ ــی مانن ــد قوچان محم
ــر  ــدش ... از ســوی دیگ ــژادو بان ــی و دارودســته اش و احمــدی ن ــا ، رفســنجانی و اوان و انصــارش ، کروب ــوع مشــارکتی ه مجم
ملــی مذهبــی هــا ، ملــی گــرا هــا و سوســیال دمکــرات هــا کــه در مجمــوع طیــف گســرتده ای از ارتجــاع – لیــربال – رفرمیســم 
را تشــکیل مــی دهنــد، همگــی تــالش دارنــد حداقــل بــرای رسکــوب مجــدد جنبــش انقالبــی و کمونیســت هــا اختالفــات جناحــی 

ــار بگذارنــد . خــود را کن

مقدمه سوم :
رضورت تاریخی چیست ؟

سوال - چرا از زمین سوخته و از بسرت توهم شکست سوسیالیسم جنبش انقالبی و کمونیست جوانه زده ، رشد می کند؟
جواب – چون :

ادامه و رشد مبارزات طبقاتی تا نابودی رسمایه داری و حاکمیت طبقه کارگر اجتناب ناپذیر است.  ١
حاکمیت طبقه کارگر در بسرت آگاهی سوسیالیستی ممکن می گردد.  ٢

انتقال آگاهی سوسیالیستی بدون سازماندهی کمونیستی ممکن نیست.  ٣
یعنی :

ــا وجــود آگاهــی سوسیالیســتی  ــا حاکمیــت طبقــه کارگــر و حاکمیــت طبقــه کارگــر الزامــا» ب حــل تضادهــای طبقاتــی الزامــا» ب
و آگاهــی سوسیالیســتی الزامــا» بــا ســازمادهی کمونیســتی ممکــن مــی شــود.این اســت رضورت تاریخــی. بنــا بــه ایــن رضورت 
تاریخــی اســت کــه نابــودی کمونیســت هــا و جلــو گیــری از انقــالب ورشــد مجــدد کمونیســت هــا یعنــی بــه ســکون واداشــنت 
زمــان و تاریــخ کــه چنیــن چیــزی امــکان پذیــر نیســت.در همیــن حــال انتقــال آگاهــی سوسیالیســتی و همپوشــانی محورهــای یــاد 
شــده در هیــچ کجــای تاریــخ و زمــان خــود بــه خــود اتفــاق نخواهــد افتــاد بلکــه آنچــه باعــث همپوشــانی مــی شــود ســازماندهی 

کمونیســتی اســت کــه هیــچ گاه خــود بــه خــود و بــدون وجــود حــزب طبقــه کارگــر امــکان پذیــر نخواهــد شــد.

مقدمه چهارم :
کمونیستی کیست؟

بــا در نظــر گرفــنت ســه مقدمــه نتیجــه مــی گیریــم ، حتــی اگــر هــزاران بــار انقــالب کارگــری بــه دلیــل عــدم همپوشــانی محورهــای 
الزم شکســت بخــورد و کمونیســتها قتــل عــام شــوند . بــاز هــم کمونیســت بوجــود خواهــد آمــد ، انقــالب خواهــد شــد و طبقــه 
کارگــر خواســته هــای خــود را مطالبــه خواهــد کــرد . تــا وقتــی کــه همپوشــانی محورهــای الزم بــرای انقــالب سوسیالیســتی امــکان 

پذیــر شــده ، دیکتاتــوری رسمایــه داری نابــود و حکومــت کارگــری (دیکتاتــوری پرولــرتی) بــر قــرار شــود. 
ــالب و  ــرای انق ــزه ای ب ــد انگی ــر باش ــا اگ ــدارد، ی ــود ن ــتی وج ــر کمونیس ــرد دیگ ــی ک ــر م ــه داری فک ــه رسمای ــی ک ــت زمان درس
ســازماندهی ندارد.بلکــه کمونیســت هــای، پراکنــده و بــدون افق و چشــم انداز هســتند.افکار کمونیســتی ظاهرشــده و کمونیســت 

هــا جــان تــازه گرفتنــد.
سوال - چه کسی  کمونیست است؟
جواب – کمونیست کسی است که:

اعتقاد به تغییرات دامئی وبنیادی داشته باشد.  ١
اعتقاد به نابودی رسمایه داری و پیروزی سوسیالیسم کارگری داشته باشد.  ٢
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اعتقاد به حزب طبقه کارگر با سازماندهی کمونیستی با رهربی طبقه کارگر داشته باشد.  ٣
اعتقــاد داشــته باشــد کســب آزادی، دمکراســی کارگــری بــه عنــوان بالرتیــن حــد دمکراســی ، و کســب مطالبــات متامــی   ٤

الیــه هــای اجتامعــی فقــط در حاکمیــت طبقــه کارگــردر قالــب دیکتاتــوری پرولــرتی امــکان پذیراســت.
ضمن اعتقاد داشنت به چهار مورد باال اقدام به عملی کردن اعتقادات خود بکند.  ٥

ــوز کمونیســت  ــی هن ــکار کمونیســتی هســتند ول ــد دارای اف ــول دارن ــد اول را قب ــار بن ــم کســانی کــه چه ــس نتیجــه مــی گیری پ
محســوب منــی شــوند . هــر وقــت بــرای پیــاده کــردن اعتقــادات خــود آســتین هــا را بــاال زد مــی تــوان او را کمونیســت قلمــداد 

کــرد . در واقــع عملــی کــردن چهــار بنــد گفتــه شــده، ســازماندهی کمونیســتی محســوب میشــود.

منت اصلی :
شانزده آذر ٨٦

ــر آورد.و دوشــا دوش  ــن ســوخته رس ب ــا رشــد جنبــش هــای اجتامعــی جنبــش دانشــجویی  پــس از رسکــوب از زمی هــم زمــان ب
جنبــش کارگــری و جنبــش هــای دیگــر رشــد کرد.تــا اینکــه در ســال ٨٥ علــی رغــم اینکــه زیــر مجموعــه ی در مجموعــه دیگــر بــود 
در هــامن حــال نشــان داد هرچنــد کوچــک اســت امــا در بعــد ســازماندهی و رهــربی بــر مجموعــه مرجــع خــود احاطــه رهــربی 

دارد.ایــن احاطــه رهــربی و منودهــای بــارز آن از انقالبــی و کمونیســتی بودنــش رسچشــمه مــی گیــرد.
دراعرتاضــات دوره غیــر اعتــالی کیفیــت کمونیســت هــا بــر هــر کیفیــت و کمیتــی تســلط دارد،ایــن کیفیــت تنهــا بدلیــل داشــنت 
چشــم انــداز انقــالب سوسیالیســتی و قبــول رهــربی طبقــه کارگــر امــکان پذیــر مــی گردد.چــون ایــن کیفیــت مســلط از کمیــت 
کوچــک صــادر مــی شــود و بــرای اینکــه بــه کمیــت بزرگــرت اثــر عمیــق و برگشــت ناپذیــر بگــذارد و خــود را بــه کمیــت بزرگــرت 
تبدیــل کنــد بایــد دســت بــه ســازماندهی کمونیســتی در متامــی ابعــاد آن بزنــد. اگــر ایــن کیفیــت را در دوره اعتــال حفــظ کنیــم 

انقــالب کارگــری پیــروز خواهــد شــد.
جنبــش سوسیالیســتی دانشــجویی بــا شــعار هــا و پالکاردهــای رسخ خــود در ســال ٨٥ اعــالم موجودیــت و حرکــت بــه ســوی مســیر 
کمونیســتی کرد.مهــره هــا ، جنــاح هــای مختلــف و نهادهــای نظــام رسمایــه داری ایــران طــی یــک ســال گذشــته تــالش کردنــد از 
طریــق تبلیغــات و ســم پاشــی ، اخــراج و تعلیــق و زندانــی کــردن دانشــجویان و پیــش بــرد رسکــوب بــا روش هــای گوناگــون و در 
نهایــت همگرایــی جناحهــای مختلــف نظــام، دانشــجویان را از برگــزاری تجمــع هــای شــانزده آذر ٨٦ منــع کننــد. کــه در آخریــن 
تــالش هامهنــگ میــان جناحهــای نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســالمی از ارتجاعــی تریــن جنــاح تــا لیربالهــای درونــی ولیــربال هــاو 
رفرمیســتهای بیرونــی دســت بــه دســت دادنــد وبــه ارتجاعــی تریــن جنــاح از طریــق نوشــته هــا( محمــد قوچانــی و ...) و ســخرنانی 
ها(کروبــی ، یــزدی و...) چــراغ ســبز را نشــان دادنــد. در آخریــن پــرده همــکاری اقــدام بــه دســتگیری رسارسی دانشــجویان کردنــد.

تــا از ایــن طریــق از ســازماندهی اعرتاضــات شــانزده آذر جلــو گیــری کنند.طــی دو روز ٩/١١الــی ٨٦/٩/١٣ تعــداد بیــش از ٣٥ نفــر 
دانشــجو کــه بــه خیــال مهــره هــای نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســالمی ســازمان دهنــدگان هســتند دســتگیر شــدند.اما تجمــع 
دانشــجویان در ســیزده آذر علــی رغــم اختالفــات درونــی در مخالفــت نســبت بــه حرکــت سکتاریســتی و رس دو راهــی قــراردادن 
جنبــش بــرای تــرصف حاصــل و نتیجــه اعرتاضــات بــه ســود تشــکلهای محفلــی و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از دانشــجویان قبــل 
از دســتگیری هــا قصــد رشکــت در ایــن تجمــع را نداشــتند . امــا پــس از دســتگیری هــا بــرای شکســنت طــرح و نقشــه حاکمیــت در 

تجمــع رشکــت کردنــد.
ــه  ــل شــده از ســوی تشــکلهای سکتاریســتی نشــان از روحی ــات تحمی ــه اختالف ــا توجــه ب ــه عمــل کــردن دانشــجویان ب ــن گون ای
ــا خــود را  ــدون اســیر شــدن در حرکــت دســته بندیه ــزوم ب ــع ل کمونیســتی در عمــق جنبــش هــای اجتامعــی دارد، کــه در مواق
مســتقل و آزاد نشــان مــی دهــد.از ســوی دیگــر برگــزاری تجمــع پــس از دســتگیریها نشــان داد ســازماندهندگان واقعــی جنبــش 

ــا حداقــل بیشرتدانشــجویان هســتند. ــه تعــداد انگشــت شــامر بلکــه متامــی ی دانشــجویی ن
برخی نتایجی که از تحلیل برگزاری تجمع سیزده آذر می توان بدست آورد عبارتند از:
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روحیه کمونیستی در عمق جنبش دانشجویی نهفته است.  ١

سازماندهی کمونیستی در این جنبش بسیار ضعیف است.  ٢
جنبــش دانشــجویی رشــد یابنــده اســت و میــل دارد بــه ســوی سوسیالیســم و بدنبــال آن بــه ســمت طبقــه کارگــر حرکــت   ٣

ــد. کن
طیــف بســیار گســرتده ای از دشــمنان طبقــه کارگــر وجــود دارد کــه از رشــد و حرکــت جنبــش دانشــجویی بــه ســمت   ٤

ــد. ــی کنن ــری م ــو گی ــر جل ــه کارگ طبق

نتایج بدست آمده :
سازماندهی کمونیستی چیست؟

هــامن گونــه کــه اشــاره شــد چهــار مــورد اعتقــادی کــه افــکار کمونیســتی هســتند و عملــی کــردن آنهــا کمونیســت بــودن افــراد 
یــا گــروه هــارا ثابــت مــی کنــد.در همیــن حــال متامــی چهــار مــورد نشــان از رسنگــون طلبــی دارند.منــی تــوان چنیــن اهدافــی را 
پیــش بــرد یعنــی کمونیســت بــود و علنــی فعالیــت کــرد کســی کــه بخواهــد علنــی کار کنــد مجبــور اســت اعتقــادات و اعــامل 
خــود را تقلیــل بدهــد و کســی کــه اعتقــادات و اعــامل خــود را نســبت بــه چهــار بنــد گفتــه شــده تقلیــل بدهــد دیگــر منــی توانــد 
کمونیســت باشــد در بهرتیــن حالــت یــک رفرمیســت اســت.در همیــن حــال خزیــدن بــه زیــر زمیــن و دوری از فعالیتهــای اجتامعــی 

نیــز هیــچ ربطــی بــه فعالیــت کمونیســتی نــدارد  بلکــه فعالیــت کمونیســتی ایجــاد تلفیــق بیــن کار علنــی و مخفــی اســت.
در نتیجه منی توان افکار کمونیستی داشت و اعامل کمونیستی انجام داد ولی تابع سازماندهی کمونیستی نبود.

بحــث ایــن نیســت کــه از دســتگیر شــدن و عواقــب آن برتســیم بلکــه نبایــد قبــل از انجــام وظایــف دســتگیر شــویم .وتــا آنجاییکــه 
امــکان دارد کمرتیــن هزینــه را بدهیم.ایــن در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه ســازماندهی کمونیســتی (تلفیقــی بیــن کار علنــی 

و مخفــی ایجــاد کنیــم) داشــته باشــیم.
پلیــس قبــل از انجــام اعرتاضــات تــالش مــی کنــد افــرادی را کــه بــه عنــوان ســازمانده شــناخته شــده انــد دســتگیر کنــد تــا امــکان 

ســازماندهی و برگــزاری اعــرتاض ، اعتصــاب یــا تجمــع از بیــن بــرود.
ــل از اعتصــاب،  ــه دســتگیری رهــربان ســندیکای رشکــت واحدقب ــن کار را کــرده اســت از جمل پلیــس جمهــوری اســالمی بارهــا ای
دســتگیری معلــامن شــب قبــل از تجمــع ، دســتگیری کارگــران فــرش الــربز قبــل از تجمــع و... و دســتگیری دانشــجویان دو روز قبــل 

از شــیزده آذر در ایــن رابطــه دههــا منونــه دیگــر را مــی تــوان مثــال آورد.
در مقابل چنین عملکرد پلیس، یک سازمانده کمونیست چه کاری باید بکند؟

سازماندهندگان نباید شناخته شوند.  ١
الیه دومی برای سازماندهی ایجاد شود.  ٢

ارتباطات هرچه منظم ولی در همین حال گسرتده ودرون توده ها  رسوخ پیدا کند.  ٣
رصف نظــر از اینکــه بیشــرت دانشــجویان چــپ و کمونیســت شــناخته شــده انــد همیــن دانشــجویان بایــد تــالش کننــد   ٤
افــراد جدیــد کــه بــه جنبــش مــی پیوندنــد علنــی نشــوند . حتــی نوشــته هــای خــود را بــا نــام و نشــانی واقعــی منتــرش نکننــد.

دانشــجویان چــپ وکمونیســت بایــد در متامــی تشــکلهای دانشــجویی فعــال شــوند و بــا توجــه بــه رشایــط و امکانــات   ٥
مجموعــه هــای مختلــف جنبــش دانشــجوئی را بــه ســمت قبــول فعالیــت تحــت  رهــربی طبقــه کارگــر هدایــت کننــد.

علنــی نبــودن نبایــد باعــث انفعــال و دوری از اجتــامع شــود(بلکه بــه کارگیــری هــرن تلفیــق کارعلنــی و کار مخفــی مــد   ٦
ــت). ــر اس نظ

تشکیل سلولهای کمونیستی و به کاربردن سه اصل کمنرتن .  ٧
برقراری پیوند با بدنه جنبش های مختلف اجتامعی بخصوص جنبشس کارگری.  ٨
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از چه کسانی باید مخفی بود؟
دشمنان طبقه کارگرکه در خدمت رسمایه داری هستند در ایران به دو طیف تقسیم می گردند.

کلیه نیروهای پلیس و متامی گروهها و افرادی که مستقیام» به نظام رسمایه داری جمهوری اسالمی وابسته اند.  ١
کلیــه افــراد و گروههــای کــه در تجربــه تاریخــی جهانــی از جملــه سوســیال دمکــرات هــا ، لیربالهــا ، نیروهــای ارتجاعــی ،   ٢

ــم. ــناخته ای ــد ش ــه بع ــصت ب ــه ش ــی ده ــا ط ــرد آنه ــق عملک ــه ازطری ــای ک ــرادو گروهه ــتها و اف رفرمیس
الزم است در رابطه با گروه دوم توضیحاتی داده شود.

نیروهــای کارگــر کارگــری - کــه در دوره ســالهای اولیــه دهــه شــصت کارگــران کمونیســت را در کارخانــه جــات بــه پلیــس   ١
ــد. ــو مــی دادن ل

حــزب تــوده – در دهــه شــصت بــه صــورت سیســتامتیک جهــت معرفــی و لــو دادن کمونیســت هــا بــا جمهــوری اســالمی   ٢
ــرد. ــده همــکاری نخواهــد ک ــه در آین ــرد ک ــول ک ــوان قب ــرده اســت و حــال منــی ت همــکاری ک

ــوری  ــا جمه ــتامتیک ب ــکاری سیس ــصت هم ــه ش ــز در ده ــا نی ــتی «اش – اینه ــیون «کمونیس ــا فراکس ــراه ب ــت هم اکرثی  ٣
اســالمی داشــتند. در زندانهــا بــا گذاشــنت کاله کوکــوس کالن بــه رس خــود زندانیــان را شناســایی کــرده و هویتهــای واقعــی آنهــا را 
بــه مامــوران رژیــم لــو مــی دادنــد. لیســت اعضــای خــود را بــه دولــت ، قــوه قضائیــه و مامــوران داده بودنــد تــا زندانیــان نتواننــد 
بــا اســتفاده از نــام اکرثیــت و یــا تــوده ای از مــرگ، خــود را نجــات دهند.ایــن اعــامل توســط یــک یــا چنــد نفــر انجــام منــی شــد 
بلکــه تصمیــم ســازمانی بــه صــورت سیســتامنیک بــوده اســت .بنابرایــن تازمانــی کــه ایــن ســازمان حتــی فراکســیون «کمونیســتی» 
آن کــه فریــب کاری جدیــد اســت اعــامل گذشــته را نقــد نکننــد تفاوتــی بــا فــرخ نگهــدار نخواهنــد داشــت.ممکن اســت بگوینــد 
اســتفاده از کاله کوکــوس کالن بــرای لــو دادن نیروهــا حرکــت فــردی بــوده اســت اگــر ایــن گونــه بــوده پــس چــرا آن افــراد هنــوز 
ــا حــزب تــوده منــی  ــد. امــا هیــچ کــدام از اعضــای اکرثیــت ی در ســازمان حضــور دارنــد و ســازمان آنهــا و خــود را نقــد منــی کن
تواننــد ادعــا کننــد کــه لیســت اعضــای ســازمان را یــک یــا چنــد نفــر بــدون اطــالع و اجــازه کمیتــه مرکــزی بــه قــوه قضائیــه یــا 
جــای دیگــر داده اســت . کســانی کــه در رهــربی اکرثیــت حضــور داشــتند و موافــق دادن لیســت بودنــد یــا در مقابــل آن اعــرتاض 
نکردنــد یــا اگــر توانــش را نداشــتند چــرا هــامن زمــان انشــعاب نکردنــد همــه ای اینهــا نشــان مــی دهــد اکرثیــت و حــزب تــوده 
بــر مبنــای یــک تفکــر و اندیشــه ( کــه خائنانــه اســت) کــه هنــوز هــم دارای هــامن اندیشــه اســت بــا جمهــوری اســالمی همــکاری 
سیســتامتیک داشــته اســت در جایکــه نــام آن مــی توانســت برخــی از زندانیــان را از مــرگ نجــات دهــد بــا دادن لیســت بــه قتــل 
آنهــا کمــک کــرده اســت.و ایــن نشــان مــی دهــد کــه متعقــد بودنــد  زندانیــان دشــمن و جمهــوری اســالمی دوســت اســت و چــون 
ایــن اندیشــه را نقــد نکردنــد بنابرایــن هنــوز ایــن اعتقــاد را دارنــد در نتیجــه هــر وقــت رشایــط ماننــد دهــه شــصت شــود ایــن 
حــزب و ســازمان هــامن کارهــارا از رس خواهــد گرفــت. در ایــن گونــه مــوارد حــزب تــوده تفاوتــی بــا اکرثیــت نــدارد.از ســوی دیگــر 
جــای تعجــب اســت بــا کارنامــه ســیاهی کــه اکرثیــت دارد فراکســیون «کمونیســتی» بــه چــه چیــز ایــن کارنامــه دل بســته اســت کــه 
فکــر مــی کننــد مــی توانــد مایــه افتخــار باشــد ( مــا فکــر مــی کنیــم ایــن فراکســیون امیــد اســتفاده از افتخــارات اکرثیــت را نــدارد 
بلکــه درصــدد اســتفاده از اعتبــاری خائنانــه ای اســت کــه ایــن ســازمان در نــزد جمهــوری اســالمی دارد تــا رسفرصــت راه اســالف 
خــودرا ادامــه بدهنــد) آیــا اکرثیــت حرکــت مثبتــی دارد کــه بتوانــد ســیاهی کارنامــه اش را در ســبک وســنگین کــردن پــاک کنــد و 
چیــز مثبتــی باقــی مبانــد ؟ تــا زمانــی کــه فراکســیون «کمونیســتی « اکرثیــت را نقــد نکنــد و از آن انشــعاب نکنــد منــی تــوان قبــول 

کــرد کــه آنهــا رسبزنــگا کاله کوکــوس کالن بــه رس نخواهنــد گذاشــت. 
ــی از  ــی انجــام داده اســت ول ــر کار هــای خوب ــا متــام اینکــه زرافشــان در ســالهای اخی ــارص زرافشــان و انصــارش – ب ن  ٤
برداشــنت مجــدد اعلــم پوپولیســتی و خلقــی در مــورد جنــگ و انتخابــات و همچنیــن تقســیم رسمایــه داری و جمهــوری اســالمی بــه 
جناحهــای خــوب و بــد مســیری را مــی رود کــه حــزب تــوده و اکرثیــت و... در دهــه شــصت رفتــه اند.زرافشــان هــر آن مــی توانــد 
در حامیــت از آن جنــاح رسمایــه داری و جمهــوری اســالمی کــه بــه آن امیــدوار اســت متامــی کمونیســت هــارا بــه نــام دشــمنان 
خلــق بــه جوخــه هــای اعــدام بســپارد . ایــن عمــل هیــچ ربطــی بــه خــوب بــودن فــردی نــدارد بلکــه اگــر بهرتیــن انســانها در مســیر 
انحرافــی خلــق و امپرالیســم قــرار گیــرد بــه ناچــار هــامن کار هــای را انجــام مــی دهــد کــه حــزب تــوده و اکرثیــت انجــام داده 
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انــد . هامنگونــه کــه امــروز زرافشــان بــه بهانــه مقابلــه بــا جنــگ در مقابــل جنــاح بــه اصطــالح خــوب جمهــوری اســالمی دم مــی 
جنبانــد.

عابــد توانچــه  - او را منــی تــوان دشــمن نامیــد ولــی حفــظ جانــب احتیــاط الزم اســت .توانچــه نــه تنهــا هنــوز کمونیســت   ٥
نشــده اســت بلکــه حتــی افــکار کمونیســتی را نیــز درک منــی کنــد بلکــه در مســیر حرکــت بــه ســوی کمونیســت دچــار هیجانــات 
کمونیســتی شــده اســت.او نیــاز مــربم بــه کمــک دارد تــا کمونیســت را یشناســد . و ایــن وظیفــه ماســت بیــاد داشــته باشــیم هزینــه 

دادن شــکنجه شــدن و زنــدان رفــنت منــی تواننــد دلیــل کمونیســت بــود باشــند .
ــای اجتامعــی و اقتصــادی وباورهــای سیاســی  ــه خاطــر پایگاهه ــا ، سوســیال دمکــرات هــا و... ب رفرمیســت هــا، لیرباله  ٦
کــه دارنــد و همچنیــن باوردارنــد کــه در داخــل طیفــی هســتند کــه رسمایــه داری جهانــی بخصــوص دولــت امریــکا بــرای گزینــه 

ــتند. ــتها هس ــران وکمونیس ــمن کارگ ــر دارد .دش ــالمی در نظ ــوری اس ــل جمه ــی در مقاب احتامل
ســازمانها و احزابــی کــه هــرروز بــه ســمت راســت و رفرمیســت گرایــش پیــدا مــی کننــد و متــام نیروهــای خــود را علنــی   ٧

ــد.  ــه ان ــصت رفت ــه ش ــت در ده ــوده و اکرثی ــزب ت ــه ح ــد ک ــی رون ــیری را م ــامن مس ــا» ه ــا دقیق ــد . اینه ــی کنن م
الزم اســت بدانیــم ســمپاتی داشــنت کســانی در گذشــته و حتــی در حــال حــارض بــه حــزب تــوده و اکرثیــت دلیــل بــر ایــن نیســت 
کــه ایــن ســمپاتها دشــمن هســتند.و منــی تواننــد انقالبــی شــوند.در نتیجــه مــا نبایــد ســمپات هــا را کنــار بگذاریــم بلکــه بــا برنامــه 
دقیــق و ســازماندهی کمونیســتی متامــی آنهــا را آگاه کــرده و جــذب کار هــای کمونیســتی کنیــم.در همیــن حــال کمونیســت هــا 
وظیفــه دارنــد از فریــب خــوردن نیروهــا توســط حــزب تــوده و اکرثیــت بخصــوص فراکســیون «کمونیســتی « و...آن جلوگیــری کننــد 

. در رابطــه بــا دانشــجویان نقــد مــداوم جریانــات انحرافــی وظیفــه دامئــی اســت .
تذکر:

نبایــد فعالیــن دانشــجوئی و کمونیســت هــا ناگهــان غیــر علنــی شــوند.بلکه از علنــی شــدن نیــرو هــای جدیــد جلوگیــری   ١
کــرده والیــه هــای دوم را توســط آنهــا ایجــاد کننــد. در همیــن حــال کار هــای علنــی موجــود را بشــدت بایــد توســعه و ادامــه داد.

نباید دچار هیجانات کارهای انجام شده  یا در حال انجام شویم که باعث رشد محفلیسم می شود  ٢
فریده جعفری 

١٣٨٦/٩/١٥
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نیــاز بــه حــزب را کــه ابــزاری بــرای مبــارزه اســت، نتیجــه پروســه رونــد تکاملــی مبــارزات طبقاتــی مــی دانیــم، کــه در مقطعــی 
از تاریــخ رونــد تکاملــی وجــود حــزب متفاوتــی رضورت اجتنــاب ناپذیــری بــرای عبــور از نقطــه عطــف تاریخــی اســت، کــه اگــر 
حــزب فــوق ســاخته نشــود رونــد تکاملــی مبــارزات طبقاتــی هرگــز از آن مقطــع تاریخی(نقطــه عطــف تاریخــی) منــی توانــد عبــور 
کــرده و بــه مراحــل بعــدی پروســه تکاملــی اجتامعی(ماننــد رسارسی شــدن بــه شــکل ملــی و ســپس جهانــی یــا بالعکــس مبــارزات 
کارگــری ، انقــالب ، تســخیر قــدرت، تشــکیل دولــت کارگــری ، زوال دولــت و طبقــات، لغــو کار مــزدی و بــر قــراری جامعــه بــی 
طبقــه کمونیســتی) دســت یابــد. اعتقــاد داریــم تــا حــاال نیــز ســاخته شــدن حــزب مــورد نظــر بــه تاخیــر افتــاده اســت . از ایــن 

جهــت اســت کــه جامعــه بدلیــل دیــر مانــی رسمایــه داری بــه ســمت گندیدگــی و بربریــت بیشــرت در حرکــت اســت.
هــامن گونــه کــه گفتــه شــد مــا ســاخته شــدن حــزب را نتیجــه تکاملــی پروســه مبــارزات طبقاتــی مــی دانیــم امــا نــه پروســه کــور 
و خــود بــه خــودی بلکــه اعتقــاد داریــم چــون پــس از عبــور از ایــن مقطــع تاریخــی بــه مرحلــه ی از پروســه رونــد تکاملــی جامعــه 
مــی رســیم کــه بــا متامــی مراحــل قبلــی ضمــن تفــاوت شــکلی و ماهــوی دارای مقولــه هــای نقــش افرینــی کــه ماهیتــان تغییــر 
یافتــه نســبت بــه قبلــی هــا خواهنــد بــود. بنــا برایــن حــزب فــوق بعنــوان ابــزار مبــارزه از جهــت ســاخته شــدن نیــز بایــد دارای 

تفــاوت هــای شــکلی و ماهیتــی باشــد.
چــون مطالبــات طبقــه کارگــر ماهیتــا» بــا مطالبــات طبقــات ماقبــل دارای تفــاوت اســت بنــا برایــن مبــارزات بــر مبنــای چنیــن 
مطالباتــی حاصــل متفــاوت ببــار خواهــد آورد، از ایــن زاویــه نیــز مــی تــوان گفــت تســخیر قــدرت توســط کارگــران تنهــا شــکل 
عبــور از نقطــه عطــف رونــد تکامــل تاریخــی اســت. کــه پروســه رونــد تکاملــی اجتامعــی را نیــز دچــار تغییــر و تفــاوت ماهــوی 

نســبت بــه دوره هــای تکاملــی قبلــی خواهــد کــرد. 
بنــا برایــن ســبک و روش کار او بــا ســبک و روش کار طبقــات ماقبلــی متفــاوت اســت، در شــکل نظــام هــای تولیــدی قبلــی تکامــل 
بــه دنبــال مبــارزه و پیــروزی خــود بــه خــود شــکل مــی گرفــت چــرا کــه ســیر تکاملــی رشــد در جهــت رشــد ، تکامــل و تثبیــت 
رشایــط موجــود بــوده اســت یعنــی همــه ی تــالش و مبــارزات در جهــت رشــد و تکامــل و بــه نهایــت رســاندن مالکیــت خصوصــی 
بــوده اســت، و اکنــون در رسمایــه داری مالکیــت خصوصــی بــه شــکل و ماهیــت صــد در صــد کامــل خــود دســت یافتــه اســت و 
دیگــر جــای بــرای کاملــرت شــدن مالکیــت خصوصــی باقــی منانــده اســت اکنــون زمــان آن رســیده کــه بایــد تحــول کیفــی رخ بدهــد 
یعنــی مالکیــت از خصوصــی بــه مالکیــت اجتامعــی تغییــر ریــل بدهــد، ایــن بــا تکامــل مالکیــت خصوصــی کــه نطفــه هــای آن در 
جامعــه ماقبــل بــرده داری بــه شــکل بــدوی رشوع شــده بــود و بــا تبدیــل شــدن جامعــه بــه بــرده داری شــکل شــفاف تــر از بــدوی 
بــه خــود گرفــت و از بــرده داری بــه فئودالــی کاملــرت شــد و از فئودالــی بــه رسمایــه داری شــکل خصوصــی تــری بــه خــود گرفــت 
تــا اینکــه ظرفیــت تکاملــی کمیــت و کیفیــت فــرد گرایانــه مالکیــت خصوصــی صــد در صــد کامــل شــده اســت و هیــچ گونــه شــکل 
و ظرفیــت جدیــدی کــه بتوانــد همچنــان مالکیــت را در چهــار چــوب خصوصــی رشــد بدهــد باقــی منانــده اســت بنــا برایــن امــکان 

بحث و تبادل نظر تئوریک

چرا ساخنت حزب سخت تر از قبل شده است؟
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حرکــت و رشــد تکامــل جامعــه در تغییــر ماهیــت مالکیــت اســت یعنــی بایــد از مالکیــت خصوصــی بــه مالکیــت اجتامعــی تغییــر 
ریــل یابــد ، همچنیــن در حــال حــارض کــه متامــی مقولــه هــای نقــش افریــن در مبــارزات طبقاتــی و ســاختار هــای نظــام تولیــدی  
هامهنــگ بــا مالکیــت خصوصــی( ماننــد دولــت ، طبقــات ، مناســبات تولیــدی، روابــط مــزدی و...) بــه کــامل تکامــل خــود رســیده 
انــد، از ایــن جهــت اســت کــه تنهــا راه ادامــه رونــد تکاملــی تاریخــی تغییــر بســرت حرکــت اســت کــه در بســرت جدیــد مالکیــت از 
خصوصــی بــه اجتامعــی رشوع بــه تکامــل خواهــد کــرد و بــه دنبــال و متناســب بــا تغییــرات آن مناســبات تولیــدی دچــار تغییــر و 

تکامــل در رونــد جدیــد و هامهنــگ بــا ایــن تغییــرات دولــت و طبقــات رونــد زوال در پیــش خواهنــد گرفــت.
در نتیجــه ادامــه جریــان رونــد تکاملــی اجتامعــی در بســرت متفاوتــی جریــان خواهــد یافــت و بــرای بــر قــراری چنیــن بســرتی 
ــن عمــل  ــد، چنی ــدی را رشوع منای ــد و بســرت تاریخــی جدی ــور کن ــد از یــک نقطــه عطــف تاریخــی عب ــی بای ــد تکامل پروســه رون
ــا مطالبــات نیروهــای ماقبلــی اســت چنیــن نیــروی طبقــه  عبــوری را نیــروی مــی توانــد ممکــن کنــد کــه مطالباتــش متفــاوت ب

کارگــر اســت،
منتهــا چنیــن تغییــر ژرفــی بــا توجــه بــه قــدرت رسمایــه داری و ابــزار هــای متنوعــی کــه بــرای حفــظ خــود و مانــع تراشــی در 
مقابــل رونــد تکاملــی تاریــخ دارد بــدون داشــنت ابــزاری توامننــدی بــرای مقابلــه ممکــن منــی شــود ابــزار فــوق بــرای طبقــه کارگــر 
ــا  ــا اســتفاده از آن در نقطــه عطــف تاریخــی ب ــا بتــوان ب ــا کنونــی باشــد، ت ــا همــه احــزاب ت حزبــی اســت کــه بایــد متفــاوت ب
تســخیر قــدرت و بــر قــراری حاکمیــت ضمــن نجــات برشیــت از زوال در شــکل بربریــت رسمایــه داری جریــان تاریــخ را از بــن 
بســت کنونــی رونــد تکاملــی تاریــخ خــارج کــرد و عبــور بــه شــکل جدیــدش را ممکــن منــود نهایتــا» خــروج از ایــن بــن بســت بایــد 
اگاهانــه بــا ســازماندهی مبــارزه توســط طبقــه کارگــر و بــا ابــزار اجتنــاب ناپذیــری بــه نــام  حــزب طبقــه کارگــر کــه هــر گــز خــود 

بــه خــود ســاخته نخواهــد شــد امــکان دارد. 
بــه دلیــل ســلطه کامــل رسمایــه داری از هــر جهــت و رسکــوب هــای شــدید پنهــان و آشــکار و صــد البتــه سیســتامتیک کــه از ابــزار 
هــای بســیار مــدرن ســود مــی بــرد و در بســیاری از مــوارد امــکان دور زدن انهــا ماننــد گذشــته وجــود نــدارد ( مثــال» جعــل مــدارک 
غیــر ممکــن شــده اســت، یــا جابــه جــای نیروهــا بــدون شــناخته شــدن غیــر ممکــن شــده اســت ، و...) همــه اینهــا مبــارزه و ســاخته 
شــدن حــزب را بســیار مشــکل کــرده اســت یکــی از علــل عمــده ای کــه باعــث شــده جریــان تکامــل تاریــخ بــه بــن بســت برســد 
وجــود تکنولــوژی بســیار مــدرن اســت کــه امــکان دور بــودن از چشــم رسمایــه داری را در حــد بســیار بــاالی غیــر ممکــن کــرده 
اســت همــه ی اینهــا بــه مــا مــی گوینــد ســاخته شــدن حــزب بــه صــورت خــود بــه خــودی و بــه شــکل هــای گذشــته غیــر ممکــن 
اســت بایــد روش وســبک متفــاوت جدیــدی یافــت . بنــا برایــن ســاخته شــدن حــزب پروســه آگاهانــه اســت کــه دچــار تاخیــر نیــز 
شــده اســت از ایــن جهــت اســت کــه طبقــه کارگــر جهانــی نــه تنهــا مبارزاتــش دچــار دور تسلســل شــده اســت بلکــه در بســیاری 
از نقــاط جهــان دچــار عقــب گــرد و شــکل ارتجاعــی یافتــه اســت البتــه بدنبــال چنیــن افــت جریــان مبــارزات کارگــری اســت کــه 
مبــارزه در کل جهــان شــکل بســیار ارتجاعــی بــه خــود گرفتــه اســت و ایــن یــک رونــد اســت کــه طــی دهــه هــای زیــادی رشوع 
شــده و امــروز در اوج نــربد هــای بربــری و تروریســتی خــود را نشــان مــی دهــد همــه اینهــا حاصــل بــن بســت تکامــل تاریخــی 
اســت کــه نتیجــه دیرمانــی و جــان ســختی رسمایــه داری و نــا توانــی در عبــور از نقطــه عطــف تاریخــی و عــدم عبــور از بــن بســت 
کــه باعــث گندیدگــی رسمایــه داری و بطبــع گندیدگــی متامــی مقولــه هــای کــه تحــت تاثیــر مثبــت یــا منفــی رسمایــه داری هســتند 
و بــه دنبــال آن عــدم امــکان رشوع حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم اســت کــه باعــث گردیــده سوسیالیســم نیــز بــه آرمانــی رویایــی 
و نــا شــدنی بــرای تــوده هــا تبدیــل شــود کــه بــا گذشــت هــر روز بــر گندیدگــی رسمایــه داری و فــرو رفــنت اجتــامع در بربریــت 

بیشــرت مــی شــود  تنهــا راه عبــور از ان ســاخته شــدن حــزب و انقــالب کارگــری اســت .
اما ساخته شدن حزب با توجه به رشایط کنونی نیاز به صرب انقالبی و تحمل رفیقانه دارد .

بهرام دبیری
٢١/دیامه /١٣٩٦
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ــه اعــدام  ــوان بازداشــت و ســپس ب ــه در ســال ۸۸ توســط نیروهــای اداره اطالعــات شــهر مری ــی سیاســی ک ــرادی زندان ــار م زانی
ــربد. ــر حکــم اعــدام بــرس می ــدان زی محکــوم شــد. حــدود ۹ ســال اســت کــه وی در زن

او نامه اش را که بدست کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رسیده است، اینچنین رشوع میکند:
لرزش چوبه داری که تبدیل به طنین سیم های سه تار شد

۹ ســال گذشــت ۹ســال کــه شــب و روزش را بــا حکــم غیــر انســانی اعــدام ســپری کــردم. در ایــن مــدت طوالنــی همیشــه چنــد مــرت 
طنــاب و چنــد تکــه چــوب را در متــام لحظــات در کنــارم احســاس کــردم و خیلــی شــب هــا حتــی بــه دار آویــزان شــدن خــود را 
دیــده ام. نــه ســال اســت کــه شــب و روزش بــه چوبــه دار و طنابــی کــه قــرار اســت آنــرا بــه دور گردنــم بیاندازنــد مــی اندیشــم 
امــا بــه جایــی نرســیدم جــز اینکــه خــود را بــا ایــن اندیشــیدن خســته کــردم. هــر بــار بــا اعــدام کــردن جوانــان در ایــن رسزمیــن 

احســاس میکــردم کــه نوبــت مــن هــم فــرا رســیده اســت.
تــا اینکــه تصمیــم گرفتــم در ذهنــم تصویــر دیگــری از طنــاب را بســازم کــه اگــر روزی بــرای حلــق آویــز شــدن بــه آن نزدیــک شــدم 

هراســی نداشــته باشم.
تصویــر چوبــه داری کــه در ذهنــم بــه ســه تار تبدیــل شــد و طنابــش را ســیم هــای آن تجســم کــردم. اینگونــه شــد کــه تصمیــم 
گرفتــم خــود ســه تار را درســت کنــم تــا هــر بــار کــه بــه اعــدام فکــر میکنــم بــه جــای دلهــره و نگرانــی از آن بــا نواخــنت ســه تار 

و نواهایــش احســاس آرامــش کنــم.
اینگونــه هــراس لــرزش طنــاب دار را بــا دوران انگشــت هایــم بــر ســیم هــای ســه تار فرامــوش کــردم. اکنــون کــه دوســال اســت 
خــواب ایــن لــرزش غیرانســانی را بــه طنیــن ســه تار تبدیــل کــرده ام و بــا آن غــم دوری ۹ ســاله از پــدرم و مــادر و بــزرگ شــدن 
”دیــده“ ام کــه حــرست آن بــه دمل مانــد و تنهــا آرزویــم نواخــنت نغمــه زندگــی بــرای دیــدار دوبــاره ی ”دیــده“ ام اســت ســالهای 

زنــدان را بــه ۹ ســال رســاندم.
”دیــده“ ام نازنیــن تریــن زندگیــم، شــاید یــادت نباشــد ولــی میتوانــی از پــدر و مــادرم بپرســی غوغــای رقــص و پایکوبــی بعــد از 
بــه دنیــا آمدنــت را و جنجالــی کــه بــر رس انتخــاب نــام تــو برپــا شــده بــود و مــن نامــت را ”دیده“گذاشــتم کــه روزی دیــده گانــم 
باشــی و اینگونــه ایــن روزهــا در فــراغ دیــدار تــو همــگان میداننــد کــه بهــار زندگیــم را جــز تــو کســی نیســت و امیــد فــردای آزادی 

ام نواخــنت نوایــی اســت پــراز آالم و دردهــای دوری تــو.
خواهــر عزیــزم، دیــده جانــم، سالهاســت کــه دیــده گانــم جــز دیــوار هایــی بلنــد و ســیم هــای خــاردار زنــدان چیــزی بــه خــود 
ندیــده و آینــده ای مبهــم کــه در انتظارمــان نشســته اســت. میخواهــم از ایــن فاصلــه هــای دور در پــی بــزرگ شــدنت چنــد کالمــی 
بــا تــو ســخن بگویــم کلــامت و جمالتــی کــه هضــم کردنــش بــی شــک برایــت ســخت خواهــد بــود، اگــر درد هــا و ناگفتــه هایــم 

بــه همیــن کاغــذ پــاره هــا ختــم شــود.

خاطرات مستند

دلنوشته ای از زانیار مرادی؛ برای خواهرش 
مبناسبت جشن تولد شانزده سالگی او
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”دیــده“ ام یگانــه معنــای زیســنت و دوســت داشــنت ایــن روز هــا کــه ۱۶ ســاله گشــته ای و فضــای زندگــی بــی شــک برایــت معنایــی 
فراتــر از شــادی هــا و خنــده هــای کودکانــه اســت، بــا تــو از ایــن زندگانــی کــه در انتظــارت اســت میخواهــم ســخن بگویــم ولــی 
ســخنانم نــه از درد هــا و رنــج هــای چنــد ســاله ی زنــدان، شــکنجه و تبعیــد اســت و نــه ســخن از ســوزش شــالق هــای نشســته 
بــر تنــم و نــه هیــچ ســخنی دیگــر از خــودم، بــا تــو میخواهــم از فراموشــی ایــن دردهــا و رنــج هــا در قــدم گذاشــنت بــر زندگانیــت 

ســخن بگویــم، نــه زندگانــی ای نــه بــرای زنــده مانــی بلکــه بــرای عشــق ورزیــدن بــه انســان و انســانیت.
دیــده ام ,همــه هســتیم ,از تــو خواهشــی دارم کــه اگــر دیــداری بینــامن نبــود بــذر انتقــام و کینــه بخاطــر متحمــل شــدن ایــن 
شــکنجه هــا و زنــدان هــا و حکــم ناعادالنــه و غیرانســانی را در دل خــود نــکاری کــه انتقــام مــا لبخنــد کودکامنــان خواهــد بــود، 

بــه دنیایــی بهــرت از امــروز بیاندیــش  کــه در آن ارزش انســان نــه رنــگ پوســتش اســت نــه مذهــب و نــه جنســیتش اســت.
اگــر چــه ایــن روز هــا ایــن هــرن بنــد پــروران گریــزان از هــرن، ســه تــارم را شکســتند، ولــی نغمــه هــا و مــارش ایــن دوســال همدلــی 
ســه تــارم را هرگــز نتواننــد از مــن بگیرنــد کــه گــر هــزاران بــار و هــزاران بــار دگــر بــا پوتیــن هایشــان بــر آن فــرود آینــد باز هــزاران 

و هــزاران بــار دگــر اگــر نتوانــم بــا دســتانم آن را بســازم در قلبــم آن را بــرای تــو خواهــم رسود.
دیده ام، رویای آزادی ام، شاید از خود بپرسی مگر میشود عزیزت را به دار بیاویزند و فراموش کنی؟!

آری نازنیــن ام حــق بــا توســت و منیشــود فرامــوش کــرد ولــی اگــر قــرار باشــد امیــد زندگــی ات را بــا انتقــام ســپری کنــی بــی شــک 
آن دنیــای زیبایــی کــه الیــق توســت در ایــن حــس گــم میشــود، حســی کــه شــب هــا و روزهــا در ســلول هــای انفــرادی و زیــر 
شــکنجه بــه آن اندیشــیدم و بــاور مــن شــده اســت کــه بــا کینــه هایــامن نبایــد بدلــی از ایــن مغــز هــای مســمومی کــه مردمامنــان 

را بــه زنجیــر کشــیده انــد شــویم.
ــودکان  ــه ک ــا عشــق ب ــگاه انســانیت را ب ــی و جای ــگ و مذهــب و جنســیتی خــود را بیاب ــه فراســوی هــر رن ــدم آن اســت ک امی
رسزمینــامن تقســیم کنــی کــه ایــن روز هــا در خــون و آتــش مــی غلتــد و بهــارش را تــو و هــم نســل هــای تــو بایــد شــکوفا کننــد 

و بهــاری کــه در آن رهایــی زن رهایــی انســان اســت و جــواب هــم صدایــی هــا دیگــر پلیــس ضــد شــورش نیســت.
زانیار مرادی / زندان رجایی شهر کرج – ۲۹ آذرماه  ۹۶
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۱۱ دی ۱۳۹۶
طاهر خلجانی

ــا موضــوع اعرتاضــات اخیــر در ایــران درک  آنچــه بــه واســطه اخبــار رســانه ها و فیلمهــای ارســالی از شــهرهای مختلــف ایــران ب
می شــود تفــاوت بســیاری بــا آن دریافتــی دارد کــه در خیابان هــا و در میــان معرتضیــن بــه دســت می آیــد. در خیابانهــای ایــران 
چــه خــرب اســت؟ بــه نفــع بــر انــدازی شــعار داده می شــود؟ خواســته اقتصــادی اســت؟ اعــرتاض بــه بیــکاری و گرســنگی اســت؟ در 

حامیــت از خانــدان پهلــوی شــعار می دهنــد؟ معرتضــان جمهــوری می خواهنــد یــا ســلطنت؟

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران، ۹ دی
شهر در روشنایی؛ شهر در تاریکی

ــی  ــت ول ــده اس ــرت ش ــتاگرام فیل ــرام و اینس ــط تلگ ــد , فق ــواره ای می گوین ــبکه های ماه ــد. ش ــع کرده ان ــت را قط ــر اینرتن از ظه
ــی و  ــایت های داخل ــز خــربی نیســت و س ــات“ نی ــی اطالع ــبکه مل ــال قطــع اســت. از ”ش ــت کام ــران اینرتن ــاط ای , بســیاری ازنق
رســانه های اینرتنتــی خــود رژیــم نیــز کار منی کنــد. بــه خیابــان مــی روم تــا اعرتاضــات را دنبــال کنــم. تــا وقتــی هــوا روشــن اســت 
خــربی از اعرتاضــات نیســت. در بعضــی شــهرهای ایــران اعرتاضــات در طــول روز و حتــی از ســاعت ۱۱ صبــح آغــاز می شــود امــا 
در اکــرث شــهرهای ایــران گویــی مــردم بــی دفــاع منتظــر تاریکــی هــوا هســتند. دالیلــی دیگــری هــم وجــود دارد، در ایــن ســاعات 
مــردم از رس کار بــر می گردنــد و پتانســیل بیشــرتی بــرای اعرتاضــات وجــود دارد. همچنیــن خیابانهــا شــلوغ و پــر ترافیــک باعــث 
می شــود کــه تحــرک نیروهــای امنیتــی و ضــد شــورش کاهــش بیابــد. افــزون بــر ایــن، تاریکــی شــب کیفیــت عکس هــا و فیلم هــای 

نیروهــای امنیتــی را پاییــن آورده و شناســایی افــراد را دشــوارتر می کنــد.
بــا وجــود گذشــت چنــد روز از اعرتاضــات شــدید مردمــی، آنطــور کــه انتظــار مــی رود پلیســی در خیابــان نیســت. شــاید اشــتباه 
باشــد امــا بــه نظــر می رســد درجــه داران رده پاییــن پلیــس کــه معمــوال افــراد خشــنی و بــی ادبــی هســتند و عــادت دارنــد خیــره 
بــه چشــمهای مــردم و رهگــذران نــگاه کننــد، ترجیــح داده انــد بــا مــردم چشــم در چشــم نشــوند. ایــن حســی اســت کــه مــردم 
گاهــی بــه زبــان می آوردنــد: «خودشــان را زده انــد بــه مــوش مردگــی»، «همشــون ترســیدن»، «دوره قلدربازی شــان متــام شــده» 

و…
تــا وقتــی هــوا روشــن اســت خــربی نیســت امــا گــرگ و میــش کــه می شــود مغازهــا در خیابانهایــی کــه محــل اعــرتاض بــوده اســت 
بســته می شــود و مغــازه داران کرکــره را پاییــن می کشــند. وقتــی هــوا کامــال تاریــک می شــود و ترافیــک ســنگین می شــود دلیــل 
آن مشــخص می شــود. جوانــان محــالت فقــر نشــین در دســته های ده تایــی، پانــزده تایــی و بیشــرت در حــال حرکــت بــه ایــن نقــاط 
هســتند. افــرادی بــا تیــپ لبــاس شــخصی و بســیجی در پیاده رو هــا حضــور دارنــد امــا ایــن جوانــان ترســی از آنهــا ندارنــد. بعضــی 
از ایــن جوانــان روی خــود را بســته اند و بعضــی دیگــر بــه زدن ماســک قناعــت کرده انــد. بعضــی نیــز برایشــان مهــم نیســت کــه 

چهره شــان دیــده شــود. دلســوزانه هشــدار می دهــم کــه مراقــب باشــید. جواب هــا شــنیدنی اســت:
«مثــال میخواهنــد چــکار کننــد؟ »، «ایــن دفعــه دیگــه متومــه»، «از کار اخــراج میشــم؟ ســه ســاله بیــکارم! »، «نگــران زن و بچــه ام 

دویدن زیر زوزه گلوله ها – گزارش میدانی
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باشــم؟ نان خــور اضافــه پــدرم هســتم»، «بیچــاره صاحبخانــه! اگــر مــرا بگیرنــد طلبــش را از کــی میگیــره؟ »، «مــن حــارضم یــک 
روز بــدون ایــن رورسی لعنتــی زندگــی کنــم بعــدش مبیــرم»، «قبیلــه یعنــی یــه نفــر»، «بــه خــدا کســی بیــاد رساغ مــن اول بــا قمــه 
او را قیمــه می کنــم بعــد خــودم را می کشــم»، «اعــرتاض حــق قانونــی ماســت. مــا کــه کار بــدی منی کنیــم کــه برتســیم. مســاملت 

آمیــز داریــم شــعار می دهیــم» و…

درگیری رشوع می شود
معلــوم نیســت الســتیک ها از کجــا می آینــد. آتــش زده می شــوند و چهــار راه هــا بســته می شــوند. تابلوهــای راهنامیــی رانندگــی 
ــر گازهــای  ــا گاز اشــک آور و دیگ ــه ب ــرای مقابل ــد و ب ــد می آی ــا بن ــد. خیابانه ــان می رون ــه در آورده شــده و وســط خیاب از ریش

ــه می کشــد. ــد گاز فلفــل و گار تهــوع آور آتش هــا زبان شــیامیی مانن
در پنــاه اقدامــات جوانــان جــان بــه لــب آمــده محــالت فقیــر نشــین، مــردم شــعار می دهنــد: «مــرگ بــر دیکتاتــور»، «مــرگ بــر 
خامنــه ای»، «آخونــد بــرو گمشــو»، «ســید علــی حیــا کــن، مملکــت رهــا کــن»، «اســالم پلــه کــردن، مــردم زلــه کــردن»، «رضاشــاه 
روحــت شــاد»، «نــه غــزه، نــه لبنــان، جانــم فــدای ایــران»، «نرتســید، نرتســید، مــا همــه بــا هــم هســتیم»، «بــرادر ارتشــی، حامیــت، 

حامیــت» و…
ــان معــرتض  ــن جوان ــه ای ــا ب ــد. آنه ــر می رون ــه از شــعار دادن فرات ــر روی کســانی اســت ک ــروی ضــد شــورش بیشــرت ب ــز نی مترک
ــد. کســی  ــدن می کنن ــه دوی ــه دوال می شــوند و رشوع ب ــنیده می شــود و هم ــی ش ــد. صداهای ــان منی دهن ــر ام ــکاری و فق ــه بی ب
ــه  ــده ک ــام نش ــا مت ــوز حرفه ــودی؟ هن ــا نب ــب اینج ــه دیش ــق مگ ــند: احم ــه داد می کش ــت و بقی ــی اس ــک صوت ــد نارنج می گوی
ــه خواســته های  ــی ک ــوش می رســد. معرتضان ــه گ ــه ب ــل صــدای ۲۵ شــلیک در طــی ۱۰ ثانی ــدازد. حداق ــی را می ان ســاچمه ها یک
ــت  ــا رضای ــرت از کشــنت م ــه کم ــد: «ب ــد. می گوی ــرار می کنن ــد ف ــلحه می بینن ــی اس ــا وقت ــند ام ــوم منی ترس ــد از بات اقتصــادی دارن
ــد. مــا اضافــه ایــم تــوی ایــن مملکــت» و چنــد نفــر دیگــر بــا فحــش بــه حکومــت و دولــت و پولدارهــا پــی می گیرنــد  منی دهن

ــد: ــی همــه را خامــوش می کن ــا شــعار اصل ام
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کار و زندگی کودکان افغانستانی در مراکز بازیافت زباله کرج

غربت برای ما بوی زباله می دهد
ترانه بنی یعقوب  

چنــد دقیقــه ای کــه در محــل بازیافــت زبالــه می ایســتی، ســینه ات بــه خــس خــس می افتــد. آنقــدر زنبــور و پشــه و مگــس تــوی 
هــوا هســت کــه اگرچنــد لحظــه ای غافــل شــوی، وارد دهانــت می شــوند. ســاعت ۸ صبــح، کمــی باالتــر از میــدان والفجــر کــرج 
درســت در مرکــز شــهر، در یکــی از مراکــز بازیافــت زباله ایــم. نرگــس صحرانــورد، فعــال حقــوق کودکانــع همراهی مــان می کنــد. 
۷۰ مــرد کــه ۳۰ نفرشــان زیــر ۱۸ ســال ســن دارنــد، همیــن جــا زباله هایــی را کــه جمــع کرده انــد بــه پیامنــکار تحویــل می دهنــد 
ــح  ــبی اول صب ــان از کاس ــا گاری دستی های ش ــه ب ــا را ک ــا بچه ه ــیم ت ــا باش ــح اینج ــاعت ۸ صب ــد س ــد. گفته ان ــزد می گیرن و م
برمی گردنــد، ببینیــم. اینجــا فقــط محــل کارشــان نیســت بلکــه محــل زندگی شــان هــم اســت. در میــان زباله هــا بــرای خودشــان 

آلونک هایــی ســاخته اند و زندگــی می کننــد.
ــد همــه بچه هــا  ــن» راســت می گوی ــاس هــم داده، ببی ــم لب ــا اینجــا زندگــی کنی ــول می دهــد م ــد: «شــهرداری پ ــه می گوی عبدالل

یــک لبــاس فــرم نارنجــی و ســیاه بــر تــن دارنــد. پشــت لبــاس نوشــته شــده، مجــری طــرح تفکیــک از مبــدأ.
ــوء  ــدان درد، دل درد و س ــو درد، دن ــم گل ــد. دائ ــه دارن ــوء تغذی ــان س ــد، بیشرتش ــان مریضن ــا همه ش ــد: «بچه ه ــس می گوی نرگ
تغذیــه. هفــت مــاه اســت می آیــم و می برم شــان دکــرت. تــو بگــو کســی اینجــا بــا بــوی زبالــه و کنــار ایــن همــه آشــغال زندگــی 
ــم  ــا ه ــازه موش ه ــد: «ت ــس می گوی ــه نرگ ــاب ب ــامن و خط ــوی حرف های ــرد ت ــه می پ ــد؟» عبدالل ــی می مان ــم باق ــامل ه ــد، س کن
ــرون.  ــون بی ــد. آوردیم ش ــدی می دادن ــوی ب ــی ب ــد، خیل ــا بودن ــت ت ــت هش ــد؟ هف ــرده بودن ــوله م ــر اون س ــه زی ــتند. یادت هس

شــب ها حملــه می کننــد.»
ــد و  ــانش می دهن ــا نش ــت. بچه ه ــح اس ــم صب ــاعت ۸ و نی ــد. س ــش از راه می رس ــت کوتاه ــه و قام ــا آن جث ــاله ب ــان ۱۰ س رب
ــر  ــی چطــور زی ــی گاری اش را هــل می دهــد، می بین ــش را. وقت ــار هــم ســگ بازوی ــک ب ــه. ی ــوش گاز گرفت ــش را م ــد لب می گوین

ــا آن صــورت بچگانــه معصومــش. بــاالی لبــش جــای یــک زخــم کوچــک هســت. ــار خــم شــده؛ ب ســنگینی ب
ــزی  ــد؛ هــر چی ــد می کن ــن بچه هــا را همــه جــور خطــری تهدی ــد. ای ــاً بی پناهن ــن بچه هــا واقع ــد: «ای ــورد می گوی نرگــس صحران
کــه فکــرش را بکنــی از بیــامری و تجــاوز گرفتــه تــا خطــر مــرگ. مگــر می شــود مســئوالن شــهر کــرج نداننــد کــه در ایــن ســوله ها 
و مراکــز چــه می گــذرد؟ انــگار ایــن بچه هــا بــرای هیــچ کــس مهــم نیســتند؛ تنهــا و رهــا شــده. فکــر می کنــم درس خواندن شــان 
اولویــت چنــدم اســت. االن جان شــان در خطــر اســت. وقتــی دیــدم بــه بچه هــا لبــاس داده انــد، شــوکه شــدم. لبــاس دادن یعنــی 

رســمی کــردن ایــن شــغل. از مســئوالن شــهرداری پرســیدم چــرا؟ جــواب دادنــد می خواهیــم شناسایی شــان کنیــم. »
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گل فروش رس کوچه می گفت:
ما بچه بودیم .

بابام یخ فروش بود گاهی درآمد داشت گاهی هم نداشت .
گاهی نومنون خشک بود گاهی چرب 

شاید ماهی یکبار هم غذای آنچنانی منیخوردیم.
نون و پنیر و سبزی گاهی نون خالی...

اما چشممون گشنه نبود.
یه دایی داشتم اون زمان کارمند دولت بود .

ملک و امالک داشت و وضعش خوب بود.
مادرمون ماهی یک بار میربدمون منزل دایی .

زنش، زن خوبی بود .
آبگوشت مشتی بار میذاشت و همه سیر میخوردیم ...

سه تا بچه هم سن و سال من داشت. به خدا ما یک بار فکر نکردیم باباشون وضعش توپه و بابای ما یخ فروش.
از بس مردم دار بودن، انسان بودن، خودمنایی و پز دادن تو کارشون نبود .

اونا هم میامدن خونه ما...
داییــم دو ســه کیلــو گوشــت و برنــج میــآورد یــواش میــداد دســت مــادرم و رسشــو میــآورد دم گــوش مــادرم و آهســته میگفــت 

آبجــی ناقابلــه .
تا مادرم میخواست تشکر کنه با چشامش اشاره میکرد که چیزی نگه .

مادرم هم ساکت میشد.
االن دیگه اینطوری نیست .

مردم دنبال لذت بردن از زندگی نیسنت.
دنبال این هسنت که مدام داشته هاشون رو به رخ دیگران بکشن.

دلیلشم اینه که تازه به دوران رسیده ها، زیاد شدن.
تقی به توقی خورده، یه پول وپله ای افتاده دستشون، دیگه منیدونن اصالت رو منیشه با پول سیاه خرید،،،

حتی بچه ها هم، اهل دک و پز شدن.
بچه یه وجبی، به خاطر کیف و کفش قر و فریش، همچین پزی میده به دوستاش که بیا و ببین.

اینا بچه ان ، تربیت نشدن، ننه و باباش، ملتفتش نکردن که این کار بده .
اگه همکالسیش نداشته باشه، باید چکار کنه ؟

البد میدونن که میره خونه، بهانه میگیره، و باباش رشمنده میشه تو روش. 

گل فروش رس کوچه می گفت:
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قدیم اگه کسی ناهار اشکنه میپخت ، تلیت میکرد و یه کاسه هم واسه همسایه اش 
می فرستاد و میگفت شاید بوی غذام همسایه ام رو به هوس بندازه و اونم غذا نداشته باشه.

اگه یه خانواده توی محل تلویزیون ١٤ اينج می خرید همه جمع می شدن توی خونه اش واسه متاشا ...
دک و پز نبود .

نهایت صفا و صداقت بود.
االن طرف پسته میخوره پوستشو قاب میگیره!

میخواد بگه آهای مردم من وضعم خوبه ، دیگه منیگه شاید همسایه اش نداشته باشه و حرست بخوره.
قدیم مردم صفا داشنت، االن بی وفا شدن.

ربطی هم به پیرشفت علم و اینجور چیزا نداره.
این رفتارا که پیرشفت نیست اینا افت اخالقه...

كاش دنيا مثل قدميا بود...
فریاد از این بی رحمی 

یه بزی مال همسایمون بود دزیدم 
 بردمش بازار فروختم ٤٠٠ هزار تومن .

شب بعدی رفتم یکی دیگشو بدزدم گرفتنم و رفنت شکایتم کردن.
یه احضاریه اومد در خونه که بدلیل بز دزدی ده روز دیگه  دادگاه داری... 

همسایمون هم رسگرم مدرک جمع کردن وشاهد جمع کردن شد.
یه شاهدش گفت منیام  شهادت بدم همسایمونم بهش گفت صد تومن بهت میدم بیا، طرف هم قبول کرد
با هزینه تاکسی و رفنت به دادگاه و مترب زدن و نامه نگاری یه دویست و پنجاه تومن دیگه هم  خرج کرد!!

ــه  ــم دادم ب ــتم بقیش ــو ورداش ــد تومنش ــن ص ــودم ٤٠٠ توم ــه ب ــزه رو فروخت ــرد ، ب ــه ک ــن  جریم ــو ٣٠٠ توم ــی من ــه قاض خالص
ــایم...! همس

همسایم هم ٥٠ تومن گذاشت رس ٣٠٠ تومنی که از من گرفت که پول شاهد و هزینه دادگاه و... بده 
ولی من صد تومن سود کردم.

یعنــی در سیســتم قضایــی کشــورها اگــر اون انــدازه کــه شــاکی اذیــت میشــه, مجــرم هــم اذیــت میشــد االن ظلــم ریشــه کــن 
شــده بــود

همسایه مون هم جدیدا زده تو کار بز دزدی...

یه بزی مال همسایمون بود دزیدم
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آقای ... عزیز با سالم
      اگــر توافقــی بــر روی تعریــف از شــعر داشــته باشــیم چیــزی کــه دوســتامن آقــای حــق وردی بــا نــام «رفیــق تــو نــگاه مــی 
ــا نــوع دیگــری  ــر اســت ت ــه سیاســی شــبیه ت ــه بیانی ــه شــعر بگنجــد ایــن مــنت بیشــرت ب ــد در مقول کنی»نوشــته اســت منــی توان
از نــگارش ادبی،تفــاوت فاحشــی بیــن شــعر و شــعار وجــود دارد چشــم پوشــی و اغــامض بــه واســطه نیــاز و رضورت زمانــه در 
پذیرفــنت ایــن گونــه نوشــته هــا بــه جــای شــعر و تبلیــغ آن مــا را دچــار تهــی دســتی در زمینــه خلــق ادبیــات مناســب و شایســته 
خــود خواهــد کــرد. کاری کــه در گذشــته تجربــه شــده اســت و چــه بســا خــالء امــروز مــا ناشــی از همیــن نــا دیــده گرفــنت فــرق 
بیــن شــعر و شــعاربوده باشــد بــه عنــوان منونــه مــی تــوان از ســعید ســلطان پــور ،خــرسو گلرسخــی و خیلــی هــای دیگــر نــام بــرد 

کــه آثارشــان در پایــه گــذاری ســنت ادبیــات کارگــری ره بــه جایــی نــربده اســت.
    الزم بــه توضیــح اســت کــه منظــورم از»نیــاز و رضورت زمانه»ایــن اســت کــه شــاید تصــور شــود نــرش و تبلیــغ ایــن شــعار گونــه 
هــا بــه تهییــج تــوده هــا منجــر شــود وتحــرکات اجتامعــی را دامــن زنــد مــن بــه شــخصه بــر خــالف ایــن فکــر مــی کنــم و بــه 
نظــرم شــعار زدگــی هیــچ وقــت منجــر بــه نتیجــه نشــده و اگــر هــم نتیجــه ای داشــته ســطحی کــم عمــق و گــذرا بــوده اســت.

     آن چیــزی کــه مــا در طــول تاریــخ پــر فــراز و نشــیب مــان البتــه بیشــرت پــر نشــیب مــان از ان رنــج بــرده ایــم و همچنــان از 
آن رنجوریــم و باعــث شــده اســت بــه رغــم جنبشــهای بســیاری کــه داشــته ایــم بــه نتیجــه نرســیم فقــدان آگاهــی اســت بــا تاکیــد 
فقــدان آگاهــی طبقاتــی اســت و شایســته اســت کــه بــه دنبــال ادبیاتــی باشــیم کــه آگاهــی را عمومــی کنــد عمومــی شــدن آگاهــی 
همبســته گــی طبقاتــی را در پــی خواهــد داشــت ودر ســایه وجــود آگاهــی طبقاتــی اســت کــه هــر کــس در قبــال خــود و جامعــه 

اش بــه وظیفــه اش پــی خواهــد بــرد و رفتــاری مســئوالنه از خــودش نشــان خواهــد داد.
        از آنجــا کــه هــدف از نوشــنت ایــن ســطرها نقــد نوشــته آقــای حــق وردی اســت مــی خواهــم اعــالم کنــم کــه وظیفــه شــعر 
نوشــنت مانیفســت یــا بیانیــه سیاســی و یــا حتــا تبلیــغ ایدولــوژی نیســت. شــعر درک و دریافــت بــی واســطه ای اســت کــه شــاعر 
بــا جــان دردمنــدش در مواجهــه بــا هســتی پیرامــون خویــش بــه آن دســت مــی یابــد و در تــالش اســت کــه جــای پــای خویــش را 

در ذهــن و روح افــراد باقــی گــذارد تــا بــه واســطه آن راه رهایــی را جســتجو کننــد.                                                   م.ح
آقــای ... عزیــز ایــن متــام آن چیــزی نبــود کــه مــن در بــاره ادبیــات مــی اندیشــم  بیشــرت قصــدم یافــنت یــک حــوزه فهــم مشــرتک 

بود.هــر دیــدگاه و نظــری داشــته باشــید بــا کــامل میــل خواســتار شــنیدن و خوانــدن آن هســتم
سالم ... جان ببخشید خیلی تاخیر داشتم 

در مــورد شــعر رفیــق امیــد حــق وردی مــن بــا شــام موافقــم کــه از نظــر تکنیــک و قــدرت واژه پــردازی ضعــف دارد امــا از نظــر 
درک اجتامعــی و اگاهــی طبقاتــی و انســانی و مبارزاتــی دقیقــا» هــامن هســت کــه انســانها نیــاز دارنــد و البتــه بــا جریــان دیگــر 
تعریــف از هــرن بســیار متفــاوت و دقیقــا» در مقابــل انهــا قــرار دارد نظــر مــن اینکــه ایــن گونــه شــاعران هــزار بــار بــا ارزش تــر 
از شــاعرانی ماننــد حافــظ و ســپهری و .. هســتند و البتــه بــا توجــه بــه ضعــف بســیار بــزرگ انهــا کــه در تکنیــک دارنــد و البتــه 
ســعید ســلطانپور و گلرسخــی و ... کــه هــرن شــان خدمــت بــه مبــارزه و طبقــه اســت جــای خــود را دارد مــن شــخصا» شــعر را در 
دو بعــد نــگاه مــی کنــم شــعری کــه بــرای تفریــح و رفــع خســتگی الزم اســت ماننــد شــعر حافــظ و ســپهری  ایــن گونــه اشــعار 
بــرای انســانهای اگاه و مبــارز کــه  واقعــا» اهــداف واالی انســانی را دنبــال مــی کننــد و اعتــالی جامعــه را مــی خواهنــد  فقــط ابــزار 
اســرتاحت لحظــه ای هســتند کــه در یــک ایســتگاه پنــچ دقیقــه نشســته نفســی تــازه کننــد تــا خــود را بــرای مبــارزه و اســتفاده 

گزارش
مکاتبه ای در باره هرن 
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از اشــعار واقعــی مبارزاتــی کــه اعتــالی جامعــه را ممکــن مــی کننــد ماننــد اشــعار ســعید و خــرسو امــاده کننــد الزم و در همیــن 
انــدازه بــه درد مــی خــورد امــا اشــعار مهیــج در واقــع اشــعاری هســتند کــه بایــد دامئــان همــراه انســان هــای مبــارز باشــد چــون 
آنهــا ســالح مبــارزه هســتند نــه وســیله رفــع خســتگی بنــا برایــن ارزشــی کــه مــن بــرای شــعر خــرسو ، ســعید و در حالــت هــای 
بســیار قــوی پابلــو و برشــت و ... قائــل هســتم بخشــی از انســانیت و اگاهــی اجتامعــی و طبقاتــی  و ابــزار هــای بــرای اعتــالی  
جامعــه و دقیقــا» تفکیــک نــا پذیــر بــا انســانیت مــی دانــم کــه در مقابــل ان شــاعران پرتــوان ولــی بــی هــدف را ابــزاری تحمیلــی 
از جانــب حاکــامن یــا آوارگان دنیــای هــرن مــی دانــم کــه خواســته یــا ناخواســته در خدمــت ظــامل قــرار دارنــد چــه بــه شــکل فریــب 
و خــواب کــردن تــوده هــا و چــه از طریــق پنهــان کــردن و منحــرف کــردن مبــارزه حتــی بســیاری از ایــن هــرن منــدان خــود منــی 
داننــد کــه ابــزار رسمایــه داری بــرای رسکــوب طبقــات دیگــر هســتند، ایــن را بــه شــکل قدیمــی تــر نیــز مــی شــود توضیــح داد 
تعریــف هــرن همیشــه در دو قالــب مقابــل هــم منتهــا بــا اشــکال و عبــارات متفــاوت بیــان شــده انــد کــه در کلیــت خــود عبارتنــد 
از هــرن بــرای هــرن ، هــرن بــرای مخاطــب  حــال ایــن تعریــف هــا مــوارد مختلــف را نیــز در خــود دارنــد از نظــر مــن هــرن بــرای هــرن 
هــامن اســت کــه اگاهانــه از طــرف حاکمیــت در جامعــه پیــش بــرده مــی شــود و میلیــارد هــا هزینــه مــی کننــد تــا بــرای چنیــن 
تعریفــی هرنمندانــی تولیــد مناینــد تــا جامعــه و مبــارزه طبقاتــی را بــه خــواب یــا انحــراف بربنــد ایــن تعریــف و هرنمنــدان خدمــت 
گــذار ایــن تعریــف در واقــع مکمــل رسبــازان و تروریســت هــای ماننــد داعشــی هــا  هســتند کــه بــرای حفــظ حاکمیــت طبقــه 
رسمایــه دار انســانها را بــه اشــکال مختلــف قتــل عــام مــی کننــد و ایــن هــرن منــدان نیــز انســانیت را قتــل عــام مــی کننــد.، . چــون 
ایــن طیــف همــه گونــه تســهیالت در اختیــار دارنــد و مانعــی در مقابــل هــرن شــان وجــود نــدارد بســیار گســرتده و مهیــب رشــد 
مــی کننــد آنقــدر مهیــب هســتند کــه واقعیــت شــان اســتتار شــده اســت در مقابــل ایــن هرنمنــدان هرنمنــدان متعلــق بــه تعریــف 
هــرن بــرای مخاطــب در واقــع هــرن بــرای تغییــر جهــان در تحــت لــوای مبــارزه طبقاتــی ( چــون تغییرجهــان بــدون پیــروزی مبــارزه 
طبقاتــی از طــرف طبقــه کارگــر هرگــز ممکــن نخواهــد شــد ) بنــا برایــن تغییــر تنهــا در مبــارزه پیروزمنــد طبقــه کارگــر نهفتــه 
اســت بنــا برایــن تعریــف هــرن بــرای مخاطــب فقــط در ایــن حــوزه معنــی دارد امــا هــامن گونــه کــه مبــارزان طبقــه کارگــر از هــر 
جهــت تخــت فشــار هســتند تعریــف مربــوط بــه هــرن فــوق نیــز ار هــر جهــت تحــت فشــار هســت از ایــن بابــت اســت کــه هــرن 
مندانــی ماننــد خــرسو ، ســعید و ... منــی تواننــد و فرصــت و مدافــع کافــی بــرای اســتفاده از تکنیــک هــا را کســب کننــد البتــه در 
ایــن رابطــه اســتثناهای داریــم بنــا برایــن هــر تعریــف از هــرن و هــر هــرنی  نیــز مقولــه ای اســت در صفــوف مختلــف در مقابــل 
هــم  هــر گاه هــرن منــدان انســانی ، اجتامعــی و مبارزاتــی موفــق بــه رشــد تکنیــک شــدند بــه دنبــال آن انقالبــی رخ داده اســت و 
هــر گاه هرنمنــدان هــرن بــرای مخاطــب قــوی بودنــد مقابلشــان ضعیــف شــده و طبقــه حاکــم در مقابــل انقــالب شکســت خــورده 
اســت و بــر عکــس اکنــون هــرن مبارزاتــی ضعیــف و هــرن وابســته بــه رسمایــه داری قــوی اســت از ایــن بابــت اســت کــه خــرسو ، 
ســعید و ... هــرن شــان ضعیــف دیــده مــی شــود چــون هــرن متاثــر از واقعیــت هــای مبــارزات طبقاتــی اســت . ایــن را طــور دیگــری 
نیــز مــی تــوان توضیــح داد منــی دانــم شــام ماجــرای محمــد جراحــی بــا حــزب کمونیســت کارگــری را مــی دانیــد یــا نــه .بــه هــر 
صــورت آلودگــی در مبــارزه طبقــه کارگــر آنقــدر زیــاد اســت کــه عــده ای منحــرف در قالــب مبــارزه بــرای طبقــه کارگــر اقــدام بــه 
اعتبــار دزدی مــی کننــد چــون ایــن افــراد علــی رغــم اینکــه بسیارشــان کارگــر هســتند امــا تحــت تاثیــر تئــوری هــای رسمایــه داری 
نیــاز واقعــی فرقــه خــود را بــه جــای نیــاز حقیقــی طبقــه کارگــر گذاشــته تحــت تئــوری هــدف ابــزار را توجیــه مــی کنــد امدنــد 
از اجبــار و نــا توانــی یــک کارگــر بیــامر ســو اســتفاده کردنــد تــا اعتبــار مبارزاتــی او را بــه ســود فرقــه خودشــان مصــادره کننــد و 
در ایــن عمــل عوامــل ایــن حــزب خــود خوانــده تــا انجــا پیــش رفتنــد کــه اگاهانــه اقــدام بــه شــکنجه ای کارگــر بیــامر کردنــد ایــن 
افــراد نیــز پیــرو تعریــف هــرنی هســتند کــه هــرن را بــرای هــرن مــی داننــد چــون اینهــا نیــز ســازمان را بــرای ســازمان مــی خواهنــد 
بــرای همیــن هــدف واال را فــدای هــدف حفــظ ســازمان یــا فرقــه خودشــان کردنــد از ایــن متوجــه مــی شــویم کــه چــه تشــابه نعــل 
بــه نعــل میــان فرقــه گرایــان بــا پیــروان تعریــف هــرن بــرای هــرن وجــود دارد از ایــن زاویــه نیــز مــی تــوان تشــخیص داد کــه اوال» 
همــه تعاریــف حتــی بــرای هــرن طبقاتــی اســت و تعریــف رسمایــه د ارانــه هــرن( هــرن بــرای هــرن ) کــه مشــابه (همــه چیــز بــرای 
فرقــه مــن) اســت در یــک صــف و قالــب اســت و در مقابــل تعریــف هــرن از دیــدگاه مبــارزات طبقاتــی و تعریــف از نــگاه طبقــه 
کارگــر کــه مــی گویــد هــرن بــرای مخاطــب و در خدمــت مبــارزه اســت بســیار متفــاوت و در حــال مبــارزه  بــا هــم هســتند.  بــه 
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هــر صــورت بــه نظــر مــن مبارزانــی ماننــد عوامــل حــزب کمونیســت کارگــری کــه همــه چیــز را در ســود فرقــه خــود خالصــه مــی 
کننــد دقیقــا» ماننــد هرنمندانــی هســتند کــه هــرن را در خــود هــرن خالصــه کــرده و از تــوان انقالبــی و تغییراتــی هــرن کاســته و هــرن 
را در خدمــت رسمایــه داری بــرای رسکــوب پنهــان و سیســتامتیک مبــارزات طبقاتــی قــرار مــی دهنــد . بــا ایــن حــال رفیقــی نیــز 
در زیــر بــه بیــان  تفــاوت هــرن هــا پرداختــه کــه مــن ان را نیــز برایــت مــی فرســتم . و بــا ایــن توضیــح اضافــی کــه اگــر کســانی کــه 
هــرن را بــرای مخاطــب مــی خواهنــد بتواننــد بــه آن حــدی از تکنیــک و واژه پــردازی تســلط پیــدا کننــد کــه خواســته هــای شــعاری 
خــود را کــه اهــداف واقعــی انســانی هســتند بــا زیبــای کامــل مثــال» در حــد زیبــای اشــعار حافــظ تزییــن و بیــان کننــد یعنــی هــزار 
بــار قــوی تــر از حافــظ شــده انــد چــون بیــان اهــداف واقعــی و انســانی موجــود و واقعیــت عینــی قابــل ملــس  در جامعــه بســیار 
ســخت تــر از بیــان مــوارد عــامل خلســه و مجــازی و رویایــی هســتند بــه دلیــل ایــن تفــاوت اســت کــه کار شــاعران واقــع گــرا و 
پیــرو هــرن بــرای مخاطــب هــزار بــار ســخت تــر از کار شــاعران تحریــف کننــده واقعیــت و فریبنــده تــوده هــا ، یــا شــاعران عــامل 

خلســه و مجــازی و رویایــی اســت. 
م .ا

قسمت زیر از نرشیه جامعه اقتباس شده است
حقیقــت ایــن اســت کــه انســان امــروز در ایــن جهــان بــه ، معنــای بســیار عمیــق کلمــه تنهاســت. از طرفــی در دنیایــی کــه ســه 
چهــارم مــردم گرســنه انــد و توســط یــک چهــارم باقیامنــده اســتثامر مــی شــوند و در حالیکــه نابرابــری، ظلــم، فســاد و ... بیــداد 
مــی کنــد و مــی بینیــم کــه مــردم بــه خاطــر ناآگاهــی خودشــان مــورد تبعیــض شــدید طبقاتــی قــرار گرفتــه انــد، مســئولیتی بــس 
ســنگین متوجــه هــرن و هرنمنــد اســت. بــه گفتــه ی ماکســیم گورکــی: «هــرن بنــا بــه بنیــاد خــود ســتیزه ای لــه یــا علیــه طنیــن 
سیاســی مــی بخشــد.هرن بــی اعتنــا و بــی طــرف وجــود نــدارد.و منــی توانــد وجــود داشــته باشــد. زیــرا انســان بــا دوربیــن عکاســی 
فــرق دارد. و ماننــد دوربیــن واقعیــت را ثابــت نــگاه منــی دارد. بلکــه آن را تحکیــم مــی کنــد یــا تغییــر مــی دهــد و در هــم مــی 

ریــزد. هرنمنــد قاضــی جانــب دار دوره ی خــود اســت. » بنابرایــن
وضعیت قرش هرنمند و من جمله هرنمندان تئاتر از سه حالت خارج نیست: 

١- گروهــی کــه اصــال» در بــاغ نیســتند و از نظــر آگاهــی بــا عــوام هیــچ فرقــی ندارنــد و تنهــا وجــه متایزشــان بــا مــردم عــادی 
در داشــنت یــک رسی تکنیــک اســت و تنهــا غایتشــان در هــرن لــذت گرایــی و رسگــرم کــردن مخاطــب اســت. در وضعیــت کنونــی 
تفکیــک هــرن از تعهــد، جداســازی هــرن از هــرن اســت و تهــی ســاخنت هــرن از هویــت فعلــی آن! مســئله ی دیگــری کــه در اینجــا 

مطــرح اســت، متعلــق تعهــد اســت
پشــت صحنــه ی اجــرای منایشــنامه « ننــه دالور و فرزنــدان او » بــا حضــور برتولــت برشــت و همــرسش ِهلِــن نتیجــه اینکــه بــه کار 
بــردن واژه ی هرنمنــد در حــق امثــال اینهــا واقعــا بــی انصافــی اســت. هرنمنــد هــم اگــر خطابشــان کننــد، هرنمندانــی «مبتــذل » 

بیــش نیســتند.
٢- گروهــی کــه کامــال» آگاهنــد و بــه عمــق فاجعــه پــی بــرده انــد امــا احســاس مســئولیت منــی کننــد. مخاطبشــان را بــه بــی راهــه 
مــی کشــانند و جــز تحمیــق او و بهــره کشــی مالــی از او بــرای هرچــه پروارتــر کــردن خودشــان هیــچ هــدف دیگــری برایشــان 

مطــرح نیســت. در حــق ایــن
گــروه برتولــت برشــت )کارگــردان، منایشــنامه نویــس و شــاعر آملانــی ١١٨١ - ١٨٥٦ ( بهــرت از هــر کــس دیگــر حــق مطلــب را ادا 

کــرده اســت: « آنکــه حقیقــت را منــی دانــد نــادان اســت. امــا آنکــه حقیقــت را مــی دانــد و انــکار مــی کنــد تبهــکار اســت .»
ــا هــم و  ــد، کــه تنه ــر دوششــان ســنگینی مــی کن ــن مســئولیت ب ــار ای ــان ب ــد و هــم آنچن ٣ - گروهــی کــه هــم کامــال»} آگاهن

ــتند...! ــا هس ــی همینه ــدان واقع ــتیکه هرنمن ــت. آری! براس ــی اوس ــه ی آگاه ــب و دامن ــن راه مخاط ــان در ای غمش

نرشیه جامعه
شامره اول پاییز، نود و شش
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نامه اول :
رفیق من یه گزارش یک جمله ای از تربیز دارم:

«می ترسم این بار تربیز رشمنده ی تاریخ شود...»
فضــای امنیتــی بــه قــدری شــدیده کــه اگــه بنــد کفشــت بــاز شــه، بیشــرت از ۵ ثانیــه زمــان نــداری بایســتی ببنــدی، قطعــا از ۵ طــرف 

صــدا میــاد کــه زود بــاش حرکــت کــن.
بیشــرت از دو نفــر باشــی تــو پیــاده رو، نــگاه هــای مامــوران کلیــد میشــه روت. و تعــداد لبــاس شــخصی هــا دو برابــر پلیــس هــای 
یونیفــورم دار هســت. همــه شــون هــم قاطــی مــردم تــو پیــاده رو قــدم میزنــن. کافیــه کوچیکرتیــن حرکتــی بکنــی. درجــا چنــد 

نفــره از جــا بلنــدت میکنــن.
دیروز و امروز رشمسار تر از همه ی عمرم بودم.

نامه دوم :
تربیز انقالبی هرگز رشمنده منیشود!!!                                    

ــی  ــل انقالب ــردن دلی ــا اول رشوع ک ــن تنه ــد ، در ضم ــی کنن ــدا م ــارزه پی ــرای مب ــدی ب ــط راه جدی ــر رشای ــون در ه ــون انقالبی چ
بــودن نیســت بلکــه ادامــه دادن و بــه نتیجــه رســاندن هــم بخشــی از صفــت انقالبــی بــودن اســت ، همیــن کــه امــروز حکومــت 
فاشیســتی اســالمی از تــرس انقــالب، تربیــز را ایــن گونــه زیــر ســلطه گرفتــه و بــه چهــار میــخ کشــیده اســت نشــان از عمــق خشــم 
تــوده هــای انقالبــی تربیــز اســت . تربیــز انقالبــی دیــر  یــا زود بــر مــی خیــزد ، قــد بــر مــی افــرازد و دســت در دســت بقیــه شــهر 
هــا انقــالب را بــه رس انجــام مــی رســاند افــق روشــن اســت ان روز دور نیســت . رفقــا  ! اینجــا تربیــز اســت  ، هنــوز «تربیــز مــه 

الــود « اســت.

همه اعتقاد و اهداف و روند فعالیت شاهرخ در سه  پاراگراف زیر 
خالصه می شوند 

( شــاهرخ اعتقــاد داشــت  حــزب واقعــی طبقــه کارگــر وجــود نــدارد و هیــچ کــدام از احــزاب و ســازمانهای موجــود حــزب طبقــه 
کارگــر نیســتند و پتانســیل شــدن را نیــز ندارنــد و وظیفــه هــر کمونیســت واقعــی در حــال حــارض اینکــه بــرای ســاخته شــدن حــزب 
انقالبــی طبقــه کارگــر تــالش کنــد او بــار هــا گفتــه و نوشــته اســت ایجــاد تشــکل هــای کارگــری و حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر از 
نــاب شــب هــم واجــب تــر اســت. و خــود شــاهرخ دقیقــا» و عمــال» در همیــن چهــت فعالیــت مــی کــرد و در همیــن چهــت نیــز 
هســته هــای مخفــی انقالبــی تشــکیل مــی داد کــه یکــی از انهــا نیــز هســته  جنبــش دمکراتیــک کارگــری  در تربیــز بــود کــه بــه 
اتهــام تشــکیل همیــن هســته نیــز همــراه رفقایــش از جملــه محمــد جراحــی دســتگیر شــد و در حیــن گذرانــدن حکمــی کــه بــه 
انهــام تشــکیل همیــن هســته داده بودنــد در زنــدان کشــته شــد، و یکــی از بنیــان گــذاران جمــع قــدم اول اســت کــه هدفــش بــر 

قــراری امــکان ســاخته شــدن حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر اســت.)
قابل توجه رفقا و دوستان و متامی فعالین در شبکه های اجتامعی :

مکاتبه دو رفیق در رابطه با تربیز
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ــق محمــد  ــق محمــد جراحــی و آزار رفی ــا رفی ــه حرکــت هــای ضــد کارگــری حــزب کمونیســت کارگــری در رابطــه ب ــا توجــه ب ب
جراحــی توســط عوامــل ایــن حــزب ضــد کارگــری ، امــروز هــا  حرکــت هــای جدیــدی دیــده مــی شــود کــه بــه شــکل غیــر مســتقیم 
تــالش مــی کننــد در رابطــه بــا شــاهرخ زمانــی نیــز شــبهه هــای ایجــاد کننــد تــا بتواننــد حداقــل اهــداف و نــوع فعالیــت شــاهرخ 
را وارونــه جلــوه دهنــد یــا حداقــل بــا تبلیغــات دروغیــن  در حــد زیــر گــروه یــا زیــر مجموعــه ای از خــود یــا حداقــل در حــد یــک 
فعــال کارگــری و جنبــش هــای مختلــف نشــان بدهنــد تــا هــدف اصلــی شــاهرخ کــه بــه دنبــال ایجــاد حــزب واقعــی طبقــه کارگــر 
بــود از لیســت اهــداف شــاهرخ پــاک شــود یــا از نظــر هــا پنهــان شــود تــا احــزاب خــود خوانــده بتواننــد خــود را حــزب طبقــه 
کارگــر جــا بزننــد ، و البتــه ایــن کار را تــازه رشوع نکردنــد بلکــه دقیقــا» از فــردای کشــته شــدن شــاهرخ احــزاب و ســازمانهای مدعی 
کارگــری ســعی کردنــد امــا تــا کنــون موفــق نشــدند تــا حــدی کــه دو ســال قبــل بــا تبانــی کــه بیــن تشــکیالت هــا صــورت گرفــت ( 
حتــی تشــکیالت هــای کــه قبــل از مراســم هــای بزرگداشــت شــاهرخ  هرگــز بــا هــم کار منــی کردنــد امــا در آن موقــع بــرای اینکــه 
رفقــای واقعــی شــاهرخ نتواننــد اهــداف شــاهرخ را دقیــق معرفــی کننــد بــا هــم تبانــی کــرده در مراســم هــا اهــداف و فعالیــت 
هــای شــاهرخ را ناقــص و وارونــه جلــوه دادنــد و البتــه مــا آن موقــع نیــز توانســتیم طــرح انتقــام گیــری تشــکیالت هــا از شــاهرخ 
را بــر مــال کنیــم و چنــدان موفــق نشــدند ولــی حــاال بــر خــی از انهــا وقتــی بــا دشــمنی نتوانســتند کارهــای خــود علیــه اهــداف 
شــاهرخ را پیــش بربنــد حــاال مــی خواهنــد بــا نزدیــک نشــان دادن خــود بــه شــاهرخ اهــداف او را از دیــد فعالیــن و کارگــران پنهــان 
مناینــد. اعــامل اینهــا گفتــه عزیــز نســین را بــه خاطــر مــی اورد کــه گفتــه اســت : (وقتــی نتوانســتند بــا سوسیالیســم مقابلــه  کننــد 

خــود را سوسیالیســم جــا زدنــد تــا سوسیالیســم را بــه گنــد بکشــند)
رفقــای عزیــز شــاهرخ زمانــی ایــن همــه مــوارد را نداشــت(حقوق کــودکان، جوانــان، زنــان، بازنشســتگان، ایــن هــا در مــورد شــاهرخ 
صــدق منــی کنــد درســت اســت کــه  او از همــه ایــن هــا دفــاع مــی کــرد امــا هــدف مشــخص داشــت کــه بایــد حــزب انقالبــی طبقه 
کارگــر  را ســاخت ، کــه متاســفانه تشــکیالت هــای دروغیــن تــالش مــی کننــد هــدف اصلــی شــاهرخ مشــخص نشــود و ضمــن اینکــه 
شــاهرخ مخالــف رس ســخت چهــره شــدن و چهــره ســازی بــود تــا زمانــی کــه دســتگیر نشــده بــود کســی شــاهرخ را بــه شــکل 
عمومــی و منایشــی منــی شــناخت در حالــی کــه بیشــرت از همــه افــرادی کــه خــود را بــه منایــش مــی گذارنــد و مــی خواهنــد رهــرب 
و چهــره شــوند ، فعالیــت مــی کــرد ) او فعــال کارگــری و سیاســی و یــک کمونیســت واقعــی بــود کــه مــی خواســت ســاخته شــدن 
حــزب واقعــی طبقــه کارگــر را ممکــن کنــد. عضــو کمیتــه پیگیــری و هیــات بــاز گشــایی ســندیکای نقاشــان تهــران بــود و  اعتقــاد 
داشــت کــه حــزب واقعــی طبقــه کارگــر وجــود نــدارد بنــا برایــن بایــد ســاخته شــود و بــرای همیــن هــم فعالیــت مــی کــرد کــه 
هســته هــای مخفــی انقالبــی کــه مــی تواننــد نطفــه هــای اولیــه حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر باشــند را مــی ســاخت کــه یکــی از 
آن هســته هــا جنبــش دمکراتیــک کارگــری در تربیــز بــود کــه در ســال ١٣٩٠ مــورد حملــه مامــوران قــرار گرفــت و ٥ نفــر دســتگیر 
شــدند کــه دو نفرشــان شــاهرخ زمانــی و محمــد جراحــی بودنــد و ایــن هســته را نیــز بــرای ممکــن شــدن زمینــه ســاخت حــزب 
ــن شــاهرخ  ــدان شــاهرخ را  مامــوران جمهــوری اســالمی کشــتند ، و همچنی ــد و در زن ــی طبقــه کارگــر تشــکیل داده بودن انقالب
زمانــی یکــی از بنیــان گــذاران جمــع قــدم اول اســت کــه هــدف خــود را ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر قــرار داده انــد   رففــای 
گرامــی بــرای بهــرت شــناخنت شــاهرخ بــه آدرس ســایت هــای ارایــه شــده مراجعــه کنیــد  در ایــن ســایت هــا نوشــته هــا و فایــل 
هــای صوتــی شــاهرخ وجــود دارنــد کــه مــی تــوان بــا مطالعــه انهــا دقیقــا» متوجــه شــد اهــداف و نــوع فعالیــت هــای شــاهرخ 
چــه گونــه بودنــد.   (  http://chzamani.blogspot.ca/       http://nashriye.com/ )و ایــن مــواردی کــه  در بــاال نوشــته شــده 
انــد را مــی توانیــد در نوشــته هــا و فایــل هــای صوتــی خــود شــاهرخ بخوانیــد و بشــنوید . لطفــا» اگــر مــی خواهیــد از اهــداف 
و راه شــاهرخ دفــاع کنیــد زحمــت بکشــید طبــق نوشــته هــا و گفتــه هــای خــود شــاهرخ بیــان منایــد تــا افــراد و تشــکیالت هــای 
ضــد کارگــری نتواننــد از نوشــته هــا و گفتــه هــای شــام در دزدیــدن شــاهرخ ســو اســتفاده کننــد . هــامن گونــه کــه تــالش کردنــد 

محمــد جراحــی را بدزدنــد .

محمد ارشفی
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ــات  ــا وعــدم امکان ــه زده از رسم ــی در مناطــق زلزل ــا کودکان ــه کــودک ی ــر از زهرمــی شــنویم ک ــخ ت ــی تل ــن روزهــا ؛خربهای درای
ــچ جــای  ــم وهی ــان داری ــرم شــدن ؛جــان خــودرا از دســت داده اند!!!ظریفــی گفــت :کمــک منــی خواهیم؛خودم ــرای گ ــی ب کاف
نگرانــی نیســت!جهانیان از دارایــی خودمــان ؛بــرای خودمــان ؛خشنودشــدند!رئیس جمهــور فرمودند:همــه دســتگاهها تــالش کننــد 
ــاره هــم  ــی کنند!وقراراســت دوب ــالش م ــان ت ــالش کردند؛وهمچن ــا ت ــع شــود!!!همه دســتگاه ه ــه زدگان مرتف ــه مشــکالت زلزل ک
تــالش کننــد! اســتاندارهمچنان پــای کاراســت و پــای کار خواهــد مانــد وتاپایــان کارنگیــرد ازپــای منــی نشــیند!منایندگان بــه ترتیــب 
اهمیــت وشــجاعت وهمیتشــان از روز اول تــا ایــن دومــاه اخیــر از وضــع بــد زلزلــه زدگان گفتندومــی گویــن تــا شــاید در خانــه 
ملــت صدایشــان بــه گــوش ملــت برســد وهــم بــه گــوش آنــان کــه بایــد برســد!!!میگن صــادق خــان کــه کالم زیبایــی هــم دارد 
؛زودترپــول هــای مردمیــش رابیــاورد تــا شــاید او بتوانــدکاری بکند!خیلــی هــا نگرانتــد تــا زمانیکــه شــهرامیدش برپــا شود؛ســکنه 
ای بــرای ســکنی در آن پیــدا نکنند!!!علــی دایــی وچنــدده نفــری کــه بــا اســم ورســم وآبــرو آمدندتــاکاری بکننــد؛ زودتربیایند!شــاید 
فــردا هــم دیرباشد!انســان هــای بســیاری از روز اول در ایــن مناطــق ســکنی گزیــده انــد بــه امیــد آنکــه بخشــی ازســهم ســالمتی 
وتندرستیشــان را بــرای تــن رنجــور زلزلــه زدگان ؛هزینــه کنند!نــان وآب وغذایــی هــم از کســی طلــب ندارندوقراراســت بــه فراخــور 
ــن  ــد. همی ــد کوچــک رابرایشــان فراهــم کنن ــه پایشــان بنشــینند و کمکــی هرچن ــن مردمــان ب ــر نیازهــا وخواســت هــای ای تغیی

همدلــی و درروز تنــگ در کنارشــان بودن؛ارجــح بــر هزاروعــده توخالــی اســت!
بــا ایــن همــه همــت وهیبــت وبزرگــی ومقــام از مــددکاران وخدمتگــزاران بــاغ انســانیت ؛بازهــم مــی بایســت شــنونده 
خربهای»ناگــوار» باشــیم.این شــنیده هــا آنقــدر تــکان دهنــده اســت کــه بــه حداقــل هــای داشــته هایــامن؛ مــارا رسافکنــده مــی 
کند.احســاس گناهــی کــه خالصــی از آن ســخت دشواراســت! تــا ازاینکــه اتــاق هایــامن گــرم اســت ؛خجالــت بکشــیم؛ازنفس هــای 
گرمــامن رشمگیــن شــویم ؛وقتــی نالــه مــادری بــه آســامن مــی رســد تــا شــاید غیرمتــان بلــرزد از دم کودکــی کــه بــه رسدی بــه خــواب 
رفتــه! وماهامننــد گنــگ خــواب دیــده ای ؛فقــط بهــت زده ایــم! کودکــی کــه از «دم گــرم «مســولین محــروم اســت ومحــروم مــی 
مانــد؛ مــادری کــه از حداقــل گرمــای رسپناهــش ؛محــروم اســت وهــرروز منتظــر فاجعــه ایــی اســت ؛ براســتی چگونــه مــی توانــد 

،مــادر امیــدوار ایــن رسزمیــن باشــد؟
واقعــا جــای بســی رشمندگــی اســت کــه انتظــار کمــی گرمــا را؛بــه قیمــت از دســت دادن جــان کودکــت  بــه انتظاربنشــینی وبرایــت 
فراهــم نشــود!!!آن را ازتــو دریــغ بدارنــد ؛در حالیکــه مــی داننــد ؛زندگیــت در چــادری اســت کــه بــا هربــاد و بــاران وتندرآســامنی 

مــی لــرزد وبنیــادش بــرآب وبــادوگل اســت!!!مادری مویــه مــی کنــد وگریــان زیرلــب زمزمــه مــی کنــد:
کودکــم آرام مبیرکــه ایــن زندگــی ارزش یــک عمررنــج وحــرست راندارد!!!کودکــم بــا خــواب شــیرین کودکیــت ؛منجمدشــو؛تا درد 
طوالنــی بــه دســت آوردن یــک رسپنــاه رسد آهنــی یــا بقــول امــروزی هــا «کانکــس «روزی هزاربارتــرا نکشــد!!!مبیرفرزندم ؛مــرگ 

کودکانــه ؛دردجانکاهــی ندارد؛توکــه هنــوز معنــی درد را نفهمیــده ای ؛شــاید آنســو تــر کمــی جایــت گــرم ترباشــد!!!
تــرا بــه خــدا شــام بــه خودتــان نگیرید!مــن از هیــچ کــس شــکایتی نــدارم !هیــچ شــکوائیه ای بــه هیــچ محکمــه ای منــی فرســتم 
!اصــال مگــر تقصیــر شامســت؟؟؟!!!مگر شــام جــز بــرای خدمــت بــه مــردم ؛تکلیــف دیگــری داشــته ایــد؟ اگــر بــه عشــق خدمــت 

منــی بــود کــدام یــک از شــام جــرات مــی کــرد بــه تشــنگی ؛منصب؛مقصدمســولیت  را پــی جــو باشــد؟؟؟
ببخشید خواب شبانه تان را خراب کردم!کمی»گره»و»سگرمه» به چهره همرسانتان انداختم!!

ــان  ــای فرزندانت ــواب ه ــه تختخ ــان؛رسی ب ــولیت پرکارت ــتگی مس ــی از خس ــق ناش ــواب عمی ــل از خ ــد ؛قب ــتان باش ــتی حواس راس
ــد!!! ــاده باش ــن افت ــه زمی ــان ب ــا ؛رواندازش ــد از گرم بزنید!!!نکن

روزگارتلخ تراز زهر...!!!
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گزارش خربنگاران اعزامي «اعتامد» از اعرتاض كارگران رشكت نيشكر هفت تپه
نويسنده: اسامعيل محمدويل، زهرا چوپانكاره

   «خانــم! آقــا! مــن مــرده ام. نــگاه نكــن كــه دارم حــرف مــي زنــم.» در ميــان جمعيتــي كــه از خــوف دوربــني هــاي مداربســته 
محوطــه كارخانــه نيشــكر هفــت تپــه، چهــره هــاي شــان را بــا چفيــه بســته انــد، مــرد ٥٠ ســاله بــا صــورت بــاز و صــداي بلنــد 
مــي گويــد كــه مــرده اســت، هــم او و هــم كســاين كــه فقــط چشــم هــاي شــان پيداســت در انتظــار ٥ مــاه حقــوق معــوق مانــده 
انــد. انتظــار حــاال بــا خشــم همــراه شــده، انتظــار خــودش را بــه مــزارع وســيع نيشــكر رســانده و آن را از جمعيــت ين بـُـران خــايل 
ــه، حــوايل شــهر شــوش در اســتان  ــه تعطيــيل كشــانده. در هفــت تپ ــه را ب ــار را خوابانــده و كارخان كــرده، ماشــني هــاي حمــل ب
خوزســتان، همــه چيــز بــا «ِشــكر» رشوع و متــام مــي شــود. شــكر بــراي مــردان منطقــه يعنــي كار، بــراي خانــواده هــا يعنــي نــان 
و حــاال در تجمــع كارگــران دســت از كار كشــيده يعنــي حــق زندگــي. بــراي جمعيتــي كــه در روســتاها و شــهرهاي حــوايل رشكــت 
نيشــكر هفــت تپــه زندگــي مــي كننــد، زمــني هــا و كارخانــه مســاوي كلمــه اقتصــاد اســت، از هــر خانــواده دســت كــم يــك نفــر 
كارگــر همــني جاســت و همــني شــده كــه عقــب افتــادن حقــوق هــا، متامــي جمعيــت شــهري و روســتايي را درگــري خــودش كــرده. 
روز هــاي يكشــنبه و دوشــنبه، يعنــي روز دوم و ســوم تجمــع، «اعتــامد» بــه ميــان كارگــران معــرتض رفــت تــا داســتان شــكر را از 
نزديــك دنبــال كنــد. در پــس چهــره هــاي پوشــيده در چفيــه، كارگــران ســاده اي هســتند كــه مــي گفتنــد: «هشــت ســال خوزســتان 

نگذاشــت كــه پــاي دشــمن بــه تهــران برســد، حــاال شــام از تهــران آمــده ايــد صــداي خوزســتان شــويد.» 
ــل از اينكــه بــه كارخانــه برســيم رابــط هــاي خــربي مــان در بــني كارگــران هشــدار داده بودنــد بــه جمــع معرتضــان وارد       قب
نشــويم. مــي گفتنــد كارگــران آنقــدر بدبــني هســتند كــه هــر آدم غريبــه اي را بــه چشــم جاســوس و «آدم كارفرمــا» مــي بيننــد. 
مــي گفتنــد چنــان عصبــاين انــد كــه بــه شــام فرصــت حــرف زدن منــي دهنــد. پيشنهادشــان ايــن بــود كــه تجمــع كارگــران را از دور 
متاشــا كنيــم و بعــد كــه پراكنــده شــدند بــه صــورت فــردي رساغ شــان برويــم. ايــن رابــط هــاي خــربي، گــروه مــا را مهــامن خــود 
مــي دانســتند و نگــران يب احرتامــي بــه مــا بودنــد. اوضــاع بــه ايــن بــدي هــا كــه گفتــه بودنــد پيــش نرفــت. ده دقيقــه بعــد از 
رســيدن بــه كارخانــه، تــا بــه خودمــان آمديــم بــاالي ســكويي ايســتاده بوديــم و حــدود ســيصد كارگــر دورمــان حلقــه زده بودنــد.

    
     روز اول:

     ماجــرا ايــن طــور رشوع شــد كــه ســاعت نــه و نيــم صبــح روز يكشــنبه ١٩ آذر: در دومــني روز متــوايل از دور جديــد اعرتاضــات 
صنفــي كارگــران مجتمــع كشــت وصنعــت هفــت تپــه، مــا دورتــر از در اصــيل كارخانــه ايســتاده بوديــم و تجمــع كارگــران كــه تــازه 
در حــال شــكل گــريي بــود را متاشــا مــي كرديــم. پنــج- شــش زن كــه صــورت هــاي شــان را بــا رورسي پوشــانده بودنــد در مقابــل 
در ورودي كارخانــه جمــع شــده بودنــد و بــا صــداي بلنــد بــا كارگــراين كــه قصــد ورود بــه كارخانــه را داشــتند حــرف مــي زدنــد. 
بــا احتيــاط، كمــي نزديــك تــر شــديم و چنــد كلمــه اول كــه بــني مــان رد و بــدل شــد، ناگهــان در وســط حلقــه هايــي مرتاكــم از 
ده هــا كارگــر قــرار گرفتيــم. كنجــكاو بودنــد بداننــد از كجــا و بــراي چــه كاري آمــده ايــم. كارت هــاي خربنــگاري مــان را ديدنــد و 
رشوع بــه حــرف زدن كردنــد. تــازه از راه رســيده بوديــم و حجــم اطالعــايت كــه از حلقــه هــاي مختلفــي كــه دورمــان شــكل گرفتــه 
بــود چنــان زيــاد بــود كــه گيــج شــده بوديــم كــه كارگــران بــراي ورود زين راه بــاز كردنــد. ارصار داشــتند كــه بــا او حــرف بزنيــم. 

زين چــادري در آخريــن ســال هــاي جــواين، بــا صــوريت كــه بــا ماســك پزشــيك پوشــانده بــود حــرف هايــش را اينطــور رشوع كــرد:
     «مــن بيــامر رسطــاين ام. شــوهرم پنــج مــاه اســت حقــوق نگرفتــه . پــول داروهــاي شــيمي درمــاين ام را بــا بدبختــي جــور مــي 
كنــم. پــول دســتي از ايــن آن مــي گرييــم. همســايه هــا پــول مــي گذارنــد روي هــم. شــوهر مــن در مجمــوع ١٥ ميليــون تومــان از 

صداي خوزستان باشيد
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كارخانــه طلبــكار اســت. صــداي مــان بــه هيــچ جــا منــي رســد. خيــيل هــا را خريــده انــد. بــه مديــر كارخانــه گفتــم رسطــاين ام، ايــن 
هــم پرونــده پزشــيك ام. پــول شــيمي درمــاين نــدارم. مــي گويــد بــرو وام بگــري. چــه وامــي بگــريم؟ منكــه منــي توانــم خــرج نانــم را 
بدهــم چطــور قســط بدهــم؟ يك بــه مــن وام مــي دهــد. بانــك هــاي اينجــا ضامنــت كارگــران هفــت تپــه را قبــول منــي كننــد. بيمــه 
مــان چنــد مــاه اســت قطــع شــده. مــاه پيــش داروهــاي شــيمي درمــاين ام را آزاد گرفتــم. بــاالي يــك ميليــون تومــان. هفتــه ديگــر، 
٢٨ آذر شــيمي درمــاين دارم. بــاز منــي دانــم چــه كار كنــم. مــا عضــو صنــدوق بيمــه تكميــيل كارخانــه هســتيم. يــك ســال اســت 
مطالبــات كارگــران از بيمــه تكميــيل پرداخــت نشــده. بيمــه تامــني اجتامعــي هــم پنــج مــاه اســت قطــع شــده. مــن بــا چــه اميــدي 

درمانــم را ادامــه بدهــم؟ چــرا بايــد انقــدر فالكــت بكشــم؟ بابــت چــي؟»
ــاره خــربدار شــدن ســاير  ــي درب ــه هاي ــم و زمزم ــه ايســتاده بودي ــريون از كارخان ــا ب ــن زن حــرف مــي زد، م ــه اي ــاين ك      در زم
كارگــران و قصدشــان بــراي خــروج از كارخانــه و پيوســنت بــه مــا در فضــا پيچيــده بــود. خــروج كارگــران معــرتض از كارخانــه بــه 
نفــع هيــچ كــدام مــان نبــود. يــيك از رسدســته هــاي كارگــري بــه آنهــا پيــام فرســتاد كــه از كارخانــه خــارج نشــوند. هرچنــد چنــد 
نفــر از مامــوران حراســت كارخانــه مخالــف حضــور مــا بودنــد و بــا لحــن هــاي متنــوع ســعي داشــتند مــا را از ورود منــرصف كننــد، 
بــا حلقــه اي كــه كارگــران دور گــروه مــا تشــكيل دادنــد وارد شــديم. جمعيــت مــا را بــه ســمت ســكويي در گوشــه اي از حيــاط 
پهنــاور كارخانــه هدايــت كردنــد. مــا بــراي شــنيدن صــداي كارگــران بــاالي ســكو قــرار گرفتيــم و حــدود دويســت كارگــر دور ســكو 

جمــع شــدند.
     يــيك از مناينــدگان كارگــري هــم بــاالي ســكو بــود و ســعي داشــت اعتــامد كارگــران را بــه گــروه مــا جلــب كنــد. هنــوز چنــد كلمــه 
اي نگفتــه بــود كــه صــداي همهمــه اي از دورتــر بلنــد شــد. گروهــي صــد نفــره از كارگــران بــا خشــم و فريــاد بــه ســمت مــا مــي 
دويدنــد. چنديــن نفــر از كارگــراين كــه دور مــا ايســتاده بودنــد بــراي آرام كــردن شــان بــه طــرف آنهــا رفتنــد امــا كارگــران جديــد 
همچنــان بــا عصبانيــت و فريــاد بــه ســمت مــا مــي آمدنــد. كارگــران ديگــري كــه قبــل از ايــن در بــريون از كارخانــه شــاهد قضايــا 
بودنــد ســعي مــي كردنــد علــت حضــور مــا را بــه آنهــا توضيــح بدهنــد. همزمــان كارگــراين كــه دور ســكو ايســتاده بودنــد ســعي 
مــي كردنــد بــه مــا اطمينــان دهنــد كــه آنهــا دچــار ســوءتفاهم شــده انــد. بــه مــا مــي گفتنــد «نرتســيد. اينهــا هــم كارگرنــد. كاري 
بــا شــام ندارنــد.» جمعيــت صــد نفــره تــازه وارد كمــي آرام تــر از قبــل، بــه جمــع دويســت كارگــري كــه دورمــان حلقــه زده بودنــد 
پيوســتند. امــا جــو همچنــان ملتهــب بــود و اوضــاع خــارج از كنــرتل بــه نظــر مــي رســيد. مناينــده كارگــران رشوع بــه صحبــت كــرد. 
هنــوز چنــد كلمــه نگفتــه بــود كــه ناگهــان ســنگي از طــرف جمــع بــه ســمت مــا پرتــاب شــد. كارگــران بــه رسعــت كــيس كــه ســنگ 

را پرتــاب كــرده بــود از جمــع جــدا كردنــد و بــا او درگــري شــدند.
     يــيك از كارگــران بــه مــا كــه ترســيده بوديــم توضيــح داد: «كارگرهــا بــراي ايــن عصبــاين انــد كــه قبــل از ايــن يــك روزنامــه محــيل 
از مــا گــزارش تهيــه كــرد و دروغ نوشــت. چــرت و پرتــاي الــيك نوشــت. نوشــت كارگرهــا حقــوق گرفتنــد. بــراي همــني بچــه هــا 

اينجــوري اعصــاب شــان خــرد شــده.»
     بــا ادامــه ســخرناين مناينــده كارگــران جــو كمــي آرام تــر شــد. كارگــران مــي خواســتند كارت خربنــگاري مــا را ببيننــد تــا مطمــنئ 

شــوند از طــرف آن روزنامــه محــيل نيامــده ايــم. كارت را نشــان داديــم و فضــا بــراي گفــت وگــو بــا كارگــران آمــاده شــد.   
     روز دوم:

ــاالي ســكو،  ــه وارد شــديم و در ب ــه كارخان ــا همراهــي كارگــران ب ــدون مشــكيل ب      دوشــنبه ٢٠ آذر، در ســومني روز اعــرتاض ب
جــاي ديــروزي مــان قــرار گرفتيــم. كارگــران بيشــرتي آمــده بودنــد. حــدود پانصــد نفــر يــا بيشــرت. زين بــا صــورت پوشــيده هــم از 
ســكو بــاال آمــد. بــراي نخســتني بــار در جامعــه اي ســنتي زين بــا صــداي محكــم و كلــامت قاطــع چنــد كلمــه اي خطــاب بــه پانصــد 
كارگــر حــرف زد. بعــد از هــر جملــه او كارگــراين بــا قوميــت هــاي مختلــف كــه همگــي در تعصــب اشــرتاك داشــتند، جمــالت ايــن 
زن را بــا شــعارهاي حاميتــي همراهــي مــي كردنــد. بــه گفتــه كارگــران ايــن نخســتني بــار بــود كــه زين بــراي جمــع كارگــران معــرتض 
ســخرناين مــي كــرد. بعــد از پايــان ايــن ســخرناين و ســخرناين يــيك از مــردان مناينــده صنفــي، گــروه مــا در كنــاره هــاي ســكو رشوع 
بــه گفــت وگــو بــا كارگــران كردنــد. كارگــران پراكنــده حــرف مــي زدنــد و در ايــن گــزارش، ســخنان آنــان را بــه هــامن شــيوه اي كــه 

بيــان شــده مــي آوريــم:
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     «يــك ســال و خــرده اي اســت كارخانــه را دادنــد بخــش خصــويص. اينهــا آمدنــد نــان مــان را بريدنــد. بــا حقــوق دادن بــني مــا 
تفرقــه انداختــه انــد. بــه يــيك مــي دهنــد بــه ده تــا منــي دهنــد. بــني عــرب و عجــم تفرقــه انداختــه انــد. مــي گوييــم آقــا حقــوق 
بــده. مــي گويــد ده روز ديگــر. دروغ. حــرضت عبــايس دروغ. مــن بچــه هــام مريضنــد. منــي داننــد ايــن دروغ هــا چــه باليــي رسمــا 

مــي آورد.»
     «از دو ســال پيــش دو مــاه ازش طلــب داريــم. اســفند و بهمــن ٩٤ را ندادنــد. حــاال هــم پنــج مــاه اســت حقــوق نــداده انــد. 
بــه كارفرمــا مــي گوييــم حقــوق بــده مــي گويــد بايــد حكــم دادســتاين بگرييــم. حكــم دادســتان بــه چــه درد مــن مــي خــورد. مــن 

بــراي ايــن كارخونــه كار كــردم اينجــا بايــد حقوقــم را بدهنــد.»
     «حقــوق مــن همــش يــك و پانصــد اســت. شــش مــاه حقــوق مــا بــراي ايــن آقايــان پــول خــرد اســت. اضافــه كاري را كــم مــي 

كننــد، ده درصــد از عيــدي مــي زننــد، اضافــه كارمــان را قطــع كردنــد. چنــد مــاه اســت بيمــه نداريــم.»
     «االن، پنــج، شــش، هفــت، هشــت، نــه... پنــج شــش مــاه اســت حقوقــي نگرفتــه ايــم. مــا چــي بايــد بخوريــم؟ شــام بــه جــاي 
مــا. حــق بيمــه را هــم منــي دهــد. تامــني اجتامعــي بيمــه مــان را قطــع كــرده. هــر چــه مــي گويــم بچــه ام مريــض اســت. هرجــا 
برويــم بــدون بيمــه پــول خــون از مــا مــي گرينــد. يــك آمپــول دارم مــي گــريم يــك و دويســت. مــي گويــد بــه مــا مربــوط نيســت. 
بــراي مســاعده اقــدام مــي كنيــم مــي گوينــد نداريــم. رشكــت ورشكســته اســت. شــام بــرو زمــني هــاي كارخانــه را ببــني. حتــي اگــر 

فقــط بخواهــد كرايــه شــان بدهــد مــي توانــد پــول همــه كارگــران را بدهــد. اينجــا خاكــش طالســت.»
     «ايــن آقــا هــر چــه بگوييــم جوابگــو نيســت. ديــروز آمديــم دفــرتش ســيگار روشــن كــرده و مــا را آدم حســاب منــي كنــد. رفتــه 
شــيخ املشــايخ را آورده كــه وســاطت كنــد. مــي خواهــد دوتــا قبيلــه را بــه جــان هــم بنــدازد. شــيخ هــم ديــد كــيس حرفــش را 

گــوش منــي دهــد گذاشــت و رفــت.»
     «نــه حــق رسويــس مــي دهــد، نــه لبــاس كار مــي دهــد، بــن منــي دهــد... جمعــه كاري كــه هميشــه بــوده را حــذف كــرده و 

بيمــه مــان پنــج مــاه عقــب اســت. از بــرج يــك تاحــاال هيــچ حــق بيمــه اي نــداده اســت. االن هــم بــدون بيمــه ايــم.»
     «كجــاي قانــون كار گفتــه كــيس كــه مــي خواهــد بازنشســته شــود بايــد تعهــد دهــد كــه ســنوات خدمتــش را منــي خواهــد؟ 
مديرعامــل از مــن كــه طبــق قانــون تقاضــاي بازنشســتگي دارم تعهــد مــي گــريد تــا دو ســال حــق ســنواتم را پيگــريي نكنــم. ســنوات 
كارگــر بايــد طبــق قانــون هــر وقــت كــه مــي خواهــد بازنشســته شــود تــوي جيبــش باشــد. مــن ٢٥ ســال كار كــردم بــه اميــد ايــن 
ســنوات. حســاب كرديــم روي ايــن پــول. عــرويس بچــه هــا و عمــل جراحــي و خــرج هــاي رضوري را گذاشــته بوديــم وقــت گرفــنت 
پــول ســنوات. حــاال تعهــد مــي گــريد كــه دو ســال بايــد صــرب كنيــم. مــا كــه امضــا كنيــم و برويــم از كجــا معلــوم تــا دوســال ديگــر 
اينهــا اينجــا باشــند؟ اگــر مديــر بعــدي زيــر بــار نرفــت چــه؟ مگــر اينهــا زيــر بــار تعهــدات مديــر قبــيل رفتــه بودنــد كــه مديــر 

بعــدي تعهــدات اينهــا را قبــول كنــد؟»
    

     شهر قسطي
     «نــان نســيه منــي دهيــم. » خيــيل از كارگــران ايــن عكــس را روي گــويش هــاي شــان دارنــد، تصويــر يــك برگــه و نوشــته رويــش 
كــه بــر ورودي يــيك از نانوايــي هــاي هفــت تپــه چســبيده تــا دســت رد بــه ســينه مشــرتياين بزنــد كــه تقريبــا همــه مايحتــاج زندگــي 
شــان را بــا قســط و قــرض و نســيه مــي گرينــد. ايــن زندگــي قســطي رس از متامــي شــهر و روســتاهاي اطــراف هــم درآورده، هــر جــا 
پــاي كارگــران هفــت تپــه در ميــان باشــد، مغــازه داران و فروشــندگان هــم بايــد بــراي خودشــان دفرتهــاي حســاب و كتــاب داشــته 
باشــند تــا دانــه بــه دانــه نــان هــا، روغــن هــا، ميــوه هــا و حتــي نــخ هــاي ســيگاري كــه ازشــان بــه نســيه مــي برنــد را يادداشــت 
كننــد. وقتــي كارخانــه حقــوق بدهــد ايــن حســاب هــا نصفــه و نيمــه و آرام آرام تســويه مــي شــوند، اگــر وضعيــت مثــل چنــد مــاه 
گذشــته وخيــم باشــد حســاب هــا روي هــم تلنبــار مــي شــوند تــا برخــي از كســبه بــراي ادامــه كارشــان قانــون و مقــررات بگذارنــد 

و بــراي فــروش هــاي قســطي شــان ســقف بگذارنــد.
ــر»، نزديــك بــه يــيك از بســيار زمــني هــاي غــرق در ســاقه هــاي بلنــد نيشــكر اســت. از آن شــهرهايي كــه       شــهر كوچــك «ُح
زندگــي اش بــا كارخانــه تعريــف شــده و بخــيش از كارگــران رشكــت هــم ســاكنان همــني شــهرند. در «ُحــر» ديگــر خــربي از چهــره 
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هــاي پوشــيده در ميــان دســتارها و چفيــه هــا نيســت. «شــام را امــروز تــوي كارخانــه ديــدم. ببخشــيد اگــر ســخت گذشــت، مــا 
هميشــه ايــن طــوري نيســتيم، خيــيل مهــامن نوازيــم.» يــيك از صــورت هايــي كــه از پشــت نقــاب درآمــده جــوان خــوش رويــي 
اســت ســاكن ُحــر كــه دانــه بــه دانــه مغــازه هايــي كــه دفــرت حســاب وكتــاب دارنــد را نشــان مــي دهــد: خواروبارفــرويش، نجــاري، 
نانوايــي. صاحبــان ايــن مغــازه هــا نســيه مــي دهنــد و خودشــان هــم تبديــل مــي شــوند بــه خريــدار نســيه از كارخانــه هــا و 
رشكــت هــا. ســه بــرادر صاحــب يــيك از ســوپرماركت هــاي شــهر هســتند، زندگــي شــان مســتقيم و غريمســتقيم بــا نــام نيشــكر گــره 
خــورده. خواهرشــان همــرس يــيك از آبيــاران رشكــت اســت و بــه دليــل معــوق مانــدن حقــوق، خواهــرزاده شــان از مهدكــودك رفــنت 
بازمانــده چــون در ايــن رشايــط تــا قبــل از رســيدن بــه ســن مدرســه، هــر كاري بــه نظــر خــرج اضــايف مــي آيــد. خودشــان هــم بــراي 
هــر كــدام از اجنــاس شــان دفرتهــاي قطــوري دارنــد بــا ليســت بلندبااليــي از بدهــكاران: «قبــال هــر مــاه ليســت جنــس مــي آوردنــد 
پيشــيامن كــه مثــال ٣ كيلــو نخــود، ٣ كيلــو لوبيــا بــده، االن مــي گوينــد قــد دو هــزار تومــان لوبيــا و يــك هــزار و ٥٠٠ تومــان نخــود 
بــده، قبــال هــر مــاه كــه حقــوق مــي دادنــد، حســاب شــان را صفــر مــي كردنــد و حــاال مثــال از ٦٠٠ هزارتومــان بدهــي گاهــي مــي 
آينــد ١٠٠ هــزار تومانــش را مــي دهنــد و مــي رونــد. اينجــا همــه آشــنا هســتند، همــه فاميــل هــم هســتند. مــا هــم منــي توانيــم 
بگوييــم منــي دهيــم. زنــگ هــم منــي زنيــم كــه االن هــم يــك ســال شــده و هنــوز بدهــكاري.» آن ســمت خيابــان حــال و روز شــاطر 
شــهر هــم مشــابه اســت، امــا صاحــب نانوايــي بــراي نــان هــاي لــواش ١٨٥ تومــاين ســقف نســيه تعيــني كــرده: «حقيقتــش قــرار 
شــده ديگــر باالتــر از ٥٠ هــزار تومــان بدهــي را از كــيس قبــول نكنيــم.» مــي گويــد كــه گاهــي وقتــي حســاب يــيك از ســقف ٥٠ 
هــزار تومــان باالتــر مــي زنــد خــودش باقــي پــول را مــي گــذارد تــا بعــد از دريافــت حقــوق پولــش را از خانــواده هــا بگــريد: «بــا 
همــني اوضــاع هــم مشــرتيان نــان خيــيل كــم شــده انــد، گاهــي خمــريي كــه درســت مــي كنيــم را بايــد بگذاريــم بــراي روز بعــد. 
اينجــا همــه بــراي رشكــت كار مــي كننــد، وقتــي حقــوق ندهنــد مــردم نــان هــم كمــرت مــي گرينــد، ديــروز يــك زين آمــد و از اول 

گفــت اگــر نــان قــريض مــي دهــي، بــرم وگرنــه كــه هيــچ.»
     «مــا فقــري نيســتيم، پــول نداريــم.» ايــن جملــه را يــيك از كارگــران معــرتض گفتــه بــود، نشــانه اش را در همــني شــهر حــر مــي 
تــوان ديــد. شــهر كوچــك مغــازه دارد، خريــد و فــروش در جريــان اســت، فقــط در ايــن ميــان بــه نــدرت پــول ردوبــدل مــي شــود. 
قوميــت و رابطــه خانوادگــي و همــدردي در ايــن شــهر جــاي «ريــال» را گرفتــه اســت. از بــزرگ تــا كوچــك در جريــان وضعيــت 
كارخانــه و كارگــران نيشــكر هســتند. از هــر بچــه در حــال بــازي هــم كــه بپــريس حــرف از حقــوق معــوق كارگــران مــي زنــد. بچــه 
هــا يــا خودشــان در خانــواده ايــن كارگراننــد يــا همــكاليس هــاي شــان. ايــن داســتان تــا شــهر شــوش هــم كشــيده اســت. راننــده 
خطــي اهــواز، پــرسي كــه روي دوچرخــه اش در پيــاده روي شــهر نشســته و بســاط ســبزي فــرويش را مــي پايــد، همــه تــا اســم 
هفــت تپــه را مــي شــنوند نــام رمــز ٥ مــاه را تكــرار مــي كننــد. در منطقــه اي كــه ســكونتگاه لرهــا و عــرب هــا اســت، نــام نيشــكر 
بــه گونــه اي وحــدت آفريــن اســت. در ميــان گاليــه هــا و اعرتاضــات، گهــگاه صحبــت هــاي قوميتــي بــه ميــان مــي آيــد: عــرب هــا 
ايــن طورنــد، لرهــا آن طورنــد. امــا ايــن حــرف هــا خيــيل زود پشــت نــام كارخانــه گــم مــي شــوند. جــوان خــوش روي عــرب كــه 
در متــام شــهر همــراه بــود تــا ســاكنان حــر بــه «اعتــامد» اعتــامد كننــد و حــرف بزننــد خيــيل رسيــع در مــورد تفــاوت هايــي كــه در 
كارخانــه يــا در شــهرهاي دورتــر از هفــت تپــه در ميــان عــرب هــا و غريعــرب هــا قائــل مــي شــوند، توضيحــايت داد و بعــد گفــت 
كــه همــه ايــن حــرف هــاي عــرب و عجــم را بايــد كنــار گذاشــت: «مــا بــا منازمــان زنــده ايــم، بــا وجــدان مــان زنــده ايــم. دوســت 
نــدارم اصــال از ايــن حــرف هــا بزنــم. امــا مــا در خوزســتان بــه همــني اتحــاد زنــده ايــم و بايــد حفظــش كنيــم. وقتــي مــي رويــم 

رس كار بايــد طــوري كار كنيــم كــه نــان مــان حــالل باشــد، بــراي همــني بايــد همــه روي موضــوع رشكــت متركــز كنيــم.»     
ــه و گــزارش  ــا قائــم مقــام مديرعامــل رشكــت نيشــكر هفــت تپ ــه ب ــه، شــامل مصاحب      توضيــح: بخــش دوم پرونــده هفــت تپ
كامــل از وضعيــت اجتامعــي و كارگــري ايــن شــهر را روز شــنبه ٢٥ آذر در روزنامــه اعتــامد بخوانيــد. در مصاحبــه بــا قائــم مقــام 
مديــر عامــل، ســيامك افشــار كــه كارگــران او را كارفرمــا و طــرف حســاب شــان مــي داننــد، تاخــري در پرداخــت بخــيش از مطالبــات 
كارگــران را پذيرفــت و توضيحــايت دربــاره شــيوه و مراحــل پرداخــت ايــن مطالبــات ارائــه كــرد. او در ايــن مصاحبــه دربــاره روزهــاي 

پراميــد آينــده بــراي كارگــران و گــذر از هفــت تپــه خاكســرتي بــه هفــت تپــه ســفيد حــرف زد.
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کمبایــن ســازی تربیــز کــه نــام ثبــت شــده ان رشکــت توســعه صنعــت آذربایجــان  اســت حــدود ٣٢ ســال قبــل راه انــدازی شــده 
اســت، محــل رشکــت : در جــاده تربیــز بــه آذر شــهر یــک کیلــو مــرتی جــاده پرتوشــیمی بعــد از پــل هوایــی قــرار دارد ، در ســال 
١٣٩٠ در ایــن کارخانــه ٥٠٠ کارگــر کار میکــرد و اکنــون ٤٤ نفــر مانــده اســت . میانگیــن  ســابقه کار  ٤٤ کارگــر باقــی مانــده در 

ایــن کارخانــه ١٨ ســال اســت .
تولیدات رشکت عبارتند از : 

١ - کمباین کشاورزی 
٢- کانکس 

٣- سازه های ساندویچ پانل 
٤  - انواع دیگر ماشین آالت کشاورزی

٥ - ابزار و ادوات  آبیاری قطره ای
دور جدید اعرتاضات در ٢٤ مهر ماه رشوع شده است عمده دالیل  اعرتاضات عبارتند از :

١-  از معوقات مزدی( که تعدادی از کارگران به مدت ٢٠ ماه حقوق در یافت نکردند) ، 
عــدم پرداخــت حــق بیمــه بــه تامیــن اجتامعــی از طــرف کار فرمــا  کــه باعــث شــده دفرتچــه بیمــه کارگــران و خانــواده   -٢
هایشــان اعتبــار نداشــته باشــد در حالــی کــه کار فرمــا ٧ درصــد حــق بیمــه از دســتمزد کارگــران کــرس کــرده ولــی بــه حســاب بیمــه 

نریختــه اســت ،
قصد انتقال کارخانه از تربیز به بجنورد خراسان   -٣

عدم امنیت شغلی و برای حفظ شغل خود   -٤
حــدود یــک دهــم فضــا محوطــه کارخانــه بــرای توســعه کارخانــه  از زمیــن هــای اداره اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان رشقــی 
اجــاره شــده اســت کــه بابــت بدهــی اجــاره زمیــن فــوق ٢٠٠ میلیــون تومــان بــه اداره اوقــاف بدهــکار اســت و اکنــون اوقــاف بــه 
دشــمن اصلــی کارگــران تبدیــل شــده اســت اداره اوقــاف شــکایت کــرده حکــم پلمــپ گرفتــه اســت کــه در روز دوشــنبه ٤ دیــامه 
١٣٩٦ مناینــده اوقــاف  همــراه بــا حجــت االســالم و املســلمین ســید محمــد علــی آل هاشــم  مناینــده خامنــه ای و امــام جمعــه 
تربیــز در حفاظــت خیــل مامــوران امنیتــی و انتظامــی و مامــوران قضایــی وارد کارخانــه شــدند و پــس از حــدود ٤ ســاعت مقاومــت 
کارگــران بــا عملکــرد نیروهــای پلیســی کارخانــه را پلمــپ کردنــد، ســپس کارگــران از هــامن روز دوشــنبه اعرتاضــات خــود را در 

بیــرون از کارخانــه ادامــه دادنــد
کارگــران کمبایــن ســازی بــرای حفــظ شــغل خــود و کســب مطالباتشــان پــس از فــروش مقــداری از ضایعــات دپــو شــده در کارخانــه 
مقــداری از طلــب خــود را برداشــتند( بــه هــر کارگــری ٧٥٠ هــزار تومــان رســید ه اســت )  و بــا بقیــه پــول آن در  ١٨ دیــامه ١٣٩٦  
ــد .امــا  ــا کار خــود و مدیریــت خودشــان رشوع کردن ــن ب ــرای دو دســتگاه کمبای ــد ب ــه را جهــت تولی ــک پلمــپ کــرده کار خان ف
متاســفانه طــی همــکاری هــای توطئــه گرانــه مســئوالن دولتــی اســتان بــا قــوه قضاییــه ، مامــوران و نیروهــای انتظامــی و طلــب 
کاران  رشوع بــه خــارج کــردن ماشــین آالت تولیــدی از کارخانــه کردنــد و بــا ایــن عمــل جنایــت کارانــه کارخانــه ای کــه بــا ابتــکار 
خــود کارگــران مجــددا» بــه خــط تولیــد بــر گشــته بــود بــه تعطیلــی کشــاندند از جملــه اولیــن دســتگاه پــر قیمــت کــه از ابــزار 

خالصه ای از وضعیت کمباین سازی تربیز
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هــای مهــم خــط تولیــد کار خانــه بــود را در ٢٤ دیــامه کــه کارگــران تــازه کارخانــه را خودشــان دوبــاره راه انــدازی کــرده بودنــد 
توســط یکــی از طلــب کاران بــا در دســت داشــنت حکــم از دادگاه همــراه مامــوران انتظامــی و قضایــی و مناینــده دادگاه توقیــف و 
از کارخانــه خــارج کردنــد. بــه دنبــال ان در ٢١ بهمــن مــاه ١٣٩٦ طلــب کار دیگــری بــاز بــا همراهــی مســئوالن دولتــی ، مناینــده 
قــوه قضاییــه ، مامــوران قضایــی و نیروهــای انتظامــی تعــداد دیگــری از ابــزار آالت  خــط تولیــد را از کارخانــه خــارج کردنــد و 
در ٢٢ بهمــن نیــز طلــب کار دیگــری  در حیــن ایکــه حکــم دادگاه در دســت داشــت بــا همراهــی مامــوران و مســئوالت دولتــی و 
قضایــی دو دســتگاه پــرس رضبــه و یــک دســتگاه فــرز را از کارخانــه خــارج کردنــد، ایــن رونــد توقیــف ابــزار آالت و خــارج کــردن 
ابــزار تولیــد از کارخانــه بــا عمــل جنایــت کارانــه دســتگاهای دولتــی و قضــای و پلیســی علیــه کارگــران ادامــه دارد. و بــا ایــن عمــل 
خــط تولیــد را دچــار نقــص منودنــد و امــکان تولیــد را از بیــن بردنــد و ایــن چنیــن مناینــدگان و دولــت و مبــارشان رسمایــه داری 

کنــرتل کارگــری را در نطفــه خفــه کردنــد. 
کارگــران در مذاکــرات خــود بــا مناینــدگان دولــت ، قــوه قضاییــه و اوقــاب بارهــا گفتــه انــد اگــر شــام مســئوالن منــی توانیــد یــا منــی 
خواهیــد کار درســت و مثبــت و بــی طرفانــه  و ادامــه  اشــتغال و صنعــت انجــام بدهیــد حداقــل از فرســتادن طلــب کاران بــه 

کارخانــه بــا کمــک دادگاه و مامــوران انتظامــی مانــع کار مــا نشــوید.
در اخریــن جلســاتی کــه در محــل اســتانداری آذربایجــان رشقــی برگــزار شــد مســئوالن دولتــی ارصار بــر تعطیلــی کارخانــه کمبایــن 
ســازی تربیــز و معرفــی کارگــران بــه بیمــه داشــتند ، امــا کارگــران هــامن زمــان مخالفــت کــرده و بــرای جلــو گیــری از تعطیلــی، 
کارخانــه را خودشــان مجــددا» راه انــدازی کردنــد و از مســئولین دولتــی خواســتند کــه بــا طلــب کاران مذاکــره کــرده از آنهــا فرصت 
بگیرنــد تــا کارخانــه رس پــا مبانــد بــه تولیــد ادامــه داده طلــب انهــا را نیــز صــاف کننــد ، امــا مســئوالن دولتــی خلــف وعــده کــرده 
نــه تنهــا از طلــب ان فرصــت نگرفتنــد بلکــه در یــک همــکاری صمیامنــه بــا طلــب کاران علیــه کارگــران  همــراه طلــب کاران بــا 

خــارج کــردن ابــزار تولیــد از کارخانــه اقــدام بــه زدن تیــر خــالص بــه کارخانــه کردنــد .
مجیــد خــدا بخــش اســتاندار آذربایجــان رشقــی ٢٩ مهــر ١٣٩٦ اعــالم کــرده بــود از ٢٨ واحــد واگــذار شــده بــه بخــش خصوصــی 
در اســتان آذربایجــان رشقــی ٢١ مــورد از آنهــا دچــار بحــران شــدند در حالــی کــه قبــل از واگــذاری همــه انهــا بســیار ســود اور 

بودنــد . از جملــه عبارتنــد از   : 
کار خانه ترانسفو زنجان 
روغن نباتی جهان زنجان 

بلربینگ سازی تربیز 
لفرتاک سازی سهند تربیز 

ــه پتانســیل  ــی دهــد ک ــوارد نشــان م ــن م ــه ورشکســتگی هســتند.     ای ــی رو ب ــه همگ ــز و ... ک ــازی تربی ــه ماشــین س کار خان
ــت . ــی در راه اس ــیار بزرگ ــی بس اعرتاض

میــر احــد حســینی مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتامعــی اســتان آذربایجــان رشقــی گفتــه اســت : « رشکــت توســیه صعنــت آذر 
بایجــان ( کمبایــن ســازی تربیــز) از واحــد هــای مشــکل دار در اســتان اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت مدیریتــی بخــش خصوصــی 
دچــار بحــران شــده اســت زیــرا کارفرمــای ایــن کارخانــه بــه تصمیامتــی کــه در جلســات کمیتــه واحــد هــای بحــران زده گرفتــه مــی 
شــود پــای بنــد نیســت « ایــن گفتــه هــا نشــان مــی دهنــد کــه مســئوالن دولتــی و کشــوری از همــه چیــز خــرب د اشــتند و مــی 
دانســتند مدیــران کارخانــه عمــدا» بــه دنبــال نابــود کــردن کارخانــه هســتند امــا هیــچ کاری بــرای جلــو گیــری نکردنــد و همچنیــن 
از ایــن گفتــه هــا نتیجــه مــی شــود کــه طــرح خصوصــی ســازی بطــور روشــن و آشــکار و گســرتده شکســت خــورده اســت و اکنــون 
نیــز بــه خوبــی مــی داننــد بقیــه صنایــع بحــران زده هــر لحظــه در رشف نابــودی هســتند امــا هیــچ اقدامــی بــرای نجــات آنهــا 

منــی کننــد. 
جمع قدم اول 

١١ اسفند ١٣٩٦
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چندیست بی قرارم و هیچم قرار نیست
راهی بجز رهایی از این شام  تار نیست

مرغ سحر به  نغمه شیرین  پیام داد 
که ای خفتگان سیاهی شب پایدارنیست

ای آن که دل به هیمنه شب سپرده ای 
ما را هراسی از قفس و از حصار نیست

دیوارهای جهل و ستم در تالطم است 
چون روز روشن است که شب ماندگار نیست

ما رس به نزد اهل ستم خم نکرده ایم
کزبند شب رهیدن و رسنت شعار نیست

هرچند شوق پر زدن از این حصار هست
لیکن زبال بسته چنین انتظار نیست

عهدیست بسته ایم و به پایش نشسته ایم
درراه عشق برتر از این افتخار نیست 

محمودبهشتی /اوین دی ٩٦

شعری از معلم پیرشو 
محمودبهشتی

شعر
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یلدای ما ، یلدای آن ها !

یلدای آن ها، شب زنده داری است.
یلدای ما، شب شکنی.

آن ها به درازی اش دل بسته اند
 و ما ، به پایانش.

آن ها، به پوسته ی انار می نازند
و ما ، به دانه های خونینش که پوسته را می ترکاند.

آن ها ، به خلوت شب چشم دارند
و ما ، به  روز روشنی که شب را می دراند.

یلدای آن ها ، کجا ؟!
یلدای ما ، کجا؟!

تفاوتش در انفجار بزرگی ست که در راه است !

#سهراب_مهدی_پور

نان به زنجیر 
و آزادی در قفس..!

غنچه های گل رسخ را
 خودکشی کردند

و جالد نفس میکشید...

خیابان منتظر فریاد است هنوز...

«ایراندخت»
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باید یک صف شویم !!!
کارگریم، 

سازنده تاریخ،
سازنده جهان، 

و هر چه هست ،
***

کارگریم، 
نجات دهنده برش،

سازنده آینده،
سازنده سوسیالیسم،

بی شک به رسالت خویش عمل خواهیم کرد.
***

در جویبارها ،
کوچه ها ،

دخمه ها و
حاشیه های که ،

تکه های دور افتاده و مشتاق ما را ،
لرزان با خوذ می آورند،
به اقیانوس می رسیم، 

یک پارچه، 
استوار می شویم،

اکنون ،
من و تو ، 

او ،
دست در گریبانیم ،

من و تو ، 
او، 

برای دخرت خیابان انقالب



١٢٠

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی ١٣٩٦

دست تنها و دور افتاده ، 
من در حرست  گرفنت دست تو ،

تو دست شانه وارت، 
در میان پریشانی زلف سار  پراکندگی یاران،  

هم چون کیسوان دخرت خیابان انقالب، 
در پرواز میان نفس و بالهای باد، خشم و 

آزادی، 
بال های که با خشم توده ها ساخته می شود،

برای مقابله با ،
خشم و کینه رسمایه واستبداد حاکم.

هر سه در جستجوی راهی ، 
برای عبور از نظم کهنه ایم.

دستم را بگیر،
باید یک صف شویم،

بر خیزید ، در هم آویزیم ،
زمان،  کندن ریشه ها و کاشنت ریشه ها ست،

زمان خروش نربد و ستیز با دشمن است،
این است آغاز رسالت ما : 

یک صف شویم،
برای آزادی دخرتان و پرسان،

برای آزادی دخرت خیابان انقالب، 
برای آزادی ، 

برای انقالب ،  
بسوی سوسیالیسم ،

یک صف شویم.

امید حق وردی     ٢٦ دی ماه ١٣٩٦
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ای آزادی !!! 
ترا روز پیروزی سوسیالیسم، در آغوش می گیریم!!!

ای انقالب،
می دانم ، تو می آیی!!!

تو در راهی ،
صدای قدم هایت را می شنوم،

از خود می پرسم :
آیا شود، روزی ،
خود را در ت، 
تو را در خود، 

هر آنچه هستی ،
هر آنچه من، 

و هر آنچه او ،
هر سه در آئینه گذر زمان یکی شویم و،  ما شویم؟

***
تو فریاید می زنی :

من آمده ام !!!
من با توده ها در کارخانه ها، 

خیابانها  و کوچه ها فریاد می زنم .
با آنها گام بر می دارم ،

سنگ پرت می کنم،
زخمی می شوم، 

می افتم و بر می خیزم،
با آنها فرود و فراز را طی می کنم ،

برای رزمندگان دیامه ٩٦

ای آزادی !!! 
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با توده ها می گریم ،
و با آنها می خندم.

***
چشم ها را باز کنید ،

افق زالل و نورانی است،
بازوان را بگشاید، 

همرزمان را در آغوش بگیرید، 
درد ما مشرتک است.

قفس را بشکنید ،
بگذارید پرنده ها پرواز کنند،

دلها از هیجان خوشبختی، تپش را به اوج برسانند،
باندیشید، 

به آینده باندیشید، 
رویاهای بلند دست یافتنی هستند.

راه بافتید با قدم های استوار، 
با قدم های استوار مقصد نزدیک است.

***
تو در میان نربد نفسگیر  فریاد می زنی :

آمده ام ،
دست ها را یکی، 
بازوان را در هم، 
قدم ها را استوار، 
اندیشه ها را زالل،

و  اراده ها را پوالد آبدیده کنم.
***

تکه های لرزان ماه در آب جاری جویبار ها، 
خیره در چهره آفتاب گونه تو، 

مانده از سال خاطره ها، 
من در روز گار شب گونه، 

در حرست و هجر ،
سالهاست در انتظار طنین صدای قدم های تو،

می دانم اکنون انتظار به رس آمده!!!
تو را نه در خواب، 
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دوشا دوش ،
و در خود می بینم،

با خیزی بلند برای جهانی نو ،
یاران بر خاسته اند،

بر می خیزیم،
در تو ، با تو می آویزیم،

در تو ، با تو گام بر می داریم،
با، صالبت گام های بلند و استوار تو، 

به هر چه هست نظم نو می زنیم ،
درد ما مشرتک است، 

در یک صف، ما می شویم، 
تو را در آغوش می گیریم.

پیروز می شویم!!!
پیروز می شویم!!!

  
امید حقوردی  ٢٠ دی ١٣٩٦

می خوانند خرد و خراب
در گل و الی

زن های شالی کار
آوازهای شان

چون رودخانه زالل است

تا خوشه های رسیده
خورشید خسته را 

تاوان عشق های نارس خود سازند

این است کار 
این است کارزار . . . 

سهراب_مهدی_پور

با دخرتان شالی کار
که منی دانند برای چه شادند

با کارگران بافنده
که نقش گرسنگی می زنند

بر تار وپود 
آواز می خوانم

باران
ترانه هایش را می کارد

بر بوریای تنهایی من

دنیا
به اندازه ی آشیانه ی چکاوکی

در من می گسرتاند
امید رسیدن به بهار را. . . 

سهراب_مهدی_پور
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اینک 
که اشتیاق رهایی 

به اسارمتان نشانده 
از پس این دیوارهای تودرتو

باز هم 
به تو می اندیشم 

و تو
ای تنهاتر ز من 

در شهری فرو رفته در خوابی رسد
مرا می جویی

 
هر دو 

قربانیان یک بغضیم 
هر دو

مغضوب یک شهریم 
شهری فرورفته در خوابی رسد 

آوازها
نوزاد های درخت و پرنده اند

ما از دیروزهای دور
به سرتونی این باغ

نه گفته بودیم

امسال، درخت ها
برگ های شأن را به باد داده اند !

سهراب_مهدی_پور

آه که چه سنگین است 
بهای چیدن یک سیب 

از درخت آگاهی 

محمود بهشتی لنگرودی 

اوین ۲۹/۱۱/۹۴
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سنگری ، سنگرهای باید ساخت،
بی سنگر منی شود،

به برج و باروی رسمایه تاخت،
****

از دهان تفنگ ، استبداد ، 
یا که ، آزادی شعله می کشد.

تفنگ منی داند، به سوی چه کسی، 
برای سود کدامین ، آتش می گشاید؟

تفنگ منی داند، هدف چیست.
استبداد است ؟ 

یا که آزادی ست؟
****

نگاه کن رفیق، 
تفنگ ابزار بی جانی ست ، اما جان می ستاند،

تفنگ یا می گسرتاند، شب تاریک و ظلم و ستم، 
یا که هدیه می دهد، رهایی، آزادی و طلوع روشن،

نگاه کن رفیق ، 
چه کسی  ماشه را میچکاند؟

آنچه از تفنگ رسمایه شلیک می شود، 
استبداد علیه کارگران ،علیه برشیت است ،

آنجاکه کارگر شلیک می کند ،
نوید آزادی ، برای همگان است،

سنگر بسازیم!!! 

****
در سنگر رسمایه آنکه فرمان آتش می دهد ،

و یا آنکه ماشه را می کشد،
به استثامر، فرصت ماندن می دهد ،

در سنگر کار آنکه فریاد می زند، 
 به پیش، رفیقان به پیش ،

یا آنکه می چکاند ماشه ای را ،
آزادی ، برابری ، عدالت،

خوشبختی انسان را نوید می دهد،
****

بیا رفیق ،
بیا، برای پیروزی فردا،

امروز باید ، سنگری بسازیم،
سنگر امروز ما ،

کوه و دشت و جنگل و بیابان نیست، 
امروز باید ،سنگر ها را ،

در کارخانه ، مدرسه ، دانشگاه ، ...
در خیابان ها بسازیم،

****
رسمایه بار دیگر ،

بر لبه ی پرت گاه، 
در حال افتادن است،

زین سبب ، میکشد، باز میکشد ،
می کشد، اما نا امیدانه ،

به خاک و خاشاک، چنگ میزند، 
وقت آن است، دگر بار، بر خیزیم،

سالح پدر، مادر ،
خواهر و برادر ،یا رفیق فداکاری،

که  در خون غلطیده  است،
از البه الی رختخواب،

از میان تیرهای سقف،
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از میان دیوارها،
از زیر خاک وسط اطاق ،

یا که از باغچه  و حیاطی که ،
 روزی محل بازی کودکی مان بود،

شاید از زیر سنگی،
در تپه و ماهور اطراف،

بیرون  بیاوریم، 
یا که از پاسگاه ها  و پادگان ها ، 
بیایید مجهز شویم ، آماده شویم،

رفیقان ، همرزمان،  بیایید،
پاکوبی کنیم و آواز بخوانیم، 

روز قیام نزدیک است.
انقالب نزدیک است.

 ****
گونی های خالی برنج،
گونی های خالی آرد،

سالهاست، نه تنها گرسنه ای را سیر نکردند، 
خود آنها، سالهاست خالی و گرسنه اند، 

سالهاست گونی ها گرسنه  انتظار سیر شدن را می کشند،
بیایید،  گونی های خالی را، با شن و ماسه سیر کنیم،

گونی های خالی سیر خواهند شد، 
تفنگ ها فریاد خواهند کرد، 

چرا که ، ما نان ، عدالت و آزادی می خواهیم،
****

رفیق معلم ، دانشجو ،
رفیق جوان و دانش آموز،

رفیق پرستار و پزشک،
به  کارگران بپیوندید،

روز قیام ، انقالب،  نزدیک است،
****

با میز و نیمکت مدرسه و دانشگاه،

سالهاست که اسالمی شدند، 
سالهاست که دشمن علم شدند،

با میز و صندلی و کمد های کارخانه و رشکت،
سالهاست که دیگر دستمزد، پرداخت منی کنند،

سالهاست که اختالس،
یعنی اسالمی شدند،

با ضایعات ، 
ماشین های که سالهاست دیگر تولید منی کنند،

در کارخانه ، رس خیابان ورودی ،
وسط اتوبان ،

همه جا، و همه جا،
سنگر ها را بسازیم،

سالح ها را بیرون بیاورید ،
متیز کنید،  روغن کاری کنید،  

فریاد بزنیم ،
همه جا ،

در همه حال ،
مرگ بر جمهوری اسالمی ،

همه جا ،
در همه حال ،

مرگ بر رسمایه داری ،
انقالب  نزدیک است.

****
دکرتی که آزادی خواهی،

رفیق پرستار،
 که با دستان شفا بخش در صف کارگران ایستادی ،

 اطاق عمل های زیر زمینی را آماده کنید ،
در سنگر های انقالب خواهیم جنگید، 

به دانش، به دستان شفا بخش، نیازمندیم.
****

راننده تاکسی ،
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رفیق مسافر بر،
در ماشین ات، چوب و سنگ،

بطری و اره و ترب بگذار،
به درهای ماشین ات، 

یاد بده، مجانی باز و بسته شدن را ،
یاد بده، نجات دادن زخمی ها را،

یاد بده، همیشه آماده بودن، 
بردن رزمندگان از سنگری به سنگری ، 

رساندن انسان به خانه ، چشم براه دارد،
یاد بده، رفاقت انقالبی را!!!

به مسافران بگو ،
فریاد بزنیم ،

همه جا ،
در همه حال ،

مرگ بر جمهوری اسالمی ،
همه جا ،

در همه حال ،
مرگ بر رسمایه داری ،

انقالب، 
آزادی و برابری ،

خوشبختی، نزدیک است.

امید حق وردی 
١٠ دی ماه ١٣٩٦


