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در صفحه 7

جنبش كارگرى كردستان
در گفتگو با حسن رحمان پناه 

درباره  كومه له   12 كنگره  مباحث  در  امروز:  جهان 
گرايش  نفوذ  از  سخن  كردستان  كارگرى  جنبش 
سوسياليستى در اين جنبش و ضعيف بودن گرايش 
موقعيت  اين  مختصات  است؟  شده  رفرميستى 
چيست؟ و چگونه است كه عليرغم اينكه كردستان 
به  نسبت  پايين ترى  موقعيت  در  صنعتى  نظر  از 
بسيارى از مناطق ديگر ايران قرار دارد، ولى جنبش 
هم  و  مبارزاتى  هاى  سنت  نظر  از  هم  آن  كارگرى 
در  سوسياليستى  و  راديكال  گرايش  رشد  نظر  از 

موقعيت مناسب ترى قرار دارد؟

حسن رحمان پناه: شكى نيست كه جنبش كارگرى كردستان 
هم همچون هر جنبش كارگرى و اجتماعى ديگر از گرايشات 
مختلف تشكيل شده است. اين گرايشات در پراتيك روزانه و 
مبارزات جارى درگير بوده و در بسيارى موارد طرح و بيانيه و 
حركت  به  نمونه  براى  اند.  داده  ارائه  را  جداگانه اى  مطالبات 
اول ماه مه هاى نيمه دوم سال 60 سنندج ميتوان مراجعه كرد 
كه گرايش محافظه كار خواست و مطالبات ديگرى داشت، اما 
توازن نيرو به نفع آن نبود و نتوانست آنها را به صدر مطالبات 
هشت  جمله  از  و  ديگر  مبارزات  بطن  در  يا  بياورد.  كارگران 
مارس ها گرايش محافظه كار با اتكا به امكان گرايى و كوتاه 
آمدن از بسيارى از خواست ها و مطالبات زنان از جمله كوتاه 
كرد  سعى  آن  به  اسالمى  بوى  و  رنگ  دادن  قبال  در  آمدن 
رهبرى اين مبارزات را در دست گيرد، كه از حمايت بى دريغ 
گرايش ناسيوناليستى هم برخوردار بود. اما گرايش راديكال و 
آن  به  را  زيان بارش  سياست هاى  پيشبرد  اجازه  سوسياليستى 

نداد.
جنبش  در  خود  مطالبات  و  خواست  طرح  در  گرايشات  اين 
كارگرى، زنان ، جوانان و ... به نيروى مردمى كه با آن سروكار 
طرح  در  باشند.  مى  محدود  افق  داراى  و  نيستند  متكى  دارند 
خواست ها بيشتر طرفدار رفرم هاى كوچك و در اداره نهاد و 
مورد  در  اما  باشند.  مى  بوروكراتيك  ساختار  طرفدار  ها  تشكل 
گرايش سوسياليستى كه بيشتر مورد نظر شماست، بايد بگويم 
كه اين گرايش داراى افق روشن و مشخص در اين جنبش ها 
نه  مى كند  تعيين  اهدافش  به  رسيدن  براى  كه  نيرويى  است. 
ستم ديده  و  تهيدست  هاى  توده  به  تكيه  بلكه  باال،  به  اتكا 
دگرگونى  و  تغيير  براى  مبارزه  و  اتحاد  آگاهى،  كه  مى باشد 

سرتاسرى  افق  داراى  گرايش  اين  آنهاست.  رسالت 
و جهانى است كه پراتيك محلى اش هم از اين افق 

وضعيت تكان دهنده خشونت عليه كودكان در جهان

گزارش مختصرى در رابطه 
 با كمپين اعتراضى

 عليه دادگاهى 
محمود صالحى و جالل حسينى

نفرت انگيزانى كه  زنده اند
 به  يك مشت دروغ

مبارزه براى لغو هر گونه شكنجه
 روحى و جسمى و اعدام!

در گراميداشت
 هشتاد و نهمين سالگرد
 انقالب اكتبر!

در صفحه 10 

در صفحه 12

حكومت شوراهاى كارگران، دهقانان و سربازان اولين حكومتى بود كه وسيع ترين آزادى هاى 
سياسى را به نفع اكثريت قاطع توده هاى كارگر و زحمتكش جامه عمل پوشاند،  برابرى زن و 
مرد را عملى كرد، مذهب را از  دولت و از  امر آموزش و پرورش تماما جدا  نمود و وسيع ترين 

آزادى بيان را براى توده هاى كارگر و زحمتكش به ارمغان آورد. 

جمهورى اسالمى، سركوب، آزار، تجاوز، ترور، شكنجه، قطع عضو، اعدام، سنگسار و ديگر اشكال 
زندان هاى  در  است.  درآورده  صورت «قانون»  زنان را به  ويژه  انسان ها به  كشيدن  اسارت  به 
جمهورى اسالمى، تجاوز به دختران باكره، قطع اعضاء، شالق، شكنجه، اعدام كودكان، سنگسار 

و...، امرى رايج است.

اين همه  جار و جنجال و گردوخاک پاشيدن ها را براه انداخته اند تا سرپوشى بر سياست هاى 
ضد مردمى و غير انسانى خود گذاشته  باشند. رياكارانه  از گوش دادن به  حرف مردم در دور 
دست ترين نقاط ايران مى گويند!! اما روز روشن كارگران شركت واحد تهران و خانواده هاى 
بى پناه و دردمند آنان را توسط چماقداران و نيروهاى سركوبگر خود به  سالخى مى كشانند، 
كه  ابتدائى ترين خواست هاى انسانى و برحق خود را طالب بودند. رياكارانه  از مهرورزى 
و عدالت جوئى مى گويند، اما بدون ذره اى شرم هزاران كارگر بجان آمده واحدهاى صنعتى 
در رامسر، سنندج ، بابلسر ، قزوين و ... را در برابر ديده  همگان بخاک و خون مى كشانند، 
زيرا كه  خواستار پرداخت حقوق معوقه  خود بوده اند و نمى خواسته اند سفره  محقرشان بيش 

در صفحه 5از اين در معرض دستبرد غارتگران دولت پناه  باشد.
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بهبود  و  رفرم  براى  اگر  شود.  مى  استنتاج 
روزانه در زندگى مردم كارگر و زحمتكش 
مى كوشد و خواستار آن است، اما رفرميست 
امر  براى  سازى  امكان  خدمت  در  را  رفرم  و  نيست 
انقالب مى داند. در تصميم گيرى هايش بر مجمع 
عمومى و اراده آگاهانه و جمعى كارگران اتكا دارد. 
ايجاد تشكل كارگرى و توده اى را نه حاصل لطف و 
مرحمت دولت و سرمايه داران بلكه محصول نيروى 
اتحاد كارگران در بطن مبارزه جارى و روزانه مى داند 
كه در همان حال چنين  تشكيالتى مبارزه كارگران 
يابد.  مى  صيقل  روزانه  نيز  خود  و  برد  مى  پيش  را 
بخش  يك  نه  سوسياليستى  گرايش  فعاليت  موضع 

معين يا رشته ويژه، بلكه كل طبقه كارگر است.
ميان كارگر زن و مرد تمايز قايل نيست و كل طبقه 
و منافع دراز مدت آن را در مبارزه روزانه مد نظر دارد. 
روزانه با ديگر گرايشات از جمله گرايش رفرميستى 
و ناسيوناليستى درگير و سعى در آگاه كردن كارگران 
هاى  سياست  بودن  زيانمند  افشاى  و  منافعشان  به 

اين گرايشات در جنبش كارگرى دارد.    
در  تنها  را  سرمايه داران  و  كارگران  طبقاتى  توازن 
چهارچوب كردستان و عقب مانده بودن سطح رشد 
ابزار توليد در اين منطقه نمى بيند، بلكه چشم انداز 
انقالب كارگرى و سوسياليستى را در سطح سراسرى 

مد نظر دارد.   
گرايش سوسياليستى در كردستان هر چند با كومه له 
ارتباط حزبى و تشكيالتى ندارد اما از سياست هاى 
از  يكى  است.  پذير  تاثير  آن  انقالبى  و  كمونيستى 
نفوذ  كردستان،  در  گرايش  اين  نفوذ  مهم  عوامل 
اجتماعى و گسترده كومه له در طول بيش از سه دهه 
و نيم كار سازمان گرانه و آگاهى بخش آن و هموار 
كردن مسير مناسب فعاليت  گرايش سوسياليستى و 

كارگرى در جنبش كردستان است. 

كارگرى  جنبش  رابطه  امروز:  جهان 
سراسرى  كارگرى  جنبش  با  كردستان 
اين  اندازه  چه  و  است؟   وضعى  چه  در 

دو از همديگر تاثير مى گيرند؟

حسن رحمان پناه: رابطه جنبش كارگرى كردستان 
و جنبش كارگرى ايران رابطه اى اقتصادى، طبقاتى 
و مبارزاتى است. اين رابطه قبل از هر چيز از وجود 
ايران  اسم  به  مشتركى  و  واحد  سياسى  حاكميت 
جغرافيا  اين  دارد.  را  خود  تاريخ  كه  مى شود  ناشى 
روابط اقتصادى، ادارى، اجتماعى و سازمانى معينى 
را ميان ساكنين اين كشور و اقشار  و طبقات مختلف 

و متضاد  آن شكل داده است.
 قبل از پرداختن به رابطه جنبش كارگرى كردستان  و 
ايران  نگاهى هر چند كوتاه به پيوند بورژوازى كرد و 
غير كرد بيندازيم. آنها امروز ديگر مرز، مليت و مذهب 
را براى بكار انداختن سرمايه خود در كردستان، ايران 
آنها  منطق  نمى شناسد.  رسميت  به  كشور  خارج  و 

فقط كسب سود و استثمار روزانه طبقه كارگر و مردم 
ستمديده است.

آنها  حامى  اطالعاتى  و  نظامى  سركوبگر  نهادهاى 
قانون  و  يكسان  اونيفورم  با  واحد  و  دست  يك 
و  استثمار  قانون  كه  كار  قانون  است.  مشترک 
باشد  مى  ايران  كارگر  طبقه  كل  وحشيانه  سركوب 
در  ملى  يا  اسالمى  حزب  اگر  است.  يكسان  و  واحد 
تهران داير شد، بالفاصله دفتر و شعبه آن در سنندج، 
داير  ايران  و  كردستان  شهرها  ديگر  و  مهاباد  سقز، 
همين  به  وضع  هم  سابق  رژيم  زمان  در  مى شود. 

منوال بود.
 بنا بر همين واقعيات طبقه كارگر هم براى مقابله با 
دشمنان خود نمى تواند مسير ديگرى را انتخاب كند. 
مبارزه براى بهبود در فروش نيروى كار، ايجاد تشكل 
كارگرى، توده اى، حزبى، مقابله با قانون كار مقابله 
با نيروهاى سركوبگر امنيتى، مبارزه براى بهبود در 
ارتجاعى_  قوانين  لغو  براى  مبارزه  زندگى،  شرايط 
و....  زنان  عليه  جنسى  آپارتايد  و  جامعه  در  اسالمى 
و  پيروزى  اما  شود  آغاز  شهرى  و  محلى  هم  اگر 
كشورى  و  فرامحلى  آن  تثبيت  و  دستاورد  كسب 
است. ما بارها گفته ايم كه جنبش انقالبى كردستان 
نيست.  اسالمى  رژيم  سرنگونى  به  قادر  تنهايى  به 
واقعيت اين است كه جنبش كارگرى كردستان هم 
به تنهايى قادر به تغيير در قانون كار ايران نيست، 
تهران  يا  آذربايجان  در  زنان  جنبش  كه  همانگونه 
هم به تنهايى قادر به لغو آپارتايد جنسى عليه زنان 
نيست. تغيير در ساختار حكومتى و قوانين بنيادى و 
نهايتًا ساقط كردن حاكميت اسالمى امرى فرامحلى 

و سرتاسرى است. 
كارگرى  جنبش  رابطه  شده  ياد  عينى  داليل  بنابه 
جسم  در  خون  گردش  مثابه  به  ايران  و  كردستان 
اين  اقتصادى  شاهرگ  در  كارگر  طبقه  كل  واحد 

كشور است.
بيشتر  خودآگاهى  بيانگر  اخير  سال  چند  تحركات 
جنبش  در  تحركات  اين  است.  كارگرى  جنبش  در 
مطالباتى در اول ماه مه ها و 8 مارس  اعتراضى و 
ها و مقابله با محاكمه فعالين كارگرى سقز، شركت 
و  سنندج  پرريس  و   نساجى  شاهو،  كارگران  واحد، 
ايجاد  براى  جسورانه  كوشش  و  ديگر  مكان  ها  ده 
اين  همه  است.  داده  نشان  را  خود  كارگرى  تشكل 
تفكيك  قابل  غير  و  تنگاتنگ  رابطه  بيانگر  واقعيات 
و تاثير بالواسطه جنبش كارگرى كردستان و ايران 

بر همديگر است. 

و  علنى  كار  جايگاه  به  امروز:  جهان 
سياسى  شرايط  به  توجه  با  قانونى 
كومه له  كنگره 12  در  مفصال  كردستان 
تاكيد شده است و مى دانيم كه اين امر 
امكان زيادى را براى جريانات سياسى 
راديكا ل و سوسياليست در جنبش هاى 
توده اى و كارگرى در كردستان فراهم 

امر  اين  همزمان  سازد.  مى  و  ساخته 
نيروهاى  بهانه گيرى  مورد  مواردى  در 
دادن  قرار  فشار  تحت  براى  رژيم 
هاى  انجمن  و  كارگرى  جنبش  فعالين 
دمكراتيك غير دولتى قرار گرفته است. 

نظرتان در اين باره چيست؟ 
 

حسن رحمان پناه: مبارزه براى بهبود شرايط كار و 
زندگى امرى روزانه و تعطيل ناپذير است. در فضاى 
ديكتاتورى و خفقان كه امكان فعاليت احزاب سياسى 
وجود  مردمى  و  كارگرى  آزاد  نهادهاى  و  تشكل  و 
ندارد، نشريات و مطبوعات و رسانه ها زير سانسور 
قرار دارند و متشكل شدن آزادانه مردم و ابراز نظر 
علنى خارج از سانسور با سد و موانع حكومتى روبرو 
است، جنبش هاى اعتراضى و اجتماعى هرچند كار و 
فعاليتشان بسيار دشوار و بعضًا غير ممكن مى گردد 
اما به يمن زنده بودن روند مبارزه طبقاتى كه شالوده 
حركت جامعه بر آن بنا شده است، نمى توانند مدتى 
طوالنى در سكون باشند، بلكه دوباره به ميدان مى 
نظام  با  آشكار  گاه  و  نهان  گاه  رودررويى،  و  آيند 
حاكم و دولت حامى آن در شكل خفا و علنى جريان 

مى يابد.
خود  و  مبارزه  از  مهمى  شكل  قانونى  و  علنى  كار 
سازماندهى آگاهانه طبقه كارگر و سنگرى است كه 
اين طبقه براى دفاع از خود در مقابل تهاجم بى وقفه 
سرمايه داران به سطح معيشت و گذران روزانه اش 
برپا مى كنند و دولت حامى آن را ناچار مى كند كه با 
قواعد آن تن در دهد. با سركوب و خفقان مى توان 
جلو فعاليت يك حزب سياسى را گرفت، اما نمى توان 
كارگر را از مبارزه براى خواست هاى روزانه اش باز 
چهار  در  كه  است  ها  خواست  اين  پيگرى  و  داشت 

چوب علنى و قانونى مى تواند جريان يابد.
ما  تشكيالت  شركت  بمعناى  مبارزه  از  شكل  اين   
دل  در  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  مبارزات  در 
كشمكش هاى جارى و روزانه در جامعه است، بدون 
رابطه  هيچگونه  مبارزه  از  عرصه  اين  فعالين  اينكه 
تشكيالتى با كومه له داشته باشند و اگر رابط اى هم 
وجود دارد رابطه سياسى و معنويست. مبارزه علنى و 
مى شود  برده  پيش  و  هدايت  كسانى  توسط  قانونى 
كه در اين عرصه مهارت كسب كرده و از چند وچون 
تجربه  صاحب  و  اگاه  عرصه  اين  هاى  وخم  پيچ  و 
خوشنام  و  سرشناس  هاى  چهره  افراد  اين  هستند. 
عضو  آنها  باشند.  مى  مردم  ميان  در  اعتماد  قابل  و 
تشكيالت كومه له در كردستان نيستند، اما بسيارى 
از آنان در پراتيك خود را همسو با كومه له مى دانند.

از سوى ديگر حضور آنها در صحنه مبارزه سياسى و 
اجتماعى در كردستان محصول توازن قوايى است كه 
به تدريج و بعد از سالها سنگ روى سنگ گذاشتن 
مبارزه  نفع  به  شرايط  اين  تغيير  است.  گرفته  شكل 
براى  كوشش  و  زحمتكش  مردم  و  كارگر  طبقه 

سازمان دادن آنها در صف مستقل و نهايتًا 
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كسب  و  اسالمى  رژيم  شود  مى  سرنگون 
بردن  يا  كارگر  طبقه  توسط  سياسى  قدرت 
نيست  كارى  پيروزى  فرداى  در  آن  از  مهمى  سهم 
كه در خفا و زير زمين صورت گيرد، بلكه امر مبارزه 
علنى و آشكارى است كه روزانه با آن درگيرند. فعال 
اين عرصه مى داند كه با هر اعتراض و مبارزه اى، 
طرح  نه  و  شود  مى  سرنگون  اسالمى  جمهورى  نه 
وحدت  عامل  و  راهگشا  تواند  مى  هم  خواست  اين 
بخش باشد، بلكه فعالين اين عرصه الزم است كه 
طرح  اى،  مبارزه  هر  از  بينانه  واقع  و  درست  تحليل 
شعارهاى الزم و وحدت بخش، كسب پيروزى و لو 
كوچك و توان عقب نشينى بمنظور خود سازماندهى 
و تعرض مجدد در شرايط بهتر را داشته باشند. فعالين 
عرصه فعاليت علنى و قانونى به هشيارى و انعطاف و 

كاردانى بسيارى نياز دارند.
براى  طرفه  يك  جاده  قانونى  و  علنى  كار  عرصه   
عرصه  اين  در  هم  دشمن  بلكه  نيست،  آن  فعالين 
فعال و قصد از ميدان خارج كردن مبارزين اين عرصه 
را دارد. فعاليت در اين عرصه اساسًا مستلزم قدرت 
و  درست  كار  سبك  و  روشن  استراتژى  نيرو،  بسيج 
هشيارانه است. اين اقدامات با فريب دشمن حاصل 
نمى شود بلكه محصول رهبرى خردمندانه و انعطاف 
پذيريست كه در هر شرايطى به نيروى جمعى اتكا 
و  اگاهانه  مبارزه  محصول  را  ستم  از  رهايى  و  دارد 
و  مى داند  ستمديده  مردم  و  كارگر  طبقه  متحدانه 

براى آن كوشش مى كنند.
رژيم از همه اين واقعيات اطالع دارد و براى خنثى 
كردن آنها از سركوب و فشار تا سازش و رياكارى 
استفاده مى كند. در اين ميان مهم اين است كه فعال 
عرصه فعاليت علنى و قانونى چگونه اقدامات دشمن 
را خنثى و توده هاى معترض را متحد و راه پيروزى 
و  كومه له  بعنوان  هم   ما  وظيفه  دهد.  مى  نشان  را 
اين  كردن  هموار  به  كمك  ايران  كمونيست  حزب 
داشت  چشم  بدون  عرصه  اين  فعالين  براى  مسير 
تشكيالتى و حزبى است. در بطن جنبش كارگرى، 
اى  توده  جنبش  و  جوانان  جنبش  زنان،  جنبش 
جريان راديكال و انقالبى از جمله كومه له  تقويت 
و گسترش خواهد يافت و اولويت براى ما تقويت و 
كمك به اتخاذ استراتژى روشن و سبك كار درست 
و هشيارانه است. با توجه به نفوذ اجتماعى كومه له 
دركردستان اين امر ممكن و امكان پيشروى در اين 

عرصه وسيعًا وجود دارد.

دستگاه  دوباره  و  اخيرا  امروز:  جهان 
كردستان  در  رژيم  امنيتى  و  قضايى 
از  و  كارگرى  فعالين  مختومه  پرونده 
حسينى  جالل  و  صالحى  محمود  جمله 
را  آنها  دوباره  و  انداخته  جريان  به  را 
و  نيات  چه  است؟  كشانده  محاكمه  به  
ادامه  براى  رژيم  طرف  از  هايى  انگيره 
اين فشار بر فعالين سياسى در شرايط 
توان  مى  چگونه  و  دارد؟  وجود  كنونى 
نشينى  عقب  به  رابطه  اين  در  را  رژيم 

وادار ساخت؟ 

سقز  در  آنچه  بگويم  بايد  ابتدا  پناه:  رحمان  حسن 
در طول 2 سال اخير در جريان بوده، نه محاكمه و 
دادگاهى براساس نرم رايج در دنياى بورژوازى بلكه 
مضحكه اى تمسخرآميز، غير انسانى و غير اخالقى 
و  مانده   اسالمى  جمهورى  دست  روى  كه  است 
دهند.  نجات  آن  دست  از  را  خود  چگونه  دانند  نمى 
حسينى  جالل  و  صالحى  محمود  مجدد  فراخواندن 
سيستم  در  آشكار  تناقض  نشانگر  سقز،  بيدادگاه  به 
ما  مافيايى  باندهاى  وجود  و  اسالمى  رژيم  قضايى 
و   كرده  وضع  را  آن  خودشان  كه  است  قانونى  فوق 
همه كس آشكار  اكنون بر  دارند.  به آن باور  ظاهراً 
است كه هر مسئله حقوقى و قضايى از نوع اول ماه 
مه سقز و يا مبارزه كارگران نساجى، شاهو و پرريس 
سنندج و سنديكاى شركت اتوبوسرانى تهران براى 
اين  غير  در  است.  امنيتى  و  سياسى  اسالمى  رژيم 
چند  كوتاهى  فاصله  در  است  ممكن  چطور  صورت 
شود  صادر  شريفى  هاى  انسان  عليه  متناقض  حكم 
هاى  خواست  و  كرامت  از  دفاع  آنان  جرم  تنها  كه 
ديگر  انسان  ها  ميليون  و  خود  طبقاتى  و  انسانى 

است؟
فراخواندن مجدد فعالين كارگرى به بيدادگاه اسالمى 
در  دارد.  بستگى  خارجى  و  داخلى  عامل  دو  به  سقز 
درگير  اسالمى  جمهورى  خارجى  مناسبات  عرصه 
معضل هسته اى و اجماع جهانى در ضديت با اقدام 

خود است.
عرصه  در  اسالمى  رژيم  ميزان  هر  به  شاهديم  ما 
جهانى با مشكل و بن بست روبرو مى گردد به همان 

و  فشار  داخلى  عرصه  در  بيشتر  بسا  چه  و  ميزان 
سركوب عليه جنبش هاى اعتراضى و مردم ناراضى 
را بيشتر مى كند. افزايش اعدام ها، فشار  عليه زنان، 
بستن نشريات و روزنامه ها، فشار و سركوب فعالين 
كارگرى در شركت واحد اتوبوسرانى تهران، سنندج، 
اين  است.  حقيقت  اين  بيانگر  ديگر  جاهاى  و  سقز 
فشارها از اين واقعيت ساده ناشى مى شود كه توافق 
جمهورى اسالمى با كشورهاى خارجى بسيار سهل 
ايران  مردم  عمومى  نفرت  فرونشاندن  از  آسان تر  و 
اسالمى  جمهورى  داخلى  عرصه  در  است.  رژيم  از 
فعالين اول ماه مه سقز، رهبران سنديكاى كارگران 
و  شاهو  و  نساجى  كارگرى  فعالين  واحد،  شركت 
جنبش  بمنظور ايجاد ترس و وحشت در  پرريس را 
محاكمه  و  اخراج  كار  از  دستگير،  تهديد،  كارگرى، 
كرده و مى كند. اما اين اقدام ها به ضد رژيم تبديل 
ايجاد  وحشت  كارگرى  جنبش  در  تنها  نه  و  شد 
نگرديد، بلكه مقاومت شكل گرفت. نه تنها كارگران 
اعزامى به بيدادگاه، كارگران اخراجى و دستگير شده 
منزوى و تنها نماندند، بلكه به رهبران شناخته شده، 
قابل اعتماد و با اتوريته در داخل و خارج كشور تبديل 
كارگرى   جنبش  در  بار  اولين  براى  و  اكنون  شدند. 
جدايى  ضخيم  ديوار  گسترده  سطح  اين  در  و  ايران 
داخل و خارج فروريخته و طيفى از كارگران به چهره 
هاى جهانى و صاحب نظر در جنبش طبقه كار تبديل 
شده اند.  همه اين واقعيات بر پيكر فرسوده جمهورى 
ايجاد  در  را  خود  نجات  راه  و  انداخته  لرزه  اسالمى 
ترس و وحشت در جنبش كارگرى و محاكمه مجدد 

فعالين  كارگرى مى بينند. 
نشينى،  تنها راه وادار كردن رژيم اسالمى به عقب 
تشديد فشارها و اعتراضات در داخل و خارج كشور، 
كارگرانى  و  دستگيرشدگان  از  جانبه  همه  حمايت 
است كه محاكمه مى شوند. هماهنگى در اعتراضات 
و جلوگيرى از پراگندگى نيرو و هرز رفتن آن بخاطر 
در  فشار  بخصوص  و  اى  فرقه  و  گروهى  تعصبات 
ها،  اتحاديه  كمك  جلب  جهت  المللى  بين  عرصه 
نهادها و تشكل هاى كارگرى و انساندوست و كوشش 
براى اخراج جمهورى اسالمى از سازمان جهانى كار 

بعنوان رژيمى فاسد و ضد كارگرى است.

عضو  پناه،  رحمان  كميته مركزى كومه لهحسن 
 و حزب كمونيست ايران است.

پـيـشـــــــرو ارگان 
كميته مركزى كومه له 

هر 15 روز يكبار به زبان كردى 
منتشر مى شود.

پـيـشـــــــرو را مى توانيد با 
مراجعه به سايت كومه له 

مطالعه كنيد.

از سايت هاى حزب كمونيست ايرانو كومه له ديدن كنيد.

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران
سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komalah.org
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گزارش مختصرى در رابطه  با كمپين اعتراضى 
عليه دادگاهى محمود صالحى و جالل حسينى

از  بخشي  كارگرى  فعالين  و  رهبران  كردن  زندانى  و  سركوب  سازى  پرونده 
هست.  و  بوده  كارگرى  جنبش  به  برخورد  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  سياست 
محاكمه فعالين كارگرى اول ماه مه 1383 در سقز برخالف موازين بين المللى 
جالل  و  صالحى  محمود  و  داشته  ادامه  رژيم  قضايى  سيستم  توسط  كارگرى 
حسينى در تاريخ 24 و 26 مهر براى بار چندم و اينبار به "جرم" واهى "اجتماع و 
تبانى براى اقدام عليه امنيت كشور" مورد محاكمه قرار مىگيرند. در جريان دور 
اخير اين پرونده برهان ديوارگر در غياب خود به دو سال زندان محكوم گرديده و 
از محسن حكيمى نيز هنوز رفع اتهام نشده و قرار است در تاريخ 10 آبان مورد 

محاكمه قرار گيرد.
اعتراضى  حركت هاى   كارگرى  فعالين  اين  باره  چند  دادگاهى  به  اعتراض  در 
وسيعى در داخل و خارج كشور از جانب تشكل هاى كارگرى، نهادهاى همبستگى 
و جريانات چپ براه افتاد كه گزارش مختصرى را در مورد آن بر اساس اطالعاتى 

كه تاكنون به دست ما رسيده به اطالع مى رسانيم : 
كشور  غرب  منطقه  كميته  و  كارگرى  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته   *
را  همگان  و  كرده  محكوم  را  كارگرى  فعالين  اين  محاكمه  اطالعيه  چند  طى 
جنبش  مدافع  مختلف  بخش هاى  و  نموده  مطلع  آن  سابقه  و  دادگاه  پروسه  از 
كارگرى و مردم آزاديخواه را به ادامه مبارزه و فشار عليه رژيم جمهورى اسالمى 

فراخواندند.
* كميته دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه مه طى اطالعيه اى اتهامات 
صادره عليه اين فعالين كارگرى را بى اساس و فاقد هرگونه مبناى حقوقى دانسته 

و خواهان رفع اتهام و محكوميت از اين فعالين كارگرى شد.
* انجمن صنفى كارگران برق و فلزكار كرمانشاه طي اطالعيه اى به تاريخ 22-

7-1385 تاكيد كرده اند كه " ما كارگران حق خود مى دانيم بدون هيچ گونه 
كسب مجوزى مراسم روز جهانى خود را در هر جا كه بخواهيم آزادانه برگزار 
كنيم" و بر همين اساس ادامه محاكمه و تعقيب فعالين كارگرى از جمله محمود 
صالحى و جالل حسينى را محكوم كرده و خواهان رفع اتهام از آنها شده است. 
* محمود صالحى، جالل حسينى و محسن حكيمى خودشان هم در اين باره 
در مصاحبه هاى راديويى و جلسات اينترنيتى شركت كرده و پيرامون اين دادگاه 
تفتيش عقايد رژيم به افشاگرى پرداخته و تشكل ها، نهادهاى كارگری و مبارزين 
مدافع جنبش كارگرى را به ادامه كمپين حمايت از حقوق و خواست هاى كارگران 

ايران تشويق كردند.
در  كارگرى  نهادهاى  و  همبستگي  هاى  كميته  از  تعدادى  راستا  اين  در   *
كشورهاى مختلف اروپا، كانادا و استراليا طى يك بيانيه مشترک ضمن افشاى 
سياست سركوب و ارعاب رژيم جمهورى اسالمى و دفاع از خواستها و مطالبات 
اعالم  سقز  مه  ماه  اول  كارگرى  فعالين  با  را  خود  همبستگى  ايران،  كارگران 
داشته و محاكمه آنها از جمله محمود صالحى و جالل حسيني را محكوم كرده 
طريق  هر  به  كه  كردند  درخواست  چپ  جريانات  و  كارگرى  هاى  اتحاديه  از  و 
ممكن رژيم جمهورى اسالمى را در اين رابطه تحت فشار بگذارند. كميته هاى 
همبستگى مورد اشاره فعاليتهايى عملى را در اين رابطه در كشورهاى مختلف 
شده  منعكس  آنها  خود  جانب  از  جداگانه  هاى  اطالعيه  در  كه  اند  داده  انجام 

است.
*تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در اين رابطه كمپين اعتراضى در 
كشورهاى مختلف سازمان داده و طى اطالعيه اى از جانب كميته خارج كشور 
به سهم خود تشكل هاى كارگرى و جريانات چپ و كمونيست و مردم آزاديخواه 
جمهورى  رژيم  توطئه هاى  كشاندن  شكست  به  براى  جانبه  همه  فعاليتي  به  را 
جالل  و  صالحى  محمود  جمله  از  و  كارگرى  رهبران  و  فعالين  عليه  اسالمى 
حسينى فراخوان داد. در اين رابطه همچنين سمينارى در رابطه با محاكمه فعالين 

كارگرى در ايران و تبادل نظر و مشورت با فعالين كارگرى و انجمن ها و نهادهاى 
همبستگي از جانب كميته خارج كشور در شبكه پالتاک برگزار گرديد.

آكسيون  ايران،  كمونيست  حزب  تشكيالت  فراخوان  به  سوئد  كشور  در   *
كارگرى  اتحاديه هاى  سراسرى  فدراسيون  مركزى  دفتر  مقابل  در  اعتراضى 
نماينده  الرشون  كاله  آقاى  آكسيون  اين  در  گرديد.  برگزار  استكهلم  در  سوئد 
حزب  رهبرى  عضو  يوهانسون  آرنه  سوئد،   چپ  حزب  رهبرى  عضو  و  پارلمان 
عدالت اجتماعى (سوسيالسيت ها) و بهرام رحمانى عضو كميته خارج كشور حزب 
كلوب  مترو  كارگران  اتحاديه  پيام  همچنين  و  كرده  سخنرانى  ايران  كمونيست 
119  و اتحاديه رانندگان ترافيك كلوب 6  و سنديكاليست ها در اعتراض به 
جمهورى اسالمى و حمايت از جالل حسينى و محمود صالحى قرائت گرديد. در 
اين رابطه همچنين پيكت اعتراضى به فراخوان حوزه حزب كمونيست ايران در 
مركز شهر گوتنبرگ برگزار گرديد كه در آن به افشاى سياست هاى جمهورى 
اعالم  سقز  كارگرى  فعالين  با  را  خود  همبستگي  و  حمايت  و  پرداخته  اسالمى 
در  استكهلم  در  ايران  كمونيست  حزب  تشكيالت  نمايندگان  همچنين  داشتند. 
مالقاتي با نماينده بخش بين المللى فدراسيون سراسرى اتحاديه هاى كارگرى 
سوئد آقاى آندرس الرسون، ضرورت اعتراض اين اتحاديه عليه رژيم جمهورى 
اسالمى را يادآور شده و خواستار اقدام جدى از جانب آنها شدند. در اين رابطه 
آقاى الرسون ضمن يادآورى اقدامات تاكنونى آنها در حمايت از كارگران ايران 
سراسرى  اتحاديه  با  هماهنگي  در  نيز  مشخص  مورد  اين  در  كه  كرد  اعالم 
كارگران اروپا از سفارت جمهورى اسالمي درخواست كرده اند كه نمايندگان اين 
اتحاديه به عنوان ناظر در دادگاه محمود صالحى و جالل حسينى حضور داشته 
باشند و همچنين آنها از طريق وزارت خارجه دولت سوئد عليه دولت جمهورى 
اسالمى در اين رابطه اعتراض كرده اند. در اقدام مشابهى در اين رابطه حزب 
چپ سوئد نيز در پاسخ به درخواست فعالين حزب كمونيست در استكهلم، نامه 
اى خطاب به وزارت خارجه سوئد جهت اعتراض به جمهورى اسالمى در پارلمان 

سوئد طرح گرديده است.
- - در كشور استراليا نمايندگان تشكيالت حزب كمونيست ايران و همچنين 
فعالين كميته همبستگى با كارگران ايران در استراليا، با اتحاديه سراسرى كارگران 
دادگاهى  كردن  محكوم  و  اعتراض  ضرورت  مورد  در  و  گرفته  تماس  استراليا 
فعالين كارگرى با نمايندگان اتحاديه مذاكره نمودند. در اين رابطه از جانب رئيس 
اين اتحاديه نامه اعتراضى به رئيس جمهورى ايران انتشار يافته است. همچنين 
جهت افشاگرى عليه جمهورى اسالمى و كسب حمايت از فعالين كارگرى ايران 
و  استراليا  پارلمان  نمايندگان  از  تعدادى  با  حزب  تشكيالت  نمايندگان  جانب  از 
دفتر سازمان عفو بين الملل در سيدنى مالقات انجام گرفته و آنها نيز طى نامه 
هاى جداگانه اعتراض خود را به محاكمه فعالين كارگرى ايران اعالم داشته اند.

فهرست نام تعدادى از اتحاديه هاى كارگرى و جرياناتى كه در پاسخ به درخواست 
و مالقاتهاى كميته ها و انجمن ها و نهادهاى همبستگى كارگرى و همچنين به 
سهم خود در پي تماس هاى فعالين تشكيالت خارج حزب كمونيست ايران عليه 
علنى  طور  به  كارگرى  فعالين  ساير  و  حسينى  جالل  صالحى،  محمود  محاكمه 
اعتراض كرده و حمايت و همبستگى خود را به نمايندگى از طرف صدها هزار 

كارگر در نقاط مختلف جهان اعالم كردند به شرح زير است:
* دبير كل كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد كارگرى به نمايندگى از 
طرف بيش از 155 ميليون كارگر در 241 كشور در تاريخ 12 اكتبر 2006 خطاب 
به محمود احمدى نژاد نامه نوشته و ضمن اعتراض به محاكمه محمود صالحي 
برگزارى مراسم اول  تاكيد كرده اند كه  كارگرى  حسينى و ساير فعالين  جالل 
ماه مه و شركت در آن حق مسلم كارگران بوده و تحت هيچ شرايطي نبايد به 

عنوان جرم محسوب شود.
تاريخ  به  اى  اطالعيه  طى  نروژ  كارگرى  هاى  اتحاديه  سراسرى  فدراسيون   *
12 اكتبر 2006 ضمن حمايت از مطالبات كارگران ايران  اعتراض خود را عليه 
سركوب جنبش كارگرى ايران و به محاكمه كشاندن رهبران و فعالين كارگرى 

را خطاب به دولت جمهورى اسالمي اعالم كرده است. 
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رئيس دولت اسالمى ايران همچنان پيگير سفرهاى 
استانى و سفره اندازى هاى نان و پنيرى اغواگرانه  
نوزدهمين  دفتر  اواخر  اين  مى باشد.  شهرستانى 
و  بست  را  غربى  آذربايجان  به   خود  استانى  سفر 
هاى  شهرستان  در  را  نيرنگ  و  شعبده   اين  بساط 
به   نمود.  پهن  ديگرى  از  پس  يكى  تهران  استان 
"ميمنت و مباركى" قرار است بزودى ركابزنى را از 
سر بگيرد، كه  گويا كردستان نخستين اتراق گاه راه 

دورش خواهد بود.
همه  دولتمردان، استانداران و ديگر دست اندركاران 
و  مطبوعاتى  ثناگوى  ريزه خواران  و  در شت  و  ريز 
سفرهاى  اين  ضمن  در  تبليغاتى  دستگاههاى 

سخت  جنجالى  و  نمايشى 
بوق  در  كوبيدن  تكاپوى  در 
"نوبر   اين  كرامات  كرناى  و 
زمان"  امام  "برگزيده   و  الهى 
قدوم  سر  از  گويا    كه  هستند 
و  آرامش  و  نان  مباركش 
مى گردد!!  مردم  نثار  آسودگى 
سفره ها رنگين، شهرها آباد و 
شد!!.  خواهند  دلشاد  مردمان 
مشمئزكننده   كارزار  اين  در 
جملگى  رژيم،  عوامل  همه 
توان  تمام  آمده اند  تا  گردهم 
ذكاوت  همه    عوامفريبى، 
و  كينه  توزى  فريبكارانه ، 
خود  تجارب  قساوت پيشگى 
سال هاى  همه   طى  در 
خودكامگى و استبداد اسالمى 

را در هم بياميزند، تا نمايش تبليغاتى گيج كننده اى 
و  رنجديده   مردم  خاطر  پريشان كردن  براى  را 

زحمتكش فراهم آورند.
فريبكارى  اين  پيشقراول  و  سردسته   احمدى نژاد 
پوچ و  شعارهاى  است،  گذار  گشت و  همچنان در 
مى  بندى  سرهم  را  محتوا  بى  پوپوليستى  عبارات 
كند، هذيان مى گويد و ياوه  مى بافد. از مهرورزى 
انرژى  مسلم  حق  عربده   مى گويد،  دولتش  و  خود 
اتمى را سرمى دهد، زبان به  تهديد و سركوب مردم 
حق طلب مى گشايد، فيل مناظره  خود با بوش را 
هوا مى كند، شيادانه  از نابودى اسرائيل و مبارزه  با 
آمريكا و استكبار داد سخن مى گويد و "چون به  
خلوت مى رود آن كار ديگر مى كند". خطابه هاى 
اندرزگونه  پيامبرانه  و دعوت مردم به  خاكسارى را 
"رابين  را  خيالبافانه  خود  روز  يك  اندازد.  مى  راه  
حلقوم  از  را  نفت  پول  كه   بيند  مى  اسالمى  هود" 
مافياى ثروت و قدرت بيرون مى كشد و در سفره  
مردم بينوا مى اندازد!!. روزى ديگر هذيان گونه  از 

هاله  نورى مى گويد كه  دور سرش را گرفته  است 
و دستش به  از ما بهتران بند است و مردم را حواله  
چاه هاى جمكران مى كند تا مشكالتشان را طى 
نامه هاى دو قبضه اى به  امام زمان رجوع دهند. او 
زمين و زمان را بهم مى دوزد، بى مهابا روز روشن 
دهشتناک  و  تلخ  هاى  واقعيت  تا  گويد،  مى  دروغ 
اقتصادى و گسترش فقر عمومى و فساد روزافزون 
را الپوشانى كند كه  از سر دولت منحوس و غارتگر 

اسالميش گريبان جامعه  را سخت گرفته  است. 
دولت  اين  كارآمدن  روى  از  سال  يك  از  بيش 
"منصور" و " منسوب امام زمانى" با آن وعده هاى 
آسمانى و آبدار مى گذرد، كه  قرار بود پول نفت را 
سر سفره  مردم بياورد، با 
بجنگد،  اجتماعى  مفاسد 
رانتخوارى،  ريشه هاى 
را  ارتشا  و  پارتى بازى 
عدالت  و  بخشكاند 
مهرورزى  و  محورى 
در  او  كند!!.   پيشه  را 
بازى  شب  خيمه   اين 
همه   از  استانى  سفرهاى 
چيز مى گويد و مى بافد، 
مى كوبد،  زمين  بر  پاى 
نشاند،  مى  لب  بر  كف 
حجت  به   گردن  رگهاى 
قوى مى كند، تا صحبتى 
سرسام آور  هاى  گرانى  از 
بميان  آن  علل  و  كنونى 
نمى گويد  اين  از  نياورد. 
كه  چرا كارگران اكثر كارگاه هاى توليدى مى بايد 
هم  كسى  و  بشود  "مالخور"  حقوق شان  ماهها 
تاريخى  و  روزافزون  گسترش  از  نباشد.  متعرض 
مداوم  و  سابقه   بى  رشد  اجتماعى،  و  ادارى  فساد 
شمار معتادين به  مواد مخدر صحبتى نمى كند . از 
ريخت و پاش هاى ميليونى ميلياردى براى ارگان 
هاى سركوبگر و ريزه خواران دولتى نمى گويد. نمى 
گويد كه  خط فقر در جامعه  شهرى 350 هزار تومان 
است، اما خود 185 هزار تومان اعالم كرده اند. از 
رشد روزافزون و بى رويه  نرخ بيكارى و تورم نمى 
در  كشور  نفتى  درآمد  كه   شرايطى  در  آنهم  گويد. 
مناسب ترين  و بهترين موقعيت خود قرار دارد. از 
مردم دردمند و زلزله زده    بم و كپرنشينان آن ديار 
نمى گويد كه  هنوز پس از گذشت سالها همچنان 
بايد در شرايط بسيار محنت بارى زندگى بكنند. از 
پروارشدن سرداران، نورچشمى ها و آغازاده ها و ده ها 

هزار جانورانى از اين دست نمى گويد كه  
اختاپوس وار بر  جان و مال و ثروت دهها 

گ.  (د.  آلمان  كارگرى  سنديكاهاى  اتحاديه    *
فالك"  "كالوديا  جانب  از  اى  اطالعيه  طى  ب) 
اعتراض  ضمن  اتحاديه  اين  مطبوعاتى  سخنگوى 
از  صالحى  محمود  و  حسينى  جالل  محاكمه  به 
پشتيبانى  و  حمايت  مه 1383   ماه  اول  سازماندهندگان 
خود را از خواست ها و مطالبات كارگران ايران به عنوان 

حقوق بين المللى كارگران اعالم داشته است.
* اتحاديه كارگران پست كانادا به نمايندگى از جانب 54 
هزار كارگر عضو اين اتحاديه در تاريخ 17 اكتبر 2006 
طى اطالعيه اى به امضاى "دبرا برگ" دبير كشورى اين 
كارگرى  فعالين  اذيت  و  آزار  به  اعتراض  ضمن  اتحاديه 
اسالمى  جمهورى  دادگاه هاى  توسط  آنها  محاكمه  سقز 
دمكراتيك  حقوق  رعايت  خواستار  و  كرده  محكوم  را 
دستگيرى  كه  است  كرده  اعالم  و  شده  ايران  كارگران 
بنيادى  به  كردن  بى حرمتى  كارگرى  فعالين  محاكمه  و 

ترين حقوق شناخته شده كارگران است.
* فدراسيون سراسرى كارگران دانمارک طى اطالعيه اى 
به تاريخ 16 اكتبر 2006 از جانب آقاى "هانس جينسن" 
محمود  حسيني،  جالل  محاكمه  فدراسيون  اين  رئيس 
فعالين  و  حكيمى  محسن  و  ديوارگر  برهان  صالحي، 
كارگرى را محكوم كرده و اعالم كرده اند كه دستگيرى 
و متهم كردن فعالين كارگرى به خاطر شركت در مراسم 
است  كارگران  اى  پايه  حقوق  واضح  نقض  مه  ماه  اول 
كارگرى  فعالين  اين  محاكمه  كه  اند  كرده  درخواست  و 

بدون قيد و شرط فورا متوقف شود.
دو  طى  استراليا  در   CFMEU كارگرى  اتحاديه   *
رئيس  الند"  مك  "پيتر  امضاى  به  جداگانه  اطالعيه 
اتحاديه و "آدرو فرگوسن" دبير ايالتى اتحاديه در سيدنى 
در تاريخ 12 اكتبر 2006 خطاب به محمود احمدى نژاد 
به نمايندگى از طرف كارگران ساختمان، جنگل، معدن و 
انرژى نسبت به محاكمه محمود صالحى، جالل حسينى 
مغاير  را  آنها  پيگرد  و  تعقيب  و  كارگرى  فعالين  ساير  و 
و  دانسته  كارگران  المللى  بين  حقوق  و  موازين  همه  با 
خواستار لغو فورى محاكمه ناعادالنه اين فعالين كارگرى 

شده است.
* همچنين تعداد ديگرى از نهادهاى كارگرى و جريانات 
چپ در اين حركت اعتراضي شركت كرده و به سهم خود 
اعتراض  و  سقز  كارگرى  فعالين  از  حمايت  در  اقداماتي 
جمله:  از  دادند  انجام  اسالمي  جمهورى  رژيم  عليه 
سوئد،  چپ  حزب  آلمان،  اجتماعى  دعوت  و  كار  حزب 
در  بين الملل  عفو  دفتر  و  پارلمان  نمايندگان  از  تعدادى 
كارگرى 119 مترو و كلوب 6  رانندگان  استراليا، كلوب 
در  سوسياليست ها  اجتماعى  عدالت  حزب  استكهلم،  در 
سوئد  كارگرى  هاى  اتحاديه  سراسرى  فدراسيون  سوئد، 

و ...
محاكمه فعالين كارگرى و آزار و اذيت مداوم آنها توسط 
كه  است  روشن  و  دارد  ادامه  اسالمى  جمهورى  رژيم 
ارعاب  و  سركوب  سياست  اين  عليه  اعتراضى  كمپين 
رژيم مي بايست از جانب سازمانهاى كارگرى، جريانات 

چپ و افكار آزاديخواه ادامه پيدا كند.

 

نفرت انگيزانى كه  زنده اند به  يك مشت دروغ
ناصر امين نژاد
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چنگ  جامعه   اين  رنج كشيده   مردم  ميليون 
انداخته اند.

اين همه  جار و جنجال و گردوخاک پاشيدنها را براه 
مردمى  سرپوشى بر سياست هاى ضد  انداخته اند تا 
و غير انسانى خود گذاشته  باشند. رياكارانه  از گوش 
دادن به  حرف مردم در دور دست ترين نقاط ايران 
واحد  شركت  كارگران  روشن  روز  اما  مى گويند!! 
تهران و خانواده هاى بى پناه و دردمند آنان را توسط 
سالخى  به   خود  سركوبگر  نيروهاى  و  چماقداران 
انسانى  هاى  خواست  ترين  ابتدائى  كه   مى كشانند، 
و برحق خود را طالب بودند. رياكارانه  از مهرورزى و 
عدالت جوئى ميگويند، اما بدون ذره اى شرم هزاران 
كارگر بجان آمده واحدهاى صنعتى در رامسر، سنندج 
، بابلسر ، قزوين و ... را در برابر ديده  همگان بخاک 
و خون مى كشانند، زيرا كه  خواستار پرداخت حقوق 
معوقه  خود بوده اند و نمى خواسته اند سفره  محقرشان 
بيش از اين در معرض دستبرد غارتگران دولت پناه  
باشد. شيادانه  از آزادى در حكومت اسالمى مى گويند 
حق طلب  و  ناراضى  مردم  اجتماع  كوچكترين  اما 
با  نمى تابند،  بر  را  آزاديخواهى  نداى  كمترين  و  را 
وحشيانه  هجوم  با  و  داغ  سرب  و  چماق   و  چوب 
گزمگانشان آنان را سركوب مى كنند. هزاران هزار 
انسان مبارز و آزاده  را به  چوبه هاى دار، به  جوخه هاى 
آتش مى سپارند. با ابتدائى ترين خواست هاى برحق 
پيگير  همچنان  و  ورزند  مى  عناد  ملى  عادالنه   و 
هستند.  خود  انسانى  ضد  و  شونيستى  هاى  سياست 
با زنان آن كرده اند كه  در طول تاريخ كم نظير است. 
مورد  كنند،  مى  اخراج  را  دانشجويان  دسته   دسته  
ضرب و شتم قرار مى دهند ، در زندانها و سياه چالها 
به  بند مى كشانند زيرا كه  ديده  به  افق رهائى از بند 
خرافات و استبداد قرون وسطائى اسالمى دوخته اند. 
تمهيدات و تالش هاى مستمر حول اين  همه  اين 
را  خود  غارتگرانه   كار  و  كسب  كه   گردد  مى  محور 
تداوم بخشند، ثروت و قدرت خود را افزون تر بنمايند. 
حال چه  باک اگر از حاصل آن دهها ميليون انسان 
دردمند و زحمتكش را بخاک سياه  بنشانند، چه  باک 
كوى  هر  از  كه   دهند  سوق  جائى  به   را  جامعه   اگر 
مواد  و  فحشا  تنگدستى،  و  فساد  و  فقر  آن  برزن  و 

مخدر برخيزد. چه باک اگر هزاران هزار انسان آزاده  
بردارند.  ميان  از  شقاوت  و  ددمنشى  با  را  حقخواه   و 
از  باشد  قبرستانى  اسالمى شان  ام القرا  اگر  چه باک 
بربريت  و  قانونى  بى  از  جنگلى  و  خرافات  و  ظلمت 
تداوم  است  مهم  آنچه   ميان  اين  در  وحشيگرى.  و 
منحوس  رژيم  بقا  و  غارتگرى  ادامه   و  خودكامگى 
اسالمى بهر قيمت است، رژيمى كه  همچون بختك 
سياه  بر زندگى مردم سايه  انداخته  است و جامعه  را 

به  سياهى و تباهى مى كشاند.
اين  و  افسانه خوانى  اين  بدهكار  مردم  گوش  ديگر 
جدى  آنرا  و  نيست  حاكميت  هاى  دغلبازى  و  دوز 
نمى گيرند. جمهورى اسالمى در درون جامعه  هيچ 
وقت تا اين اندازه  با بى اعتنائى عمومى روبرو نبوده  
و  جنايت  و  جهل  سراپا  رژيم  اين  كارنامه   است. 
هاى  گرفتن  ژست  كه   آنست  از  سياهتر  غارتگرى 
بينا  ديده هاى  بر  پرده اى  بتواند  فقيرنوازانه   رياكارانه  
تواند  نمى  اسالمى  حكومت  مرده   چراغ  بكشاند. 
توده هاى  روزمره   زندگى  هاى  واقعيت  آفتاب  شمع 
ميليونى زحمتكش را زير سايه  قرار دهد. اين واقعيت 
گزاف  و  الف  با  آنندكه   از  برجسته تر  و  زمختتر  ها 
رجزخوانى هاى  و  اسالمى  حاكميت  پراكنى  دروغ  و 

احمدى نژاد الپوشانى شوند.
ايران  بالكشيده   جامعه   اكنون  كه   آنست  واقعيت 
بحران  با  اسالمى  نوبر  حكومت  اين  "شوكت"  از 
روبرو  گسترده اى  اجتماعى  و  اقتصادى  فزاينده  
است، تورم فزاينده اى گريبان جامعه  را گرفته  است ، 
قيمت كاالهاى اساسى بطور سرسام آورى  افزايش 
و  گسترده   ابعاد  در  سازى  بيكار  شاهد  ما  مى يابد، 
پائين آمدن مداوم سطح درآمد عمومى هستيم، روز 
واردات  بعلت  ورشكسته   هاى  كارگاه  شمار  روز  به  
بى رويه  و ركود توليد افزايش مى يابد، عدم پرداخت 
حقوق هاى معوقه ، پائين آمدن امنيت شغلى، بيكارى 
بار  زير  از  دولت  كردن  خالى  شانه   و  گسترده   هاى 
مسئوليت هايش، همچنين بازار داللى و كارچاق كنى، 
هاى  ناهنجارى  و  مشكالت  و  ارتشا  رانتخوارى، 
آن  كنار  در   ... و  فحشا  و  اعتياد  اجتماعى،  فزاينده  
نيز سركوبگرى هاى وحشيانه و بحران سازى هاى 
مداوم رژيم اسالمى با جامعه  جهانى  ايران را بسوى 

يك بحران عمومى كشانده  است.
قدر مسلم اين وضعيت مى تواند آبستن خيزش هاى 
اجتماعى عديده  و متناوبى باشد و به  غليان و جنبش 
همگانى آزاديخواهى بطور عموم و  جنبش اجتماعى 
اجتماع  زيرين  اليه هاى  و  زحمتكشان  و  كارگران 
بطور اخص را بيش از پيش دامن بزند. ممكن است 
فشارهاى جهانى نيز اين روند را تسريع بخشند. در 
تبليغاتى  هيستريك  هاى  تالش  تمام  وضعيت  اين 
رو،  از  هاى  بستن  شمشير  با  همراه  اسالمى  رژيم 
و  بحران  ايجاد  مداوم،  هاى  كردن  عوض  چهره  
كه   اتمى  هاى  هيجان  و  گربه اى  و  موش  بازيهاى 
بخشى نيز در اين دوره گردى هاى احمدى نژاد خود 
را نشان مى دهد، در اين جهت است كه  جلو آگاهى 
هاى عمومى را بگيرد، خرافات را رواج بدهد تا اين 
بزعم  وضعيت  اين  بگذراند.  سر  از  بتواند  را  بحران 
ادعاهاى رژيم هيچ حكايتى از استقرار و ثبات نظام 
ندارد، بلكه  ناشى از تب مرگى است كه  سراسر اركان 
كاخ  هاى  شكاف  است.  گرفته   بر  در  را  حاكميت 
استبداد عميق تر و گسترده تر از هر زمان شده  است، 
اركان و ارگان هاى مختلف اصلى حاكميت به  شاخ 
و شانه  كشيدن عليه  همديگر مشغولند. موج مقاومت 

عمومى ديوار استبداد را به  كوبيدن گرفته  است. 
حساسيت  تمام  هشيارى  و  آگاهى  با  بايد  اكنون 
هرچه   را  ها  تالش  بايد  دريافت،  را  دوره   اين  هاى 
بيشتر حول كمك به  سازماندهى جنبش هاى بالقوه  
انقالبى در جامعه  بكار گرفت و پشتيبانى همگانى را 
در جهت يارى رساندن به  امر سازماندهى كارگران 
نمود.  بسيج  آنان  روزمره   مبارزات  و  زحمتكشان  و 
نيروهاى  همه   هماهنگى  و  فشرده  صفوف  با  تنها 
شر  از  را  جامعه   مى توان  انقالبى  و  مترقى  مبارز، 
رهايى  اسالمى  جمهورى  مستبد  و  شرير  حاكميت 
بخشيد. قطعا از پى امروز جمهورى اسالمى فردايى 
خواهد بود، بايد از هم اكنون اين فردا را دريافت و  
براى ساختن هرچه  بهتر، استوار و نيك بختانه تر آن 

مصممانه  و آگاهانه  گام بر داشت.
10-2006-15                     

 فقر و گرانى و تشديد فشار 
بر زندگى و معيشت كارگران

از زبان عليرضا محجوب

دالر  ميلياردها  شدن  سرازير  با  اسالمى،  جمهورى 
دستمزد  حتى  نفت،  قيمت  افزايش  با  خزانه اش  به 
پس  يكى  كارخانه ها  نمى پردازد،  را  كارگران  معوقه 
از ديگرى تعطيل و كارگران آن ها به صف ميليونى 
بيكاران مى پيوندند، بحث تورم و گرانى اخيرا به يك 

بحث جنجالى رسانه ها تبديل شده است.

 براى مثال، عليرضا محجوب ، دبيركل  خانه  كارگر و 
اعتراض هاى  اوج گيرى  با  همزمان  مجلس،  نماينده 
پيش   نطق   در  اعتراضات،  اين  سركوب  و  كارگرى 
گفته  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  خود  دستور  از 
زير  جمعيت   13ميليون   حدود  اكنون  «كشور  است: 
خط  فقر دارد و در اين  ميان ، نزديك  به  200 هزار 
توليدى  واحد   500 در  كه   خانواده هايشان   و  كارگر 
سيمين  نو  و  نخ   ناز  باف ،  پوشينه   شركت هاى  نظير 
شوراى  مجلس   مقابل   در  بارها  و  هستند  شاغل  
كه   ماه هاست   بوده ايم ،  آن ها  حضور  شاهد  اسالمى 
حقوق  دريافت  نكرده اند. حتى برخى از كارگران 50 
شده  تصويب  مستمرى  نگرفته اند.  حقوق  است  ماه 

پرداخت  هنوز  ماه  هفت  از  پس  نيز  بازنشستگان 
نشده است. مجلس نيز براى شش  ماهه  طرح  تجديد 
نظر در   قراردادهاى موقت  كار را به تعويق انداخته 

است.»
اين سخنان يك عنصر شناخته شده رژيم  از تريبون 
قطعا  است.  اسالمى  جمهورى  قانون گذارى  رسمى 
آمار و ارقامى كه محجوب و يا ديگر سران حكومت 
اعالم مى كنند، تعديل شده و پايين تر ارقام را  اعالم 
مى كنند تا به زعم خود شوک و بحران را در جامعه 
دامن نزنند. از اين رو آمار واقعى بيكاران و اقشار كم 

درآمد و نيازمند كمك بسيار باالتر است.
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اعدام  مجازات  عليه  جهانى  روز  اكتبر،  دهم  روز   
مجازات  عليه  بين المللى  «ائتالف  بود.  جهان  در 
 World Coalition Against the Death) «اعدام
اعالم  پيش  سال  پنح   (Penalty, WCADP
«مجازات  امسال:  مراسم  عنوان  كرد.  موجوديت 

اعدام - وقتى دولت قانونمدار عاجز مى ماند»، بود.
يك عضو ائتالفى اين نهاد، سازمان «عفو بين الملل» 
اعدام،  مجازات  و  شكنجه  عليه  مبارزه  در  كه  است 
پيشينه طوالنى دارد. بنا به گزارش اين سازمان، فقط 
و  سعودى  عربستان  چين،  آمريكا،  كشور  چهار  در 
ايران، 94 درصد كل اعدام ها در سطح جهان صورت 
مى گيرند. اساسا در قوانين 128 كشور جهان، ديگر 
جهان،  كشور   68 در  ندارد.  وجود  اعدام  مجازات 

مجازات اعدام هم چنان اعمال مى شود. 
سازمان عفو بين الملل، اعالم كرده است تنها در سال 
اجرا  اعدام  حكم  چين  در  بار   1770 دستكم   2005
شده است. اما به عقيده كارشناسان، رقم واقعى اعدام 
به حدود 8 هزار مورد بالغ مى گردد. در اياالت متحده  
آمريكا در دسامبر 2005، يك هزارمين حكم اعدام 
از 1976 تاكنون به مرحله اجرا گذاشته شد. حكومت 
عربستان سعودى، در سال 2005، دست كم 86  نفر 
سال 2005،  در  تنها  ايران  در  است.  كرده  اعدام  را 
دست كم 94 نفر اعدام شدند. در ميان اعدام شدگان 
سال   18 بلوغ  سن  به  هنوز  كه  بوده اند  نوجوانانى 

نرسيده بودند. 
عفو بين الملل برآورد كرده است كه اينك در سراسر 
انتظار  در  و  اعدام،  معرض  در  نفر  هزار   20 جهان 
اجراى حكم شان قرار دارند. ارقام واقعى قطعا بيش 

از اين هاست. 
را  اول  مقام  مرگ،  مجازات  با  رابطه  در  آسيا،  قاره 
سال  در  اعدام  مورد   1170 با  چين،  آسيا،  در  دارد. 
2005، در صدر اين جدول جاى گرفته است. تنها در 
چين، بيش از مجموع اعدام ها در  67 كشور جهان، 
ايران  شده اند.  سپرده  مرگ  جوخه هاى  به  انسان ها 
كه  هستند  جهان  در  كشورهايى  تنها  پاكستان  و 
قانونى  سن  به  هنوز  كه  نيز  سال  زير 18  نوجوانان 

نرسيده اند، اعدام مى شوند. 
«براد آدامز» از سازمان ديده بان حقوق بشر، در رابطه 
مجازات  عليه  بين المللى  كارزار  يك  اندختن  راه  با 
متحده  اياالت  كه  وقتى  است:« تا  گفته  اعدام، 
انداختن  به  راه  مى كند،  اعمال  را  اعدام  مجازات 
كارزارى بين المللى عليه مجازات مرگ دشوار است. 
بزرگ ترين  عنوان  به  آمريكا  به  كشورها  تمام  زيرا 
دمكراسى جهان ارجاع مى دهند: وقتى آمريكا اعدام 

مى كند چرا ما نبايد اين كار را انجام دهيم؟»
با  بين الملل،  عفو  سازمان  از  هايدريش»  «اوليور  يا 
نگرش خوشبينانه به كشورهاى آسيايى، اظهار كرده 
مجازات  كه  است  چنين  بين المللى  «گرايش  است: 
كشور  امروز 129  است.  عقب نشينى   حال  در  مرگ 
روندى  اين  نمى بندند.  كار  به  ديگر  را  مجازات  اين 
مسئله اى  مى كنيم،  دنبال  نقادانه  را  آن  ما  كه  ا ست 
كه متاسفانه هنوز به فشار از خارج نياز دارد. كم تر 
كشورى با گرايش خود دست به لغو مجازات اعدام 

مى زند.»
بسيارى  در  كه  است  اين  ديگر  تكان دهنده  واقعيت 
درباره  بحثى  كم ترين  حتى  آسيايى،  كشورهاى  از 
مجازات اعدام صورت نمى گيرد. بسيارى از اعدام ها 
در اين قاره در خفا اجرا مى شود. براى مثال قتل عام 
توسط   1367 سال  تابستان  در  سياسى  زندان 
سال،  همين  تابستان  در  ايران.  اسالمى  جمهورى 
هزاران  اسالمى،  جمهورى  رهبر  خمينى،  فتواى  با 
شدند.  سپرده  اعدام  جوخه هاى  به  سياسى  زندانى 
هنوز هم افكار عمومى جامعه ايران، از وقايع پشت 
تعداد  مورد  در  حتى  و  تاريخى  جنايت  اين  پرده 
چند  هر  است.  شده  گذاشته  بى اطالع  اعدام شدگان 
هولناک  دوره  آن  يافتگان  نجات  و  بازماندگان  كه 
از زندان هاى جمهورى اسالمى، كتاب ها و مقاالت 
اما  رانده اند،  سخن  سمينارها  در  نوشته اند،  زيادى 
جمهورى  جنايات  درصد  هم 80  هنوز  وجود  اين  با 
اسالمى بر عليه زندانيان سياسى سال ها 60 تا 62 و 
67، هم چنان در پرده ابهام باقى مانده است. احتماال 
تا سرنگونى جمهورى اسالمى، و باز شدن آرشيوهاى 
اين رژيم به روى افكار عمومى جامعه، واقعيت هاى 

پشت پرده روشن نخواهد شد. 
مكرر  هشدارهاى  وجود  با  اسالمى،  جمهورى 
به  جمله  از  هم چنان  بين المللى،  سازمان هاى 
دستگيرى و شكنجه و اعدام نوجوانان ادامه مى دهد. 
در 13 مه 2006، دو پسر 17 و 20 ساله كه نامشان 
حلق آويز  وسيله  به  اعدامشان  حكم  نشده  اعالم 
كردن در خرم  آباد مركز استان لرستان به اجرا درآمد. 
بنا به گزارش رسانه هاى ايران، اين دو تن به خاطر 
تجاوز و قتل پسر 12 ساله در يك جلسه به مرگ 

محكوم شدند.
از  يكى  عنوان  به  اسالمى،  جمهورى  حكومت 
حقوق  به  مربوط  تعهدنامه  امضاء كننده  دولت هاى 
حقوق  كنوانسيون  و   (ICCPR) سياسى  و  مدنى 
كودک (CRC)، متعهد شده است كسى را كه هنگام 
انجام جرم كم تر از 18 سال داشته باشد، اعدام نكند. 

تاكنون   1990 سال  از  بين الملل  عفو  وجود،  اين  با 
18 مورد اعدام كودكان مجرم را در ايران ثبت كرده 
اعدام  مورد   8 حداقل   ،2005 سال  در  تنها  است. 

كودكان مجرم به ثبت رسيده است. 
و  شكل  هر  با  دولتى  هر  مشغله  نخستين  مسلما 
محتوايى، حفظ حاكميت و قدرت اقتصادى، سياسى 
و نظامى خويش است. زيرا علت وجودى هر دولتى، 
به وجود آوردن يك تمركز قدرت سياسى است كه 
با تكيه به آن روابط و مناسبات طبقه اى را كه دولت 
تفاوت  ميان،  اين  در  كند.  تنظيم  دارد  تعلق  آن  به 
ديكتاتورى  و  دموكراتيك  دولت هاى  ميان  اساسى 
وجود دارد. در هر صورت دولت انحصار خشونت را در 
دست دارد. دولت براى حفظ قدرت خود از ابزارهاى 
مقابله  مى كند.  استفاده  گوناگونى  مكانيسم هاى  و 
اجتماعى   - سياسى  جنبش هاى  با  دولت،  فيزيكى 
شده  شناخته  روش هاى  از  توده اى،  اعتراضات  و 
دولت هاى ديكتاتورى است. دولت هاى ديكتاتورى، 
از يك سو، تظاهرات خيابانى، اعتصاب ها و تحصن ها 
و غيره را به شدت سركوب مى كنند. از سوى ديگر، 
با ترور و اعدام، به حذف فيزيكى مخالفين خود دست 

مى زنند.
اگر جامعه ما، در اوايل انقالب 1357 مردم ايران، قادر 
به جلوگيرى از اعدام ها بود، شايد اين جامعه، شاهد 
كارگرى  جنبش  فعالين  و  واقعى  انقالبيون  كشتار 
و   62 و   60 سال هاى  در  آزادى خواه  و  كمونيستى 
موضع  بايد  تنها  نه  بنابراين،  نمى شد.  امروز  و   67
و  روحى  شكنجه  هرگونه  عليه  بر  روشنى  و  صريح 
جسمى و اعدام و سنگسار گرفت، بلكه بايد خواهان 
برچيده شدن همه زندان هاى نيز سياسى شد. هيچ 
انسانى شايسته اين نيست كه به دليل افكار و عقايد 
و باورهايش زندانى و شكنجه و اعدام شود. در طول 
سركوب  بيش ترين  بورژوايى  حكومت هاى  تاريخ، 
و  كمونيست ها  و  كارگران  بر  را  اعدام  و  شكنجه  و 
مردم آزادى خواه تحميل كرده اند. از اين رو جنبش 
كارگرى كمونيستى و آزادى خواهى همواره پرچم دار 

لغو شكنجه و اعدام بوده است.
ترور،  تجاوز،  آزار،  سركوب،  اسالمى،  جمهورى 
شكنجه، قطع عضو، اعدام، سنگسار و ديگر اشكال 
به اسارت كشيدن انسان ها به ويژه زنان را به صورت 
جمهورى  زندان هاى  در  است.  درآورده  «قانون» 
اعضاء،  قطع  باكره،  دختران  به  تجاوز  اسالمى، 
شالق، شكنجه، اعدام كودكان، سنگسار و...، امرى 

رايج است. در اين جا فقط به گوشه هايى از 
اين «قوانين» هولناک اشاره مى كنيم.

مبارزه براى لغو هر گونه
شكنجه روحى و جسمى و اعدام!

بهرام رحمانى



نيمه دوم مهر 1385- نيمه دوم اكتبر 2006شماره 179 - صفحه 8    جهان امروز

در «قانون مجازات اسالمى» جمهورى اسالمى، از 
جمله در فصل اول - مجازات ها و اقدامات تامينى 
و تربيتى - ماده 12 آمده است: مجازات هاى مقرر 
در اين قانون پنج قسم است: 1 - حدود 2 - قصاص 
بازدارنده.   مجازات هاى   - 5 تعزيرات   - 4 ديات   -3
در  زنا  حد   :84 ماده  زنا،  حد  اقسام   - سوم  فصل 
موارد زير قتل است و فرقى بين جوان و غيرجوان 
محارم  با  زنا  الف -  ندارد:  غيرمحصن  و  محصن  و 
نسبى. ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زانى است. 
ج - زناى غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل 
موجب  كه  اكراه  و  عنف  به  زناى   - د  است.  زانى 
قتل زانى اكراه كننده است... فصل چهارم - كيفيت 
اجراى حد، ماده 99: هر گاه زناى شخصى كه داراى 
شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام 
رجم، اول حاكم شرع سنگ را مى زند بعدا ديگران، 
و اگر زناى او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول 
ديگران...  سپس  و  حاكم  بعدا  مى زنند  سنگ  شهود 
ماده 100: حد جلد مرد زانى بايد ايستاده و در حالى 
اجراء گردد كه پوشاكى جز ساتر عورت نداشته باشد. 
تازيانه به شدت به تمام بدن وى غير از سر و صورت 
و عورت زده مى شود. تازيانه را به زن زانى در حالى 
مى زنند كه زن نشسته و لباس هاى او به بدنش بسته 
باشد. ماده 101: مناسب است كه حاكم شرع مردم 
را از زمان اجراء حد آگاه سازد و الزم است عده اى از 
مومنين كه از سه نفر كم تر نباشد در حال اجراى حد 
حضور يابند. ماده 102: مرد را هنگام رجم تا نزديكى 
كمر و زن را تا نزديكى سينه در گودال دفن مى كنند 
آن گاه رجم مى نمايند. ماده 103: هر گاه كسى كه 
محكوم به رجم است از گودالى كه در آن قرار گرفته 
فرار كند در صورتى كه زناى او به شهادت ثابت شده 
به  اگر  اما  مى شود  برگردانده  حد  اجراى  براى  باشد 
اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمى شود. ماده 
104: بزرگى سنگى در رجم نبايد به حدى باشد كه 
با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين 
كوچكى آن نبايد به اندازه اى باشد كه نام سنگ بر 

آن صدق نكند.»
روابط  خصوصى ترين  در  حتى  اسالمى،  جمهورى 
جنسى انسانى دخالت مى كند و كسانى كه خارج از 
قوانين جمهورى اسالمى رابطه جنسى با هم برقرار 
كرده اند به زندان و شالق و سنگسار محكوم شده اند. 
در حالى كه در قوانين اسالمى و جمهورى اسالمى، 
ماه،  يك  روز،  يك  ساعت،  يك  مدت  به  زن  صيغه 
عالوه  است.  مجاز  و  قانونى  بيش تر  يا  و  سال  يك 
زن  ده ها  و  عقدى  زن  چهار  مى تواند  مرد  اين  بر 
از  دست  زنى  و  دختر  اگر  اما  باشد.  داشته  صيغه اى 
پا «خطا» كند شالق و سنگسار در انتظارش است. 
انسان ها  اگر  اسالمى،  جمهورى  قوانين  براساس 
جنسى  و  دوستى  رابطه  هم  با  داوطلبانه  و  آگاهانه 
انتظارشان  در  وحشى گرى  همه  اين  كنند  برقرار 
است؛ در حالى كه با خواندن يك صيغه اصل مسئله 
است؟  آمده  كجا  از  منطق  اين  چرا؟  مى كند.  تغيير 

تازه در قوانين اسالمى، تجاوز به كودكان دختر نيز 
در  اسالمى  علماى  حتى  و  است  شده  شمرده  مجاز 
«رساله توضيح المسائل» خود آن را تشويق كرده اند. 
براى مثال در رساله آيت اهللا خمينى، در مورد ازدواج 
آمده است: مساله 2410- اگر كسى  چنين  دختران 
آن  از  پيش  و  كند  عقد  خود  براى  را  نابالغ  دختر 
دخول  و  نزديكى  او  شود، با  تمام  دختر  نه سال  كه 
او  با  نبايد  هيچ وقت  نمايد  افضا  را  او  چنان چه  كند، 
نزديكى كند. مساله 2424- زنى كه صيغه شده اگر 
آيت اهللا  ندارد.» (رساله  خرجى  حق  شود  آبستن  چه 
خمينى، ص 385 و 386، نشر ايران، تهران، 1378) 
محمد،  سنت  به  رجوع  با  دينى  علماى  همه  يعنى 

حدود  سن  در  كه  مسلمانان  پيامبر 
 7 كودک  عايشه  سالگى،  چهل 
در  و  درآورد  خود  عقد  به  را  ساله 
سالگى  نه  يا  و  نيم  و  هشت  سن 
با او هم بستر شد، آشكارا تجاوز به 
كودكان دختر و پدوفيليسم را تبليغ 

مى كنند. 
قانون  فى االرض،  افساد  و  محاربه  هفتم -  باب  در 
مجازات اسالمى، ماده 186، آمده است: «هر گروه 
يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسالمى قيام 
مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقى است تمام 
اعضاء و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت 
يا سازمان را مى دانند و به نحوى در پيشبرد اهداف 
در  چه  اگر  محاربند  دارند  موثر  تالش  و  فعاليت  آن 
هر   :187 ماده  باشند.  نداشته  شركت  نظامى  شاخه 
را  اسالمى  حكومت  براندازى  طرح  كه  گروه  يا  فرد 
بريزد و براى اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه 
كند و نيز كسانى كه با آگاهى و اختيار امكانات مالى 
موثر و يا وسايل و اسباب كار و سالح در اختيار آن ها 
بگذارند محارب و مفسد فى االرض مى باشند.» فصل 
سوم - حد محاربه و افساد فى االرض، ماده 190: حد 
محاربه و افساد فى االرض يكى از چهار چيز است: 

1 - قتل 2 - آويختن به دار 3 - اول قطع دست 
راست و سپس پاى چپ 4 - نفى بلد.»

روش هاى  آشكارا  و  علنا  و  رسما  كه  حكومتى 
وحشيانه اى را بر عليه شهروندان به عنوان «قانون» 
تدوين كرده است و روزى نيست كه با اتكا به اين 
قوانين جنايت تازه اى نيافريند، با انتقادهاى حقوقى و 
قضايى اصالح پذير نمى باشد. بايد موجوديت كلى اين 
رژيم را زير سئوال برد نه مماشات با آن. دولت هاى 
به اصطالح دموكراتيك غرب و نهادهاى بين المللى 
از جمله كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، هر چند 
كه تقريبا هر سال جمهورى اسالمى را به دليل نقض 
مداوم حقوق بشر محكوم كرده است اما به دليل اين 
كه هيچ گونه ابزار اجرايى براى تحقق قطعنامه هايش 
در اختيار ندارد، فقط بر روى كاغذ باقى مى مانند. اين 
و  جانى  حكومت هاى  كه  است  شده  سبب  وضعيت 
جنايتى  هر  به  اسالمى  جمهورى  هم چون  ديكتاتور 

دست بزنند. 

انسان هاى  آگاهانه  كشتن  معنى  به  اعدام،  مجازات 
دستگير  را  افراد  دولت ها  است.  دولت  توسط  دربند 
و به زندانى و شكنجه و اعدام محكوم مى كنند. اين 
و  قبلى  نقشه  با  و  آگاهانه  و  عامدانه  كشتن  يعنى 
توسط  انسانى  كشتن  غيرانسانى  قوانين  به  اتكا  با 
غيرانسانى  اعدام  مجازات  است.  دولت  قضائيه  قوه 
و  طرح  با  دولت  زيرا  است.  عمد  قتل  و  وقيحانه   و 
نقشه و قانون از پيش تعيين شده، مخالفين سياسى 
و يا كسانى كه جرمى را مرتكب شده اند را دستگير 
و اعدام و يا به حبس ابد محكوم مى كند. از اين رو، 
مجازات  و  شكنجه  لغو  براى  پيگير  مبارزه  و  تالش 
عمد  قتل  از  آگاهانه  جلوگيرى  ابد،  حبس  و  اعدام 

است. 
لغو حكم اعدام و دفاع از جان و زندگى 
انسان، اولين گام در مبارزه با فرهنگ 
وسطايى  قرون  قبيله اى  و  عشيره اى 
امروزى  مدرن  جامعه  در  آدمكشى  و 
است. در كشورى كه شكنجه و اعدام 
افزايش  جامعه  آن  در  نيز  جنايت  و  قتل  باشد  رايج 
يافته و همواره بازتوليد مى شود. براى مثال، آمريكا 
در رديف اول و ايران در رديف دوم، كشورهايى قرار 
اعدام  حكم  ارقام  باالترين  دولت هايشان  كه  دارند 
حال  عين  در  مى گذارند،  اجرا  مرحله  به  و  صادر  را 
بزه كارى  و  جنايت  و  قتل  ارقام  كشورها،  اين  در 
اروپايى  كشورهاى  در  كه  حالى  در  باالست.  بسيار 
و اسكانديناوى، قانون اعدام لغو شده است براساس 
آمارهاى رسمى، قتل و جنايت نيز به نسبت جمعيت 
بدين  است.  ايران  و  آمريكا  از  پايين تر  مراتب  به 
ترتيب، با زور و شكنجه و اعدام نمى توان جامعه را 
اداره كرد. چنين جامعه اى هرگز به عدالت و رفاه و 

آزادى نخواهد رسيد.
براى پيشگيرى و از بين بردن زمينه هاى اجتماعى 
بايد  جامعه  نخست  جنايت،  فرهنگى  و  اقتصادى  و 
و  فردى  آرامش  سلب  و  خشونت  اعمال  ريشه هاى 
اجتماعى را از بين ببرد. بايد به انسان هاى ناهنجار 
كمك كرد تا متحول بشوند. جامعه بايد از سركوب 
و خشونت فاصله بگيرد. اقدامات اوليه براى از بين 
بردن خشونت تغيير همه آن قوانينى است كه هيچ 
لغو  نمى گذارد.  انسانى  جان  و  زندگى  به  ارزشى 
مجازات شكنجه و اعدام، ارزش نهادن به موجوديت 

انسان و حق حيات آن است. 
آن ها،  قوانين  و  استبدادى  حكومت هاى  موجوديت 
عرف  و  تعاريف  با  حتى  اسالمى،  جمهورى  نوع  از 
خوانايى  امروزى  جهان شمول  بين المللى  قوانين  و 

ندارد. 
زندانى سياسى، هيچ خالفى را عليه بشريت مرتكب 
به  كه  است  كسى  سياسى،  زندانى  است.  نشده 
دستگير  حاكم  دولت  سياست هاى  با  مخالفت  جرم 
و  عقايد  كه  است  آزاد  انسان  است.  شده  زندانى  و 
باورهايش را بدون هيچ ترس و واهمه اى بيان كند. 

و  اعتصاب  تشكل،  آزادى  حق  بايد  قانون 
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اعتراض و بيان و قلم را به رسميت بشناسد. 
در غير اين صورت نمى توان به يك مشت 
فرمولبندى هاى پرخاشگرانه و ضدانسانى نام 
«قانون» نهاد و براساس آن موجوديت انسانى ها را 
سلب  او  از  را  آرامش   و  آزادى  و  برد  سئوال  زير 
آزادى  خواهان  بلند  صداى  با  بايد  بنابراين،  كرد. 
وجود  شد.  عقيده اى  هر  با  سياسى  زندانيان  همه 
زندانى سياسى در هر كشورى، نشان دهنده حكومت 
و  كت  با  چه  شمايلى  و  شكل  هر  در  ديكتاتورى 
شلوار و كراوات و لباس نظامى و چه با عبا و عمامه 
و  رهبران  است.  حكومت  آن  شرم  غيره  و  آخوندى 

حكومت هايى  چنين  نمايندگان 
جايى  هر  در  و  عرصه اى  هر  در 
قاتل  و  تروريست  عنوان  به  بايد 

معرفى شوند. 
عالوه  ديكتاتورى  حكومت هاى 
بر اعدام مخالفين، در برخى مواقع 
و  مى ربايند  را  خود  مخالفين  نيز 

مى رسانند.  قتل  به  شكنجه  و  بازجويى  از  پس 
در  دولتى  تنها  شايد  اسالمى،  جمهورى  حكومت 
تعداد  اخير  دهه  سه  به  نزديك  در  كه  است  جهان 
كرده  ترور  را  خود  سياسى  مخالفين  از  بى شمارى 
جمهورى  تروريست هاى  از  عده اى  دست كم  است. 
اسالمى، توسط دولت هاى فرانسه و آلمان دستگير، 
محاكمه و محكوم به زندان شده اند. دادگاه هاى اين 
كشورها اعالم كرده اند كه باالترين مقامات جمهورى 
اسالمى، از رهبر، رئيس جمهورى، فرماندهان سپاه 
خارجه  امور  وزارت  و  اطالعات  وزارت  و  پاسداران 
مستقيمى  نقش  مخالفين  ترور  طراحى  در  غيره  و 

دارند.
غالم  بهمنى،  حميد  كمانگر،  صديق  بختيار،  شاپور 
عفت  قربانى،  رجوى،  شرفكندى،  قاسملو،  كشاورز، 

قاضى، فرخزاد، پوينده، مختارى، فروهرها و ده هاى 
فعال سياسى ديگر در داخل و خارج كشور، با دستور 
پاسداران  سپاه  فرماندهى  و  جمهورى  رييس  رهبر، 
شده اند.  ترور  اسالمى  جمهورى  اطالعات  وزارت  و 
بدون  و  محاكمه  بدون  سياسى،  زندانى  هزار  ده ها 
برخوردارى از حق دفاع و وكيل مدافع توسط جمهورى 

اسالمى به جوخه هاى مرگ سپرده شده اند.
روح اهللا خمينى، با صدور فرمان قتل سلمان رشدى، 
عنوان  به  شيطانى»،  «آيات  كتاب  نوشتن  دليل  به 
معروف  جهان  در  آدمكش  و  تروريست  رهبر  يك 
شده است. افكار عمومى مردم جهان، با شنيدن نام 
خمينى و يا جمهورى اسالمى، بالفصله 
ذهن شان  در  سنگسار  و  اعدام  و  ترور 

تداعى مى شود. 
اسالمى  جمهورى  اطالعات  وزرات 
قتل هاى  جمله  از  نيز  كشور  داخل  در 
را  «زنجيره اى»  قتل هاى  به  موسوم 
اعضاى  از  شمارى  كه  شدند  مرتكب 
اين وزارت، به اتهام شركت در قتل «دگرانديشان» 
وزارت  عمومى  روابط  شدند.  دستگير  تهران  در 
بار  اولين  براى  ايران،  اسالمى  جمهورى  اطالعات 
اقرار كرد كه با همكارى كميته ويژه تحقيق رئيس 
جمهورى شبكه اى شناسائى، دستگير و پيگرد قانونى 
وزارت  عضو  آن  افراد  از  شمارى  كه  گرفته اند  قرار 
جمهورى  اطالعات  وزارت  البته  بوده اند.  اطالعات 
و  ربودن  بى شرمانه  خود،  اطالعيه  اين  در  اسالمى، 
كشتن نويسندگان و فعالين سياسى را لطمه بزرگى به 
اعتبار جمهورى اسالمى ايران توصيف كرده بود. اما 
با اقرار وزارت اطالعات جمهورى اسالمى، مبنى بر 
ربودن و ترور مخالفين، حتى متوهم ترين انسان ها را 
نيز به خود آورد كه در حاكميت جمهورى اسالمى، از 
شهروند عادى گرفته تا فعالين سياسى و نويسندگان 

و روزنامه نگاران و هنرمندان، هيچ گونه امنيت جانى 
و  جان  حافظ  بايد  تعريف  طبق  دولت  ظاهرا  ندارند. 
مال مردم باشد، اما جمهورى اسالمى، دشمن جان 
اين  بركنارى  خواست  رو  اين  از  است.  مردم  مال  و 
حكومت، نه تنها آرزو و خواست اكثريت مردم ايران، 

بلكه اكثريت مردم خاورميانه و جهان نيز هست.
حكومت جمهورى اسالمى، چگونه و از چه طريقى 
خواهد رفت امرى مهم و قابل تعمق است. اگر اين 
حكومت، با حمالت نظامى آمريكا و يا با كودتا و ...، 
برود باز هم در بهترين حالت بهبود چندانى در زيست 
و  آزادى خواه  و  محروم  مردم  و  كارگران  زندگى  و 
مليت هاى تحت ستم و برابرى زن و مرد و رعايت 
حقوق كودكان و غيره پديدار نخواهد شد. جامعه به 
نخواهد  آزادى  و  برابرى  و  اجتماعى  عدالت  و  رفاه 
رسيد. در واقع در به روى همان پاشنه سابق خواهد 
چرخيد. اما اگر جمهورى اسالمى، با مبارزه متشكل 
و متحد جنبش هاى اجتماعى حق طلب و آزادى خواه 
و برابرى طلب و در پيشاپيش همه با جنبش كارگرى 
بر  نوينى  جامعه  كه  نيست  شكى  شود،  سرنگون 
شدن  برچيده  با  جامعه،  آن  در  كه  شد  خواهد  پا 
دليل  به  انسانى  هيچ  تنها  نه  سياسى،  زندان هاى 
باورهايش زندانى، شكنجه و اعدام نخواهد شد، بلكه 
گرفتن  نظر  در  بدون  شهروندان  همه  آن،  از  فراتر 
مليت و جنسيت و باورهايشان از حق و حقوق برابر 
برخوردار  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى، 

خواهند شد.
شكى نيست كه همين امروز نيز بايد مبارزه بر عليه 
هرگونه شكنجه روحى و جسمى و اعدام و سنگسار 
شرط  قيد و  بدون  آزادى  خواهان  داد و  گسترش  را 

همه زندانيان سياسى با هر باور و عقيده اى شد. 

برگرفته از سايت اينترنتى
 اشعار دشنه گون

وصيت نامه جوهيل
اجراى وصيت من آسان است
چون چيزى براى تقسيم ندارم

بستگانم نيازى به گريه نخواهند داشت
«خزه به سنگ غلطان نمى چسپد»
جسدم؟ آه اگر به اختيار من است

بسوزانيدش و خاكسترش را 
            به نسيمى سبك خيز بسپاريد

تا به آنجايش ببرد كه روئيدن گاه گلهاست
شايد آنجا گل پژمرده اى

     به زندگى برگردد
             و دوباره باز شكفد
اين است آخرين خواست من

             سعادت از آن همه شما باد!

جوهيل اين وصيت نامه را يك روز قبل از اعدام
        در 18 نوامبر 1915 سروده است.

جوهيل: «من يك شهروند اين جهانم.
شده ام، متولد  زمين  نام  به  كره اى  در 
خاكى كره  اين  گوشه  كدام  در  اينكه 
ارزش  هيچ  گشوده ام  جهان  به  ديده 
چيزى  من   .... ندارد  كردن  صحبت 
فقط  بگويم.  كه  ندارم  خودم  درباره 
كرده ام  تالش  همواره  كه  بگويم  بايد 
آزادى  پرچم  كوچك،  قدر  چه  هر  كه 
اين  من  كنم،  نزديكتر  مقصدش  به  را 
سرخ  پرچم  زير  كه  داشته  ام  را  افتخار 
مفتخرم-  آن  به  كنم  مى  اعتراف  كه   -
كرده ام.» شركت  مبارزات  اين  در 

      از نامه هاى جوهيل در زندان
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در گراميداشت هشتاد و نهمين 
سالگرد انقالب اكتبر!

بهروز ناصرى  

نيروى سياسى بنيادى انقالب اكتبر طبقه كارگر بود و نخستين
 صفوف اين طبقه به كارگران پتروگراد تعلق داشت...

                          « لئون تروتسكى : تاريخ انقالب روسيه، جلد سوم» 

انقالب 1917 روسيه نقطه عطفى در تاريخ بود، و چه بسا كه
مورخين آينده بعنوان بزرگترين رويداد قرن بيستم ارزيابيش

كنند... در قالب انقالب 1917 روسيه نخستين مصاف روياروى
با نظام سرمايه دارى، مصافى كه در پايان قرن نوزدهم در

اروپا به اوج خود رسيد بود، بظهور پيوست. وقوع آن در بحبوحه
جنگ جهانى اول، و بعضا در نتيجه آن جنگ، چيزى بيش

 از يك تصادف بود... . 
         « اى. اچ.كار : انقالب روسيه ، از لنين تا استالين (1929 – 1917) » 

هشتاد و نه سال پيش، در شرايطى كه جهان در شعله هاى ويرانگر جنگ جهانى 
جنگ  قربانى  مختلف  كشورهاى  مردم  از  نفر   ميليون ها  و  سوخت  مى  اول 
روسيه  در  دهنده   تغيير  و  اجتماعى  عظيم،  انقالبى   ، مى شدند  امپرياليست ها 
بوقوع پيوست كه تاريخ بعد از خود را در سراسر قرن بيستم  تحت الشعاع  قرار 
داد. انقالبى كه  كل نظام سرمايه دارى همراه با  ماشين دولتى آن را آماج تعرض 
خود قرار داده  بود و كارگران روسيه بعنوان دومين تجربه ( بعد از كمون پاريس)  
قدرت سياسى را بدست گرفتند و از  همان روز اول كارگران در قدرت،  فرامين 
خود را بصورت بيانيه هايى در  مورد دستيابى به صلح عادالنه و دمكراتيك، الغاى 
مالكيت خصوصى بر زمين، اعالميه حقوق رنجبران و استثمار شوندگان، برابرى 
زن و مرد و محو استثمار و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش و ... صادر كردند 

و آنرا بمرحله اجراء در آوردند.

نام : انقالب اكتبر ، تاريخ وقوع :  براساس تقويم قديم 25 اكتبر كه برابر است با 
7 نوامبر به تقويم جديد غربى، سال 1917 . 

همان  از   و  درآورد  لرزه   به  را  سرمايه دارى  جهان  درستى  به  اكتبر  انقالب 
شوراها  آن  از  قدرت   همه  و  شدند   پيروز  بلشويك ها  و   كارگران  كه  روزى 
گرديد، كشورهاى  امپرياليستى براى نابودى حكومت شوراهاى كارگران به انواع  
توطئه ها و دامن  زدن به  جنگ داخلى در روسيه  از  طريق تقويت بازماندگان 
تزارى، مالكين و  كوالک ها و  قزاق ها متوسل شدند.  اما استقامت كارگران و 
بلشويك ها در جبهه هاى جنگ عليه ارتجاع داخلى عليرغم شرايط سختى كه 
دول امپرياليستى براى حكومت كارگران بوجود آورده بود و روى آورى دهقانان 
تهيدست در مبارزه عليه زمين داران و نزديك شدن آنان به طبقه كارگر، باعث 
شد تا  انقالب اكتبر  پيروز شود و دوران روز شمارى نگهدارى از قدرت شوراها 

را با  موفقيت توام با سختى پشت سر بگذارند. 
نيروى اصلى و محركه انقالب اكتبر، انقالبى كه در آن قدرت از آن شوراها و 
كميته هاى كارگرى  كارخانه ها بود ،  طبقه كارگر و بلشويك ها بودند. سوسيال 
روشن   را  خود  موضع  جهانى  اول  جنگ  شروع  اوايل  همان  از  كه  دمكرات ها 
كرده  و تغيير جهت طبقاتى خود  را به نفع بورژوازى كشور خود اعالم كرده 
بودند. آنان در جنگ بين دول امپرياليستى براى گسترش بازار خود  از  طريق 
ديگر،  ملل  كشانيدن  انقياد  به  و  خود  نفوذ  تحت  منطقه  به  بخشيدن  وسعت 

گرفتند.  را  خودى  بورژوازى  جانب 
اين تغيير ريل سوسيال دمكرات ها 
فضاى ناسيوناليستى در اروپا بوجود 
آورد كه براى بلشويك ها به چالش 
روح  با  كه  بود  شده  تبديل  مهمى 
بلشويك  حزب  انترناسيوناليستى 
بلشويك   حزب  نمى شد.  سازگار 
در اين زمينه هم پيروز شد. حقانيت سياست هاى طبقاتى آنان آوازه و تاثيرات 
سوسياليستى انقالب اكتبر بر  جوامع ديگر را به خارج از مرزهاى روسيه و به 

اروپا رسانده بود. 
انقالب اكتبر هر چند كه از  لحاظ اقتصادى و  بنا به داليل زيادى از جمله  تقابل 
و فشار سخت دول امپرياليستى  به آن موفق نشد به اهداف درازمدت خود كه 
همانا جامعه اى كمونيستى بود دست يابد ، اما از لحاظ سياسى و اجتماعى انقالبى 
كامال موفق  و پيروز بود كه  تاثيرات آن تاكنون هم زدوده نشده است و  يادآورى 
آن انقالب،  به حق هر سرمايه دار و دولت جنايتكارى را به وحشت مى اندازد.  و 
همين وحشت بورژوازى از كسب قدرت سياسى توسط كارگران است  كه آنان را 
وا مى دارد  زمانيكه  از سازماندهى انقالب اكتبر توسط حزب بلشويك و در راس 
آن لنين  سخن  بميان آيد ، بالفاصله  اذهان افكار عمومى  را متوجه اين نكته مى 
كنند كه « انقالب اكتبر » نه انقالب ، بلكه « كودتاى اكتبر توسط بلشويك ها»  
بود. اين تحريف تاريخ  توسط بورژوازى است  تا افكار عمومى را نسبت به حقايق 
انقالب اكتبر كه اساسا انقالبى عليه كليت نظام پوسيده سرمايه دارى بود،  مسخ 
نمايد. اما از سوى ديگر حقايق مربوط به نظام سرمايه دارى و مصائب اجتماعى، 
سياسى و اقتصادى ناشى از  وجود  اين سيستم سرمايه دارانه استوار بر  منافع 
سرمايه  آنقدر زمخت و خشن است كه تمام تقالهاى ايدئولوگ هاى بورژوازى 

براى مسخ انقالب اكتبر را با شكست روبرو مى كند. 
از  بعد  فرداى  در  جامعه   اداره  در  كليدى  مقوله  دو  بعنوان  قدرت»  و  «دولت 
شوراها  حكومت   داشت.  تعلق  دهقانان   و  كارگران  شوراهاى  به  اكتبر  انقالب 
از مجموعه اى از ملل مختلف كه داوطلبانه راى به همزيستى با هم داده بودند 
اين   نداشت.  وجود   مختلف  ملل  براى   اجبارى  الحاق  هيچ   مى شد.  تشكيل 
براى اولين  بار  بود كه شهروندان روسيه  از كليه حقوق در عرصه هاى سياسى، 
جنسيت،  براساس  نه  افراد  جايگاه   و  مى شدند  برخوردار   اقتصادى  و  اجتماعى 
زبان، رنگ پوست و يا مذهب شان ، بلكه  براساس شهروند بودنشان و موقعيت 

آنها  در رابطه  با كار تعيين مى شد. 
حكومت شوراهاى كارگران، دهقانان و سربازان اولين حكومتى بود  كه  وسيع ترين 
جامه  زحمتكش  و  كارگر  توده هاى  قاطع  اكثريت  نفع  به  را  سياسى  آزادى هاى 
امر  از   و  دولت  از   را  مذهب  كرد،  عملى  را  مرد  و  زن  برابرى  پوشاند،   عمل 
آموزش و پرورش تماما جدا  نمود و وسيعترين آزادى بيان را براى توده هاى 
كارگر و زحمتكش به ارمغان آورد.  روى آورى و تاثير پذيرفتن از  انقالب اكتبر 
نزد ساير ملل  در حدى بود كه بورژوازى كشورهاى  غربى را واداشت  تا  دست 

به يكسرى اصالحات بزنند. 
انقالب اكتبر 1917 در روسيه  نقطه عطفى در تاريخ است و تا  نظام سرمايه دارى 
پابرجاست  اين تجربه  گرانبها كه  اكنون به متعلق به  طبقه كارگر جهانى است 

همچنان  موضوعيت  خود  را حفظ مى كند. 
امروز و بعد  از هشتاد و نه سال پس از  انقالب  اكتبر، انسان بطور عام و انسان 
كارگر بطور مشخص يكى از  نامطمئن ترين و سخت ترين  دوران حيات خود  را 
سپرى  مى كند. از يكسو نظام سرمايه دارى مدتهاست كه در  دوران  گنديدگى 
خود بسر  مى برد و جهان به  ميدان  تاخت  و تاز كشورهاى امپرياليستى براى 
وسعت  بازار خود تبديل شده است. لشكركشى و اشغال كشورها براى به زير سلطه 
در آوردن منابع غنى زير زمينى كشورهاى تحت سلطه و با  نيروى كار ارزان  از 
روش هاى قديمى قدرت هاى بزرگ بوده كه هم اكنون نيز با شقاوت تمام عليه 

مردم كشورهاى آسيايى بكار  برده مى شود. از سوى ديگر طبقه كارگر 
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معترضى وجود دارد كه  
بهبود  براى  مبارزه اش  
امر  به  زندگيش  و  كار   شرايط 

روزمره  تبديل شده است. 
تحت  كارگر  طبقه  ايران  در 
مستبدترين  از  يكى  حاكميت 
كشورهاى سرمايه دارى در آسيا 
نامناسب  نهايت  بى  شرايط  از  
سياسى  و  اجتماعى  و  اقتصادى 
چند   هر  طبقه  اين  دارد.  قرار 
كسب  براى  روزمره  مبارزات  در 
هم   پيروزى هايى  خود  حقوق 
بعد  در  ولى    ، آورد  مى  بدست 
سراسرى هنوز  نتوانسته خود را 
در تشكل طبقاتى خود متحد  و 

متشكل نمايد. 
از  رو  هيچ  به  ايران  كارگران 
در  كارگران  كه  استانداردى  آن 
كشورهاى غربى  دارند، برخوردار  
نيستند. ناامنى، بيكارى،  رقابت، 
خود   ماهانه  حقوق  دريافت  عدم 
و كشمكش براى اين حداقلى كه 
هست، مشخصات اصلى مبازرات 
نشان  را  دوره   اين  در  كارگران 
مى دهد. رژيم اسالمى ايران براى 
انطباق خود  با سرمايه  جهانى، 
سياست هاى  راست ترين  دست 
اقتصادى  را ارائه داده است كه 
عواقب آن باز هم فقر و فالكت 
و بيكارى بيشترى براى كارگران 

ايران  خواهد  بود. 
قرن بيست و يكم ، قرنى است 
كه انسان در كشورهاى مختلف 
بشيوه هاى متفاوت مورد تعرض 
قرار  سرمايه دارى  جانبه  همه 
گرفته است. امروز انسان كارگر و 
زحمتكش در سخت ترين شرايط 
مى برد.  بسر  خود  زيست  و  كار 
تعرضات سرمايه به انسان كارگر 
هيچ حد و مرزى را نمى شناسد.  
به زير كشيدن اين نظام سود جو 
انواع  منشاء  كه   پرست  پول  و 
بدبختى و مصيبت براى كارگران 
و مردم زحمتكش است، تنها كار 
طبقه كارگر آگاه  و سازمان يافته 
حزب  يعنى  كارگران،  حزب  و 
كمونيست است.  براى زير  و رو 
كردن اين دنياى پر از  مصيبت ، 
جهان به يك انقالب اكتبر ديگر 

احتياج دارد. 
         14 اكتبر 2006 

مختلف  شهرهاى  در  بود.  كودک  جهانى  روز  مهر،  شانزدهم 
ايران، به خصوص در تهران و سنندج، برنامه هاى با شكوهى 
به مناسبت روز كودک برگزار شد. همچنين به همين مناسبت 
با  رابطه  در  بين المللى  سازمان هاى  توسط  گزارش هايى 

كودک آزارى منتشر گرديد.
سازمان  كودكان  از  حمايت  صندوق  گزارش  اساس  بر 
ملل (يونيسف)، 275 ميليون كودک در سراسر جهان در معرض 

خشونت هاى خانوادگى قرار دارند.
دارند  اعتقاد  كودكان  مسائل  كارشناسان  مى افزايد:  يونيسف، 
بروز  باعث  خانواده  در  كودكان  عليه  خشونت آميز  اعمال  كه 
روابط  در  محدوديت  تحصيلى،  مشكالت  روحى،  عقده هاى 

اجتماعى، افسردگى و استرس فراوان خواهد شد.
يونيسف، از دولت هاى جهان خواسته است كه عواقب اعمال 
خشونت عليه كودكان در خانواده را به اطالع عموم رسانده و 

قوانين سخت ترى عليه ضرب و شتم كودكان وضع نمايند.
دولتى  مراسم  مهرماه،  شانزدهم  يكشنبه  صبح  نيز  تهران  در 
مراسم  اين  در  شد.  برگزار  سعدآباد،  كاخ  در  كودک  جشن 
بيانيه اى از سوى سازمان بهزيستى خوانده شد كه در بخشى 
از اين بيانيه آمده است: «در حالى روز جهانى كودک را جشن 
مى گيريم كه تنها 7 درصد از كودكان ايرانى شانس راهيابى 
به مهد كودک دارند و 93 درصد باقى مانده محروم از حضور 
در فضاى مهد كودک و دريافت آموزش هاى الزم اند. اين 7 
درصد كودک ايرانى در 10 هزار و 600 مهد كودک موجود در 

كشور حضور دارند». 
كودک آزارى در كشورهايى چون ايران، فقط به خانواده محدود 
نمى شود، بلكه در ابعاد كشورى اين مسئله توسط دولت اعمال 
مى شود. هنگامى كه در ايران حرفى از كودک آزارى به ميان 
كودكان،  كار  كودكان،  تحصيلى  محروميت  بالفاصله  بياوريم 
تجاوز  كودكان،  سوءتغذيه  كودكان،  ازدواج  كودكان،  اعدام 
فروش  خيابانى،  كودكان  كودكان،  فروش  كودكان،  جنسى 
هيواليى سر بلند  ارگان هاى آن ها و غيره در مثابل ما مانند 
سياسى،  اقتصادى،  ساختارهاى  با  مسايل  اين  همه  مى كنند. 
ريشه  است.  خورده  گره  كشور  بر  حاكم  فرهنگى  و  اجتماعى 
اصلى اين همه فجايع انسانى را بايد در سياست هاى اقتصادى 

و اجتماعى حاكميت جستجو كرد.
ساله  دختران 9  ازدواج  اسالمى  اسالمى  جمهورى  قوانين  در 
به عنوان بالغ مجاز شمرده مى شود و حتى تبليغ هم مى گردد. 
جشن تكليف براى دختران نه ساله در مدارس بر اين اساس 
انجام مى گيرد. در اين مملكت دختر تا 18 سالگى نمى تواند 
حساب بانكى به نام خود باز كند، اما قانون او را در 9 سالگى 
بالغ مى شمارد و اگر دست از پا خطا كند با قانون سر و كار 
خواهد داشت. برخى از كودكان خيابانى اسير باندهاى مافيايى 
مى شوند و به تكدى گرى، دزدى، توزيع مواد مخدر، تن فروشى 

و غيره وادار مى گردند. 
و  كار  كودكان  شمار  كارشناسان  تحقيقات  آخرين  در 
خيابانى،500 هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده شده است. 
براساس تحقيقاتى كه سال گذشته توسط وزارت ارشاد جمهورى 
خيابانى  كودكان  درصد   50 از  بيش  گرفت  صورت  اسالمى، 
كار  محل  در  خود،  كار  صاحبان  يا  و  خانواده  اعضاى  توسط 

مورد سوء استفاده جنسى قرار 
خشونت   8000 از  گرفته اند. 
خانگى ثبت شده در سال 84 
حدود 1000 مورد آن كودک 
براساس  است.  بوده  آزارى 
سقف   ،622 فقهى  ماده 

مجاز  والدين  براى  نشدن»  «كشته  حد  تا  را  كودک  تاديب 
زير  را  فرزندش  اگر  حتى  پدرى  جد  يا  و  پدر  و  است  دانسته 

شكنجه بكشد مطابق قانون اسالمى قصاص نمى شود. 
بر اساس آمار منتشره از سوى مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى حكومت، در 9 مهر 
ماه،  7/4 درصد كودكان زير 6 سال كشور، كوتاه قد و 5/2 
درصد جمعيت 2 سال به باال در اثر كمبود ويتامين «آ» مبتال 
 6 كه  است  آن  از  حاكى  آمار  همين  هستند.  كورى  شب  به 
درصد كودكان زير 6 سال روستايى و  7/4 درصد كودكان اين 

گروه سنى شهرى دچار كم وزنى هستند. 
تحصيل  از  ايران،  در  كودک  ميليون   1/8 موجود  آمار  طبق 
مانده اند كه بخش عمده آن ها به كار مشغولند. آن هايى هم كه 

به تحصيل مىپردازند، وضعيت چندان مطلوبى ندارند.
امروز بيش از هر زمان ديگرى از تاريخ بشر، پرورش كودک 
يكى از مهم ترين مشغله جوامع بشرى است. زيرا اگر كودكان 
به درستى تربيت نشوند و آموزش نادرست به آن ها داده شود 

آن جامعه در آينده دچار بحران هاى انسانى جديد خواهد شد.
كودكى كه چشم به جهان مى گشايد فارغ از اين كه موقعيت 
اقتصادى و اجتماعى والدين اين كودک در چه شرايطى قرار 
دارند، دولت موطف است نيازهاى اين كودک را برآورده سازد 
و تا 18 سالگى امكانات برابرى براى همه كودكان كشور اعم 
از تحصيل، بهداشت و درمان، سرپناه و تفريح و غيره را تامين 

كند.
اما متاسفانه چنين نيست. ستم و استثمار طبقاتى، زندگى را بر 
كودكان نيز سخت و دشوار كرده است. اگر در كشورهاى غرب 
طبقه كارگر و جنبش هاى حق طلب ديگر با مبارزه پيگير خود 
توانسته اند برخى از مطالبات خود از جمله كمك هزينه كودک 
و تحصيل و بهداشت رايگان را به دولت ها تحميل كرده اند؛ اما 
در كشورهاى آسيايى و آفريقايى، وضع كودكان دردناک است. 
عالوه بر وادار كردن كودكان به كارهاى سخت، آن ها را مورد 
كودكان  قبال  در  نيز  دولت ها  مى دهند.  قرار  نيز  اذيت  و  آزار 
كم ترين احساس مسئوليت انسانى نمى كنند. در حالى كه اكثر 
اما  پذيرفته اند،  را  كودک  حقوق  كنوانسيون  جهان  دولت هاى 
فقط بر روى كاغد تعهد كرده اند و هيچ اقدامى در راه بهبود 

زندگى و تحصيل و بهداشت كودكان انجام نمى دهند. 
ساالنه بيش از 1200 ميليارد دالر در جهان صرف هزينه هاى 
در  كودک  از 220ميليون  بيش  كه  حالى  در  مى شود،  نظامى 
سراسر جهان به كارهاى سخت و مشقت بار وادار شده اند. اگر 
كودكان،  آموزش  و  رشد  به  نظامى  هزينه هاى  از  درصد  يك 
به خصوص كودكان كار، اختصاص يابد، زندگى آن ها تامين 

مى شود. 
 برگرفته از «تفسير رويدادهاى هفته» تلويزيون كومه له

وضعيت تكان دهنده خشونت عليه كودكان در جهان
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جهان امروز

15 روز يكبار منتشر مى شود

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

شماره حساب جهان  امروز

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ آزاد است.
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* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى" يا " واژه نگار" تاِيپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 
دو صفحه آ4 با سايز 14 است.
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دوشنبه و جمعه
صداى حزب كمونيست ايرانساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

 شب ها: 20 تا 21
صبح جمعه ها: 8 تا 9

75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران (راديو كومه له)
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى كومه له،  راديوى ماهواره اى 24 ساعته
بر روى فركانس 12476 در مجموعه "هات برد 3 "

***

اين شماره جهان امروز به جاى 8 صفحه در 12 صفحه منتشر مى شود.      

محاكمه مجدد محمود صالحى و جالل حسينى فعالين 
سرشناس جنبش كارگرى ايران توسط بيدادگاه رژيم 

جمهورى اسالمى را قاطعانه محكوم كنيم!
سرشناس  فعال  صالحى،  محمود 
سازماندهندگان  از  و  كارگرى  جنبش 
اول ماه مه 1383 سقز مجددا و اين بار 
به "جرم" واهى" اجتماع و تبانى براى 
اقدام عليه امنيت كشور" در تاريخ 26 
 2006 اكتبر   16 برابر   1385 مهرماه 
شده  مطرح  اتهامات  گرفت.  قرار  محاكمه  مورد  سقز  شهرستان  بيدادگاه  توسط 
در دادگاه توسط آقاى محمد شريف وكيل مدافع محمود صالحى كامال رد شده 

و خواستار تبرئه او گرديد.
از  ديگر  يكى  و  ايران  كارگرى  شده  شناخته  فعالين  حسينى،  جالل  همچنين 
مهرماه 1385  چهارشنبه 28  امروز  سازماندهندگان اول ماه مه 1383 سقز نيز 
برابر 18 اكتبر 2006 همانند محمود صالحى و بر مبناى همان اتهامات بى اساس 
در بيدادگاه سقز محاكمه شد. اتهامات طرح شده در دادگاه از جانب خانم مهشيد 
محدود وكيل مدافع جالل حسينى رد شده و خواهان رفع اتهام و آزادى كامل 

وى شد.
مورد  در  آن ها  طبيعى  حق  از  صالحى،  محمود  و  حسينى  جالل  مدافع  وكالى 
برگزارى اول ماه مه به عنوان حقوق بين المللى كارگران دفاع كرده و خواستار 

رفع اتهام و آزادى واقعى آنها شدند. 

زنان و مردان كارگر! سازمانهاى كارگرى! مردم آزاديخواه!
اسالمى  جمهورى  بى دادگاهى  احكام  منتظر  حسينى  جالل  و  صالحى  محمود 
هستند. محسن حكيمى، در تاريخ 1 نوامبر 2006 به دادگاه احضار شده است. 
برهان ديوارگر، در غياب خود به 2 سال زندان محكوم شده،  پرونده دادگاهى 

تعدادى از فعالين كارگرى سنديكاى شركت واحد هنوز بسته نشده است و ...
دفاع از آزادى و حقوق انسانى اين فعالين كارگرى و مبارزه براى برسميت شناخته 
شدن حقوق دمكراتيك و بين المللى كارگران در ايران مسئوليت مشترک همه ما 
است. صداى اعتراض و مبارزه كارگران ايران را هر يك از ما به سهم خود بايد 

به گوش جهانيان برسانيم. 
محاكمه اين فعالين كارگرى در دادگاه هاى تفتيش عقايد رژيم جمهورى اسالمى 
را بايد قاطعانه محكوم كرد. و كمپين اعتراضى عليه رژيم جمهورى اسالمى و 
همبستگى بين المللى با كارگران ايران و فعالين و رهبران آن را هر چه بيشتر 

گسترده تر كنيم و خواهان آزادى بدون قيد و شرط آن ها باشيم.
حق آزادى تشكل مستقل كارگرى، اعتصاب، برگزارى اول ماه مه و اجتماعات 

كارگرى و آزادى بيان حق مسلم همه كارگران ايران  است.
زنده باد همبستگى جهانى كارگران!

سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران!
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
18 اكتبر 2006


