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طبقه كارگر،
موقعيتى دشوار و سرنوشت ساز

امروز شرايط دشوار كار و زندگى و اوضاع فالكتبار اقتصادى و 
گرفته بر  بى حقوقى سياسى كه طبقه كارگر ايران در آن قرار 
كسى پوشيده نيست. همه مى دانند كه اين شرايط نامطبوع و 
اسارت بار زندگى، چگونه آرامش جسمى و روحى را از كارگران 
سلب كرده و رنج آورترين محروميت ها را به آنان تحميل كرده 

است.
بيكارسازى هاى پى در پى و ابعاد ميليونى ارتش ذخيره كار كه 
است،  سرمايه دارى  توليد  قانون  اساس  بر  ثروت  توسعه  نتيجه 
اكنون خود به اهرم نيرومندى براى فشار آوردن به طبقه كارگر 
تبديل شده است. اين درست است كه نظام توليد سرمايه دارى 
طبيعى  رشد  كه  كارى  نيروى  مقدار  آن  به  نمى تواند  هيچ گاه 
جمعيت در اختيارش قرار مى دهد قناعت كند، اما حقيقت تلخ 
اين است كه در چند دهه اخير هيچ گاه سرمايه دارى ايران به 
اين اندازه ارتش ذخيره كار در اختيار نداشته و در تعرض به كار و 
زندگى طبقه كارگر تا اين اندازه دست و بالش آزاد نبوده است.

در چنين شرايطى است كه طرح و اليحه هاى اصالح قانون كار، 
كه سرمايه داران و صاحبان صنايع هيچ گاه بطور كامل مقيد به 
رعايت آن نبوده اند، يكى بعد از ديگرى روانه مجلس مى شوند 
تا هرگونه موانع قانونى از سر راه اخراج و بيكار سازى كارگران و 
تحميل شرايط بردگى آور و بهره كشى شديدتر از آنان بر طرف 
گردد. بر اساس اين اصالحيه ها دست و بال سرمايه داران در 
اخراج كارگران بازتر مى گردد، انعقاد قراردادهاى كار موقت به 
نرم عادى در مناسبات كار و سرمايه تبديل مى شوند و معيارهاى 
كار  وزارت  راه  سر  از  كوچك  كارگاه هاى  تعيين  براى  قانونى 
از  ديگرى  بخش  كردند،  ميل  زمان  هر  تا  مى شود  برداشته 
كنند.  خارج  ارتجاعى  كار  قانون  همين  شمول  از  را  كارگران 
اسالمى  جمهورى  مزدوران  كه  است  شرايطى  چنين  در  باز  و 
خون كارگران گمرک بندر ديلم را به زمين مى ريزند و محمود 
صالحى و جالل حسينى از فعالين و چهره هاى جنبش كارگرى 
ايران را به اتهام شركت در سازماندهى مراسم اول ماه مه به 
زندان محكوم مى كنند و منصور اسانلو  دوباره بازداشت و روانه 

زندان مى گردد. 
تراكم اين خيل عظيم بيكاران عواقبى چند سويه بجاى گذاشته 
افزوده  كارگران شاغل  استثمار  اگر از يك سو بر شدت  است، 
است و آنها را در خوف و هراس از هيوالى بيكارى و ناامنى 
شغلى قرار داده و دستمزدهاى واقعى را تا سر حد امكان پايين 
آورده است، از طرف ديگر دولت و سرمايه داران را در تعرض به 
كار و زندگى و هستى كارگران هارتر كرده است  و در همان 

حال تفرقه و رقابت را در ميان كارگران  دامن زده است.
اكنون همه فعالين و پيشروان كارگرى بر اين امر واقفند 
و جريان زندگى و مبارزه به بسيارى ديگر از كارگران 

تروريسم جمهورى اسالمى

مبارزه عليه مجازات اعدام، 
مبارزه براى زندگى انسان ها است!

در صفحه 6 

پيرامون
 انتخابات اخير

 آمريكا

مجلس  انتخابات      
نمايندگان و سناى آمريكا 
در حالى صورت گرفت كه 
عمومى  اعتراض  فضاى 
در  چه  و  آمريكا  در  چه 
عليه  بين المللى  سطح 
نئومحافظه-  سياست هاى 
بوش  جورج  دولت  كاران 
ابعاد گسترده اى پيدا كرده 

در صفحه 7 است. 

در صفحه 4 

حكومت جمهورى اسالمى ايران، در انظار و افكار عمومى مردم ايران و جهان به عنوان يك 
حكومت تروريست، معروف شده است. زيرا اين حكومت، غير از سركوب و كشتارهاى مداوم 
جنبش هاى حق طلب و آزادى خواه ايران، شكنجه و زندان مخالفين، اعدام دسته جمعى زندانيان 
سياسى، رسما از ترور نيز به عنوان ابزارى براى از ميان برداشتن فيزيكى مخالفين خود استفاده 

در صفحه 10مى كند.

نگاهى به
 وضعيت و روند

 مبارزات كارگران 
نساجى در ايران

احكام ضد كارگرى جمهورى اسالمى
 عليه محمود صالحى و جالل حسينى

 فعالين سرشناس جنبش كارگرى لغو بايد گرديد!
در صفحه 12

در صفحه 8

با نيروى همبستگى طبقاتى و مبارزه 
متحدانه، اسانلو را از زندان آزاد كنيم!

بوپال، تراژدى فراموش ناشدنى 
در صفحه 5 
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سرمايه  روزه  هر  تعرض  كه  است  آموخته 
داران و دولت به كار و زندگى كارگران بى 
ساختارى  بيكارى  وجود  نتيجه  چرا،  و  چون 
كارگران  اى  توده  و  طبقاتى  تشكل هاى  فقدان  و 
طبقاتى  هاى  تشكل  برپايى  و  ايجاد  با  تنها  است. 
و  پيامدها  از  توان  مى  كه  است  كارگران  توده اى  و 
عواقب ويران گر قوانين نظام سرمايه دارى بر كار و 

زيست طبقه كارگر جلوگيرى كرد.
احتياجات  برده  و  اسير  كه   كارگر  طبقه  براى  اما 
غل و  مانند  ساختارى  بيكارى  است،  خويش  روزمره 
ايجاد  راه  در  پايش  و  دست  بر  سنگينى  زنجير 
تشكل هاى طبقاتى كارگران عمل مى كند. اين تنها 
اعتصاب  هزاران  برپايى  كارگران،  شور  پر  مبارزات 
وحشيانه  يورش  با  مقابله  در  اعتراضى  آكسيون  و 
سرمايه داران و دولت حامى آنها به حقوق كارگران 
و  فعالين  جوش  و  جنب  و  فعاليت  امكان  كه  بود، 
طبقاتى  تشكل هاى  ايجاد  براى  كارگرى  پيشروان 
متن  در  است.  آورده  فراهم  را  كارگران  توده اى  و 
روياروئى و مبارزات مستقيم كارگران با سرمايه داران 
است كه زمينه برپايى تشكل طبقاتى توده اى و پايدار 
كارگران پديدار مى گردد. اگر ما شاهد اعتالى نوين 
جنبش كارگرى در سال هاى اخير نمى بوديم، بدون 
شك از تحرک شورانگيز فعالين و پيشروان كارگرى 
براى ايجاد اين تشكل ها نمى توانست خبرى در ميان 
باشد. كميته پيگيرى براى ايجاد تشكل آزاد كارگرى، 
كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى، اتحاد 
كارگران  سنديكاى  ايجاد  و  كارگرى  كميته هاى 
جنبش  اعتالى  از  دوره  اين  محصول  واحد  شركت 

كارگرى هستند.
نبايد فراموش كرد كه در اين نقطه عطف ها  بويژه 
است،  اختناق  حاكميت  تحت  كه  اى  جامعه  در 
همواره خطر به بيراهه كشاندن جنبش هاى اجتماعى 
و  بست  بن  به  توجه  با  ايران  مورد  در  دارد.  وجود 
دارى  سرمايه  نياز  و  اسالمى  شوراهاى  اعتبارى  بى 
همكارى  به  اتكا  با  بتواند  كه  تشكل هايى  به  ايران 
آنها مناسباتش را با كارگر تنظيم كند، اين مخاطره 
هنوز وجود دارد. و اين را نيز نبايد فراموش كرد كه 
در دوره اقتدار دوم خردادى ها و زمانى كه توافق نامه 
وزارت كار رژيم  با سازمان جهانى كار زمينه را براى 
ايجاد نوعى تشكل كارگرى كه بر مبناى همكارى 
سه جانبه كارگر و كارفرما و دولت قرار داشت، آماده  
مى كرد، راست هاى درون جنبش كارگرى به استقبال 
آن شتافتند و اميدوار بودند كه بتوانند بر خرابه هاى 
عنوان  تحت  و  كارگر  خانه  و  اسالمى  شوراهاى 
تشكل مستقل كارگرى تشكل هايى را سر هم بندى 
مقابل  در  باشد.  طبقات  همكارى  مبنايش  كه  كنند 
اين تالش ها گرايش سوسياليستى بر ضرورت ايجاد 
كارگران  طبقاتى  اتحاد  ظرف  بعنوان  تشكل هايى 
تاكيد مى كرد كه مبنا را نه همكارى طبقاتى،  بلكه 

مبارزه كارگر عليه سرمايه دار قرار مى داد.
در همان حال و هوا كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى 

به  منوط  را  ها  تشكل  اين  ايجاد  كه  كارگرى  آزاد 
سه  از  بيش  با  مى كرد  كار  وزارت  از  مجوز  كسب 
كرد.  موجوديت  اعالم  بيانيه اش  پاى  امضا  هزار 
گرايش  جانب  از  درست  به  پيگيرى  كميته  بيانيه 
نقد  مورد  كارگرى  جنبش  سوسياليست هاى  و  چپ 
قرار گرفت. چون استراتژى ناظر بر اين بيانيه ايجاد 
مى كرد.  محال  به  موكول  را  كارگرى  تشكل هاى 
متعاقب آن كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل هاى 
و  نيرو  با  كارگرى  هاى  تشكل  برپايى  امر  كارگرى 
دخالت مستقيم كارگران و تحميل آن به دولت را در 

دستور كار و فعاليت هاى خود قرار داد.
در  ها  جدال  و  ها  تالش  اين  گرم  گرما  در  سپس 
كارگران  كه  بود  كارگرى  جنبش  فعالين  ميان 
سنديكاى  تشكيل  تهران،  اتوبوسرانى  واحد  شركت 
مبارزه  و  اعتصاب  جريان  در  و  كردند  اعالم  را  خود 
براى  رژيم  وحشيگرى هاى  با  حاد  رودرروئى  و 
رسيدن به خواست هايشان موقعيت سنديكا را تثبيت 
و  راه  اقدام  اين  با  واحد  شركت  كارگران  كردند. 
در  كارگرى  طبقاتى  تشكل  پذيرى  امكان  و  روش 
اين   و  دادند  نشان  را  اسالمى  جمهورى  اختناق  دل 
نقطه عطفى بود براى جنبش كارگرى ايران. ايجاد 
موقعيت  كه  حال  همان  در  واحد  شركت  سنديكاى 
تقويت  را  كارگرى  جنبش  در  سوسياليستى  گرايش 
كرد، ضربه اى بود به باورهاى جان سختى كه ايجاد 
راه  از  جز  را  اختناق  شرايط  در  كارگرى"  تشكل   "

سازش و مماشات با دولت امكان پذير نمى ديدند.
ايجاد  كه  كارگرى  پيشروان  و  فعالين  براى  اكنون 
تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگرى را در اولويت 
مانعى  نه  سياسى  اختناق  داده اند،   قرار  خود  كار 
تشكيل  را  آنها  فعاليت  شرايط  بلكه  عبور،  غيرقابل 
مى دهد. در دل اين شرايط  ضرورى است كه فعالين 
و پيشروان جنبش كارگرى و بويژه فعالين كارگرى 
كه  در كميته هماهنگى و شبكه اتحاد كميته هاى 
با  پيوند  در  مى كنند  فعاليت  متشكل  بطور  كارگرى 
ايجاد  راه  سر  مشكالت  و  موانع  نزديك  از  و  هم 
در  عملى  گام هاى  و  كارگرى  توده اى  تشكل هاى 

راستاى رفع اين موانع را مورد بررسى قرار دهند.
هماهنگى  كميته  پيداست  شواهد  از  كه  همانطور 
براى ايجاد تشكل هاى كارگرى عمال از اهداف اوليه 
محيط  در  كارگرى  تشكل هاى  ايجاد  يعنى  خودش 
آنجا  از  است.  شده  دور  دولت  به  آن  تحميل  و  كار 
از  برخى  در  مشخص  بطور  و  نقاط  بعضى  در  كه 
شهرهاى كردستان زمينه برپايى اين تشكل ها وجود 
دارد، ارزيابى و بررسى موانع سر راه پيشروى كميته 
هماهنگى مى تواند از اهميت زيادى برخوردار باشد.

باشد كه با مبارزه جمعى و متحدانه فعالين و پيشروان 
كارگرى اين موانع بر طرف شوند و جنبش كارگرى 
ايران موقعيت سرنوشت ساز كنونى را با موفقيت پشت 
سر بگذارد. با برپايى تشكل هاى طبقاتى و توده اى 
درون  مختلف  گرايشات  برگيرنده  در  كه  كارگران 
جنبش كارگرى است، مبارزه بين اين گرايشات هم 

تكامل پيدا مى كند و اين تشكل ها در همانجال كه 
ظرف مبارزه كارگران عليه سرمايه داران هستند، به 
ظرف پيشبرد مبارزه گرايشات درون جنبش كارگرى 
هم تبديل مى شوند و گرايش سوسياليستى تنها در 
و  سياست  استراتژى،  حقانيت  دادن  نشان  صورت 
اجتماعى  عمل و در ابعاد  ميدان  هايش در  تاكتيك 
كه  است  آنزمان  شود،  توده گير  تواند  مى  كه  است 
پيشرو  كارگران  و  فعالين  يافتن  تحزب  ضرورت 
سوسياليست با مبرميت صد چندان به ميان مى آيد.  
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ا حمد ر: هلمت  ب سر
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 
چاپ  را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين 

مى كند.
ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   مطالب  *مسئوليت  
با  كه  مطالبى  تنها  و  است  آن  نويسندگان 
موضع  باشد،  شده  امضا  امروز  جهان  نام 

رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
سقف  حداكثر  و  مى شود  تاِيپ  فارسى"  
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 14 

است.

ha@cpiran.org

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

اين شماره جهان امروز
به جاى 8 صفحه

 در 12 صفحه منتشر مى شود.      

صالح مازوجى
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انتخابات مجلس نمايندگان و سناى آمريكا در حالى 
در  چه  عمومى  اعتراض  فضاى  كه  گرفت  صورت 
آمريكا و چه در سطح بين المللى عليه سياست هاى 
نئومحافظه كاران دولت جورج بوش ابعاد گسترده اى 
پيدا كرده است. جنبش ضد جنگ و عليه سلطه گرى 
عرصه  در  آمريكا  دولت  جنگ طلبانه  سياست  و 
جهانى به ظرف اعتراض توده اى ميليون ها نفر در 

كشورهاى مختلف تبديل شده است. 
پيامدهاى  و  عراق  در  آمريكا  جنگ  عليه  اعتراض 
انزجار  ابراز  براى  مهمى  بسترى  به  آن  ناهنجار 
تبديل  نيز  آمريكا  انتخابات  اين  جريان  در  عمومى 
شد. حزب دمكرات توانست بخشى از اين اعتراض 
عمومى را كنترل كرده و به سمت سياست هاى خود 
آنها  دهد.  قرار  بردارى  بهره  مورد  و  كند  كاناليزه 
توانستند تعداد بيشتر آراء شركت كنندگان در انتخابات 
كه طبق آمارها ميزان آن از 40 درصد بيشتر نبوده 
است، را به طرف خود جلب كرده و توانستند كه بعد 
از  را  سنا  و  نمايندگان  مجلس  اكثريت  سال   12 از 
دست جمهورى خواهان خارج كنند، تا با استفاده از 
موقعيت جديدشان جمهورى خواهان و دولت جورج 
بوش را در جهت پيشرفت سياست هاى خود تحت 

فشار قرار دهند.
جهان  سراسر  در  آمريكا  دولت  كه  اينست  واقعيت 
سياست  زمينه  در  جدى  هاى  شكست  و  بحران  با 
دست  از  همچنين  و  اقتصادى  برنامه هاى  خارجى، 
"نظم  روياى  است.  مواجه  المللى  بين  اعتبار  دادن 
تبديل  جهان  ابرقدرت  يگانه  به  و  آمريكايى  نوين" 
از  بيش  شرق،  بلوک  فروپاشى  بعداز  آمريكا  شدن 
كه  بحران  كانون هاى  است.  خورده  سنگ  به  پيش 
امروز  داشته  مستقيم  دخالت  آنها  ايجاد  در  آمريكا 
دولت  اين  عليه  اجتماعى  وسيع  اعتراض  مركز  به 
مركز  به  خاورميانه  شده اند.  تبديل  او  متحدان  و 
بيگناه  انسان هاى  رويه  بى  كشتار  و  آوارگى  جنگ ، 
است.  شده  تبديل  اسالمى  ارتجاع  رشد  مركز  به  و 
از  آن  كنترل  رشته  كه  افغانستان  و  عراق  گرداب 
متحدانش  آمريكا و  نفرى  چندصدهزار  ارتش  دست 
عراق  در  تنها  تاكنون  و  است  شده  خارج  منطقه  در 
كرده  قربانى  را  بيگناه  مردم  از  نفر  هزار  ده ها  جان 
است، نمونه بارز اين "نظم نوين" وعده داده شده از 
جانب دولت آمريكا است. بحران فلسطين و اسرائيل 
قربانى  را  گناه  بى  مردم  از  بيشترى  تعداد  روزبروز 
سازمان  چشمان  مقابل  در  اسرائيل  دولت  مى كند. 
ملل و تحت حمايت مستقيم دولت آمريكا سياست 
ژنوسايد و كشتار دسته جمعى مردم فلسطين را  ادامه 
مى دهد. در عرصه داخلى نيز آمريكا با بحران گسترده 

اقتصادى و تحت فشار گذاشتن اقشار 
كم درآمد و تهيدست جامعه و همچنين 
با بزرگترين كسرى بودجه روبرو است. 
اعتراض عمومى عليه دولت آمريكا در 
از  بيش  التين  آمريكاى  كشورهاى 
رژيم هاى  و  يافته  گسترش  زمان  هر 

مخالف دولت آمريكا يكى پس از ديگرى قدرت را 
بدست مى گيرند و ...

بحران آمريكا استراتژيك و جهانى است. قدرت هاى 
بزرگ روسيه، اروپا، چين و ژاپن عرصه بازار اقتصاد 
برتری هاى  و  كرده اند  تنگ  آمريكا  بر  را  جهانى 
و  قدرقدرتى  روياى  است  نتوانسته  آمريكا  نظامى 
يگانه ابرقدرت جهان را متحقق كند و دولت آمريكا 
در زمينه هاى متعدد مجبور به سازش و تقسيم سهم 
با رقباى بزرگ خود مى شود. تضادها و رقابت هاى 
اين قطب هاى بزرگ امپرياليستى در تمام سياست ها 
و بحران هاى جهانى خود را نشان داده و آمريكا را 
بيش از پيش به اتخاذ سياست جديد در مقابل اين 

قدرت ها وادار خواهد ساخت.
مى گيرد  صورت  شرايطى  در  آمريكا  اخير  انتخابات 
دولت  در  نئومحافظه كاران  عملكرد  و  سياست  كه 
جورج بوش اين بحران گسترده سياسى و اقتصادى 
آمريكا را به خط قرمزهاى حفظ "منافع ملى" آمريكا 
نزديك كرده است و روند بازنگرى و تغيير سياست 
در زمينه هاى مختلف، مدت ها قبل از انتخابات اخير 
شروع شده است. اين روند در ميان سياستمداران و 
مشاوران طراح استراتژى سياسى و اقتصادى دولت 
آن  از  رفت  برون  براى  و  بوده  بحث  مورد  آمريكا 
بوش  دولت  فعلى  سياست  با  مغاير  حل هاى  راه 
ارائه مى شود. ضرورت تغيير سياست آمريكا تنها به 
را  ترى  وسيع  عرصه هاى  و  نيست  محدود  عراق 
شكست  سر  از  بوش  دولت  چه  گرفت.  برخواهد  در 
و  مخالفت  سر  از  دمكرات ها  جناح  چه  و  ناچارى  و 
مهاركردن اعتراض عمومى به اين نتيجه رسيده اند 
كه براى حفظ "منافع ملى" آمريكا و بيرون رفت آنها 
اين  عمومى  اعتبار  بازيابى  و  گسترده  بحران  اين  از 
با  اختالفات  و  تفاوت ها  عليرغم  است  الزم  كشور، 
هم همكارى و تشريك مساعى نمايند. نقطه اتصال 

انتخابات اخير آمريكا در همين نكته نهفته است.
توازن  و  آمريكا  عليه  المللى  بين  اعتراض  رشد 
قدرتمند  جناح  دو  اين  جهان  عرصه  در  جديد  قواى 
همكارى  و  هماهنگى  به  را  آمريكا  سرمايه دارى 
بيشتر خواهد كشاند. روند تغيير سياست هاى آمريكا 
در پاسخ به توازن قواى جديدى كه در جهان عليرغم 
اين  است.  ناپذير  اجتناب  دارد،  وجود  آمريكا  تمايل 

تغيير ريل صورت خواهد گرفت، حال در اثر همكارى 
تحت  يا  و  باشد  آمريكا  دارى  سرمايه  جناح  دو  اين 
مقتضيات  جناح.  دو  اين  از  يكى  مطلق  حاكميت 
بين المللى  و  داخلى  بحران هاى  به  پاسخگويى 
درپيش  به  را  آن  سرمايه دارى  هاى  جناح  آمريكا، 
گرفتن سياست پراگماتيستى و اتكا بر عقليت گرايى 
سياسى و  همكارى سوق خواهد داد. رويكرد به اين 
سياست عملى و همكارى اين دو جناح را در مورد 
سياست  تعيين  و  عراق  بحران  به  مربوط  مشخص 

جديد آمريكا در اين رابطه را مى توان مشاهده كرد.
آمريكا در عراق شكست خورده و به بن بست رسيده 
است. عدم توفيق آمريكا در عراق را سياستمداران، 
اشكال  به  نيز  بوش  جورج  دولت  خود  و  مشاوران 
مختلف اقرار كرده اند. برون رفت سالم تر آمريكا از 
ارائه  آن  مقابل  در  كه  راه حل هايى  و  عراق  بحران 
همكارى  ضرورت  و  بازنگرى  پروسه  اين  مى شود، 
جمهورى خواهان و دمكرات ها را بيشتر به نمايش 
مى گذارد. دريچه اين عرصه از بازنگرى و همكارى 
كه  است  مدتى  آمريكا  سرمايه دارى  جناح  دو  اين 
به  نفره   14 كميسيون  تشكيل  است.  شده  گشوده 
دمكرات  حزب  جناح  آن  در  كه  بيكر  جيمز  رياست 
طرحى  كه  است  يافته  ماموريت  و  دارد  شركت  هم 
را در مورد سياست و رويكرد جديد آمريكا در عراق 
و  دمكرات  حزب  دو  هر  توافق  مورد  كه  دهد  ارائه 
جمهوريخواه قرار گيرد. اين طرح قرار است راه حل 
تامين امنيت و ثبات سياسى در عراق را تعريف كرده 
و راه را براى خروج آمريكا از بحران و بن بست فعلى 
كنترل  از  آمريكا  نفرى  صدهزار  ارتش  دهد.  نشان 
بوش  جورج  گفته  و به  است  عاجز  عراق  در  نظامى 
اوضاع عراق براى ارتش آمريكا روز به روز به جنگ 
در  آمريكا  نظامى  شكست  شود.  مى  شبيه  ويتنام 
پيروزى  عنوان  به  جديد  طرح  در  است  قرار  عراق، 
سياسى قلمداد شود. اساس طرح فوق كه زمينه هاى 
آن از مدت ها قبل مقدمه چينى شده در اين است كه 
آمريكا در مذاكره و همكارى با دولت هاى ايران و 
سوريه كه زمانى از جانب جورج بوش به عنوان محور 
شرارت معرفى شدند، كنترل سياسى و امنيتى عراق 
را فراهم كند. اگر چه اين همكارى بطور واقعى در 

موارد متعددى وجود داشته است و از جمله 
بدون  آمريكا  كه  است  روشن  همگان  بر 

 جالل محمدنژاد

پيرامون انتخابات اخير آمريكا
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هماهنگى دولت ايران قادر به سرهم بندى 
كردن دولت جديد عراق نبود. 

كه  بوش،  دولت  جديد  سياست  پيشرفت  اما 
وارد  است،  شده  طرح  بيكر  جيمز  كميسيون  توسط 
دولت هاى  با  معامله  و  قوا  توازن  از  ديگرى  مرحله 
طرفين  معامله  اين  در  شد.  خواهد  سوريه  و  ايران 
از  بيشتر  امتيازات  گرفتن  براى  يك  هر  مذاكره 
سياست  واقعى  ميدان  در  خود  مناسب  كارت هاى 
استفاده خواهند برد. دولت ايران تمام تالش خود را 
خواهد كرد كه از بحران عراق كه نقطه ضعف دولت 
بحران  زمينه  در  امتياز  گرفتن  براى  است،  آمريكا 
هسته اى خود استفاده نمايد و دولت آمريكا نيز تالش 
خواهد كرد كه براى حل بحران عراق از توان و نفوذ 
جمهورى اسالمى به عنوان يكى از بازيگران اصلى 
صحنه نبرد در عراق حداكثر استفاده را ببرد. تمايل 
براى بازكردن باب مذاكرده بر سر معامالت فوق از 
است.  شده  بيان  علنا  آمريكا  و  ايران  طرف  دو  هر 
الريجانى دبير شوراى امنيت ملى جمهورى اسالمى 
كرده  گير  باتالقى  در  منطقه  در  "آمريكا  گويد:  مى 
است كه هيچكس جز ايران نمى تواند اين وضعيت 
را برايش حل كند" و  ديويد ساترفيلد مشاوران ارشد 
متحده  "اياالت  مى گويد:  آمريكا،  خارجه  امور  وزير 
از نظر اصولى آماده مذاكره با حكومت ايران درباره 
وضع عراق است". اولين همكارى جمهورى خواهان 
و دمكرات ها كه از مدتى پيش هم براى برون رفت  
رويدادها  سير  كه  است  شده  شروع  عراق  بحران  از 

نتايج آنرا روشن خواهد كرد.
زمينه هاى  در  آمريكا  دولت  سياست  تغيير  روند 

سرمايه دارى  جناح هاى  تناقضات  و  رابطه  مختلف، 
آمريكا و قدرت گيرى حزب دمكرات به كجا خواهد 
كشيد، را بايستى در سير تحوالت آتى دنبال كرد، اما 
تصور اينكه پيروزى دمكرات ها در مجلس نمايندگان 
پايه اى  سياست هاى  در  اساسى  تغيير  موجب  سنا  و 
پيروزى  نيست.  بيش  توهمى  شود،  آمريكا  دولت 
دمكرات ها براى كارگران و مردم تهيدست آمريكا 
منشا  آزاديخواهى،  جنبش  جبهه  براى  و  جهان  و 
دمكرات  حزب  بود.  نخواهد  بنيادى  تغيير  هيچ  اثر 
استراتژيك  سياست هاى  در  بوش  جورج  دولت  و 
با  آمريكا  سرمايه دارى  مدت  دراز  منافع  از  دفاع  و 
مجلس  در  دمكرات ها  پيروزى  و  دارند  توافق  هم 
تغيير  يك  به  نمى تواند  آمريكا  سناى  و  نمايندگان 
اقتصادى  برنامه هاى  و  خارجى  سياست  در  پايه اى 
آمريكا منجر شود. دولت جرج بوش و حزب دمكرات 
و  نئوليبرالى  اقتصادى  سياست هاى  زمينه  در  چه 
هژمونى  تامين  و  طلبى  سلطه  سياست  مورد  در  چه 
آمريكا بر جغرافياى جهان و استفاده از چيرگىشان 
استيالى  و  پيشروى  كليد  عنوان  به  خاورميانه  در 
هر  دارند.  توافق  همديگر  با  جهان  سطح  در  آمريكا 
دوى اين احزاب به سياست "جنگ عليه تروريسم" 
كه نتايج آنرا به طور آشكار ديده ايم، معتقد هستند و 
هر دو جناح در مورد دفاع از دولت نژادپرست اسرائيل 
دارند  توافق  فلسطين  مردم  وحشيانه  سركوب  و 
اين  پيشبرد  اشكال  مورد  در  تنها  آنها  اختالفات  و 
سياست ها باقى مانده است و ... اختالفات مابين اين 
قدرتمند  جناح  دو  اختالفات  چهارچوب  در  حزب  دو 
راهكار  سر  بر  آمريكا  امپرياليستى  دارى  سرمايه 

عملى و روش هاى پيشبرد اهداف مشترک آنها قابل 
شود  اشاره  است  الزم  ديگر  طرف  از  است.  توضيح 
كه مطابق سيستم حكومتى كه در آمريكا حكمفرما 
است، سياست خارجى و استراتژيك اين كشور توسط 
تعيين  و  ريزى  طرح  وى  دولت  و  جمهورى  رئيس 
خواهد شد و قدرت اصلى حاكميت در دست رئيس 

جمهورى، دولت و وزارت خانه هاى آن مى باشد. 
سرمايه دارى  مختلف  جناح هاى  سياست هاى 
سر  اخير،  انتخابات  نتايج  و  آمريكا  امپرياليستى 
منشاء هيچ تغيير مثبتى در زندگى مردم ستمديده و 
زحمكتش در جهان نخواهد بود. نتايج سياست ها و 
جمهورى خواه  آمريكا و  عملكرد احزاب دمكرات و 
نظام سرمايه دارى در سطح جهان چيزى جز جنگ و 
آوارگى، كشتار مردم بى گناه، گسترش فقر و فالكت 
اقتصادى و رشد ارتجاع و عقب افتادگى سياسى نبوده 
منافع  براساس  نه  احزاب  اين  اصلى  سياست  است. 
اساس  بر  بلكه  آوارگى،  و  جنگ  به  معترض  مردم 
منافع كمپانى ها و شركت هاى بزرگ سرمايه دارى 

و دولت آمريكا در سطح جهان، تعيين مى شود. 
پتانسيل  استثمار،  و  ظلم  سرتاپا  نظام  اين  مقابل  در 
عظيم نيروى كارگران و مردم ستمديده جهان قرار 
دارد كه بانگ رساى اعتراض توده اى آن به كليت 
اراده  و  عزم  و  گفته  عظيمى  نه  سرمايه دارى،  نظام 
بربريت  اين  به  دادن  پايان  براى  را  خود  متحدانه 
عمومى  اعتراض  ميليونى  جنبش  در  وحشيگرى،  و 
زحمتكشان  و  كارگران  مبارزات  در  و  جنگ  عليه 
نمايش  به  سرمايه دارى  نظام  عليه  دنيا  سراسر  در 

گذاشته است. 

سنديكاى  مديره  هيئت  رئيس  اسانلو،  منصور  ماه  آبان   28 يكشنبه  روز  صبح 
كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران مجددا توسط ماموران وزارت اطالعات 
پس  و  شد  دستگير  گذشته  سال  ماه  دى  در  اسانلو  منصور  شد.  بازداشت  رژيم 
بدنبال  و  فراوان  روحى  و  جسمى  شكنجه هاى  تحمل  و  زندان  ماه   8 حدود  از 
اعتراضات گسترده در داخل و خارج كشور  با قرار وثيقه 150 ميليونى  آزاد شد. 
منصور اسانلو در تمام اين دوره كه در خارج از زندان بسر برده تحت نظارت و 

كنترل شديد پليسى قرار داشته است.
واحد به  سنديكاى شركت  منصور اسانلو و احضار ديگر فعالين  بازداشت مجدد 
دادگاه نشانگر آن است كه اين دوره از مبارزه كارگران شركت واحد هنوز پايان 

نگرفته است.
اعالم تشكيل سنديكا و مبارزات كارگران شركت واحد كه از همان ابتدا با يورش 
اراذل و اوباش شوراهاى اسالمى به محل تجمع سنديكا و عكس العمل سبعانه 
مبارزه  است.  كرده  نوينى  دوره  وارد  را  ايران  كارگرى  جنبش  بوده،  روبرو  رژيم 
كارگران شركت واحد نه تنها ميخ ديگرى به تابوت شوراهاى اسالمى و خانه 
كارگر رژيم كوبيد، بلكه راه عملى ايجاد تشكل طبقاتى كارگران در دل اختناق 

جمهورى اسالمى را نشان داد.
منصور اسانلو و تجارب و دستاورد مبارزه كارگران شركت واحد به همه كارگران 
بر  اسانلو  آزادى  براى  مبارزه  و  دستاوردها  اين  از  حراست  امر  دارد.  تعلق  ايران 

دوش جنبش كارگرى، فعالين و پيشروان اين جنبش و همه 
انسان هاى آزاديخواهى قرار دارد كه به جامعه فارغ از ستم 

مى انديشند.
در شرايطى كه رژيم جمهورى اسالمى سراسيمه و هراسناک 
ازگسترش تحركات جنبش كارگرى منصور اسانلو را دوباره 

بازداشت ، محمود صالحى و جالل حسينى از ديگر چهره ها و رهبران جنبش 
كارگرى  را به زندان محكوم  مى كند، ضرورى است كه فعالين و پيشروان جنبش 
كارگرى در بخش هاى مختلف به يارى هم طبقه اى هاى خود بشتابند. موقع آن 
است كه فعالين جنبش زنان و دانشجويان سوسياليست و آزاده بازوانشان را در 
بازوان فعالين كارگرى و كارگران شركت واحد حلقه كنند و در اين نبرد نابرابر 
كارگران را تنها نگذارند. در خارج كشور سازماندهى آكسيون هاى حمايتى از آزادى 
بى قيد و شرط اسانلو و لغو احكام زندان محمود صالحى و جالل حسينى و جلب 
نيروهايى است  همه  وظيفه  ترقى خواه  كارگرى و  نهادهاى  پشتيبانى  حمايت و 
كه تقويت جنبش كارگرى ايران را امر خود مى دانند. با ايجاد صف همبستگى 

طبقاتى و نيروى مبارزه متحدانه اسانلو دوباره از زندان آزاد مى شود. 
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

29 آبان 1385
20 نومبر2006

با نيروى همبستگى طبقاتى و مبارزه متحدانه، اسانلو را از زندان آزاد كنيم!
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انسانى  تراژدى هاى  موجب  كه  اتفاقاتى  و  حوادث 
طبيعى،  بصورت  يا  بشر  خود  ساخته  خواه  شده اند، 
همواره   ... و  جنگ  آتشفشان،  زلزله،  سيل،  جمله  از 
تاريخ  صفحات  در  انگيز  تأسف  و  دردآور  بصورت 
نقش بسته و يادآورى آنها با غم و اندوه همراه است. 
زلزله  ويتنام،  جنگ   ، دوم  و  اول  جهانى  جنگ هاى 
سونامى، زلزله شهر بم ، فاجعه چرنوبيل، جنگ هاى 
لشكركشى  جريان  در  نفر  هزاران  كشتار  صليبى، 
كشتار  اسالم،  سپاهيان  توسط  ممالك  تصرف  و 
بوپال  ناكازاكى،  هيروشيما،  حلبچه،  فاجعه  ارمنى ها، 
سيستم  ساخته  و  طبيعى  فاجعه هاى  مورد  صدها  و 
سرمايه دارى،  از جمله مواردى مى باشند كه خاطره 
و بازگو كردن آنها هر انسان آزاده اى را با تنفر عميق 

از سيستم سرمايدارى وا مى دارد.
تراژدى بوپال يكى از هزاران تراژدى موجود در تاريخ 
خاطره ها  در  هنوز  سال ها  گذشت  باوجود  كه  است، 

زنده است. 
در ساعت هاى اوليه بامداد 3 دسامبر 1984 نشت گاز 
سمى لتال از مجموعه تانكر هاى كارخانه اى در پنج 
كيلومترى شهر بوپال در هند تراژدى دهشتناكى را 
است.   باقى  هنوز  آن  آثار  امروز  تابه  كه  آورد  بوجود 
گاز  تن  حاوى 42  كه  تانكر  يك  در  لتال  گاز  نشت 
سمى بود، شهر نيم ميليون جمعيتى بوپال را به كام 
در  شهر  اين  مردم  بسيارى از  حاليكه  در  برد.  مرگ 
خواب بودند، گاز سمى با وزيدن باد آرام آرام بداخل 
شهر و خانه هاى مردم رخنه نمود . بچه ها در تخت 
خوابشان براى هميشه آرميدند، زنان و مردان پير و 
كمين  در  را  خود  مى كردند  فرار  كه  سو  بهر  جوان 
مرگ مى ديدند، همه جاى شهر جنازه ها افتاده بود، 
الشه حيوانات زيادى نيز در سراسر شهر افتاده بود. 
خالى  و  متروكه  شهرى  همانند  شهر  لحظه  يك  در 
از سكنه تبديل شد. در ابتداى اين تراژدى بيش از 
هفت هزارنفر از اهالى بوپال جانباختند و هزاران نفر 
معلول كه در سال هاى بعد بيش از بيست هزار نفر 

ديگر از عوارض ناشى از مسموميت كشته شدند.  

بازماندگان  اما  مى گذرد،  بوپال  تراژدى  از  سال   22
و نسل هاى بعد از آن هنوز رنج مى برند و بچه هاى 
بازماندگان  از  نفر  هزاران  مى آورند.  بدنيا  معلول 
تراژدى تابحال بدون مراقبت هاى پزشكى و روحى 
و درمانى بسر برده اند . صد و بيست هزارنفر از انواع 
رنج  مسموميت  از  ناشى  معلوليت هاى  و  بيمارى ها 
شركت  يك  به  متعلق  كه  مذبور  كارخانه  مى برند. 
آمريكائى است مقرر شده بود كه مبلغ 470 ميليون 
دالر را به بازماندگان اين حادثه بپردازد، كه با گذشت 
بيش از دو دهه هنوز هزاران نفر حتى از ابتدائى ترين 

كمك ها نيز بى بهره اند. 
بى شك دولت هند و شركت آمريكائى در اين ماجرا 
مقصر بوده و مسئول وضعيت وخامت بار بازماندگان 
اين تراژدى مى باشند. كارخانه مزبور با رعايت نكردن 
مسائل ايمنى در حد استاندارد، مسئول اين تراژدى 
به  نكردن  توجه  بخاطر  هند  دولت  و  است  انسانى 
اين  وخيم تر  پيامدهاى  مسئول  قربانيان،  وضعيت 
و  بوپال  تراژدى  وقوع  وجود  با  اما  است.  تراژدى 
و  مشابه  كارخانه  صدها  وجود  و  چرنوبيل  حادثه  يا 
نزديكى  در  و  جهان  كنار  و  گوشه  در  رآكتوراتمى 
مشابه  اتفاقاتى  كه  بود  خواهد  تضمينى  چه  شهرها 
بايستى  وقايعى  چنين  تكرار  نگرانى  نگيرد.  صورت 
در رأس افكار عمومى و در جهت خلع سالح اتمى و 

ابزارهاى كشتارجمعى واقع شود .
وقوع هر حادثه اى را بايد قبل از اتفاق افتادن عالج 
بزرگترى  خطرات  احتمال  و  سمى  گاز  نشت  نمود. 
بايستى پيش تر مورد توجه قرار مى گرفت و براى آن 
اقدامى جدى صورت مى دادند. جبران تلفات انسانى 
آنچه  اما  است،  جبران  قابل  غير  عظيم  ابعاد  آن  به 
كه در جوامع سرمايه دارى اصل است، سود اندوزى 
بطريق انقياد كشيدن توده هاى جامعه است و از اين 
اهميت  كه  آنچه  سيستم  اين  براى  كه  است  طريق 
ندارد، انسان و انسانيت است. نظام سرمايدارى بانى 
و مسئول هرنوع تراژدى هاى انسانى از قبيل جنگ 
است.  آوارگى  و  فقر  شكنجه،  و  زندان  خونريزى،  و 

اين سيستم با ثروت هاى هنگفتى كه در اختيار دارد 
مى تواند امنيت جانى ميليون ها انسان را تأمين نمايد، 
از مرگ روزانه هزاران انسان گرسنه جلوگيرى كرده، 
براى ميليون ها انسان بى خانمان مسكن تهيه نمايد، 
و  برساند  حداقل  به  را  انسانى  هاى  فاجعه  خطرات 
براى زندگى امروزى آنچه را كه موجود است تهيه 

نمايد. 
است  متوجه  بخوبى  جهان  عمومى  افكار  امروزه 
ابزار  داشتن   دست  در  با  سرمايه دارى  سيستم  كه 
تنها  نه   ... و  زندان  پليس،  ارتش،  جمله  از  سركوب 
نيست،  انسانى  امنيت  و  اجتماعى  رفاه  تأمين  بفكر 
بلكه با در اختيار داشتن اين ابزار ملزومات سيه روزى 
ميليون ها انسان محروم جامعه را فراهم آورده است. 
لشكركشى به نقاط مختلف جهان و جنگ افروزى، 
مذهبى،  و  ملى  قومى،  جنگ هاى  به  زدن  دامن 
فقر  فحشاء،  انسان،  ميليون ها  كشاندن  اعتياد  به 
حلبچه  و  چرنوبيل  و  بوپال  فاجعه  نيز  و  آوارگى  و 
و.... تراژدى هاى ساخته سيستم سرمايه دارى است. 
بايستى در برابر اين نظم وارونه بميدان آمد، بايستى 
سيستم  اين  با  مقابله  براى  داريم  توان  در  هرآنچه 
آن  رأس  در  و  ميليونى  صفوف  با  تنها  گيريم.  بكار 
توانند و  هستند كه مى  توده ها و محرومان جامعه 

خواهند توانست به مقابله با اين سيستم در آيند .
عظيمى  فاجعه  نمى تواند  امروزى  متمدن  جامعه 
همچون بوپال را فراموش كند. سالگرد اين فاجعه را 
به فرصتى تبديل كرده كه از طريق آن صداى دردناک 
بازماندگان اين تراژدى را بگوش جهانيان رسانده و 
براى برآورده كردن خواست هاى آنان، سازمان هاى 
جهانى حقوق بشر را تحت فشار گذاشت. همچنين 
به دولت هند و شركت مزبور فشار آورده تا به فرياد 

و خواست قربانيان اين حادثه رسيدگى شود.  
نبايد  انسانى  تراژدى هاى  ديگر  و  بوپال  تراژدى 
فراموش شوند. بايد از راههاى موثر براى جلوگيرى 

از تكرار چنين فاجعه هايى اقدام شود.    

عرفان مروت جوبوپال، تراژدى فراموش ناشدنى 

صداى حزب كمونيست ايران
 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 "
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به  ايران  تاريخ  طول  در  اعدام  مجازات  ترديد  بدون 
شكل هاى گوناگون از قبيل سنگسار، قصاص، مثله 
در  اجرا  به  كردن  باران  تير  زدن،  دار  قتل،  كردن، 
آمده است. اين نوع مجازات در نظام هاى مختلف به 
شكل قوانين دولتى تصويب شده توسط قوه مقننه و 
با دستگاه پليس، ارتش سركوب انجام مى گرفت. در 
نظام شاهنشاهى، نيرو هاى نظامى، پليسى و امنيتى، 
نهادهاى  همگانى،  رسانه هاى  قضائى،  دستگاه 
حكومت  ابزارهاى  روحانيت  دستگاه  و  فرمايشى 

خود كامه ايران به شمار مى آمدند.
و  مبارزين  پهلوى،  رضا  محمد  سلطنت  دوران  در 
آزاديخواهان را تحت نام خرابكار، تروريست و با اتهام  
اقدام عليه امنيت كشور، اقدام عليه نظام سلطنتى و 
مخالفت با خدا، شاه، ميهن اعدام مى كردند. قاضى 
افسران  دادگاه ها  اين  القضات  قاضى  و  دادستان  و 
ارتشى بودند و اجراى حكم اعدام  در ميدان تيرها و 
تپه هاى اوين صورت مى گرفت. الزم به ذكر است 

كه مجرمين جنايى نيز به اعدام محكوم مى شدند.
با جا بجايى رژيم سلطنتى با رژيم جمهورى اسالمى،  
مجازات ضد انسانى اعدام تحت لواى اسالم و قانون 
ادامه يافت و عالوه بر حكم قتل، دار زدن و تير باران 
كردن، احكام قرون وسطائى ارتجاعى مذهبى،  مانند 
قوانين  به  را  غيره  و  قصاص  عضو،  قطع  سنگسار،  
و  حجت االسالم ها  و  كردند  اضافه  كشور  رسمى 
آيت اهللا ها با نقش مذهبى قاضى و دادستان عنوان 
بر  عالوه  رژيم  اين  گرفتند.  بهعده  را  شرع  حاكم 
عناوين  از  سلطنتى،  رژيم  استفاده  مورد  عناوين 
ايدئولوژيك خود نيز از قبيل مرتد، محارب، منافق، 

مفسد فى االرض... استفاده مى كند.
قضائيه  مقننه،  قوه  سه  اسالمى  جمهورى  رژيم  در 
وزارت  پاسداران،  سپاه  و  بسيج  نيرو هاى  اجرائيه،  و 
مطبوعات  و  رسانه ها  كشور،  وزارت  اطالعات، 
وابسته، دادستانى كل كشور و غيره دستگاه سركوب 

رژيم  را تشكيل دادند. 
خواسته ها و اهداف آزادى خواهانه و برابرى طلبانه  
قيام توده اى 57 كه در نفى نظام سركوب گر سلطنتى  
تبلور داشت، به ثمر نرسيد و قيامى كه مى بايست 
دگرگونى  به  نهايت   در  و  گردد  تبديل  انقالب  به 
ديگرى  ضد انقالب  دست  به  انجامد،  اجتماعى 
بطور  آگاهانه"  يعنى"قتلى  اعدام  شد.  سركوب 
سيستماتيك در رژيم جمهورى اسالمى براى  حفظ 
خود مورد استفاده قرار گرفت. يعنى  به زبانى ساده 
حكومت ها بعنوان مأموران شكنجه زير لواى قانون 

قتلى "آگاهانه" را به اجرا مى گذارند. 
رژيم جمهورى اسالمى ابتدا اعدام ها را در پشت بام 
بازگشت  از  بعد  خمينى  اقامت  (محل  علوى  مدرسه 

به ايران)، و سپس به بيمارستان ها، 
خيابان ها و فرودگاه كردستان انتقال 
قيام،  از  بعد  روز  چند  مدت  به  داد. 
صحرا  تركمن  در  اعدام  و  ترور 

آغازگرديد. ترور فعالين پيشرو و كارگرى كه از پيش 
 59 سال  در  و  گرفت  صورت  بودند،  شده  شناسائى 
فرهنگى،  انقالب  بهانه  به  دانشگاه ها  بسته شدن  با 
تبريز،  تهران،  در  دانشجويان  مرگ  و   سركوب 
اهواز... بهمراه داشت . و 30خرداد 60 با آن تابستان 
كشى  نسل  با  سال هاى60-67  آن  از  بعد  و  مرگ 
هنرمند  و  آزاديخواه  و  كمونيست  هزاران   اعدام  و 
اين  سياسى  زندانيان  زنان  و  جوانان  پيشرو،  و  چپ 
امروز  به  تا  را  خود  انسانى  ضد  و  جنايتكارانه  روند 

ادامه داد.
 اگر كمى به عقب برگرديم در آن شرايط مى بايست 
مبارزه عليه دستگاه سركوب، زندان، شكنجه و اعدام 
بعد از قيام توده اى 57 ، هر چه وسيع تر و گسترده تر 
در دستور كار توده ها و جنبش هاى اجتماعى و انقالبى 
قرار مى گرفت. بايستى اساسأ فرهنگ سازى و مبارزه 
كه  خشونت  و  شكنجه  و  اعدام  غير انسانى  حكم  با 
آزادى  و  استقالل  جهت  در  حركتى  در  نهادن  گام 
انسان است، پيش گرفته مى شد. اما طرح و مبارزه 
براى رسيدن به  چنين خواسته هائى با سكوت و با  
ندانم كارى به فراموشى سپرده شد و همزمان رژيمى 
روى كار آمد كه خشونت و آدمكشى را تقديس كرد 
و البته در جامعه اى  كه  خشونت  تجويز و تقديس  شود 
و به  صورت نرم و هنجار درآيد،  قتل به امرى عادى 
اسالمى   جمهورى  رژيم  مى شود.  تبديل  طبيعى  و 
براى بقاى خود جنايت را مثل هر چيز ديگر توليد و 
باز توليد كرده و با توسل و اثبات ضرورت مجازات 
اعدام در آن شرايط حساس سال هاى 60- 57 در 
پى پيشبرد تثبيت سياست هاى ضد انسانى براى كل 

جامعه گرديد. 
 يكى از اشكال سركوب در رژيم جمهورى اسالمى، 
مقتول  خانواده  است.  قصاص  غيرانسانى  پديده 
عنوان  به  است  انتقام  خواستار  كه  دم"  "اولياى 
مجازات  شود.  مى  گرفته  نظر  در  خون  صاحب 
به  اقتصادى  عرصه  و  سياسى  عرصه  در  قصاص 
است.  شده  تبديل  قدرت مداران  براى  حربه اى 
بهمن  و  دى  هاى  درماه  چگونه  كه  داريم  بياد  ما 
1361 بيدادگاه رژيم به رياست آيت اهللا گيالنى  و با 
سناريوى سياه الجوردى در دوران محاكمه اعضاى 
كه  افرادى  خانواده هاى  كشاندن  با  سربداران  گروه 
خواستار  بودند  شده  كشته  سربداران  با  درگيرى 

قصاص اعضاى  اين گروه شدند.
با تبليغات تماما عوامفرييانه دستگاه حاكم و به بازى 

كردن  دار  جريحه  و  عواطف  گرفتن 
درگير،  افراد  خانواده هاى  احساس 
را  سربداران  اعضاى  اعدام   مجازات 
خواستار شدند و سرانجام حكم اعدام 
آنها را به مورد اجرا گذاشتند. اين دريچه هائى بود 
احساسات،  اين  به  توسل  با  و  آن  مجراى  از  كه 
اثبات  براى  و  آوردند  در  نگارش  به  را  جامعه  قانون 
ضرورت اعدام به احساسات به غليان آمده و عواطف 
حدت يافته خانواده ها كه در باال ذكر شده متوسل 

گرديدند.
رژيم براى استفاده تبليغاتى و ارعاب در سطح جامعه، 
تلويزيون  در  را  فرمايشى  دادگاه  اين  از  بخش هايى 
در  است  توضيح  به  كرد.الزم  پخش  سراسرى اش 
از  برخى  روزانه  شكنجه  و  كابل  جيره  هنگام  همان 
افراد حاضر در دادگاه، به خاطر عدم كرنش در مقابل 
الجوردى و گيالنى در شكنجه گاه   209 اوين ادامه 

داشت.
مجازات  كه  است  اسالمى  قوانين  از  يكى  قصاص 
"ابزارى"  استفاده  اين  آيا  شود.  مى  شامل  را  اعدام 
براى ايجاد فضائى در جهت "عبرت و پند و مرعوب 
مردمى  مقبوليت  ايجاد  و  حكومت  مخالفين  كردن" 
آيا  نيست؟  اسالمى  كشور  و  شريعت  قوانين،  براى 
خاطر  به  سربداران  گروه  اعدام  حكم  اجراى  واقعأ 
مقتول  خانواده  داغ"  و  "انتقامجويى  حس  ارضاى 
نيست  و  نبوده  بيش  دروغى  اين  گرفت؟  انجام 
زير  اهداف  قصاص  قانون  انداختن  جا  با  كه  چرا 
و  قتل  كردن  قانونى  و  مجاز   -1 داشت:  بدنبال  را 
آدم كشى به بهانه تسكين غم و داغ خانواده مقتول 
2- متوسل شدن "اولياى دم"به دولت براى گرفتن 
انتقام و خون خواهى 3- عبرت و پند و مرعوب كردن 

مخالفين و مردم را به تمكين واداشتن .
از  بسيارى  موارد  در  كه  است  توضيح   به  الزم 
زندانيان  اعدام  مانند  ايران،  در  اعدام  حكم هاى 
كه  نداشت  وجود  "قتلى"  پرونده    60 دهه  سياسى 

اجراى حكم اعدام  آنها "قصاص" باشد.
آيا مى دانيم خطر اعدام، آدم كشى و هر نوع قتل بر 

باالى سر چه كسانى سنگينى مى كند؟
آيا مى دانيد بهترين فرزندان يك جامعه در دهه 60 

تيرباران و به دار آويخته شدند؟
براستى چرا مبارزه براى لغو حكم اعدام و حتى  طرح 
گروه هاى  از  برخى  جانب  از  انسانى  خواسته  اين 
موافقين  است؟  گرفته  قرار  سئوال  مورد  اجتماعى 
مجازات اعدام چه استدالل هائى دارند؟ چرا با مجازات 
خواسته  و  مبارزه  آنان  نمى كنند؟  مخالفت  اعدام 

انسانى لغو حكم اعدام را با اين توجيه كه 
رژيم هاى  و  است  جارى  طبقاتى  مبارزه 

مبارزه عليه مجازات اعدام، 
مبارزه  براى زندگى انسانها است!

 مينا زرين
Zan30128@hotmail.com 
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و  مى زند،  سركوب  به  دست  سركوب گر 
اومانيستى  خواسته  يك  را  اعدام  حكم  لغو 
كه  سوسياليست هايى  و  مى كنند  ارزيابى 
به  درغلتيدن  به  را  مى كنند  مبارزه  اعدام  برعليه 
نظر من  منتسب مى نمايند. به  اومانيستى  ليبراليسم 
اين نقطه عزيمت و بررسى و برداشت حاملين اين 
مجرد  بسيار  و  انتزاعى  اجتماعى  مقوالت  از  ديدگاه 
اعدام  مجازات  با  مخالفتى  فعلى  بينش  اين  است. 
مقابله  براى  اصطالح  به  را   امر  اين  كه  چرا  ندارد، 
دارند.  مد نظر  آتيه   در  جنايتكاران  و  رژيم  سران  با 
آيا اين استدال درستى است كه مجازات اعدام براى 

مقابله با جنايت و ديكتاتور ها ابداع شده است؟
سيستم سرمايه دارى همچون ديگر صورت بندى هاى 
و  خصلت  و  خود  موجود  نظم  حفظ  براى  اجتماعى 
منافع طبقاتى و اجتماعى كه دارا است، حكم اعدام 
را نيز در كنار ديگر ابزار سركوب مورد استفاده قرار 
آيا  كه  مى گردد  مطرح  سوال  اين  حال  مى دهد. 
چهارچوب  در  اعدام  مجازات  لغو  خواسته  و  طرح 
ترديد  بدون  پذيراست!؟  امكان  سرمايه دارى  نظم 
با  بايست  مى  انسانى  جامعه  يك  به  دستيابى  براى 
انقالب اجتماعى و دگرگونى در تمامى سطوح جوامع 
بشرى پايه هاى جامعه انسانى را پى ريزى كرد، اما تا 
دستيابى به جامعه نوين نمى توان از  بيان و تالش 
با  موجود،  نظم  نشاندن   عقب  به  و  تحميل  براى 
خواسته هاى انسانى "بى عمل" برخورد كرد. بنابراين 
سرمايه  نظم  به  خواسته  كوچكترين  حتى  تحميل 
حاكم برجهان بايستى در دستور كار آزاديخواهان و 
سوسياليست ها قرار بگيرد. مبارزه براى لغو هرگونه 
براى  كه  است  فورى  خواسته  يك  اعدام  و  شكنجه 
مبارزه  ستمگر  نظم  اين  بند  و  قيد  از  انسان  رهايى 
مى كند، به بهانه خصلت ستمگر و سركوب گر نظم 
موجود نمى توان مبارزه و تالش براى تحميل خواسته 

هاى انسانى بر آن را  به آينده  موكول كرد! 
 در موازات با گروه اجتماعى كه در باال از آن سخن 
آگاهى  با  كه  است  متضادى  اجتماعى  گروه  رفت، 
مبارزه طبقاتى را نفى مى كند و خواهان حفظ نظم 
سرمايه دارى مى باشد. اين گروه اجتماعى در ظاهر 
خواهان  تنها  و  كرده  رد  را  طبقاتى  تقابل  هرگونه 
است.  سرمايه دارى  دولت  حكومتى  شكل  جابجايى 
در  انقالبى  قهر  و  انقالب  ديدگاه،  اين  طرفداران 
را  دارى  سرمايه  دولت  سركوب  دستگاه  با  تقابل 
خونريزى  و  "خشونت"  بحث  كشاندن  ميان  به  با 
واقعى  خصلت  بخاطر  اما  برند،   مى  سئوال  زير  به 
سركوب گرانه اى كه دارند خواسته لغو حكم اعدام را 

مطرح  نمى كنند.
 حكم اعدام يكى از قوانين ضد انسانى است كه در كنار 
ديگر اشكال سركوب عليه بشريت توسط دولت هاى 
سرمايه دارى در جهان صورت مى گيرد. اما مدافعين 
تغييرات مسالمت آميز و نظم سرمايه دارى و "عليه 
خشونت"، اين واقعيت انكار ناپذير را با آگاهى كامل 

از توده ها به خاطر منافعشان  پنهان مى كنند.    

خالف  بر  سوسياليست  و  آزاديخواه  انسان هاى 
ديدگاه ايدئولوژيك مذهبى و غيرمذهبى كه فرهنگ 
"شهادت و ايثار" را تبليغ مى كنند، مروج زندگى بهتر 
در يك جامعه انسانى مى باشند. بكوشيم با آزاد كردن 
فرد از وجدان"گناهكار" انسان را به شهروند آزاد بدل 
دولت ها،  از  مستقل  و  آزاد  فرد  پرورش  با  و  سازيم 
مذاهب و ايدئولوژيك، جامعه ائى را هموار سازيم كه 

رشد و شكوفائى انسانى را ممكن سازد! 
قوانين  از  اعدام  مجازات  بايستى  منظور  همين  به 
تمامى"دولت ها" برداشته شود و براى پايان بخشيدن 
و رهائى از قصاص و سنگسار، قتل و اعدام ده ها و 
صدها زندانى محكوم به مرگ به هر دليل سياسى 
نژادى، روابط  مذهبى،  جنسى، ملى،  و غير سياسى، 
و  ازدواج  از  خارج  جنسى  رابطه  گرايانه،  جنس  هم 
اقشار  و  شخصى  حريم هاى  جنسى،  طبيعى  روابط 
كنيم. مبارزه  معتادين  همچون  اجتماعى  شده  نابود 
ضرورت طرح خواست لغو مجازات اعدام نه تنها در 
آينده   براى  بلكه  است،  مهم  و  حياتى  ايران  امروز 
و  سركوب  جنايت،  و  قتل  از  بدور  كه  ايران  جامعه 
اختناق، زندان و شكنجه، امرى حياتى و تعيين كننده 

است.
بحث مجازات اعدام  بسيار مهم و اساسى مى باشد 
و با در نظر گرفتن شرايط حساس زندانيان سياسى 
اخير  درگير هاى  و  كنونى  شرايط  در  بويژه  دهه 80 
كه  سياسى،  زندانيان  خانواده هاى  نگرانى هاى  و 
فرزندان شان يا حكم اعدام گرفته و ماه ها يا سال ها 
در شرايط مرگ و زندگى نگه داشته و در بالتكليفى 
قرار دارند، اهميت آن صدچندان مى شود. تا اينكه 
سازمان دهندگان كشتار بر مسند قدرت دوباره موفق 
نشوند به راحتى نيروهاى آزاديخواه، زنان، كارگران ، 

روزنامه نگاران، اهل قلم، دانشجويان و مردم تحت 
نابود  و  ببرند  بين  از  و67  سال60  سبك  به  را  ستم 

كنند!! 
امروز بررسى واقعيات بطور همه جانبه جايز مى شمارد 
كه با تعهد و مسئوليتى صد چندان و آگاهانه با ديده 
برهمه  و  نگريست  مسائل  به  تاثيرگذار  و  دگرگونه 
از  يكى  به  را  اعدام  حكم  لغو  خواسته   كه  است  ما 
اصلى ترين و محورى ترين شعارهاى خويش تبديل 
دفاع  شرط  و  قيد  بدون  انسانى  حرمت  از  و  كرده 

بكنيم.
گرامى باد ياد اعدام شدگان، گل هاى نو شكفته اى كه 
گلبرگ هاى عمرشان در لحظات جانگداز و پر خواسته 
دختران،  گذراندند.  اسالمى  جمهورى  زندان هاى  در 
و  زيبا  روياهاى  با  كه  جوانى  مردان  پسران،  و  زنان 
آرزوهاى بى شمار به سرنوشتى از پيش تعيين شده 
اعدام گرديدند. دختران و پسران جوانى كه با سپرى 
كردن سال هاى كودكى خود با طعم نابرابرى هاى 
اجتماعى و با قيام 57 يكى پشت ديگرى سر نهاده و 
در اوج جوانى در جستجوى آزادى  و عشق به همنوع 
و در بدست آوردن  سرنوشت خويش در يك جنبش 
انقالبى براى بدست آوردن آلترناتيوى از پايين و بدنه 
اجتماعى آغاز كردند،  و براى حق خود و جامعه بالنده 
براى امنيت و فردائى درخشان انديشيدند. به ياد آن 
عزيزان كه زير تازيانه تخت شكنجه و اعدام هائى كه 
تير خالص شان را آخرين گلوله اى بود كه جانشان را 
مى گرفت، شعار لغو حكم اعدام را  به خواسته واقعى 

تبديل كنيم! 
                    

                     نوامبر 2006

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له 

ديدن كنيد.
سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komala.tv

www.komalah.org
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كارخانه هاى نساجى در ايران، به قصد تغيير ساختار 
و به بهانه رفع موانع توليد پى درپى تعطيل مى شوند 
مى گردند.  بى مصرف  پاره هاى  آهن  به  تبديل  و 
كارگران بسيارى از گردونه چرخ توليد خارج مى شوند 
و به "ارتش ذخيره نيروى كار "مى پيوندند. چرا كه نه 
اساسا توليدات اين كارخانه ها با توجه به بافت كهنه 
و قديمى خود، توان رقابت با بازارجهانى و توليدات 
ارزان قيمت اين صنعت در بازار داخلى  و خارجى را 
دارند و  نه اساسا روند توليد به بحران كشيده شده 
و  و"حرص  اندوزى"  "ثروت  روح  با  نساجى  صنعت 
آز"طبقه سرمايه دارى در ايران سر سازگارى دارد، و 
نه اين روند با استراتژى سلطه اقتصادى- سياسى و 
سيستم  الگوهاى  مطابق  امپرياليستى  نظم  برقرارى 
دارد.  هم خوانى  ايران  در  جهانى  اقتصاد  نئوليبرالى 
برمتن چنين  وضعيتى است كه، كارخانجات نساجى 
مازندران كه حجم توليد آن در چند سال پيش، بالغ 
بر سى ميليون متر پارچه بوده و داراى بيش از 150 
هست،  و  بوده  زمين  هكتار  ده ها  و  توزيع  فروشگاه 
حدود  به  نفر  هزار  پنج  از  كارگران  تقليل  با  امروز 
هزار نفر و بيش از هشتاد ميليارد تومان بدهى قادر 
نمى باشد در پروسه انباشت سرمايه دارى نقش خود 

را بخوبى ايفا نمايند.                       
خصوصى كردن  سياست  گسترش  و  ادامه  با 
و  نيمه دولتى  و  دولتى  كارخانجات  و  موسسات 
همان  از  كه  گسترده  هاى  بيكارسازى  همچنين 
سياسى"   "جبر  طريق  از  هم  وسيعى  ابعاد  در  ابتدا، 
فزاينده اى،  بطور  اقتصادى"  "جبر  ازطريق  هم  و 
كل  طرف  از  هم  و  پيشين  دولت هاى  طرف  از  هم 
طبقه سرمايه دارى در ايران پى گرفته مى شد. پس 
از تشكيل دولت توسط احمدى نژاد، با طرح"اصالح 
قانون كار" و اجراى بند"ج"  اصل 44  قانون اساسى 
و با ابالغ خامنه اى اين سياست در راستاى تطبيق 
سوخت و ساز سرمايه دارى در ايران با سياست ها و 
ابعاد  در  جهانى  اقتصاد  نئوليبرالى  سيستم  الگوهاى 

وسيع ترى  پى گرفته شد. 
روياهاى  تحقق  كه  بود  روشن  ابتدا  همان  از 
سرمايه دارانه  دولت جمهورى اسالمى جهت ادغام 
در بازارهاى جهانى و تقويت بنيان هايش بمثابه يك 
منطقه  در  سرمايه دارى  مقتدر  "كشور"  و  "دولت" 
عليرغم شعارهاى پرطمطراق آنها مبنى بر"گسترش 
گام  در  نمى توانست  مهرورزى"  و  اجتماعى  عدالت 
همچنين  و  فالكت  و  فقر  گسترش  بدون  خود  اول 

فحشا و بى خانمانى بيشتر در جامعه همراه نباشد.
دركنار  كه  است  سياستى  و  روند  چنين  بر  مبتنى 

اين  از  بيشمارى  كارخانه هاى  كشانيدن  تعطيل  به 
صنعت و پهن كردن سفره فقر و فالكت در پيشاروى 
كارگران،" افتتاح بزرگترين واحد نساجى خاورميانه" 
 7 زدائى  "اشتغال  هياهوى  با  را  كبيرريس  نام  با 
و  اندازى  راه  در  شده  هزينه  اعتبار  "با  نفر"و  هزار 
و   ارزى  دالرهزينه  ميليون   42 با  يك  فاز  تكميل 
180 ميليارد ريال هزينه ريالى و 120 ميليارد ريال 
هزينه سرمايه" در "فرمهين" را بشارت مى دهند. و 
اين در شرايطى است كه بنا به گزارش رسمى خود 
كارگران  ايلنا،  ايران  اسالمى  جمهورى  خبرگزارى 
نازنخ قزوين بيش از 3 ميليارد تومان حقوق معوقه 
دارند. و در مجموع 400 كارگر و 400 بازنشسته اين 
عليرغم  را  خود  مطالبات  و  حقوق  ماه   29 كارخانه 
ناگزيرند  و  اند  نكرده  دريافت  پى  در  پى  اعتراضات 
شان  كودكان  با  همراه  خود  معوقه  مطالبات  براى 
رياست  نهاد  جلوى  در  متوالى  روزهاى  و  ساعت ها 
صبح  به  را  شب  كارتن،  روى  خيابان  در  جمهورى 
رسانند. مقايسه چنين ارقام نجومى در يك نگاه آن 
هم فقط براى احداث يك كارخانه نساجى در ايران، 
در شرايطى كه كارگران صنايع نساجى بعضا تا 29 
عمق  نكرده اند،  دريافت  را  خود  معوقه  حقوق  ماه 
فاجعه سيستم سرمايه دارى  در ايران را بيش از بيش 

آشكار مى سازد.         
در  كارگران  اعتراضات  آمارهاى  به  مختصر  نگاهى 
اين دوره عمق اين فجايع را بيشتر نمايان مى كند. 
در  كه  مى دهد  نشان  شده  ثبت  آمارهاى  مجموعه 
كارگران  اعتراضات  گذشته بيش از نود درصد  سال 
گرفته،  صورت  معوقه"  "دستمزهاى  با  ارتباط  در 
پرداخت  عدم   با  ماه   29 تا  ماه   2 از  كه  كارگرانى 
دستمزد از طرف دولت و سرمايه داران روبرو بوده اند. 
بيش  كارگران  كه  مى دهد  نشان  آمارها  مجموعه 
بافندگى،  و  ريسندگى  نظير  نساجى  كارخانه   30 از 
پوشينه بافت، پشم بافى آسيا، ريسندگى سلك باف، 
سازى،  چيت  نخ،  ناز  غرب،  نساجى  شاهو،  نساجى 
نساجى بارش، شركت نخ رنگ، مه نخ و سر نخ، فر 
پارس  نساجى  شركت  سعيد،  صبح  بافى  گونى  نخ، 
شركت  البرز،  فرش  پوشش،  صنايع  شركت  ايران، 
راوند،  فرش  صنايع  شركت  برک،  ايران  البرز،  نخ 
كارخانه  تاز،  نخ  ريسندگى  خزر،  بافندگى  شركت 
رحيم زاده،  بافندگى  و  ريسندگى  شيروان،  الياف 
كارخانه نساجى تبريز، كارخانه سيمين، شركت چرم 
نخران،  شركت  ايران،  پارس  نساجى  شركت  مغان، 
ريسندگى نخ ميامى، نساجى خامنه گردباف و غيره، 
خواست هاى  بر  عالوه  ايران،  مختلف  شهرهاى  در 

ديگرشان نظير بازگشت به كار و غيره، صرفا براى 
مطالبات معوقه شان مبارزه كرده اند و مى كنند.           
سير وقايع در آمارها نشان دهنده اين واقعيت دهشتناک 
مى باشد كه پروسه "جهانى سازى سرمايه" و انباشت 
سرمايه درايران نه تنها از كانال تسلط سرمايه داران 
طبيعى" و كسب ارزش اضافى از  و دولت بر"منابع 
طريق استثمار نيروى كار مى گذرد، بلكه اين پروسه  
بدان نياز دارد كه حداقل هايش را نيز از طريق هجوم 
كارخانه  نظير  نمايد.  تامين  كارگران  خالى  سفره  به 
فرمهين، كارخانه هاى بيشترى مى بايست در جهت 
سياسى  اقتصادى -  سيستم  استراتژى  با  سو  هم  و 
نئوليبراليسم و نظم امپرياليستى درايران احداث شود. 
كه  بورژوازى -  سرمايه   و  امكانات  با  صرفا  نه  اما 
آن هم حاصل استثمار كارگران است-  بلكه هزينه 
چنين روندى را نيز لزوما مى بايست "دستمزد هاى 
معوقه" كارگران تامين نمايد. چنين مى باشد مفهوم 
و  دولت  و  سرمايه داران  نزد  اجتماعى"  "عدالت 
همچنين پروپاگاندهاى سياسى باصطالح "سكوالر" 
و ناسيوناليست هاى پروپاقرص پرو گلوباليزاسيون و 

توجيه گران نظم نوين  امپرياليستى.
موج  نمى توانست  روند،  اين  با  تقابل  در  قطع  بطور 
گسترده اى از اعتراضات كارگرى در ايران به وقوع 
نپيوندد. بطورى كه از سال گذشته تاكنون كارگران 
ديگر  رشته هاى  كارگران  كنار  در  نساجى  صنايع 
اين  برعليه  را  اعتراض  و  اعتصاب  صدها  صنعت 
اسالمى  جمهورى  دولت  و  سرمايه داران  سياست 
و  ارتجاعى  سياست  اين  مقابل  در  و  داده  سازمان 
نشان  خود  از  اعتراضى  هاى  واكنش  ضدكارگرى 

داده اند.
رسانه هاى  در  كه  دولتى  آمارهاى  به  نگاهى  با 
بطور  كه   - شده  ارائه  اسالمى  جمهورى  رسمى 
كارگرى  اتفاقات  و  وقايع  تمامى  دربرگيرنده  قطع 
 1384 سالهاى  درفواصل  باشد-  نمى  دوره  دراين 
صنعت،  از  رشته  اين  در  متوسط  بطور   1385 تا 
كارگرى  اعتراض  و  اعتصاب  يك  روز  دو  هر  در 
صورت گرفته كه عمدتأ اين اعتراضات مبتنى بوده 
جاده ها،  كردن  مسدود  مانند  آنها  مستقيم  اقدام  بر 
فرماندارى  كار،  اداره  كارخانه ها،  مقابل  در  تجمع 
و  رژيم  مجلس  مقابل  در  تحصن  ها،  استاندارى  و 
در مواردى راهپيمائى در سطوح شهرها براى جلب 

افكارعمومى.                          
از اين اعتراضات اگرچه موارد پيروزى كارگران نسبت 
به حجم كارخانه ها و اعتراضات به هم پيوسته شان 

بودن  موفق  اما  بوده،  ناچيز  مجموع  در 

نگاهى به وضعيت و روند
 مبارزات كارگران نساجى در ايران

    مجيد ارژنگ    
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اعتصاباتى نظير، اعتصابات 57 
روزه كارگران كارخانه شاهو در 
كارگران  پيروزى  يا  و  كردستان 
دنبال  به  كاشان  بافندگى  و  ريسندگى 
50 روز اعتراض و اعتصاب و نظاير آن 
پيشاروى  را  مهمى  درس هاى  تنها  نه 
كه  داده،  قرار  ايران  نساجى  كارگران 
خود  مبارزات  آن  به  تكيه  با  توانند  مى 
را تداوم بخشند، بلكه تداوم اين مبارزات 
اين  كارگران  دل  در  اميدى  بذر  چنان 
عليرغم  كه  پروراند،  صنعت  از  رشته 
و  رژيم  فرسايشى  جنگ  و  ها  سركوب 
به  كارگران  آنها،  برعليه  داران  سرمايه 

اين پتانسيل عملى و فكرى رسيده اند كه با اعتراضات 
شان  مطالبات  تحقق  براى  خود  دار  ادامه  و  پيوسته 
مى توانند سرمايه دارن و دولت شان را به عقب نشينى 
وادار نمايند. و اين نخستين درسى است كه كارگران 

نساجى طى دوره اخير تجربه كرده اند.
با توجه به چنين تجربياتى است كه، كارگران كارخانه 
نوين  روش هاى  كردن  افزون  با  كردستان  پرريس 
مبارزاتى موفق مى شوند تاحدود زيادى خواست هاى 
را  موفقى  نسبتا  اعتصابات  و  كرده  تحميل  را  خود 
انجام دهند. و يا اينكه كارگران كارخانجات ناز نخ، 
جنگ  عليرغم  قزوين  در  نخ  سر  و  نخ  مه  نخ،  فر 
گذشته  سال  از  داران   سرمايه  و  رژيم  فرسايشى 
تاكنون ده ها اعتراض و تحصن برپا كرده و پيگيرانه 

براى تحقق خواسته هايشان مبارزه مى كنند.
دركنار  كه  است  بديهى  شد،  گفته  همانطوركه 
اخراج هاى دسته جمعى كارگران، بستن كارخانجات، 
خصوصى سازى هاى  دستمزدها،  پرداخت  عدم 
ديكتاتورى  و  سركوب  فاكتور  بكارگيرى  گسترده، 
يكى از ابزارهاى مهم متحقق نمودن پروسه انباشت 
سرمايه"در  سازى  "جهانى  سياست  و  دارى  سرمايه 

اين دوره در ايران مى باشد.
طبقه  بدانند كه سرمايه داران  كارگران نساجى بايد 
كارگر را نه تنها با قدرت ثروتشان، با استثمار ساده 
كار توسط سرمايه، بلكه با قدرت دولت نيز (يعنى با 

ارتش ، بوركراسى و دادگاه ها) درحالت بندگى نگاه 
مى دارند. هيچ انسان آگاهى فراموش نخواهد كرد، كه 
كارگران شركت واحد تنها بخاطر مبارزه براى داشتن 
حق تشكل مستقل كارگرى و مطالبات"صنفى"شان 
سنديكا  اين  اعضاى  از  نفر  صدها  و  شدند  سركوب 
شدند  گرفته  اسارت  به  كودكانشان  و  زنان  بهمراه 
و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و رهبرانشان رابه 
زندان افكندند. و هيچ انسان آگاهى فراموش نخواهد 
كرد، كه محمود صالحى ها و اسانلوها تنها به همين 
جرم است كه دستگير مى شوند، محاكمه مى گردند، 
تحت شكنجه قرار مى گيرند و زندانى مى شوند. و 
هيچ انسان آگاهى فراموش نمى كند، كه موج جديد 
گلوله  به  دركنار  ايران،  نساجى  كارگران  سركوب 
بستن كارگران بندر ديلم نيز در اين راستا قرار دارد.

كل طبقه سرمايه دار در ايران و دولت "مطلوب"شان 
عليرغم تمامى اختالفات شان بر سهم برى از اين 
سياست و نوع نگرش آنها به چگونگى پيشبرد اين 
آن  و  دارند.  مساعى  اشتراک  چيز  يك  در  سياست، 
اينست كه، روند توليد و باز توليد سرمايه در ايران  مى 
بايست در انطباق با سيستم نئوليبرالى اقتصاد جهانى 
كه  است  سياستى  چنين  به  توجه  با  گيرد.  صورت 
در اين دوره، اگرچه دولت جمهورى اسالمى ناگزير 
اقتصادى  امور  عرصه  در  را  دولت  پايه هاى  است 
تضعيف نمايد، اما از طرف ديگر ناگزير مى باشد در 
مقابل بحران هاى اجتماعى ناشى از اين سياست و 

واكنش هاى متقابل طبقات فرودست جامعه 
تيزتر  را  شمشيرش  كارگر  طبقه  بويژه  و 
نمايد، سركوب ركن اساسى پيشبرد چنين 
سياستى در ايران مى باشد.                    

طبقه  متشكل  استراتژى  با  تقابل  در 
عليرغم  كارگران  ايران،   در  سرمايه دارى 
جانفشانى ها و مقاومت ناگزير شان در تقابل 
با سياست هاى دولت و طبقه سرمايه دارى، 
در عمل نتوانستند سياست واحد و متشكلى 
داشته باشند. و اين ضعف  بويژه در ميان 
مى باشد.  بارزتر  نساجى  صنعت  كارگران 
روند  دركل  نساجى  صنعت  كارگران 
يك  فاقد  كه  دادند  نشان  خود  مبارزات 

سياست متشكل طبقاتى هستند.    
را  مطالباتشان  بتوانند  اينكه  براى  نساجى  كارگران   
يك  بتوانند  اينكه  براى  همچنين  و  نمايند  متحقق 
سياست معين طبقاتى در مقابل موج جديد سركوب 
جمهورى اسالمى داشته باشند،   بورژوازى  و دولت 
را  خود  توده اى  و  طبقاتى  تشكل هاى  بايست  مى 
سازمان  مقاومت  شكل گيرى  ابزار  باشند.  داشته 
كار  چاره  است.  كارگرى  تشكل  كارگران،  يافته 
فقط داشتن تشكالت  طبقاتى و توده اى مى باشد. 
بطور  ايران  در  كارگران  مبارزات  تجربيات  تمامى 
روشنى نشان داد كه كارگران تنها زمانى در مقابل 
سياست ها و ماشين سركوب نظامى طبقه سرمايه دار 
داشته  يافته اى  سازمان  مقاومت  مى توانند  دولت  و 
طبقاتى  و  مستقل  هاى  تشكل  در  اوال  كه  باشند 
كل  با  را  خود  مبارزات  ثانيا  و  باشند  متشكل  خود 
درسى  اين  زنند.  پيوند  ايران  در  كارگرى  مبارزات 
كارگران  از  مى بايست  نساجى  كارگران  كه  است 
راه  اوليه  گام  در  تنها  نه  اين  بياموزند.  واحد  شركت 
دولت  و  جهانى  سرمايه دارى  سياست هاى  با  مقابله 
سركوب گر جمهورى اسالمى مى باشد ، بلكه شالوده  
راهى است كه كارگران نساجى در اتحاد با كارگران 
ديگر لزوما مى بايست پيشاروى خود  براى نفى نظام 

سرمايه دارى بگذارند.
                                                   

محکوميت زندان دو تن از فعالين کارگری ايران و از اعضای«کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری» به جرم تالش برای برگزاری 
مراسم مستقل روز جهانی کارگر در شهر سقز در سال ٨٣ بيانگر اراده نظام سرمايه داری برای به انفعال کشيدن و مرعوب کردن ديگر 
فعالين کارگری در دفاع از منافع طبقه کارگر ايران است. اما محمود و جالل و ديگر فعالين کارگری مستقل، آگاهانه از حق داشتن کار، 
امنيت شغلی، رفاه، تامين اجتماعی و عدالت دفاع می کنند و در راه بهبود وضعيت کارگران و از راه متشکل کردن کارگران و به نيروی 

خود آنان مبارزه می کنند و ارعاب و زندان آنان را به انفعال و سکوت نمی کشاند.
ما اعضای «کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری» صدور احکام ۴ سال زندان برای محمود صالحی و ٢ سال زندان برای جالل 
حسينی به اتهام تشکيل شورای هماهنگی برگزاری مراسم روز اول ماه مه ٨٣ در شهرسقز و ارتباط با احزاب خارج کشور توسط دادگاه 
انقالب سقز را محکوم می کنيم. ما کارگران و آزاديخواهان می توانيم متحدانه به اين احکام اعتراض کنيم، تا اينکه در دادگاه تجديد نظر 

حکم به برائت آنان صادر شود.
«کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری» 

٢١ آبان ١٣٨۵

! ه  با من  ه سرما ن   مبا عل ، محمو صاحل  جال حس ند ا  ح
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افكار  و  انظار  در  ايران،  اسالمى  جمهورى  حكومت 
عمومى مردم ايران و جهان به عنوان يك حكومت 
تروريست، معروف شده است. زيرا اين حكومت، غير 
از سركوب  مداوم جنبش هاى حق طلب و آزادى خواه 
ايران، شكنجه و زندان مخالفين، اعدام دسته جمعى 
زندانيان سياسى، رسما از ترور نيز به عنوان ابزارى 
براى از ميان برداشتن فيزيكى مخالفين خود استفاده 

مى كند.
تركيه  آلمان،  فرانسه،  چون  كشورهايى  در  تاكنون 
و غيره تروريست هاى جمهورى اسالمى دستگير و 
محاكمه و زندان و يا به عنوان عناصر «نامطلوب» 
سوئد  چون  كشورها  از  بسيارى  در  شده اند.  اخراج 
تروريست هاى جمهورى اسالمى، بى سر و صدا اخراج 
شده اند تا روابط اقتصادى و سياسى و ديپلماتيك دو 
قضات  ديگر  بار  نيز  اكنون  نشود.  خدشه دار  كشور 
بلندپايه  مقامات  بين المللى  جلب  حكم  آرژانتينى 

جمهورى اسالمى را صادر كرده اند.
قاضى دادگاه فدرال آرژانتين، حكم جلب بين المللى 
اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهور اسبق و رئيس 
هشت  همچنين  و  ايران  مصلحت  تشخيص  مجمع 

تن ديگر از مقامات ايرانى را صادر كرده است. 
و  سازمان دهى  دليل  به  اسالمى،  جمهورى  مقامات 
رهبرى عمليات تروريستى بمب گذارى در ساختمان 
در  آرژانتين»  و  اسرائيل  هميارى  يهوديان  «انجمن 
اختصارى  نام  كه  آرژانتين،  پايتخت  آيرس  بوئنوس 
اين  هدايت  اتهام  شده اند.  متهم  است،  «آميا»  آن 
بمب گذارى رسما در روز چهارشنبه 25 اكتبر گذشته 
از سوى آلبرتو نيسمان، دادستان كل آرژانتين اعالم 

شده است.
ايرانى  مقامات  آرژانتين،  فدرال  دادگاه  حكم  بنابر 
بمب گذارى در ساختمان آميا را طرح ريزى كردند و 
از طريق اعضاى حزب اهللا لبنان اين طرح خود را به 

مرحله اجرا درآوردند.
بنابر كيفرخواستى كه دادستان كل آرژانتين با استناد 
اطالعاتى  دستگاه  از  آمده  دست  به  اطالعات  به 
صادر  آمريكا  (اف. بى. آى)  فدرال  پليس  و  آرژانتين 
لبنان  حزب اهللا  شيعى  گروه  اعضاى  از  يكى  كرده، 
به نام «ابراهيم حسين برو»، در بمب گذارى «آميا» 

شركت داشته است.
اما گروه حزب اهللا، اعالم كرده كه ابراهيم حسن برو، 
در هشتم سپتامبر 1994 يعنى حدود دو ماه پس از 
انفجار آميا، در مرجعيون واقع در جنوب لبنان كشته 

شده است.
هاشمى  اكبر  بر  عالوه  پرونده،  اين  اصلى  متهمان 
رفسنجانى، على فالحيان و على اكبر واليتى، وزيران 
رضائى،  محسن  او،  دولت  خارجه  امور  و  اطالعات 

فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدى، فرمانده 
ربانى،  محسن  پاسداران،  سپاه  قدس  نيروى  پيشين 
آرژانتين،  در  ايران  سفارت  پيشين  فرهنگى  رايزن 
ايران  سفارت  پيشين  سوم  دبير  اصغرى،  احمدرضا 
در آرژانتين و هادى سليمانپور، سفير سابق ايران در 

آرژانتين هستند.
بمب گذارى در ساختمان هفت طبقه انجمن هميارى 
و   1994 ژوئيه  نهم  بامداد  در  آرژانتين،  و  اسرائيل 
رياست  رفسنجانى،  هاشمى  كه  داد  رخ  زمانى  در 
جمهورى ايران بود. در اين بمب گذارى 85 نفر جان 
خود را از دست دادند و بيش از دويست نفر زخمى 

شدند.
خودرو  در  بمب گذارى  اثر  بر  آميا،  ساختمان  انفجار 
وانتى كه در مقابل اين ساختمان قرار داده شده بود، 
رخ داد. دو سال پيش از وقوع آن نيز بمب گذارى در 
سفارت اسرائيل در اين كشور بيست و هشت كشته 

برجاى گذاشته بود.
جمهورى  خارجه  امور  وزارت  سخن گوى  حسينى، 
آرژانتين  قاضى  سيستم  حكم،  اين  درباره  اسالمى، 
اقدام  است  واضع  پر  است،  گفته  و  خوانده  فاسد  را 
اخير يك توطئه صهيونيستى آمريكايى است كه در 
راستاى تضعيف ايران در پرونده هسته اى و با هدف 
در  صهيونيستى  رژيم  شكست  به  گذاشتن  سرپوش 

جريان جنگ اخير لبنان صورت مى گيرد.
محمد خاتمى، رييس جمهور سابق ايران، كه اكنون 
به نظر مى رسد بيش تر روابط خارجى ايران، توسط 
خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، به وى سپرده شده 
تمدن ها  گفت و گوى  موسسه  چارچوب  در  تا  است 
جمهورى  آشكار  و  پنهان  معامالت  براى  را  زمينه 
اعالم  به  واكنش  در  سازد،  فراهم  غرب  با  اسالمى 
جرم دادستانى آرژانتين عليه اكبر هاشمى رفسنجانى 
گفته  اسالمى  جمهورى  مقامات  از  ديگر  تن  چند  و 
كه  است  مسائلى  مسخره ترين  از  يكى  است: «اين 
عليه  توطئه اى  هم  قضيه  اصل  و  است  شده  مطرح 
ايران بود. قبال هم سر و صداهايى كرده بودند و حتى 
خود مقامات بى طرف آن ها قضاوت كردند كه ايران 
شخصيتى  مخصوصا  نداشته؛  دخالتى  مسئله  اين  در 
چهره هاى  از  كه  رفسنجانى  هاشمى  آقاى  مثل 

برجسته، خردمند و صلح دوست جامعه  ما هستند.» 
مضحك تر از همه اين است كه قربانعلى درى نجف 
با  ايران،  اسالمى  جمهورى  كل  دادستان  آبادى، 
محكوم كردن اقدام دادگاه فدرال آرژانتين، كه وى 
آن را سياسى خوانده است، دستور پيگيرى و بازداشت 
آلبرتو نيسمان، دادستان كل آرژانتين و خوان خوزه 
گالئانو قاضى آرژانتينى كه پيش از اين يك بار دستور 
جلب مقامات ايرانى را به اتهام دست داشتن در اين 

بمب گذارى داده بود، صادر كرده است.
دادستانى جمهورى اسالمى، اين دو نفر را به جعل 
اين  در  ايران  كردن  درگير  براى  مدارک  و  اسناد 

پرونده متهم كرده است. 
دادستان كل كشور جمهورى اسالمى، طى نامه اى 
خطاب به سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقالب 
تهران خواستار تعقيب «پرونده سازان» به اتهام تبليغ 

عليه جمهورى اسالمى ايران شده است. 
خورخه تايانا، وزير خارجه آرژانتين، از محسن بهاروند 
مربوط  گزارش  هاى  كه  است  خواسته  ايران  كاردار 
به درخواست دادستان ايران براى دستگيرى مقامات 

آرژانتينى توضيح دهد. 
تايانا، همچنين نامه  اى به بهاروند داده است كه در 
آن انتقاد ايران از تحقيقات درباره بمب  گذارى سال 
1994 رد شده است. در اين نامه آمده است: «انتقاد 
ايران درباره محتوى اقدامات قضايى در حال انجام 
پيش داورى است و شامل اظهاراتى است كه دخالت 

در امور داخلى آرژانتين محسوب مى  شود.» 
وزرات  دوران  در  كه  است  كسى  نجف آبادى،  درى 
ماموران  خاتمى،  محمد  كابينه  در  او  اطالعات 
نويسندگان را مى ربودند و به قتل  وزارت اطالعات 
قتل هاى  به  موسوم  قتل هاى  بدنبال  مى رساندند. 
اين  حكومت  كه  شايعه اى  پاييز 1377،  زنجيره اى، 
قتل ها را سازمان داده است در جامعه دهان به دهان 

مى گشت.
محدود  موارد  اين  به  اسالمى  جمهورى  تروريسم 
فعاالن  از  تن   600 حدود  تاكنون  بلكه  نمى گردد، 
در  بويژه  و  ايران  مرزهاى  از  خارج  در  سياسى 

كردستان عراق را به قتل رسانده است.
خارج  در  اسالمى،  جمهورى  ترور  جوخه هاى 
كشاورز،  غالم  و  كمانگر  صديق  جمله  از  كشور 
شاپور  ايران،  كمونيست  حزب  رهبرى  اعضاى  از 
بختيار، آخرين نخست وزير حكومت سلطنتى، كاظم 
خلق  مجاهدين  رهبر  رجوى،  مسعود  برادر  رجوى، 
كار  حزب  رهبرى  اعضاى  از  چيتگر (بهمنى)،  ايران، 
ايران (توفان) و ده ها تن ديگر از اعضاى اپوزيسيون 

را ترور كرده است.  
جمهورى  حكومت  قتل ها  اين  تمامى  در  كه  آن  با 
اسالمى ايران متهم شماره يك بوده، اما فقط پرونده 
يكى از آن ها يعنى ترور صادق شرفكندى، دبيركل 
حزب دمكرات كردستان ايران، فتاح عبدلى نماينده 
در  حزب  نماينده  اردالن  همايون  اروپا،  در  حزب 
آلمان و نوراهللا محمدپور دهكردى مشهور به نورى 
فعال سياسى مستقل در رستوران ميكونوس در برلين 

در شب پنج شنبه هفدهم سپتامبر 1992 به 
شده  منجر  اسالمى  جمهورى  محكوميت 

تروريسم جمهورى اسالمى
بهرام رحمانى



نيمه دوم آبان 1385- نيمه دوم نوامبر 2006شماره 181 - صفحه 11    جهان امروز

است.
با وجود تمام تالش هاى مقامات جمهورى 
از  بعد  برلين،  عالى  دادگاه  يكم  شعبه  اسالمى، 
بنا  و  كشيد  طول  سال  پنج  حدود  كه  محاكمه اى 
پرخرج ترين  از  يكى  آلمان،  مطبوعات  نوشته  به 
استماع  از  بعد  بود،  كشور  اين  تاريخ  دادرسى هاى 
سند،  برگ  هزاران  بررسى  و  شاهد   180 شهادت 
حدود  در  حكمى   1997 آوريل  دهم  پنج شنبه  روز 
400 صفحه صادر كرد كه در آن حكومت جمهورى 
ترورهاى  انجام  و  برنامه ريزى  طراحى،  به  اسالمى 
دولتى محكوم شد. اين نخستين بار در تاريخ جهان 
كه  حالى  در  كشور  يك  رهبران  از  تعدادى  كه  بود 
هنوز در حاكميت هستند به ترور و قتل متهم شدند. 
دادگاه براى آيت اهللا على فالحيان، وزير اطالعات و 
كرد  صادر  بازداشت  قرار  اسالمى،  جمهورى  امنيت 
رهبر  خامنه اى  على  آيت اهللا  چون  ديگر  برخى  و 
جمهورى اسالمى را براى اداى توضيحات به دادگاه 

اظهار كرد.
«پس  است:  آمده  تاريخى  حكم  اين  از  بخشى  در 
كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  مدارک  همه  بررسى  از 
ايران،  كردستان  دموكرات  حزب  رهبرى  عليه  ترور 
نه عملى خودسرانه بوده و نه به دليل اختالف هاى 
داخلى گروه هاى اپوزيسيون انجام شده، بلكه رهبرى 
سياسى ايران در تماميت نظام حاكم، پشت اين عمل 

جنايتكارانه بوده است.»
همچنين قضات دادگاه در بخشى از اين حكم تاكيد 
كرده اند: «متهمان نه قربانيان خود را مى شناختند و 
نه رابطه شخصى با آن ها داشته اند، بلكه اين كشتار 
به دليل تعلق متهمان به نظام سياسى ايران و مامور 
بودن از سوى دستگاه هاى اطالعاتى و امنيتى انجام 
و  راعل  عباس  امين،  يوسف  دارابى،  كاظم  شده. 
ديگران به عنوان عناصر حزب اللهى به نظام سياسى 
را  كار  اين  باالتر  مقامات  دستور  با  و  متعلقند  ايران 
انجام داده اند، پس اين ترور، ترورى سياسى است و 
چون دولت جمهورى اسالمى ايران پشت اين ترور 

بوده است، اين ترور، تروريسم دولتى است.»
در اخبار و گزارشات آمده است كه در ترور قاسملو در 
اتريش، دو تيم شركت داشتند يكى تيم مذاكره كننده 
جمهورى  رييس  احمدى نژاد،  ترور.  تيم  ديگرى  و 
ايران، هماهنگى اين دو تيم و سفارت خانه و تجهيز 
آن را به عهده داشت. نمايندگان جمهورى اسالمى 
و گروهى از رهبرى حزب دموكرات كردستان ايران، 
به طور پنهانى مذاكره مى كردند كه تروريست هاى 
قتل  به  را  همراهانش  و  قاسملو  اسالمى،  جمهورى 
رساندند. دولت اتريش، رسما به اين ترور چشم بست 

تا تروريست ها بدون مانع راهى تهران شوند. 
جمهورى  سران  نيز  آنكارا  امنيتى  دادگاه  همچنين 
حكم  در  است.  كرده  تروريسم  به  متهم  را  اسالمى 
نهايى دادگاه امنيتى آنكارا، چنين آمده است: «عامالن 
تركيه  شهروندان  كه  روشنفكران  قتل  دستگير شده 
هستند، وابسته به دولت جمهورى اسالمى بوده و به 

طور سازمان يافته دست به اين قتل ها زده اند». اين 
دادگاه كه ابتدا در شعبه شماره دوم امنيت و سپس  
در شعبه 11 دادگاه آنكارا به پرونده قتل روشنفكران 
الئيك تركيه رسيدگى مى كرد، سرانجام بعد از ظهر 
را  خود  نهايى  حكم   ،2005 دسامبر   17 شنبه  روز 
حكم  قرائت  در  آنكارا،  دادگاه  دادستان  كرد.  صادر 
نهايى گفت: «ايران، از زمان روى كار آمدن آيت اهللا 
كه  اسالمى،  حكومت  موسس   عنوان  به  خمينى، 
نتوانست در سطح بين المللى به اهداف خود نايل آيد، 
به نازل ترين و پرصداترين پديده كه تروريسم است، 
جمهورى  كه  شد  تاكيد  دادگاه  اين  در  آورد.  روى 
ترور  تركيه،  عليه  آشكار  و  واضح  طور  به  اسالمى، 
كوچك  گروه هاى  ميان  اين  در  و  گرفته  كار  به  را 
اسالمى را ايجاد كرده تا توسط آن ها به اهداف خود 

برسد.»
آيت اهللا خمينى، بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران، 
در عين حال تروريسم دولتى را رسميت داد. خمينى، 
ترور  بر  مبنى  فتوايى   ،1367 بهمن   25 تاريخ  در 
كتاب  نوشتن  و  "ارتداد"  دليل  به  رشدى  سلمان 
«آيات شيطانى» صادر كرد، و جايزه اى سه ميليون 

دالرى براى كسى كه فتوا را اجرا كند تعيين شد. 
حكم  هنوز  رسما  اسالمى،  جمهورى  سردمداران 
خمينى را لغو نكرده اند و هر سال نيز بر اين حكم 
سپاه  و  خرداد   15 بنياد  همچنين  مى كنند.  تاكيد 
باال  را  رشدى  سلمان  ترور  جايزه  نيز  پاسداران 

مى برند.
جمله  از  اسالمى،  جمهورى  شده  شناخته  سران 
خامنه اى، گلپايگانى، فاضل لنكرانى، موسوى اردبيلى، 
سيدمحمدحسين  آملى،  جوادى  صانعى،  يوسف 
حسن  يزدى،  جنتى،  رفسنجانى،  هاشمى  فضل اهللا، 
ميرحسين  مهندس  و  خاتمى  سيدمحمد  صانعى، 
حكم  از  علنا  و  رسما  وقت)،  وزير  موسوى (نخست 

ترور خمينى دفاع كرده اند.
در سال 1991 مترجم كتاب آيات شيطانى به ژاپنى، 
هيتوشى ايگاريشى در توكيو با ضربات چاقو به قتل 
رسيد، و به مترجم ايتاليايى كتاب هم در ميالن حمله 
حمله  مورد  كتاب  نروژى  ناشر   1993 سال  در  شد. 

مسلحانه قرار گرفت. 
اما در سال هاى اخير شيوه ترورهاى فردى جاى خود 
را به شيوه هاى هولناک ترور دسته جمعى انسان هاى 

بى گناه نيز داده است. 
با  هواپيما  دو  كه  زمانى   ،2001 سپتامبر   11 در 
نيويورک  شهر  برج هاى  بلندترين  به  سرنشينانش 
ميليون  يك  از  بيش  همراهش  به  و  شدند  كوبيده 
تن بتون را فرو ريختند و جان 2769 انسان بى گناه 
ناباورى،  در  جهان  بلكه  آمريكا،  تنها  نه  گرفتند،  را 
بزرگ ترين  اقتصادى  قدرت  و  سنبل  يك  فروپاشى 
ابرقدرت معاصر را در تلويزيون تماشا كردند و مهم تر 
از آن، شيوه جديد تروريسم نيز در جهان با رعب و 

وحشت بى سابقه اى در مقابل بشريت قرار گرفت.
هولناک  واقعه  دادن  قرار  دستاويز  با  آمريكا،  دولت 
افغانستان  سپتامبر، با ريختن بمب بر سر مردم   11
ابعاد  در  و  كرد  اشغال  را  كشورها  اين  عراق،  و 
گذاشت.  نمايش  به  را  دولتى  تروريسم  گسترده اى 
و  سركوبگر  دولت  كه  شد  سبب  تحوالت  همين 
به  گذشته  از  گسيخته تر  عنان  اسرائيل،  اشغالگر 
عمليات تروريستى هوايى و زمينى خود بر عليه مردم 

فلسطين و لبنان ادامه دهد.
حتى  آخوندها  از  بسيارى  امروز  شرايطى،  چنين  در 
و  مى زنند  باد  را  تروريسم  نيز  غرب  كشورهاى  در 
مسلمان  سرخورده  جوانان  مغزى  شستشوى  به 

مشغولند. 
بدين ترتيب، تروريسم دولتى و تروريسم گروه هاى 
اسالمى، امروز رايج تر از هر زمان ديگرى از تاريخ 
قربانيان  قبل،  روز  از  بيش تر  روز  هر  و  است  بشر 
عادى  شهروندان  و  بى گناه  انسان هاى  از  جديدى 

مى گيرند. 
دادستان  كه  كيفرخواستى  بر اساس  صورت  هر  در 
كورال،  كانيكوبا  ردولفو  كرده،  صادر  آرژانتين  كل 
پليس  و  ايران  دولت  از  آرژانتينى  فدرال  قاضى 
را  پرونده  متهمان  است  خواسته  بين الملل (اينترپل) 

بازداشت و به آرژانتين تحويل دهند.
احتماال تا روزى كه جمهورى اسالمى، به طور جدى 
در معرض سراشيبى سقوط قرار نگرفته، اجراى حكم 
خواهد  باقى  كاغذ  روى  بر  فقط  آن  مقامات  جلب 
جلب  يعنى  حكم،  اين  اجراى  ديگر،  سوى  از  ماند. 
اسالمى،  جمهورى  تروريست  مقامات  بين المللى 
پليس  عضو  دولت هاى  داخلى  قوانين  به  بستگى 
بين الملل دارد. اما با اعالم اين حكم، بار ديگر ديگر 
حكومت جمهورى اسالمى، به عنوان يك حكومت 
چه  هر  جهانى  جامعه  عمومى  افكار  در  تروريست 

بيش تر افشا گرديد.
اين  در  سرنگونى طلب،  كمونيست  و  چپ  نيروهاى 
مردم  عمومى  افكار  به  كه  كرده اند  تالش  سال ها 
يك  اسالمى،  جمهورى  كه  دهند  نشان  جهان 
حكومت ديكتاتور و تروريست است تا افكار عمومى 
سرنگونى طلب  اپوزيسيون  با  هم صدا  غرب  مردم 
جمهورى اسالمى، خواهان تعطيلى مراكز به اصطالح 
و  سفارت خانه ها  و  مساجد،  اقتصادى،  فرهنگى، 

كنسولگرى هاى آن در سراسر جهان شوند. 
اين  از  اسالمى،  جمهورى  عوامل  زيرا 
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و  جاسوسى  فعاليت هاى  براى  مراكز 
تروريستى استفاده مى كند.

مسلم است كه تروريسم، چهره خشن 
و آدمكش سران جمهورى اسالمى را به نمايش 
ترور  به  دست  آشكارا  كه  حكومتى  مى گذارد. 
چه  كه  زد  حدس  مى توان  آسانى  به  مى زند 
فعالين  با  غيرانسانى  و  هولناک  و  خشن  رفتار 
آزادى خواه  جنبش هاى  اجتماعى،  و  سياسى 
و  مخالفين  و  سياسى  زندانيان  برابرى طلب،  و 
دارد؟!  شهروندان  با  كلى  طور  به  و  معترضين 
سياست هاى  نمى توان  اصالحات  با  بنابراين، 
غيرانسانى چنين حكومتى را از ريشه تغيير داد، 
بلكه فقط با سرنگونى كليت آن و برپايى يك 
جامعه آزاد و برابر و انسانى مى توان جامعه ايران 
را از ترور و ستم و استثمار و فالكت اقتصادى، 

سياسى، اجتماعى و فرهنگى آن نجات داد.

احكام ضد كارگرى جمهورى اسالمى
 عليه محمود صالحى و جالل حسينى
 فعالين سرشناس جنبش كارگرى

 لغو بايد گرديد!
جنبش  سرشناس  فعالين  از  حسينى  جالل  و  صالحى  محمود  بار  اين  اسالمى  جمهورى  كارگرى  ضد  رژيم 

برگزارى  براى  هماهنگى  شوراى  تشكيل  اتهام  به  را  كارگرى 
مراسم اول ماه مه  در شهر سقز در سال 1383 به زندان محكوم 
كرد. طبق احكام صادره از جانب شعبه اول دادگاه تفتيش عقايد 
رژيم در شهرستان سقز در تاريخ 11 نوامبر2006 برابر با 20 آبان 
سال   2 به  حسينى  جالل  و  سال   4 به  صالحى  محمود   ،1385

زندان محكوم شده اند. در همين رابطه برهان ديوارگر قبال بطور غيابى به 2 سال زندان محكوم شده و حكم 
قطعى محسن حكيمى نيز هنوز اعالم نشده است.

تالش كارگران سقز و اين فعالين كارگرى براى برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه در سال 1383 بر اساس 
موازين و حقوق بين المللى كارگران صورت گرفته است كه رژيم جمهورى اسالمى قادر به زيرپا گذاشتن و 

محروم كردن كارگران از حقوق جهانى شان نخواهد شد.
در واقع اين رژيم جمهورى اسالمى است كه بعنوان يك رژيم سركوبگر، كه كارگران ايران را ابتدايى ترين 
حقوقشان از جمله در زمينه تشكل، اعتصاب، آزادى بيان و برگزارى اول ماه مه، محروم كرده است، بايد تحت 

محاكمه قرار گيرد.

مردم آزادی خواه! سازمان ها و نهادهاى چپ و كارگرى!
دادگاهى و زندانى كردن اين رهبران و فعالين كارگرى، با هدف به اسارت كشاندن كل طبقه كارگر صورت 
حقوق  شدن  شناخته  برسميت  براى  مبارزه  و  كارگرى  فعالين  اين  انسانى  حقوق  و  آزادى  از  دفاع  و  مى گيرد 
دمكراتيك و بين المللى كارگران ايران مسئوليت و امر مشترک همه ما است. احكام ضد كارگرى جمهورى 
اسالمى عليه اين فعالين كارگرى الزم است از جانب جنبش كارگرى و نهادها و سازمان هاى مدافع آن محكوم 

شده  و صداى اعتراض و مبارزه آنها به گوش جهانيان برسد.
مسلم است كه مبارزه متحدانه و قدرت همبستگى كارگران  در داخل ايران نقش تعيين كننده در عقب راندن 
جمهورى اسالمى و وادار كردنش به رعايت حقوق كارگرى و لغو اين احكام ارتجاعى دارد، اما در عين حال 
الزم است تاكيد شود كه حمايت و همبستگى بين المللى و مجموعه تالش هايى كه در چند سال اخير از جانب 
فعالين كارگرى و نهادهاى همبستگى و جريانات چپ در خارج كشور براى شناساندن جنبش كارگرى ايران و 
جلب همبستگى و حمايت اتحاديه هاى كارگرى و نهادهاى بين المللى صورت گرفته، تاثيرات غير قابل انكارى 
در جهت تحت فشار قرار دادن رژيم جمهورى اسالمى و پيشرفت هاى جنبش كارگرى ايران بجاى گذاشته و 

زمينه هاى مساعدترى را براى پيشبرد كمپين ها و حركات مشترک ايجاد كرده است. 
اينبار نيز براى عقب راندن رژيم جمهورى اسالمى و لغو اين احكام ضد كارگرى، تالش مشترک براى راه اندازى 
حركتى همه جانبه امرى ضرورى است و ما بدينوسيله همه نهادهاى همبستگى كارگرى و مدافعين جنبش 
كارگرى و نيروهاى چپ و كمونيست را به تالش كارساز و مشترک براى لغو اين احكام ارتجاعى فراخوانده و از 
اتحاديه هاى كارگرى، احزاب و جريانات چپ و نهادهاى مترقى و آزاديخواه بين المللى تقاضا داريم كه ضمن 
محكوم كردن اين احكام ضد انسانى، رژيم جمهورى اسالمى را براى لغو احكام صادره و آزادى بدون قيد و 

شرط اين فعالين كارگرى شديدا تحت فشار قرار دهند. 
زنده باد همبستگى بين المللى كارگران!
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
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