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تشديد سركوب وحشيانه 
زنان و جوانان در خيابان ها

ن  فلسط
 ، شغا شصت سا 
مت شصت سا مقا

 

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
  اطالعيه اى به تاريخ 2 خرداد تحت عنوان 

«كارگران شركت هفت تپه، به همبستگى 
سراسرى و طبقاتى كارگران ايران نياز دارند» 

صادر كرد كه در بخشى از اين اطالعيه آمده است: 
نمونه  هفت  نيشكر  كارگران  پى  در  پى  اعتصابات  و  «مبارزات 
بر جسته اى از مبارزات سراسرى طبقه كارگر ايران است كه در مقابل 
و  كار  معيشت،  سطح  به  آنها  حامى  رژيم  و  داران  سرمايه  يورش 
در  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  اند.  زده  مقاومت  به  دست  زندگى شان 
جريان مبارزات خود تجارب ارزنده اى به تاريخ مبارزات پر فراز و 
نشيب طبقه كارگر ايران افزوده اند. كارگران نيشكر هفت تپه اعتصاب 
را كه قوانين رسمى جمهورى اسالمى آن را ممنوع اعالم كرده است 
بعنوان يك سالح موثر در مبارزه كارگرى عليه سرمايه داران تثبيت 
كرده اند، و با اقدام به تظاهرات خيابانى و كشاندن دامنه مبارزات خود 
به بيرون از محيط كارخانه ديوار سانسور و اختناق حاكم را بى اثر 
گذاشتند. كارگران نيشكر هفت تپه با اتكا به تجاربى كه در حفظ و 
تحكيم يكپارچگى صفوف خود در جريان مبارزه اى طوالنى بدست 
آورده اند بدون شك مى توانند در بطن اين مبارزات تشكل طبقاتى 

خود را برپا دارند و آن را عمال به رژيم تحميل كنند.
اما اكنون كارگران نيشكر هفت تپه قبل از هر چيز به همبستگى سراسرى 
و طبقاتى كارگران ايران نياز دارند. جلب اين همبستگى طبقاتى اگر 
چه در شرايط فقدان تشكل هاى كارگرى و سراسرى امرى دشوار، اما 
ممكن است. در شرايطى كه سران و جناح هاى مختلف رژيم هر كدام  
وحشت زده عوارض خطر فالكت اقتصادى را به گردن ديگرى مى 
اندازد، در حالى كه نه تنها خانواده هاى كارگرى بلكه اكثريت قاطع 
مردم ايران عوارض تورم و گرانى سرسام آور بر زندگى روزمره خود 
خواست هاى  شرايط  اين  در  كنند،  مى  درک  گوشت  و  پوست  با  را 
كارگران نيشكر هفت تپه كه بخشى از خواست هاى طبقه كارگر ايران 
است بيش از هر زمان ديگر از مقبوليت اجتماعى برخوردار  است. 
با توجه به اين فاكتورها انتظار و خواست كارگران نيشكر هفت تپه 
از كارگران بخش هاى ديگر در سراسر ايران براى حمايت و پشتيبانى 
هاى  تشكل  و  فعالين  و  است  برخوردار  عينى  هاى  زمينه  از  آنها  از 
كارگرى در داخل الزم است توجه خود را به اين امر طبقاتى مبذول 
جنبش  فعالين  و  نهادها  كه  كند  مى  ايجاب  طبقاتى  امر  همين  دارند. 
كارگرى در خارج كشور  نيز كه در سال هاى اخير تالش هاى ارزنده 

و موثرى را در جلب حمايت بين المللى  از 
مطالبات و فعالين جنبش كارگرى ايران بعمل 
آورده اند، فعاليت هاى سازمانيافته اى را براى 
جلب پشتيبانى از كارگران نيشكر هفت تپه در 

دستور كار خود قرار دهند.»
 
 

در صفحه 2 

رشد اين ايده در ميان خود فلسطينى ها 
كه تأسيس دولت جداگانه فلسطينى 
شانس  غزه  نوار  و  عربى  ساحل  در 
طرح  شكست  ندارد،  حيات  ادامه 
خاورميانه امپرياليسم آمريكا به يمن 
و  افغانستان  مردم  مبارزه  و  مقاومت 
مقياس  در  جنگ  ضد  جنبش  عراق، 
در  طبقاتى  تضادهاى  رشد  جهانى، 
جنبش هاى  وجود  اسرائيل،  درون 
اعتراضى در ايران و ... نقش مهمى در 
تغيير جغرافيائى سياسى منطقه بازى 
اعتراضى در  جنبش هاى  وجود  كند، 
اغلب كشورهاى عربى بيان كننده اين 
امر هستند كه بديل ايجاد يك دولت 
و  يهوديان  از  دمكراتيك  و  سكوالر 
فلسطينى ها تنها يك آرزو و دورنماى 

در صفحه 6 تاريخى نيست.  

  گرامى باد 31 خرداد روز پيشمرگ كومه له  
روز پيشمرگ كومه له، روز هم پيمانى همه ستمديگان 
جامعه كردستان عليه نظام زور و بى عدالتى است. 
خاطره  گراميداشت  روز  كومه له،  پيشمرگ  روز 
آزادى  به  عشق  با  كه  است  جانباخته اى  عزيزان 
پيشمرگان  صفوف  در  بشريت  تمامى  و  كارگران 
و  نستوده  خود  حيات  لحظه  آخرين  تا  كومه له 

استوار جنگيدند. 
نيروى پيشمرگ كومه له، دستاورد ارزشمند كارگران 
و جنبش انقالبى كردستان است و همين دستاورد 
راستاى  در  جنبش  اين  پيشروى  ابزارهاى  از  يكى 
گرايش  تقويت  و  زحمتكشان  و  كارگران  منافع 

سوسياليستى در جنبش هاى اجتماعى است.

رژيم جمهورى اسالمى و احتمال 

سازشى "آبرومندانه" با گروه 5+1
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نخست  روزهاى  همان  از  ايران،  اسالمى  حكومت 
نيروهاى  و  انقالب  به  تعرض  با  اش  قدرت گيرى 
انقالبى و انقالبيون و سركوب دستاوردهاى انقالب و 
آزادى هاى فردى و اجتماعى، سركوب سيستماتيك 
آپارتايد  سال  سى  اين  در  و  كرد  آغاز  نيز  را  زنان 
حكومت  غيرانسانى  سياست هاى  از  يكى  جنسى، 
هاى  سركوب  اين  مرعوب  تنها  نه  زنان  اما  است. 
وحشيانه نشده اند، بلكه زنان و مردان آزادى خواه 
جهت  در  را  خود  مبارزه  روزبروز  طلب  برابرى  و 

رهايى زنان رشد و گسترش مى دهند.
يكى از شگردهاى وزارت اطالعات و بى دادگاه هاى 
حكومت اسالمى اين است كه هر كسى را دستگير 
است  اين  زنند  مى  ها  آن  به  كه  اتهامى  كنند  مى 
كه: «امنيت ملى» را به خطر انداخته اند. اين امنيت 
ضعيف  و  شكننده  حدى  به  اسالمى  حكومت  ملى 
را  خود  موى  تار  دو  زنى  اگر  مثال  حتى  كه  است 
بالفاصله  بياندازد  بيرون  اجبارى  روسرى  زير  از 
«امنيت ملى» در معرض خطر قرار مى گيرد؟! براى 
در  امضا  ميليون  يك  كمپين  براى  كه  كسانى  مثال، 
خيابان امضا جمع مى كنند به مجلس و ارگان هاى 
ديگر حكومت ارائه دهند تا تغييراتى در وضع زنان 
ملى  امنيت  عليه  اقدام  «اتهام»  به  آورند  وجود  به 
دستگير و زندانى مى كنند. در حالى كه كمپين يك 
را  حاكميت  ندارد،  دولت  به  كارى  امضا،  ميليون 
طريق  از  كند  مى  تالش  و  شناسد  مى  رسميت  به 
تا  كند  جمع  امضا  ميليون  يك  «قانونى»  مجراهاى 
مجلس ارتجاع اسالمى قوانينى را به  از اين طريق 
نفع زنان تصويب كند. در كمپين يك ميليون امضا، 
گرايشات مختلف از نمايندگان مجلس، جناح دوم 
خرداد، فمينيست هاى به اصطالح اسالمى و سكوالر 
و متوهمين به حكومت اسالمى فعاليت دارند، بنا به 
هيچ  تنها  نه  كمپين  اين  اهداف  و  ماهيت  و  بافت 
در  بلكه  رساند،  نمى  اسالمى  حكومت  به  ضررى 
افكار عمومى اين توهم را نسبت به حاكميت دامن 
مى زند كه گويا با امضا كردن مى توان قوانين ضدزن 
جز  سياستى  چنين  داد.  تغيير  را  اسالمى  حكومت 
توهم پراكنى و دل مشغولى چيز ديگرى نيست و 
ربطى به جنبش واقعى زنان ندارد. جنبش زنان بايد 
خودش را در كارخانه، محالت با دخالت دادن زنان 
خانه دار، ادارات، مدارس، دانشگاه ها  با استراتژى 
سوسياليستى سازمان دهد. از طريق مبارزه جمعى و 
فشار از پايين گام به گام مطالبات بر حق و برابرى 
طلبانه خود را به حكومت اسالمى تحميل نمايد. با 
خزعبالت آيت اهللا صانعى، منتظرى و دوم خردادى 
و فمينيست هاى «اسالمى» نمى توان جنبش زنان را 
سازمان داد. اما با اين وجود، حكومت اسالمى حتى 
تحمل كمپين يك ميليون امضا را نيز ندارد و فعالين 
و  دستگير  ملى»  امنيت  عليه  «اقدام  بهانه  به  را  آن 
زندانى مى كند. يا امام جمعه هاى مرتجع، با الفاظ 
زشت و شنيعى حرمت زنان را لگدمال مى كنند و 
از اين طريق از نيروهاى ضدانسان و ضدآزادى از 

و  انتظامى  سركوبگر  نيروهاى  تا  اهللا  حزب  انصار 
لباس شخصى و غيره مى خواهند كه در خيابان ها و 
مراكز كارى و ادارى به دختران و زنان يورش ببرند. 
با نگاهى به اعمال وحشيانه آپارتايد جنسى حكومت 
اسالمى، به جرات مى توان گفت كه در هيچ جاى 
جهان، چنين سياست هايى دست كم از زبان سران 
و تريبون هاى رسمى حكومتى تبليغ و ترويج نمى 
شود. از اين رو، جهل و جنايت حكومت اسالمى، 

در جهان بى همتاست! 
بنا به نوشته اعتماد، يك شنبه 5 خرداد 1387 - 25 
نماز  هاى  خطبه  در  مشهد  جمعه  امام   ،2008 مى 
جمعه اين شهر، با كلمات ركيكى خطاب به فعالين 
كمپين يك ميليون امضا، گفت: «من نمى دانم چرا 
يك عده خود فروخته و سست عنصر اصرار دارند 
كه ما از خدا و امام زمان صحبت نكنيم. كشور ما 
كشور امام زمان است. ما شكست هاى خود را به 
امام زمان نسبت نداديم، بلكه پيروزى هاى خود را 
مديون ايشان مى دانيم.» احمد علم الهدى در ادامه 
با هرزه و خودفروخته خواندن زنانى كه براى تغيير 
برخى از قوانين تالش مى كنند، خواستار برخورد 
«بعضى  گفت:  وى  ايسنا،  گزارش  به  شد.  آنان  با 
از عناصر هرزه و خودفروخته ورق پاره اى را در 
دست گرفته بودند و براى لغو قوانين كشور و لغو 
حجاب در كشور تالش مى كردند، اين ها جرياناتى 
خودفروخته و جاسوسان استكبار  است كه عناصر 
به راه انداخته اند و اين كار جريانات جاسوسى بوده 
برخورد  جريانات  اين  با  «بايد  افزود:  وى  است.» 
كرد. اين ها قضايايى نيست كه ما در برابر آن كوتاه 

بياييم.» 
امير يعقوبعلى، از اعضاى كمپين يك ميليون امضا به 
تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم شد. نسرين 
ستوده، وكيل مدافع بعقوبعلى با اعالم اين خبر به 
سايت «تغيير براى برابرى»، گفت: «امروز 5 خرداد 
ابالغ  اينجانب  به  اميريعقوبعلى،  آقاى  راى   1387
شد. ايشان به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از طريق 
فعاليت تبليغى عليه نظام به تحمل يك سال حبس 

محكوم شده اند. 
گفت:  حكمى  چنين  صدور  دليل  درباره  ستوده، 
پارک  در  امضا  آورى  جمع  حال  در  موكلم  «چون 
بازداشت و روانه زندان شد، و جمع آورى امضا به 
موجب هيچ يك از قوانين موجود جرم نمى باشد و 
اقدامى كامال قانونى محسوب مى شود لذا اينجانب 
شيرين  خانم  پرونده  اين  ديگر  وكيل  دو  اتفاق  به 
قانونى  مهلت  در  حتما  كرمى  على  ليال  و  عبادى 
اعتراض خود را به حكم دادگاه تجديد نظر اعالم 

خواهيم كرد». 
امير يعقوبعلى، از اعضاى كميته پسران كمپين يك 
ميليون امضا در 20 تير ماه 1386 هنگام جمع آورى 
و  29  شد  بازداشت  تهران  انديشه  پارک  در  امضا 
روز در زندان اوين بود و با قرار وثيقه 20 ميليون 

تومانى آزاد شد.

شعبه 13 دادگاه انقالب حكومت اسالمى، هم چنين 
پروين اردالن، برنده جايزه اوالف پالمه را به «اتهام»، 
تبليغ عليه نظام به دادگاه احضار كرده است. پروين 
اردالن از فعاالن كمپين يك ميليون امضا و روزنامه 
كه  حالى  در  گذشته،  ماه  اسفند  او 13  است.  نگار 
براى دريافت جايزه «اوالف پالمه» عازم سوئد بود، 
هنگامى كه سوار هواپيما شد به او اعالم كردند كه 
در  اردالن،  است  قرار  است.  شده  الخروج  ممنوع 
حضور  دادگاه  جلسه  در   1387 مرداد   12 تاريخ 

يابد. 
كمپين  فعاالن  پيگيرانه  انقالب  دادگاه  كه  حالى  در 
يك ميليون امضا و به طور كلى فعاالن جنبش زنان 
و  زندان  احكام  ها  آن  براى  و  احضار  دادگاه  به  را 
شالق صادر مى كند، اما با گذشت ماه ها از ضرب 
و شتم ناهيد جعفرى، فعال كمپين يك ميليون امضا 
خرداد  چهارم  روز  انتظامى  نيروى  پليس،  توسط 
جعفرى  خانم  ضارب  پليس  هنوز  كرد  اعالم  ماه، 

شناسايى نشده است. 
هنگام   ،1386 ماه  اسفند   13 روز  جعفرى،  ناهيد 
يكى  توسط  انقالب،  دادگاه  مقابل  در  زنان  تجمع 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد  شدت  به  پليس  افراد  از 
ستوده،  نسرين  او  وكيل  كه  آن  رغم  به  اما  گرفت. 
نام و مشخصات ضارب را در اختيار نيروى انتظامى 
گذاشته است، اما برخورد با وى تاكنون به نتيجه اى 

نرسيده است. 
گفته  فردا  راديو  به  رابطه  همين  در  جعفرى  ناهيد 
است: «ضربه بدى به من زدند و لثه هايم خونريزى 
مشكل  نيز  شنوايى  نظر  از  مدتى  تا  حتى  و  كرد 
داشتم. چون صدمه بدى ديده بودم شكايت كردم، 
گويند  مى  و  نداده اند  من  به  جوابى  تاكنون  ولى 

ضارب شناسايى نشده است.» 
از  سال  سى  گذشت  از  پس  اسالمى،  حكومت 
حاكميت خونين خود، هنوز در تالش است جدايى 
براى  كند.  پيگيرى  ها  دانشگاه  در  را  پسر  و  دختر 
واحد  سرپرست  ـ  شهاب نيوز  گزارش  به  مثال، 
و  عفاف  «ستاد  تشكيل  از  قم  دانشگاه  خواهران 

حجاب» در اين واحد دانشگاهى خبر داد. 
حسينى  قم،  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  اين  خواهران  واحد  سرپرست   الهاشمى 
حجاب  و  عفاف  ستاد  تشكيل  اهميت  به  اشاره  با 
گفت: «با توجه به اهميت پرداختن به مقوله عفاف 
و حجاب در دانشگاه ها و تاكيد مقام معظم رهبرى 
در اين خصوص و با توجه به راهكارهاى اجرايى 
برنامه  قالب  در  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  گسترش 
حجاب،  و  عفاف  فرهنگ  گسترش  ملى  و  جامع 
ضرورت تشكيل اين ستاد در دانشگاه قم احساس 

مى شد.»
وظايف  ارسال  از  پس  راستا  اين  در  افزود:  وى 
سوى  از  حجاب  و  عفاف  ستاد  ماموريت هاى  و 

فناورى،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
فرهنگى  مسئوالن  فعاليت  با  ستاد  اين 

تشديد سركوب وحشيانه زنان و جوانان در خيابان ها!
بهرام رحمانى
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علمى  هيئت  عضو  استادان  از  تعدادى  و 
توسعه  است...  شده  تشكيل  قم  دانشگاه 
حجاب و عفاف در دانشگاه منوط به يك 
و  منسجم  سرمايه گذارى  و  برنامه ريزى 
فعاليت  آن،  تحقق  بستر  بهترين  كه  است  هماهنگ 
بى  فرهنگ  تمسخر  و  تحقير  است...  ستادى  هاى 
پوشش  تعظيم  و  تجليل  بى  عفتى،  و   بندوبارى 
يادآورى  مناسب،  حجاب  و  عفاف  آرايش،  و 
به  مربوط  الهى  دستورات  از  اطاعت  ارزشمندى 
خبرى  گزارش هاى  ارائه  و  عفاف  آرايش،  پوشش، 
ديگر  از  عفاف  و  حجاب  به  جوانان  گرايش  از 

فعاليت هاى اين ستاد است.»
حكومت اسالمى، در حالى سركوب زنان را تشديد 
كرده است كه بيكارى، تورم و گرانى و فقر به حد 
غيرقابل تحملى رسيده است. هدف سران حكومت 
در  جوانان  و  زنان  سركوب  تشديد  با  اسالمى 
خيابان ها راه انداختن رعب و وحشت و جلوگيرى 
و  اعتصابات  گسترش  و  اجتماعى  اعتراضات  از 
و  جوانان  دانشجويان،  زنان،  كارگران،  اعتراضات 
پى  در  اسالمى،  حكومت  است.  آزادى خواه  مردم 
اخالقى»،  امنيت  چون «طرح  هم  هايى  طرح  اعالم 
ديگر  و  پليس  غيره  و  اوباش»  و  اراذل  با  «مبارزه 
نيروهاى سركوبگر خود را بر سر هر كوى و برزنى 
وحشت  و  رعب  انداختن  راه  با  و  كند  مى  مستقر 
طرح  اين  كند.  مرعوب  را  جامعه  كنند  مى  تالش 
ها، در وافع اسم رمز اعالم نوعى حكومت نظامى 
است. يورش نيروهاى سركوبگر حكومت اسالمى، 
غيرانسانى  و  وحشيانه  حدى  به  جوانان  و  زنان  به 
بوده است كه حتى هاشمى رفسنجانى، اين عنصر 
مهم خوف و رعب و وحشت و ترور نيز مى گويد: 
شود  نمى  امنيتى  و  نظامى  ابزار  مانند  ابزارى  «با 

مشكالت را حل كرد.» 
نيروهاى سركوبگر حكومت اسالمى سال گذشته، با 
اجراى طرح سركوب اجتماعى، ده ها هزار نفر به 
ويژه زنان و جوانان را در انظار عمومى مورد ضرب 

و شتم قرار دادند و يا دستگير و زندانى كردند.
در سالگرد اجراى طرح «ارتقاى امنيت اجتماعى»، 
گزارشگران  دانشجويى  «كميته  توسط  گزارشى 
يافته  انتشار  اينترنتى  هاى  سايت  در  بشر»  حقوق 
است كه به گوشه هايى از چگونگى انجام اين طرح 
غيرانسانى  رفتار  و  شدگان  بازداشت  وضعيت  و 

صورت گرفته با آن ها پرداخته است. 
رادان  سردار  گذشته،  سال  ماه  ارديبهشت  اوايل 
فرمانده كل نيروى انتظامى، با اعالم طرحى به نام 
«امنيت اجتماعى» خبر از برخورد با افرادى داد كه 
كم تر  كرد.  مى  ياد  اوباش»  و  نام «اراذل  به  آنان  از 
نيروى  فرمانده  طرح  اعالم  از  پس  هفته  يك  از 
انتظامى، نيروهاى سياه پوش با نقاب، در حالى كه 
با خشونتى زياد، وارد منازل افراد مى شدند، اقدام به 
بازداشت كسانى نمودند كه به زعم نيروى انتظامى 
در رديف «اراذل و اوباش» قرار مى گرفتند. تصاوير 
هدف  با  گسترده  تبليغات  با  حتى  حمالت،  اين 
راه انداختن رعب و وحشت بيش تر از تلويزيون 

حكومت اسالمى نيز پخش مى شد.
تصاوير منتشر شده از برخوردهاى صورت گرفته، 
حقوق  و  اجتماعى  سياسى،  فعاالن  اعتراض  موج 

بشر در داخل و خارج از كشور را به دنبال داشت. 
با اين وجود، اين دستگيرى ها توام با خشونت، طى 
ادامه  اطراف  هاى  شهرستان  و  تهران  در  ماه  چند 

يافت. 
به  مزبور  گزارش  طرح،  اين  اجراى  سالگرد  در 
كنونى  وضعيت  و  طرح  انجام  چگونگى  بررسى 
بازداشت شدگان مى پردازد. در اين جا گوشه هايى 

از اين گزارش را مى آوريم. 
جريان  در  اغلب  كه  شدگان،  بازداشت  خانواده 
گرفته  قرار  آزار  مورد  انتظامى،  نيروهاى  هجوم 
فرزندانشان  شديد  شتم  و  ضرب  شاهد  و  بودند 
پليس  و  انقالب  دادگاه  به  مكرر  مراجعه  با  بودند، 
خود  فرزندان  وضعيت  از  اطالع  خواهان  امنيت 
شدند، با اين حال مسئوالن از دادن پاسخ روشن به 
آنان خوددارى كرده و با توهين و تهديد از آن ها 
مى خواستند كه از ادامه پيگيرى هاى خود منصرف 

شوند. 
مادر ميثم لطفى، مى گويد: «در طى زمانى كه ما در 
برابر پليس امنيت در ميدان سپاه تجمع مى كرديم، تنها 
با توهين روبرو مى شديم. به ما مى گفتند پيگيرى 

نكنيد، هيچ كدام شان زنده باز نمى گردند.» 
سوله  به  شده،  دستگير  افراد  است  جهنم  جا  اين 
كهريزک انتقال يافتند و طى مدت بازداشت در آن 
گذاردند.  سر  پشت  را  وارى  كابوس  روزهاى  جا 
آب  اول  هفته  دو  «تا  گويند:  مى  شدگان  بازداشت 
آلوده با گازوئيل به ما مى دادند و يك سيب زمينى، 
جيره غذاى روزانه مان بود.» و شكنجه و ضرب و 
اين  در  نداشت.  تمامى  انگار  كه  اى  وحشيانه  شتم 
ميان بودند كسانى كه بيش از سايرين مورد ضرب 
و شتم قرار مى گرفتند، اين افراد را معموال كسانى 
افرادى  يا  و  داشتند  ترى  سنگين  هاى  پرونده  كه 
بود،  شده  اعالم  ها  ماهواره  سوى  از  شان  اسم  كه 

تشكيل مى دادند.
م. ل مى گويد: «روز تولد حضرت زهرا، آمدند و 
شما  از  خواهيم  مى  گفتند  و  كردند  صف  به  را  ما 
پذيرايى كنيم و سپس درحد مرگ كتك مان زدند. 
ابتدا ما را در حياط به صف كردند و يكى يكى به 
ميان جمع 20 نفره نقاب دارانى مى بردند كه آماده 
دايره  اين  به  وقتى  ما،  شتم  و  ضرب  براى  بودند 
طول  دقيقه   1 از  تر  كم  شدى،  مى  وارد  دار  نقاب 
مى كشيد تا به هر آن چه كرده و نكرده اى اعتراف 
زير  را  كردم  غلط  فرياد  كه  نبود  كس  هيچ  كنى، 
كه  اين  يا  ندهد.  سر  ماموران  هاى  باتوم  و  لگدها 

لخت مان مى كردند و وادارمان مى نمودند 
ادامه  او  بزنيم.»  غلت  داغ  اسفالت  روى 
خود  چشم  با  را  نفر   10 حداقل  دهد،  مى 
شتم ها  و  ضرب  اين  اثر  بر  كه  است  ديده 
و عدم رسيدگى پزشكى جان باخته اند. كه 
ساله  حدود 30  پسرى  افراد،  اين  جمله  از 
وى  مرگ  هنگام  در  لطفى،  ميثم  كه  است 
«كبدش  گويد  مى  او  است.  داشته  حضور 
تركيده بود، و روى زمين پر از خون شده 
تعفن  بوى  و  مگس  از  پر  اطرافش  و  بود، 
بود. يكى از نگهبانان مرا صدا زد و از من 
خواست كه روى جنازه اش آب بريزم، بعد 

هم او را الى پتويى پيچيدند و بردند.» 
يا دو برادر دوقلويى كه پس از مرگ يكى از آن ها، 
ديگرى با تزريق آمپول ديوانه شد. م. ل مى گويد: 
«يك بار آمدند و 30 نفرمان را جدا كردند و گفتند 
بعد  كنيم،  رسيدگى  هايتان  پرونده  به  مى خواهيم 
برگه هاى سفيدى را به ما دادند تا امضا كنيم و ما 
هم به ناچار آن ها را امضا كرديم، سپس فهميديم 
بار  هر  پس  آن  آز  است.  بوده  مان  اعدام  حكم  كه 
كه صدايمان مى كردند، فكر مى كرديم براى اعدام 

مى رويم.» 
آن هايى كه بازداشت در كهريزک را تجربه كرده اند، 
هنوز هم از يِاداورى آنچه بر آنان گذشت، به هراس 
مى افتند. ومرتب مى گويند: «چرا كسى از آن جا 
در  كه  كسانى  هستند  هم  هنوز  كند،  نمى  بازديد 
چنان شرايطى زندگى مى كنند، پس مدافعان حقوق 
آخر  جا  آن  است،  جهنم  جا  آن  هستند.  كجا  بشر 

دنياست.» 
نگهدارى متهمان در سوله كهريزک، در قفس هايى 
است كه به آن قفس شير مى گويند، در هر قفس 
حدود 40 - 50 نفر نگهدارى مى شوند، بدون هيچ 
گونه امكانات بهداشتى. به طورى كه نگهبانان براى 
از  استفاده  به  ناچار  آلودگى،  و  تعفن  بوى  از  فرار 

ماسك مى باشند. 
م. ل مى گويد: «نگهبانان براى تحقير زندانيان، هر از 
گاهى با تمسخر از ما مى پرسيدند كه هنوز هم شير 
موش  ديگر  كه  گفتيم  مى  جواب  در  ما  و  هستيد، 

شده ايم، آزادمان كنيد.» 
كسانى كه مطابق با ليست نيروى انتظامى به اعدام 
محكوم شده بودند، حداقل يك بار تا پاى چوبه دار 
هانى  عشرتى،  حسين  لطفى،  ميثم  شدند.  برده 
خواندار، حامد اكبرى و ... كسانى هستند كه اعدام 
مصنوعى را در طى اين مدت تجربه نمودند. هانى 
خواندار در مالقاتى به مادرش گفته است كه 3 بار 
ساعت 4 صبح او را تا پاى چوبه دار بردند، و پس 
را  چشمانش  و  گذارده  بغلش  زير  قران  كه  اين  از 

بستند، دوباره به بند بازگرداندند.
بازداشت شده ديگرى مى گويد: «ما را براى اعدام 
مى بردند، در حالى كه پيش از ما عده اى را اعدام 
كرده بودند، اين طور وانمود مى كردند كه ما نفرات 
بعدى هستيم.. حتى از پله ها باال مى رفتيم، اما...» 

با اين حال اعتراضات گسترده فعاالن حقوق بشر، 
منجر به اين شد كه دادگاه انقالب احكام اعدام خود 

در مورد تعدادى از بازداشت شدگان را به 
اجرا در نياورد. اما براى از بين بردن اين 
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شده  انديشيده  ديگرى  هاى  روش  افراد، 
بود.

در  شب،  «يك  مى گويد:  خواندار  هانى 
نيمه هاى شب، سه مامور مرا به بيابان بردند و بعد 
من  از  كردند،  باز  را  پاهايم  و  ها  دست  كه  اين  از 
نيز  شدگان  بازداشت  ديگر  كنم!»  فرار  تا  خواستند 
اين حرف را تاييد مى كنند، آنها مى گويند: «نيروى 
انتظامى قصد داشت ما را اين گونه بكشد و سپس 
شده  كشته  فرار  حال  در  ما  كه  كند  وانمود  طورى 

ايم.» 
تعدادى  نيز،  زندان  از  آزادى  از  پس  حال  اين  با 
از افراد ياد شده به بهانه هاى مختلف مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و جان باخته اند و در اين ميان، 

خانواده هاى اين افراد وادار به سكوت شده اند.
اكنون  هم  گذشته،  سال  شدگان  بازداشت  ميان  از 
هانى خواندار و حامد اكبرى، پس از گذشت حدود 
اطالعات  (بند  الف   -2 بند  در  چنان  هم  ماه   14
سپاه) نگهدارى مى شوند، و از شرايط پرونده آنان 

اطالعى در دست نيست. 
افراد آزاد شده از سوله كهريزک نيز خبر مى دهند 
گذشته،  سال  شدگان  بازداشت  اين  از  تعدادى  كه 
هم چنان در كهريزک نگهدارى مى شوند. مادر هانى 
خواندار كه به دليل پيگيرى هاى متعدد خود براى 
ماه   1 مدت  به  فرزندش،  وضعيت  شدن  روشن 
بازداشت و در بند سپاه به سر برد، با ابراز نااميدى 
پسرش  پرونده  به  عادالنه  رسيدگى  به  نسبت 
مى گويد: «همه مواردى كه در پرونده هانى وجود 
است.»  نشده  ثابت  كدام  هيچ  و  است  اتهام  دارد، 
سپاه  بند  در  بازداشتش  مدت  در  كه  خواندار  هانى 
دچار بيمارى «گرى» شده است، در آخرين مالقات 
خود به مادرش گفته است كه در صورت انتقالش 
ديگر  زندانيان  سوى  از  است  قرار  عمومى،  بند  به 

كشته شود! 
افرادى كه با قيد وثيقه از زندان آزاد شدند، با تشكيل 
پرونده هايى در پايگاه امنيت، مى بايست هفته اى 
يك بار خود را به مقر نيروى انتظامى معرفى كرده 
و امضا بدهند. اين پرونده ها بر اساس ميزان جرايم 
فرد، رنگ هايى چون قرمز، زرد و يا سبز دارد كه 
از  كه  هستند  هايى  اعدامى  قرمز،  پرونده  با  افراد 

زندان آزاد شده اند. 
كه  «زمانى  گويد:  مى  شدگان  بازداشت  از  يكى 
هانى خواندار و حامد اكبرى را از دادگاه انقالب به 
زندان مى بردند، آن ها سرشان را از پنجره ماشين 
بيرون آوردند و فرياد مى زدند: «مادرها فرزندانتان 
كهريزک  در  دارند  ها  آن  همه  دهيد،  نجات  را 
مى ميرند.» و سپس با ضربات مشت و لگد ماموران 

ساكت شدند...
اين گزارش خواننده را به ياد فيلم هاى تكان دهنده 
اندازد.   مى  هيتلرى  مرگ  هاى  اردوگاه  هولناک  و 
همه  يكم  و  بيست  قرن  در  اسالمى،  حكومت 
حكومت هاى  جانيانه  رفتار  و  اعمال  و  ها  سياست 
طور  به  را  هيتلرى  آلمان  دوران  و  وسطا  قرون 

وحشيانه ترى به كار مى گيرد.
به  كه  آمارى  در  اميركبير،  خبرنامه  گزارش  بر  بنا 
شده،  ارائه  مركزى  استان  مسئولين  سوى  از  تازگى 
 6 از  بيش  گذشته  سال  در  كه  است  شده  عنوان 

هزار زن معتاد و 72 دختر فرارى در استان مركزى 
دستگير شده اند.

جواهرى، معـاون امـور بـانـوان استاندارى مركزى، 
زن  معتاد  هزار   6 از  «بيش  گفت:  زمينه  همين  در 
كه  اند  شده  دستگير  مركزى  استان  در  پارسال 
وى  است.»  سال  تا 25  بين 18  آنان  سنى  ميانگين 
افزود: «30 درصد معتادان دختر و 70 درصد آنان را 

زنان تشكيل مى دهد.» 
در  استان،  زنان  تخلفات  به  اشاره  با  جواهرى، 
دستگيرى  مورد   72 مدت  اين  «در  افزود:  پارسال 
مورد   318 جنسى،  جرائم  مورد   38 فرارى،  دختر 
نزاع دسته جمعى، 32 مورد قتل، 21 مورد خودكشى 
در  ناموفق  خودكشى  مورد   407 و  هزار  و  موفق 

استان به ثبت رسيده است.»
 14 تاريخ  در  نيز،  ايسكانيوز  حكومتى  خبرگزارى 
ايران  در  فرارى  دختران  «آمار  كه  داد  خبر  خرداد 
20 برابر شده است.» يك دليل اصلى فرار دختران 

سركوب و فقر اقتصادى است. 
بنا بر گزارش بانك مركزى ايران، شاخص تورم در 
ارديبهشت ماه امسال از مرز 30 درصد هم گذشته 
و  كارگران  زندگى  افسارگسيخته  تورم  اين  است. 
كرده  تبديل  سوزان  جهنمى  به  را  ها  آن  خانواده 
است. عدم پرداخت به موقع دستمزدهاى ناچيز و 
مختل  را  كارگران  زندگى  چنان  هم  هم  ها  اخراج 

كرده است.
اما محمود احمدى نژاد، اين تروريستى كه همواره 
يك  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  مسايل  درباره 
جمعه،  روز  دهد  مى  جامعه  تحويل  دروغ  مشت 
سراسر  بسيج  فرماندهان  اجتماع  در  مه 2008،   30
كشور، بى شرمانه گفت كه «على رغم همه فشارها، 
تهديدها و تحريم  ها، تمام شاخص  هاى اقتصادى 
كه  تورمى  داشته.»  بهبود  به  رو  تورم  جز  كشور 
بحرانى  اى  نقطه  به  اقتصادى  كارشناسان  گفته  به 
اقتصاد  انتظار  در  ترى  سخت  روزهاى  و  مى رسد 
و مزدبگيران ايران است. اين روزهاى سخت براى 
شده  آغاز  كه  هاست  مدت  ايران،  مردم  بسيارى از 
است. احمدى نژاد، هنگامى چنين ادعاى كاذبى را 
پيش مى كشد كه بنا بر گزارش بانك مركزى شان 
شاخص تورم در ارديبهشت ماه امسال از مرز 30 
روزمره  مايحتاج  قيمت  است.  گذشته  هم  درصد 
روغن،  لبنيات،  حبوبات،  برنج،  نان،  چون  هم 
ميوه، سبزيجات و غيره بين هشت تا هشتاد درصد 
فقط  نژاد،  احمدى  براى  اما  است.  داشته  افزايش 

انباشت سرمايه مهم است.
ناچيز  دستمزد  فزاينده  تورم  و  گرانى  اين  ميان  در 
پرداخت  تاخير  با  همواره  كارگر  هزار  صدها 
مى گردد. براى مثال، كارگران كارخانه نيشكر هفت 
تپه بيش از سه ماه است حقوق شان را نگرفته اند. 
پاسخى  هم  اعتراضات شان  به  كه  مى گويند  ها  آن 
نشده  داده  ارعاب  و  دستگيرى  شتم،  و  ضرب  جز 
از  فقط  دالر  ها  ميليون  روزانه  كه  حكومتى  است. 
منبع فروش نفت خام به خزانه اش واريز مى شود، 
خالى  سفره  به  حتى  اسالمى،  حكومت  سران  اما 

كارگران نيز دست درازى مى كنند. 
مزدبگيران،  شغلى  امنيت  روزانه  تهديد  بر  عالوه 
خطر جانى نيز كارگران را به دليل كمبود ابزارهاى 

ايمنى تهديد مى كند. دوشنبه هفته گذشته 30 كارگر 
در آتش سوزى كارخانه «كيمياگران امروز» و «كيميا 
زخمى  شدت  به  نيز  نفر  باختند و 50  گستر» جان 
اراک  پزشكى  علوم  دانشگاه  رييس  گفته  به  شدند. 
تا  و  باالى 70  مجروحان  دوسوم  سوختگى  شدت 

100 درصد است. 
بيش از 100 نفر از اعضاى خانواده هاى كارگران 
كارخانه  دو  در  سوزى  آتش  حادثه  باخته  جان 
مركزى،  استان  در  «شازند»  شهرستان  در  توليدى 
همراهى  را  آنان  نيز  شهر  اين  مردم  از  جمعى  كه 
دولتى  مقامات  سكوت  به  اعتراض  در  كردند،  مى 
زدند.  راهپيمايى  به  دست  حادثه  اين  خصوص  در 
خيابان  از  كه  راهپيمايى  اين  در  كنندگان  شركت 
مصلى تا مقابل فرماندارى شازند برگزار شد، نسبت 
به كم توجهى مسئولين دولتى و عدم حضور آنان 
حادثه  اين  باختگان  جان  داشت  گرامى  مراسم  در 

اعتراض كردند.
كارخانه   در  هفته  سه  طى  سوزى  آتش  سومين 
خبرگزارى  داد.  روى  كهريزک  در  واقع  «ابرآسيا» 
«حريق  نوشت:  سوزى  آتش  اين  مورد  در  ايسنا، 
ساعت 9 شب به آتش نشانى پايگاه شورآباد گزارش 
شد.» در اين حادثه 21 هزار مترمربع سوله كارخانه 
كه  مترمربع  هزار  وسعت 50  به  زمينى  در  آسيا  ابر 
ديگر  توليدات  و  يونوليت  اسفنج،  نگهدارى  محل 
كارخانه  از  سوله   10 حدود  سوخت.  درآتش  بود 
علت  به  نيز  سوله  دو  و  گرفت  آتش  درصد  تا 90 

شدت آتش سوزى تخريب شد. 
در چنين شرايطى، نيروهاى سركوبگر حكومت در 
هفته هاى اخير، با «تشديد طرح امنيت اجتماعى»، در 
تهران و شهرستان ها ده ها هزار نفر را در خيابان ها 
و  ضرب  و  توهين  و  تحقير  با  و  اند  كرده  دستگير 

شتم و ...، براى آن ها پرونده سازى نموده اند. 
سردار رادان فرمانده انتظامى تهران بزرگ، با تاكيد 
به ادامه اجراى اين طرح در تهران، گفت: «تشديد 
احساس  افزايش  هدف  با  اجتماعى  امنيت  طرح 
تهران  در  خرداد  از 3  بانوان  براى  اجتماعى  امنيت 
بزرگ به اجرا گذاشته شد.» به گفته وى، «با افرادى 
اسالمى  ارزش هاى  به  نامناسب  هاى  پوشش  با  كه 
جامعه بى توجهى مى كنند برابر قانون رفتار خواهد 
شكنان  هنجار  از  تعدادى  با  رابطه  اين  در  كه  شد 
جامعه  هاى  ارزش  به  نسبت  آگاهانه  بعضا  كه 
بى توجهى كرده  اند، رفتار قانونى شده و به مراجع 

قضايى معرفى شده اند.» 
 1  -  1387 خرداد   12 شنبه  يك  نوانديش،  سايت 
يونى 2008 نوشت، به گزارش اداره اطالع رساني 
عليرضا  سردار  تهران،  استان  انتظامى  فرماندهى 
گفت  تهران)  استان  انتظامى  (فرمانده  شاهى  اكبر 
پليس استان تهران در راستاى طرح امنيت اخالقى 
مزاحمان  مقوله  هاى  با  خود  برخورد  اجتماعى  و 
اوباشگرى،  خيابانى،  مزاحمت  بدحجابى،  نواميس، 
مجالس لهو و لعب، زنان خيابانى، فساد و فحشا را 

تشديد كرده است. 
رئيس ستاد احياء امر به معروف شهرستان اصفهان، 
به خبرگزارى فارس گفت: «از تاريخ 15 خرداد  ماه 

سال  جاری، تمامى مسافركش هاى شهرى 
موظف به تذكر و سوار ننمودن مسافرين 
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شماره 208 - صفحه 5جهان امروز
هستند.  اصفهان  شهر  سطح  در  بدحجاب 
دومين  در  حاجيان»  «مظفر  امروز  ظهر 
استان  اجتماعى  مفاسد  با  مبارزه  كميسيون 
تاكسيرانى  سازمان  عملكرد  از  انتقاد  با  اصفهان، 
وسيله  جلو  در  مسافر  نفر  دو  نمودن  «سوار  افزود: 
داد:  ادامه  وى  است.»  مقررات  خالف  كارى  نقليه 
«طرح جلوگيرى از حضور دوچرخه  سواران زن در 
دارد  جا  و  است  شده  اجرا  خوبى  به  شهر  سطح 
كار بيش ترى روى آن صورت بگيرد.» رئيس ستاد 
در  ها  ماهواره  نقش  به  اصفهان،  شهرستان  احياء 
در  غربى  فرهنگ  اشاعه  و  بدحجابى  فساد،  اشاعه 
جامعه تاكيد كرد و افزود:  «متاسفانه در حال حاضر 
ماهواره ها در خانواده هاى مذهبى نيز جاى خود را 
باز كرده است كه اين يك زنگ خطر جدى است.» 
 ،1387 خرداد   11 شرقى،  آذربايجان  پليس  رييس 
اعالم كرد كه در يك ماه اخير در جريان طرح هاى 
سركوب هاى خيابانى در اين استان، 6 هزار و 82 
مورد تذكر، 991 نفر دستگيرى مزاحمان، انجام شده 
و 300 مرد و 275 زن به اتهام داشتن رابطه ناسالم 
با تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شده اند. 
به گزارش ايسنا، «سردار محمد على نصرتى»، هم 
چنين در جمع خبرنگاران «در رابطه با تخلفات و 
تذكر»  مورد  و 577  هزار  «چهار  از  صنفى»  جرايم 
بر  نظارت  پليس  توسط  نيز  نفر   116 و  داد  خبر 
اماكن عمومى دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع 
قضايى معرفى شده  اند و عالوه بر اين ها، هشت 
هزار و 960 عرضه كننده محصوالت ضد فرهنگى 
در  نيز  نفر   398 و  شده  واقع  ارشاد  و  تذكر  مورد 
اين خصوص در سطح استان دستگير و روانه زندان 
و  جهل  حكومت  سركوبگر  فرمانده  اين  شده اند. 
حجاب  با  مرتبط  هاى  دستگيرى  مورد  در  جنايت، 
در سطح استان گفت: «در اين رابطه هم، 14 هزار و 
560 مورد تذكر و ارشاد صورت گرفته و 18 مرد و 

49 زن نيز در اين رابطه دستگير شده اند.»
وى، در خصوص دستگيرى هاى تهران، گفت: «در 
طول اين طرح از ابتداى سال جارى تعداد 6 هزار 
و 414 نفر از كسانى كه با رفتارهاى ناهنجار خود 
سلب  موجب  و  كرده  ايجاد  مزاحمت  بانوان  براى 
امنيت و آسايش از آنان شده بودند، دستگير شدند. 
وى ادامه داد: تعداد 5492 نفر از دستگير شدگان با 
اخذ تعهد كتبى آزاد و تعداد 924 نفر نيز با پرونده 
گزارش،  بنابراين  شدند.  قضايى  مراجع  تحويل 
از  نفر   98 و  هزار  يك  تعداد  طرح  اين  طول  «در 
زنان بدحجاب كه با پوشش خود عفت عمومى را 
جريحه  دار مى  كردند، دستگير شدند و از اين تعداد 
954 نفر با اخذ تعهد كتبى آزاد و تعداد 114 نفر نيز 

با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايى شدند. 
محصوالت  كه  اين  به  اشاره  با  چنين  هم  وى، 
ضد فرهنگى همواره زمينه  ساز بسيارى از ناهنجارى 
ها و رفتارهاى خارج از عرف، شرع و قانون است، 
گفت: در اين خصوص تعداد يك هزار و 534 نفر 
دستگير شدند كه همگى دستگير شدگان با تشكيل 
پرونده تحويل مراجع قضايى شدند. تعداد 83 نفر 
در خصوص در برپايى مجالس لهو و لهب دستگير 
شدند كه از اين تعداد 36 نفر با اخذ تعهد كتبي آزاد 
و 47 نفر نيز با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايى 

پذيرايى نيز  شدند، هم چنين تعداد يك باب تاالر 
در اين خصوص پلمب شد. وى در پايان گفت: در 
طول اجراى اين طرح 197 نفر از زنان خيابانى و 
دايركنندگان مراكز و خانه  هاى فساد كه همواره از 
زمينه سازان بسترهاى ايجاد جرم هستند، دستگير و 
همگى آنان با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايى 

شدند. 
 ،1387 خرداد   12 تاريخ  به  ملى،  اعتماد  روزنامه 
نوشت: گفته مى شود كه  8 دانشجوى دختر دانشگاه 
دانشگاه  انضباطى  كميته  سوى  از  شيراز  صنعتى 
صنعتى شيراز به اتهام بدحجابى در محيط دانشگاه 
به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده  اند. به 
گزارش سايت آفتاب برخى اخبار غيررسمى حكايت 
به  دانشجويان  اين  اعتراض  از  پس  كه  دارد  آن  از 
دانشگاه،  مسئوال ن  از  يكي  انضباطى،  كميته  احكام 
علت صدور اين احكام را نامه 11 تن از دانشجويان 
دانشگاه صنعتى شيراز به كميته انضباطى عنوان كرد 
كه در اين نامه دانشجويان مذكور اظهار داشته  اند 
پوشش اين 8 دانشجوى دختر باعث تحريك آنان 

شده  است.
معاون  پليس،  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
اجتماعى فرماندهى انتظامى استان قزوين در گفتگو 
با خبرنگاران ضمن تاكيد بر ادامه طرح ارتقاء امنيت 
تذكر و  مورد  اشاره به 2000  اخالقى در استان، با 
ارشاد به زنان بدپوشش براى رعايت حجاب اسالمى 
خاطرنشان ساخت: «از ابتداى سال جارى تاكنون 95 
نفر از افرادى كه حجاب اسالمى را رعايت نكرده اند 

توسط پليس دستگير شده اند.»
سرهنگ شعبانى، تعطيلى شش سفره  خانه به دليل 
نداشتن مجوز و هم چنين تعهد كتبى از 18 واحد 
شئونات  و  مقررات  رعايت  لزوم  بر  مبنى  ديگر 
اسالمى را از ديگر اقدامات انجام شده در اين مدت 

نام برد.
خانگى  خشونت  قربانى  ساله   17 دختر  فرزانه، 
مى شود. پدر فرزانه به خود حق مى دهد او را در 
به  را  او  دفاع  بدون  و  كند  محاكمه  خانواده  دادگاه 
مرگ  محكوم كند و در رختخواب خفه مى كنند.   

به  پزشكى،  اخر  دانشجوى سال  زهرا بنى  يعقوب، 
وسيله يك مامور امر به معروف و نهى از منكر به 
دليل راه رفتن با نامزد خود در پارک دستگير و  روانه 
تحويل  اش  جنازه  بعد  روز  دو  و  شد  داشتگاه  باز 
زنان  عليه  خشونت  نمونه،  دو  اين  گرديد.  خانواده 
نشان  را  حكومت  و  خانواده  محيط  در  دختران  و 

مى دهد.
امام جمعه مشهد، زنانى را كه  عليه اين خشونت ها 
و تبعيض ها فعاليت مى كنند را «هرزه» مى خواند. 
است  روشن  هستند.   استكبار  عامل  كه  هايى  هرزه 
با  پيش  سال   30 از  كه  زهرا  و  فرزانه  داستان  كه 
جامعه  از  تاكنون  و  است  شده  آغاز  خمينى  فرمان 
زنان ايران، ده ها و صدها هزار قرباين گرفته است، 
حكومت  ضدانسانى  هاى  سياست  دهنده  نشان 
اسالمى و همه جناح هاى آن را نشان مى دهد كه 
با كمپين هايى هم چون يك ميليون امضا نمى توان 
جلو اين جنايات روزمره را گرفت. معلوم نيست از 
ده ها هزار زنى كه توسط مامورين سركوبگر دستگير 
مى شود چند نفرشان مورد تجاوز قرار مى گيرند كه 
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هيچ دادرسى ندارند چند نفرشان دچار بيمارى هاى 
روحى و روانى و جسمى و يا دست به خودكشى 
مى زنند؟! بايد كليت اين حكومت را زير سئوال برد 
و براى بركنارى ان مبارزه كرد نه به تغيير قوانين آن 
چشم دوخت. هر روز در سراسر ايران، صدها زن و 
دختر قربانى سياست هاى ضدزن حكومت اسالمى 
و مردساالرى كه ريشه در سيستم سرمايه دارى دارد 
قربانى مى شوند؟ در حاكميت حكومت اسالمى و 
قرار  تجاوز  مورد  زنى  اگر  آن،  ضدزن  قوانين  در 
گيرد در صورت مراجعه به ارگان هاى قضايى اين 
زياد  بسيار  شود  محكوم  كه  اين  احتمال  حكومت، 
بيان  جرات  دخترى  و  زن  هيچ  رو،  اين  از  است. 
است  گرفته  قرار  وحشيانه  رفتار  اين  مورد  كه  اين 
و  روحى  بيمارى  و  سرخوردگى  دچار  و  ندارد  را 
جسمى مى شود. يا با فرار از خانه، زندگى خود را 
براى هميشه تباه مى سازد و يا دست به خودكشى 
مى زند. اين است ماهيت واقعى حكومت اسالمى 

و قوانين آن.   
مسلم است كه بايد به طور روزمره در جهت بهبود 
وضعيت زنان مبارزه كرد و آن را به آينده موكول 
و  انداز  چشم  و  افق  با  مبارزه  اين  اگر  اما  نكرد 
استراتژى سوسياليستى در جهت سرنگونى حكومت 
اين  نباشد  سوسياليستى  جامعه  برپايى  و  اسالمى 
خود  مطالبات  كه  شد  نخواهد  موفق  حتى  مبارزه 
سازد.  متحقق  حكومت  همين  چهارچوب  در  را 
حاكميت سى ساله حكومت اسالمى، بهترين شاهد 

براى درک اين واقعيت غيرقابل انكار است.

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران

 و كومه له ديدن كنيد!

سايت كو مه له

سايت حزب كمونيست ايران

www.cpiran.org

www.komalah.org

www.komala.tv
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تأسيس  و  فلسطين  اشغال  سالگرد  شصتمين  در 
دولت صهيونيستى اسرائيل، مسئله فلسطين به مثابه 
بحران  گره گاه هاى  از  بسيارى  ثقل  مركز  كه  امرى 
خاورميانه است، همچنان الينحل باقى مانده است. 
از  هستيم.  روبرو  پرسش ها  از  مجموعه اى  با  ما 

جمله: 
حق  خواهان  كه  ملتى  محقانه  پيكار  سرنوشت   -
تعيين سرنوشت خويش است، چگونه رقم خواهد 

خورد؟ 
- ادامه موجوديت يك دولت صهيونيستى در مركز 
امپرياليسم  پايگاه  اساسى ترين  مثابه  به  خاورميانه 
جهانى، كدام نقش را در تعيين سرنوشت جغرافياى 

سياسى اين منطقه بازى مى كند؟ 
- كدام استراتژى و تاكتيك را جنبش رهائى بخش 
بحران  اين  به  بخشيدن  پايان  جهت  فلسطين  مردم 

مى بايستى اختيار نمايد؟
كه  سرزمينى  چوب  چهار  در  فلسطين  ملت  آيا   -
همه روزه نقشه جغرافيائى اش محدودتر و محدودتر 

مى شود، قادر به ادامه حيات است؟
آواره  ميليون  نيم  و  چهار  از  بيش  سرنوشت   -

فلسطينى كدام راه حل را مى طلبد؟
رهائى  با  فلسطين  ملت  رهائى  بين  ارتباط  كدام   -
مجموعه توده هاى ملت عرب از چنگال امپرياليسم 
و  است؟  موجود  حاكم  ارتجاعى  دولت هاى  و 

باالخره
- مسئله  يهود كدام بغرنجى ها را داشته و موجوديت 
نژادپرستانه  ايدئولوژى  بنيان  بر  دولت  يك 
قلمداد  يهود  ملت  نماينده  را  خود  كه  صهيونيستى 
بوده  برخوردار  تاريخى  حقانيت  كدام  از  مى كند، 
جهانى  حل  راه  كدام  زمينه  در  يهود  مسئله  حل  و 

– تاريخى پاسخ خود را مى يابد؟
نظرى به تنوع اين پرسش واره ها كه لزوما اشاره به 
مجموعه تضادهاى حاكم بر اين بحران را ندارد، دال 
بر اين امر مى باشد كه راه حل هاى ساده و ناديده 
گرفتن همه بغرنجى هاى مسئله، طبيعتا راه به جائى 
نخواهند برد. شكست تمام كنفرانس ها و نقشه هاى 
ده  ويژه  به  و  سال  شصت  اين  طول  در  شده  ارائه 
ساله اخير كه به گونه اى سعى داشتند برخى از اين 
تضادها را پرده پوشى نموده و به ويژه خواست حق 
بگيرند،  ناديده  را  فلسطين  ملت  سرنوشت  تعيين 
و  امپرياليست ها  زورگويانه  منطق  بالفصل  نتيجه 

دولت صهيونيستى اسرائيل است.
از  طوالنى تر  قدمتى  يهود”  “مسئله  تاريخى  نظر  از 
به وجود آمدن دولت صهيونيستى اسرائيل دارد. در 
دو سه قرن اخير يهوديان در بسيارى از كشورهاى 
اروپائى، امپراطورى روسيه، آمريكاى التين، لهستان 
گرفتند.  قرار  آزار  و  اذيت  و  سركوب  مورد  و… 

پيش از همه كليساى مسيحى و به ويژه كاتوليك ها 
نقش برجسته اى در اين سركوب را داشته اند. از اين 
زاويه مسئله آزادى يهوديان به ويژه در اروپا مورد 
چه  و  چپ  گرايشات  چه  است.  داشته  قرار  توجه 
گرايشات راست راه حل هاى گوناگونى جهت حل 

مسئله يهود ارائه داده اند. 
در  يهود”  “مسئله  نام  به  خود  نوشته  در  ماركس 
باوئر  برونو  از  نوشته  دو  بر  نقدى  در   1843 پائيز 
دست به يك تجزيه و تحليل عميق مى زند كه در 
يهوديان،  سياسى  آزادى  نظير  پرسش هائى  به  آن 
مسيحيان،  سياسى  آزادى  با  آزادى  اين  مناسبات 
ارتباط حق شهروندى يهوديان و مسيحيان، جامعه 
مدنى و مذهب، و… مورد توجه قرار مى گيرند. او 
بپرسيم:  كه  نيست  كافى  روى  هيچ  “به  مى نويسد: 
آزاد  بايد  كسى  چه  و  دهد  آزادى  بايد  كسى  چه 
شود، يك نقد بايد موضوع سومى را مورد بررسى 
چه  است،  بحث  مورد  آزادى  نوع  چه  دهد:  قرار 
درخواست  مورد  آزادى  ماهيِت  نفس  از  شرايطى 
ناشى مى شود؟ تنها، نقد نفِس آزادى سياسى است 
كه مى تواند نقد نهائى مسئله يهود و ادغام درست 

آن در “مسئله عمومى زمان (ما)” باشد…”
ماركس در ادامه نقد خود مى نويسد: “اجازه دهيد 
راز يهودى را در مذهب او جستجو نكنيم، كه راز 
مذهب او را در يهودى واقعى بجوئيم. بنيان دنيوى 
يهوديت چيست؟ نياز عملى، نفع شخصى. مذهب 
دنيوى  خداى  كاسبكارى.  چيست؟  يهودى  دنيوى 
از  آزادى  بنابراين  خوب!  بسيار  پول.  چيست؟  او 
كاسبكارى و پول يعنى از يهوديت عملى و واقعى، 
سازمان  آن  بود.  خواهد  ما  زمان  آزادى   – خود 
و  كاسبكارى  شرط هاى  پيش  بتواند  كه  اجتماعى 
بنابراين امكان كاسبكارى را از ميان ببرد، موجوديت 
يهودى را ناممكن مى سازد. آگاهى مذهبى او مانند 
غبار رقيقى در هواى واقعى و حيات بخش جامعه 
كه  هنگامى  ديگر  سوى  از  باخت.  خواهد  رنگ 
و  ببرد  پى  عملى اش  ماهيت  بيهودگى  به  يهودى 
تحول  قبلى  جريان  از  را  خود  بكوشد،  آن  لغو  در 

بشر  رهائى  جهت  در  ساخته،  رها  خويش 
عليه  و  كوشيد  خواهد  اخص  معناى  به 
بيگانگى  خود  از  عملى  جلوه  عالى ترين 
انسان برخواهد خواست… ظرفيت يهودى 
با  يهوديت  رابطه  آزادى،  براى  امروزى 
كه  زمانى  است…  امروز  جهان  آزادى 
يهوديت  عملى  جوهر  شود  موفق  جامعه 
– سوداگرى و پيش شرط هاى آن را – از 
چرا  مى شود،  ناممكن  يهودى  برد،  ميان 
چرا  ندارد،  موضوعى  ديگر  او  ذهنيت  كه 
عملى  نياز   – يهوديت  ذهنيت  بنيان  كه 
كه  چرا  گرفت،  خواهد  خود  به  انسانى  جنبه اى   –
فردى انسان و هستى  تناقض ميان هستى حسى – 
نوع بشرى او  از ميان خواهد رفت. آزادى اجتماعى 
(ماركس  است.  يهوديت  از  جامعه  آزادى  يهودى، 

– درباره مسئله يهود) 
اگر ماركس “آزادى سياسى يهوديان” را در ارتباط با 
“آزادى جهان امروز” مى بيند، اما در مقابل گرايشات 
راست در بيشتر موارد نقطه عزيمت خود را رهائى 
از  شدن  “رها”  اين  مى دهند.  قرار  يهود  شر”   “ از 
شر يهود، به ويژه در اواخر قرن نوزدهم از طريق 
تبديل  مسلط  گفتمان  به  يهودى،  دولت  يك  ايجاد 
مى گردد. از اين رو در اولين كنفرانس يهوديان در 
سال 1898 در شهر بال سوئيس، مسئله ايجاد دولت 
يهود به يكى از مباحث اصلى كنفرانس تبديل شده 
و خاور ميانه، روسيه، بعضى از كشورهاى امريكاى 
التين و اوگاندا به عنوان سرزمين هائى كه مى توان 
دولت يهود را در آنجا تشكيل داد، نام برده مى شوند. 
فلسطين با اشاره به  بازگشت به  ولى بيش از همه 
روايات مذهبى تورات يعنى اسكان يافتن در دامنه 
كوه صهيون، مد نظر است. در واقع كلمه صهيونيسم 
به مفهوم بازگشت به صهيون از همين جا مبدا خود 
را مى يابد. گفته مى شود “سرزمينى وجود دارد كه 
فاقد مردم است، و مردمى هم وجود دارند كه فاقد 
تاريخى  تقلب  بزرگترين  جمله  اين  سرزمين اند.” 
به  يهوديان  انتقال  مادى  و  فكرى  بنيان  كه  است 
كنفرانس  اين  از  بعد  مى سازد.  مهيا  را  فلسطين 
“آژانس يهوديان” شكل مى گيرد كه وظيفه اش تهيه 
امكانات لجستيكى جهت انتقال يهوديان به فلسطين 
جهت  امكانات  همه  از  يهوديان”  است.”آژانس 
انتقال يهوديان بهره مى جويد. تبليغات وسيع، جمع 
آورى  كمك هاى مالى حتى از مسيحيان كه خواهان 
رها شدن از “شر” يهود هستند، گرفته تا تهديد و 
كليساهاى  زدن  آتش  تاريخى  اسناد  مبناى  بر  حتى 
يهودى در كشورهاى مختلف به كار گرفته مى شوند 

تا بازگشت به فلسطين به مثابه تنها بديل 
ارائه گردد. 

       فلسطين
شصت سال اشغال، شصت سال مقاومت

نصرت تيمورزاده  

نيمه اول خرداد 1387- نيمه اول ژوئن 2008
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در اين روند است كه جريان صهيونيستى به 
مثابه گرايش اصلى شكل مى گيرد، جريانى 
نژادپرستانه  ايدئولوژى  بر  بنيان اش  كه 
از  يكى  ليشت هايم،  ريچارد  است.  شده  استوار 
نام  به  خود  كتاب  در  صهيونيست  ايدئولوگ هاى 
“برنامه صهيونيسم” مى نويسد: “مبارزه عليه يهودى 
ستيزى كمكى به توده هاى يهودى نمى كند. تا زمانى 
كه يهوديان در ميان ملت هاى ديگر زندگى مى كنند، 

يهودى ستيزى خاتمه پيدا نخواهد كرد…”
دولت  اصلى  جوهر  نژادپرستانه  ايد  ئولوژى  اين 
جريان  مى دهد.  تشكيل  را  اسرائيل  صهيونيستى 
متحدين  مثابه  به  ابتدا  همان  از  صهيونيستى 
هرتسل  مى شوند.  عمل  وارد  ارتجاع  و  امپرياليسم 
صهيونيستى  جنبش  بنيان گذاران  از  يكى  مثابه  به 
يك  مثابه  به  ما  مى گويد: “…  اروپائيان  به  خطاب 
ديوار حفاظتى براى اروپا عمل خواهيم كرد، ديوارى 
كه وظيفه اش حفاظت از فرهنگ اروپائى در مقابل 
دولت   – بود…” (هرتسل  خواهد  آسيائى  بربريت 
يهودى).  او در نامه اى به پادشاه عثمانى مى نويسد: 
“چنانچه عاليجناب سلطان، فلسطين را در اختيار ما 
بگذارند، ما به عنوان قدردانى، مشكل مالى تركيه را 

حل خواهيم كرد…” 
اول،  جهانى  جنگ  در  عثمانى  دولت  شكست  با 
تقسيم  جنگ  در  پيروز  نيروهاى  ميان  مستعمراتش 
شده و بخش بزرگى از خاورميانه از جمله فلسطين 
تحت قيموميت دولت بريتانيا قرار مى گيرد. در سال  
وزير  (نام  بالفور  بيانيه  در  بريتانيا  دولت   ،19174
كه  مى سازد  متعهد  را  خود  بريتانيا)  وقت  خارجه 
كوشش هاى مجدانه اى به كار برد تا آژانس يهوديان 
موفق گردد كه يهوديان را به فلسطين انتقال دهد. 
در اين بيانيه البته سخنى  در مورد ساكنين اين منطقه 
است  سرزمينى  “واقعا”  گويا  است،  نيامده  ميان  به 
صهيونيست ها  نمى كنند.  زندگى  آن  در  مردمى  كه 

از همان ابتداى ورود به فلسطين با 
استفاده از تمام اهرم ها به پاک سازى 
زمانى  حتى  آنها  مى پردازند.  قومى 
نمى توانند  را  بريتانيائى  مقامات  كه 
را  فلسطين  اهالى  كه  سازند  قانع 
كامال از سرزمينشان برانند، از تضاد 
دولت  و  انگليس  امپرياليسم  بين 
مى گيرند.  بهره  آلمان  فاشيستى 
رسمى  نماينده  پل كِز،  نام  به  فردى 
صهيونيستى   – تروريستى  گروه 
هاگانا (كه بعدها ستون اصلى ارتش 
اسرائيل را تشكيل مى دهد) در سال 
مقامات  ديدار  به  برلين  در   1937
طرف  مى رود.  فاشيستى  دولت 
مقابل اين مذاكرات از جانب دولت 
فاشيستى هيتلر فردى غير از آدلف 
آيشمن، از طراحان نابودى فيزيكى 
كز  پل  درخواست  نيست.  يهوديان 
اين است كه “يهوديانى كه از آلمان 
كه  گردند  متعهد  مى شوند  خارج 
نمايند.”  مهاجرت  فلسطين  به  تنها 
در مقابل پل كز متعهد مى شود كه 
“اطالعات مخفى در مورد وضعيت 

منطقه در اختيار مقامات امنيتى دولت فاشيستى هيتلر 
قرار داده و منافع سياست خارجى آنها را پشتيبانى 
نمايند…” وى در پايان مذاكرات از آيشمن دعوت 
به عمل مى آورد كه به فلسطين سفر نمايد. بر مبناى 
به   1937 سال  پائيز  در  آيشمن  نامه  دعوت  اين 
فلسطين سفر مى نمايد. ورود او مصادف با شورش 
فلسطينيان عليه دولت بريتانياست و لذا آيشمن قادر 
بدهد  انجام  را  خود  مالقات  فلسطين  در  نمى شود 
 11 و   10 روزهاى  در  طرفين  بين  مالقات  لذا  و 
اكتبر در قاهره صورت مى گيرد. از جمله اطالعات 
محرمانه اى كه پل كز در اختيار آيشمن قرار مى دهد 
اين است كه “دو تن از رهبران كنگره جهانى پان 
اسالميسم (كه در برلين دفتر مركزى خود را داشت) 
به نام هاى امير شيخ ارسالن و امير اديل ارسالن در 
از  (نقل  دارند…”  قرار  شوروى  با  نزديك  ارتباط 

صورت جلسه تهيه شده توسط آدلف آيشمن)
يك سازمان ديگر صهيونيستى به نام”سازمان نظامى 
ملى” (ايرگون، كه در رأس اش مناهين قرار داشت 
طرح  در  شد.)  اسرائيل  وزير  نخست  بعدها  كه 
مى نويسد:  هيتلر  دولت  مقامات  به  خود  پيشنهادى 
آلمان  ادارى  مقامات  و  دولت  حسنه  نيات  بر  “ما 
داخل  در  صهيونيستى  فعاليت هاى  با  ارتباط  در 
واقف  يهوديان  مهاجرت  طرح  همچنين  و  آلمان 
بوده و بر اين باوريم كه منافع مشتركى در ارتباط با 
سازماندهى نوين اروپا بر پايه طرح آلمان از سوئى 
ديگر  سوى  از  يهود  ملت  واقعى  و  ملى  آرزوى  و 

مى تواند موجود باشد…”
ابائى  هيچ  صهيونيست ها  كه  مى دهد  نشان  اين 
يعنى  اهدافشان  به  رسيدن  جهت  كه  نداشتند 
كه  بنشينند  مشورت  به  جالدانى  با  فلسطين  اشغال 
يهوديان  از  تن  ميليون ها  مرگ شان  اردوگاه هاى  در 

قربانى شدند. 
و  بريتانيا  حاكميت  ابتداى  همان  از  فلسطين  مردم 

مقاومت  بالفور  طرح  اعالم  از  پس  خصوص  به 
مابين  تصادمات  اولين  دادند.  سازمان  را  خود 
فلسطينى ها و نيروهاى نظامى بريتانيا در سال 1921 
به وقوع مى پيوندد. پس از آن در سال 1926 مردم 
فلسطين به مدت 6 ماه دست به اعتصاب عمومى 
سياست هاى  به  اعتراض  در  اعتصاب  اين  مى زنند. 
يهوديان  مهاجرت  و  بريتانيا  دولت  سركوب گرايانه 
جهت  بريتانيا  دولت  مى گيرد.  صورت  فلسطين  به 
كمك هاى  فلسطين،  اهالى  مقاومت  شكستن  درهم 
نظامى  سازمان هاى  ايجاد  در  را  خود  دريغ  بى 
قرار  آنان  اختيار  در  صهيونيست ها  تروريستى   –
بريتانيائى  حاكم  دستورالعمل هاى  طبق  مى دهد. 
براى  گرم  و  سرد  سالح هاى  حمل  فلسطين، 
گروه هاى  عوض  در  و  گرديده  ممنوع  فلسطينى ها 
صهيونيستى اجازه مى يابند مجهز به سالح هاى گرم 
گردند. فعاليت هاى سركوب گرايانه اين گروه هاى 
نظامى و موج مهاجرت يهوديان تا سال 1947 سبب 
مى گردد كه نقشه تقسيم اين سرزمين مابين يهوديان 
و فلسطينيان از جانب سازمان ملل مطرح گردد. با 
وجود اينكه يهوديان 33،6 درصد اهالى را تشكيل 
مى دادند، 56،4 درصد از سرزمين و فلسطينيان كه 
66،4 درصد از اهالى را تشكيل ميدادند، فقط 43،6 
درصد از سرزمين به آنها داده شد. با توجه به اين 
طرح، صهيونيست ها در دسامبر 1947 در كنفرانسى 
وزير  نخست  (اولين  گورين  بن  را  آن  رياست  كه 
اعالم  است،  عهده دار  اسرائيل)  صهيونيستى  دولت 
تشكيل دولت اسرائيل را مى نمايد. او در اين جلسه 
اعالم مى دارد: “كه كشور اسرائيل فقط از يهوديان 
مشكلى  گونه  هيچ  دچار  تا  شد  خواهد  تشكيل 
مى نويسد:  خود  خاطرات  در  بعدها  او  نگردد.” 

جغرافيائى  مرزهاى  ما  كنفرانس  اين  “در 
من  كه  چرا  نكرديم.  تعيين  را  اسرائيل 
موجوديت  اعالم  با  كه  بودم  باور  اين  بر 
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فلسطين  مردم  مقاومت  با  اسرائيل،  دولت 
جنگ  و  شده  روبرو  عربى  دولت هاى  و 
در  بودم  مطمئن  من  آنجائيكه  از  گرفت.  درخواهد 
اين جنگ ما پيروز خواهيم شد لذا مرزهاى اسرائيل 
را بعد از پايان جنگ اعالم مى كنيم…” از دسامبر 
طور  به  اسرائيل  دولت  كه   1948 مه  ماه  تا   1947
تعداد  آمد،  در  ملل  سازمان  عضويت  به  رسمى 
400 روستاى فلسطينى آتش زده شده و 750 هزار 
بزرگ  موج  اولين  اين  مى گردند.  آواره  فلسطينى 
از  بعد  بزرگ  موج  دومين  است.  فلسطينى  آورگان 
جنگ 6 روزه در سال 1967 صورت گرفته است.  

در  صيهونيست ها  وحشيگرى  نمونه  برجسته ترين 
ارتباط با راندن فلسطينى ها از مناطق مسكونى شان 
افتاد.  اتفاق  ديرياسين  دهكده  در   1948 آوريل  در 
بگين  مناهيم  رهبرى  به  ايرگون  صهيونيستى  گروه 
اين  دهكده را محاصره كرده و 250 نفر از ساكنين 
دهكده را قتل عام نمودند. آنها فيلمى از اين جنايت 
نمايش  به  ديگر  روستاهاى  در  و  كرده  تهيه  خود 
به  نمى خواهيد  اگر  كه  مى كردند  عنوان  و  گذارده 
روستاهاى  شويد،  مبتال  ديرياسين  اهالى  سرنوشت 
خود را تخليه كنيد. او بعدها در خاطراتش نوشت 
كه: “قتل عام ديرياسين نه تنها حقانيت داشت بلكه 
بدون آن تشكيل دولت اسرائيل عملى نمى گرديد.” 
ايالن پاپه، يكى از تاريخ نگاران برجسته و شناخته 
شده يهودى كه سابقا استاد دانشگاه حيفه در منطقه 
دانشكده هاى  از  يكى  در  اكنون  و  بوده  اشغالى 
نام  به  خود  كتاب  در  مى كند،  تدريس  انگلستان 
معتبر  اسناد  به  اشاره  با  فلسطين”  قومى  “پاكسازى 
تاريخى به افشاى يك عوامفريبى عمومى مى پردازد 
به  اقدام  خاطر  رضايت  با  فلسطينى ها  گويا  كه 
يهودى  مهاجرين  به  خويش  روستاهاى  فروش 
به  روشنى  جواب  حال  عين  در  او  كتاب  نمودند. 
اسرائيل  دولت  كه  باورند  اين  بر  كه  است  آنهائى 
كه  دولتى  است.  منطقه”  دمكراتيك  دولت  “تنها 
صهيونيستى،  نژادپرستانه  ايد ئولوژى  بر  بنيان هايش 
نمودن  آواره  و  سركوب  و  سرزمين  يك  اشغال 
كه  دولتى  است،  استوار  آن  اهالى  از  تن  ميليون ها 
همچنان بر اين باور است كه همزيستى يهوديان با 
ملل ديگر در يك مرز جغرافيائى امكان ناپذير است، 
دولتى كه چندين دهه قريب به 350 هزار فلسطينى 
ساكن اسرائيل را همچنان در اردوگاه هاى آوارگان 
فاصله اى  آنان  از  زيادى  تعداد  كه  است  داشته  نگه 
كمتر از 100 كيلومتر با خانه و كاشانه خويش دارند، 
دولتى كه يهوديان مهاجر از كشورهاى جهان سوم 
را به مثابه شهروندان درجه دو به حساب مى آورد 
چگونه مى تواند عنوان تنها دولت دمكراتيك  و… 
چشم  بر  خاک  مدعيان  اين  بكشد.  يدک  را  منطقه 
از 60  بيش  شرمانه  بى  و  مى پاشند  مردم  توده هاى 
سال مقاومت ملت فلسطين جهت تعيين سرنوشت 
خويش را ناديده مى گيرند. در اين جنگ نابرابر كه 
پيكار  و  مقاومت  شكوهمند  نمايش  آن  طرف  يك 
يك ملت رانده شده از سرزمين خويش است و در 
طرف ديگر تمام اردوى امپرياليستى و تمام نيروهاى 
نيروئى  هر  ايستاده اند،  صف  به  منطقه  ارتجاعى 
انتخاب خويش را مى كند و خود را جانب دار يك 
نيز  اينان  كه  نكند  مى دارد.  اعالم  جنگ  اين  طرف 

همانند صهيونيست ها براين باورند كه “فلسطينى ها 
با مرور زمان اميد خود را به بازگشت از دست داده 

و مسئله آوارگان به طور طبيعى حل خواهد شد.”
تاريخ مقاومت مردم فلسطين اما درس هاى ديگرى 
دارد. اين مقاومت با پيكار مسلحانه مردم فلسطين 
به رهبرى سازمان آزاديبخش فلسطين از سال 1965 
آغاز گرديده است. مقاومت فلسطين بارها و بارها 
به  منطقه  ارتجاع  و  صهيونيستى  دولت  جانب  از 
طور وحشيانه اى سركوب شده است. سپتامبر سياه 
1970 در اردن، مقاومت 53 روزه آوارگان فلسطينى 
در كمپ تل زعتر كه از زمين و هوا مورد تهاجم 
فاالنژهاى لبنانى با پشتيبانى دولت اسرائيل، مقاومتى 
كه تداعى مقاومت مردم شوروى در استالينگراد در 
سركوب  مى نمايد.  را  هيتلرى  فاشيست هاى  مقابل 
شتيال  و  صبرا  اردوگاه هاى  در  مقاومت  نيروهاى 
توسط سازمان امل وابسته به سوريه، انتفاضيه اول 
و دوم، همه و همه نمايش  ددمنشانه سركوب يك 

ملت و شكوه مقاومت آنان ميباشد. 
پيكار  اين  جريان  در  فلسطين  مقاومت  جنبش 
طوالنى در هر دوره مى بايستى با اپورتونيسم چپ 
و راست در درون خويش نيز مبارزه نمايد. جنبش 
است.  بوده  روبرو  متعددى  پرسش هاى  با  مقاومت 
ويژه  پاسخ  مقاومت  فاز  هر  در  كه  پرسش هائى 
خويش را ميطلبيده اند. و نياز به ارزيابى صحيح از 

تضادهاى حاكم در اين مبارزه را داشتند. اين كه به 
ارگانيك  ارتباط  و  صهيونيستى  دولت  وجود  علت 
دولت  موجوديت  بر  چنانچه  آيا  امپرياليسم،  با  آن 
منجر  كه  گردد  وارد  اساسى  ضربه  صهيونيستى 
مساعدى  زمينه  و  شده  فلسطين  ملت  آزادى  به 
يوغ  زير  از  عرب  توده هاى  مجموعه  آزادى  جهت 
اين  از  و  بوده  ارتجاعى  دولت هاى  و  امپرياليسم 
زاويه نابودى دولت صهيونيستى، تاراندن امپرياليسم 
مجراى  از  ارتجاعى  دولت هاى  كشيده  پائين  به  و 

انقالب فلسطين مى گذرد؟
از آنجائيكه توازن قوا در كشورهاى عربى مى تواند 
عليه  فلسطين  انقالب  تضعيف  يا  و  تقويت  باعث 
آن  امپرياليستى  پيمانان  هم  و  صهيونيستى  دشمن 
اين  اجزا  از  كدام  هر  نقش  صورت  اين  در  گردد، 
تضاد چه به صورت منفرد و چه به صورت جمعى 

اين  ارتباط  چيست؟   منطقه  تحوالت  و  تغيير  در 
جنبش ملى  و جنبش طبقاتى ملت عرب چيست؟ 
انقالب فلسطين يك انقالب رهائى بخش است و 
يا اينكه در مرحله انقالب سوسياليستى قرار دارد؟ 
و  مقاومت  طريق  از  فلسطين  انقالب  سرنوشت 
مبارزه مسلحانه اين ملت تعيين شده و يا از كانال 
كنفرانس ها و مذاكرات سياسى با دولت صهيونيستى 
و سازش با دولت هاى ارتجاعى عربى رقم خواهد 

خورد؟
اين ها و ده ها پرسش ديگر بغرنجى هائى بودند كه 
نه تنها جنبش مقاومت فلسطين بلكه توده هاى ملت 
عرب در كشورهاى گوناگون عربى دست به گريبان 
در  كه  تغييراتى  تمام  على رغم  مسائل  اين  بودند. 
جغرافياى سياسى منطقه به وجود آمده اند، همچنان 
طبق  بر  هنوز  دارند.  قرار  مقاومت  جنبش  برابر  در 
آمار دسامبر 2007  تعداد 1،9 ميليون آواره فلسطينى 
در اردن، 410 هزار نفر در لبنان، 450 هزار نفر در 
ميليون   1 غربى،  ساحل  در  نفر  هزار  سوريه، 750 
نفر  هزار   350 و  غزه  نوار  ساكنين  ميليون   1،5 از 
فلسطينى در درون اسرائيل در اردوگاه هاى آوارگان 
به سر مى برند. تنها 21 درصد از خاک فلسطين در 
از  جدا  مناطقى  هم  آن  كه  بوده  فلسطينى ها  اختيار 
سند  هيچ  در  صهيونيستى  دولت  هنوز  يكديگرند. 
مشخص  را  خويش  جغرافيائى  مرزهاى  رسمى 
كمپ  اسلو،  كنفرانس  است.  ننموده 
ديويد، نقشه راه و… همه با شكست 
و  الفتح  مابين  تضاد  شدند.  روبرو 
مسلحانه  درگيرى هاى  به  حماس 
است.  انجاميده  فلسطين  مردم  مابين 
چپ،  قدرتمند  بديل  يك  نبود  در 
سكوالر و آزاديخواه، نيروى ارتجاعى 
صهيونيست ها  كمك  با  (كه  حماس 
آزاديبخش  سازمان  با  مقابله  جهت 
فلسطين به مثابه يك سازمان سكوالر 
را  غزه  نوار  آمد)  وجود  به  چپ  و 
مثابه  به  را  خود  و  گرفته  اختيار  در 
دولت  مقابل  در  مقاومت  بديل 
فلسطين  ملت  رهائى  و  صهيونيستى 
فساد  ديگر  جانب  از  مى نمايد.  ارائه 
مالى و سياست سازش كارانه دولت 
خود مختار فلسطين در ساحل غربى 
هرگونه مشروعيت خويش را در ميان ملت فلسطين 
از دست داده است. اين كه تشكيل دولت فلسطين 
الزم  امكانات  فاقد  غزه  نوار  و  غربى  ساخل  در 
بيش  سرنوشت  كه  اين  است،  حيات  ادامه  جهت 
از 4،5 ميليون آواره فلسطينى چه خواهد شد، اين 
استراتژيك  اهميت  اسرائيل  صهيونيستى  دولت  كه 
براى اردوگاه امپرياليستى و به خصوص امپرياليست 
را  جهان  بر  خويش  هژمونى  اعمال  جهت  آمريكا 
مقاومت  بغرنجى  متعدد  مؤلفه هاى  اينها  همه  دارد، 
فلسطين و بحران منطقه است. ترديدى نبايد داشت 
كه در دراز مدت و از منظر استراتژيك تنها راه حال 
رهائى مردم فلسطين و توده هاى مردم عرب بديل 
رسيدن  جهت  اما  است.  سوسياليستى  خاورميانه 

مراحل  مى بايست  استراتژيك  نقطه  اين  به 
دولت  يك  ايجاد  كرد.  طى  را  ديگرى 
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دمكراتيك  و  سكوالر 
و  فلسطينى ها  از 
ريز  خاک  اولين  يهوديان 
جهت پيشروى هاى بعدى است. 
اين  موجود  متعدد  فاكتورهاى 
واقعى  بديل  يك  به  را  حل  راه 
در شرايط كنونى و توازن قواى 
رانده  صحنه  جلوى  به  موجود 
 800 به  نزديك  وجود  است. 
فلسطينى  كارگران  از  نفر  هزار 
در  گوناگون  شكل هاى  در  كه 
اين  كارگر  طبقه  با  اسرائيل 
رشد  هستند،  ارتباط  در  كشور 
مترقى  سازمانهاى  و  گرايشات 
در جامعه اسرائيل كه تبلور خود 
تأسيس  سالگرد  شصتمين  در  را 
بيانيه هاى  در  صهيونيستى  دولت 
مختلفى كه از جانب اين گروه ها 
منتشر شده است از جمله بيانيه 
اسرائيل  تأسيس  سالگرد  ما  “نه، 
را جشن نمى گيريم” توسط بيش 
شخصيت هاى  از  تن   100 از 
انگلستان  در  يهودى  معروف 
يهودى  شبكه  “فراخوان  يا  و 
براى  بين المللى  همبستگى 
فلسطين”،  مقاومت  از  پشتيبانى 
پوش”،  سياه  “مادران  سازمان 
“كميته بازسازى خانه هاى ويران 
نشان  و…  فلسطينى”  شده 

مى دهد.
خود  ميان  در  ايده  اين  رشد 
دولت  تأسيس  كه  فلسطينى ها 
ساحل  در  فلسطينى  جداگانه 
ادامه  شانس  غزه  نوار  و  عربى 
طرح  شكست  ندارد،  حيات 
آمريكا  امپرياليسم  خاورميانه 
مردم  مبارزه  و  مقاومت  يمن  به 
ضد  جنبش  عراق،  و  افغانستان 
رشد  جهانى،  مقياس  در  جنگ 
درون  در  طبقاتى  تضادهاى 
جنبش هاى  وجود  اسرائيل، 
ويژه  به  و  ايران  در  اعتراضى 
جنبش كارگرى كه مى تواند با به 
زير كشيدن دولت سرمايه دارى 
اسالمى در ايران نقش مهمى در 
منطقه  سياسى  جغرافيائى  تغيير 
جنبش هاى  وجود  كند،  بازى 
كشورهاى  اغلب  در  اعتراضى 
هستند  امر  اين  كننده  بيان  عربى 
دولت  يك  ايجاد  بديل  كه 
سكوالر و دمكراتيك از يهوديان 
و  آرزو  يك  تنها  فلسطينى ها  و 
دورنماى تاريخى نيست.              

            30 مه 2008 
   

                                      

اگر مجبور باشم كه نانم را از دست بدهم
اگر مجبور باشم كه پيراهن و باال پوشم را بفروشم

اگر مجبور باشم كه سنگ شكنى پيشه كنم 
يا بار كشى

يا جارو كشى
اگر مجبور باشم كه انبارهايت را تميز كنم

يا در خاكروبه ها به دنبال غذا بگردم
يا از گرسنگى بميرم 
و به زمين فرو روم

اين دشمن بشر
من سازش نخواهم كرد 

و تا آخرين نفس 
خواهم جنگيد.

برو و آخرين تكه از سرزمينم را بدزد
جوانانم را در سياهچال ها بيانداز

ميراثم را غارت كن
كتاب هايم را بسوزان

سگ هايت را در ظرف هاى من غذا بده
برو و دام وحشت ات را 

بر بام هاى دهكده ام بگستران
اى دشمن بشر

من سازش نخواهم كرد 
و تا آخرين نفس خواهم جنگيد.

اگر هر فروغ را در چشمان ام خاموش كنى 
اگر همه بوسه ها را بر لب ها بخشكانى

اگر فضاى ميهنم را با دشنام هاى نوک زبانى انباشته كنى
يا غم مرا در سينه ام خفه كنى

سكه مرا بر سندان بكوبى
تبسم را از چهره كودكانم ريشه كن سازى، 

اگر هزار ديوار بكشى
و چشمان مرا به پستى و حقارت ميخكوب كنى

اى دشمن بشر 
من سازش نخواهم كرد

و تا آخرين نفس 
خواهم جنگيد.

اى دشمن بشر
عالمت ها را بر بندرها برافراشته اند.

فضا را نشانه ها انباشته است
آن ها را همه جا مى بينم

بادبان ها را در افق مى بينم
كه در اهتزازند

كه جوياى پيكارند
بادبان هاى “اوليس” به سوى وطن باز مى گردند  

از درياهاى گم شده
خورشيد طلوع مى كند
انسان به پيش مى رود 

و به خاطر او 
سوگند مى خورم 

سازش نخواهم كرد
و تا آخرين نفس 

خواهم جنگيد. 

نيمه اول خرداد 1387- نيمه اول ژوئن 2008

گز 
ست  ش
ح لقاسم  مس
ن شعر  فلسط
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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت جانباختن 21 كارگر و زخمى شدن 

ده ها تن ديگر بر اثر آتش سوزى در دو 
مركز توليدى در شازند اراک

در  سوزى  آتش  بروز  اثر  در  مختلف  هاى  خبرگزارى  گزارش  اساس  بر 
دو كارخانه توليد مواد شيميايى در استان مركزى در عصر روز گدشته 21 
كارگر جانشان را از دست داده و ده ها تن ديگر زخمى شدند. گزارشها 
حاكيست كه وضعيت جسمى 7 تن از زخمى شدگان وخيم است.  آتش 
شهرک  در   امروز”   “كيمياگران   و  “كيمياگستر”  كارخانه  دو  در  سوزى 
صنعتى  “بابايى بازنه” در نزديكى شهر “شازند” روى داده است.  برخى 
از مسئولين دولتى به روال هميشگى علت وقوع اين فاجعه را بي احتياطى 
كارگران هنگام جوشكارى يكى از مخازن حاوى مواد شيميايى اعالم كرده 

اند.
بروز اين وقايع فاجعه بار  مستقل از ابعاد آن در مراكز توليدى ايران تازگى 
ندارد و اين واقعه دردناک هم آخرين آنها نخواهد بود. جمهورى اسالمى با 
قوانين غير انسانى و ضد كارگرى خود، بى توجهى به حفظ امنيت كارگران 
در محيط كار را به يك سياست عملى نهادينه تبديل كرده است. قوانين 
هيئت  به  را  كار  محيط  در  ايمنى  وضعيت  به  رسيدگى  اسالمى  جمهورى 
هاى مشترک كارفرمايان و وزارت كار واگذار كرده است، نهادهايى كه جان 
كارگر برايشان هيچ ارزشى جز توليد سود بيشتر براى سرمايه دارن ندارد. 
در اثر نا امنى محيط كار  كه نتيجه منطقى قوانين و سياستهاى رژيم و سود 
پرستى صاحبان صنايع و سرمايه داران است هر روزه شمارى از كارگران 
اعضاى بدن خود را از دست مى دهند و يا بكام مرگ مى روند كه ليست 

شمارى از آنها در ستون وقايع دلخراش روزنامه ها درج مى شود.
برگزارى  فرصت  در  خود  پيشروان  و  فعالين  زبان  از  ايران  كارگر  طبقه 
مراسم و آكسيون هاى اول ماه مه بارها ضد كارگرى بودن اين قوانين را 
اعالم كرده و بر ضرورت تامين بهداشت و امنيت محيط كار كه كارگران 
بيشتر عمر و زندگى خود را در آن بسر مى برند تاكيد كرده اند. اما تا زمانى 
كه طبقه كارگر ايران با اتكا به نيروى خود تشكل هاى طبقاتى و توده اى 
خود را ايجاد نكرده و عمال آن را به رژيم تحميل نكرده اند و تا زمانى 
كه با اتكا به تشكل هاى خود نهادهاى كارگرى را براى نظارت بر تامين 
امنيت محيط كار تشكيل نداده اند، وقايع محيط كار همچنان از كارگران 

قربانى مى گيرد.
از فعالين و تشكل هاى كارگرى در داخل انتظار مى رود كه كار تبليعى و 
روشنگرانه حول ريشه يابى بروز وقايع دلخراش دو كارخانه “كيميا گستر” 
و “كيمياگران امروز” را به يكى از محورهاى فعاليت خود در ميان كارگران 
تبديل كنند تا توده هر چه بيشترى از كارگران به ماهيت واقعى اين وقايع 

و حقوق طبقاتى خود در اين رابطه پى ببرند.
حزب كمونيست ايران ضمن محكوم كردن جمهورى اسالمى و كارفرمايان 
اين دو كارخانه بعنوان مسبب اصلى اين واقعه، با خانواده ها و بازماندگان 
اين واقعه دلخراش، كارگران اين دو واحد توليدى و كارگران سراسر ايران 
مى  گرامى  را  واقعه  اين  جانباختگان  ياد  و  كند  مى  همدردى  ابراز  عميقا 

دارد.
                كميته مركزى حزب كمونيست ايران

             6 خرداد  1387-  26مه 2008

استان  در  ”شازند”  فرماندارشهرستان  خرداد   19 يكشنبه  روز  توضيح:   
مركزى درگفتگو با رسانه هاى خبرى ايران، شمار كارگران جانباخته در 
حادثه آتش سوزى در دو كارخانه توليدى در اين شهر را 34 نفر اعالم 
كرد. او اظهار داشت كه بر اثر آتش سوزى 16 كارگر در دم جانباختند و 

18 نفر ديگر نيز در بيمارستان جان سپردند.

هر  جامعه  در  اقتصادی  وضعيت 
تغيير  كارگران  ما  ضرر  به  بيشتر  روز 
گذشته  سال های  همه  طي  مي نمايد. 
داشته  صعودی  سير  وقفه  بدون  تورم 
كارگران  ما  دستمزد  درحاليكه  است. 
در  و  نيافته  افزايش  تورم  با  متناسب 
نتيجه سفره كوچك ما هر روز بيشتر از 
است.  گرديده  محقرتر  و  كوچكتر  قبل 
در  بيكاران  عظيم  خيل  ديگر  سوی  از 
دستمزدها  ترين  نازل  با  كار  جستجوی 
و  بيكاری  خطر  همواره  تا  شده،  باعث 
جايگزيني كارگران بيكار بر باالی سر ما 
سنگيني نمايد. هزاران و شايد ميليون ها 
كارگر بيكار و هزاران يا ميليون ها كارگر 
بر  بيشتر  را  عرصه  بيكاری  معرض  در 
مقابل  در  روز  هر  است.  نموده  تنگ  ما 
چشم مان و يا از طريق روزنامه ها در 
و  بيكاری  خاطر  به  كه  فجايعي  جريان 
فشارهای اقتصادی گريبان خانواده های 
كارگری را مي گيرد، قرار مي گيريم. ما 
سخت ترين  و  پرخطرترين  در  كارگران 
نعمات  همه  كار،  محيط های  در  شرايط 
جامعه را مي آفرينيم، اما هر روز بيشتر و 
بيشتر ما را از بهرمندشدن از آنها محروم 
مي كنند. نيروی جسمي و فكری ما ذره 
در  كه  شود  مي  منتقل  كاالهايي  به  ذره 
ما  برای  ها  آن  داشتن  موارد  بسياری 
خودروهای  است.  دائمي  حسرت  يك 
با  و  لوكس  خانه های  قيمت،  گران 
ها  غذا  بهترين  فراوان،  رفاهي  امكانات 
سفرهای  شهر،  باالی  های  رستوران  در 
پُر هزينه به كشورهای ديگر و ... برای 
كودكاني  اند.  شده  رويايي  و  خواب  ما 
مديدی  ساعت های  خيابان ها  در  كه 
يا  كنند  مي  فروشي  دست  يا  و  گدايي 
فرزندان كارگران از كار افتاده و بيكارند 
دستان  تُهي  و  كارگران  فرزندان  يا  و 
معتادی هستند كه قربانيان شرايط وخيم 
ای  جامعه  در  داريند.  سرمايه  اقتصادی 
كه كمتر از 17 درصد زنان شاغل هستند 
و فرصت های شغلي بسيار كمي برايشان 
يك  از  توانند  مي  چگونه  دارد،  وجود 
خوردار  بر  آسوده  و  انساني  موقعيت 
باشند؟ جامعه ما و همه دنيا در دهه های 
گذشته صنعتي تر و مدرن تر شده است، 
اما از اينهمه امكانات و تكنولوژی نصيب 
بوده  چه  تنگدستي  و  بيشتر  فقر  جز  ما 
آوری  سرسام  سرعت  با  دنيا  هست؟  و 
در زمينه های مختلف اقصادی پيشرفت 
ناامني  كار،  زيربار  ما  كمر  اما  نمايد  مي 
بيكاری،  يا  و  كار  زياد  ساعات  شغلي، 
...خم  و  اجتماعي  های  آسيب  تورم، 

دنيای  از  ما  سهم  واقعا  آيا  است.  شده 
اندازه  به  همه  آيا  است؟  همين  كنوني 
آيا  برند؟  مي  سهم  كنند  مي  كه  كاری 
معني عدالت همين است؟ آيا اقتصاد و 
جامعه ما بطوركلي فقير است؟ آيا همه 

اينها تقدير و مشيت است؟
جامعه  ديگر  قطب  به  گذرا  نگاه  يك  با 
چيزی  آن  همه  واقعيت  كه  مي يابيم  در 
است.  شده  تحميل  ما  به  كه  نيست 
ثروت های نجومي “آقاها و آقازاده ها”، 
و  ده ها  های  هزينه  گسترده،  امكانات 
تسليحات  خريد  دالری  ميليارد  صدها 
نظامي، مازاد بودجه صدها ميليارد دالری 
ناشي از قيمت باالی نفت، تاجراني كه 
كشتي های تجاری را بروی دريا معامله 
مي كنند، صاحبان صنايع و كارخانه های 
برای  هزينه  دالر  ميلياردها  متعدد، 
كشور-  خارج  در  كمك  يا  و  بازسازی 
روزنامه  در  كه  آن  مورد  يك  فقط  كه 
گرديده  درج  تاريخ 87/2/29  به  اعتماد 
بازسازی  هزينه  تومان  ميليارد  هشتصد 
يكي از مكانهای مذهبي در عراق است 
– ميلياردها دالر سرمايه گذاری داخلي 
و خارجي در صنايع نفت و گاز، منابع 
رديف  در  را   ايران  كه  زميني  زير  غني 
غني  منابع  دارای  كشورهای  باالترين 
دومين  ايران  است.  داده  قرار  معدني 
صادر كننده كارتل نفتي اپك است. ايران 
پس از روسيه دومين منابع گازی جهان 
صادر  بزرگترين  از  يكي  ايران  دارد.  را 
ساختماني  و  تزييني  سنگهای  كنندگان 
گوگرد  كننده  صادر  ششمين  است. 
خليج  حوزه  كشورهای  بازار  جهانيم. 
است.  ايراني  های  ميوه  از  مملو  فارس 
ايران يكي از صادر كنندگان بزرگ مس 
در دنيا است. در اين رابطه ساعت ها مي 
توانيم آمار بياوريم، اما از اينهمه امكانات 
و ثروت ها ی اقتصادی ما را چه سود؟ 
در مقابل اينهمه ثروتي كه هر روز بيشتر 
ما  سهم  چرا  شود  مي  انباشت  بيشتر  و 
كمتر و كمتر مي گردد؟ چرا بايد برای 
حتي  و  انساني  امكانات  حداقل  داشتن 
اضطراب  و  دغدغه  شرافتمندانه  كاری 

داشته باشيم؟
نيشكر  كارگران  وضعيتي  چنين  در 
حدود  پيش  سال  چند  تا  كه  تپه  هفت 
 3500 به  حاال  و  بودند  نفر  هزار  هفت 
است  ماه  چهار  از  بيش  اند،  رسيده  نفر 
كه دستمزد دريافت نكرده اند. دستمزد 

كارگران نيشكر هفت تپه بارها وبارها
تنگنايي  در  آنها  و  افتاده  عقب 
چرا  اند.  گرفته  قرار  مضاعف 

درباره مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه
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شعار  تپه  هفت  نيشكر  كارگران 
گرسنه ايم  تپه ايم  هفت  “كارگر 
كارگران  داده اند؟  سر  گرسنه ايم” 
از  كارگران  همه  همچون  تپه  هفت  نيشكر 
قرار  گسيخته  لجام  تورم  فشار  تحت  يكسو 
دارند و از سوی ديگر امنيت شغلي شان در 
نيشكر  كارخانه  آنكه  وجود  با  است.  خطر 
هفت تپه زمين های زير كشت نيشكر بسياری 
دارد و در واقع توليد شكر در جامعه ما خود 
كفا است، اما با واردات بي رويه و گسترده 
در  كارخانه  اين  شده   توليد  شكر  شكر، 
انبارها ذخيره شده اند. هزاران كارگر نيشكر 
آقايان   “ تا  گيرند  نمي  دستمزد  تپه  هفت 
واردات  بابت  از  دالر  ميلياردها  وآقازاده ها” 
كارگران  مطالبات  مجموع  ببرند.  سود  شكر 
تومان  ميليارد  ده  از  كمتر  تپه  هفت  نيشكر 
ارضي  ذخيره  صندوق  از  برداشت  اما  است، 
3500 ميليارد تومان بوده كه عمدتا به بخش 
خصوصي داده شده و يا صرف ديگر مخارج 
هفت  نيشكر  كارگران  است.  شده  دولتي 
صدای  تجمع،  و  بندان  راه  اعتصاب،  با  تپه 
آنها  اند.  رسانده  همه  بگوش  را  اعتراضشان 
در  توانشان  تمام  با  كه  است  ماه  يك  حدود 
مقابل سرمايه داران اعتراض مي كنند. اما پاسخ 
مسولين يا بي توجهي يا بازداشت و برخورد 
و  انتظامي  نيروهای  است.  بوده  كارگران  با 
تا     اند  نموده  محاصره  را  شوش  شهر  امنيتي 
“ در صورت لزوم وارد عمل شوند”. اما مگر 
اين كارگران چه مي خواهند و چه مي كنند؟ 
كارگران جز دستمزد ناچيزی كه همه مي دانند 
كفاف زندگي حداقلي را نمي دهد، مگر چيز 
ديگری مي خواهند؟ كارگران و خانوادهايشان 
بيش از 4 ماه است كه شديدا تحت فشارند 
است.  شده  قطع  زندگيشان  باريكه  آب  و 
به  يا  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  نمايندگان 
يا  و  شده اند  خوانده  فرا  بازجويي  و  دادگاه 
نظامي  نيروهای  برند.  مي  بسر  بازداشت  در 
تا  اند  گرفته  نظامي  آرايش  ها  آن  مقابل  در 
رسمي  های  رسانه  نمايند.  مرعوب  را  آن ها 
تا  اند  نموده  ايجاد  خبری  سانسور  قانوني  و 
مبادا صدای كارگران گرسنه هفت تپه بجايي 
برسد. اما مثال درباره سفر آقای رئيس جمهور 
ميليارد دالر وام  پرداخت دو  سريالنكا و  به 
بال عوض به دولت سريالنكا مدت زيادی در 
اخبار گزارش ارائه مي كنند. آيا بهتر نيست 
كه به جای وام بالعوض به دولت سريالنكا 
كارگران  افتاده  عقب  دستمزد  آن  امثال  و 
ديگر  و  مسئولين  ظاهرا  اما  گردد؟  پرداخت 
سرمايه داران دائمًا به ما ثابت مي كنند كه حق 

گرفتني است و نه دادني.
گرفتن  راه  در  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  اما 
آنها  اعتراض  صدای  هستند.  تنها  حقشان 
كارگر  ميليون ها  دردهای  بيان  برای  تنها  نه 
حق  برای  حتي  بلكه  نيست،  كافي  ايران  در 
دنيای  در  نمي دهد.  كفاف  هم  خودشان 
امكانات  هزاران  با  امروز  داری  سرمايه 

انحصاری، كارگران نمي توانند جدا از هم و 
پراكنده حق شان را بستانند. كارگران نيشكر 
هفت تپه كه  حدود يك ماه است ايستادگي 
كمك  و  ياری  به  نياز  اند  نموده  مقاومت  و 

ديگر هم طبقه ای هايشان دارند.
كارگران  همچون  نيز  كارگران  ما  چند  هر 
تشكل  و  سازماندهي  فاقد  تپه  هفت  نيشكر 
ايم،  پراكنده  و  هم  از  جدا  و  هستيم،  الزم 
سطحي  چنان  به  نيز  كارگران  ما  چند  هر 
به  بتوانيم  كه  ايم  نرسيده  اتحاد  و  مبارزه  از 
نيشكر  كارگران  كمك  به  وسيعا  و  تمامي 
هفت تپه بشتابيم، و همه اين ها ضعف های 
با  توانيم  مي  اما  هستند،  ما  طبقاتي  بزرگ 
هفت  نيشكر  كارگران  اعتراضي  خبر  بيان 
به  مالي  كمك  با  كارمان،  محيط های  در  تپه 
آنها، با برپايي مراسم هايي هر چند كوچك 
بيانيه  دادن  با  آنها،  وضعيت  به  اعتراض  در 
به  كارمان،  محل  كارگران  طرف  از  حمايتي 
كارگران نيشكر هفت تپه كمك نماييم. نبايد 
همه اينها را دست كم گرفت. هر كدام از اين 
فعاليت های حمايتي از كارگران نيشكر هفت 
تپه در حد خود موثر است و مي تواند به آنها 

روحيه و اعتماد بنفس بدهد.
اما كارگران نيشكر هفت تپه نيز مي توانند با 
متشكل نمودن خود و و تثبيت سنديكايي كه 
موجوديت آن را اعالم نموده اند، سپر دفاعي 
ايجاد  خود  برای  سرمايه داران  مقابل  در 
برای  راه  كارگران  شدن  متشكل  با  نمايند. 
تداوم مبارزه و اتحاد با ديگر كارگران بيش از 
پيش باز مي گردد. چاره ما كارگران در مقابل 
فقط  داران  سرمايه  طويل  و  عريض  دستگاه 

متشكل شدن و اتحاد است.
ما كارگران متشكل در “كميته هماهنگي برای 
كمك به ايجاد تشكل های كارگری” در حد 
هفت  نيشكر  كارگران  مبارزات  از  توانمان 
خورد  بر  گونه  هر  و  كنيم  مي  حمايت  تپه 
بشدت  را  كننده  مرعوب  و  سركوبگرانه 

محكوم مي نماييم. 
ما خواهان پرداخت بدون قيد شرط دستمزد 
كارگران نيشكر هفت تپه به اضافه خسارت 
ناشي از تاخير پرداخت در اين مدت هستيم. 
ما كارگران متشكل در “كميته هماهنگي برای 
كمك به ايجاد تشكل های كارگری” خواهان 
و  تپه  هفت  كارگرى  فعالين  محاكمه  توقف 
پيگيرى  براى  كارگران  اين  فعاليت  آزادى 
گونه  هر  و  هستيم،  شان  همكاران  مطالبات 
فشار پليسي به كارگران هم چون بازجويي، 
محكوم  احضار به دادگاه و تهديد را شديداً 
كارگری  مجامع  همه  از  ما  نماييم.  مي 
هم  از  حمايت  در  داريم  تقاضا  بين الملي 
طبقه ای هايشان دست به اقدام زده و در اين 

راه تالش نمايند.
 كميته هماهنگي برای كمك به ايجاد 

تشكل های كارگری
13/3/1387

نمايندگى كومه له
   در خارج كشور 
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كارگران زندانى را آزاد كنيد!!!
 

در شرايطي كه بيكاری و تورم هر روز فشار بيشتری به ما كارگران 
وارد مي كند. در شرايطي كه ما كارگران از داشتن ابتدايي ترين 
كمرمان  كه  شرايطي  در  باالخره  و  شويم  مي  محروم  مطالباتمان 
زير بار كار خم شده است، تنها به خاطر مطالبه پرداخت دستمزد 
عقب افتاده، شركت در مراسم روز كارگر و يا همكاری با تشكلي 

كارگری ما را به زندان مي اندازند. 
چند تن از كارگران نيشكر هفت تپه ، تنها به دليل اعتراض به عدم 

پرداخت دستمزد معوقه شان بازداشت شده اند.
است  ماه  يازده  از  بيش  هماهنگي...  كميته  عضو  رحيمي  بختيار 
كه در زندان اوين در سلول انفرادی بسر  مي برد و در شرايط 
بسيار بدی قرار دارد. او تنها 2 بار با خانواده اش مالقات داشته 
و از داشتن  ابتدايي ترين حقوق يك زنداني محروم است. مطابق 
مقاوله نامه های  سازمان جهاني كار ، كه جمهوری اسالمي نيز 
و  نمايند  ايجاد  را  خود  تشكل  آزادند  كارگران  نموده  امضا  آنرا 

دولت ها فقط بايد آنرا به رسميت بشناسند. 
 جوانمير مرادی و طاها آزادی، اعضای اتحاديه آزاد كارگران تنها 
به اتهام اينكه مي خواسته اند مراسم روز كارگر را برگزار نمايند 
رسميت  به  دنيا  تمام  در  كارگر  روز  مراسم  اند.  شده  بازداشت 
شناخته شده و كارگران آزادند در اين روز مراسم شان را بر گزار 

نمايند. 
تشكلهای  ايجاد  به  كمك  برای  هماهنگي  “كميته  اعضای  ما  لذا 
خواست  در  خواه  آزادی  مردم   و  كارگران  همه  از  كارگری”  
اعتراض  بازداشت ها  اين  به  نسبت  ممكن  حد  در  كه  مي نماييم 
نمايند. بدينوسيله ما بازداشت كارگران ذكر شده را شديدا محكوم 

مي نماييم و خواستار آزادی بدون قيد و شرط آنها هستيم. 
                             

كميته هماهنگى برای كمك به ايجاد تشكلهاى كارگرى
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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.

* 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.
*مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى 
شده  امضا  امروز  جهان  نام  با  كه 

باشد، موضع رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه 
كردن مطالب رسيده آزاد است. اين 
امر قبل از چاپ به اطالع نويسنده 

مى رسد.
برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
و  مى شود  تايپ  فارسى"   "ورد 
سه  ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 

صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

شماره حساب جهان  امروز

جهان امروز

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 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

گزارش اين بار البرادعى كه از طرف 
آژانس بين المللى انرژى اتمى منتشر 
شد، بر خالف  گذشته حاوى اظهار 
گذشته  مقايسه با  ترديد بيشترى در 
ايران  اتمى  انرژى  پروژه  مورد  در 
اسالمى  جمهورى  از  نامبرده  بود. 
در  را  الزم  اطالعات  كه  مى خواهد 
مورد “كالهك هاى موشكى” كه در 
كرده  توليد  ايران  رژيم  اواخر  اين 
گزارش  دهد.  ارائه  آژانس  به  است 
بدون  آژانس  كه  مى گويد  همچنين 
نمى تواند  اطالعات  اين  به  دستيابى 
از نيات آشتى خواهانه فعاليت هاى 
حاصل  اطمينان  ايران  رژيم  اتمى 

كند. 
كشور هاى  گزارش  اين  با  همزمان 
اى  بسته    5+1 گروه  به  موسوم 
مشوق هاى  از  مجموعه اى  حاوى 
اقتصادى را به منظور دست كشيدن 
ايران از پروژه غنى سازى اورانيوم را 

پيشنهاد كرده اند.
هيچكدام از اين رويدادها فى النفسه 
اينها  نيستند،  خاصى  اهميت  داراى 
در  تكرارى  سناريوى  يك  اجزاى 
ارتباط با پرونده اتمى ايران هستند. 
مربوط  مسايل  در  جديد  تحول 
از  كه  است  خطرى  پرونده  اين  به 
و  اقتصادى   بحران  تشديد  جانب 
رژيم  زمينه  اين  در  فشار  افزايش 
وضعيت  مى كند.  تهديد  را  ايران 
نابسامان اقتصادى ايران در سال هاى 
اخير كه محاصره اقتصادى هر چند 
عليه  بر  غربى  كشورهاى  محدود 
از  است،  نموده  تشديد  آنرا  ايران 
و  امسال  خشكسالى  و  طرف  يك 
گرانى مواد غذايى و ساير احتياجات 
طرف  از  بى سابقه  سطحى  در  مردم 
ديگر، به تهديدى جدى براى رژيم 
افرايش  موجبات  و  شده  تبديل 
رژيم  كاربدستان  بيشتر  نگرانى هاى 
در  است.  آورده  فراهم  را  اسالمى 
اين ميان افرايش قيمت نفت نيز نه 

نكرده،  حل  را  رژيم  مشكالت  تنها 
بلكه باعث تورم بيشتر و پايين آمدن 

ارزش پول ايران گشته است.
ايران  رژيم  شرايطى  چنين  در 
اقتصادى  محاصره  گسترش  نگران 
غربى  كشورهاى  طرف  از  ايران 
بيشتر  وخامت  موجبات  كه  است، 
اين  است.  كرده  فراهم  را  اوضاع 
و  زندگى  بر  بيشتر  فشار  باعث  امر 
به  وضع  اگر  و  شده  مردم  معيشت 
بر  است  ممكن  رود،  پيش  اينگونه 
كنترل  رژيم  مردمى  خيزش هاى  اثر 

خود را بر اوضاع از دست بدهد.
نقطه  كه  اروپايى  هاى  دولت 
اين  در  را  اسالمى  رژيم  ضعف 
مى خواهند  داده اند،  تشخيص  زمينه 
محاصره  تاثيرات  ميزان   ديگر  بار 
ايران  رژيم  روى  بر  را  اقتصادى 
آزمايش كنند، در روزهاى آتى هئيت 
ايران  به  اروپا  اتحاديه  نمايندگى 
اين  رسمى  شيوه اى  به  و  رود  مى 
پيشنهاد را كه تحت نام “مشوق هاى 
به   است،  شده  فرموله  اقتصادى“ 
دهند.  مى  ارائه  اسالمى  جمهورى 
در كنار اين پيشنهاد، تهديد افرايش 
فشار اقتصادى و ماجراجويى دولت 
دوره  شدن  تمام  از  قبل  آمريكا 
شكل  به  بوش  جمهورى  رياست 
سازى  غنى  مراكز  به  ضربه  تهديد 
اورانيوم، همگى به اهرم هاى فشار به 

جمهور ى اسالمى تبديل شده اند.

بدينگونه طى ماه هاى آينده روندهاى 
با  ايران  سياسى  فضاى  در  مختلفى 
خود  متفاوت  كاربردهاى  و  نيرو 
اول  روند  كرد.  خواهند  عمل 
به  مردم  جبهه  در  مبارزاتى  حركات 
ابراز  كارگرى,  اعتصابات  صورت 
در  اى  توده  اعتراضات  و  نارضايتى 
حركت  دوم  روند   ، مختلف  اشكال 
هماهنگ تر  جبهه كشورهاى غربى و 
آمريكا از طريق اعمال فشار اقتصادى 

و نگهداشتن تهديد حمله  نظامى بر 
شكل  سوم  روند  و  رژيم  سر  باالى 
درون  در  جديد  سياست هاى  گيرى 
جمهورى اسالمى براى مقابله با اين 

وضعيت. 
ميان روند حركت مردم  و سياستهاى 
وجود  سازش  براى  امكانى  رژيم 
ندارد و رژيم توان و ظرفيت پيشبرد 
اقتصادى  رفرميستى  سياست هاى 
نارضايتى هاى  كاهش  بمنظور  را 
احتمال  به  بنابراين  ندارد.  مردمى 
بيشتر  بايستى  آتى  ماه هاى  در  زياد 
اروپايى  دول  و  رژيم  سازش  منتظر 
اسالمى  جمهورى  باشيم.  آمريكا  و 
به  سازش  اين  مى كوشد  ايران 
صورتى «برومندانه» صورت گيرد و 
به عبارتى ديگر در شكلى و شمايلى 
و  ايران  مردم  بخورد  «پيروزى» 
دوباره  اظهارات  شود.   داده  منطقه 
احمدى نژاد مبنى بر نابودى اسرائيل 
و  اظهارات تند خامنه اى در مورد 
سازش ناپذيرى در پرونده اتمى در 
در  مى تواند   همگى  اخير  روزهاى 
خدمت پوشاندن سازش هاى پنهانى 
در همين زمينه و نيز در زمينه مسايل 

منطقه اى باشد. 
اين  است  بديهى  آنچه  ميان  اين  در 
ناراضى  مردم  توده هاى  كه  است 
ايران، كارگران، زنان، دانشجويان و 
همه مردم ستمديده و محروم ايران 
از حقوق خود گذشت نمى كنند و 
از عمال فشار بر اين رژيم تا كسب 
پيروزى نهايى از پاى نمى نشينند. به 
همين دليل  وضعيت بحرانى كنونى  
كماكان  آتى  ماه هاى  در  ايران  در 

ادامه خواهد داشت. 

برگردان از پيشرو، 
نشريه كميته مركزى كومه له 

رژيم جمهورى اسالمى و احتمال سازشى 
“آبرومندانه” با گروه 5+1


