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براي نقد و افشـاي تـجـمـعـي کـه             
کـــنـــفـــرانـــس گـــذار بـــه        " بـــنـــام    

دمــوکــراســي روزهــاي هــفــتــم و          
وريـل در واشـنـگـتـن          آ هشتم ماه   

برگزار شـد، کـافـي اسـت انسـان              
اخــبــار و رويــدادهــا و اســامــي             

شرکت کنندگان اين کنفـرانـس را     
اين يـکـي ديـگـر از         .  منتشر کند

کنفرانسهايي بود که به اصـطـالح   
لــتــرنــاتــيــو راســت و     آ قــرار اســت     

بــورژوايــي و مــطــلــوب غــرب را          
ــن        .  شــکــل دهــد     ــا فضــاي اي ام

کنفرانس بخوبي نشان ميداد کـه    

 
 :دادگاه ژنرالھا

 در خدمت نيازهای نمايشی 
 طبقه حاکم ترکيه

 محسن ابراهيمي
 

 نشستن باطل در واشنگتن
 ياشار  سهندي

 
 
 ٤-٥صفحات  

 
هفته گذشته، شروع كار در آغـاز  
ســال جــديــد و بــعــد از تــعــطــيــالت             
نوروزي، هـفـتـه پـر جـنـب و جـوش                  

هفته اي كـه  .  اعتراضات كارگري بود
گوشه اي از فضاي انفـجـاري مـراكـز       

در .  كارگري را بـه نـمـايـش گـذاشـت            
كـارگـر اخـراجـي          ۷۰۰ هفته گذشته   

كـارگـر      ۶۰۰ شهاب خودرو، بيش از 
كـارگـر      ٢٠٠ صنايع فلزي راه دور،       

کارخانه توليد شـمـش چـدن شـرکـت            
ذوب آهـن غـرب کشـور،  كـارگـران              
نساجي مازندران،  سـه هـزار كـارگـر         
ني بر كشت و صنعت كارون شوشتر، 
كارگران دستفروش ميدان گـاز شـهـر      
سنندج و تـعـدادي از مـعـلـمـان حـق              
الــتــدريــس در تــهــران دســت از كــار           

كشيدند و تجمعات اعتـراضـي بـرپـا       
اعــتــصــابــات و تــجــمــعــات      .  كــردنــد

چــنــديــن هــزار كــارگــر در تــهــران و             
شهرهاي مختلف در چندين كارخانـه  
و مركز كارگري، تجـمـعـات مـقـابـل         
فــرمــانــداري هــا  و مــراکــز دولــتــي            
مختلف و جاده بسـتـنـهـا و پـيـكـت            
كردنهاي كـارگـران در كـارخـانـجـات           
مختلف  اين را تاکيـد مـيـکـنـد کـه           
سال جديد سال اعتراضـات گسـتـرده      

 . كارگري است
بعالوه خبر ها حـاكـي از فضـاي        
اعتراضي در ميـان بـازنشـسـتـگـان،         
پرستاران، و عليـه بـيـكـارسـازي هـا           

ــت ــري              .  اسـ ــيـ ــر گـ ــه از سـ ــزمـ زمـ
اعتراضات در ميـان بـازنشـسـتـگـان         
باالست و بـازنشـسـتـگـان در ادامـه             

 بازتاب هفته

 
 سال جديد سال اعتراضات گسترده آارگری

 چند تاكيد مهم

۸ادامه صفحه   

 

آيت اله ها در بـن بسـت قـرار گـرفـتـه             
نيروي عظيمي که در سراسر دنيـا  .  اند

در مقـابـل بـيـش از سـه دهـه اجـراي                  
فرمان هاي الهي بپا خاستـه، آنـهـا را        

اســتــفــتــاي .  مــتــوحــش ســاخــتــه اســت    
مـراجـع مـعـتـبـر         " خبرگزاري ايسنا از   

در مـــورد اجـــراي احـــکـــام          "  تشـــيـــع
 ۲۷ســنــگــســار در روز ســه شــنــبــه               

فروردين فقط از روي کنجکـاوي و يـا       
براي افزايش درجه ايمان و آگـاهـي بـه      
ــنــدگــان ايــن             مســائــل فــقــهــي گــردان

ايسنا يک نـگـرانـي و      .  خبرگزاري نبود
يک وحشت را بـا مـراجـع مـعـظـم در                 

را "  اليـتـغـيـر    " ميان ميگذارد، احکام   
. تلقي کـرد "  الي االبد" ديگر نمي توان 

مبارزه بزرگي که چندين سال است بـر    
عليه احکام اعدام و سنگسـار جـريـان      
داشته، در سالهاي اخير بـه اوج خـود         

حکم سنگسـار سـکـيـنـه        .  رسيده است
محمدي آشتياني، چنان با واکنش تند 
مردم جهان روبـرو شـد کـه حـکـومـت             
امام زمان را وادار به عـقـب نشـيـنـي          

کميته بين المللي عليه اعـدام و    .  کرد
سنگسار و شخصيت هـايـي هـمـچـون          
مينا احدي جمهوري اسالمي را وادار   
به مـتـوقـف سـاخـتـن اجـراي احـکـام                  

 آيات عظام 
 "سنگسار"در بن بست 

 بھروز مھرآبادی

۱۱ادامه صفحه   

همـانـنـد    "  اعالميه جهاني حقوق بشر" 
، هـمـيـشـه مـورد تـوجـه            " دموکراسي" 

. نيروهاي اپوزيسيون راست بوده اسـت 
همانطور که تلقي اين نيروها از آزادي 

بــه دمــوکــراســي مــحــدود مــيــشــود،          
اســتــنــبــاط و تــعــبــيــرشــان از حــقــوق          
انسانها نيز از اعـالمـيـه حـقـوق بشـر           

الــبــتــه ايــن امــري       .   فــراتــر نــمــيــرود   
ايدئولوژيک و آرماني نـيـسـت و ربـط         

چنداني هم به تعريف و تبييـن حـقـوق      
مدني و يا مضمون اعـالمـيـه حـقـوق          
بشر نـدارد، بـلـکـه اسـاسـا امـريسـت                 
سياسي که مستقيما مربوط مـيـشـود    
به جايـگـاه گـفـتـمـان حـقـوق بشـر در                  

دقيقا بهـمـان   .  سياست دولتهاي غربي
صورت که دموکراسي کلمه کليـدي و    
اسم رمز تعـلـق بـه اردوگـاه غـرب در              

مذاکرات جمهوري اسالمي و گـروه      
 ۲۶، فـردا شـنـبـه           " پنج بعالوه يـک " 

فروردين در استانبول آغـاز خـواهـد        

به حکم شرايط بـيـن الـمـلـلـي،           .  شد
منطقه اي و اوضاع ايران و بـنـا بـه          
شــواهــد مــوجــود، ايــن مــذاکــرات          
حساسيت ويژه اي داشته و ميتـوانـد   
از نمونه هاي مشابه قبلي متـفـاوت   

چنانکه اين تصور و انتظار را . باشد
بـعـضـا بـوجـود آورده کـه احـتـمــاال                 

جام " خامنه اي در حال مزمزه کردن 
و کوتاه آمدن در بـرابـر غـرب          "  زهر
مفسران ايراني بـه مـقـامـات       .  است

جمهوري اسالمي يـادآور مـيـشـونـد        
که اشتباه پايان ندادن به جـنـگ بـا        
عراق بعد از فتح خرمشهر را بـيـاد       
ــن                   ــيــش از اي ــاشــنــد و ب داشــتــه ب

 !موسم سرکشيدن جام زهر؟: مذاکرات اتمی در استانبول

 مصطفی صابر

۱۰ادامه صفحه   

 "اعالميه حقوق بشر"سقف کوتاه 

۶ادامه صفحه   

 شھال دانشفر

 حميد تقوايی

 
اهميت شرکت خانواده کارگران در اعتراضات 

 و تبديل شدن به يک نيروی سياسی
 کاظم نیکخواه

 
 کنفرانس راستھا در واشنگتن،

 يک سرشکستگی ديگر 
۲ادامه صفحه  اصغر کریمی  

۳ادامه صفحه   



 2 ١٣٩١ فروردين   ٢۵     انترناسيونال 

در سالهاي اخير اينجا و آنجا شاهد 
حضور خـانـواده هـاي کـارگـران در              
اجتماعات کارگران اعتصابي بـوده    

از جــملــه در هــفــت تــپــه،                  .  ايــم
ماهشهر، در سنـنـدج و در جـريـان           
تــجــمــع کــارگــران شــهــاب خــودرو           
تعدادي از اعضـاي خـانـواده هـاي             

ايـن يـک     .  کارگران حضور داشـتـنـد     
. قدم به پيش است اما کافي نيسـت 

اين مساله امروز بـه يـک گـرهـگـاه            
سياسي مهم براي پيشـبـرد مـبـارزه       

 . کارگران تبديل شده است
 

کارفرماها و دولتشان از همـه تـوان     
خود براي سرکوب ما، بـراي عـقـب        
راندن ما و کـاله گـذاشـتـن سـر مـا             

از امام جمعه هـا    .  استفاده ميکنند
تا حراسـت درون کـارخـانـه هـا، از              
اداره کار تـا وزارت اطـالعـات، از            
نيروي انتظامي تا دادگاه و قانون و   
زندان و صدا و سيما و روزنامـه هـا     
و غيره يکپارچه مشغولند تـا جـلـو      
متشکل شدن کارگران، اعتصابـات  
و اعــتــراضــات آنــهــا و احــقــاق                  

امـا جـبـهـه       .  حقوقشان را بـگـيـرنـد      
کارگران و مردم محروم تنها گـوشـه   
کوچکي از نيروي خود را به مـيـدان   

ايـن وضـع بـايــد عــوض          .  آورده انـد   
. اين ما را به جائي نميرسانـد .  شود

ايــن نــيــرو بــراي مــقــابلــه بــا خــيــل           
. اوباشان حـکـومـت کـافـي نـيـسـت            

قــطــعــا شــرکــت اعضــاي خــانــواده          
کارگران در اجتماعات اعتراضي با 

هزينه ايـاب و      .  موانعي روبرو است
ذهاب، نگهداري کودکان خردسال و 
گرفتاري هاي عديده ديگر، بـعـضـا      

مشکل مردساالري و غيره از جملـه  
اما بنظر . موانع جلو روي آنها است

من مساله اسـاسـي ايـن اسـت کـه              
کارگران اهميت ظاهر شدن بـعـنـوان    
يک نيروي مـهـم و تـعـيـيـن کـنـنـده                
اجتماعي و سياسي را هـنـوز جـدي      

اگر اينرا جدي بگيرنـد،  .  نگرفته اند
آنوقت درمورد تالش بـراي شـرکـت        
گسترده و قدرتمند اعضاي خانـواده  
ها نيز طور ديگري برخورد ميکنند 

. و به آن اهميت درخور خواهند داد  
اين کـلـيـد حضـور خـانـواده هـا در                
تجمعات و ساير فـعـالـيـت هـا نـيـز            

 . هست
 

اين مساله از جهات مختلفي اهميت 
بويژه امـروز کـه تـعـرض هـمـه             .  دارد

جانبه عليه طبقه کـارگـر در جـريـان           
است، بايد در دسـتـور ايـن طـبـقـه و             

فاکتور سرکـوب  .  رهبرانش قرار گيرد
و ترس از دست دادن شغل فـاکـتـوري    
واقعي و مهم است اما آيا راهـي جـز     
به ميدان آمدن طبقه کارگـر بـعـنـوان       
يک نيروي سياسي حتي بـراي حـفـظ        
شغل ها هست؟ راه غلبه بـر عـامـل        

. سرکوب نيـز بسـيـج تـوده اي اسـت             
جمهوري اسالمي بشدت در مـقـابـل      
اعتراضات تـوده هـاي کـارگـر بـراي            

طـبـق   .  معيشـت خـود نـاتـوان اسـت           
 ۳۰ گـزارش ايـلـنـا، در سـال جـديـد                  

درصد کارگران داراي قرارداد مـوقـت   
ايـن يـک رقـم        .  از کار اخراج شده انـد   

طبقه کارگر بـايـد در     .  ميليوني است
مقابل اين تـعـرض وسـيـع بـه شـيـوه              
ديگري بايستد و اوضـاع را بـه نـفـع           

يکي از کليدي ترين . خود عوض کند
و مهمترين فاکتورها براي تغيير ايـن  
اوضــاع و يــک اهــرم مــهــم قــدرت                
کارگران خانواده هاي آنها هستند کـه  

حتي .  بايد وسيعا به مبارزه بپيوندند
اگر در ازاي هر کارگر اعتصابـي يـک     
نفر از اعضاي خـانـواده کـارگـران بـه          

جمع آنها اضافه شود تجمع کـارگـران   
ثانيا، حضـور زنـان     .  دو برابر ميشود

فورا ابعادي به مراتب اجتماعي تر به 
حرکـت مـيـدهـد، انـعـکـاس حـرکـت                
اعتراضي را بسيار بيشتر مـيـکـنـد،       
مردم را بـيـشـتـر تـحـت تـاثـيـر قـرار                 
ميدهد، حتي رسانه هاي حکومت را 
بيشتر به انعکاس آن مجبور ميکند، 
زمينه حرکات بزرگ اجتماعي را در   
شهر فراهم ميکند و تاثير يک حرکت 

و .  اعتراضي را بارها افزايش ميدهد
باالخره يک فاکتور مهم ديگر ارتقـاي  
اعتماد بنفـس، آگـاهـي مـبـارزاتـي،           

. اتحاد و درک قدرت خـود مـيـبـاشـد       
زنان کارگر الزم است نه فقط در نقش 
شرکت کنـنـده در تـجـمـعـات بـلـکـه                
همـچـنـيـن در نـقـش سـخـنـگـويـان،                  
سازمان دهندگان و مـبـلـغـان ظـاهـر         
شوند و شـرکـت در ايـن تـجـمـعـات                  
بسرعت اين قابليت ها را در مـيـان         

طـبـقـه کـارگـر        .  آنان افزايش ميـدهـد  
براي اينکه بعنوان يک نيروي سياسي 
در جامـعـه ظـاهـر شـود بـايـد هـمـه                  

در .  ظرفيـت خـود را بـه کـار گـيـرد                
مقابل تعرض وسيـعـي کـه سـرمـايـه           
داران و دولتشـان در دسـتـور دارنـد،           
اعتصابات و تجمعات پراکنده چـنـد     
صد کارگر اعتصابي هرچنـد بسـيـار      

بـايـد در     .  مهم اما کـارسـاز نـيـسـت         
مقابل اين تعرض دست به يک بسيـج  
تـوده اي زد و شــرکـت خــانــواده هــا               
عملي تريـن و يـکـي از مـهـمـتـريـن                 
اقدامات بـراي شـکـل دادن بـه ايـن                

 . تعرض توده اي است
 

شرايط کنوني حتي با شرايط چندماه 
ــفــاوت دارد       ــزرگ    .  قــبــل ت مــراکــز ب

کارگري زيادي با انبوهي از کارگـران  
مشمول بيکارسازي و بـالتـکـلـيـفـي           
شده اند و شـروع بـه عـکـس الـعـمـل              

تجمعات هر روزه اي مقابل .  کرده اند
مجلس و وزارت کار و دفتر احـمـدي     
نژاد و ساير ارگان هاي رژيم برپا شـده  

. است و اين يـک شـرايـط تـازه اسـت           
معلمان، بازنشستگان و دستفروشـان  
نيز تجمعات متعـددي در مـاهـهـاي         

بعالوه خطـر  .  گذشته سازمان داده اند
بيکاري باالي سر ميليونها نفر ديگر 

قرار دارد و عکس العمل ها گستـرده  
بـايـد بـا تـمـام قـوا بـه                .  تر مـيـشـود   

بـايـد ايـن      .  استقبال اين شرايط رفـت   
تجمعات را به کار هرروزه تبديل کرد 
و در نتيجه، مراکز مختلف کـارگـري   
حتي اگر از قبـل نـتـوانسـتـه بـاشـنـد             
اعتراضشان را هماهـنـگ کـنـنـد بـا           
تجمع هرروزه در مقابل ايـن مـراکـز،      

ثـانـيـا    .  خودبخود بـه هـم مـيـرسـنـد            
بعنوان اقدامـي بـايـد عـاجـل تـالش             
صدچندان کرد که اعضاي خانواده ها 

 . در تجمعات شرکت کنند
 

محالت کارگري و زحمتکـش نشـيـن      
نيز بايد به يـک مـرکـز مـهـم تـحـرک                
کارگران و خانواده هاي آنـان تـبـديـل         

اينجا نيز حضور فعال خـانـواده   .  شود
هاي کارگري حـيـاتـي اسـت و حـتـي             
کليـد راه انـداخـتـن اعـتـراضـات در                

در هر محله اي   .  سطح محالت است
امروز هزاران جوان بيـکـار و هـزاران        
کارگر بـيـکـار شـده هسـتـنـد کـه بـا                  
اعضــاي خــانــواده هــايشــان نــيــروي          

چـنـيـن    .  عظيمي را تشکيل ميدهنـد 
مبارزه اي نه قابل سرکـوب اسـت نـه        

بايـد  .  ميتوان جلو گسرشش را گرفت
بر همه موانع غلبه کرد و اين نيرو را   

راه ديـگـري     .  به ميدان مبارزه کشاند
و مهم اين است که .  مقابل ما نيست

امروز زمينه مساعدتري نسـبـت بـه        
گذشته شکل گرفته است که بايـد بـه     

 . استقبال آن رفت
 

فاکتور مهم ديگري را نيز بايد مـورد  
تـاکــيــد قــرار داد و آن رســانــه هــاي              

اگر کارگران قـرار اسـت     .  جمعي است
بعنوان يک فورس اجتماعي به ميدان 
بيايند نميتوانند به مساله رسانه هـا    

رسانه هـاي فـارسـي      .  کم توجه باشند

زبان خارج و حتي رسانه هاي رژيم را   
مــيــتــوان وادار کــرد کــه اخــبــار                   
اعتراضات را منعکـس کـنـنـد و بـا            

. رهبران اعتراضات مصاحبه کـنـنـد     
عليرغم بورژوائي بودن و ضد کـارگـر   
بودن اکـثـريـت عـظـيـم رسـانـه هـاي                  

هم بـايـد   .  جمعي، اينکار عملي است
از تجمعات عکس و فيلم گرفت و بـه  
همه جا ارسال کرد و هم رسانه هـا را    
بــه اشــکــال مــخــتــلــف تــحــت فشــار          
گذاشت و وادارشان کـرد کـه تسـلـيـم          

بـه هـردرجـه      .  خواست کارگران شونـد 
رسانـه هـاي بـيـشـتـري اعـتـراضـات                
کارگران و حرف و خـواسـت آنـهـا را             
منعکس کـنـنـد، راه بـراي حـرکـات               
ــيــشــتــر بــاز مــيــشــود و               بــزرگــتــر ب
اعتراضـات ابـعـادي اجـتـمـاعـي تـر               

اين نيز الزمه تبـديـل   .  بخود ميگيرد
 . شدن به يک نيروي سياسي است

 
الزمه همه اينها نگرشي اجتماعي تر 

ميگفتند که رهبـران  .  به مبارزه است
کارگري در شرايط خفقان نميتـوانـنـد    

ايــنـرا بــخـش اعـظــم        .  عـلـنــي شــونـد     
گروههـاي چـپ و حـتـي بـخـشـي از                  

اما ديديم .  فعالين کارگري ميگفتند
که چگونه با تـغـيـيـر ايـن نـگـرش و                
بدرجه اي کـه امـروز طـبـقـه کـارگـر                

شناخته شـده   داراي رهبران و فعالين
ميباشد، به همان درجه نيز بيـشـتـر    
به عنوان يک نيرو در صحنه جامعه 

مـوانـع   .  برسميت شناختـه مـيـشـود      
ديگر براي تبديل شدن به يک نيروي 
سياسي در صحنه جـامـعـه را نـيـز            

و .  بايد با قدرت از پيش پا برداشت
اين قبل از هـرچـيـز دسـت رهـبـران             
کارگري و کارگـران کـمـونـيـسـت را           

 .ميبوسد
  ۲۰۱۲آوريل 

 ١از صفحه 

 اهميت شرکت خانواده کارگران در اعتراضات 
 و تبديل شدن به يک نيروی سياسی 

 انترناسيونال 
 را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش آنيد 

 !نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی

 صحبتی با فعالين و رهبران کارگری 



 ١٣٩١ فروردين   ٢۵   ٤٤٦ شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

چقدر کار در ايران براي جـريـانـات    
بورژوايي و راست و ضد انقالب و   
بويژه طرفدار جـمـهـوري اسـالمـي          

بسـيـار مشـکـل       .  سخت شده است
است که انسان آن حقارت و زبونـي  
که در فضاي اين کنـفـرانـس مـوج       
ــانــي مــتــيــن و                 مــيــزد را، بــا زب

واقـعـا   .  محترمانه انعـکـاس دهـد     
اگــر پــوشــش فــعــال رســانــه هــاي           

مريـکـائـي و غـربـي          آ فارسي زبان 
نـفـره      ۲۰نبود، اين تجمع حـدودا    

حتي اسمش هم جايي برده نميشـد  
ن بـه نـام دهـن پـرکـن              آ و کسي از 

بـي بـي     . ( ياد نميکـرد "  کنفرانس" 
سي تعداد را پـنـجـاه نـفـر گـزارش           

ــوم اســت کــه خــود            ).  کــرد مــعــل
جريانات راست هم اميدي بـه ايـن     
نوع کنفرانس ها ندارند و به همين 

بروي خـود،    آ دليل و شايد از ترس 
نفري که دعـوت شـده      ۶۰از ميان 

. بودند اکثريتشان شرکت نـکـردنـد   
مريـکـا   آ اما خود همين که صداي 

و بــي بــي ســي و راديــو فــردا و                 
امثالهم که سـيـاسـت رسـمـي دول          

مريکا و غرب را دنبال ميکننـد،  آ 
ب و تـاب و        آ چنين تجمعي را بـا    

بزرگنمايي مطرح مينماينـد و بـه       
ن دخيل مـي بـنـدنـد، نـيـز خـود                آ 

گوياي وضعيت ناجوري اسـت کـه       
مـده  آ ن گـرفـتـار      آ کل بورژوازي در 

ــه                  ــد ب ــاي ــه ب ن آ اســت و جــداگــان
اين کنـفـرانسـي بـود کـه          . پرداخت

جريانات راست و بعبارت دقيقـتـر   
ــوري             ــه ــم ــدار ج ــرف ــاي ط ــه ــت راس
اسالمي، يعني راست ترين جـنـاح   

نـرا در    آ اپوزيسيون راست ابتـکـار     
ــنـــد     ــتـ اســـم خـــودرا     .  دســـت داشـ

جمهوريخواه و دموکراسي طلب و   
سبز و سـکـوالر و امـثـال ايـنـهـا                  

نهـا کسـانـي      آ در ميان .  ميگذارند
مثل محسن سازگارا، نـوري زاده      
و فــاطــمــه حـقــيــقــت جـو و عــلــي             

شنا و گـويـاي       آ افشاري، نامهايي 
اهـــداف و حـــال و هـــواي ايـــن                 

در ايـن    .  کنـفـرانـس کـذايـي اسـت          
کنفرانس بـنـا بـه گـفـتـه يـکـي از                 
شرکت کنندگانش حتي بکـاربـردن   

واژه 

يـا  .  ممنوع بـوده اسـت      "  براندازي"
حداقل کسي حق نداشته اسـت کـه     
کتبا اين عبارت يا عباراتي شبيه 

نــرا در مــتــون مــربــوط بــه ايــن              آ 
سخنراني هـا  .  کنفرانس بکار ببرد

طبق مـعـمـول در چـنـد مـورد بـا                
اعتراض برخي شرکـت کـنـنـدگـان        
روبرو شد و جلسه به تشنج کشيده 

انتـخـابـات    " اينها فعال تا حد .  شد
در جمهوري اسـالمـي پـيـش       "  زادآ 
يکي از برگزار کننـدگـان   !  مده اندآ
هــي مــيــگــويــد تــجــربــه      آ ن بــنــام     آ 

انقالب در ايران باعث ميشود کـه  
ما مخالف انقالب باشيم و تـنـهـا    
چــيــزي را کــه درســت مــيــدانــيــم            

امـا بـراي     .  اسـت "  زادآ انتخابات   " 
رسيدن به اين هـدف يـک مشـکـل         

ن ايـنـکـه يــک        آ دارنـد و      "  کـوچـک  " 
کسي بايد حـکـومـت اسـالمـي را          

زاد را   آ قانع کند که اين انتخابات 
و ثــانــيــا مــردم از        !  بــرگــزار کــنــد   

انقالب خسته نشده اند بلکـه سـال     
نشـــان دادنـــد کـــه بســـيـــار              ۸۸

. راديکالتر از قبل دنبال انقـالبـنـد   
ــنــهــا ســالــهــاســت دور خــود                 اي
ميچرخند و تجربيات غير انقالبي 
و يا ضد انـقـالبـي در کشـورهـاي            
مختلف را حالجـي مـيـکـنـنـد تـا            

. براي ايـران الـگـو بـرداري کـنـنـد             
فريـقـاي جـنـوبـي،        آ اروپاي شرقي، 

رژانــتــيــن بــعــد از ســرهــنــگــهــا،          آ 
اسپانياي بعد از فرانکـو و حـتـمـا         
بــرمــه کــه ايــن روزهــا دســت بــه              
مانورهايي در ايـن زمـيـنـه زده،              

. ب مــي انــدازد       آ دهــانشــان را        
مساله شان هم اينست که در همـه  
ايـن کشــورهـا تـحـوالتــي صــورت           

لترناتيوهاي بورژوايـي  آ گرفته اما 
مده اند يا سـرکـار مـانـده         آ سرکار 

مردم و کارگران همچنـان بـي     .  اند
نــظــام .  حــقــوق بــاقــي مــانــده انــد        

سرمايه داري دست نخورده بـاقـي     
و اين هـا بـيـشـتـريـن         .  مانده است

چيزي اسـت کـه ايـن جـمـاعـت و                 
و نـمـي   .  اربابانشان دنبال ميکنند

فهمند يا وانمود ميکنند که نـمـي   
فهمند که در ايران اوضاع با هـمـه   
ايــن کشــورهــا مــتــفــاوت اســت و          
جامعه چـپ تـر اسـت، انـقـالب و              
کــارگــر جــاي بــرجســتــه اي دارد،          

زادي زن فعال و راديـکـال       آ جنبش 
است، کمونيسم کارگري و حـزبـش     
يک پاي اصلي سـيـاسـت در ايـران         
اســت و مــردم تــجــربــه ســي ســال            
جـنـگ و کشـاکـش بـا حـکـومــت                
اسالمي را دارند و به هيچ گـوشـه     
ــن حــکــومــت رضــايــت               اي از اي

جمهوري . نميدهند و نخواهند داد
منفور اسالمي کـاري کـرده اسـت        
که هرکس که يک روز هـم بـا ايـن          
حکومت خوش و بـش کـرده اسـت        
جايي در سياسـت ايـران نـخـواهـد          
داشت، چه رسـد بـه سـرپـاسـدار و            
بسيجي و نماينده سـابـق مـجـلـس        
اسالمي و وزير سابق حـکـومـت و      

و همين .  نهاآ پادوهاي ريزودرشت 
باعث ميشـود کـه ايـن جـمـاعـت             
راست به اين وضعـيـت مـفـلـوک و          
بي افقي اسير شوند که چـنـد سـال      

ن در مـيـزنـنـد کـه          آ است اين در و 
يک تشکـل و تـجـمـعـي را شـکـل                

خر با جنگ و دعـوا    آ دهند اما سر
و بن بست بايد راهشان را بکشنـد  

تـابسـتـان سـال گـذشـتـه            .  و بـرونـد  
هميـن سـازگـارا و نـوري زاده  و                 
جريان فدراليست و قـوم گـرايـانـي       
نظير مهتدي و خـالـد عـزيـزي در           
لندن جمع شدند تـا افـتـضـاحشـان        

سـردار  " در مورد جـريـان مشـهـور         
و خـود  .  را ماستمالي کنند"  نقدي

کنفرانس لـنـدن هـم بـه افـتـضـاح                
چـنـد   .  ديگري برايشان تبديـل شـد    

در )  فــوريــه امســال   ( مــاه پــيــش      
استکهلم در کنفـرانـس مـخـفـي و          
کذايي اوالف پالمه جمـع شـدنـد و        
فقط شکست و فضاحت نصيبشان 

اکنون هم در واشنگتن جـمـع     .  شد
شدند و تنها چيزي که مـيـتـوانـنـد      

ن افتخار کنند اينست که ايـن    آ به 
برگزار "  مخفيانه" بار کنفرانس ما 

نشد و پـول بـلـيـط و هـتـلـمـان را                 
بيچاره ها ناچارند !  خودمان داديم

مدام نسبت به فشار بيرون عکـس  
 ! العمل نشان دهند

بطور واقعي هر بار تالش و تقالي 
ــراي            ــران ب اپــوزيســيــون راســت اي
اينکه خـودي بـنـمـايـد و تـکـانـي               

بخود بدهـد، نـاتـوانـي و حـقـارت             
نها را جلوي چشم قرار داده اسـت    آ 

نها رقم آ و شکست تازه اي را براي 
فکر نميکنم هيـچـکـدام    .  زده است

از شـرکـت کـنـنـدگـان، از شـرکـت               
خويش در اين کـنـفـرانـس کـذايـي           

نـهـا   آ چـنـدتـن از        .  خشنود بـاشـنـد   

علنا پشيماني خـودرا ابـراز کـرده        
شايد همان بهتر باشد کـه در      .  اند

خلوت خويش بـه مـديـحـه گـويـي             
يکديگر بپردازند و دست از بـلـنـد      
پروازي و نقشه هـاي غـلـط انـداز           

 .*بردارند

کنفرانس راستھا در 
واشنگتن، يک 
 سرشکستگی ديگر

 
 در گراميداشت اول مه، روزجھانی کارگر

 گردهمايی، سخنرانی، گفت و شنود در ونکوور 
 

 :ايران بعد از جمھوری اسالمی
 

 !دو افق، دو آينده 
 

 اول مه امسال و زمينه هاي عروج سياسي طبقه کارگر در ايران و در جهان -
 بحران استراتژيک بورژوازي در ايران و جهان چشم انداز حکومت کارگري  -
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هفته گذشته اتفاقـي در تـرکـيـه تـوجـه             
رسانه هاي جهان را به خود جلـب کـرد؛     
محاکمه ژنرالهايي که کودتاي خـونـيـن      

در آن هـنـگـام    .  را رهبري کردند ۱۹۸۰ 
اين ژنرالها اعالم کرده بودند بـه خـاطـر      

امروز هم به .  دمکراسي کودتا کرده اند
در .  نام دمکراسي محاکمـه مـيـشـونـد       

اين نوشتـه کـوتـاه، از نـزديـک روي آن                
کـودتـا و ايـن مـحـاکـمـه و مـحـتـواي                     
ســـيـــاســـي ايـــن بـــاصـــطـــالح جـــدال            
دمکراسيها در يک فاصـلـه سـي سـالـه          

 .دقيق ميشويم
، ۱۹۸۰ ســپــتــامــبــر      ۱۲ نــيــمــه شــب     

تانکهاي ارتش خيابانهاي استـانـبـول و      
صبح هـمـان روز،     .  آنکارا را قرق کردند

کنعان اورن، رئيس ستـاد ارتـش اعـالم        
کرد که ارتش امـور را بـدسـت گـرفـت              

را "  مـنـافـع مـلـت واالي تـرک            " است تا 
را "  يـکـپـارچـگـي وطـن        " حراست کنـد،    

را تثبـيـت   "  حاکميت ملي" حفظ نمايد، 
در .  را برقرار سـازد "  دمکراسي" کند، و 

پــوشــش ايــن ســخــنــان آشــنــاي هــمــه             
خونتاهاي نظامي، يورش ارتش طـبـقـه    
حاکم بـر عـلـيـه کـارگـران و نـيـروهـاي                  

 . پيشرو آغاز شد
در فاصله کوتاهي، يک و نيم  مـيـلـيـون     
. نفر در ليست سياه تعقيب قرار گرفتند

هـزار نـفـر       ۶۵۰ نيم ميليون نفر فراري، 
هـزار نـفـر مـحـاکـمـه             ۲۳۰ بازداشت و 

هــزار نــفــررســمــا از حــقــوق        ۱۶ .  شــدنــد
تعداد زيـادي  .  شهروندي محروم گشتند
 ۴۰۰ بـراي    .  فيلم و کتاب توقيف شدند

روزنامه نگار در مجـمـوع چـهـار هـزار          
روزنـامـه    ۳۱   .سال زندان درخواست شد

روزنامه نگار به قـتـل      ۳ نگار زنداني و 
انتشار روزنـامـه هـا بـه مـدت            .رسيدند

براي هفت هزار نفر . يکسال متوقف شد
حـکـم      .از متهمان درخواست اعدام شد

نـفـر از        ۵۰ نفر تصويب و      ۵۱۷ اعدام 
نفر زير شکنجـه    ۱۷۱  .آنها اعدام شدند

ــفــر در اعــتــصــاب غــذا جــان                ۱۶ و ن
نفر هنگام فرار از زنـدان و       ۱۶ . باختند
نفر به شکل هاي مشکوک کشتـه   ۱۶۶ 
نــفــر در زنــدان دســت بــه              ۶۳ .  شــدنــد

تـعـرض وسـيـعـي بـه           .  خودکشـي زدنـد    
اعــتــصــاب .  طــبــقــه کــارگــر آغــاز شــد       

رهــبــران و فــعــالــيــن     .  مــمــنــوع گــرديــد  
کارگري دستگير و زنداني شده و مـورد    

ترتيب روي و بدين .  شکنجه قرا گرفتند
دمـکـراسـي    " دريايي از جنايت ارتـش،      

 .  تثبيت شد" برقرار و حاکميت ملي
جنايت سازمان يافته ارتش تـحـت نـام        

در حقـيـقـت    "  امنيت ملي و دمکراسي" 
قرار بود بـه چـه نـيـازي پـاسـخ دهـد و                  
چگونه بورژوازي ترکيه زمينه سـيـاسـي    

 کودتا را آماده کرد؟ 

. پايان ده هـفـتـاد رخ داد           بعد ازکودتا 
در اوج تقابل جنگ سرد بـيـن غـرب و          
شرق از نقطه نظـر جـهـانـي و در مـتـن               

. بحران حکومتي سرمايه داري تـرکـيـه     
کودتاي ارتش در عين حال هم بـه نـيـاز      
جهاني ابر قدرت غرب پاسخ مـيـداد و       
هم به نياز سرمايـه داري تـرکـيـه بـراي            

 . ثبات سياسي
 : زمينه جهاني

در اوج تقابل جهاني دو ابر قدرت غرب 
و شرق،دکـتـريـن هـري تـرومـن رئـيـس               
جمـهـور آمـريـکـا بـراي جـلـوگـيـري از                   
کشيده شدن کشورهاي منطقه به حيطه 

عمليـات  . " نفوذ شوري فرموله شده بود
اسم رمز عمليات غرب در ايـن  "  گالديو

شـبـکـه    .  کشورها براي اين منظور بـود   
هاي مخفي شبه نظامـي مـتـشـکـل از          
کساني که توسط سازمان سيا آمـوزش  
ويژه داشتـنـد،ابـزارهـاي پـيـشـبـرد ايـن              

ــد     ــودن ــه يــک مــتــحــد         .  هــدف ب ــرکــي ت
استراتژيک آمريکا بـراي جـلـوگـيـري از          
نفوذ شوروي بود وشعبه ترکيـه اي ايـن       

پـيـشـبـرد     "  کاونتر گـريـال    " شبکه به نام  
اين وظيفه در اين کشـور را بـه عـهـده             

 . داشتند

 :زمينه داخلي
در همين دهه هفتاد، طبقه حاکم ترکيـه  
در ادامه سياستهـاي بـانـک جـهـانـي و             
صندوق بيـن الـمـلـلـي پـول، اقـدامـات               
وسيعي عليه طبقه کارگر و مـعـيـشـت       
تــوده هــاي وســيــع مــردم در دســتــور              

گــذاشــتــه و  بــه خــدمــات عــمــومــي،             
بهداشت و درمـان و آمـوزش وسـيـعـا                

در حاليکه تـورم رو بـه       .  حمله کرده بود
افزايش کمر کارگران را خـم کـرده بـود،        
دستمزد ناچيز کارگران کـاهـش يـافـتـه          

ميليونها توده محـروم تـرکـيـه يـا          .  بود
بيکار بودند و يا با دسمتزد نـاچـيـزشـان     
حتي نميتوانستند شکم کودکانشـان را    

اما در مقابل ايـن تـعـرض،      .  سير کنند
عـتـصـابـاتـي گسـتـرده بـا             اکارگران بـا    

حضور صدها هزار نفرو با تظاهراتها و   
. اعتراضات عظيم مقاومت ميکـردنـد  

طبقه کارگر با چـنـگ و دنـدان از حـق             
درسـت سـه سـال        .  خود دفـاع مـيـکـرد        

پيش از کودتا، تجمع نيم ميليون نفـري  
اتــحــاديــه ديســک، تــوســط گــروهــهــاي        
فاشيست و زير نگاه پـلـيـس بـه رگـبـار           

بـه مـدت بـيـسـت دقـيـقـه               .   بسته شـد   
جــمــعــيــت کــارگــران زيــر رگــبــار قــرار           

تعداد زيادي به طـرز شـديـدي        .  گرفتند
 . نفر جانباختند ۳۶ زخمي شده و  

سياستمـداران  که در چنين شرايطي بود 
طبقه حاکم به هر توطئه اي دست زدنـد    
تا شرايط را بـراي کـودتـاي نـظـامـيـان              

جامعه را آنـچـنـان نـاامـن        .  فراهم کنند

کــردنــد تــا ارتــش بــه نــام بــازگــردانــدن           
امنيت به جامعه، اما در حقيقت بـراي    
تامين امنيت سـرمـايـه دسـت بـه کـار             

يک کـمـپـيـن گسـتـرده تـرور بـراه               .  شود
جوخه هاي مرگ را سـازمـان   .  انداختند

دادنــد و بــه جــان رهــبــران کــارگــري،               

گــروهــهــاي  چــپ، ژورنــالــيــســتــهــا و            
در ايـن    .  نويسندگان پيشرو انـداخـتـنـد      

کمپين خونين، همه نيروهاي بـورژوازي    
پولش را بانک جـهـانـي و        .  متحد بودند

صندوق بين المـلـلـي و مـيـلـيـونـرهـاي              
ترکيه تهيه کردند؛ نقشه اش را سازمان 
سيا و شوراي امـنـيـت مـلـي آمـريـکـا               

به خاطر بـيـاوريـد کـه مسـئـول           (کشيد 
ميز ترکيـه در شـوراي امـنـيـت مـلـي                
آمريکا لـحـظـاتـي بـعـدا از کـودتـا بـه                  

بچه هاي " جيمي کارتر پيام داده بود که 
؛ شکنجه اش را ") ما کار را تمام کردند

مـــيـــت ســـازمـــان داد؛ آدمـــکـــشـــي           
مســتــقــيــمــش را جــوخــه هــاي تــرور              
فاشـيـتـسـي و راسـت حـزب سـلـيـمـان                   
دمــيــرل و گــرگــهــاي خــاکســتــري آلــپ          
ارســـالن تـــرکـــش انـــجـــام دادنـــد و                
رجزخوانيها و فراخوانهاي نـجـم الـديـن         
اربکان رهبر حزب رستگـاري اسـالمـي      
براي بـرقـراري حـکـومـت شـريـعـت در               
ترکيه هم ميدان را براي ارتش به عنوان 

. حـافـظ نـظـام سـکـوالر مشـروع کــرد               
الزم است ياد آور شوم در دوره پـيـش         ( 

از کــودتــا و زيــر نــظــارت دولــتــهــاي               
ــالــيــســت تــرکــيــه،      -ســکــوالر نــاســيــون

ميليونها دالر براي ساختن مسـاجـد و       
مدارس قران خرج شـده بـود تـا لشـکـر            
ذخيره آمـاده بـراي مـقـابلـه بـا چـپ و                    

 .) کمونيسم فراهم شود
در متن چنين شرايطي و براي مقابله با 

 بازتاب هفته

 !اساس سوسياليسم انسان است

 :دادگاه ژنرالھا
در خدمت نيازهای طبقه حاکم  ینمايش

 ترکيه

 محسن ابراهيمی

۵ادامه صفحه   
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به راه باديـه رفـتـن بـه از نشـسـتـن                " 
 باطل 

که گـر مـراد نـيـابـم بـه قـدر وسـع                      
 " بکوشم

من نميدانم شيخ اجل سعـدي عـلـيـه       
رحمه چه حالي داشته که اين بيت را   

اما کنفرانسي تحـت عـنـوان      .  سروده
در هــفــتــه    "  گــذار بــه دمــوکــراســي      " 

گذشته در جـرمـي تـاون واشـنـگـتـن            
برگزار شده که طيفي از اپـوزيسـيـون    
از جنس سازگارا و نوريزاده دور هـم      
جمع شدند تا عقل هـايشـان را روي         

سـاخـتـه    "  آلـتـرنـاتـيـوي     " هم بريزند و     
اما نتيجه آن بيتي از سعـدي  .  باشند

شده که نويسنده اي در سايـت گـويـا      
آنرا نتيجه ايـن کـنـفـرانـس دانسـتـه              

) بـيـژن صـفـت سـري         (  ايشان   . است
الـغـرض بـنـا بـر          : "... تاکيد ميکنـد 

اظهارات برخي از برگزارکننـدگـان و     
ايضا شرکت کنندگان اين کنـفـرانـس    
کــه در گــفــتــگــو بــا نــگــارنــده ابــراز            
داشتند، بر آيند ايـن کـنـفـرانـس دو            
روزه نيز همچون هـمـه گـرد هـمـايـي           
هاي اپوزيسـيـون خـارج از کشـورنـه            
تنها حاصلي در اتحاد و همبستگـي  
بين همين چند گروه شرکت کننده از   
بين گروه هاي بي شمار اپـوزيسـيـون      
نداشته بلکه بر بي برنامه بـودن ايـن     
گروه ها و افراد مدعي نجات وطن ، 

 " .صحه گذاشت
اين کنفرانس ادامه کنـفـرانسـي بـود       

پشت " که چند ماه پيش در استکهلم 
برگزار گرديد و کسـي      "  درهاي بسته

هم نفهميد نتيجه چه شد فقط در پي 
انتقادات زياد که بايد شفاف بـود و      
قــس عــلــيــهــذا، نــوريــزاده و بــقــيــه            

و !  اطمينان دادند که اتفاقي نيفتـاده 
گفتند در کنفرانس واشنگتن جـبـران   
ميشود و در آنـجـا درهـا بـاز اسـت              

حضـور خـواهـنـد       "  اصحـاب رسـانـه     " 
داشت و همه در جريان قرار خواهـنـد   
ــه                 گــرفــت و خــيــلــي کســانــي کــه ب
استکـهـلـم دعـوت نشـدنـد، دعـوت              

آنان کـه    " هر چند گفته شد .  ميشوند
دعوت نشدند از تحمل دگر انديشان 

 ۶۰بهرحال قرار بود ".  سرباز ميزنند
با درجه تحمـل بـاال     "  دگر انديش" نفر

در واشنگتن حضور بهـم رسـانـنـد و         
نــفــر از      ۲۰ســرانــجــام بــيــشــتــر از         

مدعوين حاضر نشدند به کنـفـرانـس    
لـزوم مـنـسـجـم سـازي           " بيايند و از       

. بگويند و بشنونـد "  کارهاي سياسي
نفـر هـم هـر         ۲۰و معلوم شد که اين 

ــد و                    ــزن ــي ــاز خــودش را م کــس س
. هيچکس، آن ديگري را قبول نـدارد   

بهرحال تحمل دگر انديشان کار ساده 
 !اي هم نيست

وظـيـفـه    : " بنابه گزارشات يکي گفته 
اپوزيسيون چيزي جز آلترناتيو سازي 

ديـگـري    ."  نيست و نمي تواند بـاشـد  
جـنـبـش سـبـز هـدفـش            :"  بيـان کـرده    

ايجاد موازنه مثبت بـيـن نـيـروهـاي        
منتقد جمهوري اسالمـي و نـهـايـتـا          
بازگشت اصالح طلبان به نظام بـراي    
حفظ انقالب و نظام ميـبـاشـد و هـر         
گونه همکاري جنبش سبز و اصـالح    

با گروهاي برانداز را منتـفـي     طلبان
يـکـي   .  دانسته"  و به ضرر آينده ايران

ضـمـن بـر شـمـردن مضـرات             " ديگـر    
انقالب خواهان حفظ نـظـام کـنـونـي          
جمهوري اسالمي با اندکي تغييـرات  

ــات آزاد شــده              ــتــخــاب ." و ايــجــاد ان
لـزوم بـرقـراري      " شخص ديـگـري بـر      و

فدراليسم و حقوق برابر ملـيـت هـاي      
که هـمـه     ..."  مختلف تاکيد داشتند 

حاضر "  متفکران"اين حرفها از سوي 
. در جلسه مورد اعتراض بوده اسـت   

به همين دليل آخر سر هم نفهمـيـدنـد    
که کنفرانس گذار را چگونه به پايـان  
برسانند از لزوم سخـنـگـو بـراي ايـن          
جمعي گفتند که حتي نتوانستند دو   
کــالم بــا هــم صــحــبــت شــونــد حــال             

 . آلترناتيو سازي پيشکش شان
نويسنده مذکور در سـايـت گـويـا و             
بسيار ديگر از کساني مانند ايشـان    
و مدعوين کنفرانس اعم از آنـهـايـي      
که شرکت کردند و آنهايي که شرکـت  

بايد همديگر را " نکردند مدام گفتند 
تحمل کنيم و با هم بنشينم گفـتـگـو    
کنيم و آنچه به صالح همـگـان اسـت      

از مـنـيـت خـويـش دسـت             .  بپذيـريـم  

بکشـيـم اصـال دمـوکـراسـي يـعـنـي                
همين که همه حرفهايشان را بـزنـنـد        
مسلما در اين مـيـان راه مـنـاسـبـي             
" پيدا ميشود که به صالح وطن باشد

اما چرا اين طيف آدمها يا جريانات 
ســيــاســي هــر وقــت دور هــم جــمــع              
ميشوند حاال چه پشت درهاي بستـه  
چه جلو چشم اصحاب رسانه به جـاي  

" وسـع " حقيقت ايـن اسـت         .  نميرسند
کنشگـران  " هدف .  ايشان همين است

که مـيـخـواهـنـد راه گـذر بـه              "  مدني
دموکراسي را کشف کنند رسيدن بـه  
مقامي است که هم اکنون مقـامـات   
جمهوري اسالمي دارا هستند يعنـي  
سازمان دادن بساط اسـتـثـمـار تـوده        

همه طرحهاي .  زحمتکش مردم ايران
محاصره مدني بـراي    " ايشان مانند 

پـيـشـنـهـادي در        " ( انتـخـابـات آزاد     
يـک روز هـم       !)  کنفرانس بـراي گـذر    

دوام نخواهد آورد چرا که سـي سـال     
تجربه بـه مـردم ايـران ثـابـت کـرده               
است پشت ايـن قـلـنـبـه گـويـي هـا                 

. نقشه شـومـي ريـخـتـه شـده اسـت               
حتي براي يک لحظه هم به خودشـان  
اجازه نمي دهنـد کـه يـک خـواسـتـه             
روشن و مشخص را مطـرح کـرده و       
بگويند، چون اسـاسـا قـرار نـيـسـت           
کــاري بــراي آســايــش مــردم انــجــام          
دهند اما به خودشان وعده دادند با 

ــراســي             ــوک ــه دم ــذار ب ــهــشــت   " گ ب
را احيا کنند که اين ديگـر  "  سرمايه

از محاالت است، براي همين هـمـه     
ايشـان بـه جـاي        "  طرحهـاي مـدنـي     " 

مردم ايران بعد از سه دهـه  .  نميرسد
مبارزه بي امان با يکي از هارتريـن  
رژيمهاي کنـونـي جـهـان اکـنـون بـا              
وجود سرکوب شديد و کشـتـار بـي          

وردهاي زيـادي دسـت       اامان به دست
يافتند که جنبشهايي مانند عـلـيـه      
سنگسار يکي از نمونه هاي بارز آن 
است بطوري که هـمـه آيـت اهللا هـا             

را "  حکـم الـهـي     " ماندند چگونه اين 
شـده اسـت     "  وهن اسـالم   " که موجب 

اين نوشتـه مـجـال      .  را تعطيل کنند
نميدهد کـه بـيـشـتـر بـه ايـن گـونـه                  
جنبش ها بپردازيم اما بهرحـال بـن     
بست اپوزيسيون راست و مشخـصـا   
نشست باطل در واشـنـگـتـن از بـي          
افــقــي ايشــان در جــامــعــه نشــات            
ــمـــل                ــحـ ــدم تـ ــه عـ ــرد نـ ــيـ ــگـ ــيـ مـ

 . *ديگرانديشان

 بازتاب هفته

 نشستن باطل در واشنگتن
یياشار سھند ترورهاي سازمانيافتـه تـوسـط راسـت،          

گروههاي چپ هم به مـقـابلـه بـه مـثـل             
از يــک طــرف تــرورهــاي        .  دســت زدنــد  

متقابل چپ و راست هر روز دههـا نـفـر      
در خيابانها کشته بر جاي ميـگـذاشـت؛    
و از طرف ديگر، ابـزارهـاي کـالـسـيـک           
طبقه حاکم مثل کابينه و پـارلـمـان بـه           
مــحــل کشــمــکــش احــزاب مــخــتــلــف         
بــورژوازي بــراي خــاتــمــه دادن بــه ايــن            
اوضاع و تاميـن امـنـيـت مـورد نـيـاز              
سرمايه تبديل شده بود و نـمـيـتـوانسـت      
نقـش طـبـقـاتـي اش را بـا انسـجـام و                     

بـراي مـثـال، بـه         .  متحدانه پيش بـبـرد    
مدت طوالني پارلمان قـادر نـبـود يـک         

بـورژوازي  .  رئيس جمهور انتخاب کـنـد    
ترکيه شديدا به ثبات سياسي و امنيـت  
ــيــاز داشــت و کــودتــاي              اقــتــصــادي ن

 . تنها ابزار تامين آن بودنظاميان 
و به اين ترتيب همه شرايط آماده شد 
تا رئيس ستاد ارتش، کل اين کمپيـن  
غير رسمـي عـلـيـه چـپ و کـارگـر و                  
کمونيسم را بـه نـام نـجـات مـلـت و                 
ميهن و حفظ وحدت و يـکـپـارچـگـي      
ملت در قالب يـک کـودتـاي خـونـيـن           

ارتش قدرت را بـدسـت     .  رسميت دهد
گرفت تا هم ترکيه را در تقابل جنـگ  
سردي مسـتـقـيـمـا بـه پـادوي طـرف                 
آمريکا تبديل کند و هـم در تـقـابـل             
طبقه کارگـر و طـبـقـه سـرمـايـه دار                
ترکيه، طبقه کارگر را دست بسته در   
قربانگاه بانک جهاني و صندوق بـيـن     

 . المللي پول دراز کند
هنوز بدن قربانيان کودتا گرم بود کـه    

ــي        ــه  مــال  Internationalنشــري
Banking Review      بـا خـونسـردي

يک احسـاس امـيـد در          : " تمام نوشت
ميان بانکداران جهاني بـوجـود آمـده      
اسـت کـه کـودتــاي نــظـامــي تــرکـيــه              
ممکن است راه را براي ثبات سياسي 
بزرگتر به مثابه شرط اساسي تجديـد  

." حيات اقتصادي ترکيه بوجود آورد  
رحيم گـوچ نـمـايـنـده صـنـايـع بـزرگ                
ترکيه، معناي دمکراسـي اي کـه بـا          
چکمه نظاميان مستقر شـده بـود، را       

قـبـل از     : " به اين شکل خالـصـه کـرد     
سپتامبر، ما مـجـبـور بـودم هـر           ۱۲ 

کاري را از طريق دمکـراتـيـک انـجـام        

زير حکومت نظامي ديگـر  . ...  دهيم
مشکلي براي تصمـيـم گـيـري وجـود          

. و بـراسـتـي ايـنـچـنـيـن بـود               ."  ندارد
ــا " تــورگــوت اوزال، رهــبــر حــزب             آن

که بخش بزرگي از مرتجعيـن  " ( وطن
اسالمي و راست ترکيه را زير پوشش 

وريـيـس فـدراسـيــون       )  قـرار داده بـود      
کارفرمايان صنعت فلز که به عـنـوان     
معاون نخست وزير و وزيـر مسـئـول          
اقتصاد و امور مالي انـتـصـاب شـده       
بود با صداي بلند خطاب به هم طبقه 

بـه هـر قـيـمـتـي           : " ايهايش اعالم کرد
 ." ثروتمند شويد

سال از آن کودتا گذشتـه اسـت و        ۳۰ 
امروز ژنرالهايي که بـه نـام اسـتـقـرار          
دمکراسي خون راه انداختند ايـن بـار     

. به نام دمکراسي محاکمه ميـشـونـد   
 معناي سياسي اين تغيير چيست؟ 

جنگ سرد تمام شـده اسـت و مـهـره             
. هاي جنگ سرد هم البد سوخته انـد   

نه غرب و نه بورژوازي ترکيه عـاشـق     
چشم و ابروي کنعان اورن نـبـودنـد و          

محـاکـمـه سـران قـاتـل يـک              .  نيستند
کودتاي خونين که سي سال پـيـش بـا      
سالم و صلوات توسط سرمايـه داري    
ترکيه استقبال شدند امـروز بـه نـفـع           
همان سرمايه  داري در دوره اي ديگر 

اگر آن موقع قدر قـدرتـي آنـهـا       .  است
در خدمت انسجام طبقـه حـاکـم بـود         
امروز يک نمايش قضايي عليـه آنـهـا      
تالشي براي مـنـسـجـم کـردن هـمـان              

بورژوازي رهبران کودتاي . طبقه است
سي سـال پـيـش خـود را بـه دادگـاه                   
مياورد تا هـم نـمـايشـي از عـدالـت               
قضايي راه  بياندازد و هم با محاکمه 
مرد قدرتـمـنـد ديـروزش، حـکـومـت            
امروزش را قدرتمندتر و منسسجم تر 

طبقه سرمايـه دار بـراي حـفـظ           .  کند
منافع طبقاتي اش براحتي خـادمـيـن    

 . خود را قرباني ميکند
بورژوازي ترکيه آن موقع بـا کـودتـاي      
ژنرال اورن و امروز با محاکمه اش بـه  

تامين ثـبـات     :  يک نياز پاسخ ميدهد
سياسي طبقه حاکم و باالخره مهمـتـر   
از هر چيز تحميل فقر و مشقت مورد 
نياز بانک جهـانـي بـر طـبـقـه کـارگـر               
ترکيه، وظيفه اي که امروز بـر عـهـده      

 . *دولت رجب طيب اردوغان است

 :دادگاه ژنرالھا
در خدمت نيازهای طبقه حاکم  ینمايش

۴از صفحه   
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 !به حزب آمونيست آارگری ايران بپيونديد

و امـروز هـم در           -شوروي بـود      برابر 
برابر جنبش اسالم سياسي همين نقـش  

حــقـوق بشـر نــيـز اسـم رمــز               -را دارد  
ديگري براي اعالم تعلق به اين اردوگاه 

اما قبل از توضيح بـيـشـتـر در         .  است
مورد جايگاه و کاربرد سياسي حـقـوق     
بشر براي نيروهاي راست الزم است بـه    
مضمون  اعالميه جهاني حقـوق بشـر     
و درک و تبييني که از حقوق انسـانـهـا      

خـواهـيـم    .  دارد نگاهي داشتـه بـاشـيـم      
ديد که کاربرد ابـزاري حـقـوق بشـر در           
سياست دولـتـهـاي غـربـي کـامـال بـه               
تعبير و تـبـيـيـن مـحـدودي  کـه ايـن                 
اعالميه از حقوق بشر بدست مـيـدهـد    

 . مربوط ميشود
 سندي ناقص و ناکافي

اعالميه حقوق بشر بـيـانـي نـاقـص و            
محدود و همچنين  ناکافي از حقـوقـي   

. است که بشريت امروز طـالـب آنسـت     
ناقص و محدود است به اين دليـل کـه     

 -بسياري از حقـوق پـايـه اي مـردم                
را در     -حتي در جوامعي نظير ايـران      

بعنوان نمونه  ممنوعيت .   بر نميگيرد
مجازات اعدام و يا جدائي مـذهـب از     

و از قـوانـيـن و از سـيـسـتـم                    -دولت 
در اين اعالميه کال غـايـب     -آموزشي

و روشن است که  در جـمـهـوري        .  است
اسالمي و در بسـيـاري از کشـورهـاي           
اسالمزده سـلـطـه مـذهـب و قـوانـيـن                 
مذهبي عامل و توجيه و مـحـمـل نـه         

بلکه زير  ،تنها پايمال کردن حقوق بشر
پا له کردن خود بشر و جـان و هسـتـي        

حتي در دل اروپا پايمـال  .  انسانها است
کردن اسـالمـي حـقـوق مـهـاجـريـن از               
کشورهاي اسالمزده، قتلهاي ناموسي 
و ده ها مورد از نقض ابـتـدائـي تـريـن          
حقوق مـردم بـويـژه زنـان بـر مـبـنـاي                   
قوانيـن شـريـعـه، از طـرف دولـتـهـاي                 

غربي و حـتـي از جـانـب  نـهـادهـا و                    
کـال  "  طـرفـدار حـقـوق بشـر         " نيروهـاي    

اعالميه حـقـوق     .  ناديده گرفته ميشود
بشر نميتواند پرچم مبارزه عـلـيـه ايـن         

. بيحقوقي ها باشـد و عـمـال نـيـسـت            
مبارزه براي جدائي مذهب از دولـت و    
عليه دست درازيهاي مذهب به حـقـوق   
انسانها، در کشورهاي اسالمزده و در     
کشورهاي اروپائـي، تـمـامـا خـارج از            
چهـارچـوب اعـالمـيـه حـقـوق بشـر و                 
تبيين محدود اين اعالميـه از حـقـوق        

 .  انسانها قرار ميگيرد
در مورد مبارزه جهانـي عـلـيـه اعـدام          

امـروز در    .  نيز همين امر صادق اسـت 
نيمي  از کشورهاي دنيا اعـدام امـري       
قانوني است  و در نظـامـهـائـي نـظـيـر          
جمهوري اسالمي اين جنـايـت دولـتـي        
يک ابزار مهم براي سرکوب آزاديـهـا و       
نقض ابتدائي ترين حـقـوق شـهـرونـدان        

در شرايط امـروز دنـيـا ادعـاي           .  است
طرفداري از حقوق بشر بدون مخالـفـت   
با اعدام  و مبارزه براي ممنوعيـت آن    
را از جانب هيچ فرد و يا هيچ  بـيـانـيـه     
و اعالميه اي  نميتوان  و نبايـد جـدي     

 .  گرفت
اما گذشته از غـايـب بـودن دو اصـل             
مــهــم جــدائــي مــذهــب از دولــت و                
ــوعــيــت مــجــازات اعــدام در               ــن مــم
اعالميه حقوق بشـر، در بسـيـاري از            
موارد آنجا هم که اعالميه حقوقـي را    
برسميت شناخته از کلي گوئي  فـراتـر     

 . نرفته است
يک مورد بارز اين مساله حقوق زنان و 

در ايـن    .  برابري کامل زن و مرد اسـت   
اعالميه تبعيض نسبت به زنان کـه در    
هــمــه ابــعــاد حــقــوقــي، اقــتــصــادي و          
فرهنگي يک مساله مهم و مـطـرح در     
همه جوامع امروزي است بطور صريـح  

 .  و مشخص مطرح نشده است
تنها عبارتي که ميتوان از آن بـرابـري       
 زن و مرد را استنباط کرد اينسـت کـه     

هر کس مي تواند بـدون هـيـچ گـونـه            " 
تمايز ، خصوصا از حيث نـژاد، رنـگ،     

، از تمام حقوق و کليـه  ...  جنس، زبان 
آزادي هايي کـه در اعـالمـيـه حـاضـر             

ايـن  ".  ذکر شده است، بهره مـنـد گـردد     

.  کلي گوئي بهيچوجـه کـافـي نـيـسـت          
مساله اينست که در خـود اعـالمـيـه           
بجز نکاتي دربـاره حـق مسـاوي زن و            
مرد در امور خانوادگي، حقوق  زنان و 
ممنوعيت تبـعـيـض نسـبـت بـه زنـان              
اساسا مطـرح نشـده اسـت  و ازيـنـرو                 

برخورداري از حقـوق ذکـر شـده        " اعالم 
، وقــتــي بــيــحــقــوقــي و       " در اعــالمــيــه  

تبعيضات ويژه تحميل شـده  بـه زنـان          
در اعالميه مسـکـوت مـانـده اسـت،            
ربط چندانـي بـه امـر آزادي زن پـيـدا                

 .  نميکند
مساله زن يک مساله پايه اي و بسـيـار   
مهم عصر ما است و اعالم مستقيم و 
شفاف برابري کامل زن و مرد در هـمـه   
ابعاد حقوقي، اجـتـمـاعـي، سـيـاسـي،          
اقتصادي و فرهنـگـي ابـتـدائـي تـريـن            
انتظار از هر نوع سـنـدي اسـت کـه از           

نــمــيــتــوان  .   حــقــوق بشــر دم مــيــزنــد        
درمورد مساله مبتالبه پنجـاه درصـد     
ساکنين کره ارض به کلي گوئي بسنـده  

 . کرد و مدعي دفاع از حق بشر بود
تا آنجـا کـه بـه حـقـوق زنـان مـربـوط                   
ميشود يک نکته ديگر هم الزم به ذکـر  

افـراد     تمـام ماده اول اعالميه به .  است
بـا     بـرادري بشر توصيه ميکند با  روح 

 : يکديگر رفتار کنند
تمام افراد بشر آزاد به دنـيـا       -۱ ماده " 

مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با 
همه داراي عقل و وجـدان      .  هم برابرند 

مي باشند و بايد نسبت به يکديگر بـا    
 "روح برادري رفتار کنند 

تمـام  "و به اين ترتيب از همان ماده اول 
ايـن  !  مرد قلمداد ميـشـونـد   "  افراد بشر

البته يک نکته حقوقي نيست، ظـاهـرا     
يک سهو نگارشي است و مـيـتـوان بـا         
اين توجيه که در زمان تدوين اعالميـه  

حســاســيــت امــروز       -۱۹۴۸ ســال      -
نسبت به دقت سياسي در بيان مسائل 

  -و يا آنچـه امـروز نـزاکـت سـيـاسـي                
politically correctness  - 

خوانده ميشود وجود نداشته اسـت، از    
اما علت هر چه باشـد  .  کنار آن گذشت

در پـيـشـانـي       "  روح بـرادري   " اصطـالح    
سندي که در بقيه بندهايش هـم هـيـچ        
اشاره صريحي به برابـري کـامـل زن و          
مرد نميشود  را بيـشـتـر بـايـد نشـانـه             

حـاکـم بـر نـويسـنـدگـان            "  روح مردانـه " 

بيانيه دانست تا  يک لغزش قلمي و يـا  
 .  ادبي

عالوه بر سکوت و يا کـلـي گـوئـي در         
قبال مهمترين مسائـل دوران مـا، در         
بيانيه از بـرخـي از  حـقـوقـي کـه فـي                  
الحال در تـعـدادي از کشـورهـا مـردم            

مـانـنـد حـق         -بدان دست يـافـتـه انـد         
خــبــري   -بـهــداشـت و درمــان رايــگـان         

بهداشت و درمان يک حق است .  نيست
و نه امتياز و همه دولتها بايد تـامـيـن    
بهداشت و درمـان بـراي کـلـيـه افـراد                 

حق تحصـيـل   .  جامعه را تضمين کنند
الاقل در سطـح  "  رايگان نيز با عبارت 

محدود شـده اسـت       "  تعليمات ابتدائي
در حاليکـه در بسـيـاري از کشـورهـا              
تحصيالت دانشگاهي رايگان نيز جزو 
حقوق مردم برسمـيـت شـنـاخـتـه شـده            

اين نوع حقوق که به رفاه مـردم    .   است
مربوط ميشود  اساسا ثـمـره مـبـارزه         
نيروهاي چپ و انـقـالبـي و مـبـارزات            

. کارگران در جوامع غربـي بـوده اسـت       
مبارزاتي که براي چـنـد دهـه الـگـوي            
دولت رفاه را به طبقه حاکمه در غـرب    
    .و بخصوص در اروپا تحميل کرده بود

امروز دولتها و بورژوازي جهاني بـراي   
حل بحران اقتصادي وخيم و مـزمـنـي        
که گريبانشان را گرفـتـه در حـال پـس           
گرفتن اين نوع حقوق رفاهي هستند و   
دفاع از حق حيات در برابر ايـن يـورش     
بورژوازي به رفـاه و مـعـيـشـت مـردم               
مبارزه اي است که در چارچوب تـنـگ     

 .اعالميه حقوق بشر نميگنجد
 حقوق تامين نشدني

اين نکته آخر ما را به جنبه دوم نـقـدي   
که در باال مطرح شد، يعـنـي نـاکـافـي        

. بودن اعالميه حقوق بشـر مـيـرسـانـد       
درد و مشکل مردم در هـمـه جـوامـع           
حتي آنجـا کـه جـنـبـه حـقـوقـي پـيـدا                   
ميکند يـک مسـالـه صـرفـا حـقـوقـي                 
نيست بلکه  در مناسبات و واقعـيـات   

حـق  .  اقتصادي و اجتماعي ريشه دارد  
مسافرت، حق استراحت و برخـورداري  

و باالخره حق حيـات   ،از اوقات فراغت
ــدگــي                 ــرخــورداري از يــک زن و حــق ب
آبرومندانه که در اعـالمـيـه ذکـر شـده           
تنها در صورتي عمال متحقق ميشود 
که توده مردم توان و وسع اسـتـفـاده از        

کـارگـر   .  اين حقوق را داشـتـه بـاشـنـد           

بيکارشده،  جواني که نـمـيـتـوانـد کـار         
پيدا کند، و يا کسي که مجبـور اسـت     
روزي هشت ساعت کار کنـد و هـنـوز        
قادر به تامين معاش و يا حداقـلـي از     
رفاه براي خود و خانواده اش نـيـسـت،        
خود بخود و عمال از حق استـراحـت و     
اوقات فـراغـت و مسـافـرت و غـيـره                  

حـتـي حـق آزادي بـيـان            .  محروم است
 -بدون امکان دسترسي به رسانـه هـا       

که در انحصار دولتها و يـا سـالطـيـن           
 -رسانه اي نظير ربـرت مـردوخ اسـت         

اعالميـه  .  معناي عملي چنداني ندارد
مانند بسياري از دولتهـا    -حقوق بشر 

از برابري همه افراد در بـرابـر قـانـون         -
در حاليکه مساله بـر  .  صحبت ميکند

سر برخورد برابر قانون بـه هـمـه افـراد           
اين برخورد برابر بدون تضـمـيـن      .  است

برابري اقتصـادي و اجـتـمـاعـي هـمـه              
 . افراد جامعه امکانپذير نيست

امروز دفاع از حـق زنـدگـي و رفـاه و                 
مـبــارزه عـلــيــه تــبــعـيــض اقـتــصــادي           
 ،فاحشي که در همه جوامع وجود دارد

يک عرصه مهم و تعيين کـنـنـده بشـر         
بــراي بــرخــورداري از حــقــوق انســانــي         

جنبش جهاني که علـيـه سـلـطـه        .  است
يک درصديها براه افتاده اساسا هـمـيـن    
تبعيض فاحش و دره عميق بين فقـر و    

ايـن  .  دثروت را مورد حمله قرار ميده
است عليه بيحقوقي اکـثـريـت    حرکتي 

عظيم مردم جهان در برابر سـلـطـه يـک       
درصــد حــاکــم در هــمــه کشــورهــا؛ و            
جــنــبــشــي اســت بــراي حــق دخــالــت            
مستقيـم مـردم در سـيـاسـت، عـلـيـه                 
ــراي                ــوق مــردم، و ب ــهــاي مــاف ــت دول
برخورداري از حـق حـيـات و رفـاه در               
مقابله با سـرمـايـه داري بـحـرانـزده و               
سياستهاي رياضت کشـي اقـتـصـادي         

 .آن
ممکن است گفته شود بيـانـيـه حـقـوق        
بشر يک سند حقوقي است و نميتـوانـد   

امـا  .  وارد مسـائـل اقـتـصـادي بشـود            
مسائل اقتصادي مستـقـيـمـا بـه حـق           

الزمـه  .  زندگي مردم مربوط ميشـونـد  
آنکه، آنطور که در ماده يک اعـالمـيـه      

انسانها از لحاظ حيـثـيـت    " آمده است، 
برابر باشند اينست که از نظـر  "  و حقوق

موقعيت اقتصادي و اجتماعـي بـرابـر      
۷ادامه صفحه   

 "اعالميه حقوق بشر"سقف کوتاه 

 ١از صفحه 



 ١٣٩١ فروردين   ٢۵   ٤٤٦ شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

کودک يک خانـواده کـارگـري از        .  باشند
همان بدو تولد از هيچ نظر با کـودکـي     
که در يک خانواده سرمـايـه دار بـدنـيـا          
آمده است برابر نـيـسـت و در سـراسـر              
زندگي خود از امکان و شانس بسـيـار     
کــمــتــري از نــظــر امــکــانــات رشــد و              
تحصيل و تاميـن اقـتـصـادي و بـهـره             

يـک زنـدگـي انسـانـي          مندي از رفاه و     
تمام افراد بشـر آزاد      . " برخوردار است

ولــي آزاد زنــدگــي     "  بــدنــيــا مــي آيــنــد    
جامعه طبقاتي، و در عصر . نميکنند

ما نظام بردگي مزدي، آزادي را  حتي 
اگر در اسنادي نظير اعالميـه حـقـوق      
بشر بروي کاغذ بـرسـمـيـت شـنـاخـتـه             
باشد، عمال و در زنـدگـي واقـعـي از             
بــخــش عــظــيــمــي از جــامــعــه ســلــب           
مــيــکــنــد؛ اکــثــريــت عــظــيــمــي کــه             
مجبورست براي تامين مـعـاش خـود      
روزي هشـت سـاعـت کـار کـنـد و بـا                  
اينهمه از توان و امـکـانـات مـالـي و            
اجتماعي استفاده از آزاديها و حقوقي 
که صاحبان سرمايه و ثروتمندان از آن 

 . برخوردارند محروم باشد
اعالميه از ممنوعيت بردگي   ۴ ماده 

صحبت ميکند در حـالـيـکـه مسـالـه           
. امروز مردم جهان بردگي مزدي است

بشريت مدتهاست از نظام بـرده داري      
صاحبان بـرده جـاي       .  عبور کرده است

خود را به صاحبان سرمايه و بـردگـان     
. جاي خـود را بـه کـارگـران داده انـد                 

عامل اسارت بشـر امـروز کـارمـزدي         
نويسندگان بيانيه حقـوق بشـر،     .  است

درست مانند آزاديخواهان رم باسـتـان   
که درکشان از آزادي از چارچوب نظام 
ــت، درک                 ــرف ــي ــم ــر ن ــرات ــرده داري ف ب
محدودي از آزادي و حـقـوق انسـانـهـا        
دارند که از چارچـوب نـظـام سـرمـايـه           

در اعــالمــيــه   .   داري فــراتــر نــمــيــرود    
حقوق بشر حق مالکيت فـردي  بـدون       
هيچ قيد و مـحـدوديـتـي  بـرسـمـيـت               

حـال آنـکـه ريشـه         .  شناخت شده اسـت 
مسائل بشـريـت عصـر مـا حـتـي در               
سطح حقوقي چيزي جز مالکـيـت يـک      
درصديها بر کارخانجات و مـعـادن و       

 .ديگر منابع توليدي نيست
با توجه به همه نکات فوق بايد گفـت   

که اعالميه جهاني حقوق بشر نيازهـا  
و مطالبات و مبارزات بشر امروز، از 

نان و آزادي و کـرامـت     "انقالبات براي 
تا جنبش نود و نه درصديها،  "  انساني

تا مبارزه عليه سلطه دولتي مـذهـب،   
و تا مبارزه عليه تبعيـض نسـبـت بـه         
زنان، را نمايندگي نميکند و نميتواند 
بيانگر  آرمان آزاديخواهـي و بـرابـري        

 .طلبي بشريت امروز باشد
 حقوق بشر و نيروهاي اپوزيسيون 

در اين ترديدي نيست که  نقض حقوق 

بشر، حتي در همان شـکـل مـحـدودي       
که در اعالميه جهاني تـعـريـف شـده،       
يک خصوصيت رژيمهاي سرکـوبـگـري    

نـقـض   .  مانند جمهوري اسالمي اسـت 
اين حقوق از جانب هـر دولـتـي بـاشـد          
بايد وسيعا و قويا مورد اعتراض قرار 

هـر  .  بگيرد و بـچـالـش کشـيـده شـود              
انتقادي به اعالميه حقوق بشر  و نقـد  
کمبودها و نارسائيهاي آن نـبـايـد ذره      

قاطعـيـت افشـا گـري و            واي از تيزي 
اعتراض به حکومتهاي جنـايـتـکـاري     
کــه مــفــاد ايــن اعــالمــيــه را زيــر پــا             

اما نکته اسـاسـي   .  ميگذارند، بکاهد
اينسـت کـه حـتـي بـراي پـيـشـروي و                   
موفقيت در هـمـيـن مـبـارزه بـايـد از              
. اعالميه حقوق بشر بسيار فراتر رفت

فراتر هم به معني مبارزه اي ريشه اي 
تر و عـمـيـق تـر و هـم  جـامـع تـر و                       

 .گسترده تر
مشــخــصــا در ايــران تــحــت ســلــطــه              
جمهوري اسالمي بدون جدائي مذهب 
از دولت و قوانين سخني هم از حقـوق  
بشر نميتواند در ميان باشد و ازيـنـرو   
کسي که بخواهد مبارزه بـراي حـقـوق      
مــردم را بــه اعــالمــيــه حــقــوق بشــر              
محدود کند  نه تنـهـا راه حـل بـلـکـه             
اساسا صورت مساله واقعي را درست 

 . نديده است
ادعـاي نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون مـلــي               
مذهبي حکومـت مـبـنـي بـر ايـنـکـه               
اسالم و قوانين شـرعـي تـنـاقضـي بـا           

حــقــوق بشــر نــدارد اســاســا بــه ايــن               
خاطرممکن شده که اعالمـيـه حـقـوق       
بشر در مورد ضرورت سکوالريسـم و    

. جدائي مذهب از دولت ساکـت اسـت    
اسالميها ميتوانند خود را بـه    -ملي 

حــقــوق بشــر مــتــعــهــد بــدانــنــد و در             
همانحال خواهان حـکـومـت مـذهـبـي         

نـقـد و     .  نوع ديگري در ايـران بـاشـنـد        
که خـود بـخـش           -افشاي اين نيروها 

مهمي از مبـارزه در دفـاع از حـقـوق             
در چـارچـوب اعـالمـيـه           -مردم است

حقوق بشر ممکن نيست بلکه تنها با 
ــراي                  ــارزه ب ــرچــم مــب ــنــد کــردن پ ــل ب
سکواليسم، عليه اعدام و سنـگـسـار،    
عليه قصاص، عليه آپارتايد جنسي و 

 . غيره امکانپذير است
مــبــارزه در ايــن عــرصــه هــا دقــيــقــا            
همانسـت کـه نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون               
راست مـدعـي دفـاع از حـقـوق بشـر                 

در .  هــمــواره از ان احــتــراز کــرده انــد           
مبارزه عليه اعدام، عليـه سـنـگـسـار،        
عليه حجاب اجباري،  عليه آپـارتـايـد      
جنسي، در مبارزه عليه پـيـشـرويـهـاي      
نيروهاي اسالمي و قوانين شـريـعـه در      
قــلــب اروپــا،  در  دفــاع از حــقــوق                    
افعانستانيها در ايران، در مبارزه براي 
حقوق پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي در خـارج               
کشور،  و در عـرصـه هـاي مشـخـص              
ــيــروهــاي                 ــبــيــل، از ن ــگــر ازيــن ق دي
اپوزيسيون راست که خـيـلـي مـايـلـنـد            
خود را با حقـوق بشـر تـداعـي کـنـنـد              

اينان نـه خـود مـبـتـکـر           .  خبري نيست
چنين جدالهائي هسـتـنـد و نـه حـتـي               
وقتي چنين مبارزه اي مانند کـمـپـيـن       
نجات سکينه  و يا مانند مورد اخـيـر     
دفاع از پناهندگان در شهر ورتسبورگ 
آلمان،  بـه هـمـت کـمـونـيـسـتـهـا بـراه                    
ميافتد و توجه جهانيان را بخود جلـب  

ظاهرا .  تکاني بخود ميدهند ،ميکند
بــراي نــيــروهــاي راســت طــرفــداري از           
اعالميه حقوق بشر ايـن خـاصـيـت را           
دارد که از مبـارزه بـراي خـواسـتـهـا و             
مطالبات مشـخـصـي کـه هـر روز در              
جامعه ايران و در خـارج ايـران جـريـان         
دارد، طفره بروند و در مـبـارزه مـا و              
نيـروهـاي چـپ  بـراي حـقـوق زنـان و                    
مــحــکــومــيــن بــه اعــدام و زنــدانــيــان           
سياسي و پناهندگان و غيره در بهترين 

. حالت نقش تماشاچي را ايـفـا کـنـنـد           
همانطور که در ابتداي مقاله اشاره شد 
براي اين نيروها حقوق بشر نيز مـانـنـد    
دموکراسي اسم رمزي است کـه تـعـلـق       
آنان به اردوگاه غرب را اعالم ميکند و 
نه دفاعشان از حقوق مشـخـص مـردم      

ــنــد            .  را حــقــوق بشــر پــنــاهــي، هــمــان
دموکراسي پناهي اين نيروها، ربـطـي     

بلکـه    به حقوق و آزاديهاي مردم ندارد،
تالشي است براي راه يافتن به سنـاريـو   
ــتــهــاي             ــيــو ســازي دول ــات ــتــرن  هــاي آل

 .*غربي

 "اعالميه حقوق بشر"سقف کوتاه 
 ۶از صفحه 

سـال     ۳۳جمهوري جنايت اسـالمـي       
است که با تکيه بر قوانين پوسيده و   

مـتــحــجــر شــريــعــت و بــا تــکــيــه بــه             
سيستمهاي نظامي و امنيـتـي خـود      

در کنترل اعتراضات مـردم بـه       سعي
جان آمده از تـعـدي،تـجـاوز و اعـدام          

کشـــتـــار و        هدر دو   .  نـــمـــوده اســـت   
اعدامهاي کور و خـفـقـان جـهـنـمـي              

تــا    ۱۳۶۰ســالــهــاي          رژيــم يــعــنــي   
که خود معلـول اعـتـراضـات        ۱۳۶۷

ميليونـي مـردم بـر عـلـيـه رژيـم بـه                   
خصوص حق طلبي نسل جوان پنجاه 
و هفتي بـود، بـا آمـار مـحـتـاطـانـه               

از فرزندان انقالب بـه خـاک      ۱۵۰۰۰
ايـن رونـد تـا        .  و خون کشيـده شـدنـد     

بـا     ۱۳۸۸خيزش دوباره ميـلـيـونـي       
هـرگـز         افت وخيز ادامه داشتـه ولـي    

حاکميت جنايت .  متوقف نشده است

کار اما با تکيه به سيستم قضايي و 
نظامي امنيتي خـود جـهـت کـنـتـرل           
اعتراضات با صدور احکام سنگـيـن   
اين پيام را در مقابـل جـامـعـه قـرار          
ميدهد که هزينـه هـر گـونـه حـرکـت             
اعتراضي ميتواند بسـيـار سـنـگـيـن         

 .باشد
سـال     ۳۳جنايت پيشگـان اسـالمـي        

انـد تـا روايـتـي            است که تالش کـرده   
دروغين و ساختگـي بـه غـيـر از آن             
واقعيتي که در پشـت ايـن جـنـايـات          
خوابيده بـر حـافـظـه تـاريـخ و مـردم                

هاي قربا  و اما خانواده. تحميل کنند
نيـان  جـنـايـت جـمـهـوري اسـالمـي                  

. روايتي ديگري را بيـان مـي کـنـنـد         
آنــان مــي گــويــنــد کــه فــرزنــدانشــان          
جنايتکار نبوده اند و آنان اکثرا بدون 
محاکمه و يا با محـاکـمـات مـجـدد        

هـاي     اي به چوبه فرمايشي چند دقيقه
دار و اعدام سـپـرده شـدنـد و يـا در                
دستگيريهاي گروهي خياباني در جا 

جمهوري اسالمـي از    . به قتل رسيدند
اينکه حرکت حق طلبانـه و بـه واقـع          

حـقـيـقـت         اين حامالن واقعي  انساني
به خروشي عظيم و بـرانـداز تـبـديـل            

.  بـاشـد     شود شديـدأ در وحشـت مـي         
از هـزاران           منصوره بهکـيـش يـکـي      

حامالن واقـعـي تـاريـخ کشـتـارهـاي            
جمهوري اسالمي است، که ميتوانـد  
کاتاليزاتور حرکتي نويدبـخـش بـراي      
مردم و در عين حال دهشتناک بـراي    

منصوره با قلم و قدم ، بـا  .رژيم باشد
حضور خود در گورستان خـاوران کـه     
تعداد زيادي از قربانيان اعـدامـهـاي    
دهـه شــصـت و بــه ويـژه بـخــشـي از                  
قربانيان کشتار زندانيان سياسـي در    

در آنـجـا در گـورهـاي              ۶۷تابستان   
فردي يا جمعي دفـن شـده انـد و بـا               
حضور خود در پارک اللـه و مـراسـم          

بستگان قـربـانـيـان بـه پـاسـداري از                
 .حقيقت و انسانيت پرداخته  است

 
و    ۸۸بعد از اعتراضات خرداد سال   
ها  و  سرکوبها، کشتارها، دستگيري

شکنجه دستگير شده گـان بـه دسـت        
اي    رژيم، مـنـصـوره، بـه هـمـراه عـده             

ديگر از خانواده هايي که درطول اين 
سالها عزيزي  را از دسـت داده انـد           

حـامـيـان    " گروهي تشکيل داد به نام 
اين گـروه سـه       ".  مادران عزادار ايران

: خواسته اصلي را پيگيري مي کـنـد    
آزادي هــمــه زنــدانــيــان ســيــاســي،          "  

مــــجــــازات عــــامــــالن و آمــــران              
سال گذشته رژيـم و     ۳۳هاي  جنايات

منصوره بـه دلـيـل      ".  لغو حکم اعدام
هـا     ها و از پا نـنـشـسـتـن        اين فعاليت

مرتب مورد اذيت و آزار قرار گرفـتـه   
دادگـاه     ۱۵اسـت و ايـنـبـار شـعـبـه                

دي   ۴انقالب اسالمي که در تـاريـخ       
منصوره را مـحـاکـمـه کـرده           ۱۳۹۰

اجتماع و تبـانـي   " بود، او را به اتهام 
و تبليغ بر عليه   بر عليه امنيت ملي

بـه چـهـار سـال و نـيـم زنـدان                  "  نـظـام  
در واقـع جـرم       .  محکوم کـرده اسـت       

منصـوره عـدم سـکـوت در مـقـابـل                
کـتــمـان حـقــيـقــت و بـيــان دروغــيــن              
جمهوري اسالمي از کشـتـار هـزاران      

بوده    ۱۳۶۷انسان آزاده در تابستان 
جــمــهــوري اســالمــي     .  بــاشــد   و مــي  

نتوانسته است که او را بـه سـکـوت            
اي جز حذف  بکشاند و در نتيجه چاره

 .بيند فيزيکي او و امثال او نمي
 

اطالعيه کميته دفاع از زندانيان سياسي در  
 مورد حکم زندان خانم منصوره بھکيش

۸ادامه صفحه   
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اعتراضاتشان در اسفند ماه پيـگـيـر    
خواستهايشان هستند و به انتـسـاب   
متهـم رديـف اول پـرونـده كـهـريـزك                
سعيد مرتضوي به مديريت تـامـيـن      

ايـن مـوضـوع      .  اجتماعي معترضند
فضاي اعتراضي در ميان آنان را بـه    

خصـوصـا   .  مراتب تشديد كرده است
اينكـه كـيـس سـعـيـد مـرتضـوي و                 
جنايتهايش، موضوع اعتـراض كـل     

در جـامـعــه اي كــه         .  جـامـعـه اسـت      
خواست قلبي مردم محـاكـمـه هـمـه        
سران جنايتكار رژيم است،  باز شدن 
پرونده مرتضوي فرصتي اسـت بـراي     
مردم بـراي حـملـه بـه يـكـي از ايـن                  
جنايتكاران و كنـار زدنـش، پـرونـده         
اي كــه تــا  ســرنــگــونــي جــمــهــوري            

ويـژگـي   .  اسالمي باز خواهد مـانـد       
ديگر اين كيس اينجاست كه  وجـود    
مرتضوي موضـوع نـزاعـهـاي درون         

او در درون خـود        .  حکومـتـي اسـت     
حكومت شاكـيـان صـاحـب نـفـوذي            
دارد، از همين رو از يـكـسـو حـكـم            
جلب وي را صـادر كـرده انـد و  از                  

مــيــلــيــارد    ۳۵ ســوي ديــگــر دولــت       
تومان بـابـت بـدهـي هـاي صـنـدوق              
تامين اجتماعي هزينه كرده است تا 
بلكـه ايـن جـالد كـهـريـزك را بـراي                  
مديريت در تامين اجتماعـي قـالـب      

جالب است شوراهاي اسـالمـي   .  كند
نيز آبرو باخته تر از هر وقت به صـف  

. حاميان اين جنايتكار پيوسـتـه انـد     
خالصه و بـطـور واقـعـي مـرتضـوي             
روي دستشان مانده است و دارند بـه    
سر هم ميزنند و در آستـانـه اول مـه        
ما شاهد همه اين كشاكش ها و نيـز  
شدت گيـري فضـاي اعـتـراضـي در            

 . ميان بازنشستگان هستيم
در ميان پرستاران نيز در ادامـه   

اعتراضات اسفند ماه خود بـخـاطـر      
سطح نـازل حـقـوقـهـايشـان و فشـار              
باالي كاري، صحـبـت از پـيـگـيـري           

هـمـچـنـيـن در        .  خواستهايشان است
ــري               ــارگـ ــز كـ ــراكـ ــاري از مـ ــيـ بسـ
كارفرمايان و دولت غياب كـارگـران     

ــوروزي  را                 ــعــطــيــالت ن ــام ت در اي
فـرصـتـي ديـده و قـرارداد كـارگـران                
قراردادي را تمديد نكرده اند و بنا بر 

درصـد از       ۳۰ خبرهاي منتشر شده   
كارگران قراردادي در سال جـديـد بـه        
كار گرفته نشده و از كار بيكار شـده    
انــد  و ايــن خــود زنــجــيــره اي از                   
اعتراضات كارگري را در پي خواهد 

گراني سرسام آور و افـزايـش       .  داشت
هر روزه قيمت ها نيز چاشني فضـاي  
انفجاري در مـيـان كـارگـران و كـل              
جامعه شده و همـه ايـنـهـا  زمـيـنـه              
هاي مـوج جـديـدي از اعـتـراض و                
مبارزه در ميان كـارگـران را فـراهـم           
كرده است كه سرآغازش را در هفـتـه   

از جـملـه ايـن        .  گذشته شاهد بـوديـم    
اعتراضات مي توان به تجمعات هر 
روزه كـارگـران در مـقـابـل مـجـلـس               
اسالمي و دفتر احمدي نژاد و تبديل 
اين مكان ها به محـل اجـتـمـاعـات        

. چند صد نفره كارگـري، اشـاره کـرد       
كــارگــران شــهــاب خــودرو هــم در              
اعتراض به بيكارسازيهـا بـه هـمـراه         
خانواده هايشان دست بـه اعـتـراض        
زده و سـپـس اعـتـراض خـود را بـا                 
تجمع در مـقـابـل مـجـلـس و دفـتـر               

 .   احمدي نژاد ادامه دادند
توجه به اين مجموعـه خـبـرهـا        

تصــويــر روشــنــي از حــال و هــواي             
جنبش اعتراضي كـارگـري در آغـاز        
سال جديد و در آستانـه روز جـهـانـي         

فضـايـي از     .  كارگر بدسـت مـيـدهـد      
اعتراض و مبارزه كه بر نـكـات زيـر      

  :تاكيد بيشتري ميگذارد
اجتماعات كارگري محلـي    -۱

براي سازمانيابي اعـتـراضـات      
 كارگران 

 
روزي نـيـسـت كـه در ايـن و آن                
كارخانه، در اين شهر و در آن شـهـر         
تجمع و اعتـراض كـارگـران صـورت         

هفته گذشته هـمـانـطـور كـه          .  نگيرد
باالتر اشاره كردم از اين جهت هفـتـه   

يك گام مـهـم     .  پر جنب و جوشي بود
در اين اعتراضات بـه راه انـداخـتـن           
گفتمان مجمع عمومي كـارگـري بـه      
عنوان ظرف اتحاد و سـازمـانـيـابـي        

در همـيـن جـمـع شـدنـهـا            .  آنان است
است که بايد به كـارگـران نشـان داد          
كه قـدرت آنـهـا در جـمـع بـودنشـان                
است و انجام اين كار بصورت منظـم  
و هفتگي يك راه مـمـكـن و عـمـلـي           

متحد ماندن و متشكـل شـدن آنـان        
بــراي پــيــگــيــري خــواســتــهــا و                  

بـايـد بـراي ايـن         .  مطالباتشان اسـت 
كار تالش عملي كرد و همانطور كـه  
كارگران بازنشسته اعالم داشتـه انـد     
كه هـر هـفـتـه در مـقـابـل تـامـيـن                     
اجــتــمــاعــي جــمــع شــده و مــجــمــع           
عمومي خود را تشكيل ميدهـنـد و     
خواستها و اعـتـراضـاتشـان را پـي              
ميگيرند، در هـمـه جـا فـعـالـيـن و                
رهبران كارگران با همين افق حـركـت   
کـــرده و مـــبـــارزات كـــارگـــران را             

اين شـرط مـهـم        .  سازماندهي كنند
قدرتـگـيـري و گسـتـرش مـبـارزات              

بايد تالش كـنـيـم كـه        .  كارگري است
اجتماعات اعتراضي كارگران را  بـه  
مجمع عمـومـي و مـحـل تصـمـيـم              

  .گيري آنان تبديل كنيم
تــجــمــع مــقــابــل مــجــلــس          -۲

اسالمي و مراكز دولتي محلي 
براي همبسـتـگـي اعـتـراضـات         

 كارگري
 

جمع شـدن مـقـابـل مـجـلـس و                
ــتــي يــك ســنــت رايــج               مــراكــز دول

. اعتراضات كارگري در ايـران اسـت      
بدرجه اي كه اعتراضات گسترده تـر    
ميشود، ما شاهد تـجـمـعـات جـمـع         
هاي وسيعتري از كارگـران و بـخـش        
هاي مختـلـف جـامـعـه در مـقـابـل               

تـجـمـع در      .  چنين مراكزي هسـتـيـم     
چنين مكانهايي زميـنـه مـنـاسـبـي         
براي جلب همـبـسـتـگـي كـارگـري و            
بخش هاي ديگر جـامـعـه را فـراهـم          

خصوصـا تـحـوالت امـروز         .  ميكند
جهاني، تجربه اي چون والستـريـت و     
تحصن كردن در مقابل مراكز قدرت 
يك درصدي هاي حاكم، افق روشنـي  
به اعتراضات كارگري در ايـران نـيـز      

از همين رو اسـتـفـاده از          .  داده است
چــنــيــن مــراكــزي بــراي تــجــمــعــات         
اعتراضي كـارگـري در شـرايـط پـر              
جنب و جـوش اعـتـراضـي كـنـونـي              
جايگاه و اهـمـيـت ويـژه تـري پـيـدا                

در عين حال سرزدن بـه ايـن     .  ميكند
مراكز، انعكـاس اخـبـار تـجـمـعـات            
اعتراضي در آنجا و گرفتن عكس و   
فيلم جنبه ديگري از كـار اسـت كـه            
جوانان و دانشجويان نـقـش مـهـمـي          
ميتـوانـنـد در ايـن زمـيـنـه داشـتـه                  

   . باشند
ــواده هــاي           -۳   شــركــت خــان

كارگري يك فـاكـتـور مـهـم در            

اجـتـمـاعـي شـدن اعـتـراضـات             
 كارگري

شركت خانواده هاي كارگـري در    
اعتراضات كارگري، يك جنبه مـهـم   
قدرتيـابـي اعـتـراضـات كـارگـران و              
كشاندن دامنه آن به سـطـح جـامـعـه        

الــبــتــه كــارگــران بــه تــجــربــه         .  اســت
اهميـت و جـايـگـاه ايـن امـر را در                   
مبارزات خود دريافته اند و شـركـت     
خانواده هاي كارگري خـوشـبـخـتـانـه       
هر روز جايگاه بيشتري در مبـارزات  

نـمـونـه اش      .  كارگري پيدا كرده است
در همين هـفـتـه اخـيـر بـود كـه مـا                 
شاهد شركت تجمع كارگران شـهـاب     
خودرو به هـمـراه خـانـواده هـايشـان             

در اسفند مـاه نـيـز كـارگـران          .  بوديم
اخراجي توليـد مـنـگـنـه ذوب آهـن             
اصفهان به همراه خانواده هايشان در 
محل كارخانه چادر زدند و متحصن 
ــكــاران                  ــم ــه ه ــم ك ــدي ــد و دي شــدن
شــاغــلــشــان نــيــز از اعــتــراض آنــان         

امـا  .  حمايت و پشـتـيـبـانـي كـردنـد           
بطور واقعي هنوز در بخش عظيمـي  
از اعتراضاتي كـه جـريـان دارد ايـن           
نيرو با همـه وزن خـود وارد كـارزار            

تصـور كـنـيـد هـزاران          .   نشده اسـت   
كارگر معترض بـا نـيـروي خـانـواده            
هاي خود بـه چـه نـيـروي عـظـيـمـي               
تبديل خواهنـد شـد كـه بـدون شـك              
تاثيرات خود را بر فضـاي سـيـاسـي         
شــهــرهــا و كــل جــامــعــه خــواهــد              

بايد خانواده ها، اين نيـروي  .  گذاشت
عظيم اجتماعي را كـه خـود شـريـك         
اعتراض و خـواسـتـهـاي مـبـارزاتـي          
كارگرانند وسيعا و بـطـور سـازمـان           

 . يافته، به ميدان آورد
 

 
ــران         -۴ ــارگـ ــات كـ ــراضـ ــتـ اعـ

بازنشسـتـه، يـك كـانـون مـهـم              
 براي تدارك اول مه 

مبارزات كـارگـران بـازنشـسـتـه           
بخاطر سطح نازل دستمزدهايشـان و    
تعويق مرتب همين چندرقاز حـقـوق     
و همانطور كه اشاره كـردم مـوضـوع      
جنجالي انتساب سـعـيـد مـرتضـوي        
متهم رديف اول كهريزك به مديريـت  
تامين اجتماعي هم اكنون يـكـي از       

در .  كانون هاي داغ اعتراضات است
مـا     ۹۰ همين رابطه و در اواخر سال 

شاهد چند حركت اعتراضي مهم دو 
سه هزار نفر از اين كارگران بوديم که 
همچـنـان پـيـگـيـر خـواسـتـهـايشـان                

بــدون شـك وجــود چـنـيــن          .  هسـتـنـد   
فضاي اعتراضـي در مـيـان هـزاران           
كارگر بازنشسته تاثيرات خود را بـر    
فضــاي اول مــه امســال و فضــاي               
اعتراضات كارگري و كـل جـامـعـه           

از خواستهاي اعـتـراضـي    .  ميگذارد
كارگران بـازنشـسـتـه بـايـد وسـيـعـا                

 . حمايت كرد
واقعـيـت ايـنـسـت كـه تـامـيـن                
اجـتــمــاعــي يــك مــوضــوع قــديــمــي        
ــكــومــت و                كشــاكــش در درون ح
مزدوران خـانـه كـارگـر و شـوراهـاي             

ايــن دعــوا بــر ســر       .  اســالمــي اســت  
ثروتهاي كالني اسـت كـه از جـيـب             
كارگـران بـه حسـاب ايـن مـوسـسـه                

همين اخـيـرا بـود كـه           .  مالي ميرود
ماجـراي دزدي مـيـلـيـاردي از ايـن               

اين دعوا اكنـون  .  صندوق بر مال شد
با انتصاب مـرتضـوي بـه مـديـريـت           
تامين اجتماعي به جنگي جـدي در    

 
 سال جديد سال اعتراضات گسترده آارگری

 چند تاآيد مھم

 ١از صفحه 

۹ادامه صفحه   

کميته دفاع از زندانيان سـيـاسـي در        
رژيــم    هايــران ايــن حــرکــت وقــيــحــانــ        

جنايـت کـار جـمـهـوري اسـالمـي را                
شديدا محکوم نـمـوده و از تـمـامـي            
انســانــهــاي آزاده و حــقــيــقــت طــلــب          

اورد که به هر طريق  دعوت بعمل مي
ممکن به اين حکم وقيحانه اعتراض 

دوران سکوت گورستاني دير .  نمايند
بـا  .   است به پايان آمـاده اسـت      وقتي

فرياد اعتراضِ خود به جانيان  رژيـم      

نشان دهيم که ديگر سـرکـوب و آزارِ       
انسانهاي حق طلب و مـبـارزان   راه         

به سکوت منجر   آزادي و دموکراسي
ــلــکــه عــزم راســخ               نــخــواهــد شــد، ب
ميليونها انسان ديگر را طوفنـده تـر     
از گذشته در جهت سـرنـگـونـي شـمـا         

 .سازمان خواهد داد
 

کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان         
 CFPPI سياسي ايران

 
 ۲۰۱۲آوريل  ۷شنبه 

 
...اطالعيه کميته دفاع از زندانيان   ۷از صفحه    

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد ... 
سوسياليسم به چه منجالبي ” خطر“سوسياليسم و بدون 

 !بدل ميشود



 ١٣٩١ فروردين   ٢۵   ٤٤٦ شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

فروردين علي نجاتي از فعالين  ۱۹ روز 
سرشناس كارگري و عضو هيات مديره 
سنديكاي كارگران نيشـكـر هـفـت تـپـه           

اين درحاليـسـت   .  دوباره راهي زندان شد
كه وي از بيماري حاد قلبي رنج ميـبـرد   
و اخيرا زير عـمـل جـراحـي قـلـب قـرار              
گرفته و بايد تحت نظر پـزشـك مـعـالـج        

پزشك  او اعالم كرده كه وي .  خود باشد
فـرورديـن در        ۲۵ تـا       ۱۵ بايد از تاريخ 

ايــن عــمــل   .  اســتــراحــت كــامــل بــاشــد     
جنايتكارانه رژيم اسالمي بايـد شـديـدا      

جـمـهـوري اسـالمـي در          .  محكوم شـود 
قبال جان علي نجاتي و همـه زنـدانـيـان       

عـلـي نـجـاتـي        .  سياسـي مسـول اسـت       
بخاطر مـبـارزات بـا شـكـوه كـارگـران                

بـراي     ۸۵ نيشكر هـفـت تـپـه در سـال              
دستمزدهاي معوقه خود و تـالـشـشـان         
براي ايجـاد تشـكـل خـود سـنـديـكـاي               

 . نيشكر هفت تپه در زندان است

فرورديـن خـبـر داد كـه            ٢١ ايلنا روز 
رشيد ش، كـارگـر اخـراجـي نسـاجـي             
مازندران كه در مـراسـمـي بـه سـوي              
احمدي نژاد كفش پرتاب كرده بود، و   

تـاكـنـون در         ٩٠ آذرماه سـال       ٢١ از 
زندان بسر مي برد، با قرار وثيقه آزاد 

 . مي شود
موضوع بازداشت او از اين قـرار بـود     
كه در پي سفر احمدي نژآد بـه شـمـال        

جهـت سـخـنـرانـي در مـراسـمـي كـه                    
براي علي کردان وزيـر سـابـق کشـور           

برگزار شده بود، جمـعـي از کـارگـران         
نساجي مـازنـدران خـود را بـه آنـجـا               
رسانـده و ايـن مـراسـم را بـه مـحـل                    

در .   اعـتــراض خــود تــبــديــل كــردنــد       
جريان اين حركت اعتراضي يـکـي از     
کارگران اخراجي به نام رشيد خـود را    

هاي رديف مقابل احـمـدي      به صندلي
نژاد رسانده و با پرتاب کـفـش فـريـاد       
اعتراضش را نسـبـت بـه مشـکـالت            
کارگران و وضعيت بيكاري او اعـالم    

نـيـروهـاي انـتـظـامـي نـيـز              .  كرده بود
همانجا وي را پس از ضـرب و شـتـم          

. دســتــگــيــر و راهــي زنــدان كــردنــد           
اعــتــراض رشــيــد و خشــم او، خشــم            
جمعيت ميليوني كارگراني اسـت كـه     

ــد             ــتــه ان ــگــرف .  مــاهــهــا دســتــمــزد ن
اعتراض او صداي اعـتـراض هـزاران        
ــعـــضـــل               ــا مـ ــه بـ ــريســـت كـ ــارگـ كـ
بيكارسازيها روبرو هسـتـنـد و هـيـچ          

 . تاميني ندارند
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

آپريل   ۱۲ ، ۱۳۹۱ فروردين ۲۴ 
 ٢٠١٢   

بنا بر گـزارش مـنـتـشـر شـده از سـوي                
كميته هماهنگي براي كمك بـه ايـجـاد        

فـرورديـن      ۲۱ تشكلهاي كـارگـري روز       
فعال كـارگـري   )  نه به ز( پدرام نصرالهي 

و عضو اين كميته طي تماسي تـلـفـنـي     
با خانواده اش اظهـار داشـتـه كـه او را             

بــخــاطــر عضــويــتــش در ايــن تشــكــل          
كارگـري زيـر فشـار قـرار داده و از او                   
خواسته شده است كـه از عضـويـت از            
كميته هماهنگي براي كمك بـه ايـجـاد        

 . تشكلهاي كارگري استعفا دهد
جمهوري اسـالمـي بـا دسـتـگـيـري و                
فشار بر روي فعالين كارگري متشكل 
در تشكلهايي كه به هـمـت خـود ايـن           
كارگران تشكـيـل شـده اسـت، تـالش            
دارد كــه كــل ايــن تشــكــلــهــا را كــه               
دستاوردهاي مبارزات كارگـران اسـت     

كـارگـران ايـجـاد       .  زير حمله قرار دهـد   
تشكل كـارگـري را امـر خـود و حـق                

 . مسلمشان ميدانند
 
 

 !انقالبی انسانی، برای حكومتی انسانی

 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 چند خبر از آارگران زندانی و فشار بر فعالين آارگری

 بازداشت مجدد 
 علی نجاتی

 فشار جمھوری اسالمی به 
 پدرام نصراللھی برای 

استعفا از عضويت در آميته 
 هماهنگی برای آمك به 
 ايجاد تشكلھای آارگری

 رشيد ش آزاد ميشود

درون حكومت و اعتراضي وسيـع در    
از .  ميان كارگران تبـديـل شـده اسـت        

يكسو بحث بر سر اسـتـيـضـاح وزيـر          
كار اسـت و  از سـوي ديـگـر صـف                  
بـنــدي هــايشــان بــه درون شــوراهــاي          
اسالمي و خانـه كـارگـرشـان كشـيـده           

 .شده است
قابل تصور است كـه امسـال در         
آستانه اول مه ، مزدوران خانه كارگـر  
و شوراهاي اسـالمـي تـحـت عـنـوان           
يازده ارديبـهـشـت و هـفـتـه كـارگـر،               
دوباره داستان هميشگي خـود را بـه         
راه بيندازند و دعـوا بـر سـر تـامـيـن             

. اجتماعي نيز چاشني اين كار بـاشـد  
بدين ترتيب و همانند هر ساله تـالش  
كــنــنــد تــا روز جــهــانــي كــارگــر را               
مخدوش كرده و اتصال ايـن روز  در        
ايران را از اول مه روز جهاني كـارگـر     

ــا                    ــادف بـ ــال مصـ ــه امسـ  ۱۲ كـ
و .  ارديبهشت است، كمرنـگ كـنـنـد      

همچنين با به راه انداختن تـظـاهـرات    
دولتي كنترل شده، در مقابل حـريـف     
خود قشون كشي اي به راه انداختـه و    

بـايـد   .  سهم خواهي بيـشـتـري كـنـنـد        
متوجه دسيسه هاي مزدوران  خـانـه       
كارگر و شـوراي اسـالمـي بـود و بـا              
اشغال خيابانها در اول مه، آنها را از   

اول مـه    .  سر راه مبارزه خود كنار زد  
  .خيابانها از آن ما كارگران است

فضاي اعتراضي كارگري، بستر   -۵
مناسبـي بـراي تـدارك اول مـه روز               

 جهاني كارگر

زمـان زيـادي  بـه اول مــه، روز                
 ۱۲ جــهــانــي كــارگــر، مصــادف بــا           

ارديبهشت،  نمانـده اسـت، بـا تـمـام            
همانـطـور   .  قدرت به استقبالش برويم

كه قـبـال هـم اشـاره كـرديـم اول مـه                    
ــژه اســـت         ــال ويـ ــه     .  امسـ ــان بـ ــهـ جـ

استقبالش رفته و جنبـش اشـغـال در        
آمريكا با شعار خيابانهـا در اشـغـال        

درصــدي هــا،  فــراخــوانــي           ۹۹ مــا   
ما بخـش مـهـمـي       .  جهاني داده است

از اين جنبشيم، وسيعا بـه اسـتـقـبـال        
اين روز بزرگ اعتراضي بـرويـم و بـه        

اول .   اين فراخوان جهاني بـپـيـونـديـم       
مــه روز اعــتــراض عــلــيــه تــوحــش             
سرمايه داري و هـمـه مصـايـب آن و           
بهترين فرصـت اسـت كـه مـبـارزات            
كــارگــران شــهــاب خــودرو، صــنــايــع         
فـــلـــزي، ايـــران خـــودرو، كـــارگـــران          
دستفروش  در ميدان گـاز سـنـنـدج،         
كارگران ني بر كشت و صنعت كارون 
شوشتـر و مـعـلـمـان و پـرسـتـاران و                   
بازنشستگـان  و هـمـه بـخـش هـاي                 
مــخــتــلــف مــردم را بــه هــم وصــل               

بــا هــمــه خــواســتــهــا و          .   مــيــكــنــد 
اعتراضاتمان در تمـام كـارخـانـجـات        
در تمام شهرها و در تمام مـحـالت و     
دانشگاهها و همه جا به تدارك  ايـن      

در اول مه عليـه جـانـيـان       .  روز برويم 
اسالمي وسيعا به خيابانها بيايـيـم و     
عليه گراني، عليه فقر، عليه تبعيض 
و نابرابري و عليه دسـتـمـزدهـاي زيـر        
خط فقـر و جـهـنـمـي كـه جـمـهـوري                  
اسالمي براي ما كارگران و ما مـردم  

. برپا كرده است به اعتراض برخيـزيـم  
اول مه روز جشـن قـدرتـنـمـايـي مـا                
كارگران در پيشاپيش صف اعتـراض  
مردم و در مقابل ميـلـيـاردهـاي يـك        
درصدي حاكم است، با شعار نويسـي  
و با نصب پالكاردها و بنرهايمـان از    
سوي كارگران كارخانجات مختلف و 
مـعـلــمـان و بــخـش هـاي مـخــتـلــف                
جامعه، همه جا را به رنـگ ايـن روز       

اول مه  بـا خـواسـت يـك         .  در بياوريم
زندگي پر از رفاه و شايسته انسان بـه    

 .  اعتراض برخيزيم

 
 ۸از صفحه  ...سال جديد سال اعتراضات گسترده آارگری 

 
 تلفن تماس با حزب از ايران

 دبير كميته سازمانده : شهال دانشفر
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

    
 كمك مالي به كانال جديد

حوزه ماهيانه حوزه انترناسيونال، بهمن و اسفند،        
)يک ميليون و دويست  هزار تومان  ( تومان   ۱۲۰۰۰۰۰  

 

  shahla_daneshfar@yahoo.comشهال دانشفر            
00447779898968 

 bahram.soroush@gmail.com                    بهرام سروش 
0044-7852 338334       
http://free-them-now.blogspot.com/p/ 
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مفسران غـربـي از     .  نکنندسرسختي 
اين ميگويند که چـگـونـه اسـرائـيـل           
فعال فتيله حمله نـظـامـي را پـايـيـن           
کشيده و غرب حـاضـر اسـت شـعـار            

انرژي هستـه  " رژيم اسالمي مبني بر 
را، کـامـال     "  اي حـق مسـلـم مـاسـت         

مشروط بر اينکه جـمـهـوري    .  بپذيرد
درصـدي را     ۲۰اسالمي غني سازي 

متوقف ساخته و در مورد فـعـالـيـت       
" شـفـاف سـازي     " هاي هسته اي اش       

حتي مقامـات روسـي هـم بـه           .   کند
جمهوري اسالمي يـادآور مـيـشـونـد          
که اشـتـبـاهـات صـدام را مـرتـکـب                 

 . نشوند و خطر را جدي بگيرند
اين انـتـظـارات را رفـتـارهـاي خـود                
جمهوري اسالمي بنـوعـي تـايـيـد و          

از جــملــه عــقــب     .  تشــديــد مــيــکــنــد   
نشيني رژيم از رجـزخـوانـي  عـلـيـه             
اردوغان و خواست مضحـک تـغـيـيـر        
محـل کـنـفـرانـس از اسـتـانـبـول بـه                   
دمشــق و بــغــداد و يــا  تــالــشــهــاي             
خامنه اي براي حفظ وحـدت درونـي     

از جـملـه     ( در آستانه اين مـذاکـرات       
گرفتن عکس وحدت با رفسـنـجـانـي     
و احمدي نـژاد در جـريـان ديـدار بـا                

ــاي      ــص        " اعضـ ــيـ ــخـ ــع تشـ ــمـ ــجـ مـ
، يا دخالـت بـراي تـغـيـيـر           " مصلحت

يکشبه راي منفي کميسيون بـودجـه     
) مجلس در قبال بودجه احمدي نـژاد 

نشان ميدهد که اين مذاکرات بـراي    
جمهوري اسالمي اهـمـيـت ويـژه اي           

آشکار است کـه تـحـريـم هـاي          .  دارد
اقتصادي و بـويـژه بـيـرون انـداخـتـن              
بانک مرکزي ايران از سيستم بانـکـي   
و بيمه جهاني و هـمـيـنـطـور تـحـريـم           
خريد نفت جمهوري اسالمي را تحت 

ايـنـکـه    .  فشار زيادي قرار داده اسـت 
آنـقـدر ذخـيـره       " احمدي نژاد ميگويد 

ارزي داريم که تا سه سـال هـم نـفـت           
ــي اداره                ــوب ــخ ــم کشــور ب ــي ــروش ــف ن

، بـيـش از آنـکـه نشـان از                " ميـشـود  
موقعيـت اقـتـصـادي مـحـکـم رژيـم               
باشد، حاکي از اوضـاع وخـيـم آن و            

. ميزان فزاينده فشارها بر رژيم اسـت 
بويژه آنچه کـه بـراي رژيـم اسـالمـي            
بسيار ترسناک و مخاطره آميز اسـت  
به خيـابـان آمـدن کـارگـران و مـردم               
عليه گراني و بيـکـار و فـالکـت بـي            

امـري کـه     .  حد و حصر فـعـلـي اسـت      
شواهد آن در اعـتـراضـات گسـتـرده            
کارگري و در مواردي نظير باال بردن 

توسـط  "  ما جوانان بيکاريم" پالکارد 
يک دختر جوان در سخنراني احـمـدي   

بـه  .  نژاد در بندر عباس عـيـان اسـت     
خيابان آمدني که اينبار بـه مـراتـب        

 . خواهد رفت ۸۸فراتر از انقالب 
اما آيا با همه اين اوصـاف خـامـنـه         
اي واقعا آماده سر کشيدن جـام زهـر     
نيست؟ بنظرم خـامـنـه اي هـمـيـشـه            

مشــکــل او امــا     .  آمــاده بــوده اســت    
همواره اين بوده و هست کـه بـعـد از        
سـر کشــيــدن جــام و حــرکــت بســوي            
نـرمـال کـردن رابـطــه بـا غـرب، آيــا                 
جمهوري اسالمي ميتواند پـا بـرجـا        

او هميشه جام کذايي را    .  بماند يا نه
مزمزه کرده و هر بار به اين نـتـيـجـه       
رســده کــه فــعــال وقــت ســر کشــيــدن           
نيست و برعکس شانس بـقـايـش در        
حفظ حالت تـخـاصـمـي بـا غـرب و               
کوبيدن بر غرب ستـيـزي و آمـريـکـا          
ستيـزي مشـخـصـه اسـالم سـيـاسـي               

آيا اينبار چـيـزي عـوض شـده         .  است
که خامنه اي به نـتـيـجـه مـتـفـاوتـي           

 برسد؟ 
آنچه که در معادله قـديـمـي دعـواي         

کــه ( غــرب و جــمــهــوري اســالمــي            
مسـالـه هسـتـه       " محمل و شاخص آن 

بطور واقـعـي فـرق کـرده،         )  است"  اي
کل تحوالت جهاني و منطقه اي دو     
سه سال اخير است کـه کـلـيـد شـروع          

)  ۲۰۰۹(   ۸۸آنرا اتـفـاقـا انـقـالب            
تحوالتي کـه پـايـه مـادي         .  ايران  زد

آن يــک بــحــران اقــتــصــادي عــمــيــق           
جهاني است که  هنوز ادامـه دارد و      
همچون گردبادي هرآن ممکـن اسـت     
دوبــاره اوج بــگــيــرد و کــل جــهــان               

. ســرمــايــه داري را درهــم بــپــيــچــد           
تـحـوالتـي کـه در قـدم اول بـه سـال                    

و انــقــالبــات در          ۲۰۱۱طــوفــانــي    
خاورميانه و آفريقـا و جـنـبـش ضـد            

درصـدي هـا در          ۹۹کاپيتاليسـتـي     
غـرب مــنـجـر شـده و تـعــادل قــواي                
ســيــاســي را در جــهــان و بــويــژه در              

. منطقه خاورميانه تغيير داده اسـت   
يک بازنده بزرگ اين تحـوالت اسـالم     
سياسي نـوع جـمـهـوري اسـالمـي و               

غـرب  .  حمس و حزب اهللا بـوده اسـت    
ميخواهـد بـر ايـن مـتـن جـمـهـوري                 
اسالمي را به يک نقطه سازش جديـد  
بکشاند و اسالم سياسي را رام کـنـد     
و در چهـارچـوبـه سـيـاسـتـهـاي خـود              

اين تحول براي غرب .  مستحيل کند
و کل بورژوازي جهاني از نقطه نـظـر     

دوام يافتن الگوهاي حکومتي قابل   
در خاورميانه بعد از سال طـوفـانـي      

چـرا  .  فوق العاده مهم اسـت    ۲۰۱۱
که همه کس ميداند نـه انـقـالب در        
مصر و تونس کامال تمام شـده، نـه       
الگوي حکومتـي پـايـداري در ايـن           
کشورهـا بـرقـرار اسـت و نـه خـطـر                  
گسترش انقالبـات و جـنـبـش هـاي            
انقالبي در منـطـقـه و سـايـر نـقـاط              
جهان و حتـي خـود غـرب فـروکـش            

در يک کالم خاورمـيـانـه    .  کرده است
و مشخصا ايران نـقـطـه شـروع يـک            
وضـعــيــت جــديــد در جــهــان بــود و            
بــورژوازي جــهــانــي بــراي مــهــار و           
کنترل اين وضعيت جديد نياز دارد   
که بويژه اوضاع بـا ثـبـات و قـابـل              

غـرب  .  دوامي در ايران ايجاد کـنـد    
فعال ايجاد اين اوضـاع بـاثـبـات را         
استحاله جمهوري اسالمي و هـرس      
کردن چنـگ و دنـدان ضـدغـربـي و              

نـزديـک   .  ضد آمريکايي آن مـيـدانـد   
شدن جمهوري اسالمي بـه الـگـويـي       
نظير اسالم ترکيه ظاهـرا آن چـيـزي        
است که فعال در ته ذهـن بـورژوازي     

ايـنـکـه خـود       .   غرب عمل ميـکـنـد   

ايـن تــا چـه حــد يــک تــوهــم اســت،               
اما از آنسو بقـاي جـمـهـوري       .  بماند

اســالمــي بشــکــل فــعــلــي بــعــنــوان         
و "  عامل بي ثبات کـردن مـنـطـقـه       " 

بسيار مهمتر بعنوان عامل اصـلـي     
بقاي خـطـر يـک انـقـالب ديـگـر در                
ايـــران بـــراي بـــورژوازي جـــهـــانـــي          
مخاطره آميز و غـيـر قـابـل قـبـول               

تحريم هاي شديد اقتـصـادي   .   است
و سياسي و حتي تهديدات نـظـامـي    

" روي ميز بودن همـه گـزيـنـه هـا         " و 
توسط غرب اساسا همين سـيـاسـت    
را دنبال ميکند و اين بسيـار جـدي     

اين آن وضـعـيـتـي اسـت کـه               .  است
خامنه اي را مـقـابـل يـک تصـمـيـم              

 .سرنوشت ساز قرار ميدهد
اما خامنه اي بخوبـي مـيـدانـد کـه          
سياست غرب متکي بر يـک تـوهـم        

بخوبي ميداند که سر کشيدن .  است
جام زهـر هـمـان و رفـتـن بـه مـوزه                  

زيرا که دقيقـا  . جنايات تاريخ همان
ــقــالبــي کــه غــرب از آن                 هــمــان ان
ميترسد با کـوتـاه آمـدن جـمـهـوري           
اسالمـي در مـقـابـل غـرب فضـاي               
بيشتري بر عرض اندام پيدا خواهـد  
کــرد و در جــايــي کــه غــرب فــکــر              

. مــيــکــنــد مــتــوقــف نــخــواهــد شــد       
همانطور کـه قـبـال هـم گـفـتـه ايـم                   
دوسـتــي بــا غــرب بـراي جـمــهــوري            

. دارد"  بـوسـه مـرگ     " اسالمي حکم   
تمام تحوالت طوفاني سه سال اخير 
هـم مـرگ آور بــودن ايــن بــوسـه را                
تخفيف نـداده بـلـکـه بـمـراتـب آنـرا               

جــمــهــوري   .  تشــديــد کــرده اســت         
اسالمي که هر گـوشـه آن يـک سـاز           
ميزند، بشدت مـورد نـفـرت مـردم           
است، صرفا به زور سرنيزه اسـالم و      
تازه آنهم به زحمت خـود را آن بـاال         

نگاه داشته اسـت بـه مـجـرد آنـکـه               
کمـتـريـن مصـالـحـه و سـازشـي بـا                  
غرب کند، بمجرد آنـکـه ذره اي از         
اسالم اش کوتاه بيايد، اوال از درون 
خواهد پاشيد و ثانيا مردم هـم يـک     
لحظه در استفاده از فرصـت و پـاک       
کردن کل اين بساط خون و کـثـافـت    

لـذا  .   و اسالم ترديد نخواهـنـد کـرد     
خامنه اي کوتاه نخـواهـد آمـد چـرا         
که از نـظـر او ايـن يـک خـودکشـي                   

او به بازي سي سـالـه   .  سياسي است
ادامه خواهد داد و حـداکـثـر تـالش       
خواهد کرد پرده هـا و ديـالـوگـهـاي          

. جديدي به اين نمايش اضافـه کـنـد     
مثال چه بسي جام زهر را در دسـت      
بگيرد و حتي آنـرا جـهـت اسـتـفـاده           
تبليغاتي جلوي دوربين هـا مـزمـزه      

اما نهايتـا سـر نـخـواهـد          .  هم بکند
 . کشيد

دعواي غرب و جـمـهـوري اسـالمـي        
متاسفانه ادامـه خـواهـد داشـت و             
قربانيان اين وضع کارگران و زنان و   
جوانان ايـران هسـتـنـد و سـرانـجـام              
همانا اين مردم ايـران هسـتـنـد کـه          
بايد به اين داستان وحشت فالکت و 
عقبگرد و جـهـل کـه بـيـک مـعـنـي               
داستان زندگي  جمـهـوري اسـالمـي       

دقيقا همان .   بوده است پايان دهند
چيزي که غرب و جمهوري اسـالمـي   
هردو از آن وحشت دارند و هريک بـه  
شيوه خود در تالش بـراي مـهـار آن        
هستند، جواب واقعي اوضاع ايـران  

يعني انقالب براي سرنگـونـي   .  است
ــراري               ــرق ــهــوري اســالمــي و ب ــم ج
حــکــومــت بــالفصــل و مســتــقــيــم           
شهروندان و ساختن يک جامعه آزاد 

 . و برابر سوسياليستي
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سـکـيـنـه يـک        .  سنگسـار سـاخـتـنـد       
شهروند جهان شد و روسـاي دولـت         
ها، وزيران، شهرداران و بسيـاري از    
مقامـات ــ و در بسـيـاري مـواقـع                 
بخاطر جلب آراي مردم ـ خـواسـتـار      

مـردم دنـيـا      .  آزادي سکـيـنـه شـدنـد       
اعتراض خود را به توحش اسالمـي  

" وهن احکام شـرعـي    . " اعالم کردند
عبارت مودبانه اي است که ايسـنـا     
ناچار است بـراي تـوصـيـف مـيـزان             
انزجـار افـکـار عـمـومـي جـهـان از                 

 . اسالمي  بکار ببرداحکام 
به قدرت رسيدن جمهوري اسالمـي در    
ايران، سنگسار، يکي از شنيع تريـن و    
جنـايـتـبـار تـريـن پـديـده هـاي عصـر                   
حجري را از پستـو هـا و حـجـره هـاي              
کپک زده بيرون کشيـد، آن را مـتـداول          
ساخت و به شيـوخ، روسـاي قـبـايـل و            
ســرکــردگــان بــانــدهــاي مــافــيــائــي در        
ــاري از کشــورهــاي اســالم زده               بســي
امکان و جرئت ابراز وجود و بـرقـراري       

اگـر مـجـازات      .  احکام اسالمي را داد  
اعــدام قــتــل عــمــد دولــتــي بــا هــدف            
ارعاب و انتقـام جـويـي و تـبـلـور بـي                
ارزشي انسان در مقابل اراده طـبـقـات      
حاکـم بـر جـامـعـه بشـمـار مـي رود،                   
مجازات سنگسار عالوه بر آن، نهايـت  
کينه الهي بـه انسـان و خـواسـتـهـاي             

. زميني او را به نمـايـش مـي گـذارد        
اين خشم بيش از هر چيز متوجه زنان 
است که در نظام الهي چيزي بيـش از    
يک شيء قابل تملک، به حساب نمـي  

آنجا که اين شيء بـخـواهـد بـر         .  آيند
خــالف قــوانــيــن بــي چــون و چــراي              
مالکيت بر تن و وجود خود اراده اي     
داشته باشد، با شديدتريـن مـجـازات      

را "  شيء متمـرد . " ها روبرو مي شود
بايد چنان تحقير و له کرد کـه سـايـر        
اشياء جـرئـت تـکـرار چـنـيـن عـمـل                  

از .  گستاخانه اي را نـداشـتـه بـاشـنـد        
اينرو دستگاه اقتدار الهي، سنگسـار  
را براي درهم شکستن اشـيـاء يـاغـي       
اختراع کرد و آنرا بعنوان يـک وسـيلـه      
مهم انتقـام گـيـري از انسـان آزاد و               
ارضــاي جــنــون حــکــومــت هــاي                

 . اسالمي، بکار برد

در سالهاي اخير بزرگترين و گسـتـرده   
ترين مبارزه تاريخ بشريت بـر عـلـيـه       
اعدام و سنـگـسـار در ايـران جـريـان             

بشريت مـتـمـدن امـروز       .  داشته است
اين پديده  بازمانده از ماقبل تـاريـخ     

بـي آبـرويـي      .  را نمي تـوانـد بـپـذيـرد         
روزافزون رژيم را به فکر چاره جـويـي     
انداخت بـطـوري کـه بـه قـول رئـيـس                
کميسيون قضايي مجـلـس اسـالمـي       
: اين کميسيون به اين نتيجه رسيد که

براي رعايت مصلحت نظـام، بـرخـي      "
حدود اسالمي از جمله سنگـسـار در     

مصـلـحـت    " ايـن    ."  قانون بيان نشونـد 
چيزي پيدا کـردن راه گـريـز از            "  نظام

فشار افکار عمومي جهاني و انزوا و   
بي آبـرويـي بـيـشـتـر در سـطـح بـيـن                   

امـا سـنـگـسـار از          .  المللي، نـيـسـت     
اجزاي جدايـي نـاپـذيـر و از مـبـانـي                
اصلي حکومت اسالمي است و حتي 
مجتهدي مانند حسينعلي منتـظـري   
که مرجع تقليـد بسـيـاري از اصـالح           
طلبان رژيم اسـت و از طـرف خـانـم               

پدر حـقـوق بشـر      " شيرين عبادي لقب 
را دريافت کرده، با دقت تـمـام     "  ايران

لزوم و شرايط صدور و اجراي احـکـام   
سنگسار را در رساله خود درج نموده 

اين قانون را نمـي تـوان حـذف        .  است
مسکوت "کرد و کنار گذاشت و حتي 

اين حکم احتياج به فـتـواي     "  گذاشتن
چـنــد تــن از عــلـمــاي اسـالم دارد و                
فــتــواي مــجــتــهــديــن حــتــي کســانــي       

و مـوسـوي     "  مکارم شيرازي" همچون 
اردبيلي مورد تکريم اصالح طـلـبـان      
نظام هستند، در اين ميانـه مـعـتـبـر        

چند آيت الهي که از آنـهـا       .  مي شود
اســتــفــتــاء شــده، هــر چــنــد هــمــگــي          

مـجـازات رجـم قـابـل          " معتقدند کـه    
شـرايـط   " ، اما بـخـاطـر      " تغيير نيست

بي احترامي به " و در هراس از "  فعلي
مصـالـح   " ، لطـمـه خـوردن بـه           " اسالم
عـدم  " و احمقانه تـر از هـمـه،          "  اسالم

" عدم اجرا"، به "!آمادگي فکري مردم
احــکــام "  مســکــوت گــذاشــتــن  " و يــا     

 .اسالم رضايت مي دهند
مبارزه جهاني بر عليـه سـنـگـسـار و          
اعدام نه تنها جمهوري اسالمي بلکه 
بسـيــاري از دولــتــهــا در کشــورهــاي          
اسالم زده و دار و دسته هـاي مسـلـح      
اسالمي را در مناطق تـحـت سـلـطـه        
خود، تحت فشار گذاشتـه و مـوجـب        
شده تا احکام سنگسـار را مـتـوقـف         

کــرده، از شــيــوه هــاي ديــگــر قــتــل              
استفاده کرده و يا از اعالم رسـمـي و       
عــلــنــي اجــراي احــکــام ســنــگــســار           

اين حکومت هـا و    .  خودداري نمايند
نيروهـا قـادر بـه حـل ايـن تـنـاقـض                   
نيستند؛ از سويي سنگسار و اعـدام      
بخشي از فلسفه وجودي آنها اسـت و    
کوتاه آمدن از اين قوانين بـه مـعـنـي       
زوال بيشتر آنها مي تواند بـاشـد، از       
طرف ديگر بـا اعـتـراضـات و ابـراز              
انزجار جهاني روبرو هستند و دنـيـاي   

 . متمدن تحمل پذيرش آنها را ندارد
اين وضعيت لزوم افزايش اعتراضات 
و مبارزه بر عليه قوانين جنايـتـبـاري    
همچون سنگسار، اعدام و قصاص را 

صـدور  .  بيش از پيش مطرح مي کند
هــر کــدام از ايــن احــکــام بــايــد بــا                

. کيفرخواست جهاني پـاسـخ بـگـيـرد         
آمران و مـجـريـان ايـن احـکـام بـايـد               
بعنوان جنايتـکـاران عـلـيـه بشـريـت            
معرفي شده، تحت تعـقـيـب و مـورد         

اما آنـچـه کـه        .  محاکمه قرار بگيرند
بدون شک مي تـوانـد در مـبـارزه بـر              
عليه سنگسار و اعدام نقش تـعـيـيـن     
کننده داشته باشد، بسيج مردم جهان 

. بر عليـه جـمـهـوري اسـالمـي اسـت             
همانطور که قدرت گيري اين رژيم در 
گسترش احکام و قـوانـيـن سـبـعـانـه              
ــاثــيــر مــهــمــي داشــت،             اســالمــي ت
سرنگوني آن هم مي تواند در محدود 
شدن و از بين رفتن اين قوانين تعيين 

سـنـگـسـار ايـدئـولـوژي          .  کننده باشد
بـه اقـرار     .  جمـهـوري اسـالمـي اسـت         

ــم مســکــوت            ــدرکــاران رژي دســت ان
و " بنا به مصلحت"گذاشتن سنگسار 

تــا زمــانــي کــه     .  تــحــت فشــار اســت    
جمهوري اسالمي بـاقـي اسـت خـطـر          
استفاده از حربـه سـنـگـسـار هـمـواره            

تنها چيزي که مي توانـد  .  وجود دارد
مانع تکرار اين جنايت فـجـيـع شـود         
حــمــايــت هــر بــيــشــتــر از جــنــبــش              
سرنگوني طلبي، گسترش و تـعـمـيـق     
هر چه بيشـتـر اعـتـراضـات، افشـاي           
جنايات مخفيانـه و آشـکـار رژيـم و             
منزوي ساختن هر چه بيـشـتـر آن در        

بــا .  نـهـاد هـاي بــيـن الـمـلــلـي اسـت                
سرنگوني جمهوري اسـالمـي و کـال          
طرد جنبش اسالمي در سطح جـهـان     
است که ميتوان اطمينـان يـافـت کـه         
اين جنايت وحشيانه نيز براي هميشه 

 .*مدفون خواهد شد

 آيات عظام 
 "سنگسار"در بن بست 

 ١از صفحه 

 
 گردهمايی، سخنرانی، گفت و شنود در يوتبوری
 :ايران بعد از جمھوری اسالمی

 
 !دو افق، دو آينده 

 
 مينا احدی، حسن صالحی،: سخنرانان

 اصغر کريمی  
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folket HUS järntoret 
  :تلفن تماس
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از شما دعوت ميکنيم که در اين گردهم آئي که  فرصتي براي 
 . آشنايي با رهبري و سياست هاي حزب است، شرکت نمائيد

سوئد  -تشکيالت خارج از کشور حزب کمونيست کارگري ايران  

 

 ۱۴فراخوان تظاهرات 
 آپريل

درصديهاي  ۹۹فعالين جنبش 
 ورتسبورگ و فدراسيون 

 پناهندگان ايراني
 

روز تـحـصـن و مـبـارزه               ۱۶بعـد از      
پناهجويان در ورتسـبـورگ، بـاالخـره          
دولت محـلـي بـايـرن و دولـت آلـمـان                

جزئـيـات ايـن      .  ناچار به مذاکره شدند
بـه     ۲۳مذاکرات در اطالعيه  شـمـاره  

بـعـد از اعـالم           .اطالع رسـيـده اسـت       
نتايج و قولهاي که مـقـامـات دولـت         
مــحــلــي بــايــرن و دولــت آلــمــان داده            
اند،پناهجويان ايراني در ورتسـبـورگ   
تصميم به ادامه تـحـصـن خـود بـراي            

. رسيدن به خواستهايشان گـرفـتـه انـد      
پناهجويان مـتـحـصـن رسـمـا اعـالم              
کرده اند که منتظرعملي شـدن وعـده     
هاي داده شده از طرف مقامـات مـي     

در ادامه اين تصـمـيـم بـراي            .باشند
آوريل از طرف فـعـالـيـن      ۱۴روزشنبه 

درصديهاي ورتسبـورگ و     ۹۹جنبش 
ــي               ــران ــان اي ــدگ ــن ــاه ــن ــون پ ــي ــدراس ف
تظاهراتي در ورتسـبـورگ و چـنـديـن          
شهر آلمان در حمايت از اعـتـراضـات      

  .پناهجويان فراخوان داده  شـده اسـت    
آوريــل در دفــاع از حــق                  ۱۴روز   

پناهندگي بـراي مـتـحـصـنـيـن شـهـر              
ورتسبورگ و دراعتراض به وضعـيـت   

اسفناک پناهجويان در آلمان هم زمان  
در شهرهاي نورنبرگ، مونيخ، برلين، 
ورتســبــورگ تــظــاهــراتــهــايــي بــرگــزار     

 .خواهد شد
ا اعالم مي کنيم که ضمن حمايت از   
ــرانــي در              ــان اي ــنــاهــجــوي تــحــصــن پ
ورتسبورگ، تمام سعي و تالشمـان را    
براي به ثمر رسيدن اين مبارزه به کار 

در هر شهر يا کشوري  .خواهيم گرفت
ــاع از حــق                    ــد در دف ــي ــوان ــت کــه مــي

. پناهندگي به اين مبارزه بـپـيـونـديـد     
در خارج از آلمان ميتوانيد در مقابل 
سفارتخانه ها و کنسولگريهاي آلمـان  
دست به اعتراض  زده واز حقـوق ايـن     

 .پناهجويان دفاع کنيد
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبـسـتـگـي    

 واحد آلمان –پناهندگان ايراني 
 ۲۰۱۲آوريل ۸

شــهــنــاز مــرتــب، دبــيــر فــدراســيــون         
 پناهندگان ايراني در آلمان

ــگــوي               ــن ــخ ــن زاده، س حســن حســي
 اعتراض پناهجويان ورتسبورگ
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اوايل اين هفته شهرداري ورتسبورگ 
با استناد به حکم دادگاه ايـن شـهـر،      

آوريـل     ۱۰که پنـاهـجـويـان تـا روز            
اجازه برپايي چادر دارند، قصد جمـع  
کردن چادر و پايان دادن بـه تـحـصـن       

اين مـوضـوع   .  پناهجويان را داشتند
به دادگاه ارجاع شد و امـروز دادگـاه     
عالي استان بايرن نـيـز تـحـت فشـار          
افکار عمومي به نفع ادامه تـحـصـن    
و بــرپــايــي چــادرمــتــحــصــنــيــن در            

 .ورتسبورگ راي داد
 

" حـقـوقـي   " بدين ترتيب بـهـانـه هـاي         
ــه جــائــي            شــهــرداري ورتســبــورگ ب

چـادر تـحـصـن در روزهـاي            .  نرسـيـد  
آينده به نقطه ديگري نزديک به محل 

الزم بـه    .  کنوني منتقل خـواهـد شـد     

توضيح است که در هفته هاي اخـيـر     
چادر متحصنين تـبـديـل بـه پـاتـوق             
سياسـي بـراي مـردم شـده و فضـاي                
فــعــال و زنــده اي در اطــراف چــادر              
درمورد مسائل مـخـتـلـف سـيـاسـي          

 .شکل گرفته است
 

امـــروز هـــمـــچـــنـــيـــن کـــنـــفـــرانـــس        
مطبوعاتي در محل چـادر تـحـصـن         

تعدادي از رسانه هاي .  برگزار گرديد
آلماني اين کنفرانس را پوشش خبري 

شهناز مرتب دبير فدراسـيـون   .  دادند
در ايــن کــنــفــرانــس اعــالم کــرد کــه            
پرونده هاي متحصـنـيـن تـکـمـيـل و            
توسط وکيـل پـنـاهـجـويـان بـه اداره              
مرکزي خارجيان دولت آلمـان ارسـال     

طبق قولي کـه مـقـامـات       .  شده است

دولتي در جريان مذاکره دادنـد قـرار       
هفـتـه از زمـان         ۳الي  ۲است طرف 

ارسال پرونده هاي پناهجويان به ايـن  
مرکز، پرونده ها بـازگشـايـي شـده و         

در ايـن    .  مورد رسيدگي قـرار گـيـرد       
کنفرانس پيـرامـون نـجـوه و چـنـد و               
چون ادامه اعتراضات پـنـاهـجـويـان        
در روزهاي آينـده، تـوضـيـحـاتـي بـه            

 . خبرنگاران داده شد
 

فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان       
واحد آلـمـان در هـمـکـاري              -ايراني 

 ۹۹تنگانـگ بـا فـعـالـيـن جـنـبـش                  
درصديهاي ورتسبورگ و با حـمـايـت    
گسترده مردم اين شهر، مصمم است 
اعتراض پناهجويان را تا رسيدن بـه    
 .خواستهاي متحصنين ادامه بدهد

 

فـدراسـيـون سـراسـري          -همبسـتـگـي   
 واحد آلمان –پناهندگان ايراني 

 ۲۰۱۲آوريل  ۱۲
 

شــهــنــاز مــرتــب، دبــيــر فــدراســيــون         
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ــگــوي               ــخــن ــن زاده، س حســن حســي

 اعتراض پناهجويان ورتسبورگ 
 

Tel: 17677009092 

 نام دارند حساب   
Manuel brandenstein 

 نام حساب بانکي
 Sparkasse 

 Mainfranken Würzburg 
:شماره حساب  

 
47031729 

 کد پستي :
790 500 00  

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!    مرگ بر جمھوری اسالمی

  
 واحد آلمان -فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی :۲۷اطالعيه 

 !دولت و مقامات محلی عقب نشستند: يک پيروزی ديگر برای متحصنين
 !تحصن ادامه خواهد داشت

عليه جمهوري اسالمي، عليه فالکت 
و تحريـم اقـتـصـادي، عـلـيـه تـهـديـد                 
جنگي، براي شادي و رفـاه و آزادي،          
براي بدست گرفتن اختيار زندگي بـپـا   

 !خيزيد
 

اول مـه    ( روز جهاني کـارگـر امسـال          
) ۱۳۹۱ ارديــبــهــشــت   ۱۱ ،   ۲۰۱۲۲ 

جهاني تر، راديکالتر و نويد بخش تـر  
سـال  .  عجيب نيسـت .  از هميشه است

گذشته جهان شاهد انقالبات و جنبش 
. هــاي عـــظــيــم و تــاريـــخــي بـــود                 

درصــدي هــاي در بــخــش اعــظــم          ۹۹ 
جهان به ميدان آمدند و مسير تـاريـخ   

در .  قرن بيست و يک را تغيـيـر دادنـد     
خاورميانه و شمال آفريقا ديکتاتورها 
را به پايين کشيدند و در کشـورهـاي       
غربي عليه حاکميت يک درصدي هـا    

. اعالن جـنـگ دادنـد     "  وال استريت"و 
، يکـه  " نظم نوين جهاني" بر دوره سياه 

و "  راسـت نـويـن     " ،   " بـازار آزاد   " تازي   
خــط بــطــالن    "  جــنــگ تــروريســتــهــا    " 

جـــهـــان بـــعـــد از ســـال          .  کشـــيـــدنـــد
اول مـه،    .  جهان ديگـري اسـت    ۲۰۱۱ 

اين وجدان شريف  -روز جهاني کارگر 

بشريت معاصر نيز، اول مـه ديـگـري      
 .خواهد بود

 
اولين فراخوان چند ماه جلوتـر از اول      

درصدي ها در ۹۹ مه از سوي جنبش 
هـمـانـجـا کـه روز          .  آمريکا اعالم شد

جهاني کـارگـر تـاريـخـا از آن ريشـه                 
اين اسـت    "!  اعتصاب جهاني. " گرفت

شـهـرونـدان سـراسـر        .  فراخوان امسـال   
کار را تعطيـل  !  درصدي ها۹۹ ! جهان
تمام خواسته !  به خيابان بياييد!  کنيد

از دستمـزد  .  هاي خود را مطرح کنيد
در خور زندگي و بـرابـري جـنـسـيـتـي            

از حـق    .  گرفته تا حقوق پـنـاهـنـدگـي       
تحصيل و مسکن و بـيـمـه درمـانـي            
گرفته تا الـغـاء دولـت پـلـيـسـي يـک                 
درصــدي هــا و بــرقــراري حــاکــمــيــت           
مستقيم مجامع عمومي و ارگانهاي 

ايـن در واقـع       .  قدرت مستقيـم مـردم    
يـورش بــه    " و   "  کـمــون پـاريـس     " نـداي    

و در اخــتــيــار گــرفــتــن        "  عــرش اعــال  
زندگي توسط خود مردم است کـه از      
نيويورک و اوکلند و النگ بيچ شنيده 

نـدايـي کـه قـبـل از آن در                .  مـيـشــود  
هـاي  " نـدا " تظاهرات هاي مـيـلـيـونـي        

هـاي  "  بوعزيـزي " ايران، در تن سوخته 

ــه در                       ــم ــر از ه ــس و واضــح ت ــون ت
" التحـريـر  " اجتماعات عظيم مردم در 

مجـددا فـريـاد زده مـيـشـد و گـوش                  
 .سنگين تاريخ را باز ميکرد

 
ما، حزب کمونيست کارگري ايران، با 
تمـام قـوا بـه ايـن فـراخـوان جـهـانـي                    

درصــدي هــا بــراي اول مــاه مــه             ۹۹ 
و ايـن گـامـي        .  مي پـيـونـديـم      ۲۰۱۲ 

است در تـداوم مـبـارازت سـي سـالـه             
 ۵۰۰ از رژه حـدود    .  کارگران در ايران

در تهران تا ۱۳۵۸ هزار نفر در اول مه 
به امروز جدال سخت و سنگيني بيـن  
جمهوري اسالمي و صـف اول مـه و           
رهايي بشر در ايران در جـريـان بـوده          

ــقــالب    .  اســت گــرچــه تــوســط        ۵۷ ان
اسالمي ها بـخـون کشـيـده شـد امـا               
اوضاع يک درصـدي هـا در ايـران را              

بورژوازي اخـتـيـار      .  کامال آشفته کرد
خود را به مشتي مالي مرتـجـع و از       
گور برآمده و مشتي شارلتان و جاني 

شـده  "  اصـالح طـلـب     " که حاال بعضا ( 
سپرد تا با شمشـيـر اسـالم سـر         !)  اند

. انسان و آزادي و اول مه اش را ببرند
بيش از سي سال است کـه ايـن جـدال        
ادامه دارد و اکنون جهان عليه همـان  

چيزي بپاخاستـه کـه عـلـيـه اش بـپـا                
کافي است قـطـعـنـامـه      .  خاسته بوديم

هاي کارگران در ايران در اول مه هاي 
سالهاي گذشته را با فراخوان جنـبـش   

درصدي ها مقايسه کرد تا ديد که ۹۹ 
نداي يک اول مه عمومـي و وسـيـع ،          
يــک اعــتــصــاب جــهــانــي عــلــيــه يــک          
درصــدي هــا کــه از لــس آنــجــلــس و             
نيويورک شنيده ميشود، از قلب طبقه 

. کارگر در ايران و حزبش خبر ميدهـد 
طبقه کـارگـري کـه در سـال گـذشـتـه                
اعتصابات و اعتراضـات بـيـشـمـاري        
عليه فقر و فالکت برپا داشت و اکنون 
در اوضاع وخـيـم و اضـطـراري ايـران            
بــايــد بــعــنــوان يــک نــيــروي ســيــاســي         
پيشتـاز و رهـبـري کـنـنـده مـبـارزه                 
مردم براي رهايي از شـر جـمـهـوري         

 .اسالمي به ميدان بيايد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري تــمــام        
کــارگــران، مــعــلــمــان، پــرســتــاران،         
دانشـجــويــان، تــمــام زنـان و مــردان           
سراسر ايران و ايرانيان ساکـن خـارج     
از کشور را فرا ميخواند تا با تـمـام     
قدرت از فراخوان اعتصاب جـهـانـي    

ارديـبـهـشـت     ۱۱(   ۲۰۱۲در اول مه 

ايـن روزي    .  حمايت کـنـنـد     )  ۱۳۹۱
است که از زن و مرد، از پير و جوان 
بايد عليه يک درصـدي هـاي ايـران،        
عليه آخوند هاي مـيـلـيـاردر و کـل            

. نظام اسالمي شان بـه مـيـدان آمـد        
اين روزي است که بايد صفوف مـان    
را زير پرچم رهـايـي بـخـش اول مـه              
متحد کنـيـم؛ بـراي گـرفـتـن قـدرت              

درصـدي هـا در       ۹۹سياسي توسـط    
ايــران و پــايــان دادن فــوري فــقــر و              
فالکت و خطر جنگ و نـاامـنـي کـه         
اکنون زندگـي مـردم را بـه تـبـاهـي               
کشانده، و بـراي بـرقـراري آزادي و              

 .برابري و سوسياليسم آماده شويم
 حزب کمونيست کارگري ايران 

ــارس۲۲ ــرورديـــــن ۳  -۲۰۱۲مـــ فـــ
۱۳۹۱ 

 ! درصديها۹۹جهان از آن : اول مه
 :ارديبهشت، روزجهاني کارگر ۱۱روز اول ماه مه، 

 !خيابانها را به تسخير درآوريد" درصدي ها ۹۹همه قدرت به "با شعار 
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