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خيلي خوشحالم کـه بـعـد از           
چند سال ميهمان دوسـتـان کـلـن           

مــيــنــا احــدي و کــيــوان        .   هســتــم
ــي از                  ــائـ ــه هـ ــوشـ ــد گـ ــاويـ جـ
دستاوردهاي کمونـيـسـم را بـراي          

البته ميشـد   .   جامعه ايران گفتند  
ساعت ها در اين مورد صـحـبـت         
کــرد، درمــورد دســتــاوردهــاي           
کمونيسم کارگري براي جـامـعـه،        

 
 بازتاب هفته

 
 !آخرين تحوالت سوريه در هفته اي که گذشت

 محمد شكوهي   
 

 طرح امنيت اجتماعي و اعتراض مردم
 شهال دانشفر 

 
ها به طرح رياضت  ادامه اعتراض: اسپانيا

 اقتصادي
  

 اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

 
 کارنامه اپوزيسيون راست در ايران

 متن تنظيم شده سخنراني اصغر كريمي در يک جلسه       
 گفت و شنود با رهبري حزب در آلمان  

اعتراض امروز مردم نيشابور که از تجمع       
در صف تهيه مرغ شروع شـد، بـالفـاصـلـه بـا                
پيوستن تعداد قابل توجهي از جوانان و مـردم          
عاصي به يک تظاهرات وسيـع و تـمـام عـيـار              

. عليه فقر و گراني و حـکـومـت تـبـديـل شـد                  
مردم ميدان مرکزي شهر را در تصـرف خـود              
گرفتند و شعار ميدادند ننگ بر اين گـرانـي و            
امکان هر نوع عکس العملي را از نـيـروهـاي             

اين تـظـاهـرات    .   سرکوب حکومت سلب کردند   
انفجار خشم عميقي است که همـه جـا شـعلـه              

 . زنده باد مردم نيشابور. خواهد کشيد
تظاهرات امروز مردم نيشابور مـيـتـوانـد          
سرآغاز مبارزات وسـيـع و مـيـلـيـونـي مـردم                 

. بجان آمده از اوضاع مشقت بار کنوني باشـد         
صف هاي طوالني مردم براي تهيه مايـحـتـاج          
زندگي به اين امـيـد کـه پـس از سـاعـت هـا                      
انتظار کاالي مـورد نـيـازشـان را بـا قـيـمـت                    
کمتري تهيه کنند، گوشه اي از جهنمـي اسـت           
که جمهوري اسالمي بـه اکـثـريـت بـاالئـي از                 

دهها ميليون نـفـر از     . مردم تحميل کرده است 
مردم فقير و زحمتکش در سراسر کشور با اين         
شرايط دست و پنجه نرم ميکنند و دير يا زود           
ناچارند براي پايان دادن به ايـن وضـعـيـت، در          

ايـنـرا   .   ابعاد وسيع و ميليوني به ميدان بيايند      
نه تنها مردم بلکه مـقـامـات رژيـم و روسـاي                
نــيــروهــاي ســرکــوب حــکــومــت نــيــز انــتــظــار         

به همين دليل حرکت امـروز مـردم       .   ميکشند
نيشابور با استقبال وسيـعـي در مـيـان مـردم               

بينندگان کـانـال جـديـد از اقصـا              .   مواجه شد 
نقاط کشور امروز در برنامه پخش مسـتـقـيـم            
اعالم کردند که بايد همان راهـي را انـتـخـاب              

معضل و شکست مهـم و خـطـرنـاک            
و يـک بـار ديـگـر          .   محسوب ميشود 

کل معضالت جمهوري اسـالمـي را         
شکست در   .   جلوي چشم قرار ميدهد   

اين مذاکرات بـديـن مـعـنـاسـت کـه               

تــحــريــمــهــاي اقــتــصــادي بــا شــدت         
بيشتري اعمال خواهد شد و فشار بـر        
اين حکومت و انزواي ديپلماتيـک ان        
در سطح جهان ابعادي مي يـابـد کـه            

 بنا به گزارشها دور ديـگـري         
از مذاکرات اتمي ميان دولتـهـاي       
غربي و جمهوري اسالمـي در راه         

و اين در حاليـسـت کـه هـر            .   است

دو ســو بــه زبــانــهــاي مــخــتــلــف           
ــن               ــه اي ــد ک ــن ــکــن ــي ــراف م اعــت

. مذاکرات در بن بست قـرار دارد        
بن بست و شکست اين مـذاکـرات        
بويژه براي جمهوري اسالمـي يـک        

افــزايــش هــر روزه قــيــمــت هــا و           
ركورد قيمت گوشت مرغ در ايران کـه        
نسبت به بـازار جـهـانـي نـيـز بسـيـار                  
باالست،  همچنين کميابي کـاالهـا و         
وجود صف هاي طوالني تهـيـه ارزاق           
آنچنان فضايي از خشم و اعتراض در        

ميان مردم بوجود آورده است كه قابل       
روز دوشنبه اين هـفـتـه        .   تصور نيست 

مصــادف بــا دوم مــرداد  آتــش ايــن             
. خشم در شهر نيشابور شعلـه ور شـد          

در اين روز جمع کثيري از مردم  ايـن            
شهر بـا شـعـار نـنـگ بـر گـرانـي در                    

 
 مذاکرات اتمي و بن بست حکومت اسالمي

۹صفحه    
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مردم نيشابور راه نشان 

 !ميدهند
 ! زنده باد مردم نيشابور     

کودکان پسـر اسـت و نـه دخـتـران و                  
ظــاهــرا بــه ايــن دلــيــل بســيــاري از               
جريانات سياسي چپ و راست ايـرانـي       
روي خــوش بــه ايــن مــقــابلــه نشــان              

" مـدرن " چرا که در فرهنگ    .   نميدهند
ختنه دختران به درست بسيار مذمـوم      
و قبيح است و خـتـنـه پسـران بـنـظـر                  

در آلمان بدنبال اعـالم  حـکـم            
دادگاهي در شهر کلـن مـبـنـي بـر             

 مـوجـي     ،جرم بودن ختنه کـودکـان   

 کمپين و مـبـارزه       ،از بحث و جدل   
اجتماعي بر سر ممنوعـيـت و يـا            

. قانوني بودن ختنه در گرفته اسـت      
اينجا طبعا بـحـث بـر سـر خـتـنـه                

 
 جدال اجتماعي عليه ختنه کودکان و سکوت  اپوزيسيون ايراني

 يک نبرد مهم عليه دست اندازي مذهب به جسم و روح کودکان      ! داوران بيطرف هميشه ساکت   

 
 فوران خشم  مردم در نيشابور
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 2 ١٣٩١ مرداد ۶  انترناسيونال 

کنند که مردم نيشابور مـقـابـل آنـهـا            
بـحـث هـاي جـالـبـي در             .   گذاشـتـنـد   

مدياي اجتماعي و در ميـان جـوانـان        
نيز در همين زمينه شروع شده اسـت          
که در عين حال پختگي مـردم را در           
مقايسه با سالهاي قبل بخوبي نشـان       

 . ميدهد
حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه           
مردم شريف و زحمتکـش، شـاغـل و           
بيکـار، زن و مـرد، پـيـر و جـوان و                    
بازنشسته را فـرامـيـخـوانـد کـه هـر                
فرصتي و هر تجمعـي را بـه مـيـدان              
اعتراض عليه فقر و گـرانـي تـبـديـل             
کنند و صداي خود را عليه جهـنـمـي          
که جمهوري اسالمي به مردم تحميل      

 . کرده است بلند کنند
اوضاع مشقت بار کنوني تـنـهـا         
با به ميدان آمدن توده هاي ميليونـي        

مردم و انقـالب بـراي بـزيـر کشـيـدن               
حکومت ننگين اسالمـي مـيـتـوانـد           

 . پايان يابد
 زنده باد مردم نيشابور 

ــراي                ــي ب ــقــالب انســان ــاد ان ــده ب زن
 حکومت انساني 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
  زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ٢٠١٢ ژوئيه ٢٣، ١٣٩١ مرداد ٢
 ويدئوي تظاهرات نيشابور  
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١از صفحه    
 

 !مردم نيشابور راه نشان ميدهند

خيابانهاي اصلي شـهـر راهـپـيـمـايـي            
کــردنــد  و بــا بــلــنــد كــردن صــداي                 
اعـتـراضـشـان عـلـيـه فـقـر و گـرانـي                    
حــكــومــت اســالمــي را بــه چــالــش             

اخبار اين حرکت اعتراضـي     .   كشيدند
و ويديو هاي تصويري اش در سـطـح          
رســانــه هــاي دولــتــي، و نــيــز ســطــح           
سايتها و مدياي اجتماعي انـعـکـاس        

 . وسيعي پيدا کرد
 اعتراض مردم نيشابور  از صف       
تهيه مرغ در مقابل يک مرغ فـروشـي         
شروع شد و در لـحـظـه اي کـوتـاه بـه                 
تظاهراتي گسـتـرده در سـطـح شـهـر               

. عليه فقر و گـرانـي تـبـديـل گـرديـد                
بــطــوريــکــه بــا راهــپــيــمــايــي مــردم           
خيـابـانـهـاي اصـلـي شـهـر از جـملـه                   

" مـيـدان امـام     " و   "   امـام " خيابانـهـاي     
مسدود شده و کل چهار راه انقالب بـا         

 .ازدحام جمعيت بسته شد
 افزايش هرروزه قيمت ها، صـف       
هاي طوالني براي تـهـيـه مـايـحـتـاج              
اوليه زندگي، دسـتـمـزدهـاي چـنـديـن            
ــار                     ــن ــر، در ک ــق ــر خــط ف ــر زي ــراب ب
بيکارسازيهاي هزاران نفره و بيـکـاري       
مــيــلــيــونــي مــردم و فــقــر و فــالکــت           
مطلقي که رژيـم اسـالمـي بـر مـردم               
تحمـيـل کـرده اسـت، بـطـور واقـعـي                 
جامعه را به حال انفجار کشانده اسـت       
و اعتراض مردم نيشابور اعتراض بـه       

 .همه اين مصايب بود
 آنچه در اين هفتـه در نـيـشـابـور             
شاهدش بوديم ممکن است هر آن در         
دهها شهر ديگر روي دهد و در واقـع           
جرقه ايست از اعتراضاتي به مـراتـب        
گسترده تر که تمام شهرهاي ايـران را          

مردم نـيـشـابـور بـا         .   فرا خواهد گرفت  
اعتراضشان به گـرانـي و صـف هـاي             
طوالني براي تهيه ارزاقشان، به مـردم   
در تمام شهر هـا و کـل جـامـعـه راه                   

 . نشان دادند
نکته قابل تـوجـه در ايـن اتـفـاق               
مهم عكس العمل سركوبـگـران رژيـم         
بود كه نـظـاره گـر شـده و وحشـت و                   
سراسيـمـگـي مـقـامـات رژيـم را در                
اظــــهــــاراتشــــان و در وعــــده و                   

 . وعيدهايشان به روشني ميشد ديد
 تـظــاهـرات مــردم نــيــشـابــور در          
حالي شروع شد که مقـامـات دولـتـي         
از جمله معاونين فرماندار، دادسـتـان       
و فرمانده نيروي انتظامي و جانيـانـي        
از اين دست به مناسبت برنامـه هـاي       
ويژه ماه رمضانشان در مسجد جامع      

. شهر جمع بودند و سخنراني داشتـنـد       
بطوريکه موسوي دادستان عمومي و     
انــقــالب اســالمــي در ايــن شــهــر در            
عکس العمل به اين اعتراضات طـي         
سخنراني اي با گفتـن ايـنـکـه نـبـايـد               
براي يکي دو عدد مرغ به خـيـابـانـهـا            
ريخت و نيز با مشتي از تـبـلـيـغـات              
هميشـگـي رژيـم مـبـنـي بـر ايـنـکـه                   
انقالب نکرديم براي نان و آب، حرکت       
اعتراضي مردم به جان آمده نيشابـور       

او در عـيـن حـال بـا             .   را غائله خواند  
لحني که هم تهديد و هـم وحشـت در            
آن نمايان بود خطاب بـه مـردم گـفـت             
که کاري نکنند که نيروي انـتـظـامـي           
وارد عمل شود و دست به دستگـيـري         
زنــد و غــيــره و وعــده رســيــدگــي بــه             

او بـديـن     .   موضوع کمبود مرغ را داد   
ترتيب سعي در آرام کـردن اوضـاع را           

ــن               .   داشــت ــز حســي ــي ــس از وي ن پ
اسداللهي معـاونـت بـرنـامـه ريـزي و              
امور عمراني فـرمـانـداري جـمـهـوري           
اسالمي در اين شهر ضمـن اشـاراتـي          
به قيمت اجناس و مشخـصـا قـيـمـت            
گوش مرغ و کـمـبـود عـرضـه آن در                 
بازار شروع به رديـف کـردن اعـداد و             
ارقامـي کـرده و بـه عـذرخـواهـي از                 
مردم برخاست و از تشـکـيـل جـلـسـه              
ستاد تنظيم بازار به رياست فرمانـدار       
خبر داده و از مردم خـواهـان فـرصـت           

 . براي ساماندهي بازار شد
حرکت اعتراضي مردم نيـشـابـور       
عليه گراني طبعا اتفاقي منحصر بـه        
فرد نيست، بلکه همانطور كـه اشـاره          
كردم انـعـکـاسـي از فضـاي جـامـعـه                
ايست کـه زيـر بـار گـرانـي و فـقـر و                     
فالکت له شده است و مردم در کمـيـن         
فرصتي هستند که بـيـرون بـريـزنـد و              
بساط ايـن رژيـم جـهـنـمـي را جـارو                  

حــرکــت اعــتــراضــي مــردم        .   کــنــنــد 
نيشابور همچنـيـن انـعـکـاس فضـاي            
جامعه ايست که نشـانـه هـاي رفـتـن             
بشار اسد رييس جمهـور جـنـايـتـکـار            
سوريه و يار نزديک جانيان اسالمي را       
ديده است و رفـتـن او بـرايـش نـويـد                  
بخش پايان عمر جـمـهـوري اسـالمـي           

اين حرکت اعتـراضـي را بـايـد           .   است
در کنار اعتراضات هر روزه کـارگـران        
در کـــارخـــانـــجـــات مـــخـــتـــلـــف و           
طومارهاي اعـتـراضـي هـزاران نـفـره            
کارگـري عـلـيـه فـقـر و گـرانـي و بـا                      

خواست افـزايـش فـوري دسـتـمـزدهـا             
اين اتفاق را بايد در کنار حرکـت  .   ديد

اعتراضي مردمي ديد کـه وقـتـي در           
همين هفـتـه گـذشـتـه در آريـا شـهـر                  
تهران، اوباش جمهوري اسـالمـي يـک         

" بــدحــجــابــي " زن را تــحــت عــنــوان           
ميخواستند مورد تعرض قرار دهند،     
در يك لحظه چند صـد نـفـر از مـردم               
جمع شـدنـد، درگـيـر شـدنـد و مـانـع                  
تــعــرضــات آنــان ودســتــگــيــري زنــان         

 . شدند" بدحجاب"
اعتراض مـردم نـيـشـابـور بـطـور             
واقعي بـه مـيـلـيـونـهـا مـردمـي کـه                   
زندگي شان در کام  فقر و فـالکـت بـه           
تباهي کشيده شده و با گراني هر روزه        
قيمت ها به خطر جدي افـتـاده اسـت،           
ــازي از                      ــرآغـ ــان داد و سـ راه نشـ
اعتراضـات گسـتـرده مـردم بـه جـان               
آمده از اوضاع مشـقـت بـار كـنـونـي              
است كه راهي جز نـبـرد بـراي بـقـا و                 
نــجــات زنــدگــي و مــعــيــشــتــشــان از         
مفتخوران جمهوري اسالمي برايشـان     

 . نمانده است
ميتوان بـه تـدارك اعـتـراضـاتـي             
نظير آنچه در نيشابور اتـفـاق افـتـاد،            

در جايي مـثـل     .   در تمام شهر ها رفت    
الوند از توابع قزوين ما شاهد هـجـوم         
مردم براي تهيه گوشت مرغ آنهم بعـد        
از هشت ساعـت در صـف ايسـتـادن             

عين هـمـيـن صـحـنـه را در              .   هستيم
تهران و در شهـرهـاي مـخـتـلـف مـي               
بينيم، ميتوان در همه جا صف هـاي         
نان و تهيه گوشت و ارزاق را به صـف           
اعــتــراض عــلــيــه گــرانــي و عــلــيــه             

بـايـد   .   جمهوري اسالمي تبـديـل كـرد       
در سطحي سراسري به تـدارك چـنـيـن           

 .اعتراضاتي رفت و سازمانش داد
خصوصا اقتصاد فروريخته رژيـم     
اسالمي يك موضوع مهم دعـواهـاي       

وحشت خـيـزش     .   درون حكومت است  
اجتماعي مردم بـه كـابـوس هـر روزه             

. حكومت اسالمي تبديل شـده اسـت        
هر بخشي از حكومت، جناح مقـابـل         
را عامل بن بست كنونـي رژيـم و بـه              
فـلـج كشـيــده شـدن اقــتـصـاد كشــور               

تحريمهاي اقتصادي غـرب   .   ميخواند
نيز بر ايـن كشـاكـش هـا شـدت داده                

در ميان اين جنـگ و جـدالـهـا         .  است
نيز هر روز ارقام جديدي از دزدي هـا           
و پول هاي بـه سـرقـت بـرده شـان رو                  

مردم هم در كمين فـرصـتـي         .   ميشود
براي بيرون ريختـن و پـايـان دادن بـه               

. نكبت جمهـوري اسـالمـي هسـتـنـد           
بدين ترتيب اوضاع بيش از هـر وقـت          
براي اعتراضات فشرده مـردم فـراهـم         

بايد از هر فرصتي استفاده كرد      .   است

.  و تجمعات اعتراضي را شـكـل داد         
صف هاي تـهـيـه نـان و ارزاق را بـه                  
محل تجمعات اعتراضي عليه فقر و      
گرانـي تـبـديـل كـرد و در مـحـالت                  
مبتكر تجمعـات اعـتـراضـي عـلـيـه             
گراني و وضعيت فالكـتـبـار كـنـونـي            

 . شد
طومارهـاي اعـتـراضـي هـزاران           
كــارگــر در شــهــرهــاي تــهــران، يــزد،          
قزوين، و ديگـر شـهـرهـا يـك بسـتـر                 
مناسب براي اتحاد كارگران و مـردم       
به جان آمده از فـقـر و فـالكـت حـول                 
خواستـهـاي اسـاسـي شـان از جـملـه                

خواست افزايش فوري دسـتـمـزدهـا و        
بايد وسـيـعـا     .   عليه فقر و گراني است    

به اين حركت اعتراضي پيوست و در        
تداوم آن بـه اسـتـقـبـال اعـتـراضـات                 
سراسري عـلـيـه گـرانـي و وضـعـيـت                

تـظـاهـرات    .   فالكتبـار كـنـونـي رفـت         
مــردم نــيــشــابــور يــك نــمــونــه و يــك           
راهكار موثر است كه ممكن بودن و        
كارآيـي چـنـيـن اعـتـراضـاتـي را در                 
سطحي سراسري مقابـل هـمـه مـردم           

بـايـد در هـمـه جـا بـه               .   قرار ميدهـد  
 .* تدارك چنين اعتراضاتي رفت
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امـا  .   ميرسد که چندان هم بد نـيـسـت         
موضوع بي اشتهايي و بـي تـوجـهـي            
مطلق اپوزيسيون جمهـوري اسـالمـي        
به اين مبارزه که اکـنـون از مـرزهـاي              
آلمان بسيار فراتر رفـتـه و در رسـانـه               
هاي بين المللي نيز انعکاس وسيـعـي        

  .  داليل پايه اي تري دارد،داشته 
 در آلمان چه خبر است؟

نخست بايد توضيح دهم که رونـد       
در .   ماجرا در آلمان چگونه بوده اسـت       

آلمان خـتـنـه       -ابتدا يک دادگاه در کلن    
را تعرض به جسـم کـودکـان و امـري               
مذموم شمرد و عمـل خـتـنـه را جـرم               

بعد از اين تصمـيـم خـتـنـه           .   تلقي کرد 
کنندگان طـبـعـا بـا پـيـگـرد قضـايـي                 
روبرو ميـشـونـد و ايـن بسـيـار مـهـم                  

 . است
اين حکم بالفاصله در رسانه هاي      
ــورا                   ــعــکــس شــد و ف ــن ــي م ــان ــم آل
سازمانهاي اسالمي و يـهـودي شـروع          

آش اعــتــراض   .   بــه اعــتــراض کــردنــد     
سازمانهاي يهودي چنان شور بود کـه        
ممـنـوعـيـت خـتـنـه را هـولـوکـاسـت                  
ديگـري بـراي يـهـوديـان دانسـتـنـد و                 
گفتند ممنوعيت ختنه يـعـنـي اعـالم         
ايــنــکــه يــهــوديــان در آلــمــان جــايــي            

سازمانهاي اسالمي نـيـز کـه        ! !   ندارند
" هـــمـــواره مـــدال دفـــاع از هـــمـــه                

را به سينه زده انـد ايـنـجـا         "   مسلمانان
وارد ميدان شده و گفتند ممـنـوعـيـت          
ختنه يعني تعرض به آزادي مذهـب و      
حق والدين مسلمان در مورد فـرزنـدان     

 ... و 
دولــت آلــمــان دچــار يــک پــانــيــک          
سياسي شد و آنجال مـرکـل گـفـت بـا              
ممنوعيت ختنه در آلمان خودمـان را        
مسخره دنيا ميکنيـم و پـارلـمـان در             
يک نشست فوق العاده در کنار بـحـث          
در مورد بحران اقتصادي و کـمـک بـه            

در مورد ختنه کـودکـان       . . .   اسپانيا و   
هم حـرف زد و بـا سـرعـت تصـمـيـم                     
سمبليکي مبني بر قانوني بودن ختنه      
گرفت و اعـالم کـرد بـدنـبـال راه حـل                 
قانوني براي بي اثر کردن حکم دادگـاه        

در آلــمــان اگــر تصــمــيــم       .   کــلــن اســت  
پارلمان و دادگاه در مـقـابـل هـم قـرار              

 بايد روال پيچـيـده قضـايـي و            ،گيرند
پارلماني ديگري طي شود کـه چـنـيـن           
موضوعي بـه قـانـون رسـمـي کشـور               

بــنــا بــر ايــن قــانــون         .   تــبــديــل گــردد   
ممنوعيت ختـنـه پسـران فـعـال اجـرا              
ميشود و هيچ پسـر بـچـه اي نـبـايـد                 

خــتــنــه گــردد تــا تــکــلــيــف اخــتــالف          
پــارلــمــان و دســتــگــاه قضــايــي حــل            

  . ميشود
جامعه آلمان عکس العمل 

 نشان داد
اين بحثها طـبـعـا از چـهـارچـوب             
سازمانهاي مذهبي و مقابله آتئيست     
ها و سکوالرها و بـي خـدايـان فـراتـر               

 ،رفــت و خــوشــبــخــتــانــه پــزشــکــان           
 سازمانهاي مدافع حقـوق     ،حقوقدانان

در ايـن    . . .    جـرم شـنـاسـان و             ،کودک
فضــا بــه ضــرر       .   مــورد حــرف زدنــد      

سازمانها مذهبي واسالمـي چـرخـيـد         
چرا که اينجا ديگر مظلـوم نـمـايـي و             

 بي اثر بود و متخـصـصـيـن و        ،تهديد
 بـا فـاکـت        ،مدافعين حقـوق انسـانـي      

هاي عيني در مورد زخمي کـردن تـن          
وبدن کودک و تاثيرت مـخـرب روانـي           

 در مقابل   �اين تعرض به جسم کودک    
جامعه حرف زدند و ايـن مـوضـوع را          
ــه يــک جــدال                      ــرده و ب ــه اي ک رســان

 . اجتماعي مهم دامن زده اند
از نظر من درخشان تـريـن بـخـش           
اين اعتراض در آلمان نامه سـرگشـاده        
اي بود که دکتر ماتياس فـرانـتـس از            
دانشگاه دوسلدرف آنـرا نـوشـت و در            
ابتدا بيش از صد امضـا کـه هـمـگـي             
پزشک و حقوقدان بودند ايـن نـامـه را             
امضا کردند و امـروز بـيـش از هـزار               
نهاد و فرد  باز هم اکـثـرا پـزشـکـان و                
حقوقدانان و در عين حال سازمانهـاي       

 آتـيـسـت هـا و          ،مدافع حقوق انساني  
سکوالرها و مدافعيـن حـقـوق کـودک           

 . آنرا امضا کرده اند
اينجا ديگر بـحـث حـق آزادشـدن            
ازدست مذهب و يـا تـاثـيـرات روانـي             
حجاب بر کودکان و يا تدريس مذهب       
در مدارس  فقط در چهارچوب  بـيـن            

در .   سکوالرها و مـذهـبـيـهـا نـمـانـد              
اينجا خوشبختانه يک بخش بزرگ کـه       
تا کنون در صف سـکـوت کـنـنـدگـان              
بودند به ميدان آمدند و در اين مـورد          
ميگفتند که ختنه نه فقط الزم نيست       

ايـن  .   بلکه تاثيرات مخربي نـيـز دارد        
صف وسيع اکنون همراه سکوالرهـا و        
آتــه ئــيــســتــهــا يــک جــنــبــش عــظــيــم          

. اجتماعي و فکري را دامـن زده انـد            
در اين جدال موضوع برجسته اين شد       

که بچه مذهب ندارد و اگر بزرگسالـي        
خواست ميـتـوانـد خـتـنـه کـنـد ولـي                  
جــامــعــه مــوظــف اســت از حــقــوق              

 . کودکان دفاع کند
بــنــظــر مــن ايــن تــحــرک عــظــيــم          
اجــتــمــاعــي و تــالش و روشــنــگــري            
بشـــريـــت مـــدرن پـــا روي گـــلـــوي               
سـازمــانــهــاي مــذهــبــي و ا ســالمــي          
گذاشت و هيچ راه دررويي بـراي آنـهـا          

 مگر اينکه دولـت و        ،متصور نيست 
پارلمان آلـمـان بـخـواهـنـد تـا آن حـد                  
سقوط کنند که با شعبـده بـازي بـراي          
اينکه  دل جريانات مذهبي يهـودي و         

 قانونـي را     ،اسالمي را به دست آورند    
سرهم بندي کند و با اتکا به اکـثـريـت           
پارلماني که در پارلمان به نفـع خـتـنـه             
کودکان راي ميدهد سر و ته قضيه را         

 احـزاب    ،اگر اتفاق بيـفـتـد    .   هم بياورد 
حاکم ضربه مهمي به پيکر خـود وارد         
ميکنند و در عين حـال شـکـايـت بـه              
دادگــاهــي عــالــي حــواهــد رفــت و               
کارلسروهه بايـد در ايـن مـورد نـظـر               

بهمين دليل فعال سازمانـهـاي   .   .   دهد
مذهبي در آلمان ساکت شده اند و بـه           
پــارلــمــان دخــيــل بســتــه انــد کــه بــا              

ــن ســر و صــداهــا را             ! !   ســيــاســت  اي
بخواباند و ختنه را بـه دلـيـل تـهـديـد                
سازمانهاي يهودي و اسالمي قانونـي      

  . کند
 ! حرکت جهاني ميشود

ابتدا در سانفراسيسـکـو تـعـدادي         
در مقابل کنسولگري آلمان ميتينـگ      
سازمان داده و از آلمان و در حـقـيـقـت            

. از دادگاه شهر کـلـن  تشـکـر کـردنـد               
سپس در سويس بيمارستاني ختنه را       

 در اطــريــش چــنــد         ،مــتــوقــف کــرد    
بيمارستان ختنه را متوقف ميکـنـنـد        
و رسانه هاي اروپايي و بـويـژه رسـانـه             
هاي آلماني زبان بحثهاي بسيار زيـاد        
و جــالــبــي را در ايــن مــورد پــيــش                 

روزانه در اکـثـر رسـانـه هـاي            .   ميبرند
مهم آلمان و يا حـتـي اروپـا مـطـالـب               
متـعـددي در ايـن مـورد مـنـعـکـس                 
ميشود و بويژه رسـانـه هـاي آلـمـانـي               
دهها مطلب و گزارش و مصاحـبـه را          

. در اين مورد هر روز چاپ ميـکـنـنـد           
 ، کيفرشناسـان ،جراحان،متخصصين

ــان و مــدافــعــيــن حــقــوق              حــقــوقــدان
 سکوالرها و چپـهـاي مـدرن         ،کودکان

در يک صف از حقـوق کـودکـان دفـاع             
ميکنند و در صف مقابل چند جريـان      
اســالمــي و يــهــودي بــا فضــاحــت و             
رسوایی و انـزوا، از تـعـرض بـه تـن                 
کودک با استناد به آزادي مذهب و يـا          
حق والدين دفاع ميکنند و الم تا کـام         
از کودکي که زير تيغ جراح مـيـرود و            

امکان دفاع از خـود را نـدارد حـرف               
مسئول سازمانهاي اسالمي   .   نميزنند

: در اطريش در يک مصاحبه ميگويد       
ختنه امري اسالمي اسـت و دسـتـور            

!   " پيغمبر بوده و بايد قـانـونـي بـمـانـد            
خيلي ممـنـون هـمـه مشـکـالت حـل               

 ."! شد
ناگفته نماند که دولت و پـارلـمـان         
آلمان به دلـيـل مـنـافـع اقـتـصـادي و                 
وجود روابـط اقـتـصـادي گسـتـرده بـا               
دولتهاي اسالمي و   تهديد سـرمـايـه           
داران يهودي که اگر ممنوعيت ختـنـه        
پسران اجرايي شود سرمـايـه هـايشـان          

نـاچـار   . . . .   را از آلمان بيرون ميبرنـد و     
اما جـدال چـنـان       .   به عقب نشيني شد   

ســخــت و پــرقــدرت بــود کــه دولــت               
نتوانست جبهه سکوالرها و مدافعين     
حقوق کودک را ساکت کند و اخيـرا از        
زبــان وزارت دادگســتــري يــک عــقــب          
نشيني نيم کالج را از ايـن طـرفـي از              
خود نشان داده است و گفته است ايـن     
موضوعي پيچيـده اسـت بـايـد وقـت             
کافي براي روشن شدن ابعاد آن داشتـه        
باشيم و مردم و مـتـخـصـصـيـن وقـت              
  .   الزم دارند که ابعاد آنرا بررسي کنند
 چرا اين واقعه مهم است؟

از نظر من اين واقعه بسيار مـهـم         
است چرا که در مقابل چشـم جـامـعـه            

 همـه   ،در يک جامعه مدرن و پيشرفته     
مي بينند که سازمانهاي اسـالمـي و         
مذهبي از چه چيز دفاع مـيـکـنـنـد و            
جامعه مدرن و مترقي چگونه و با چه        
قدرت و استداللي در مقابل آنها مـي        

ايـنـجـا از حـقـوق و حـرمـت                .   ايستـد 
کــودکــان در مــقــابــل ســازمــانــهــاي           
مذهبي دفاع ميشود و نـتـيـجـه ايـن              
درگيري به نفع ميليونها کـودک تـمـام          

اهــمــيــت ايــن مــبــارزه       .   خــواهــد شــد   
ايـنــسـت کـه جـامــعـه در يــک ابــعــاد                
گسترده و ميليوني درگير ايـن بـحـث           
شده و بـه احـتـمـال زيـاد مـا در ايـن                     
مبارزه پيروز خواهيم شد و خـتـنـه در           
آلــمــان فــعــال حــداقــل بــراي دو ســال             
متوقف خواهد شد تا قـانـون در ايـن             
مورد در سطح عمومي تصميم نـهـاي        

 . را بگيرد
در شرايطي که در ايـن سـيـسـتـم              
دمکراسي پارلماني امـکـان دخـالـت          
مستقيم مردم براي قانونگذاري وجود     

 اين جدال و فشـار اجـتـمـاعـي             ،ندارد

يکي از مکانيسمهاي دخالت مردم و       
مدافعـيـن حـقـوق انسـانـي اسـت کـه                 
ميتوانند از آن استفاده کنند تا مـانـع          
 . اجرا و تثبيت قوانين ارتجاعي شوند

امــا خــتــنــه تــنــهــا مشــکــل مــا           
 حجاب و تـدريـس مـذهـب و            ،نيست

دخــالــت اســالم و ديــگــرمــذاهــب در           
ــک                   ــدگــي مــردم ي مــدارس و در زن

 موضوع  مهم است 
همه ميدانند که  در اروپـا و در              
دنيا سازمانهاي اسـالمـي و جـنـبـش            
اســالمــي مــيــکــوشــد بــا زدن مــدال           

بـه  "   مسـلـمـان   "   نمايندگي ميليـونـهـا       
 زندگي همانها که ادعاي     �سينه خود 

نمايندگيشان را دارد و ميليونها نـفـر         
ديگر در در اين جوامع را نيـز سـخـت            

اين تقاليي از سـوي جـنـبـش           .   تر کند 
اسالمي براي ايفاي نقش در سيـاسـت        
و اعمال نفوذ در زندگي مردم در قلـب       

بطور مثال  از ارتـجـاع و          .   اروپا است 
عقب ماندگي و شريـعـه و حـجـاب و              

ايـن  .   مسجد و اسالم دفـاع مـيـکـنـد           
جنبش طبعا با اتکا بـه مـمـاشـات و             
همراهي کـلـيـسـا و در مـورد اخـيـر                   
همراهي سازمانهاي مذهبي يـهـودي       
و بويژه با اتکا به مماشات و همراهـي    
دولتهاي غربي سعي ميکـنـد دامـنـه          

  .  سيطره سياه خود را گسترده تر کند
جايگاه اپوزيسيون ايراني در 

 !اين جدالها
در مــقــابــل ايــن  دســت انــدازي            
سازمانهاي اسالمي به زنـدگـي مـردم       

 متـاسـفـانـه بسـيـاري و در              ،در غرب 
اينجا روي سخن من بـه اپـوزيسـيـون            
يـک حـکــومـت فـاشــيـســت اســالمــي            

 .  سکوت کرده اند،مانند ايران است
دعوا بر سر حـجـاب کـودکـان در            
اروپا قـدمـتـي بـيـسـت سـالـه دارد و                  
عالقمندم بيالن کار اين اپوزيسيون را      

جــدل بــر ســر     .   در ايــن مــورد بــبــيــنــم      
 جدل بر سر تـدريـس   ،ساختن مساجد   

مذهب در مـدارس اروپـا و تـدريـس               
 جدل بر سر سنگسار و      ،مذهب اسالم 

لـيـسـت طـوالنـي        . . .   قتل ناموسي و     
 . است

سوال اينست براي اپوزيسيون يک      
 ،حــکــومــت فــاشــيــســت اســالمــي           

حکومتي  که دستش تا هامبـورگ و         
دراز شده . .   استکهلم و برزيل و کانادا   

 
جدال اجتماعي عليه ختنه 
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 4 ١٣٩١ مرداد ۶  انترناسيونال 

اســت بــراي ســاخــتــن مســجــد و يــا              
جاسوسي و تحـمـيـل حـجـاب بـر سـر                

چـه چـيـز      . . .   کودکان دخـتـر و زنـان و          
مهمتر از اين مبـارزه و هـمـراهـي بـا               
سازمانـهـاي مـتـرقـي اروپـايـي بـراي               
مقابله با اين تقال هـا اسـت؟ ايـنـجـا               
روي سخنم مشخصا با جريانات چـپ       

راستها تکليفشان روشـن اسـت       .   است
آنها با هر ارتجاعي خواهـنـد سـاخـت           
که بتوانند بـه حـاکـمـيـت سـيـاه خـود                

امـا  .   برسند و يا به آن ادامـه بـدهـنـد            
سوال اين است جريانات چـپ ايـرانـي           
چرا سکوت کرده و جسم بي روحشـان         
همچنان نـظـاره گـر ايـن هـمـه جـدال                  
اجتماعي است؟ جالب ايـن اسـت کـه           
در آلمان هم در اين بحث معين بر سـر         
ختنـه هـيـچ سـازمـان دسـت راسـتـي                 
 . آلماني نيز تا امروز حرفي نزده است

االن در آلــمــان ســازمــانــهــاي               
اسالمي کيش و مات شده اند چرا کـه      
در اينجا صرفا بحث بين آتيـسـت هـا           
و بــي خــدايـان و حـزب کـمــونـيــســت               

بـا ايـن     …کارگري و اکس مسـلـم و           
بحث بيـن   .   جريانات ارتجاعي  نيست   

يک صف اجتـمـاعـي وسـيـع و مـدرن               
ــزشــکــان و جــراحــان و                   اســت کــه پ
مدافعين حقوق کودک و روانشـنـاسـان        
اکنون به آن جايي پا گذاشـتـه انـد کـه              

 . ما سالها بود براي آن ميجنگيديم
ما تمام اين صف مدرن و مترقي        
در اين جدال با فـاکـت در مـورد ايـن                
خشونت حرف ميزنيم و خوشبـخـتـانـه         
بخش قابل توجهي از اليت جامعه در       
اين مورد سکوت را شکسته و  دارنـد         
حرف ميزنند و از تهديدات و شانـتـاژ          
هاي سازمانهاي مذهبي و اسـالمـي         

شـايـد بـدلـيـل        .   االن ديگر نميتـرسـنـد     
عوض شدن فضا و شايد بدليل اينکـه        
قبل از اينها تعدادي جـنـگـيـده و در               
مــقــابــل تــهــديــدات پــس نــزده انــد و            

يـکـي از     .   سنگرهايي را فتح کرده انـد  
تاثيرات اقدام و فعاليت راديـکـال مـا          
عليه جريانات اسالمي همين بود کـه        
جامعه را هشيـار کـرديـم و از نـقـش                
مخرب جريانات اسـالمـي گـفـتـيـم و             
فراخوان داديم که بشريت مـدرن بـايـد          
در مقابل اين تـوحـش سـنـگـر بـنـدي               

 . کند و از حقوق خود دفاع کند
بنابراين بحث ختنه بـه هـمـه مـا             

اينجا در مورد دخـالـت      .   مربوط است 
مــذهــب در زنــدگــي کــودکــان حــرف           

اينجا در مورد حق کودک حر      .   ميزنيم
ايـنـجـا جـامـعـه مـوظـف             .   ف ميزنيم 

مــيــشــود از حــق کــودک در مــقــابــل            
در عـيـن حـال        .   مذهـب  دفـاع کـنـد          

ايـنــجــا در مــورد تــاثـيــرات مــخــرب           
دخالت مذهـب در زنـدگـي مـردم در              

اينـجـا   .  قرن بيست و يک حرف ميزنيم 
در مورد دخالت جـنـبـش اسـالمـي و             

آيـا ايـن     .   اسالم سياسي حرف ميزنيـم    
مهم نيست؟ اگر مهم است سوال ايـن         
است چرا جريانات چپ ايراني قفل بـر         
دهان زده و فقط نقش نظاره گر را ايفا          

آيا حزب کمونيست کـارگـري      .   ميکند
حق ندارد بکويد اين جريانات سـنـتـي         
چپ به دنياي ديگري تعلق دارند و در         
فضاي ديگري بسر ميبـرنـد کـه ربـط            

 چنداني به زندگي بشر امروز ندارد؟ 
راستها را به اين نبرد طبعا کـاري    
نيسـت سـازمـانـهـاي مـتـعـدد مـلـي                  
اسالمي طرفداران اسالم و  خـتـنـه و             

 ،حجاب و پوسيدگي اسالمي هستند    
 ،و سلطنت طلب و راسـت پـرو غـرب           

در دنياي ماليخوليايي خـود زنـدگـي          
ميکند و فکر ميکند در بي خبر نگـه    
داشتن مردم و با سـرکـوب دولـتـهـاي            
موجود، آنها ميتوانند يک دوره ديگـر       
به حکومت بازگردند و شاهي باشد و        
مــردم را بــه گلــه گــوســفــنــد تشــبــيــه            

 . ميکنند که چوپان الزم دارند
اين ها به گذشته تعلق دارند و در      
نــبــردهــاي اصــلــي مــردمــي کــه بــا             
اختاپوس حکومت اسالمـي دسـت و         
پنجه نرم ميکنند در عرصه مقابله با       

 ، مقابله با اعدام و سنگسـار      ،حجاب
مقابله با قـتـل نـامـوسـي و ايـن بـار                   

اينها نميدانند که دنـيـا      .   ختنه غايبند 
جلو رفته و اتفاقا مردم ايـران بـدلـيـل             
نبردي روزمره با اين حکومت وحشت      

 در نبردهاي روزمره آبـديـده        ،اسالمي
 . شده و ضد مذهب شده اند

حرف من با چپهـا اسـت کسـانـي          
که مدال چپ به سينه زده و بي خـيـال            
ايــن مــبــارزه را نــظــاره مــيــکــنــنــد و            
متاسفانه نه فقط اينرا بلکه مبارزه بـا   

 مـبـارزه بـا        ،قوانين شريعـه در اروپـا       
حجاب کودکان و يا مبارزه باتـدريـس        
مذهب و اسالم در مدارس اروپا را بـا        

نـه  .   انگشتي بر دهان نظاره ميـکـنـنـد        
تنها اين سالها اينها گـفـتـه و تـکـرار              
کرده اند کـه حـجـاب در ايـران مـهـم                  

حقوق زن مـهـم اسـت و ايـن               " نيست  
اسالم سـيـاسـي      "   فراتر از حجاب است   

مهـم نـيـسـت زيـرا دولـت جـمـهـوري                  
اسالمي مدافع سرمايه داري اسـت و         

. بايد عليه امپرياليسـم مـبـارزه کـرد           
اين چپ تا کنون هيچ توجـه جـدي اي          
به مبارزه عليه سنگسار نداشته اسـت    

مـبـارزه   " و بهانه ايـن بـوده اسـت کـه               
عليه سـنـگـسـار مـهـم نـيـسـت چـون                  

موضوع عمده اي در جامعـه نـيـسـت           
" مسايل مـهـمـتـري مـطـرح هسـتـنـد              

مبارزه عليه اعدام را اگر چه با فشـار          
ما تا حدي جدي گرفتـنـد امـا هـنـوز              
وظيفه آنها فقط اين شده است کـه در           
سال يکي دو تا اعـالمـيـه بـدهـنـد و                 
خيال خود را راحت کنـنـد کـه عـذاب             

دليلشان هم ايـن     .   وجدان نداشته باشد  
جمهوري اسـالمـي هـر        " بوده است که    

روز اعدام ميکند و بايد اول رژيـم را            
با اين استداللها عـمـال   . . .     و"   انداخت

اينها خود را در مـقـابـل مـعـضـالت               
جاري در جامعه بـي وظـيـفـه کـرده و               
شغلشان فقط تکـرار اوراد اعـتـقـادي           
خود بوده و کاري به مسايل سـيـاسـي           
روز که جـامـعـه را قـطـبـي مـيـکـنـد                   

و سرمـايـه داري و مـدافـعـان             .   ندارند
استثمار اتفاقا از هـمـيـن سـکـوت و               
غير سيـاسـي گـري آنـهـا بـيـشـتـريـن                  

 . استفاده را کرده اند
سوال من از ايـن جـريـانـات چـپ              
ساکت و نظاره گراين است به چـه کـار           
مهمتري مشغولـيـد؟ چـه چـيـز بـراي              
شما حياتي و مهم است؟ کدام يـک از          
شمـا صـاحـب عـرصـه هـاي مـبـارزه                 
سياسي روز و جاري در جـامـعـه شـده            
ايــد؟ مــثــال مــبــارزه عــلــيــه اســالم              

 عـلـيـه      ، عـلـيـه سـنـگـسـار           ،سياسي
ــيــه اعــدام       ،حــجــاب   دفــاع از      ، عــل

 دفـاع از حـقـوق          ،زندانيـان سـيـاسـي      
کودکان و هزار و يک مـوضـوع ديـگـر            
که اين جـامـعـه را در چـنـگـال خـود                   
گرفت و مردم دارنـد خـفـه مـيـشـونـد               
شما کجاي ايـن مـبـارزات هسـتـيـد؟              
اگر تکرار اينکه جامعه سرمايه داري      
است و بايد استـثـمـار را بـر انـداخـت                
کـافــي بــود چــه لــزومــی بــرای وجــود            
کمونیستهـا و احـزاب کـمـونـیـسـت              
بود؟ مارکس و قبل از مـارکـس هـم             

پـس  .  خيليهاي ديگر اينها را گفته اند 
شـمــاهــا بـراي چــه سـازمــان و حــزب              
درست کرده ايد؟  جهت اطـالع شـمـا            
هميـن پـزشـکـان و روان پـزشـکـان و                  
حقوق دانـان پـا روي گـلـوي جـنـبـش                 
اسالمي گـذاشـتـه و در ايـن زمـيـنـه                 
کامال برتري دارند و يک جنبش مـهـم         
ــک                    ــزديـ ــروزي نـ ــيـ ــه پـ ــد بـ را دارنـ

شما چرا سکوت کـرده ايـد؟       . ميکنند  
داوران هميشه سـاکـت تـاريـخ شـغـل              
جالبي نـيـسـت کـه شـمـا بـراي خـود                   

توصيه من به شـمـا     .   انتحاب کرده ايد  
اين است که از پنجره اطـاق خـود سـر           
بيرون بياوريد و صحنه هاي اين هـمـه      
جـدال سـيــاسـي جـدي را بـبـيــنـيـد و                   

 .*حداقل تجربه بياموزيد
 
 

 
 ... جدال اجتماعي عليه ختنه کودکان و 

 مـراسـم     ٢٠١٢ جـوالي    ٢٣روز  
جلسه افتتـاحـيـه الـمـپـيـك از سـوي                
كميته بين المللي برگزاري المپيك بـا       
شركت سفيران دولتهاي مـخـتـلـف و          
وزرا و نخست وزير انگلستان بـرگـزار        

در هميـن روز در اعـتـراض بـه              .   شد
تبعيض جنسي در المپيك اعتراضي     
در مقابل محل برگزاري اين مـراسـم         

 .در ساختمان اپرا لندن برگزار شد
اين اعتراض به فـراخـوان بـنـيـاد           
پيتر تاچل فعال سرشناس حقوق بشـر       
فراخـوان داده شـده بـود و از شـيـوا                  
محبوبي سخنگوي كـمـيـتـه مـبـارزه           
بــراي آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي و             
فعالين اين كميته دعوت شده بود كه       

 .در اين اعتراض شركت نمايند
در اين اعتراض پالكاردهايي در      

رابطه با محكـومـيـت كـمـيـتـه بـيـن                
المللي المـپـيـك در رابـطـه بـا چشـم                 
پوشي كردن از تبعـيـض جـنـسـي در             
المپيك علـيـه زنـان در كشـورهـايـي              
ماننـد ايـران و عـربسـتـان بـه چشـم                  

در ايـن اعـتـراض عـكـس            .   ميخورد
برخي از زندانيان سياسي زن در ايـران   
نيز توجه عابـريـن را بـه خـود جـلـب                 

ــكــرد   ــي ــوســط          .   م ــراض ت ــت ــن اع اي
آسوشيتد پرس و رسانـه هـاي ديـگـر             

 .تحت پوشش قرار داده شد
 

 شيوا محبوبي
سخنگوي كميته مبارزه بـراي آزادي        

 زندانيان سياسي
 ٢٠١٢ جوالي ٢٤

 

 
۳از صفحه   ٢٠١٢اعتراض به تبعيض جنسي در المپيك   
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در هفته اي کـه گـذشـت سـوريـه               
شـــاهـــد اوجـــگـــيـــري تـــازه اي در                
درگيريهاي مخالفان و مردم بـا رژيـم          

درگيريهاي نظامـي بـعـد از         .   اسد بود 
ماهها ادامه، اواخر هفته گـذشـتـه بـه           

در اين ميان نـيـروهـاي        .   دمشق رسيد 
مخالف رژيم با حـمـالت گسـتـرده بـه             

 محله دمشـق     ٧دمشق، موفق شدند    
. را براي چند روز در دسـت بـگـيـرنـد              

همزمان حمالت گسترده مخالفان بـه       
شهر حلب پايتـخـت اقـتـصـادي رژيـم             
ادامه داشته و مخالفـان مـوفـق شـده             
اند محالتي از شهررا به کنـتـرل خـود           

 روز   ٦رژيـم اسـد در طـول            .   بيـاورنـد  
گذشته وسيعتريـن حـمـالت نـظـامـي             
همراه با بمبارانهاي هوايي به حلب را        

بــر اســاس آخــريــن     .   ادامــه داده اســت    
اخبار و گزارشات منتشر شده بـخـش         
هايي از شهر حـلـب هـنـوز در دسـت                

 .مخالفان است
در حــول و حــوش درگــيــريــهــاي           
نظامي، بويژه با حمالت مخالفـان بـه         
دمشق، رژيم اسد براي اولين بار خطـر     

ــظــامــش را لــمــس کــرد               . ســقــوط ن
حاکميت سوريه که خـطـر را در بـيـخ               
گوش مرکز قدرتش احساس کـرد، بـا         
هــمــکــاري مســتــقــيــم ســپــاه قــدس            
جمهوري اسالمي  وبا تمرکز بيشترين     
نيروي نظامي در اين شهر، موفق شـد        

 روز جنگ خيابـانـي کـنـتـزل           ٥بعد از   
در .   دمشق را دوباره  در دست بگـيـرد        

جريان درگيريهاي چـنـد روز گـذشـتـه             
دمشق بنابراخبار منتشر شده صدهـا      

همزمان با تسـلـط     .   نفر کشته شده اند 
ارتش سوريه بر دمشق، خانه گـرديـهـا         
و دستگيرهاي گسترده در جريان مـي       

رژيم اسد بنا به گزارشها دهـهـا        .   باشد
و بعضا گفته ميشود صدها نفر را بـه          

اقدام نـظـامـي بـراي بـرانـدازي             "   اتهام
. در دمشـق اعـدام کـرده اسـت            "   رژيم

اخبار و گـزارشـات رسـانـه حـاکـي از                
کشتار و وحشيانه مخالـفـان و مـردم            

خود رژيم سوريه   .   در دمشق مي باشد   
و خبرگزاري حکـومـتـي اش خـبـر از               

و "   تـروريسـت  "  هـزار      ٣کشته بيش از    
اسـد  .   دستگيري هزاران نفر داده اسـت     

در دمشـق حـمـان خـون راه انـداخـتـه                 
هــمــزمــان بــا ادامــه حــمــالت         .   اســت

نظامي رژيم به شهر حلب براي بازپس       
گيري دوباره اين شـهـر، مـنـاطـقـي از              
شهر حلب که بعد از يک هفتـه جـنـگ          
به دست نيروهاي ارتش سوريه افـتـاده        
است، خـبـر از اعـدام هـاي گسـتـرده                 

نـيـروهـاي هـوادار       .   خياباني مـيـرسـد     
رژيم اسد بـا ورود بـه زنـدان مـرکـزي                
حلب  کـه در دسـت مـخـالـفـان بـوده                  
است، صدها نـفـر از زنـدانـيـان را بـه                 
خيابانها آورده و در مـالءعـام اعـدام            

کشتارهاي رژيم در دوشـهـر       .   کرده اند 
 .نامبرده ادامه دارد

در بحبوحه کشتارها در دمشق و      
حلب، هيات بلند پايه رژيم سوريـه بـه         

بـراسـاس اخـبـار و         .   تهران رفته اسـت    
گزارشات مخالفـان رژيـم اسـد هـدف            
اين سفر بررسي ادامه سرکوب  مـردم         
سوريه، وتالش هاي مشترک جمهوري     
اسالمي و رژيم اسد، براي نجات رژيم       

بعد از پـايـان       .   از سرنگوني بوده است   
ايــن ســفــر هــيــات ســوري بــه تــهــران            
مقامات جـمـهـوري اسـالمـي ضـمـن             

از رژيـم اسـد در         "   تقدير و قـدردانـي      " 
سرکوب مخالفان و مـبـارزات مـردم،         
وعده کـمـکـهـاي نـظـامـي، مـالـي و                  

. اطــالعــاتــي بــه رژيــم اســد داده انــد           
جزايري معاون خامنه اي اعالم کـرده         

هنوز دوستان سوريه وارد صحـنـه       " که  
وحـيـدي وزيـر دفـاع رژيـم            " !   نشده اند 

جمهوري اسالمي هم طـبـق مـعـمـول            
ارسال نيروي نظامي بـه سـوريـه بـراي            

. دفاع از رژيـم اسـد را تـکـذيـب کـرد                
ناظران اوضاع سـيـاسـي و نـيـروهـاي              
مــخــالــف در هــفــتــه اخــيــر اخــبــار               
گزارشات شرکت سپاه قدس جمهـوري      
اسالمي در سـرکـوب هـاي دمشـق و             

جـمـهـوري    .   حلب را تـائـيـد کـرده انـد            
اسالمي بارها اعالم کرده که از هـيـچ         
حمايتي در دفاع از رژيـم اسـد دريـغ               

همين هفته گذشته بـود      .   نخواهد کرد 
که ميزان نفت رايگـانـي کـه رژيـم در              
طول سه دهـه گـذشـتـه بـه رژيـم اسـد                  

در کـنـار   .   ميداده را دوبرابر کرده است   
ايــن بــخــشــش هــاي نــفــتــي، ارســال            
تجهيزات نـظـامـي، اعـزام نـيـروهـاي             
سپاه پاسداران بـراي دفـاع از مـراکـز              
دولتي رژيم در دمشق کماکـان ادامـه         

صالحي وزيـر خـارجـه رژيـم بـه             .   دارد
همراه مقامات بلنـد پـايـه جـمـهـوري             
اسالمي سفر هيات سوري به تهران را       

خـوانـده و     "   تـعـيــيـن کـنــنـده و مـهـم             " 
برحمايت کامل جمهوري اسـالمـي ار        

 .رژيم اسد تاکيد کردند
در واکنش به ادامه درگـيـريـهـاي          
نظامي در سوريه و جنايات رژيم اسـد        
در کشتار مخالفان، سازمان مـلـل و          
قـدرت هــاي بــزرگ ضـمــن مــحـکــوم            
نمودن اين کشتارها، خـواهـان پـايـان           

هـمـزمـان    .   دادن به کشتارها شـده انـد       
تحريمهاي اتحاديه اروپا و آمريکا بـر        

. عليه رژيـم اسـد تشـديـد شـده اسـت               
برخي از کشورهاي اروپـايـي خـبـر از             
احتمال دخالت نـظـامـي غـرب بـراي              

. داده انـد  "   بحران سوريه " پايان دادن به    
در اين ميان آمريکا اعالم کرده اسـت        

" غير مستقيم " که در صدد کمک هاي      
در واکنـش بـه ايـن         .   به مخالفان است  

اخبار رژيم اسد اعالم کـرده اسـت کـه            
ســالح هــاي شــيــمــيــايــي اش را در               
صورت مداخله خارجي به کار خواهد       

با اعالم ايـن مـوضـوع دولـت           .   گرفت
سوريه، اسرائيل نيـر اعـالم کـرده کـه             
احتمال حمالت اسـرائـيـل بـه مـراکـز              
ــارهــاي ســالح هــاي                ــب حســاس و ان

بـا طـرح شـدن        .   شيميايي و جـو دارد      
موضوع سالح هاي شـيـمـيـايـي رژيـم           
اســد و احــتــمــال اســتــفــاده از آن در               
سرکوب مـردم، کشـورهـاي غـربـي و             
آمريکا شديدا به رژيم سوريـه هشـدار         

هـمـزمـان بـا ايـن تـحـوالت              .   داده اند 
داخلي سوريه، خبرگزاريها از برگزاري     

در "   اپــوزيســيــون ســوريــه  " نشــســتــهــاي
نشست برلين با   .   برلين و قطر داده اند    

پا درميـانـي آمـريـکـا و آلـمـان و بـا                    
آمادگـي بـراي دوران بـعـد از             " عنوان  
در خـبـر ديـگـري         .   برگزار گرديد "   اسد

" شوراي مـلـي سـوريـه        " اعالم شده که    
" راه حل يمني" موافقت خود را با طرح    

براي پايان دادن بـه بـحـران سـوريـه را               
بر اساس ايـن طـرح        .   اعالم کرده است  

اسد استعفا داده و معـاون وي قـدرت           
تـقـسـيـم کـرده و          "   اپـوزيسـيـون   " را بـا      

زمينه هاي انتـخـابـات بـراي شـرکـت             
همه گروههاي مخالف در شکل دادن       
به ساختار سيـاسـي آيـنـده سـوريـه را               

با اعالم ايـن خـبـر      .  فراهم خواهد آورد 
نيروهاي مخالف که  درگير جنگ بـا         
رژيم اسد مي باشند، اعالم کـرده انـد           
که اين طـرح را قـبـول نـداشـتـه و بـه                    
جنگ براي سرنگوني رژيم اسد ادامـه       

رژيــم اســد تــا کــنــون        .   خــواهــنــد داد  
واکـنـشــي بــه ايــن طــرح نشــان نــداده             

 .است
ايــــنــــکــــه غــــرب، ســــازمــــان          
مــلــل،اتــحــاديــه عــرب و کشــورهــاي        
منطقه چه سياست و طرح و نقشـه اي      

" بحـران سـوريـه     " را براي پايان دادن به      

در دست تهيه داشته و دارنـد، فـرقـي            
در اين واقعيت نمي کند که رژيم اسـد         
به کشتار مخالفان و مردم ادامه داده        

در طـول هـمـيـن سـه مـاه               .   و ميدهـد  
گذشته غرب با طرح صلح عنان پا بـه         

بعد از مـاهـهـا وعـده و           .   جلو گذاشت 
وعيد هاي رژيـم اسـد، بـاالخـره رژيـم              
موفق شد از اين فرصت استفاده کـرده        
و تا حدودي موقعـيـت خـودش را در             
برابر مخالـفـان و اعـتـراضـات مـردم              

. تقويت کرده وبه سرکوبها ادامه بدهد     
طرح صلح عنان و سازمان ملل عمال       

تمام تـقـالهـا و        .   شکست خورده است  
تالش هاي ديـپـلـمـکـاتـيـک غـرب،از              
کنفرانس ژنو گرفته تا نشست قاهره و       
تالش براي کشـانـدن رژيـم اسـد پـاي               

. مذاکره به شکست منجر شـده اسـت       
مخالفت مخالفان رژيم اسـد بـا طـرح         
عنان و هر گونه مصالحه با رژيم اسد         
همزمان با ادامه اعتراضات مردم در       
چند ماه گذشته همه تالش هاي غرب     
و سازمان ملل را به شکست کشـانـده         

بربريت و وحشـيـگـري رژيـم در           .   است
سرکوب مبارزات و اعتراضات مـردم      
در شـهـرهـا، بـاعـث شـده کـه ديـگــر                   
اعتراضاتي وسيع و صدها هزار نفـري     

بــا اتــخــاذ ســيــاســت     .   شــکــل نــگــيــرد  

محاصره شهرها و گلوله باران شهرهـا      
آوردن مردم به خيابانها ديگر مـمـکـن         

رونـــد تـــحـــوالت و ادامـــه            .   نـــبـــود
درگيريهاي هفته گذشته نشان ميدهد     
که توازن قواي نظامي بين رژيم اسد و   

. مخالفان، فعال به نفع رژيم مي باشد       
رژيــم اســد بــا هــمــکــاري مســتــقــيــم           
جمهوري اسالمي موفـق شـد دمشـق          
را از دســت مــخــالــفــان و مــردم در               

رژيم اسد ادعا مـي کـنـد کـه           .   بياورد
امـــا .   شـــده"   عـــادي" اوضـــاع دمشـــق   

جنگ و درگيري بـرخـالف ادعـاهـاي           
رژيم اسد، تقريبـا در سـراسـر سـوريـه              

احتمال دخـالـت نـظـامـي         .   ادامه دارد 
غرب و بخـشـا کـمـک  بـه نـيـروهـاي                   

. مخالف رژيم اسـد مـنـتـفـي نـيـسـت              
برخي دولتها مثل تـرکـيـه دسـتـجـات          
وابسته به خودرا عمال سازمان داده و        

روند اوضـاع    . در اوضاع دخالت دارند 
و تحوالت سوريه با نيـروهـاي دخـيـل           

هر مسـيـري   . . در آن و تالش هايشان و     
که به خود بگـيـرد، در ايـن واقـعـيـت                
فرقي نخواهد داد مردم سوريه مصمم      
بوده و هستند که رژيم اسد بايد بـرود،     

. عمر رژيـم اسـد بـه سـر آمـده اسـت                  
نجات رژيم اسد ديگر ممکن نخواهـد       

 .*بود

 

 بازتاب هفته

 محمد شكوهي   

 
آخرين تحوالت سوريه 
 !در هفته اي که گذشت

 
ها به طرح رياضت  ادامه اعتراض: اسپانيا

 اقتصادي
 

هاي موسوم به رياضت اقتصادي باعث بر انـگـيـخـتـه شـدن خشـم                 برنامه
هـا بـه سـطـح            تعداد زيادي از معتـرضـان و کشـيـده شـدن دامـنـه اعـتـراض                      

بـه گـزارش يـورونـيـوز          .   هاي شهر مادريد، پايتخت اسپانيا، شده اسـت         خيابان
ها زماني شدت يافت که جـمـعـيـت مـعـتـرض عـلـيـه طـرح کـاهـش                          درگيري
شود  گفته مي.   ها به تظاهرات خياباني پرداختند  ها و افزايش ماليات     دستمزد

آمـيـز داشـتـه و          که پليس اسپانيا با يک نفر از تظاهرکنندگان برخورد خشونت  
يــکــي از   .   ايــن شــخــص را مــورد ضــرب و شــتــم شــديــد قــرار داده اســت                         

فردي که مورد بازداشـت نـيـروهـاي          " تظاهرکنندگان در مادريد گفته است که       
پليس قرار گرفت توسط يکي از افسران پليس ضـد شـورش بـه شـدت کـتـک                       

در هـمـيـن      . "   کـوبـيـد     هاي خود به صورت وي مي       خورد و افسر پليس با مشت     
حال و در شرايطي که طرح رياضت اقتصادي بيشترين فشار را بر روي اقشـار          

کار کنوني اسپانـيـا هـدف          کارگر و متوسط جامعه وارد کرده، دولت محافظه       
 .اي قرار گرفته است حمالت انتقادي فزاينده

ها توسـط دولـت، جـبـران           هدف از اجرايي کردن بسته جديد کاهش هزينه       
اي است که اسپانيا در حال حـاضـر     ميليارد يورو از مجموع کسري بودجه     ٦٥

ترين ميزان از    شود که اين ميزان صرفه جويي باال       با آن مواجه است؛ گفته مي     
رونـد کـنـونـي       .   اين دست اقدامات در طول تاريخ معاصر اسپانيا بـوده اسـت       

 ٢٥امور هم اکنون کشور اسپانيا را با رکود اقتصادي و نرخ بيکاري تقريبي               
درصدي مواجه ساخته است که موجب شـد دولـت ايـن کشـور روز جـمـعـه،                         
سيزدهم ماه ژوئيه، به طرح مناقشه برانگيـز صـرفـه جـويـي اقـتـصـادي رأي                       

در عين حال، لوئيس دوگيندوس، وزير اقتصاد اسـپـانـيـا، اعـالم             .   مثبت داد 
اگر اوضاع مالي کشور بـه شـرايـط نـاپـايـداري بـرسـد، رکـود                    "کرده است که  

قـرار اسـت     . "   تر از حـال حـاضـر خـواهـد رسـيـد                   کنوني به وضعيتي بسيار بد    
ها در اسپانيا از ماه سپتامبر اجرايي شود و ديگر اصالحـات              افزايش ماليات 

 .اند نيز به پايان سال جاري ميالدي موکول شده
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يــك خــبــر مــهــم در ايــن هــفــتــه            
مقاومت و اعتراض مـردم در بـرابـر            
اوبــاش جــمــهــوري اســالمــي در دو            
منطقه آريا شهـر تـهـران و در رشـت               

 مــرداد   ۱بــنــا بــر خــبــر روز           .   اســت
هنگاميكه نيروي انتظامي رژيـم در        
آريا شهر تهران در ضـلـع شـمـالـي و                
مقابل پارك و امتداد بـلـوار اشـرفـي            

اصــفــهــانــي بــه زنــي تــحــت عــنــوان           
بدحجابي تعرض میکنند، با مقابله     
چند صد نفر از مردم و اعتراض آنـان           

جــوانــان و مــردم      .   روبــرو مــيــشــونــد   
معترض در محل مانـع دسـتـگـيـری           

نمونه ديگري از چـنـيـن    .   اين زن شدند  
اعتراضي در همين هفته در خـيـابـان       

در ايـن    .   مطهري شهر رشت روي داد     
حــركــت اعــتــراضــي هــنــگــامــي کــه        
مــاشــيــن گشــت ارشــاد جــمــهــوري           
اسالمي يك مادر و دختر را متوقـف        
کرده و ميخواستند دختر را به خاطـر         

دســتــگــيــر كــنــنــد، بــا      "   بــدحــجــابــي" 

ايـن  .   اعتراض مادر وي روبرو شـدنـد       
ــگــران               ــه ســركــوب مــادر در پــاســخ ب
جمهوري اسالمي اعالم كرد كه بـايـد        
از جنازه من رد شـويـد بـراي ايـنـكـه               

ــبــريــد        هــنــگــامــيــکــه    .   دخــتــرم را ب
مامورين با بـاتـوم خـواسـتـنـد او را                
كنار بزنند، يكباره با هو كردن مـردم         
محل روبـرو شـدنـد و در لـحـظـاتـي                  
كوتاه جمعيتي چند صـد نـفـره جـمـع             
شدند و محل بـه صـحـنـه اعـتـراض               

مــامــوریــن   .   مــردم تــبــديــل شــد          
حکومـت جـرات نـکـردنـد دخـتـر را                

اين اتفـاقـات را اگـر        .   دستگیر کنند 
در كـنـار تـظـاهـرات گسـتـرده مـردم                
نيشابور عليه فقر و فالكت بـگـذاريـم       
به روشني فضـاي اعـتـراضـي امـروز            

 . جامعه را میتوان متوجه شد
طرح امنيت اجتماعـي رژيـم  و            
تعرض به زنان تحت عنوان مبارزه بـا        

يك شگرد شنـاخـتـه شـده         "   بدحجابي" 
جمهوري اسالمي براي ايجاد فضـاي       

هـمـانـطـور     .   سركوب  در جامعه است    
كه بارها تاكيد داشـتـه ايـم، حـجـاب             
پرچم رژيم اسالمي است و وضـعـيـت          
حجـاب و عـقـب رفـتـن هـر روزه آن                   
ميزاني براي سنجش پيشروي جنبش     
اعــتــراضــي مــردم عــلــيــه تــبــعــيــض        
جنسيتي و قوانين ارتجاعي اسالمي     

جمهوري اسـالمـي هـرگـاه كـه           .   است
خواستـه مـبـارزات مـردم در سـطـح               
جامعه را به عقب براند، تحت عنوان       
مبارزه با بدحجابي اوباش حـزب اهللا         

و قداره كشانش را  به خيابان كشـيـده          
و با تعرض به زنـان و دسـتـگـيـري و                
اذيت و آزارشان تالش كرده اسـت كـه          
قدرقدرتي خـود و قـوانـيـنـش را در                

امـا  .   مقابـل چشـم مـردم قـرار دهـد             
نگاهي به وضع حجاب در جامـعـه و          
عقب رفتن هر روزه حجاب به روشني       
ــهــوري اســالمــي و               شــكــســت جــم

. استيصالش را به نمايش مـيـگـذارد        
شكستي كه خودشان نيز بارها بارهـا       
به آن اذعان كرده و امروز بحثشان نـه          

بلـكـه   "   بدحجابي" صرفا بر سر مساله     
بر سر حجـاب بـرگـيـران و بـرداشـتـن                

 .*حجابهاست
  

 بازتاب هفته
 

طرح امنيت اجتماعي و 
 اعتراض مردم

 !زنده باد سوسياليسم

تجمع بازنشستگان تامين 
 اجتماعي شوشتر

عضــو هــيــئــت مــديــره کــانــون           
صبح روز  :   بازنشستگان شوشتر گفت  

 تــيــر، جــمــعــي از          ٢٧ســه شــنــبــه       
بازنشستگـان و مسـتـمـري بـگـيـران              
تامين اجتماعي شهرستان شوشتر به     

 هزار بازنشسته ايـن    ١٢نمايندگي از   
شهرستان در اعتراض به عدم افزايش      

 مـاه از      ٤حقوقشان بعد از گـذشـت          
سال در مقابل کانون بـازنشـسـتـگـان           

آنان خـواسـتـار    .   اين شهر تجمع کردند 
افزايش حـقـوق خـود بـر اسـاس نـرخ                
تورم و اجراي قانـون هـمـسـان سـازي             

ــد          ــازنشــســتــگــان شــدن او .   حــقــوق ب
همچنين گفت كه اين بازنشـسـتـگـان         
به عدم افزايش حـقـوقـهـاي خـود در               

 . نيز اعتراض  دارند٩١سال 
 

تجمع اعتراضي کارگران 
کارخانه پيچ و مهره کامکان 

 سيرجان
به گزارش خبرگزاري حـکـومـتـي         

 تيرماه، کارگـران  ٣١فارس روز شنبه  
اخراجي کارخانه پيچ و مهره کامکان      
در اعتراض بـه اخـراج خـود مـقـابـل               
فرمانداري رژيـم در شـهـر سـيـرجـان               

ايـن خـبـرگـزاري مـي          .   تجمع کـردنـد    
 کـارگـر     ١٥٠احتمال اخـراج      :   نويسد

باقيمانده اين کارخانه به دليل بـحـران        
. دامنگير آن نيز بسيار محتمل است     

اين کارگران در حالـي از کـار اخـراج             
 تا  ١٥شده اند که برخي از آنان داراي        

 . سال سابقه کار هستند٢٠

تجمع اعتراضي کارگران 
 پااليشگاه آبادان

 صبح روز پـنـجـشـنـبـه           ٩ساعت  
 تيرماه، جمعي از کارگران بـخـش   ٢٢

خدمات اداري پااليشـگـاه آبـادان در          
 مــاه   ٤اعـتـراض بـه عـدم پـرداخــت              

حقوق و دستمزد خود در مقابل دفتـر        
مرکزي اين پااليشگاه تجمع نمـوده و       
خواهان پرداخت دستمزدهاي معـوقـه     

اين تجمع اعـتـراضـي بـه         .   خود شدند 
  .مدت دو ساعت ادامه داشت

 
دبستاني  تجمع مربيان پيش

در اعتراض به تمديد نشدن 
 قرادادشان

مردادايسنا،تـعـدادي   ١به گزارش  
دبستاني در اعـتـراض        از مربيان پيش  

بــه بــيــكــار شــدن و تــمــديــد نشــدن                
قراردادشان در سال جاري در مـقـابـل           

ايـن گـزارش     .   مجلس تـجـمـع كـردنـد         
ــان               ــي ــرب ــدادي از م ــع ــســت،ت ــي ــاک ح

دبستاني از شهرهاي مختلف بـا         پيش
تجمع در مقابل مجلس از نمايندگـان       
خواستند تا نسبت به تعيين تـكـلـيـف      
تمديـد قـرارداد آنـهـا در سـال جـاري                 
اقدامات الزم را انجام دهند يـكـي از          

بعد از اضافـه شـدن       :   اين مربيان گفت  
 هـزار   ٢٥سال ششم به دبستان، حدود      

دبستاني بـه دلـيـل         نفر از مربيان پيش   
ــد و                  ــيــكــار شــدن ــيــت ب ــبــود ظــرف ن
قراردادهاي آنها در سال جاري تمـديـد        

انـد كـه در          به ما گفته:   وي افزود. نشد
ايـن  .   بخش غيردولتي فعاليت كـنـيـم       

در حالي است كه در روسـتـاهـا مـردم            

حاضر بـه ثـبـت نـام فـرزنـدانشـان در                 
مدارس غيرانتـفـاعـي و غـيـردولـتـي             

اين شرايط تنها باعـث شـده        .   نيستند
كه تعداد بسياري از معلـمـان بـيـكـار            

 .شوند
 

تجمع اعتراضي 
التحصيالن تربيت معلم  فارغ

 مقابل مجلس
ــزارش           ــه گـ ــارس،  ١بـ ــردادفـ مـ

التحصيـالن دانشـگـاه        تعدادي از فارغ  
تربيت مـعـلـم صـبـح امـروز مـقـابـل                  

بـرپـايـه ايـن       .   مجلس تـجـمـع کـردنـد         
: گزارش،يکي از تجمع کنندگان گفـت     

که قرار بود بعد از اتمام دوره دانشگاه        
ما را در آموزش و پـرورش اسـتـخـدام        
کنند ولي در حال حاضر کـه بـيـش از             

الــتــحــصــيــلــي مــا        دو ســال از فــارغ       
گذرد، هنوز مسئوالن اقدامـي در      مي

وي بـا بـيـان        .   اين رابطه انجام نـدادنـد     
اينکه تجمع کنندگان امروز از سراسر      

: اند، افـزود     کشور مقابل مجلس آمده   
از نــمــايــنــدگــان دوره نــهــم مــجــلــس            

خواهيم که مسئله اشـتـغـال فـارغ            مي
التحصيالن تربيت معلم را پـيـگـيـري          

 .کند
 

تجمع بازنشستگان تامين 
 اجتماعي شوشتر

جمعي از بازنشستـگـان تـامـيـن          
اجتماعي شوشتر در اعتراض به عدم      

 در   ٩١شان در سال      افزايش مستمري 
مـقـابــل کــانـون بـازنشـســتـگــان ايــن             

عضو هيـئـت   .   شهرستان تجمع کردند 

مديره کانون بازنشستگان شوشتر بـا       
صـبـح   :   اعالم اين خبر به ايلنـا گـفـت         

حدود   - تيرماه   ٢٧شنبه    سه  -امروز  
 نفر از بازنشستگان و مسـتـمـري      ٥٠

بگيران تامين اجتماعـي شـهـرسـتـان          
 هـزار    ١٢شوشتر به نـمـايـنـدگـي از             

بازنشسته اين شهرستان در اعـتـراض      
به عدم افـزايـش حـقـوقشـان بـعـد از                 
گذشت چهار ماه از سـال در مـقـابـل              
کانون بازنشستگان اين شهـر تـجـمـع          

حسين حـبـيـب پـور بـا بـيـان               .   کردند
اينـکـه ايـن مـعـتـرضـيـن خـواسـتـار                  
افزايش حـقـوق خـود بـر اسـاس نـرخ                

هـمـچـنـيـن      :   تورم هستند اضافه کـرد    
بازنشستگان خواستار اجـراي قـانـون        

سازي حقوق بازنشـسـتـگـان و          همسان
ي    اجراي ساير قوانين مغـفـول مـانـده         

او با تاکيد بر ايـنـکـه         .   حمايتي شدند 
ــيــشــتــي                 ــه روز شــرايــط مــع روز ب

شود ادامـه     تر مي   بازنشستگان سخت 
بازنشستگان خواستار پـرداخـت      :   داد

معوقات حقوقي بازنشستـگـي خـود        
از ابتداي سال بوده و نسبت بـه نـحـوه            
محاسبات افزايش حـقـوق خـود نـيـز            

 .اعتراض دارند

  
 تلفن تماس با حزب از ايران

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر
 :  آدرس پستي

I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 

 شهال دانشفر 

 
  اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

 حکومت شورايي
 

دوران معاصر بيش از هر زمان بي حقوقي واقعي مردم و ظـاهـري بـودن                  
دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسي هاي ليبرالي و پـارلـمـانـي را بـه                      

جامعه اي که بخواهد دخالت توده وسـيـع مـردم را در                 .   نمايش گذاشته است  
دولت و در تصويب و اجراي قوانين و سياستها تضمين کـنـد، نـمـيـتـوانـد بـر                 

اعمال حاکميت در سطـوح     .   پارلمان و سيستم دموکراسي نيابتي استوار باشد      
مختلف، از سطح محلي تا سراسري بايد توسط شوراهاي خود مـردم انـجـام                 

. شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هـم مـجـري قـانـون عـمـل مـيـکـنـنـد                        
عاليترين ارگان حکومتي کشور کنگره سراسري نمايندگان شـوراهـاي مـردم              

 سال عضو صاحـب راي شـوراي مـحـلـي خـود               ١٦هر فرد باالي . خواهد بود 
محسوب ميشود و حق دارد خود را براي کليه مقامات و پست هاي شـوراي                

 . محلي و يا نمايندگي در شوراهاي باالتر کانديد نمايد
")يک دنياي بهتر"برگرفته از برنامه (  
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ســنــگــرهــائــي کــه فــتــح کــرده ايــم و             
. چيزهائي که تثبيت شده در جـامـعـه         

ــه                  ــام ــارن ــم از ک ــخــواه ــي ــم م ــه ــن م
در ايــن   .   اپــوزيســيــون راســت بــگــويــم    

مورد هم مـيـشـود تـا فـردا درمـورد                
اپوزيسيون راست و بورژوائي صحبـت      
کرد الـبـتـه از نـقـش مـنـفـي اش، از                    
شــکــســت هــا و اســتــيــصــالــش، از              
همکاري اش با جمهـوري اسـالمـي و          

 . طرح ها و تاکتيک هاي مخربش
صورت مساله واقعـي امـروز در         
ايران اين است که جمهـوري اسـالمـي          
سالها اسـت در بـحـران اسـت و ايـن                  
بحران هر روز عمق و ابعاد بـيـشـتـري            
پيدا ميکند و به اين معني در قـدرت         

مــثــل آلــمــان و      .   ســيــاســي بــاز اســت     
در ايــن   .   فـرانسـه و آمـريــکـا نـيـســت            

کشورها اعتراض و نـارضـايـتـي کـم              
نيست و بحران اقتصادي عميقـي هـم         
دارند اما مساله قدرت سـيـاسـي بـاز          

بحران سرنگونـي نـدارنـد ايـن          .   نيست
بــراي ســرنــگــونــي بــايــد        .   دولــت هــا   

شرايطي ايجاد شود، اتفاقاتي بيـفـتـد         
تا مسـالـه سـرنـگـونـي يـا انـقـالب و                   

. قدرت سياسي به جلو صحنـه بـيـايـد         
در ايران اما برعکس، بحث مـانـدن و          
نماندن حکومت است، بحث انقالب و      
سرنگوني مهمتريـن فـاکـتـور اوضـاع           
امروز است و اپوزيسيوني که صريحـا       
نگويد سرنگوني فورا بي آبرو ميشـود       
و به تشتت و بحران کشيده ميشـود و          

. به حاشيـه سـيـاسـت رانـده مـيـشـود               
ببينيم موقعـيـت اپـوزيسـيـون راسـت            
چگونه است؟ چه کارنامـه اي  و چـه              
دورنمائي دارد؟ و سوال ديگر ايـنـکـه          
آيا کمونيسم شانسي براي پـيـروزي و           
کسب قدرت سياسـي در ايـران دارد؟           
بحث امروز مـن اسـاسـا مـربـوط بـه                

اجـازه بـدهـيـد       .   موقعيت راست اسـت   
 : بحثم را با چند مشاهده شروع کنم

درمورد کنفرانس اوالف پالمه در    
عـده اي    .   استکلهم حتما شـنـيـده ايـد        

ناشناس را جمع کردند در يـک اطـاق            
دربسته، حتي جرات نکردنـد اسـامـي       
شان را بگويند، به بهانه اينکه بعضي       
شــان از ايــران آمــده انــد و مشــکــل               
امنيت دارند اما چي گفتند، هدفشان      
چه بود، چه ميخواهـنـد بـراي مـردم،             
پالتفرمشان چه بود؟ کسي از ايـنـهـا           

رســانــه هــاي زيــادي     .   ســر در نــيــاورد    
پشت اينها بودند اما يـک صـفـحـه از             
اهداف و پالتفرم اينها جائي مـنـتـشـر      

بدنبال آن کنفرانس مشابهي در      .   نشد

واشنگتن برگزار شد که بجاي مباحث  
و مثال دستاوردهاي آن، گفته شد کـه         
رفسنجاني اسپانسور آن بـوده و ايـن            
کنـفـرانـس هـم سـرنـوشـت بـدتـري از                  

کسـي  .   کنفرانس استکهلم پـيـدا کـرد        
فــهــمــيــد چــه مــيــخــواســتــنــد و چــه             
پالتفـرمـي دنـبـال مـيـکـردنـد، بـراي                
سرنگوني جمهوري اسالمي چه نقـشـه    
اي دارند و قرار است چه گلـي بـه سـر              
مردم بزنند؟ نمونه ديگر ميزگـردهـاي       
ميبدي بود که آنجا هم بحث درمـورد        
آلترناتيو بود و تعداد نه چنـدان کـمـي           
از اين چهره هـاي اپـوزيسـيـون راسـت             

البته مينـا احـدي را        .   حضور داشتند 
در اينجا بحث   .   هم دعوت کرده بودند   

جمهوري اسالمي بود، گويـا     "   انحالل" 
قرار است در دادگاهي يـا مـحـضـري            
فرمان انحالل جـمـهـوري اسـالمـي را            

يا بحث براندازي بود، که !   صادر کنند 
مبادا با سـرنـگـونـي و حضـور مـردم               
تداعي شـود، و مـيـنـا در جـلـسـات                  
مختلف فشارشان داد کـه يـک کـلـمـه             
درآيند بگويند اعدام نميخواهيـم، زن       

يک کلمه از دهان    .   نبايد بيحقوق باشد  
نوري عـال    .   هيچکدامشان خارج نشد  

که شايد اصلي تريـن چـهـره شـاخـص              
اين ميزگردها بود گفت بـعـدا يـعـنـي            

ايـن  !   يـا بـرانـدازي     !   بعد از اين انحـالل    
رژيم اعدام به راي مردم بايد گـذاشـتـه          
! شود تا ببينيم اعدام ميخواهند يا نه      

يکي شان نگفت کـه آزادي بـايـد بـي               
قيد و شرط باشد، يک نفرشان نـگـفـت          
که زن و مرد بايد بـرابـر بـاشـنـد، يـک                
کلمه هـيـچـکـدامشـان حـتـي از يـک                 
خواست رفاهي براي مردمي که دارند      

ايـنـهـا    .   زير فقر له مـيـشـونـد نـگـفـت           
نمايندگاني از طيـف هـاي مـخـتـلـف             
اپوزيسيون بورژوائي ايران از سلطـنـت       
طلب و ليبرال و جمهوريخواه و نيمچه        
ملي اسالمي هاي اپوزيسيون شـده و         

. قوم پرست هاي کرد و غـيـره بـودنـد             
ميخواهند آلترناتيو باشـنـد امـا يـک           

. صفحه پالتفرم نميتوانند اعالم کنند    
يکي نفهميد اينها درمورد سرنگونـي       
حــکــومــت چــه مــيــگــويــنــد، اصــال           
ميخواهنـد سـرنـگـون کـنـنـد يـا نـه،                  
انحالل و براندازي که ميگويند يعنـي        
چه، چه برنامه اي براي آن دارنـد، چـه            
راهي مقابل مردم ميگذارند کـه اگـر          
کسي خواست اينها را انتـخـاب کـنـد           
بداند قرار است فردا چکار بـکـنـنـد و            

 . چه براي مردم دارند
نميخواهم فقط بـا ايـن فـاکـتـهـا              

. نتيجه بگيرم که اينهـا بـحـران دارنـد           
خواستم با چـنـد مـثـال گـوشـه اي از                 
مـوقــعــيــت و بــي افـقــي ايــنـهــا، بــي              
شخصيتي و بي چهره بـودن ايـنـهـا را             

نـمـونـه ديـگـر قضـيـه            .   توضيح بـدهـم   
ابوموسي و تنب بـزرگ و کـوچـک در             

احمدي نژاد ايـن    .   ماههاي گذشته بود  
مساله را علم کرد، نه بحثي بـود، نـه            
جنگي بود نه نزاعـي درگـرفـتـه بـود،             
فيلي احمدي نژاد هـوا کـرد و بـخـش              
زيادي از ايـن اپـوزيسـيـون راسـت بـه               
دامش افتـاد و شـروع کـرد کـمـپـيـن                 
گــذاشــتــن، پــتــيــشــن جــمــع کــردن و            
تبليغات کردن کـه بلـه ابـومـوسـي و               
تنب ها بخشي از خاک مـقـدس ايـران           

در واقع احمدي نـژاد ايـنـهـا را             .   است
نمونه ديـگـر     .   روي دست خود چرخاند   

مربوط به مـوقـعـي اسـت کـه بـحـث                 
ــوش                   ــود و داري جــنــگ داغ شــده ب
همايون، يکي از چهره هاي سرشنـاس       
راست، اعالم کرد اگر جـنـگـي شـروع           
شود ما در کنار جـمـهـوري اسـالمـي             

اينها نمونه هاي مـتـاخـر    .   مي ايستيم 
بود قبل تر از آنهم موقعي که خاتمـي         
ســر کــار آمــد عــده زيــادي از ايــن                  
اپوزسيون کفش و کاله کـردنـد بـرونـد            
ايران در رکاب پرزيدنت خاتـمـي و در        
سفره اي کـه ايشـان پـهـن کـرده بـود                   

رضا پـهـلـوي بـه ايشـان           .   شريک شوند 
پيام تبريک داد و تـخـم و تـرکـه هـاي                
اپوزيسيون راست قند در دلشـان آب          
شد که خاتمي ميخـواهـد اصـالحـات          
کند و جاي ما هم باز ميشود و حـزب         
کـمـونــيـســت کــارگـري را هـم کـه در                 
مقابل رئيس جمهور جديد حـکـومـت        
ايستاده بود ديکتـاتـور و سـرکـوبـگـر             

اين کارنامه راسـت در      .   خطاب کردند 
و از ايـن      .   ده پانزده سال گذشته اسـت     

 . نمونه ها تا دلتان بخواهد زياد است
حاال برگرديم بـه تـاکـتـيـک هـاي              

. سياسي اينها در اين ده پـانـزده سـال           
رفراندم، اصالح قانون اساسي و رژيـم        

تاکتيک هاي اينها در ايـن        . . .   چنج و   
همه دود شد و به هـوا  .   دوره بوده است  

در واقع فشار واقعيات آنـهـا را          .   رفت
يـارو  .   مشـتـي طـرح پـوچ        .   محو کـرد  

چون انقالب نميخواهـد، نـمـيـخـواهـد           
مردم به خيابان بـيـايـنـد و از پـائـيـن                 
تعيين تکليف اساسي صورت بگيرد،     

و "   انحالل و بـرانـدازي    " روي مياورد به    
رژيم چنچ که شايد آمريکا جنگـي راه         
بيندازد و مـا بـه قـدرت بـرسـيـم، تـا                  
مبادا انقالب مطرح شود و تغيـيـرات        

. اساسي در اين مملکت اتفاق بيـفـتـد        
بعدا به علت اين شکست ها مـيـرسـم           

که چرا اينطور شـکـسـت مـيـخـورد و              
 . دليل پايه اي آن چيست

اصالح طلبان هم کـه بـخـشـي از            
يـا خـواهـان      .   خود حکومت بـوده انـد       

بازگشت به دوران خميني بوده انـد يـا          
حداکثر رفتن خامنه اي و واليت فقيـه        
و نگهداشتن بسيج و سـپـاه و وزارت            
اطاعات و کل ارگانهاي جنايت رژيـم        

. که خيلي هم وسـيـع و گسـتـرده انـد               
اينها تنها جرياني از راسـت هسـتـنـد            
کــه مــهــر خــودشــان را بــر تــحــوالت            
سياسي در ايران زده اند و در تحوالت        
سياسي البته براي حـفـظ رژيـم نـقـش             

اينهـا هـم در هـمـان دوره             .   داشته اند 
خـاتـمـي شــکـسـت خــوردنـد و دارنــد               

چند سالي براي رژيـم     .   تجزيه ميشوند 
 . وقت خريدند و رفتند

امـا اپـوزيسـيـون راسـت از نـظـر                
کـل  .   استراتژيک هـم در بـحـران اسـت           

بحث رژيـم چـنـج ايـن بـود کـه فـکـر                     
مــيــکــردنــد بــعــد از عــراق آمــريــکــا           
جــنــگــش را بــه ايــران هــم گســتــرش             
مــيــدهــد و جــمــهــوري اســالمــي را             
سرنگون ميکند و قدرت را دو دستـي        

. تحويل امثال رضا پـهـلـوي مـيـدهـد           
اين سناريو هم با شکسـت در عـراق،           
 . در مقابل اپوزيسيون راست کور شد

يک بحث ديگر مساله حقوق بشـر     
و دمکراسي است که از اين نـظـر هـم             

از .   اوضاع بشدت عـوض شـده اسـت          
 به اينور غرب در بـحـران         ٢٠٠٨سال  

طرح .   اقتصادي عميقي فرورفته است   
هاي رياضت اقـتـصـادي کـه احـمـدي             
نژاد در ايران دارد پـيـاده مـيـکـنـد در            

. کشورهاي غربي هم در جريـان اسـت        
جنبش هاي اعتراضي وسيعي در اين       
کشورها دارد شکل ميگيرد و مـردم         
به نداشتن آينده، نداشتن کار و اينـکـه    
هيچ حقي در هيچ گوشه اي از تصميم  

. گيري ها ندارند اعتراض مـيـکـنـنـد          
بنابراين اين الگو هم براي اپوزيسيـون       
راست که گويا ما سر کار مـيـائـيـم و           
غرب و آمـريـکـا هـم بـا مـا اسـت و                    
سرمايه گذاري ميـشـود و گشـايشـي           

خـود  .   ايجاد مـيـشـود، از بـيـن رفـت             
غرب در بحران است و معلوم نـيـسـت          

دولـت  .   کي از بحـران خـارج مـيـشـود           
هاي نزديک بـه غـرب مـثـل مصـر و                
تونس هم که وضعشان بـحـرانـي شـد،           
مردم عـلـيـه شـان انـقـالب کـردنـد و                   

ايـن الـگـو هـم         .   سرنگـونشـان کـردنـد      
امـــروز دورنـــمـــاي جـــالـــبـــي بـــراي            

 . اپوزيسيون راست در ايران ندارد
علت بنيادي اين بـحـران قـبـل از            

. هرچيز وضعيت جامـعـه ايـران اسـت          

. در ايران کمونيسم بسيار قـوي اسـت         
اگر جنبش وسيعـي عـلـيـه اعـدام در              
ايران شکل گرفتـه اسـت بـدون وجـود             
جنبش عليه اعدام و حزب کمونيسـت       
کارگري و مينا احدي و کمپين هـائـي         
که در طول اين سه دهه سـازمـانـدهـي           
شده و از جمله تريبـونـالـي کـه اخـيـرا               
برگزار شده، الاقل در اين ابعاد شـکـل         

طـبـعـا ابـعـاد کـمـونـيـسـم               .  نميگرفت
بسيار وسيعتر از حـزب کـمـونـيـسـت             

يک جـنـبـش راديـکـال          .   کارگري است 
ديگر در ايـران جـنـبـش عـظـيـم ضـد                 

مينا به مساله شاهيـن    .   مذهبي است 
قضـيـه اي کـه بـا           .   نجفي اشـاره کـرد     

آهنگ شاهين نجفي ايجاد شد، نـوک        
در .  کوه يک جنبش عظيم در ايران بود 

واقع جامعه نـيـاز داشـت کـه چـنـيـن                 
اتفاقي بيفتد تا فـورا پشـتـش بسـيـج             

ولي اپوزيسيون با بيحالي و بـا         .   شود
يک هفته دو هفتـه تـاخـيـر اطـالعـيـه               
هائي براي خالي نبودن عريضه صادر      

خود ايـن مـحـصـول فشـار چـپ             .   کرد
جامعه، نسل جوان و حزب کمونيست      

وي " حتي بي بي سـي و         .   کارگري بود 
هم که روز اول از مـردم سـوال             "   او اي 

ميکردند که اين ترانه توهين بـود يـا            
نه، اين موضع چهار روز بيشتـر طـول          
نکشيد و رفـتـنـد بـحـث آزادي بـيـان                 
گذاشتند و اينکه ميتـوان مـذهـب را           

فـورا بـحـث رفـت جـاي            .   هم نقد کـرد    
امــثــال گــنــجــي را آوردنــد و          .   ديــگــر

گنجي هم مجبور شد بگويد تـوهـيـن          
به مذهب خوب نيست اما مردم بايـد        

اين فشار چپ و کمونيسم     .   آزاد باشند 
حزبي هسـت کـه بـه          .  در جامعه است 

مبارزه مردم هويت ميـدهـد، تـئـوري          
ميدهد، از آنها دفاع ميکند و به آنها        
حق بـه جـانـبـي مـيـدهـد، مـيـگـويـد                   
ــود، مــثــال هــاي                ــان درســت ب کــارت
تاريخي مياورد و بـه مـردم اعـتـمـاد              

خود اين نمونه اي بـود    .  بنفس ميدهد 

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه بـه سـايـت زيـر                     
لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا             .   ارسال کنيد)   paypalاز طريق ( 

 : براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد      
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
فواد روشن با      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با                 

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود          ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن   
 .  اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود            

 : لمانآ   
Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050, Post Bank  
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
: شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779  81 

BIC: NWBK GB 2L 
  :  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد             

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  :   از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي  : کانادا و آمريکا    

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

که بحث آزادي بي قيد و شـرط آزادي           
جمـهـوي   .  بيان را بسيار اجتماعي کرد 

اسالمـي هـم هـيـج کـاري نـتـوانسـت                 
آيت اله ها فتوا دادنـد و دولـت         .   بکند

گفت از طريق قانوني اقدام مـيـکـنـيـم           
اما هـيـچ کـاري نـتـوانسـت بـکـنـد و                   

 . معلوم بود که نميتواند کاري بکند
يــک جــنــبــش قــدرتــمــنــد ديــگــر،         
جــنــبــش عــلــيــه بــيــحــقــوقــي زنــان و            

االن .   مشخصا حجاب اسالمـي اسـت      
تابستان است و بگير و ببندها هـم ده           

 ٢٥رادان گـفـتـه اگـر          .   برابر شده است  
ارگان با هم همکاري کنـنـد ظـرف دو            

امـا  !   سال مشکل حجاب حل ميشـود     
حــتــي هــمــيــن ارگــان هــا هــم بــا هــم              
همکاري نميکنند چون مـيـدانـنـد کـه           

. حريف نميشوند و شکست ميخـورنـد     
ميگوينـد احـمـدي نـژاد مسـالـه اش               
حجاب نيست و واقعا هم مثل اينـکـه         

عـلـت ايـن      .   زياد مسالـه اش نـيـسـت         
است که زنان واقعا رژيـم را بـه سـتـوه               

. آورده انـد، آنـرا بـه زانـو درآورده انـد                
کجاي دنيا چنين جنبش حق طـلـبـانـه          
اي با اين وسعت و قـدرت مـيـتـوانـيـد            

 پيدا کنيد؟ 
و اين جنبش ها احتياج دارند کـه         

. در سطح سياسي نـمـايـنـدگـي شـونـد            
بايد حزبي اين حرکت ها را به پالتفـرم         
سياسـي تـبـديـل کـنـد، در مـجـامـع                   
جــهــانــي و در ســطــح بــيــن الــمــلــلــي             
نمايندگي کند، در تقابل با حـکـومـت         
نمايندگي کند، به آن جهت بدهد و در         
اين صورت است که به صورت بخشي       
از چــالــنــج ســيــاســي بــراي انــداخــتــن          
حکومت و اهرم کسب قدرت سيـاسـي     

و خـوشـبـخـتـانـه ايـن            .   تبديل ميشود 
. حزب در صحنه سياسي ايران هسـت       

اگر فرح پهلوي بـه مـنـاسـبـت هشـت               
مارس که روز کـمـونـيـسـت هـا اسـت               
بيانيه ميدهد، يا رضا پهـلـوي عـلـيـه            
اعدام و بـرابـري کـامـل زن و مـرد و                   
سکوالريسم دفاع ميکند، اگـر وي او         
اي با فعالين کارکري گاها مصـاحـبـه          
ميکند، روشن است کـه ايـنـهـا هـمـه               
ناشي از فشار چـپ و کـمـونـيـسـم در                 
جامعه اسـت، نـاشـي از فشـار حـزب               
کمونيست کارگري اسـت کـه آنـهـا را             

. وادار بــه ايــن اقــدامــات مــيــکــنــد             
درمورد شاهين نجفي هـم فـهـمـيـدنـد            
حال به هردرجه از آزادي نقد مذهب و         
آزادي بيان دفاع نکنند کالهشان پـس       

مــمــکــن اســت حــزب     .   مــعــرکــه اســت  

کــمــونــيــســت کــارگــري هــنــوز حــزب          
کوچکي به نظر بيايد اما موقعـي کـه           
روي حــقـانــيـتــي در جــامـعــه حــرکــت            
ميکند و روي خـواسـت هـاي قـلـبـي                
مردم انگشت ميگذارد، نيرو و قـدرت   
بــا خــودش مــيــاورد و مــخــتــصــات            

. سياسي جامعـه را تـغـيـيـر مـيـدهـد               
موقـعـيـت امـروز ايـران مـثـل مصـر                 
نــيــســت، کــاري کــه مــردم در آنــجــا              
ميکنند سي سال پيش در ايران انجـام        

به اين مـعـنـي تـجـربـه تـاريـخـي                .   شد
مردم ايران از مـردم مصـر سـي سـال               

کــجــاي دنــيــا مصــر،      .   جــلــوتــر اســت   
تونس، سوريه، ليبي، آمريکـا، آلـمـان         
کجا سراغ داريد که جريان کمونيستـي     
در چنين موقعيتي باشد و وليعهد يـا         
عضوي از خانواده سلطنتي سابـق کـه         
قرار است سياست هاي بانک جهاني و        
راست ترين سياست ها را بـيـاورد، از           
هشت مارس دفاع کند و به مناسـبـت     
اول مه اعالمـيـه بـدهـد و زيـر فشـار                 
ــتــر ســيــاســي يــک حــزب                 عضــو دف
کمونيست کارگري عليه فـتـواي قـتـل          
شاهين نجفي بيانيه بدهد؟ کمونيـسـم        

کمونيـسـم يـعـنـي        .   در ايران قوي است   
اين رگه اي کـه مـا آنـرا نـمـايـنـدگـي                    
ميکنيم کار کرده و مهر خودش را بـه          

 . جامعه زده است
در يک کالم هرچه کارنامه راسـت        
را نگـاه مـيـکـنـي پـر از شـکـسـت و                     
سرخوردگي، پر از دريوزگي نسـسـبـت        
بــه جــمــهــوري اســالمــي و پــر از بــي              

راسـت  .   شخصـيـتـي و حـقـارت اسـت            
مجبور است برود حـول ابـومـوسـي و             
جنگ و کورش و امثالهم مرتب بحث       
کند و خودش را بـه جـامـعـه بـا ايـن                   
چيزها معرفي کند و بـخـاطـر هـمـيـن              
مجبور است حتي پشت احمـدي نـژاد         

و اگـر    .   اين هويـت راسـت اسـت       .   برود
اينجـا و آنـجـا مـجـبـور مـيـشـود از                    
مطالبات حق طلبانه اي هم با لکـنـت         
زبان حرف بزند زير فشـار کـمـونـيـسـم              

ولي نميـتـوانـد    . دارد اينکار را ميکند 
زيادي دست و دل بـاز بـاشـد و حـتـي                 
مـثـال چـنــد خـواسـت از ده خـواســت                 
حداقل حزب کمونيست کارگري عليـه      
اعــدام و حــکــومــت مــذهــبــي و بــي             
حقوقي زن و محاکمه سران و غيـره را          

اگر بخواهد اين مطالـبـات      .   قبول کند 
را به بخشي از پالتـفـرم خـود تـبـديـل               
کند عمال زير پرچم حزب کمـونـيـسـت          
کارگري رفته است و اگر قبـول نـکـنـد            

دائما از طرف چپ جامعه تحت فشـار        
اين موقعيت جـريـانـات راسـت          .   است
 . است

به اين فاکـتـورهـا هـمـانـطـور کـه               
اشاره کردم بايد انقـالبـات مـنـطـقـه و              

 درصد را هم اضافه کـنـيـد    ٩٩جنبش  
تا بحران و بي افقي جـريـانـات راسـت             

 . بيشتر نمايان شود
فکر ميکنم وقت من خيلي وقـت        
است تمام شده، پس اجازه بـدهـيـد دو            
سوال را اينجا مطرح کنم و جوابش را         

. به بخش پرسش و پاسخ موکول کـنـم         
سوال من اين است که با توجه به همـه          
اينها آيا کـمـونـيـسـم شـانـس گـرفـتـن                 
قدرت را دارد؟ اينکه سابقـه و تـاريـخ            
خوبـي دارد و در جـنـبـش هـاي حـق                   
طلبانه دست باال دارد، و اينکه راست        
در بحران است آيا معني اش اين است     
کــه کــمــونــيــســم و مشــخــصــا حــزب           
کمـونـيـسـت کـارگـري بـه آلـتـرنـاتـيـو                   
سياسي جامعه تبديل شده اسـت؟ آيـا         
اين موقعيت در جنبش ها به مـعـنـي           
کسب هژموني سـيـاسـي در جـامـعـه              
است؟ يعني جامعه در بعدي تـوده اي         
اين مسيـر را انـتـخـاب کـرده اسـت؟                
بنظر من، نه اينطور است و نه پيروزي        
يعني کسب قـدرت سـيـاسـي تـوسـط              

. کمونيست ها را ميتوان تضمين کـرد      
اين ميتواند محصول جنگي باشد يـا        

. جنگ هائي باشد که در پـيـش داريـم          
جامعه بايد حزبي را ببيند که همه جـا     
مقابل جمهوري اسالمي به عنوان يک      
نــيــروي مــوثــر و قــدرتــمــنــد و داراي            
ظرفيت رهبري ايستاده اسـت، حـزبـي          
را ببـيـنـنـد کـه طـرح هـاي راسـت را                    
شکست داده، مـلـي اسـالمـي هـا را               
شکست داده، يعـنـي مـردم شـکـسـت            

در .   اينها را از چشم آن حزب بـبـيـنـنـد           
قدرت سياسـي بـاز اسـت، راسـت در              
بحران است، کمونيسم نيروئي قوي در      
جامعه است، جنبش هاي قدرتمند بـا        
مـوضــع چـپ و حــق طــلــبـانــه اي در                
جامعه وجود دارد و جامعه بـدرجـات         
توسط کمونـيـسـت هـا شـخـم خـورده               
است اما اينها تنها زمينه هائي بـراي        

. پيشروي و کسب قدرت سياسي است     
اميدوارم در قسمـت دوم ايـن جـلـسـه              
روي اين جنبـه هـا بـيـشـتـر صـحـبـت                  

 . کنيم
اين متن بر اساس سخنـرانـي در     ( 

يک جلسه گفت و شنود در مـاه ژوئـن            
 .)در کلن آلمان تتظيم شده است
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١از صفحه    
ميتواند براي حکومت بسيار تعيـيـن       
کننده  و خطرناک شود و پـيـامـدهـاي           

. ديگري را نيز در پـي داشـتـه بـاشـد              
سخنان روز سه شنبه خـامـنـه اي در             

در واقـع    "   مسئوالن حکـومـتـي    " جمع  
تالش و تقاليي است براي مقـابلـه بـا          
همين وضعيت يعني يکدسـت کـردن        
صفوف حکومتيـان، و عـقـب رانـدن            
ترديدها و زمزمه هاي عقب نشيـنـي        

خامنه اي مـيـگـويـد         .   در برابر غرب  
اگر ما يک قدم عقب بنشينيم دشمـن         

او .   بازهم بيشتر پيشروي خواهد کـرد     
ميگويد آنها مساله شان فقط سـالح        
اتمي نيست بـلـکـه کـل مـوجـوديـت               

او بـه    .   حکومت را نشـانـه رفـتـه انـد           
جناحـهـا و بـانـدهـاي رقـيـب نـظـيـر                   
دوخرداديهاي سابق نيز نيشي ميـزنـد       
و آنها را خواهان عـقـب نشـيـنـي در               

او .   بــرابــر غــرب تصــويــر مــيــکــنــد          
همچنين بـه مـعـضـالت اقـتـصـادي              
دولتهاي غربي اشاره مـيـکـنـد و در             
عــيــن حــال اعــتــراف مــيــکــنــد کــه            
جمهـوري اسـالمـي نـيـز مشـکـالت              
جدي اي دارد گرچه قابل رفع و رجـوع       

 . است
حقيقت اينست که برخالف گفتـه      
هاي خامنه اي شـکـسـت مـذاکـرات            
اتمي براي جمهوري اسالمي ميتواند     

. عواقب بسيار وخيمي داشتـه بـاشـد        
جمهـوري اسـالمـي در شـرايـط يـک               
ورشکسـتـگـي کـامـل اقـتـصـادي و               
ــه ايــن               فضــاي مــلــتــهــب داخــلــي ب

هـنـگـام شـروع       .   مذاکرات پا گذاشت  
ايــن مــذاکــرات دولــت احــمــدي نــژاد         
عالئم  و نشانه هايـي از خـود نشـان              
داد که حاضر است در زميـنـه اتـمـي            
عقب نشيني هايي را قبـول کـنـد تـا             

حتي يکي از   .   تحريمها کنار زده شود   
معاونين احمدي نژاد گفته بود که ما       
حاضريم اورانيوم غني شـده تـحـويـل          
بگيريم و سانتريفوژهايمان را تعطيـل      

اکنون خامنه اي دارد اعـتـراف   .   کنيم
ميکند که چنين عـقـب نشـيـنـي اي             

. براي حکومت امکان پـذيـر نـيـسـت          
اين آن چيزي اسـت کـه مـا از هـمـان               
ابتدا بر آن تـاکـيـد کـرده بـوديـم و از                  
همان ابتدا گفته بوديم کـه شـکـسـت            

البته ايـن    .   اين مذاکرات حتمي است   
واقعيـتـي اسـت کـه آمـريـکـا و دول                  
غربي نيز  دچار بحرانند و معضـالت        

جدي اي دارند و دست و بـالشـان در             
. اين کشاکش به هيچ وجه باز نيـسـت        

به همين دليل اين وضعيت ميـتـوانـد         
 .سالهاي سال ادامه يابد

وقتي خامنه اي ميگويد اگر مـا        
عقب نشيني کنـيـم دشـمـن بـيـشـتـر               
پــيــشــروي مــيــکــنــد، در واقــع دارد           
اعتراف ميکند که اين حکـومـت راه         

بن بست حکومـت    .   پس و پيش ندارد   
فقط اين نيست که در برابر دولتها يـا         

بلکـه  .   در مذاکرات اتمي ناتوان است    
در برابر مردم سرنگوني طـلـب اسـت           
که اين حکومت جـايـي بـراي عـقـب              

در .   نشيني مقابل خويش نمي بـيـنـد        
برابر مردمي که از گرسنگي و فقـر و          
سرکوب به تنگ آمده اند و ميـدانـنـد          
که راه دسـت يـابـي شـان بـه حـداقـل                  
شرايط زنـدگـي انسـانـي سـرنـگـونـي              
حکومت منفور اسالمي اسـت، ايـن         

.  حکومت جاي تـکـان خـوردن نـدارد          
هــر شــكــســت و عــقــب نشــيــنــي آن            
ميتواند روزنه اي بـراي اعـتـراضـات           

و خـامـنـه اي        . گسترده تر را بگشايد 
همين واقعيت را بـه عـيـان مـقـابـل                

مـيـتـوان بـا       .   چشم خويش مـيـبـيـنـد        
قطعيت گفت کـه بـن بسـت مسـالـه               

. اتمي از اينجا سـرچشـمـه مـيـگـيـرد            
صفوف اين حکومت بشـدت در هـم           

همه ميدانـنـد کـه بـانـد          .   ريخته است 
خـــامـــنـــه اي و احـــمـــدي نـــژاد و                 
رفسنجانـي و گـروهـهـاي مـخـتـلـف               
قدرت، هرچند هم موقتا به درجـه اي       
ساکت شده اند، تـا چـه حـد بـه خـون                

و حتـي عـلـيـرغـم        .   يکديگر تشنه اند  
عتاب و خطابهاي خامنـه اي هـرروز         

. اختالفاتشان از جايي بيرون مـيـزنـد        
به عبارت ديگر انـزواي وسـيـع بـيـن              
المللي، بن بست و در هم ريـخـتـگـي            
اقتصادي، نزاعهاي باندهاي متـعـدد      
حــکــومــتــي، بــر مــتــن مــوج وســيــع         
سرنگونـي طـلـبـي در مـيـان مـردم،                
جمهـوري اسـالمـي را در بـن بسـت                

و ايــن آن      .   کــامــل قــرار داده اســت        
وضعيتي است که خامـنـه اي سـعـي            
ميکند آنها را کم اهميت جلوه دهد و        
روحيـه صـفـوفـش را در بـرابـر آنـهـا                   

همانگونه که اشـاره شـد        .   ترميم کند 
شکست مذاکرات اتمي يـک نـتـيـجـه           
فوريش تشديد تحريمهاي اقـتـصـادي       

با اين هدف که مردم به عامـل        .   است
سياستهاي غرب در برابـر جـمـهـوري          

 . اسالمي تبديل شوند
 

مردم ايران نيـاز بـه گـرسـنـگـي             
 ندارند

دول غربي و آمريکا در عـراق و           
افغانستان و قبل از آن در بسيـاري از        
نقاط ديگر جهان نشـان داده انـد کـه             
وقتي از تغيير و تحول و بهبود سخـن       
ميگويند چه جـهـنـمـي را مـد نـظـر                 

خصومت و دشـمـنـي عـمـيـق            .   دارند
مردم با حکومت اسالمي قرار اسـت        
توسط آنها وثيقه سـنـاريـوهـاي ضـد            
انسـانــي اي شــبــيـه خــود جــمــهــوري           

قيمتي که مـردم بـراي       .   اسالمي شود 
رسيدن بـه يـک چـنـيـن هـدفـي بـايـد                   
بپردازند البتـه هـيـچـگـاه مـحـاسـبـه               

اينکه چند هزار يـا چـنـد         .   نشده است 
صــد هــزار کــودک در هــمــان اولــيــن            
روزهاي زندگي به کام مرگ و نيستي       
رانده ميشوند، چند هزار يا چند صـد         
هــزار نــفــر از مــردم از ســاده تــريــن               
بيماري ها و حتي از نداشتن نان شـب       
قرباني ميگردند، و چند ميليون نـفـر        
زندگي شان به دليـل مـحـرومـيـت از             
دسترسي به سـاده تـريـن ضـروريـات             
زندگي تباه و سياه و تـلـخ مـيـشـود،               

همـه چـيـز      .   مشغله حکومتها نيست  
ميتواند فداي بازيهاي ديـپـلـمـاتـيـک           

اين اتفاقي است که در خـيـلـي        .   شود
کشورهـا در ابـعـاد فـاجـعـه آمـيـزي                 
افتاده و االن در ايـران دارد صـورت              

مــردم از نــداري وســيــعــا       .   مـيــگــيــرد 
هـمـيـن روزهـا مـردم          .   خشمگـيـنـنـد    

نيشابور در صف مـرغ و گـوشـت بـا              
عصبانيت دست به تظاهرات زدنـد و        

سـر دادنـد     "   ننگ بر گرسنـگـي    " فرياد  
که در واقـع مـنـظـورشـان مـرگ بـر                  

صــفــهــاي .   جــمــهــوري اســالمــي بــود     
طويل مرغ در  شهر الـونـد قـزويـن و               
انتظار هفت هشت ساعتي بـراي يـک         
مرغ نيز نمونه ديـگـري از وضـعـيـت             

. زندگي مردم در ايـن جـامـعـه اسـت            
اما مردم ايران بـراي شـورش عـلـيـه              
حکومت نياز به گرسـنـگـي کشـيـدن            

اين مـردمـي هسـتـنـد         .   بيشتر ندارند 
که بارها عليه حکومـت بـه خـيـابـان             

 بـطـور     ٨٨اين مـردم سـال        .   آمده اند 
ميليوني با فرياد مرگ بر ديکـتـاتـور         

و مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي بــه           
اين مردمـي هسـتـنـد        .   خيابان آمدند 

که هرروز در کوچه و خيابان در بـرابـر       
سياستهاي ضـد زن حـکـومـت مـي              
ايستند، در برابر اعدامـهـا دسـت بـه            
شورش ميـزنـنـد، در بـرابـر زنـدانـهـا                
تجمع ميکنند و مهمتر از اين هرروز       
اعــتــصــابــات مــتــعــدد کــارگــري را          
شاهديم که حـقـوق انسـانـي شـان را               

حقيقت اينست که نـه     .   طلب ميکنند 
فقط جمهوري اسالمي بلکه دولتهاي     
غربي نيز بيش از هرچـيـز بـا هـمـيـن               
وضعيت يـعـنـي فضـاي انـقـالبـي و                
سرنگوني طلبي در جامـعـه مشـکـل          

ميخواهند مردم عاصـي  .  جدي دارند 
آنــهــا .   شــونــد امــا انــقــالب نــکــنــنــد       

ميخواهند مردم بطور کنترل شده بـه        
پادوي سيـاسـتـهـاي ديـپـلـمـاتـيـک و                
ارتجاعي حکومتهاي سرمـايـه داري       

 . تبديل شوند
دقيقا اين آن چيزي است که بـايـد         

تالش ما کمـونـيـسـتـهـا       .   مانع آن شد  
بايد اين باشد که بحـران و بـن بسـت              
جمهوري اسالمي را بـه مـردم نشـان            
دهيم و در عين حال بـه مـردم نشـان              
دهيم و بگوييم که چگونه ميـتـوانـنـد          
از اين بن بست به نـفـع خـود و بـراي                 
نــيــازهــاي انســانــي خــود و بــه زيــر              
کشيدن جمهوري اسالمي با انـقـالب        

بايد بتوانيم بـه    .   خويش استفاده کنند  
مردم نشان دهيم که چگونه ميتوانند      
در عين حال مانع سياستهايي شـونـد        
که هدف آن جـلـوگـيـري از تـحـوالت               

. عميق و انسـانـي در جـامـعـه اسـت              
افشاي سـيـاسـتـهـاي سـرمـايـه داري              
غرب و جريانات مختلف اپوزيسيـون      
بــورژوايــي کــه آتــش بــيــار مــعــرکــه            
سياستهاي دول غـربـي هسـتـنـد يـک             
جنبه مهم از خـط و جـهـت مـبـارزه                
براي سرنگوني جمهـوري اسـالمـي و          
دست يـابـي بـه يـک جـامـعـه واقـعـا                   

 . *انساني است
 

 
  ...مذاکرات اتمي و بن بست 

 

 كاظم نيكخواه 

 
 اعتصاب هزاران کارگر ريسندگي و بافندگي: مصر

 هـزار کـارگـر        ٢٣ ژوئـيـه بـيـش از             ١٥به گزارش رويترز روز يکشنبه       
کارخانجات ريسندگي و بافندگي شهر محله که در مـالـکـيـت دولـت قـرار                   

 از ايـن          هزار تـن   ٧. دارد، با خواست افزايش دستمزد دست از کار کشيدند 
کارگران دست به تحصن در محوطه کارخانه زدند و اعـالم کـردنـد کـه تـا                       

عـالوه بـر خـواسـت         .   دستيابي به مطالباتشان به سر کار باز نخواهند گشت  
 اين کـارگـران اعـالم شـده، آنـهـا                  افزايش دستمزد که بعنوان خواست اصلي     

اين کـارگـران     .   خواهان اخراج مديران فاسد و بهبود شرايط کار خود هستند       
موسوم به موتور محرکه انقالب هستند، انقالبي که رژيم حسني مبارک را           

 از کارگران معـتـرض        سعيد حبيب يکي  .    روز بزير کشيد   ١٨در مدت زمان    
 کـه بـه          مـا هـمـه کـارگـران تـوافـق کـرده ايـم کـه تـا زمـانـي                             :   ميـگـويـنـد    
هـمـچـنـيـن گـزارش         .   هايمان توجه نشود به اعتراضمان ادامه بدهيم      خواست

هـاي     ميشود که اعتراضات با خواستهاي مشابه از طرف کـارگـران بـخـش               
  .مختلف در مقابل کاخ رياست جمهوري در جريان است

 تهديد به اعتصاب در آستانه المپيک لندن: بريتانيا
به گزارش يورونيوز اتحاديه خدمات عمومي و تـجـاري بـريـتـانـيـا روز                   

 ژوئيه تهديد کرد در صورتـي کـه خـواسـتـه هـايـش بـر آورده                   ١٩پنجشنبه  
اين اتحاديه خواستار توقف تعديل نـيـرو   .   نشود، دست به اعتصاب مي زند    

گرچه هنوز تاريخ و نوع اعـتـصـاب اعـالم نشـده،          .  و افزايش دستمزدهاست 
اما يک منبع نزديک به اتحاديه احتمال داده است که اعتصاب در روزهـاي                

عضو کابينه بريتانيا در امـور مـهـاجـرت        .   مهم بازيهاي المپيک انجام شود    
در آستانه بازيهاي پراهميتي مثل المـپـيـک،    :   " در واکنش به اين تهديد گفت  

رييس اتحاديه گـفـتـه      . "   اعتصاب مي تواند تبعات وحشتناکي داشته باشد      
بود که پيش از اين کابينه از خواسته هاي ما آگاه بود، اما هيچ واکنشي به                

 .آن نشان نداد
يکي از بخش هاي اين اتحاديه، کارکنان بـخـش کـنـتـرل گـذرنـامـه در                    

در صورتي که اين کارکنـان نـيـز دسـت بـه اعـتـصـاب                     .   فرودگاهها هستند 
بزنند، احتمال دارد مسافراني که براي ديدن بازيهاي المپيک به لـنـدن سـفـر                 

 .ميکنند با صفهاي طوالني کنترل گذرنامه مواجه شوند



 ١٣٩١ مرداد ۶  انترناسيونال 

  
                                     www.wpiran.org: سايت حزب

                                            
 www.rowzane.com:                                سايت روزنه

 
             www.newchannel.tv: سايت کانال جديد

  
 www.anternasional.com:        نشريه انترناسيونال

 
                   www.kargaran.org: سايت كارگران
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بدنبال به خطر افـتـادن جـان يـک             
کودک در اثر انجام عـمـل خـتـنـه در                
آلمان، دادگاه کلن راي به ممنوعـيـت        
ختنه کودکان داد که در سـراسـر ايـن            

در پي صدور   .   کشور الزم االجرا است   
اين حکـم جـدال پـرشـور سـيـاسـي و                 
نظري در آلمان باال گرفتـه و جـنـبـش             
وسيعي عليه خـتـنـه کـودکـان بـه راه               
افتاده اسـت کـه بـه آلـمـان مـحـدود                  
نمانده و بيش از پـيـش ابـعـادي بـيـن               

 .المللي مي يابد

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از       
جنبش مـمـنـوعـت خـتـنـه کـودکـان                
استقبال ميکند و خـود را در کـنـار              
هــمــه آزاديــخــواهــان، ســکــوالرهــا و        
مــدافــعــيــن حــقــوق کــودک بــراي                
ممنوعيت اکيدا ختنه چه دخـتـران و         

. چه پسران در همه کشورها مـيـدانـد         
ختنه کودکان جـلـوه بـرجسـتـه اي از               
ــه جســم و روان                 تــعــرض مــذهــب ب
انسانهاست و بايد بعنوان يک جنايـت       
مذهـبـي و اهـرم مـهـمـي در دسـت                  

مــذهــب بــراي دخــالــت در زنــدگــي            
انسانها اکـيـدا مـمـنـوع و مـنـسـوخ                

  .گردد
 ما بار ديگر اعالم ميکنـيـم کـه        
کودکان مذهب نـدارنـد و جـامـعـه و              
دولت بايد از حقوق کودکان در بـرابـر          

. هرگونه تعرض مـذهـب دفـاع کـنـد            
حزب کمونيست کارگري همه زنـان و        
مردان آزاديخواه و همه تشـکـل هـاي          
سکوالر و مـدافـع حـقـوق کـودک در               
ايران و جهان را فراميخواند تـا بـراي           

الغاء خـتـنـه کـودکـان و مـقـابلـه بـا                   
دخالت مذهب در حيات اجتماعي و       

 .سياسي فعاالنه به ميدان آيند

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩١ تير٣٠، ٢٠١٢ ژوئيه ٢٠

 
 !در حمايت از ممنوعيت ختنه کودکان: حزب کمونيست کارگري ايران

خانم صدراعظم، وزراي محـتـرم      
 !، اعضای محترم مجلس آلمان

شما در هفته هـاي آيـنـده بـطـور              
متمرکـز درگـيـر يـک جـدل مـهـم در                  
مورد تنظيم قانوني در رابطه با ختنه       

اين بـحـث     .   کودکان پسر خواهيد بود   
هم اکنون در سطح افـکـار عـمـومـي             

امـا بـنـظـر       .   آلمان شروع شـده اسـت         
ميرسد اين مباحثات بيش از پـيـش          
بر مبناي غير علمـي بـه پـيـش بـرده             

شـمـا در نـظـر داريـد فـورا               .   ميشـود 
موقعيت قانوني ختنه کردن مـعـلـوم         

ولـي ايـن     .   شود و قضيه فيصله يـابـد       
موضوع مهم نبايد بـا عـجلـه کـنـار              

ما خواهان تـمـرکـز بـر          .   گذاشته شود 
روي مسائل پـايـه اي در ايـن مـورد               
هستيـم و خـودمـان بـراي يـک جـدل                 
عميق و پـايـه اي بـر نـکـات اصـلـي                  

از نظر ما نکته    .   بحث تمرکز ميکنيم  
اصلي اينست که حق آزادي مـذهـب          
براي بزرگساالن ارجـحـيـتـي بـر حـق              

در مورد ايـنـکـه کسـي         .   کودک ندارد 
حق ندارد به جسم او تـعـرض کـنـد و            
حق طبيعي کودک است که بـر جسـم           
خود تسلط داشته رشد جنسي نمـايـد        

 ايـنـهـا      ،و به او حرمت قـائـل شـويـم           
مهمـتـريـن اصـول در ايـن مـبـاحـث                 

 .است
در اين مجموعه موضوع آزادي       

مذهب نميتواند و نبايـد يـک مـجـوز            
براي استفاده از خشونت جنسي عليه      

کـودکـانـي کـه       .   کودکـان پسـر بـاشـد        
نميتـوانـنـد خـودشـان نـظـر دهـنـد و                  

 .تصميم بگيرند
واقـعـيــت ايـنــسـت کـه قــبـاحــت             

اعمال خشونت عليه دستگاه تناسلي     
دختران هم در سطح ملي و هـم بـيـن             
المللي امري به رسميت شناخته شـده       
است در حـالـيـکـه در مـورد خـتـنـه                  

ختنه پسران نـيـز   .   پسران چنين نيست  
از نظر پزشکي امري بيهـوده و غـيـر            

اين عمل ابـدا از نـظـر        .  ضروري است 
ايـن عـمـل در        .   پزشکي الزم نـيـسـت     

موارد زيادي همراه اسـت بـا اسـيـب             
ديدن دستگاه تناسلي پسر بچه هـا و          
همچنـيـن هـمـراه اسـت بـا مضـرات                
روحي و جنسي بسـيـار کـه بـايـد در                
سطح علني مـورد بـحـث و بـررسـي               

ما بايد کاري کنيم که اين    .   قرار گيرد 
جنبه هاي مخرب در افکار عمـومـي        

 .مورد توجه بيشتري قرار گيرد
جمع بندي کنيم از نظر پـزشـکـي          
ما بايد بـا نـهـايـت صـراحـت اعـالم                 
کنيم که براي ختنه پسران اصال هيـچ        

براي قـطـع   .   دليل پزشکي وجود ندارد   
کردن و پـرتـاب کـردن يـک بـخـش از                 

 ،پوست آلت تناسلي کـودکـان سـالـم          
کودکاني که از خود نميتواننـد دفـاع          

 . هيچ دليلي وجود ندارد،کنند
ما در مواردي به اعمال جـراحـي         
دست مـيـزنـيـم بـراي جـلـوگـيـري از                  
بيماريهاي مقاربتي و يا اگر از طـرف        
يک فرد بالـغ خـواسـت خـتـنـه وجـود                

.   .  اينرا انجام ميـدهـيـم      ،داشته باشد 
ختنه کردن را نميتوان با واکسـن زدن         

وقتي به يـک    .   به کودکان مقايسه کرد   
کودک واکسـن مـيـزنـيـم بـراي ايـمـن                
کردن او از يک بـيـمـاري ايـن کـار را                 

 .ميکنيم
در اينجا بطور آشکار يـک خـلـط          

خــتــنــه بــراي    .   مــبــحــث وجــود دارد      
کودکان درد و رنج زيادي بهمراه دارد        
و در اينجا بي توجـهـي آشـکـاري در             
مقابل درد و رنج کودکان پسر وجـود         

هــيــچ .   ايــن درد را بــايــد ديــد         .   دارد
توجيه مذهبي و سـنـتـي نـمـيـتـوانـد               

و جــواب   .   ايــنــرا قــابــل قــبــول کــنــد        
 سـال    ٣۰۰در   .   اعتراضات را بـدهـد    

گذشته دفـاع از حـقـوق کـودکـان بـه                
عنوا ن يک اصل بنـيـادي رشـد کـرده           
در ايــن زمــيــنــه نــبــايــد فــقــط بــراي            
کودکان دختر اينرا در نظر گرفت و نه        
پسران چرا کـه ايـن بـا بـرابـري بـيـن                   

 .دوجنس هم در تناقض است
ــان                ــري ــه درج ــي اســت ک ــه ــدي ب
مــبــاحــثــات حــتــمــا بــايــد درمــورد           

 خــواسـتــهـا و تـرســهـا و             ،تـمـايــالت  
سنتهاي گروههاي مذهبي هم حـرف       

ايــنــجــا بــهــتــر اســت پــاســخ        .   بــزنــيــم
اتهامات بزرگ پـرتـاب شـده در ايـن             
مورد مـثـال مـمـنـوعـيـت خـتـنـه را                  
مترادف با هـولـوکـاسـت اجـتـمـاعـي             
قرار دادن و يا اعـالم ايـنـکـه بـدلـيـل               
ممنوعيت ختنه زندگي يهوديـهـا در        
آلمان نا ممکن شده را بدهيم کـه ايـن         
حمالت براي نمايندگان مدافع حقـوق      

بـه  .   کودکان غيـر قـابـل قـبـول اسـت             
عنوان فرزندان روشنگری، مـا بـایـد         

. در نهایت چشمان خود را باز کنيم         
 .لطفا به بچه ها آسيب نرسانيد

ايــنــرا در ايــن زمــان فــعــالــيــن             
مخالف ختنه همچون جوناتان انـوش      

آنـهـا   .   در اسراييل نيز اعالم ميکننـد     
از اين تصمـيـم دادگـاه کـلـن کـامـال                

آقـاي نـادم الـيـاس         .   دفاع مـيـکـنـنـد      
مسئول قبلي شوراي مسـلـمـانـان در           
آلــمــان از ايــنــکــه اســالم تــوجــه بــه              
تغييرات ميکنـد و خـواهـان خـتـنـه               

 سـال    ۶ تـا      ۴کودکان در سنين بيـن       
اتفاقا اين سـنـيـن       .   است حرف ميزند  

براي پسربچه ها کامال حساس اسـت       
سنيني که بچه رشد ميـکـنـدو جسـم            
خود را مي شـنـاسـد درسـت در ايـن               
سنين ختنه بيشترين لطمات روحي و      

درست در   .   جسمي را به کودک ميزند    
شرايطي که کودک احتياج زيـادي بـه          

 او را خـتـنـه          ،مراقبت والـديـن دارد     
کردن يعني زدن بيشتـريـن لـطـمـه بـه              
ــرا                   ــســت چ ــن ــوال اي ــودک س ــن ک اي
نميتوانيم صبر کنيم قربـانـي خـودش         

 .در اين مورد بتواند تصميم بگيرد
يافتن راه حل در ايـن دعـوا هـا              
ابدا نبايد بر مـبـنـاي تـرس و فشـار                

ما امضا کنندگان ميحواهـيـم   .   باشد
شما بعنوان قانونگزاران و دقـيـقـا بـه           
همين دليل که مـرجـع قـانـونـگـزاري             
هستيد به حقوق کودکان توجه کـنـيـد      

 دفاع از کودکان و توجه به خواسـت         ،
و نيـازهـاي کـودکـان بـايـد يـک امـر                  
اصولي و اساسي براي شما باشـد مـا          
از شــمــا مــيــخــواهــيــم کــه در ايــن               
مـوقـعــيـت حســاس بـطــور واضـح و              
آشکار در کنار کودکان قرار بگـيـريـد         
و بحث را بر مبنايي علمي و قانـونـي    
پيش ببريد و دستاوردهاي عـلـمـي و         

. پيشرفتهاي علمي را در نظر بگيريـد  

براي اينکه يک راه حـل مـنـطـقـي در              
 شما بايـد وقـت       ،اين ميان پيدا کنيد   

کافي به اين مـبـاحـثـات اخـتـصـاص             
بحث خـتـنـه بـحـث حسـاسـي              .  دهيد

است و جايي براي يک شـلـيـک فـوري            
  .سياسي در اين ميان نيست

 ۲۰۱۲ماه جوالي ۲۱ 
  دوسلدرف  
 :امضا ها

ليست امضاها را در سـايـت روزنـه            ( 
 )مي بينيد

پروفسور دکتر ماتياس فـرانـتـس       
اولين امضا کننده اين نامـه از هـمـه            

 روانپـزشـکـان     ،پزشکان و حقوقدانان    
و دانشــمــنــدان و تشــکــلــهــا دعــوت          

. ميکند که اين نامه را امضا کننـد          
 شما ميتوانيد به ادرس ايميل

Matthias.Franz@uni-
duesseldorf.de 

نامه ارسال کنيد و اين نامه را امضا         
 .کنيد

ترجمه متن از شوراي مرکـزي اکـس         ( 
 )آلمان -مسلم
 ۲۰۱۲جوالي  ۲۱

 مينا احدي

 

 
 ! آزادي مذهب نبايد مجوز خشونت باشد

نامه سرگشاده بيش از صد پزشک و حقوقدان آلماني به                
 دولت آلمان در مورد ممنوعيت ختنه کودکان        

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

 !جمهوري سوسياليستي، جمهوري انساني است
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ايلنا خـبـر داد كـه جـمـعـي از                 •

کارگران واحدهاي توليدي و صنعـتـي       
استان آذربـايـجـان شـرقـي بـا ارسـال                
طوماري به دفتـر ريـاسـت جـمـهـوري             
اسالمي، نمايندگان مجـلـس و وزيـر          
کار تعاون و رفاه اجتماعي خـواسـتـار         
ــه وضــعــيــت ســطــح               تــوجــه جــدي ب

اين کارگران  .   معيشتي کارگران شدند  
در اين طومار با اشاره به اجـراي فـاز            
اول طرح هدفمندسازي يارانه ها گفته      
اند كـه بـا اجـراي ايـن طـرح، يـارانـه                   
کاالها قطع و در اين وضعيـت بـهـاي           
اقالم و کاالهاي اساسي چندين بـرابـر         
افزايش قيمت داشته و اين در حـالـي           
است که در طول اين مدت ميانـگـيـن      
دستمزد کارگران بر روي هـم در سـال            

 و سال جاري، نسبت به سـالـهـاي           ٩٠
قبل از اجراي فاز اول قطع يـارانـه هـا         
حتي کاهش نيـز پـيـدا کـرده اسـت و                
عالوه بـر آن در طـول ايـن مـدت بـا                   
اعمـال قـانـون ارزش افـزوده بـر روي                

 ٥کليه کاالهاي مصرفي عمال حدود       
درصد از دستمزد روزانه زير خط فـقـر         
ما کارگران به خـزانـه دولـت سـرازيـر              

در بخـش ديـگـري از ايـن            .   شده است 
طـومـار بــا تـاکــيـد بــر ايـنــکـه عــدم                 
پرداخت به موقع دسـتـمـزد کـارگـران            
بيداد مـي کـنـد آمـده اسـت در ايـن                  
شرايط اسفبار و غير قابل تحـمـل در          
مورد دستمزدها، اصالحيه اي بسيـار    
ضد کارگري بـر روي قـانـون کـار کـه               
امنيت شغلي و معشيت کـارگـران را         
نشانه رفته تهيه شده و قـرار اسـت بـه             
زودي به مـجـلـس ارائـه شـود کـه بـر                  
مبناي آن ميانگـيـن حـقـوق دو سـال              
آخـر کـارگــران بــراي تـعــيـيــن حــقــوق             

 ٥بازنشستگي به ميانـگـيـن حـقـوق            
سال آخر آنان تـغـيـيـر پـيـدا کـرده کـه                  
باعث افت شديـد حـقـوق کـارگـران و              

كـارگـران بـا      .   بازنشستگان شده اسـت   
ابــراز نــگــرانــي شــديــد خــود بــه ايــن            
وضعيت به موضوع بيمه ميـلـيـونـهـا          

کارگـر سـاخـتـمـانـي اشـاره و يـادآور                 
عليرغم ثـبـت نـام و تـحـمـل              :   اند  شده

هزينه، از سوي کارگران سـاخـتـمـانـي          
هنوز به سرانجامي نـرسـيـده اسـت و             
شـرکــتـهــاي پـيــمـانــکــاري هــمـچــنــان          
مشــغــول چــپــاول دســتــرنــج کــارگــران       

در بـخـش ديـگـري از ايـن              .   هستـنـد  
طومار با تاکيد بـر ايـنـکـه نـاامـنـي                

هـا     شغلي، اخراج و تعطيلي کـارخـانـه       
که در بـدتـريـن وضـعـيـت نسـبـت بـه                  
سالهاي پيش قرار دارد، تصريح شـده        

بدون ترديد نه تنها ما کارگـران       :   است
بلکه هيچ انسان شريـف و مـنـصـفـي             
تحمل چنين شرايطي را بر ميليـونـهـا         
کارگر و خـانـواده هـاي آنـان بـرنـمـي                 
تابد، لذا ما کارگران امضـاء کـنـنـده           
اين طومار بـعـنـوان اقـدامـي بسـيـار              
مبرم و عـاجـل بـراي پـايـان دادن بـه                 
وضعيت مشقت بار موجود مصـرانـه       
خواهان افزايش حداقـل دسـتـمـزد بـر            
اساس تورم واقعا مـوجـود و تـامـيـن             
شرافتمندانه سبد هزينـه يـک خـانـوار           
چهار نفره با دخـالـت نـمـايـنـده هـاي                
منتخب مجامع عـمـومـي کـارگـران           
کــارخــانــه هــا و مــراکــز تــولــيــدي و             

اين کارگران شـرقـي     .   خدماتي هستيم 
در بــخــش ديــگــري از ايــن طــومــار             
همچـنـيـن بـر کـنـار گـذاشـتـن طـرح                   
اصالحيه قانون کـار و بـار ديـگـر بـر                
توقف احتساب حقوق بـازنشـسـتـگـي         
کارگران بر مبناي ميانگين دستـمـزد       

 سال آخر تاکيد و خـواسـتـار اجـراي            ٥
فوري بيمـه کـارگـران سـاخـتـمـانـي و                
مصوبه هيئت وزيران مبني بر حـذف        
شرکتهاي پيمانکاري و عقـد قـرارداد        
مستقيم و دائمي با کارگران و ايـجـاد         
ساز و کار قانوني قاطع براي پرداخـت        
به موقع دستمزدها و تعقيب قضـائـي       
کارفرماياني هستيم کـه کـارگـران را           
بــدون قــرارداد و يــا بــا قــراردادهــاي            
سفيد امضاء و دستمزدهاي مـعـوقـه         

 .وادار به کار ميکنند شده اند
 )۱۱۹به نقل از كارگر كمونيست (

اين عکس مـتـعـلـق بـه غـالمـرضـا                 
او مـتـاهـل      . خسروي سوادجاني است 

او در   .    ساله اسـت    ۱۵و پدر يک پسر     
ــيــن مــاهــهــاي          ۱٣۶۰ســال     در اول

 در   ،بقدرت رسيدن حکومت اسالمي  
 سال داشـت دسـتـگـيـر و          ۱۶حاليکه  

پـنـج سـال در        .   روانه زندان شده اسـت     
.   . زندان بوده و سـپـس آزاد مـيـشـود            

غالمرضا را حـکـومـت اسـالمـي در           
 در رفسـنـجـان مـجـددا            ۱٣۸۶سال   

اتهام او کمک مالي بـه       .   دستگير کرد 
يک تلويزيون اپـوزيسـيـون حـکـومـت            

در شهر مـحـل زنـدگـي         .   اسالمي بود 
اش به شش سال زندان محـکـوم شـده           
ولي از تهران پرونده را خواسته و زيـر           
نظر يکي از جالدان مـهـم حـکـومـت             
اسالمي به نام سـعـيـد مـرتضـوي بـه              

سـعـيـد    .   اعـدام مـحـکـوم شـده اسـت            
مرتضوي يکي از چهر ه هاي بيرحم و      
جنايتکار حکومت اسالمي و کسـي        
است که به اتهام قتل تعداد زيـادي و           
ــد از                     ــع ــان ب ــوان ــل ج ــت ــه ق ــمل از ج
ــيــونــي در ســال              ــل اعــتــراضــات مــي

در زندان مـخـوف کـهـريـزک و          ۱٣۸۸
 –قتل زهرا کاظمي خبرنگار ايرانـي         

کانادايي در زندان اوين مـورد نـفـرت          
اين فرد پـرونـده      .   زيادي در ايران است   

. را بــه تــهــران مــنــتــقــل مــيــکــنــد              
غالمـرضـا از سـوي دادسـتـان وقـت               

و داديــار وي     »   ســعــيــد مــرتضــوي  « 
مورد اذيت و آزار فراوان قرار گرفته و        
او را تحت فشـار مـيـگـذارنـد تـا در                 

 .تلويزيون عليه خود اقرار کند
سري دوم مـحـاکـمـه غـالمـرضـا             

 ۸۸هاي     خسروي سوادجاني طي سال   
 منجر به صدور حکم اعـدام در         ۸۹و  

 ميـشـود کـه بـا گـرفـتـن               ۸۹آذر ماه   
نقص توسط ديـوان عـالـي بـه هـمـان               

ايـن رونـد     .    عودت داده شد   ۲۶شعبه  
همچنان ادامه داشت و بـعـد از چـنـد            

ماه سرگرداني سپس محـاکـمـه سـري         
سوم آغاز شد که آن هـم بـعـد از يـک                 

 منجر بـه صـدور        ۹۰سال در آذر ماه     
مجدد حـکـم اعـدام تـوسـط قـاضـي               
پيرعباسي گرديد اکنـون حـکـم بـراي           
واحد اجراي احکام زندان اويـن ارسـال         

و حتي روز اجراي حکـم را      .   شده است 
به خود او و خانـواده اش ابـالغ کـرده              

 .. .اند
به اين فعال سياسي گفته انـد کـه          
در روز بــيــســت شــهــريــورمــاه اعــدام         

طبق خبري که به کمـيـتـه        .   خواهد شد 
 ،بين المللي عليه اعدام رسيده اسـت       

طي روزهاي اخير نصـيـرپـور، داديـار          
اجــراي احــکــام اويــن بــا احضــار                  
غالمرضا خسروي به او اعالم نـمـوده       

 ۲۰است که حکم اعدام او در تـاريـخ          
  .شهريور اجرا خواهد شد
 !توم کونيگز گرامي

از سوي زندانيان سياسي متعـدي      
از زندانهاي ايران با من تماس گرفـتـه         
اند و خواهان يـک اقـدام مـوثـر بـيـن                 
المللي براي جلوگيري از اجراي حـکـم        

. اعدام خسروي سـوادجـانـي هسـتـنـد          
چرا که او صرفـا بـدلـيـل دادن کـمـک                
مالي به يک شـبـکـه تـلـويـزيـونـي در                 

 .آستانه اعدام هست
از جمله يک زنداني سياسي به نام       
رضا شريفي بوکاني از زنـدان رجـايـي          
شهر با وجود اينکه بدليل ارتبـاط بـا          
خارج از زندان بـارهـا مـورد اذيـت و              
آزار بوده و شش روز در سلول انفـرادي         

 بـا ارسـال يـک          ،و تحت شکنجه بوده   
نامه از سازمانـهـاي عـلـيـه اعـدام و               
مدافع حـقـوق انسـانـي خـواسـتـه کـه                
کاري کنند کـه غـالمـرضـا خسـروي             

 .سوادجاني اعدام نشود
من از طرف همه کسـانـي کـه در         
زندانهاي حـکـومـت اسـالمـي ايـران             
نگران اعدام شدن غالمرضا خسـروي       

 و از طــرف        ،ســوادجــانــي هســتــنــد    
خانـواده او و هـمـه مـعـتـرضـيـن بـه                    
اعدامهاي گسترده در ايـران از شـمـا           
ميخواهم که بـه اعـدامـهـا در ايـران               
اعتراض کنيد و با اعـتـراض بـه ايـن             
حــکــم از حــکــومــت اســالمــي ايــران         
بخواهـيـد فـورا حـکـم ضـد انسـانـي                 
اعدام غالمرضا خسروي سـوادجـانـي       

 .را لغو کند
مــن در ايــنــجــا نــامــه زنــدانــي             
سياسي رضا بوکـانـي را نـيـز جـهـت               

اين نامـه   .   اطالع شما ضميمه ميکنم   
اولين بار از طرف کميته بين المـلـلـي          
عــلــيــه اعــدام در دســتــرس افــکــار             

 .عمومي قرار ميگيرد
کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي               –مينا احدي   

 ۲۰۱۲ جوالي ۲۴عليه اعدام، 
نامه زنداني سيـاسـي رضـا         

شريفي بوکاني به نـهـادهـاي       
مدافع حقوق انسـانـي بـراي         
اعــتــراض بــه حــکــم اعــدام        
غــــالمــــرضــــا خســــروي         

 سوادجاني
اجراي حکـم اعـدام وقـيـح تـريـن              
شکل مجازات محکومين سـيـاسـي        

ــران اســت        ــمــه        .   در اي ــم ه ــرغ ــي ــل ع
اعتراضات و انتقاداتي که بـر عـلـيـه            
اعدام محکوميـن سـيـاسـي صـورت           

 حکومـت اسـالمـي اعـدام          ،ميگيرد
مــيــکــنــد و ســالــهــا اســت کــه ايــن              
اعدامها از سـوي نـهـادهـاي حـقـوق               
بشــري و انســانــهــاي آزاده مــحــکــوم          

 .ميگردد
ــه ايــن                 ــران ب ــحــال رژيــم اي تــا ب
اعتراضات با چـنـيـن عـمـلـکـردهـاي             
وقــيــحــانــه و ضــد انســانــي تــوجــهــي         

کسـانـي کـه بـخـاطـر           .   نداشـتـه اسـت     
فعالـيـتـهـاي سـيـاسـي و بـا انـگـيـزه                    
شرافتمندانه مبارزه کـرده انـد نـبـايـد            
اين فعالـيـتـهـا بـه قـيـمـت جـان يـک                    

 .شهروند شريف تما م بشود
رژيم اسالمي ايران همچـنـان بـه          

ايــن رويــه ضــد بشــري خــود ادامــه              
نفس صدور احکام اعـدام و      .  ميدهد  

اجراي آن عالوه بر دامن زدن به چرخـه         
خشونـت و خشـونـت ورزي و کـيـنـه                 
تـوزيــهــا در جـامــعــه ايــران بــيــانــگــر           
ــوق بشــري و                 ــق ــکــرد ضــد ح ــل عــم
خــودکــامــگــي رژيــم اســالمــي ايــران        

اکــنــون بــارديــگــر در آســتــانــه        .   اســت
اجراي حـکـم اعـدام يـکـي ديـگـر از                  
محکومين سياسي به نام غالمـرضـا       
خسروي سوادجاني با خبر شـديـم کـه           
حکم اين مبارز سياسي را به اجرا در         

هر چند فراتـر از مسـائـل          .   مي آورند 
ــي در                    ــد دادرسـ ــايـــي و رونـ قضـ
دادگاههاي فرمايشي و دروغـيـن کـه         
به دور از انسانيت به شکل نا عادالنه        
اي بـرگـزار مـيـشـود و حـکـم صـادر                  
ميکنند چنين حکمي مـيـتـوانـد بـار           
ديگر چهره صادر کنندگان اين احکام      
و حاکمان مستبد را کريه تر و سـيـاه            

 .تر کند
اميد اسـت کـه مـدعـيـان اسـالم              
دروغين و حيله گر در آينده نزديک در        
همان دادگاههايـي کـه فـرزنـدان ايـن             
مملکت را در آن محاکمه و به اعـدام          
محـکـوم کـردنـد خـودشـان از سـوي                
مردمان ايران محـاکـمـه و مـجـازات            

 .شوند

 
حکومت اسالمي ايران 

ميخواهد يک فعال 
 !سياسي را اعدام کند

به توم کونيگز رييس     
کميسيون حقوق بشر      

 پارلمان آلمان    

 
 طوماراعتراضي کارگران آذربايجان شرقي

بايستـي کـه حـق حـيـات را بـه                  
رسميت شناخت و به اعالميه جهانـي       
حقوق بشر احترام بگـذارنـد و حـقـوق             
زندانيان و خصوصا زندانيان سيـاسـي       

مـن بـعـنـوان يـک          .   را محترم شمارنـد   
زنداني سيـاسـي کـرد از درون زنـدان              

رجايي شهـر ايـن حـکـم را مـحـکـوم                 
ميکنم و از همه سازمانـهـاي حـقـوق            
بشري دعوت ميکنم براي لغو حـکـم          
 .اعدام اين شهروند ايراني اقدام کنند

بـازتـکـثـيـر از        ( رضا شريفي بوکـانـي     
 )کميته بين المللي عليه اعدام

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید ... 
سوسیالیسم به چه منجالبی “ خطر”سوسیالیسم و بدون 

 !بدل میشود
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رژيم بشار اسد در آستانه سـقـوط          
درگيريهاي نـظـامـي    .   قرار گرفته است  

بين نيـروهـاي مـخـالـف و نـيـروهـاي                
وفادار به اسد در دمشق، پايـتـخـت و            
مرکز قدرت رژيم، بشدت ادامه دارد،      
تعدادي از وزرا و باالتـريـن مـقـامـات          
ارتشي و امنيتي رژيم اسد کشته شده       
اند و  صفوف حکومـت در بـاالتـريـن            
سطح کامال بهم ريخته و در ارتـش و           

 .در کل رژيم شکاف افتاده است
در حال حاضر نيروي مسلـح جـدا        
شده از ارتش کـه خـود را ارتـش آزاد               
مينامد در راس حـملـه بـه نـيـروهـاي              
وفادار بـه اسـد قـرار گـرفـتـه اسـت و                   
چنين به نظر ميرسد که در سوريه يـک         
جنگ داخـلـي مـيـان جـداشـدگـان از                
ارتش و نيروهـاي وفـادار بـه اسـد در               

امــا ايــن جــنــگ يــک        .   جــريــان اســت  

درگيري نظامـي مـيـان دار و دسـتـه               
هاي مسلح نيست، بلـکـه حـاصـل از            
هم پاشيدن يکي از هارترين و وحشـي        
ترين ديکتـاتـوريـهـا در اثـر بـيـش از                 
شانزده ماه اعتـراضـات و تـظـاهـرات            

مـردم  .   قهرمانانه مردم سـوريـه اسـت        
سوريه بايد متشکل تر و يکپارچه تـر         
از هميشه  بميـدان بـيـايـنـد، ابـتـکـار                
عمل را بـدسـت بـگـيـرنـد، و در وارد                 
کردن آخرين ضربه به رژيم اسـد نـقـش           

    .فعال و برجسته اي ايفا کنند
با سقوط اسد يک مانع اساسي بر       
سر راه تحقق خواستهاي آزاديخواهانه     
و انساني مردم سوريه بجلو بـرداشـتـه          
شده ميشود اما اين تنها اولـيـن گـام            

مبارزه مردم سوريه نميتوانـد و    .   است
بـي  .   نبايد با سقوط اسد متوقف شود     

شک بـعـد از سـقـوط اسـد دولـتـهـاي                  

ارتجـاعـي در غـرب و در مـنـطـقـه،                  
بقاياي حکومت و مقامات و امـراي         
ارتش و بويژه نيروئي که امروز خود را      
ارتش آزاد ميـنـامـد تـالش خـواهـنـد              
کرد خـتـم انـقـالب را اعـالم کـرده و                   

ايـن  .   اوضاع را به کنترل خود درآورنـد      
احتمال هم وجود دارد کـه جـريـانـات             

بـايـد در     .   اسالمي مـيـدانـدار بشـونـد        
برابر کل ايـن نـيـروهـا ايسـتـاد و بـه                    
ارتشيان و اسالميون و بقاياي رژيـم و         
دولتهاي حامي آنـان اجـازه نـداد کـه              
سناريوئي شبيه مصر و لـيـبـي را در           

 .سوريه  تکرار کنند
تاثيرات سقوط رژيم بشار اسد از       

. خــود ســوريــه فــراتــر خــواهــد رفــت            
سرنگوني اين رژيم ضربه محکمي بـه       
کل نيروهاي ارتـجـاعـي اسـالمـي در            
منطقه و به ويژه به جمهوري اسـالمـي         

جمهوري اسـالمـي،     .   وارد خواهد کرد  
هــم بــعــنــوان مــحــور جــنــبــش اســالم          
سياسي و مـتـحـد نـزديـک حـکـومـت               
ســوريــه و هــم بــعــنــوان يــک نــيــروي              
ارتجاعي شريک و همدست جـنـايـات          
اين رژيم، از شکست و سـقـوط رژيـم             

بـا  .   اسد سهم عـمـده اي خـواهـد بـرد              
سرنگونـي حـکـومـت سـوريـه بـحـران               
جمهوري اسالمي به مـراتـب تشـديـد           
ميشود و مـردم ايـران در مـوقـعـيـت               
ــر کشــيــدن              ــزي ــراي ب مســاعــدتــري ب

بـعـد از     .   حکومت قرار خواهند گرفت   
 .اسد نوبت جمهوري اسالمي است

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـه                
مردم قهرمان سوريه درود ميفرستد و      
حمايت کامل خود را از مبارزات آنان      
عليه رژيم اسد و عليه همه نـيـروهـا و          
دولــتــهــاي ارتــجــاعــي کــه در تــالش          
تحريف و به شکست کشاندن انـقـالب        

حـزب و مـردم       .   هستند اعالم ميکند  
انقالبي ايران تا پيروزي نهـائـي مـردم          
سوريه در کنار و همراه و حـامـي آنـان           

  .خواهند بود
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ ژوئيه ٢٠، ١٣٩١تيرماه٣٠

  
 !اسد در آستانه سقوط است، مبارزه مردم سوريه بايد ادامه يابد

اينکه در شـهـر کـلـن آلـمـان يـک                 
دادگاه ختنه کودکان را ممنوع اعـالم        

 در آلمان موجي از بحث و ابـراز       ،کرد
نظر و اعتراض و مـوافـقـت را دامـن               

اين مباحث بـالفـاصـلـه بـويـژه بـه             .   زد
کشورهـاي هـمـسـايـه کشـيـده شـد و                 
اکنون بعد از ممنوعيت ختنه در يـک         
بــيــمــارســتــان در زوريــخ ســويــس دو            

 –بيمارستان در گراتـز و فـورآلـبـرگ             
اطــريــش مــوقــتــا خــتــنــه کــودکــان را          

 .متوقف کرده اند
بحـث در مـورد خـتـنـه کـودکـان                
اکنون اطريش را نيـز بـخـود مشـغـول             

بعـد از بـيـمـارسـتـانـي در              .  کرده است 
زوريخ االن بـيـمـارسـتـان کـودکـان در               
گراتز انجام عـمـل جـراحـي خـتـنـه را                

 .رسما متوقف کرده است
سازمانهاي مدافع حقوق کودکـان     
و بيمارستانها مشغول بررسي قانونـي      

 اخــالقــي بــودن و       �بــودن ايــن عــمــل    
تاثيرات منفي و يـا مـثـبـت آن بـراي               

نـهـاد اطـريشـي       .   ختنه شدگان هستند  
بــراي جــراحــي کــودکــان و نــوجــوانــان          
ميـگـويـد مـا مشـغـول بـررسـي ايـن                  
هستيم که ختنه را از زاويه قـانـونـي و            
اخالقي بررسـي کـرده و مـيـخـواهـيـم               
بــزودي يــک مــوضــع در ايــن مــورد               

پروفسور دکتر آموال سـاخـنـا      .   بگيريم
از بيمارستان گراتز ميگويد در هـفـتـه         
هاي آينده بايد بتوانيم با بررسي هـمـه         

جوانب براي روشن کردن پراتيک بعدي      
تــا .   خـودمـان تصـمــيـم گــيـري کـنــيـم             

موقعي که در حـال بـررسـي هسـتـيـم               
فعال هيچ بيماري بـراي خـتـنـه قـبـول               

 .نميشود
هــمــچــنــيــن در فــورآلــبــرگ بــي            

اسـتـانـدارايـن     .   اعتـمـادي وجـود دارد       
استان بعد از تصميم دادگـاه کـلـن بـه              
همه بيمارستانها در اين استان توصيه      
کرده است که اين عمل جراحي را روي        

 .کودکان انجام ندهند
وزارت دادگستري اطريـش تـحـت        
فشار است که در ايـن مـورد از نـظـر                

بـرخـي از     .   قانوني راي و نـظـر بـدهـد           
مســئــولــيــن و يــا ســيــاســتــمــداران و           
پزشکان مـعـتـقـدنـد تـا روشـن کـردن                 

 عمل جـراحـي      ،جوانب قانوني مسئله  
خــتــنــه مــتــوقــف مــيــشــود و بــرخــي           
سياستمداران بر عکس معتقدند همـه      
چيز روشن است و ختنه قانوني است و    

 .بايد ادامه يابد
نماينده سازمانهـاي اسـالمـي در         
اطريش فـواد سـانـاک مـيـگـويـد ايـن                 

است نمايـنـدگـان    "   خطرناک"   مباحثات
سازمانهاي يهودي و اسالمـي هـر دو          
معتقدند کـه مـوقـعـيـت قـانـونـي در                 
اطريش روشن است و خـتـنـه قـانـونـي             

نـمـايـنـده     .   است و قانوني هم ميـمـانـد       
اينجا بحث ابـدا    :   "   اسالميها ميگويد 

بر سر حقوق کودکان نيست بـلـکـه بـر             

ختنه از زمـان    .   سر آزادي مذهب است   
حضرت پيغمبر يـک امـر مـذهـبـي و               

او مـيـگـويـد     ". اسالمي بوده و ميماند 
ما بدنبال يک راه حل منطقي هستـيـم         
و با بقيه سازمانهـاي مـذهـبـي حـرف           
زده ايم همه آنها مـيـخـواهـنـد بـا مـا                 

 !!همبستگي اعالم کنند
در المان اما سمبه مخالفين قـوي     
است و جنبشي اجتماعي و بـزرگ در          
حال پيشروي اسـت و دولـت مـجـبـور              

 .شده است با احتياط رفتار کند
 

 !زمان الزم هست. عجله نکنيد 
سـابـيـنـه     "   وزير دادگستـري آلـمـان      

ما وقت :   گفت "  شنارنبرگر  -لوتهويزر
الزم داريـم بـراي پـايـان دادن بـه ايـن                  

مـوضـوع   .   " موضـوع عـجلـه نـکـنـيـد           
پيچيده تر از آنسـت کـه بـرخـي فـکـر                 
ميکنند يک جمله را در جايي اضـافـه          
و يــاکــم مــيــکــنــيــم ومــوضــوع حــل            

 "ميشود
اين اتفاقـا حـرف مـخـالـفـيـن در               
مورد تصميم گيري عجوالنه پارلـمـان       
آلمان بود مخالفيـن خـواسـتـه انـد دو              
سال وقت براي روشن تر کردن جـوانـب      

در اين دو سال مـيـز   .   مسئله داده شود  
گـــردي بـــا حضـــور نـــمـــايـــنـــدگـــان            
سازمـانـهـاي مـذهـبـي ونـمـايـنـدگـان                
پزشکان و حقوقدانان و يـا نـهـادهـاي             
مدافع حقوق کودک تشکيل شود و در        

 
 در اطريش اولين کلينيک ها ختنه کودکان پسر را متوقف کردند

 :  عقب نشيني آرام دولت آلمان  
 . وزير دادگستري از ضرورت بررسي دقيق و طوالني مدت قانون ختنه حرف ميزند        

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادى: سردبیر

 نازيال صادقى: مسئول فنى
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

اين دوسال ختنه کودکان در همه جاي       
در همه رسانه هـا     .   آلمان ممنوع باشد  

مخالفين اعـالم مـيـکـنـنـد کـه اگـر                 
دولت سر و تـه قضـيـه را فـوري هـم                   
بياورد به دادگاه عالي آلمان در شـهـر          

 .کارلسروهه شکايت خواهند کرد
اعتراضات در آلمان گسـتـرده تـر         
ميشود و مـبـاحـثـات بـا اسـتـقـبـال                   

 .عمومي بيشتري روبرو ميشود
نامـه سـرگشـاده از سـوي دکـتـر               
تــومــاس فــرانــتــس از بــيــمــارســتــان           
دوسلدرف در اعـتـراض بـه تصـمـيـم               
پارلمان آلمان و در دفاع از ممنوعيت       
ختنه اکنون از سـوي بـيـش از هـزار                
پزشک و حقوقدان و سـازمـان مـدافـع            
حقوق انسـانـي و مـدافـعـيـن حـقـوق                 

 .کودکان امضا شده است
http://www.faz.net/
aktuell/politik/inland/
offener-brief-zur-
beschneidung-
religionsfreiheit-kann-
kein-freibrief-fuer-
gewalt-sein-
11827590.html 

روزانه در همه نشريات مهم و يـا         
محلي در آلمان در مورد اين موضوع    
مطلب و خبر و گـزارش و مصـاحـبـه             
ــدالل هــاي                 ــشــود و اســت چــاپ مــي
مخالفين ختنه بنظـر مـيـرسـد چـنـان             
قوي است کـه سـيـاسـتـمـداران فـعـال                

 .ترجيح داده اند سکوت کنند
سازمانهاي مذهبي و اسالمي و      

بـا  .    فعال ساکت شـده انـد    ،يهودي نيز 
اين مباحثات و با پيشروي جـنـبـشـي          
که از حقوق و حرمـت کـودکـان دفـاع             

 عمال سازمانهـاي مـذهـبـي         ،ميکند
يــک اعــتــراض عــمــومــي را تــجــربــه           
ميکنند که راهي براي مظلوم نمـايـي        
و يــا تــهــديــد کــردن کــه روش کــار                 
سازمانهاي اسالمي بويژه در اين نـوع     

 .مباحثات بوده باقي نميگذارد
اين يک جـنـبـش مـهـم اسـت کـه                
مـــيـــرود دســـتـــاوردهـــايـــي فـــراتـــر          

. ازمــمــنــوعــيــت خــتــنــه بــدســت آورد      
مقابله با دست انـدازي سـازمـانـهـاي            

  .مذهبي و اسالمي در زندگي مردم
 مينا احدي

 ۲۰۱۲جوالي  ۲۵


