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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

ارتجاع قرون وسطایی در برخورد
با حقوق انسانی زنان

ون رـفع ـسـی واـن ران ـبه «کـن وـسـتن اـی ـتصـوـیب الـیـحه پـی
ـتبـعـیض از زـنان» ـبا عکس الـعمل ـشدـید ـمرتجـعان و ـتاریک
اـندـیـشان ـحاکم روبه رو ـشد. ـبر اـساس گزارش اـیـسـنا، ـشـنبه
د دـی ـیه ـش اـن ـی شـار ـب ـت ا اـن داـنی ـب اه، آـیت اهللا ـهـم رداد ـم 11 ـم
ـمـله ـمـدـعی ـشـد: «در ـمـجلـس ـنه از ـج ـی ن زـم ـنی در اـی اـلـح
د ـکه ـمـصـیـبت ورای اـسالـمی الـیـحه ای ـبه ـتـصوـیب رـسـی ـش
ن ـبـار آورد. اـی ن ـمـلت ـب ـرای اـی ـاـجـعه ـبـزرگی را ـب ـلـکه ـف ـب
اری از ـسـی اـنـند ـب ان ـم ـسـیون رـفع ـتـبـعـیض در ـحـقوق زـن واـن ـکـن
شـر، وق ـب واداری از ـحـق رق، ـمـثل ـه ای پرزرق و ـب طـرـحـه
ـتاـمـین دـمـکراـسی، ـحـماـیت ـحـقوق زـنداـنـیان و اـخـیرا  ـمـبارزه
ـبا ـترورـیـست از ـجمـله ـترـفـندـهای ـشـناـخـته ـشده دـنـیای ـغرب
دن اـسالم و وـبـی ز ـک دـفی ـج اـنی اـست ـکه ـه ار ـجـه و اـسـتـکـب
اـثـبات ـبرـتری ـتـمدن ـغرب ـبر ـفرـهنگ اـسالم ـندارد ـمـیـباـشد.
رای زن، ـنـفی عـده ون ـنـفی ـحجـاب ـب ـسـی واـن ـن روح اـین ـک
ـات اـسالم ـداد دیگری از ـضـرورـی ی ـتـع ن و ـنـف ـت ـداـش نگـه
ز در اع ـنـی رازی، ـسـخنگوی دیگر ارـتـج اـست...» مکارم ـشـی
دـهای ـمـتـعددی اـبـهی اـعالم کرد که: « ـبـن وـضع گـیری ـمـش ـم
ر ـخالف ـشرع اـسالم اـست و ا ـب رـیـح ون ـص ـسـی واـن از اـین کـن
ـنـمی ـتوان ـبا آن ـموافـقت کرد. اگر مـفاد این کـنواـنسـیون در
ا، واده ـه د ـمـتالـشی شـدن خـاـن اده شـود شـاـه ا پـی کشـور ـم
ـدن کودکان و ـرپرـست ـش ی ـس ـار و ـب ـی ــس ـای ـب ـطالق ـه
آـلودگی ـهای مـخـتلف ـناـشی از آن ـخواـهـیم ـبود.». روزـنامه
اه، اره ـسه ـشـنـبه 14 ـمرداد ـم رـساـلت، ارگان ارـتـجاع در ـشـم
به ـنقل از اـسداهللا ـبادامچـیان، رـئـیس «ـمرکز ـسـیاـسی ـجـمـعـیت
اره ـیم ـمـجـلس درـب ـصـم مـؤـتـلـفه اـسالـمی» اـعالم کرد که «ـت
کـنواـنـسـیون رفع ـتبـعـیض عـلـیه زـنان ـتـصـمـیم ـبی ارزـشی اـست
ر غـرب اـست». در راـب اـختگی در ـب دام خـود ـب » و اـین «اـق
اـمه رـساـلت، ـسـید اـحـمد ـخاـتـمی، ـعـضو ـهـمـین ـشـماره روزـن

ـمـجـلس ـخـبرگان، و از چـهره ـهای ـمنـفور ارـتـجاع اـجرای اـین
کـنواـنـسـیون در اـیران را ـغـیر ـممکن داـنـست و گـفت پـیوـسـتن
را در واـنـسـیون: «ـهیچ دردی را درـمان ـنـمی کـند زـی ـبه اـین کـن
ا ـسـیون آـمده اـست که ـتـمام ـقـیودی  که ـب واـن اده 28 اـین کـن ـم
اً ـطـع رـفـته ـنـیـست و ـق اـشد پذـی ده  در ـتـعارض ـب اـه روح اـین ـمـع
آـنان احکام اسالمی را مـصداق تبعیض و ـبا روح کنوانـسیون

در تعارض می دانند...»
یـون چه ـمفـادی ـس ئـوال اـین اـست که در اـین کنـواـن ـس
اریک ده ـشده اـست که اـین چـنـین پاـیه ـهای فکری ـت گـنـجاـن
ـیـهن ـمـا را ـبه ـلـرزه درآورده اـست. اـنـدیــشـان ـحـاکم ـبـر ـم
کـنواـسـیون ـسازـمان ـملل ـمتـحد ـبرای رـفع ـهرگوـنه ـتـبـعـیـضی ـبر
اه 1357) 18 دـساـمـبر 1979 ـبه ـتـصوـیب ـضد زـنان در (دی ـم
ال 1989، ا ـس د  و ـت ان ـمـلل ـمـتـحد رـسـی ازـم ـمـجـمع ـعـموـمی ـس
ان ـبه اـین ور ـجـه الگرد آن ـبـیش از ـصد کـش ـیـعـنی دـهـمـین ـس
کـنوانـسیون پـیوسته و تعـهد داده بودـند که مفاد آن را به اـجرا
ان را ر ـضد زـن ون ـتـبـعـیض ـب ـسـی واـن د اول اـین کـن د. ـبـن درآورـن
ای ـن ان ـبه ـمـع ر ضـد زـن ـبـعـیض ـب ـین ـتعـرـیف ـمی کنـد: «ـت چـن
ر ا ـمحـدوـیت ـب اـیل شـدن، اـیجـاد ـمحـروـمـیت و ـی اوت ـق ـتـف
ان واـه ون ـخ ـسـی واـن د دوم اـین کـن ـن ـسـیت اـست». ـب اس ـجـن اـس
براـبری کامل زن و ـمرد و ایـجاد چارچوب های ـقاـنونی الزم
در کـشورـهای مـخـتـلف ـبرای ـتـحقق چـنـین ـبراـبری اـست.  ـبـند
هـفـتم اـین کـنواـنـسـیون ـبه ـحـقوق ـسـیاـسی زـنان اـخـتـصاص دارد
ات و ـحق اـب ـتـخ ان در اـن وق زـن ر ـحـق راـب رکت ـب ان ـش واـه و ـخ
وـلـیت ـهای اـنـتـخاـبی کـشور اـست. ـسـئ اـنـتـخاب ـشدن ـبه ـهـمه ـم
وـنه وان ـنـم د. ـبه ـعـن روـمـن ان ـمـح ا از آـن ان ـمـیـهن ـم ـحـقی که زـن
ات دوم خـرداد 1376 ـتخـاـب ان اـن ان حـاکم در جـرـی رـتـجـع ـم
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رگزاری کـار ا،  ـخـب ـن ر اسـاس گزارش اـیـل ـب
اـیران، ـسـید ـمـحـمد ـخاـتـمی، رـئـیس ـجـمـهوری در
دگان ـمـجـلس شـورای ـن اـی ـم اـنی در ـجـمع ـن ـسـخـن
ـمن اـبـراز ـیـأت دوـلت ـض ـضـای ـه اـسالـمی و اـع
ـیت ـبـحـراـنی کـشـور از ی ـشـدـیـد از وـضـع نگراـن
جمله گـفت: «آنچه به ـنام اصالـحات ـمـطرح ـشد،
ـری و ـظ نگ ـن یچی ـت ـبه ـق ـان دو ـل ـی ـروز در ـم اـم
ی از ـیک ـسـو و ـت ـی ـن ـیل دـیـد اـم ـم ی و ـتـح ـن ـی ـبـدـب
ان ـهای ـفـکری و ارزـشی رـی ر ـج راـب وادادگی در ـب
رار اـمـعه ـق رـهنگی ـج اـنی دـیـنی و ـف ا ـمـب اـسازگار ـب ـن
ـته اـست. ـجـاـمـعه ـمـا ـبه ـشـدت در ـحـال دو گرـف
اک طـرـن ارـخ ـسـی ر ـب ـطـبی شـدن اـست و اـین اـم ـق
اـست و ـسـیاه و سـفـید ـنـشان دادن ـهمه چـیز ـفاجـعه
ـقــاد از ـت مـی در اداـمه ضـمـن اـن اسـت...« ـخــاـت
زود: «دو ر اـف رکوب گراـنه اـخـی ای ـس وردـه رـخ ـب
ـنـد اـصالـحـات را ـشکــست ـخـورده ـته ـفـراـی دـس
ـمی داـنـند. ـکـساـنی ـکه ـهر اـصالـحی وـلو در درون
ـنـظام را ـبه ـخروج از ـنـظام و ـضدـیت ـبه آن ـتـلـقی
ـمـهـوری ی ـکه اـصل ـج ـیـز کــسـاـن ـنـد و ـن ـن ـمی ـک
نـد و یـز ـمی داـن نـاـقض آـم ـبی ـت ـی اـسالـمی را تـرـک
دگی ات را در ـحذف دـین از ـصـحـنه زـن اـصالـح
ـمی داـنـند.  دـسـته اول ـکـساـنی ـهـسـتـند ـکه ـمرادـشان
از ـنـظام اـسالـمی، روش ـها و ـسـیاـست  ـهاـیی اـست
واـجه ردم ـم ال ـم دم اـقـب ا ـشـکـست و ـع ا ـب ارـه ـکه ـب
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تأملی بر سخنان اخیر خاتمی
«لوایح آمریکایی» و

برداشت های «فاشیستی»

طبقه کارگر و الیحه تشکیل سندیکاهای کارگری
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ـبـنا ـبه گزارش رـسانه ـهای ـهمگاـنی، ـمـسـئوالن وزارت کار
ا ـهمکاری کاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی و اـمور اـجـتـماـعی ـب
کار و اـنـجـمن هـای ـصـنـفی کارفـرمـایـان ـبه ـبـحث و تـدوـین
دل ر پاـیه ـم ای کارگری ـب دیکاـه اره ـتشکـیل ـسـن الـیـحه ای درـب
ـمورد ـنـظر ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـمـشـغول ـهـسـتـند؛  اـین ـمـساـله
رار گرـفـته و پس ورد ـبـحث ـق اـنـبه ـمـلی ـم در ـشورای کار ـسه ـج

از آن در دستور کار کمیته های تخصصی است.
ـصـفدر ـحـسـیـنی وزـیر کار اـعالم داـشت؛ در ـجـهت اـجرای
ـشکل هــای کارگری، پذیــرش مــدل و ـشکـیل ـت ـیه ـت یــاـن ـب
ـسازـماـندهی ـمورد ـنـظر ـسازـمان ـبین اـلملـلی کار از ـسوی ـتشکل
ـهای کارگری و کارـفرـماـیی ـشرط اـصـلی اـست.  وی ـهمچـنـین
ـته در وزارت کار و ـاس ـتجــرـبه گذـش ـراـس ـود؛ ـب ـم ـاره ـن اـش

اـنـیه را ا ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار داـشـتـیم، ـبـی گـفتگوـهاـیی که، ـب
امـضاء کردیم . . . موـضوع سـندیکاها، یـعنی آخرـین وضعیت
ان ـبـین ازـم رپاـیه ـمدل ـس شکل گـیری ـتشکل ـهای کارگری ـب
اـسی ـتوـسط ـجواـمع ررـسی ـهای کارـشـن اـلـمـلـلی کار در ـحال ـب
کارگری(!!!) و کارـفرـماـیی و دوـلت اـست و ـهرزـمان که اـین
ر اـصـلی ـسـی ود، در ـم ـبه اـتخـاذ ـش ـصـمـیم ـبه صـورت ـسه جـاـن ـت
ـخود ـقرار ـمی گـیرد، ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـبا اـمـضای ـبـیاـنـیه

موافقت خود را با این طرح اعالم کرده است.
ـبه اـین ـترـتـیب رژـیم والـیت ـفـقیه پس از ـسال ـها مـقاوـمت
گـسـتاـخاـنه و ـناـفرـجام در چارچوب ـمـعـیـنی وادار ـبه پذـیرش و
رـبوط ـبه اـمه 87، 98، 138 ـم اوـله ـن اـخـتن ـسه ـمـق ـبه رـسـمـیت ـشـن
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ـشده اـست.  ـنـتـیـجه ـتـلخ ـمأـیوس ـشدن ـمردم از اـصالـحات، ـتوـجه آـنـها ـبه ویژه ـجواـنان ـبه
ـخارج و اـمـید نـجات از ـسوی بیگانگان است ـکه این نـباـید ـهیچکس را خوـشـحال کـند.»
ـخاـتـمی در اداـمه ـضـمن   «ـتـقـبـیح نگاه ـسـخت گـیراـنه و اـمـنـیـتی ـبه ـبرـخی ـتـصـمـیم گـیری ـها
اـنه ـهای رـسـمی ـبه ون ـهای ـمـقدس و رـس رـیـب رـخی ـت اـیل ـکـشور»، گـفت «ـحـتی در ـب ـس و ـم
ـصراـحت گـفته ـمی ـشود که ـلوایح رـئـیس ـجمـهوری ـتوـسط آـمریـکا تـهیه ـشده و از ـسوی
ـمزدوراـنش در ـمـمـلـکت ـمـطرح ـشده اـست. ـبدـیـهی اـست ـکه ـصاـحـبان اـین دـیدگاه ـهیچ
اـشد ـعـین ا ـب اـبـند و ـهر ـحرـکـتی را ـکه ـمـخاـلف ـمـنش و ـبـیـنش آـنـه اـصالـحاـتی را ـبر ـنـمی ـت
اره ـبه ان ـضـمن اـش ـکـفر و واـبـستگی ـبه اـجاـنب ـمی داـنـند...» ـخاـتـمی در اداـمه ـهـمـین ـسـخـن
اـنی ـب ر اسـاس ـم اً ـب اـن ـی اـجـعه اـین اـست ـکه اـح روز ـف زود: «اـم ای پـیش رو اـف دشـواری ـه
ران رای اـی ود. ... ـمن ـب اده ـش ردن رـقـیب اـسـتـف رون ـک رای ـبـی ـسم از دـین و اـنـقالب ـب اـشـی ـف
نگراـنم. ـتوـطـئه ـهای ـبزرگی ـبرای اـین ـکـشور ـتدارک دـیده ـشده اـست و ـباـید ـخود را در
ام ـن ـسـتی ـب اـشـی ود ـکه ـبـیـنش ـف ـب دف از اـنـقالب اـسالـمی اـین ـن ـسـتـحـکم ـکـنـیم... ـه دورن ـم
د وان ـض ود ـبه ـعـن ر از اـین ـب ر ـکس ـکه ـغـی ود و ـه اـکم ـش اـمـعه ـح ر ـج اـسالم و اـنـقالب ـب
اـتـمی سپس  گـفت: «الزـمه رد. » ـخ رار گـی ار ـق ـش ورد ـهـجـمه و ـف د اـنـقالب ـم اـسالم و ـض
ر اـساس ـحـفظ ـنـظام ـجـمـهوری اـسالـمی، ـتـقوـیت ـمـحـتوای دـمـکراـتـیک و ـمردـمی ـنـظام ـب
ـقاـنون اـساـسی اـست و اـیـنـکه ـمردـمـساالری ـسازگار ـبا دـین ـبا ـهـمه ـلوازم آن ـنـظـیر آزادی
اـنون اـساـسی گرچه وـحی ـمـنزل ـنـیـست وـلی ـمـبـنای ـنـظم رـفـته ـشود.  ـق دـیـشه پذـی ان و اـن ـبـی
ـسـتی، اـشـی ای ـف رـه ـسـی ان ـنـفی ـتـف ا، زـم ان ـم رد ـکه زـم اور ـک د ـب اـی اـست. ـب ده ـم رـفـته ـش پذـی
ارـتـجاـعی و دور از واـقـعـیات زـمان از دـین اـست. » ـخاـتـمی در پاـیان ـسـخـنان ـخود ـتأـکـید
اـیی اـست ـکه داـقل ـه ده اـست ـح وری اراـیه ـش واـیـحی ـکه از ـسوی رـئـیس ـجـمـه رد: «ـل ـک
ا ـحدودی ـفـضا را ـبه ـنـفع ـحـقوق ـمردم و ـنـظام ـتـغـیـیر اگر ـمـنـتج ـبه ـنـتـیـجه ـشود، ـمی ـتواـند ـت
اج ذوب در والـیت روـبه رو شـد. ز ـجـن ـی اد آـم ـتـق ا واکـنش اـن ان خـاـتـمی ـب د.» ـسـخـن دـه
ا ؤـتـلـفه اـسالـمی، در گـفت و گوـیی ـب اـسی ـجـمـعـیت ـم ر ـسـی ان، رـئـیس دـفـت ادامچـی اـسداهللا ـب
ـشـترک ـسه ـم اـتـمی در ـجـل ان ـخ اد از ـسـخـن ـتـق ا اـن ا، ـب ران، اـیـلـن ار اـی رگزاری ـک رنگار ـخـب ـخـب
وـطـئه ود ـت ـسـبت ـبه وـج رم ـن وری ـمـحـت ـنـکه رـئـیس ـجـمـه ـبـته اـی دوـلت وـمـجـلس گـفت: «اـل
ـتذـکر ـمی دـهد و ـهمه را دـعوت به حـفظ وـحدت مـلی در مـقاـبل ـتوـطئه ـها ـمی ـکـند، ـتذـکر
به ـجاـیی اـست، اـما اـینـکه اـین ـتوـطئه ـها چـیـست، ـحداقل اـنـتـظار ـمردم اـین اـست که رـئـیس
ـجـمـهورـشان شـفاف ـصـحـبت ـکـند ـتا آنـها ـبا ـشـناـخت آن ـتوـطئه ـبـتواـنـند ـنـسـبت به رـفع آن،
ان ـی د در ـب اـی ان ـب ـش ر اـین ـطـبـیـعی اـست ـکه اـی اـب ـن د. ـب ال ـکـنـن ان را اـعـم ودـش ـیکپارچگی ـخ
ـتوـطـئه ـها آـشـکارـتر ـصـحـبت ـکـنـند. در ـصـحـبت اـیـشان ـیک ـنوع اـحـساس نگراـنی ـبود ـکه
ا ده و ـی اـیی اـست. اـیـنـکه در ـحق ـمـجـلس ـظـلم ـش اه ـنـم ود ـسـی وع ـخ دار ـهم در ـن ـیک ـمـق
اه اـیی ـشده و ... ـمـخـصوـصاً پس از اـیـنـکه ـخودـشان از ـسـی اـیی چه ـصـحـبت ـه رـیـبون ـه ازـت
ازی ـبه اـین ـنوع ـطرح ـمـطاـلب اد داـشـتـند ـمـطاـلب ـجاـلـبی ـنـبود و ـبه ـنـظر ـمن ـنـی ـنـماـیی اـنـتـق

نبود...»
اره اگون درـب ای گوـن ون ـه رـبـی ا از ـت ارـه اـیـلی اـست که ـب ـس اـتـمی تکرار ـم ان ـخ ـسـخـن
ـمـعـضالت و ـمشکالت ـبر ـسر اـمر پـیش ـبرد روـند اـصالـحات ـمـطرح ـشده اـست. ـمشکل
ا ـموـعـظه و ـنـصـحـیت ـنـمی ـتوان اـساـسی در اـین چـنـین ـصـحـبت ـهاـیی اـین اـست که ـتـنـها ـب
اـشـیـسـتی از دـین» را که ـخاـتـمی از آن « ـنام ـمی ـبرد از ـسر ا آن ـتـعـبـبـیر «ـف ـسد ارـتـجاع و ـی
راه ـبرداـشت. ـنا اـمـیدی ـمردم از روـند اـصالـحات دـقـیـقاً ـبه اـین ـخاـطر اـست که در ـعرض
پـنج ـسال گذـشـته در ـمـقاـبل ـتـهاـجـمات روز اـفزون ـمرـتـجـعان و دـسـته ـهای ـفاـشـیـسـتی ـتـنـها
سکوت و ـموـعـظه پـیش گرـفـته ـشده اـست و ـفاـجعه کـنوـنی در ـجاـمعه ـما ـنـیز ـحاصل ادامه
چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی اـست. ـمی گوـیـند آزـموده را آزـمودن ـخـطاـست ـمـسأـله اـساـسی ـیی
که اـمروز ـنـیاز پاسخ به آن اـست اـین اـست که در مـقاـبل ـمرـتجـعان ـحاکم که به اـعـتراف
وـعـظه که ـتـجرـبه اـبـند ـبـجز ـنـصـحـیت و ـم ر ـنـمی ـت ـخود ـخاـتـمی ـهیچگوـنه اـصالـحاـتی را ـب
ـنـشان داده اـست ـثـمری ـندارد چکار ـباـید کرد. پاـسخ به اـین ـسـئوال ـنـیازـمـند ـعـبور از ـخط

های سرخی است که در نهایت صف خلق و غیر خلق را مشخص می کند.

ادامه  «لوایح آمریکایی»  ...
تشدید فشارها و تشکیل بیدادگاه

های فرمایشی
دـیش و ای دگراـن روـه رکوب ـنـی د ـس د روـن دـی ـش در اداـمه ـت
ارز در ـهـفـته ـب ان ـم ـشجـوـی ـشجـوـیی و داـن ـخصـوصـاً ـجـنـبش داـن
شـر شـد که ـت ـن ده ـم ـن ار نگران کـن ـته ـمـجمـوـعه ـیی از اـخـب گذـش
ـنـشانگر اـبـعاد وـسـیع ـبرـناـمه ارـتـجاع ـحاکم ـبرای ـنـیروـهای ـمداـفع
دادگاه ـی ا ـب اس ـهـمـین گزارش ـه ر اـس ردـمی اـست. ـب ـجـنـبش ـم
ضـوی هـا و رـت تکاراـنی ـهمچون ـم اـی ـن ظـر ـج ر ـن هـای رژـیم زـی
ـشغـول صـدور احکام یـزاده هـا در ـشهـرهـای گونـاگون ـم ـعـل
نـد و رونـد ـت ـس ـشجـویـان تـرـقی خـواه ـه ر ضـد داـن جـابـراـنه ـب
روـهای اـمـنـیـتی دـیـشان ـتوـسط ـنـی ا و شکـنـجه دگراـن دـستگـیری ـه

همچنان در ابعاد گسترده یی در جریان است.
ـبر اـساس گزارش پایگاه ـخـبری اـمـیرکـبـیر ـتاکـنون ده ـتن از
د که ده اـن ر ـش دت دـستگـی ر ـتحکـیم وـح ـت ران دـف اـعضـا و رـهـب
ازداـشتگاه 325 سپاه در زـندان اوـین زـیر ـفـشارـهای راً در  ـب اکـث
ا د که پوـی د. ـهمچـنـین گزارش ـش رار دارـن د و شکـنـجه ـق دـی ـش
ز ر ـنـی ر کـبـی ان اـمـی ـشـجوـی اـسی، اـنـجـمن داـن ر ـسـی ان،  دـبـی ودـی ـمـحـم
روز یکـشـنبه دـستگـیر و رواـنه زـندان اوـین ـشده اـست. ـبر اـساس
تگـیـر ـشـدگان ـمـراـنی یکی از دـس ـی ـین گزارش ارـسالن ـش ـم ـه
یـر ـبه شـش مـاه  زنـدان، 30 ضـرـبه ـشالق و یـر کـب شگاه اـم داـن
پرداـخت یک ـمـیـلـیون ـتوـمان ـجرـیـمه ـمحکوم ـشده اـست. الزم
ا، ـخـبرگزاری کار اـیران، ـبه ـتذکر اـست که ـبر اـساس ـخـبر اـیـلـن
شگاه ـتهـران ـشجـویـان دـستگیـر شـده از داـن مـاـمی داـن رای ـت ـب
پروـنده ـقـضاـیی درـست ـشده اـست و ـبر اـساس گزارش ـها ـهـمه

آنها به زودی محاکمه خواهند شد.
ش ـب ـن ـشـارـهـای ـمـرـتـجـعـان ـحـاکم ـبـر ـضـد ـج ـشـدـیـد ـف ـت
رای ـسرکوب کاـمل اـنـبه ـب اـمه ـهـمه ـج رـن ـشـجوـیی ـبـخـشی از ـب داـن
وـیی که ـخط ـشـج ای داـن شکل ـه وـیی اـنـحالل ـت ـشـج ـجـنـبش داـن
ـهای ـقرـمز را پـشت ـسر گذاـشـته اـند و تکرار ـجرـیان پاکـسازی
وـسـیع داـنشگاه ـهای کـشور ـبرای اـیـجاد «ـثـبات و اـمـنـیت» اـست.
ـبی ـعـمـلی دوـلت ـخاـتـمی در ـمـقاـبل ـهـمه اـین ـقاـنون شکـنی ـها و
ـشجـوی ا داـن اـنی صـدـه ـس وق اـن ر ضـد ـحـق ـتجـاوزات آشکار ـب
د وـی ار دیگر ـم دـیش ـب اـمه نگار دگراـن ده و روزـن ـسـن وـی ارز، ـن ـمـب
اع اـین ـنـظرـیه اـست که دوـلت اـصالـحات ـتوان  و ـخواـست  دـف
از ـمداـفـعان  واـقـعی اـصالـحات را ـندارد و ـجـنـبش ـمردـمی ـبرای
یـروهـای ـستگی ـن ـب ـم ش بـر ـه ش از پـی دفـاع از خـود بـایـد ـبـی
وـمی در ان دـهی افکار ـعـم ا سـازـم د و ـب د کـن أکـی اـعی ـت ـم اـجـت
داخل و در عرصه بین المللی برای زیر فشار گذاشتن مرتجعان

حاکم بهره جوید. 
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ـضـاء و ـبل ـنـاـمه ـمـردم گزارش ـشـد، اـع ـمـاره ـق ـطـور که در ـش ـمـاـن ـه
وـعی را اـلـیت ـهای ـمـتـن ر ـفـع ران در ـهـفـته ـهای اـخـی وده اـی واداران ـحزب ـت ـه
ا رـقی ـخواه ـبـین اـلـمـلـلی ـب ـستگی ـمـحاـفل ـت رای ـجـلب ـحـماـیت ـفـعال و ـهـمـب ـب
دانشجویان و جوانان ایرانی که درگیر مبارزه ای دشوار با گزمگان رژیم
ای اـین اورد ـه د.  از ـجـمـله دـسـت ان داده اـن ازـم د، ـس اـشـن «والـیت ـفـقـیه» ـمی ـب
کارزار هـمـبـستگی جـلب حـماـیت همه ـجاـنبه ـسازـمان ـهای ـبین اـلملـلی فـعال
ان واـن اـنی ـج ون ـجـه دراـسـی ان و از ـجـمـله «ـف واـن ان و ـج وـی ـشـج ور داـن در اـم
دـموکرات» (WFDY) ـبوده اـست.  «ف.ج.ج.د.» ـنـقش ـمـشاور ـسازـمان
ـمـلل ـمـتـحد را دارد و از ـنزدیک ـبا ـسازـمان ـیوـنسکو ـفـعاـلـیت ـمی کـند و در
ـسال 1987 ـبرـنده ـجاـیزه ویژه «پـیاـمـبر ـصلح» از ـسوی دـبـیرکل ـسازـمان مـلل
ا، وـبـتی «ف.ج.ج.د.» که در اـسـفـندـماه 1381 در ـهاواـن گردـید. در کنگره ـن
پاـیـتـخت کوـبا، ـبرگزار گردـید، ـهـیـئـتی از ـسوی ـسازـمان ـجواـنان ـتوده اـیران
ارزه ا ـحـماـیت از ـمـب اـمه ـیی ـمـفـصل در راـبـطه ـب ـشرکت ـفـعال داـشت و ـقـطـعـن

جوانان و دانشجویان ایرانی به تصویب رسید.
ـمـیت از ـسـوی «ف.ج.ج.د.» در ـنـد ـبـا اـه ـیـر دو ـس ـته ـهـای اـخ در ـهـف
ارزه داـنـشـجوـیان ـمـبارز اـیراـنی ـمـنـتـشر ـشده اـست که ـترـجـمه ـحـماـیت از ـمـب
تگی «اـتـحـادـیه بــس ـم آن ـهـا در اداـمه آورده ـمی ـشـود.  گزارش اـقـدام ـه

جهانی دانشجویان» در شماره آینده نامه مردم انتشار خواهد یافت.

فراخوان برای همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران
ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـجواـنان دـموکرات نگراـنی ـخود را در ـمورد اداـمه
روـهای اـمـنـیـتی رژـیم اـقداـمات ـسرکوبگراـنه ـبه کار گرـفـته ـشده از ـسوی ـنـی
ا در ان داـنشگاه ـه ـشـجوـی ان و داـن رـضد ـجواـن ران ـب ـجـمـهوری اـسالـمی در اـی

هفته های اخیر ابراز می دارد. 
«ف.ج.ج.د.»از نزدیک موج کنونی اعتراضات دانشجویان و جوانان
اـیران که ـبرای ـبـهـبود امکاـنات رـفاـهی در داـنشگاه ـها و ـبرـضد اـقدام ـبرای
خصوصی سازی موسسات آموزش عالی مبارزه می کنند، را دنبال کرده

است.
ـشجـویـان تـرـقی خـواه ـته، جـوانـان و داـن در طـول شـش سـال گذـش
ـشــتــاز کارزار در ـطلـب اـصالـحــات ـشگاه ـهــای اـیــران گردان پـی داـن
رام ـبه ـحـقوق ـبـشر در کـشور ان دادن ـبه ـسرکوب و اـحـت وکراـتیک، پاـی دـم
ـبوده اـند.  اعـتراـضات اخـیر در اـیران ـهمچنـین به مـناـسبت ـسالگرد ـسرکوب
خـشن جنبش دانشجویی در 18 تیرماه 1378 توسط ـنیروهای امنیتی رژیم

صورت می گرفت.
ـجواـنان دـموکرات اـیراـنی ـسرـخوردگی و اـنـتـقاد ـخود از ـحرکت کـند
و ـسـیاـست ـهای ـغـیر ـموـثر پرزـیدـنت ـمـحـمد ـخاـتـمی که ـشش ـسال ـقـبل ـبر
ور ـبه زه کردن کـش وکراـتـی ای رادیکال و دـم ورم ـه ده رـف رم وـع پاـیه پالـتـف
ـقدرت رـسـید، را اـبراز داـشته اـند.  آن ـها ـبر این ـباور ـهـسـتـند که اـیران ـبـطور
اـسی، اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی که اـسـتـقالل و زاـیـنده ـیی در یک ـبـحران ـسـی ـف
یکپارچگی آن را ـمورد ـتـهدـید ـقرار داده، ـمـحاـصره ـمی ـشود. داـنـشـجوـیان

ایرانی هدف اصلی ماشین سرکوب رژیم در سال های اخیر بوده اند.
راـنی ـبـیش از ات اـی اـم وی ـمـق ده از ـس ای صـادر ـش ـیه ـه اـن ـی اس ـب ر اـس ـب
4000 داـنشـجو در ـماه ـهای ـخرداد و تـیر دـستگـیر ـشده اـند و ـبـسـیاری از آن
ر ای زـی ازداـشتگاه ـه ا و ـب دان ـه وار و ـسـخـتی در زـن راـیط دـش ا ـتـحت ـش ـه
کـنـترل ـنـیروـهای اـمـنـیـتی رژـیم زـنداـنی ـشده اـند.  ـتـعدادی از ـفـعاالن و ـسران
وـنی در کـشور اـن ـشـجوـیی ـفـعال و ـق ا ـسازـمان داـن ر ـتحکـیم وـحدت، ـتـنـه دـفـت
دستگیر و در سلول های انفرادی در بازداشتگاه های مخفی تحت کنترل

نیروهای امنیتی رژیم، زندانی شده اند.
ر اـساس گزارش ـهای ـموـثق که ـتوـسط «ف.ج.ج.د.» درـیاـفت ـشده ـب
ا اـنی ـب ـس ر اـن ار ـغـی ـشـجوـیی ـتـحت رـفـت ران ـجـنـبش داـن دادی از رـهـب اـست، ـتـع
هدف شکستن مقاومت آن ها و اجبارشان به اعتراف و صدور بیانیه های

دروغین قرار گرفته اند.
«ف.ج.ج.د.» نقش مهم و ـترقی خواـهانه جواـنان و دانشجوـیان دانشگاه ـهای ایران
در شکل دـهی به ـمـسـیر ـتـحوالت ـسـیاـسی مـعاـصر کـشور را ـتـصدـیق و ـحـماـیت ـمی کـند.
ات اـم ده از ـسوی ـمـق اذ ـش رکوبگراـنه اـتـخ داـمات ـس ا و اـق اـست ـه اٌ ـسـی وـی «ف.ج.ج.د.» ـق

رژیم اسالمی در ایران را محکوم می کند. 
ای ـصـلح روـه ـی ـمـلـلی و ـن واـمع ـبـین اـل ان ـمـلل و ـهـمه ـج ازـم رکل ـس ـی «ف.ج.ج.د.» دـب
دوـست را ـفرا ـمی ـخواـند که ـبا ـفـشار گذاـشـتن  رژـیم اـیران ـخواـسـتار ـتوـقف ـفوری ـهـمه
راـنی ان اـی ـشـجوـی ان و داـن رام ـبه ـحـقوق دـموکراـتیک ـجواـن داـمات ـسرکوبگراـنه و اـحـت اـق

شوند.
بر این پایه «ف.ج.ج.د.»همه سازمان های عضو و دوست را فرا می خواند که:

- ـبرـضد ـسـیاـست ـهای ـترور بکار گرـفـته ـشده از ـسوی رژـیم دیکـتاـتوری در اـیران
و در دـفاع و ـحـماـیت از دـموکراـسی، ـحـقوق ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـماـعی در اـیران ـمـبارزه

کنند.
- از کارزار ـنـیروـهای ـترـقیـخواه و دـموکراـتیک ـبرای ـتـغـیـیرات رادیکال در اـیران و

به ویژه مبارزه قهرمانانه  دانشجویان ایران حمایت کنند.
اـسی از ـجـمـله ـهـمه ان ـسـی ـی داـن روط ـهـمه زـن ـش ر ـم وری و ـغـی ار آزادی ـف - خـواـسـت
ر ـشده در اـمه نگاران دـستگـی اـسی، روـشـنفکران وروزـن ـشـجوـیی و ـفـعاالن ـسـی ران داـن رـهـب

ماه های اخیر شوند.
- از بسیج جنبش برای صلح و همبستگی با مردم ایران حمایت کنند.

- ـهـمـبـستگی و ـحـماـیت ـخود را از ـنـیروـهای ـمـترـقی اـیراـنی در ـمـبارزه آـنان ـبرـضد
رژیم دیکتاتوری در ایران اعالم دارند.

شورای هماهنگی «ف.ج.ج.د.»

فراخوان «ف.ج.ج.د.» برای اقدام عاجل
ا اـقداـمات ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـجواـنان دـموکرات نگراـنی ـعـمـیق ـخود را در راـبـطه ـب
ـسرکوبگرانه دوـلت اـیران در ـشش هـفـته گذـشته ـبرـضد داـنـشـجوـیان، ـجواـنان و ـنـیروـهای

دموکراتیک ابراز می دارد. 
تگـیـر ـشـده و در ـتـرض دـس ـنـدگان ـمـع ـظـاـهـرکـن ـتـاکـنـون ـحـدود 4000 ـنـفـر از ـت
ـبازداـشتگاه ـهای ـمخـفی زـنداـنی ـشده اـند.  9 ـتن از رـهـبران «دـفـتر تحکـیم وـحدت»، ـتـنـها
ـسازـمان داـنـشـجوـیی ـقاـنوـنی و ـمـجاز در کـشور دـستگـیر و زـنداـنی ـشده اـند.  ـسرکوب و

پیگرد روز به روز تشدید می گردد.
ـفدراـسـیون جـهاـنی ـجواـنان دـموکرات ـبـطور ـجدی ـبا اـین وضـعـیت ـبرـخورد کرده و
هـمه سازمان های ـعضو و دوست را فرا ـمی خواند که اقداـمات ظالـمانه دولت ایران را

محکوم کنند و خواستار شوند:
- پایان سرکوب برضد دانشجویان و جوانان و مردم عدالت خواه ایران

- آزادی فوری همه دانشجویان دستگیر شده و زندانیان سیاسی
- استقرار حقوق دموکراتیک و حقوق بشر برای مردم ایران

شگاه هـا و پایـان دادن ـبه ـشجـویـان در داـن رام ـبه ـحقـوق دمـوکراـتیک داـن ـت - اـح
عملکرد کادرهای نظامی، پلیس و لباس شخصی های امنیتی در محوطه دانشگاه ها.

شورای هماهنگی «ف.ج.ج.د.»

همبستگی جوانان دموکرات جهان
با دانشجویان مبارز ایران!
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حـقوق ـبـنـیادی کار گردـیده اـست. ـمـقاوله ـناـمه 87 ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار
ـبه ـموـضوع آزادی اـتـحادـیه ـها، اـنـجـمن ـها و ـحـماـیت از ـحق ـنـهادـیـنه ـشدن
ادآور ـمی گردد ـهـمه اـمه ـی اوـله ـن ـسـتـقل ـمی پردازد، اـین ـمـق ای ـم شکل ـه ـت
دون ـهیچ گوـنه ـتـبـعـیـضی ـحق ـتشکـیل اـنـجـمن و ان ـب اـی رـم کارگران و کارـف
اـید ـمـتذکر ـشد، ـبه دالـیـلی اـتـحادـیه را دارا ـهـسـتـند. در اـین ـخـصوص ـمی ـب
ـمـشـخص رژـیم والیت ـفقـیه وادار به پذـیرش مـقاوـله ـنامه ـهای ـمذکور ـشده
اـست. ـنـخـست، اـین ـحـقـیـقت که، ـجـنـبش اـعـتراـضی زـحـمتکـشان گـسـترش و
ـا در ن ـم ـیـه ـان ـم تکـش ـم ـبـقه کارگر و دیگر زـح ـته اـست.  ـط ـاـف ژرـفـش ـی
ـتـحوالت ـمـهم ـساـلـیان اـخـیر ـبه ویژه از دوم ـخرداد 76 ـبه اـیـنـسو، ـنـقش ـفوق
اـلـعاده ـبرـجـسـته و ـتـعـیـین کـنـنده ـیی اـیـفا کرده اـند.  رـشد ـمـبارزات اـعـتراـضی
ـته ـال گذـش ـد ـس ـان در چـن تکـش ـم ـان زـح ـی ی در ـم ـاء ســطح آگاـه و ارـتـق
چـشمگـیر و ـبـسـیار اـمـیدوار کـنـنده ـبوده.  و اـین واقـعـیـتی اـست که، از دـید و
اـتواـنی و ـضـعف نگاه رژـیم و ارگان ـهای اـمـنـیـتی آن پـنـهان ـنـماـنده اـست. ـن
ی ـنهـادهـاـیی چون ـخـاـنه کارگر، شـوراهـای اـسالـمی کار و کاـنـون عـاـل
ـشوراـهای اـسالـمی در ـمـهار و ـخـنـثی کردن ـجـنـبش کارگری- ـسـندیکاـیی
یک نمودار روشن از رشد و تقویت مبارزات کارگری قلمداد می شود.
ـین حـداـقل ـی ـتهـاـیی چون ـتـع ا، ـبه مـوازات طـرح خـواـس ـت در اـین راـس
اـغل، ـش دی ـم رـقی ـطـبـقه ـبـن رح ـمـت ورم، ـط رخ واـقـعی ـت اـبق ـن ـط ا ـم زدـه دـسـتـم
پرداـخت به ـموقع دـستـمزدـها، جـلوگـیری از اـخراج و ـبازـخرـید زـحمتکـشان
اـیه ـخارـجی، ـطرح ا ـخـصوـصی ـسازی و ـجـلب و ـجذب ـسرـم و ـمـخاـلـفت ـب
رار ور کار ـق ا در دـسـت دیکاـه ـسـتـقل ـصـنـفی- ـسـن اد ـتشکل ـهای ـم ار اـیـج ـشـع
داـشـته و دارد. ـهم اـینک، پس از آنکه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـتواـنـست ارگان
ـهای گوش ـبـفرـمان ـخود ـنـظـیر ـخاـنه کارگر را ـبه ـعـنوان ـتشکل ـهای واـقـعاً
اـنـند ـفدراـسـیون ـسـندیکاـیی ـجـهاـنی و ـمـسـتـقل ـبه ـمـجاـمع ـبـین اـلـمـلـلی ـمـعـتـبر ـم
ـسازـمان بین الملـلی کار بقـبوالند، زـیر فـشار شدـید کارگران و زحمتکـشان
و در ـهراس از ارـتـقاء ـسـطح ـمـبارزه، ـناچار ـبه پذـیرش ـحداـقـلی، ـتاکـید ـمی
شکل ـهـای کارگری  ـبـا ـمـدل و شکـیل ـت ـنـوان  ـت ـیم ـحـداـقـلی ـتـحت ـع کـن

سازماندهی مورد نظر سازمان بین المللی کار بر آمده است.
رـبوط اـست.  ـبه اـین وـنی ـم راـیط ـمـشـخص کـن ر ـبه ـش نکـته دوم، اـین اـم
ا ـبـحراـنی ـهـمه ـجاـنـبه، داـمـنه دار و ـمـعـنا که رژـیم والـیت ـفـقـیه از آـنـجا که، ـب
ژرف دـست ـبه گرـیـبان ـمی ـباـشد و ـتـحوالت داـخـلی، ـمـنـطـقه ـیی و ـجـهاـنی
ـبه ـشدت ـسران آن را در وـحـشت و نگراـنی ـفرو ـبرده اـست، ـمی کوـشد ـبا
ـبرـخی اـقداـمات ـنیم بـند و ـماـنورـهای ـحـساب ـشده از ـحدت و مـیزان بـحران
راـهم ام  ـف ـظ ان ـن دف  ـحـفظ کـی ا ـه ود ـب رای ـتـحرک ـخ کاـسـته و ـفضـاـیی ـب
اـلـفـعل ـجـنـبش کارگری آگاه وه و ـب اـلـق وان ـب آورد.  رژـیم ـبه خـوـبی از ـت
زوای اـین ار و اـن رای ـمـه ـشـخـصی را ـب اـست ـم وـنی ـسـی اـست و در ـلـحـظه کـن
ـزاـیـش ـری از اـف ـوگـی م ـجـل ـدف رژـی ـده اـست.  ـه ـدارک دـی ـبـش ـت ـن ـج
ر اـست در ـعـین اـینکه اـلی ـت اء آن ـبه ـسـطح ـع راـضات کارگری و ارـتـق اـعـت
ا دیگر گرداـنـهای ـجـنـبش ـمردـمی اـین ـجـنـبش ـنـتواـند پـیوـندـهای ـضرور را ـب
رـقرار ـسازد. و ـسوم اـینکه، ـمـطاـبق اـعالم وزـیر کار ـتدوـین الـیـحه ـتشکـیل ـب
ـمـلـلی کار، ان ـبـین اـل ازـم ر ـس ـظ ورد ـن دل ـم ر پاـیه ـم ای کارگری ـب شکل ـه ـت
رار دارد و ای حکوـمـتی ـق اکان در چارچوب ـتنگ ـمحـاـفل و ارگاـنـه کـم
ـنـظر و ـخواـست ـتوده ـهای وـسـیع زـحـمتکـشان در آن ـنـقـشی ـندارد.  ـصـفدر
اره کرده، ـبـحث ا ـصراـحت اـش اـتـمی ـب ر کار دوـلت ـمـحـمد ـخ ـحـسـیـنی وزـی
ت، ـنـهـادـهـای ـبه شکل از دوـل ـت ـبه که ـم ـمـذکور در ـشـورای کار ـسه ـجـاـن
ان داـشـته و ان جـرـی اـی رـم ای ـصـنـفی کارـف اـصـطالح کارگری و اـنـجـمن ـه
ـتدوـین ـنـهاـیی آن ـبه کـمـیـته ـهای کارـشـناـسی ارـجاع داده ـشده اـست.  ـبـناـبر
اـهـیت اـین ـفـعالً، ـفـقط ـمـساـله ـبه شکل ـبر ـمی گردد و در ـمورد ـمـحـتوی و ـم

تشکل هایی که قرار است ایجاد شود، به عمد سخنی در میان نیست!

راـتی در ـسـطح ـظاـهری و اـید ـخاـطر ـنـشان ـساـخت، کوـشش رژـیم، ـتـغـیـی در اـیـنـجا ـب
وی وده که ـمـحـت ـم دان ـن وف ـب ـط ود را ـمـع رـین ـسـعی ـخ ـشـت ـی ده اـست و ـب شکل اـین پدـی
ارزان ـجـنـبش رو و ـمـب ـش واـست کارگران پـی ورد ـخ ان که ـم ای کارگری آنچـن ـتشکل ـه
سـندیکایی اـست، نـباـشد! به بـیان روـشن، ـهدف رژیم والیت فـقیه، عـبارـتست از ـتشکیل
ـسـندیکاـهاـیی که، در شکل و ـنه در ـمـحـتوی ـبا ـمـنـشور ـحـقوق ـسـندیکاـیی و ـمـقاوـله ـناـمه
اض اـبل اـغـم ای ـق اوـتـه ا ـتـف د و ـی دارـن اوـتی ـن ـمـلـلی کار ـتـف ان ـبـین اـل ازـم ای ـمـخـتـلف ـس ـه
دی رار گرـفت، اـین پرـسش کـلـی وـجه ـق ورد ـت اـیل و آنچه ـم ـس وـجه ـبه اـین ـم ا ـت د. ـب دارـن
مـطرح ـمی گردد، اکـنون ـبا ـتوجه به مجـموـعهٌ ـشرایط، ـطبقه کارگر و به ویژه کارگران
آگاه و پـیـشرو و ـمـبارزان ـتوده ای داخل کـشور چه وـظیـفه ای ـبر عـهده دارـند و در اـین

وضعیت بغرنج چگونه برنامه و سیاستی را پیش می برند؟!
ـبرای پاـسخ صـحیح به اـین پرـسش ـمـهم، ـنـخـست ـباـید ـبه اـین ـموـضوع پرداـخت که،
ران در ـحال ـحاـضر چه ـسـمت و ـسوـیی دارد و دیکاـیی کارگران اـی اـصوالً ـجـنـبش ـسـن
ز ار آـمـی ارـیخ و ـسـنن اـفـتـخ رد ؟!  ـت رار ـمی گـی ارزات آن ـق وـیت ـمـب اـیف در اوـل کدام وـظ
ود وـبی گواه اـین ـحـقـیـقت اـست که وـج ا ـبه ـخ دیکاـیی ـمـیـهن ـم ـجـنـبش کارگری- ـسـن
ـسـندیکاـهای واقـعی ـنه ـتـنـها ـبرای دـست ـیاـبی به اـهداف ـمـبارزات ـصنـفی- رـفاـهی ـضرور
اـندـهی ـنـیروـهای اـسی و ـسازـم رای ـنـیل ـبه ـهدـفـهای ـعام ـسـی اپذـیر اـست، ـبلکه ـب و انکار ـن
راـسـتـین ـجـنـبش در ـمراـحل ـحاد ـمـبارزه کمک و ـیاری ـموـثر و ـبی ـبدـیـلی ـمـحـسوب ـمی
ر پاـیه چـنـین درکی اـست که، ران ـب ـبـقه کارگر اـی ران، حـزب ـط وده اـی گردد. حـزب ـت
ده و در راه آن د ورزـی اکـی دیکاـیی ـت ام ـجـنـبش ـسـن ـسـج وـیت و اـن ر اـهـمـیت ـتـق واره ـب ـهـم
دیکاـیی ـن وام ـجـنـبش ـس ری، رشـد و ـق راـین، شکل گـی اـب ـن ده اـست. ـب ـی داکاراـنه رزـم ـف
ـمـهـمـترـین و ـمـبرم ـترـین وـظـیـفه در ـحال ـحاـضر ـبه ـشـمار ـمی آـید.  تـجرـبه چـند ـسال اـخـیر
ـبه ـخوـبی اـهـمـیت ـموـضوع را آشکار ـمی ـسازد و ـلزوـمی ـبرای ـتوـضـیح ـبـیـشـتر ـباـقی ـنـمی
زی دـهی زـحـمتکـشان و پی رـی اـن ازـم رای ـس ارزه ـب زود، ـمـب اـید اـف گذارد.  در ـعـین ـحال ـب
د، کار یک روز و دو روز اـفـته اـن ان ـی ازـم اـتی ـس ر پاـیه ـصـحـیح ـطـبـق اـیی که ـب دیکاـه ـسـن
ارزه ـیی اـست اـیرت دارد.  اـین ـمـب وع ـشـتاب زدگی و اراده گراـیی ـمـغ ا ـهر ـن ـنـیـست و ـب
دـشوار و پًر ـفراز و ـنشـیب که، ـموازـین و اسـلوب ـخاص ـخود را دارد و بـیش از ـهر چـیز
نیازمند درایت، هوشیاری، کاردانی، ظرافت، پیگیری، شکیبایی و اصولیت می باشد.
ا ـجـنـبش ـسـندیکاـیی ـضـمن اـینکه ـبه ـموارد ا در راـبـطه ـب ـخط ـمـشی اـصوـلی ـحزب ـم
ـباال تکـیه دارد، ـبر دوری از ـهرگوـنه ـفرـقه گراـیی و دـنـباـله روی ـتاکـید ـمی ورزد.  اـصل
ان ـی ذر آگاـهی در ـم دن ـب شـاـن دیکاـیی اـف رای ـتقـوـیت ـجـنـبش ـسـن دی ـفعـاـلـیت ـب ـی کـل
زـحـمتکـشان اـست. به ـعـبارت دیگر ـهـمه چـیز ـبه رـشد و آگاـهی کارگران ـبـستگی دارد
و اـین ـموردی اـست ـفوق اـلـعاده پًر اـهـمـیت که ـنـباـید ـلـحـظه ای از ـنـظر دور داـشت.  پس
دیکاـیی کارگران د ـجـنـبش ـسـن اـنع رـش اع ـم روزی اـنـقالب در اوضـاـعی که ارـتـج از پـی
شد، ـحزب ما ـبر اهمیت و ـضرورت سازمان ـهای سندیکاـیی تاکید کرد، ـما با ـقاطعیت
شکل، که ـت ردـمی، ـم د، ـم ـن روـم ـی دیکاـیی ـن ان ـسـن ازـم ـتـیم:  وجـود یک ـس اـعالم ـمی داـش
واـست رای ـتـحـقق ـخ ا ـب د، ـضرورت دارد ـت اـش از ـب ران ـب زدبگـی اـیش ـبه روی ـهـمه ـم درـه
ود د.  وـج دام کـن ادـین . . . ـعـمل و اـق ـی ـن والت ـعـمـیق و ـب اـمـین ـتـح رای ـت وری، ـب ای ـف ـه
ـسازـمان ـسـندیکاـیی، ـهم در ـموـسـسات ـتوـلـیدی و ـخدـماـتی الزم اـست و ـهم ـبه ـمـقـیاس

رشته های مختلف تولیدی  خدماتی سراسر کشور .
رـبـخش دیکاـیی در ـصورـتی ـثـم ان ـسـن ازـم اـلـیت ـس ادآور ـمی ـشدـیم:   ـفـع ـهمچـنـین ـی
اـست که ـبا ـتوده زـحـمتکـشان کارگاه، کارـخاـنه و ـموـسـسات و ـغـیره در ارـتـباط ـنزدیک
ای د از ـخواـست ـه واـن دیکاـیی ـمی ـت ان ـسـن ازـم رد، ـفـقط از اـین راه اـست که ـس رار گـی ـق
ـمـشروع زـحـمتکـشان ـمطـلع گردد . . . و ـبرای ـتـحـقق آـنـها راه و ـشـیوه ـمـناـسـبی ـبرگزـیـند .
ا اـهـمـیت و اـصـلی ـتـلـقی ـمی اکان ـب وارد کـم اوت، اـین ـم راـیـطی ـبه کـلی ـمـتـف اـینک در ـش
ارزه ای اـست ـشوـند.  رـشد و ـتـقوـیت ـجـنـبش ـسـندیکاـیی از ـهر راه ـممکن، ـتالش و ـمـب
رد رژـیم والـیت ردـمی در راه ـط وـعه ـجـنـبش ـم ارزاـتی ـمـجـم اء ـسـطح ـمـب در ـجـهت ارـتـق
راـیط وـجه ـبه ـش ا ـت اـیل ـب د از ـهـمه وـس اـی ان ـمی ـب ـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـش ـیه. ـط ـفـق
ـمـشـخص اـسـتـفاده کـنـند.  ـبرای رـشد و گـسـترش ـجـنـبش ـسـندیکاـیی و ـسازـماـندـهی آن ـبر
اـید از ـهر روزـنه ـیی ـهر چـند کوچک و از ـهر امکاـنی ـهر چـند اـتی، ـب پاـیه ـصـحـیح ـطـبـق
اـیی و ـشـجاـعت ـبـهره گرـفت.  در ـمـبارزه ـیی دـشوار و ـطوالـنی ـبـقول ـلـنـین: ا ـتواـن ـناچـیز ـب
ا رداـشت ـت زرگی را از ـسر راه ـب ار ـب ـسـی واـنع ـب داکاری ـتن در داد و ـم ر گوـنه ـف اـید ـبه ـه  ـب
ـبـتوان ـبه ـشـیوه ـیی ـمـنـظم و پیگـیر، ـسرـسـخت، کوـشا و شکـیـبا درـست در آن ـموـسـسات و
ر را در ـت ـیـمه پروـل ا ـن ر ـی ـت وده پروـل اـیت ارـتجـاـعی که ـت و ـبی ـنـه ا، وـل ـتـه ـی واـمع و ـجـمـع ـج

برداشته باشند، به ترویج و تبلیغ پرداخت.

ادامه طبقه کارگر و الیحه تشکیل سندیکاهای ...
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یادی از پابلو پیکاسو 
بمناسبت سالگرد درگذشت او 

مارتین کلوس

ا آ ـثاری ـعـجـیب و ـغرـیب : ـتـصوـیر ا ـفـتـیم ـب ام پیکاـسو ـبـیاد ـنـقاـشی ـمـی ا ـشـنـیدن ـن ـب
اـنـساـنـهاـیی ـبا اـنداـمـهای ـنابـجا، چـهره زـناـنی ـبا دو ـبـیـنی و ـسه چـشم،  ـتـصوـیر ـنرـیاـنی در
ا اـنداـمی کج و ـمـعوج و ـشا ـخـهاـیی  چنگک وار. گا ـهی ا ر، ـب چنگ ـخـشـمی ـبی ـمـه
مجموعه ای ا ز ـتصا ویر ونقا ـشیها که با شکل وا قعی ـشا ن تطا بق ندا رـند، تحت نا
م « پیکا ـسو» ـمـعرـفی ـمـیـشوـند. ـبدـیـنوـسـیـله ـبه ـسبک ـهـنری ای اـشا ره ـمـیـشود که ا ـنـتـظا
ر ا را ـب ا ر ـم زـج ر، ـتـحـسـین و ـحـتی گاـهی ـخـشم و ا ـن ر ـنـمی آ ورد و ـتـحـی ا را ـب را ت ـم
ارز ود و ـمـب ر ـصـلح ( که ـمـعروف ـهمگا ن ا ـست) ـب وـت ا ش کـب زد. پیکاـسو ـنـق ـمی انگـی
ـضد ـفا ـشـیـست، دوـست ـصـمـیـمی ـمردم ـسـتـمدـیده و کـموـنـیـسـتـها، ـشرکت کـنـندهً ـفـعا ل
ـتی ـصـی و ـشـخ ا پیکاـس ـیـنی ـصـلح. آ ـی ـن زهً  ـل ا ـی دهً ـج رـن ا ـنی ـصـلح و ـب ای ـجـه کنگره ـه
دوگانه دا ـشت : ـمردی که به ـعـنوا ن ـهـنرـمـند ـتـصاوـیر عـجـیب و ـغرـیب ـغـیر ـقابل فـهم
میکشـید و به ـعـنوان یک مـبارز سـیاـسی در مـبارزهً ـطبـقاتی ـموضعی ـصرـیح و بی چون
ـتی واـحـد ـی ـص ـمی ـتـوا ن دو تکه اش کرد. ا و ـشـخ و چرا دا ـشت؟ ـنه ! پیکاـسـو را ـن
اـسی. پیکا ـسو دو ـخـصـیـصهً ا رز ـسـی وا ن ـمـب رـمـند و چه ـبه ـعـن وا ن ـهـن داـشت، چه ـبه ـعـن
وع و ـخال ری اش را از ـتـن دگی و کار ـهـن رـسـخـتی. او زـن ارز داـشت : ـخالـقـیت و ـس ـب
ا رـیح و ـبی چون وچرا  ـبه آ نچه که ـبه ـصـحـتش ـب ا ـشت و ـص ـب رزی ـمی اـن ـقـیت ـبی ـم
ور دا ـشت، پای ـبـند ـمـیـما ـند. پیکا ـسو در ـسا ل 1881 ـمـیال دی در ـشـهر کوچکی وا
اـشی ر از پدرش که ـمـعـلم ـنـق ـت د. در دوازده سـالگی ـبـه ا ـمی آ ـی ـی دـن ا ـب ـی ـقع در اسپاـن
اـست، ـنـقا ـشی ـمیکـند. او ـمی ـتواـند ـجاـنـشـین پدرش ـشود و ـبـقـبهً ـعـمرش را در زادگا
ازد. وـلی ا و را ا م سپری ـس وـشـن دی  ـخ روـن ا س و ـشـه رـشـن اـشی ـس وا ن ـنـق ـهش ـبه ـعـن
ا را ـترک ـمیکـند، ـبه پا رـیس ـ ـشوری دیگر در ـسر اـست.  در ـنوزده ـسا لگی اسپا ـنـی
جـهاـنشـهر ـهـنر ـ  ـمـیرود ـتا ـبا ـناـمدا رـترـین نـقاـشان زـمانهً ـخود آـشـنا ـشود و آ ـثار آنـها را
ـبـبـیـند. ـسرـمای ـسـخت پارـیس او را ـمـجـبور به ـبرگـشت ـمیکـند، وـلی ـبا ـشروع ـبـهار ـسر
واری ـتن دگی دـش ا ل ـبه زـن ای ـس ا ـلـه ود. ـس ـش ـی دا ـم اره در پارـیس پـی و کـله اش دوـب
ـمـیدـهد، گرـسنگی ـمیکـشد، از ـسرـما ـمـیـلرزد  وـلی ـشب و روز ـنـقاـشی ـمیکـند و در پی
ا ـله اـست، ا ب دـهد. وـقـتی ـبـیـست ـس ا زـت ا رش ـب ا ن را در آ ـث ا ـجـه وـبی ـمیگردد ـت اـسـل
رنگ آ بی حکمران بی چون و چرای پرده های نقاشی ا و ست. ا ز ورای سا یه های
اـیـشان، وه ـه ا ـن ا ن ـتـهـیدـست ـب رزـن داـمـهای آ ـبی روـشن ـقد ـمیکـشـند :  پـی ره  اـن آ ـبی ـتـی

گدا ها و ا نسانهای لرزا ن ا ز سرما در رنگهای شفاف.
اـصان، ا ر ا و را ـتـصا وـیری ا ز دـنـیای ـسـیرک پر ـمی کـنـند : دـلقکـها، رـق ـبـعد آ ـث
وادهً  ـبـندـبازان (آرـتـیـسـتـها): ا ـنداـمـهای ـظرـیف و ـتراـشـیده ـسرـشار از ا ـمـید. رنگ ـخاـن
ار او د شـادی از آ ـث دی ـبـع رـحـله صـورـتی اـست. چـن ا ر ا و در اـین ـم رآ ـث حـا کم ـب
ازا ن او. چرا که دـب ا و گداگوـنه اـند ا کـنون ـحـتی ـبـن زده، ـتـنـه دد. ـغـم ر ـمی ـبـن رـخت ـب
دا ران ود. دوـسـت اد ـب ود و ـش واه ـب ودـخ دان ـخ روـن ر دا ـیم ـشـه ورد ـتـحـقـی وان ـم ـنـمی ـت
انگـشت ـشـمار آ ـثا رش ا و را ـنـقاش ا ـنـسا ـنـهای ـشرـیف ـسوگوار ـمی ـناـمـند. پـیـشرـفت
او را به ـسوء ظن می اندا زد. او ـنمیخواـهد خود را به سبک هـنری مشخـصی محدود
ا ـیش ـمدا م اـست، ـتـصاوـیرش اـغـلب زاوـیه دار و ـمـخـطـطـند: ـخا ـنه کـند، در پی آ زـم
ا و چـهره ـهای اـنـسا ـنی از ا ا، آ ال ت ـموـسـیـقی، پیکرـه ا، درـخـتـها، گـلدا ـنـه ا، کوـهـه ـه
ار ا در آ ـث اـنـه ـس دا م اـن اـفـته اـند. ا ـن ا ـیی و ـمـخروـطی ـتشکـیل ـی ـسـم رـبـعی، پرـی شکا ـلی ـم
ـنـری ـیـرود. اـین ـسبک ـه ـمـحالل ـم ـشـود و رو ـبه اـض ـی ـتـدرـیج ذوب ـم کـنـوـنی ا و  ـب

کوبیسم نا میده میشود که در آثا ر هنرمندان دیگر نیز را یج است.
کـشته و عـلیل ـشدن ـمیلـیوـنـها ا ـنـسان در جنگ ا ول جـها نی پیکاـسو را ـبر آن می
دارد که ـبه ـشرف اـنـساـنی ـبـیـندـیـشد. در اـین ـمرـحـله ـتـصاوـیر ا و را ا ـندا ـمـهای ـسـترگ
ا ن ـجـنوـبـند: آ رام ا د آور دـهـقا ـن ا ن ـتـندرـست و ـنـیروـمـند که ـی ا ـنه پر ـمی کـنـند: زـن زـن
اـصر زـیـبای زـندگی گـفتگو ـمیکـنـند و ارهً ـعـن د،  در ـب اده اـن ـسـت ا ر ـهم اـی ا رغ در کـن وـف
کودکان ـشاد و ـخـندا ن در بـغل گرـفـته اـند.  پیکا ـسو ـخودش ـنـیز اکـنون پـسری دارد.
ا غـلب عکس او را ـمیکـشد و ا ز ـهوـشـمـندی و ـشاداـبی ا و ـبه وـجد ـمـیاـید. ـتاـبـسـتانـها را

ده اـست ، او رـی ا ـخ ا ـیی در آ ـنـج ـب ا ـنهً زـی د. ـخ ـسه ـمیگذراـن را ـن وب ـف واده اش در ـجـن ا ـن ا ـخ ـب
دیگر فـقـیر ـنـیـست، آ ـثار او به ـقـیـمتـهای ـخوـبی بـفروش ـمـیروـند و ـبـسـیاری ا ز آنـها دـیوار ـموزه
ها را مزین کرده اـند. در فا صلهً سا لها ی 1925 ـتا 1935 میالدی بارها به میهـنش ـ اسپانیا ـ
ا ـسـتان اـست، اـًثـیر ـشدـید ـنوـیـسـندگان و ـشـعرای ـیوـنان و رم ـب اـلـیا ـسـفر ـمی کـند، ـتـحت ـت و اـیـت
ـصدـها ـطرح و ـتـصوـیر در اـین ـباره کـشـیده اـست، ـبرای ـهـنرپـیـشه ـهای ـباـله ـطرح ـصـحنه و ـلـبا
ا ـست  چون چـشـمه س ـمـیرـیزد، ـمـجـسـمه ـهاـیی ا ز ـسـیم و اوراق ـفـلزی ـمـیـسازد، ـبـیـقرار و پوـی
ا ـشد، وـسوـسه اـقد ـخط و رنگ ـب ان. ـهر پردهً ـسـفـید که ـف ا ن، ا ز اـیده ـهای ـبی پاـی ای ـجوـش
اش ـمیکـند. آـفرـیـنش ـتـصوـیرـها، ـفرارویی آ ـنـها، ـسا ـخـتن، تـجدـید ـنـظر، از ـبـین ـبردن و دوـباره
ـسازی اشکا ل و رنگـها ـبرای ا و ـمـشـغـلهً ـشورا نگـیز ـبزرگی ـشده اـست. ا و اغـلب ـمـیـهـمان دا
رد : ـنـقاـشان، عکاـسان، ـشاـعران، ـخـبرنگاران و دالالن آ ـثا ر ـهـنری. گاـهی ا ز دـست آنـها ـبه
ا آـنـها ـتـصاوـیر ـتازه ای در ذـهـنش زاده اـید و اوـقاـتش ـتـلخ ـمـیـشود. ـهنگام ـصـحـبت ـب ـتنگ ـمـی
ـمی ـشوـند، در دـسـتاـنش دـسـتـمال ـسر ـسـفره، کارت ـصورت ـغذا و جـعبه ـهای ـسیگار ـبه آ ـثار
ـهـنری ـتـبد ـیل ـمـیـشوـند. دیگر کـسی ـحاـضر ـنـیـست ـسبک ـمعـیـنی را ـبه ا و ـنـسـبت دـهد. پیکاـسو
ر کرده اـست. گاـهی ـبه اـفلگـی ره ـغ ـظ ر ـمـنـت ازه وـغـی ا ـت ـطـلـق ر ـم اوـی رـضهً ـتـص ا ـع ا را اـغـلب ـب آـنـه
ـهـمراه ـخاـنواده و دوـسـتاـنش ـبه ـتـماـشای گاوـبازی و ـسـیرک ـمـیرود.    گاوـبازی و ـسـیرک را
ـبه ا پرا  ـترـجـیح ـمـیدـهد. ـهرـجا ـحادـثهً ـهـنری ـمـهـمی در ـجرـیان اـست، او ـحـضور دارد، ـبرای
ا ـبی ا ـبد. آـنـه ار ـخود کی وـقت ـمی ـی ـشـم ـی ار ـب رای ـخـلق آـث اـیی اـست که اوـب اـنش ـمـعـم دوـسـت
راـحت ـنـمی ول کار. اـسـت ـشـغ دار اـست و ـم ر ـبـی ده ـسـح ا سپـی و ـت اـیی که پیکاـس د از ـشـبـه رـن ـخـب
ر ـشـبـیه شکل ار پـشت ـسر ـهم ـمیکـشد. اوـلـین ـتـصوـی ا را ـبـیـست ـب وـه وـتـی رـخی ا ز ـم اـسد، ـب ـشـن
واقـعی آن است. بـعد ـساده  و ـساده ـتر مـیـشود ـتا آنـجا که ـباالـخره تـعداد مـعدودی از خـطوط
و رنگـها، که ـبرای ا و ـمهـمـترـین عـناـصر ـموتـیوـند، ـباقی ـمیـماـند. بـعد بـخشـهای ـمرـبوط به شکل
واـقعی را دو ـباره به ـتـصاوـیر ـبرـمیگرداـند، وـلی نه آنگوـنه که در لـحظهً ـموـجود بـنـظر ـمـیرسـند،
بلکه بگونه ای که او ـبرای ـتـصاوـیرش، که در ذهـنش ـقوام می ـیا بـند، احـتـیاج دارد. ـساـلـهای
اـنه اـند. در اـین ـمرـحـله اـست که ـفرانکو 20 و 30 ـمـیالدی ـبرای پیکا ـسو ـساـلـهای رـشد ـخالـق
(دیکـتاـتور ـفاـشـیـست) اسپاـنـیای ـجـمـهوری ـخواه را ـمورد ـحـمله ـقرار ـمـیدـهد و ـبا ـحـماـیت ـهمه
ـجا ـنـبهً ـفاـشـیـسـتـهای آـلـمان و اـیـتاـلـیا ـشـهرـها و روـسـتاـها ـبـیرـحـماـنه ـبـمـباران ـمـیـشوـند. پیکا ـسو ـبه
ـجا نـبداری از ـمردم ـبرـمیـخـیزد، پرده از دروغـها و ـجـنا ـیا ت ـفرانکو ـبرـمـیدارد، گرنیکا را ـمی
کـشد. وـقـتی ـفاـشـیـسـتـهای آـلـماـنی اروپا را اـشـغال ـمی کـنـند، پیکا ـسو در پارـیس ـمی ـماـند، در
رـنـجی   ـسـمه ـب ام اـست که ـمـج ا ـشی سپر وـسالح ا و ـست، در ا ـین اـی اوـمت. ـنـق ـسنگر ـمـق
ا ـبره ای  ( ـبه ـعـنوان ـسـمبل پاـسداری از ـموـجود ـمـظـلوم) ـخـلق ـمی ـشود. اکـنون آتـلـیهً ـمردی ـب

او محل قرار مبارزان مقاومت فرانسه است.
د ا ز ود. ـبـع ـسه ـمی ـش راـن ـست ـف ـی وـن زب کـم و ـعضـو ـح ال 1944 ـمـیالدی پیکا ـس در ـس
شکـست ـفاـشـیـسم در کنگره ـهای جـهاـنی صلح ـشرکت ـمیکـند. کـبوـتر صلح او(که درـسال
اـنی ـصـلح در پارـیس کـشـیده ـشده اـست) ـبه ا ـسـبت گـشا ـیش کنگرهً ـجـه 1949 ـمـیالدی ـبـمـن
ا وـجود پـیری ( پیکا ـسو اکـنون ـبه ـسـمـبل ـجـنـبش ـصـلح در ـسراـسر ـجـهان ـتـبد ـیل ـمی ـشود. ـب
اپذـیری ـنـقاـشی ـمیکـند، ـمـجـسـمه ـمـیـسازد و 70 ـسا لگی ـقدم گذاـشـته اـست) ـبـطور ـخـستگی ـن
کوزه گری را ـبه ـعـنوان امکان ـجدـیدی در ـهـنر ـبه ـخدـمت ـمیگـیرد، چـیزی که ـبرای او ـتازه
وـلی ـبرای ـبـشرـیت ـمـشـغـله ای دـیرـین ـبوده اـست و ـهـنردوـسـتان را دو ـباره ـغاـفلگـیر ـمی کـند.
ـظـیم « ای ـع و پرده ـه دی اـست، پیکا ـس ری ـج اـنی در ـخـط ا ل 1952 وـقـتی ـصـلح ـجـه در ـس
ـجنگ » و « صلح » را ـمی کـشد. اشـیاء و اـنـسانـهای ـمنـفرد در این پرده ـها ـبـصورت ـتـصوـیری
ـفـشرده ـترـسـیم ـمی ـشوـند که ـهر یک ـحاـمل ـمـفـهوم ـعـمـیـقی اـند. در ـمـقا ـبل دـیو ـسـیاه ـجنگ،
کـتب لگدـما ل ـشده و ـبه آ ـتش کـشـیده و دـسـتـهای ـقـطع ـشده ـعـناـصر ـبا شکوه ـصـلح را ـقرار
ـمـیدـهد : اـسب ـبا ـلدار را ، پگاـسوس،  اـلـهه ـشـعر را، ـشـخم زـمـین را و کار ـحا ـصـلـخـیز را، زـنا
ا ـساـعت ـشـنی ن در ـحا ل رـقص و پا یکوـبی را و در ـسر انگـشت یکی از آـنـها ـترازوـیی را ـب
(زـندگاـنی ـجاری) در کـفه ای و کودکی ـباالـنس زن را در کـفه ای دیگر. ـماـهی در ـقـفـسی
ـبـا ـیی ـبی ـبـد ـیل ـظـره دارـنـد، ا ز زـی ـت ـن ـشه ای حکا ـیت ا ز ـحـوادـثی ـنـا ـم ـی و پرـنـده در ـش
ای روـشن ـصـلح و رگ، رنگـه دگی وـم ان، زـن ـس دن اـن دـی وـشـبـخـتی و گـن و. ـخ ات ـن اـف ـش اکـت
ـتـاده اـنـد، در ـس ـیـره کام  ـجنگ و ـبـرـبـرـیت در اـین پرده ـهـا رو در روی ـهم اـی دهــشت ـت
ا ـیی، رـقی،  زـیـب وـیی، ـت رـحـمی از ـس ا وت و ـبـی ـس اوداـنه. درد، رـنج، ـق داـلی ـج اکش و ـج کـش
ـبزرگی زـما ـنه و پـیروزی دـشوار و ـشورانگـیز انـقالبـها از ـسوی دیگر در آـثار او راه ـیاـفـته اـند
و ـتـجـسم ـمادی گرـفـته اـند. پیکا ـسو ـبرای آـنـها در ـجـسـتـجوی ـنـفسگـیر ـخود اشکال ـتـصوـیری
ـتازه و دـهـشـتـناک ـیاـفـته اـست و امکاـنا ت ـبی ـبدـیـلی در ا ـخـتـیار ـهـنر ـمـعاـصر ـقرار داده اـست.
پیکاـسو ـمـهـمـترـین، ـشورانگـیزـترـین، ـبـغرـنـجـترـین و در ـعـین ـحال ـمـتـناـقض ـترـین

نقا ش قرن خونین ما ست. یادش گرامی باد !
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زد اـم اـست ـجـمـهوری ـن ات رـی اـب رای اـنـتـخ د ـب واـنـن ان ـنـمی ـت د که زـن اـعالم کردـن
ری راـب واـنـیـنی اـست که ـب رای ـق ان اـج واـه ون ـخ ـسـی واـن د دـهم اـین کـن د. ـبـن وـن ـش
د أـمـین کـند. ـبـن رـصه آـموزش در ـهـمه ـسـطوح ـت ردان را در ـع ان و ـم ـحـقوق زـن
ـنه را ـحـقی ـی ـتخـاب در اـین زـم ون ـحق کار و آزادی اـن ـسـی واـن ازدـهم اـین کـن ـی
انکار ـناپذـیر ـبرای زـنان  و همه ـبـشرـیت ـمی داـند و ـخواـهان دـست ـیاـبی زـنان به
امکاـنات ـبراـبر کارـیاـبی اـست. ـبـند دوازدـهم از ـحـقوق ـبراـبر زـنان در ـبـهداـشت
اـیی اـخـتـصاص ان روـسـت اع از ـحـقوق زـن اردـهم ـبه دـف اع ـمی کـند  و ـبـند چـه دـف
دارد. کـنواـنـسـیون ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـبرای رـفع ـهرگوـنه ـتـبـعـیـضی ـبر ـضد زـنان
ا سـال ان اـست که در پی ده ـه سـاـنی زـن وق اـن اع از ـحـق د در دـف ـن شـاـمل 30 ـب
مبارزه و تالش نیروهای ترقی خواه جهان سرانجام به تصویب مجمع عمومی

سازمان ملل متحد رسیده است. 
ری ون اـم ـسـی واـن ا اـین کـن ا ـب ر ـمـیـهن ـم اکم ـب ان ـح ـش دـی اریک اـن اـلـفت ـت ـمـخ
اـنی ـس ر اـن ر پا گذاـشـتن ـخـشن و ـغـی أـله زـی ـس اـتی ـنـیـست. ـم اً ـتـبـلـیـغ اـقی و ـصرـف اـتـف
اوز ـبه ا ـتـج رار رژـیم والـیت ـفـقـیه در ـمـیـهن ـم از اـسـتـق ان آـغ ان از ـهـم ـحـقوق زـن
دان درـجه دوم، روـن ا ـبه ـشـه اـمـعه ـم ـیـمی از ـج دـیل ـبـیش از ـن ـب ان و ـت وق زـن ـحـق
بـخـشی از ـبرـناـمه ـسـیاـسی، ـفرـهنگی و اـجـتـماـعی رژـیم ـبوده اـست و اـین ـسـیاـست
ـساـنی واـنـین و ـنـظرات ـقرون وـسـطاـیی و ـضد اـن ر ـق ان اداـمه دارد. اتکاء ـب ـهمچـن
که زـنان را ـموـجوداـتی ـبـیـمار، از ـنـطر فکری ـناـتوان و اـبزاری ـبرای ارـضا ء ـنـیاز
اـسی ـبـخش وـسـیـعی از ـنه اـس ـی د زـم ـسل ـمی داـن د ـن ـی وـل ردان و ـت ـسی ـم ای ـجـن ـه
ـقواـنـیـنی اـست که اـمروز در ـعرـصه ـهای گوـناگون در ـمـیـهن ـما ـحاکم اـست و
اوـلـیه ـترـین ـحـقوق اـنـساـنی زـنان را ـبه ـخـشن ـترـین شکل ـممکن زـیر پا گذاـشـته
ـین قـرون ـین قـواـن ـم ـست که بـر اسـاس اتکاء ـبه ـه ـی یـده ـیی ـن اـست.  راز پوـش
وسطاـیی و عمیقاً ارتـجاعی حتی حق تـعیین پوشاک، آزادی در اـنتخاب کار،
ده اـست و ا درـیغ ـش ان ـمـیـهن ـم اری از زـن ـسـی رت از ـب اـف ـس ر، ـتـحـصـیل، ـم ـس ـهـم
اوز ـجـنـسی ـبه کودکان ـبه رـعی» ـتـج واـنـین «ـش ر ـهـمـین ـق ا اتکا ـب ر اـین ـب زون ـب اـف

صورت «قانونی» امکان پذیر است.
ـمـخاـلـفت ـشدـید ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم، در کـنار ـتـشدـید ـجو ارـعاب و
سرکوب و ادامه دستگیری های دگراندیشان بخش جدایی ناپذیر از خصلت
ـعـمـیـقاً ارتـجاـعی و ـضد ـمردـمی رژـیـمی اـست که پـیـشرـفت، اـنـساـنـیت و ـعداـلت
ـبا ارزش ـهای فکری اش عـمیـقاً در ـتـضاد اـست. در کـشوری که حـتی وکالی
ـمـجـلس اـسالـمی اش ـبه ـخاـطر اـظـهار ـنـظر ـمـسـتـقل ـمورد اـتـهام و پروـنده ـسازی
اـمه ان  ـن داـنی در پاـی وان داـشت. ـهـم اری ـنـمی ـت ز اـین اـنـتـظ د ـج رـن رار ـمی گـی ـق
ـخود ـبر ـضد ـنـماـیـندگان مـجـلس ـبا تـهدـید آشکار ـنـماـیـندگان اعالم ـمی کـند: «
ای وزه ـه رم و ـح راـجع ـمـحـت ا و ـم د ـعـلـم داـنـی ر ـمی دـهم ـکه ـب ذـک ا ـت وـلی ـبه ـشـم
عـلـمیه داـمت ـبرـکاتـهم که راه ـعزت اـسالم و ـمـسلـمـین را ـهـمان راه اـمام رـضوان
اـموش ان ـهای ـخالف اـسالم ـهرگز ـخ رـی ر چـنـین ـج راـب اهللا ـعـلـیه ـمی داـنـند در ـب
ر و ان بگـی د  [ـیـعـنی ـهـم ود ـعـمل ـمی ـکـنـن ـیـفه اـسالـمی ـخ د و ـبه وـظ ـن اـن ـنـمی ـم
ـبـبـندـها و شکنجه ـهای دگراـندـیـشان و کـشـتار مـخالـفان ] و ـفرـیاد ـمی ـکشـند که

مجلس ششم به کجا میرود؟»
اـبل اریکی و ـجـهل در ـمـق داران ـت اـعی پاـس اـیت ارـتـج ری ـبه ـغ وـضع گـی ـم
ـنه ـجـمهـوری ـن وه ـمـق رداـشـته شـده ـق ر ـب أـخـی ا ـت اه و ـب اـین گوـنه گام هـای کوـت
اـسالـمی در ـتدوـین ـضواـبط ـقاـنوـنی ـحداـقـلی ـبرای ـتأـمـین اراده و ـخواـست زـنان
اـبی ـبه ـحـقوق اـنـساـنی ـشان  ـبه روـشـنی ـموـید اـین ـحـقـیـقت ا در دـست ـی ـمـیـهن ـم
اـست که در رژـیم ـتاریک اـندـیش و ـضد ـمردـمی والـیت ـفـقـیه ـنـمی ـتوان ـهیچ
دـنی اـمـعه ـم رار ـج ا و اـسـتـق ان ـه ـس وق اـن گوـنه ـخوش ـبـیـنی در زـمـیـنه ـتـحـقق ـحـق
ا درک ا اکـنون ـسال ـهاـست که ـب ان دالور ـمـیـهن ـم اـنون داـشت. زـن ـمتکی ـبر ـق
اپذـیر و ـتـحـسـین ـبرانگـیزی را در زـمـیـنه ـباالـبردن اـین واـقـعـیت ـتالش ـخـستگی ـن
د و ـته اـن ان ـبه کار گرـف ـسـتـقل زـن رپاـیی یک ـجـنـبش ـم ـتمـاـعی و ـب آگاـهی اـج
دی را ـتـحـقق ای ارزـشـمـن ا دـست آوردـه رکوب ـه ا و ـس ارـه ـش ررـغم ـهـمه ـف ـب
رـین پاـسخ ـبه ـسـته ـت اـی اری ـبه گـسـترش و ـتـعـمـیق اـین ـجـنـبش  ـش د. ـی ده اـن ـبـخـشـی
ان اـست. رـصه ـحـقوق زـن ا در ـع ر ـمـیـهن ـم اکم ـب ان ـح رـتـجـع ای ـم اوه گوـیی ـه ـی

کـند- را در ـنـظر بگـیرد و ـیا ـمورد ـبـحث و ـمـطاـلـعه ـقرار دـهد. ـبر عکس اـین  ـترورـیـسم ـفـلـسـطـیـنی   و
رار اـمه ـق رـن ـسـطـیـنی اـست که در ـصدر ـب ای  ـفـل روـه رورـیـسم  و کـشاکش داـخـلی ـنـی ای  ـت رـبـن ـمـحو زـی
دارد. آـقای ـبوش ـنـمی ـتواـند درک کـند که اـشـغال، ـتـحـقـیر و ـسـتم زـیرـبـنای ـترورـیـسم و ـخـشوـنت

هستند.
ارجحیت به جمعیت یا جغرافیا :

ـهـمه اـیـنـها در ـساـیه در گـیری ـبـین دو ـطرز  ـتفکر ـسـیاـسی ـعـمده در اـسراـئـیل ـصورت ـمیگـیرد؛
ـطرز ـتفکرـحزب کارگر ـمـعـتـقد اـست که ارـجـحـیت ـبا ـخـطر ـجـمـعـیت ـمی ـباـشد. چون به ـنـظر آن در
ره رب رودخـاـنه اردن را ـبه ـمخـاـط ان در ـغ ودـی رـیت داـشـتن ـیـه ر اکـث دت اـین اـم ان ـم ـی اه و ـم کوـت
ا، ـحزب ـسـطـیـنی ـه اـخـتن ـحـقوق ـمـلی ـفـل ر، و ـنه ـبه رـسـمـیت ـشـن ا اـین ـخـط اـبـله ـب داـخت. ـمـق ـخواـهد اـن
کارگر را ـمـجـبور ـبه ـقـبول پـیـشنـهاد ـتـقـسـیم اراـضی اـشـغاـلی و ـیاـفـتن راه حل ـسـیاـسی در مـعادـله ـصـلح

در مقابل زمین کرده است.
ـطرز تفکر دوم ـمـتعلق ـبه آنـهاـیی اـست که شـعار  اـسراـئیل ـبزرگـتر  را در ـسر دارـند. آـنـها از یک
ر اـساس ـتورات و کـتب ـمذـهـبی) و اـیی ـحـفظ  ـسرزـمـین اـسراـئـیل ـبزرگ  (ـب واـن ـسو ـمدـعی اـند که ـت
ا ـمـحدود کردن دـموکراـسی در اـسراـئـیل، در ـیـهودـیت یکپارچه دوـلت را دارـند و از ـسوی دیگر ـب
اـسی، ـمـحروم کردن اـلـیت ـسـی ار گذاـشـتن ـمردم ـفـلـسـطـین از ـحـیـطه ـحـقوق ـمـلی و ـفـع ـتالش ـبرای کـن
ا اـشـند. اـین ـطرز ـتفکر ـب وـنی،ـمی ـب اـن ـشـهروـندان ـعرب اـسراـئـیـلی از روـند دـموکراـسی و ـمـشارکت ـق
ا ـبرـتری ـنـظاـمی ـمی ـتواـند ـمشکالت ـموـجود را از ـطرـیق ـنـظاـمی ـبر ـطرف ـتوـجه ـبه اـین ـتوـهم که ـب
کند، خواهان انقیاد مردم فلسطین بطور سیستماتیک می باشد به صورتی که درگیری و خشونت
ـبه یک روـند ـعادی ـتـبدـیل گردد و ـجداـیی نژادی ـبه یک ـنـظام ـحاکم ـبدل ـشود. اـین دـیدگاه  در
ـشات ارون و گراـی اـبل دوـلت ـش اـنه آن در ـمـق وـن وکری زـب اـحش ـحزب کارگر و ـن ـنـتـیـجه شکـست ـف

فاشیستی این دولت- در دو سال گذشته در اسرائیل حکومت می کند.
اـسی ای ـسـی د که از راه ـحل ـه واره ـمی کوـش ارون ـهـم دن، دوـلت ـش درت رـسـی ان ـبه ـق از زـم
پرهـیز کـند و ـبا دامن زدن ـبه وضعیت ـهای اـضـطراری، ـتـشدـید ـخوـنرـیزی و اعـمال ـجـناـیات جنگی،
اـختالـفات ـموـجود را به یک ـمـساله امـنـیتی ـتـبدـیل کـند. اـین دولت ـنه تـنـها ـهیچگونه راه حل ـسـیاـسی
اـتـیو ـهرگوـنه راه ـحل ـسـیاـسی آـلـترـناـتـیو ـبرای اـخـتالـفات ـموـجود ـندارد ـبلکه ـخود را ـبه ـعـنوان آـلـترـن
ـمـعرـفی ـمی کـند.  دـسـتور کار اـصـلی آن ـنه پاـسداری از اـمـنـیت ـهـمزـمان ـبرای اـسراـئـیل و ـفـلـسـطـین ـبا
ـخاـتمه دادن ـبه اـشـغال، ـنه ـمـتوـقف کردن روـند اـخراج ـفـلـسـطـیـنـیـها از ـسرزـمـین ـهاـیـشان و نه ـشـناـساـیی
ـحـقوق ـقاـنوـنی ـمردم ـفـلـسـطـین اـست، ـبلکه اداـمه اشـغال ـنـظاـمی و اـمـنـیت ـشـهرکـهای یـهودی ـنـشـین در

مناطق اشغالی می باشد. این است راه حل دولت شارون.
نیروهای بین المللی : از مظهر انسانیت دفاع کنید!

در مـبارزه ـبرای صلح عادالنه و پاـیان دادن دائـمی به اشغال ـنظاـمی، ایجاد گـشایـشی که بتواـند
ـموـقـعـیت کـنوـنی اـسراـئیل را ـبر ـهم زـند ـنـیروی ـتـعـیـین کـنـنده ـیی ـخواـهد ـبود . تـحت ـتاـثـیر ـقرار دادن
افکارـعـموـمی ـبـین اـلـمـلـلی از ـهـمان اـهـمـیت ـبرـخوردار اـست که ـبـسـیج ـبرای ـحـماـیت ـبـین اـلـمـلـلی از
ـمردم ـفـلـسـطـین (آـمریکا و اـسراـئـیل ـنـمی ـتواـنـند اـین در ـخواـست ـفـلـسـطـیـنی ـها رد کـنـند و ـیا ـماـنع آن
ریگادـهای ـصـلح و ـنـظارت ـبـین اـلـمـلـلی و وـلـند). ـب ـسـئ اـیت ـم ـشوـند چرا که ـهردو کـشور در اـین ـجـن
گروـهـهای ـهـمـبـستگی ـهمچـنان ـفـشار ـخود را ـبر ـسـیاـست ـهای آپارـتاـیدی دوـلت اـسراـئـیل ادـمه ـمی
دـهـند. وـلی ـمـساـله اـصـلی و چاـلش ـعـمده ـهـنوز ـباـقی اـست. چه ـنـیروـیی در اـین ـنـبرد ـمـنزوی ـخواـهد
ـشد؟ آـیا ـشارون در ـمـنزوی کردن ـنـیروـهای ـصلح دوـست در اـسراـئیل و ـمـبارزه ـبرحق فـلـسـطـیـنی ـها
ا اـینکه ـمـبارزه ـبرای ـصـلح ـشارون را در اـسراـئـیل و ـصـحـنه ـبـین اـلـمـلـلی ـمـنزوی ـموـفق ـخواـهد ـشد؟ ـی
ا ـشارون ـمی ـتواـند ـصدای  ـقـهرـماـنان ـیوـناـنی ـبزگ دوران ـما: ـفـعاالن ـجـنـبش ـصـلح ـخواـهد کرد؟ آـی
زـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی (آی اس ام) در ـفـلـسـطـین که ـخون و ـجان ـخود را ـبرای ـجـلوگـیری از آـمـی
ـماـشـین تـهاـجم اـسراـئـیل از دـست داده اـند،  را ـخاـموش کـند؟  ـنـباـید گذاـشت ـجنگ و ـخون رـیزی
ـصدای ریچل کوری را ـخاـموش کـند. اـین زن ـجوان ـشـجاع آـمریکاـیی زـیر زـنـجـیر ـهای ـبوـلدوزر
اـسراـئیـلی که در راه ـخراب کردن ـخانه ـهای ـفـلـسـطـیـنی  ـها در شـهرک ـخان ـیوـنس ـبود، ـخرد ـشد.
دان ر وـن ان و دیگر ـشـه ا ، زـن ا از بچه ـه ـنـه ـمـلـلی ـت ای ـصـلح ـبـین اـل ریگادـه د که ـب داـن د ـب اـی ان ـب ـجـه
فـلـسـطـیـنی ـحـماـیت ـنـمی کـنـند، بلکه آن ـها وـجدان ـبـشرـیت و ـسـیـمای اـنـساـنـیت را ـحـفاـظت ـمی کـنـند.
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ادامه اگر آنها نقشه راه ...

یکی از مـهم ـترـین تـحوالت سـیاـسی هـفـته ـهای اـخـیر در
ـطـور ویژه ای ـمـورد ـتـوـجه و ـبـررـسی ـمـحـاـفل ـعـراق که ـب
ت، تـشکـیل «ـشـورای ـطـقه و ـجـهـان ـقـرار گرـف ـن ـیـاـسی ـم ـس
حکومتی» در این کشور و ترکیب نیروهای سیاسی شرکت
کـنـنده در آن ـبود.  در ـترکـیب 25 ـنـفره «ـشورای حکوـمـتی»
ـتـان ـعـراق و ـبـران ـحـزب دمـوکرات کردـس و در کـنـار رـه
جـبهه میـهنی کردـسـتان و کنگره ملی ـعراق و نـیروـهای ـشیعه
ر کل حـزب ـی د مـوـسی، دـب د ـمـجـی ـیق ـحـمـی ام رـف ـنی، ـن و ـس
رـیق رـیه ـط ـش د. ـن اـی ـم وـجه ـمی ـن راق، ـجـلب ـت ـست ـع وـنـی کـم
اـلشعب، ارگان ـحزب کموـنیـست عراق، در ـشماره 21 ـخود
در ـتـیرـماه ـبه ـبـحث ـهای ـجاری در راـبـطه ـبا ـماـهـیت «ـشورای
االت ـمـتـحده د که اـی اره ـمی کـن اـله اـش ـس حکوـمـتی» ـبه اـین ـم
ود که ـفـقط اـسی» ـب ار یک «شـورای ـسـی ـت در اسـاس خـواـس
ورای حکوـمـتی» در ده «ـش اـشد و اـی ورـتی داـشـته ـب ـش ـنـقش ـم
ـحـقـیـقت ـمـصاـلـحه ـیی ـبـین ـخواـست ـقـلـبی ـعـموم ـمردم ـعراق
ـسـتم اـسـیس یک دوـلت ـمـیـهـنی ـموـقت اـئـتالـفی، و ـسـی رای ـت ـب
ت ـی ـن ـورای اـم ـاـمه 1483 ـش ـن ـطـع ـروـحه در ـق ـط ی ـم ـت حکوـم
ـسازـمان مـلل در ـتاریخ 2 ـخردادـماه ـجاری  می ـباـشد.  ـطریق
اٌ اـلـشـعب «اـهـمـیت و ارزش» اـیده ـشورای حکوـمـتی را ـعـمدـت
ی را ـن ـیـه ی ـبه دوـلت ـم ـاـب ـی ـت ـا چه ـحـد دـس نکه «ـت در گرو اـی
دارک یک شکـیل اـین دوـلت که ـت د و ـبه ـت ـسـهـیل ـمی کـن ـت
اـنـتـخاـبات آزاد و ـعادالنه تـحت ـنـظارت ـسازـمان ملل را ـبـبـیـند
ـسرـعت ـمی بـخـشد،  و ـهمچنـین ـتدارک ـتدوـین پـیش ـنوـیس
دوم ـبه ـهـمه پرـسی راـن رای اـینکه در یک رـف اـسی ـب ون اـس اـن ـق

عمومی گذاشته شود» می داند.
ـطریق اـلشـعب در ـشـماره 22 ـخود در اواـخر ـتـیرـماه اـبـتدا
راه ـحل پـیـشنـهادی ـحزب کـموـنـیـست ـعراق که در ـبردارـنده
ـیـروـهـای ـمه ـن س ـمـلی ـبـا ـشـرکت ـه شکـیل یک کـنـفـراـن ـت
ـسـیاـسی- مـلی- ـمذـهبی ـبا ـهدف ـتشکیل یک دوـلت اـئتالـفی
دگی اـجل در زـن ا وـظـیـفه پرداـخـتن ـبه ـمشکالت ـع گذار و ـب
روزـمره ـمردم کـشور ـمی ـباـشد را ـتوـضیح ـمی دـهد. و سپس
زی یک دوـلت گذار واـست پی رـی د که «ـخ اضـاـفه ـمی کـن
اـئـتالـفی در ـتـناـقض ـبا ـقـطـعـناـمه 1483 ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان
داد کرده و ـبه آن ـم وـنی ـقـل اـن الگر را ـق درت اـشـغ ـمـلل که ـق
ط یک ـنقـش ـیت ـمی دـهـد و ـبـرای ـمـردم ـعـراق ـفـق ـم رـس
ـمـشورـتی در پروـسه ـتـصـمـیم گـیری ـهای ـسـیاـسی ـقاـئل اـست،

قرار گرفت.»  
ارگان ـمرکزی ـحزب ـبرادر ادامه می دـهد که «در اـنتـها
ـصـاـلـحه پـیـدا ـشـد که ـنه یک دوـلت گذار یک ـفـرـمـول ـم
ا مـاـهـیت ـفـقط ٌ اـسی ـب ـی ـتالـفی اـست و ـنه یک شـورای ـس اـئ
ر شـورـتی.»  « شـرکت حـزب مـا در شـورای حکوـمـتی ـب ـم
ـمـبـنای درـنـظرگرـفـتن دـقـیق و ـحـساب ـشده اوـضاع کـنوـنی در
ـظه ـبه اـصـلی در اـین ـمالـح ـن کـشـورـمـان ـمی ـبـاـشـد. یک ـج
ا و آرزوی آن هـا ـبه داـشـتن یک ردم ـم رـیت ـم مـاـیل اکـث ـت
اـشد.  اـین ـهمچـنـین اـفع ـمردم ـب ـساـخـتار ـعراـقی که ـمـعرف ـمـن

ا درود، ـعـشق و ـهـمـبـستگی ـبـفرـسـتـیم. اـیـید ـبرای آـنـه ـبـی

اسرائیلی ها بر ضد اشغال نظامی 
خانم هاو آقایان

ـیع ـتـری از ـیـر گروه ـهـای وـس در ـمـاـهـهـای اـخ
جامعه اسرائیل خود را از چنگال فرضیه توسل به زور
ـتـری از ـش ـی ـته اـنـد. ـتـعـداد ـب ـیت  رـهـا ـسـاـخ ـن ـبـرای اـم
ـد ودر نگی اـن ـات ـج ـاـی ـن ـا ـمـخـاـلف ـج ی ـه ـیـل ـراـئ اـس
روـهای چپ و دیگر ـجـنـبش ـهای ـصـلح اـهرات ـنـی ـتـظ
ازان دوـست ـشرکت ـمی کـنـند. پدـیده اـفـسران و ـسرـب
مخالف ـخدمت نظامی در مناطق اشـغالی- که از نظر
ـتـعداد ـبی ـساـبـقه اـست- ـشراـیـطی را ـبوـجود آورده که
ا ـسـیـسـتم زور و اـشـغال روش ـهای ـمـخـتـلف ـمـخاـلـفت ـب
ـنـظاـمی را که ـتوـسط دوـلت اـسراـئـیل اـعـمال ـمی ـشود،
زون داد روز اـف ور ـمـشـخص ـتـع ـط د. ـب زاـیش ـمی دـه اـف
اـمل اـهرات- ـش ده در ـتـظ ادران ـشرکت کـنـن ان و ـم زـن
ـمـادراـنی که ـفـرزـنـدان ـخـود را از دـست داده اـنـد-
چشم گیر است.   “اشغال نظامی ـهمه ما را می کشد  ” 
ـای ـار ـه ـدـیل ـبه ـشـع ـب ـد”   ـت ـی ـطع کـن نگ را ـق و   “ـج
ـمـخاـلـفان ـجنگ و اـشـغال ـنـظاـمی ـشده اـست.  در ـشـهر
ازرات، ا و ـن و و ـبـیت اـلـمـقدس، در ـحـیـف ای ـتل آوـی ـه
ار ا ـشرکت ـمرـتب در ـتـظاـهرات ـخواـسـت ـهزاران ـنـفر ـب
ـقـطع ـفوری ـجنگ، ـترک ـمـناـطق اـشـغاـلی و ـبر ـقراری

مذاکرات صلح با رهبری فلسطین شده اند.

همان زنجیر ها
د که ر اـین دارـن ـیـلی ـسـعی ـب ان اسـراـئ حکمـرواـی
ـطه ای ـمـوـمی را از اـین مــسـاـله که راـب ـظـر افکار ـع ـن
ار دوـلت ـشارون ـنزدیک ـبـین ـسـیاـست ـهای ـجـناـیت ـب
سـاـنی و جـاـنی اـعی و اـن ـم ای ـسنگـین اـجـت ـنه ـه زـی و ـه
ـنحـرف ـیـلی هـا وجـود دارد، ـم رـیت اسـراـئ رای اکـث ـب

سازند.
د کرده اـست. ـی اـی ا را ـت ظـر ـم اره ـن دگی دو ـب زـن
وان کارگران دارد: ـنـمی ـت راـئـیل چاره ای ـن دوـلت اـس
دون رار داد ـب اـضت ـق ـطـیـنی را ـتـحت رـی ـس ردم ـفـل و ـم
ردم ده ای از ـم اـضت شـاـمل ـبـخش ـعـم آنکه اـین رـی
ا را ـطـیـنی ـه ـس وان ـفـل ود. ـهمچـنـین ـنـمی ـت ـش راـئـیل ـن اـس
دون رار داد ـب ر ـق ـی شـار و ـتـحـق داوم ـتـحت ـف طـور ـم ـب
آنکه این ـفـشار و ـتحقـیر بـطور هـمزـمان ـشامل فـقـیران-
ـبیکاران و کارگران اـسراـئـیـلی ـنـشود. زـنـجـیر ـهاـیی که
نـاـطق اـشغـاـلی از آـنهـا ـنی هـا را در ـم ـی ـط ـس آزادی ـفـل
گرفته اـند، همان زنجـیر هایی است که دستـهای طبقه
ـسـته اـمـعه اـسراـئـیـلی را ـب ر زـحـمتکـشان ـج اـی کارگر و ـس
ا هـدف ـصـلح ، اـسی ـب ـی د. آشکارا یک راه ـحل ـس اـن
اـمنیت و اـمـید ـبرای فلـسطـینی ـها می ـتواـند ـشراـیط بهـتر
اـقـتـصادی و اجـتـماعی ، اـمـنیت و اـمـید را ـبرای اـسراـئیل

بوجود آورد....یعنی نه نقشه بلکه خود راه.

ردم ای وـسـیـعی از ـم اـیل ـبـخش ـه پاـسـخی ـبه ـتـم
ا وـنـیـست ـه ار ـشرکت کـم واـسـت اـشد که ـخ ـمی ـب
وـنی اـسی کـن د ـسـی ال در روـن ـسـتـقـیم و ـفـع ـبـطور ـم

کشور، در شورای حکومتی، می باشند.»
ی از ـن ـی ی ـعـقب ـنــش ـن ن ـشـرکت ـبه ـمـع « اـی
رـعت ا و کوـشش در ـجـهت ـس ای ـم واـسـته ـه ـخ
ـسـتـقل و ـمـلی دن ـبه ـتشکـیل یک دوـلت ـم ـبـخـشـی
ـجـــاد یک ـعـــراق واـحـــد، در ـعـــراق، و اـی
دموکراتیک و فدرال نمی باشد.» « باید متذکر
م که ـبــر رغـم هــمه پیچـیــدگی ـهــا و ـشــوـی
ـمـای ی، دورـن ـت شکالت، کار ـشـورای حکوـم ـم
ر ـشی ـنـقش آن،  ـقـبل از ـه ر ـبـخ ـی اـث اـلـیت و ـت ـفـع
ده آن، شکـیل دـهـن ای ـت روـه ـی اد ـن زی ـبه اـتـح چـی
ـاـبـد و دیگر ـتـرش ـی ـاـیـد گـس که ـبه ـبـاور ـمـا ـب
رـضد رژـیم ارزه ـب ای ـمـیـهـنی را که در ـمـب روـه ـنـی
رد، ر بگـی د، در ـب رکت داـشـته اـن وری ـش اـت دیکـت

بستگی دارد.»
ـیـرکل ـحـزب ـیـد ـمـوـسی، دـب ـیـد ـمـج ـم ـیق ـح رـف
ـصعـاح» اـمه «اـل ا روزـن صـاـحـبه ای ـب رادر، در ـم ـب
ت ـکه حــزب کــوـشـش دارد  از طــرـیق گـف
ردم وـقـعـیت ِـم وـمـتی «ـم ورای ـحـک رـکت در ـش ـش
ـعراق و ـنـقش أـنان در دـفاع از ـمـناـفع ـشان را ـباال
رای «سـرـعت ـین از دوره گذار ـب رد»، ـهمچـن ـب ـب
یـاـسی ـبه دـست ـتقـال قـدرت ـس یـدن ـبه اـن ـبخــش
روع ـبه ا ـش ور اـینکه آن ـه ـظ ـن راق، ـبه ـم ردم ـع ـم
ـان را ـودـش ـور ـخ ـور کـش ت و اداره اـم حکوـم

بکنند»، استفاده کند.  
ـاره مــوـضع ی در ـب ـا سـئــواـل در راـبــطه ـب
ورای حکوـمـتی» و ـسـبت ـبه «ـش ا ـن ریکاـیی ـه آـم
تـوـقف نکه آیـا آن هـا از ـحق «وتـو» بـرای ـم اـی
د کرد، اده خـواـهـن ات آن اـسـتـف ـصـمـیـم کردن ـت
ن ـیق حـمـیــد مــوسـی تــوضــیح داد که اـی رـف
ـموـضوـعی ـنـیـست که ـبـشود ـبـطور ـقاطع در راـبطه
ا آن ـنـظر داد چونکه «ـهیچ ـحاکـمـیت واـحدی ـب
ار دارد».  « در کـن رای ـتـصـمـیم گـیری وـجود ـن ـب
اـمه 1483 ـن ـطـع وـسط ـق اـلی که ـت حـاکـمـیت اـشـغ
ـته، اـف وـنـیت ـی اـن ان ـمـلل ـق ـنـیت سـازـم شـورای اـم
رار دارد که ورای حکوـمـتی ـق درت ـش ون ـق اکـن
وـسی وـسـعه آن اـست.» رـفـیق ـم ورا در ـصدد ـت ـش
ار دـشوار اـست ـسـی اـضاـفه کرد که اـین ـمـسـیری ـب
وب اده ـمـحـس وق اـلـع ـشی ـف ر ـعـمـلی چاـل ـظ و از ـن
ـمی ـشود «اـما اـعـضای ـشورا آـماده ـهـسـتـند که از
دی ـبـین دو رـیق گـفتگوی داـئـمی و ـبـحث ـج ـط
ش را بپذـیـرـنـد.» اوگـفت که ن چاـل ـطـرف، اـی
طـرح ـمل ـم ـمه وتـو در حـال حـاضـر در ـع «کـل
ا ـمی ـنـیـست وـلی، اـین ـبه آن ـمـعـنی ـنـیـست که ـم
اکـمـیت ود ـح ر گرـفـتن وـج ـظ دون درـن واـنـیم ـب ـت

دیگر در کنارمان عمل کنیم.» 

شرکت حزب کمونیست عراق
در «شورای حکومتی»



اـین درـست اـست که ـشارون وـبوش ـمی ـتواـنـند ـنـقشه راه داـشـته ـباـشـند، در مـقابل ـما ـنـیروـهای صـلح دوـست و ـمتعـهد
ـجاده را دارـیم وـباـید آن را حـفظ کـنـیم. ـجاده ای که ـضرورـتاٌٌ ازـمـسـیر ـنـشان دادن اـشـغال فـلـسـطـین ـبه ـعـنوان ـمـنـشاء اصـلی
وان ـسـطـین را ـبه ـعـن ردم ـفـل اـنـیت ـحـقوق ـم ـسـطـین ـمی گذرد. ـجاده ـیی که ـحـق ادـله اـسراـئـیل- ـفـل اـیت در ـمـع ـخـشوـنت و ـجـن
اـنـیه ـمـشـترک اـسراـئـیـلی- دـلـیل اـصـلی ـبرای ـخاـتـمه اـشـغال ـفـلـسـطـین ـبه رـسـمـیت ـمی ـشـناـسد. ـجاده ای که ـبه آن در یک ـبـی
ـسـطـیـنی  که ـبـیش از ـهزار ـنـفر از ـشـخـصـیت ـهای ـصـلح دوـست از ـهر دو ـطرف آن را اـمـضا و ـمـنـتـشر کرده اـند اـشاره ـفـل

شده است- این بیانیه خواستار ایجاد یک  گروه عمل مشترک برای صلح اسرائیل- فلسطین  شده است.
دارد، ـصـلح ود ـن ود وـقـتی که گـفت:  راـهی ـبه ـصـلح وـج را پـیش ـبـیـنی کرده ـب ر کـینگ آـن وـت ارـتـین ـل اده ای که ـم ـج
خود راه است.   و اـین هنوز سئوال اـصلی است که همچنین در مورد نـقشه جاده نیز ـصدق می کند: آـیا از آن به عنوان
راـهی ـبرای رـسـیدن به صـلح اـسـتـفاده ـخواـهد ـشد و ـیا ـفـقط راـهی ـفرـعی اـست ـبرای اـجـتـناب از ـصلح واقـعی. ـجنگ اـخـیر
ار ـفـلـسـطـین ـشروع ا اـشـغال ـمـجدد ـمـناـطق ـتـحت کـنـترل دوـلت ـخود ـمـخـت ـتوـسط دوـلت ـشارون در اواـخر ـمارس 2002  ـب
وـسط ـسـطـین ـت ردم ـفـل وق ـمـلی ـم ردن ـحـق رای از ـبـین ـب اه گذـشـته ـب داوم در 33 ـم رـحـله ـیی دیگر از ـجنگ ـم ـشد. و اـین ـم
ـنـیروی ـنـظاـمی ـبود. ـهدف اـین جنگ از یک ـطرف از ـبـین ـبردن حق ـفـلـسـطـین ـبرای ـتشکـیل یک دولت ـمـستـقل در ـجوار
دوـلت اـسراـئـیل و از ـطرف دیگر ـتحکـیم ـحاکـمـیت اـسراـئـیل و ـشـهرکـهای ـساـخـته ـشده اـسراـئـیـلی در ـمـناـطق اـشـغاـلی ـسال
1967 اـست. ـبرای جـلوگـیری از روـند کـشـتار و ـخوـنرـیزی ـباـید عـلت اصـلی ـجـناـیت و ـناـبودی را ـیاـفت و ـبا آن ـبرـخورد
کرد و آن هـمانا کنـترل مداوم ـسرزمین ـهای اشغال ـشده در ژوئن 1967 توـسط اسرائیل است. در ـمدت 36 سال اـشغال
ـنـظاـمی ـمداوم اـین ـمـناـطق ـتوـسط اـسراـئـیل، 140 ـشـهرک ـمسکوـنی اـسراـئـیـلی در اـین ـسرزـمـین ـها ـساـخته ـشده اـست، ـبـیش
ازیک  ـسوم ـمـناـطق اراـضی ـنوار ـغزه و کراـنه ـغرـبی ـتوـسط اـسراـئـیـلی ـها ـتسـخـیر ـشده اـست و ـجـناـیات ـجنگی زـیادی ـبر
ـضد ـمـلت ـفـلـسـطـین روا ـشده اـست. اـین اـشـغال ـنـظاـمی 36 ـساـله کـماکان ـغـیر ـقاـنوـنی، ـغـیر اـخالـقی و ـسرچـشـمه ـتـعرض و

تهاجم در منطقه است.
سیاست شارون:

ا ر پاـیی ده ـه ول ـب ـسـئ ود در گذـشـته ـم اـمی ـخ ـظ ر ـن اـمی و ـغـی ـظ ای ـن راـئـیل  که در پـست ـه ر اـس ارون  ـنـخـست وزـی ـش
ـشـهرک ـمسکوـنی اـسراـئـیـلی در ـمـناـطق اـشـغاـلی، ـخراب کردن ـصدـها ـخاـنه ـعرب ـنـشـین، ـجنگ ـعـلیه ـلـبـنان در ـسال 1982
که ـشامل ـقتل ـعام در دو اردوگاه پـناهـندگان ـفـلـسـطیـنی  ـصـبرا  و  ـشـتیال  گردـید- ـبوده است، یک ـسـیاست ـمـبتـنی ـبر زور و

بخصوص خشونت برضد مردم فلسطین و رهبری آن اعمال می کند.
ـبا وـجود اـینکه ـما در ـقرن ـبـیـست و یکم زـندگی می کـنـیم، ـشارون کـماکان پرچم اـستـعـمارگری را ـبدـست دارد. او
د دگی ـمی کـنـن اـلی زـن اـطق اـشـغ ـسـطـیـنی که در ـمـن ون ـفـل ـیـلـی ر 3/5 ـم راـئـیل اـست که ـب اد اـست که اـین ـحق اـس راـین اـعـتـق ـب
حکـمرواـیی کـند و ـمی ـتوان ـحـقوق ـمـلی ـفـلـسـطـیـنی ـها را از ـطرـیق ـبرـتری ـنـظاـمی از ـبـین ـبرد. ـبه ـنـظر ـشارون ـتـمام ـمـناـطق
اـند. او ـحاـضر اـست ـخود ـمـخـتاری ـهای اه ژوـئن 1967 ـبرای ـهـمـیـشه ـتـحت کـنـترل اـسراـئـیل ـخواـهـند ـم اـشـغال ـشده در ـم
مـحدودی را به ـعـنوان  ـبـنـتوـسـتان ـها  (ـمـناطق مـحدود ـخودمـخـتار ولیکن ـتحت کـنـترل)  که ـشامل اـموری ـنـظـیر تـعـمـیر ـجاده
اـلی اـطق اـشـغ د ـمـن د، وـلیکن اـین ـفـقط در 40 درـص رار دـه ا ـق ـطـیـنی ـه ـس ار ـفـل ـی ود، در اـخـت اـضالب ـمی ـش ـسـتم ـف ا و ـسـی ـه
رای اً ـب ـسـلـم رد (دردـناک ـم ام ـمی ـب ا ـن ازات دردـناک  از آن ـه اـبه  اـمـتـی ارون ـبه ـمـث ود. اـین آن اـمری اـست که ـش واـهد ـب ـخ
ود اداـمه اـین ـجنگ اـیی ـخ ای روـی دـفـه دن ـبه ـه رای رـسـی ارون ـب اـمه دوـلت ـش رـن ود که ـب د ـش اکـی د ـت اـی ا).  ـب ـسـطـیـنی ـه ـفـل
وـحـشـیانه اـست. در ـبرـنامه ـهای ـشارون ـجاـیی ـبرای یک دوـلت ـمـستقل و ـقابل دوام ـفـلـسـطـیـنی که در ـجوار اـسراـئیل ـبـطور
صلح آمـیز ـقرار  داـشته ـباـشد وـجود ـندارد و ـبرای آنکه ایـجاد یک دوـلت فـلسـطینی را از دـسـتورکار ـخارج کـند، ـشارون
ـبه ارـتش اـسراـئـیل دـسـتور داده اـست که ـبـطور ـسـیـسـتـماـتیک ـتـمام ـساـخـتارـها و ـموـسـسات دوـلـتی و ـتـمام ـنـهادـهای ـمدـنی را
که از زمان ـموافقتـنامه اسـلو بر پا گردـیده اند، ـنابود ـسازد. به همـین دلیل ـعرفات رهـبر دولت ـخود مختار ـفلسطـین تحت
ـمـحاـصره ـقرار گرـفـته اـست و ـساـخـتـمان ـهای اداری ـمرکزی اـین رـهـبری در  رام اهللا  ـعـمالً ـناـبود ـشده اـند. ـبه ـنـظر ـشارون

هدف اصلی از حذف عرفات، خارج ساختن فلسطین مستقل از دستور کار روز است.
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ایسام مخول، دبیر کل حزب کمونیست اسرائیل و عضو مجلس اسرائیل ( کنست)

اگر آنها نقشه راه دارند، ما جاده را داریم! 
متن سخنرانی در اجالس بین المللی سازمان ملل در حمایت از صلح در خاورمیانه، کیف،
اوکرائین 24-23 اردیبهشت 1382

دوـلت ـشارون از مـقاوـمت ـمردـمی فـلـسـطـین در مـقابل
رای اـسـتـقالل ـمـلی و ا ـب ای آـنـه واـسـتـه ال و  از ـخ اداـمه اـشـغ
ـبـر اـست. وـبـرای ســـرکوب آـمـال ـتـقل ـبـا ـخ ـس کـشـور ـم
ا رـهاـیی از اـشـغال ـنـظاـمی، ارـتش اســراـئـیل آـنـهادر راـبـطه ـب
ـبه ـشـهرـهای ـفـلـسـطـیـنی و اردوگاـهـهای ـمـهاـجرـین ـفرـسـتاده
ــی ـهـا ـبه ن ـی ن ـجنگ وادار کردن ـفلـســط ـشـد. ـهـدف اـی
ی اداـمه اـشـغـال ـــن ی ـشـارون ـیع ـیـل ـم پذـیـرش  راه ـحل  ـتـح
ـیل ـشهـرهـا و ش اسـراـئ ـیل ـمی بـاشـد. ارـت ظـاـمی اسـراـئ ـن
ـیـر ـمی کـنـد، ـسـخ اردوگاـهـهـای ـمـهـاـجـرـین را دوـبـاره ـت
ـمـال ـمی کـنـد، اـعـداـمـهـای ـبـدون نگی اـع ـنـاـیـات ـج ـج
اـمی و اـقـتصـادی ـظ ره ـن اـص د، ـمـح ام ـمی دـه اکـمه اـنـج ـمـح
ـطـین را ـتـحت رـیـاـضت و ـس ـبـرـقـرار ـمی کـنـد، ـمـردم ـفـل
اـنی را ـقـطع ـمی رار ـمی دـهد و کمکـهای درـم گرـسنگی ـق
ــوزش در ــوزان را از آـم ــد، کودکان و دانــش آـم کـن
ان از ـمی دارد و از وـضع ـحـمل زـن ا ـب ـمدارس و داـنشگاـهـه

در بیمارستانها جلوگیری می کند.
رقابت برای انحصاری نمودن نقش قربانی :

ـنـهـا ـیل ـنه ـت ـمـاـیت دوـلت آـمـریکا، اـسـراـئ ـتـحت ـح
ا را ـتـصاـحب ـمی د، زـمـین ـه ال ـمی کـن ارا اـشـغ ـسرزـمـین ـه
کـند، ـمـناـبع آب ـفـلـسـطـین را کـنـترل  ـمی ـنـماـید و ـفـلـسـطـیـنی
ـیـر و ـسـرکوب ـمی کـنـد ـبلکه ـمی کوـشـد ـبـا ـهـا را ـتـحـق
راـیط اـنی اـین ـش رـب ر اـینکه چه کـسی ـق ر ـس ا ـب ـسـطـیـنی ـه ـفـل
اـست ـبه رـقاـبت ـبرـخـیزد. و ـبدـین ـترـتـیب ـحق ـفـلـسـطـیـنی ـها
ان اـشـغال ـنـظاـمی اـسراـئـیل از اـنـی رـب اـساـیی ـبـعـنوان ـق را ـبه ـشـن
آـنـها بگـیرد. اـسراـئـیل ـبا ـبرـخورداری از ـحـماـیت ـبدون ـقـید
و ـشرط آـمریکا، ـنـمی ـخواـهد ـتوـجه افکار ـعـموـمی روی
رکز ان دادن ـبه آن ـمـتـم اـمی و ـخواـست پاـی ـظ ال ـن ر اـشـغ اـم
ده را اـله ـعـم ـس ان آن ـم اـمـی راـئـیل و ـح ر اـین اـس اـب ـن ود و ـب ـش
ظـر نـد. ـبه ـن ظـاـمی اـعالم ـمی کـن خـشـوـنت و ـنه اـشغـال ـن
اـسراـئـیل، ـحـقوق ـحـقه ـمردم ـفـلـسـطـین و اـجرای ـمـصوـبات
ـسازـمان مـلل ـنـمی ـتواـنـند ـجزو دـسـتور اـصـلی در کـشاکش
ران دوـلت ر رـهـب ـظ رد. در ـن رار گـی راـئـیل ـق ـسـطـین و اـس ـفـل
اـسراـئیل ـتـنـها اـمـنـیت اـین کـشور ـباـید ـموـضوع ـبـحث ـباـشد.
ـسـاـئل ـمی ـتـواـنـد ـم ـیـلی ـن ـتـورکار آـمـریکاـیی-اـسـراـئ دـس
ـات ـاـی ـن م، ـج ـاـج ـه ـاری، ـت ـم ـع ـت م اـس ـت  کوچکی  چون ـس
ار روزاـنه کودکان ـسـطـیـنی، کـشـت ـجنگی، اـمـحاء ـفـعاالن ـفـل
ات  و اـه ـب ـت ـسـتمـاـتیک  اـش ـی اـست ـس وـسط ـسـی ـطـیـنی ـت ـس ـفـل
وـجه اـعالم ـمی را ـم رورـیـسم دوـلـتی- که دوـلت ـبوش آـن ـت
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