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 صفحات ديگر

 قتل هدي صابر، يک جنايت ديگر جمهوري اسالمي
  ١٢بهروز مهر آبادي، صفحه  

 جنايت خميني شهر و خشم مردم
  ١١صفحه  يا شار سهندي، 

 انقالب يا دمکراسي ضد انقالبي: تونس ومصر
 ١٢مجيد آذري، صفحه  

 خرداد روز ٣٠پيام مادر فرزاد کمانگر به مناسبت روز 
 جهاني در حمايت از زندانيان سياسي

  ١٣صفحه  
به نام نامي عشق و انسانيت : بيژن فتحي و مهوش عالسوندي

 !در تظاهراتهاي  بيست ژوئن شرکت کنيم
 ١١صفحه  

 اخبار مربوط به كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٨صفحه  

 ٩برنامه هاي سخنراني مريم نمازي در دو ماه آتي، صفحه 

در اين دور و زمانـه، اسـالم،         
به خاطر وجود جنـبـش اسـالمـي          

اسالم بـه    .   اهميت پيدا کرده است   
خودي خود، تفاوتي بـا مـذاهـب          

باورهـا، دگـمـهـا، و         .   ديگر ندارد 
. اصول همه مذاهب يـکـي اسـت         

من به مذهب خوب و بد اعتـقـاد         
از نظر من، همـه مـذاهـب         .   ندارم

مذهب بايد با هشدار   .   بد هستند 

مـثـل هشـدار        -در باره سالمتي    
 -ســالمــتــي در بــاره دخــانــيــات        

 ".مذهب ميکشد: "همراه باشد
اما با هـمـه ايـنـهـا، در ايـن               
دوره، بايد مـيـان مـذاهـب عـلـي             
العموم و اسالم به طور ويژه تمايـز   

اما ايـن تـمـايـز قـائـل            .   قايل بود 
شدن به هيچ دليل ديگري نيسـت       
مگر اينکه اسالم يک ايدئـولـوژي       

 
 بازتاب هفته

 
 رقص جمعي جوانان در مرکز شهر يزد 

 
 کودکان قربانيان ميليوني نظامي ضد انساني

 
 حکومتي مفلوک و نمايشهايي مضحک

  بهروز مهر آبادي
 !زناني که براي جمهوري اسالمي خطرناکند

 سهيال شريفي  
 

 
 انگيزاسيون اسالمي

 متن سخنراني مريم نمازي در کنفرانس جهاني آته ئيستها در دوبلين     

 
سي خرداد در طول حيات ننگين جمهوري       
اسالمي با دو تحول و نقـطـه عـطـف سـيـاسـي                 

ســي خــرداد شــصــت روز         :   تــداعــي مــيــشــود    
سرکوب خونين و نهائي  انقالب پنجاه و هفـت          
و سي خرداد هشتاد و هشت روز کشـتـه شـدن              

ظــاهــرا در هــردو واقــعــه بــا تــوحــش و                 !   نــدا
سرکوبگري رژيم مواجه ايم اما فرق اساسي اي        

سي خرداد شصت آغـاز     .   بين اين دو روز هست    
مواجهه گستـرده و خـونـيـن و رودرروي رژيـم                 

حکومت .   اسالمي با انقالب پنجاه و هفت بود      
ضد انقالبي جـمـهـوري اسـالمـي کـه بـه اسـم                    
انقالب بقدرت رسيده بود نـمـيـتـوانسـت بـدون              

. سرکـوب خـونـيـن انـقـالب در قـدرت بـمـانـد                    
انقالب بعد از قيام بهمن همچنان ادامه داشـت     
و سي خرداد روز آغاز سرکوب خونين و وسـيـع           
مردمي بود که  ضد انقالب تازه بقدرت رسيده         
را نميپذيرفتـنـد و بـراي تـحـقـق خـواسـتـهـاي                     

در .   انسانيشان همچنان بمبارزه ادامه ميدادند    
سي خرداد شصـت جـمـهـوري اسـالمـي بـروي                
مردم تيغ کشـيـد و ايـن آغـاز رونـد تـثـبـيـت                       

 .حکومت اسالمي بود
اما  سي خرداد سال  هشـتـاد و هشـت،                  

برخالف و در واقع  در نـقـطـه مـقـابـل خـرداد                     
شصت، روز سر برآوردن يک جـنـبـش انـقـالبـي               

خـرداد  .   عظيم عليه جمـهـوري اسـالمـي اسـت           
شصت پايان يک انقالب بود و خردادهشـتـاد و           

انقالبي عليه نـظـام بـه      .   هشت آغاز يک انقالب   
ندا سمبل و   .   حضيض افتاده جمهوري اسالمي   
انـقـالبـي کـه       .   چهره جهاني ايـن انـقـالب اسـت          

عليه جمهوري اسالمي، ستـون فـقـرات اسـالم            
سياسي و دژ ارتجاع در منطقه، سر بلنـد کـرد             
و پيشقراول انقالباتي شد که يکسال نـيـم بـعـد              

از مـحـمـد      .   همـه مـنـطـقـه را بـه لـرزه درآورد                 

اصـغـر کـريـمـي          : انترناسـيـونـال   
نشست وسيع کميته مرکزي حـزب      
هفته پيش برگزار شـد و يـکـي از             
دستوراتش طبق مـعـمـول گـزارش         

فعاليتهاي حـزب طـي شـش مـاه             
گذشته يعني در فاصله دو پـلـنـوم          
بود که اين گـزارش را شـمـا ارائـه              

قطعنامه در مورد پـيـشـرويـهـاي         
مــن فــكــر   .   جــنــبــش كــارگــري اســت     

ميكنم اوضاع سياسي امروز ايجـاب      
ميكند كه در ادامه همه قـطـعـنـامـه            

هايي كه در مـورد اوضـاع سـيـاسـي              
ايران داشته ايـم، در مـورد مـنـشـور               
جنبش سرنگوني داشته ايـم و غـيـره            

 
 حزب کمونيست کارگري در شش ماه گذشته
 گفتگويي با اصغر کريمي رئيس هيئت دبيران حزب      

١٠صفحه   ٢صفحه     

٣صفحه   ٤-٥صفحات   

 

پشت يک جنبش سياسـي ارتـجـاعـي         
راست افراطي است کـه در جـاهـايـي            

با قانون شريعه بـه عـنـوان          -در دنيا  
در قـدرت      -کد قانوني اصـلـي اش          

 .سياسي است
اسالم امروز مورد توجه مـاسـت        
به اين خاطر که در زير انـگـيـزاسـيـون        
اســالمــي زنــدگــي مــيــکــنــيــم و نــه            
٦صفحه  آنچنانکه طرفدارانش مطرح ميکنند      

 
 سي خرداد، روز ندا و نداها

 
  دادستان دادگاه بين المللي کيفري الههنامه مينا احدي به 

 ٩صفحه  
 ...آقاي سروش سهم خودتان را در ساختن اين لجنزار 

 
 !تجاوز به زنان اين بار در خانه هاي خودمان

 ١٤مينا احدي، صفحه   

 
 پيشروي کارگران را ما بايد ثبت و برجسته کنيم

 توسط  " پيشرويهاي جنبش کارگري   "معرفي قطعنامه  
  کميته مرکزي  ٣٦شهال دانشفر در پلنوم 

 حميد تقوايي  

  شهر جهان٤٧ خرداد  در حمايت از زندانيان سياسي در ٣٠ ژوئن، ٢٠ ١٣صفحه 



 2 ١٣٩٠خرداد ٢٧ انترناسيونال 

اول بـگـويـيـد ارزيـابـي شـمـا از                .   داديد
فــعــالــيــتــهــاي حــزب طــي ايــن مــدت            
چــيــســت؟ حــزب طــي ايــن مــدت چــه             
تاثيراتي گذاشته، چـه قلـه اي را فـتـح               

  کرده و چه گامهايي جلو برداشته؟
 تا منظـور از قلـه چـه            : اصغر کريمي 

شايد قله اي فتح نکرده باشيم اما ! باشد
کارهاي مهمي انجام داده ايم که مـا را          

حـزب  .   به قله هـا نـزديـک تـر مـيـکـنـد                
کــمــونــيــســت کــارگــري يــک حــزب بــا             
موجوديت قوي و عرصه هاي مـتـنـوع          

نياز . فعاليت است که نياز جامعه است
طبقه کارگر و قطب چپ جامعه است و        
از خالل اين فعاليت ها جاي خود را در          
مــيــان کــارگــران و مــردم مــحــکــم تــر             

توقعات، مطالبات، فـرهـنـگ      .   ميکند
سياسي و شاخص ها و استانداردهائـي       
را جا مي اندازد که همه به سـهـم خـود              

ايــنــهــا را بــه ســادگــي        .   حــيــاتــي اســت  
نميتـوان انـدازه گـرفـت امـا هـر نـاظـر                   
منصفي که به فضاي سياسي ايران نگاه 
کند رد پاي فعاليت حزب را، فرهنگ و 
مطالبات حزب را در تک تـک حـرکـات            
سياسـي اعـتـراضـي مـردم بـه وضـوح                

حزب نماينده قطب چپ .   ميتواند ببيند 
و کمونيست جامعـه اسـت در مـقـابـل              

نماينده قطب . قطب يا قطب هاي راست
سرنگوني است در مقابل اصالح طلبان  
و طرفداران برکناري جمهوري اسـالمـي       

. بدون انقالب و دخالت توده هاي مـردم       
نماينده سکوالرها و بـي مـذهـب هـاي            
جامعه است در مـقـابـل اسـالمـيـون و               

نــمــايــنــده    .   ســازشــکــاران بــا اســالم          
آزاديــخــواهــي کــامــل زنــان، نــمــايــنــده        
خواست آزادي بي قيد و شـرط بـيـان و              
عقيده، نماينده برابري طلبي عـمـيـق و          
همه جانبه و مخالف هر نوع شکنجه و        
اعدام و ساير اعمال وحشيانـه جـنـبـش           
اسالمي و حکومت اسالمـي اسـت در           
مقابل گرايشات و احزاب و سازمانهاي 
عقب مانده و دست راستي که آنجا هـم        
که اپـوزيسـيـون مـحـسـوب مـيـشـونـد                 

فـعـالـيـت هـاي        .   ترمزي بيشتر نيستند  
حــزب، آکســيــون هــا و تــبــلــيــغــات و              
انتشارات و ساير فعالـيـت هـاي حـزب            
همگي در خدمت تقويت قـطـبـي اسـت           

از نظر حـجـم فـعـالـيـت           .   که اشاره کردم  
نــيــز، يــک حــزب اکــتــيــو اســت کــه در             
جغرافياي نسبتا وسـيـعـي از ايـران تـا              
بسياري از کشورهاي ديـگـر فـعـالـيـت             

اين مجموعه تاثيرات خود را بـر        .   دارد
فضاي جامعه و حرکت هـاي سـيـاسـي            
مختلف حـک مـيـکـنـد و قـطـب چـپ                   

جامـعـه را، جـنـبـش مـا را، جـنـبـش                    
کمونيسم کارگري را تقويت ميکند و به 

مـجـمـوعـه     .   مردم افق روشني مـيـدهـد      
فعاليت هاي شش ماه گذشته، اين روند 

  . را تقويت و تعميق کرده است
 بـطـور مشـخـص تـر            : انترناسـيـونـال   

ميشود بگوييد فعاليتهاي حزب در چه      
عرصه هايي بوده و چه کارهايي انـجـام         

  شده؟
 عرصه هائي که حـزب       : اصغر کريمي 

و کادرها و فعالينش در آن شرکت دارند 
و يا خود سازمانده آن هسـتـنـد بسـيـار             
متنـوع اسـت و رديـف کـردن و شـرح                   
فعاليت ها با توجه به گستـردگـي آنـهـا            

تقريبا عرصه اي از . اينجا عملي نيست
حقوق مردم نيست کـه مـوضـوع جـدال            

اينجا . حزب و اعضا و فعالينش نباشد
اما ميتوانم چند نمونه برجسته را اشاره 

 : کنم
زنداني سيـاسـي و اعـدام در ايـران دو                
موضوع مهـم در جـمـهـوري اسـالمـي              
هستند که هست و نيست حکومـت بـه         

در فاصله دو پلنـوم     .   آن گره خورده است   
. کارهاي خوبي در اين زمينـه داشـتـيـم          

واحــدهــاي حــزب در خــارج کشــور و               
کادرهاي حزب مـبـتـکـر حـرکـت هـاي              
بزرگ و آکسيون هاي سـراسـري بـزرگـي           
بودند و الگوهاي تازه اي از مـبـارزه را            
شکل دادند کـه ظـرفـيـت زيـادي بـراي               
گســتــرش دارد و امــيــدوارم ايــن نــوع            
فعاليت ها در دوره آتـي ابـعـاد بسـيـار             

شهرت مينا احدي و . بزرگتري پيدا کند
کميتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام و                      
سنگسار دستاورد بزرگي است که بويژه    
در هماهنگي با تلويزيون کانـال جـديـد          
ما را به حرکت هاي مربوط به اعدام در 
ايران مدام متصل و در خط مقـدم ايـن           

در ادامـه تـالش       .   مبارزه نگاه مـيـدارد    
جهاني عليه سنگسار و اعدام سکـيـنـه         
محمدي آشتياني که يکي از بـرجسـتـه         
ترين و قدرتمندترين کمـپـيـن هـاي مـا             
بود، در ايـن دوره نـيـز آکسـيـون هـا و                   

ــم              ــمــي صــورت دادي ــه ــدامــات م . اق
همينطور در زمينه دفـاع از زنـدانـيـان            
سياسي در مسير خوبي قرار گرفتيـم و         
کادرها و ارگانهاي حزب و يا نهادهائي  
که به ابتکار حزب يـا کـادرهـاي حـزب             
شکل گرفته است، و مشـخـصـا شـيـوا             
محبوبي نقش بزرگي در گسـتـرش ايـن          
مبارزه داشتند و الگوهـاي تـازه اي از            
مبارزه را به جـلـو کشـيـدنـد کـه بـويـژه                  

امکان ميدهد طيف هاي مختلـفـي بـا          
عقايد متفاوت در اين مـبـارزه دخـيـل            
شوند و ابعاد بزرگتري به ايـن حـرکـات            
بدهند و اين به سهم خود کمک ميکـنـد         
که قطب چپ جـامـعـه بـرجسـتـه تـر و                   

 . موثرتر عرض اندام کند
در فــاصــلــه بــيــن دو پــلــنــوم مــا              
همچنين حضور در کـنـفـرانـس سـاالنـه            

بـا ايـن     .   سازمان جهاني کار را داشتيـم     
نوع فعاليت در يک مجمع رسمي بـزرگ    
و بين المللي، در همان سـاعـات اولـيـه            
شروع کنفرانس، توجه همه را به حضور       
نمايندگان جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان           
زندانبان و قاتل و شکنجه گر مـعـرفـي           
ميکنيم و صداي کارگـران ايـران را بـه             

کاري کـه    .   اين شکل منعکس ميکنيم   
در عين حال شهامت سياسي و اعتماد       

بدليل استمـرار   .   بنفس باالئي الزم دارد   
در ايـن فــعـالـيــت، ديـگـر بسـيـاري از                  
نمايندگان اتحاديه هاي کارگري هـم بـا         
اين فعاليت ما آشنا هستند و جسـارت        
رفقاي ما را تحـسـيـن مـيـکـنـنـد و از                  

 . کارشان استقبال ميکنند
يک مورد برجسته ديگر، فـعـالـيـت         
چشمگير مـريـم نـمـازي عـلـيـه اسـالم                 
سياسي و قانون شريعه در انگليس است 
که در اين دوره نيز با قدرت جلـو رفـتـه             
است و بـه خـاري در چشـم جـريـانـات                   
اسالمي و جمهوري اسالمي تبديل شده 

فـعـالـيـت هـاي مـريـم از جـملـه                  .   است
سخنراني هاي هر هفته او در کنفرانـس        
ها و شهرهاي مختلف انـگـيـس نـقـش             
مهمي در شکل دادن به افکار عمومـي        
عليه اين پديده شوم و سياه داشته است        
و توجه جامعه انگليس وسـيـعـا بـه آن              

 . معطوف شده است
دعوت از ميـنـا احـدي بـه بـرزيـل               
توسط سازمان ميلنيوم و استقبالي که      
توسط تعدادي از مقـامـات دولـتـي از            
مينا بعمل آمد، اتفاق ديگري است کـه     

اهميت اين مساله . بايد به آن اشاره کنم
اين بود که دولت برزيل تغيير سياستش 
در قبال جمهوري اسالمي را با استقبال 
از مينا احدي که در عين حال ميداننـد       
از اعضاي رهـبـري حـزب کـمـونـيـسـت               

بدنبال اين . کارگري است، نشان ميدهد
مساله بسته شدن بانک تجاري در آلمان       
که طرف حساب اصلي کمک به صنايـع        
اتمي جمهوري اسالمي بـود و مـطـلـب            
اشپيگل که مينا و حزب را بعنوان يـک         
رکن اين اقدام توصيف کرد، در سـطـح           
باالئي موقعيت سياسي حزب و فعالين 

 . حزب را نشان ميدهد
از خالل اين فعاليت ها، تصوير از        
کمونيسم و حزب کمونيست کارگري نيز 

تصــويـر يــک جــريــان      .   عـوض مــيــشــود   
راديکال و اومـانـيـسـت، آزاديـخـواه بـا              

چهره هائي محبوب کـه دسـت راسـتـي          
ترين رسانه ها نيز اينجا و آنجا مجبور        
ميشوند فعاليت هاي آنـهـا را پـوشـش            
بدهند، پابپاي اين فعاليت ها در طيف       

اين نـوع    .   هائي از مردم جا گرفته است     
فعاليت در واقع بر مبناي بحث حزب و        
جامعه است که منصور حکمت در سال 

 مقابل حزب گذاشت و يک تـفـاوت          ٩٨
مهم کمونيسم ما را با ساير جـريـانـات           
چپ نشان مـيـدهـد و اسـتـانـداردهـا و                 
توقعات متفاوتي را از حزب کمونيست 

 . کارگري مطرح ميکند
در داخل کشور نيز فعـالـيـت هـاي           
متنوعي توسط حزب انجام شده اسـت         
که بداليل امنيتي نـمـيـتـوان تـوضـيـح              

همينقدر ميتوانم بگويم که    .   زيادي داد 
در بسياري از اعتراضـات و تـحـرکـات          
مهم کارگري نقش مستـقـيـمـي داشـتـه            
ايم، در بسيـج مـردم بـراي نـپـرداخـتـن                
قبض گاز نقش چشمگيـري داشـتـيـم و           
بويژه از خـالل تـبـلـيـغـات خـود تـالش                 
کرديم سطح توقع مردم را باال ببـريـم و           
بر حق مردم براي اسـتـفـاده رايـگـان از               
خدماتـي مـانـنـد آب و بـرق و گـاز و                     
بهداشت و درمان و آمـوزش و پـرورش           

قطعا اين حرکت را حـزب        .   تاکيد کنيم 
اين يـک ضـرورت زنـدگـي          .   ايجاد نکرد 

مردم بود اما حزب خيلي سـريـع بـا آن           
همراه شد، تقويت کرد، به آن حـقـانـيـت         
داد، پرچـم روشـنـي بـه آن داد، اخـبـار                  
شهرهاي مختلف از نپرداختن قبضها و 
تجارب خوب و کارساز را به گوش بقيه      
رساند، تراکت ها زيادي را در تـعـدادي          
از شهرها پخش کرد و در برخي شهرهـا      
کادرها و فعالين حـزب بـه سـازمـانـده              

 . تجمعات اعتراضي تبديل شدند
از نظـر تشـکـيـالتـي در ايـن دوره                
تعداد قابل توجهي به کـادرهـاي حـزب           
در داخل کشور اضافه گـرديـد کـه ايـن              
فاکتور مـهـمـي در راسـتـاي گسـتـرش               

 . تشکيالت حزب در داخل است
در زمينه تبليغات، کـانـال جـديـد           
کماکان ارگان اصلي تـبـلـيـغـات حـزب             
بشمار ميرود که عليرغـم سـه سـاعـت            

در )   از يک ماه پيش دو ساعت     ( برنامه  
روز به يک کانال توده اي و جـا افـتـاده                
بويژه در خانواده هاي کـارگـري تـبـديـل            

اين ابزار سياسي مهمي براي . شده است
تفويت ايده هاي سوسياليستي و مـدرن       
و ضد مذهـب در تـوده هـاي وسـيـع و                 

بايد همت کنيم و    .   ميليوني مردم است  
ساعات برنامه و کيفيـت و امـکـانـات            

 . فني اش را گسترش دهيم
ــاي                ــدي ــت در عــرصــه م ــي ــال ــع ف
اجتماعي عرصه ديگر فعاليت اعضا و    
فــعــالــيــن حــزب اســت کــه عــلــيــرغــم             
بهبودهائي در اين دوره اما به هيچوجه       

مدياي اجتـمـاعـي     .   رضايتبخش نيست 
به اهرم مهمي در مبارزات مردم تبديل 
شده است و ما خود را همراه با آن وفـق            
نداده ايم که بـايـد در ايـن دوره تـالش                 

بويـژه کـه ايـن        .   مضاعفي داشته باشيم  
لوالي اتصال با نسـل جـوان مـعـتـرض              

اطاق خبر حزب هم در هفته هاي      .   است
اخير به همت احمد فاطمي به زبـانـهـاي          
فارسي و انگليسي پا به حيات گذاشـت      

. که کـارش را تـازه شـروع کـرده اسـت                
ميزان پيشرفت آن نيز بستگي به تعداد       
رفقائي دارد که با آن همکاري ميکننـد    
و خــود بــه چــهــره هــائــي در مــديــاي                

 . اجتماعي تبديل شده باشند
از جدل هاي سياسي حزب، انتشـار   
منشور جنبش انقالبي براي سرنگـونـي       
رژيم، نشريات حـزب، و عـرصـه هـاي              
ديگر فعاليت حزب بدليل طوالني شدن   

  .  بحث ميگذرم
 شما از کـارهـاي حـزب          : انترناسيونال

طي اين مدت راضي هسـتـيـد؟ و کـال             
کميته مرکزي چـه ارزيـابـي اي از ايـن               

 فعاليتها داشت؟
پاسخ به اين سـوال زيـاد         :   اصغر کريمي 
از يکطرف فعالـيـت هـاي        .   ساده نيست 

مهم و موفقي انجام داده ايم که اقالمي 
از آنها را اينجا بطور مـخـتـصـر اشـاره              
کردم و ايـن يـک فـاکـتـور در احسـاس                  

رفقاي مختلفي  .   رضايت ميتواند باشد  
در پلنوم درمورد گـزارش اظـهـار نـظـر              
کردند، اظهار نظرهاي خيلي جالبي هم      
داشتند و تصويرشان مثبت بود ضـمـن         
اينکه اين روحيه در اين پـلـنـوم بـود و               
راستش در همه پلنوم ها هسـت کـه بـه             
اين سطح از فعاليت و موفقيت مطلـقـا         
راضي نيستيم و بايد طور ديگـري کـار          

در واقع حـزبـي کـه بـراي کسـب               .   کنيم
قدرت سياسي مبارزه ميکند، حزبي که 
ميخواهد نقشي تاريخي در جدال هـاي      
سياسي ايران و انـقـالب و سـرنـگـونـي               
جمهوري اسالمي  ايفا کند، نمـيـتـوانـد      
دلش را به آنچه کرده خوش کـنـد حـتـي            

. اگر در اين دوره شاهـکـار کـرده بـاشـد             
البته انتظار اين نيـسـت کـه در عـرض              
شش ماه به همه هدفهاي خود برسيم، با 
اينهمه بنظرم ضعف هائي در کـار مـا،          
از نگرش ما به فعاليت سياسي تا سبک 
کار و سازماندهي وجود دارد که مـانـع         
پيشروي سريعتر و دستاوردهاي بيشتـر      

حزبي که قرار است يک انقالب . ميشود
عظيم را هدايت کنـد بـه مـيـزان نـفـوذ                
بسيار بيشتري در جنبش کارگري و در        
ميان فعالين و رهبران کارگري، به نفوذ 
بسيار بـيـشـتـري در مـيـان جـوانـان و                   
دانشجويان، در ميان فعالـيـن جـنـبـش           

 
 ... حزب کمونيست کارگري در 
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 3 ٤٠٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

١از صفحه    
بوعزيزي  دسـتـفـروش تـونسـي کـه بـا                 
خودسوزيش جرقه انقالب تونس را زد،       
تا خالد محمد سعيـد جـوان مـعـتـرض             
مصري که زير ضربـات مشـت و لـگـد              
پليس جان باخت و نشـرعـکـس پـيـکـر              
مثله شـده اش بـر روي ايـنـتـرنـت  بـه                     

و "   ما همه خالد سعيد هستـيـم      " جنبش  
نهايتا انقالب مصر منـجـر شـد، و تـا              

 سـالـه اي کـه         ١٣حمزه الخطيب کودک    
شــکــنــجــه و قــتــل فــجــيــعــش بــدســت           
مامورين امنيتي سوريـه بـه نـفـرت از             
رژيم بشار اسد ابعاد جهاني داد و آتـش          

ايـن  .   انقالب سوريه را شعله ورتـر کـرد         
. عزيران هر يک نداي انقالب خود بودند      

اينان چهره و مظهر و نماد انساني موج        
انقالبي عظيمي هستند کـه هـمـچـنـان            

 . ميخروشد و سر باز ايستادن ندارد
در ايران نيز اين موج انقالبي گرچه       

. به عقب رانده شد امـا مـتـوقـف نشـد              
رژيم نه قادر به مرعوب و به تسـلـيـم و              
تمکين کشاندن مردم است و نـه حـتـي            
ميتواند از بـهـم ريـخـتـگـي و تشـتـت                   

انـقـالب   .   صفوف خودش جلوگيري کند   
هشتاد و هشت رژيم را به رعشه مـرگ          

بــگــيــر و بــبــنــدهــا و         .   انــداخــتــه اســت   
اعدامهائي که رژيم براه انداخـتـه اسـت          
بيش از آنکه نمايش قـدرت حـکـومـت             
باشد، به درنده خوئي يک حيوان زخـمـي        

. بدام افتاده و مستـاصـل شـبـيـه اسـت             
چنگ و دندان نشان ميدهد و بـه هـمـه             
چيز چنگ ميزند و بيشتر در باتالق فرو 

مقامات حکومتـي بـجـان هـم          .   ميرود
افتاده اند و مانند يـک بـيـمـار مشـرف               
بموت هذيان ميگويند و خزعبالت بهم    

جن و پري و رمل و اسطرالب     .   ميبافند
و طلسم و جادو، خرافات و خزعبـالتـي         
که تنها در کـتـاب کـلـثـوم نـنـه يـافـت                    
مــيــشــد، امــروز بــه گــفــتــمــان اصــلــي           
متحجرين حکومتي عـلـيـه يـکـديـگـر             

ايـن رجـز خـوانـي و           .   تبديل شده اسـت    
قدرتنـمـائـي يـک ضـد انـقـالب پـيـروز                  

هـمـه   .   نيست، تشنجهاي مرگ او اسـت     
حکومتهـا زيـر فشـار مـبـارزات و در                
مقابل درياي نفرت مردمي کـه عـلـيـه            

آنان بپا خاسته اند به هذيانگوئي دچـار       
ــد  ــونـ ــشـ ــيـ ــا          .   مـ ــه هـ ــونـ ــمـ ــريـــن نـ آخـ

پريشانگوئيهاي مبارک و بن علي قـبـل     
 -از ســقــوطشــان و اظــهــارات تــراژدي         

کـمـيـک قـذافـي و بشـار اسـد و عـلــي                     
عـبـداهللا صـالــح در قـبــال تــوده مــردم               
معترضي است که حکـم رفـتـنـشـان را             

 .   صادر کرده اند
خزعبالت مقامات و دار و دسـتـه         
هاي حکومتي در ايران نـيـز از هـمـيـن              

از جـنـس آخـريـن دسـت و            . جنس است 
. پــازدنــهــاي يــک رژيــم رو بــه ســقــوط             

وضعيت حکومت چنان متالطم شده که 
آخرين ته مانده هاي لجن اسالمي بروي 

از زلـزـلـه سـاز بـودن            .   آب افتاده اسـت    
بيحجابي زنان تا جـنـگـيـري و طـلـسـم               
شکني در ميان باندهاي حکومتي و تا       
دعوا بر سر نمايندگي مسـتـقـيـم امـام             
زمان، اينها را تنـهـا مـيـتـوان بـروزات              
متعفن گنداب حکومتي دانست که زير 
فشار انقالب در ايران و در مـنـطـقـه بـه              

 .  تالطم افتاده است
اين وضعيت اسفبار حکومـت يـک        

. دستاورد انقالب هشتاد و هشت اسـت      

به عـقـب رانـدن و حـتـي بـه شـکـسـت                     
کشاندن يک انقالب به معني بيحـاصـل        

انقالب هشتاد . و بي ثمر بودن آن نيست
و هشت نيـز درمـتـحـول شـدن شـرايـط                
سياسي به نفع مردم  در جامعه ايران و          
در کل منطقه تاثيرات وسيع و عميقـي        

 . بجا گذاشت
خيزش انـقـالبـي هشـتـاد و هشـت              
خود حاصل جنبش سرنگوني طلبانه اي 

. بود  که از مدتها قبل پـا گـرفـتـه بـود               
امروز اين جنبش سرنگوني طـلـبـي بـه            
يمن  انقالب هشتاد و هشت گسترده تر 

اکنون  در عرصه .   و عميق تر شده است    
سياست ايـران ديـگـر بـراي هـيـچ نـوع                  

و تغييرات تـدريـجـي و        "   اصالح طلبي " 
سناريوهاي رژيم چنجي جـائـي نـمـانـده           

همانطـور کـه در اثـر انـقـالبـات               .   است
منطقه ديگر براي يکه تازيـهـاي اسـالم          
سياسي در خاورميانه جائي باقي نمانده 

اکثريت عظيم مردم ايران همانند .   است
مردم مصر و تونس و سـوريـه و لـيـبـي              
خواهان سرنگوني کل حکومت و نـظـام        

سرنگوني  کل حکومت و نـه       .   حاکم اند 
ايـن خـواسـت و        !   صرفا رقتن ديکتاتـور  

آرمان قلبي توده مـردم بـجـان آمـده از              
 . رژيمهاي ديکتاتوري حاکم است

در عيـن حـال نـقـطـه ضـعـف ايـن                  
انقالبات در آنست کـه ايـن خـواسـت و              
آرمان قلبي خالصي از شـر نـظـامـهـاي            
حاکم تعين سياسي نيافته و در قـالـب            
يک برنامه و هدف و اسـتـراتـژي روشـن             

بـايـد بـر ايـن         .   سياسي بيان نشده اسـت    
قـدم بـعـدي در        .   نقطه ضعف فائق آمـد    

پيشروي انقـالب در ايـران و سـوريـه و                
حتي در مصر و تونس تبييـن و اعـالم            
مشخص و روشن و شفـاف سـرنـگـونـي            
حکومت و نظام حاکم در اين کشـورهـا          
در قالب يک برنامه و پالتفـرم سـيـاسـي         

منشور سرنگوني اعـالم شـده از         .   است
جانب حزب ما پاسخ به چنين ضرورتي       

ايـن  !   در هم شکستن نظام حـاکـم       .   است
پــيــامــي اســت کــه نــداهــا و مــحــمــد               
بوعزيزيها و خالد سـعـيـد هـا و حـمـزه                
الخطيب ها با از دست دان جان خود بـه   

نظام سرمـايـه،   .  جهانيان اعالم کرده اند 
نظامـي کـه پـيـکـر نـداهـا را  در هـم                       
شکست بايد تمـامـا در هـم شـکـسـتـه                

 .* شود

 
 ... سي خرداد، روز ندا و 

آزادي زن و فعالين سـايـر اعـتـراضـات             
به شبکه هاي سـازمـانـي        .   احتياج دارد 

بيشتر و محکم تر، به تعداد کـادرهـاي       
به مـراتـب بـيـشـتـر و مسـلـط تـر، بـه                      
ابزارهاي دسترسي بيشتر به جامعه و به 
حجم فعاليت بيشتر و مـوثـرتـري نـيـاز            

ما محق نيستيم خـودمـان را بـا           .   دارد
جريانات ديگر مقايسه کنيم و اظـهـار          

بـراي مـا ايـن نـوعـي            .   رضايت کـنـيـم     
مـا خـود     .   خودفريبي محسوب ميشود  

را با آنچه جامعه نياز دارد، انـقـالب و            
سرنگوني نياز دارد مقايسه ميکنيم و       
به همين دليل مدام بايد خـودمـان هـم             
تغيير کنيم تا فعاليت هـاي مـوثـرتـري           

به اين معني خـود حـزب        .   داشته باشيم 
 . براي ما دائما موضوع تغيير است
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ضعف حزب را چـه مـي بـيـنـيـد و آيـا                   
کميته مـرکـزي تـغـيـيـر و تـحـولـي در                   

  فعاليتهاي حزب را در دستور گذاشت؟   
سالها قـبـل مـنـصـور          :   اصغر کريمي 

حکمت روي دو نقطه ضـعـف انـگـشـت            
جونيوريسم و کمـبـود مـنـابـع          .   گذاشت

مالي که سد راه بسياري از فعاليت هـا          
اين نقطه ضعف ها همچنان به . ميشود

قوت خود باقي است اما ميخواهم سـه        
نقطه ضعف مـهـم ديـگـر را هـم بـه آن                  

 : اضافه کنم
اولين ضعف مهم اين است کـه نـيـروي            
زيادي به حزب و فعاليت ها و کـمـپـيـن            

هايش نزديک ميشود اما آنها را جـذب         
حـتـي   .   نميکنيم و سازمـان نـمـيـدهـيـم          

اعضاي حزب را هـم درسـت سـازمـان              
بعنوان مثال در همين يکسال . نميدهيم

کمپين هاي مهمي که بعـضـا در طـول            
تاريخ کل اپوزيسيون جمهوري اسالمي     
بي نظير بوده اسـت تـوسـط ارگـانـهـاي              
حزب يـا کـادرهـاي حـزب انـجـام شـده                 
است، صدها نفر اظهار عالقه کرده انـد        
که با اين کمپين ها همکاري کنند امـا         
ما قدرت سازماندهي آنها را نـداشـتـه           

حجم فعاليت هاي تبليغي سياسـي  .   ايم
ما کم نيست، تعداد کساني که اعـم از          
ايراني يا غير ايراني به سـيـاسـت هـا و             
فــعــالــيــت هــا و اهــداف حــزب مــدام              
عالقمند ميشوند واقعا کم نيست امـا        

. مابازاي تشکيالتي آنها نـاچـيـز اسـت         
. اين البته يک ضعف قديمي حزب است  

با توجه به تحوالت تکنولوژيک عـظـيـم       
امروز و دهها فاکتور متفاوت نسبت به 
دهه هاي قبل يا در مـقـايسـه بـا دوره                
بلشويک ها، ما احتياج به انـقـالبـي در           

مباحث حزب و قدرت . اين زمينه داريم
سياسي و بويژه مبحث حزب و جامـعـه         
که سالها قبل توسط منصور حـکـمـت          
مطرح شد، بايد تحول مهمي را در کـار      

. ســازمــانـــي مــا ايــجــاد مــيــکـــرد                
استنتاجات خوبي تا کنون از اين بحـث        
ها شده و نتايج ارزنده اي نيز بـه دنـبـال             
داشته است امـا تـبـديـل بـه سـيـسـتـم                   
جديدي از کار و فـعـالـيـت سـيـاسـي و                 

در پـلـنـوم هـاي       .   تشکيالتي نشده است 
.  روي اين مساله خم شده ايـم  ٣٦ و   ٣٥

سازماندهي و اصالت پـراتـيـک کـه در             
پلنوم قبل توسط حميد تقوائي طرح شد 
و بحث نسـبـتـا جـامـعـي کـه درمـورد                  
فعاليت در خارج کشور در پلنوم اخـيـر          
شد، فکر ميکنم ما را در موقعيت رفع 
اين نواقص قرار داده است و اگر واقـعـا           
اين نقص رفع شود، جهش بزرگي را در         
حزب ايجاد خواهد کرد و بر امـکـانـات          
حزب و کمپين هايش، تعـداد فـعـالـيـن            
حزب و بر قـدرت عـمـل حـزب بسـيـار                 

بـه يـک مـعـنـي          .   تاثير خواهد گـذاشـت    
حزب نيروي بسيار بيشتري از آنچـه در         
ارگانها و واحدهايش متشکل شده انـد        
دارد بايد آنها را ببيند و به فکر سازمان 

حـتـي مشـکـل مـالـي           .   دادن آنها باشد  
حزب نيز يعني مـثـال افـزايـش مـاهـي              
پنجاه تا صدهزار دالر درآمد با توجه به 
سمپاتي که به فعاليت هاي حزب وجود       
دارد کامال عملي بنظر ميرسد امـا بـا          
شيوه هاي فعاليت کنوني به يک معضل 
حياتي تبديل شده اسـت و بسـيـاري از             

در .   فعاليت ها را منجـمـد کـرده اسـت           
ماه گذشته ما روزي سه ساعت برنـامـه    
کانال جديد را بـه دو سـاعـت کـاهـش                 
داديم چون از پـس هـزيـنـه هـاي آن بـر                  

در حاليکه با توجه به ابـعـاد        .   نميامديم
گسترده فعاليت حزب و استقبالي که از 
جانب مردم آزاديخواه از آنهـا مـيـشـود           
جمع آوري اين مبلغ در ماه مطلقا کـار          

ايــن در گــرو      .   دشــواري نــبــايــد بــاشــد      
 . تغييراتي است که به آن اشاره کردم

ضعف ديگر حـزب کـمـبـود کـادر             
است که بنظر من مستقيما به رهـبـري          

در حزب ما کادر . حزب مربوط ميشود
با وجود کادرهاي سر . معيار رشد است

خط و روشن است که ميتوان فـعـالـيـت           
ها و حتي خود تشکيالت را گسـتـرش           
داد و ادامه کاري ارگانها و کمپيـن هـا           

و کادر در يـک    .   را حفظ کرد و ارتقا داد     
عمل سياسي اجتماعي، در جبهه هـاي       
نبرد، در نقد جنبش ها و در عيـن حـال       
در يک سيستم سازمانـي کـارا تـربـيـت             

ما يک حزب جـدلـي تـر نـيـاز              .   ميشود
داريم و نبردهايمان را نيز بايد مشخص 
تر تعريف کنيم و بـراي آنـهـا نـقـشـه و                  

 . برنامه روشن تري تدوين کنيم
و سومـيـن مسـالـه ايـن اسـت کـه                 
ارتباط حزب با نسل جوان که بويـژه در          
دو سال گذشته حضور سياسي چشمگير 
خود را نشان داده است بسيار ضـعـيـف          
است و اين مساله مـهـمـي بـراي حـزب           

در ماههاي گذشته توسط فعالين . است
سازمان جوانان و حزب شکل تازه اي از 
فعاليت در مدياي اجتماعي شروع شده      
است که دستاوردهاي معيني را بدنبال      
داشته و منجر به ارتباطـات خـوبـي بـا           
تعدادي از جوانان و دانشجويان فعال در 
حرکت هاي اعتراضي شده است و ايـن          
ميتواند شروع خوبي براي محکم کردن      
جاي پاي حزب و سـازمـان جـوانـان در              

زمينه رابطه بـا نسـل جـوان مـعـتـرض               
 . باشد

نشسـت کـمـيـتـه مـرکـزي بـه ايـن                  
مســائــل پــرداخــت و بــطــور مشــخــص          
تغييراتي را در تشکيالت خارج کشـور       

پالتفرمـي قـبـل از        .   در دستور گذاشت  
پلنوم تدوين شده بود و آراش جديدي نيز 

آرايـش  .   در کميته خارج شکل داده شـد     
جديدي نيز در زمينه مالي انجام شد و        
با استـقـبـال و بـرخـورد فـعـال شـرکـت                   

 . کنندگان در پلنوم قرار گرفت
طيف گسترده اي از مردمي که در       
کــمــپــيــن هــاي مــخــتــلــف مــا شــرکــت          
ميکنند، و يا بخشي از مـطـالـبـات و              
خواسته هاي ما را پذيرفته اند، کارگري 
که براي بهبود زنـدگـي خـود دائـمـا در               
اعتراض بسر ميبرد، جـوانـي بـخـاطـر             
مواضع ما عليه مذهب يـا مـواضـع و            
فعاليت هاي انساني ما به ما سمپاتـي        
دارند، و به اين معني طيف گسترده اي 
از انسانهاي شريف و آزاديخواه نيروئـي        
هستند که همين امروز مـوضـوع کـار           
سازماني ما، تاکيـد مـيـکـنـم هـمـيـن               
امروز موضوع کار سازماني مـا بـايـد         

اين بايد به درک و پـراتـيـک کـل            .   باشند
حزب در سطوح مختلـف و در عـرصـه            
هاي مختلف، داخل و خـارج، تـبـديـل             

 .*شود
 

  
 ...حزب کمونيست کارگري در 
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قبل از هرچيز بايد بـه دخـتـران و             
پسران يزد بخاطر ابتکار و جسارت و        

بـعـد از     .   رزمندگي شان آفـريـن گـفـت        
 خــرداد بــراي     ۱۹ظــهــر پــنــجــشــنــبــه     

ساعتي بساط جمهوري اسـالمـي  از          
. بلوار دانشجوي شهر يـزد جـمـع شـد            

گروههايي از دختران  و پسران راه هـا          
را بند آوردند و وسط خيابان به رقـص         

صـداي  .   و پايکـوبـي مشـغـول شـدنـد           
. موسيقي شاد طنين انـداز شـده بـود          

استقبال مردم و حمايت از اين حرکـت        
به اندازه اي بود که  مزدوران رژيـم بـه             
خود مي پيچيـدنـد امـا جـرات ابـراز              
وجود نکرده و با تلفن درخواست کمک    

زمان زيـادي طـول کشـيـد تـا             .   کردند
، نيروهاي مسلح و چمـاق      ۱۱۰پليس  

بدستان رژيـم تـوانسـتـنـد خـود را بـه                 
مردم راهبندان ايـجـاد     .   محل برسانند 

کرده و مانع رسيدن اوباش اسالمي به       
آنجا شدند و جوانان توانستند قبـل از         
رسيدن نيروهاي سرکوبگـر جـمـهـوري         

اين خـبـر    .   اسالمي از محل دور شوند    
با متن مشـابـهـي در روزنـامـه هـاي               
مـخــتــلــف و رســانــه هـاي جــمــهــوري           

خبرنگار جـمـهـوري    .   اسالمي درج شد 
اسالمي در بين اين خبر وحشت خـود         

مــروجــان " را از افــزايــش فــعــالــيــت            
دارالعبـاده  " در  "   فرهنگ بي بند وباري   

يـزد ابـراز داشـت و          "   و دارالمومـنـيـن    
رســد روز      از يــزد خــبــر مــي      :   " نـوشــت 

پنجشنـبـه بـلـوار دانشـجـو تـا بـلـوار                  
جــمــهــوري اســالمــي ايــن شــهــر بــه             
جـــوالنـــگـــاه مـــروجـــيـــن فـــرهـــنـــگ        

و بعـد  . . "   بندوباري غرب تبديل شد   بي
مرثيه و شکايت کـه چـرا پـلـيـس بـه                 

جـالـب اسـت      !   موقع اقدام نکرده است   
که در جمهوري عزا و مرگ و شيون و         
گريه، رقص و شادي و موسيـقـي نـيـز            

بلکـه  .   تنها براي انبساط خاطر نيست 
زيـر پـا لـه کـردن           .   روش مبارزه اسـت   

مقدسات حکـومـت اسـت و جـوانـان             
عليرغم خطرات بسيار، به شيوه هـاي       

مختلف اين حکومت را بـه مصـاف           
. مي  طلبند و با آن مقابله ميـکـنـنـد           

اين واقعه در شهري اتفـاق مـي افـتـد             
که نيروهاي اسالمي پايگاه سنـتـي و         
قـوي در آنـجـا داشــتـه و سـرکـوب و                   

و آنچه کـه   .   اختناق ابعاد وسيعي دارد   
از همه مهمتر است همبستگي مـردم       
يزد در مقابل ماموران رژيم و حمايت       
آنها از جواناني است که خواسـتـه انـد           
براي ساعتي از حق انساني خود بـراي        
شاد بـودن اسـتـفـاده کـنـنـد و بسـاط                  

نـگـرانـي    .   حکومت را بـه هـم بـريـزنـد           
بي دليل  "   جمهوري اسالمي " خبرنگار  

نيست، موسيقي، رقص و شـادمـانـي         
اگر در جـامـعـه رواج پـيـدا کـنـد بـه                     
معناي جمع شـدن بسـاط حـکـومـت             

  .*سياه جمهوري اسالمي است
کودکان قربانيان ميليوني 

 نظامي ضد انساني
 

سازمان جهاني کـار در گـزارشـي         
که به کنفرانس ساالنه خـود ارائـه داد        

 مـيـلـيـون      ۱۱۵اعالم کرد که بيش از      
کودک در کارهايي مورد سوء استفاده      
قرار مي گيرند که بـعـنـوان خـطـرنـاک              

آمـار کـودکـان      .   طبقه بندي شـده انـد       
 مـيـلـيـون نـفـر         ۲۱۵کارگر به بيش از  

 سالـه نـيـز      ۵مي رسد و حتي کودکان   
ايـن آمـار     .   در بين آنـهـا وجـود دارنـد          

تقريبي اسـت و کـارشـنـاسـان تـعـداد               
واقعي کودکان کارگر را بيـش از ايـن           

بـراسـاس ايـن      .   رقم برآورد مي کـنـنـد       
ــاي                 ــه ه ــت ــان در رش ــودک ــزارش ک گ
مختلف توليد نظير مـعـدن، صـنـايـع           
فلزي، بخش هاي مختلف کشـاورزي،      
نساجي، توليد کفـش، مـاهـيـگـيـري،           
جنگل و دامداري به کار گـرفـتـه مـي            

بسياري از کارفرمايان اشتيـاق     .   شوند
زيادي به استخدام کـودکـان دارنـد بـه            
اين دليل که نيروي کار کودکان بسيار      
ارزانـتـر اسـت، کــودکـان مـطـيــعـنــد،              
قابليت انعطاف دارند، طبيـعـت آنـهـا          
ضعيف است، ناآگاهي آنها از حـقـوق         
انساني خود بسيار کـمـتـر اسـت و از              

بـويـزه در     .   شکايت کردن مي تـرسـنـد      
کشورهايي که قوانين اسالمي حـاکـم        
است هيچ محدوديتي براي اسـتـثـمـار         

فـــقـــط در    .   کـــودکـــان وجـــود نـــدارد      
افغانستان بيش از يک ميليون کـودک        

بسياري از کودکـان   .   کارگر وجود دارد  
بخـاطـر کـار خـود هـيـچ دسـتـمـزدي                  

دريافت نمي کنند و بسيـاري از آنـهـا            
بردگاني هستـنـد کـه بـخـاطـر قـرض               
والدين خود به مالکيت ثروتمندان در       

بســيــاري از کــودکــان در       .   مــي آيــنــد  
صنايع شيمايي و بدون هيچ حفاظتـي       

بـطـور مـثـال در         .   مشغـول بـه کـارنـد        
صنايع استخراج طال دختران و پسران      
خردسال در تماس مستـقـيـم بـا مـاده             
سمي جيوه قرار دارند که زندگي آنـهـا          
را تا آخر عمر مـورد صـدمـات جـدي           

به آمار کودکان کـارگـر   .   قرار مي دهد 
بايد کودکان سرباز و کودکاني کـه در         
صنايع سکس به بردگي گـرفـتـه مـي            
شوند، را اضافه کرد که بـطـور عـادي           
زندگي آنهـا از دوران کـودکـي فـراتـر               

 . نمي رود
اين تصويري است کـه يـک نـهـاد            
رسـمـي بـيـن الـمـلـلـي از بـخـشـي از                      
جنايات سرمايه داري در دنـيـا ارائـه            

بخش مهمي از سود شرکت . مي دهد 
هاي بزرگ بين المللي از کار کـودکـان         

ــن مــي شــود          ــي ــام ــي      .   ت ــان ب ــودک ک
دفاعترين قربانيان تـوحـش سـرمـايـه           

گزارش سازمان جهـانـي کـار        .   هستند
در مورد کار کودکان تصويري از يـک         

صـدهـا مـيـلـيـون         .   جهان وارونه اسـت   
کــودک کــه بــايــد بــه بــازي، شــادي و             
تحصيل مشغول باشند و از امـکـان           
سالمت و رفاه برخوردار باشنـد تـمـام           
زندگي خود را در کارخانه ها، معـادن        
و مزارع و با کار و شـرايـط بـرده وار                

ايـن گـزارش تـفـسـيـر           .   مي گـذرانـنـد     
دنـيـاي   .   گويايي از دنياي امروز اسـت     

وارونه اي که بايد آن را با تمام فلسـفـه           
وجوديش که ضد انساني و مبتني بـر      
سود و سود بيشتر است ويـران کـرد و         
جامعه را بر قاعده اصـلـي خـود بـنـا               

جــامــعــه اي کــه در آن هــمــه             .   نــهــاد
کودکان بال اسـتـثـنـا از يـک زنـدگـي                 
انساني و احساس خوشبختي و شادي      

  .*برخوردار شوند
حکومتي مفلوک و 
 نمايشهايي مضحک

 
هفته گذشته جـمـهـوري اسـالمـي         
براي پنهان کردن بحران عميقي که در       
عرصه هاي مختلف بـا آن دسـت بـه              
گريبان است، يک شوي تلويزيوني بنام     

بــه نــمــايــش   "   الــمــاســي بــراي فــريــب     " 
گذاشت و پيرامون آن جـنـجـال بـه راه              

مــحــمــد رضــا مــدحــي            .   انــداخــت 
سالها از مـهـره هـاي رده            )   حسيني( 

پائين وزارت اطالعات و سپاه بود که        
همانند بسياري از همپالکي هايش به     

تــجــارت و يــا بــه روايــتــي قــاچــاق                 
جواهرات و سنـگ هـاي قـيـمـتـي در               
کشورهاي مختلف و بطور همزمان به      
جاسوسي در مـورد ايـرانـيـان مـقـيـم               

بــه روايــت     .   خــارج، مشــغــول بــود         
خبرگزاري فارس او مـامـوريـت پـيـدا            
مي کند در اپوزيسيون رژيم در خـارج        
از کشور نفوذ کند و موفق مـي شـود           
با مقامات دولت آمريـکـا و فـرانسـه            
مالقات داشته باشد و بـا عـده اي از             
نيروهاي اپـوزيسـيـون طـرح تشـکـيـل             

را بـريـزد و       "   دولت موقت در تبـعـيـد      " 
هنگامي که قرار بوده به پايگاهي در        

سربازان گـمـنـام    " اسرائيل منتقل شود    
او را فــراري داده و بــه            "   امــام زمــان  

آغـوش جــمــهــوري اســالمــي بــر مــي          
 .گردانند

معلوم نيست کـه در پشـت پـرده            
جــدال هــا و مــعــامــالت بــانــد هــاي             
مافيائي غالب و مـغـلـوب رژيـم چـه              

. گذشته و اصل ماجرا چه بـوده اسـت          
اين سناريـو احـتـمـاال از فـيـلـم هـاي                  

کپي بـرداري    "   رامبو" آمريکائي نظير   
شده اما اينها در متن مبارزه مردم بر     

ايـن مـاجـرا      . عليه رژيم اهميتي ندارد 
را مي تـوان تـالش مضـحـکـي بـراي               
پوشاندن بـحـران هـا و شـکـاف هـاي                

شـوي  .   عميق درون حکومتي دانسـت     
تلويزيوني بيش از هر چيز چنته خالـي      

تـوسـل بـه      .   رژيم را به نمايش گذاشـت     
چــنــيــن حــربــه اي قــبــل از هــر چــيــز               

. شکـنـنـدگـي آن را نشـان مـي دهـد                 
بــه داخــل   "   نــفــوذ" رژيــمــي کــه بــراي        

اپوزيسيون، شرح شکافهاي درونـي و        
جـنـايـات سـران خـود را ابـزار دسـت                  
ماموران خود کند، قبـل از هـر چـيـز              

. حکم سرنگـونـي خـود را داده اسـت             
هدف رژيم بدون شـک ضـربـه زدن بـه               

امـا فـرسـتـادن يـک          .   اپوزيسيـون بـود    
مامور شـنـاخـتـه شـده کـه مـحـدوده                 
تفکرسياسي اش از فعاليت هاي سپاه      
پاسداران و بسيج و قاچاق جـواهـرات،        
بيشتر نيست و مـهـمـتـريـن مـطـلـب                
سايت شخصي اش را زيارت عـاشـورا      
تشکيل مي دهد، فقط نشـان دهـنـده          
عجز و حماقت روساي او مـي تـوانـد            

مردم بايد عقل خود را از دست   .   باشد
داده باشند که پس از تحمل بـيـش از            

 سال سرکوب و کشتـار و بـعـد از          ۳۰
تجربه يـک سـال جـنـبـش گسـتـرده و                  
تــظــاهــرات خــيــابــانــي و مــبــارزات             

ســرســخــتــانــه در مــقــابــل ارگــانــهــاي        
سرکوبگر رژيـم، شـوهـاي مسـخـره و             
کاريکاتورهاي مضحک حـکـومـت را        

 . جدي بگيرند
بودند کسـانـي از جـنـبـش مـلـي               
ــالمــــي و دوم خــــردادي و                        اســ
ناسـيـونـالـيـسـت کـه بـا ايـن بـازيـهـا                     
دهــانشــان آب افــتــاد و خــود بــه دام              

اما تعريف و تمجيد مشـتـي       .   افتادند
دوم خردادي، نيروهاي ملي مذهبي و      
سلطنت طلب از سپاه و بسـيـج بـدون             
ترديد خوشـايـنـد رژيـم بـود، امـا در                
عين حال هم فالکت رژيم و هم افالس        

را نشـان    "   سـردار مـدحـي     " ثنا گويـان     
حتي انـتـشـار سـوابـق و عـکـس              .  داد

در بـيـن لـبـاس         "   سردار مـدحـي   " هاي  
شخصي هاي رژيم و در حال حملـه بـه           
تظاهرات مردم و اصرار او در صيانت       

در اراده ايـن     "   رهبري و بيت ايشان   " از  
فـرشـتـه    " جماعت در حمـايـت از ايـن            

در رسـانـه هـاي        .   تغييري نداد"   نجات
خود بـا او مصـاحـبـه کـردنـد، بـا او                    
جلسه گرفتند، قول و قرار گذاشتنـد و        

جـنـبـش جـمـع        " از آن فيلم گـرفـتـنـد،           
شــوراي رهــبــري دولــت در        " و   "   يــاران
تشکيل دادند و نشـان دادنـد          "   تبعيد

که بي پـايـه تـر و تـوخـالـي تـر از آن                      
هستند که کسي بتواند به آنها ذره اي      
اعتماد داشته بـاشـد و يـا روي آنـهـا                

اين ماجرا در عين حـال      .     حساب کند 
يک آبرو ريزي براي بخش هاي فارسـي        
خبرگزاري هاي دولتي و مهم و رسانـه        
هايي بود کـه تـريـبـون و مـبـلـغ ايـن                    
مضحکه شده و تـالش کـردنـد آن را               

بـه مــردم غــالــب      "   اپـوزيســيـون  " بـنــام    
اما مردم اين داسـتـان را بـاور            .   کنند

مــردمــي کــه قــدرت مــردم       .   نـکــردنــد 
را در   . . .   مصــر، تــونــس، ســوريــه و          

مـردمـي کـه خـود         .   خيابانها ديده اند  
منتظر کمترين فرصـتـي هسـتـنـد تـا             
دوباره بـه خـيـابـانـهـا آمـده و بسـاط                   
جمهوري اسالمي را جمع کـنـنـد، نـه            
ادعاهاي مسخـره رژيـم را بـاور مـي              
کنند و نه  کمترين ارزشي براي شاخـه         

بسيـج  "و يا " سپاه پاسداران آزاديخواه" 
ايـن  .   ، قـائـلـنـد      " مستضعفين متمـدن  

نوع بازيهاي حکومت اسالمي تـنـهـا         
چيزي که تاکيد ميکنـد ايـنـسـت کـه             
اين حکومت ار وحشـت فـوق الـعـاده             

 .*اش، به حقارت افتاده است

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي
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تقريبا دو ماه پيش بود کـه يـکـي       
از قربانيان سرکوب هاي انقالب مردم      
سوريه توسط رژيم اسد در رسـانـه هـا           
ظاهر شد و در مصـاحـبـه اي اعـالم               
کرد که توسط نيروهاي اعزامي سپـاه       
پاسداران و بسيج و لـبـاس شـخـصـي              
هاي جمهوري اسالمي در زنـدانـي در         

. حومه دمشـق شـکـنـجـه شـده اسـت              
صحبت هاي او حاکي از آن بـود کـه              
شــيــوه هــاي ســرکــوب، مــتــد هــاي             
اعـتـراف گـيـري، شـکـنـجـه و اعـدام                  
مخالفان توسط رژيم سوريه شبـيـه آن         
است که رژيم جمهـوري اسـالمـي، در          
جريان سرکوب انقالب مردم ايـران در        

او افشـا    .    به کار گرفته اسـت   ۸۸سال  
ساخت که نيروهاي ويژه آموزش ديـده        
سـپـاه و بسـيــج بـه هـمـراه مـامــوران                  
وزارت کشور و سـپـاه پـاسـداران، بـه               

ــتــي و           " عــنــوان  ــاســان امــنــي کــارشــن
" وابســتــگــان نــظــامــي و فــرهــنــگــي         

جمـهـوري اسـالمـي، مسـتـقـيـمـا در                
 .  سرکوب مردم سوريه دست دارند

با اوجگيري انقالب مردم سـوريـه       
وتشکـيـل  کـانـون هـاي انـقـالب در                  
شهرهاي درعا، بانياس، حمض، فيلـم      
ها و گزارشات مستندي از هـمـکـاري         
هاي تنگا تنگ جمهوري اسالمـي بـا      
نيروهاي امنيتي و اطـالعـاتـي رژيـم           

در .   اسد در سرکوب مردم منتشر شـد      
شهر درعا و بانـيـاس مـردم انـقـالبـي              
موفق شدند چندين قـرارگـاه و مـحـل            
هــاي اســتــقــرار نــيــروهــاي جــمــهــوري       
اســالمــي را تصــرف و تــعــدادي از               
نــيــروهــاي ســپــاه پــاســداران و لــبــاس         
شــخــصــي هــاي اعــزامــي جــمــهــوري        

با پـخـش    .   اسالمي را دستگير نمايند   
گزارشات و فيلمهاي خبري که توسـط       
مردم در رسانه هاي مختلف جـهـانـي          
منتشر شد، مردم جـهـان  در جـريـان              
وحشيگريهاي نـيـروهـاي اعـزامـي و            
ســرکــوبــگــر جــمــهــوري اســالمــي و            
همکاري آنها با رژيم اسد در سرکـوب        

 .انقالب مردم سوريه، قرار گرفتند

عالوه بر اين گزارشـات، تـعـدادي         
از سربازان و نيروهـاي پـلـيـس کـه در             
شهرهاي تحت کنترل مردم در سـوريـه    
بـه صـف انـقــالب پــيـوســتـه انـد، در                 
مصاحبه هـايـي پـرده از جـنـايـات و                
حشيانه مزدوران جمهوري اسالمـي و       

آن "   گارد ويـژه شـهـري      " از جمله نيروي    
که پا به پاي ارتش و پليس سوريـه در           
سرکوب انقـالب مـردم دسـت دارنـد،            

بر اساس گزارشات منتشـر   .   برداشتند
شــده از طــرف انــقــالبــيــون ســوريــه و            
ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق بشــر،          
جمهوري اسالمي در تمامـي زمـيـنـه          
هــاي ســرکــوب و وحشــيــگــري رژيــم           
سوريه  فعـاالنـه هـمـکـاري داشـتـه و                
نيروهاي حکومتي را  امـوزش مـي            

جمهوري اسالمي براي رد گـم        .   دهند
کردن دخالـتـهـاي سـپـاه و بسـيـج در                 
سرکوب انقالب مردم سوريه مـزدوران    
خود را که سالها در لـبـنـان مسـتـقـر                
بــوده انــد بــا شــنــاســنــامــه و کــارت              
شناسايي سوري وارد اين کشور کـرده        
و مستقيما تحت فرماندهي نيروهـاي      
نظامي، پليسي و امنيتي رژيـم اسـد          

در شهر بانياس و در     .     قرار داده است  
جريان تصرف مراکز نظامي و پليسي      
رژيــم اســد تــوســط مــردم  اســنــاد و              
شواهد باز هـم بـيـشـتـري از دخـالـت                 
جمهوري اسالمي درسرکوب انـقـالب       

 .مردم سوريه منتشر گرديد
ــار و                  ــن اخــب ــه اي در واکــنــش ب
گــزارشــات دولــت آمــريــکــا و ســايــر           
دولتهاي غربي و دولت هاي مـنـطـقـه           
نظير مصر و تونس واکنش نشان داده       

جـمـهـوري    "   عـدم دخـالـت     " و خواهـان     
دولـت  .   اسالمي در سـوريـه شـده انـد           

نظامي مصر حتي در اثـر فشـارهـاي           
مردم نـاچـار شـد مـوضـوع بـرقـراري                
روابط سياسي با جمهوري اسالمي را      

اکـثـر دولـت      .   فعال مسکوت بـگـذارد     
هاي غربي نيز جمهوري اسالمي را به       
خاطر دست داشتن در سـرکـوب هـاي          
انقالب مردم سوريه محـکـوم کـرده و           
خــواهــان عــدم دخــالــت جــمــهــوري             

امـا رژيـم     . اسالمي در سوريه شده اند 
جــمــهــوري اســالمــي مــثــل هــمــيــشــه        
دخالتش را در سرکوب ها رد کـرده و           
همانند رژيم اسد بي شرمانـه مـدعـي           

باندهاي خرابـکـار نـاشـنـاس         " شده که   
، "   براي لطمه زدن به روابـط دوکشـور         
در .   دست به چنين اقداماتي مي زنند     

هفته گذشته وزارت خـارجـه رژيـم در            

اثر فشارهاي جـهـانـي واکـنـش نشـان             
داده و دوباره دخالـتـش  در سـرکـوب              

. انقالب مردم سوريه را تکذ يـب کـرد     
در کنار ايـن سـيـاسـت، رسـانـه هـاي                
حکومتي ايران بايکوت خبري کـامـل       
را در رابطه با انـقـالب مـردم سـوريـه               
سازمان داده  و وزارت هـاي ارشـاد و            
ــهــاي               ــزاري ــرگ ــه خــب کشــور رســمــا ب

" يک طـرفـه    " حکومتي پيرامون پخش    
ايـنـکـه    .     وقايع سوريه هشدار داده اند    

جــمــهــوري اســالمــي بــا رژيــم اســد              
همکاري مي کند و مناسبات وسـيـع         
و گسترده اي بـا دولـت سـوريـه دارد،              

اين امـر مـوجـب        .   چيز تازه اي نيست   
شده که در خيزش انقالب هاي منطقه       
جمهوري اسالمي و اسالم سياسي زير     

موج انقـالبـي کـه      .   ضرب گرفته شوند  
راه افــــتــــاده خــــواب آرام را از                       

. ديکتاتورهاي مـنـطـقـه ربـوده اسـت            
وضعيت حکومت سوريه هـم پـيـمـان           
استراتژيـک جـمـهـوري اسـالمـي  در               

سوريـه و    .   منطقه بسيار بحراني است   
جمهوري اسالمي در کـنـار اسـرائـيـل           
ــا               ــه ــي ــاروي ــي روي ــاي اصــل مــحــوره

. وتخاصمات اين منطقه مي بـاشـنـد        
ــازوي              ــهــا ب ــه ســال حــکــومــت ســوري
تروريسم اسالمي جمهـوري اسـالمـي        
در لــبــنــان و مــنــطــقــه بــوده اســت و              
مجراي تقويت و گستـرش نـفـوذ ايـن            
رژيم در لبنان و مناطـق فـلـسـطـيـنـي              
براي کسب امتيازات هر چـه بـيـشـتـر            

امـا انـقـالبـات مـردم در            .   بوده اسـت   
خاورميانه تاکنون بسياري از طرح ها      
و روياهاي دو رژيـم را نـقـش بـر آب                  

هـر مـقـدار از پـيـشـروي             .   کرده اسـت   
انقالب در سوريه ضربه مـهـلـکـي بـر             

. پيکر جمهوري اسـالمـي مـي بـاشـد           
انقالب مردم سوريه همانقدر بر علـيـه        
رژيم اسد است، که بر عليه جـمـهـوري          
اسالمـي و کـل سـيـاسـتـهـاي اسـالم                 

مـردم انـقـالبـي        .   سياسي، مـي بـاشـد      
سوريه  با تشخيص درست خـود و بـا            
آتش زدن پرچمهاي جمهوري اسالمـي      
و تصاوير سران آن، به جهانيـان اعـالم         
کــرده انــد کــه انــقــالبشــان بــر عــلــيــه            
جمهوري اسالمي و هـمـکـارانـش در            

رژيم هاي سوريه و ايران     .   منطقه است 
دارند زير ضرب انقالب مردم سـوريـه         

انـقـالب سـوريـه و         .   از پا در مي آينـد     
پيروزي اش ضربه اي مهلک و کشنـده        
بر ارتجاع اسالم سياسـي و تـروريسـم           

در حال حاضـر    .   اسالمي و خواهد بود   
فشـار انـقـالب و  اسـتــقـامـت مــردم                 
سوريه در مقابل سرکوب و هـراس از          

سرنگوني، رژيم هاي اسد و خامنه اي       
را بيشتراز هر زماني به هم نـزديـکـتـر           

جمهوري اسالمي انـقـالب    .   کرده است 
مردم سوريه را تـهـديـدي جـدي بـراي              
خود و دخالتگريهايش در منطقه مي      
داند و براي سرکوب وحشـيـانـه آن از             
هيچ کمکي به رژيم سوريه دريغ نـمـي         

از نظرمردم سوريه هـم تـفـاوتـي           .   کند
مردم ايـران و     .   بين اين دو رژيم نيست    

ســوريــه بــا هــم ســرنــگــونــي دو رژيــم            
جنايتکار را جشن خواهـنـد گـرفـت و           
سران اين دو رژيم را بخاطـر جـنـايـات        
مشترکشـان بـه مـحـاکـمـه خـواهـنـد                

  .*کشاند
زناني که براي جمهوري 

 !اسالمي خطرناکند

آخوند علـم الـهـدي امـام جـمـعـه               
مشهد جمعه گـذشـتـه در سـخـنـرانـي              
پيش از نماز خود در مورد بد حجابـي      
زنان و خطرات آن براي جامعـه سـخـن         
گفت و با خطاب قر ار دادن مـردم از             
آنها خواست بـا پـديـده بـد پـوشـشـي                 

او گـفـت دخـتـري کـه            .   مقابله کـنـنـد    
روسري اش هر روز عقب تر و عقب تر    
مــي رود از هــر درنــده و گــزنــده اي                 

اين آخوند مرتجع بـه     .   خطرناکتر است 
خيال خود خواسته اسـت بـا تـحـريـک              
عقب افتاده و ارتجاعي ترين نـظـرات         
مردم را بـرعـلـيـه زنـان و دخـتـران و                    
جواناني که کمر به نـابـودي ايـن رژيـم          
بسته اند و از همه قوانين آن سرپيچـي       

او با لحني تعـفـن   . مي کنند برانگيزد 
انــگــيــز و لــمــپــنــي در جــزئــيــات  از              
چــگــونــگــي تــحــريــک شــدن جــوانــان           

! ) مــنــظــورش مــردان جــوان اســت          ( 
بــخــاطــر دوچــرخــه ســواري دخــتــران           

دخـتـر   " صحبت مي کند و مي گويد          
خانمي کـه يـاد گـرفـتـه در کـوچـه و                    
خــيــابــان ســوار دوچــرخــه شــود، ايــن           
دوچرخه را که با لباس گشاد و مقنعه        

شود، او با لباس کوتاه و        که سوار نمي  
شـود و       تنگ سوار اين دوچـرخـه مـي         

لباس کوتاه و تـنـگ ايـن دخـتـر روي               
زين دوچرخه با ايمان پسر جوان تو چـه   

کند؟ اصال در خـيـابـان و کـوچـه                 مي
شهر امام رضا چـه کسـي اجـازه داده             

" ها و دخترها سوار دوچرخه شونـد؟     زن

چرا مردم و مسئوالن در جلوگيـري از         
  " اين جرم بي تفاوتند؟

 بجز نگاه سکسيستي و اسالمـي      
اين آخوند مرتجع به زن، چيزي کـه از       
البالي اين گاليه ها و سرزنش کردنها       

" بد حجـابـي  " نمايان است اين است که   
و بي حـجـابـي زنـان و دخـتـران رژيـم                  
اسالمي و آخوندهـاي دسـت انـدرکـار           
آنرا به شدت به وحشت انداخته و آنهـا         

اينها خود را   .  را مستاصل کرده است 
در مقابله با جنبش خالصي فرهنگي      
و جنبش برابري طلبانه جوانان کامـال       
ناتوان مي بينند و چاره اي بجز شکوه        
و گاليه و هذيان گويي برايشان نمانـده        

هــفــتــه گــذشــتــه نــيــز مشــاور         .   اســت
کميسيون اجتماعـي مـجـلـس اعـالم           
کرد که  بيش از شصت در صد زنان و          
مــردان در تــهــران پــوشــش شــرعــي             

خبربرداشتـن روسـري تـوسـط         .   ندارند
دختران يزد و رقص و پايکوبي جوانان       
در يک خيابان پـر رفـت و آمـد شـهـر                  
مختص به اين شهر نيـسـت و نـمـونـه              
هاي اينچنيني در جاهاي مختـلـف و         
مخصوصـا شـاهـراهـهـا و اتـوبـانـهـا                

جـوانـان در     .   مرتبا گزارش مـي شـود       
بعضي از محالت مـانـع دسـتـگـيـري            
ــروهــاي               ــي ــوســط ن ــران جــوان ت دخــت
انتظامي شده و آنـهـا را فـراري مـي                

 . دهند
سران رژيم و مرتجعين مفتخوري     
مثل علم الهدي حق دارند از اين موج    
گسترده و فزاينده مدرنيسم و خالصي    
فرهنگي در بـيـن زنـان و جـوانـان بـه                 

چرا که عـقـب رفـتـن         .  وحشت بيافتند 
روسريها و تنگ شدن دامـنـهـا فـقـط             
بخاطر عالقه جوانان به مد و زيبـائـي         
نيست بلکه در عين حـال نـمـايـانـگـر              
عمق تنفر و خشم اين جوانان و مـردم         
از جمهوري اسالمي و نوعـي حـرکـت          

. اعتراضي بر عـلـيـه ايـن رژيـم اسـت              
جمهوري اسالمي در طي اين سـالـهـا          
هر اقدامي که مي توانست انجام داده    
تا روسريها را روي سر دختران و زنـان          

از گشتهاي نهي از مـنـکـر        .   نگاه دارد 
گرفته تا عملياتهاي ناجا و طرحـهـاي        
امنيت اجتماعي و فرستـادن حـجـاب         
بعنوان کادو براي دانشجويان و حـتـي         

امـا زنـان در       .   نمايش مـد اسـالمـي         
ايران خيلي وقت است که تصميمشـان       

آنها براي کسب آزادي و      .   را گرفته اند  
برابري در صدد سرنگـونـي جـمـهـوري           
اسالمي هستند و به اين معني عـلـم           
الهدي حق دارد که آنها را از هر چيزي         

 .*براي رژيمش خطرناکتر بداند

 بازتاب هفته
 

همکاري جمهوري اسالمي 
 در سرکوب مردم سوريه

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

 محمد شكوهي   

 

 سهيال شريفي   
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" محبـوبـتـر   " خاطر اينکه اسالم دارد     به  
آنها ميگويند اسالم رشديابنده . ميشود

شخصا دوسـت دارم    .  ترين مذهب است 
از تعداد کساني باخبر شويم که هـمـيـن          
امروز دارند اسالم را ترک ميکنند و يـا         
ميخواهند ترکش کنند، اگر خطر کشته 

 .شدن باالي سرشان نباشد
اسـالم در مـيـان مـردم           "   جذابيت"

رشد نيافته اسـت؛ واقـعـيـت بـرعـکـس              
از نظر مـردم، پـرونـده اسـالم در             .   است

: قدرت سياسي به اندازه کافي گوياست     
سنگسارها، قتلهاي ناموسي، دسـت و       

کودکان، آپـارتـايـد     "   ازدواج" پا بريدنها،   
جنسي، سربريدنها، اعدامها در مـالء        
عــام، بــمــب گــذاري در ديســکــوهــا و             
اتوبوسها، کشتار نسلي در خاورميانه و 

به تفـاوت مسـيـحـيـت        . آفريقاي شمالي 
امروز و مسيحيت عصر انگـيـزاسـيـون         

مــذهــبــي کــه تــوســط       .   تــوجــه کــنــيــد    
روشــنــگــري افســار زده شــد، بســيــار             
متفاوت تر از مذهبي است کـه قـدرت         
سياسي را در دست داشـت و تـفـتـيـش              

به اين خـاطـر      .   عقايد را رهبري ميکرد   
است )   به خاطر در قدرت بودن مذهب     ( 

که هر چيزي، از کسـب اطـالعـات در              
اينترنت در باره موقعيت زنان در اسالم       
توسط پرويز کامبخش در افغـانسـتـان،        
تا انتشار کاريکاتور محمد در روزنامه      
دانمارکي، تا نامگذاري محمد بـر يـک          
خرس اسـبـاب بـازي در سـودان، هـمـه                

. موضـوع مـرگ و زنـدگـي مـيـشـونـد                
 .(اغلب با رضايت دول غرب(

فمينيـسـم   " زير سلطه انگيزاسيون،    
، " اسالم لـيـبـرال و انسـانـي          " ،  " اسالمي

دمــکــراســي " ،   " رفــرمــيــســم اســالمــي   " 
، و   " حـقـوق بشـر اسـالمـي         " ،   " اسالمي

. تفسير معتدل اسالم غير ممکن اسـت      
تحـت سـلـطـه انـگـيـزاسـيـون، مـذهـب                  

شـمـا   .   غـيـر مـمـکـن اسـت          "   شخـصـي  " 
نميتوانيد آنچنانکه ميخواهيد انتخاب    

اســالمـيـهــا، هـر کســي را کــه            .   کـنـيـد   
مسائل را بـه طـور مـتـفـاوت تـفـسـيـر                 
ميکند، يا آزادانه فـکـر مـيـکـنـد، يـا                 
زندگي قرن بيست و يکمي را انـتـخـاب       
مـيـکــنـد و نـرمـهــاي آنـهــا را زيــر پــا                   
مــيــگــذارد، مــيــکــشــنــد و يــا ارعــاب          

 .ميکنند
يکي از خصوصيات انگـيـزاسـيـون        
ممنوعيت کـامـل آزاد فـکـر کـردن و                
کنترل فکر اسـت؛ حـاکـمـيـت سـانسـور             
است و اينکه انسانها بـه خـاطـر فـقـط               
خواندن کتاب و يـا ديـدن يـک سـايـت                  

اينترنتي ميتوانند با حکم مرگ مواجه 
 ١٦٠٠جوردانو برونو، در سـال        .   شوند

امــروز، .   بـه جـرم ارتـداد سـوزانـده شـد              
تعداد زيادي به داليـل مشـابـه کشـتـه              

ايـنـهـا فـقـط مـثـالـهـايـي از                 .  ميشوند
کساني است که هميـن امسـال تـوسـط           

عـلـي   :   جمهوري اسالمي کشتـه شـدنـد       
غرابات به جرم ارتداد، جعفر کاظمي و        
محمد علي حاج آقايي به جرم دشمـنـي         

 ١٣٠در جـمـهـوري اسـالمـي،           .   با خدا 
 .جرم قابل مجازات با اعدام است

زير سلطه انگيزاسيون، شکنجه يک 
بـر طـبـق کـتـاب          .   امر معمـولـي اسـت      

راهنماي آنها در دوران انـگـيـزاسـيـون،            
مجريان دستور داشتند که هيچ متهمي 
را تحت هيچ شرايـطـي بـيـگـنـاه اعـالم              

. تـمـام  .   شما گناهگار هسـتـيـد     .   نکنند
گناهگار به خاطر خنديدن، گناهگار به  
خاطر گوش دادن به موزيک، گناهـکـار        
به خـاطـر پـوشـيـدن جـيـن، بـه خـاطـر                     
رانندگي، به خاطر دوسـت داشـتـن، بـه            
خاطر فـکـر کـردن و بـه خـاطـر نـفـس                     

 .کشيدن
هــدف ايــن بــاصــطــالح ســيــســتــم          
قضايي شريعت اسالمي، اعتراف گيري 

در ايران، براي مثال، حتي رسانه      .   است
هاي حکومـت اسـالمـي در ايـن رونـد               

پرس تـي    .   اعتراف گيري دخيل هستند   
وي، که از انگلستان پخش ميشود، در       
مجبور کردن زندانيان شکنجه شده براي 
اعتراف کردن به جرايمشان در تلويزيون      

مازيار بهاري و سکينه . نقش داشته اند
محمدي آشتياني، آخرين مثالها در اين 

 .مورد هستند
زير سلطه انگيزاسيون، شما کشتـه      

. ميشديد حتي اگر اعتراف مـيـکـرديـد        
اعتراف فـقـط ايـن کـمـک را بـه شـمـا                     
ميکرد که به جاي زنده سوزانـده شـدن،          

. قبل از سوزانده شدن خـفـه مـيـشـديـد             
همين، در مورد اسالميسم هـم صـادق         

اسالميسم يک مـاشـيـن کشـتـار          .   است
قانون شريعه طراحي شده است تا . است

به توده ها ياد بدهد که مخالفت و نقد،         
 .زشت و شيطاني است

عـــالوه بـــر ايـــن، زيـــر ســـلـــطـــه              
انگيزاسيون، وقتي شما غسل تـعـمـيـد          

. داده شويد، ديگر راه بازگشتي نيـسـت       
شمـا  .   اين در باره اسالم هم صادق است      
 .مجاز نيستيد اسالم را ترک کنيد

البته در بـاره سـطـح پـيـاده کـردن                
 -مثل هـمـه پـديـده هـا               –اسالميسم  

تفاوتهايي وجود دارد اما اين فقط يـک       

يک .   مسئله مربوط به حد و اندازه است    
کمي فساد هنوز فسـاد و تـنـفـرانـگـيـز               

زن ستيزي و ضديت با انسـان در         .   است
قانوني که انسانها را در افـغـانسـتـان و            
سومالي سنگسار مـيـکـنـد هـمـان زن              
ستيزي و ضديت با انسان اسـت کـه در            
دادگاههاي شريعه در انگلستان زنان را      
ازحق طـالق و تـکـفـل کـودک مـحـروم                 

 .ميکند
انتظارات آنچنان پايين آورده شـده        
اند که هنوز هـم کسـانـي هسـتـنـد کـه                 
ميگويند نسخه اصالح طلـب، لـيـبـرال          
ويا نرمتر اسالم و يـا اسـالم سـيـاسـي                

ايـن يـک     .   ممکن و قابل تـحـمـل اسـت          
مـذهـب عـلـي       .   توهين به بشريت اسـت    

العموم و اسالم به طـور ويـژه فـقـط در                
ليبـرال و يـا اصـالح          " صورتي ميتواند   

حــد اقــل در صــورت          ( شــود    "   طــلــب 
ظاهرش حتي اگر هـمـيـن هـم مـمـکـن               

که به گوشـه اي و بـه بـيـرون از               )   باشد
. فضــاي عــمــومــي رانــده شــده بــاشــد            

زمانيکه مجبور شود مثال در مـراکـز          
خيريه مشغول باشد نه اينکه دادگاهها      

 .و پارلمانهاي اسالمي را هدايت کند
اگر براي مثال به مسيحيـت نـگـاه          
کنيد، اينجوري نيست که گويا باورها،      
دگمها، و اصول مسيحيت عوض شـده        

مسيحيـت، نسـبـت بـه روزهـاي            .   است
، انساني " جادوگر سوزي" انگيزاسيون و   
چـيـزي کـه عـوض شـده            .   تر نشده است  

است اين است که نـفـوذ اجـتـمـاعـي و                
سياسي مسيحيت در جامعه امروز، در 
زندگي مردم، در رابطـه اش بـا دولـت،             
قانون و سيستم آموزشي دگرگـون شـده         

به درجه اي که مذهب تضـعـيـف      .   است
شـده اسـت، و بـه درجـه اي کـه مــردم                    
تـوانســتــه انــد خــودشــان را از عصــاي            
مذهب رها کـنـنـد، زنـدگـي شـادتـر و                 

ارزشهاي پيشرو . جامعه بهتر داشته اند
انساني، به قيمت عقب راندن مسيحيت 

 .و مذهب بدست آمده اند
هــمــيــن بــايــد در مــورد اســالم و             

و ايـن کـار       .   اسالميسم هم عملي شـود    
انجام ميشود اما اساسا توسط مردمي 
که يا زير سلطه قوانين اسالمي زندگـي        
ميکنند و يا از اين قوانين فرار کرده اند 

 .و در غرب پناهنده شده اند
در زمان روشنگري ضد مسيحيت، 
بحثهاي قدرتمند عليه مذهـب تـوسـط         
غولهاي روشنگري مطرح شد و نهايـتـا        

امروز .   به فرهنگ عامه مردم راه يافت     
از پايين شکل ميگيـرد     .   برعکس است 

در حاليکه خيلي از روشنفـکـران يـا بـا            
اسالميستها در يک بستر هستند و يـا          

تـوجـيـه    "   فرهنگ مـردم   " آن را تحت نام   
 .ميکنند

باالخره اين نکته مهم است کـه در         
مورد فـرهـنـگ چـه کسـانـي صـحـبـت                 
ميکنيم؟ فرهنگ سـکـيـنـه مـحـمـدي             

کـه تـا کـالس پـنـجـم درس               ( آشتياني   
ميخواهد زنـده    " ، زني که    ) خوانده است 

و يا فرهنگ رژيم اسالمي ايـران       "   بماند
 که ميخواهد او را سنگسار کند؟

 ٢٢فرهنگ کـدام؟ سـجـاد، پسـر            
) يک کارگر تـرانسـپـورت     ( ساله سکينه   

کــه عــلــيــرغــم تــهــديــدهــا و ارعــاب               
حکومت، نامه هاي سرگشاده به مـردم       
جهان مينويسد تا زنـدگـي مـادرش را            
نجات دهد و يا رژيمي که مادر او را تا        

يک بار در    :   کنون دو بار شالق زده است     
  ساله بود؟١٧مقابل چشمان او وقتي 

با توجه به آشفتگي اي که جـنـبـش          
اسالمي در سطح جـهـان بـوجـود آورده             

اصـالح طـلـبـي       " است، مقوالتي مـثـل       
، و   " لـيـبـرالـيـسـم اسـالمـي          " ،  " اسالمي

، " جوامع اسالمي " برچسبهايي از قبيل    
، بخشي از " کاميوني تي هاي اسالمي " 

يک تالش آگاهانه براي اسـالمـي کـردن          
جوامع و ول کردن تمام و کمال آنها زيـر          
دست و پـاي دولـتـهـا و سـازمـانـهـا و                    

 .امامهاي مرتجع و انگل شده است
باالخره، خصوصيات زيـادي اسـت       
که مردم را تعريف مـيـکـنـنـد و مـردم               
خود را با آنها تعريف ميکنند امـا در            
اين عصر و زمانـه، انسـانـهـا بـه نـحـو                 
فزاينـده اي فـقـط بـا مـذهـب تـداعـي                   

عروج جنبش اسالمي و نـظـم     .   ميشوند
نوين جهاني که مقوله هاي جهانشمولي 
و شهروندي را به عقـب رانـده اسـت در              
اين تداعي کردن نـقـش زيـادي داشـتـه              

در اين زمينه، مردم را با برچسب . است
مسلمان و فقط مسلمان تداعـي کـردن         
عمال بخشي از تالشهـا بـراي مـحـدود            
کردن همان مردم، جعل کردن نـمـايـنـده          
بــراي آنــهــا، و مــحــدود کــردن حــقــوق            

 .آنهاست
همچنان، هر تالشي براي قرار دادن 

اسالم "   بد" در برابر نسخه " خوب"نسخه  
و اســالمــيــســم هــمــيــن نــقــش را ايــفــا            

" نـرمـتـر   " اگر خواهـان نسـخـه         .   ميکند
اسالم هستيد، بهتر است تماما از شـر          
 .اسالميسم و جنبش اسالمي رها شويد

ايــن بــه ايــن مــعــنــا نــيــســت کــه              
مسلماناني و يا کسـانـي کـه بـرچسـب              
مسلمان به آنها ميزنند، وجـود نـدارنـد          
که نقـطـه نـظـرات انسـانـي، سـکـوالر،                
معتدل، فمـيـنـيـسـتـي، آتـه ئـيـسـتـي،                 

. ليبرال، سوسياليـسـت و غـيـره دارنـد             

مسئله اين است که جنبش اسـالمـي و          
اسالم در قدرت با مسلمانان يا کسانـي        
که برچسب مسلمان بـه آنـهـا مـيـزنـنـد               

هرکسـي کـه مسـلـمـان          .   يکسان نيست 
. است با جنبش اسالمي يکـي نـيـسـت          

تعداد کثيري حزب سياسي، جنبشهـاي    
اجتماعي و مدني با باورها و ارزشهاي        

با قرار دادن مـردم      .   متنوع وجود دارند  
در يک جعبه اي به نام جامعـه يـکـسـان         
مسلمين، فضا بـراي نـفـس کشـيـدن و              

اين واقعيت . حرکت کردن بسته ميشود
کــتــمــان مــيــشــود کــه کســانــي کــه بــه            
مسلمان بودن منتسب ميشوند، اوليـن      
قربانيان اسالميسم و جنبـش اسـالمـي       
هستند و اتفاقا در پيشاپيش مقاومـت       

واقـعـيـت    .   و مبارزه علـيـه آن هسـتـنـد           
نسلهاي کشتار شده در خـاورمـيـانـه و             
شمال آفـريـقـا کـه در گـورهـاي دسـتـه                   
جمعي دفن شده اند، تکه پاره شده انـد،         
سنگسار شده اند، از جـرثـقـيـل هـا در               
مراکز شهرها آويزان شده اند و مـبـارزه          
اي که هر روزه عليه اسالميـسـم انـجـام            

 .ميگيرد کتمان ميشود
هيچ جايي، مخالفت با اسالميسم     
و جنبش اسالمي وسيعتر از کشورهاي    

بـايـد   .   تحت حکومت اسالمي نـيـسـت       
تاکيد کرد که محکوم کردن اسالميسم      
و اسالم، قضاوت در باره همه مسلمانان 
 .و تداعي کردن آنها با تروريسم نيست

ميان اسالم به مثابه يک سـيـسـتـم           
اعتقادي و اسالميسـم بـه مـثـابـه يـک               
جنبش سياسـي از يـکـطـرف و انسـان               
واقعي زنده از طرف ديگر تفاوت وجـود   

نه جريانات راست افـراطـي و نـه            .   دارد
پرو اسالمي به اين تمـايـز تـوجـه           "   چپ" 

هـر دو بـه طـور حـقـيـقـي                .   نمـيـکـنـنـد     
چپ پرو اسالميسـت    .   راسيست هستند 

ادعا ميکنند که   )   و خيلي از ليبرالها   ( 
مردم و حکومتهاي اسالمي و جـنـبـش         
اسالمي که مورد سرکوبشـان هسـتـنـد          

راست هاي افـراطـي هـم         .   يکي هستند 
همه مهاجرين و مسلمانان را به خـاطـر         

 .جنايات اسالميسم مقصر ميدانند
ذکــر ايــن نــکــتــه مــهــم اســت کــه             
اسالميسم عمال در دوره جنگ سرد بـه        
عنـوان بـخـشـي از سـيـاسـت خـارجـي                  
آمريکا، به منظور بوجود آوردن کمربند 

اسالمي دور اتـحـاد شـوروي بـه           "   سبز" 
اسـالمـيـسـم و       .   مرکز صحنه آورده شـد    

جنبش اسالمي در آشپزخانه مهاجريـن      
عـالوه بـر ايـن،        .   در لنـدن پـخـتـه نشـد          

بسياري از اسالميستها متولد بريتانيا     
اين مديون سياستهاي مولتـي     .   هستند

 
١از صفحه   ... انگيزاسيون اسالمي  

٧صفحه    



 7 ٤٠٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

کالچراليستي و مماشات جويانه دولتي 
 .است

ــرو                  ــراطــي و هــم پ هــم راســت اف
اسالميها ادعا ميکنند که اسالميسـم      
فرهنگ مردم است و آنها سزاوار بـهـتـر        

به تعداد بـيـشـمـاري از         .   از اين نيستند 
مــردم، ارتــجــاعــي تــريــن جــنــبــه هــاي          
فرهنگ و مذهب را نسبت ميدهند کـه   
در واقع مـتـعـلـق بـه طـبـقـات حـاکـم،                    
امامان انـگـل و رهـبـران خـودگـمـارده               

سـيـاسـت آنـهـا تـمـايـز مـيـان                 .   هستند
سرکوب شدگان و سرکوب کننـدگـان را        
ناديده ميگيرد و عمال هر دو را يکسان 

ايــن ســيــاســت،       .   تــلــقــي مــيــکــنــد         
جهانشمولي را انکار ميـکـنـد، حـق را            

مـيـدانـد، و سـرکـوب          "   غـربـي  " يک امر   
" ديـگـران  " حقوق و آزادي و برابري براي        

 .را توجيه ميکند
حــقــوق مــدنــي، آزادي و بــرابــري،          
سکوالريسم، مـدرنـيـسـم، مـفـاهـيـم و              
مقوالت جـهـانشـمـول هسـتـنـد کـه بـه                 
خاطرشان جنبشهاي اجتماعي پيشرو و 
طبقه کارگـر در کشـورهـاي مـخـتـلـف               

مفاهيمي مانـنـد حـقـوق،       .   جنگيده اند 
برابري، احترام و مـدارا کـه اسـاسـا در              
رابطه با افراد انساني مطرح شـده انـد،           
امروز بيشتر به فرهنگ و مذهب ربـط         

فرهـنـگ و مـذهـب کـه            .   داده ميشوند 
اغلب نسبت به انسانهاي زنـده واقـعـي           

 .مقدم شمرده ميشوند
عالوه بر اين، پـذيـرش و مـقـبـول              

واقع شدن انسانها به عـنـوان جـزئـي از             
جامعه، امروز تنـهـا پـذيـرش بـاورهـا،             
حساسيتها، نگرانيها و مواردي کـه در        
دستور کار اسالمـيـسـتـهـا قـرار دارنـد              

در .   معنا ميدهد و نـه چـيـزي بـيـشـتـر              
حاليکه تمايز گذاشتن ميان انسانهـا و        
بـاورهـايشــان و جــنـبـشــهـاي ســيـاســي             
ارتجاعي از اهيمت قاطعـي بـرخـوردار         

اين انسـان اسـت کـه قـرار اسـت              .   است
ايـن انسـان     .   برابر باشد و نه باورهـايـش      

است که سزاوار باالترين احترام و حقوق    
است و نه باورهاي او و يا باورهايي کـه           

اين مـوجـود    .   به او نسبت داده ميشوند    
انساني اسـت کـه مـقـدس اسـت و نـه                   

مسئله اين است کـه    .   باورها و مذهبش  
. مذهب اين چيزها را برعکس ميبينـد      

و اين يک دليل اصلي است که مـذهـب           
بايد به عنوان امر خصوصي شـنـاخـتـه           

 .شود
مهمتر از اين واقعيت کـه مـذهـب          
جدايي مياندازد، طرد ميکنـد، انـکـار         
ميکند، محدود ميکند و غـيـره، ايـن           
حقيقت گويا و قدرتمند است که تا آنجا 
که به مذهب مربوط است، اين برابـري،   

حقوق، آزاديها، رفاه مادي و مـعـنـوي           
کودک، مرد و يا زن نيست که برجسـتـه          
است بلکه خود مذهب است که برجسته 

 .است
ايـن دقـيــقـا هـمــان ايــراد مــالـتــي              

مالتي کالچراليسم،  .   کالچراليسم است 
فرهنگها و مذاهب را نسبت به مردم و    

. حقوق و زنـدگـيـشـان مـقـدم مـيـدانـد                 
بسته به ايـنـکـه         –ميگويد که انسانها    

اين انسانها را در کدام جـعـبـه هـويـتـي              
بـه طـور بـنـيـادي            –قرار داده شده اند      

متفاوتند و بايد برخورد متفاوت با آنها 
ايده تفاوت هميشه اصل پايه اي .   بشود

دستور کار راسيستي بـوده اسـت و نـه              
 .برعکس

در چنين زمينه اي، هـر نـوع نـقـد             
اســالم و اســالمــيــســم، راســيــســم و                

اين هـيـچ    .   اسالموفوبيا قلمداد ميشود  
چيز نيست مگر يـک وحشـت پـراکـنـي             
سياسي به منظور خفه کردن نقد عـلـيـه        

اسالموفوبيا، براي حفط اسالم و . اسالم
و .   اسالميسم از نقد بکار برده ميـشـود       

به اين ترتيب همه چيز، از مخالفـت بـا           
اعدامها در ايران تا خواست پايان دادن       
به دادگاههاي شريعه در انگلسـتـان، از         
طـــرف البـــيـــســـتـــهـــاي اســـالمـــي و            
حاميانشان، از جمله در ميان چپ مثل 
ــيــســت در              حــزب کــارگــران ســوســيــال

نـقـد   .   انگلستان، راسيسم تلقي ميشـود    
اسالم به يـک امـر مـربـوط بـه نـزاکـت                   

اسالموفوبيـا  .   سياسي تبديل شده است   
. به ترس از مردم معيني مربوط نيست

بــه تــرس از مــذهــب مــعــيــنــي ارجــاع            
اين چه ايـرادي دارد؟ آيـا مـا             .   ميدهد

نبايد حق نقد اسالم را داشـتـه بـاشـيـم؟             
مخصوصا با توجه به اعمال و پـرونـده           

) بيگانه ترسي ( اين ترم از زنوفوبيا     .   آن
و هــومــوفــوبــيــا اقــتــبــاس شــده اســت،         
درحاليکه يک چـيـز تـمـامـا مـتـفـاوت                

 .است
تعرض به مذهب يا اسالم، با توجه    
به جهاني که در آن زندگي ميکنيم، در         

در .   واقع تالش عادالنه و مشروع اسـت    
ــر ايــن يــورش مــذهــب و اســالم                 ــراب ب
ــد از ســکــوالريســم،                 ــاي ــي، ب ــاس ــي س
جهانشمولي و ارزشهاي سزاوار بشريـت      
قرن بيست و يک دفاع کـرد و صـريـحـا              

 .تبليغشان کرد
بايد براي جدايي کامل مذهـب از         

دولت، قانون و سيستم آموزشي مبارزه      
استقرار سکوالريسـم يـک وسـيلـه          .   کرد

مهم براي محافظت جامعه از دخـالـت         
مذهب در زندگي مردم، مخصوصا در       
شرايط دسترسـي فـزايـنـده مـذهـب بـه               

 .قدرت است

البته امروز سکوالريسم اغـلـب بـه       
ــر مــيــشــود             . صــورت مــنــفــي تصــوي

گروههاي مذهبي و خيلـيـهـاي ديـگـر،           
سکوالريسم را با فـنـاتـيـسـم مـذهـبـي               

اما ايـن   .   افراطي يکسان تلقي ميکنند   
در . مذهب حذف گراست. حقيقت ندارد

حاليکه سکوالريسم تضمين ميکند که 
يک سکت يا گروه نتواند باورهايش را به 
همه تحميل کند، که مذهب يک شخص 

 .امر خصوصي اوست
. مدارس مذهبي بايد ممنوع شوند

بيش از     -مذهب عموما و اسالم بويژه  
هر چيز به خاطر عروج جنبش اسالمـي        

ــت                  – ــا خشــون ــان را اغــلــب ب ــودک ک
مدارس . مغزشويي ايدئولوژيک ميکند

مذهبي، به طور طبيعـي بـايـد بـرتـري              
سيستم هاي اعتقاديشان و پست بـودن        

. نــابــاوران و کــفــار را تــبــلــيــغ کــنــنــد             
متاسفانه براي مدت طوالني اسـت کـه         
بحث بـر سـر مـدارس مـذهـبـي، روي                  
امنيت، بازرسي و تغيـيـر مـعـيـارهـاي            
پذيرش و سياستهاي اشتغال مـتـمـرکـز          

به جاي اينکه صريح گفته شود . شده اند
که مذاهب به طور پايـه اي بـراي بـچـه               

اين بـه ايـن خـاطـر          .   هاي ما بد هستند   
است که به جاي اينکه نگران مقبوليـت        
و سعادت و نيازهـاي آمـوزشـي کـودک            

 -باشند، بيشتر نگران پذيرفتن مذهب      
. هسـتـنـد     –مذهب والـديـن کـودکـان           

. مدارس و مذاهـب مـتـضـاد هسـتـنـد             
آموزش قرار است دستـرسـي بـه عـلـم،             
استدالل، و پيشرفتهاي قرن بيست و يک 

مدارس قـرار    .   را براي کودک فراهم کند    
است زمين بازي را هموار کند مستقـل       
از و عليرغم خانواده اي که کودکـان در          

مدرسه قـرار اسـت       .   آن به دنيا آمده اند    
امکان فراهم کند که کودکان آزادانـه و         

چيزي کـه مـذهـب         –نقادانه فکر کنند    
عمال ممنوع مـيـکـنـد و بـه خـاطـرش                

آموزش واقعي فـقـط     .   مجازات ميکند 
در صورتي تضمين ميشود که سيستـم       
آمــوزشــي ســکــوالر مســتــقــر شــود و            
مدارس مذهبي براي هميشه تـعـطـيـل          

 .شوند
نشانه هاي مذهبـي در مـدارس و           

. نهادهاي عمومي بايد ممـنـوع شـونـد         
چيزي که سکوالريسم انجام ميدهد اين   
است که الزامـي مـيـکـنـد کـه حـداقـل                 
ادارات دولتي و کارکنان ادارات دولتي      
از قضـات گـرفـتـه تـا مـنـشـي هـا تـا                      
معلمان تا دکترها و پرستاران، باورهاي 
مذهبي خود را تبليغ نکنند و بـه جـاي      

به همان  .   آن وظايف خود را انجام دهند     
معنايي که معلـم نـمـيـتـوانـد داسـتـان               
خلقت را به جـاي تـکـامـل و عـلـم در                   
کــالس آمــوزش دهــد، يــک مســئــول             
داروخــانــه نــمــيــتــوانــد از دادن قــرص            

ضدبارداري به يک زن به خاطر باورهاي        
او خــودداري کــنــد، يــک دکــتــر مــرد               
نميتواند معالجه يک مريـض زن را رد           

ما مي بينيم که اينهـا      .   کند و برعکس  
با حضور و نـفـوذ بـيـشـتـر مـذهـب در                  
 .جامعه بيشتر و بيشتر اتفاق مي افتند

ممنوعيت نشـانـه هـاي مـذهـبـي             
بعضا به مثابه محدوديت گذاشـتـن بـر          
باورهاي مذهبي يا آزاديهـا و يـا عـدم             

امـا  .   تحمل مذهبـي تصـويـر مـيـشـود           
باور مذهبي يک . قضيه اينچنين نيست

مسئولين . شخص امر خصوصي اوست
دولتي نميتوانند موقعيت خود را بـراي       
تحميل باورشـان مـورد اسـتـفـاده قـرار              

 .دهند
بعالوه، تا آنـجـايـيـکـه بـه حـجـاب               
مــربــوط اســت بــايــد خــيــلــي کــارهــاي          
بيشتري از ممنوعيت برقـه و نـقـاب و             

. حجاب در اماکن عمومـي انـجـام داد          
حجاب سمبلي فراتر از آن چيزي کـه زن       

پـنـهـان      –بودن در ايران معني ميدهد       
شــدن از انــظــار، اســيــر بــودن و زبــان                

حجاب ابـزار مـحـدود کـرن و           .   بستگي
البته کسـانـي   .   سرکوب کردن زنان است   

هستند که حجاب را انتخاب ميکنند،      
اما نميتوان گفت که حجـاب مـوضـوع          

در مــقــيــاس      -انــتــخــاب اســت چــون         
حجاب هر چيزي است جـز        –اجتماعي  
براي زنان در ايـران انـتـخـابـي          .  انتخاب

در کشورهاي تحت سلـطـه      .   وجود ندارد 
حـتــي  .   اسـالم، حـجـاب اجـبـاري اسـت            

اينجا در انگلستان، بـر طـبـق بـيـانـيـه                
مشترک در باره حجاب، مـنـشـتـر شـده            

گروههـاي اسـالمـي، عـلـمـا و             " توسط  
، از جـملـه شـوراي مسـلـمـيـن                " رهبران

بريتانيا، حزب التحرير، و کـمـيـسـيـون           
اسالمي، علنا گفتـه شـده       "   حقوق بشر " 

است که حجاب مـوضـوعـي بـاز بـراي              
نصـيـحـت    " بيانيه تا سطح . بحث نيست 

تمام مسلمين براي عملي کردن احتياط 
فراوان در اين مورد، از آنجاييکـه نـفـي           
هر بخشي از اسـالم مـمـکـن اسـت بـه                 

 .پيش ميرود" ناباوري منجر شود
همچنانکه قـبـال گـفـتـه ام، هـمـه                
فشارها و تهديدات را برداريد و آنـگـاه           
خواهيد ديد چند نـفـر مـحـجـبـه بـاقـي                

 .ميمانند
تا آنجاييکه به حجاب دخـتـران در         
مدارس مربوط است، بـايـد گـفـت کـه              
حجاب کودکان نه تـنـهـا در نـهـادهـاي              
عمومي و مدارس، بلکه همچـنـيـن در          
مــدارس خصــوصــي و هــمــه جــا بــايــد           

اينجا ديگـر مـوضـوع از        .   ممنوع شود 
اصــول ســکــوالريســم فــراتــر مــيــرود و          
مستقيـمـا بـه مـرکـز حـقـوق کـودکـان                  

 .مربوط ميشود
در حاليکه انسانهاي بالغ مـمـکـن         

اســـت حـــجـــاب و يـــا مـــذهـــب را                   
کــنــنــد، کــودکــان بــالــطــبــع       " انــتــخــاب" 

. نميتوانند چنين انتخابي داشته باشنـد     
کودکان همان را انـجـام مـيـدهـنـد کـه                

حتي اگر  .   والدينشان از آنها ميخواهند   
کودکاني باشند که ميگويند حجاب را      
دوســت دارنــد يــا انــتــخــاب کــرده انــد             

آنچنانـکـه بـعـضـي رسـانـه هـا ادعـا                  ( 
، حجاب کـودک بـايـد هـنـوز             ) ميکنند

کودک بايد مورد حمـايـت   .   ممنوع شود 
قرار گيرد حتي اگـر کـودک مـانـدن بـا                
والديني که آزارش ميدهند را بـه جـاي          
تــحــت حــمــايــت دولــت قــرار گــرفــتــن            

کند؛ حتـي اگـر کـودک، کـار           " انتخاب" 
کردن براي کمک به خانواده اش را که بر         
خــالف قــوانــيــن کــار کــودک بــاشــد را            

کند؛ حتي اگر کودک نرفتن به " انتخاب"
 .کند" انتخاب"مدرسه را 

دولـت مــوظـف اســت از کــودکــان           
دولت موظف است زميـن    .   حمايت کند 

را هموار کند و تضمين کنـد کـه هـيـچ              
چيزي کودکان را جدا نکند؛ هيـچ چـيـز           
کودکان را از دسترسـي بـه اطـالعـات،            
پيشرفت در جامعه، حقوق، بازي کردن، 
شنا کردن و به طور کلي هر چـيـزي کـه             
کودکان بايد به خاطر کـودک بـودنشـان           

 .انجام دهند، محروم نکند
والدين، عـلـيـرغـم هـر بـاوري کـه                
داشته باشند، حق ندارند باورهايشان از     
جمله حجاب را بر کودکانشان تحـمـيـل         
کنند صرفا به اين خاطر که گويا اينـهـا       

همچنانـکـه آنـهـا       .   کودکان آنها هستند  
نميتوانند کـودکـانشـان را از خـدمـات             
پزشکي محروم کنند، يا بزننـد، يـا بـه            
آنها بي اعتنايي کنند، يا آنها را در سن 
نه سالگي مجبور به ازدواج کنند با اين 
توجيـه کـه ايـن بـخـشـي از بـاورهـا و                     

 .مذهبشان است
کودکـان، و هـمـه انسـانـهـاي زيـر                
شانزده سال بايد از هرگونه دست اندازي 
توسط مذاهـب و نـهـادهـاي مـذهـبـي               

همه اعمال و مـراسـم        .   محافظت شوند 
مذهبي و فرهنگي که خشونـت آمـيـز،          
غير انساني هستند و با حقوق و برابري  

. مردم مغاير هستند بايد ممنوع شوند     
هر گونه حمايت مالي، مادي و معنوي 
دولت نسبت به مذهب و فـعـالـيـتـهـا و              

هـمـه   .   نهادهاي مذهبي بايد قطع شـود     
نــهــادهــاي مــذهــبــي بــايــد بــه عــنــوان           

ثبت شوند و بـايـد     شرکتهاي خصوصي   
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٦از صفحه    



 8 ١٣٩٠خرداد ٢٧ انترناسيونال 

 ... آنها ماليات تعلق بگيردبه 
همـه ايـنـهـا در بـاره دادگـاهـهـاي                 
شريعه براي باصطالح اقليتها هم صادق 

چيزي که با مـوفـقـيـت تـمـام در             .   است
کانادا مورد مـخـالـفـت قـرار گـرفـت و               
اکنون در انگلستان به عنوان راهي براي 

در جـريـان     "   حـقـوق اقـلـيـتـهـا         " پاسخ به   
جدا از اينکه قانون شريعت ذاتـا        .   است

غير عادالنه است، اين هم غيرعادالنـه       
و تبعيض گرانه است که سـيـسـتـمـهـا،             
استانداردها، و نـرمـهـاي مـتـفـاوت و               

در "   مـتـفـاوت   " جداگانه براي انسانهاي     
مفهوم دادگاه اسالمـي، بـه       .   نظر گرفت 

اصل جدا اما برابر بودن مردم، به آنچـه         
کــه تــوســط رژيــم ســابــق آپــارتــايــد در            

. آفريقاي جنوبي جاري بود، شبيه اسـت      
هم آن موقع روشـن بـود و هـم اکـنـون                  
روشن است کـه جـدايـي، خـود نـاقـض                

در واقع اين نسخه اي براي . برابري است
يک گروه مردم . نابرابري و تبعيض است

را براي ابد به اقليتي تبديل ميکنند که 
هرگز شهرونداني برابر در مقابل قـانـون        

  امروز، بيشتر از هميشه، مـا        .نيستند
. نياز به مذهب زدايي از جامعـه داريـم         

نه به عنوان امر خصوصي بلکه عـلـيـه           
صنعت مذهب که فراتر از قانون اسـت،       
تابع مقررات نيست و هرگـز بـه خـاطـر             

فتواها و ضرب و شتمها و کشتارهايش 
 .مورد حسابرسي قرار نگرفته است

امـروز مـا نـيـاز داريـم کـه وجــود                 
انگيزاسيون اسالمي را اعالم کـنـيـم و           
عليـه آن يـک هـمـبـسـتـگـي واقـعـي و                     
قدرتمند بـا جـنـبـش روشـنـگـري ضـد                 
اسالمي سازمان دهـيـم کـه از پـايـيـن                

جنبشي کـه اسـالمـيـسـم و            .   ميجوشد
اخالق اسالمي و روحانيونش را تقـبـيـه         

جنبشي کـه سـلـسـلـه مـراتـب             .   ميکند
اجتماعي محتوم و مقدر مذهبي را رد       

بــايـد در مـقــابـل تــقـالهــاي           .   مـيـکــنـد   
شــنــاخــتــه شــده بــراي نــجــات اســالم و           
اسالميسم با پا گذاشتن بر روي اجساد       

 .به خاک افتاده عزيزانمان ايستاد
اجازه بدهيد سـخـنـانـم را بـا نـقـل                
قولي از منصور حکمت، مارکسيست،     
آته ئيست و انساندوست معاصر خاتمه      

 :دهم
من اين را درک ميکنم که منـافـع         "
اي چنين اقتضا ميکند که تـا حـد             عده

امکان اسالم را از زير تيغ خشم مردمي 
که قرباني يا شاهد جنايات غيـر قـابـل           

مـن  .   اند، بدر ببـرنـد      توصيف اسالميون 
ايــن را درک مــيــکــنــم کــه ابــعــاد ايــن              
ــت                  ــاسـ ــاالکـ ــن هـ ــات و ايـ ــايـ ــنـ  جـ

[halocaust]    چنان است که حتي در

ميان صف اسالميون هم کسانـي پـيـدا       
ميشوند که نميخواهند مسئوليت ايـن       
همه پليدي و زشتي را بر عهده بگيـرنـد          
و الجرم به نظر من طبيعي است که در          

و "   اسالم راستيـن "چنين اوضاعي بحث  
يک بار ديگر " اسالم پراتيک"رابطه آن با 
اما از نظر مِن کمونيـسـت،   .   باال بگيرد 

مِن آِتئيسـت، از نـظـر مـا شـاهـدان و                  
قربانيان جنايات اين اسالم، از نظر مـن     
و امثال من که در يک جدال سهمـگـيـن            
اجتماعي و سياسـي و فـکـري بـا ايـن                 
هيوال بسر ميـبـريـم، ايـن اظـهـارات و               
توجيهات از فرط رندي، احمقانه جـلـوه         

مباني عقيدتي اسالم، مبانـي     .   ميکند
قرآني اسالم، انکـشـاف تـاريـخ اسـالم،            
هــويــت و تــعــلــق ســيــاســي اســالم و                
اسالميون در جدال آزادي و ارتـجـاع در        

تر  تر و غير قابل پوشاندن عصر ما عيان
از آن است که اجازه بدهد بحث روايـات       
مختلف اسالم و وجود و احتمال وجـود         
روايت ديگري از اسالم، ولو در آينـده و          

تـريـن      در کُرات ديگر، که در آن ابتدايـي       
حقوق و عواطف بشري لعن و لگـدمـال         

فرد در ...نشده باشد، جدي گرفته بشود 
اســالم، چــه راســتــيــن و چــه غــيــر آن،              

زن در اسالم . حرمت است حقوق و بي  بي
کـودک در اسـالم در رديـف            .   برده است 

عــقــيــده آزاد در اســالم        .   احشــام اســت  
. معصيت و مستوجب عـقـوبـت اسـت           

سـکـس، بـدون      .   موسيقـي فسـاد اسـت       
ــِل                 ــپ جــواز و بــدون داِغ مــذهــب بــر کَ

اين ديـِن  .   مرتکبينش، گناه کبيره است   
راسـتـش   .   مرگ و خون و عبوديت است     

اند، اما بيشتر اديان را    همه اديان همين  
بشريت آزادانديش و آزاديخواه در طـول        

ايـن  .   صدها سال در قـفـس کـرده اسـت            
. يکي را هرگز نگرفتند و مهار نکردنـد       

 ".چرخ ميزند و نکبت مياورد
دفاع از موجـوديـت اسـالم تـحـت            "

لواي بحث احترام به باورهاي مردم، بـه         
در .   اعتبار و رياکارانه اسـت   نظر من بي  

. ميان مردم، باورهاي مختلفـي هسـت       
بنابرايـن بـحـث نـه بـر سـر احـتـرام بـه                      
باورهاي مردم، بلکه بـر سـر انـتـخـاب               

هـر  .   باورهاي قابل احتـرام مـردم اسـت         
کس هر چه بگويـد، بـه هـر حـال هـمـه                  
دارند باورهاي باب مـيـل خـودشـان را             

و الجرم آنها که تحت . انتخاب ميکنند
لواي حرمت بـاورهـاي مـردم، نـقـد بـه                
اسـالم را پــس مــيــزنـنــد، دارنــد فــقــط             
انتخاب معنوي و سياسي خود را بيـان         

اسالم را به عنـوان يـک        .   ميکنند و بس  
عقيده قابل احترام برميگزينند و فـقـط        

دادن بــه   "   خــلــقــي " بــراي مشــروعــيــِت       

بندي  انتخابشان، عقايد خود را در بسته
مـن  .   عرضه ميکنند"   اعتقادات مردم" 

اي، به هيچ ناحقي، حـتـي         به هيچ خرافه  
اگــر هــمــه مــردم جــهــان بــه آن صــحــه              

اين را البتـه  .   بگذارند، احترام نميگذارم 
حق هـر کـس مـيـدانـم کـه بـه هـر چـه                       

امـا مـيـان      .   ميخواهد باور داشته باشد  
احترام به آزادي عقيده افراد با احترام به 

مـا بـر     .   عقيده افراد فرق اساسي هست    
ايم و داور ايـن دنـيـا           فراز جهان ننشسته  

بازيگران و شرکت کنندگان در   .   نيستيم
اي از اين جدال      هر يک گوشه  .   آن هستيم 
جهاني هستيم که به نظر مـن         -تاريخي

از آغاز تا امروز بر سر آزادي و بـرابـري            
اسـالم  .   . . "   انسانها در جريان بوده اسـت    

ژانـويـه   .   منصور حکمت .   واسالم زدايي 
١٩٩٩ 

*** 
اين سخنرانـي، در    : توضيح مترجم 

 در کـنـفـرانـس         ٢٠١١ ژوئـن      ٤تاريخ   
جهاني آته ئيستها در دوبلـيـن بـه زبـان             

مبنـاي ايـن     .   انگليسي انجام شده است   
ترجمه متن کتبي سخنراني مريم نمازي 
.    است که در آن کنفرانس ارائه شده است

 محسن ابراهيمي

 
٧از صفحه   ... انگيزاسيون اسالمي  

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني  
  shahla_daneshfar@yahoo.com شهال دانشفر          

 bahram.soroush@gmail.com                    بهرام سروش

منصور اسانلو را آزاد نكردند، 
 به او مرخصي داده اند

 خرداد سنديـكـاي شـركـت         ١٢روز  
واحــد در اطــالعــيــه اي خــبــر داد کــه              
منصور اسانلو رئـيـس هـيـات مـديـره              
ســنــديــكــاي واحــد از زنــدان آزاد شــده           

بنا برخبرهاي بعدي بـه خـانـواده          .   است
او گفته بودند كه وي را در قبال وثـيـقـه             

اما بعد بـه آنـهـا اطـالع           .   آزاد ميكنند 
داده شده بود كه منصور اسـانـلـو فـقـط             

.  روز از زندان مرخص شده اسـت ٤براي  
بعد از آن به نـقـل از هـمـسـر مـنـصـور                   
اسانلو  گفته شد كه بطـور شـفـاهـي بـه               
آنها اطالع داده انـد كـه مـرخصـي وي               

منصـور  .     براي يكماه تمديد خواهد شد   
 دستگـيـر و جـانـيـان           ٨٦اسانلو در تير    

 سـال    ٥جمهوري اسالمي در ابتدا به او       
حكم زندان دادنـد و بـعـد يـكـسـال بـه                   

 ٤حكمش اضافه كردند و وي تا كـنـون           
جــرم .   ســال در زنــدان بســر بــرده اســت           

منصور اسانلـو هـدايـت و حـمـايـت از                
مبارزات بـا شـكـوه كـارگـران شـركـت                

 و تالش این کارگـران   ٨٤واحد در سال    
. بـراي ايــجــاد ســنــديــكـاي خــود اســت          

منصور اسـانـلـو از بـيـمـاري قـلـبـي و                   
بيماري هاي مختلـفـي رنـج مـيـبـرد و               

عليرغم تاكيد پزشكان وي مـبـنـي بـر             
وخــامــت وضــع جســمــي اش او را در             
زندان نگـاهـداشـتـه انـد و اكـنـون نـيـز                   
صـحــبــت از مــرخصــي و بــازگــردانــدن          

منصور اسانلـو  .   دوباره او به زندان است    
عـالوه بـر     .   بايد فورا از زندان آزاد شـود       

منصور اسانلو ابراهيـم مـددي و رضـا            
شهابي از كارگران شركت واحد و رضـا          
رخشان رئيس هيـات مـديـره نـيـشـكـر               
هفت تپه و بهنـام ابـراهـيـم زاده عضـو               
كميته پيگيري و فعال دفـاع از حـقـوق             

كـارگـران زنـدانـي و         .   كارگر در زنداننـد   
همه زندانيان سياسي بايد فورا از زنـدان    

 . آزاد شوند
محاکمه چندين باره علي  

 نجاتي
 

کميته هماهنگـي بـراي کـمـک بـه              
 ١٩ايجاد تشکلهاي در خبـري در روز           

خرداد اعالم كرد كه علي نجاتي کارگـر      
اخراجي نيشکر هفت تپه و از اعضـاي          
هــيــات مــديــره ســنــديــکــا و يــکــي از            
نمايندگان کـارگـران ايـن شـرکـت بـراي              
چندمين بار براي يک اتهام تکـراري کـه       
پيشتر بابت آن حبـس کشـيـده، در روز             

 ١٣ خردادماه و در شعـبـه ي       ٢١شنبه  

دادگــاه تــجــديــد نــظــر در شــهــر اهــواز            
در ادامه اين خبـر  .   دادگاهي خواهد شد  

آمده است، پـس از تـحـمـل دوره شـش               
ماهه زندان ، باز هم بـه بـهـانـه هـمـيـن                 
اتهام علي نجاتي را دادگـاهـي کـردنـد            
که به دليل تکراري بودن اتهـام، دادگـاه          

امـا بـاز بـا        .   ناچار به تبرئه ي وي شـد         
شکايت دادسـتـان و بـا اعـمـال فشـار                 
مقامات امنيتي بـه راي بـرائـت بـراي             
وي اعتراض شد و نهايتا پـرونـده بـراي            
بررسي بـه مـرکـز اسـتـان و بـه دادگـاه                   

 .تجديد نظر ارسال شد
 
 تن از فعالين كارگري سنندج ١٢

 محاکمه شدند 
بنا به گزارش منتشر شده از سـوي         

 صـبـح روز       ٨كميته هماهنگي ساعت    
 تـن از      ۱۲ خرداد دادگاه محاکمـه       ٢١

فعالين کـارگـري و شـرکـت کـنـنـدگـان                
گلگشت حمايت از فـعـالـيـن كـارگـري              
زندانـي، در سـنـنـدج بـه اسـامـي وفـا                   

ــي          ــحــان ــق ســب ــادري، صــدي ــداهللا      ق ، ي
صمدي، كيومرث قادري، حـبـيـب اهللا           

،    كاوه بـهـرامـي     ،  كاني، عرفان نادري    كله
جــمــال گــويــلــي، واحــد خــانــي، فــايــق           
سبحاني، كـيـوان سـبـحـانـي و ظـهـيـر                 

رضوي، برگزار شد و بنا بر خبر نتـيـجـه           
جلسه دادگاه، در روزهاي آيـنـده اعـالم           

 ١٣اين كارگران  در تاريـخ    .   خواهد شد 
 در جــريــان بــرگــزاري        ١٣٨٨آذر مــاه     

گلگشت دستگير شده بودند كه بعدا بـا        
 .  قرار وثيقه آزاد گرديدند

بر اساس خـبـر ديـگـري دو فـعـال                 
ديـگــر كــارگــري در ايــن شــهــر غــالــب            
حسینی و خـالـد حسـيـنـي نـيـز بـراي                   

 خرداد به شعـبـه دوم      ٢٨ و   ٢٤روزهاي  
دادگاه انقالب اسـالمـي در ايـن شـهـر               

غالـب حسـيـنـي، وفـا          .   احضار شده اند  
قادري، خالد حسيني و يـداهللا قـطـبـي             
قبال در آستانه روز جـهـانـي كـارگـر در              
سنندج بازداشت و پـس از چـنـد روزي             

 ارديـبـهـشـت بـه          ٢٢ و   ٢١در روزهاي   
 . قيد وثيقه از زندان آزاد شدند

بهنام ابراهيم زاده دوباره 
 دادگاهي شد

 خرداد بهنام ابراهيـم زاده،       ٢٢روز  
عضو كميته پيگيري و فـعـال دفـاع از             
حقوق كودك توسط جانـيـان جـمـهـوري           

جانيان اسالمـي  .   اسالمي دادگاهي شد 
 سال حكم زنـدان و ده         ٢٠قبال به بهنام    

سال محروميت از فعاليت اجـتـمـاعـي           
بـا اعـتـراض بـه ايـن            .   صادر كرده بـود    

حكم، دادگاه جمهوري اسالمي نـاگـزيـر        
اكنون او را دوبـاره     .   به لغو اين حكم شد    

دادگاهي كرده و اعالم داشـتـه انـد كـه              
نتيجه دادگاه بـعـدا خـبـر داده خـواهـد                

بهنـام بـه خـاطـر دفـاع از حـقـوق                  .   شد
. كارگر و حقوق كـودك در زنـدان اسـت            

بهنام ابراهيم زاده بـايـد فـورا از زنـدان               
 .آزاد شود

كارگر زنداني، زنداني سياسـي آزاد بـايـد           
 گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ ژوئن ١٦، ١٣٩٠ خرداد ٢٦

 زندان و دادگاه عليه فعالين كارگري 
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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

 اظهار نظر پي زد ماير
 

بيولوژيست و اسـتـاد دانشـگـاه در           
آمريکا بدنبال کنفرانس جهاني آتئيست 

 ها در شهر دوبلين
فقط ميخواهم بـگـويـم کـه مـريـم             "

خــيــلــي .   نــمــازي شــگــفــت انــگــيــز بــود       
خــوشــحــالــم کــه مــريــم ســخــنــران آخــر           

اگر او اولين سخنران بود، . کنفرانس بود
بـقـيـه مـا مـجـبـور مـيـشـديـم سـاکــت                     

او .   بنشينيم و همه را به او ارجاع دهيـم        
يک نقد قدرتمند، شورانگيز، مستدل از      
اسالميسم و تحقير بشريـت تـوسـط آن           

سخـنـرانـي مـريـم، بـه نـحـو               .   انجام داد 
 ".حيرت انگيزي صريح و انساني بود

 مـريـم نـمـازي       ۲۰۱۱ ژوئن ۴روز   
در فستيوال فلسفه و موسـيـقـي کـه در             

 ژوئـن    ۵ ماه مي تا     ۲۶فاصله روزهاي   
برگزار شـد، سـخـنـرانـي          "   هاي" در شهر   

در اين فستيوال دهها شـخـصـيـت       .   کرد
سرشناس بين المللي سخنراني کردند و      
بيست هزار نفر در مجموع در آن شرکت 

يــکــي از بــرنــامــه هــاي ايــن         .   داشــتــنــد
فستيوال به موضوع اسالم و تاثيرات آن 

. در فلسفه و موسيقي اختصاص داشت     
مريم نمازي چهره سرشناس بين المللـي        

منتقد اسالم و اسالم سـيـاسـي در ايـن              
تـفـتـيـش عـقـايـد          " فستيـوال در مـورد         

در همـيـن روز     .   سخنراني کرد"   اسالمي
همچنين مريم نمازي در يـک پـانـل در              

در ايـن پـانـل        .   مورد اسالم شرکت کـرد    
لوئورن بوت خواهر زن توني بلير نخست 
وزير سابق انگليس که اخيـرا مسـلـمـان          

جــمــهــوري "   پــرس تــي وي     " شــده و بــا        
 نيـز حضـور      ،اسالمي همکاري ميکند  

الين ادگار محقق اسالمي يکي .   داشت
. ديـگــر از ســخـنــرانــان ايــن پــانــل بــود            

گرداننده پانل ماري انسيگارت مـعـاون       
در .   سابق سردبير روزنـامـه تـايـمـز بـود            

اينجا لينک اطالعات مـربـوط بـه ايـن             
 :فستيوال را مشاهده ميکنيد

http://
www.howthelightgetsin.or
g/2011-programme/
philosophy-sessions/
#a110604  
سخنراني در کنفرانس جهاني 
 آتئيست ها در شهر دوبلين

 
ــمــازي در               ۵روز    ــم ن ــن مــري  ژوئ

کنفرانس جهاني آتئـيـسـت هـا درشـهـر             
مـريـم   .   دوبليـن ايـرلـنـد حضـور داشـت            

" سـخـنـران يـک پـانـل بـود بـا عـنـوان                       

چگـونـگـي سـازمـان دادن يـک جـبـهـه                  
پـانـلـيـسـتـهـاي ديـگـر            " .  سکوالرجهاني

عبارت بودند از مارک امبلتـون کـه در           
مورد آتئيسم در انگلـسـتـان حـرف زد،            

" ائتالف آتئيستهاي آمريکا  "   نيک له از   
اتحاد بين الـمـلـلـي       " و روار جونسون از  

همه سخنرانيها معطـوف  " .  اومانيستها
به سـازمـان دادن يـک جـبـهـه جـهـانـي                    

 .سکوالريستي بود
در اين کنفرانس ريچـارد داوکـيـنـز          
نيز حضور داشت و همراه با مريم نمازي 
به سـواالت نـمـايـنـدگـان سـازمـانـهـاي                
اسالمي که اعالم کرده بودند براي پاسخ 
دادن به سخنراني ايـن دو نـفـر در ايـن                 

. جلسه حاضر خواهند شد، پاسخ دادنـد      
 نفر حضور داشتند و پـس         ٣٥٠در اين   

از چند ساعت سخنراني و بحث و پاسخ   
به سواالت، با سخنراني اختتاميه عهده 

 .مريم نمازي پايان يافت
 

برنامه هاي سخنراني مريم  
 نمازي در دو ماه آتي

 
 ژوئــن در شــهــر نــيــوکــاســل          ۱۹روز   -

انگليس در کـنـفـرانـس اومـانـيـسـتـهـا                 
سخنراني در مورد اوضاع سياسي ايران 

 و آينده مبارزات مردم
 ژوئن در شـهـر      ۲۶ تا   ۲۴در روزهاي     -

گنواي ايتاليا سخنراني در کـنـفـرانسـي         
 "گلوباليزاسيون و جنسيت"در مورد 

 ژوئن سخنراني در پـارلـمـان          ۲۸روز    -

 !آقاي اوکامپوي گرامي
حکومت اسالمي ايران در طول سي      

 دستش به خون دهـهـا        ،و دو سال گذشته   
ما بخشي از اسـنـاد   .  هزار نفر آلوده است 

اين جنايات را در اخـتـيـار دادگـاه بـيـن                
 .المللي الهه نيز قرار داده ايم

فقط در دو ماه گـذشـتـه حـکـومـت              
 نـفـر را اعـدام        ۶۰اسالمي ايران بيش از    

ايــن آمــار الــبــتــه شــامــل          .   کــرده اســت  
اعدامهايي است کـه رسـمـا آنـرا اعـالم               

 تعداد اعدام هاي مخفي را نيز    ،کرده اند 
 .بايد به آن اضافه کرد

در زندانهاي حکومت اسالمي رسما 
اکـنـون   .   به زنان و مردان تجاوز مـيـشـود        

چند زن شجاع به افشاي تـجـاوز تـوسـط             
مزدوران حکومت اسالمـي در زنـدانـهـا           

و هرروز مـوارد تـازه اي از           .   پرداخته اند 
تجاوز توسط ماموران و بازجويـان رژيـم         

 .برمال ميشود
از زندان قزل حصار گزارش مـيـرسـد         
که هرروز تعدادي را مقابـل چشـم سـايـر           
زندانيان به دار ميکشند و حـتـي جـنـازه            

ــيــز مــورد خشــونــت و                  ــيــان را ن ــان قــرب
 مـارس    ١٣روز .   بيحرمتي قرار ميدهند 

امسال نزديک به صد نفر از زنـدانـيـان را             
در هــمـيــن زنـدان بــه رگــبـار بســتـنــد و                 

جرم زنـدانـيـان ايـن بـود کـه بـه                 .   کشتند
بسـيـاري از     .   اعدام اعتراض کرده بـودنـد     

خانواده ها هنوز نمـيـدانـنـد عـزيـزانشـان             
 .کجا به خاک سپرده شده اند

حکومت اسالمي حتي سـعـي کـرده         
است جلو مراسم جانباختگان را نـيـز از            

لحظاتي پـس از     .   خانواده هايشان بگيرد  
مراسم دفن عبداله و محمد فـتـحـي کـه             
ماه قـبـل اعـدام شـدنـد، مـادر آنـهـا را                    
دستگير و چند ساعت مـورد بـازجـويـي            

در مراسم عزاداري سحـابـي،      .   قرار دادند 
به دخترش حمله ميکند و بـاعـث مـرگ            
هاله سحابي ميشود و در زنـدانـهـايـش             
بدليل عدم دسترسي بيماران به امکانات    
پزشکي و دارويـي عـمـال بـا ايـن روش                  

اينها گوشـه  .   باعث قتل زندانيان ميشود   
اي از رفتار حکومت اسالمي با زندانيان       

بـه ايـن     .   و بستگـان داغـدار آنـهـا اسـت            
جنايـات سـنـگـسـار و چشـم درآوردن و                 

دست بريدن و از کوه پرتاب کردن را نـيـز            
 .اضافه کنيد تا تصويرتان تکميل شود

 ژوئــن روز     ۲۰اکــنــون در آســتــانــه       
. جهاني دفاع از زندانيان سياسي هستيم      

به فراخوان کمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي               
زندانيان سياسي قرار است در اين روز در      

 شهر دنيا براي آزادي زندانيان ۴۶حداقل  
 .سياسي و عليه اعدام تظاهرات شود

شما يک ماه قبل اعـالم کـرديـد کـه             
اسنادي در دسترس داريد که ميتـوان بـا          
اتکا به آنـهـا دسـتـور بـازداشـت قـذافـي                 

چنـديـن بـرابـر آن         .   ديکتاتور ليبي را داد   
اسناد در مورد خامنه اي و سـايـر سـران            

پس .   جمهوري اسالمي منتشر شده است 
ترديد نکنـيـد و دسـتـور بـازداشـت ايـن                 

پـــيـــام .   جـــانـــيـــان را صـــادر کـــنـــيـــد           
تظاهرکنندگان در بيـسـت ژوئـن هـمـيـن             
است سران جنايتکار حکومت اسـالمـي        

ايـنـهـا مصـداق بـارز          .   را دستگير کنيـد   
مـيـنـا      ( .جنايت عليه بشـريـت هسـتـنـد          

احدي سخنگوي کميته هاي بين المـلـلـي     
 عليه اعدام و سنگسار

 ۲۰۱۱ ژوئن ۱۵

 
 به لوئيس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه بين المللي کيفري الههنامه مينا احدي به   

بيست ژوئن، روز جهاني در دفاع از زندانيان سياسي در ايران است خواست ما دستگيري سران     
  دستور بازداشت سران جنايتکار حکومت اسالمي را صادر کنيد    !حکومت جنايت اسالمي است 

 
حضور و سخنراني مريم نمازي در فستيوال بزرگ فلسفه 
 و موسيقي و کنفرانس جهاني آتئيست ها در ايرلند

انگليس در مورد ممنوعـيـت قـوانـيـن           
مــريــم نــمــازي   .   شــريــعــه در انــگــلــيــس     

سازمان دهنده و مبـتـکـر يـک حـرکـت              
اجتماعي بـزرگ در انـگـلـيـس عـلـيـه                 
دخالت قوانين شـريـعـه در ايـن کشـور              

" قانون برابر بـراي هـمـه       "   است با عنوان  
که با برگزاري ميتينگ و سخنـرانـي و          
مقابله با نـفـوذ جـنـبـش اسـالمـي در                 
انگليس توجه زيـادي را بـخـود جـلـب               

بحث ممنـوعـيـت قـانـونـي          .   کرده است 

دخالـت قـوانـيـن شـريـعـه بـه پـارلـمـان                    
انــگــلــيــس کشــيــده شــده اســت کــه در            
صورت تصويب ميتواند به نتايجي در       

 .سطح اروپا نيز منجر بشود
يکي ديگر از برنـامـه هـاي مـريـم             
نــمــازي ســفــر ده روزه او بــه ســيــدنــي               
استراليا در ماه اوت است که مجموعه       
 .اي سخنراني و مالقات در دستور دارد

 قانون برابر براي همه
 ۲۰۱۱ ژوئن ۱۱

 
 شاهرخ زماني  عضو كميته پيگيري در شهر تبريز

  دستگير شد
 

 خرداد شاهرخ زمـانـي کـارگـر نـقـاش و از                   ١٧بنا بر خبرهاي دريافتي روز      
اعضاي سنديکاي نقاشان و عضو کميته پيگيري ايجاد تشـکـل هـاي کـارگـري                   

شاهرخ زماني بايد .     دستگير و هم اکنون در زندان تبريز در بازداشت بسر ميبرد    
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني. فورا از زندان آزاد شود

 ٢٠١١ ژوئن ١٣، ١٣٩٠ خرداد ٢٣
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 !زنده باد سوسياليسم

١از صفحه    
ــه                 ــار ضــروري اســت ک امــروز بســي
قطعنامه ويژه اي داشـتـه بـاشـيـم در               

بخاطر ايـنـكـه      .   مورد جنبش كارگري  
بدنبال سركوب خيزش انقـالبـي مـردم         

 ما مي بينيم كه جـنـبـش      ٨٨در سال   
كارگري با يك تحرك جديدي بـه جـلـو           

يـقـه   " دارند ميگوينـد كـه       .   آمده است 
دارند مي آيند، و ايـن تـحـرك      " آبي ها 

را بطور ويژه با يك كـيـفـيـت ديـگـري               
نمونه آن مبارزات بـا  .   داريم مي بينيم  

شــكــوه هــزاران كــارگــر پــتــروشــيــمــي         
ماهشهر است كه اعتراض را مـيـبـرد         

و افقـي بـاز      .   به مراكز كليدي كارگري   
مــيــكــنــد در مــقــابــل كــارگــر نــفــت،          
كارگراين ايران خودرو، مجتمـع هـاي         
بزرگ بدليل آن موضع و خواستي كـه         

مسـالـه   .   اين كارگران مطرح ميكننـد    
ايــنــســت كــه خــواســت قــطــع دســت            

 درصــد   ٩٠پــيــمــانــكــاران، خــواســت      
مراكز كارگري و اساسا مراكز كليـدي       
است و كـارگـر پـتـروشـيـمـي بـا ايـن                    
اعتراض ميخواهد يك زنجيـري را از        

. پاي خود و جنـبـش كـارگـري بـكـنـد              
موفقيت آن راه را بـاز مـيـكـنـد بـراي               
اينكه بخش هاي مـتـمـركـز كـارگـري             
جلو بيايند و مي بينيم تا هـمـيـن جـا             

و ايـن   .   موفقيت هاي خوبي داشته اند    
االن بـراي نـمـونـه         .   بسيار مهـم اسـت     

وضعيت كارگران صنعت نـفـت مـثـل          
كارگران را با سپـردن     .    نيست ٥٧سال  

هر بخش به پيمانکاران مختلف، تكه      
بـا  .   شقه شقه كـرده انـد       .   تكه كرده اند  

اينكار زنجيري به پاي کارگران بسـتـه        
كوتاه شدن دست پيمانكاران ايـن       .   اند

كل ايـن بسـاط     .   زنجير را پاره ميكند   
پتروشيمي مـاهشـهـر    .  را جمع ميكند 

با مبارزات خود در مقابل هـمـه ايـن            
از همين رو طـرح      .   مراكز راه گذاشت 

اين خـواسـت تـعـرضـي از سـوي يـك                 
مركز كليدي كارگري و مبارزه اي در         
چنين ابعاد بدون شك يك تحول مـهـم          

يـك اتـفـاق      .     در جنبش كارگري اسـت    
بـويـژه   .   مهم ديگر اول مه امسال است    

در شهر سنندج ، در مـركـز شـهـر بـا                 
پالكاردهاي سرخ و با شعار زنـده بـاد           

شايد يكي به من بگويد     .   سوسياليسم
خوب قبال هم اول مه بزرگ و راديكال    
داشتيم، قبال هم اول مه با پرچم هـاي          
سرخ داشتيم، قبال هم در دانشگاههـا        

يـا  " دانشجويان شـعـارهـاي راديـكـال            
و شـعـار هـاي      "   سوسياليسم يا بربريت  

مـن مـيـخـواهـم        .   تـعـرضـي سـردادنـد       

، بـعـد از آن        ٨٨بگويم كه بعد از سال      
سركوب ها، بعد از برپا كـردن بسـاط          
كهريزك و سركوب وسيع مردم در روز       
اول مه، ايـن بسـيـار مـهـم اسـت کـه                   
كـارگــران پـرچــم ســرخ خــود را بــلــنــد             
ميكنند و به اين حكومت ميگـويـنـد      

اين يك اتفاق سياسي بسيـار  .   خفه شو 
و اين اتفاق را در ادامـه        .   مهمي است 

اوضاع جامعه اي بايد ديد كـه در آن            
همين امروز جنبش پـرداخـت نـكـردن          

در اوضــاع   .   قــبــض هــا را شــاهــديــم        
جامعه اي بايد ديد كه دانشـگـاه دارد          
از اعتراض ميجوشد و در اوضـاعـي          
ببينيد كه مردم در كـمـيـن فـرصـتـي               
هستند كه بـپـرنـد جـلـو و اوضـاع را                 

بـنـابـرايـن در چـنـيـن            .   يكسره كـنـنـد     
اوضاعي با اين كار كارگر دارد به كل        

آنـهـم بـا      .   جامعـه راه نشـان مـيـدهـد           
قطعنامه اي كه هفت تشكل كارگـري       

باز ممكن اسـت    .   آنرا امضا ميكنند  
به من بگوييد سال قبلترش ده تشكل       
كارگري  قطعنامه دادند و اول مـه را           

من مـيـگـويـم آن ده         .  گرامي داشتند 
تشــكــل در كــوران تــظــاهــرات هــاي           
ميليوني بود كه قـطـعـنـامـه دادنـد و              

ولـي امـروز ايـن        .   بسيار مهم هم بـود    
هفت تشكل بعد از اين سركوبـهـاسـت     

و .   كه قطعنامه اي راديکال ميـدهـنـد       
به همين اعتبار جايـگـاه مـتـفـاوت و             

با اين قـطـعـنـامـه         .   برجسته تري دارد  
كارگر دارد با يك پالتفرم و پرچمي بـه         
جــلــو مــي آيــد كــه كــل جــامــعــه را                

و در واقـع تـعـيـن           .   نمايندگي ميكند 
بخشي  جنبش اعـتـراضـي مـردم در             
اين حركت دارد خـود را بـه نـمـايـش                 

ايـنـهـا تـحـوالت جـنـبـش             .   ميگـذارد 
كارگري است و ما بايد آنهـا را ثـبـت             

ما در اين تحوالت اجـتـمـاعـي       .   كنيم
از هـمـان ابـتـدا مـا            .   نقش داشته ايـم    

 ٨٨سال   .   گفتيم تنها راه انقالب است   
را ما با دادن نام خودش به آن و اينكه          
اين خيزش انقالبي مردم است، تعـيـن        
داديم و اوضاع را بـه جـلـو آورديـم تـا                

ما در اين تـحـوالت سـيـاسـي           .   امروز
نقش داشته ايم و امروز وظيفـه داريـم          
اين پيشروي هاي جنبش كـارگـري را          

و ثبت كردن اين پيشرويها     .   ثبت كنيم 
به معني اينست كه ما راه برون رفـت          
از اوضاع سياسي امروز را داريـم در           

و به هـمـيـن      .   مقابل جامعه ميگذاريم  
دليل داريم در اين قطعنامه ميگوييم      
كه با توجه به اين پـيـشـرويـهـا و ايـن                 
تحوالت سياسي و با توجه بـه تـحـرك           
جديدي كه جنبش كارگري پيـدا كـرده         
است، اوال ابزار اعتصابات سراسري ،      
ابزاري است براي برون رفت از اوضـاع        

يـعـنـي فـقـط ايـن           .   سيـاسـي كـنـونـي       
خيابان و تظاهراتها در خيابان نيـسـت        
كه سرنوشت جامعه را تعينن ميكنـد       
بــلــكـــه  اعـــتــصــابـــات ســراســـري               
فاكتوريسـت كـه اوضـاع را بـه جـاي                

آنـهـم در شـرايـط         .   ديگري مـيـرسـانـد     
استيصـالـي كـه جـمـهـوري اسـالمـي               

ثانيا ما در اين قطعنامـه  . امروز دارد 
ميگوييم كـه يـك خـواسـت مـهـم در                
شرايط امروز لغو كار مزدي و كـوتـاه          

بـخـاطـر    .   شدن دست پيمانكاران است   
اينكه مراكز كليدي كارگري را در بـر          

بــخــاطــر ايــنــكــه نــفــت،        .   مــيــگــيــرد 
پتروشيمي ها، و مـراكـز و مـجـتـمـع               
هاي بزرگي چون ايرا ن خودرو و ذوب         
آهن اصفهـان و غـيـره را كـه بـا ايـن                    

بـي  .   معضل روبرويند در بـرمـيـگـيـرد      
دلــيــل نــبــود كــه اعــتــراضــي در يــك           
مجتمع پتروشيـمـي مـاهشـهـر بـه ده              
مجتمع كشيده شد و هزاران كارگر را         

بيدليل نبود كه بالفاصله    .   در برگرفت 
بعد از اين اتفاق زمزمه هاي اعتراض    

بـيـدلـيـل     .   در ميان كارگران بلنـد شـد       
نيست كه همين االن در ميان كارگران    
ايران خودرو اين بحث االن داغ است و        
كـــارگـــران خـــواهـــان قـــطـــع دســـت            

و بـايـد تـوجـه         .   پيمانكـاران هسـتـنـد      
داشته باشيم كه االن در كوران حركـت         
اعــتــراضــي كــارگــران پــتــروشــيــمــي          

اين كارگران سه ماه    .   ماهشهر هستيم 
. وقت داده اند تا خواستشان اجرا شود      

گفته اند سه ماه پروسه عـمـلـي كـردن            
اين خواست است و كارگران ايسـتـاده          
اند و در واقع اين سه ماه اولتـيـمـاتـوم            
كــارگــران اســت كــه اگــر اجــرا نشــود            

و مـهـم اسـت       .   دوباره به ميدان بيايند   
در اين فاصلـه اولـتـيـمـاتـوم كـارگـران              
پلـنـوم مـا ايـن اوضـاع را بـبـيـنـد و                      
قطعنامه خود را اعـالم كـنـد و ايـن                

با ديدن درسـت    .   حرکت را تقويت کند   
اين اوضاع است كه ما خودمان را بـه       

و .   اين اتفاقات مهم وصل مـيـكـنـيـم          
حاال اگر بـعـد از ايـن           .   اين مهم است  

سه ماه به خواست كارگران پاسخ داده       
ــر روي           .   نشــود كــارگــران كــمــاكــان ب

خواست خود هستند و اعتراضشان را    
ما با با تاكيـد بـر      .   دنبال خواهند كرد  

اين نكات در واقع داريم راه تداوم ايـن     
اعــتــراضــات را نشــان مــيــدهــيــم و             
تشــخــيــص اوضــاع بــه مــا فــرصــت            
ميدهد كه حق به جانب تر از مـوضـع           
حزبي كه اوضاع را درست مـي بـيـنـد            

نكته ديگر ايـنـسـت       .   حرفمان را بزنيم  
كه ما در اين قطـعـنـامـه مـيـگـويـيـم                
تحوالت جنبش كارگري، و موقعـيـت       
كنوني آن برپايي مـجـامـع عـمـومـي             
كارگري و گذاشتن سنگ بنـاي شـورا         
ها را به يك امكان و ضـرورت فـوري            
قدرتگيري مبارزات امـروز كـارگـران         

داريم از اين شرايط    .   تبديل كرده است  
طـبـعـا مـجـمـع         .   صحبـت مـيـكـنـيـم        

عمومي و شـوراهـا بـه عـنـوان ابـزار                
اتــحــاد و ســازمــانــيــابــي مــبــارزات           
كارگران بدرست بحث هميشه ما بوده      

اما اينجا از يك شرايط معيـن    .     است
داريم صحبت ميكنيم و بـر ضـرورت          

و .   فوري اين امـر تـاكـيـد مـيـكـنـيـم                
ميگوييم راه قدرتگيري كارگر و بـراي       
اينكه كارگر بتواند در مـيـدان بـمـانـد            

مــا در ايــنــجــا     .   ايــجــاد شــوراهــاســت  
ميگوييم سنگ بناي شوراها را بـايـد        

شما مـمـكـن اسـت بـه مـن               .   گذاشت
بگوييد االن انـجـام ايـن كـار عـمـلـي                

ممكن است به مـن بـگـويـيـد           .   نيست
همين االن يك مجمع عمومي منـظـم        
نشان بدهيد بـبـيـنـيـم كـجـا ايـن كـار                  

من دارم ايـنـجـا        .   صورت گرفته است  
ميگويم اين توازن قوا اكـنـون بـه مـا              
اجازه مـيـدهـد كـه ايـن كـار صـورت                 

در توازن قوايي كه مي بـيـنـيـم           .   گيرد
بطور مثال مراسم ختم ناصر حـجـازي        
فوتباليستي كه جان باخت، به صحنـه       
اعــتــراض مــردم و جــوانــان تــبــديــل            
ميشود و در آن شـعـار مـبـارك ، بـن               
علي، نوبت سيد علي سر مـيـدهـنـد،           
چرا فكر ميـكـنـيـد تـوازن قـوا اجـازه                
جمع شدن كارگران و گذاشتـن سـنـگ          
بناي شوراها را اجـازه نـمـيـدهـد؟ مـا              
بايد اين افق را مقابل كارگر و جامعه        

مــا بــراي انــجــام ايــنــكــار        .   بــگــذاريــم
بـطـور مـثـال از خـود            .   راهكار داريـم   

در .   پتروشيمـي مـيـشـود شـروع كـرد            
پتروشيمي ده مجتمع با هم ديـگـر بـه           

اين كارگران مجـمـع   .   حركت در آمدند  
ــد،                  ــنـ ــتـ ــود را داشـ ــي خـ ــومـ ــمـ عـ
نمايندگانشان را انـتـخـاب كـردنـد، و            

حـرف مـا     .   اعتصابشان را پيش بردند   

امروز به اين كارگران ايـنـسـت كـه بـه             
آنها ميگوييم كه در اين سـه مـاه كـه              
فرصت داده ايد تا خواست شـمـا اجـرا        
شود، مجمع عمومي خود را مـنـظـم           
تشكيل دهيد تا بتوانيد خواست خود      

و نمايندگان شما بـا     .   را پيگيري كنيد  
هم بايد در تماس و نشست باشنـد تـا           
نتوانند بين شما ده مجتمع تفـرقـه  و            
شكاف ايجاد كنند و شما را سركـوب        

و بـه روشـنـي مـيـگـويـيـم كـه                  .   كنند
ارتباط نمايندگان اين ده مجـتـمـع بـا           
هم و جمع شدنشان بطور واقعـي پـايـه        
هاي عملي تشكيل شـوراي سـراسـري       

بـه  .   مجتمع پتروشيمي را مـيـگـذارد        
اين شكل عملي نشـان مـيـدهـيـم كـه              

و راه   .   داريم از چه چيز حرف مـيـزنـيـم         
كيان تاير يـك نـمـونـه          .   نشان ميدهيم 

كارگران آنجا مجمـع عـمـومـي         .   است
 ٢٧.   بــزرگ خــود را تشــكــيــل دادنــد        

نماينده انـتـخـاب كـردنـد و بـعـد هـم                  
گفتند شوراي اسالمي بـايـد اطـاق را           
خالي كنند و نمايندگان خود ما آنجـا        

و با اين كار خـود بـه جـنـبـش              .   باشند
بــنــابــرايــن .   كـارگــري راه نشــان دادنــد       

گـامــهـاي عـمــلـي تشـكــيـل مـجــمــع              
عمومي منظم و گذاشتن سنگ بنـاي       
شوراها را خود جنبش كـارگـري دارد          

ما بـايـد بـه آن افـق و               .   نشان ميدهد 
جــنــبــش كــارگــري    .   تصــويــر بــدهــيــم   

قدمهاي عملي اين كار را دارد نشـان         
ميدهد ما آنرا به گفتمان كل جـنـبـش          

در عين حـال     .   كارگري تبديل ميكنيم  
طرح شوراها و گذاشتن سـنـگ بـنـاي           
آن در اين قطعنامه وصل ميـشـود بـه           

بـراي ايـنـكـه       .   اوضاع سياسي امـروز    
كارگر اگر بخواهد در مـيـدان بـمـانـد             
ابــزار قــدرتــش مــجــمــع عــمــومــي و           

ما اينجا همچنين داريـم     .   شوراهاست
از يك زاويه سياسـي بـر اهـمـيـن ايـن                

با تـوجـه بـه        .   مساله تاكيد ميگذاريم  
همه اينهـا بـه نـظـر مـن هـم در ايـن                     
مقطع و هم بـخـاطـر تـحـركـي كـه در                 
جنبش كارگري بـوجـود آمـده و خـود             
پـــتـــروشـــيـــمـــي در دوره ســـه مـــاه              
اولتيماتومش بـراي اجـراي خـواسـت           
خود بسر ميـبـرد، و نـيـز در اوضـاع                
سياسي امروز به نظر من تصويب اين       
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در پي جنايـت در خـمـيـنـي شـهـر                
اصفهان چهره خبيث جمهوري اسالمـي      

در هـفـتـه      . بيشتر از پيش آشکار گشت 
ايـن  "   مسـئـوالن  " گذشته بيشتـر هـمـت         

حکومت اين بود که زنان قـربـانـي ايـن             
حادثه را مسئـول تـجـاوز بـه خـودشـان               

رئـيـس پـلـيـس اسـتـان            !   معرفي کـنـنـد    
اصفهان مانند همه همقطارانش، ضمن     
اينکه زناني که قوانين کثيف جمهـوري       
اسالمي را رعايت نمي کنند، بـه زعـم           
ــا را                      ــه ــرده و آن ــر ک ــي ــحــق خــودش ت

خطاب ميکـنـد تـا تـوجـيـهـي             " مانکن" 
: باشد براي حمله به زنان، تاکيد ميکند

بر اساس تـحـقـيـقـات و بـررسـي هـاي               " 
پليس مشخص شد كـه قـربـانـيـان ايـن              

 درصد در بـروز آن مـقـصـر              ٥٠حادثه  
هستند و اگر اين افراد موازين اخالقـي        
را رعايت كرده بودند اين اتفاق رخ نمي        

امام جمعه اين شـهـر وقـتـي بـه             ! "   افتاد
حرف در آمـده کـه مـردم بـه اعـتـراض                 

ايشان در حالي کـه کـف بـه        .   برخاستند
اگر من جلو مردم    :   " لب آورده ميگويند  

را نگرفته بودم و اگر درخواست مـن در     
هفته گذشته از مردم براي حفظ آرامش  
و جلوگيري از راه انـدازي راهـپـيـمـايـي              
نبود، در خميني شهر درگيري به وجـود        

و بــعــد بــا وقــاحــت تــمــام          . "   مــي آمــد  
خواستار مجازات قربـانـيـان مـيـشـود؛           

بــا )   زنــان:   . . . ( ايشــان ادامــه مــيــدهــد     
شراب خواري و رقاصي يک عده ديـگـر          
را هم تحريک نمودند که بـايـد در جـاي             
." خودش به اين جرايم هم رسيدگي شود

و ايشان براي زهر چشم گرفتن از مـردم        
درهمين چـنـد   " خواستار اين ميشود که   

روز آينده يک نـفـر در مـال عـام اعـدام                 
ايشان بارهـا در طـي چـنـد سـال              .   شود

گذشته خواستار اين شده است که اعدام 
امام جمعـه   .   در مال عام صورت بگيرد    

درحالي که خودش بي هـيـچ دادگـاهـي           
خواستار کشتن يک نفـر بـا طـنـاب در               
مالعام ميشود از مردم ميخواهـد کـه         

به مسووليـن اعـتـمـاد        :   " . . .   آرام باشند 
داشته باشيد و اجازه بدهيد امـور روال          
عادي خودش را طـي کـنـد، مـواظـب               
باشيـد بـعـضـي اعـمـال را کـه بـاعـث                    
تضعيف مسـوولـيـن مـي شـود انـجـام               
نــدهــيــد چــراکــه تضــعــيــف مســوولــيــن       

حکم دادن کـار   . . . .   تضعيف نظام است    
ما نيست، ما نبايد در کار دادگسـتـري      

مردم امـا درمـقـابـل         . . . "   دخالت کنيم   
دادگستري شـهـر تـجـمـع کـردنـد و بـا                   
تصعيف مسئوالن، نظـام را تضـعـيـف           

پيگيري هاي مردم و تجمع شان . کردند

در مقابـل دادگسـتـري شـهـر و هـراس                
مسئوالن که از پيش ميله هـاي درب          " 

ورودي بــا مــردم صــحــبــت مــيــکــنــنــد         
حکايت از عـمـق نـفـرتـي دارد کـه از                   
جمهوري اسالمي در پي وقوع جـنـايـت         

امـا  .   مذکور در مردم ايجاد شـده اسـت        
رســانــه هــاي ايــن حــکــومــت بــيــکــار             
ننشستند و هر کدام به روشي سعـي در          

مسـائـلـي مـانـنـد         .   شبهه افکني دارنـد   
بومي و غير بومي را پيش کشيـدنـد و           
! نوشتند که قربانيان غير بومي بـودنـد        

طـوري خـبـر را        "   مسئوالن" رسانه ها و    
منعکس کردند که گـويـا تـالش مـردم            

" سـده " نـام قـبـلـي شـهـر             (   خميني شهر 
اين است که خودشان را از ايـن           )   بوده  

اتهام مبرا کنند و کاري به اصل ماجرا        
ندارند فقـط دوسـت دارنـد ايـن اتـفـاق                

درست در بحبوحه اين ! اينجا نمي افتاد
ماجرا سايت خبري شهر، خبر مـيـدهـد         

 نـفـر زن و مـرد غـيـر بـومـي                  ١٧٠که  
در يـکـي از       "   فسـق و فـجـور       " مشغول   

تـوسـط   "   بـه مـوقـع     " باغات بـودنـد کـه         
گـويـا   !   نيروي انتظامي دستگير شـدنـد      

اگر به موقع نبود حادثـه تـجـاوزتـکـرار            
و بـديـن گـونـه سـعـي کـردنـد                 .   ميـشـد  

جنايات نيروي انتظامي اين حـکـومـت        
اين جانيان حـتـي خـود        .   را توجيه کنند  

کـه اگـر در       !   باغها را مقصر مـيـدانـنـد       
داخل باغ ويال نمي ساختند باغ مـحـل          

در !   نمـي شـد    "  شراب خواري و رقاصي" 
هفته گذشته اسامي عده اي را منتـشـر       
کردند و چند عکس مـخـدوش شـده را            
چاپ کردند که اينـهـا مـجـرمـنـد و نـه               

کامال مشخص است که اين .   مسئوالن
حکومت دارد وقت کشي مـيـکـنـد تـا             
چند نفر بخت برگشته را بـا شـکـنـجـه               
وادار به  اعتراف کند که کـار مـا بـوده             

دادستاني تاکيد ميکند که نبايد . است
ظـاهـر   "   تحريک کننـده " زنان به آن شکل     

افـراد  " ميشدند اما توجه ميدهنـد کـه          
در ايــن مــوارد نــبــايــد       "   غــيــر مســئــول  

کل مـاجـرا ايـن        .   خودسرانه اقدام کنند  
واقعيت مثل روز روشـن جـلـوي مـردم             
گذاشته است که جنايت خميـنـي شـهـر           
کار نيروهاي حـکـومـت بـوده و حـتـي                
بدستور امثال همين امام جـمـعـه هـاي           
خبيث و کثـيـف و ديـگـر کـاربـدسـتـان                

نيـروهـاي   " حکومت بوده است و حال از       
قـتـلـهـاي     .   صحبت مـيـکـنـنـد       "   خودسر

زنجيري نمونه بارز اين رفتار حکـومـت        
در مورد قتلهاي زنجيري در شهـر     . است

کرمان توسط بسيجيان، دقيقا هـمـيـن         
و هـر جـا کـه          .   توجيه را بـکـار بـردنـد          

جنايات عوامل حـکـومـت مـنـجـر بـه               
: اعتراض مردم ميشود فورا ميگويـنـد     

اينها افـراد غـيـر مسـئـول و خـودسـر                " 
بـودنـد کـه پـرونــده دارنـد و رسـيـدگــي                  

بعد هم پرونده ايشان در طـول         "   ميشود
يا مانند مورد سعيد .   زمان گم ميشود  

امامي زور اعتراض جامعه باال بـاشـد         
مجـبـور بـه قـتـل سـربـاز بـاوفـاي آقـا                     

 !اتفاق است پيش مي آيد. ميشوند
سايت خبري شهر ميگويد اگـر بـه          

شـايـعـات    " موقع خبر رساني شـده بـود        
ايـن  .   در سطح شهر نمي پـيـچـيـد         "   قوي

ســايــت نــوشــتــه آمــادگــي داشــتــه کــه            
مسئوالن را از اين جنايت مبرا کند اما  

نـمـايـنـده     .   از انتشار خبر منع شده بوده     
خمـيـنـي شـهـر در مـجـلـس اسـالمـي                   
ميگويد نبايد خبر رسـانـه اي مـيـشـد              

بخصوص در ماه رجب که ماه استغفار "
ايشان ميگويد پخش خبر !" و توبه است

. ميشود" قبح عمل"باعث از بين رفتن 
اين شيوه هميشگي جمهوري اسـالمـي        
که دوست دارد جنايتش ضمـن ايـنـکـه           
باعـث رعـب مـيـشـود امـا بـي هـيـچ                    
انــعــکــاســي رســمــي و خــبــري بــاشــد،           

، اما  ) سده( اعتراض مردم خميني شهر   
اين حکومت را وادار ميکند بـراي آرام         
کردن مردم خبر را منتشر کنند و قـول       

از رئيس قوه ." رسيدگي ميشود"بدهند 
قضاييه تا دادستان اصفهان تـا رئـيـس          
پليس استان تا امام جمعه و دادسـتـان           
شهر و هر مسئول و ريز و درشـت قـول           
دادند رسيدگي مـيـشـود و قـول دادنـد              
حداقل يک نفر درمال اعـدام در مـحـل             

امـا هـنـوز کـه         .   جنايـت اعـدام کـنـنـد         
رسيدگي نشـده زنـان قـربـانـي تـجـاوز،               

زمـانـي هـم کـه         .   متهم اصلي هسـتـنـد     
توسط اين جانيان رسـيـدگـي شـود بـي             
شک خـود قـربـانـيـان مـجـرم شـنـاخـتـه                   

تجاوز ساليان  "   قبح عمل .   " خواهند شد 
طوالني است که در اين حکومت از بين 

شکنجه گران اين حکـومـت      .   رفته است 
ابزار اصلي شکنجه زنان را، تـجـاوز بـه           

هـم  "   رمز يا زهـرا    " زنداني ميدانند و با     
اينکار را ميکنند تا مورد قبول احديت 

عمـل  " اين جانيان براي هيچ    .   قرار گيرد 
، قباحتي باقي نگذاشـتـه انـد و           " قبحي

نتيجه اعمالشان اين بوده است جامـعـه       
ايـن روزهـا     .   روز بروز خشن تر ميـشـود     

دوباره حمله سازمان دهي شده بر عليـه        
هـمـه   .   زنان و جوانان شـروع شـده اسـت          

اينها به اضافه فقر که روز بروز بيـشـتـر           
بيداد ميکند جو بسيار عصبـي اي بـر         

اما اعـتـراض     .   جامعه حاکم کرده است   
مردم خميني شهر بر عـلـيـه مسـئـوالن            
نشان داد ميـتـوان جـلـو ايـن خشـونـت                
سازمان يافته ايستاد و نـظـام کـثـيـف              

. کـرد "   تضـعـيـف   " جمهوري اسالمي را     

اميدي به پليس و قوه قضاييه که خـود          
مسبب بسياري از جـنـايـات هسـتـنـد              

اين حکومت خود جـانـي تـريـن       .   نيست
دستگاه و شخصيت حقـوقـي اسـت کـه            

جنايت خميني شهر   .   بايد محکوم شود  
نيز اين را تاکيد ميکند کـه بـايـد ايـن               
جانيان را هرچه سريعتر پايين کشيـد و         

 .*به زباله دان پرتاب کرد

 
 جنايت خميني شهر و خشم مردم

 يا شار سهندي

ما خانواده محمد و عبداهللا فتحي 
 فـرزنـدان     ۲۷,۲,۱٣۹۰که در تـاريـخ        

 تـوسـط رژيـم جـنـايـتـکـار               ،دلبند ما   
اسالمي پس از تحمل شـکـنـجـه هـاي             
فراوان جسمي و روحـي بـه طـنـاب دار              

 اعالم مي نماييم که در       ،آويخته شدند 
کشور واليت فقيه قوه قضاييه مستقلي 

دستـگـاه قضـايـي ابـزاري          .   وجود ندارد 
است در دست دژخيمان رژيم خونـخـوار        
خامنه اي که با برگزاري بيدادگاهـهـاي        
اسالمي و نمايشي فرزندان آزاديخواه و      
شريف ملت ايران را در سيـاهـچـالـهـاي          
مخوف و قرون وسطايي زنداني نموده و 
عليه آنها اعمال هرگونه شکنـجـه مـي          

ما بهمين دليل برخود الزم و       .   ،نمايند

واجب ميدانيم که عليه قتل دو فـرزنـد        
عزيزمان و عليه اين دستگـاه قضـايـي          
اعالم جرم نموده و از تـمـام انسـانـهـاي              
آگاه و بيدار دنيا درخواست مي نماييـم        

 ۲۰که در تاريخ سي خـرداد بـرابـر بـا                
ژوئن روز جـهـانـي دفـاع از زنـدانـيـان                  
ســيــاســي حــمــايــت خــود را بصــورت            
راهپيمايي و تـظـاهـرات نشـان داده و              
اجازه ندهند که اين جنايتـکـاران عـمـر           
فرزندان عزيز ملت ايران را در زنـدانـهـا          

به اميـد روزي کـه        .   به تباهي بکشانند  
 .هيچ زنداني در دنيا وجود نداشته باشد

  ۲۰۱۱ژوئن  ۱۴
 فتحي و مهوش عالسونديبيژن 

به نام نامي عشق و انسانيت : بيژن فتحي و مهوش عالسوندي
 !در تظاهراتهاي بيست ژوئن شرکت کنيم

عكسي از يك تجمع كارگران ريسندگي و بافندگي كاشان در     
  ماه دستمزدهاي پرداخت نشده   ٣٢اعتراض به  

 .وجامعه خاموش وخفقان زده
اما از نـظـر کـارگـران ومـردم بـپـا                
خاسته اگر ميخواهنـد زيـر ايـن پـرچـم              
دمکراسي ضد انسانـي نـرونـد مـانـنـد             
همه جاي ديگر دنـيـا يـک راه بـيـشـتـر                  

بايد بساط سرمايه وبهره کشـي      .   ندارند
وسرکوب طـبـقـاتـي را يـکـبـار وبـراي                 

بـايـد   .   هميشه از قـدرت سـلـب کـنـنـد             
چرخهـاي اقـتـصـادي ونـظـام سـيـاسـي                
وديگر ارگانهاي جامعه را خود بـدسـت        

براي همه به انـدازه کـافـي نـان         .   بگيرند
ومسکن وجود دارد که محتاج سرمايه   
داري وسرمايه دار نباشند کـه گـرسـنـه            

براي هـمـه بـه        .   وبيحقوق نگهدارندشان 

اندازه کافي وسايل معيشت ورفاه وجود 
دارد که بتوانند يک زندگي انساني را از 

اگـر اقـتـصـاد وسـيـاسـت            .   سربگذرانند
بدست خود مردم اداره شود بـراي هـمـه           

مردم خواهان  .   رفاه وجود خواهد داشت   
شکنجه گر وديکتاتور نيستنـد کـه بـر           

مـردم آزاد خـود       .   آنان حـکـومـت کـنـد        
. سرنوشت خودرا تـعـيـيـن مـيـکـنـنـد             

واين سرنوشت بغـيـر از دمـکـراسـي،            
مردم بـه يـک      .   خفقان وبيحقوقي است  

انقالب اجتماعي نياز دارند که بساط      
دولتهاي استثمارگر وسـرکـوب گـر را          

اين تنهـا راه حـل مـردم           .   يکسره کند 
 *.بپاخاسته مصر وتونس است

: ...تونس ومصر ١٢از صفحه     



 ١٣٩٠خرداد ٢٧ انترناسيونال 

زنداني سياسي هـدي صـابـر روز          
 خــرداد در بــيــمــارســتــان       ۲۱جــمــعــه   

 ۶۴براساس نـامـه      .   مدرس درگذشت 
نفر از زندانيان سياسي و شهادت آنها       

 روز اعـتـصـاب       ۸هدي صابر پس از     " 
هاله سحابـي،  غذا در اعتراض به قتل      

 خـرداد بـخـاطـر بـه            ۲۰در بامداد روز    
بهداري مستقر در زندان اوين جنب بند       

 منتقل شد اما دو ساعت بعد در    ۳۵۰
حالي که از درد به خود مي پيچـيـد بـه        
بند بازگردانده شد و اظهار داشت که در 
بهداري توسط مـامـورانـي کـه لـبـاس              
پرسنل بهداري داشته اند مورد ضرب و 

بعد از   ."   شتم و توهين قرار گرفته است 
ظهر همان روز وخامت حـال او بـحـدي            
بود که ماموران زندان ناچار به انتقال او 

او روز بعـد  .   به بيمارستان مدرس شدند   
بخاطر صدمات ناشي از ضرب و شـتـم    
و شکنجه ها و فشـارهـاي زنـدان جـان              

پس از قتـل هـالـه      .   خود را از دست داد  
سحابي اين جنايـت نشـان داد کـه چـه               
تهديد بزرگي جان زندانيان سـيـاسـي را          

ــد          ــن ــد مــي ک ــدي ــه ــات      .   ت ــاي ــن ــن ج اي
اعتراضات وسيعي را در ايران و جهـان        
برانگيخت بطوري که دادسـتـان تـهـران          

 خــرداد در يــک کــنــفــرانــس              ۲۴روز   
مطبوعاتي اعتراف کرد که قتل هـالـه         

زيادي براي رژيم داشته " هزينه"سحابي 
جمهوري اسالمي تـاکـنـون طـي          .   است

دوره حکومتش به جرات ميتوان گـفـت        

ميليونها نفر را به جـرايـم عـقـيـدتـي و               
سياسي زنداني ساخته و مورد شکنجه      

بيش از يـکـصـد        .  و آزار قرار داده است 
هزار نفر از زندانيان سياسي توسط رژيم 

بجز شکنجه هـا و آزار        .   اعدام شده اند 
ــطــور                    ــه ب ــي ک هــاي جســمــي و روان

قوانين " سيستماتيک، رسما و بر اساس      
در مورد اين زندانيان اعـمـال       "   اسالمي

مي شود، اين زندانيان از ابتدائي تريـن        
بسـيـاري   .   حقوق انساني نيز محرومنـد    

از اين زندانيان بـخـاطـر شـرايـط غـيـر                
انساني زندان و براثر شکنجه جان خـود        

زهـرا کـاظـمـي،       .   را از دسـت داده انـد         
محسن دکمه چي، زهرا بني يـعـقـوب،          
محسن روح االميني، اکبر مـحـمـدي،         
امير جـوادي فـر، عـبـدالـرضـا رجـبـي                
تعداد اندکي از نام هاي شناخته شده و         
قربانيان شکنجـه گـاهـهـاي جـمـهـوري             

جـمـهـوري اسـالمـي        .   اسالمي هستـنـد   
پنهان نکرده است که براي جان زندانيان 
و بويژه زندانيان سياسي ارزشـي قـايـل           
نيست و براي صدمه زدن به آنها از هـر          
. شيوه جنايتکارانه اي استفاده مي کند

قتل هدي صابر برگ ديگري بر پـرونـده          
جنايات بيـشـمـار جـمـهـوري اسـالمـي              
افزود و لـزوم گسـتـرش مـبـارزه بـراي                 
آزادي زندانيان سياسي و برچيدن بساط 
حکومت اسالمي را مورد تاکيدي چند 

 .*برابر قرار ميدهد

 قتل هدي صابر، يک جنايت ديگر جمهوري اسالمي

12 

 :مقدمه
دهها سال دولتهاي غربي وآمريکـا      
از حکومت ارتجاعي سادات ،مبارک و      

ارتش آمـريـکـا      .   بن علي حمايت کردند   
وسازمانهاي جاسوسيش در تمام دولـت      
ونيروهاي سرکوب مصرو تونـس رخـنـه         
کرده ودر حقيقت مربي اين دستگاههاي 

دولـت آمـريـکـا کشـور          .   سرکوب بودنـد  
مصر را بعنوان قدرتي در خنثـي کـردن          
انقالب در منطقه وصـلـح بـا اسـرايـيـل              

 فقر وفـالکـت اکـثـريـت           .قلمداد ميکرد 
مردم اين دوکشور وبخصوص مصـر را         

دو لـت آمـريـکـا وهـم            .   فرا گرفـتـه بـود      
پيمانان غربي اش هرگز بفکر دمکراسي 

چون اعـتـقـاد بـر       . در اين جوامع نبودند 
اين بود که حتي بردن اسم دمکراسي در 
مصر وتونس وديگر کشـورهـاي عـربـي          
ممکن است اين دولتهاي سر سـپـرده را        
تضــعــيــف کــنــد ودر نــهــايــت مــنــافــع           
اقتصادي وسياسي وژئوپليتيکي آنان را 

 .در منطقه وجهان به خطر اندازد
امــا مــوش کــور انــقــالب در ايــن            
جوامع باالخره کار خودش را کـرد ودر           
ظرف چند هفته تمام حکومت ودستگاه 
سرکوب اين حکـومـتـهـا را بـه چـالـش                
گرفت وآن رهبران بنام سرکوب و خفقان       
را در عرض چند هفته از تـخـت قـدرت             

انقالبي عظيم وبي سابـقـه      .   بزير انداخت 
که تمام نظريه پردازان و سـيـاسـتـمـردان         

. غربي را به تعـجـب ووحشـت انـداخـت            
رسما اعالم کردند که چرا مامتوجه اين     
انقالب نبوديم؟ چرا نتـوانسـتـيـم پـيـش             
بيني اش کنيم؟ چرا نتوانستيم در نطفه       
خفه اش کنيم؟ کجاي کـارمـان اشـکـال           
داشت؟ وباالخره به اين نتيجه رسـيـدنـد          

ديگر خيلي . که ديگر کار از کار گذشته
دير شده ديگر نميشود مثل قديما رسما 
از ديـکـتـاتـور وديـکـتـاتـوري وخـفـقـان                 

 .وبيحقوقي حمايت کرد
استراتژي جديد دولتهاي 

 غربي وامريکا
هم دولت آمريکا وهم هم پـيـمـانـان          
غربي اش يه اين نتيجه رسيده اند که با          
منطقه جديد انقـالبـي روبـرو هسـتـنـد،             

را از سـر    "   آرامش اين طوفان "   وبايد با   
در روزهـاي اول انـقـالب از            .   بگذراننـد 

ديکتاتورها در مقابل انقالب حـمـايـت         

اما چون ديدند کـه حـريـف ايـن           .  کردند
انقالب نيستند زيرکانه از ديکتاتـورهـا       
خواستند که از مقاومت دست بـردارنـد       

براي چـنـد روزي       .   وتسليم انقالب شوند 
هم اسـمـش را هـمـان انـقـالب خـطـاب                  

اوباما بعد از سقوط مـبـارک      .   ميکردند
رسما اعالم کرد که منطقه خاورمـيـانـه         
ديگر مثل قديم نيست ديگر يک دنيـاي        
جديد انقالبي با خـواسـتـه هـاي جـديـد               
مردم انقالبي اسـت کـه يـک تـاکـتـيـک                  

تـا ايـنـکـه         .واستراتژي جديد ميـطـلـبـد      
انقالب به دست آوردهاي اوليـه اش کـه         

 بـه ايـن       .خلع يد ديکتاتورها بود رسيـد     
نتيجه رسـيـدنـد کـه از داخـل انـقـالب                  

ديـگـر   .   بايستي انقالب را خـنـثـي کـرد          
حتي نام انقالب را هـم عـوض کـردنـد               

جنبش دمکراسي " واسمش را گذاشتند 
آخر ديگر خيـلـي بـي آبـرويـي            " .   خواهي

ــمــام عــمــر              .   مــيــشــد  ــنــان کــه در ت اي
سياسيشان از انقالب وانقالبيون وحشت 
داشتند ودهها سال بود که اعـالم کـرده          
بودند ديگر انقالبي در دنيا رخ نخواهـد        
داد، چگونه ميتوانستند انقالبهايي بـه       

گفـتـنـد    .   اين عظمت را انقالب نام نهند     
اسـمـش   .   اينها اصال انقـالب نـيـسـتـنـد          

مـردم  .   جنبش دمکراسي خواهي اسـت     
بلند شده اند وميگويند ما دمـکـراسـي         

چون ما قـبـال اعـالم کـرده           .  ميخواهيم
بوديم ديگر انقالبي بـه وقـوع نـخـواهـد             

تاکتيک واستراتژي جديد يعني . پيوست
ايــنــکــه مــردم در مــنــطــقــه را دنــبــال              

بگويند آنچه شـمـا     .   دمکراسي بفرستند 
. انجام داديد اسـمـش دمـکـراسـي بـود             

اصــال انــقــالبــي در کــار نــبــود وهــرگــز           
ما براي شما دمکراسي را  .   نخواهد بود 

وچون دولتهاي غربي هم . آماده کرده ايم
مــعــدن دمــکــراســي هســتــنــد پــس بــا           
خواسته هاي مردم منطقه همـاهـنـگـي         

از اين رو خود را در ظاهـر      .   کامل دارند 
. هماهنگ بامردم منطقه نشان ميدهند

در حقيقت مـيـخـواهـنـد از درون، ايـن               
 .انقالب را اخته کنند
 :واقعيت چيست

واقيت اين است که مـردم بـخـاطـر            
يک لقمه دمکراسي به خيابان نريختـنـد        
وزنــدگــي وجــان ومــالشــان را بــخــطــر             

مردم انقالب نـکـردنـد کـه          .   نيانداختند
مبارک برود وارتش ونيروهـاي نـظـامـي         
وســرکــوبــگــرش بــاهــمــان دســتــگــاهــاي      
مخوف پرو غربي اش به سرکوب مـردم        
ادامه دهند وايـنـبـار بـنـام دمـکـراسـي               

مردم انقالب کردند چون گرسنه . خواهي
بودند، چون بيخانمان بـودنـد، چـون بـي          

 اينها .حقوق بودند، چون آزادي نداشتند 
نيروي محرکه هر انقالبي است وايـن را         

 .دولتهاي غربي خوب ميدانند
قرار گـذاشـتـنـد کـه از مصـر يـک                  

الگوي دمکراسي بسازند وبعـد از ايـن           
الگو در ساير کشورهاي عربي استـفـاده    

چون اعتقاد دارند کـه هـر کـجـا             .   کنند
جامعه مصـر بـرود ديـگـر کشـورهـاي               

 در مصر .عربي به همانجا خواهند رفت
فعال يک حکومت نـظـامـي بـر سـرکـار               
آمده و تا آنجا کـه مـيـتـوانـد سـرکـوب                 

اما قـرار  ) .   جنبش دمکراسي(  ميکند  
گذاشـتـه کـه در چـنـد مـاه آيـنـده يـک                      

ــرار شــود           ــرق ــات ب ــخــاب ــت ــبــش   (   ان جــن
در اين انتـخـابـات هـرکـس        ) . دمکراسي

اسمش از صـنـدوق در آمـد حـکـومـت               
مـمـکـن    ) .   جنبش دمکراسـي ( ميکند  

است مردم به مبارک وحزبش راي بدهند 
چـون ايـنـان از        . ويا به اخوان المسلمين     

خـواسـت   (   همه شناخته تر شده هستـنـد      
اينها خـواسـتـهـاي      ) .   جنبش دمکراسي 

جنبش دمـکـراسـي خـواهـي اسـت کـه                
امـا ايـن يـک جـنـبـش             .   علمش کـردنـد    

انقالبي است که بـا بـر چسـب تـقـلـبـي                  
 .جنبش دمکراسي نامگذاري شده

 کشورصنعتي  ٨در کنفرانس سران    
قرار گذاشتند کـه    )   ٨-جي( معروف به   

دهــهــا مــيــلــيــارد کــمــک بــالعــوض بــه          
بانـک  .   حکومت نظامي در مصر بکنند    

جهانـي را واداشـتـنـد کـه قـرض هـاي                  
بتعويق افتـاده مصـر را مـانـنـد عـراق                
ببخشند وکمک هاي جديدي به حکومت 

اينها وخيـلـي    .   جانشينان مبارک بکنند  
ديگر از رفرمهاي اقتصادي بنفع دولـت       
وملت مصر دارند انجام مـيـدهـنـد کـه             
مردم را در خانه نگهـدارنـد تـا انـقـالب              

اينان خـوب مـيـدانـنـد کـه           .   خنثي شود 
مسئله فقر واقتصاد عامل اصلـي ايـن         

پــس بــايــد بــايــک رفــرم        .   انــقــالب بــوده  
اقتصادي سر وتهش را بهم آورند ومردم       

 را پاي صندوقهاي راي بفرستند
 اوضاع چگونه است؟

وزير موقت خزانه داري مصر اعالم 
 شغل جـديـد     ٧٠٠٠٠٠کرده که حداقل    

در سال بايد بوجود آيد تا اقتصاد بتواند 
) شايد مـثـل گـذشـتـه       (   بصورت عادي   

اين در حاليـسـت     .   بکار خود ادامه دهد   
که بعد از انـقـالب، اکـثـر در آمـدهـاي                
دولت از جمله توريسم به حداقل تـاريـخ          

سرمايه داران وکـارگـزاران       .   خود رسيده 
اقتصادي که اکثرا از دسـت نشـانـدگـان           
مبارک وآل اوبودند يا فراري شـدنـه انـد            
ويا ديگر نميتوانند مثل گذشته مردم را 

  .استثمار کنند
 ٨-بر خالف قول هاي رهبـران جـي        

که قرار گذاشتند سرمايه گذاري خارجي 
را براي ايجاد شغل در مصـر تـرغـيـت              
کنند، عمال با تشکلهاي کارگري که در 
زمان انقالب بيشتر خودرا عيان کردنـد       
وخواستهاي اقتصادي وسياسـي جـديـد        
خــودرا در ســطــوح اقــتــصــادي مــطــرح          

 
انقالب يا : تونس ومصر

 دمکراسي ضد انقالبي

 مجيد آذري

 

ميکنند، سود دهي سرمايه در کشـور        
مصر را بسيار ريسـکـي کـرده وعـمـال             
هيچ سرمايه داري حاضر بـه سـرمـايـه            
گذاري در چنين اقتصـاد وجـامـعـه اي            

ديگر حـتـي نـمـيـتـوان مـانـنـد               .   نيست
گذشته از کـارگـران نـيـروي کـار ارزان               

گــذشــتــه اي کــه کــارگــران               .   خــريــد 
. وزحمتکشان بخاطرش انقالب کـردنـد     

حاال که احتماال جنبش کارگري متحد       
تــر ونــيــروي کــارش گــران تــر وادعــا               
وتوقعش بيشتر است، چگونه مـيـتـوان        
اين اقتصاد را راه اندازي کرد؟ ونه فقط 
اين، بلکه آنچنـان راه انـدازي کـرد کـه               
کارگر وتـوده زحـمـتـکـش تـن بـه يـک                   
دمکراسي بدهد وراضـي شـود کـه بـه              
صندوقهاي راي برود وبراي گـرسـنـگـي         

 .اش راي بدهد
اين آن کالف سر درگم وبـن بسـتـي         
ــه داري در مصــر                  اســت کــه ســرمــاي

خـودشـان   .   وخاورمـيـانـه دچـارش شـده         
اعالم کرده اند که اوضاع بسيار پيچيده 
است وراه حل واقعي بـرايـش مـتـصـور            

از يک طـرف مـردم را دنـبـال             .   نيستند
نخود سياه دمکراسي ميفـرسـتـنـد واز          

ــد           ــن ــدان ــي ــگــر م ــوع        طــرف دي ــر ن  ه

دمکراسي حداقل به يک ثبات نسبـي        
اقتصادي نيازمند است که اصـال در         

 .دورنما هم يافت نميشود
 چه بايد کرد؟

از نظر سرمـايـه داري وحـامـيـان            
خارجيشان در مصـر مسـئلـه خـيـلـي             

. بايد مردم را بـفـريـبـنـد         .   واضح است 
بايد به آنان بقبوالنند که بايد با شکـم         
گرسنه پاي صندوقهاي راي بروند واز       
خاندان مـبـارک واخـوان الـمـسـلـمـيـن               
وديگر جـانـوران سـيـاسـي واسـالمـي             
يکي را از صندوق در بـيـاورنـد وشـاد            
وخندان به بيقوله هاي خود برگردند و        
منتظر انتخابات آينده باشند تا شايد      

 .فرجي در کار بوجود آيد
در نتيجه يک . اما اين امکان ندارد

حکومت خفقان وکشتار وبگير وببـنـد،      
حال با دمکراسي ويا بدون دمـکـراسـي         

سـرمـايـه داري در مصـر           .   در راه اسـت   
جـامـعـه    .   کارگر خـامـوش مـيـخـواهـد          

اگر مـيـتـوانسـت      .   خفقان زده ميخواهد  
دمکراسي بدهد خود مبـارک ومـعـادن         
دمکراسي غربي هوادارش سالها پيش     

کـار ارزان يـعـنـي کـارگـر             .   داده بـودنـد   

١١صفحه    
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بيستم ژوئن روز عهد و پيـمـان دوبـاره           
مــا بــراي آزادي بــي قــيــد و شــرط                  
زندانيان سـيـاسـي و خـاتـمـه دادن بـه                 
دستگاه جـنـون و جـنـايـت جـمـهـوري                

  !اسالمي است
 شـهـر جـهـان در           ٤٦تا امروز در    

در دفاع از )   سي خرداد(  جون   ٢٠روز  
زندانيان سياسي تـظـاهـرات سـازمـان           

ليسـت ايـن شـهـرهـا،          .   داده شده است  
مکان و زمان تظاهـرات هـا بـه شـرح              

 : زير است
 ٢٠دوشـنـبـه      :   لندن انـگـلـسـتـان        

 غـروب، در      ٨ الـي      ٦ساعت   ,   ژوئن  
، مقابل سفارت رژيم اسالمي در لنـدن     

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
ــي،               ــوبـ ــبـ ــحـ ــوا مـ ــيـ ــي شـ ــاسـ ــيـ سـ

07572356661  
اطـالعـات   :   اسكاتلند، گـالـسـگـو     

: بعدا تكميل ميشود، بـرگـزار كـنـنـده         
 جنبش عليه بيعدالتي

Contact: 
theaim@hotmail.co.uk 

ــاك        ــه ــن ــپ ــارك، ك ــم : روز:   دان
، ) ژوئــن٢٠(  خــرداد     ٣٠يــکــشــنــبــه    

ساعت شش تا هفت و نيم بعداز ظهـر          
در محل سفارت جمهـوري اسـالمـي،         

کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي            :   برگزار کنـنـده   
  آزادي زندانيان  سياسي در ايران

 ٤ تـا      ٢ساعـت    :   هلند، آمستردام 
 Beurspleinعصر در مكان    

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 سياسي، يلدار بيرانوند

ساعت ,    ژوئن١٨شنبه  :    نروژ ،اسلو
در مقابل پارلمان،   - بعداظهر ٥ الي   ٣

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 سياسي، ابولقاسم كاردار
٠٠٤٧٤١٣٣٣٢٦٨ 

 ٤ ژوئن، ساعت     ٢٠:   بروسسوئد،  
 Stora torget عصر در محل  ٦تا 

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 سياسي، اسماعيل مردوخي 

0 737 59 85 66 
 :گوتنبرگسوئد، 

 عصـر، در      ٦ تـا      ٤ ژوئن ساعت    ٢٠
 Brunnsparken محل 

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 544 708 0سياسي، نويد مينايي    

529 
 ٧ تـا      ٥سـاعـت     :   سوئد، هسلهلـم  

   Stortorgetعصر در محل 
 0736481740فاضل نادري 

 :سوئد، هلسينگبوري
 عصــر، در مــحــل       ٦ تــا     ٥ســاعــت    

Rådhustorget   

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 سياسي، گبي حسيني

 0760879874 
 :سوئد، كارلسكرونا

 عصـر در      ٦ تـا      ٤ساعت    ژوئن ٢٠ 
 Ronnebygatan 43 tillمــحــل 

47 i Centrum    
كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              

 سياسي، امير كامراني
0 704 53 10 47 

 ٥/٦تـا    ٥سـاعـت      :   سوئد، لـونـد   
 Stortorgetعصر در محل  

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
ــري             ــاهــ ــه طــ ــاللــ ــي، هــ ــاســ ــيــ  ســ

0703171102 
 ٦ تـا      ٥سـاعـت      :   سوئد، مـالـمـو     

ــل                         ــحــــــــ ــر در مــــــــ عصــــــــ
Davidshallsbron 

 بعد از ظهر راهپيمايي     ٧ تا   ٦ساعت  
كميته مبـارزه بـراي      ،بطرف مركز شهر  

 آزادي زندانيان سياسي، فريده آرمان
 0 703 63 80 88 

 ژوئن ساعـت    ١٨ :   سوئد، اوروبرو   
ــا          ٥ ــل                   ٧ تــ ــحــ ــر در مــ  عصــ

Stortorget   
Mission Free Iran 

 0736587957 نويد ميرپورزاده،
 
navidyalda42@yahoo.com 
Mission Free Iran 

 ):يونشوپينگ(سوئد، سوخو 
  عصــر در مــحــل         ٧ تــا      ٥ســاعــت    

Hörsalsparken   
 آرين ميرذولفقاري

  ،0700773423 
 عصـر   ٥ساعت    : سوئد، استكهلم 

، كميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان           
  .سياسي، اطالعات تكميل ميشود

 ٧ ژوئن ساعـت      ١٨: سوئد، ويسبي 
  Almedalen  شب در محل٨تا 

 :آلمان، فرانكفورت 
  عصــــر در مــــحــــل             ٦ســـاعــــت      

Hauptwache 
كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              

 سياسي
  شب٨تا ٤ساعت : آلمان، هانوفر

Place: Kropke 
Contact: 0177 8348592 

 عصـر در      ٥سـاعـت     : آلمان، برلـيـن   
 city centre محل 

كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
 سياسي

 مادران پارك الله :آلمان، دورتموند
 ژوئـن، در      ١٨ عصـر      ٤ تا   ٣ساعت  
 محل

 Katharinenstraße ,44137 
Dortmund 

 عصـر در      ٦سـاعـت     :   آلمان، كـلـن    

 city centre محل 
 عصـر    ٦سـاعـت     :   آلمـان، بـرمـن        

 :مكان
  city centre 

 ٧ تـا      ٦سـاعـت     :     آلمان، مـونـيـخ    
 Marienplatzعصر ، در محل 

 50728972-0176پترا پلوتز 
هامبورگ،  دارمشـتـات      :   آلمان

،  مايـنـز، ورشـو، نـورنـبـورگ،             
 اطالعات بعـدا تـكـمـيـل        :   اليپزيك  
 . ميشود

در شهر ماينس مرکز هرهنگي ايـران        
براي حمايت از زندانـيـان سـيـاسـي از             
شما دعوت ميکند که در گردهم آيـي        

 ژوئـن از سـاعـت         ٢٠در روز دو شنبه     
 عصـر در  مـيـدان شـيـلـر               ١٩ تا  ١٧

پالتس دور هـم جـمـع شـويـم  و يـاد                    
 .زندانيا سياسي را گرامي بداريم

 عصـر    ٥ماينس  ميدان شيلر ساعت      
ــا     ــر   ٧تـ ــمـــاس ؛          .    عصـ ــفـــن تـ ــلـ تـ

01791178987 
 لوس آنجلس، كاليفرنيا: آمريكا

 ٤ تـا      ٢ ژوئـن سـاعـت          ١٨شنـبـه      
 Balboa Park  عصر ، در محل ،     

in Encino, California ، 
ــارك        310-866-9280 ــادران پ ، م

 الله در لوس آنجلس   
 فيالدلفيا و پنسيلوانيا: آمريكا

  عصر ، در محل٢ تا ١ساعت  
 Love Park in 
Philadelphia, PA  raminhag@gmail.com 
Organised by: Iranian 
Refugee Amnesty 
Network 

 :واشنگتن دي سي
 عصـر ، اطـالعـات بـعـدا              ١ساعت   

  :تماس.  تكميل ميشود
Maria Rohaly ,Mis-
sion Free Iran  -240-

595-2633      
maria.rohaly@gmail.com 

ــكــا  ــكــزاس،      :   آمــري هــوســتــن ت
  ميشوداطالعات بعدا تكميل

 Tour Irani : .تماس
 ٢ تـا      ١٢سـاعـت     :     كانـادا، اتـاوا    

عصر، مقابل پارلمان، كميته مـبـارزه        
 براي آزادي زندانيان سياسي، داود آرام

- 613-859-7929 
ساعـت  كانادا، تورنتو و ونكوور،     

 عصر، كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي              ٨ تا   ٦
 آزادي زندانيان سياسي، 

 ,Block 700در ونكـوور مـكـان،         
West Georgia street     ،

 سيما اشرافي نيا: تماس 
 in Front of Eaton'sدر تورنتو    

 
 در حمايت از زندانيان سياسي)  خرداد٣٠( ژوئن٢٠ شهر در ٤٧تظاهرات در  

من بارها در پيامهايم گـفـتـه ام و            
باز هم ميگويم که بايد به فکر عـزيـزان          
زنداني باشيم و نـگـذاريـم در زنـدانـهـا               

. بمانند و شکنجه شوند و کشته شـونـد        
هيچ زنداني اي بـدون تـالش مـا نـمـي               
تواند از زندان بيرون بيايد، چون بي رحم 
ترين و بي احساس ترين آدمها در بـاره          

. زندان و زندانيان تصميـم مـي گـيـرنـد            
براي شکسـتـن ايـن قـفـل اتـحـاد الزم                 

بايد بين خانواده ها اتحاد باشد و . است
مردم به آنها کمک کنند که حتما کمـک         

بايد رفت و پرسيـد کـه چـرا           .   مي کنند 
فرزندان ما را بي گناه زنداني کرده ايد،        

. به چه حقي عزيزان ما را مـي کشـيـد           
بسياري از خانواده ها پس از چند سـال        
هنوز نمي دانند که جگر گوشه هايشان    

حتي نمـي دانـنـد       .   کجا زنداني شده اند   
که آيا زنده هستند يا آنها را کشته اند،         
يا اگر کشته شده اند مـحـل دفـن شـان              

هـزاران خـانـواده مـثـل مـن             .   کجاسـت 
چـه  .   سرگردان ايـن شـهـر و آن شـهـرنـد               

قانوني، چه خدايي، چه انسانـي ايـن را           
قبول دارد؟ جرم فرزاد من چه بود فقـط         
گفت که انسان بايد مثل انسان زنـدگـي     

بخاطر اين پسر مرا اسير کردند و  .   کند
 .کشتند

عزيزان ديگر، جوانا ن ديـگـر هـم             
حتما مثل پسر من يک زندگي انسانـي         
مي خواهند و همين را مي گويند، چرا 
بايد زنداني شوند؟ تا کي ايـن مـادران           
زجر بکشند، ناله کنند و سياه بپوشند؟ 
من يک مـادرم، درد و عـذاب زيـادي               

چـه آن وقـت کـه فـرزادم در               .   کشيده ام 
. زندان بود و چه حال که او را کشته انـد          

مي دانم که مادران ديگر هـم بـخـاطـر             
جگر گوشه هايشان شب و روز چه مـي          

من حتي نمي خواهم که مادران . کشند
دشمنانم هم در عزا بنـشـيـنـنـد و زجـر               
بکشند چون مادرهستند و نمي خواهم      
هيچ مادري بخاطر بـچـه اش گـريـه و               

 .زاري کند
بــه هــمــه خــانــوادهــا ي زنــدانــيــان          
سياسي مي گويم، به همه انسانها مـي        
گويم تنها راه يکي بـودن اسـت، يـکـي             

چه در داخل کشـور     .   شدن و اتحاد است   
من از همه نـهـاد      .   و چه در خارج کشور    

هاي انساندوست تقاضا ميکنم به فکر      
جوانان اين مملکت باشند و نـگـذارنـد           
که اين جوانان در زندانها بمانند و يا در 

 .ديگر بس است. زندان ها کشته شوند
 .دست و روي همه شماها را مي بوسم

 
پيام مادر فرزاد کمانگر به  

 خرداد روز جهاني  ٣٠مناسبت روز 
 در حمايت از زندانيان سياسي  

براي شکستن اين قفل اتحاد 
 الزم است

Centre-Yonge& Dundas  
 ليماسول و پاپوس : قبرس

 اطالعات بعدا تكميل ميشود
Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM) 

امــــيــــر مســــعــــود  خــــاقــــانــــي،             
96484292 

اطالعات بـعـدا     :   ليماسول  :   قبرس
 ,مسـعـود تـرابـي         . تكميل مـيـشـود     

، ســعــيــد خــاقــانــي             96648884
ــردل           97654055 ــيـ ــن شـ ــمـ ــهـ ، بـ
 ، سيد تـقـي حسـيـنـي          99840545

 97681765بياتي 
Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM) 

اطـالعـات بـعـدا       :   نيكوزيا:   قبرس
عـلــي رمضــانــي      .   تـكــمــيــل مــيــشــود   

 ، مـــريـــم آرامـــش           97712984
99173783  

Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM) 

اطـالعـات بـعـد       :   الرنـاكـا  :   قبـرس 
 تكميل ميشود

 96424002حميد رضا خاقاني 
Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM) 

انــجــمــن :   تــركــيــه،  نــيــو شــهــيــر       
هــمــبــســتــگــي فــعــاالن  تــبــعــيــدي،           

 .اطالعات بعدا كامل ميشود
 ٣٠دوشــنــبــه    :   روزيــونــان، آتــن،      

 بعد از ٦، ساعت )  ژوئن ٢٠(   خرداد  
ظهر، در محل  دانشگاه پلي تکنـيـک    
آتن واقع در خيابان پـاتـيـسـيـون ، بـر               

کمپين پناهجويان ايرانـي  :   گزار کننده 
 دانشگاه پلي تکنيک 

 ٣٠دوشـنـبـه      :   روز:   اتريش ، ويـن      
، بقيه اطـالعـات   )    ژوئن ٢٠(   خرداد  

 تکميل خواهند شد
لطفـا طـومـار حـمـايـت از زنـدانـيـان                  

 ژوئـن    ۲۰سياسي را بـه مـنـاسـبـت              
 امضا کنيد

http://www.gopetition.com/
petitions/20th-june-2011-
global-day-in-support-of-
political-priso.html#sign 

براي اطالعا بيشتر بـراي تـظـاهـرات           
 ژوئـن بـا شـيـوا مـحـبـوبـي                 ٢٠هاي  

كميته مبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان             
 . سياسي  تماس بگيريد

44 (0) 7572356661    
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

بـعـد از قـتـل وحشـيـانـه              :   مينا احدي 
هاله سحابي به دست اراذل و اوبـاش           

 سـروش ايـن بـه          ،حکومت اسـالمـي    
که اسمش " ! ! روشنفکرديني"   اصطالح  

انــقــالب "   بــا جــنــايــات مــوســوم بــه           
در دانشــگــاهــهــاي ايــران     "   فــرهــنــگــي

 مـقـالـه رمـانـيـتـيـکـي              ،عجين اسـت  
نوشتـه و در نـهـايـت از خـداي خـود                   

 حاکمين و جانيان    ،خواسته کاري کند  
اسالمي سر عـقـل آمـده و يـا مـورد                 

 .عتاب الهي قرار گيرند
اين نوشته مشمئز کننده بيـش از        

را "   روشنفکران ديـنـي   "   هر چيز تقالي    
نشان ميدهد که خود از سي سال قبل        
کمر همت به سـاخـتـن ايـن دسـتـگـاه                
جنايت بسته و تا همين سالهاي اخيـر        

 حکومت فاشيست اسـالمـي را        ،نيز  
 .کمک کرده اند

جناب سروش که در دوره انـقـالب       
فــرهــنــگــي اخــبــار تــجــاوز و قــتــل               

 البـد    ،دانشجويان دختر را مي شنيـد     
ــان چــپــگــرا و                چــون ايــن دانشــجــوي

 دسـتـش بـه قـلـم            ،کمونيسـت بـودنـد     
نميرفت که انشا بنـويسـد و از خـداي             

 امـروز ايـن       ،خود طلب مغفرت کـنـد     

 ،جناب که دستش هنوز خونين اسـت    
در وهله اول ميکوشد خـدا را از ايـن            
مخمصه نـجـات دهـد و لـجـنـي کـه                  
حکومت اسالمي به سر و روي خـداي        

 از روي خـدا و          ،مسلمانـان پـاشـيـده      
 .اسالم پاک کند

 
پــاســخ مــن بــه جــنــاب ســروش         

 :اينست
مذهـب و اسـالم سـاخـتـه دسـت               
" جنايتکاراني هـمـچـون خـمـيـنـي و                

. همچون جنابعالي اسـت    "   متفکريني
ايــن دســتــگــاه فــکــري تــحــمــيــق و               

همواره به حـاکـمـيـن و           ،شارالتانيسم
قاتلين کمک کرده که جنايات خـود را         
با رنگ و لعاب مـقـدس بـيـااليـنـد و               
بدون کمترين عذاب وجدان بکشنـد و        

 ،در نهايت هم مدعي از آب در آينـد           
به خودتان در آينه نـگـاه کـنـيـد و تـا                  
فونکسيون اسالم و جـايـگـاه خـدا را              

 .دريابيد
خدا و آسمانها ر ا کنار گذاشته و         
لــحــظــه اي هــمــچــون يــک انســان بــه             

 ،خودتان وبه دستهاي خونين خودتـان      
به نقش خودتان در ساختن اين لجنزار       

ــان در               ،اســالمــي  ــقــش خــودت ــه ن  ب
مشروعيت بخشيدن به نظام اسالمـي      
ــجــه و اعــدام و                       ــدان و شــکــن و زن
سنگسارش بپـردازيـد و در مـحـضـر              
مردمي که هـنـوز خـاطـرات انـقـالب             
فرهنگي و دفاع سرسختانه و وقيحانه      

را در   "   عطر نـظـام اسـالمـي        "   شما از   
 بـگـويـيـد کـه در            ،گوشهايشان دارند 

مــورد ايــن هــمــکــاري بــا حــکــومــت          
اســالمــي و کــمــک بــه ســاخــتــن ايــن            

اکنون کـه در    .  حکومت چه ميگوييد  
دسترس جالدان نيستيد و ميـتـوانـيـد         

 .راحت حرف خود را بزنيد
 

 !جناب سروش
مــردم ايــران در يــک کــابــوس                 
وحشتناک و در حـال مـبـارزه بـا يـک                 
اختاپوس وحشي و جنايت پـيـشـه بـه            
اسم حکومت اسالمي در عـيـن حـال           
يک پروسه نگرش و بازبيني در مـورد         
مذهب و اسالم و خدا و پـيـغـمـبـر را                
پشت سر ميگـذارنـد و اکـنـون نـقـش               
شماها اينست که خداي جبارخـودتـان       

 تـا هـم     ،را از زير ضرب بيرون بکشيد 
خود را نـجـات دهـيـد و هـم در روز                    

مبادا مجددا به اين حربـه جـنـايـت و             
وقاحت و حـمـاقـت مـتـوسـل شـده و                  

در آورده و   "   روشنفکر"   بچاپيد و اداي    
جنايت کنيـد و بـدون عـذاب وجـدان              

از شمـا   .   منتظر ورود به بهشت باشيد    
ميخواهم که فقط حرفهاي اين دخـتـر         
جوان را در مـورد تـجـاوز وحشـيـانـه                
برادران حزب اللـهـي خـودتـان بـه وي              
گوش کنيد و در عين حال گوش کنيد      
که اين دختر جوان پرپرشده مـيـگـويـد          
کــه مــن بــا ايــن بــالهــايــي کــه ســرم               

" ، از درون تهي شده و گـفـتـم           ،آوردند
اينست خدايي که من بـه آن اعـتـقـاد             

و اين سوال ميليـونـهـا جـوان          . "   داشتم
همراه بـا ايـن تـجـارب          .   در ايران است  

موج عظيم برگشت از مذهب و نفرت       
ازخميني و پيغمبرو امامان که اکنون      
خامنه اي نيز به ليسـت آنـهـا اضـافـه              

 ،شده و خدا و اسالم و همه مـذاهـب             
بـه  .   در ايـران يـک واقـعـه مـهـم اسـت                

حرفهاي اين دختر گوش دهيد کـه بـا           
"  از ما قبـول کـن       ،يا زهرا "   بسم اهللا و  

به تن و بدن او تعرض مـيـشـده و ايـن               
دستگاهي است که شما نيز يـکـي از           

 .سازندگان آن بوده ايد
http://
vimeo.com/24944194 

يک نـکـتـه را فـرامـوش نـکـنـيـد                 
رنسانس فکري در بين جوانان در ايـن         
مــمــلــکــت در جــريــان اســت کــه بــا               

 اولـيـن     ،سرنگوني حکومت اسالمـي   
 يک موج مـذهـب زدايـي         ،تاثيرات آن 

چهره ها  .   عميق در جامعه خواهد بود    
و آکتورهاي جـنـبـش مـلـي اسـالمـي              
همراه با حکومت اسالمي بـه قـهـقـرا            

در فـرداي سـرنـگـونـي          .   خواهند رفـت  
حکومت اسالمـي کسـانـي هـمـچـون            
شــمــا کــه مســتــقــيــمــا در ســاخــتــن             
حکومت و در جنايات اين حـکـومـت          

 فورا محاکمه شـده و       ،سهم داشته اند  
نقش تک تـک شـمـا در سـاخـتـن ايـن                  
لجنزار غير قابل تصور روشن خواهـد        

 .اينرا به همه شماها قول ميدهم. شد
 

 مينا احدي
 ۲۰۱۱ژوئن  ۱۲

  
 !آقاي سروش سهم خودتان در ساختن اين لجنزار را روشن کنيد
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 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

كساني كه به يك مراسم خانوادگي      
 از مـزدوران     ،جشن تولد حمله كرده اند    

اينرا يكي از زنانـي     .   حكومتي بوده اند  
 ،كه در جريان دقيق ايـن فـاجـعـه بـوده              

تلفني خبر داده و گفته ابتدا دو نـفـر از          
نيروهاي انتظامي در اين باغ را زده و            

ســپــس تــعــداد    .   وارد خــانــه شــده انــد        
ديگري از ديوار اين بـاغ بـاال پـريـده و              

سپس همه ايـن اراذل    .   وارد باغ شده اند   
و اوباش حكومتي دست و پـاي مـردان         
را بسته و به زنـان و از جـملـه يـك زن                    

 .حامله تجاوز كرده اند
زني كه از طريق تـلـفـن دسـتـي بـه               

 طبعا بـعـد از صـرف          ،پليس زنگ زده  
. وقت زياد كمكي دريـافـت نـمـيـكـنـد              

برادران حزب اللهي به همه زنان تـجـاوز         
 در اثر اعتراض و ميتـيـنـگ         ،ميكنند

 مقامات حكـومـت     ،هزاران نفره مردم    
 .در اصفهان در اين مورد حرف ميزنند

ابتدا از ترس مردم اعالم ميكنـنـد        
كه نميدانند تجاوزكنندگان چه كسـانـي       
هستند و سپس اعـالم مـيـكـنـنـد كـه                

 نفر راكه وارد بـاغ شـده     ١٢چهار نفر از  
اند دستگير كرده اند و سپس روز شنبه        

زنـان  :    رييس پليس اصفهان ميگويد   ،
لباس مناسب و شرعي نـداشـتـه انـد و            

 !!بايد محاكمه و مجازات شوند
اين پاسخ سردسته اراذل و اوبـاش          

ظـاهـرا قـرار      .   به اعتراض مـردم اسـت       
است از اين پس به منازل مـردم حـملـه           

. برده و در همانجا به زنان تجاوز كنـنـد         
ايــن بــار ديــگــر الزم نــيــســت زنــان را              
دستگير كنند و در زندانها و به اسـراي          

 ايـن بـار در         ،حكومتي تجـاوز كـنـنـد       
خانه هر كس را زده و وارد ميـشـونـد و             
در كمال وقاحت و بيـشـرمـي كـه گـوي              
سبقت را در اين مورد نيز از همه ربوده         

ايـن واقـعـه در        .    تجاوز ميـكـنـنـد      ،اند
دنيا و از سوي دولتهاي ديكتاتـور نـيـز           
منحصر بفرد اسـت و بـايـد در تـاريـخ                

اين اوج رذالت و وقـاحـت         .   .   ثبت شود 
 ايـن يـعـنـي         ،حكومت اسالمـي اسـت     

اينكه هيچ كس در هيچ كـجـايـي امـن            
 يعني اينكه حكومت اسالمـي      ،نيست

دستور تجاوز به زنـان در مـنـازل خـود             
آنها را داده واين جـنـايـت بـيـشـرمـانـه                
حكومت اسالمي بدرست با اعـتـراض        
گسترده مردم خميني شهر روبرو شـد و        

مقامات حكومت اسالمي را بـه تـتـه            
 ،  اكـنـون مـردان خـدا               .پته انـداخـت    

تجاوز به زنـان را در دادگـاهـهـا و در                  
را كـافـي   . . .   دانشگاهها و در زندانها و  

نميدانند و قصد دارنـد از ديـوار خـانـه              
مردم باال رفته و به زنان در منازل خـود       

" رفـيـع  "   اين جايگـاه     .   آنها تجاوز كنند  
 !!زنان در ايران و در اسالم هست

حكومت اسالمي ايران و جـنـبـش         
سياه اسالمي با بي حرمتي بـه زنـان و            
با تجاوز و تحميل حجاب و جدا سـازي        

 روي كـار آمـده و           ،جنسيتي بـه زنـان      
ايـن حـكـومـت بـا زدن            .   نفس ميكشد 

زنان و سنگسار و ايـجـاد وحشـت روي            
كار آمده و مانده و امروز ميخواهد در         
واپسين دم حيات خود عرصه تجاوز را       
به خانه هاي مردم و منـازل خـود زنـان             
كشانده و از اين طريق از جـامـعـه و از              
نسل معتـرض و خـواهـان سـرنـگـونـي               
حكومت اسالمي و از زن مـعـتـرضـي            
كه هـيـچـگـاه بـه قـوانـيـن اسـالمـي و                    
واپسگرايـي وحشـتـنـاك اسـالمـي تـن              

 . انتقام بگيرد،نداد
زنان اين جماعت لمـپـن و كـثـيـف             

 
 !تجاوز به زنان اين بار در خانه هاي خودمان

 .حمله به يك جشن تولد و تجاوز به پنج زن در خميني شهر به اعتراض هزاران نفره مردم انجاميد
اينـهـا زن را       .   اسالمي را مي شناسند   

آدم حساب نميكنند و تعرض و تجـاوز        
رسمي و شرعي به زنان و بويژه تـجـاوز           
به زنان مـعـتـرض را جـزو دسـتـورات                
اللهي دانسته و از هيچ نوع جـنـايـت و            

 .وقاحتي ابا ندارند
تجاوز به زنان در خـمـيـنـي شـهـر               
يكبار ديگر ماهيت كثيف حـكـومـت         
اسالمي و اراذل و اوباش حاكم بر ايران        
را در معرض ديد ميليونهـا نـفـر قـرار             

اگر مـيـخـواهـيـم در خـانـه هـاي                 .   داد
خــودمــان نــفــس بــكــشــيــم و احســاس         

 بايـد ايـن حـكـومـت را             ،امنيت كنيم 
حكومت اسالمي ايران   .   سرنگون كنيم 

يك جرثومه كامل فساد است كه بـايـد         

ــود                ــگــون ش ــرن ــورا س ــورا و ف ــن . ف اي
حكومت مدتها اسـت كـه در مـقـابـل              
خود درياي خشم و نفرت عـمـومـي را            

. مي بيند و مدتها است كه مرده است       
جنازه اين حكومت را بايد جمع كرد و         
سران اين حكـومـت و اراذل و اوبـاش              
اين حكومت را بايد محـاكـمـه كـرد و             
نقطه پاياني بر اين دوران بغايـت سـيـاه        

 .گذاشت
ــفــرت بــر اراذل و اوبــاش                   نــنــگ و ن

 اسالمي
سرنگون باد حكومت جنايتكار و ضـد      

 زن اسالمي
 مينا احدي

 ٢٠١١ژوئن  ١٢
 


