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 صفحات ديگر

  كه گذشتي فعاليت مهم در هفته ا٤ گزارش از ٤
حضور فريده آرمان و مينا احدي در كنفرانس بزرگي عليه   -

 آپارتايد جنسي در ايتاليا
 اکتبر در دفاع از حق پناهندگي  در  ٢٨مارش باشکوه  -

 خيابانهاي استکهلم  
شب افتتاحيه مسابقه هنری قانون برابر برای همه      -  

 با شركت مريم نمازي  
سخنراني شيوا محبوبي در كنفرانس بين المللي بررسي        -

 جنايات رژيم اسالمي عليه بشريت، در شهر ماينز آلمان   
١٠-١٤صفحات   

 
 ٩چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران، صفحه 
 اخباري از كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٨صفحه  

 حــمــيــد    : انــتــرنــاســيــونــال 
وال اسـتـريـت را        " تقوايي جنبش    

ظـاهـرا دارد ابـعـاد         "   اشغال کنيد 
در شهـر   .   تازه اي به خود ميگيرد    

اوکلند کـالـيـفـرنـيـا اشـغـالـگـران              
فراخوان اعتصاب عمومي دادنـد    

و روز چهارشنبه بنـدر ايـن شـهـر            
ــدر بــزرگ                  ــن ــن ب ــي ــم ــج ــن ــه پ ک
آمريکـاسـت عـمـال بـه تـعـطـيـل                

در شهرها و ايـاالت       .   کشيده شد 
ديــگــر آمــريــکــا هــم بــحــثــهــا و           

 
 بازتاب هفته

 ! آبان جمهوري اسالمي١٣در حاشيه مضحکه 
 

 !رويدادهاي منطقه در يک نگاه
 محمد شكوهي   

 
 !مراجعه کنند" طبيب رواني"آيت اهللا ها به 

 ياشار سهندي

 
 دنيا را عليه جمهوري اسالمي بسيج ميکنيم 

  ١١مينا احدي، صفحه  
 بار ديگر انعکاس صداي مردم ايران در ايتاليا 

 ١٢گفتگو با فريده آرمان ، صفحه 

 
 يادداشت سردبير   

 بازهم رجزخوانيهاي جنگي 

يک بار ديگر ايـن روزهـا بـحـث جـنـگ و                  
حمله نظامي به جمهـوري اسـالمـي از جـانـب               

. غرب و ناتو و يا اسرائيـل بـاال گـرفـتـه اسـت                  
سران جمهوري اسالمي نيز سـخـن از حـمـالت             

تفسيرها و گزارشـهـاي     .   تالفي جويانه ميکنند  
متعددي دارد اين را انعکاس ميدهد که خـطـر          

راديو فردا از قـول      .   درگيري نظامي جدي است 
روزنامـه گـارديـن بـه         " گاردين اينطور ميگويد    

نقل از منابع خود گزارش داده است کـه ارتـش            
بريتانيا خـود را بـراي حـملـه بـه ايـران آمـاده                      

گاردين گزارش کرده است  نـيـروهـاي          .   کند  مي
هـا     مسلح بريتانيا، با توجه به افزايش نـگـرانـي     

 اتمي ايران، در حال بهبود بـخـشـيـدن          از برنامه 
هـاي احـتـيـاطـي  خـود بـراي حـملــه                      بـه طـرح    

نويسـد    اين روزنامه مي  .   احتمالي ايران هستند  
وزارت دفاع بريتانـيـا، مـعـتـقـد اسـت ايـاالت                 
متحده مـمـکـن اسـت  تصـمـيـم بـگـيـرد کـه                        

هاي حمله موشکي به برخي از تاسيسـات          طرح
به نوشته گاردين، .   مهم ايران را به جلو بيندازد     

گويند، اگر واشينگتن     هاي بريتانيايي مي    مقام
هـا بـاشـد، بـه رغـم               به دنبال اجراي ايـن طـرح        

هاي عميق در دولت ائتالفـي، خـواسـتـار         ترديد
ــرخــي  . . . "   کــمــک ايــن کشــور خــواهــد شــد               ب

خبرگزاريها خبرها و شايعاتي را منتشر کردند       
که نشان ميدهد نخـسـت وزيـر دسـت راسـتـي                
اسرائيل نتانياهو مصـر اسـت بـه تـاسـيـسـات                
اتمي ايران حمله نظامي کند و ارتش اسـرائـيـل         
دارد خودرا براي اين حمله آماده ميـکـنـد و از              
موشکهايي با کالهکهاي اتمي نـيـز اسـتـفـاده            

 ٧(  اکتبر   ٢٨ روز   : انترناسيونال
تـــظـــاهـــرات بـــزرگـــي در         )   آبـــان

اســتــکــهــلــم ســوئــد بــه ابــتــکــار            

فدراسيون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان            
کمـي در مـورد       .   ايراني برگزار شد  

 
عبداله اسدي دبير فدراسيون مصاحبه با 

 سراسري پناهندگان ايراني
 درمورد جنبش دفاع از پناهندگان در سوئد و نقش فدراسيون

١٢صفحه    

٢صفحه    

٣صفحه   ٥-٦صفحات   

 
Free Them Now 

 كاظم نيكخواه 

 جنبش اشغال نيازمند تحزب و رهبري است
 دو سئوال از حميد تقوائي در مورد جنبش اشغال وال استريت

در ادامــــه اعــــتــــراضــــات          
دانشـجــويــان در دانشــگـاهــهــا در         
شهرهاي مختلف ، دوشـنـبـه ايـن           

 تـن از      ٤٠٠ آبان  بيش از      ٩هفته  
دانشجويان  دانشگاه بين الـمـلـلـي         

 
 ! شهر جهان براي آزادي کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي در ايران٣٠ نوامبر تظاهرات در  ٥فردا  

٦صفحه    

 هزار  ٣هنوز داستان دزدي بزرگ     
ميليـارد تـومـانـي دارو دسـتـه هـاي                
حكومتي از داغي نيفتاده اسـت، كـه         

دزدي کالن ديگر در تـامـيـن         يک  خبر  
روزي نـيـسـت      .   اجتماعي رو ميـشـود    

كه خبر از دزدي هاي ميلياردي سران       
و در آن  پــاي         .   رژيــم بــر مــال نشــود      

رئيس دولت، وزرا، مقامات وابسـتـه        
به رهبري و غيـره و غـيـره در مـيـان                 

بخش هاي مختلف حكـومـت   .   نباشد

 
 ادامه اعتراضات در دانشگاهها 

 ٤صفحه  

 
 اختالس هزار ميلياردي در تامين اجتماعي

 شهال دانشفر 

٣صفحه    
 

 !از اشغال وال استريت تا اعتصاب عمومي در اوکلند
  ٤محسن ابراهيمي، صفحه     

 به منجالب سرمايه پايان دهيم
 ٦فرح صبري از ايران، صفحه  



 2 ١٣٩٠  آبان١٣ انترناسيونال 

١از صفحه    
سخنرانيها از ضديت بـا وال اسـتـريـت            
فراتر ميرود و بيشتر و بيشتر خصـلـت          

از .   ضد سرمايه داري به خود ميگـيـرد       
نــظــر ابــعــاد، ايــن حــرکــت شــهــرهــاي           
بيشتري را در بر ميگـيـرد و حـتـي از                
آمريکا فـراتـر رفـتـه و بـه کشـورهـاي                 

شـمـا   .   ديگـر هـم سـرايـت کـرده اسـت              
ارزيابـي تـان از ايـن جـنـبـش و رونـد                    
گســتــرش آن چــيــســت؟ هــم از نــظــر               
طبقاتي و اجـتـمـاعـي و هـم از نـظـر                    

  زماني و جغرافيايي
 روشن اسـت کـه ايـن           : حميد تقوائي 

. جنبشي عـلـيـه وضـع مـوجـود اسـت              
عليه سيستم اقـتـصـادي، سـيـاسـي و              
اجتماعي مـوجـود در آمـريـکـا و در                

ــربــي           ــاي غ ــگــر کشــوره ــم در    .   دي ه
شـعـارهـا و پـالکـاردهـا و             (   مضمـون    

پوسترهاي خياباني و هم چـنـيـن مـتـن         
بيانيه ها و اطالعيه ها و نـظـراتـي کـه             
از طرف فعالين اين جنـبـش مـثـال در             
ســايــت رســمــي جــنــبــش اشــغــال وال            

و هم در شـکـل       )     استريت منتشر شده  
) اشغال ميادين و خيابانهـا    (   اعتراض  

ــوان خصــلــت              ــت ــروشــنــي مــي ضــد " ب
. جنـبـش را مشـاهـده کـرد           "   سيستمي

برخي انتقاد ميکنند که ايـن جـنـبـش            
مطالبات معيني مطرح نکرده است و       
اين را يک نـقـطـه ضـعـف ايـن حـرکـت                  
ميدانند ولي به نظر مـن نـکـتـه مـهـم                
اينست که جنبش اشغال يـک جـنـبـش            
مطالباتي نيست، بلکه جنبشـي اسـت        
که کل نظم موجـود را قـبـول نـدارد و                

ايـن جـنـبـش       .   عليه کل سيستـم اسـت      
رصـد  ٩٩اعالم کرده است که مـنـافـع           

عليه يک درصد را نمايندگي ميکند و       
اين يک درصد به اسـتـنـاد شـعـارهـا و                
بيانيه ها و سخنرانيهاي فـعـالـيـن ايـن            
جنبـش بـروشـنـي بـه بـخـشـي اطـالق                  
ميشود که نه تنها بخش اعـظـم ثـروت       
بلکه کل مراکز قدرت و تصميم گـيـري         

يعـنـي در واقـع        .   را نيز در اختيار دارد    
. اسم ديگري براي طبقه حـاکـمـه اسـت           

مثال جنبش اعالم کـرده اسـت کـه دو             
حزب دمـوکـرات و جـمـهـوريـخـواه را                
احزاب وال استريت و مدافع منافع يـک        
درصــدي هــا مــيــدانــد و تــوهــمــي بــه            
سيستم پارلماني و انتخاباتي مـوجـود        

چند ماه پيش در جريان اشـغـال         .   ندارد
ميدان سل مادريد فعـالـي اعـالم کـرد          

رويــاي مــا از صــنــدوق راي بــيــرون              " 
و اين به نظر من حرف دل تمـام        "   نميايد

کساني است که امروز در وال استـريـت         
و در نقاط ديگر دنيا جنبش اشـغـال را        

اين عمال و بطور عـيـنـي    .  برپا کرده اند 
يک جنبش جهاني عليه نظام سـرمـايـه          
داري است گرچه هنوز اين خـودآگـاهـي         
در بدنه اين حرکت و در افکار عمومـي      

اعــتــراضــات تــا بــحــال      .   وجــود نــدارد  
عموما حـرص و طـمـع بـانـکـداران و                 
مديران وال استريت و  يک درصدي هـا          
را نشانه گرفته است اما ايـن رونـد در             
حال عميق شـدن و راديـکـالـيـزه شـدن               
است و به سرعت توجه ها به سيستمـي   
جلب ميشود کـه ايـن طـمـعـکـاري را                
 .   بازتوليد ميکند و به آن نيازمند است

يــک نــکــتــه مــهــم در مــورد ايــن             
جنبش که آنـرا از جـنـبـشـهـاي ديـگـر                 
متفاوت ميکند شکل اعتراضي ويـژه       
اي است کـه در واقـع هـويـت آنـرا هـم                   

يـعـنــي بـه اشـغــال         :   تـعـيـيـن مــيـکـنـد         
درآوردن ميدانها و اماکن عـمـومـي و           
کنترل و اداره ايـن مـحـالت بـوسـيلـه                 

در واقع پيـام يـا     . مجمع عمومي مردم 
اصلي اين جنبش در هـمـيـن         "   مطالبه" 

دخيل کردن همـه مـردم مـعـتـرض در              
ــا اســت         ــه ــري ــگــي ــي ــه     .   تصــم امــري ک

سازماندهندگان اشـغـال وال اسـتـريـت           
و يــا   "   دمــوکــراســي مشــارکــتــي   " آنــرا   

ــم      "  ــيـ ــقـ ــتـ ــي مسـ ــراسـ ــوکـ ــا     "   دمـ و يـ
. ميـنـامـنـد    "    درصدي٩٩دموکراسي  " 

جنبش اين نوع دموکراسي را مطـالـبـه      
نميکند بلکه عمال آنرا برقرار ميـکـنـد         
و به اين شکل مدل کوچکي از جامـعـه          
و نظامي کـه خـواهـان آنسـت بـدسـت                

نشان ميدهد که اين نوع اداره       .   ميدهد
جامعه نه تنها مـطـلـوب اسـت بـلـکـه                
ممکن و عملي است و اعالم مـيـکـنـد           
که دموکراسي پارلماني و نـيـابـتـي را             

ايـن در واقـع       .   برسميـت نـمـيـشـنـاسـد         
 ٩٩دمــوکــراســي    " بــنــوعــي مــقــابلــه       

بـه مـعـنـي دخـالـتـگـري و               "   درصديها
تصــمــيــمــگــيــري مســتــقــيــم مــردم در        

دمـوکـراسـي    " مجامع عمومي خود  با  
به معني اعمال نـظـر و         "   يک درصديها 

منافع اقليـت حـاکـم بـه کـل جـامـعـه                  
سازماندهندگان جنبش خود بـر      .   است

در ســايــت   .   ايــن واقــعــيــت واقــف انــد       
رسمي جـنـبـش اشـغـال وال اسـتـريـت                 

عـلـنـي،    " مجمع عمومي بعنوان رونـد       
" مشارکتي و کلکتـيـو و خـودمـخـتـار           

ــردم            ــي مـ ــدهـ ــانـ ــازمـ ــودسـ  ٩٩(   خـ
در دل و عليـه بـحـرانـهـاي           )   " درصديها
 .   معرفي شده است"  زمانه ما

اين شکـل اعـتـراضـي کـامـال بـا               

مضمون و محتوي جـنـبـش خـوانـائـي            
يعني جنبشي که نه عليه اين يـا       .   دارد

آن کمبود و مساله مـعـيـن اسـت و نـه              
. حتي صرفا عليـه يـک دولـت مـعـيـن              

يعنـي  .  بلکه عليه يک درصدي ها است 
عليه طبقه حاکمه و سيستم اقتـصـادي       
و سياسـي اي اسـت کـه قـدرت را در                  

بـه نـظـر      .     دست اين طبقه نگهمـيـدارد     
من نـفـس ايـنـکـه جـنـبـشـي خـود را                     

 در صد جـامـعـه در بـرابـر            ٩٩نماينده  
يک درصـد حـاکـم مـيـدانـد  خصـلـت                   
طبقاتي چپ و راديـکـال آنـرا بـه نـحـو                 

  .    صريح و بارزي بيان ميدارد
شما بـه خصـلـت چـپ            : انترناسيونال

. ايـن درسـت    .   اين جنبش اشاره کـرديـد     
اما يک مشکل که وجود دارد اين چـپ         
تعين حزبي و سياسي روشني در غـرب      

در اين مورد فکر ميکنـيـد چـه          .   ندارد
  روندي ميتواند طي شود؟

چـپ  .   درسـت اسـت    :   حميد تـقـوائـي     
سياسي و متحزب نه در آمريکـا و نـه             

و اين يک نقطـه     .   اروپا در صحنه نيست   
. ضــعــف اســاســي ايــن حــرکــت اســت          

احزاب و نيروهاي سنـتـي چـپ دنـيـاي             
ذهني خودشان را دارند و پـاسـخـگـوي           
اين حرکت نـيـسـتـنـد و چـپـي از نـوع                   
کمونيسـم کـارگـري کـه خصـلـت ضـد                
کاپيتاليستي اين حرکـت را دريـابـد و            
بعنوان نماينده و سخنگوي سياسـي آن       
قد علم کند متاسـفـانـه هـنـوز نـيـروي               

 . قابل مشاهده و تاثير گذاري نيست
بطور مشخص تر در يـک ارزيـابـي          
عمومي  ميتوان تاثير دو نـوع نـيـروي           

. چپ را در اين حـرکـت مشـاهـده کـرد             
اول چپـي کـه در دهـه هـاي اخـيـر در                    
حــرکــتــهــائــي نــظــيــر جــنــبــش آنــتــي            
گلوباليزاسون و ضـد جـنـگ عـراق و               

فعال بوده اسـت  " جي بيست"عليه گروه  
عمدتا تروتسکيستها و چپ طرفـدار      (   

ايــن نــوع چــپ کــه       ) .   مــحــيــط زيســت  
خصـــلـــت اســـاســـيـــش ضـــديـــت بـــا           
امپرياليسم و مشخصا آمريکا است و      
نه ضديت با سرمايه داري، اسـاسـا بـا            

و "   نسبيت فرهـنـگـي   " همان معيارهاي  
پست مدرنيستي  "   مالتي کالچراليسم " 

مد شده در دو دهه اخير بميدان آمده و       
از جنبش اشغال و مـجـمـع عـمـومـي،            

و ابـراز و      "   بگـذار صـد گـل بشـکـفـد            " 
نمايندگي شدن  همه نقـطـه نـظـرات را             

يکي از شرکت کنـنـدگـان در         .   ميفهمد
حرکت اشغال تورنتو کانادا، که از روز          
پانزده اکتبر شـروع شـده و هـنـوز هـم                 
ادامه دارد، تـعـريـف مـيـکـرد کـه در                 
برخورد به سخنراني اي عليه سـرمـايـه          
داري يکي از اين نوع چپها اعالم کـرده         
است که اين نظر ايشان است و مـا در             

اين ميدان براي هـمـه نـظـرات احـتـرام               
نوعي رجعت به هيپيسـم     !   قائل هستيم 

ــراز از                   ــي و احــت ــمــت جــوئ و مســال
نيز  ميتوان در ايـن گـرايـش       "   خشونت" 

البته فعالين حـزب مـا        .   مشاهده کرد   
و برخي نيروهاي راديکال سوسياليـتـي       
نـيــز در ايــن حــرکـت دخــيـل انـد امــا                 
گرايـش عـمـومـي هـنـوز از يـک نـقـد                    
راديکال کمونـيـسـتـي بسـيـار فـاصـلـه               

 . دارد
گرايش ديگر و به نظر من مهم تـر        
و موثر تري که در جنبش وال استـريـت          
حضور بهم رسـانـده اسـت آنـارشـيـسـم               

اعالم اينکه اين حرکـت رهـبـري         .   است
ندارد و نيازي بـه رهـبـر نـدارد، طـفـره                
رفتن از حزبيـت و کـال سـازمـانـيـابـي                
ســيــاســي و عــدم مــعــرفــي هــر نــوع               
آلترناتيوي براي دولت و نظـام مـوجـود          
از ويژگيهاي کالسيک آنارشيسـم اسـت        
که تا حدي رنگ خود را به اين حـرکـت           

 .  زده است
بد نيست  بـدانـيـد کـه  يـکـي از                    
تـئــوريســيــنــهــاي جــنــبــش اشــغــال وال        
استريت يک آکادميسيـن آنـارشـيـسـت          
است  که حدود سه هقته قبـل از آغـاز             
اين حرکت براي تدارک جنبش از لـنـدن          
به نيويورک ميرود و چند روز مانده بـه          
آغاز حرکت نيويورک را ترک ميکند تـا        
بعنوان چهره و رهبر جنـبـش شـنـاخـتـه             

ايشــان در ســايــت خــودش از           !   نشــود
دموکراسي بدون رهـبـر و بـدون دولـت             
صحبت ميکند و نقطه قوت جنبش را       

. سياسي آن ميـدانـد      -عدم تعين حزبي  
اين توع حزب گريزي و رهبر گـريـزي و         
عدم تعين و بي چـهـرگـي بـمـذاق چـپ                
سنتـي پسـت مـدرنـيـسـت کـه بـاالتـر                   
اشاره کردم نيز خـوش مـيـايـد و ازيـن               
نقطه نظر اين گـرايشـات يـکـديـگـر را               

 .تقويت ميکنند
اما به نـظـر مـن جـنـبـش اشـغـال                 
بخاطر زمينه ها و ريشه ها و خصـلـت          
عيني اش نميتواند در ايـن چـارچـوب            

پســت مــدرنــيــســتــي       -آنــارشــيــســتــي 
هـم اکـنـون بـخـشـي از             .   محدود بماند 

فعالين اين جنبش پيش نويس بـرنـامـه         
يا پالتفرم سياسي خود را منتشر کـرده        
اند  و حول اين برنـامـه بـراي بـرگـزاري               
يــک مــجــمــع عــمــومــي ســراســري در           
آمــريــکــا در مــاه جــوالي ســال آيــنــده            

ايـن فـعـالـيـن اعـالم           .   فراخوان داده اند  
ــه                     ــورتـــي کـ ــه در صـ کـــرده انـــد کـ
پالتفرمشان تصويب بشود حول آن يـک       
حزب سياسي مستقل تشکيل خواهند     

البته اين برنـامـه و پـالتـفـرم يـک               .   داد
برنامه سـوسـيـالـيـسـتـي نـيـسـت امـا                  
حرکـتـي اسـت مـبـتـنـي بـر مـجـامـع                    
عمومي و عـلـيـه سـيـسـتـم سـيـاسـي                   

سيستم دوحـزبـي       -موجود در آمريکا    
که ميـتـوانـد         -دموکرات جمهوريخواه 

کل وضعيت سياسي در ايـن کشـور را           
به نفع طبقه کـارگـر و نـود درصـديـهـا                

جنبه ديگر اهـمـيـت ايـن         .   متحول کند 
ــبــتــه کــنــار زدن گــرايــش                حــرکــت ال
آنارشيستي و تحـزب و رهـبـر گـريـزي              

 .رايج در اين جنبش است
نکته آخر اينکه جـنـبـش کـارگـري           
در آمريکا نيز تحت تاثير جـنـبـش وال           
استريت دارد بخود حرکتي مـيـدهـد و         

يک فعال اتـحـاديـه      .   ابراز وجود ميکند  
کارگران بندر اوکلند در مصاحبه اي با       

در مـورد    "   دموکـراسـي االن    " تلويزيون  
فراخوان اعـتـصـاب عـمـومـي در ايـن               
شهر از اينکه جنبش کارگري آمـريـکـا         
بيش از حد مشغول مسـائـل اتـحـاديـه          
اي بــوده و بــراي مــدت طــوالنــي از                 
جنبش عـدالـت اجـتـمـاعـي دور بـوده               
است  انتقاد ميکند و اعـالم حـمـايـت           
اتحاديه ها از جـنـبـش اشـغـال را يـک                
نقطه عطفي در جـنـبـش کـارگـري ايـن             

او مــيــگــويــد يــک       .     کشــور مــيــدانــد   
درصدي ها سـرمـايـه دارن هسـتـنـد و               
جنبش وال اسـتـريـت حـرکـتـي عـلـيـه                  

 . سرمايه است
اين خصوصيات پتـانسـيـل بـاالي         
اين حرکت براي ارتقا يافتن به يک نـقـد          
و اعتراض آگاهانه راديکال و متـحـزب      
علـيـه نـظـام سـرمـايـه داري را نشـان                   

روشن است کـه ايـن جـنـبـش             .   ميدهد
بدون تحزب و بدون نمايندگي شـدن در         
عرصه سياست و بـخـصـوص مـبـارزه             

نخواهـد  براي قدرت سياسي راه بجائي      
برد و فعالين اين حرکت به سرعت بـه          

ايـن شـرايـط      .   اين واقعيت پي ميبرند   
همانطور که گفتم به يک نـيـروي چـپ            
راديکال، سياسي و د خالتگر از نـوع          
کمونيسم کارگري نـيـازمـنـد اسـت و             
خود زمينه هاي شکلگيـري و عـروج          

  .    اين چپ را نيز فراهم مياورد
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١از صفحه    
سـخـنـگـوي کـاخ سـفـيـد             .   خواهد کرد 

آمريکا روز چهار شنبه در مـورد ايـن           
شايعات حـاضـر نشـد اظـهـار نـظـري                
بکند اما تاکيد کرد کـه کـاخ سـفـيـد               
مستقيما راه حلهـاي ديـپـلـمـاتـيـک را              

در پـي ايـن گـزارشـهـا            .   دنبال ميکنـد  
" اندرس فوگ راسموسـن   " دبير کل ناتو    

امروز گفت که ناتو طرحي براي حـملـه         
از طـرف    .   به جمهوري اسالمـي نـدارد      

ديگر موافقت دولت ترکيه براي نصـب       
رادارهــاي هشــدار دهــنــده از جــانــب           
آمريکا در خاک ترکيه سران جـمـهـوري         
اسالمي را نگران کـرده اسـت و وزيـر              
خارجه جمهوري اسالمي روز گـذشـتـه         

اين سـامـانـه نـگـرانـي هـاي             " گفت که   
جدي اي را براي جمهـوري اسـالمـي و          
ديکر کشورهاي منطقه به وجود آورده       
است و دولت ترکيه بايد در اين مـورد           

احـمـدي   "   توجيه الزم را داشـتـه بـاشـد          
نژاد در مورد اين دستگاهها گفت کـه         
هــدف از نصــب ايــن دســتــگــاهــهــاي           
هشدار دهنده محافطت از اسرائيل در      
برابـر حـمـالت تـالفـي جـويـانـه ايـران                  

 . است
سوال اينست که آيا اين بـار خـطـر           
حمله نظامي و جنگ و درگيري جـدي         
است؟ چند سال است که اين کشـاکـش        
به لحظات حساسي نزديک شده و بـعـد         
فروکش کـرده اسـت، آيـا ايـن نـيـز از                  

همان لحظات است؟ ما قبال در همين       
کشــاکــش " نشـريــه ايــن تــهــديــدات را          

و بـر ايـن      .   ناميديم"   شکست خوردگان 
تاکيد کرديم که نه جمهـوري اسـالمـي          
در وضعيت مناسـبـي بـراي تـعـرضـي            
سياسي يا نظامي برخوردار است و نـه        
آمريکا و غرب در چنيـن مـوقـعـيـتـي             

اشاره کرديم بـه ايـنـکـه از            .   قرار دارند 
يک طرف نئوکنسرواتيستها که بـيـش        
از همه در هيئت حاکـمـه آمـريـکـا بـر               
ــامــي                    ــظ ــه ن ــمل ــنــگ و ح ــل ج ــب ط
ميکوبيدند و خالق جنگ در عـراق و          
افغانستان بودند، شکست خـوردنـد و         

دولـت آمـريـکـا       .   به حاشيه رانده شدند   
در شــرايــط کــنــونــي هــيــچ پشــتــوانــه          
محکمي نه از نظر افکار عمـومـي، و           
نه حتي از نظرسيستم دولتي و قانونـي        
و نه مالي براي حمله نظامـي نـدارد و            
جمهوري اسالمي و اسالم سياسي نيـز       
در حــالــت تــدافــعــي قــرار دارد و در              
موقعيتي نيست که بخواهد دسـت بـه         

بـنـابـريـن و بـنـا بـر              .   ماجراجويي بزند 
بسياري فاکتهاي ديگـر تـحـلـيـال ايـن            
گزارشها و تهديدات و شايـعـات بـراي           
دست باال پيدا کردن در کشاکش هـاي        

اما تمام رويدادهـاي    .   ديپلماتيک است 

سياسي را با تحليـل نـمـيـتـوان پـيـش               
ــنــي کــرد      ــي ــتــي کــه دو طــرف           .   ب وق

سالحهايشان را بروي هم نشـانـه رفـتـه           
اند هيچکس نميتواند تضمين کند که      
بهيچ وجه گلوله اي شليک نخواهد شـد        
و اگر شليک شد هيچ کـس نـمـيـتـوانـد              
بـگـويــد ابــعـاد و دامــنـه خسـارات و                

مخصوصـا  .   تلفات تا کجا خواهد بود    
ــا اســتــفــاده از                  اگــر ايــن درگــيــري ب

کشاکش غـرب    .   سالحهاي اتمي باشد  
و جمهوري اسالمي سالهـاسـت ادامـه         
دارد و در تمام اين سالها خطر جـنـگ           

. را بـاالي سـر مـردم قـرار داده اسـت                
جامعه ايران در فضايي بسيار نا امـن         

زيرا جـمـهـوري اسـالمـي          .   بسر ميبرد 
عليرغم رجزخوانيهاي سـرانـش بـهـيـچ         

امـا  .   وجه خطر جدي براي غرب نيست     
حمله نظامي احتمالي غرب يـا ارتـش         
اسرائيل به ايران هرچند هم بگويند که       
کنتـرل شـده خـواهـد بـود و مـنـاطـق                   
نظامي را نشانه خواهد رفت، اما بـنـا          
به تجربه روشن اسـت کـه بـراي مـردم               
مهلک است و از مردم قربانـي خـواهـد         

هرچه هم اين احتمال کم بـاشـد         .   گرفت
که هسـت امـا بـهـرحـال نـفـس وجـود                  
بالقوه اين خطر فشاري بالفعل را مـدام    
بــروي دوش مــردمــي مــيــگــذارد کــه          
هرروز زير سيطره حکـومـت اسـالمـي          
زنــدگــي شــان دارد در نــا امــنــي و                  

راه .   فشارهاي گوناگون مچاله ميشود   
کنار زدن قطعي اين فشار و خطر نـيـز           
روشن است که سـرنـگـونـي جـمـهـوري              

ما در آرام ترين شرايط     .   اسالمي است 
و حــتــي جــايــي کــه بــحــث ســازش                 
جمـهـوري اسـالمـي بـا غـرب فضـاي                
غالب بوده است، نيز تاکيـد کـرده ايـم            
که تا جمهوري اسالمي هسـت، خـطـر          
کشاکش و درگيري باالي سر جـامـعـه          

اين حـکـومـت بـه         .   قرار خواهد داشت  
نحوي ناچار است در اين فضا زنـدگـي          
کند و به حيات نـکـبـت بـارش ادامـه               

تجربه ايـن سـالـهـا بـه هـرکسـي              .   دهد
نشان داده است که نفس فضاي جنگي       
نـيـز زيـان بــار اسـت و بـه حـکـومــت                    
ــه                ــد ک ــده ــي ــز م ــاوي اســالمــي دســت
خواستهاي مردم را مورد تعرض قـرار        

يک زيان ديگر فضاي نـظـامـي         .       دهد
پروبال پيدا کردن ناسيوناليسم ايـرانـي        

با هر بـار بـاال گـرفـتـن فضـاي                .   است
جنگي، ناسيونـالـيـسـتـهـا فـرصـت را              
غنيمت ميشمرند که بر طبل دفـاع از         

در برابر بيگانگان بکوبند و بـه        "   وطن" 
مدافعين جمهـوري اسـالمـي تـبـديـل            

به زبانهاي گوناگون ميـگـويـنـد        .   شوند
مردم بايد در کنار جمهـوري اسـالمـي          
بايستند و از وطـن دفـاع کـنـنـد و از                 
خواستها و توقعات رفاهي و حـقـوقـي         

. و آزاديخواهانه خـود کـوتـاه بـيـايـنـد             
معلوم نيست ايـن وطـن چـيـسـت کـه                
حتي اگر در دست جمهوري جنـايـت و          
کثافت اسالمي باشد و خاک و پـول و            
نفت و سالحـش عـلـيـه مـردم و بـراي                 
چپاول و کشتار مردم مـورد اسـتـفـاده           
قرار گيرد، بازهم بايد از آن و هـمـيـن              

حکومـت آن بـا دادن جـان و خـون و                   
. زندگي خود محافـظـت و دفـاع کـرد            

جـــالـــب ايـــنـــســـت کـــه جـــريـــانـــات           
ناسيوناليسـت در کشـورهـايـي مـثـل             
ايران هميشه ستون پـنـجـم قـدرتـهـاي             
بزرگ بوده اند، از دوره قاجار تا پهلوي        
ها را که نگـاه کـنـيـد نـه فـقـط دربـار                    
شاهان محل توطئه گري دستگاههاي     
جاسوسي قدرتهاي بزرگ جهان عـلـيـه         
مردم بوده و خـود ايـن حـکـومـتـهـا و                 
تمام اياديشان مجري سياستهـاي دول       
خارجي بوده اند، بلکه حتي جـريـانـات         
ناسيوناليست غير دولتي نيز هـرکـدام        

. با دولتي خارجي سروسري داشته انـد       
اما همينکه بحث جنگ پيش مي آيد       
به يک مرتبه خارجي ها و بـيـگـانـگـان            

در برابر اين تبليـغـات      .   نجس ميشوند 
هيـچ تـوجـيـهـي        .   بايد قاطعانه ايستاد 

براي قرار گرفتن کنار جمهوري جنايت      
مـا مـردم     .   اسالمي قابل قبول نيـسـت   

از هيچ سوي ارتجاع بهـيـچ بـهـانـه اي              
ما مردم خـواهـان      .   دفاع نخواهيم کرد  

سرنگوني جمهوري اسالمي هستيـم و       
خواستهاي خودرا داريم و از آن کـوتـاه           
نخواهيم آمد و در هيچ شرايطي تبليغ       
کنار اين حکومت و دستگاه نظاميش      

يـعـنـي    .   قرار گرفتن را نبايد بـپـذيـريـم         
نبايد اجازه دهيم که ايـنـهـا حـتـي در               

اگر جنگ شد و اگـر        " حرف و با گفتن     
از کــنــار   "   ايــنــگــونــه و آنــگــونــه شــد         

جمهوري اسالمي قـرار گـرفـتـن دفـاع            
 .*کنند

 
 ...بازهم رجزخوانيهاي 

حسابي به جان هم افتـاده انـد و در           نيز  
مــيــان نــزاع هــايشــان از دزدي هــا و               

از جمله . جنايات يكديگر خبر ميدهند
در همين هفته سليمان جعفرزاده عضـو       
کميته تحـقـيـق و تـفـحـص از تـامـيـن                   
اجتماعي مجلس اسالمي در گفتگـوي      
با مهر از اختالس يـکـهـزار مـيـلـيـارد               

 شرکت زيـرمـجـمـوعـه         ۱۵۰توماي در   
. سازمان بازنشستگي و شستا خبر داد     

اين خبر در عـيـن حـال اوج دعـواهـاي               
. درون حكومت را به نمايش مـيـگـذارد        

وي در اين گـفـتـگـو مـيـگـويـد كـه در                    
حاليكه داشتند به سرنخهاي بـيـشـتـري         
در ايــن پــرونــده بــزرگ اخــتــالس پــي               

بردند هيئت رئيسه مجلس از ادامه      مي
و بـر    .   تحقيق و تفحص جلوگيري کـرد        

اين نكته تاكيد ميكند اگر فعاليت اين    
 روز ديگر ادامه پيدا ميكرد، ٦٠تيم تا 

ميتوانستند بيش از سه هزار ميـلـيـارد        
تومان اسناد و مدارك تـخـلـف در ايـن             

در ادامـه ايـن      .     شركتها را اثبات كنند   
سخنان او در مورد داليل تاخـيـر ارائـه           
گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس      
: از سازمان تامين اجتماعي ميـگـويـد       

چالشهاي پيش رو در اين پرونده آنقـدر        " 
زياد است که بنده با وجـود ايـنـکـه دو               
دوره نماينده مجلـس شـوراي اسـالمـي           
بوده ام در اين هشت سال هيـچ مـوردي         
مانند تحقيـق و تـفـحـص از سـازمـان                
تامين اجتماعي اينچين سياسي نشـده      

 ."بود
جعفر زاده در قسـمـت ديـگـري از              
سخنانش در مـورد مـخـالـفـت هـيـات               
رييس مجلس با پيگـيـري ايـن پـرونـده             

حتي زمايکه از يک شـرکـت   :   "   ميگويد
 ۷۰خواستيم تـا اسـنـاد بـالتـکـلـيـفـي                 

ميليارد تومان از سرمايه خود را ارائـه        
کند هيئت رئيسه مجلس دستور داد تا 

کار همانجا متوقف شده و ديگر ادامـه        
و روشن اسـت کـه وقـتـي پـاي              " .   ندهيم

دخالت هيئت رئيسه مجلس پيش مـي       
آيد، دليلش ربط دزدي ها به بـاالتـريـن           
سران حکومت و به احتمال زيـاد بـيـت            

 . خامنه اي است
اين خبر حاكي از اينـسـت كـه كـل             
سرمايـه هـاي تـامـيـن اجـتـمـاعـي بـه                   
شركتهاي كوچك و بزرگي تـبـديـل شـده         
است كه به تملك آقازاده ها و بسـتـگـان           

از . مختلف سران حكومت درآمده است
جمله به نمونه هايي اشاره ميـشـود كـه            
يكنفر عضو هيات مـديـره ده شـركـت             

از جــملــه مــوارد ديــگــري كــه             .   اســت
جعفرزاده در اين پرونده برمال ميكـنـد،        
يكي از اين شركتهـاسـت كـه مـديـر آن              

 مـيـلـيـارد       ٣٠٠كارخانـه را بـيـش از            
تومان اضافه بر قيمتش خريداري كـرده       

" تشـويـق و پـاداشـهـاي            " و بعد بعنوان    
 ميليون توماني تا يكهزار سـكـه         ٤٥٠

به برخي افراد و كاركـنـان سـكـه هـديـه              
ايــن دزدي هـاي كــالنــي و          .   داده اســت  

هنگفت بخش كوچكـي از دزدي هـاي           
درون حكومت است كـه در دعـواهـاي            

ايـن  .   درونيشان چنين بـرمـال مـيـشـود          
دزدي ها از موجودي مـحـلـي صـورت            
گرفته است كه اسمش تامين اجتماعي      
است و  طبق همين گزارشات از چپـاول         
اموال سي ميليون بـازنشـسـتـه كـه بـه               
شركتهاي فاميلي تـبـديـل شـده اسـت،            

كارگرانـي كـه در       .   سخن در ميان است   
فقر مطلق بسر ميبرند و بعد از سـالـهـا         
كار و تالش امروز در بازنشـسـتـگـي و            

كارگرانـي  .   اوج محروميت بسر ميبرند   
كه حتي از امـكـان درمـان و تـامـيـن                  

كارگراني كـه  .     زندگي اوليه اي ناتوانند 
بارها و بارها شاهد تجمعات اعتراضي 
آنها  بخاطر تـعـويـق پـرداخـت بـمـوقـع                 
مقرري ماهانه شـان و يـا سـطـح نـازل                 
حقوق بازنشستگي ماهـانـه شـان بـوده           

كارگراني كه سالها كار كرده انـد و        .   ايم
امروز در فقر مطلق بسر ميبرند و حتي 

 ايـن    ٩٠در تعيين ميزان مقرري سـال         
 درصد به سطـح حـقـوق      ٦كارگران تنها  

بـطـوريـكـه در       .   ماهانه آنها افزوده شـد     
اعتراض به اين موضوع ايـن كـارگـران           
بارها و بارها دست به تجمع اعتراضـي        

كارگراني كه بـنـا بـر آمـار خـود               .   زدند

دولت هشتاد درصد آنها زير خط فقر و        
 هـزار    ٣٥٠با حقـوقـي حـول و حـوش              

آنچه در تاميـن  .   تومان زندگي ميکنند 
اجــتــمــاعــي مــيــگــذرد و دزدي هــاي            
ميلياردي در آن، داستان بخش عظيمي 
از  مراكز كارگري و اقـتـصـادي كشـور             
است كه در چـنـگ مشـتـي مـفـتـخـور                 
حكومتي است  كه از قبل كار كارگران        
و كل مردم ميليـاردهـا پـول بـه جـيـب                

راحـتـي حـقـوق كـارگـر و             ميزنند و به    
از جـملـه مـا        .   مردم را باال مـيـكـشـد       

امروز شاهد آيم كه بخش عظيـمـي از          
ــا مــعــضــل                   ــار ب ــاي ك مــحــيــط ه

. دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو يند     
در يــك كــالم  جــمــهــوري اســالمــي              
حکومت دزدان و چپاولگران سرمـايـه       
دار است كه اکثريت کارگران و مـردم          

اي چنـديـن      را به فقر و فالکت و زندگي      
. مرتبه زير خـط فـقـر كشـانـده اسـت               

برمال شـدن دزدي هـاي مـيـلـيـاردي               
اينها و سفره خالي مردم تنها يـك راه           

. در مــقــابــل مــردم قــرار داده اســت             
جــمــهــوري اســالمــي بــايــد ســرنــگــون       

 .*شود
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لحـظـات شـورانـگـيـزي در تـاريـخ               
در .   معاصر جهان را از سر ميگذرانـيـم       

 درصد مـردم، هـمـان         ۹۹اين لحظات،   
اقشار محروم و ستمديده جهـان رويـاي          

رويايـي  .   ديرينه شان را زندگي ميکنند    
که در عين حال کـابـوس وحشـتـنـاکـي              

مـبـارزه   .   درصد مفتخور است    يکبراي  
گاه .  طبقاتي هرگز خاموش نبوده است

آشکار و گاه نهان، اما مدام در جـريـان           
امــروز مــبــارزه طــبــقــاتــي     .   بــوده اســت  

. گامهايش را به خيابانها گذاشته اسـت   
خيابانهاي کشورهاي سرمايه داري، در     
شمال و جنـوب، شـرق و غـرب شـاهـد                
صحنه هاي هيجـان انـگـيـز رودررويـي            

 در صـد      ۹۹طبقاتي اسـت کـه مـيـان            
 ۱جمعيت محروم جهان از يکـطـرف و           

 ۹۹.   درصــد حــاکــم در جــريــان اســت           
درصدي که ثروت عظيم اجـتـمـاعـي را           
توليد ميکنند و در عين حـال آهـي در         

 درصـدي کـه ايـن         ۱بساط ندارند عليه    
.  ثروت را باال ميکشند به پا خاسته اند   

جهان شاهد يک کشمکش جـدي و اوج         
فــرجــام ايــن   .   گــيــرنــده طــبــقــاتــي اســت     

کشمکش را از پيش نميتوان پيش بيني 
مبارزه طبقاتي عرصه طالع بيني    .   کرد

نيست؛ عرصه کشمکش واقعي طبقات 
است؛ عرصه شکست و پيروزي واقـعـي      

هيچ چيز ايـن مـبـارزه جـامـد و              .   است
ثابت نيست تا بـتـوان بـر اسـاس آن بـه               

به جاي . پيش بيني هاي جامد دست زد
غرق شدن در پيش بيني ها، بايد تالش  
کنيم شرايط پيروزي طـبـقـه خـودمـان،           
طبقه کارگر، طبقه اي که نماينـده نـقـد           
انساني از اين نظام سراپا تبعيض و بـي       

. عدالتي و ستم است را فـراهـم کـنـيـم              
سرمايه  داري معاصر، بعد از چـنـديـن       
دهه يکه تازي اقـتـصـادي و سـيـاسـي،              
يکباره در مقابل تعرضي در مـقـيـاس           

اين کشمکـش   .   جهاني قرار گرفته است   
و تقابلي ميان توحش و انسانيت است؛       
کشمشکي مـيـان نـابـرابـري و بـرابـري                

اسـتـبـداد     از     ۔ميان ديکتاتوري   .   است
عيان تا ديکتاتوري سـرمـايـه داري در           

 و آزادي     ،قالب دمکراسـي پـارلـمـانـي        
است؛ ميان سرمايه داري و مردم تشنـه   

آيـنـده بشـريـت       .   يک دنياي بـهـتـر اسـت        
منوط به اين است که در اين کشمکش، 

 حاکم طبقات: کدام طرف پيروز ميشود
تا کنوني يا کارگران و ميليونها اقشـار        

محروم جامعه؟ جبهه بربريت و توحـش       
  يا جبهه انسانيت؟

مجمع عمومي سه هـزار نـفـره در            
اوکلند کاليفرنيا ديروز تصميـم گـرفـت         
پنجمين بندر مـهـم آمـريـکـا در شـهـر                

اين واکنشـي   .   اوکلند را از کار بياندازد    
پـلـيـس بـه صـف          .   به توحش پليس بود   

تظاهرکنندگان يورش برد و جـوانـي بـه         
نام اسکات السـون، بـازمـانـده جـنـگ               

اسـکـات   .   عراق را شديـدا زخـمـي کـرد          
السون، که خود زماني در خدمت ارتش 
آمريکا در عراق بود، امروز به جنبشي       
پيوسته است که عليه نظام حاکم است و 

اســکــات .   عـلــيــه  هــر گــونــه خشــونــت         
السون، جزو هزاران بازماندگان جـنـگ         

هـزاران  .   در عراق و افـغـانسـتـان اسـت            
نفري که براي ميهن پـرسـتـي سـرمـايـه             
داري آمريکا تا زماني ارزش دارند کـه         
در خدمت ميليتاريسم سـرمـايـه داري          
آمريکا هستند و وقتي اين نياز رفع شد 
به خيل بيکاران و محرومـيـن جـامـعـه            

اسـکـات اولسـون کـه از           .   ميپـيـونـدنـد    
صحنه جنگ خونين در عراق به صحنه 
مبارزه مردم آمريکا عليه نـظـم حـاکـم            
پيوسته بود، توسط پليس هـمـان نـظـم            

واکـنـش جـنـبـش        .   شديدا مضروب شـد   
اشغال به تـوحـش پـلـيـس، اعـتـصـاب                
عمومي، از حرکت انداختن بندر اوکلند 

  .بود
فراخوان جنبش اشغال با استـقـبـال        

بندر شلوغ اوکلند، . عمومي مواجه شد
يکي از نبضهاي اقتصادي نظم حاکم از 

اما اهميت اين حرک . حرکت باز ايستاد
  در چيست؟

جنبش اشـغـال وال اسـتـريـت، کـه              
امروز به جنبشي سراسري در آمريکا و       
در جهـان گسـتـرش پـيـدا کـرده اسـت،                 

جـنـبـش    .   جنبش طبقات محـروم اسـت      
جوانان بيکار و کارگران، جنـبـش تـوده          
هاي وسيعي است که دائـمـا زيـر نـظـم               

تـا کـنـون، ايـن         .   سرمايـه لـه شـده انـد          
جنبش اساسا با اشغال و چـادر زدن در         
خيابانها و مياديـن نـزديـک بـه مـراکـز               
مالي جهان سرمايه داري پـيـش رفـتـه             

هم مکانهاي اعتراض و هم بـرپـا   .   است
کردن چادر در اين محـلـهـا، بـه نـحـوي               
سمبـلـيـک از مـحـتـواي راديـکـال ايـن                  

  :جنبش خبر ميدهد
مکانهاي اعتراض، يعـنـي مـراکـز           -۱

تصميم گيري اقـتـصـاد و مـالـي نـظـم                 
حاکم، حاکي از اعتراض  عـلـيـه نـظـم               
موجود است؛ اعتراض علـيـه مـظـاهـر           

  .سرمايه داري معاصر است
شکل اعتراض، اشغال اين ميادين       -٢

از طريق چـادر زدن، يـک ابـراز قـدرت                
: است؛ اعالم يـک عـزم سـيـاسـي اسـت              

اينکه اين يک تظاهرات خيابـانـي چـنـد        
ساعته نيست؛ بلکه اعـتـراضـي ادامـه           

  .دار است
 

يک وجه ديگر اشغال مـيـاديـن، در            -۳
پارلمانها مال شمـا، خـيـابـانـهـا           " شعار  

بـا ايـن شـعـار،         .   منعکس بود "   مال ما 
جنبش اشغال به درجاتي با توهم تغيير       
از طريق مکانيسمهاي سياسي پارلمان     

 )١. (فاصله ميگيرد
ابــتــکــار اعــتــصــاب عــمــومــي در        
اوکلند، ميتواند جنبش اشـغـال را يـک           

به قول يـکـي از       .   گام بلند به پيش ببرد    
سازماندهندگان، با اعتصاب عمومـي     

 ۹۹مــيــخــواهــنــد دنــدانــهــاي جــنــبــش       
. درصدي را به رخ نظم حـاکـم بـکـشـنـد             

اعتصـاب عـمـومـي، مـنـبـع ثـروت و                 
قدرت سرمايه و طبقه حاکم را مسـدود        
ميکند، و به همان درجه قدرت مـانـور          
سرمايه عليه جنبش اشغال را تضعيف      
ميکند و همانقدر ميتواند خود جـنـب         

يک سازمانده  .   اشغال را نيرومندتر کند   
اعتصاب عمومـي اوکـلـنـد گـفـت کـه               

 ۹۹مسئله فقط اين نـيـسـت کـه مـا                " 
مسـئلـه   .    درصد۱درصد هستيم و آنها     

 درصد همه ثـروتشـان      ۱اين است که آن     
 درصـد بـدسـت        ۹۹را با استثمـار مـا         

ما ميخواهيم به مردم جهـان      .   آورده اند 
نشان دهيم که آنها ميتوانند اين ثـروت        

  ".را به خودشان بازگردانند
امروز که مـبـارزات طـبـقـاتـي در              
گوشه و کنار جهان به سرعـت روي هـم            
تاثير ميگذارند، اين فـقـط يـک آرزو و             

ايــن بســرعــت   .   آرمــانــخــواهــي نــيــســت  
ميتواند به يک واقعيت جهاني تـبـديـل          

  .شود
فـقــط يــک لــحــظــه تصــور کــنــيــد،          
اعتصاب سراسري اوکلند به اعتـصـاب       
سراسري در آمـريـکـا تـوسـعـه يـابـد و                  
جنبشهاي اشغال در سـراسـر جـهـان بـا             
اعتصابات سراسري در سـراسـر جـهـان           

ــراه شــود      ــم ــن صــورت،           !   ه ــا در اي آي
شريانهاي سود و ثروت اندوزي سرمايـه      
با دندانهاي تيز طبـقـه کـارگـر شـکـاف              
برنخواهد داشت؟ آيا در ايـن صـورت،           
نظـم سـيـاسـي حـاکـم و پـارلـمـانـهـا و                      
دستگاههاي سرکـوبـش در مـوقـعـيـت            
متزلزلتري قرار نخواهند گرفت؟ و آنگاه 

شرايط براي برداشتن گام بعدي و اصلي 
مبارزات کنوني، بـه مصـاف کشـيـدن            
مســتــقــيــم قــدرت ســيــاســي آمــاده تــر          
نخواهد شد؟ روشـن اسـت کـه سـئـوال               
بعدي اين است که بدون حزب مسـتـقـل          
طبقاتي کارگران، مسـتـقـل از احـزاب            
طبقات حـاکـم، آيـا اصـوال بـه فـرجـام                  
رساندن مصاف سياسي با طبقه حـاکـم        

امکانپذير است؟ در يادداشتهاي بعدي     
  .به اين سئوال باز خواهيم گشت

 ۱۳۹۰ آبان ۱۲، ۲۰۱۱ اکتبر ۳
*** 

براي خـوانـدن مـقـالـه اي در بـاره                (-١
شعارهاي جنبش اشغال وال استريت بـه       
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از اشغال وال استريت تا اعتصاب 
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  انترناسيونال 

 را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيد

 !زنده باد سوسياليسم

 محسن ابراهيمي   
قزوين با برگزاري تجمع اعـتـراضـي و           
خودداري از صـرف غـذا بـه شـرايـط                
حاکم در دانشـگـاه اعـتـراض خـود را              

بنا بر خبرها اين تجمع     .   اعالم داشتند 
 يازده و نيم صبح اين روز     که از ساعت    

شروع شده بود، تحـت کـنـتـرل کـامـل              
بــر .   نـيـروهـاي حـراسـتـي قـرار داشـت              

اساس گزارشات منتشر شـده در ايـن           
روز دانشجويـان در مـحـوطـه اصـلـي              
دانشگاه گرد آمدند و با چيدن غـذاهـا       

و خودداري از   "   اعتراض" به شكل واژه    
نـه کـبـاب،      " صرف آن و با شعار هاي     

اه اه   " ؛   "   نه جوجه، ايـن چـيـه آل بـويـه             
" عبدالعلي آلـبـويـه     "   " غذاي بين الملل  

رياست اين دانشگاه و ساير مسئوليـن       
 .  دانشگاه را مورد اعتراض قرار دادند

ــاالن                   ــع ــرخــي از ف ــه ب ــت ــف ــه گ ب
دانشـجــويــي دانشــگــاه بــيــن الــمــلــلــي        
قزوين، با تغيير بـرخـي از مـديـران و               
مسئوالن سابق در اين دانشگاه، عمال      
چهره هاي کامال نزديک بـه مـقـامـات           
اطالعاتي و امـنـيـتـي وارد دانشـگـاه             
شده و برخي از پست هاي دانشگـاهـي    

 هــمــچــنــيــن   .را تصــاحــب نــمــوده انــد      
رياست اين دانشگاه بهمـراه حـراسـت،         
بسيج دانشجويي و جامعه و انـجـمـن           
اسالمي و مجموعه نهادهاي امنيتـي      
و سركوب خـود در دانشـگـاه هـمـواره             
دانشجويان را زيـر فشـار قـرار داده و              
دانشــگــاه تــبــديــل بــه مــحــل جــوالن           
نيروهاي امنيتـي و لـبـاس شـخـصـي              

 .  هاي رژيم شده است
از آغاز سال تحصيـلـي تـا كـنـون             
يــعــنــي در يــكــمــاهــه اخــيــر مــا در               
دانشگاههاي اميرکـبـيـر، کـردسـتـان،          
شهر کرد، مـازنـدران، يـزد، فـردوسـي            
مشهد، شهيد بهـشـتـي تـهـران، کـوي             
دانشــگــاه تــهــران، زنــجــان و بــرخــي             
دانشگاه هاي ديگر، شاهد تـجـمـعـات         
اعتراضي دانشجويان در اعتـراض بـه        

وضع بد غذا، خـوابـگـاهـهـا، افـزايـش             
قيمت غـذا و سـرويـش هـاي ايـاب و                 
ذهــاب، اجــراي طــرحــهــاي تــفــكــيــك         

يـكـي از ايـن        .   جنيستي و غيره بوديـم  
اعتراضات مـهـم تـجـمـع اعـتـراضـي              

 ١دانشجويان دانشگاه مـازنـدران در          
آبان ماه بود كه در آن دانشجويـان  در            
اعتراض به مشکالت خود و بـخـاطـر          

گويـي مـقـامـات دانشـگـاه             عدم پاسخ 
شان نسبت بـه     نسبت به اعتراض قبلي   

پيداشدن کرم در غـذاي دانشـجـويـان،           
دست به اعتصاب غذا زده و با چـيـدن          

هاي غذا از سـلـف سـرويـس تـا                 ظرف
ســاخــتــمــان اداري، در مــقــابــل ايــن             

حراست و  .   ساختمان تجمع كرده بودند   
بسيج تالش كردند كه ظـروف غـذا را           
جمع آوري كرده و به تجمع دانشجويـان   

اما مـوفـق نشـدنـد و در            .   پايان دهند 
خاتمه يكي از دانشجويان بـا خـوانـدن          
بيانيه اي خواستـهـاي دانشـجـويـان را            

كــه رئــوس خــواســتــهــاي     .   اعــالم كــرد  
دانشجويان دانشگاه مازندران به قـرار       

 :زير بود
کاهش نرخ قيمت و بهبود کيفيت        -١

 غذا
کنترل قيمت اجناس در بوفه هـاي         -٢

 دانشگاه وخوابگاه
افزايش سـرويسـهـاي رفـت و آمـد             -٣

دانشــجــويــان مــتــنــاســب بــا تــعــداد            
 دانشجويان

افزايـش تـعـداد خـوابـگـاه هـا بـا                   -٤
معيارهاي مناسب بهداشتي و رفاهي     

 به ميزان تعداد دانشجويان
و در خـاتـمـه دانشـجـويـان اعـالم               
داشتند كـه در صـورت بـي تـوجـهـي                
مسئولين براي رسيدن بـه مـطـالـبـات           
خــود  وارد فــاز جــديــدي از مــبــارزه              

 . خواهند شد

 
... ادامه اعتراضات در  
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جمهـوري اسـالمـي و خـامـنـه اي               
 آبــان   ١٣دوبــاره بــه بــهــانــه ســالــگــرد           

در "   اشغال النه جاسوسـي آمـريـکـا        " روز
ــرکــــه           ١٣٥٩ســــال      ــعــ  بســــاط مــ
راه انـداخـتـه      "   استکبـار سـتـيـزي      " گيري
کل حکومت بسيج شده تا خـيـل     .  است

عربده کشان و سانديـس خـورهـا را در             
بيعت با خامنه اي به خيابانهـا آورده و          

سـر  "   مرگ بر آمريکا و اسـرائـيـل       " شعار
امسال مراسم هاي حـکـومـتـي       .  بدهند

همراه با ياوه گويي هاي خـامـنـه اي و              
رژيمش  و به بهانه انقـالبـات جـاري در         

و "   بـيـدراي اسـالمـي      " منطقه، با شـعـار    
تالش براي دست و پا کردن مشروعيت       
براي نـظـريـات جـنـون آمـيـر خـمـيـنـي                   
بنيانگذار حـمـهـوري اسـالمـي، ابـعـاد             

کلي اراذل و . ديگري به خود گرفته است
اوباش و قـلـم بـدسـت و رسـانـه هـا و                      
روزنامه هاي حکومتي را به خط کـرده         
اند تا به مردم و صفوف در هم و بـرهـم             

رويــاهــاي " حــکــومــت بــقــبــوالنــنــد کــه       
انــقــالب اســالمــي   " در بــاره     "   خــمــيــنــي
. در حال متحقق شدن مي باشد" جهاني

جمهوري اسالمي و کل دست اندرکاران   
حکومت بهتر از هر کسي مي دانند که 
چه وضعيت بلبشويي دارند و با چه بـن          

در .   بست و معضالتي روبـرو هسـتـنـد          
بيداري اسـالمـي و       " اين شرايط ادعاي    

همانقدر " روياي انقالب اسالمي جهاني
مضحک و بـي ربـط بـه کـل تـحـوالت                  
مــنــطــقــه، بــويــژه انــقــالبــات جــاري در          
کشورهاي مختلف است که کـل اسـالم         

ايـنـهـا     !   سياسي و جـمـهـوري اسـالمـي          
سالهاست که در بحران مشروعيت بسر      
مي بـرنـد، مـردم قـبـولشـان نـدارنـد و                  
مترصد به زير کشـيـدن حـکـومـتـشـان              
هستند، بعبارتي بايد محکم کالهشان     

انقالبات جاري  !   را بچسبند که باد نبرد    
در منطقه به تنها چيزي که ربط نداشته 

مـي  "   الگوي جمهوري اسالمي  " و ندارد   
جـمـهـوري اسـالمـي وصـلـه اي              .   باشـد 

 مـيـلـيـونـي        ٧٠ناجور بر پيکر جامعه      
ايران و ميليونها انسان تشنه رهـايـي و        
آزادي از شر حکومت هاي ديکتاتور در 

اسالم سيـاسـي و عـربـده          .   منطقه است 

کشي هايش ديگر سالهاست که پشيزي 
ارزشي نداشته و کسي برايش تـره خـرد           

در اوضـاع و احـوال بسـيـار             .   نمي کند 
متحول وبخشا انقالبي که در مـنـطـقـه           
حکمفرماست، ديکتاتورها يکي بعد از 
ديگري به زير کشيده مي شوند و خـود          
جمهوري اسالمي هم در نـوبـت اسـت،            
ادعــاهــاي حــکــومــت آب در هــاوون             

مردمي که در منطقه بـه      .   کوبيدن است 
پا خاسته اند و ديکتاتورهـا را بـه زيـر              
مي کشند، به هر چيزي مـمـکـن اسـت            
فکر بکنند، هر آينده و نظام سياسي را       
در باره فکرش بکنند، قطعـا در مـورد           
اين يکي، يعني جمهوري اسالمي فکـر      

حمهوري اسالمـي هـم     .  ديگر مي کنند 
ــگــر و                   ــوب ــاي ســرک ــه ــم ــکــي از رژي ي
ديکتاتـوريـهـاي خشـن سـرمـايـه داري              
اسالمي است که از قضا مورد نفرت و         
 . انزجار مردم ايران و منطقه مي باشد

 ابـان و      ١٣نمايشات حـکـومـتـي         
مــعــرکــه گــيــريــهــاي ضــد آمــريــکــايــي        
حکـومـتـي در شـرايـطـي دارد مـطـرح                 
ميشود که فضاي بين الـمـلـلـي بشـدت            
عليه جمهوري اسالمي است و سخن از       

حـکـومـت    .   حمله نظامي به ايران اسـت      
اسالمي با اين تـالـشـهـا دارد در واقـع              
پاسخ ايـن فضـا را مـيـدهـد و تـالش                   
ميکند که فضاي جامعه را به اين بهانه 

اين تالش تمـامـا   .   تحت تاثير قرار دهد 
اين حکومت  .   محکوم به شکست است   

هرچه از اين تالشها بيشتر بکند بيشتر       
و بـه    .   در اذهان مردم منـفـور مـيـشـود          

درهم ريختگي صـفـوفـش هـم کـمـکـي              
  . نميکند

رويدادهاي منطقه در 
 !يک نگاه

 
ادامه تظاهراتهاي : سوريه

 !گسترده عليرغم سرکوب
انقالب مردم سوريه وارد نـهـمـيـن           

تــظــاهــراتــهــا و    .   مــاه خــود مــي شــود       
اعتراضات گسترده در اکثـر شـهـرهـاي          
بزرگ اين کشور برعليـه رژيـم اسـد در             

سرکوب ها که ظاهرا قرار     .   جريان است 
بود انقالب مردم را خاتمه داده و رژيـم           
اسد را نـجـات دهـد، بـه عـکـس خـود                  

در هـفـتـه اي کـه           .   تبديل گشـتـه اسـت      
گذشت تظاهرات هاي دهها هزار نـفـري        
در شهرهاي حمص، ادلب و درعا ادامه       

 اکتبـر در جـريـان        ٢٨روز جمعه   .   يافت
تظاهرات دهها هزار نفري مردم حمـص       
نيروهاي امنيتي مردم تظاهر کننده را       

در جريان اين حـمـالت      .   به گلوله بستند  
 نفر رخمـي    ٥٠ نفر کشته و بيش از       ٣٦

تظاهرات مردم شهر درعا که در      .   شدند
گراميداشت کشته شدگان برگزارگرديده 
بود، مورد حمله مـزدوران حـکـومـتـي            

 نفر کشته و دهـهـا نـفـر         ٥قرار گرفته و  
از اوايل هفته گذشتـه     .   زخمي گشته اند  

 نوامبر نزديک   ٣تا عصر روز پنجشنبه     
 نفر توسط نيروهاي امنيـتـي در         ٥٠به  

در .   تظاهراتهاي جاري کشتـه شـده انـد         
شهرک هاي اطراف دمشق تظاهراتهـاي      
شبانه در حـمـايـت از مـبـارزات مـردم               
سوريه، بويژه مردم شهرهـاي حـمـص و           
درعا و ادلب  کـمـاکـان ادامـه داشـتـه                 

بر اساس آخـريـن اخـبـار پـزشـک              .   است
شاغل در بيمـارسـتـانـي در حـمـص در              
گفتگو با خبرنگاران اظهار داشـت کـه          
نيروهاي امنيـتـي سـوريـه بـا ورود بـه                
بيمارستان ها زخمي ها را از تجهيزات       
پزشکي جدا مي کنند تا منجر به مرگ 

به دليـل کـثـرت زخـمـي هـا              .   آنها شود 
بيمارستانهاي شهرهاي حمص و ادلـب        

. با مشکل مداوا رو بـرو مـي بـاشـنـد               
نيروهاي امنيتي و لباس شخـصـي هـا           
مدام در بيمارستانهـا گشـت زده و بـه               
دلخواه خود محروجان را ضرب و شـتـم         

برخي از فعالين و    .   و شکنجه مي کنند   
چهره هاي شنـاخـتـه شـده اعـتـراضـات              
ــه در                     ــر حــمــص ک ــه مــردمــي در ش
بيمارستانـهـا بـودنـد، دسـتـگـيـر و بـه                  
مکانهاي نا معلومي انتقـال داده شـده          

 .اند
سازمانهاي مخالف رژيم اسـد سـه        
شــنــبــه اول نــوامــبــر آمــاري از ابــعــاد            
سرکوب ها و وحشيگريهاي رژيـم اسـد          

بر اساس اين آمار از آغـاز      .   ارائه دادند 
انقالب مردم از هشـت مـاه پـيـش تـا                 

 نـفـر از مـردم در          ٤١٥٠کنون بيش از    
جريان حـمـالت و حشـيـانـه نـيـروهـاي                 
امــنــيــتــي و ارتــش در ســراســر ايــن                 

در مـيـان کشـتـه         .   کشورکشته شده انـد   
 کـودک  ١٠٠ زن و بيش از ١٨٧شدگان  

بر اساس آخرين آمار در     .   ديده مي شود  
 نفر کشـتـه     ١٣٦٩شهر حمص تا کنون     

شهر حمص يکي از کانون هاي . شده اند
اصلي اعتراضات و از مـراکـز اصـلـي             

پس از حمـص  .   انقالب سوريه مي باشد   
شهر درعا قرار دارد در اين شهر تـعـداد       

 نفر درهشت ماه گـذشـتـه کشـتـه          ٧٤٧
در کنار اين کشـتـار بـزرگ از           .   شده اند 

 نـفـر از ارتشـيـان و              ٤٣١مردم تعداد    
سربازان که در اعتراض به سـرکـوبـهـاي          
وحشيانه رژيم، صفوف ارتش را تـرک و         
به مردم پيوسته و مبارزه مسلحـانـه را          
آغاز کرده اند، توسط نيـروهـاي وفـادار          

سازمانها و تشکل .  رژيم کشته شده اند 
شـهـيـدان    " هاي مردمي، بويـژه سـايـت          

تـاکـيـد کـرده اسـت کـه             " انقالب سوريه 
اسامي و محـل هـاي دفـن و نـحـوه و                  

شکل جنايـات رژيـم را تـهـيـه کـرده و                  
بخشا فيلمهاي ويدئويي از اين جنايات      

ا مــا ســرکــوب هــا و           . در دســت دارد     
جنايات نتوانسته عزم مردم سوريـه در         
ادامه اعتراضاتشان و بـه زيـر کشـيـدن           

در هـفـتـه      .   رژيم اسد را کـاهـش بـدهـد          
گذشته نـيـز تـظـاهـراتـهـاي بـزرگـي در                 
شهرهاي حمص،درعا، ادلب و دمشـق        

 .برپا گرديد
 همزمان با ادامه سـرکـوب هـا از            
حدود دوهفته پيش اتحـاديـه عـرب در           
تــالش بــرپــايــي گــفــتــگــوهــايــي مــيــان        
نــمــايــنــدگــان رژيــم اســد و مــخــالــفــان           

اين تالشهـا مـورد اعـتـراض          .   ميباشد
مــردم قــرار گــرفــتــه اســت و در اکــثــر              
اعتراضات مردم ضمن محکـوم کـردن        
تالش هـاي اتـحـاديـه عـرب، خـواهـان               
اخراج رژيم اسد از اين اتحاديه و اعمال        
فشارهاي بيشتر بـراي مـتـوقـف کـردن            

در حاليکه تقالهاي . کشتار مردم شدند
اين اتحاديه براي کشاندن رژيم اسـد بـه          
پــاي مــيــز مــذاکــرات ادامــه داشــت،            
سخنگوي اين اتحاديه اعـالم کـرد کـه            
دولت سوريه طرح ايـن اتـخـاديـه بـراي              

را با جـرج    "   بحران سوريه " پايان دادن به    
 .وتعديل هايي پذيرفته است

 اکتبر نبيل العربي ٣١روز دوشنبه 
دبيرکل اتحاديه عـرب اعـالم کـرد در             
ادامــه تــالش هــاي ديــپــلــمــاتــيــک ايــن          
اتخاديه؛ طرحي را بـه دولـت سـوريـه و              

طرح اتحاديـه   . مخالفان ارائه کرده است   
عرب در مورد سوريه بر تـوقـف فـوري            
کشــتــار مــعــتــرضــان، عــقــب نشــيــنــي        
نيروهاي امنيتي از خيابان هـا و آغـاز           
گفتگوها بين حـكـومـت و مـخـالـفـان               
درقاهره تاکيد کرده و رژيم اسد ظـاهـرا          

بـر اسـاس     .   اين طرح را پذيـرفـتـه اسـت         
آخرين اخباري که عصر روز چهارشنـبـه        

 نوامبر منتشر شده، رژيم اسـد طـرح          ٢
را پذيرفته ولي اما و اگـر هـايـي بـراي               
نحوه و چند و چون آغاز گـفـتـگـوهـا، و         
اينکه ازطرف مخالفان چه گـروهـهـايـي         
. بايد در آن شرکت نمايند، گذاشته است

در واکنش به اين سياست اتحاديه عرب 
نيروهاي مخالف رژيـم اسـد کـه در بـر              
گيرنده  نيروهاي مخـالـف مسـتـقـر در             
ترکيه و اروپا مي باشند، سـيـاسـتـهـاي           
متفاوت و بخشا متناقضي اعالم کرده      

اپوزيسيوني که در ترکيه مي باشد      .   اند
موافق آغاز گفتگو ها مي باشد و لـي           
اپوزيسيوني کـه در اروپـا مـي بـاشـد،               
هنور موضع رسمي اش را اعالم نکرده       

شوراي انتقالي "جريان موسوم به . "است
که در ترکيه قرار دارد، بيشترين " سوريه

ــراي                       ــا را بـ ــالهـ ــقـ ــا و تـ تـــالش هـ
آغازگفتگوها به حمايت ترکيه و بخشـا      

. آمريکا در دستور خود گذاشـتـه اسـت         

مدلي که اينها دنبالش هسـتـنـد مـدل            
شوراي انتقالي ليبي، البته فعـال بـدون         

 .دخالت ناتو مي باشد
در اين ميان اما فعالين سياسي و        
سازماندهندگان اعتراضـات در داخـل        
سوريه به همراه ميليونها نـفـر از مـردم          
اين کشور خواهان سرنگوني رژيـم اسـد         
ــا                   ــارزاتشــان ت ــر ادامــه مــب ــوده و ب ب

از نـظـر     .   سرنگوني تاکيد گذاشـتـه انـد       
مردم اتحاديه عرب با اين سيـاسـت در          
صدد خريد فرصت براي رژيم اسد  براي        

 .کشتار باز هم بيشتر مردم مي باشد
 

مصر در حال و هواي انتخابات 
 !وعده داده شده

در مصــربــعــد از گــذشــت بــيــش             
ازهشت ماه از سرنگوني رژيـم مـبـارک          
مبارزات سياسي و اعتراضات مردم در 

در منطـقـه    .   اشکال مختلف ادامه دارد   
المهار که بخش بزرگ صنعت نسـاجـي         
مصر قرار دارد اعتراضات و مبـارزات       

ــاشــد              در .   کــارگــري در جــريــان مــي ب
شهرهاي قاهره، لوکسور و اسـکـنـدريـه          
احزاب و سازمانهاي اجتماعـي درگـيـر         
جـريــان مــحـاکــمـه سـران رژيـم بـوده و                 
خواهان تسريع در روند محاکمات مـي      

در همين حـال  مصـر بـعـد از                .   باشند
. مبارک وارد فضاي انتخابات شده است

بر اساس تصميم شوراي نـظـامـيـان کـه            
قدرت را در دست دارد، قرار شده اسـت          
انتخابات مصـر روز هـفـتـم آذر مـاه،                
. اوايل ماه ميالدي دسامبر برگزار شود

 حـزب و      ٥٠در اين انتخابات بيش از        
مردم .   سازمان قرار است شرکت نمايند    

و احزاب سياسي از طيف هاي گوناگون 
سياسي وارد مبارزات انتخابـاتـي شـده       

در ايــن مــيــان بــعــد از بــرگــزاري            .   انــد
انتخابات تونس و دست باال پيدا کـردن        
جريان اسالمگـرا در ايـن انـتـخـابـات،              
احـــزاب و حـــريـــانـــات ســـکـــوالر و                
سازمانهاي بخشا چـپ نـگـران تـکـرار             
تجربه انتخابات تـونـس در مصـر مـي             

با استناد به نظر سـنـجـي هـاي         .   باشند
انــجــام شــده احــتــمــال پــيــروزي جــريــان         
اسالمگراي احوان الـمـسـلـمـيـن وجـود             

انتخابات ماه دسامبـر در مصـر         .   دارد
بعد از دهها سال بـرگـزار شـده و بـراي                
اولين بار در تاريخ معاصـر قـرار اسـت            
پارلمان را انتخاب کرده و قانون اساسي 
جديد راتهيه و نـطـام آتـي را تـعـيـيـن                   

  . نمايد
ادامه جنگ هاي مسلحانه :يمن

 !موافقان و مخالفان رژيم
همزمان با ادامـه تـظـاهـراتـهـاي            
مردم بر عليه رژيم صالح در شهرهـاي      
صنعا و عدن، جنگ مسلحانه مـيـان        

 

 بازتاب هفته

 محمد شكوهي   

 
 ١٣در حاشيه مضحکه 

 !آبان جمهوري اسالمي

 ٦صفحه  
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آيت اهللا مکارم شيرازي در جواب      
خانمي که شرايط ازدواجش را مـطـرح     

فـکـر   :   " کرده بود اينچنين نوشته است    
ايد، مـنـظـورتـان         کنيم آنچه نوشته    مي

اي هـم       هيچ بـرده .   مزاح و شوخي بوده   
در دوران بـــردگـــي داراي چـــنـــيـــن              
محدوديتي نبوده و اگر زوجي را پـيـدا    
کنيد که زير بار اين شرايط برود حتما        
بايد او را به طـبـيـب روانـي مـعـرفـي                 

ســايــتــهــاي حــکــومــتــي از        . "   کــنــيــد 
شرايطي که خانم مزبـور گـذاشـتـه بـه             

نـام بـردنـد و        "   شرايط عجيـب  " عنوان  
ــت اهللا را               ــه آي ــي ــي  " جــواب ــدن ــوان " خ

که مطـرح  "   شرايط عجيبي .   " دانستند
شده در يک جمله خالصـه کـنـيـم ايـن               
است که تمام حقي را که مردان در يک   
زندگي مثال مشـتـرک دارنـد ايـن زن              

ايـن بــراي    .   بـراي خـود خـواســتــه بــود         
رسانه هاي حکومتي شده بود عجيب      
و براي آيت اهللا حکم بردگي مـردان را          

اما جالب است همين شرايط را      .   دارد
مردان دارند و عمال اجرا ميشود امـا      
هيچکس نه آنرا عجيب ميدانـد و نـه           

حاال اين خانـم چـنـانـکـه          .   بردگي زنان 
آيت اهللا ميگويد قصد مزاح  داشـتـه           

" تکليف شـرعـي  " يا جدا در پي آن بود   
خود را بداند مهم نيست، اما جوابـيـه         
آيت اهللا سـاده و روشـن اسـت ايشـان               
اعتراف ميکند که زن برده مرد اسـت     
و لزومي هم ندارد کـه کسـي طـبـيـب              
خبر کند هيچ چـيـز عـجـيـبـي اتـفـاق                
نيفتاده اما اگـر زنـي ايـن شـرايـط را                
مطرح کند بايد بـه طـبـيـب مـراجـعـه             

 .کند که مبادا رواني شده باشد
سـنـت   " همه ما با پروسه دردنـاک        

در ايران بخصوص سنتـي کـه        "   ازدواج
محمد پيامبر مسلمانان بر آن تـاکـيـد         

در پشت آن شـادي      .   کرده آشنا هستيم  
و هياهو در جشن عـروسـي دو طـرف            
وارد يک معامله ميشوند که هميـشـه        

طـرف  .   خدا يک طرف مـتـضـرر اسـت          
امـا  "   ميتواند قـبـول نـکـنـد        " متضرر    

چون بـخـاطـرعـرف و         !  بايد قبول کند  
. . . قانون، سنت، آبرو و  اخالقيات و و       

پاي سندي را امضا ميکند که در آن          
با جوهر مرئي و نامرئي نوشـتـه شـده           

با لباس سـفـيـد عـروسـي وارد             "   است
خانه اين مرد شدي با کفن هـم بـيـرون         

بارها و بارها تاکيد شده کـه    " .   ميروي
زنـان  .   زنان با حقوق خود آشنا نيستند     

در هنگام ازدواج حواس شان باشد کـه   
چي را امضا ميکنند شروط خودشان      
را قيد کننـد امـا بـه عـمـد يـا سـهـو                     
فراموش ميشود که کل پروسه سنتـي       
ازدواج مسيري است که بردگي زن را         

مـثـال   .   در خانه مرد تضمين ميـکـنـد       
ميگويند زن بايـد هـوشـيـار بـاشـد و               
خواست حق طالق را هـنـگـام امضـا             
عقد نامه به نام خود ثبت کند يـا هـر            
خواسته اي ديگري داشت مطرح کـنـد    

کســانــي کــه ايــن      .   و امضــا بــگــيــرد     
شرايط را به عنوان حقـوق زن مـطـرح            
ميکنند بي حقوقي اصلي کـه زن در           

" حــق انــتــخــاب  " يــک ازدواج ســنــتــي       
هيچي را ندارد که حتي همسر خود را 
برگزيند يک امر جا افتاده ميدانـنـد و          
گويا فعال کاريش نميـشـود کـرد امـا            
ميتواند گويا در محضر چک و چـانـه           

. بزند که فالن حـق را بـه مـا بـدهـيـد                 
پروسه ازدواج سنتي مسيري است کـه       
زن را از خانه پدري با سـاز و دهـل و                

" شــوهــر" رقــص يــکــراســت بــه خــانــه          
مــيــفــرســتــد و بــردگــي کــامــل زن را            

ديگر اين زن، نه يـک    .   رسميت ميدهد 
، جـزو    " زن مـردي اسـت      " انسان، بلکه   

امالک مرد است مرد او را، از هـمـه              
چــهــار .   جــهــات، تصــاحــب مــيــکــنــد     

ديواري خانه مرد که به داخل آن بـرده           
شده به واقع همان گور زن است کـه بـا            
لباس سفيد بـه داخـل آن مـيـرود تـا                 

اين .   روزي که با کفن بيرون آورده شود      
سوال و جواب که بـيـن يـک زن و يـک                 
آيت اهللا صورت گرفته خيلي خالـصـه        
و بسيار مفيد شرايط بردگـي زنـان را           
به نمايش ميگـذارد اصـال هـم هـيـچ              

توضـيـحـي زيـادي نـمـي خـواهـد تـا                  
ازدواج سنتي که محمد سفارش کـرده       
و به عرف و قـانـون رسـمـي جـامـعـه                  
تبديل شده است درک کنيد که ازدواج        
تماما رسميت دادن بـه بـردگـي زنـان             

ايــن وضــع تــا هــنــگــامــي کــه          .   اســت
بخصوص مذهب از هر نوع سنـتـي و          

آن بر زندگي و اخـالقـيـات          ( ! )   مدرن  
جامـعـه حـاکـم اسـت ادامـه خـواهـد                 

واقعيت اين است که کسـي را        .   داشت
که واقعا بايد نزد طـبـيـب روانـي بـرد              
همين آيت اهللا ها هستند که اينگونـه         
افکار بيمارگونه از مغز ايشان تراوش      

 *.ميکند

 بازتاب هفته

 !اساس سوسياليسم انسان است

٥از صفحه    ... رويدادهاي منطقه در  

مخالفان و موافقان رژيـم در جـنـوب           
مــرکــز اصــلــي     .   کشــور ادامــه دارد      

درگيريـهـاي نـظـامـي شـهـر تـعـز در                  
بـراسـاس   .   جنوب اين کشور مي باشد  

اخــبــار و گــزارشــات مــنــتــشــر شــده           
  نـوامـبـر نـيـروهـاي             ٢روزچهارشنبه  

وفادار به رژيم چندين محله در شـهـر           
تعز را با تانـک و خـمـپـاره زيـر آتـش                  

 ٩در جريان ايـن درگـيـريـهـا          .   گرفتند
نفر از مخالفان رژيم کشـتـه و دهـهـا              

. نفر از مردم عادي زخمي گشـتـه انـد       
ــمــن در پــاســخ بــه                     ــاتــور ي ــت ــک دي
اعتراضات مردم براي کناره گيري از       
قدرت، مدام وعده داده و سرکوب هـا        

 ٢روز سه شنبه     .   را سازمان مي دهد   
نوامبر، خبرگزاري دولتي يمن به نقـل       
از يک فرستاده اتـحـاديـه اروپـا گـفـت              
صالح به قبول طرح شوراي هـمـکـاري     

 .*خليج فارس نزديکتر شده است

طبيب "آيت اهللا ها به 
 !مراجعه کنند" رواني

 ياشار سهندي

 
وقــتــي کــنــارش نشــســتــم نــمــي          
دانستم  کنار کوهي از درد نشسته ام         
پشت سر هم آه ميکشيد گفتم خـيـلـي          
وقته در اين جا کار ميکني گفت چند        
ساليه و بغضش تـرکـيـد و شـروع بـه                

او کامال سـيـاهـپـوش بـود             .گريه کرد 
گفتم اتفاقي افتـاده کـه بـعـد تـراژدي              

گـفـت خـودم      .   زندگيش را تعريف کرد   
سني نداشتم که ازدواج کردم و زندگي       
را به هـمـراه شـوهـرم از صـفـر شـروع                  

 سال زندگي سر ١٦-١٥کرديم بعد از 
پناهي داشتيم و سهمي از مـاشـيـنـي           

هـمـه   .   که شوهرم روي آن کار مـيـکـرد        
دارو ندارمان که بـا هـزار زحـمـت بـه                
دست آورده بوديـم بـا کـالهـي کـه بـر                 
سرمان گذاشتند از دست داديم خـانـه         
و سهم ماشين را ديگر نداشتيـم و بـه            
خانه اجاره اي رفتيم و بـدبـخـتـي مـا               

شوهرم مدتي براي ديگران    .   شروع شد 
کار کرد که معتاد شد او تـحـمـل ايـن          
بدبختي را نداشت هر روز اوضـاعـش         
بدتر ميشـد و اعـتـيـاد هـم بـه هـمـه                    

ديـگـر   .   بدبختي هاي مـا اضـافـه شـد         
خودش هم تحمل خـودش را نـداشـت            
که با اصـرار مـن و دلـداريـهـاي مـن                 
شروع به ترک اعـتـيـاد کـرد و مـن و                  
دخترم بـه ايـن کـارخـانـه آمـديـم  تـا                    
بتوانيم خرجمان را در آوريم شوهرم بـه        
لحاظ جسمي خوب شده بـود ولـي از           

. لحاظ روحي خيلي بهم ريـخـتـه بـود           
روزهــا مــن و دخــتــرم بــه ســر کــار                  
ميرفتيم وموضوع کـار کـردن مـن و             

. دخترم شوهرم را خيلي عذاب ميـداد      
او از اينکه چنين وضعي پيـدا کـرديـم       

پسر ها پيش او    .     خيلي رنج ميکشيد  
در خانه بودند فکر نميکردم اين بال به        

يک روز ما که سـر کـار       .   سرمان بيايد 
بوديم شوهرم خودش را در خانه حلـقـه         
آويز کرد و پسران کوچـک مـن شـاهـد             

تـا چـنـد      .   اين صحنه دلخراش بـودنـد      
تـا  .   ساعتي پسر بزرگم شوکه شده بود     

اينکه جيغ ميزند و هـمـسـايـه هـا را               
خبر ميکند و  آنهـا هـم بـه مـا خـبـر                 

باورم نميشد که دست بـه خـود         .   دادند
با اين کار مـا را هـم          .   کشي زده باشد  

بخصوص بچه هـايـم کـه حـال           .   کشت

هنوز يک هفته بـيـشـتـر       .   خوبي ندارند 
امـا مـا     .   از اين رويداد نگذشته اسـت     

مجبور بوديم سر کار برگرديم و پسـر          
ها در خانـه تـنـهـا هسـتـنـد و دخـتـر                    

 سـال بـيـشـتـر          ١٧بيچاره ام که هنوز      
ندارد بايـد پـابـه پـاي مـن ايـن هـمـه                    

و اشـک    ( مصيـبـت را تـحـمـل کـنـد                
حاال   به خـانـه مـادر          )   امانش نميداد 

شوهرم رفتيـم ولـي بـچـه هـا روحـيـه                 
 !ندارند نميدانم خوب ميشوند يا نه؟

تصور پسر بچه هايي کـه شـاهـد           
چنين صحنه اي براي پدرشان بوده اند       

همه اعضاي ايـن  . بسيار دردناک است 
ــمــکــهــاي                ــه ک ــاج ب ــي ــواده احــت خــان

اما  مادرشـان کـه       .   روانپزشکي دارند 
حاال تنها تکيه گاهشان است مجبـور   

لـعـنـت بـه       .   است به سرکارش برگـردد    
نظم سرمايه که هـيـچ حـرمـتـي بـراي              
انسانها قائل نيست و فـقـط بـه سـود             

تحمل ايـن    .   آوري خودش فکر ميکند   
اوضاع براي بشر قرن بيست و يـک بـا            
اينهمه امکانات قابل تصـور نـيـسـت          
يراي اين زن بـا ايـن هـمـه درد هـيـچ                   
پــنــاهــگــاهــي وجــود نــدارد و تصــور          
وضعيت دخترش که در سنين جـوانـي        
با چنين مصائبي روبرو باشد درناکتر       

چنين اتفاقاتي چه بسا هـر روز        .   است
در گوشه اي از اين منجالب سر مايـه    

مشــاهــده يــا   .   بــه وقــوع مــيــپــيــونــدد     
شنيدن خبر يک مورد شبـيـه آن بـايـد              
عزم همه انسـانـهـاي شـريـف دنـيـا را                

براي زيرو رو کردن اين وضعـيـت جـزم           
کند تا دنيـايـي بسـازيـم شـايسـتـه ي                

 .* انسان

 
 به منجالب سرمايه پايان دهيم

 فرح صبري از ايران 

 
 !برنده جنگ بر سر حجاب ما هستيم

 
و برنـده ايـن جـنـگ بـطـور             .   جنگ بر سر حجاب يک جنگ طبقاتي است       

تاريخ خونبار سي ساله جنگ و کشاکش بر سر حـجـاب ايـن         .   قطع ما هستيم  
را بروشني تاکيد ميکند که ميتوانيم کمر اين حکومت وحشي و عقب مانده             

امـا زنـان     .   را بـيـازمـايـنـد       "   زورشـان " ميتوانند باز هم   .   را از همينجا بشکنيم   
. هرروز دارند پرچم اين حکومت را زير پا له ميکـنـنـد    .   ايران سر تسليم ندارند   

اين جامعه بطور قطع يک روز که چـنـدان دور نـخـواهـد بـود حـجـاب و کـل                              
سياست هاي ضد زن و تفکيک جنسيتي را دور خواهد انداخت و فرياد خواهد    

 .و آنرا عملي خواهد کرد" آزادي زنان آزادي جامعه است"زد 
 

 زنده باد جنبش آزادي زن  
 مرگ بر جمهوري اسالمي 
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 : سوئد
 ١ نوامبر، ساعـت      ٥شنبه  :   استکهلم

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي ، ٣تا 
 : تلفن تماس

Faramarz Ghorbani  
0765647616 
Göran Gustavsson 
0704009033 

 ١ نوامبر، ساعت   ٥شنبه    : گوتنبرگ
  در برنز پارکن ٣تا 

ــاس       ــمـ ــن تـ ــفـ ــلـ ــدي      :   تـ ــه اسـ ــدالـ ــبـ عـ
07317178819  

 و   ٢ نوامبر    ٥شنبه  :     هلسينگبوري
 بعدازظهر،  در استور توريت ،     ٥نيم تا   
 گبي حسيني: تماس

 0760879874  
 تا ٢ نوامبر، ساعت ٥شنبه : بوروس 

  بعدازظهر، استورا توريت ٤
اســـمـــاعـــيـــل مـــردوخـــي          :   تـــمـــاس 

0737598566  
  نوامبر ٥روز شنبه : سوخو 
 :تماس

 0046700773423       
emil:zolfaghriarian4@gm
ail.com 

  جزئيات بعدا اعالم ميشود 
 : مالمو

 ٣ تـا      ١ نـوامـبـر سـاعـت           ٥روز شنبه   
 Triangelبعدازظهر ، در 

 حسن صالحي: تماس
، فـــريـــده آرمـــان         0703171102 

0703638088   
 :کارلزکرونا

 ٤ تــا     ٢ نــوامــبــر ســاعــت         ٥شــنــبــه    
 :بعدازظهر ، محل

 Ronnebygatan 43 till 47 i 
Centrum 

 :تماس
 Kamrani;amir_ung@yah
oo.com 

  0046704 53 10 47  
nasserkhassaee@yahoo.co
m 

   0046762835308 
پـنـج نـوامـبـر،         شنـبـه  :   لندن،  انگيس
  عصر٤ الي ٢ساعت 

ميدان ترافالگار در مقابل نشنال گالري  
 مقابل بي بي سي فارسي ٥و از ساعت 

 : ، تلفن هاي تماس
 07838156819بهروز بهاري 

 عليرضا رشيدي، 
 07712810675    

 : کانادا
 نوامبر ساعت ۵شنبه : زمان: تورنتو 

  بعد ازظهر۵ تا ٢
تقاطع خيابان يانگ و دانـداس        :   مكان

 )مقابل ايتن سنتر(
 :تماس، يدي محمودي

 4164717138 
hkki.vca@gmail.com 
hkki.vca@gmail.com  

 تـا    ٣ساعت   ،   نوامبر ٥شنبه  :   ونكور
 بعدازظهر  ٥

Art Gallery, Robson side 
(شوراي كـارگـري ونـكـوور و حـومـه                 

Vancouver district Labour 
council   (           حــمــايــت خــود را از ايــن

 فراخوان اعالم کرده است
Masoud Arjang 
0016046495453 

 :مونترال  
 ٦ تـا      ٣ نـوامـبـر، سـاعـت           ٦يکشنبه  

بعدازظهر، در محل ميدان ويـکـتـوريـا          
کميتـه  :   ، فراخوان دهنده )   ميدان خلق ( 

يادمان کشتار زندانيـان سـيـاسـی دهـه           
 مونترال،   - در ايران ۶۰

  اتحاد چپ ايران در خارج از کشور 
 آمستردام ، هلند
  4 تا 2 نوامبر از ساعت 5شنبه 

 بــورس پــاليـــن        -امســـتــردام  : مــکــان  
 بهمن خاني: تلفن تماس

 0 0 3 1 6 5 1 2 7 3 2 6 1        
 : آلمان

 :فرانكفورت
  نوامبر٥شنبه 

 جزئيات بعدا اعالم ميشود 
 شهناز مرتب: تلفن تماس

015774650186  
 : برلين

 بعدازظهر، در   ٤ تا   ٢روز شنبه ساعت    
 محل 

Joachimstaler platz, am U-
Bahnhof Kurfürstendamm 

ــاس  ــمــــ ــان          :   تــــ ــه درخشــــ ــرزانــــ فــــ
017624866317  

 ٤ نـوامـبـر، سـاعـت            ٥شـنـبـه      :   کلن  
 بعدازظهر ، مقابل کليساي دوم 

 محمد نعمتي: تماس
 01635522356 

 نوامبر سـاعـت     ٥شنبه  :   ورتسبورگ  
ــا                        ٢ ــر           ٤ تـــــــــ    عصـــــــــ

اطــالعــات تــكــمــيــلــي بــعــدا گــزارش           
 :تماس.ميشود

   A b d o l b a s e t  
soleimani baset_marx@y
a h o o . c o m    

 تـا    ٤ نوامبر ساعت    ٥شنبه  :   هانوفر  

 Kropke:  بعدازظهر ، محل٦
 0177نــاصــر کشــکــولــي          :   تــمــاس

8348592  
 نوامبـر، سـاعـت       ٥شنبه  :   هامبورگ

 :يک و نيم بعدازظهر، محل
Hamburg 

Hauptbahnhof 
Glockengießerwall 

 نازنين برومند: تماس
  01724044323 

 تـا    ٣ نوامبر، ساعت     ٥شنبه  :   برمن  
  بعدازظهر ٥

 Ziegenmarkt: محل
 سيامک مکی: تماس

 01724037035 
 
اطـالعـات بـعـدا تـكـمـيـل             :   اليپزيک 

  ميشود
   017629319819: تماس

 
 : آمريکا 

 ١ نوامبر، ساعت ٥شنبه : فيالدلفيا   
 : محل بعدازظهر ، 

 Love Park, Broad and 
JFK Street 

 ال نيکپور يسه: تماس
 2674397185  

 :واشنگتن 
  بعدازظهر ١ نوامبر ساعت ٦يکشنبه 

 :محل
 2209 Wisconsin Ave 

 NW, Washington DC  
دفاتر جمـهـوري اسـالمـي در سـفـارت              
ــرف                      ــطـ ــا بـ ــجـ ــان و از آنـ ــتـ ــاکسـ پـ

Georgetown  ،ماريا روحالي: تماس 
maria.rohaly@gmail.com  

 نوامبر، ساعـت    ٥شنبه  :   نروژ ، اسلو  
  بعدازظهر٢ تا ١

سفارت جمهوري اسالمي مقابل : محل
  :صابر رحيمي: تماس،  

  098694001 
 :ابوالقاسم کاردار

 042316278  
 نوامبر ٥شنبه  :   هلسينکي  فنالند،  
  بعدازظهر ٤ تا ٢از ساعت 

 بـعـدازظـهـر در        ٢تجمع ساعت   :   مکان
ــکـــي                ــنـ ــيـ ــسـ ــلـ ــدان راه آهـــن هـ ــيـ مـ

 ﴿Helsingin rautatientori      و ﴾
 دقيقه راهپيمايـي    ٢٠ و   ٢راس ساعت   

بــــه طــــرف مــــيــــدان نــــاريــــنــــکــــا             
 ﴿Narinkkatori           ــع در پشــت ﴾ واق

  ﴾ Kamppiســاخــتــمــان کــامــپــي ﴿          
 :تماس

: abroadcommittee@gmail.c
om 

 نـوامـبـر      ٥شـنـبـه      :   فرانسه ، ليـون      
 عصــر، اطــالعــات       ٥ تــا      ٤ســاعــت    

  تكميلي بعدا به اطالع ميرسد
 ٦ و     ٥روزهـاي    :   ژاپـن ، تـوکــيـو           

نوامبر سخنراني جـمـال صـابـري کـادر            
حزب كمونـيـسـت كـارگـري ايـران و از                
فعالين كـمـپـيـن بـراي آزادي كـارگـران               

درمورد كارگران زنداني در ايران  زنداني
اتحاديه كارگران راه آهن دورو   در جلسه

چيبا کـه بـا حضـور نـمـايـنـدگـانـي از                    
هاي كارگري برزيل، آمريـكـا و          اتحاديه

 . كره جنوبي برگزار ميشود
 :قبرس 

: تـمـاس  ،    نوامبر ٥شنبه :     ليماسول  
 امير مسعود خاقاني

 96484292 
 جزئيات بيشتر بعدا به اطالع ميرسد 

amirmasoud.khaghani@g
mail.com 
jonbeshhoghoghpanahjo.
cyprus@gmail.com  

 ١٠ نوامبر ساعت   ٥شنبه : نيکوزيا  
  صبح ١١تا 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي 
امـــيــر مســـعــود خـــاقــانـــي            :   تــمــاس  

96484292 
amirmasoud.khaghani@g
mail.com  
jonbeshhoghoghpanahjo.
cyprus@gmail.com 

  نوامبر ٥شنبه : الرناکا 
 امير مسعود خاقاني: تماس

 96484292 
 جزئيات بيشتر بعدا به اطالع ميرسد 

amirmasoud.khaghani@g
mail.com  
jonbeshhoghoghpanahjo.
cyprus@gmail.com  

 ٥ نــوامــبــر ســاعــت       ٥شــنــبــه   :   آتــن   
دانشگاه پلي تکنيک : بعدازظهر ، محل

: واقع در خيابان پاتيسيون، تماس -آتن

 ناصر آقباشلو
  00306957954975     

 کپنهاگ -دانمارک
 ٣ تــا     ٢ نــوامــبــر ســاعــت         ٥شــنــبــه    

بعدازظهر، مقابـل سـفـارت جـمـهـوري            
 اسالمي

Engskiftevej 6 - 2100 
københavn 

 آنکارا  -رکيهت
 ٤ تــا     ٢ نــوامــبــر، ســاعــت       ٥شــنــبــه   

بعدازظهر در مقابل سفارت جـمـهـوري         
تـجـمـع در پـارک قـو،              -اسالمي ايـران   

سپس حرکت به سمـت خـيـابـان تـهـران              
مقابل درب اصلي سـفـارت جـمـهـوري            

انـجـمـن    :   برگزار کنـنـده     -اسالمي ايران 
 ترکيه -همبستگي فعاالن تبعيدي 

 
 پري نشاط: تلفن تماس

 00905370158957       
 نوامـبـر ،      ٥شنبه  :   ايتاليا ، بولزانو    

: جزئيات بعدا به اطالع ميرسد ، تماس
 نينا صادقی

 00390471201857 
 نوامبر،  ٥شنبه  :   استراليا ، سيدني    

 تاون هال :  ظهر ، محل١٢ تا ١١
 

 . ليست در حال تکميل شدن است
از هــمــه آزاديــخــواهــان، از هــمــه            
نهادها و فعالين حقوق کارگر و زندانيان 
سياسي دعوت ميکنيم که فعاالنـه در         
اين آکسيون ها شرکت کنند و يـا خـود            
آکسيـونـي را در شـهـري کـه هسـتـنـد                   
سازمان دهند و اطالعات مـربـوطـه را          
براي ما بفرستـنـد کـه بـه ايـن لـيـسـت                   

 . اضافه کنيم
براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به    

فيس بوك و سايت ها و وبالگ هاي زير      
 : مراجعه نمائيد

http://free-them-
now.blogspot.com/ 

 
www.iranpoliticalprisoner
s.com 
  
http://on.fb.me/oWSQb8 
www.missionfree iran.org 

 
 نوامبر  تظاهرات سراسري براي آزادي کارگران زنداني و کليه زندانيان           ٥شنبه

 )ليست در حال تکميل است( کشور ١٦ شهر در ٣٤  ،سياسي در ايران   



 8 ١٣٩٠  آبان١٣ انترناسيونال 

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

  
 تلفن تماس با حزب از ايران

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر
 :  آدرس پستي

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

حزب چپ سوئد با صدور بـيـانـيـه           
 اعالم کـرد کـه         نوامبر ٣اي در تاريخ    

ــراي آزادي                ــي ب از اعــتــراض جــهــان
کـارگـران زنـدانــي و کـلـيــه زنــدانـيــان               
سياسي در ايران قـويـا حـمـايـت مـي               

آمينه کاکه باوه عضـو پـارلـمـان       .   کند
سوئد به نمايندگـي از حـزب چـپ در             
تظاهرات مقابل سفارتخانه جمـهـوري      
اسالمي که قرار است طي آن اتحاديـه        
هــاي کــارگــري نــامــه اي اعــتــراضــي         
تسليم سفارتخانـه کـنـنـد سـخـنـرانـي              
خواهد کرد و سپس در مراسم ديگري       
به همين مناسبت در مـيـدان سـرگـل            

 هئـيـت   .استکهلم حضور خواهد يافت   

 اتـحـاديـه کـارگـران          ٣٠مديره شعبـه     
خدمات اجتماعي در استکـهـلـم نـيـز           

 ٥اعالم کرد که به حرکت اعتـراضـي          
نوامبر در حمايـت از کـارگـران ايـران             

 .مي پيوندد
 اتـحـاديـه      ٣٠حزب چپ و شعبه      

کــارگــران خــدمــات اجــتــمــاعــي در            
 : استکهلم اعالم کرده اند

ــران اعــالم                 -١ ــران اي ــارگ ــا ک مــا ب
همبستگي مي کنيم و خواهان آزادي       
فــوري رهــبــران کــارگــري، فــعــالــيــن           
اتــحــاديــه اي و زنــدانــيــان ســيــاســي            

   .هستيم
ما رژيم ايران را به خاطر سرکوب         -٢

سازمانهاي آزاد و مستقل کارگـري و        
همچنـيـن دسـتـگـيـري، مـحـاکـمـه و                 
تحقير کساني که براي بهبود شـرايـط         
کـار و زنـدگـي مـبـارزه مـي کـنـنــد،                   

 .محکوم مي کنيم
ما قويا از خواستهاي کارگران و         -٣ 

مردم ايـران بـراي بـرقـراي آزاديـهـا و                 
حقوق سياسي، آزادي تشکل و تجـمـع       
و ابراز عقيده و همـچـنـيـن عـدالـت ،               
برابـري و رفـاه و بـرخـورداري از يـک                  

 .جامعه انساني حمايت مي کنيم
  

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ نوامبر ٣، ١٣٩٠آبان ١١

بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و      
عضو كميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد               
تشكلهاي كارگـري و فـعـال دفـاع از              

 مـاه اسـت كـه در            ١٦حقوق كودك،    
جانيان اسالمي ابـتـدا او        .   زندان است 

ــه        ــدان و ده ســال                ٢٠را ب  ســال زن

محروميـت از فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي                
مــحــكــوم كــردنــد، امــا زيــر فشــار              
اعتراضات عقب نشستند و حـكـم او         

بعـد از آن      .    سال زندان تبديل شد٥به  
بدنبال اعتراض خانواده او، پرونـده بـه         

اكـنـون   .   دادگاه تجديد نـظـر داده شـد          

خبر ميرسد كه جانيان اسالمي، حكم      
 سال زندان را بـراي او تـايـيـد كـرده                ٥
 .اند

بنا بر آخرين خبرها بهنام ابراهيـم       
 زنـدان    ٣٥٠زاده هم اكـنـون در بـنـد             

وضـع جسـمـي او خــوب          .   اويـن اسـت    

نــيــســت و از چــنــديــن بــيــمــاري رنــج            
ــرد   ــب ــي ــه             .   م ــي اســت ك ــال ــن درح اي

نگهبانان زندانهاي جمهوري اسـالمـي      
حتی این زندانیان را از آب گرم براي        

صـداي  .   استحمـام مـحـروم کـرده انـد           
اعتراض خود را عـلـيـه سـيـاسـتـهـاي              
جنايتكارانـه جـمـهـوري اسـالمـي در             

 .قبال زندانيان سياسي بلند كنيم
 نوامبر روز جـهـانـي اعـتـراض            ٥

براي آزادي كارگران زنداني و زندانيـان       
تـا كـنـون در        .   سياسي از زندان اسـت     

سي شهر جهان آكسيونـهـايـي بـه ايـن            
منـاسـبـت سـازمـانـيـافـتـه اسـت، بـا                  

پيوسـتـن بـه ايـن حـركـت سـراسـري،                 
خواستار آزادي فوري بهـنـام ابـراهـيـم           
زاده و همه كارگران زندانی و زندانيـان        

 .سياسي در بند بشويم
  

زنده باد هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                   
 كارگري

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            
 بايد گردد

 
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ اكتبر ٣٠، ١٣٩٠ آبان ٨

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ,shahla_daneshfar@yahoo.comشهال دانشفر          
00447779898968 
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          338334 7852-0044         
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 : ٨اطالعيه شماره 

  سال حكم زندان براي فعال كارگري بهنام ابراهيم زاده ٥تاييد 
 توسط دادگاه تجديد نظر جانيان اسالمي

  نوامبر در اعتراض به احكام جنايتكارانه جمهوري اسالمي عليه فعالين كارگري   ٥
  و براي آزادي همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان به خيابانها بياييم    

 
 ١٠اطالعيه شماره  

 اتحاديه کارگران خدمات اجتماعي در سوئد از اعتراض ٣٠شاخه استکهلم حزب چپ و شعبه 
  ! نوامبر براي آزادي کارگران زنداني در ايران حمايت کردند٥جهاني 

 کارگران خدمات اجتماعي در استکهلم، به    ٣٠حزب چپ سوئد شاحه استکهلم و همچنين شعبه       
  نوامبر در پشتيباني از کارگران رنداني  ٥گروهها و سازمانهاي حامي حرکت جهاني  

 .و رندانيان سياسي در ايران پيوستند

به گزارش مـنـتـشـر شـده از سـوي               
اتحاديه آزاد كارگران ايران دادگاه اجراي 
احکام  سنندج احکام لغـو شـده شـيـث             
اماني و صديق کريمي را پس از چـهـار           
 . سال جهت اجرا به آنان ابالغ کرده است

شيث اماني و صـديـق کـريـمـي از              
چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده كـارگـري و                  
اعضاي هـيـئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايران در مراسم اول ماه مه سال 

 در شهر سنندج به همـراه يـازده          ١٣٨٦
نفر ديگر از کـارگـران شـرکـت کـنـنـده                 

 روز   ٥٠دستگير و پس از تحمل حدود       
سپس دادگاه انـقـالب      .   زندان آزاد شدند  

 نـفـر احـکـام         ١٣شهر سنندج براي اين     

زندان و شـالق صـادر کـرد کـه مـورد                  
اعتراضات وسيعي در ايران ودر سـطـح        
جهان قرار گرفت و بدنبال آن  با حـركـت    
اعتراضـي اي کـه از سـوي دسـتـگـيـر                  
شدگان و اعضاي اتحاديه آزاد کارگـران       
ايران، هنگام سفر رئيس قـوه قضـائـيـه           
وقت به شهر سنندج صورت گرفته بود،   
اين احکام از سوي رئيس قوه قضـائـيـه           

   .وقت لغو شدند
اكنون دادگـاه اجـراي احـکـام قـوه              
قضائيه جـمـهـوري اسـالمـي در شـهـر                
سنندج بار ديگر اين احـکـام را جـهـت              
اجرا به شيث اماني و صـديـق کـريـمـي              

در همين رابطه جانيان . ابالغ كرده است

اسالمي روز يکشنبه هشتم آبانـمـاه بـه          
قصد دستگيري صديق کريمي به منـزل     
پدري وي هجوم آوردند امـا صـديـق در            

 .منزل نبود
بايد وسيعا بـه ايـن احضـار هـا و                
دستگيري فعالـيـن كـارگـري اعـتـراض            

بايد پرونده هاي قضايي تشـكـيـل        .   كرد
شده براي فعالين كارگري لغو و از آنـهـا      

بـايـد هـمـه كـارگـران           .   رفع اتـهـام شـود      
زنداني و همه زندانيان سياسي بدون قيد 

 نـوامـبـر      ٥.   و شرط از زندان آزاد شوند     
ــراي آزادي                ــي ب روز اعــتــراض جــهــان
کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي       

وسيعا به ايـن اعـتـراض        .   در ايران است  
 .بپيونديم

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ نوامبر ٣، ١٣٩٠  آبان١٢

 :٩اطالعيه شماره 
 ي و صديق كريمي دو عضو هيات مديره نشيث اما

 اتحاديه آزاد كارگران ايران در خطر دستگيري

 
 زندگي انساني حق مسلم ماست

 
اين خواست قـلـبـي هـمـه        .   اين شعار اعتراضات ما كارگران و معلمان است       

ما مصمميم انقالبمان را تا بـه زيـر كشـيـدن كـامـل حـكـومـت                      .   ما مردم است  
اسالمي سرمايه داران و آيت اهللا هاي مفت خور و رسـيـدن بـه اهـداف انسـانـي                       

ما انسانيم و حق بي چون و چراي خويش ميدانيم در جامـعـه     .   مان تداوم بخشيم  
جامعـه اي كـه انسـان و پـاسـخـگـويـي بـه                      .   اي آزاد و مرفه و برابر زندگي كنيم   
جامعه اي كه در آن مسكن و غذا و پوشـاك         .   نيازهاي همه انسانها اساس آنست    

. و درمان و تحصيل با استاندارد قرن بيست و يكم حق تك تك شهـرونـدان اسـت      
جامعه اي كه در آن آزادي بي قيد و شرط است، انديشيدن بي قيد و شرط است،           

آيـنـده   .   ستم و استثمار و تبعيض عليه شهروندان تحت هر عنواني ممنوع اسـت            
  .   از آن ماست

 زنده باد انقالب انساني براي يك جامعه انساني   
 زنده باد سوسياليسم  

 حزب كمونيست كارگري ايران
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تهديد به سركوب تجمع 
اعتراضي كارگران لوله 

 سازي اهواز
 

 مهرماه تجمع اعتراضـي     ٣٠روز  
كارگران كارخانه لوله سازي خوزستـان      

ايـن  .   وارد سـومـيـن هـفـتـه خـود شـد               
 آبان در مقابل اسـتـانـداري         ١كارگران  

در خيابان فلسطين تجمع كرده و با در        
دست داشتن پالكاردهايـي خـواسـتـار         

. پرداخت حقوق مـعـوقـه خـود شـدنـد             
يكي از اين كارگران گـفـتـه اسـت كـه               
مسؤلين استانداري به كارگـران واجـد        

انـد كـه       شرايط بازنشستگي وعده داده   
مســئلــه بــازنشــســتــگــي آنــان را حــل          
ميكنند، اما ما مصمـم هسـتـيـم تـا             

هايمان به تجمـع      تحقق تمامي خواسته  
 آبـان    ٤  .اعتراضي خود ادامـه دهـيـم        

اعتراض اين كارگران، بنابه خبري كـه       
منتشر شده بود، وارد نـوزدهـيـن روز           

همچنين در خبر ديگري كـه      .   خود شد 
 آبان منتشر شده است، كارگران      ٧روز  

بــار ديــگــر در مــقــابــل اســتــانــداري             
خوزستان تجمع كرده و براي چهارمين      
هفته متوالي اعتصاب خود را ادامـه        

 از طـرف ديـگـر در يـك جـمـع                  .دادند
سي و يكـمـيـن نشـسـت          " دولتي به نام    

گــروه اشــتــغــال و ســرمــايــه گــذاري              
به اعـتـراض ايـن كـارگـران           "   خوزستان

اشاره شده است و استاندار خـوزسـتـان         
قلمداد كردن اين تجمـع     "   غيرعادي" با  

و اعتراضات كارگران، آنها را تـهـديـد         
 .به سركوب كرده است

 
تجمع جمعي از کارگران 

کشت و صنعت کارون مقابل 
 مجلس اسالمي

 
جمعي از کارگران ني بر و کشـت          

 ٨٩ تا   ٦١و صنعت کارون که از سال   
 درصــد از     ٩مشـغــول کــار بــودنــد و          

شد  ها براي حق بيمه کسر مي       حقوق آن 
ــوق                     ــقـ ــق و حـ ــت حـ ــافـ ــراي دريـ بـ
بازنشستگي خود جلوي درب شمـالـي       

پـس از    .  مجلس اسالمي تجمع کردند 
 سال کار بـه ايـن کـارگـران گـفـتـه                 ٢٨
شود که براي بازنشستگي بايد تـا          مي
 سالگي کار کنيد چون پـول بـيـمـه       ٦٠

 مـاه    ٩ ماه سال فقط پـول        ١٢شما از   
آن به حساب تأمين اجـتـمـاعـي واريـز          

 بدين تـرتـيـب در پـي عـدم            .شده است 
مـحــاسـبــه ســنــوات بــيـمــه، کــارگــران          
کارخانه ني بر کشت و صنعت کـارون         

شوشتر دست از كار كشيدند و مقابـل        
 .درب ورودي کارخانه تجمع کردند

 
يورش ماموران رژيم به 

تجمع اعتراضي کارگران 
 كارخانه موتورسيكلت سازي

 
روز سوم آبان تـجـمـع اعـتـراضـي             
کارگران کارخانه موتورسيکلت سازي    
واقع در شهرک صنعتي سمنـان مـورد         
هجوم نيروهاي انتظامي رژيم در ايـن         

اين كارگران كه شمار . شهر قرار گرفت 
رسـيـد و طـي            تـن مـي      ٢٥٠آنان بـه     
هاي اخير در پي ورشکسته شـدن         هفته

و تعطيلي کـارخـانـه، کـار خـود را از                
اند، بـا تـجـمـع          دست داده و بيکار شده    

در برابر دفتر مرکزي آن ضمن مطالبه       
 ماه دستمزد معوقه، اعتراض خـود       ٤

را در واکنش به بالتکليفـي و اوضـاع           
نابساماني که بر آنـان تـحـمـيـل شـده               

 .است ابراز داشتند
 

تجمع كارگران شركت نازنخ 
و فرنخ مقابل دفتر رياست 

 جمهوري اسالمي
 

خبرگزاري رژيمـي ايـلـنـا روز اول            
ــدادي از                    ــع ــه ت ــزارش داد ك ــان گ آب
کارکنان و کـارگـران شـرکـت نـازنـخ و               
فرنخ از صبح ديروز براي چندمين بـار         
در اعتراض به پرداخت نشـدن حـقـوق           
خود در برابر دفتر ريـاسـت جـمـهـوري            

يــکــي از    .   اســالمــي تــجــمــع کــردنــد       
 ماه اسـت کـه        ٢٠کارگران گفته است    

  .ايم حقوقمان را دريافت نکرده
تجمع كارگران كشتي سازي 

 اروندان خرمشهر
 

 آبان كارگران كشتي سـازي       ٥روز  
اروندان واقع در منطقه حـفـار شـرقـي            
خرمشهر، مقابل كشتي سازي، دسـت   

اين كارگـران   .   به تجمع اعتراضي زدند   
كه چند روز پيش هم دست بـه تـجـمـع             

 مـاه    ٦اعتراضي زده بودند خواستـار       
حــقــوق مــعــوقــه خــود و هــم چــنــيــن             
خواستار حل و فصل مشكل برق ايـن         
كارخانه كه دو هـفـتـه اسـت بـه طـور                 
كامل قطع مـيـبـاشـد و كـارگـران بـا                 

يكـي  .   اند، هستند   بيكاري مواجه شده  
از كارگران معترض گفته است كـه بـر          
اثر پافشاري و اعـتـراضـات كـارگـران            
فرماندار خـرمشـهـر و مسـئـول اداره              
صنايع اين شهر كه كـارخـانـه كشـتـي            
سازي زير نظر اين اداره ميباشد جهت       

مذاكره با كارگـران بـه مـحـل تـجـمـع                
وي افـــزود تـــا        .   كـــارگـــران آمـــدنـــد    

خواستهاي اين كارگران محقـق نشـود        
 .به اعتراضات خود ادامه ميدهند

 
اعتصاب مجدد رانندگان 
 کاميون در مرز باشماق

 
 تـن از رانـنـدگـان           ٣٠٠بيـش از      

خطـوط تـرانـزيـت مـرزي مـريـوان بـه                 
کردستان عراق در اعتراض به کـاهـش     
سهميه سوخت کامـيـونـهـاي بـاري از            

 آبــان بــا      ١ صــبــح روز        ١١ســاعــت   
متوقف کردن کـامـيـونـهـاي خـود در              
ترمينال مـرزي بـاشـمـاق، اعـتـصـاب             
نموده و از جابجايي هرگونه محمـوـلـه         
و کــاالي صــادره بــه آن ســوي مــرز                 

سـاعـاتـي پـس از         .   انـد    خودداري کرده 
آغاز اين اعـتـصـاب فـرمـانـدار شـهـر               
مــريــوان خــود را بــه مــحــل مــذکــور            
رسانده و طي مـذاکـره و گـفـتـگـو بـا                  
رانندگان اعتـصـابـي و دادن وعـده و              
وعيد به آنـان تـالش کـرد تـا بـه ايـن                   

امـا رانـنـدگـان       .   اعتصاب پايان دهـد    
اعالم کردند تا لـغـو دسـتـور کـاهـش               
سهميه سوخت خـودروهـاي بـاري، بـه           

در .   اعتصاب خود ادامه خواهنـد داد      
خبر ديگري آمده است كه بدنـبـال سـه           
روز اعــتــصــاب ايــن رانــنــدگــان، ايــن          
اعتصاب بدون دستيابي بـه خـواسـتـه          

 .اعالم شده به پايان رسيد
يادآور شويم كه اين رانـنـدگـان در          
هفته گذشته ايـن دومـيـن اعـتـصـاب             
رانــنــدگــان خــطــوط تــرانــزيــت مــزري         

 .باشد باشماق طي يک ماه گذشته مي
 

اعتراض كارگران گامرون 
 صنعت خوزستان

 
کـــارگـــران گـــامـــرون صـــنـــعـــت        

هاي انـتـقـال        خوزستان که مجري طرح   
آب رودخانه کرخه است در اعتـراضـي        

 ٥خواستار دريـافـت حـقـوق مـعـوقـه               
کـارگـران فضـاي          .ماهه خود هستنـد   

سبز شهرداري خرمشهر دست از کـار         
ايلنا خبـر داد كـه کـارگـران            -کشيدند

 ٢فضاي سبز شهرداري خرمشهر کـه         
ماه از حـقـوق و شـش مـاه از حـقـوق                   
اضافه کاري و مزايايشان بـه تـعـويـق            

 آبـان در يـك اقـدام           ٤افتاده است روز    
اند و در    اعتراضي دست از کار کشيده  

مقابل فرمانـداري خـرمشـهـر تـجـمـع             
  .كردند

 اعتصاب کارگران سد پاوه
 

طبق خبر منـتـشـر شـده از پـاوه،              

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران
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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

کارگران بخش ماشين آالت سـد پـاوه         
از روز اول آبــان در اعــتــصــاب بســر              

اين کارگران که از فـرورديـن         .   برند  مي
ماه امسال بـه بـعـد حـقـوق دريـافـت                 

اند به عدم پرداخت دستمزدهاي       نکرده
 آبـان    ٤روز   .   خود معتـرض هسـتـنـد       

خبر ديگري منتشر شد كـه از ادامـه            
 .اعتصاب اين كارگران حكايت داشت



 9 ١٣٩٠  آبان١٣ انترناسيونال 

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 
 متن سخنران شيوا محبوبي

 
خوشحالم كـه   ,   با درود به همه شما    

 .در جمع شما هستم
اسناد بسيار زيـادي در رابـطـه بـا              
جنايات رژيـم در ايـران وجـود دارد و                 
احتماال سخنران ديگر نيز در اين رابطه       

من مايل هستم   ,   صحبت خواهند كرد    
در صحبتم عالوه بر اشاره كوتـاهـي بـه           
جنايات رژيم و تاثير آن بر خانواده هاي        

در رابطه بـا جـايـگـاه         ,   زندانيان سياسي 
زنــدانــيــان ســيــاســي و مــبــارزه بــراي             

اجـازه  .   آزاديشان در ايران صحبت كـنـم       
 .بدهيد با يك تجربه خودم شروع كنم

 دوسـتـم     ١٣٦٢وقتي اواخـر سـال        
وحيـده  ,    سالم بود١٥, وحيده اعدام شد 

دوست صـمـيـمـيـم بـود و در مـدرسـه                   
راهنمايي كه بوديم فعال جنبـش دانـش      
اموزي بود كه دستگير شد و به هـمـراه           

 .تعدادي ديگر اعدام شد
بــعــد از اعــدامــش خــانــواده اش             
مراسمي برايش برگزار كردند و من هـم         

 ۰براي ديدن مادرش به اين مراسم رفتم      
وارد اطاق كه شدم مادرش بـه مـحـض            

در آغوشم كشيد و سرتا پايم  ,   ديدن من 
ميگفـت بـوي دخـتـرم را           ,   را ميبوسيد 

در آن لحظه غم از دسـت دادن    ,   ميدهي
بهترين دوستم تحت اشعاع احساس اين 

احساس ميكردم ,  مادر قرار گرفته بود
تمام بدنم يخ زده است و نـمـيـتـوانسـتـم              

 .تكان بخورم يا حتي گريه كنم
بعد از سالـهـا هـر بـار كـه يـاد آن                   
صحنه ميافتم هنـوز حـس آن مـادر و              

مـادري كـه     ,   نگاههايش را به يـاد دارم      
دخترش را با هزار آرزو بزرگ كرده بود و 
با حسرت يكبار ديگر در آغوش گرفتن 

روزها و سالها را سپري كـرده        ,   دخترش
 .و ميكند

مادر دوست من تنها مادري نبـود       
, كه فرزند دلـبـنـدش را از دسـت داد                  

هزاران مـادر و پـدر در حسـرت ديـدن                
در حســرت در آغــوش           ,   فــرزنــدشــان  

گرفتنشـان روزهـا و شـبـهـا را سـپـري                  
هـزاران مـثـل      .   كردند و هنوز ميكنـنـد     

من بهتـريـن دوسـتـانشـان را از دسـت                
رژيم پـدران و مـادران كـودكـان             ,   دادند

بسيار زيادي را اعدام كردهاست و يا به 
 .زندان افكنده است 

فراموش نكنيم جنايات رژيم تنهـا      
ايـن  ,   شكنجه و اعدام زندانيان نـيـسـت        

جنايات همـچـنـيـن شـامـل فشـارهـاي              
مستقيم و غير مستقيمي است كـه بـر           
خانواده هاي زندانيان و جانباختگـان و        
مخصوصا كودكانشان تـحـمـيـل كـرده           
انــد؛ در مــوارد زيــادي رژيــم خــانــواده            
زنداني را دستگير وتهديد ميكند كه با 

اخبـار زنـدان     ,   رسانه اي مصاحبه نكند   
را منعكس نكند و يا آنها را در مقابل         

. زندان مورد ضرب و شتم قرار ميـدهـد        
بحث تاثير اعدام و دستگيري زندانيـان        
باالخص بر روي شرايط روحـي و رشـد            
احساسي فرزندانشان مبحث مـفـصـلـي        
است كه به نظر من متاسفانه به آن زياد 
پـرداخــتـه نشـده اسـت و امــيـدوارم در                
مناسبتي ديگر امكان پرداختن به ايـن       
موضوع باشد؛ اما اين تـاثـيـر و فشـار             

سال . روي كودكان غير قابل انكار است
گذشته زماني كه بـهـنـام ابـراهـيـمـزاده              
فــعــال حــقــوق كــارگــران و كــودكــان را            

 ساله بهنـام  ١٢با پسر   ,   دستگير كردند 
 روز ٧٠ميگفت پدرم را   ,   صحبت كردم 

اســت نــديــده ام و بــراي آزادي پــدرش              
پيش خودم فكر   .   تقاضاي كمك ميكرد  

مـيــكــردم ايـن كــودك بــايـد روزانــه بــا              
محبت وتوجه پدرش بزرگ شود اما بـه        
جاي اين با نـگـرانـي هـر روز چشـمـان                 
گريان مادر و مادربزگش را ميبيـنـد و          

منتظر است ببيند پدرش را كـي بـراي           
چند لحظه مالقات خواهد كرد و حـتـي         
زماني كه امـكـان مـالقـاتـش را دارد               
نميداند پدرش راچه زماني آزاد خواهند 

 .كرد
خانواده هاي زندانـيـان سـيـاسـي و            
جانباختگان هر گز نمـيـتـوانـنـد فـقـدان             

 اماغم از ۰عزيزانشان را فراموش كنند
دست دادن دوست من وحيده و هـزاران          
مثل وحيده تنها بـراي خـانـوادهـايشـان         
نيست، هر بار كه مـراسـمـي بـراي يـك              
جانباخته گرفته ميشود تعداد زيادي از 
مردم شركت ميكنند چرا كه خود را در     
اين غم شريك ميدانند و با حضـورشـان         
به رژيم نشان ميدهند كه با يك خانواده        

بـا هـزاران نـفـر روبـرو            ,   روبرو نيسـتـنـد    
 .هستند

همين حاال وقتي رژيم يك زنـدانـي         
سياسي را اعدام ميكند اولين وحشتش 
از مراسمها و تجمعاتي است كـه بـراي           
بــزرگــداشــت فــرد اعــدام شــده بــرگــزار           

 وحشت رژيـم كـامـال واقـعـي            ۰ميشود
رژيم ميداند كه اعدام كـردن يـك         ,   است

زنداني تنها روي خانواده زنداني تـاثـيـر         
نــدارد، فــرد اعــدام شــده تــنــهــا در دل              

بلكه در در دل       ,   خانواده اش قرار ندارد 
ميلونها نفر در ايـران جـا دارد، در دل              
ميليونها نفر در ايران خشم و تـنـفـر از              
رژيم را بيشتر ميكند، ميليـونـهـا نـفـر            
مصمم تر ميشوند كه ايـن رژيـم را بـر               

 به همين مـيـزان وقـتـي رژيـم              ۰اندازند
هزاران زنـدانـي سـيـاسـي را در زنـدان                 
شكنجه مـيـكـنـد، نـه تـنـهـا خـانـواده                   
هايشان بلكه بخش وسيعي از مردم در      

 .ايران عكس العمل نشان ميدهند
به شعار زنداني سياسي آزاد بـايـد          

اين شعار , گردد و جايگاهش نگاه كنيد
جزو شـعـارهـا و خـواسـتـه هـاي هـمـه                    
اعتراضات در داخل و خارج ايران قـرار     
گـرفـتـه اسـت و ايـن جـايـگـاه زنـدانـي                     
سياسي و مبـارزه بـراي آزاديـش را در              
جامعه كنوني ايران نشان ميدهـد؛ ايـن         
شعار به پيشروي جنبش سرنگـونـي در         

 .ايران مرتبط ميباشد
با توجه به خصـوصـيـت يـك رژيـم              
ديكتاتور و سركـوبـگـري مـانـنـد رژيـم              
اسالمي در ايران، زندانيان سـيـاسـي و           
مبارزه در حمايت از آنها تنها مـحـدود          
به تعداي فعال سياسي عـلـيـه رژيـم بـه              

چـرا كـه در       ,   معني كالسيكش نيـسـت    
ايران شما حتما نبايد عضو يـك حـزب           
سياسي باشيد كه زنداني شـده و حـتـي            

هـر صـداي اعـتـراضـي          .   اعدام بشـويـد    
سركوب ميشود؛ كما ايـنـكـه رژيـم بـه              

جايي رسيده اسـت كـه مـيـدانـد حـتـي                 
زندان و شكنجه و اعدام هم نـمـيـتـوانـد            
مردم را بترساند اما چـاره اي جـز ايـن               

 : در ايران۰ندارد
 

زني كه عليه حجاب اعتراض ميكند  -
ــه عــنــوان يــك انســان                    و حــقــش را ب
ميخواهد دستگير شده و به او تـجـاوز           

 ميشود؛
 

جواني كه ميخواهد يك زندگي شاد و  -
انساني داشته باشد دستگير ميشـود و      
در زندان كهريزك و كـهـريـزكـهـا مـورد              

 تجاوز و شكنجه قرار ميگيرد؛
 

مادر زنداني سياسي كه سالهاسـت از       -
فرزندش بيخبر است تنها به جرم اينكـه   
ميخواهد بداند فرزندش در كدام زنـدان       

 است به زندان افكنده ميشود؛
 
يك بهايي به جرم بهايي بودنش اعدام  -

 ميشود؛
 

يـك هــمــجــنــســگــرا تــنــهــا بــه دلــيــل           -
همجنس گرا بودنش دستگير و اعدام و  

 سنگسار ميشود؛, حتي بدتر
 

كارگري كه مزد پرداخت نشده اش را         -
مــطــالــبــه مــيــكــنــد، حــق اعــتــصــاب          
ميـخـواهـد، مـيـخـواهـد تشـكـلـش را                 

اول مي را سازماندهي ميكند، , بسازد
حكم زندان ميـگـيـرد و        ,   دستگير شده   

خانـواده اش مـورد اذيـت و آزار قـرار                 
 ميگيرد؛

هر كسي كه به هر نحوي بر عـلـيـه            
قوانين و چهارچوب رژيم اسالمي حاكم      
در ايران بـاشـد دسـتـگـيـر و شـكـنـجـه                   
مــيــشــود و در مــعــرض اعــدام قــرار               

 ميگيرد؛
تعريف زنداني سياسي در شـرايـط        
موجود ايران از تـعـريـف كـالـسـيـكـش               

 به نظرم وقـتـي در مـورد        ۰فراتر ميرود 
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي و          
جايگاهش صحبت ميكنيم بسيار مهم 
است كه تعريف همه جانبه اي از زنداني 

 تـعـريـفـهـا و يـا           ۰سياسي داشته باشيم  
بهتر بگويم تقسيم بنديهاي مـخـتـلـفـي          

زندانيان مـدنـي، زنـدانـيـان         :   وجود دارد 
 ۰عقيدتي، دگر انديشان زنداني و غيره 

اما اينها چه كسـانـي هسـتـنـد؟ مـگـر               
اينـهـا كسـانـي نـيـسـتـنـد كـه بـا نـوع                       
زندگيشان، تفكر و عـقـيـده شـان، نـوع             
رفتارشان با قوانين و سياستهـاي رژيـم         

 مخالفت كرده اند؟
مادري كه جزو هيچ گروه سـيـاسـي         
نيست و حتي در يك تـظـاهـرات عـلـيـه           
رژيم هم شـركـت نـكـرده اسـت بـه جـرم                  
اينكه در مقابل زندان اوين شـب و روز           

مي ايستد و مـيـخـواهـد فـرزنـدش ر ا                
مـالقـات كـنـد و يـا بـه خــاوران بــراي                   
گراميداشت ياد فرزندش ميرود توسـط      
رژيــم دســتــگــيــر و بــه زنــدان افــكــنــده            

 اين جزو چه طبقه بندي قـرار        ۰ميشوند
 ميگيرد؟

از نظر من هر كسي كه در ايران بـه          
هر نحوي بـا سـيـاسـتـهـا و قـوانـيـن و                     
چهارچوب رژيم مخالفت كرده است و به 
اين دليل به زندان افـكـنـده شـده اسـت               

 ايـن  ۰زنداني سياسي محسوب ميشود  
تعريف مهم است چرا كه ابعاد و وسعت 
جنايات رژيم و نقض حقوق انسانـهـا را          

رژيم مخالفانش  .   در ايران نشان ميدهد   
را به زندان مي افكـنـد دقـيـقـا بـه ايـن                  
دليل كه حاكميـتـش را حـفـظ كـنـد و                 
مبارزه مردم را به عقب براند و ما بايد         
اين حجم و سطح سركوب را در سـطـح             
جهان افشا كنيم و تـمـام جـوانـب ان را               

 .نشان بدهيم
, اگر تصوير بزرگتري را نگاه كنـيـم      

مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي در        
شرايط ايران صرف آزاد كـردن تـعـدادي          

اين مبارزه ربط مستقيم , زنداني نيست
به جنبش مردم براي سـرنـگـونـي رژيـم              

 سـال اخـيـر بـخـش            ٣٢در طـول     .   دارد
عظيمي از مـردم فـرزنـدانشـان زنـدانـي             
بوده اند، به همان اندازه كه سركـوب در          
جامعه بيشتر بوده است زنداني سياسي 

 و در عـيـن حـال بـه             ۰بيشتر شده است 
هـمــان انــدازه كــه مــبــارزه بــراي آزادي            
زندانيان سياسي وسيعتر شده است رژيم 
بيشتر عقب نشيـنـي كـرده اسـت؛ ايـن              
مبارزه تالشهاي رژيم براي سركـوبـهـاي        
وسيعتر را در هم مـيـشـكـنـد و تـاثـيـر                 
مستقيم در باز شدن فضاي جامعه دارد 

 سـال اخـيـر        ٣٢اشاره كردم كه در طول      
بخش عظـيـمـي از مـردم فـرزنـدانشـان               

اين به , دستگير شده و يا اعدام شده اند
 سـال    ٣٢اين معني است كه بـيـش از            

فـكـر   ,   است كه رژيم جنايت ميـافـريـنـد        
ميكنم بنابر تمام اسناد و مداركـي كـه       
هست هيچ كسي در دنيـا بـه جـز خـود              

پـس  ,   رژيم اين را نميتواند انـكـار كـنـد          
اگر بايد از جنايات رژيم صحـبـت كـرد           

 كل سال جنايت ٣٢مهم است در مورد 
شاهد اين هسـتـيـم       .   رژيم صحبت كنيم  

كه تعدادي تنها در مورد جنايات رژيـم        
چـرا؟  ,    صحبت ميكننـد ٢٠٠٩از سال  

من به عنوان يك زنداني سياسي سـابـق         
حق دارم از اين افراد و جريـانـات سـوال            
كنم چرا شكنجه مـن در زنـدان نـبـايـد               

 مورد بررسي قرار بگيرد؟

 
سخنراني شيوا محبوبي در كنفرانس بين المللي بررسي 
 جنايات رژيم اسالمي عليه بشريت، در شهر ماينز آلمان

عضــو دفــتــر    ,   شــيــوا مــحــبــوبــي   
سياسي حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري               
ايران،  زنداني سياسي سابق اسـت كـه          

ــاطــر             ١٦در ســن        ــه خ ــگــي ب ــال  س
فعاليتهايش در عرصه دانـش آمـوزي        
توسط رژيم  اسالمي دستگـيـر و سـه            

او در   .   سال و نيم در زندان به سـر بـرد           
 ايـران را تـرك كـرد و بـه                ١٩٩٢سال  

در تـركـيـه شـيـوا فـعـال              .   تركيه رفـت   
سپس شيـوا بـه      .   حقوق پناهندگي بود  

كــانــادا رفــت و در آنــجــا مســئــول و              
سخنگوي كميته دفاع از حـقـوق زنـان          

ايران و فعال كميته عـلـيـه سـنـگـسـار               
شيوا در حال حاضر در انگلستان      .   بود

زندگي ميكند و سـخـنـگـوي كـمـيـتـه              
مبارزه براي آزادي زندانـيـان سـيـاسـي           

 .است

 

١١صفحه    
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 اکتـبـر سـه روز پـس از              ٣١امروز  
مارش بزرگ پناهندگي در اسـتـکـهـلـم،        

LEO PIERINI   سخنگوي سياسـت
 خارجي سازمان جوانان حزب مـرکـز و         
JONATAN MACZNIK 

سخنگوي سـيـاسـت خـارجـي سـارمـان             
جونان ليبرال با انتشار مطلب مشترکي 

وزيـر  "   سونسکا داگ بالدت     " در سايت   
مهاجرت سوئد را زير انتقاد گرفتـنـد و          
سياستهاي اعـمـال شـده از سـوي ايـن                
وزراتخانه در زمينه سياست پناهندگي     

 .سوئد را غير انساني ارزيابي کردند
حزب ليبرال مردم و حزب مرکز دو       
حزبي هستند که در دولت ائتالفي حاکم 
بر سوئد شرکت دارند و طـبـعـا انـتـقـاد               
نسبتا شديد آنها از وزير مهاجرت سوئد 
و سياستهاي اين وزارتخانه حائز اهميت 

بويژه آنکه سازمان جوانان سبز و       .   است
ليبرال مردم اتخاذ يک سياست پناهنـده      
پذيري انساني تر را يکي از ملزومات و 
شرايط مهم بـراي ادامـه هـمـکـاري بـا                

. حزب مدرات سوئد قـلـمـداد کـرده انـد           
الزم به يادآوري است که در تـظـاهـرات            

 اکتبر نيز نمايندگاني از احزاب    ٢٨روز  
پارلماني سبز، چپ و دمکرات مسيحي 
سخنراني کـردنـد و بـه سـيـاسـت اداره                 

فدراسيون . مهاجرت سوئد انتقاد کردند
سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي از اعـالم              
چنين مواضعي براي تغيير سياستهـاي      
غــيــر انســانــي دولــت ســوئــد در قــبــال            

 .پناهجويان استقبال مي کند

در ماههاي گـذشـتـه دولـت سـوئـد             
شدت عمل بيشتري عليه پـنـاهـجـويـان          
ايــرانــي و هــمــچــنــيــن پــنــاهــجــويــان از         
کشورهاي ديگر بخرج داد و تصميم بـه         
ديپورت تعداد قـابـل تـوجـهـي از آنـهـا                

اين سياست غير انساني از سوي . گرفت
مــردم و ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق          
پناهندگي و نيروهاي مترقي به چـالـش        

از جمله فدراسيون سراسري    .   کشيده شد 
پناهندگان ايراني و تـعـداد ديـگـري از             
سازمانهاي مدافح حقوق پناهندگي بـا       
سازمانـدهـي اعـتـراضـات مـکـرر، بـه               
مقابله با اين سـيـاسـت بـرخـاسـتـنـد و                 

 پناهجوي ايراني را از       ١٤موفق شدند   
خطر ديپورت نجات دهنـد و در ادامـه            

ــن اعــتــراضــات روز              ــبــر      ٢٨اي  اکــت
راهــپــيــمــائــي بــاشــکــوهــي بــه ابــتــکــار        
فدراسيون و همراهي تعدادي از نهادهـا       
و سازمانهاي ديگر ايـرانـي، عـراقـي و             
. افغاني و سوريه در استکهلم برگزار شد

از سوي ديگر اخراج اجباري پناهجويان      
با اعتراض سازمانهائي نظير عفو بيـن        
الــمــلــل و حــتــي كــمــيــســيــاري عــالــي           
 پــنــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل مــتــحــد       

(UNHCR)            مــواجــه شــده اســت و
بازتاب نتايج نـاگـوار سـيـاسـت اخـراج              
پناهجويان که در مواردي مانند اخـراج       
يک پناهجوي عـراقـي بـنـام خـالـد کـه                 
منجر به مرگ وي شد، خشم و انـزجـار            

کـار بـه     .   زيادي را به همـراه آورده اسـت         

جايي رسيده است کـه اداره مـهـاجـرت             
تصميم داشت يک زن سالخورده و بيمار       

 ساله را اخراج کند که با دخـالـت و            ٩١
اعتراض مردم شريف سوئـد ايـن اقـدام           

 .غير انساني متوقف شد
از نظر ما الزم است وزير مهاجرت        
سوئد، توبياس بيلستروم، بعنوان کسـي      

مشـت  " که در شکل دادن بـه سـيـاسـت             
عليه پناهندگان نـقـش مـهـمـي          "   آهنين

داشته است از سمت خود استعفا دهد و 
قوانين پناهنده پذيري ايـن کشـور نـيـز             

الزم اسـت    .   مورد تجديد نظر قرار گيرد    
دولــت و مــجــلــس ســوئــد در شــور و                 
مشوررت با همه سـازمـانـهـاي مـدافـع             
حقوق پناهندگي سنگ بـنـاي قـوانـيـن            
تازه اي را بنيان نهند تا از قوانين ناظـر          
بر سياست پناهندگي به نحوي انسانيتر 

حق پناهندگي حق هـمـه   .   پاسداري شود 
کساني است که از خطر مرگ و نابـودي         

اين حق بي برو برگرد بـايـد        .   گريخته اند 
فـدراسـيـون    .   برسـمـيـت شـنـاخـتـه شـود            

ســراســري پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي مــردم         
انساندوست و شريف سـوئـد، اتـحـاديـه            
هــاي کــارگــري و هــمــه ســازمــانــهــا و             
مدافعين حقوق انسان را به دفاع فـعـال          
از حقوق پناهجويان و تجـديـد نـظـر در             
سياست دولت سوئد عليه پنـاهـجـويـان         

 .فراميخواند
هــمــبــســتــگــي، فــدراســيــون ســراســري         

 سوئد –پناهندگان ايراني 
 ٢٠١١ اکتبر ٣١

 
 ! اعتراض عليه سياستهاي غيرانساني اداره مهاجرت سوئد باال مي گيرد

 وزير مهاجرت سوئد از سمت خود استعفا دهد    

تـــحـــت نـــخـــســـت وزيـــري آقـــاي          
ميرحسين موسوي هزاران دختر و پسـر      
نوجوان و جوان، زن و مرد دسـتـگـيـر و             

اگـر در ايـران       .   شكنجه و اعـدام شـدنـد       
زندگي نكرده ايد و از اين جنايات خـبـر    
نداريد من شما را به چند سند از اسناد         

شما ميتوانيد به . موجود ارجاع ميدهم
ايـران  "   برخي از اين اسـنـاد در سـايـت              

 صفحـه   ١٤٨و يا به گزارش     " تريبيونال  
قاضي جفري رابرتسون كه روي سـايـت          

 .ما نيز موجود است مراجعه نماييد
 ٦٠وقتي من و شما كـه در دهـه              

شكنجه و زنـدان شـديـم در مـورد ايـن                
جنايات حرف مـيـزنـيـم بـه مـا گـفـتـه                   
ميشود گذشته ها گذشته است، طـوري   
صحبت ميكنند كه انگار جنايات رژيم 

 شــروع شــد، طــوري          ٢٠٠٩از ســال      
صحبت ميكنند كه انگار جنايت تاريخ 
انقضا دارد، و با اين كار و با صـحـبـت            
نكردن در مورد كل جنايات رژيم تاريخ   
را تحريف مـيـكـنـنـد وعـمـال پـا روي                  

احساسات هزاران هـزار مـادر و پـدري            
ميگذارنـد كـه بـعـد از سـالـهـا هـنـوز                    
نميدانند عزيزشان در كـجـا دفـن شـده              

 آيا شـمـا در بـررسـي جـنـايـات                 ۰است
پينوشـه و سـران دولـتـش تـمـام دوران                 
جناياتش را بررسي ميـكـنـيـد و يـا از               
تاريخ معيني شروع ميكنيد؟ اگر براي      
پينوشه اين كـار را نـمـيـكـنـيـد سـوال                  
اينست چرا براي سران جنايتـكـار رژيـم          

 اين كار را ميكنيد؟
من نميگويم انسانها نـمـيـتـوانـنـد           

امـيـدوارم يـك روز هـمـه            ,   تغيير كننـد  
ــه جــنــبــش انســانــي و                   ــم ب ســران رژي
آزاديخوانه مردم ايران بپيوند، اما كسي 
كه ادعاي تغيير ميكند بايد ابـتـدا بـه            
تمام جنايتهاي رژيم اعتراف كرده و انها 
را محكوم كند، بايد به نقش خودش در 

بـايـد در مـقـابـل          ,   اين جنايات بپردازد  
هزاران خانـواده جـانـبـاخـتـه و زنـدانـي                
 ۰سياسي محاكمه شود و جوابگو باشد

در همينجا است كه بايد تاكيد كنم 

به دادگاه كشيدن سران رژيم مخصوصا      
در شرايط حـاضـراز اهـمـيـت ويـژه اي                
بــرخــورداراســت و تــالــشــي كــه ايــران             
تريبيونال براي اين مـوضـوع مـيـكـنـد             

مهم نيست كه پروسه .   بسيار مهم است  
مـهـم   ,   اين دادگاه چقدر طول مـيـكـشـد        

اينست كه عده اي آستين بـاال زده انـد             
كه سران رژيم را به محاكمه بكـشـنـد و            
دادخواست هزاران جانباخته و خـانـواده        
هايشان را در ايـن دادگـاه در مـقـابـل                 
چشمان ميليونها نفر در جـهـان مـطـرح           

 .كنند
به من ميگـويـنـد شـكـنـجـه هـاي               
جسمي و روحـيـت را ، سـپـري كـردن                  
بهترين سالهاي عمرت را، اعدام كـردن        
و كشتن بهترين دوستانت را فـرامـوش         

  جواب مـن ايـنـسـت كـه جـنـايـت                  !كن
 جـنـايـت جـنـايـت           ۰تاريخ انقضا نـدارد  

 اگر دوسـتـانـم را كشـتـيـد مـن                 ۰است
  من و امـثـال         ۰صداي آنها خواهم بود   

من به همراه ميليونها نـفـر در ايـران و              
سراسر دنيا نميـگـذاريـم ايـن جـنـايـات              

 من و شما نبايد از ۰بدون عقوبت بماند

كنار اين جنايات بگذريم و تك تك مـا          
ــاســي،                 ــي ــان س ــي ــدان ــد صــداي زن ــاي ب
جانباختگان و خانواده هايشان باشيم و      

  !نگذاريم اين صدا خاموش شود
اين تعهديست كه به تاريخ و نسل آينده        

 )با تشكر. (داريم
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١٠از صفحه   ... متن سخنران شيوا محبوبي  

هنرمنداني بين المـلـلـي اي      "   يک قانون براي همه"همراه با " شوق آزادي"گروه  
را معرفي ميكند که با زباني هنري نشان ميدهند كه مذهـب و سـيـسـتـم هـاي                        

ايـن هـنـرمـنـدان بـا           .     ايدئولوژيک چگونه دولتهاي خودکامه را ايجاد مـيـکـنـنـد         
نقاشي ها، مجسمه ها و فيلم و کـارهـاي هـنـري خـود بـه ايـن فـراخـوان پـاسـخ                            

چـيـزي کـه      .   آثار آنها بسته به نحوه نگاهشان به موضوع متفاوت اسـت .  ميدهند
 . آنها را کنار هم قرار ميدهد آگاهي آنها و جسارت دست زدن به عمل است
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چه نـهـادهـائـي      .   اين تظاهرات بگوييد  
اين حرکت سهيم بودند؟ اهداف ايـن        در  

   حرکت چه بود و چه دستاوردي داشت؟
 اکـتـبـر    ٢٨ تظاهرات :عبداهللا اسدي  

به ابتکار فدراسيون و همراهي بسيـاري       
نــهــادهــاي  و     از تشــکــل هــا و احــزاب        

در اين تظاهرات .  مختلف برگزار گرديد 
نـمـايــنـدگــان دو انـجـمــن از افـغــانـهــا،                
نمايندگاني از حزب سوسياليست هـاي       
عدالتخواه سـوئـد، حـزب چـپ سـوئـد،              
حزب محيط زيست سوئد، فـدراسـيـون         
سراسري پناهندگـان ايـرانـي، سـازمـان           

جـريـانـي    )   بـيـمـرز   ( سراسري پناهندگان   
بنام جبهه آزاديبخش و بسيـاري ديـگـر          
سخنراني کردند و خواستار يک سياست      

تـا  .   پناهنده پذيـري انسـانـي تـر شـدنـد             
آنجايي که به اهداف برگزاري تظاهـرات       

 اکتـبـر بـر مـي گـردد اهـداف ايـن                   ٢٨
ــردن اخــراج                 ــف ک ــوق ــت ــرات م ــاه ــظ ت
ــران،              ــه کشــورهــاي اي ــان ب ــنــاهــجــوي پ
افغانستان و عراق و سوريه و کشورهاي 

 . مشابه بود
سال جاري براي فعالين فدراسيون و 
بســيــاري ديــگــر از مــدافــعــيــن حــقــوق          
پناهندگي و پناهجويان بازداشتي پر از      

هـر روزه شـاهـد        .   تالش و مـبـارزه بـود        
دســتــگــيــري و بــازداشــت يــک تــا دو               
پناهجوي ايراني به قصد اخراج به ايـران     
بوديم و بايد بـالفـاصـلـه دسـت بـه کـار                 

بعضي اوقات لحظه هـا بـراي     .   ميشديم
وضــعــيــت .   مــا تــعــيــيــن کــنــنــده بــود         

پناهجويان عراقي و افغاني هـم بسـيـار         
بسـيـاري   .   بدتر از شرايط ايراني هـاسـت      

اوقات بايد در زمـان خـيـلـي کـوتـاهـي               
حتي تجمعات چند نفره در فـرودگـاه يـا           
مقابل ادارات دولتي ترتيب ميداديم تا      

در فاصله چند   .   کسي را نجات ميداديم   
 ١٤مــاه مــوفــق شــديــم جــلــو اخــراج               

پناهجوي ايراني را بگيريـم و از زنـدان            
پناهجوياني که در آخرين . آزادشان کنيم

. لحظات انتقال به ايران به سر ميبـردنـد     
بعضي از اينها اکنون اقامت گرفته انـد        

 اکتبر فـعـاالنـه    ٢٨و اکثرا در تظاهرات  
 . شرکت کردند

يـک دسـتــاورد مــهـم ايـن بـود کــه                
صدها پـنـاهـجـو و چـنـديـن تشـکـل و                   
سازمان و نهاد پناهندگي و انساندوست 
براي بـرگـزاري ايـن تـظـاهـرات مـتـحـد                 

نمايندگاني از سه حزب پارلماني . شدند
سوئد نيز در اين تظـاهـرات سـخـنـرانـي             
کردند و سياست پناهندگي ايـن کشـور         

بدنبال .   را سخت و غير انساني خواندند     
برگزاري ايـن تـظـاهـرات بـود کـه لـيـو                   

سـخـنـگـوي     )   Leo Pierini( پيريني   

سياست خارجي سازمان جـوانـان حـزب         
 Jonatan( مرکز و يوناتان ماکزنيـک       

Macznik   (        ــاســت ــگــوي ســي ســخــن
خارجي سازمان جوانان حزب ليبرال بـا        
انتشار مـطـلـب مشـتـرکـي در سـايـت                 

وزير مـهـاجـرت      "   سونسکا داگ بالدت  " 
ايــن کشــور، تــوبــيــاس بــيــلــســتــروم، و          
سياست هاي ايـن وزارتـخـانـه درمـورد             
نحوه پذيرش و رفتار با پـنـاهـنـدگـان را             

اين نيز يکي .   مورد اعتراض قرار دادند   
 ٢٨ديگر از دسـتـاوردهـاي تـظـاهـرات             

اکتبر و تاثيرات فعاليتهاي دوره اخـيـر          
اکنون خوشـبـيـنـي بـيـشـتـري بـه              .   است

مبارزه متشکل شکـل گـرفـتـه و هـمـه               
اينها جزو دسـتـاوردهـاي ايـن دوره مـا              

  . است
در مـاهـهـاي گـذشـتـه           :   نترناسيونـال ا

شاهد تالش هاي گسترده اي در سـوئـد          
بـــراي جـــلـــوگـــيـــري از ديـــپـــورت                   

کال سياست  .   به ايران بوديم   پناهجويان  
دولت سوئد در اين زمينه چيـسـت؟ آيـا       
سياست دولت سوئد به زيان پناهجويان      

 تغيير کرده است؟ 
 

 سـيـاسـت پـنـاهـنـده            : عبداهللا اسـدي   
پذيري سوئد برمبناي کنـوانسـيـون ژنـو         

 بـر    ١٩٦٧ و پروتـکـل       ١٩٥١مصوب  
روي کاغذ تغييري نکـرده اسـت و االن            
هم اگر کسي را به عنوان پناهـنـده مـي            
پذيرند با اتکا به همان مفاد کنوانسيون 

ولـي در عـمـل چـنـان            .   ژنو مي پذيـرنـد    
سختگيرانه عمل مي کنند که بسيـاري       
از پناهجويان در بالتکليفـي و شـرايـط          
سخت زندگي، دچار بيماريهاي جسـمـي       

 سـال    ٢،٣تـازه از      .   و روحي مي شونـد    
گذشته پروسه رسيدگي به پرونده هـا در         
سوئد نسبت به قبل بسيارکوتاه تر شـده        
است بطوري که پناهجويان از زماني که 
درخواست پنـاهـنـدگـي مـي کـنـنـد تـا                 

آخرين جوابشان را مي گيرند     که  زماني  
. مـاه طـول مـيـکـشـد          ١٢ تـا      ١٠فقط  

آنهايي که با درخواست پناهنـدگـيـشـان         
مخالـفـت مـي شـود، اداره مـهـاجـرت                
پرونده هايشان را به پليـس مـرزي مـي            
فرستد تا به کشورهايي که از آن گريخته 

 . اند بازگردانده شوند
بررسي پرونده پناهجويان در سوئـد       
در پروسه انتظار از فـيـلـتـر سـه مـرجـع                
حقـوقـي مـي گـذرد؛ اداره مـهـاجـرت،                

 .دادگاه مهاجرت و ديوان عالـي کشـور        

در ميان پناهجوياني که از مراجع فـوق        
پاسخ رد مي گيرند بـنـدرت ديـده مـي              
شود که يـک دوره ديـگـر پـرونـده اشـان                 

ولي پناهجوياني که پس    .   بجريان بيفتد 
از دريافت پـاسـخ مـنـفـي بـهـر دلـيـلـي                   
نتوانسته باشند اخراجشان کنند پس از       
ــوان                 ــه عــن ــد ب چــهــارســال اجــازه دارن
پــنــاهــجــوي جــديــد دوبــاره درخــواســت        
پناهندگي کنند که شرط پـذيـرش آنـهـا        
برمبناي داشتن داليـل جـديـد صـورت            
مي گيرد نه بر اساس داليل چهـار سـال          

اکثر ايـن پـنـاهـجـويـان از تـرس               .   پيش
اخراج در طول اين چهار سال به زنـدگـي          
مخفي پناه مي برند و مجبور ميشونـد        
زندگي خود را از طـريـق کـار سـيـاه و                   
درآمد پايين و سـاعـات کـار طـوالنـي               

بيشتر ايـن پـنـاهـجـويـان در            .   بگذرانند
هنگام بيـمـاري بـا مشـکـالت بـزرگـي               
روبرو مي شوند و از خدمات درماني و         

. معالجات اساسي محروم مـي شـونـد         
مسکن يک معضل بزرگ ديگر آنهاست 
بطوري که بعضي ها را به مرز ديوانگي 

هزينه اي که به پناهجـويـان       .   مي رساند 
پرداخت مي شود عليرغم تورم شديد از 

 سال پيش از هزار هشـتـصـد کـرون             ٢٠
هزينه مسکن هم به   .   تجاوز نکرده است  

بـه تـازگـي      .   پناهجويان تعلق نمي گيرد   
هزينه کالس زبان بزرگساالن را هم قطع       

پناهجويـانـي کـه بـه زنـدگـي             .   کرده اند 
مخفي پناه مي برند و يا نمي خـواهـنـد           
به کشورشان برگردند نيز هزينه هايشان      

ايـنـهـا هـمـه بـه زيـان              .   قطع مـي شـود      
 . پناهجويان تغيير کرده است

 
 براي مقابله با سيـاسـت       : انترناسيونال

سخت پناهنده پذيري دولت سـوئـد کـال          
ــامــه هــاي فــدراســيــون ســراســري              ــرن ب
پناهندگان ايرانـي در مـاهـهـاي آيـنـده              
چيست؟ باز هم قـرار اسـت تـظـاهـرات               
سازمان دهيد و يا مورد به مورد بـراي          
نــجــات پــنــاهــجــويــان و جــلــوگــيــري از         
ديپورت آنها آکسيون هـاي اعـتـراضـي           

 برگزار کنيد يا نقشه وسيعتري داريد؟ 
 فدراسيون و جبهه اي که : عبداهللا اسدي 

در جهت دفـاع از حـقـوق پـنـاهـنـدگـي                 
فعاليت مي کند بايد سعي کنند بسيار       

بـراي تـغـيـيـر رويـه           .   قويتر ظاهر شونـد   
دولت سوئد نسبت به پناهجويان قطـعـا        
جبهـه وسـيـعـتـري را بـايـد بـه مـيـدان                     

پناهجويان بـيـشـتـري را بـايـد            .   بياوريم
نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق            .   بسيج کنيـم  

پناهندگي اعم از ايراني يا غير ايـرانـي          
بيشتري دست به اقـدامـات مـتـحـدانـه             

افکار عمومـي مـردم شـريـف و            .   بزنند
انساندوست سوئد را بايد بيشتـر تـحـت          

بـراي ايـنـکـار، هـم          .   تاثير قـرار دهـيـم       
تظاهرات الزم است هم کار حـقـوقـي و             

 
عبداله مصاحبه با  

١از صفحه   ...اسدي   

ــي                   ــمــائ ــيــل و هــم راهــن ــتــن وک ــرف گ
پناهـنـجـويـان و آشـنـا کـردن آنـهـا بـا                     

همانطور که تاکنون شاهد بوده .   قوانين
ايـم بـه درجـاتـي کــه بـتـوانـيـم نـيــروي                    
پناهجويـان و افـکـار عـمـومـي را بـه                  
ميدان بـيـاوريـم، در خـود پـارلـمـان و                  
دستگاه دولت هم شکاف مـي افـتـد و           
بخشي از احـزاب پـارلـمـانـي و حـتـي                  
دولتي شروع به انتقاد از سياست هـاي         

بايد با  .   وزارت امور مهاجرت ميکنند   
صــراحــت کــامــل بــه افــکــارعــمــومــي         
درسوئد اعالم کنيم که سـيـاسـت هـاي           
وزارت مهاجرت سوئد ساده ترين ارزش 
هاي انساني در برخورد به پناهندگان را 
زير سوال برده و اين استانداردهاي کـل         
جامعه را پائين مياورد که زيانش فقط 
شامل پناهندگان نميشود، دامن مردم     

 شـش سـال قـبـل        .   سوئد را هم ميگيرد   
چنين جنبشي در سوئد شکل گرفت که    
در پي آن هزاران پناهجو که سالها بـود       
به طـور مـخـفـي زنـدگـي مـي کـردنـد                   

 . اقامت گرفتند
 

 انتظارتـان از ايـرانـيـان          : انترناسيونال
مقيم سوئد چيست؟ مـردم سـوئـد چـه             

  نقشي در حرکت هاي شما دارند؟
 ايرانيان مقيـم سـوئـد        : عبداهللا اسدي 

هميشه و از هر نظر پشت و پناه خـوبـي          
براي پناهجويان بـوده و در سـخـتـريـن              
شرايط  از نظر کار و تـامـيـن مسـکـن               
پناهجويان را تحت پوشش خود گرفـتـه    
اند و از مـبـارزات حـق طـلـبـانـه آنـهـا                   

اما در ايـن بـرهـه از            .  حمايت کرده اند 
زمان پناهجويان به حمايـت بـيـشـتـري            

تعداد قابـل تـوجـهـي از          .   احتياج دارند 
پناهجويان در سوئد بستگانـي در ايـن        

کشور دارنـد کـه اگـر در اعـتـراضـات                 
شرکت کنند مي توانند در روند زندگي       
پناهجـويـان تـاثـيـرات قـابـل تـوجـهـي                 

ايـرانـيـان خـارج کشـور مـي             .   بگذارنـد 
توانند صدور حکم هر اخراجي به ايـران        

تجربه هـمـيـن هـفـت          .   را متوقف کنند  
هشت ماه گذشته نشان داد که با تـداوم   
و گسترش اين نوع فـعـالـيـت هـا مـي                

 . توانيم جلو هر اخراجي را سد کنيم
اينکه مردم سوئـد چـه نـقـشـي در              
مبارزات پناهجويان مي تـوانـنـد ايـفـا           
ــه نــوع مــبــارزه                 کــنــنــد، بســتــگــي ب
پــنــاهــجــويــان و ســازمــانــهــايــي مــثــل        

مردم سوئـد بـايـد کـل         .   فدراسيون دارد 
بايد بدانند دقيقـا مـا       .   ماجرا را بدانند  

به چه چيزي در سوئد اعتراض داريـم و          
. چه نوع کمکي از آنها  مـي خـواهـيـم              

مردم بايد خواسته هاي پناهجـويـان را         
ببينند، بايد از زبـان مـا و از طـريـق                  
اطالعيه ها و تظاهرات ها و شعارهاي       
ما بفهمند که در ايران و افغـانسـتـان و            
عراق و سوريه چه به سر مردم مياورنـد         
و چرا از اين کشورها گريخته ايـم و بـه             
اينجا آمده ايم؟ بايد هر روز و همه جـا            
اعالم کنيم که در ايران حـق تشـکـل و              
اعتصاب و اعـتـراض کـارگـران وجـود             
ندارد، اعتراض دانشـجـويـان سـرکـوب          
ميشود، زنان را بـه جـرم رنـگ و فـرم                 
لباس و يک آرايش سـاده مـورد آزار و              
اذيت روزمره قرار ميدهند و هزار بال به 
سر پـيـروان مـذاهـب غـيـر از مـذهـب                  

روي بـرگـردانـدن از        .   رسـمـي مـيـاورنـد       
مذهب اسالم و گرويدن به دين ديـگـري         

. محاربه با خدا مـحـسـوب مـي شـود             
بهائيان در زندان بسر مي برنـد و بـراي          
افغاني ها و عـراقـيـهـاي مـقـيـم ايـران                 



 13 ٤٢٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

"  سپتامبر سخنران کنفـرانـس        ۲۱
کنفرانسي که در آن     .   در برزيل بودم  "   تد

شخصيتهاي مهم بين المللي در مـورد        
نقش خود در بهبود اوضاع دنيا، کـمـک        
به پيشرفت يک پروژه به نفع مردم و کال         
تاثيرات زندگيشان در زندگـي ديـگـران         

چند صـد نـفـر مشـتـاق            .   حرف ميزدند 
 . شنيدن حرفهاي اين افراد بودند

من به اين کنفـرانـس دعـوت شـده            
بودم تا از اين موضوع مهم حرف بزنم،        
که  در حاليکه دنيا در دو دهـه اخـيـر،              
سياهي و تباهي زيادي را تجربـه کـرد،          
در حايلکه دو قـطـب تـروريسـم دولـتـي             
غرب و تروريسم اسالمي نفسهـا را در          
سينه ها حبس کردند، و استانداردهـاي      
نقض حقوق انساني به نحو وحشتناکـي       
سقوط کرد، کساني و ميخواهم اينـجـا        
اضافه کنم  حزبي بود که پرچم دفـاع از     

. جهانشمولي حقوق انساني را بلند کرد     
اين فعاليتها در دنيايي که رسانه هـاي         
عظيم بين المللي خود در نقش سوپـاپ      
اطمينان سـيـسـتـم و سـانسـور کـنـنـده                 
فعاليتهاي بويژه کـمـونـيـسـتـهـا عـمـل               
ميکردند، باعث شد اين رسانـه هـا در           
مورد فعاليتهاي ما گزارش داده و سـد         

 . سانسور آنها کمي ترک بردارد
من در آنجا از کساني حرف زدم که 

عـکـس زنـان      .   جزيي از زندگيم شـده ام      
محکوم به اعدام و سنگـسـار را نشـان            
دادم که بر اثر اين فعاليتها به چهره هاي 

عــکــس .   مــعــروفــي تــبــديــل شــده انــد        
نوجوانان منتظر اعدام و عکس زنان و        
مردان آزاده اي که در سرما و گرمـا در           
سراسر جهان و در ايران به خيابان رفته و 

 . اين پرچم را بلند نگه داشته اند
در اين کنفرانس به پاس احترام بـه         
اين فعاليتها صدها نفر به پا خاستند و        

اين صـحـنـه اي از اداي           .   اشک ريختند 
احترام مـردم بـرزيـل بـه فـعـالـيـتـهـاي                   
سرسختانه و انسـانـگـرايـانـه جـوانـان و              

کساني که در مـقـابـل         .   مردم ايران بود  
يک حـکـومـت جـبـار و هـار اسـالمـي                  
مبارزه ميکنند و در حاليکه حکومـت       
از سياهي  کامل دفاع ميکند، ايـنـهـا           
روشنايي و نور و افق يک دنياي بهتر را      

 . نمايندگي ميکنند
يک ماه بـعـد مـا در سـالـن بـزرگ                 

سينماي شهر پردونـون در ايـتـالـيـا در              
حضور صدها نفر نشستـه ايـم و فـيـلـم               

 در   ۱٣۸۸مبارزات جـوانـان در سـال            
صحنه جانباختن . ايران را نگاه ميکنيم

ندا و صحنه قيافه هاي مصمم صدها و 
هـزاران زن و مــرد جــوان از ايــران کــه                
مــيــگــويــنــد حــکــومــت اســالمـــي                

در اين برنامه خوشبختانـه     .   نميخواهيم
صحنه اعتراض زنان هم نسـل مـن در            

.  نيز به نمايش در مـي آيـد    ۱٣۵۷سال  
عکس زنان جواني که در دسـتـهـايشـان          
پالکاردهايي حمل ميکننـد کـه در آن            

آزادي نه شـرقـي اسـت نـه           " نوشته شده  
 " !غربي، جهاني است

براي کنـفـرانـس بـيـن الـمـلـلـي در                  
آپارتايد جنسـيـتـي     "   ايتاليا با مضمون    

من از شهر مونـيـخ در        "   در جهان اسالم  
در اينجا در جـمـع        .   آلمان پرواز ميکنم  

کوچکي از مردان و زناني که از کارخانه 
و اداره و مراکز کار بـراي آمـوزش آخـر             
هفته در نزديک مونيخ جمع شده اند، در 
حقيقت يـک کـالس آمـوزشـي دارم در               
مورد جنبش اسالمي، اسالم سياسي و      
مــبــارزه عــلــيــه حــکــومــت فــاشــيــســت       

چند نفر پليس، چنـد مـعـلـم،          .   اسالمي
چند زن کارگر و تعدادي از محققين  و          
عالقمندان به اين موضوع را در سـالـن      
اصــلــي آکــادمــي جــرج فــون فــولــمــار            
مالقات ميکنم و در مورد مـذاهـب و           
نقش مخرب آنهـا در زنـدگـي بشـر در               
مــورد جــنــبــش اســالمــي و در مــورد            
بيوگرافي خودم و زخمهايـي کـه مـا از             
اين حکومـت خـورده ايـم و مـبـارزات               
مامردم در مصر و تـونـس و لـيـبـي و                 
ايران  عليه حکومتهاي ديکتاتور  و در 
مورد  به شکسـت کشـانـدن حـکـومـت             
اسالمي ايران در عـمـل و در زنـدگـي                
روزمــره و آغــاز ســرازيــري  جــنــبــش               

 . اسالمي  حرف ميزنم
ــرانــس                 ــف ــا در دو کــن ــي ــال ــت در اي

يکي بـراي مـردم و       .   سخنراني ميکنيم 
دومي براي دانش آمـوزان دبـيـرسـتـان،           

 سـال ، چـهـر ه          ۲۱ تا  ۱۵جواناني بين   
هاي زيباي جوانـان در سـالـن و تـوجـه                
کامل آنها به حرفهاي ما و به فيلمي که 

. نشان داده ميشود، بسيار جذاب اسـت      
سواالت بسيار زياد است و در نـهـايـت         

 . سوال اينست ما چه ميتوانيم بکنيم
در ايــن کــنــفــرانســهــا در مــورد              
زندگيهايي حرف ميزنيم ، کـه بـا روي            
کــار آمــدن حــکــومــت اســالمــي، وارد          
گردبادي ميشوند که با درد و زخم و از          
دست دادن عزيزان و در عـيـن حـال بـا                

. مبارزه و کوتاه نـيـامـدن هـمـراه اسـت             
سخنـرانـي   "   زرو"   زناني در سالن سينما     

و .   ميکنند کـه شـکـسـت نـخـورده انـد              
اينها نمايندگي ميليونها زن در ايران را 

 . ميکنند
فريده آرمان يکي از اين زنان مبارز 

او کتابي را که آذر   .   و بسيار عزيز است 
محلوجيان سخنران ديگر اين کنفرانس، 
در مورد قتل در الرناکاي قبرس نوشته     

مـن بـا     "   در دست ميگيرد و ميگويـد        
ايـنـجـا    .   ديدن اين کتاب برخود لـرزيـدم      

عکس صحنه اي و خياباني هسـت کـه          
همسر من غالم کشاورز در الرناکـا در         

ايـن قسـمـت را کـه           .   آنجا به قتل رسيد   
بـه  . . "   مي بينيد خون همسر مـن اسـت         

جمعيت حاضر در سالن نگاه  ميکـنـم،         
آرام آرام اشک ميريزنـد و بـا احـتـرام و                

نـگـران   .   عالقه به فريده نگاه ميـکـنـنـد        
هستم که بغض او بترکد و نتواند ادامه        

اما او فورا ادامه ميدهـد کـه در           .   دهد
ايران جنبش عظيمي عليه اين حکومت 
در جريان است ، جوانان به پا خاسته اند 

 ! و حکومت اسالمي رفتني است
مــا ســالــهــاي ســال اســت کــه در              
کنفرانسها و جلسات و تظـاهـراتـهـا در           
دنيا شرکت ميکنيم و از روز اول يـک              

اين حـکـومـت      .   حرف را تکرار ميکنيم 
دون شـان بشـريـت اسـت و بـايـد فـورا                   

ما در دنـيـا در مـقـابـل            .   سرنگون شود 
مردم جهان، در مورد حکومتـي حـرف         
ميزنيم کـه بـا خـون و جـنـايـت نـفـس                     

. ميکشد و از هيچ جنـايـتـي ابـا نـدارد          
دست ميبرد، چشم در مـي آورد، زن و         
همجنسگـرا،  سـنـگـسـار مـيـکـنـد و                  
نوجوان و کودک را دستگير و شکنجه و 

اين حکومت اسالمي . يا اعدام ميکند 
ما دست دوستـي بـه سـوي          .   ايران است 

مردم دنيا دراز کرده و از آنها خـواسـتـه         
ايم که همبستگي و همياري خود را بـا          
. مردم ايران و مبارزات مردم ابراز کنند

بهترين نمونه ايـن ابـراز هـمـبـسـتـگـي                
کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني     

 . بود
در عــيــن حــال مــا بــا دولــتــهــا و              
سياستمداران نيز جلسه گرفته و حـرف         

چشمهـاي سـرد و وعـده هـاي             .   زده ايم 
بيهوده و تـقـال بـراي ادامـه رابـطـه بـا                    
جمهوري اسالمي ايران و ادامه دادن به        
روابط اقتصادي وسياسي و در حقيقـت       
دفاع از حيات سياه و شـوم حـکـومـت              

يـک  .   اسالمي، برنامه همـه آنـهـا اسـت          
خواست ما در نشستها و کنفرانسـهـاي        
عمومي از مردم ايتاليا، آلمان ، سـوئـد    
، دانمارک و انگليس و برزيل و همه جـا       
اينست که دولتهاي حود را تحت فشـار        
بگذاريد حکومت آپارتايد جنسيتي در      

. ايــران را بــايــکــوت ســيــاســي کــنــنــد           
سفارتخانه هاي اين حکومت را ببندنـد       
 . و اين حکومت را به رسميت نشناسيد

من بارها بـا مـقـامـات دولـتـهـاي              
سوئد، دانمارک، آلمان، نروژ، اطـريـش،      

برزيل، و با مقامات اتـحـاديـه اروپـا و             
همچنين مقامات سازمان ملل نشست 

کميسيونهاي حقوق بشر ايـن    .   داشته ام 
دولتها همه و همـه، سـعـي در تـوجـيـه                
ادامه رابطه با اين حـکـومـت دارنـد، و             
جالب اينست که روزهايي که راهي سفر 
ايتاليا هستم، در جريان خبر اعزام يـک         
هيئت از اتحاديه اروپـا بـه ايـران قـرار               

با تعدادي از اين نـمـايـنـدگـان      .   ميگيرم
راهي سفر، تماسهايي ميگـيـريـم و بـه            

اما اتحاديه . اين سفر اعتراض ميکنيم
اروپـا مصـمــم اســت بــه ايــران هــيـئــت              
بفرستد و زير فشار اعتراضات، هيـئـت    
مزبور سعي ميکند بدون خبر دادن بـه          
حکومت با تعدادي از سازمانهاي غيـر   
دولتي  و يا افراد مخالف حکومت نيـز       
تماس گرفته و خواهان مالقات با آنـهـا         
نيز ميشود، سفر هيئت مزبور به ايـران       
از طرف مقامات حـکـومـت اسـالمـي            
کنسل ميشود و روسياهي مـجـددا بـه           

 دسامبر ۶قرار است روز . زغال ميماند
در پارلمان اروپا در اين مورد کنفرانـس     

 . مطبوعاتي داشته باشيم
 ۲۰۱۱در برزيل در اواخر سپتامبر 

و همچنين در سفر قـبـلـي مـا بـه ايـن                  
کشور ، با مقامـات حـکـومـت بـرزيـل              
نشست داشته و با آنها در مورد بسـتـن          
سفارتخـانـه هـاي حـکـومـت اسـالمـي                

در ايتاليا ، سـفـيـر قـبـلـي             .   حرف زديم 
ايتاليا در ايـران تـوسـکـانـا ، يـکـي از                  
سخنرانان کـنـفـرانـس عـلـيـه آپـارتـايـد                
جنسيتي بود و در حاشيه کنفرانس نيـز        

چرا دولت ايتـالـيـا      .   با او صحبت کرديم   
ايران را بايکوت سياسي نـمـيـکـنـد آيـا             
نميـتـوان سـفـارتـخـانـه ايـن حـکـومـت                  

قرار است بزودي بـا    .   جنايتکار را بست  
مقامات دولت ايتاليا نشستي در ايـن         

 . مورد داشته باشيم
. ايران آبستن تحوالت مهمي اسـت     

انــقــالب نــاتــمــام جــوانــان عــلــيــه ايــن            
حکومت بايد هر چه زودتر به سرانـجـام         

برسد و حکومت اسـالمـي ايـران بـايـد              
مردم ايران زنان و جوانان . سرنگون شود

آزاده اي که براي آزادي، بـراي حـرمـت              
انساني و براي بـرابـري کـامـل مـبـارزه               
ميکنند، بايد از هـمـيـن امـروز بـراي               

ما به .   ساختن  آينده هشيار عمل کنند     
نوبه خود ميکوشيم در دنيا همبستگي    
مردم دنيا را به سوي يک آينده بهتر، در       

آيـنـده اي کـه  بـر             .   ايران جـلـب کـنـيـم         
جهانشمولي حقوق انساني، لغو کـامـل       
اعدام و سنگسار و بريدن دست مذهـب        

آينده اي   . از زندگي مردم ،مبتني است 
ــل                    ــاب ــد در مــق ــاي ــد و ب ــوان ــت کــه مــي
حکومتهاي ديکـتـاتـور بـه هـر اسـم و                

آينده اي  مـتـکـي بـر            .   عنواني بايستد 
اســتــفــاده از  امــکــانــات گســتــرده و               
پيشرفته ارتباطي کنوني و مـتـکـي بـر           
دمکراسي شـورايـي و مسـتـقـيـم و بـا                  
دخالت مسـتـقـيـم مـردم در زنـدگـي و                 
مقـدرات خـودشـان مـيـتـوانـد  هـمـراه                   

اين آينده در مـقـابلـه کـامـل بـا               .   گردد
ســنــاريــو ســازي و دفــاع از نــيــروهــاي           
ارتجاعي و عقب مانده اين بار در قالب 

ناسيوناليـسـم بـا      " و يا   "   اسالم مدرات "   
 . است" رنگ و لعاب جديد

ما خواهان جدايي کامل مذهب از      
. دولــت و آمــوزش وپــرورش هســتــيــم          

برابري  کامل زن و مرد، آزادي مـطـلـق           
بيان و انديشه، لـغـو کـامـل سـانسـور،              
هـيــچ چــيــز مــقــدس نــيـســت و فــرداي             
سرنگوني حکومت اسالمي نـبـايـد بـه           
کسي اجازه داد اين بار به اسـم خـاک و              
شاه و ميهن و نـامـوس و غـيـره خـون                  

 . بريزد
در کنفرانسها و نشست هـاي بـيـن          
المللي ، همبـسـتـگـي مـردم را بسـوي               
مبارزات مردم ايران جلب ميـکـنـيـم و            

آيـنـده   .   اين آينده را نمايندگي ميکنـيـم      
اي با لغو کامل استثمار و بـا امـکـان              
دخالت مستقيم و روزمره مردم براي پي 

 .* افکندن يک زندگي بهتر

  
 مينا احدي  در ايتاليا

دنيا را عليه جمهوري اسالمي  
 بسيج ميکنيم   

 

شناسنامه و کارت مـلـي صـادر نـمـي             
اينها  و بسياري شرايط شـبـيـه          .     کنند

اين دليل واقعي فرار مـردم و افـزايـش           
بـايـد   .   متقاضيان پناهنـدگـي از ايـران        

همه بدانند و دولت سوئد بـه رسـمـيـت             
بشـنـاسـد کـه ايـران تـحـت حــاکـمـيــت                  
جمهوري اسـالمـي جـاي امـنـي بـراي               
مردم نيست و اين حق مردم است که از      
ايران فرار ميکنند و بايد به آنها اقامت 

 . داده شود
 موفقيت هاي ما در سال گذشته که از        

 ١٤جمله بـه جـلـوگـيـري از ديـپـورت                  
پناهجوي دستگير شده ايراني انجاميد     

 اکتبر و شکافـي     ٢٨و تظاهرات موفق    

که در ميان احزاب حاکم در اين زمينـه         
ايجاد شده است، ما را در مـوقـعـيـت              
مساعدتري براي تداوم مبارزه در دفاع       
از حقوق پناهجويان قـرار داده اسـت و            
فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي         
قاطعانه و مصميم تـر از هـمـيـشـه بـه                
تالش خود در اين زمينه ادامه خـواهـد        
داد و من ترديدي ندارم کـه در ايـن راه              
پناهجويان ايراني و افغـانـي و عـراقـي           

و بسـيـاري از نـهـادهـاي مـدافـع               . . .   و  
حقوق پناهندگي و بسـيـاري از مـردم             
انساندوست را در کنـار خـود خـواهـيـم             

 .* داشت

١٠از صفحه   ...عبداله اسدي مصاحبه با    
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فريده آرمان شما ايـن        : انترناسيونال
ــدي و                     ــا اح ــن ــي ــراه م ــم ــه ــه ب ــت ــف ه
شخصيتهاي ديگري در کنفرانسي در      
ايتالـيـا شـرکـت داشـتـيـد کـه عـلـيـه                    

کـمـي در     .   تبعيـض عـلـيـه زنـان بـود            
ــزار                  ــرگ ــرانــس و ب ــف ــن ــن ک مــورد اي
ــان                ــدگ ــن ــوان ــراي خ ــش ب ــان ــدگ ــن ــن ک

  .انترناسيونال توضيح دهيد
در واقـع عـنـوانـي کـه           :   فريده آرمان 

" براي اين کنفرانس انتخاب شده بـود         
بود و   "   آپارتايد جنسي در جهان اسالم 

پـر   " آفيش هاي بـزرگـي کـه در شـهـر                
نصــب شــده بــود و بســيــار         "   پــردونــون

جالب بود و جلب توجه ميکرد هميـن        
ــوان را روي خــود داشــت              ــن .   عــن اي

بـا  "   کميته نـدا دي    " کنفرانس از طرف    
همکاري شهردار و فرماندار پـردونـون       

 دانشـگــاه اوديـنـه و          ، سـيـنـمــا زرو       ،
دانشگاه پردونون با کارگردانـي دکـتـر        

پروفسـور دانشـگـاه      (   مارکو روسيتي   
آقــــاي .   بــــرگــــزار شــــد    )   اوديــــنــــه     

طاهرجعـفـرزاد تـالش ويـژه اي بـراي              
جلب توجه مـديـاي ايـتـالـيـا و مـردم                
ايتاليا به مسئله مهمي  چون آپارتايد       
جنسي به زنـان در کشـورهـاي اسـالم             

ايشان مطـلـبـي در مـورد          .   زده کردند 
آپارتايد جنسي در ايران  و تـبـعـيـض             
بي حد و حصري که به زنـان روا مـي              
شود نوشته و آن را براي روزنـامـه هـا              
و تلويزيون ايتاليا فـرسـتـادنـد کـه در              
چند روزنامه در مورد اين کـنـفـرانـس         

 .مطلب چاپ شده بود
 در اين کنـفـرانـس مـن و مـيـنـا                
احدي دعوت شـديـم و ديـگـرشـرکـت              
کنندگان آن  آذر محلوجيان نـويسـنـده         
ايراني در سوئد، که آخريـن کـتـابشـان           

در الرناکا مالقاتت مي کنـم      "   به اسم   
داستان ترور غـالم کشـاورز تـوسـط           "   

جمهوري اسالمي در الرنـاکـا کشـور           
قبرس به صورت يک رومان اسـت کـه          

خانمي  .     در اين کنفرانس معرفي شد      
"  سمايل اگـيـن   " به نمايندگي از انجمن     

بــه مــعــنــي دوبــاره بــخــنــد، در ايــن              
کنفرانس  شرکت داشت که فـعـالـيـت           
انجمنشان را با نمايش فيلـمـي تـکـان           

دهنده از دختراني که با پاشيدن اسيـد         
به صورتشان مورد خشونت واقع شـده       
اند نشان مي داد و کـمـکـي کـه ايـن                 
نهاد به اين قربانيـان خشـونـت بـه زن              

آنها اين دختران را مـجـانـا          .   مي کند 
مورد عمل جراحي پالستيک قرار مي      
دهند وگاهي بعضي ار اين دختران را        
براي عمل هاي پيچيده تر به ايـتـالـيـا          
منتقل مي کنند اين انجـمـن سـاالنـه           

 دختررا عمل جـراحـي مـي          ٤٠حدود  
آقاي دکتـر روبـرتـو تـوسـکـانـا            .       کند
و )   سفير سـابـق ايـتـالـيـا در ايـران               (   

 سـکـيـنـه         همچنين وکيل ايتـالـيـايـي      
محمدي آشتياني نيز در ايـن جـلـسـه             

ايـن کـنـفـرانـس بـا           .   حضور داشـتـنـد     
حضور تعـداد زيـادي از مـردم شـهـر               
پردونونه و شهردار و تعدادي ديگـر از         

کنفرانس .     مقامات دولتي برگزار شد   
با نمايش فيـلـمـي از جـعـفـر پـنـاهـي                   
کارگران که اکنون در خانه اش زندانـي     
است شزوع شد و در طـول کـنـفـرانـس             
هم  يک کليپ وئدئويـي از مـبـارزات            
مردم در ايران و همچنين فيـلـمـي  از             
اعدامها در ايران به نمايـش گـذاشـتـه           

صـحـبـت هـا عـمـدتـا حـول بـي                  .   شد
حقوقي مردم  در جمهوري اسـالمـي،         
مسئله تبعيض به زنـان، اعـدام هـاي           
سياسي و سنـگـسـار در ايـران بـود و                
حاضرين را به شدت تحت تاثيـر قـرار        

لينک فيـلـم کـنـفـرانـس کـه             .     داده بود 
 : روي اينترنت هست چنين است
://http

tv.pnbox.www   
 عالوه بر اين کنـفـرانـس         : انترناسيونال

در چه برنامه هاي  ديگري در ايتاليـا          
  شرکت داشتيد ؟  

روز بعد اين کنفـرانـس      :   فريده آرمان 
ما براي شرکـت در يـک بـرنـامـه  دو                  
ساعته تلويزيوني که به صـورت زنـده          
پخش مي شد نيزدعوت شـديـم و در            
آن  به همراه خانم محلوجيـان و آقـاي             

تـلـويـزيـون     .   جعفر زاد شـرکـت کـرديـم        
ســراســري ايــتــالــيــا دو ســاعــت حــول          
مسئله ايران برنـامـه زنـده داشـت کـه              
شــامــل صــحــبــتــهــاي  مــا شــرکــت             
کنندگان در ايـن بـرنـامـه و نـمـايـش                  
فيلمـي از مـبـارزات مـردم ايـران بـر                 
عليه جمهوري اسالمي و بحث بر سـر        
آپارتايد جنسي در ايران بود و عـمـال           

ميليونها نفر صداي اعـتـراص مـردم          
ايــران بــه جــمــهــوري اســالمــي را در            

تـعـداد زيـادي از        .   ايتـالـيـا شـنـيـدنـد         
بينندگان با تـلـفـن هـاي خـود مـا را                 
مــورد حــمــايــت قــرار دادنــد و مــايــه           

و سواالت خود را     .   دلگرمي ما شدند  
 . طرح مي کردند
 اکـتـبـر در سـالـن            ٢٩روز شنبه    

بزرگي تعداد زيادي از دانـش آمـوران           
چند دبيرستان جمع شدند و ابـتـدا بـا             

کـه بـه زبـان        "   آف سـايـت    " ديدن فيلم      
ايتاليايي دوبله شده بود با مشـکـالت      
و مسئله تبعـيـض بـه زنـان ايـران در                

بـعـد از     .   قالب يک فيلـم آشـنـا شـدنـد           
نمايش فيلم من و مينا احدي و خـانـم          
ــراي دانــش آمــوزان             مــحــلــوجــيــان ب
صحبـت کـرديـم و بـه سـواالت آنـهـا                  

  . پاسخ داديم
در کـنـفـرانـس شـمـا           :   انترناسيونـال 

يکي از سخنرانان بوديد کمـي هـم در           
مورد صـحـبـتـهـاي خـودتـان در ايـن                
کنفرانس بگوييد که روي چه نـکـاتـي          

  .تاکيد داشتيد
من در اين سه برنـامـه     : فريده آرمان 

 ۲۷و از جمله در کنفرانس روز نـدا ،            
اکتبر در مورد اعدام زندانيان سياسي     
و تــرورهــاي خــارج کشــور، مســئلــه            
آپارتايد جـنـسـي  درايـران صـحـبـت                

در اشـــاره بـــه کـــتـــاب آذر               .   کـــردم
محلوجيان کـه در مـورد تـرور غـالم              
کشاورز هـمـسـرم در قـبـرس بـود بـه                  
افشاي جمهوري اسالمي پـرداخـتـم و          
برخي از جـنـايـات ايـن حـکـومـت را                

بــخــش .   مــورد افشــاگــري قــرار دادم        
مهمي از صحبت هايم در مـورد بـي            
حقوقي زنان در ايران بود و در مـورد            
قوانين اسالمي صـحـبـت کـردم و بـا              
طــرح يــک مــثــال ســعــي کــردم ايــن               
وضعيت زنان را بطور مـلـمـوس بـراي           

کــال .   شــرکــت کــنــنــدگــان نشــان دهــم       
صحبتهايم در اين زميـنـه هـا بـود و              
براي مثال با اشاره به يک بـنـد قـانـون          
خانواده گفتم که در ايران حق طالق را     
به زن نمي دهند و در مواردي که يـک           
زن موفق به گرفتن طـالق خـود شـود             
حق نگه داري از فـرزنـد بـه پـدر مـي                 

همين يک قانـون در جـمـهـوري         .   رسد  
اسالمي مـوجـب ايـن مـي شـود کـه                 
ميليونها زن براي اينکه حق نگهداري      
از فرزند خود را  از دسـت نـدهـنـد بـه                
يک رابطه ناخواسته و عمال به تـجـاوز      

گـفـتـم کـه       .   به خـود تـن مـي دهـنـد               
توهين و تـحـقـيـر بـه زن در ايـران و                     
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خشونت به زن امري دولتي ، قـانـونـي          
در صـحـبـتـهـايـم از           .   و روزمره اسـت    

مردم ايتاليا خواستم که با زنان ايـران         
اعالم همبستگي کننـد، بـه جـنـبـش            

.  مردم ايران براي آزادي کـمـک کـنـنـد          
گفتم کـه سـران جـمـهـوري اسـالمـي                
دستشان به خون مـردم ايـران آغشـتـه          
است ، نبايد آنها  را به عنوان نماينده         

 . مردم ايران پذيرفت
در سـخــنـرانــي خـود بـا مـحـصــلـيــن                
دبيرستان در مورد خواستـهـا و نـيـاز            

جوانان ايران  به داشتـن يـک جـامـعـه              
مدرن، سکوالر و بـا تـمـام نـرمـهـاي               
انساني اشاره کردم و اينـکـه آنـهـا در             
ايران دقيقا مثل يک جوان ايتـالـبـايـي          
فکر مي کنند و نيازشان هماني است       

آنــهــا شــادي مــي     .   کــه شــمــا داريــد       
خــواهــنــد و آزادي در هــمــه وجــوه                 

  .  زندگي 
با تشـکـر از شـرکـت          :   انترناسيونال

 شما در اين گفتگو 

 

 


