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 !پيش بسوى ايجاد تشكلھاى آارگرى به نيروى خود آارگران

 ٦بقيه در صفحه  ٢بقيه در صفحه 

 ١٠بقيه در صفحه  ٨بقيه در صفحه 

ا و         ه وب رک ارۀ س درب
ران        ر در اي ي ای اخ ه دام  اع

 
 حميد قربانی 

 ١٣٨٦شهريور 
 
رژيم جمهوری اسالمی سرمايه                     

مخصوصا از اوائل امسال با                             
اوباشی چون       -سردمداری  پاسدار        

احمدی نژاد برای ايجاد ترس و رعب         
و وحشت در سطح جامعه و عقب                   
راندن جنبش های اجتماعی و به                      
سکون و سکوت کشاندن توده مردم              
ناراضی  بر شدت اعمال سرکوبگرانه      

 .خود افزوده است 
 

 رژيم اين اعمال سرکوبگرانه خود را       
در دو سطح و موازی با يکديگر به                

از طرفی رهبران و         :  پيش می برد     
فعالين جنبش های اجتماعی  را از                  
محل کار، درس، فعاليت، منزل،                   
خيابان و حتی وسائل رفت و آمد                      
عمومی ما نند اتوبوس و غيره می                  
دزدد، زندانی و شکنجه می کند تا آنها         
را زير شکنجه خورد کرده و وادار به         
اعتراف به کارهائی نمايد که نکرده             
اند و يا اينکه اگر بتواند در زندان نگه          
دارد و حداقل از دور مبارزه برای                
مدتی هم شده باز دارد وبدين وسيله               
جنبش های اجتماعی را از فعالين                   
بالفعل خود محروم نمايد و  به اين                   
ترتيب ديگر فعالين را، به  جای اينکه          
به فکر چاره برای مبارزه بر عليه                 
يورش سرمايه به زندگی شان باشند،           
به دنبال گرفتن وکيل و تهيه پول و                  
سند و غيره برای آزادی رفقا و                         

 . همکارانشان سرگردان نمايد
 

رد            گ ال ن س ي م ش  در ش
ر       ١١ ب ام ت پ   س
 

ا         راه ب م  ه
 

ی     ست ي ال ي اد سوس ح ه ات ي ان ي ب
ری    ارگ ر   ( ک ب ت  )٢٠٠١اک

 
ی          ت س ي ال ي وس اد س ح ی ات رائ ه اج ت ي م ک
ری ارگ  ک

 
 ٢٠٠٧سپتامبر 

 
 سپتامبر      ١١شش سال پيش واقعۀ                      

شکنندگی ابرقدرت آمريکا را بر مردم              
جهان آشکار کرد، و از آن پس در هر                 
گامی در صحنۀ سياست جهان جلوه های         
اين دوگانگی بارز تر شد؛  ضعف آمريکا        
در شکل دادن به يک نظم جهانی و قدرت    
مطلق نظامی و تکنولوژيک او تناقضات        
ساختاری نظام اقتصادی و سياسی                       
سرمايه دارِی دوران پسا جنگ سرد را             

و .  هر چه روشن تر به نمايش در آورد             
چنين بود که توازن قوای موجود در                     
سطح جهانی و منطقه ای با همۀ نهاد ها              
و اتحاد های حاصل از آن با بحران                       

 . روبرو شد و دچار تحول گرديد
 

گزارشی که اکنون می خوانيد داستان               
زنی است ايرانی ساکن اروپا که مثل                 
هزاران زن ديگر در صدد است خود را         
از بند يک زندگی ناخواسته، وقيود مرد          

 .                                                                     ساالرانه نجات دهد

چيزی که می تواند در اين گزارش قابل           
توجه باشد اين است که با وجود شباهت           
و همگونی تجارب مبارزاتی، همه                     
اشتباهات تجربه شده از طرف اين زنان         
و سازمان های ياری رسان به آنها،                    

کم .  دوباره و دوباره تکرار می شود               
نيستند زنانی که از ترس جانشان  به                   
خانه های امن و سازمان های زنان                     

 پناهنده شده اند، آخر هم 

د              ن  زن در ب
 ٢٠٠٧سپتامبر  -مينا فرخنده 

ه   ي رک ات ت اب خ ت   -ان
ر               ي اب ع ت و ت ي ع واق

 
 شروين رها 

                                                             ١٣٨٦شهريور
 

با اتمام دوره هفت ساله رياست                  ***
جمهوری احمد نجدت سزردر ترکيه و            
پس ازماهها کشمکش بر سر تعيين                     
جانشين وی باالخره عبداهللا گل، که از              
سوی حزب عدالت و توسعه معرفی شده        

 آگوست به عنوان     ٢٨بود روز سه شنبه      
يازدهمين رئيس جمهورآن کشوربه                  

با خِالءتعيين  .احراز اين پست نايل گرديد     
جانشين رئيس جمهوری در پارلمان و             

 ٢٢کشاکشهای  پس از آن، روز يکشنبه         
ژوئيه يک انتخابات زود رس برگزار              
شد و با رای اکثريت عظيمی از واجدين          

 نفربه نماينده گی مجلس             ۵۵٠شرايط    
برگزيده شدند که از ميان آنان حزب                   
عدالت و توسعه برهبری رجب طيب                
اردوغان با فاصله زيادی ازاحزاب                   
ديگر،از جمله احزاب جمهوری خلق و           
حرکت ملی، بيشترين رای را از آن خود        

بدين . نماينده به مجلس فرستاد    ٣۴٠کرد و 
ترتيب حزب عدالت و توسعه به مثابه               
حزبی حاکم و در عين حال اسالمی                     
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ان       !   به پيش دگ زير نظر شوراى نويسن
مسئوليت  .   و ويراستاران منتشر ميشود  

ده             ويسن ده ن هر مطلب درج شده بر عه
ت    ورا در             .   آن اس ى ش ع م رات ج ظ ن

! به پيشسرمقاله يا مقاالتى با امضاى    
شورا در رد يا پذيرش     .   منعكس ميگردد 

رايش هر                   ردن و وي اه آ وت و نيز در آ
مات               ي نوشته رسيده آزاد است و تصم
 . خود را به اطالع فرستنده آن ميرساند

  

Postfach  940166 
 60459   Frank-
furt  Germany  

fr.hotmail@bepish  

  ١بقيه از صفحه 
رد       گ ال ن س ي م ش  در ش

ر       ١١  ب ام ت پ   س
 

 ١١شش سال پيش، در پی واقعه                         
" جنگ با تروريسم  "سپتامبر، با عنوان     

به همان افغانستانی که به    -به افغانستان  
مدد مداخلۀ امريکا طی دو دهه به                      

تاخت و تاز طالبان و به يک                منطقه   
 -تبديل شده بود       "  منطقه فاقد دولت       "

لشگر کشی شد تا ورود جهان به                          
و يک سال و    .  دورانی نوين اعالم گردد   

عليه "  جنگ پيشگيرانه "نيم پس از آن        
عراق برای بازگشائی دروازه های                 
خاور ميانه براه افتاد تا سرانجام                         
روياهای امپرياليسم آمريکا در اين                  

دفن "  گهواره تمدن "دوران را در خاک     
 . کند

 
امروز شش سال پس از حمله به                          
افغانستان و چهار سال و نيم پس از                   
پيروزی نظامی درعراق و اشغال اين           
کشور درک اين مسئله دشوار نيست که        
آمريکا عليرغم قدر قدرتی نظاميش نه          

رژيم سياسى و اقتصادى      تنها از ايجاد      
تبديل اين  کشورها به                الزم برای        

مناطق نفوذ خود ناتوان است، بلکه                  
قادر به برقراری حداقل آرامش و                     

 .امنيت مورد نيازش هم نبوده است
امروز در اين شکی نيست که چه در               

در عراق و    "  جنگ پيشگيرانه "جريان  
چه در سياست و مناسبات بين المللی               
روزمره شاهد تشديد رقابت های                       
امپرياليستی ميان دولت های بزرگ               

اينکه رژيم ها و    .  سرمايه داری بوده ايم   
جنبش های ارتجاعی در شکل گيری              
نظام های منطقه ای نقش بازی می کنند        
و از اين طريق بر نظم جهانی تاثير می         

گذارند، و آمريکا با قدرت بی همتای              
نظامی اش قادر به تغيير اين روند                     

کافی (نيست واقعيتی انکار ناپذير است        
در ).  ست به نمونه ايران مراجعه کنيم         

يک کالم، امروز اين که آمريکا                         
نتوانسته است نظم نوين جهانی                           
مطلوبش را شکل دهد و هژمونی خود           
را به قدرتهای ديگر سرمايه داری و               
قدرنهای کوچکتر منطقه ای تحميل کند        
را با تعقيب اخبار جهان در تلويزيونها          

 .هم می توان دريافت
 

امروز پس از گذشت چندين سال از                 
حکومت جنگ ساالران، سرکردگان            
قبايل و عشاير و علمای اعالم در                       
افغانستان و عراق و گسستن شيرازه               
مدنيت در اين کشور هيچ انسان عاقلی           
را نمی توان به اين متقاعد کرد که                     
تامين منافع آمريکا از طريق جنگ و             
اشغال کشورها با تامين رفاه و آزادی             
برای مردم آن ها و تضمين صلح در                
جهان، بسط دموکراسی و حقوق بشر             

 .قرين است
 

امروز آشکار است که يکی از مهم                   
ترين مبانی کارکرد اين نظم نوين،                   
همگرائی امپرياليسم و ارتجاع اسالمی        

امروز اين نيازی به          .  و قومی است      
استدالل ندارد که اسالم سياسی در                    
سياست های امريکا نقش تازه ای می             

است به اين دليل      "  تازه"اين نقش    .  يابد
که از آنچه در گذشته بود، يعنی ابزار             
فشار در  بحرانهای منطقه ای، فراتر             
رفته و اکنون از حکومت ها سر در                 

 .آورده است
 

ديروز ليبرالها، غرب گرايان و                         
 امريکا پهن   ر بساطی که  مدرنيست ها د  

 داشتند؛     سورچرانی   کرده بود هوای       

انواع امروز می بينند که به جای آنها              
جريانات سياسى اسالمى، احزاب قوم           

رهبران شيعيان، رؤساى عشاير و       گرا،
طوايف اند که از ارکان دولتی سر در             

 ديروز آنها نفهميده بودند که  .آورده اند
 

برای آمريکا اصل در کشورهای جهان        
سوم برپائی آن ثبات و نظم سياسی ست         
که قادر به مهار کردن نيروهاى                         
اجتماعى ناخشنود از عوارض                           

دارى نوليبرالى باشد و نه اشاعه        سرمايه
مدرنيسم و معيارهای جهانشمول آن، و        
برای تحقق اين اصل جنبشهاى                           
ارتجاعِى دِم دست موثرترين ابزار                 

شايد ديروز اين ها نفهميده           .  موجودند
بودند که دوستان آمريکائی شان، حتی          
اگر قلب هايشان هم برای ارزشها و                 

هيچگونه   اصول ليبراليشان خيلی بطپد،   
دغدغه حقوق بشری ندارند از اين که             
اين نيروهای ارتجاعی را برآمده از                
ويژگى های فرهنگى و بومى بنامند و            

 . به اين نام با آنها بيعت کنند
 

ديروز در ميان نيروهای سياسی ايرانی     
نه تنها سلطنت طلبان و راست ها، بلکه    

و نيروهائی که عنوان   " چپها"برخى از  
ست" تند     "  کموني ود داش ر خ ه    (ب ا ب و بن

سم             ه های مارکسي ه پاي اهی ب تعريف آگ
ر                ق ت ه درکی عمي ان را ب می بايست آن
ای سرمايه داری و سياست          د ه از رون

رد       ی ک ز م ه      )  آن مجه تند ک رار داش ق
وان         ه عن ستی را ب سم امپريالي مدرني
ناختند و           از ش ی ب الم سياس من اس دش
اِن فرجه           سياست جنگى آمريکا را به س
ا            ود ب ستی خ اد سکوالري رای جه ای ب
ه              ان ک م چن د؛ ه المى ديدن اع اس ارتج
رنش در            ه ک رد ب ای ک ست ه ناسيونالي
رور و        ی پ سِم دموکراس ر مپريالي براب

 .  حقوق ملی گستر زانو زدند
 ٣بقيه در صفحه  
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  ٢بقيه از صفحه 

رد       گ ال ن س ي م ش  در ش
ر       ١١  ب ام ت پ   س

 
پس از آن که همه حکومت غير                           
سکوالر و اسالمی مونتاژ آمريکا با                
مواد اوليه بومی را در سرزمين های              

ديدند ديگر استدالل        تحت اشغال آن           
زيادی برای نشان دادن اين الزم نيست         

دارى در        که دولتهاى پاسدار سرمايه         
وبويژه خاور   "  جهان سوم  "کشورهای   

ميانه از سوی امپرياليسم از ميان                       
. جنبشهاى ارتجاعى بر گزيده می شوند       

و با وجود درگيری و برخورد ميان                 
دولت آمريکا و برخی از نيروهای                   
راديکال اسالمی و نيز جمهوری                       
اسالمی ايران باز همان روندها و                     
تناقضات پايه ای در نظم جهانی                         
سرمايه داری در اين دوران امپرياليسم        
را مجبور می کند که نعل سياست های           
خود را با ميخ جريان اسالم سياسی بر           

يک .  کشورهای خاور ميانه بکوبد              
جمهورى اسالمى نسبتا سربراه که                  

) و غرب (ضوابط قابل پذيرش امريکا        
يعنی "  مطلوب"را مراعات کند، رژيم       

کارا برای امريکا در کشورهاى                        
و هم اکنون   .  جهان سوم است  "  مسلمان"

در اين کشورها کم نيستند جريانات                  
در قدرت که به         "  ميانه رو  "اسالمی   

نيازهای اقتصادی و سياسی امپرياليسم        
 .پاسخ می دهند

 
در مقابل نيروهای سياسی و چپ هائی          
که جنگ عليه تروريسم يا جنگ                        
پيشگيرانه را تقابلی ميان مدرنيسم                   
امپرياليستی و ارتجاع اسالمی يا ميان           
دموکراسی و ديکتاتوری می ديدند                  

ها قرار داشته    "  چپ"دسته ديگری از      
که به بهانۀ مقاومت در برابر      )  و دارند (

يورش آمريکا در مقابِل سرکوِب حقوق       
مدنی و آزادی های سياسی و فردی در          
کشورهای مورد تهديد سکوت می                   

هم چنانچه امروز نيز در ميان          (کردند  
نيروهای چپ غربی اين سکوت در                

نسبت دادن  ).  مورد ايران برقرار است     
سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی          
و سياسی به ويژگی فرهنگی اين جوامع     
تنها در ميان محافظه کاران غربی                   
رواج ندارد بلکه در نهايت تاسف                      

و "  چپ"بيماری ريشه داری در ميان          

در .  بويژه بخشی از چِپ غرب است            
و   -ميان اين چپ ضد امپرياليست                  

بويژه در ميان نيروهای ضد                                 
هم چنانکه در ميان          (    گلوباليزاسيون

چشم بستن بر       -)  چپ های مدرنيست    
وجود طبقات مختلف با منافع متضاد              
عادت رايجی است که آنها را سرانجام،        
بر پايه اين تحليل که تقابل کشورهای              
ضعيف و قوی ديناميسم تاريخ سياسی           
جهان معاصر است، به دفاع از هر                  
دولتی، با هر ايدئولوژی مذهبی يا                     

 .می کشاند" جهان سوم"قومی، در 
  

در چنين شرايطی است که در                              
، در           "جهان سوم          "کشورهاى           

خاورميانه، و در کشورهائى که در                 
معرِض حمله نظامى امريکا قرار                    
دارند، مسئوليت سنگين روياروئی با             
سياست های تعرضی امريکا بر دوش          
طبقه کارگر و جنبش سوسياليسم                       

چرا که تنها     .  کارگری قرار می گيرد      
اين نيرو با ظرفيت دگرگونی                               
ساختارهای نظم سرمايه داری توانائی         
مقابله با جنبشهای ارتجاعی و دفاع از           
آزادی های سياسی و فردی را نيز                    

  .دارد
 :به عبارت ديگر 

رن               "  کم ق يست و ي رن ب براى اينکه ق
ه                ان ب ه د، ج اش ب ت ن ري رب روج ب ع

از دارد     ي م ن س ي ال ي وس  " . *س
 
 

کميته اجرائی اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

 ٢٠٠٧سپتامبر 
 

اهم نکاتی که در اعالميه باال، بر مبنای        
 سپتامبر، به   ١١تجربۀ چند سالۀ پس از       

آنها اشاره شد و امروز بديهی می نمايد          
همراه با نکات مهم ديگر بر اساس                    
تحليل مارکسيستی از مبانی نظام                      
اقتصادی و سياسی سرمايه داری در              

  »اتحاد سوسياليستی کارگری       «بيانيه    
 آغاز دوران سياسى جديد جهانى     به نام   

 ١١که شش سال پيش در پی واقعۀ                    
در .  سپتامبر انتشار يافت آمده است              

 سپتامبر امسال جای آنست       ١١سالگرد  
که اين بيانيه را بار ديگر از نظر                        

 . بگذرانيم 
 !به پيش

د         دي ى ج اس ي از دوران س آغ
ى  ان ه  ج

 
بيانيه شوراى مرکزى اتحاد 

 سوسياليستى کارگرى 
  

 درباره 
  

 آغاز دوران سياسى جديد جهانى 
  

 
وان يک      ١١واقعه   ن  سپتامبر، نه تنها بع

ل اهميت          ي دل که ب ل ى، ب ان ه انس اجع ف
ه است           سياسى جهانى  ت رف اى که بخود گ

د              بايد بمنزله سر آغاز يک دوران جدي
ى درک شود              ان است جه ان   :   در سي اي پ

" پس از جنگ سرد      " دوره دهساله خأل    
راى شکل             ى ب و آغاز تالش امپرياليست

ى            ان  . دادن به يک نظم نوين سياسى جه
  

د            اسى جدي خصلت مشخصه دوران سي
سم          ي ال ري جهانى بهيچوجه قدرقدرتى امپ
گر                   ر دي ازع او ب ن الم وق ب ف آمريکا، ت

ه      اي زرگ سرم اى ب ه درت دارى، اوج      ق
اش  تازى گرفتن ميليتاريسم آمريکا و يکه    

ا             د ي اى جدي ه ت در روى کار آوردن دول
ه                  ود ب اى خ ه ت اس ي ردن س ه ک ت ک دي

ان   " رژيمهاى کشورهاى موسوم به       جه
دى        .   نيست"   سوم برعکس، دوران جدي

د                    ن است شاه ت رف که در حال شکل گ
ظم                   ا در طراحى ن ک ري وذ آم کاهش نف
اقضات                ن د ت ان، تشدي نوين سياسى جه
زرگ              اى ب ه ت ى دول ل سياستهاى بين المل
ا و              ه م ازه رژي سرمايه دارى، جايگاه ت

جاعى        ان سوم     " جنبشهاى ارت در "   جه
ى، و                       ست ي ال ري پ ن ام وي است ن ن سي مت
افزايش قدرت مانور آنها در شکل دادن        
ر                  ذاردن ب ر گ ي اث به نظم منطقه اى و ت
ود                     د ب واه ى، خ ان ه ن ج وي م ن ظ  . ن

  
تالش آمريکا در آغاز دوران خأل پس            
ظم             ه ن از جنگ سرد براى شکل دادن ب
ل            ي حم ر ت ى ب ن ب ى م ل ل م ن ال ي ن ب وي ن
درت                    رق ا اب ه ن وان ت ن ع ى اش ب ون هژم
زرگ                 اى ب ه ت ر دول نظامى جهان چه ب
اى                 ه م ر رژي ه ب ه دارى و چ اي رم س

ان سوم    " مختلف سرمايه دارى در      " جه
د           ه ش واج ست م ک ا ش ى  .   ب رکش ک لش

ه،        آمريکا در دهسال گذشته به خاورميان
دون                         ا ب ه ن ه ت کان ن ال ه ب ا و ب به آفريق
ه         هيچگونه نتيجه قطعى در شکل دادن ب

ت         ي ع ک وض ي
 ٤بقيه در  صفحه 
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اد          ح زى ات رک وراى م ه ش ي ان ي ب
اره          رى درب ارگ ى ک ت س ي ال ي وس  س
د         دي ى ج اس ي از دوران س آغ
ى   ان ه  ج

 )٢٠٠١اکتبر (

که     با ثبات سياسى، نيمه کاره رها شد بل
اين سرزمينها در عمل عموما به مناطق     
ه         فاقد دولت و اتوريته موثر يا يکسره ب

ت   «  دون دول ق ب اط ن د   » م دن دل ش  .  ب
  

دون دولت      « پيدايش   اطق ب  و رواج   » من
ن            ري ارزت ه ب رچ ى گ ام ظ ات ن ج ت دس
ويژگى سياسى جهانى دوره خأل پس از       
. جنگ سرد است اما مهمترين آن نيست    

ن دوره گسترش              ر اي ويژگى عمومى ت
ه             اي رم ى س ان ه ازار ج ب ب ي دون رق ب
ه             وم ب وس ه م روس دارى، پ

ون  "  ن       .   ، است  " گلوباليزاسي ي است ب سي
المللى آمريکا بر اين فرض قرار داشت      
لوک شوروى از               اب ب ا غي که اکنون، ب
صحنه سياست جهانى، ميتوان گسترش       
دون             ى را ب ان ه دارى جه بيسابقه سرماي
د               اعى آن تشدي م توجه به پيامدهاى اجت

رد گ      .   ک ارن گ ان رن وي گ ن خ س
ه اي رم ان           س ه ا ج ان اول ت ه دارى از ج

ال                ي وس ا س ار ت ه ک ظ اف ح وم، از م س
ا             ى ت ح ي رات مس وک رات، از دم ک دم
اسالمى و هندو، در موافقت کامل با اين       
ار       م سياست فرصت را براى تشديد استث
د            ردن م م ش ن ت غ ه دارى م اي رم  . س

  
د                اه ان ش ه ه ج ال ن دوران دهس در اي
عروج انواع جنبشهاى ارتجاعى سياسى 

هر چند عروج بسيارى  ( اجتماعى بود    -
ر                  ه اخي ال ه دوره دهس ا ب شه ب از اين جن

، جنبشهائى که ريشه در  )محدود نميشود 
ام           ظ صادى ن ت ى و اق اس ي رد س ک ل م ع
اوى         د و ح ه دارى دارن اي رم ى س ان ه ج
ه        ي ل ى ع اع ج راض ارت ت ى اع وع ن

ه در     .   عوارض آن هستند   اين جنبشها، ک
لف اعم از                   ه اشکال مخت جهان سوم ب

ال              ون ي اس ى، ن ب ذه ى و م الم -اس
روز               ه اى ب يل ب ومى و ق شوونيستى، يا ق
د،               ن ت س ي مييابند، به جهان سوم محدود ن
وک          ل ق ب اب اى س وره م در کش ه ه ک ل ب
شرق، بخصوص در شکل کالسيک              
ه          ت شرف فاشيستى، و هم در کشورهاى پي
ى غرب، بخصوص در اشکال              صنعت

تنها در غياب .   نئوفاشيستى، وجود دارند  

ستى است            ي يک جنبش نيرومند سوسيال
د            ه ان وانست که اين جنبشهاى ارتجاعى ت

د           ن اب ي اعى ب م ه    .   قدرت بسيج اجت چرا ک
د         اسى رش ي اعى و س م ت اى اج ده ام ي پ
سرمايه دارى براى اين اقشار اجتماعى       
ميتواند بالقوه زمينه جلب حمايت آنها از      

ه      جنبش سوسياليستى کارگرى   اى باشد ک
تنها پيشروى آن قادر است اين اقشار را     
شرفت                 ي وى پ ن ع ادى و م نيز از ثمره م

ره          ه اعى ب م د سازد      اقتصادى و اجت ن  . م
  

 سپتامبر افکار عمومى کشورهاى ١١با  
اى             شه ب ن ريت ج پيشرفته صنعتى با برب

ى      الم ى اس اع ج ه         ارت د ک ا ش ن اى آش
ا            دهه ان، ي ت انس غ هاست مردم ايران و اف

ت و                 وس ر پ را ب ر آن زاي ج ر و ال مص
جنبشهاى .   گوشت خود احساس کرده اند    

ان سوم، و مشخصا                ارتجاعى در جه
ا از             ه ن ى، ت الم ى اس اع ج ش ارت ب ن ج
کران، و کال           ف ن کمونيستها، زنان، روش
ى        ان رب ه ق ست ک ي دان خودى ن رون شه

دن       .   ميگيرد اشي فاجعه نيويورک همان پ
اى                 ه ان اب ي ان در خ ر صورت زن د ب اسي
ه              ت اف ى ي ان اد جه خاورميانه است که ابع

د و          .   است ه ان ان ع ب ان س س ک ي ر دو ب ه
هردو بيکسان به مبارزه عليه سرمايه و      

ا حضور يک       .   امپرياليسم بيربط اند   ه تن
ن                  د در اي ن روم ي ستى ن ي ال ي جنبش سوس
ن        ي کشورها ميتوانست مانع از بروز چن
جنبشهايى در خاورميانه و شمال افريقا،     
ر              اي ه در س اب جاعى مش و جنبشهاى ارت

ن         .   مناطق جهان گردد   ري ت م ه يکى از م
بش         ن ع عروج يک ج ان ه م ى ک ل وام ع
د              ا ش وره ن کش ى در اي ت س ي ال ي وس س
ى در          ت س ي ال ري پ اى ام ه درت است ق ي س
ر و             گ وب رک اى س ه م ت از رژي اي م ح

است    .   کش بوده است    کمونيست هدف سي
ن                    ى جز اي ست ي ال ري پ اى ام ه ت د دول جدي
اى                   شه ب ن ريت ج رب ه ب اشد ک د ب نميتوان
ان         ارتجاعى جهان سوم را در حيطه هم
واى              را تحت ل اه دارد، آن جهان سوم نگ

ا از       "   تمدنى"  متفاوت مشروعيت دهد، ت
وب               رک ردن و س ار ک ه راى م آن ب
ه           اي اعتراضات توده مردم به نظام سرم

راى     .   دارى سود برد   اتخاذ اين سياست ب
ى             ست ي ال ري پ دولت امريکا و قدرتهاى ام

ت        ر اس ذي اپ زن ري  . گ
  

ان پس             ام جه ه وضعيت ناپايدار و پر اب
از جنگ سرد بر دولتمردان و طراحان        

ود             ب ده ن ي وش ا پ ک . سياستهاى دولت آمري
منافع آمريکا ايجاب ميکرد تا با تکيه بر 

هژمونى نظامى خود مانع از شکلگيرى      
ه در آن          نظم نوين بين المللى اى گردد ک
اى               ه درت گر ق بت دي رى نصي سهم بيشت
ان           اى جه ه بزرگ سرمايه دارى و دولت

ود   وم ش ه     .   س ع ا واق ر     ١١ام ب ام ت پ  س
ا از              رد ت ا را وادار ک ک ري ران ام ب ره
سياست جهانى خود مبنى بر حفظ وضع     
د             ت د و، در داد و س موجود دست بردارن
ى و             ان با نيروهاى نظامى و سياسى جه

رى يک         منطقه اى، فعاالنه براى شکلگي
. نظم نوين در سياست جهانى تالش کنند      

ه در حال شکل               ى اى ک نظم نوين جهان
ر طرح               ق ب طب ن د م گرفتن است نميتوان

ر                    از زي اگ ن که ب ل اشد، ب ا ب ک ري پيشى آم
ج           ت ن ى م حاصل روند پر تالطم و طوالن
ن            ه اي م ع ه اف ن اى م ورده رخ از ب

ه در     . بازيگران خواهد بود  نظم نوينى ک
اطق                   ن اسى م فى سي ي ل ک آن بايد هم بالت
متعددى در جهان پايان يابد و هم امکان      
رش             ت ى گس اع م ت ب اج واق رل ع ت ن ک
ردن و           ار ک ه ه دارى، و م اي رم س
ه          راضى ب سرکوب عکس العملهاى اعت

ود         ن ش ي ام ا، ت ه  . آن
  

ر            ى ب ن ب رب م ران غ رر س ک د م ي اک ت
ا اسالم           «  ه ب م ن روريس ا ت ى ب ن  و  » دشم

ا  " اعالم مخالفت آنها با      از "   جنگ تمدنه
ه                است است ک ن ع ن م ه اي نظر سياسى ب
جاعى اسالمى در                اى ارت شه ب آينده جن
وط          ن ن است، م ي کشورهاى منطقه تضم
ا و غرب را             ک به اينکه قادر باشند آمري

د          اه دارن گ . از حمالت تروريستى دور ن
هاى متعارف تروريستى خود  يعنى شيوه 

م                  ه ه طق ن ا م را به همان کشور خود، ي
د و خشم و              کيش اه دارن گ شان، محدود ن

تصادى           سرخوردگى توده ها از نظام اق
ى را از            ان ه م ج س ي ال ت ي اپ اسى ک ي و س
رل                 ت ن ان غرب ک ه جه معطوف شدن ب
مت هر درجه              ي ه ق کنند؛ حال اين امر ب
گى و ضد                   رهن اسى و ف اق سي ن از اخت
سم                ي ال ري پ ظر ام مدرنيت که باشد، از ن

ت دارد     ي وب ل ظ د       .   م دي ت ج اس ي ن س اي
ه کردن            ي ک ى ت ن امپرياليستى بسادگى يع

ا      ش ي روى پ ي ه ن ون رگ ه ه درن و    ب م
ه دارى          عقب اي افتاده براى حفاظت سرم

ر                 م در عص ک ت و ي س ي رن ب از ق آغ
دن      ى ش ان ه  . ج

  
ران،           ل اي ث در صحنه سياسى کشورى م
ره                 ه ر چ اگ ه افش ل اص الف ر ب ن ام اي

ت    ن ط ل ات س ان ري رال، و       ج ب ي ب، ل ل ط
 ۵بقيه در  صفحه سوسيال دمکراتى  
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ـــاد          ـــحـ ــزى اـت ـــرـک ـــه شــــوراى ـم ـــي ـــاـن ـــي ـب
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ر          ان ب اسى ش ي ژى س رات ت ه اس است ک
است      ي اى س ن ب ر  " م وق بش ق ت "   ح دول

وار              ا است اد اروپ ح اى ات آمريکا و دولته
ا                     وي ه گ د ک ن ن ک ي غ م ي ل ب است، و چنين ت

ون            "  ي زاس ي رات وک ى دم ان ه وج ج " م
د و                 ي د رس ز خواه ي ران ن باالجبار به اي
م و               والريس ک ج س دري ت ا ب ت ي رع بس

رد      د ک ق خواه حق ت ه را م ت ي درن ن .   م اي
گى          واقعيت در عين حال بيان ورشکست
ون        ي وزيس ى از اپ اي ه خش اسى آن ب ي س
د                  ي ه ام ا چپ است ک کال راست ي رادي
ران            م اسالمى اي خود به سرنگونى رژي
اى          ه ت زد دول يت او ن ول ب ق دم م ه ع را ب
ا         ک ري امپرياليستى و بخصوص دولت آم
د                 ره زده ان  . گ

  
ود،   "   جنگ تمدنها " منشأ نظريه    هرچه ب

ه           د ک امروز بوش و بلر نيز اعالم ميکنن
ا      " سياست شان    ه دن م ه     "   جنگ ت ابل ق و م

د        .   مسيحيت با اسالم نيست     ي اک اى ت ن ع م
اى              ه درت ه ق آنها چيزى جز اين نيست ک
گر از           ا دي امپرياليستى آمريکا و بريتاني
وق          ى و حق رال ارزشهاى دموکراسى ليب
د          ن بشر در کشورهاى اسالمى دم نخواه

پ          .   زد اح چ ن ى، ج اع ن اوض ي ن در چ
ه             ان ه ه ب ا، ب راسى اروپ وک ال دم سوسي

ژاد           اش ن رست     مقابله با يک مشت اوب پ
ن          ري اج ه ت از م اظ ف ا و ح در اروپ
ه همت         خاورميانه و شمال آفريقا، وجه

ا      " خود را مقابله با      ه دن م رار  "   جنگ ت ق
ت  ن       .   داده اس وي ت ن اس ي ن س ت در م

ال       امپرياليستى، اين موضعگيرى سوسي
دموکراسى تنها معنايش اينست که ديگر      
وق       از جهانشمولى آزاديهاى سياسى، حق
اع           ار دف ن ک ي وان ان، و ق ودک ان و ک زن

رد   د ک ن واه خ اى    .   ن ن ع ه م طور ک ان م ه
ز          "   گفتگوى تمدنهاى "  ي مى ن ات ال خ ث ام

قض           ه ن وده است ک ب ن ن زى جز اي ي چ
ى             دن اسى و م اى سي سيستماتيک آزاديه
اى           ه م ر رژي اي ران و س م اي در رژي
سرکوبگر کشورهاى غير غربى بايد از     
ه امورى               ل ز ن م ى ب اى غرب جانب دولته

قى شود        ل ى        .   فرهنگى ت ل ع ط ف در شراي

تبليغات سوسيال دموکراسى در مخالفت     
اسى          "   جنگ تمدنها " با   اى سي ن ع چ م هي

م اسالمى              ه رژي جز مشروعيت دادن ب
ه                وجه ب ا ت ايران و امثال آن نيست، و ب
سياست تازه جهانى امپرياليسم اين چنين  
ب               ان ه از ج ان ف اس ت ه م ى، ک ات غ ي ل ب ت
ز     ي بخشهايى از چپ راديکال در اروپا ن

و از ( تکرار ميشود، آگاهانه يا ناآگاهانه    
راسى        وک ال دم ي وس ران س ب ب ره ان ج

ه       ان اه ال آگ ام اى        )   ک ت ا در راس ام م ت
ى               جا ست ي ال ري پ د ام انداختن سياست جدي

نسبت به جنبشهاى ارتجاعى جهان سوم       
رار دارد                 . ق

  
ه            ى ن ست ي مشخصه سياست جديد امپريال
ى        لشکرکشى به افغانستان است و نه عل
ى                ب ل گ ط ن ه ج ش ب رخ وم چ م ع . ال

ى                  ست ي ال ري پ د ام است جدي مشخصه سي
ان        تامين ثبات درمناطق بحران خيز جه
اى           ه م ان رژي ن رار چ ق ت ق اس ري از ط
ادر           ه ق ارتجاعى و دست راستى است ک
راضات             به مهار کردن و سرکوب اعت
اعى و                 م ه عواقب اجت ر ب ذي اجتناب ناپ
ه دارى          اي رم ى س ان ه ام ج ظ اسى ن ي س

ا             .   باشند ه ج م است در ه پيشبرد اين سي
راه         م ى ه ت س ي ال ري پ ا جنگ ام ا ب ع ط ق
اعى و            ج ج ارت اي ت ا ن ود، ام د ب واه خ ن
ه         امپرياليستى يکسانى دارد و بايد فعاالن
رد         ي گ رار ب ه ق ابل ق ورد م  . م

  
ا            ه ن ان ت مقابله موثر با جنگ در افغانست
ه در                    ى ک است ي ه س سر است ک ي وقتى م

ود          ا ش ود افش ش ي ب م ي ق ع در .   جنگ ت
ا روى               ک ري اسى آم ان هدف سي افغانست
يک          رات وک کار آوردن يک رژيم غيردم
شى              ب و تماما ارتجاعى است، و هر جن
ى                 ان اى جه ه است ي ا س که هدفش مقابله ب
د                  وان ت ي ى م ت ا وق ه ن ى است ت امپرياليست
ى          ست موفق باشد که از مالحظات اوماني

د      (  ن ک ي ) که در مورد هر جنگى صدق م
گ              ن ه ج ى را ک ت اس ي ر رود و س رات ف

د              اي م ا ن د افش ن ک ي . امپرياليستى تعقيب م
ه                   ى ب ست ي ال ري پ ا لشکرکشى ام مقابله ب
ک               د از ي اي ب وم ن ان س ه ور ج رکش ه

رد   »گرا جهان سوم«موضع   ي  صورت گ
اى               ه م اع از رژي ه دف ل ب م و در ع

ان   .   ارتجاعى جهان سوم تبديل گردد     جه
سوم پديده اى يک دست، فاقد طبقات، و        
اعى          م ت اسى و اج ي ات س رايش دون گ ب

ى    .   مختلف نيست  حرکت ضد امپرياليست
م               ي ک ح ال ت ن ح ي د در ع وان ت ه ن اى ک

رايشات               رودست و گ ات ف ق ارزه طب مب
اشد،            ان سوم ب اسى در جه ي رقى س ت م
ن               ت رى، در م ي ت خ ي ر ن م ه رغ ي ل ع
د                 رار خواه ى ق ست ي ال ري پ اى ام سياسته

ت  رف ان،        .   گ ت انس غ گ اف ن ورد ج در م
خصوصا اگر محکوم کردن جنگ تحت    

ردن      واى محکوم ک ا " ل ه دن م " جنگ ت
اى                   ن ع ه م ا ب ه ن ه ت ن ن صورت گيرد، اي
ا               ام م ت ت ل ه خص ت دادن ب ي روع مش
که            ل ان است، ب ب ارتجاعى حکومت طال
اى             ت ن در راس ت رف رار گ اى ق ن ع ه م ب
ل              ائ ى ق ن ع ى، ي سياست نوين امپرياليست
ول                 م انش ه اى ج اره ي ع ه م ودن ب ب ن
راى کشورهاى          دموکراتيک و مترقى ب

ت       وم اس ان س ه گ         .   ج ن ا ج ه ب ابل ق م
امپرياليستى در افغانستان و شرکت در         
ى                    ل ل م ن ال ي ه ب ف جنبش ضد جنگ وظي
است؛ در             ه کشوره م اى ه ه سوسياليست
د        عين حال سوسياليستها ميبايد تالش کنن
فت           ال خ تا اين جنبش را در جهت يک م
گ              ن ى ج اع ج داف ارت ا اه ى ب ول اص
رژى           د، و ان ن وق ده ى س ت س ي ال ري پ ام
ويت و          ق راى ت بش ضد جنگ را ب جن
ى و              ست ي ال ي همبستگى با جريانات سوس
ا          ه ن ى ت ن ع وم، ي ان س ه رى در ج ارگ ک
ه            ابل ق نيرويى که از لحاظ عينى قدرت م
اى                       شه ب ن ا ج م ب سم و ه ي ال ري پ ا ام هم ب
ج         ارتجاعى جهان سوم را داراست، بسي
د    ن اي م  . ن

  
ه                 ى ب ست ي ال ري پ ن ام وي اگرچه سياست ن
دان              ي ان سوم م جنبشهاى ارتجاعى جه
ظام           ادى ن ميدهد، اما همان تناقضات بني

ى   اقتصادى و سياسى سرمايه    دارى جهان
ى را در شکل               ست ي ال که قدرتهاى امپري
دادن به نظم نوين سياسى جهان به چنين    
ن                دارد، در عي ي ى وام اي ى ه چاره جوي
حال نشانه بى قدرتى آنها در سرکوب و     
د              ش ض ب ن رش ج ت رى از گس ي وگ ل ج

ه  اي رم ران است      س ارگ د .   دارى ک دي تش
ى                  ست ي ال ري پ اسى ام ظام سي تناقضات ن
بش               راى رشد جن رى ب شرايط مساعدت
ه دهسال         سوسياليستى کارگرى نسبت ب

د               ن ک ي م م راه ان ف . اخير در سراسر جه
رن            م ق ک ست و ي ي رن ب ه ق ک ن راى اي ب
ه                ان ب ه د، ج اش ب ت ن ري رب روج ب ع

از دارد         ي م ن س ي ال ي وس  . س
  

ى               ســت ـي اـل حـاد سـوســي شوراى مرکزى اـت
ــــرى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارگــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  کــ

ر       ب ت اه        ( ٢٠٠١اک رم ه  )١٣٨٠م



 
ه        ي رک ات ت اب خ ت  -ان

ر                                                                                              ي اب ع ت و ت ي ع   واق
 

ارکانهای اصلی سياسی جامعه ترکيه            
بررسی جهت      .را در دست گرفت                

حرکت سرمايه داری ترکيه با شکل                
گيری سيستم پارلمانی درجامعه ای در         
حال توسعه در بطن اوضاع جديد                      
جهانی و جهت گيری روند حرکت                   
طبقات اصلی درآن يک نياز ضروری         
است که در سالهای اخير و با توجه به             
اوضاع سياسی منطقه و نيزايران                     

قبال در مطلبی   .حائزاهميت گرديده است  
دموکراتيزاسيون و    :  ترکيه    (با عنوان   

انتخاب اسالم ـ به نقل از بارو شماره               
وهمزمان )١٣٨١،آذر و دی      ١۵ و    ١۴

آق (  با عروج حزب عدالت و توسعه            
در دولت و پارلمان ترکيه، به           )  پارتی

رئوس شکلگيری روند سياسی حرکت         
انطباق پذيری وادغام ترکيه در سرمايه       
جهانی اشاره گرديد واز جمله نکات                

) ٢٠٠٢سال    (  قابل اهميت انتخابات       
 به اين      «:درآنجا چنين برشمرده شد           

ترتيب انتخابات ترکيه از دو لحاظ قابل         
اول از اين لحاظ که در دل       :  توجه است  

شرايط بحران اقتصادی و اجتماعی ،            
پروسه موسوم به دموکراتيزاسيون پيش     
ميرود و محتوای سياسی و اجتماعی              
اين پروسه را روشن ميکند و دوم از               
اين نظر که با انتخابات اخير اکنون يک   
حزب اسالمی تشکيل دولت ميدهد که            
نه فقط وظيفه دارد اعتراضات و نا                   
آراميهای داخلی را مهار کند ، بلکه                  
همچنين ميبايد مجری نئوليبراليسم                  

در )گلوباليزاسيون(عصر جهانی شدن        
ترکيه باشد،ادغام اقتصادی ترکيه در             
بازار جهانی را به فيصله برساند و                  
موقعيت ترکيه به عنوان متحد نيروهای       

                                                         ».امپرياليستی غرب را تحکيم کند
 سال پس ازعروج حزب عدالت و              ۵ 

توسعه،گرايشی سياسی در ترکيه شکل        
گرفت که نه تنها رای بيشتری را نسبت        

 برای حزب نامبرده     ٢٠٠٢به انتخابات   
به ارمغان آورد بلکه در آزمونهايی                 
سياسی، سرمايه  ترکيه را به سوی                   
خود متقاعد کرد وبا وجود هشدارهای           
ناسيوناليستها ی دو آتشه و ارتش راه              
خود را در نظام سياسی ترکيه هموار             

ظاهرا اين ديگر نه به ضرب                    .کرد

نيروی نظامی که رقابت انتخاباتی ،آن          
هم زير نظر شورای اروپا، است که                

.                                                                                 دولت سياسی را سر کارمی آورد
 

دوران (  طی پنجاه سال گذشته              ***
 بار کودتای نظامی در         ٣)  جنگ سرد  

ترکيه صورت گرفت که آخرين بار در        
 و  ١٩٨٠پی بحران سياسی و اقتصادی       

در جلوگيری ازعروج جنبش کارگری        
حکومت نظاميان با اعمال                            .بود

ديکتاتوری به مثابه سدی در مقابل تعدد        
بعد .احزاب و سيستم پارلمانی بود                    

ازپايان جنگ سرد نيازاستراتژيکی،            
سرمايه را بر آن داشت که در ترکيه                
نيزاصالحاتی صورت دهد که پروسه          
ادغام در سيستم جديد جهانی را تسريع          

زمينه های اين تغييرات در سال          .  کند  
 با اصالحاتی در سيستم سياسی         ٢٠٠٢

کشور، تعدد احزاب و سيستم انتخابات          
پارلما نی ، البته و مسلما در کنار                        

حزب عدالت و توسعه    .  ارتش، مهيا شد    
که با انحالل حزب اسالمگرای رفاه، و        
پس از اينکه دولت اسالمگرای نجم                 
الدين اربکان توسط فشار نظاميان                    
برکنار شد، تاسيس شد، با قرائتی                      
ليبرالی از اسالم و انطباق سياستهای              
خود براصول قانون اساسی ترکيه                   
برنامه خود را بر مدل سياسی جديد                  
استوار کرد و با بودن احزاب                               
ناسيوناليست افراطی ، ملی ، نظامی              
وسوسيال دموکرات بيشترين آرا رابه           

طی سالهای گذشته         .کيسه خودريخت    
نمودهايی از مدل مطلوب سرمايه داری      
ترکيه توسط دولت اردوغان يا به اجرا          
در آمد يا برايش تالشهايی صورت                  

مذاکرات در رابطه با عضويت       .گرفت  
ترکيه در جامعه اروپا فعالتر شد ، در             
زمينه رعايت حقوق بشردر ترکيه و              
لغو اعدام قدمهايی برداشته                                    
شد،خصوصا در اين زمينه دوربينها بر       
اوجالن ،به عنوان کسی که اگرچه                   
مبارزه مسلحانه ای را سازمان داده اما         
اعدام نشده و فقط مجازات قانونی اش            
را در زندان سپری ميکند،زوم شده و             
اين خودصحت ادعای اين امر                             

در زمينه حقوق اقليتها نماينده              .گرديد
گانی از کردها هم به مجلس راه يافته               
که از اين راه و در چهارچوب پارلمان          

البته دولت و ارتش         (  احقاق حق کنند     
ترکيه با بخشی از پ ک ک در مرزها           

پرده ازکشتار     ).  هنوز درگير است         

ارامنه ،که هميشه از طرف دولتها و               
نيز احزاب ملی ترکيه انکار ميشد                     

درحل تنشهای منطقه ای از     .برداشته شد 
جمله روابط با يونان و مسئله قبرس                 

تنظيم روابط  .  تالشهايی صورت گرفت   
با کشورهای اسرائيل و ايران از جمله           
در زمينه های سياسی و اقتصادی                     

مثل صدور آب به اسرائيل و اخيرا             (  
در چهارچوب   )  خريد گاز از ايران            

افزايش ميزان  .سياست ترکيه تقويت شد    
سرمايه گذاری خارجی در ترکيه،                   
کاهش نرخ تورم وحدودا باال رفتن                   
ارزش لير ترکيه نيز گويا از جمله                    
تعييراتی است که مايه خوشبينی نه فقط        
سرمايه داران و نيز ظاهرا تا حدودی             

نتيجه .اکثريت جامعه گرديده است                   
انتخابات اخير ترکيه و ميزان رای                   
حزب عدالت و توسعه در آن ميتواند               

 .                  بخشا تابعی از اين تغييرات باشد
 
 

تغييرات در سيستم سياسی ترکيه        ***  
در چند سال اخيرونتيجه انتخابات اخير        
خصوصا، تعابير و استدالهايی                           
رانيزبدنبال داشته است از گزارش                  
خبرگزاريهای جهانی چنين پيداست که        
در اروپا و امريکا مدل ترکيه عمدتا                
مدل موفقی از توسعه سياسی ارزيابی           
شده که در راستای دموکراتيزه کردن            

افتخار برگزيدن   .منطقه قدم بر ميدارد        
يک حزب اسالمی در مقابل احزاب                
سکوالر مايه مسرت شد، روزنامه                  
دولتی کيهان در ايران از آن جمله                     

ملی (  سيد اميرخرم ).٨۶ مرداد   ٢.(است
درمطلبی با يک مقدمه               )  ـ مذهبی    

طوالنی دروصف دين اخالقی و دين              
احکامی و تشبيه اش با سکوالريزم در          
مقابل قرون وسطی ،انتخابات در ترکيه      
را انتخاباتی آزاد در جامعه ای دينی                
توصيف ميکند که در آن هم رشد                        
اقتصادی به چشم ميخورد ، هم به اروپا        
نزديک ميشود و هم کردها به مجلس               

تجربه ترکيه برای ايشان       .راه می يابند    
تجربه مسلمانانی است که با بکارگيری       
عقل مدرن مبلغان شايسته ای برای دين        

تجربه ترکيه، سايت ايران       (خود هستند  
سيد مصطفی تاج       ). آگوست   ٨امروز    

که (زاده و نادر صديقی در مقاله ای                
 ماده، شبيه     ١٢بيشتر به بيانيه ای ،با           

 آفرين به ترکها ،              «با عنوان   )  است
 »مرحبا به کردها    

 ٦               

  ١بقيه از صفحه 

 ٧بقيه در  صفحه 



 ٩بقيه در صفحه 

 ٧               

   ٦بقيه از صفحه 
ه        ي رک ات ت اب خ ت   -ان

ر                                                                                                ي اب ع ت و ت ي ع  واق
 

ازنتيجه انتخابات در ترکيه به وجد آمده        
اند و با مراجعه بدان نهايت تالش خود           
را به خرج داده اند که از آن دالئلی                    
برای اثبات حقانيت برنامه و افق                       

صادر .اصالح طلبی در ايران بيابند              
کننده گان بيانيه ضمن شکوه از                           
محدوديتهايی که بر سرراه انجام                       
اصالحات در ايران ميشود انتقاد اصلی       
خود را بر آن گرايشی دارند که از                     
چهارچوب قوانين موجود درجمهوری        
اسالمی ايران فراتر ميروندومدل ترکيه      

 عکس آنچه غالب       «:را ناديده ميگيرند    
سکوالرهای ايرانی انجام ميدهندو                  
رسالت اصلی خود را اثبات ناسازگاری    
اسالم و مدرنيسم و نقش منفی                               
روشنفکران دموکرات مسلمان در تحقق  
پروژه ی دموکراسی در ميهن مينامند و       
به اثبات عقب ماندگی اعتقادات                          
،ارزشها و هنجارهای دينی ميپردازند          
و اسالم را مانع بزرگ تحقق جامعه ی          
پيشرفته و دموکرات در ايران ارزيابی        

سکوالرهای ترکيه کوشيدند       .  ميکنند    
در رقابت آزاد انتخاباتی با رقيب                       

نويسنده .»مسلمان به پيروزی دست يابند  
گان بيانيه در پايان البته نگرانی خويش         
راازافزايش قدرت منطقه ای ترکيه نيز        

 پنهان نميدارند                                    
غيرازعکس العمل جريانات راست که        
حرکت حزب عدالت و توسعه در جهت        
اصالح نظام سياسی  سرمايه داری                 
ترکيه برايشان الگويی قابل اتکا شده               
است ، چپ ها نيز در رابطه با                              
انتخابات ترکيه اينجا و آنجا به اظهار              
نظرپرداخته اند و بر خالف ارزيابی              
گرايش سوسياليستی که در تغييرات و           
اصالح نظام سياسی در کشورهای                  
منطقه و منجمله ترکيه  که در بطن                    
سياست جهانی و به منظور ادغام در               
سرمايه جهانی صورت ميگيرد،                      
مغايرتی بين اسالم ومدرنيسم                              
امپرياليستی قائل نيستند،  آنها با سر                 
کار آمدن حزب اسالمی عدالت و                      
توسعه نيز ،هر چند کمتر از دوران                 
برداشتن طالبان در افغانستان ويا صدام       

در چهارچوب   .در عراق،غافلگير شدند    
سياست باصطالح دموکراتيزاسيون              

برداشتن رژيمهای اسالمی در منطقه            
در برنامه سرمايه جهانی قرار ندارد و         
بدين مبنا برای سرمايه داری در ايران          
و به منظور رفع بن بست فعلی در                     
جامعه اصالح رژيم دست يافتنی تراز          

اين تصويری است که    .  ديگر راههاست 
در ساليان اخير به نمايش در آمده است          
وبرای جهان کاپيتاليستی، ترکيه هم                

اين تصوير را      .آخرين آن نخواهد بود       
نبايد از حافظه زدود و استفاده سرمايه           
از اسالم را در مقابل تحوالت                               

 .                                                       سوسياليستی آتی ناديده گرفت
 

با به قدرت رسيدن حزب عدالت و        ***
به اصطالح               توسعه پروسه            
در ترکيه شتاب           *  دموکراتيزاسيون

 اين حزب بتواند سرمايه         اينکه.  گرفت
داری ترکيه را به سر منزل مقصود                
ببرد هنوز قطعی نيست اما شرايطی که        
الزمه اين حرکت باشد و آن هم البته و            
کماکان با حضور موثر ارتش و                         

چرا که ارتش   .  نظاميان فراهم شده است   
و نظاميان با سرکوبی مخالفين ،و از               
جمله جنبش کارگری موثرترين ابزار          

هرچند پروژه      .اين کار بوده است                
دموکراتيزاسيون در کشورهای منطقه         
الزمه حرکت سرمايه است ولی اعمال         

عراق و  .  آن در هر کشور يکسان نيست     
افغانستان شرايط متفاوت تری از ترکيه      
و عربستان دارد و حتی وضعيت ايران        

 .                                                                 با همه آنها فرق دارد
تجربه ترکيه و بررسی شکل گيری آن          
برای دو گرايش اصلی در ايران حائز           

گرايش ليبراليستی سرمايه    .اهميت است   
داری در ايران از آن نيرو                                       

درسهای آن برای گرايش                    .ميگيرد
سوسياليستی کارگری آموزنده                           

کارگران در ترکيه در اتحاديه                .است
های صنفی متشکل بوده اند ولی از                  
لحاظ سياسی تابعی از حرکت بخشهای        

چپ در ترکيه    .مختلف سرمايه بوده اند     
اگر چه از کميت بااليی برخوردار بوده       

در .  ولی فاقد افق کارگری بوده است            
ايران به موازات حرکت برای ايجاد               
تشکلهای کارگری چپ کارگری در               
حال شکل گيری است که با شکست                 

 و استناد به       ۵٧چپ سنتی در انقالب         
تجارب آن ميتواند نيروی خود را برای        
مبارزه با افق سياسی  گرايش                               

با شکست طيف        .ليبراليستی آزاد کند       
اصالح طلبان دوم خردادی اگرچه راه          

اصالح رژيم جمهوری اسالمی برای           
آنها کماکان باز است ولی سالهای                      
اخيردر مقاطعی جامعه شاهد عروج              
گرايشی بوده است که همين اصالح                
طلبان را دچار شوک کرد و فرياد بر              
آوردند که شبح لنين در ايران ظاهر                 

گرايش اصالح طلبی در ايران                   .شد
هنور افق منسجمی ندارد و از شرايط             
سرکوب جنبش کارگری وديگر                        
جنبشهای اجتماعی بوسيله رژيم                        
جمهوری اسالمی استفاده ميبردو با                
طرح انتقادادتی در گوشه و کناربشدت         
مشغول حزب سازی است تا در                          
فرصت مناسب بتواند با بسيج توده ای           
در جامعه شرايط مطلوب سرمايه در             
ايران را عملی کند و برای اين بيشترين        
نيرو را از جمله دولتهای اروپا و                       

عروج .آمريکا را پشت خويش دارد               
احمدی نژاد و ماجرای اتمی ، تحريمها         
و محدوديتها ، افزايش اعدام و بگير و            
ببند و تشديد رعب و وحشت در جامعه          
شرايطی تازه را برای گرايش ليبرالی           
فراهم کرده که با استناد به انها بتواند               
نيروی وسيعی از جامعه را در پشت               

چهار چوب فشار غرب      .خود بسيج کند   
بر دولت احمدی نژاد در رابطه با                      
همکاری ايران با آژانس اتمی ، مذاکره        
بر سر مسائل منطقه ای ، وادار ايران            
به رعايت سازمانهای بين المللی امثال          
سازمان جهانی کار و حقوق بشر و                  
غيره همه در خدمت شرايط الزم برای         
عروج دولت سياسی منطبق با خط                   
مشی جهانی سرمايه داری درايران                

شکل گيری تعدد احزاب و نقش          .  است
پارلمانی در کنار همکاری نيروی                   
نظامی ،انسجام و تطبيق خود با آن                    
،افقی است که در کوتاه مدت تمامی                 
بخشهای سرمايه در ايران رااعم از                
ملی ،مذهبی ، الئيک و غيره را به هم             

آن چه در ترکيه روی داد و        .  گره ميزند 
انچه در ايران ميتواند روی دهد را بايد          

چپ کارگری جديد در      .در نظر داشت      
ايران شرايط ويژه ای دارد نه ميتواند             
انتظار بکشد و نه منتظر معجزه                         

نيروی خويش را آن طور که                    .باشد
هست  ميبايست انسجام ببخشد و به فکر        
کوتاهترين راه ممکن در بسيج                            

وسيله و ابزارهای اين         .کارگران باشد  
کار را فراهم کند تا در صورت بوجود          

 آمدن کوچکترين شرايط در جامعه 
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نصيبشان مرگ بوده است کم نيستند                
زنانی که از خانه های شوهرانشان                  
فرار کرده اند و آخر سر خورده و                     
پريشان به جای اول باز گشته اند، يا                 
عوض آن آزادی که حق هر انسانی                 

بدبختی است، عاقبت بی سامانی و                   
 از نوشتن     غرض.   شده است    نصيبشان

اين گزارش از طرف من که يک فعال           
جنبش کارگری هستم، اين است که                  
شايد کمکی باشد برای به بحث گذاشتن          
داليل ناهمگونی ها، تناقضات ميان اين        
زنان و تشکل های زنانی که می                         
خواهند بطور واقعی مثمر ثمر برای              
حال اين زنان باشند و گشودن بحث                  
برسر اين نکته که سرمنشا همه اين                  
ناهماهنگی ها و نابسامانی ها                               
ازکجاست و  چه ميشود کرد؟چطور               
می توان بطور واقعی با  بروزاين                     
فجايعی که برای زنان از طرف                         
بستگانشان بوجود می آيد وما همه                    
روزه شاهد آن ها هستيم ،پی گيرانه                 

به اميد اينکه اين ماجرا که        .مبارزه کرد 
واقعی است تجربه ای برای زنان در              

 .                                                                                                 ايران در بر داشته باشد
 

 ساله بود به مرد            ١۴سارا را وقتی         
پولداری که پسرش تقريبا هم سن و                  

خودش .  سال سارا بود به زنی دادند              
اين مرد در تمام اين      :  "  تعريف می کند  

سالها مدام با توسل به پول، زور،                      
ارعاب، کتک، شستشوی مغزی و حتی       
معتاد کردن با قرص های خواب آور              
مدام در صدد دست آموز کردن و تسلط         

از وقتی  :  "می گويد ."  داشتن برمن بوده  
که هنوز دوران کودکی را پشت سر                

که   نگذاشته بودم مدام در تالش بوده ام         
." خود را به يک صورتی نجات بدهم            

حتی به قول خودش سه طالقه هم شده             
بود ولی هر بار به داليل مختلف                         
اجتماعی و فشار های مختلف آن                        
مجبور به بازگشت شده بودو تا اينکه با         
هم به خارج از کشور، مسافرت می                

 سالی  است که      ١٣کنند و اکنون حدودا      
از اقامت آنها در خارج از کشور می               

بتازگی با پشتوانه مرد جوانی،             .گذرد
وبه اميد امکاناتی که در اروپا برای                
زنان مهيا است،  سارا دوباره جرات              

کرده است که برای رهايی خود مبارزه        
بکند و از آنجا که از جدايی با صلح و              
صفا هم خبری نيست و خطر جانی از            
طرف شوهرش او را تهديد می کند، او          
به خانه های امن زنان پناهنده شده                     

 .                               است
آدرس اين خانه های امن معموال نا                   
معلوم است؛ هيچ کس غيرازساکنين آن        
اجازه ورود به آنجا را ندارد؛ اما از                 
آنجا که هر شهر حد اکثر يک يا دو تا               
خانه زنان دارد، خيلی راحت می شود           

زنانی که آدرس      .  آدرس را پيدا کرد        
هاشان توسط اين مردان يافت می شود          
سريعا به يک شهری ديگر فرستاده می        

به جای اينکه مسئولين خانه های       .  شوند
امن اين توانايی را داشته باشند که از               
مقامات و مسئولين دولتی بخواهند تا               
برای تامين امنيت جانی اين زنان يک            
نگهبان برای اين  خانه ها در                                 

خانه ها      نظربگيرند، نزديکی به اين         
برای همسران اين زنان جرم شناخته             
شود و برای اين مردان روشن باشد که          
در صورت نزديکی به اين خانه ها سر         

 با اين ،و کارشان با دستگاه قضائی ست 
زنان مثل مجرمان فراری برخورد می        

از نزديکی مردان     عوض اينکه     !  شود
 زنان   به به اين خانه ها ممانعت شود،            

مجبورند در صورت لو رفتن جای                  
خود، مانند مجرمين خالفکار و فراری        
به يک شهر ديگر فرار کنند و دوباره             
در خانه های امن ديگر خود را مخفی             

؛ يعنی به جای اين که مردان مجرم         کنند
را مجبوربه عقب نشينی از خانه های            

 زنان بخت برگشته را سر              امن کنند،  
و .  گردان اين شهر و آن شهر می کنند           

تمام هزينه اين سر گردانی ها را هم                 
خود اين زنان بخت برگشته می بايست          

اينکه زنان از کجا مخارج          .  تقبل کنند  
اين سرگردانی رامی بايست تقبل کنند،         

!                                                                                             به خودآنها مربوط است
 

شوهر سارا هم آدرس خانه زنانی را که 
منتها .  سارا در آنجا بود پيدا کرد                    

مشکلی که هست بچه ی سارا در اين               
شهر است و او نمی تواند از اين شهر              
به شهر ديگری فراری شود، از آنجا که 
اگر زنان مسئول خانه بفهمند که آنجا لو        
رفته و جان او در خطر است، سريع به          
يک شهر ديگری می فرستندش، بخاطر  
همين سارا اين مسئله را از مسئولين                

و اما اين هوشمندی     .  آنجا پنهان می کند    

 چندانی نمی خواهد، آنها                          ذکاوت
خودشان اين را بايد بدانند که خيلی                    

می شود آدرس اين خانه هارا               راحت
پيدا کرد و سوال اين است که چرا اين              

 ؟                          !خانه ها محافظت نمی شوند
ديگر اينکه بارها و بارها از طرف                  
مسئولين خانه زنان به پليس گزارش               
داده شده که شوهرسارا اسلحه گرم در           

اين مرد    اختيار دارد، آنها وقتی که                 
 سارا را تهديد می کرده، خودشان         تلفنی

اما مقامات و  مسئولين     .  آن را شنيده اند   
.                                پليس هيچ ترتيب اثری ندادند

پليسی که با يک      :  از خودم می پرسم        
تک زنگ کوتاه ازطرف فروشگاهها و       
ادعای آنها مبنی به اينکه يک نفر                       
مزاحم کسب و کارشان است، يا اينکه            
يکنفر مشکوک است، فورا سر و کله             
اش پيدا می شود يا اينکه وقتی سرمايه           

يک عده مختل کننده          "  داری بگويد       
فورا تمام دستگاه پليس و       "  توليد هستند 

قانون وروزنامه ها و وسايل ارتباط                
جمعی به راه می افتند که مانع را از                 

 مانع کسب و کار         وسر راه بردارند،       
عاليجنابان يکدفعه تبديل می شود به                
مانع کسب و کار جامعه ، مخل جامعه،         
تمام قانون و دفتر و دستک سريعا وارد         
صحنه می شود تا شخص مزاحم کسب          
و کار را سريعا سر جايش بنشانند؛ اين          

چطور اينجا يکدفعه منتظر مدرک            ها
:  " می مانند و حتی در جواب می گويند       

وقتی اقدام   !  او که هنوز اقدام نکرده            
!"                                            کرد خبرمان کنيد

 
مسئولين خانه زنان از نظر قانونی هيچ        
قدرت و پشتوانه اجرايی ندارند، حتی            
اين قدرت اجرايی را هم ندارند که                    
کاری کنند تا سارا بتواند بچه خود را               

در نتيجه نا   .  در امنيت کامل مالقات کند    
توانيها، مسئولين اين اماکن تمام فشار            
خود را به گردن زنان بخت برگشته                 
ساکن در آنجا وارد می کنند، به آنها می   

به ما کمک کنيد، تا ما بتوانيم            :"  گويند
:" سارا می گفت      !"  به شما کمک کنيم     

واهللا من نمی دانم اينها ديگر ازجان من          
و برای اينکه از           !"  چه می خواهند      

جانش می ترسيد برای محافظت                        
ازخودش از دوست پسرش خواسته بود       
که او را تا نزديک درب خانه زنان                   

: شگفت اور اينجا است      .  همراهی کنند  
  ازجان مراقبتحاال که خود سارا برای 
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خود به کسی پناه آورده، به او اخطار                  
اجازه نداشته به همراهی         "داده اند که         

نا !  "  يک مرد تا جلوی درب خانه بيايد          
گفته نماند که اخطار سوم باعث اخراج             

 .                                                                                               از خانه های امن می شود
من خواستم از زندان        :"  سارا می گويد    

راحت شوم، حاال هم اسير يک زندان                
ديگر هستم اينها نه تنهاهيچ کاری برايم           
نميکنند،حتی نمی گذارند که خودم ال اقل        
يک خاکی توی سر خودم بريزم، می                 
گويند تو می بايست خود را پنهان کنی،            

سئوالم اينجا است که اوال چطور و ثانيا             
از اين خانه امن  زنان به          !  آخر تا کی ؟    

توی اين  !  باالخره چی !آن خانه امن زنان   
گريزهاو قايم شدنها چند تا از زنانی که             
جانشان در خطر بوده واقعا توانسته اند            

 جان سالم بدر برند؟ 
مسئولين خانه زنان که اکثرا فعالين                     
زنانند خود محدود به چهار چوب قوانين         
هستند، و دست و پای آنها تا آنجا باز                    
است که قوانين و عمل کرد جامعه                        
مردساالر به آنها امکان می دهد، به                    
خاطر همين آنها نمی توانند کمک                        
چندانی برای اين زنان باشند و دائم هم               
شاکی هستند که چرا اين زنان قدر نمی             

دانند، چرا زنان با آنها همدل نيستند،                  
 ...  و وچرا گاها خودسر هستند

 
متاسفانه زنان فعال شاغل در اين خانه              
ها از هيچ ابتکار عملی برخوردار                      
نيستند ، ونمی توانند هم ابتکار عملی                 

آنها به کاری که می کنند            .  داشته باشند  
راضی هستند و آن را کافی می دانند،                
چنان که اگر بخواهند واقعا برای نجات            
اين زنان تحت ستم پيگير باشند، بالجبار          
می بايست با نظامی که در جامعه حاکم            

مردساالرانه   و سنت های    با قوانين   است،
 .نظام سرمايه داری وارد مبارزه شوند           

برای ابتکار عمل داشتن و خالقيت می            
بايست ورای اين قوانين بدنبال راه چاره         

با قوانينی که به هر دکه داری                    .  بود
اجازه می دهد که تا کسب و کارش به                 
مخاطره می افتد، فوری ازدم و دستگاه            

.. های اين نظام، حمايت پليس،                              
برخوردار شود ، اما زن بيچاره هر چه            

من جانم در خطر      :"  هم که داد بزند که       
تازه .  اول می بايست ثابت کند       !"    است

هنوز :  "اگر هم  ثابت کند بهش می گويند       
، زنی که حتی خانه ی        "که اتفاقی نيفتاده  

امنش ناامن است، و اگر خانه لو برود               
 !مثل مجرم ها  ميبايست فراری شود

 
در ايران هم  تشکيل خانه های امن زنان          
هرچند قدم مثبتی است اما تنها مرهمی             
است که اگر با درافتادن با قوانين و                      

کارکرد های نظام مرد ساالرانه جامعه           
سرمايه داری همراه نباشد برای                            
محافظت از جان ساراها می بايست آنها          
را از يک زندگی طبيعی محروم کرد، به     

من که خانه شوهرم          :"  قول خود او          
زندانی بودم، حاال هم اينجا همجنسان                

 ."  خودم من را زندانی کرده اند
 

        ***                                                

 
 
 

ه           ي رک ات ت اب خ ت  -ان
ر                                                                                                ي اب ع ت و ت ي ع   واق

 
انسجام . بيشترين امکان را بدست آورد          

گرايش سوسياليستی برای مبارزه عليه           
سرمايه در ايران ميتواند به تقويت                       
فضايی کمک کند که در آن کارگران                 
ازآمادگی دخالت در سياست جامعه                    

تجربه ترکيه نشان داد      .  برخوردار شوند 
که طبقه کارگر در آن فاقد اين آمادگی                

 .بود
 
 
 
پاورقی ــ دموکراتيزاسيون در                           *

که پيرامونی  (  کشورهای در حال توسعه     

،اصالح )يا حاشيه ای هم گفته ميشود                
نظام سياسی به منظور انطباق با سياست        
جهان سرمايه داری و رفع موانع موجود        
سر راه آن با در نظر گرفتن رقابتهای                
حی و حاضر امپرياليستی در آن،                         
ابزاری در دست سرمايه داری اين گونه         
کشورها و نقطه مقابل منافع اکثريت                  

رويدادهای .قريب به اتفاق ساکنانش است     
سالهای اخير حاکی از آن است که مهيا             
کردن دموکراتيزاسيون و اعمال سياسی        
سرمايه امپرياليستی در کشورهای منطقه     
خليج فارس و خاورميانه به تناوب و                  
فشرده در جريان بوده و هست و بدين                
منظور مذهب و نظاميگری بيشترين                

الزمه .کاربرد را داشته است                                  
دموکراتيزاسيون که ظاهرا افراد در آن          
رای خود را نه از ديکتاتوری و از                       
پارلمان ميگيرد پوششی برای شکل                   
بخشيدن به آن جريان اجتماعی است که           

آزادی را برای سرمايه فراهم کند و خود         
اين مترادف اسارت اکثريت جامعه                    

افزايش سرمايه گذاری               .خواهد بود       
خارجی، پرداخت وام با بهره های کالن          
نه تنها موجب استقراض هر چه                            
بيشتراين گونه از کشورها خواهد بود               
بلکه خود سقوط هر چه بيشتر دستمزدها        

دموکراتيزاسيون پرده ای   .را تشديد ميکند  
برای پوشانيدن اختالفات طبقاتی در                  
جامعه ای است که اکثريت آن فاقد لوازم          

در مقابل      .و امکانات زيستی هستند                
)نئو(  دموکراتيزاسيون، که همان               

ليبراليسم کشورهای در حال توسعه                   
است، تنهاو تنها يک جنبش اجتماعی                 
سوسياليستی کارگری ميتواند منافع                   

 .  اکثريت جامعه را نماينده گی کند
   
  *** 



 ١٠ 

 
درباره سرکوبها و اعدامهای     
ران         ر در اي ي  اخ

 
از طرف ديگر با حمله به محالت  و                
ميادين در شهر ها عده ای را با گناه و              
بی گناه در هيأت ايجاد کننده ناامنی                  
اجتماعی و تحت عنوانهائی چون                      
قاچاقچی، اراذل و اوباش دستگير می           

دسته اخيرکه  خود از قربانيان نظم       .  کند
اجتماعی هستند، به دالئل زندگی                      
نابسامان اجتماعی خود اکثرًا از                         
پشتيبانی های مادی و معنوی اجتماع             
نيز محرومند خيلی سريع محکوم  می           
کند و احکامی چون اعدام و بريدن                    
دست و پا را در مورد آنها، در مالعام            
اجرا کرده و در رسانه های دسته                       
جمعی خود، و برای ايجاد ترس در                  

 . جامعه نمايش می دهد
 

برطبق گزارشات اعالم شده  در همين          
 نفررا   ١٨۶سه ماهه  اخير  رژيم،                  

 ۵روز           .  اعدام کرده است                    
 نفر را  به اتهاماتی        ٢۴،  ٢٠٠٧سپتامبر

چون قاچاقچی و اراذل و اوباش در                  
مشهد و شيراز،  در مالء عام برسر                 
دار برد و جانشان را گرفت  و بدين                  
وسيله پرونده قطور اعدام های  دولت            

 . جمهوری قطورتر گرديد
 

اين که جمهوری اسالمی اعالم می کند         
که اين افراد شرور هستند و به جان و              
مال مردم تجاوز کرده اند و علت اعدام          
ها را مذموميت اعمال انجام شده آنان             
می داند، اعدام و قطع اندام های يدن                
اين بخت برگشتگان  را مايه عبرت                 
ديگران می داند، يک تبليغات پوچ ،                

يک .يک رياکاری سالوسانه و                           
حتی .  گردنکشی قلدرمابانه بيش نيست      

اگر اين افراد مرتکب چنين اعمالی شده       
باشند، اوًال کسی  مجرم متولد نمی                    
شود، بلکه اين شرايط اجتماعی است             
که از انسان قاتل می سازد و دزد و                   

ودومًا  اگر اعدام و     .  جانی بار می آورد   
بريدن دست و پا و اجراء احکام                          
وحشيانه ای چون قصاص و غيره مايه         
عبرت ديگران می شد و اجتماع را در           
برابر اين اعمال حفظ می کرد، اين همه        
سال از عمر اجرا اعدام و شکنجه و                 
غيره  در جوامع انسانی می گذرد، پس          

چرا هنوز قتل و کشتار، جرم و جنايت           
و دزديده قطع نشده اند؟ و اصوال در                
جوامعی که اين احکام  اجرا می شوند            
نه تنها از  قتل، کشتار، تجاوز، جرم و            
جنايت کاسته نشده، بلکه در اين جوامع         
مانند خود ايران هر روز برابعاد  و                  
عمق اين اعمال فجيع و غير انسانی                 

سومًا چه کسی حق       .  افزوده می گردد    
دارد که يک انسان را به خاطر                            

ديگران اعدام نمايد و زندگی        "  عبرت"
را از او بگيرد؟ جامعه ای که بوسيله              
جالد و ساطور مجبور است ازهستی             
خود به دفاع بر خيزد، مضر بودن                    
خويش وضرورت مرگ خود را اعالم        

ديگر اين که اين افراد              .  نموده است   
اکثرًا بنا به اعالم خود مجريان جالد و           
صادر کنندگان اين احکام  جنايتکارانه،       
در دادگاههائی بدون وکيل مدافع وبدون       
کيفرخواست  محکوم می گردند؛ آيا اين       
خود دليلی بر رد حتی مجرم بودن اين            

 انسان ها نيست؟ 
 

اما  در اين رابطه می توان به اين نکته            
نيز اشاره  کرد که براستی چرا؟ با                    

" دموکراسی خواهِ     "بودن اين همه                
مدعی و مدافع حقوق بشر  در به                         
اصطالح اپوزسيون اصالح طلب در            
جامعه ايران، در مقابل اين همه جناياتی 
که هر روزه و در مالعام انجام می                  
گيرد، ما با کمترين عکس العمل و                    
واقعا کمترين عکس العمل ازجانب آنها        

اين خانم ها و آقايان             .  روبرو هستيم   
محترم و دانشمند و فاضل و از گل                    
نازکتری که برای نوشته شدن يک                   
مقاله عليه شان در يک نشريه فغانشان          

خشونت شد و      به هوا می رود که تبليغ       
بايد جلويش را گرفت، وقتی که به                     
خشونت سازمانيافته دولتی هم طبقه                
ايهای خودشان می رسند لکنت زبان              
می گيرند و از کنار آن به آرامی  می               

 . گذرند
 

ابن جناح ها اگر چه روی سهم شان از           
استثمار کارگران و ديگر زحمتکشان،         
با يکديگر اختالف دارند و حتی روی            
اين سهم بری با يکديگر وارد جنگ و            
خون ريزی هم خواهند شد و اما در                  
يک چيز با يکديگر اختالفی ندارند و              
آن هم  متفرق بودن ودر وحشت زندگی        

به نظر می رسد     .  کردن کارگران است   
که همين نکته به تواند توضيح دهنده                

سکوت شان در برابر اين همه                             
وحشيگری قرون وسطائی برادرانشان       

برای آنها هر عملی، هر چند هم           .  باشد
کثيف، ضد انسانی و خون الود، همين            
که در جهت جلوگيری از متحد شدن                
کارگران واقشار ديگر تحت ستم جامعه       
باشد، عين نعمت خدائی است، مگر                

جنگ نعمت الهی   "خمينی نبود که گفت      
 ".است

 
برای ما کارگران و ديگر انسانهای                 
برابريطلب و خواهان حفظ کرامت                 
انسان، اما، زندان، شکنجه و اعدام  می        
بايد فقط بعنوان يک وسيله برای دفاع             
جامعه سرمايه داری و در جهت                         
مرعوب وساکت کردن توده های تحت         
استثمار برسميت شناخته شده و با آن با          
هرنيرو و وسيله ای که در توان و                      

 .اختيارداريم بمبارزه برخيزيم
 

  *** 
 

به ياد ياران به خون خفته دهه 
١٣۶٠ 

به مناسبت نوزدهمين سال کشتار 
 زندانيان سياسی

 
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران

 
حاکمان خون آشام دين و سرمايه،                     
سرکوب و کشتار را با حمله به دست               
آوردهای قيام توده مردم ايران عليه                 

توده های   .  رژيم سلطتنی آغاز کردند        
مردم به پاخواسته ترکمن صحرا،                    
کردستان و خوزستان را کشتار کردند،        
به زنان و کارگران و دانش جويان                    
يورش بردند، به دانش گاه ها تاختند و            

 را به دستگيری و کشتارهای          ۶٠سال  
زندان .  سراسری در زندان تبديل کردند     
شکنجه .  ها مملو از زندانيان سياسی شد     

گاه ها را به کار انداختند و ميدان های             
ايران سراسر   .  تير و دار به پا کردند           

. قتلگاه آزادی خواهان و انقالبيون شد           
هرآن هزاران هزارانی که توانستند                
کشتند، بازمانده گان را حکم زندان                  

 را به کشتار زندانيان     ۶٧تابستان  .  دادند
تا توانستند     .  دربند اختصاص دادند         

کشتند و در گورهای دسته جمعی بی               
 . نامی و نشان خاک کردند

   
 

 ١بقيه آز  صفحه 

 ١١بقيه در صفحه 



 ١١                

بوی تعفن همه جا، هم اينجا و هم       
 آنــــجــــا را فــــراگــــرفــــتــــه اســــت            

 
 ميکائيل نی برگ 

 ٢٠٠٧ سپتامير ١٣آفتون بالدت،
 

مدرسه عالی تربيت پليس در بغداد نما           
سازنده آن که     .  و ترکيب عجيبی دارد       

آمريکائی است، ساختمان را با يک                 
سيستم فاضالبی که از باال تا پائين                     
ساختمان را در بر می گيرد مجهز                    

سقف و ديوارها از نجاست      .  کرده است 
 . و شاش اشباع شده اند

اخيرًا رئيس شرکت ساختمانی سازنده،       
جنرالی از نيروی هوائی، به کنگره                
برای شهادت در اين رابطه فراخوانده           

نمايندگاه کميته بررسی با         .  شده است  
عصبانيت و نشان دادن انگشت  از او             
سؤال می نمايند که  چه بر سر ميليونها          
دالری آمده است که از بودجه وزارت           

آنها جواب می   .  جنگ مخارج شده است   
جنرال .  خواهند که حساب پس بدهيد            

 . جواب می دهد هيچی
روزنامه رولينگ استونه فاش می کند           

که چطور شرکت های شخصی خود را        
بر اثر جنک برای نفت ثرواتمند کرده           

اشغالی بود از بودجه     "  اين مارش    /  اند
که هيچ قدرت اشغالگری در         /  عمومی

تاريخ به اين اندازه کارآ و سودمند                      
 ."نبوده است

 اولين فرماندار نظامی                 پول برمر     
وزارت جنگ در عراق، اجازه يافت             

 تن   ٣۶٠ ميليارد دالر، يعنی            ١٢که   
. اسکناس را با خود به بغداد حمل نمايد         

.  ميليارد ناپديد شده است      ٩از اين مبلغ     
 عدد   ١٩٠٠٠٠همچنين اتفاقی برای            

اسلحه، يعنی يک سوم اسلحه ای که از          
آمريکا به مقصد عراق بار شده است              

 . رخ داده است
مفسرين و سياسيونی که به جنگ خوش       
آمد گفتند اکنون خيلی آرام و در گوشی           

 و نزديک ترين مردان به او،        بوشنزد  
اين را  .    از کم آوردن صحبت می کنند       

آنها شکست شرکت جنگی بر اثر                      
 . غرور و اشتباهات نام نهاده اند

اما همچنانکه روزنامه رولينگ استونه        
روشن می نمايد، حماقتی سيستماتيک           

در عراق آمريکا    .  در اينجا وجود دارد     
قدرت دولتی را امتحان می کند که بر             

خدمات دولتی و منافع خصوصی بنا               
يک دولت ايده آل           .  نهاده شده است       

سربازان زخمی  "  نئوليبرال که در آن        
شده، مجبور  به خريدن زيرپوش                      

در ."  هايشان به قيمت بازار هستند               
سود های بزرگ برای شرکت    " حاليکه  

های خصوصی  ضمانت شده است ،              
شرکت هائی که هر طور که دلشان می         
خواهد رفتار می کنند و هيج حسابرسی        

 ".برايشان وجود ندارد
همچنين طرح و برنامه های نا معقول            
ولی سود ده را می توان دراين جا،                    
سوئد، در نزد سيستم جديد بازنسشتگی،       
مؤسسات خصوصی شدۀ بهداشتی،                
وسائل حمل و نقل و شبکه های برقی              

اين محصولی است      .  رسانی پيدا کرد     
رهاشده از دموکراسی توده ای و                       

 که به         ١٩٠٠سازش طبقاتی قرن              
بورژوازی اجازه می دهد  فعاليت                    

 . شرکتی خود را امتحان نمايد
بوی تعفن شاش و نجاست  همه جا را              
از ساختمان پليس در بغداد تا مؤسسات         
بهداشتی خصوصی در سوئِد با انتخاِب        
آزاد فراگرفته و بينی را آزار می                       

 .*دهد

 
 

به ياد ياران به خون خفته دهه 
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همه ی اين سال ها، تالش گران سياسی          
و اجتماعی، زندانيان سياسی سابق و               
خانواده های جان باخته گان سعی کرده          
اند ديوارهای بلند سانسور و اختناق را           
در هم بريزند و با برگزاری جلسات                 
سخنرانی، يادمان، تظاهرات، سمينار و       
نوشتن خاطرات و اطالع رسانی، توده          
مردم ايران و افکار عمومی جهانيان را         
 . از اين فاجعه عظيم انسانی مطلع سازند

 
خانواده های جان باخته گان، همه ی اين   
سال ها با تحمل شديدترين فشارهای                 

راز "پليسی در ايران از فراموش شدن          
اين جنايت بزرگ جلوگيری             "  پنهان

آنها شجاعانه با حضور در           .  کرده اند  
خاوران و برگزاری مراسم های سال             
گرد و نوروز در مقابل توطئه های                    
رژيم برای پاک کردن صورت اين                   
جنايت از طريق تغيير فضای خاوران           

 . ايستادند

 
آن چه که همه  اين سال ها کمبود آن                   
محسوس بوده و طبيعتا شرايط آن نيز              
فراهم نبود،علی رغم گرايش طيف                   
وسيعی از فعاالن دانش جوئی، کارگری      
و زنان برای شرکت در مراسم های                 
خاوران در دو سه سال اخير، تبديل                   
خاوران به يک جنبش اجتماعی و                      
همبستگی عمومی با خانواده های جان           

با توجه به    .  باختگان زندان  بوده است       
وجود منابع گسترده خبری مستقل و اين        
واقعيت که رژيم انحصار خبری را از           
دست داده، امکان تبديل خاوران به يک         
جنبش اجتماعی در شرايط کنونی وجود       
دارد، در صورتی که حوزه عمل آن از          
چارچوب بسته خاوران با خواست                    
محاکمه آمران و عامالن کشتار زندانيان      
سياسی به سطح جامعه گسترش يابد و             
دادخواهی خانواده ها به عنوان يکی از          
مطالبات عمومی و حقوقی در عرصه            
اجتماعی طرح و در دستور کار جنبش          
های اجتماعی نظير جنبش کارگری،              
دانش جوئی و زنان، فعاالن آن ها و                  
وبالگ نويسان و روزنامه نگاران                    

 . وبالک نويس قرار گيرد

 
 ۶٠خاوران تنها سند کشتارهای دهه               

. نيست، يکی از مطرح ترين آنهاست             
طرح آن، طرح کشتارهای سراسری در      

طرح مطالبات آن خواست      .  ايران است 
همه خانواده های جان باخته گان در                 

نوزدهمين سال گرد   .  سراسر ايران است  
 فرصت مناسبی است برای         ۶٧کشتار   

طرح سراسری محاکمه آمران و                        
عامالن کشتار زندانيان سياسی، همه              

خانواده "  دادحواهی"گانی کردن جنبش     
های جان باخته گان و دعوت توده مردم         

 .   برای حضور در خاوران
 
 

باشد که با هم پيوندی جنبش های توده              
ای، زمينه انقالب اجتماعی و جامعه ای        
نو فراهم گردد که  در آن نه از زندان و            
شکنجه، نه از چوبه دار و ميدان تير، نه         
از سرکوب و سانسور و نه از استثمار            

 . و بردگی طبقاتی اثری نباشد
 

 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران
 ٢٠٠٧ اوت ١ برابر با ١٣٨۶مرداد ١٠
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ا                ادي ا ن ر ب ارگ ه ک گوی نشري گفت
اد          ح جمن ات کريمی، از اعضای ان
ن   ي م ل ع  م

  ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٢شنبه  -کارگر

گفتگو با ناديا کريمی، از اعضای                     
 انجمن اتحاد معلمين 

 هما آذر: مصاحبه گر 

 سالم خانم کريمی

با سالم از اينكه فرصتي بمن داده شد تا          
از طريق شما صحبت و گفتگويي با                
هموطنان و خوانندگان نشريه شما                    

 .داشته باشم بسيار سپاسگزارم

در ابتدا لطفا موقعيت کلی تحرکات و              
جنبش های معلمان، خواست ها و                   
مطالبات آن ها، موانع دستيابی به اين          
خواست ها و ميزان موفقيت آنها در               
دسترسی به اين خواست ها را به طور         

 .مختصر برای ما بيان کنيد

همانطور آه در جريان هستيد دور                   
جديد اعتراضات با تجمعات دهها هزار       

 آغاز شد و         ٨۵نفره ما در اسفند ماه           
حرآتهاي اسفند ماه در واقع نقطه                      

آه در اين   .  شروع و ابتداي راه ما بود         
تجمعات خواست افزايش حقوقها                      
متناسب با تورم، برخورداری از يک            
زندگی شايسته، اصالح سيستم آموزش        

خواسته های ديگر        ....  وپرورش و        
مابودند که خود را در شعارها و                         
اظهارات معلمان نشان داد و عليرغم              
اقدامات حکومت برای مقابله با                          

 ٢٦گسترش اعتراضات، اعتصاب                
 ٩٠ تا      ٨٠ فروردين با شرکت            ٢٧و

درصدی معلمان برگزار شد وبارديگر        
نشان داد آه ما مرعوب دستگيري و               
تهديد نميشويم و برعكس هر اقدام                     
حكومت ما را به ادامه اعتراضاتمان              

 .مصمم تر ميكند

اما متاسفانه با وجود اعتراضات                        
به حد اقل خواسته هاي ما هم         ,  گسترده  

در آستانه  ,  ما به ازا     .  جوابي داده نشد     
سال تحصيلي جديد و همراه با                              
بازگشايي مدارس شاهد رشد روز افزن       
محدوديتها در رابطه با معلمان                            

آشورمان ميباشيم آه در ادامه احكام              
و ثيقه هاي     ,  اخراج   ,  تبعيد   ,  انفصال   

مقرر شده در پي سلسله اعتراضات و            
انتقادات معلمان در سال جاري و سال            

در روزهاي اخير        ”.  گذشته ميباشد       
معلمان عضو تشکل هاي غيردولتي و          
صنفي در جلسات متعدد دادگاه قضايي         
و هيات تخلفات اداري شرکت کرده و            
احکام متفاوتي از انفصال از خدمت تا           

 .تبعيد و اخراج را دريافت مي کنند

اما به نظر من با اين حال جنبش                           
تا روزي آه   ,  معلمين پويا و فعال است       

به تمامي اهدافمان برسيم و تا روزي              
آه آه جواب خواسته ها و مطالبات حقه      
مان را در پشت ميله هاي زندان با                     

 .محاآمه و تبعيد نگيريم

تا چه حد لزوم پيوند تحرکات معلمان با        
ساير جنبش های اجتماعی ايران مثل           
جنبش کارگران، زنان، دانشجويان،             

را با توجه به خواست       ...  پرستاران و    
های مشترک اين جنبش ها احساس               

 می کنيد؟

هر حرآتي اگر بخواهد به هدف نهايي           
نيازمند اتحاد و انسجام آليه      ,  اش برسد   

عناصر شرآت آننده در پهنه هاي                    
من فكر ميكنم يكي از       .  اجتماعي است    

داليلي آه باعث شد حرآتهاي معلمين            
آنچنان آه بايد به نتيجه مطلوب نرسد              
اين بود آه ما ساير اقشار را در پشت               

آما اينكه در مورد            ,  خود نداشتيم        
آارگران و دانشجويان و ساير اقشار              

درست است  .  نيز اين نكته صدق ميكند       
آه يكي از ويژگي هاي برجسته جنبش          
معلمان سراسري و همگاني بودن اين           
اعتراضات بود ولي ما در طي ساليان           
متمادي ديده بوديم آه اگر خودمان                    
براي بهبود اوضاع اقدامي نكنيم و با               
اتحاد و يكسو شدن خواسته هايمان را             

آسي به فكر اين اوضاع        ,  دنبال نكنيم    
نيست و از اين به بعد هم با تكيه به                      
نقطه قوت ها و برطرف آردن همين              

, بايد با استحكام بيشتر         ,  نقاط ضعف     
در مورد بقيه    .  اين مسير را ادامه داد          

اقشار هم من فكرميكنم ميتوان با اتحاد           
و پشتيباني يكديگر گامهاي آيفي و                   
. موثر در پيشبرد اين اهداف برداشت            

چرا آه خواسته ها ممكن است در                      
ظاهرمتفاوت باشند اما در نهايت همه            

ما يك هدف واحد را دنبال ميكنيم وهمه          
مردم ايران يك درد و حرف مشترك                
دارند آه الجرم براي رسيدن به آن بايد         
با هم متحد باشند واين اتحاد هر چه                   
وسيع تر باشد بالتبع موفق تر هم                         

 .خواهيم بود

لزوم دستيابی به تشکالت مستقل و                
تاثير گذار را برای رسيدن به خواست           
های خود تا چه اندازه مهم ارزيابی می        

 کنيد؟

ما طی سالهای گذشته راههای مختلفی          
را برای رسيدن به خواسته هايمان                   

از اعتصاب        .  امتحان کرده ايم               
وتظاهرات مقطعی تا تالش برای                     

ولی همانطور  .  مذاکره وراههای قانونی  
که همه ميدانيم تمام اين تالشها بی                     

االن ديگر به اين نتيجه رسيده   .نتيجه بود 
ايم که تحقق خواسته هايمان با يک                    
مبارزه قاطع وگسترده ممکن خواهد              
بود وبه طور قطع و يقين تشکل برای             
پيشبرد هر مبارزه ای از نان شب هم               

بدون تشکل هيچ          .  واجب تر است         
اگر هم  .  مبارزه ای به سرانجام نميرسد     

حرکتی شروع شود يا بزودی سرکوب         
ميشود يا بر اثر تشتت و پراکندگی به              

اين واقعيت را هم       .جايی نخواهد رسيد    
در اعتراضات معلمان تجربه کرديم و          
هم تجربه اعتراضات بخشهای ديگر             

بنابر اين هرچه ما          .  آنرا تاييد ميکند      
متشکلتر باشيم شانس به نتيجه رسيدن           

اما در رابطه با      .  حرکتمان بيشتر است   
حاآميت آه قطعا ما با برخورد و                       
محدوديت مواجه خواهيم شد با اينكه               
خواسته هاي ما کامال بر حق بوده و در         
بيان برخي مسئولين نيز گاها تصريح            

اما همه ميدانيم آه هر خواستي           ,  شده   
چه سياسي و چه صنفي بالفاصله با                 
محدوديت و تعرض از جانب دولت                 
مواجه ميشود اما تجربه ما اين است آه         
مصرانه خواسته هايمان را پي بگيريم          
و قطعا حضور يك و نيم ميليوني ما سر         
آالسهاي درس تاثير گذار خواهد بود،          

 .اگر وحدت و انسجام داشته باشيم

نظر شما نسبت به محتوای جنبش                   
معلمان به لحاظ ماهيت مطالبات و                   
اينکه تا چه اندازه اين خواست های               
صنفی به خواست های راديکال                        

گسترش يافته           
 ١٣بقيه در صفحه 
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ا                ادي ا ن ر ب ارگ ه ک گوی نشري گفت
اد          ح جمن ات کريمی، از اعضای ان
ن   ي م ل ع  م
معلمين و فرهنگيان درحالي به استقبال        
سال تحصيلي جديد ميروند آه انبوهي           
, دغدغه هاي شغلي و معيشتي دارند               

بسياري از همكارانمان از بابت                          
محدوديتهاي فزاينده عليه معلمين و                 

حل نبودن مشكالت معيشتي     ,  فرهنگيان
وعدم پرداخت حقوق هاي عقب مانده             
توسط دولت معترضند آه اين اعتراض       

در .  را هم در تجمعات خود نشان دادند         
واقع دولتي که با شعار آب و نان مردم            

، ٨۵بر سر کار آمده بود، در زمستان            
علنا مانع تصويب نهايي و اجرايي                   
اليحه مديريت خدمات کشوري شد، تنها      
با اين بهانه که دولت قادر به تامين                     
اعتبار الزم براي ترميم حقوق معلمان          

گيري      موضع.  و بازنشستگان نيست        
اي که معلمان از        دولت در مقابل اليحه     

ها پيش به آن دل بسته بودند، باعث           سال
اعتراضات صنفي   .  رنجش معلمان شد    

معلمان در دوره فرشيدي به لحاظ                     
همچنان که  .  سابقه بود   فراگير بودن بي   
ها و    ها و نوع مجازات       آمار دستگيري 

 سال گذشته      ٢۵گستردگي آن نيز در           
بالطبع در چنين شرايطي      .  نظير بود   بي

معلمان بايد به فكر راهكارهاي جديد و          
استمرار اعتراضات باشند و اهداف               
خود را هر چه بي شكاف تر پي                           

من فكر ميكنم اتفاقا هر چه             ,  بگيرند   
بيشتر بايد اين خواسته ها به صورت               
راديكال پي گرفته شود تا به نتيجه و                 

 .منظور نهايي دست پيدا آند

موقعيت جنبش معلمان در آستانه سال         
جديد تحصيلی و با توجه به نزديک                 

 مهر، روز جهانی معلم را        ١٣شدن به   
 چگونه ارزيابی می کنيد؟

در واقع بازگشايي مدارس در سال                   
 درشرايطي انجام           ٨٧-٨۶تحصيلي      

ميگيرد آه در سه ماه گذشته در                           
فرصت تعطيلي مدارس بسياري از                
معلمان با تبعيد تعليق از خدمت اخراج          
و بازخريد مواجه شدند تا زمينه هاي              
حرآتها و اعتصابات آينده خشك شود             
چرا آه سال گذشته جنبش معلمين ايران       

يكي از فعالترين جنبشهاي ميهنمان بود        
. و تا روز تعطيلي مدارس ادامه داشت          

اما با اين حال ما هنوز هم شاهد                            
پيگيري اعتراضات از سوي همكاران         

خيلي ها با وجودي آه طي اين        .  هستيم  
مدت خيلي سختي آشيدند اما هنوز                   
مصرانه در پي احقاق حقوق معلمان               
هستند و خواستار از سر گيري اين                   
اعتراضات تا روز رسيدن به اهدافشان        

 .ميباشند

بدون شك باشروع سال تحصيلي جديد           
و باز شدن مدارس و حضور يك و نيم             

دوباره خواسته  ,  ميليوني ما سر آالسها     
هايمان رو بازگو خواهيم آرد و براي            
رسيدن به آنها از هيچ آاري فروگذار             

وحتما دراتحاد و همسويي هر        .  نميكنم  
چه بيشتر خواهيم توانست اقدامات آيفي      
و مثبتي در جهت اعتالي تعليم و تربيت   
برداريم و در بهبود شرايط فعلي                         

 .تاثيرگذار باشيم

با تشکر از شما، اگر در پايان مطلبی             
 .باقيمانده، بفرماييد

در پايان من ميخواستم به دوستان بگويم       
آه با اتحاد و همسويي هر چه بيشتر                 
خواهيم توانست اقدامات آيفي و مثبتي          
در جهت اعتالي تعليم و تربيت برداريم       
و در بهبود شرايط فعلي تاثيرگذار                    

اگر براي رسيدن به منزلت و           .  باشيم   
جايگاه واقعي خود دست به دست هم               
بدهيم حتما ميتوانيم گامهاي آيفي و                  

 .ارزنده اي برداريم

از آنجايي آه دردها و حرفهاي همه ما           
, مشترك است   ,  از هر قشري آه هستيم     

بايد هر چه همسو تر و در انسجام                      
بيشتري در راستاي رسيدن به اهداف            

شايد بي ربط نباشد     .  مشترك عمل آنيم     
آه به گوشه اي از دردهاي همكاران               
حق التدريسي مان اشاره اي داشته                    

همانهايي آه از هر گونه حقوق        ,  باشيم  
بيمه ,  آافي براي تامين زندگي                       

, پول آافي      ,  بيمه بيكاري      ,  درماني   
بن کارمندي؛ سهام        ,  ارتقاي شغلي        

عدالت ؛سهميه ي کنکور؛ افزايش                    
حق هزينه    ,  حق مديريت        ,  حقوق    
تعيين محل خدمت با توجه به          ,  مسكن  

درنظام آموزش و    ....  سابقه تدريس و      
, پرورش ايران اسالمي محروم هستند         

هيچ گونه حقي هم براي دفاع از حقوق          

البته اين تنها درد و                  .  خود ندارند    
موضوع همكاران حق التدريسي ما                

پرواضح و بديهي است آه                 ,  نيست
امروز حرفها و دردها مشترك و درمان       
نيز در گرو اتحاد و همدلي و همكاري            
. همه جانبه فرهنگيان و معلمان است             

سكوت و اتالف وقت معلمان نتيجه اي           
جز بدتر شدن و پيچيده شدن اوضاع را          

ما معلمان     .  بدنبال نخواهد داشت               
چارچوب ها را درك مي آنيم ، شرايط          
سياسي و بيروني را به روشني مي                   
فهميم و فقط و فقط نسبت به تبعيض                  
هاي ناروا و مديريتهاي ناآارآمد حاآم          
بر وزارت آموزش و پرورش                             

آنهم با دليل و مدرك و سند         .  معترضيم  
هر گونه خدشه به گوشه     .  و منطق قوي    

اي از موارد ذآر شده باال دقيقا عمل                
آردن به خواسته دولت مبني بر خفه                

شروع .  آردن اعتراضات صنفي است      
دوباره اعتراضات و اعتصابات در                
آنار اطالع رساني گسترده و پيگيري           
همه جانبه اليحه مديريت خدمات                      
آشوري ميتواند تاثير گذار و امري مفيد      

هفته اول مهر ماه ميتواند         .  واقع شود     
براي ما سرنوشت ساز و تعيين آننده              

شايد فرصتهايي آه با از دست             ,  باشد
دادنشان ديگر هيچ گاه بر نخواهند                    

ميتوانيم فرصت شروع سال             .  گشت
تحصيلي جديد را به دقايق طاليي براي        

تا ,  پيگيري مطالباتمان تبديل آنيم                
اوضاع از اينكه هست بدتر نشده و رو           

 .*به بهبود گذارد

 ١٢بقيه از صفحه 
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به نقل از سايت شورای همکاری تشکل       
ری          ارگ ن ک ي ال ع ا و ف  ه

 
از طريق يکی از سايت های اينترنتی            
مطلع شديم، کارگران کارخانه ی                      
آزمايش در مرودشت شيراز در اقدامی        

و .  اعتراضی دست به اعتصاب زده اند      
در پی آن بوديم که خبر تازه تری از                 
. اين اعتراض کارگری به دست آوريم         

به سايت گوگل مراجعه کرديم، فقط                 
خبر کوتاهی مبنی بر                                                  

کارگران مرودشت در اين            اعتصاب
سايت وجود داشت و مطمئن شديم خبر          
اعتصاب کارخانه ی آزمايش درست             

خبر منعکس شده حاکی از آن              .  است
 کارگر اين کارخانه،      ١۴٠٠بود که از      

 نفر  ۴٠٠ کارگر اخراج شده و          ١٠٠٠
بقيه نسبت به اخراج همکاران خود                  

 نفر باقی مانده    ۴٠٠از  .  معترض هستند 
بنابراين با  .   نفر رسمی هستند    ٢٠٠نيز  

 ٢۶داشتن اين اطالعات حداقلی روز             
مرداد به طرف شيراز حرکت کرديم و         

 مرداد خود را به کارخانه      ٢٧در تاريخ   
اما برای تهيه ی گزارش و             .  رسانديم

گفت و گو با کارگران با موانعی مواجه         
گزارش زير حاصل گفت و               .  بوديم

 :گوی ما با کارگران اين شرکت است
  

 ٧کارخانه ی آزمايش واقع در کيلومتر         
شيراز، در گذشته ای       -جاده ی اصفهان  

 نفر کارگر   ١۴٠٠نه چندان دور دارای      
بود، که با تعديل نيرويی که انجام گرفته 

 نفر  ۴٠٠در حال حاضر اين تعداد به            
از قرار معلوم به دنبال   . تقليل يافته است 
 قانون اساسی و در           ۴۴اجرای اصل      

راستای داستان خصوصی سازی                    
کارخانه از طريق زد و بندهای                           
معروف و گرفتن وام از بانک ها، اين           
کارخانه به شخصی به نام دکتر داودی          

داودی در اولين اقدام     .  واگذار شده است  

پس از تصاحب کارخانه دست به تعديل        
نيرو می زند و در پی اخراج و                             
بازخريدی کارگران برمی آيد و                         

می کند که کليه ی پرسنل می               اعالم   
. توانند با چهار ماه بازخريد شوند                     

کارگران وقتی از اين تصميم مطلع می         
شوند در يک حرکت اعتراضی در                  

 اقدام به اعتصاب      ٨۵ اسفند    ٢۴تاريخ  
می نمايند و تصميم می گيرند که                        
صدای اعتراض خود را به گوش                      
سايرين نيز برسانند، لذا به محوطه ی            
بيرونی کارخانه رفته و جاده ی                          

با .  شيراز را مسدود می کنند        -اصفهان
اين عمل کارگران همانند ديگر حرکت         
های اعتراضی نيروی انتظامی برای           
سرکوب کارگران در صحنه حاضر              

اما با ايستادگی آنان پای               .  می شود   
استاندار نيز به اين حضور اعتراضی           

با آمدن استاندار کارگران     .  باز می شود  
خواسته ها و مطالبات خود را از جمله           
حقوق معوقه و اين که مدير عامل                      
کارخانه قصد تعطيلی کارخانه و بيکار        
کردن کارگران را دارد، مطرح می                

استاندار نيز با دادن وعده و وعيد         .  کنند
و  های هميشگی، مثل وام ده ميليونی             

صحبت هايی مبنی بر اطمينان خاطر            
کارگران از اين که شرکت به وضعيت         
سابق برخواهد گشت آن جا را ترک می    

اما طولی نمی کشد که در همان              .  کند
 نفر از کارگران را با           ١۵٠اسفند ماه     

در .  می کنند     سالی يک ماه بازخريد       
 کارگران مجددًا      ٨۶ مرداد      ١۵تاريخ   

دست به اعتصاب زده و خواهان                        
دريافت حقوق عقب افتاده ی فروردين          

در روز   .  و ارديبهشت خود می شوند         
 نيز در مقابل استانداری                  ٨۶/٢۵/۵

تجمع می کنند و موفق به دريافت دو                
در .  ماه حقوق معوقه ی خود می شوند         

حال حاضر کارگران با حضور در                 
کارخانه بعد از خوردن ناهار به خانه             

به نظر می     .  های شان باز می گردند         
رسد که مدير عامل شرکت قصد                        
تعطيلی کارخانه و اخراج يا باز خريد            
کامل کارگران را دارد و اين شرکت               
اکنون به حالت نيمه تعطيل درآمده و               
پرسنل نيز روز خود را در حالی که                

 .بيکار هستند سپری می کنند
 

در حاشيه ی تعطيلی کارخانه ی                        
آزمايش در همان مرودشت شيراز                  
مطلع شديم که کارخانه ی قند،                             

ی آرد دادلی، مجتمع گوشت            کارخانه
پارس و کارخانه ی چرم سازی                          
کارگران خود را با داشتن سابقه ی                   
کاری باال اخراج کرده اند و هر چهار            
واحد توليدی ياد شده نيز تعطيل شده                

 .اند
 

 ۴۴با در دستور کار قرار گرفتن اصل         
قانون اساسی بار ديگر شاهد تهاجم                  
گسترده تر سرمايه داران به ابتدائی                 
ترين حقوق کارگران از جمله داشتن              
. حداقل دستمزد بخور و نمير هستيم                

تحت نام خصوصی سازی، تعطيلی                
کارخانجات و بيکارسازی کارگران              
ابعاد گسترده ای به خود گرفته است،              
نبود تشکل های کارگری مستقل از                 
دولت و کارفرما طبقه ی کارگر ايران           
را با مشکالت عديده ای از جمله دفاع            
از حقوق اوليه ی خود روبرو کرده                  

تنها تشکل موجود در کارخانه ی       .  است
. آزمايش شورای اسالمی کار می باشد        

ما ضمن تماس با اين شورا خواهان                 
اطالع از وضعيت کارگران در ارتباط        

و نگرانی های شان مبنی        با خواسته ها  
آنان .  بر احتمال تعطيلی کارخانه شديم        

ضمن خودداری از ارائه ی هر گونه              
اطالعاتی ما را به خانه ی کارگر و                  
کانون رسيدگی به شکايات در وزارت         

 .دادند  کار ارجاع
 

برحسب آخرين اطالعات رسيده                       
کارگران اين شرکت در ادامه ی                        
پيگيری خواسته ها و مطالبات خويش،         

 مجددًا اقدام به              ۵/۶/٨۶از تاريخ          
 .اعتصاب نموده اند

                                                 
 شاهرخ -اصغر      

                                                 
        ٣٠/ ۵/١٣٨۶ 

                                           
ا و         ل ه ک اری تش ک م ورای ه  از ش

ری           ارگ ن ک ي ال ع    ف

 ١۵بقيه از صفحه 

! احکام بیدادگاه سقز علیه فعاالن کارگری لغو باید گردد  



 ١۵ 

 
ری     ارگ ار ک ب ار   -اخ ح ک وان  س

 مرگ دو کارگر ايران خودرو
 

 دوستان
اين ساعت آاري و اين شرايط آاري             

مورد قبول ما نيست هيچكسي حق                    
ندارد با زور چيزي را به آسي تحميل           
آند انسان آزاد بدنيا آمده و مي خواهد              

 .آزاد باشد                                                                           
زي زياد            آارآردن احتياج به انر               

اگر امروز پيمان در ميان ما                    دارد
 .نيست قرباني همين شرايط آار شد

 
ما در روزهاي آينده آه مديريتها به                  
سالنها خواهند آمد تا آنار آارگران                  
افطار آنند به عنوان اعتراض سالن                
غذاي خوريها را ترك خواهيم آرد مگر    
 .به اين خواستهاي ما جواب بدهند                    

ساعت آاري بايد آاهش يابد آار               -١
ورود به اآثر          (  ساعت     ١٢آردن     

 و خروج از اآثر                 ٣٠/٥سرويسها     
بدون )   مي باشد           ٣٠/٥سرويسها       

خوردن و آشاميدن در اين هواي گرم و          
ساعت طوالني غير قابل تحمل مي                  

 .باشد
مديريت بايد درب رستورانها را باز        -٢

گذاشته و غذاي سرد و آماده در اختيار           
همكاران آه قادر به روزه گرفتن نيستند      

 .قرار بدهد                                                                         
نيروهاي حراست و انجمنهاي حق           -٣

تفتيش آارگران را در محيطهاي سالن          
بخصوص موقع ناهارو شام را نداشته           

 .باشند
شرايط اعالم شده از طرف شرآت         -  ٤

براي آم نكردن بدهي در ماه رمضان             
مورد قبول ما نيست چون چيزي براي          
ما ندارد بلكه فقط يك قسط عقب مي افتد         
ولي اآثر آارگران خرج زندگي دارند          
بيرون بدهي دارند درآستانه باز گشائي        
مدارس هستيم بچه ها لباس مي خواهند         

اآثر آارگران        .وسايل مي خواهند        
حقوق %  ٧٠بيش از       .  بدهكار هستند  

. دريافتي به بانكها پرداخت مي شود               
آارگران نمي توانند بااين حقوق                        
دريافتي بدون اضافه آاري امور                       
زندگي خودرا بچراخانند مديريت يا بايد      
سرويس اضافه آاري را داير آند و يا            

به همه ساعت اضافه آاري طبق ماه               
 .تير پرداخت آند

 
ما ياد پيمان و تمام آارگرانی آه در اثر         
محيط های نا امن آاری به خصوص              
اميد اوالدی و همکاران تازه جان باخته        
مان علی اکبر شورگشتی و محمود خيام    
و دهها کارگر ديگر که در طی يک                  
هفته درزمان تعطيالت تابستانی جان            

را گرامی می         خودرا از دست دادند       
ما ياد همه زندانيان در بند به                .  داريم

خصوص کارگران زندانی آقای اسالو          
ومحمود صالحی را گرامی می داريم و        
خواهان آزاذی فوری زندانيان در بند             

جوانان بی گناه بنام       هستيم ما اعدامهای  
شرور را که قربانی محيطهای نا امن             
اجتماع می باشنند را شديدا محکوم می          

ما خواهان لغو اعدام و شکنجه             .  کنيم
 .عليه بشريت هستيم

 
گرامی باد ياد پيمان و تمام آارگران                

 جان باخته شرايط نا امن کاری
 

 جمعی از آارگران شرآت ايران خودرو     
86/6/22 

com.yahoo@ikcokar 
 

روز دوشنبه بيست وششم شهريورماه           
بعد از ظهر       ٤ مقارن ساعت           ١٣٨٦

يکی ديگر از کارگران جوان شرکت             
 ٣در سالن پرس شماره          ايران خودرو  

اثر بر خورد با قالب در دم کشته                  در
 ساله   ٢٦می شود علی امامی کارگر             

در شيفت دوم کارمی          که ٣سالن پرس 
بر خورد قالب با                       کرد دراثر      

جان خودرا از دست می             ديگر   قالب
اين حادثه دراثرنادرست بر داشتن        دهد

قالب با جرثقيل بوجود می آيد وعلی                
بين دوقالب       تاب قالب    امامی در اثر      

گير می کند و شدت حادثه طوری بوده           
بيمارستان  قبل از رسيدن به        که ايشان 

 .در دم جان می بازد
 تعطيلی سالن پرس

به دنبال اين حادثه کارگران پرس توليد         
را متوقف می کنند ولی مديريت از                   
ترس گسترش اعتراض بالفاصله سالن       

روانه  پرس را تعطيل و کارگران را             
خانه هايشان می کنند اين دومين حادثه          

کشته شدن کارگران ايران خودرو                   
 درعرض بيست روز می باشد 

ما مرگ اين کارگر جوان را به خانواده        
ايشان وخصوصا کارگران سالن پرس         

 .*تسليت می گوييم
 

 جمعی از کارگران ايران خودرو
 

ت         رک ری ش ارگ اب ک ص ت اع
ت     رودش ش م اي   آزم

 
 در اعالميه ای که       ٨۵ آذر       ١۵در تاريخ    

از جانب اتحاد کميته های کارگری داده                 
شد، خبر تأسيس شورای همکاری تشکل ها       

و فعالين کارگری  و هدف از به جود آمدن             
اما برای آنکه ابتدا     :  "آن چنين اعالم گرديد    

به ساکن شورای همکاری شکل بگيرد و              
راه را هموار نمايد ضروری است بر                     
اساس هدف بالفعل آن يعنی مبرمترين                    
مطالبات جنبش کارگری که همه بر آن                   

امنيت شغلی، حق آزادی     :  توافق داريم مثل   
تشکل و بويژه خنثی کردن تهاجم به فعالين          
جنبش کارگری آغاز نماييم و شورايمان را        

... بنابراين شورای همکاری      .  ايجاد نماييم 
بدون هيچ پيش شرطی ايجاد خواهد شد و             
ضمن پرداختن به هدف بالفعلش می تواند            
در کنار آن بحث تشکل فراگير را به تبادل           

تا کنون  شورای همکاری         .“نظر بگذارد 
تشکل ها و فعالين کارگری با شرکت در               
مبارزات کارگری و دادن فراخوان به                    
مبارزه و بيانيه در اين جهت گام برداشته              

به عنوان نمونه می توان به                          .  است
تظاهرات اول ماه مه امسال در تهران                    
اشاره کرد که برای اولين بار در اين روز            
کارگران با فراخوان شورا و سنديکای                  
کارگران شرکت واحد، خواست و نيازهای       
خود را بعد از سال های اوليه انقالب فرياد          

 .زدند
چندی قبل ما اعالميه تدارک يک بولتن                 
برای بررسی مسائل و نيازهای جنبش                   
کارگری و ايجاد همدلی و همرائی در ميان         
فعالين کارگری و روشن تر نمودن راه                  
مبارزه طبقاتی کارگران را، از جانب                    

در پی آن، خير            .  شورا دريافت کرديم       
تأسيس سايت شورای همکاری طی يک               

 .اطالعيه به خارج از کشور رسيد 
را به خواندن      !  اکنون خوانندگان به پيش       

اولين مطلب درج شده در سايت  شورای               
 !پيشبه  . همکاری فرا می خوانيم

    

 ١٦بقيه از صفحه 

 ١٤بقيه در  صفحه 

!منحل بايد گردند“ شوراهاى اسالمى”و “ خانه آارگر”  
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ری      ارگ ار ک ب  اخ
 اعتصاب

 
 کارگر نيشکر هفت          ٥٠٠٠اعتصاب    

 تپه
 

 ۵٠٠٠ کارگربنا بر گزارش وبالگ             
کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه، چندين       
ماه است که برای دريافت حقوق خود             

مقامات مختلف مذاکره کرده و به                 با
 ٢١اعتصاب نيز پرداخته اند چهارشنبه      

شهريورماه بار ديگر دست به اعتصاب       
کارگران تمامی بخش های اين           .  زدند

دريافت نکردن   کارخانه در اعتراض به   
حقوق معوقه خود در اين اعتصاب                  

همچنين چندی پيش نامه     .  شرکت کردند 
ای به سازمان های بين المللی کارگری        

ارسال کردند و خواهان         و حقوق بشر    
پی گيری وضعيت خود از سوی                        

 .سازمان های بين المللی شدند
در نتيجه اعتراضات تاکنونی مسئوالن        
کارخانه تنها بخش کوچکی از حقوق             
معوقه ی آن ها را پرداخت کرده اند و             
مدعی شده اند که در صورتی می                      
توانند حقوق معوقه ی تمام کارگران را        
بپردازند که ماشين آالت و زمين های            

و پس  .  زراعی شرکت به فروش برسد      
 ۵٠٠٠ از ان نيز سرنوشت شغلی                   

و .  کارگر اين کارخانه نامعلوم است            
امکان بی کار سازی آنان و نيز                           

 .کارگران صنايع وابسته جدی ست
 

 سوانح کار
 

 مرگ دو کارگر ايران خودرو
 
 

پيمان رضی   هنوز چند روز از مرگ           
 خودرو به دليل فشار         کارگر ايران  لو   

علی طاقت فرسای کار نگذشته بود که          
 جان خود را در يک سانحه کار            امامی

 .در همين کارخانه از دست داد
 دو اطالعيه پی در پی کارگران ايران          

خود رو را در باره اين دو سانحه که                
مستقيما به شرايط  دشوار و نا ايمن کار        

 :مربوط اند در زير می خوانيد 
 

اعالميه جمعی از کارگران ايران در               
اعتراض به مديريت و ياد بود پيمان              

 رضی لو
 

 دوستان و همكاران گرامي                                   
اگر پيمان جان خودرا از دست داد به              
خاطر ساعت آار زياد بود اگر اميد                 
اوالدي مرد به خاطر شريط سخت                   
آاري بود و اگر امروز دهها نفر ديگر          
معلول واز آار افتاده شده يا جان                         
خودرا از دست مي دهند به خاطر                     
محيط نا ايمن آار مي باشد آيا شرايط               
آاري بهتر شده است آيا محيط هاي آار        
ايمن شده اند آيا رفاه زندگي ما باال رفته         
 است مطمئنا جواب همه مان منفي است       

ماه رمضان از راه رسيده است ماهي             
آه براي ما آارگران چيزي جز زجر و        
عذاب دست آوردي ديگري ندارد چون        

 ساعت بيايد آار       ١٠بايد طبق معمول       
آنيم و از طرفي نتوانيم بدهي مان را               
 پرداخت آنيم و يا با آرامش زندگي آنيم

. 
در حاليكه دولت با بوق آرنا اعالم                    
آرده است در ماه رمضان ساعت                     
آاري آاهش خواهد يافت شرآت ما نه          
تنها ساعت آاري را آاهش نداده است           
بلكه با زدن از وقت چاي خودمان آنرا           
زياد آرده است طبق اعالم مديريتهاي          

 سالنها ساعت شروع آار از ساعت               
 دقيقه    ٤٥/٦ دقيقه به ساعت                ٥٥/٦

تغيير يافته است و از طرفي پايان آار            
 اعالم شده است      ١۵/٤٥نيز به ساعت      

ساعت    همانطوريكه مالحظه مي آنيم      
آاري حتي نسبت به زمان عادي                        
افزايش يافته است چون مديريت دلش            
به حال ما سوخته و نگذاشته زمان                     

 صبحانه تلف شود
 دوستان

در حاليكه طبق اعالم رسمي دولت                  
ساعت آاري در همه ادارات حدود                  

دوساعت آاهش يافته است پس چرا                 
ساعت آاري ما آاهش نيافته است                    

 ساعت يكسره     ١١چطور ما آارگران       
  ساعت    ٥آار آنيم و لي ديگران                      

خيلي از دوستان تحمل اين وضع را                 
ندارند در اين تابستان گرم تهران با اين         
 فشار آاري خيليها از پا مي افتند                        

براي اينكه خيلي دوستان مريض نشوند       
يا مريض هستند مجبورند چيزي                       
 بخورند ولي آجا و چطوري                                 

نيروهاي حراست همچون شمشير                   
دامكلوس باال سر آارگر بدبخت ايستاده       
اگر از دست حراستيها نجات پيدا آني            

 .انجمنيها اجازه اين آار را نخواهند داد        
تنها جاي امن براي            با آمال تاسف      

آارگر دستشوئيها مي ماند نانهاي                     
ريخته در دستشوئي نشان از اين آارها         

راستي چرا آارگران اين آار       .  مي دهد 
چون آارگران        را انجام مي دهند             

اتاقهاي در بسته ندارند آه بروند در                 
آنجا چيزي بخورند آيا راستي جاي                  
تاسف نيست مدير حراست اعالم آرده          
است آه اگر آسي مشكلي دارد و نمي             
تواند روزه بگيرد برود در اتاقهاي در           
بسته چيزي بخورد آسي نيست به اين            
آقا بگو يد آجا ست اتاقهاي دربسته                   
راستي آنهاي آه دم از مسلماني مي                  
زنند و نان را باالتر از قرآن مي دانند              
چه جوابي براي اين آارها دارند                        
يكروزي داشي غضنفري بود حداقل يك      
اظهار نظري مي آرد ولي امروز                    
درهاي مديريت به روي آارگران بسته        

مدير عامل وقتي آه به               .  شده است   
آيد دو روز قبل همه جا قرق      سالنها مي 

مي شود مبادا آارگري با مديرعامل               
حراست و روابط عمومي      .  حرفي بزند 

جلسه توجيهي مي گذارند آه هيچ                      
آارگري حق ندارد به طرف مدير                    
عامل برود و گرنه هر چه ديديد از                    

ماشاله مدير روابط    .  چشم خودتان ديديد   
عمومي نيز بعد از رفتن داشي غضفر           

مدير .  آسي نه اورا ديده و نمي شناسد           
 .منابع انساني نيز  جاي خود دارد

 ١۵بقيه در  صفحه  


