
   !! انتفاعییگفتگو              
 
 به مناسبت سفر هيئت اعزامي اتحاديه اروپا به ايران
 

  ارژنگ بامشاد                              
  

به دنبال انتخابات فرمايشي مجلس هفتم و اعتراض اتحاديه اروپا به 
حذف آانديداهاي اصالح طلب طالب شرآت در انتخابات، اين حدس 

ح گرديد آه اتحاديه اروپا از اين پس سياست جديدي و گمان ها مطر
. در قبال حكومت ماليان در جمهوري اسالمي در پيش خواهد گرفت

اما پس از آنكه انتخابات فرمايشي رهبر رژيم برگزار شد و مجلس 
دست نشانده ولي فقيه آغاز به آار آرد و اصالح طلبان نيز دست و 

حضار شده گان به دادگاه پاي خود را جمع آردند آه در ليست ا
هاي قوه قضائيه قرار نگيرند، اروپائيان مجددًا سياست تداوم  

بر اين روال است آه . گفتگوهاي خود با رژيم ايران را از سر گرفتند
 يك هيئت هفت نفره از اتحاديه اروپا براي 83خرداد23روز شنبه 

گفت و گو با رهبران رژيم و مقامات قضائيه جمهوري اسالمي 
روشن است آه . پيرامون نقض حقوق بشر وارد تهران شده است

گستردگي نقض حقوق بشر در جمهوري اسالمي و تداوم روزانه ي 
آن ، بي اعتنايي آامل رهبران رژيم به  هشدارهاي داخلي و 
خارجي پيرامون رعايت حقوق بشر، و بي تاثير بودن سفر چنين 

 اتحاديه اروپا نيز بر هيئت هايي ، امر پوشيده اي نيست و مقامات
اما سئوال آليدي اين است آه چرا .  اين واقعيت ها واقف هستند

دو طرف بر تداوم اين گفت وگوها اصرار دارند و به تداوم آن رضايت 
                               .مي دهند
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  بحثی در باره رابطه سرنگونی و خشونت طلبی
 

  شهاب برهان            ) قسمت دوم و آخر   (   
 

  ؟ شکل ِاعمال زور را چه کسی تعيين می کند
با آنچه به اختصار در رابطه با ملزومات و اسباب سرنگونی گفتم، 

مد نظر من هست، روشن شده »  ِاعمال زور« اساس آنچه از 
 کسی تعيين می کند که شکل ِاعمال زور، قهرآميز یا اما چه. است

  مسالمت آميز باشد؟ 
 استحاله چی های ما که هيچ راهی برای منع دولت از توسل به 
خشونت ندارند، مسالمت جوئی شان تنها در منع مردم از توسل 

آنان که مسالمت و قهر را مسئله ! به خشونت خالصه می شود
ند و  گمان می کنند که توسل به تمدن و وحشيت قلمداد می کن

قهر یا پرهيز از آن، ریشه در فرهنگ و تربيت، و خواستن و نخواستن 
دارد، یا نسبت به زمينه های عينی قهر سياسی جاهل اند، و یا 

  .عمدا تجاهل می کنند
» خشونت طلبی « قدر مسلم این است که مردم هيچ نفعی در

متوسل بشوند، به این دليل اگر آنان به خشونت عليه دولت . ندارند
است که خشونت دولتی بر آنان ِاعمال می شود وهر راه دیگری را 

اما اقليتی که قدرت . برای دستيابی به حقوق خود بسته می بينند
اقتصادی را در اختيار دارد، مالکان خصوصی وسائل توليد و توزیع، 

، و نيز صاحب امتيازان، رانت خواران، صاحب منصبان دزد و چپاولگر
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 انتخابات پارلمانی اروپا تسويه حساب ياعصييان؟ 
                        

4  در صفحه                  جمشيد پدرام          
   

 
  

   !فجيره، در زير آفتاب داغ       
  
                  الله حسين پور                           

 
بد این اولين بار نبود که در شهری کوچک، دور افتاده در امارات، ال

فجيره، نامی که از . فاجعه ای در ابعادی عظيم به وقوع پيوست
  . اذهان حذف نخواهد شد

البد هرسال در فصل معينی، در روز معينی، کاميون های حامل 
، به محل معينی در دختران نوجوان و احتماال برخی پسران نارس

فجيره می رسند، آنجا اطراق می کنند، دختران را که البد نحيف و 
الغر و رنگ پریده هستند، در زیر آفتاب داغ  در کنار هم قرار می 
دهند، و البد مردانی با چشم های حریص و با لبخندهای هرز، آنان 

 زنند، را از زیر نظر می گذرانند و انتخاب خود را می کنند، چانه می
قيمت کمتری پيشنهاد می کنند،  تعدادی را می خرند و می برند تا 
شيره جانشان را بمکند و روح و جسم شان را به زنجير کنند، چند 

   ...... سالی از آن ها سود ببرند و بعد
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  گفتگوي انتفاعی          
  
  

هدف جمهوري اسالمي از تداوم اين مذاآرات ، چه در 
عرصه ي حقوق بشر و چه در ديگر عرصه ها آامًال روشن 

آن ها در شرايطي آه دولت جورج بوش فشارهاي  . است
 را تشديد مي آند و برنامه هايي براي خود بر رژيم اسالمي

گوشمالي اين رژيم دارد، به آن نياز دارند آه از وزنه ي 
بازي . اتحاديه اروپا براي آاهش اين فشارها استفاده آنند

ديپلماتيك جمهوري اسالمي با برگ اروپا در جريان مسئله 
تالش هاي هسته اي ايران و بررسي هاي شوراي حكام 

اتمي سازمان ملل ، آامًال اين نياز آنترل تسليحاتي 
از اين پس نيز تالش . جمهوري اسالمي را آشكار مي آند

مقامات رژيم اسالمي براي بازي با برگ اروپا گسترده تر 
زيرا مقاومت آشورهاي قدرتمند اروپايي در . خواهد شد

قبال سياست هاي دولت آمريكا درعراق و شكست اين 
، نقش اتحاديه اروپا در آشور در پيشبرد طرح هاي خود

ناآامي جورج . مناسبات بين المللي را افزايش داده است
بوش در قانع آردن فرانسه و آلمان به شرآت دادن نيروهاي 
پيمان نظامي ناتو در عراق و عقب نشيني ملموس آمريكا 
در جريان تصويب قطع نامه شوراي امنيت سازمان ملل در 

يكا بايد بيش از گذشته قبال عراق، نشان مي دهد آه امر
. به نقش و اهميت اروپا و آشورهاي اصلي آن واقف شود

تنبيه حزب راست اسپانيا از سوي مردم اين آشور و 
همچنين شكست مفتضحانه حزب آارگر انگليس در 

ژوئن برگزار شد، 4انتخابات شهرداري ها آه روز جمعه 
نشان مي دهد آه جناح همسو با آمريكا در ميان دولت 

اي اروپايي روز به روز ضعيف تر مي شود و اين امر نقش  ه
آشورهاي اروپايي منتقد سياست هاي دولت فعلي امريكا 

و تقويت اين . را در مجموعه ي اتحاديه برجسته تر مي آند
نقش است آه دولت جمهوري اسالمي را نيز واميدارد بيش 

  . از گذشته به بازي با برگ اروپا روي آورد
 اروپا از تداوم مذاآرات و گفت و گو با رژيم اما اتحاديه

و چرا براي آن ها . اسالمي آدام هدف ها را دنبال مي آند
وضعيت جناحي  آه بر سر آار است اهميت درجه اول 
ندارد؟ اصالح طلبان در جريان انتخابات مجلس هفتم و در 
شرايطي آه توسط دستگاه واليت فقيه از اهرم هاي نيم 

 مي شدند، مدام بر اين نكته انگشت مي بند قدرت اخراج
گذاشتند آه تداوم اخراج آن ها از اهرم هاي قدرت، رابطه 
اتحاديه اروپا با رژيم اسالمي را سرد آرده و اين رژيم در 

اما گذشت چند ماه از . قبال تهديدات آمريكا تنها خواهد شد
آن هشدارها و برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس هفتم و 

صالح طلبان، نشان داد آه اهميت استراتژيك ايران اخراج ا
براي سياست منطقه اي اتحاديه اروپا مهم تر از آن است 
آه اروپا بيش از حدي روي مسئله نقض حقوق بشر در 
ايران و يا جناحي آه قدرت اصلي را در دست دارد انگشت 

  . بگذارد
به دنبال تسلط آامل آمريكا بر عراق و حضور گسترده اش 

 اين آشور، و نقشي آه در ميان آشورهاي حوزه خليج در
فارس بازي مي آند و حضور گسترده و تاثيرگذارش در 
افغانستان و آشورهاي آسياي ميانه ، عمًال آمريكا را به 
نيروي يكه تاز منطقه ي نفت خير حوزه خليج فارس و درياي 

اروپا مي داند تداوم اين وضعيت و نيازي . خزر در آورده است
آه اروپا به منابع نفت و گاز اين خطه دارد، عمًال اين 
آشورها را در موضع بسيار آسيب پذيري در قبال آمريكا در 

از اين رو آشورهاي اروپايي براي حضور در . خواهد آورد
منطقه و داشتن يك جاپاي قابل اتكا به حفظ و گسترش 

اين سياستي است آه . رابطه با ايران نياز مبرمي دارند
ال هاست ازسوي آشورهاي گوناگون اروپايي دنبال مي س

تالش گسترده آمريكا براي آشاندن آشورهاي .  شود
اروپايي به نيروي فشار جدي بر جمهوري اسالمي و پذيرش 
خط سرنگوني اين رژيم ، همواره با مقاومت اروپاييان روبرو 

زيرا آن ها نمي خواهند ايران نيز هم چون . شده است
يا عراق به عرصه ي قدرت يكه تاز آمريكا تبديل افغانستان 

اآنون با شكست آمريكا در پييشبرد سياست هاي . شود
خود در عراق و گير افتادن در پاتالق اين آشور، از يك سو و 
برجسته شدن نقش شعييان عراق و تاثيرگذاري رژيم 
اسالمي بر تحوالت آشور همسايه، عمًال نقش جمهوري 

نطقه اي آشورهاي اروپايي اهميت اسالمي در سياست م
  .بيشتري يافته و خواهد يافت

اما اروپائيان براي پيشبرد هدف هاي استراتژيك خود در 
منطقه و نيازشان به جاپا و سرپلي چون ايران، به آن نيز نياز 
دارند آه بتوانند در مقابل انتقادات آمريكا و سازمان هاي 

 آشورهاي خود مدافع حقوق بشر و همچنين افكار عمومي
و همين امر است آه اين آشورها را . نيز پاسخ گو باشند

مجبور مي آنند از يك سو در قبال سياست هسته اي رژيم 
اسالمي از خود واآنش آنترل شده نشان دهند و از سوي 
ديگر در قبال نقض گسترده و آشكار حقوق بشر در رژيم 

بنابراين . داسالمي به موضع انتقادي نرم و بي اثر روي آورن
اعزام هيئت ها ي گوناگون براي مذاآره با مقامات رژيم 

  .  اسالمي را بايد در اين راستا مورد ارزيابي قرار داد
تالش اروپا براي قانع آردن رژيم اسالمي به حفظ ظاهر در 
امر حقوق بشر جدا از آن آه مي تواند به آاهش انتقادات 

ات رو به گسترش سازمان ها ي مدافع حقوق بشر از مناسب
اين اتحاديه با رژيم اسالمي منجر شود، هم زمان نيز مي 
تواند ايران را به عنوان يك  آشور صادر آننده پناهجو به 
اروپا، به آشوري امن و قابل سكونت براي منتقدين و 

زيرا در صورتي آه آشورهايي . فعالين سياسي معرفي آند
هاي امن قلمداد آنند اروپايي بتوانند ايران را در زمره آشور

آنوقت مي توانند موج پذيرش پناهنده از ايران را متوقف آرده 
و حتي در آينده روند اخراج گسترده تر ايرانيان پناهجو را 

مذاآرات آنوني وزراي داخله و آشور در . دردستور قرار دهند
اتحاديه اروپا براي ايجاد سياست واحد پناهنده پذيري  و 

پناهجويان در جهتي حرآت مي آند آه جلوگيري از ورود 
سياست هاي متفاوت ملي اين آشورها در امر پناهندگي 
را به صورت واحدي در آورند و بيش از پيش جلو ورود 

از اين رو جمهوري اسالمي به عنوان . پناهجويان را سد آنند
يك آشور صادر آننده پناهجو، از توجه ويژه اي در اتحاديه 

و مذاآرات آنوني مي تواند در اين  .  اروپا برخوردار است
  . راستا موثر افتد
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  ........  فجيره                      
  

    
  

مسئولين حکومت اسالمی که از ابتدا مشخصا در جریان فروش 
تران ایرانی در فجيره بودند، آگاهانه با این بهانه که صالحيت پی دخ

گيری چنين مسئله ای مربوط به پليس اینترپول است، خود را کنار 
سفير ایران در امارات، حراج دختران . کشيده و به نظاره نشستند

ایرانی را شایعه دانسته و متذکر شده است که اصال فجيره محل 
اکنون اما، ابعاد فاجعه آنچنان دامنه ! نيستمناسبی برای اینکار 

رژیم جمهوری اسالمی .  یافته است که دیگر انکار آن عملی نيست
هنوز در پيوستن به کنوانسيون منع و مبارزه با قاچاق انسان یا 
همان پروتکل پالرمو، که کشورهای مبدأ و مقصد  را پای بند بعضی 

تن به این کنوانسيون هرچند که پيوس. قوانين می کند، شک دارد
نيز قاچاق انسان را منتفی نمی کند و تغييری در علل موجود در تار 
و پود جامعه، چه ا قتصادی و چه فرهنگی که باعث بروز پدیده های 

می شود، نمی .... ناهنجاری از قبيل فرار، خودکشی، اعتياد و 
نی فرار دختران از خانه روز به روز بيشتر به یک معضل همگا. دهد

  . در جامعه ما تبدیل شده است
اینها دخترانی هستند که خواسته یا ناخواسته از خانه فراری شده 
اند، یا توسط خانواده و شوهر خود فروخته شده و به فجيره حمل 

بسياری به کنيزی گمارده شده و از آنان همانند برده، . شده اند
نان تعلق سوء استفاده می گردد، بدون اینکه کمترین مزدی به آ

صاحبانشان آنان را دست به دست فروخته و سود آن را دارا . گيرد
 ميليون برده در جهان 27هم اکنون بجز تن فروشان، . می شوند

وجود دارد که هرچند بهره برداری جنسی نيز از آنان صورت می 
  .گيرد، اما رسما در زمره برده و کنيز به شمار می روند

را از خانواده های بسيار فقير، اکثرا زیر اینها دخترانی هستند، اکث
آزار و ستم خانواده، اکثرا آنقدر جوان و ناآگاه که هيچ تصوری از 

اینها دخترانی هستند که . دنيای بيرون از خانه، بعد از فرار ندارند
حتی اگر بنا به خواسته خود از خانه فرار کرده و برای یک زندگی 

اچاقچی تسليم شده و حتی بهتر با جسم و روان خود به یک ق
استثنائا از موقعيت خود راضی باشند، نياز بيشتری به کمک، یاری 

هرچند که در یک نظر خواهی، اکثریت چنين . و آگاهی دارند
دخترانی که از خانه خود فرار کرده اند، فرار را به عنوان راه حل 
توصيه نمی کنند و بشدت نسبت به شرایط خود متأسف هستند، 

اینها نيز همانند آن دخترانی .   اه برگشت را بسته می بيننداما ر
که در چمدان ها جاسازی شده و به کشورهای امارات و پاکستان 
حمل می شوند و یا از جانب خانواده هایشان به ضرب زور و اجبار 

  . به فروش می روند، قربانی این فاجعه محسوب می شوند
نان، اینجا و آنجا صحبت از اما برخی از  فعالين دفاع از حقوق ز
به گمان آنها، دخترانی که . تفاوت این دو دسته از قربانيان می کنند

خود استفاده می " آزادی"خود به فروش می روند، از " ميل"به 
اینجا می توان !  چنين زندگی ای را برگزیده اند" آگاهانه"کنند و 

یشه های این آیا ر. فاجعه گسترش فروش کليه در ایران را مثال زد
که انسان را مجبور به فروش کليه خود می کند، قابل " آزادی"

  چشم پوشی ست؟

 هزار دختر نوسال، گاها حتی 60وقتی آمار رسمی، از فرار بيش از 
 حکایت می کند، دیگر نمی توان و نباید 81 ساله در سال 11

بلکه باید انگيزه و علل . تفاوتی مابين انگيزه و علل فرارها جست
فرارها را بررسی کرد و راه های تخفيف و جهت دادن به آنها را 

باید آژانس های خرید و فروش دختران را که  در تمام . یافت
. شهرهای ایران رشد و نمو کرده است، شناسایی و افشاء کرد

  ....... باید
فاجعه ای که در فجيره به وقوع پيوست، قطعا اولين بار نيست و 

نه تنها در فجيره، بلکه در ایران، در . د بودآخرین بار نيزنخواه
افغانستان، در کشورهای اروپایی و در همه جای دنيا، این فاجعه 

امروزه تجارت و قاچاق انسان به ویژه . بطور روزمره اتفاق می افتد
کودکان و دختران در کنار قاچاق مواد مخدر به یکی از منافع پردرآمد 

 200آمار نشان می دهد که . ستنظام سرمایه داری تبدیل شده ا
ميليون زن و دختر در اسارت شبکه های مافيایی دنيا هستند و از 
. این طریق ميلياردها دالر سود نصيب این شبکه ها می شود

شبکه هایی که از دستگاه پليس و سران دولت ها سر در می 
آنها کاال به شمار می . آنجا دیگر انسان ها مطرح نيستند.  آورند
  . آنجا سود و سرمایه است که حکومت می کند. درون

راستی چه باید کرد؟ سخن از نابودی نظام پوسيده و متعفن 
سرمایه داری که هر بار خود را به گونه ای بازسازی می کند، 

مظاهر چنين نظامی همين ها هستند که . بسيار گفته شده است
، بهره جنگ، خون ریزی، خشونت، قتل، اعتياد، فحشاء. می بينيم

  ...... گيری از انسان و
سرمایه داری تنها از همين طریق است که می تواند حاکميت خود 
را بر جهان تأمين کند و جز با یک مقابله مداوم، توده ای و همه 

  .جانبه چنگال خود را از چهار گوشه کره زمين رها نخواهد کرد
فی بسيار ميان، وظای قطعا فعالين جنبش دفاع از حقوق زنان در این

 .      دشوار پيشا روی خود دارند
  

  
  

   *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
               6777819- 40- 49    

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  
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  !اروپا،  تسويه حساب  يا عصييان ؟مانی انتخابات پارل

 

       
 

دراین . روزیکشنبه گذشته انتخابات پارلمان  اروپابرگزارشد
 کرسی 732دورچهارده هزاروهفتصد داوطلب برای احراز 

سيصدوچهل ونه ميليون . رخاستند پارلمانی به رقابت ب
شرایط شرکت در این انتخابات راداشتند که در تاریخ اروپا 

باالترین درصدشرکت کننده . تاکنون بی سابقه بوده است
  .بود16، 5 وپایين ترین درصددر اسلواکی،90 ,8دربلژیک 

تناسب احزاب  درپارلمان  همانند انتخابات گذشته بود یعنی 
حی محافظه کار در راس وپس ازآنها به احزاب دمکرات مسي

ترتيب سوسيال دمکرات ها، ليبرالها ، سبزها واحزاب 
در صد شرکت کننده ،اما ، نسبت به .کوچکترقرارگرفتند

. 7در پانزده کشورقدیم اروپا،.دورگذشته ده درصد کم تر بود
   . درصد بود28، 7 ودرکشورهای جدید اتحادیه 47

رز داشت که ازجمله عبارت این انتخابات چند مشخصه با
  :بودند از

مهم نبود چه . تسویه حساب بادولت های حاکم: الف
از ائتالف سوسيال دمکرات ها .ائتالفی در قدرت است

وسبزها در آلمان گرفته  تا  راستها ومحافظه کاران درایتاليا 
وفرانسه  تاحزب کارگر انگليس  تالهستان، چک ، 

استثنا فقط . ، قبرس ومالتامجارستان ، دانمارک ، پرتقال 
تالش  های رنگارنگ بسياری .یونان ، اسپانيا واسلون بود

ازاین کشورها برای جلب هرچه بيشتر مردم به شرکت در 
مثال برلوسکنی نخست . انتخابات هم ثمری به بار نياورد

وزیر ایتاليا حتی کار رابه زیر پا گذاشتن قوانين کشوری هم 
رای خوددر صندوق در مقابل کشانيد وپس از انداختن 

به احزاب کوچک رای ندهيد چون آراء " دوربين تلویزیون گفت
سپس ضمن حمله شدید به اپوزیسيون ." خودراهدر ميدهيد

چپ ضد اروپا  ، ضد غرب وضد اقتصاد  بازار است " گفت
این  تبليغات که طبق قوانين ایتاليا ."وناتوان از حکومت کردن

 نه تنها به برلوسکنی کمکی حين انتخابات مجازنيست
پس ازآن .نکردبلکه اعتراضات کليه احزاب رابه دنبال داشت

پيامی بهتلفن های همراه پنجاه ميليون ایتاليایی  ازطریق 
شورای ریاست جمهوری فرستاده شدکه ازآنها خواسته بود 

این حرکت رانيز مردم تجاوزی به . در انتخابات شرکت کنند
  .ند وبه آن اعتراض کردندزندگی خصوصی خوددانست

در این دور . عصيان عليه سياست های پارلمان اروپا:ب
برخالف پيش بينی ها اغلب  احزابی که مشی خودرا خروج 
از یامخالفت باسياست های تاکنونی پارلمان اروپا قرار داده 

مثال .بودندبه گونه غير منتظره آراء باالیی را کسب  کردند

که تاکنون  حزبی کم )  اوکيپ (حزب استقالل  بریتانيا
ليست .اهميت بود هيجده در صد آرارابه خوداختصاص داد

هنس پتر مارتين در اطریش باچهارده در صد  حتی ازحزب 
  . سبزهای این کشور که خودحزبی برنده بود پيشی گرفت

ایجاد وحشت وچند گانگی در درون دولت ها وپارلمان :  ج
ها وگردانندگان اصلی درعين حال که همه دولت : اروپا

پارلمان اروپا وحتی وسائل ارتباط جمعی ازسردی وعدم 
شرکت مردم در انتخابات شکوه داشتند، حکومتيان رانير 

شکت فاحش حزب کارگر انگليس آنچنان . ترس فراگرفته بود
برای دولت غيرمنتظره بود که پتر هاین عضو فراکسيون 

 سنتی حزب اگررای دهندگان:" مجلس عوام انگليس گفت
کارگر دوباره به  حزب بازنگردند شکست درانتخابات پارلمانی 

و پت ککس ریيس پارلمان اروپاقدرت ."آتی ما راتهدید ميکند
یابی مخالفين وراست های افراطی راعالمت خطری 

اگر درلتها به اتحادیه باوردارندباید ازخود :" دانست وگفت 
راگسيون  فشار دربزرگ ترین ف."  قدرت رهبری نشان دهند

طرفداران وبدبينان به پارلمان اروپا بقدری زیاد بودکه محافظه 
کاران فرانسه وبلژیک رسما اعالن کردندکه موضع ليبرالها را 

تعجب آور اینکه حتی پس ازاینکه  مشخص شد  .پذیرفته اند
که  شمار قابل توجهی  به کاندیداهایی رای دادندکه بر 

 و بار آوردن هزینه های بی موردسوء استفادهای مالی و به 
آسيب زننده به سطح زندگی مردم عادی انگشت گذاشته 
بودند باز هم همه بازندگان در فکر جمع آوری رای  برای خود 
و  پارلمانی هستند که در واقع هنوزنتوانسته است خودرابه 

اتحادیه اروپا مجموعه .مثابه ارگانی قانون گذار تثبيت کند
ست که بين دولتها منعقد شده واین قراردادهایی  ا

دولتهاکميسيون اروپا وروسای آنراتعيين ميکنند وهمين ها 
هم هستند که قوانين بسيار پيچيده بروکسل راتعيين 

پارلمان اروپا در این رابطه تاکنون فقط تایيد کننده .ميکنند
قراردادهابوده  وتاکنون نتوانسته است بر سر مسایل تعيين 

ن عبور ومرور وسایط نقلييه سنگين، انرژی کننده ایی  چو
اتمی ، مقررات سراسری تبليغاتی  موضع مستغلی اتخاذ 

همين  وضعييت را هم قانون اساسی اروپادارد که  نه . کند
مجوعه قوانين مدون که قراردادی است که قوانين 

بنابراین مساله نه بر سرپارلمانی با . موجودراصحه ميگذارد
 است بلکه مساله برسرآن است که چه قدرت قانون گذاری

مجموعه قوانينی ميتواندمنافع هر ملتی رادراین مجموعه 
نمدی که تاکنون کالهی ازآن برای مردم ماليده  .رعایت کند

نشده ومادام که در بر همن پاشنه بچرخد هم ماليده  
در این چنددورانتخابات نه فکری برای کاهش  .نخواهد شد

 تورم اقدامی در پيش  گرفته شد بی کاری شد، نه عليه
واینها مسایلی . ونه بافقر وفشار به خارجيان ميارزه شد

هستند که مردم در سراسر اروپا از منتخبين خود انتظار حل 
تاثير این مسایل بردنيای خارج ازاروپانيز آنچنان بوده .آنرادارند

. است که مردم دیگر نميتوانند در مقابل آن ساکت بنشينند
تونی بلرها  وبرلوسکنيهاازچنين پدیده . است که طبيعی

باهوچی بازی نميتوان به  مسایل . هایی به وحشت بيافتند
مردم پاسخ مناسبی به این .حساس امروز پاسخ گفت 
این اعتراضات درداخل هرکشور .قبيل سياستمداران دادند

علنی تر بودواین زمينه مثبت واميدوارکننده این انتخابات 
داوطلبی خوزه .به این نسيم جدید بی توجه بودنباید .بود

ساراماگو برنده جایزه ادبی  نوبل پرتقال  دراین انتخابات  
برای  مبارزه بابی توجهی دولتها به آنچه درجهان امروز 

این سرآغاز . ميگذردبر همين زمينه معنی پيدا می کند
  .حرکتی جدید است که باید از آن استقبال کرد

  2004  ژوئن 18                             
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

    ......بحثی در باره                    
  
  

به خشونت دولتی عليه جمعيت پرولتر، تهيدست، ساقط شده؛ و 
عليه توده های عاصی از بی حقی، تبعيض و بی عدالتی، سخت 

قهر سياسی، بيمه مالکيت خصوصی است؛ ضامن . نياز مند ند 
 سرمایه، و دنداِن سگی به نام دولت است که کارش امنيت

تا . پاسداری از سلطه اقتصادی و سياسی طبقات حاکم است
جائی که تمدن و وحشيت در قهر سياسی  نقش دارند، به این بر 
می گردد که بورژوازی متمدن، یاد گرفته است که چگونه زهر برده 

تاریسم و حقوق بشر داری مدرن اش را در غشائی از کاراِمِل پارلمان
در همين دموکراسی هائی که برای مسالمت . به خورد مردم بدهد

پرستاِن ما مدل مدنيت و بيگانگی با خشونت اند، کافی است نوک 
انگشتی از خط قرمز نظام سرمایه داری عبور شود و مالکيت مورد 

مجهز به آخرین » تمدِن« بی حرمتی قرار بگيرد تا دیده شود که 
 کشتار انبوه، با چه وحشيت و بربریتی مردم را در خون تکنولوژی

  !شان غرقه می کند
اگر در سوئيس و سوئد و آلمان و فرانسه و کانادا و انگلستان و 
آمریکا چنين است، وای بر مردم ایران که گرفتار حکومت قرون 
وسطائی مالیان، بازاریان و نوکيسه گانی هستند که بر تمامی 

ی، کشاورزی، و مالی کشور چنگ انداخته و منابع طبيعی، صنعت
روی چاه های نفت و گاز چنبره زده اند؛ و از طنز روزگار، توسط 

هم به » عدم خشونت« و الگوهای » متمدن« همان دولت های 
زمينه ! آخرین تکنولوژی خشونت سرمایه داری، مجهز شده اند

 عينی قهر سياسی در ایراِن امروز، تضمين گردش ماشين شيره
کشی از انسان ها و غارت ثروت های ملی؛ و حراست از موقعيت 
اقتصادی و سياسی طبقات حاکم است و نه خشونت طلبی یا 

آیا آنان به مردم این امکان را می دهند که از راه ! وحشيت مردم
های قانونی و با مسالمت، پاره ای از حقوق ابتدائی خود را به 

ه از خلع ید کنندگاِن خود خلع کرسی بنشانند، تا چه رسد به این ک
از استحاله چی هائی ! ید کنند و یا آنان را از حاکميت کنار بزنند؟

بگذریم که اصال دنبال خلع ید و » اتحاد جمهوری خواهان « نظير 
«  جمهوری اسالمی  »!اصالح ساختار«کنار زدن نيستند و فعال به 

« ه اند؛ اما آیا اميد بست» با فشار از پائين« و » از بيرون حکومت
امثال آقای فرج  ) BBCبه قول ( » !کارشناسان مسائل ایران

براندازی به شيوه سنتی مفهومی « سرکوهی که  می گویند 
 » انقالب مخملين« تجربه  و »متعلق به دوران های گذشته است

در اروپای شرقی را توصيه می کنند، رژیم حاکم بر ایران را آنقدر 
همند چه تفاوت فاحشی ميان آن حکومت هائی نشناخته اند که بف

 بر افتاده اند و حکومت فعلی ایران وجود »انقالبات مخملين«که با 
همه آن حکومت ها زیر فشار و به زور کنار رفتند، اما حاضر ! دارد 

جبهه ساندینيست ها در نيکاراگوئه . نشدند حمام خون راه بياندازند
ت در یک انتخابات کنار رفت و اگر هم زیرفشار و به نيروی رای اکثری

چنين فشاری نبود، قطعا داوطلبانه کنار نمی رفت؛ اما به رای 
متوسل » زور« مردم، به دموکراسی احترام گذاشت و در برابراین 

ميان حکومت شوارنادزه و ساندینيست ها . به قهر نشد و کنار رفت
ب گل انقال« تفاوت های بسيار اساسی وجود داشت؛ اما اگر در 

 گرجستان حکومت سرنگون شد بی آن که یک قطره خون »سرخی
از بينی کسی بياید، نه بخاطر شاخه گل سرخی بود که آقای 
ساکاش ویلی در پارلمان به دست گرفته بود بلکه اساسا به این 
خاطر بود که شوارنادزه بدون شليک یک گلوله، در برابر خواست 

ندیده گرفتن تفاوت . ادجمعيت تسليم شد و قدرت را تحویل د
ایران و » طالبان« حکومت هوِنِکر ها و  شوارنادزه ها با حکومت  

 که در شرائط عادی -القا این فکر که این جنایتکاران عليه بشریت 
با شکنجه، دست وپا بریدن، چشم در آوردن، سنگسار، قتل عام 
زندانيان سياسی، ترور منتقدان و با کشتار مردمی که آب 

 در وضعيت فوق - دنی و نان می خواهند حکومت می کنندآشامي
العاده، مثل مخمل وململ، نرم و لطيف خواهند شد و امکان 
خواهند داد که تمام قدرت اقتصادی و سياسی شان در ازای شاخه 

ای گل سرخ دست به دست شود، اگر از روی بالهت مفرط نباشد، 
ن دروغين همه این مدعيا. حتما از روی سؤ نيت سياسی است

 چه آنانی که آن را بهانه ای برای تخطئه هر –مخالفت با خشونت 
انقالبی ساخته اند، و چه آنانی که همين تخطئه را تحت عنوان 

 کارشان بطور -صورت می دهند" انقالب مخملی"طرفداری از 
یکجانبه، فقط  منع مردم از مقابله با خشونت دولتی است و این 

می دهند که گوئی منشا خشونت، مردم اند کار را هم چنان انجام 
و برای جلوگيری از خشونت و خونریزی، باید جلو مردم را از توسل 

آنان طوری از متمدنانه بودن روش مسالمت آميز . به قهر گرفت
حرف می زنند، که گوئی کافيست مردم متمدنانه برخورد کنند، تا 

می هم  حکومت فاناتيک، فوق ارتجاعی و قرون وسطائی اسال
آنان موضوع را طوری طرح می کنند که ! حکومتی متمدن باشد

من منکر . گوئی خشونت دولتی واکنشی است به خشونت مردم
نيستم که گاه بخشی از مردم بی آن که با خشونت بال فصل 
دولتی مواجه باشند، سر به شورش برمی دارند و ادارات دولتی و 

تخریب می کنند؛ اما اشتباه بانک ها و غيره را به آتش می کشند و 
است اگر علت این توسل به خشونت توسط مردم را در چيزی جز 
خشونت مزمن و مستمری که ساليان سال از سوی سرمایه 

این . داردان و دولت بر آنان ِاعمال و تلنبار شده است جستجو کنيم
نيستند، بلکه از " شورش بی دليل"شورش های خشن توده ای، 

هستند به مظالم و ستم هائی که از حد تمحل یکطرف واکنشی 
گذشته اند؛ و از طرف دیگر، نتيجه ناگزیِر سرکوب خشِن هرگونه 

؛ ...)اتحادیه، اعتصاب و( از حقوق خود " متمدنانه"حق دفاع 
مسدود بودن همه راه های قانونی مبارزه؛ و ممنوعيت بی رحمانه 

  .فریاِد از روی درد است
چشمه می گيرد و از اینرو، روش دولت قهر سياسی، از دولت سر

در قبال مردم است که شکل ِاعمال زور از طرف مردم برای عقب 
  .نشاندن، یا برای براندازی حکومت را تعيين می کند

  
  چگونه باید با قهر مقابله کرد؟

بست " بسته بودن راه های قانونی و بی نتيجه بودن همه
گاه مقامات و نهادهای ها و تقاضاها و التماس ها به در" نشستن

حکومتی؛ و حتا این واقعيت که جمهوری اسالمی جز زبان زور، زبان 
دیگری را نمی فهمد، دليل نمی شوند که ما توسل به قهر و 
خشونت را بعنوان تنها شکل مبارزه قلمداد، و مردم را به توسل به 
آن  در هر شرائطی تشویق کنيم، زیرا بيش ترین آسيب جانی و 

توسل . مالی از قهر و خشونت را، مردم متحمل می شوندخسران 
مردم به قهر و خشونت، نه تنها فضيلتی نيست و هرگز آن را نباید 
ستود، بلکه از این که این کار بر آنان تحميل می شود و از این که 

این . مردم ناگزیرمی شوند به آن متوسل شوند، باید تإسف خورد
ب ترین و آخرین حربه برای شرائطی شکل از مبارزه را باید نامطلو

در نظر گرفت که حقيقتا هيچ راه دیگری برای رهائی مردم باقی 
نمانده باشد؛ راهی  پر هزینه، دردناک و نفرت انگيز، آنچنان که 

  !گرِگ گرفتار در دام، برای رها ئی، پای خود را می َجَود
ز قهر و بحث ما با مخالفان سرنگونی رژیم اسالمی، از موضع دفاع ا

. خشونت نيست؛ بحث بر سر چگونگی برخورد با خشونت است
مخالف حقيقی قهر و خشونت، کسی نيست که فقط بلد است 

مخالفت حقيقی . مردم را از مقابله با قهر وخشونت دولتی بترساند
اگر برای مردم محرز . با قهر، مستلزم مقابله فعال و مؤثر با آن است

مال زوِرقهرآميز برای سرنگونی و مسلم است که راهی جز ِاع
جمهوری اسالمی وجود ندارد و سرانجام، روزی باید از این طریق 
حساب خود را با آن تصفيه کنند، پس باید آگاهانه، نقشه مند و 
بدون سوزاندن فرصت ها در خوشخيالی و خوشباوری، از همين 

 ِشکِوه صرفا. امروز خود را برای آن روز و برای این کار، آماده سازند
به گفته . کردن از سرکوبگری و خشونت رژیم، دردی را دوا نمی کند

  .»سالح نقد، نمی تواند جای نقد سالح را بگيرد« مارکس، 
" نقد سالح" درست است که الماس را با الماس می تراشند، اما 

را نباید تنها به معنی شليک به کسی که تفنگ به دست دارد 
ليک، یا از کار انداختن تفنگ اش هم می باز داشتن او از ش. فهميد

 بخصوص برای کسی که خودش  –تواند چنين معنائی داشته باشد 
مقابله با قهر دولتی، در هر وضعيتی تنها با ! تفنگی در اختيار ندارد

اسلحه نيست که ممکن می شود؛ زیرا که زور، الزاما هميشه با 
زمانی . می شودهمان وسائلی که زور را ِاعمال می کنند، دفع ن
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که مردم هنوز آمادگی مقابله با قهر دولتی را ندارند و موازنه قوا و 
امکانات، به نحو غير قابل بحثی به سود دولت سرکوبگر و تا دندان 
مسلح است، جنبِش دست خالی، نا آزموده، پراکنده، بی سازمان 
ی و بی رهبری، در برابر امواج آماده، آزموده، مجهز و تحت فرمانده

متمرکِز نيروهای سرکوب، چه می تواند بکند جز از دست دادن 
جسورترین پيشقراوالن صفوف خود، که ترميم و جایگزینی هر یک 
نفرشان، بسيار دشوارتر از اجير کردن هزار مزدور آدمکش برای 
حکومت است؟ در چنين شرائطی، تقابل با قهر دولتی، ابتدا باید 

ر آن؛ ناکام گذاشتن حکومت از شکار تاکتيِک جا خالی دادن در براب
پيشروان و رهبران جنبش، و تدارک و ایجاد شرائط الزم برای 
مقاومت ودفع قهر باشد؛ و در مرحله بعدی، تاکتيِک  از کار انداختن 

  . یا هرچه ضعيف تر  و نا کار آمدتر کردن ماشين سرکوب–
 به که هيچ ربطی( این تاکتيک های به لحاظ شکل، مسالمت آميز 

، اوال امکان )مسالمت مورد نظر استحاله جویان با رژیم ندارند
  -حکومت برای متالشی کردن هسته های مقاومت جنبش را 

 کاهش –زمانی که هنوز بقدر کافی قوام و استحکام پيدا نکرده اند 
 از طریق محدود ساختن - می دهند؛ و ثانيّا با برهم زدن توازن قوا 

 –کوب و نيز افزایش توان مقابله ی مردم امکانات تحرک ماشين سر
هزینه ای را که مردم باید برای رهائی خود بپردازند، پائين می 

  .    آورند
برای این تاکتيک ها نمی توان از پيش نسخه پيچيد؛ انواع این 

اما . تاکتيک ها به ابتکار توده ها و در جریان عمل، خلق می شوند
 هر چه متحد تر کردن صفوف و جهت عمومی آن ها باید از یک طرف

هرچه توده ای تر کردن ابعاد مبارزه و مقاومت؛ و از طرف دیگر، ایجاد 
. حد اکثر  تزلزل روحی و شکاف در صفوف نيروهای سرکوب باشد

روشن است که یک گروه صد نفره دانشجویان را خيلی آسان تر 
یان یک می توانند لت و پار کنند، دستگير و زندانی کنند تا دانشجو

چند جوان معترض را راحت تر . دانشکده را و از آن کمتر، دانشگاه را
. می توانند اوباش بنامند و اعدام کنند، تا تمامی نسل جوان را

اعتصاب کارگران یک کارخانه را راحت تر می توانند در هم بشکنند تا 
در یک شهر راحت تر می توانند . اعتصاب عمومی کارگری را

صد نفر وهزار نفر را . ایجاد کنند تا در سراسر کشورحکومت نظامی 
می توانند بگيرند و زندانی کنند و اعدام کنند؛ یک ملت را نمی 

بعنوان یک نمونه سمبوليک و بسيار آموزنده، می توانم . توانند
 را به یاد بياورم که 57حکومت نظامی ازهاری در جریان انقالب 

ا تجمع بيش از چهار نفر ممنوع از فرد« :باقلدری تمام اعالم کرد 
  !  ، و فردا در تهران چهار ميليون نفر رهپيمائی کردند »!است

جامعه ای که در مخالفت با استبداد و بی حقی، یکپارچه است، 
اما در مبارزه عليه آن یکپارچه نيست، به آسانی سرکوب شده و 

ه با  همه ی راز مقابل .ساليان سال همچنان در انقياد خواهد ماند
قرار . قوه قهر دولتی، در همين یکپارچگی و گستردگی است

نيست کارگرانی که بخاطر اعتراض به اخراج، با هلی کوپتر به توپ 
بسته می شوند، به هلی کوپتر مجهز شوند تا بتوانند با چنين 
خشونت وحشيانه ای مقابله کنند؛ قدرت مقابله کارگران با طبقه 

ر آن، در تشکل سراسری به مثابه یک سرمایه دار و دولت خدمتگزا
قرار نيست که توده های مردم . طبقه، و در اقدام جمعی است

ایران برای مقابله با قهر دولتی، از لحاط تجهيز به اسلحه و مهمات 
و تدارکات و مخابرات و غيره  با سپاه پاسداران، بسيج، ارتش، 

تی و دستجات نيروی انتظامی، و انواع ارگان های اطالعاتی و امني
سازمان یافته آدمکشی و ترور رقابت کرده و روی دست آنان بلند 

آنچه به مردم . کارآترین سالح مردم، تشکل و وحدت است. شوند
امکان می دهد که توازن قوا ميان باال و پائين را عوض کنند، این 

 از قبيل جنبش -است که بخش های مختلف درون هر جنبش 
بيکاران، زنان، معلمان، خلق ها، دانشجویان، کارگران کارخانه ها، 

جوانان ، کارمندان و حقوق بگيران، تهيدستان و زحمت کشان 
 حول مطالبات جاری و مشترک شان متشکل –محالت و غيره 

شوند؛ این تشکل ها در پيوند با هم و حول منافع عمومی و 
مشترک شان، تشيکالت سراسری آن جنبش را ایجاد کرده و بر 

این جنبش های مختلف سياسی . پارگی  ميان خود غلبه کنندچند 
و اجتماعی، به پشتيبانی از هم و درهماهنگی با یکدیگر عمل 

سازماندهی شدن مبارزات؛ وابعاد واقعا توده ای آن ها، . کنند
نيرومند تر از هر سالح جنگی، حکومت و نيروهای سرکوبگر آن را به 

زد و پياپی بودن امواج جنبش محاصره و سرسام و سرگيجه می اندا

باالترین  و . توده ای، فرصت نفس تازه کردن را از آن ها می گيرد
کارسازترین سطح چنين پيکار توده ای وسازمان یافته ای، که هنوز 

 دارد، اعتصاب عمومی - هر چند که نه قانونی -شکل مسالمت آميز
اعتصاب عمومی سياسی، آخرین شانس و آخرین . سياسی است

یک . اتمام حجت مسالمت آميز توده ای به یک حکومت است
اعتصاب عمومی سياسی که اساسا بر  کارگران و کارمندان حياتی 
ترین شاخه های صنعت ، تجارت، مالی، حمل و نقل کاال، ارتباطات، 
و انرژی متکی بوده و به درستی سازمان دهی و هدایت شود، 

ولت را هم می تواند به پليسی ترین، نظامی ترین، و خشن ترین د
خفگی کشانده، همچون قایق کاغذین کودکان، در امواج مقاومت 

دولتی  فلج شده و نيمه جان . ناپذیر خود مچاله کرده و غرق سازد
از فشار اعتصاب عمومی سياسی، اگر بجای تسليم شدن، 
بخواهد به کشتار گسترده دست بزند، آتش به فتيله توپی می زند 

  . قيام مسلحانه توده ای: ش نشانه رفته است که به روی خود
  

  بهای آزادی در جمهوری اسالمی چند است؟
  
  

  به چه اميد بسته اید؟
  به این که کران، به سخنان شما گوش بسپارند ؟

  آزمندان

  چيزی  ببخشند؟به شما 
  گرگ ها بجای دریدن تان به شما غذائی بدهند؟

  ببرهای درنده
  ندبه مهربانی  از شما دعوت کن
  که دندان هایشان را بکشيد؟

  به این اميد بسته اید؟
  

    برتولت برشت                                
  

اگر برای رهائی مردم ایران، و یا حتا برای عملی کردن یک رشته 
اصالحات اساسی سياسی و اقتصادی، راهی بجز  از سر راه 

 جمهوری برداشتن جمهوری اسالمی باقی نمانده است؛ اگر رژیم
اسالمی را فقط به زور می توان از سر راه برداشت؛ و اگر تجربه  
بيست و پنج سال سرکوب بسيار خشن مخالفان سياسی و 
عقيدتی توسط جمهوری اسالمی؛ پرونده قطور تروریسم دولتی؛ 
به اثبات رسيدن فقدان هرگونه ظرفيت نرمش و عقب نشينی این 

الح طلبانی که قصدی جز نجات  حتا در برابر خودی ترین اص–رژیم 
 ؛ همچنين - رژیم اسالمی از خطر قيام مردم ناراضی نداشتند 

موقعيت اقتصادی صاحبان قدرت سياسی؛ و امتيازات اقتصادی و 
تعصب مذهبی نيروهای مزدور سپاه و بسيج، جای تردیدی باقی 
نمی گذارند که جمهوری اسالمی، حتا مبارزات مسالمت آميز  و 

دم را تحمل نخواهد کرد و آن را غالبا با خشونت پاسخ قانونی مر
تا چه رسد به این که در برابر پيشروی مردم، خم شده ( خواهد داد 

، باید به این !)زیر پایشان باز کند" مخملی"عقب عقب برود و فرش 
سئوال پاسخ داد که چه راه دیگری جز دوراهی ی توسل به قهر 

 یا تسليم به بندگی، باقی برای سرنگونی جمهوری اسالمی، و
  می ماند؟
های قالبی که مخالفت خود با سرنگونی رژیم " دموکرات"برخالف 

خشن، وحشی، و ضد دموکراتيک  اسالمی را در پشت مخالفت 
دروغين با خشونت و وحشيت پنهان کرده، و با مطلق و بی قيد و 
شرِط کردن روش مسالمت آميز و قانونی، تسليم مطلق و بی قيد 

شرط مردم به خشونت دولتی را توجيه و تجویز می کنند، صورت و
مسئله اصلی برای مردم، نه انتخاب ميان خشونت و مسالمت، 

مسئله بسيار مهِم . بلکه انتخاب  ميان آزادی و بردگی است
خشونت یا مسالمت، تازه پس از پاسخ به این سؤال اصلی است  

 یا آن شکل هدف، آزادی است و نه این. که مطرح می شود
این اشکال، بسيار بسيار اهميت دارند و گاه سرنوشت . ازمبارزه

ساز اند؛ اما در هر حال، با مطلق کردن یک شکل، نباید هدف را 
   .قربانی کرد
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  6ادامه از صفحه 
  

  ........ بحثی درباره                             
  

ردم برای توسل به قهر، یکی از اشکال ممکن یا محتمِل مبارزه م
 همانطور –این شکل از مبارزه . آزادی و احقاق حقوق شان است

  بيش از آن که از مقوله اختيار و انتخاب -که قبال شرح داده شد 
آنان در . باشد، از سوی دولت سرکوبگر به آنان تحميل می شود

انتخاب ميان آزادی و بردگی مختارند؛ اما وقتی آزادی را انتخاب 
.  را نه خودشان، که طبقات حاکم تعيين می کنندکردند، بهای آن

این یکی ها هم البته منطق خودشان را دارند و حساب می کنند 
که قدرت و دارائی های خود را به چه قيمتی از دست بدهند، می 

وقتی تصميم شان بر این باشد که به هيچ قيمتی از دست !  صرفد
به کسب آزادی ندهند، آنوقت مردمی که به همان اندازه مصمم 

به هر " باشند، راه و انتخاب دیگری جز این نخواهند داشت که آن را 
این که  در این قرن بيست و یکم ، هنوز .  به دست آورند" قيمت

هم انسان آزادی اش از صاحبان زر و زور را، باید با خون خود بخرد، 
   !از گرفتارماندن بشریت در ما قبل تاریخ خود حکایت دارد

ی که ممکن و نتيجه بخش باشد، برای عقب راندن  جمهوری تاجائ
اسالمی باید از روش های مسالمت آميز استفاده کرد و هزینه 
آزادی از سلطه استبداد وحشی و خونریز را پائين نگهداشت؛ اما 
هرگز نباید گمان کرد که بهای این آزادی می تواند آنهمه پائين بياید 

  . کنندکه آن را مجانا به مردم هدیه
 چه رویای شيرینی است که در یک صبح دلنشين از یک روز 

« فرخنده، سيراب از خواب نوشين، چشم باز کنيم و ببينيم که رژیم 
اما افسوس که چنين رویائی واقعيت پيدا نمی کند و ! » رفته است 

جمهوری . جمهوری اسالمی هرگز با پای خودش نمی رود 
  .اسالمی را باید سرنگون کرد

رچه حد اکثر تالش را باید برای پرهيز از توسل ناالزم به قهر بکار اگ
برد  و بيش ترین هشياری را برای نيافتادن در تله هائی که حکومت 
برای کشاندن زود رس مبارزان به نبردی نابرابر و مهلک می گذارد 

به خرج داد، اما از این حقيقت هم لحظه ای نباید غافل شد که  
با هيچ درجه ای از زور یا فشار مسالمت آميز، جمهوری اسالمی 

کنار نخواهد رفت و حتا به آزادی های سياسی و حقوق پایه ای 
مردم تن خواهد داد و متاسفانه نهایتا راهی جز آن که مردم به زوِر 

مردم ایران . قهر آن را از سر راه خود بردارند، باقی نخواهد گذاشت
ا بدانند، تا هم روحا و هم عمال که از خشونت بيزارند، باید این ر

تمایل بسيار . برای مقابله با قهر دولتی و دفع خشونت آماده شوند
آشکار و نيرومند مردم ایران به پرداخت کم ترین بها برای آزادی، هم 
قابل فهم است و هم قابل دفاع و ستایش، به همان دليل و به 

مردم حتما . ستهمان اندازه که زندگی قابل دفاع و قابل ستایش ا
و حتما باید تالش کنند که کمترین بها را بپردازند؛ ولی همانطور که 
گفتم، متاسفانه نهایتا نه مردم، بلکه حکومت است که این بها را 

اما چون رژیم اسالمی ، آنگونه که در این بيست و . تعيين می کند
پنج سال نشان داده است، برای آزادی انسان هيچ ارزشی قائل 

ت، قعطا خواهد کوشيد تا بهای آن را تا جائی که زورش می نيس
مردم هم به نوبه خود ضمن این که می کوشند . رسد افزایش بدهد

این بها را پائين ببرند، باید برای خود روشن کنند که اگر حقيقتا 
مصمم به آزاد کردن خود هستند، آیا حاضرند هر بهائی را که الزم 

یا بهای آزادی را می توان بقدری  پائين باشد برای آن بپردازند؟ آ
آورد که زندگی ارزش خود را تا آنجا از دست بدهد که به بندگی در 

ارزش زندگی انسان در این است ! ذلت و فالکت و نکبت بيارزد؟ نه
که بدون آزادی، به هيچ نيارزد؛ و مردم ایران هم برای رهائی خود؛ 

ردارشدن از زندگی برای دفع بربریت و خشونت؛ و برای برخو
مسالمت آميز در آزادی و رفاه و برابری، چاره ای جز این ندارند که 

بشری را »  تمدن « زیباترین  و غم انگيز ترین  شعار تمامی تاریخ 
  : بر پرچم خود بنویسند

  
  !  ، یا آزادی یا مرگ                                

  
  

  پايان                                          

    آواِز سوسياليسم
  
  

  بهروز اميدی الهيجانی :  سروده ای از               
  
  

  خيال نميكنم آه تنها شده ام
  

  !انزواِىِ  من ناممكن است                 
  

  باورنميكنم زمزمِه پايانِ  تاريخ را
  

  از زبانِ  جويبارى آه سالهاست            
  

   گنداب شده است
  
  اغه هايى آه تخِت زرين  دارندوربق از
  

  .از مارهايى آه بال و بمب دارند                 
  

  ميدانم تنها ايستاده ام
  

  آناِر خميده سرهاِىِ  خوشخيال،              
  

  !ولى چه زيبا ايستاده ام
  

  !چه جوان ، چه باطراوت                 
  
   سالم نيست بيش  و اندى صد

  
  وزه اى آه چند هزارسال است آنارِ  عج         

  
   جاِن جوان ميخورد

  
  من زيباترين خيالِ  انسانم           

  
  !آه ميانِ  آدميان بر آره زمين راه ميروم

  
  !                             من سوسياليسم هستم 
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   " مسيح راستي مبارکه "درگذشت نابهنگام
  

  م مطلع شدیبا اندوه فراوان 
که یکی از مبارزین با  

چپ ، [جنبشسابقه 
 مسيح راستي "رفيق 
« ، از فعالين  "مبارکه

( طيف فدائيان 
اتحاد « ، »)اقليت

 چپ و انقالبي نيروهاي
 از و» کمونيست ايران

انجمن دفاع  « اعضای
 سياسي و از زندانيان

»   پاريس-عقيدتي ايران
 به علت بيماري سرطان در بيمارستان  ژوئن 13در روز يکشنبه 

دوستان و  .، جان خود را از دست داد ه است سن آنتوان پاريس 
همرزمان او ، به خاطر گراميداشت یاد عزیز این مبارز راه آزادی و 

  . ژوئن در پاریس برگزار نمودند18ر روز برابری ، مراسمی را د
مسيح راستی  " ما ضمن تسليت به خانواده ، دوستان و همرزمان 

، خود را در عم آنها شریک دانسته  و برایشان آرزوی " مبارکه 
  .بردباری داریم 

  = هفته نامه راه کارگر    =                               

   -- -- -- -- --- - -- -- -- --- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --  

دبير آانون صنفی معلمان ادعای عضو هيات رئيسه 
  مجلس را رد کرد

   !تجمع معلمان برای اعتراض بود، نه تشکر

 
اند و   های گذشته در اختيار دو جناح بوده  مجالس در دوره• 

ای اقدام موثری به نفع معلمان انجام نشده   در هيچ دوره
  .است

  هنگيان کليه استان های کشور  های فرنمایندگان تشکل• 
در مقابل مجلس دست به تحصن )  خرداد 26سه شنبه (

  زدند
 نمايندگان سه شنبهتجمع : دبير آانون صنفی معلمان تاکيد کرد

تشكالت صنفی در مقابل مجلس شورای اسالمی به هيچ وجه به 
 منظور تشكر از مجلس هفتم نبوده و برگزاری اين تجمع از روز دوم

محمود بهشتي، دبير آل آانون صفنی . ريزی شده بود  خرداد برنامه
قبل از اين آه : معلمان، در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ايلنا، گفت

نمايندگان مجلس هفتم بخواهند طرح فوريتی نظام هماهنگ را به 
تصويب برسانند، برای برگزاری تجمع برنامه ريزی آرده بوديم و اين 

های معلمان برگزار   ق خواستهای اعتراض به عدم تحقتجمع صرفا بر
به دنبال تجمع اعتراضی  نمايندگان فرهنگيان در برابر مجلس،  .شد

يک عضو هيات رئيسه مجلس مدعی شده بود فرهنگيان به خاطر 
  .تشکر از مجلس تجمع کرده اند

آه در ساعات اوليه برگزاری تجمع، رييس   بهشتی، با اشاره به اين
تا ساعت : خواستار حضور معلمان در مجلس شد، افزودمجلس 

دوازده ما وارد صحن علنی مجلس نشديم و بعد از آن برای بيان 
  .اعتراضات خود وارد مجلس شديم

رييس مجلس بعد از حضور ما در صحن علنی با : بهشتي، گفت
بيان اين مساله آه مجلس ششم سياسی و مجلس هفتم 

 مجلس در دوره قبل اقدامی برای :مجلسی آاری است، عنوان آرد
معلمان انجام نداده آه نمايندگان تشكالت صنفی نسبت به اين 

ها اعتراض آردند؛ زيرا مجلس پنجم نيز هيچ اقدام موثر و   صحبت
  .مفيدی برای معلمان انجام نداده بود

  

    

  ! نــــــهفـيـــلـتـر
اعتصاب وبالگ نويسان ايران در اعتراض به 

   سانسور اينترنت
وبالگ نويسان در اعتراض به سانسور و کنترل اينترنت، از 
تاريخ اول تير ماه به مدت يک هفته وبالگ های خود را 

  تعطيل می کنند
تعدادی از وبالگ نویسان ایرانی قصد : تهران، خبرگزاری سينا

ه اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سيد دارند در اعتراض ب
احمد معتمدی در راستای ادامه و تشدید سياست فيلترینگ و 

  .کنند" اعتصاب وبالگی"سانسور سایتها و وبالگهای اینترنتی 
: ، نوشته اند»فيلتر نه«این وبالگ نویسان در وبالگی به آدرس 

 بر فيلترينگ وزير پست و تلگراف و تلفن اعالم کرد که عالوه"
سايتها به عملی جديد دست خواهد زد، کنترل سايتها و يا به 
عبارتی کنترل هر کليکی که شما در فضای مجازی اينترنت انجام 

  ».می دهيد
تا به عنوان نمادی از اعتراض به سانسور و کنترل "آنها قصد دارند 

ی در اينترنت از تاريخ اول تير ماه به مدت يک هفته اعتصاب وبالگ
  .و تعطيلی وبالگ ها را انجام دهند

بر اساس اعالم این گروه از وبالگ نویسان، در صورتی که تعداد  "
 برسد، اين حرکت انجام خواهد شد و این در ۵٠وبالگرها به 

حالی است که در زمان مخابره این خبر تعداد وبالگرهایی که 
 بيش آمادگی خویش را برای همراهی با این اعتصاب کرده اند به

  . وبالگ رسيده است50از 
  

   com.persianblog.filtering-no://http: ! " فيلتر نه"آدرس وبالگ
  
  - -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  
  

   و لتجمع اعتراضي کارگران کارخانه قند دزفو    

  اراک  " ذراب آ " تحصن پرسنل شرکت صنايع     

کارگران کارخانه قند دزفول در مقابل به گزارش پيک ایران ، 
ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمي در تهران تجمع 

 خرداد 27اين تجمع اعتراضي روز چهارشنبه . اعتراضي برپا کردند
اه است که  م9کارگران معترض مي گويند مدت . صورت گرفت

 ماه است که کارگران هيچ حقوقي دريافت 7کارخانه تعطيل شده و 
 خرداد 25پرسنل شرکت صنايع اذراب اراک نيز از روز . نکرده اند

معترضين خواستار اجرا شدن طرح طبقه بندي . تحصن کردند
. مشاغل و افزايش حقوق مطابق شرکتهاي همطراز شدند

ه مسئوالن دادند اما تا کنون متحصنين گفتند نامه اي اعتراضي ب
 .    هيچ ترتيب اثري به اين نامه داده نشده است
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