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 پٛزايٌٕ اػعاو پُح تٍ اس فزسَعاٌ يزظو

اػعايطبٌ کزظَع: ظضجز کٕتبِ ثٕ  
فزساظ  ،پُح تٍ اس فزسَعاٌ يزظو. اػعايطبٌ کزظَع: ضجز کٕتبِ ثٕظ

كًبَگز، ػهٙ زٛعرٚبٌ، فزْبظ ٔكٛهٙ، ضٛزٍٚ ػهى ْٕنٙ ٔ يٓع٘ 

ظر  ۱۳۸۹ارظٚجٓطت يبِ  ۱۹ سسزگبِ ايزٔس ٚكطُجّ  اساليٛبٌ

لبضٛبٌ پزَٔعِ ْبی اٍٚ پُح تٍ ظر . سَعاٌ أٍٚ ثّ ظار آٔٚطتّ ضعَع

اِ ْبی ظرثستّ ٔ ثعٌٔ زضٕر ٔکالی يعافغ ٔ ثز اسبص ظاظگ

گشارضبت يمبيبت ايُٛتی ٔ ثعستٕر آَبٌ العاو ثّ صعٔر ازکبو اػعاو 

اٍٚ  .کزظِ ٔ ايزٔس اٍٚ ازکبو ضع اَسبَی ثّ اخزا ظر آيعِ است

خُبٚت ظْطتُبک ظر ضزاٚطی اَدبو گزفتّ است کّ تالش ْبی ثٍٛ 

ظاو سَعاَٛبٌ سٛبسی يسکٕو ثّ ای ثزای خهٕگٛزی اع انًههی گستزظِ

 .اػعاو اَدبو گزفتّ است

ٍٚ خُبٚت رژٚى اساليی ثب اٍٚ ْعف صٕرت يی گٛزظ کّ يزظو ٔ ا

خٕاَبٌ اٍٚ کطٕر را اس اظايّ راِ ضٕظ ثزای ظر ْى ضکستٍ استجعاظ 

چٓبر تٍ اس اػعاو ضعگبٌ اس فزسَعاٌ  اس آٌ خب کّ  .ٌظظُٚی ثبسظار

اساليی ظر تالش است ثب اٍٚ العاو يزظو کزظستبٌ ْستُُع، رژٚى 

ضٕظ، اس پٕٛستٍ يزظو کزظستبٌ ثّ خُجص سزاسزی يزظو اٚزاٌ 

ايب آٌ ْب َفزت ٔ کُّٛ يهت کزظ را ظايٍ يی سَع ٔ . خهٕگٛزی کُع

اٍٚ سزکٕة ضطٍ ٔ ثٛززًبَّ . سضى ْبی سُگُٛی ثز خبی يی گذارَع

اٌ، ظر يٕرظ يهٛت ْبی اٚزاٌ، چّ ظر کزظستبٌ ٔ چّ ظر ثهٕخست

خًٕٓری اساليی کّ . ثزای يٕخٕظٚت اٚزاٌ يی تٕاَع ضطزَبک ثبضع

ظر ٚبسظِ يبِ گذضتّ ثب  خُجص سزاسزی ضعاستجعاظی رٔثزٔست ٔ 

ارکبٌ زکٕيتص ثّ نزسِ ظرآيعِ، ٔ اٍٚ ضٛشش ْبی يزظيی تزص را 

ثز ٔخٕظ زبکًبَص يستٕنی کزظِ است، ظر آستبَّ أنٍٛ سبنگزظ 

ت ثّ خُبٚت ْبی ثٛطتزی يی سَع تب آغبس اػتزاضبت تٕظِ ای، ظص

ضبٚع ثتٕاَع يبَغ گستزش يجبرسات يزظيی ٔ پٕٛستٍ ثطص ْبی ْز 

. چّ ثٛطتزی اس يزظو ثّ اٍٚ خُجص اَمالثی ضٕظ

اٍٚ خُبٚت ظظيُطبَّ َطبَّ ی تزص ضعٚع رژٚى اس اظايّ يجبرسات 

يزظو ظر ضزاٚطی است کّ ضطز ضٛشش ْبی تٕظِ ای ظر َتٛدّ تطعٚع 

تصبظی، چطى اَعاس تسزٚى ْبی ثٍٛ انًههی ٔاخزای نغٕ ثسزاٌ اق

. ٚبراَّ ْب، َگزاَی ظر يمبيبت زکٕيتی را ثطعت افشاٚص ظاظِ است

آٌ ْب کّ اس َٛزْٔبی فؼبل ٔ پطمزأل خبيؼّ يی تزسُع، تعأو 

. سزکٕة ضطٍ خٕاَبٌ ٔ سَبٌ را ظر ظستٕر کبر ضٕظ لزار ظاظِ اَع

، ثب اٍٚ ْعف " ٔ ػفبفزدبة "اػعاو خٕاَبٌ ٔ اخزای طزذ 

آٌ ْب تالش يی کُُع ثب اٍٚ خُبٚبت، آراٚص . صٕرت يی گٛزظ

يجبرساتی خٕاَبٌ، سَبٌ، يهٛت ْبی تست ستى ٔ ارظٔی کبر ٔ سزًت 

.   را ثّ ْى رٚطتّ ٔ يبَغ ًْجستگی يجبرساتی آٌ ْب ضَٕع

ايب يزظو ٔ خٕاَبٌ رضٛعضبٌ کّ اس خُبٚبت کٓزٚشک َٓزاسٛعَع؛ اس 

ثستّ ضعٌ ظر ضٛبثبٌ ْب َتزسٛعَع؛ اس ضکُدّ ْبی لزٌٔ ثّ گهٕنّ 

ٔسطبئی ٔ تدبٔسات خُسی ْزاسی  ثّ ضٕظ راِ َعاظَع، ظر ثزاثز 

آٌ ْب اٍٚ غى . اػعاو ػشٚشاَطبٌ َٛش تزسی ثّ ضٕظ راِ َطٕاُْع ظاظ

سُگٍٛ ثز ظل ْبٚطبٌ را ثّ ضطى ٔ َفزت ٔ اَزژی ثی پبٚبٌ ثزای 

ٌ استجعاظ ٔالٚتی ثب تًبو لعرت ثّ اظايّ راِ ضٕظ، راِ ظر ْى ضکست

. کبر ضٕاُْع گزفت

سبسيبٌ يب اٍٚ خُبٚت ظظيُطبَّ رژٚى اساليی ظر اػعاو پُح تٍ اس 

فزسَعاٌ يزظو را ثطعت يسکٕو يی کُع ٔ ضٕظ را ظر غى ضبَٕاظِ 

. ْبٚطبٌ ضزٚک يی ظاَع

سبسيبٌ يب اس ًّْ يزظو آساظِ ٔ خٕاَبٌ خسٕر ٔ ضدبع يی ضٕاْع 

ٚظ زسبص،  ضبَٕاظِ ْبی اٍٚ ضٓٛعاٌ را تُٓب َگذارَع ٔ ظر اٍٚ ضزا

اخبسِ َعُْع آٌ ْب ظر غى ٔ اَعِٔ سُگٍٛ ضٕظ تُٓب ثًبَُع ٔ يٕرظ 

تٓعٚعات ثٛطزيبَّ يمبيبت ايُٛتی لزار گٛزَع 

سبسيبٌ يب  اس تًبيی سبسيبٌ ْب ٔ َٓبظْبی آساظٚطٕاِ ٔ يعافغ 

ض کزظِ ٔ اس زمٕق ثطز يی ضٕاُْع ثّ اٍٚ خُبٚت ضعثطزی اػتزا

ْز طزٚك يًکٍ فطبرْبی ثٍٛ انًههی ثز رژٚى اساليی را افشاٚص 

ظُْع تب يبَغ اػعاو ظٚگز سَعاَٛبٌ سٛبسی اسٛز ظر ظست ظژضًٛبٌ 

اساليی ضَٕع 

سزَگٌٕ ثبظ رژٚى خًٕٓری اساليی 

سَعِ ثبظ آساظی سَعِ ثبظ سٕسٛبنٛسى 

 (راِ کبرگز)ْٛئت اخزائی سبسيبٌ کبرگزاٌ اَمالثی اٚزاٌ

 ۲۰۱۰يبِ يّ  ۹ـ ۱۳۸۹ارظٚجٓطت يبِ  ۱۹

………………………………….. 
 

! فزاضٕاٌ ثزای اػتصبة ػًٕيی ظر رٔس پُح ضُجّ ظر کزظستبٌ

اس ًّْ يزظو آساظِ اٚزاٌ يی ضٕاْٛى کّ ػهّٛ اػعاو ْب 

! ثٓز ضکم يًکٍ ٔ يٕثز اػتزاض کُُع
يب اس فزاضٕاٌ ظاَطدٕٚبٌ اٚزاٌ ثزای تدًؼبت اػتزاضی ػهّٛ 

 !ٔسْبی چٓبرضُجّ ٔ پُح ضُجّ زًبٚت يی کُٛىاػعاو ظر ر
فزساظ كًبَگز،ػهٙ زٛعرٚبٌ، فزْبظ ٔكٛهٙ، ضٛزٍٚ ػهى  اػعاو خُبٚتکبراَّ

 ۱۳۸۹ارظٚجٓطت يبِ  ۱۹ سسزگبِ  ٚكطُجّ ظر  ْٕنٙ ٔ يٓع٘ اساليٛبٌ

کّ چٓبر تٍ آَٓب  اس فؼبنٍٛ ضهك کزظ  يی ثبضُع ٔ ضطزی کّ سبٚز فؼبنٍٛ 

ا تٓعٚع يی کُع ضزٔرت العايی يٕثز ٔ ٚکپبرچّ کزظ يسکٕو ثّ اػعاو ر

را ظر اػتزاض ثّ اػعاو ْب ٔ ثزای خهٕگٛزی اس اػعاو سبٚز يسکٕيٍٛ ثّ 

يب ثّ سٓى ضٕظ ٔ .  اػعاو، ظرکزظستبٌ ٔ سزاسز اٚزاٌ را، يی طهجع

ًْزاِ ثب سبسيبٌ ْب ٔ ازشاة کزظستبٌ اٚزاٌ يزظو کزظستبٌ را فزا يی 

اػعاو ْبی خُبٚتکبراَّ ای کّ لصع آٌ  ضٕاَٛى کّ  ظر اػتزاض ثّ

يزػٕة سبضتٍ ضٛشش ضعاستجعاظی يزظو اٚزاٌ ظر ٚکسبل گذضتّ است ، 

ارظٚجٓطت اس طزٚك اػتصبة ػًٕيی ٔ سبٚز  23ظر رٔس پُح ضُجّ 

اثتکبرات اػتزاضی،  يطبنفت ٚک پبرچّ ٔکٕثُعِ ضٕظ را ثب يدبسات 

 .ضعثطزی اػعاو َطبٌ ظُْع

ظاظگبِ ْبی فزيبٚطی رژٚى ثزای ْدعِ َفز اس  ػالِٔ ثز کزظستبٌ، کّ

َفز اس  12فؼبنٍٛ زکى اػعاو صبظر کزظِ اَع ظر ثهٕچستبٌ َٛش الالم ثزای 

ظر گذضتّ َّ چُعاٌ ظٔر چُع .فؼبنٍٛ ثهٕچ زکى اػعاو  صبظرضعِ است

گزِٔ اس خٕاَبٌ ضٕسستبٌ ظرظاظگبِ ْبی فزيبٚطی فمٓب ثّ اػعاو يسکٕو 

 88تٛز يبِ  23ظر . ِ آَٓب ثّ يٕلغ اخزاء ظر آيعضعِ ٔ زکى اػعاو ظرثبر

سٛشظِ تٍ اس خٕاَبٌ ثهٕچ ظر سَعاٌ يزکشی ساْعاٌ ثّ ظار آٔٚطتّ ضعَع، 

ازسبٌ فتبزٛبٌ ثّ اتٓبو ارتجبط ثب کٕيّ نّ  سزًتکطبٌ کزظستبٌ 

يسًعرضب سيبَی ٔ آرش رزًبَی پٕر ثّ خزو ػضٕٚت ظر اَدًٍ 

زًت سْی ضُٕٓاس َٛش  تٕسظ پبظضبْی ٔ فصٛر ٚبسًُی ٔ ضعاٚبر ر

ظستگبِ يزگ رژٚى . ظژضًٛبٌ خًٕٓری اساليی ثّ ظار آٔٚطتّ ضعَع

خًٕٓری اساليی ْى اکٌُٕ ظر زبل پزَٔعِ سبسی ثزای اػعاو تؼعاظی اس  

فؼبنٍٛ کطٕريبٌ ْستُع  کّ ظر خزٚبٌ خُجص ضعاستجعاظی اضٛز ظستگٛز 

رلّ ْبی گَٕبگٌٕ اٍٚ ظرزبنی است کّ ثٓبئٛبٌ، ٕٚٓظٚبٌ ٔ ف. ضعِ اَع

تزٔر  ضٕظ ثبرْب ٔ ثبرْبثّ ضبطز اػتمبظات " يسٛسی ظر اٚزاٌ صزفب

ٔاػعاو ضعِ اَع ٔ ْى اکٌُٕ َٛش تست پٛگزظ، ظستگٛزی، ضکُدّ ٔ ظر 

اػعاو ْبی فهّ ای افغبٌ ْبی يمٛى اٚزاٌ کّ زعٔظ  .تٓعٚع يزگ لزار ظارَع

اػعاو ْبی پٛبپی سّ ْشار َفز اس آَٓب ظر ضطز اػعاو لزار ظارَع ٔ َٛش 

ثّ ظار آٔٚطتّ يی ضَٕع، صفسبت ... کسبَی کّ تست ػُٕاٌ لبچبلچی ٔ

 .ظٚگز پزَٔعِ سٛبِ آظيکطی رژٚى خًٕٓری اساليی اٚزاٌ است

يب، ًّْ يزظو آساٚطٕاِ اٚزاٌ را ثّ اػتزاض ػهّٛ اػعاو ْب ٔثزای َدبت 

ظ اخبسِ َجبی. خبٌ ضٕاْزاٌ ٔ ثزاظراًَبٌ ظر سزاسز اٚزاٌ فزا يی ضٕاَٛى

ظاظ کّ رژٚى ضعثطزی خًٕٓری اساليی ثب استفبظِ اس تًبٚشات يهی، 

يذْجی، ػمٛعتی ٔ فزُْگی ،يب را َسجت ثّ يدبسات ضعثطزی اػعاو ثی 

اٍٚ  ٔظٛفّ ٚکبٚک يب آساٚطٕاْبٌ اٚزاٌ است کّ ثّ ٔٚژِ . تفبٔت سبسظ

ظر تٓزاٌ ٔ ًّْ يُبطك فبرص َطٍٛ ثب ًّْ تٕش ٔ تٕاٌ ضٕظ ػهّٛ 

ْب ثّ اػتزاض ثزضٕاستّ ٔ يطتی يسکى ثز پٕسِ استجعاظ  اػعاو

رٔس پُح ضُجّ فزصتی يُبست ثزای يتدهی سبضتٍ اػتزاضبت .ثکٕثٛى

. ًْجستّ آساظی ضٕاْبٌ سزاسز اٚزاٌ است

زًبٚت يبظراٌ ضٓعا ٔ سَعاَٛبٌ سٛبسی اس فزاضٕاٌ يبظراٌ اػعاو ضعگبٌ 

َٕع ًْجستگی ظر  رٔس ٚکطُجّ ثزای تدًغ اػتزاضی، ًََّٕ ای اس اٍٚ

.    پٛکبر يطتزک ػهّٛ استجعاظ است

يب ًْچٍُٛ اس فزاضٕاٌ ظاَطدٕٚبٌ ظاَطگبِ ْبی تٓزاٌ ثزای تدًؼبت  

زًبٚت کزظِ ٔ اٍٚ " اػتزاضی ظر رٔس چٓبرضُجّ ٔ پُح ضُجّ لٕٚب

اثتکبرخُجص ظاَطدٕئی را َٛش، ًََّٕ ای ثزخستّ ای اس يجبرسِ ًْجستّ 

استجعاظ ٔ ضُثی سبضتٍ تزفُعْبی رژٚى  يزظو اٚزاٌ ػهّٛ اػعاو ٔ

.  استجعاظی، يی ظاَٛى

ثبٚع ثب ًّْ لٕا فزٚبظ ثز آٔرٚى کّ يدبسات اػعاو يدبساتی ضعثطزی است 

ٔ ثعٌٔ لٛع  ٔ ضزط ػهّٛ ْز ضٓزَٔع کطٕريبٌ ثّ ْز ظنٛم " ٔ ثبٚع فٕرا

 .  ٔ ثٓبَّ، يتٕلف ضٕظ

يزگ ثز رژٚى آظيکص خًٕٓری اساليی اٚزاٌ 

آساظی، سَعِ ثبظ سٕسٛبنٛسى  سَعِ ثبظ

 (راِ کبرگز)ْٛئت اخزائی سبسيبٌ کبرگزاٌ اَمالثی اٚزاٌ

 ۲۰۱۰يّ  ۱۱ثزاثز ثب   ۱۳۸۹ارظٚجٓطت  ۲۱سّ ضُجّ 

………………………………….. 
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 چزا اػعايطبٌ کزظَع؟
 "جهان زن"وبالگ 

 
ـ باالخره داس مرگ، جان شٌرٌن علم هولی و چهارتن " جهان زن"

شٌرٌن،  بارها در .  دٌگر از گل های سرخ کشورمان اٌران را گرفت
در آخرٌن نامه اش . نامه هاٌش از وضعٌت خود سخن گفته بود

دردنامه ی خود را به رشته تحرٌر " من گروگانم"تحت عنوان 
علی حٌدرٌان نٌز، و وصٌت فرزاد هم همٌن طور، . درآورده بود

 .نامه مهدی اسالمٌان نٌز حاال منتشر شده است
 

اما چرا برای اٌن گل های مردم، اٌن پاره های تن مادران داؼدٌده، 
پرونده های جعلی ساختند؟ چرا آن ها را در دادگاه های دربسته و 

بدون حضور وکٌل مدافع، محاکمه کردند؟ چرا بازجوها از آن ها می 
د از رهبر رژٌم شان  تقاضای عفو کنٌد تا آزاد شوٌد و می خواستن

گفتنند ورگرنه اعدام می شوٌد؟ چرا آن ها را بدون اطالع خانواده 
هاٌشان، بدون اطالع وکالٌشان، در پاٌان هفته اعتصاب معلمان و 

خرداد، اعدام  ۲۵در آستانه ی اولٌن سالگرد خروش مردم در 
 کردند؟

 
ها تصادفی است؟ از چه می ترسند؟ چرا  آٌا همه اٌن هم زمانی

چنٌن هراسانند؟ چرا چنٌن سراسٌمه جوانان مردم را به دام مرگ 
می فرستند؟ 

آن ها از مبارزات ٌک سالۀ مردم به هراس . اٌن ها روشن است
آن ها از حضور چشمگٌر زنان درجنبش . مرگ افتاده اند

در  ضداستبدادی و از شرکت فعاالنۀ زنان و دختران جوان
سنگربندی های عاشورا، از حضور چشم گٌر مادران و خواهران و 
عزٌران زندانٌان سٌاسی در پارک الله ، در جلو دادگاه ها و در جلو 

.  اوٌن و بازداشتگاه ها، بشدت نگران شده اند
 

اعدام شٌرٌن و گرفتن جان شٌرٌِن شٌرٌن علم هولی، برای زهر 
حجاب "ه راه اندازی گشت های همانطور ک. چشم گرفتن از زنان بود

همانطور که تفکٌک . با اٌن هدؾ صورت می گٌرد" و عفاؾ
. جنسٌتی در دانشگاه های به اٌن منظور راه اندازی شده است

همانطور که پرونده سازی برای شٌوا نظرآهاری در اٌن راستا در 
جنبش قهرمانه زنان و حضور سنگٌن و مؤثرشان در . جرٌان هست

ه که همچون آتشفانی زمٌن زٌر پای شان را لرزانده، ٌک سال گذشت
ترس را بر جانشان مستولی کرده و به رقص مرگ وادارشان کرده، 

. و چنٌن است که داس مرگ را به حرکت در آورده اند
اگر اعدام فرزاد کمانگر برای ترساندن معلمان بود، اگر اعدام چهار 

بود، اگر اعدام جوان کرد، برای ترساندن ملٌت ها ی تحت ستم 
مهدی اسالمٌان، محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پوربرای 

ترساندن سرنگونی طلبان بود، اعدام  
. شٌرٌن علم هولی برای زهرچشم گرفتن از جنبش زنان است

 
اٌن خون های پاک ، شعله های خشم . اما آن ها کور خوانده اند

ردم کار و زحمت زنان، جوانان، دانشجوٌان، ملٌتهای تحت ستم و م
و  ۱۳۵۵اگر اعدام های سال های . را شعله ورتر خواهد ساخت

حکومت نظامی شاه در زمان مبارزات انقالبی مردم توانست جلو 
انقالب را بگٌرد، تالش های مذبوحانه و رذٌالنه ی اٌن دژخٌمان 

. نٌز ره به جائی خواهد برد
 

ان و به مردم اٌن ؼم جانسوز، را به مادران و عزٌزان اٌن شهٌد
اٌران تسلٌت می گوئٌم و خود را در ؼم و درد و انده شان شرٌک 

. می دانٌم
 

 ۲۰۱۰ماه مه  ۱۰ـ ۱۳۸۹اردٌبهشت ماه  ۲۰

…………………………………... 

 يبرا ًَی تزسبَع، اػعاو خٕاَبٌ کزظ ٔ فبرص،

ضطى يب را صع چُعاٌ يی کُع 
هٌئت مسؤلٌن وبالگ َمی َمکران 

اردٌبهشت در پاٌان هفته معلم  ۱۹مردم در روز ٌک شنبه پنج تن از فرزندان رشٌد 
حضور فرزاد کمانگر معلم نجٌب کرد در مٌان . به چوبه های دار آوٌخته شدند

اعدام شده گان، در آخرٌن روز اعتصاب ٌک هفته ای معلمان، نشاندهنده انتخاب 
 حضور چهار کرد که ٌکی از آن ها، شٌرٌن علم. سٌاسی دستگاه حکومتی است

و حضور مهدی اسالمٌان متهم . هولی، ٌک زن مبارز بود، نٌز انتخابی آگاهانه بود
 .به وابستگی به جرٌانات سرنگونی طلب هم انتخابی روشن بود

دولت اسالمی با اٌن اعدام ها خواسته است هم به زنان، هم به ملٌت های تحت ستم 
نبش مردمی تحمل و هم به سرنگونی طلبان پٌام دهد که حضور آن ها را در ج

ما به عنوان فرزندان بلوچستان، خشونت دولت اسالمی را با پوست و . نخواهد کرد
گوشت خود لمس کرده و می کنٌم و از اٌن رو می دانٌم که بر سر خلق کرد هم چه 

دولت . می آورند و چگونه جگرگوشه گانشان را به چوبه های دار می آوٌزند
م و کٌنه، دارد تٌشه به رٌشه ی همبستگی ملٌت اسالمی با کاشتن بذر نفرت و خش

اٌن دولت خشن و بٌرحم بر اٌن تصور ابلهانه  هست که با . های کشور می زند
تشدٌد سرکوب خشن در کردستان، بلوچستان، آذرباٌجان و دٌگر مناطق ملی، مانع 

از آن خواهد شد تا ملٌت های تحت ستم به جنبش سراسرٌی ضد استبدادی دٌنی 
اما همه می دانند که پٌوندهای ملٌت های تشکٌل دهنده اٌران، پاٌدارتر از . دندبپٌون

آن است که با جناٌت ها و سٌاست های تفرقه اندازانه دولت حاکم، اٌن پٌوندها 
هر روز که می گذرد، همبستگی مبارزاتی مردم سراسر کشور . سست شوند

ن و برادرانمان در آن حتی اٌن همبستگی، همراهی خواهرا. گسترده تر می شود
تحصن گسترده و شب ٌادبود شهٌدان . سوی مرزها را هم به ارمؽان خواهد آورد

اردٌبهشت در سلٌمانٌه کردستان عراق، نشانه ی بارزی از اٌن همراهی و  ۱۹
دولت خشن اسالمی با اعدام های جناٌت کارانه اش نه تنها مردم . همدلی است

د، بلکه خود را در مٌان همساٌگان و مردم منطقه اٌران را علٌه خود خواهد شوران
 .و جهان رسواتر خواهد ساخت

اما روحٌه . دولت اسالمی فکر می کند با اعدام جوانان، مردم را خواهد ترساند
مبارزه جوٌانه ی خانواده های شهٌدان و حماٌت مردمی از آن ها در شهرهای 

تان و در دانشگاه های تهران، سنندج، کامٌاران، کرمانشاه، و دٌگر شهرهای کردس
نشان داد که مردم نه تنها نمی ترسند بلکه با خشم و نفرت بٌشتری به راه مبارزه 

مانورهای مزدوران سپاه در . با اٌن استبداد لجام گسٌخته  گام برخواهند داشت
شهرهای کردستان و به رخ کشٌدن ابزار و ادوات رزمی شان، بٌش از آن که 

 .باشد، نشانه ی ترس و ضعؾ شان هست نشانه ی قدرتشان
ما به عنوان فرزندان مردم رنجٌدۀ بلوچستان، که بسٌاری از جوانانش در زندان 

های اسالمی اسٌر هستند، و خطر  اعدام آن ها را نٌز تهدٌد می کند،  هم دردی و 
فرزاد كمانگر، علً حٌدرٌان، فرهاد  همدلی خود را با خانواده های شهدای جنبش،

لً، شٌرٌن علم هولً و مهدي اسالمٌان اعالم داشته و  خود را در ؼم و اندوه وكً
و به آن ها اطمٌنان می دهٌم که خون اٌن عزٌزان . جانکاه آن ها شرٌک می دانٌم

اٌن . که جوانه های آزادی و همبستگی را آبٌاری می کنند به هدر نخواهد رفت
واهند آمد و به انرژی بٌکران خون ها در رگ های ما و دٌگران به ؼلٌان در خ

مبارزاتی تبدٌل خواهد شد و شعله های خشم و نفرت، بر پٌکر اٌن استبداد وحشی 
 ۲۰۱۰ماه مه  ۱۰ـ ۱۳۸۹اردٌبهشت ماه  ۲۰. و پوسٌده زبانه خواهد کشٌد

 

………………………………….. 

 

 
 *پٌوندها * 

منصور نجفی : سردبٌر نشرٌه 
mansour.nadjifi@telia.com 

 روابط عمومی سازمان و اٌمٌلتلفن، فاکس 
 0049 -69 – 50699530تلفن 

 0049 -69-95219010فاکس  

public@rahekargar.net 
 ساٌت راه کارگر

www.rahekargar.net 
orwi-info@rahekargar.net 

ساٌت خبری راه کارگر 
http://rahekargar.wordpress.com 

ساٌت اتحاد چپ کارگری 
www.etehadchap.org 

 ساٌت رادٌو صدای کارگران اٌران
www.sedayekargaran.com 

نشر بٌدار 
www.nashrebidar.com  

 نشرٌه انگلٌسی اٌران بولتن
www.iran-bulletin.org 

مشخص مٌشوند، الزاما " دٌدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

 . بٌانگر مواضع سازمان نٌستند

 

 

mailto:mansour.nadjifi@telia.com
mailto:public@rahekargar.net
http://www.rahekargar.net/
mailto:orwi-info@rahekargar.net
http://www.nashrebidar.com/
http://www.iran-bulletin.org/
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 ٔاکُص يبظرضٕٛا َظزآْبری

 َسجت ثّ ظرٔؽ پزاکُی ْبی

 رِ فزسَعشرسبَّ ْبی زبيی ظٔنت ظر ثب 

مادر شٌوا نظر آهاری ،روزنامه  -تا آزادی روزنامه نگاران زندانی 
 209نگار و فعال حقوق بشر که نزدٌک به شش ماه است در بند 

اوٌن زندانی است ،می گوٌد که فرزندش نه فقط هرگز ارتباطی با 
سارمان مجاهدٌن خلق نداشته است که نسبت به عملکرد اٌن 

. منفی و مخالؾ داشته و داردسازمان همواره موضع 
شهرزاد « تا آزادی روزنامه نگاران زندانی»به گزارش خبرنگار 

کرٌمان با اشاره به شاٌعه پراکنی و اتهام زنی برخی از رسانه های 
هٌچ سند و مدرکی مبنی :"حامی دولت نسبت به دخترش می گوٌد 

ترٌبون  بر ارتباط شٌوا با سازمان وجود ندارد و متاسفانه کسانی که
و فدرت دارند به خود اجازه می دهند هر اتهامی را متوجه دٌگران 
از جمله فرزند من بکنند و ما نٌز امٌدی به هٌچ محکمه ای ندارٌم 

که بتوانٌم نزد آن شکاٌت برٌم و شکاٌتمان را تنها نزد خدا خواهٌم 
." برد

مادر شٌوا نظرآهاری ،وب نگار و فعال حقوق بشر همچنٌن می 
شٌوا در حوادث پس از انتخابات برای دومٌن بار است که ": گوٌد

دخترم همچنان روحٌه ای کامال قوی دارد و می .بازداشت شده است 
گوٌد مشکلی برای تحمل زندان و انفرادی طوالنی ندارد ،ناراحتی 

اصلی اش اٌن است که چرا او را به سازمان منافقٌن وصل کرده اند 
موسوی ٌک سازمان مرده است و  سازمانی که به قول مهندس.

حاال مسووالن قضاٌی ما با نسبت دادن اتهام بی اساس ارتباط 
فرزندان ما با آنها ،اٌن سازمان را زنده کرده و باردٌگر بر سر 

من حاضرم زندان طوالنی مدت "شٌوا می گوٌد ."زبانها انداخته اند
ر را به خاطر فعالٌت های روزنامه نگاری و حقوق بشری ام د

." زندان بمانم و نه به خاطر انگ ارتباط با سازمان مجاهدٌن خلق 
در ٌکماهه اخٌر مهندس مٌرحسٌن موسوی و زهرا رهنورد 

،مصطفی تاج زاده و همچنٌن مهدی کروبی به دٌدن خانواده شٌوا 
نظر آهاری رفتند و ضمن دلجوٌی از اٌن خانواده رنجدٌده صبر و 

. ستودند استقامت شٌوا را در تحمل زندان
پس از اٌن دٌدارها برخی از رسانه های حامی دولت به بهانه حمله 
به موسوی و کروبی اتهام های جدٌدی را متوجه شٌوا نظرآهاری 

کردند که ٌکی از اٌن اتهام ها ارتباط با سازمان مجاهدٌن خلق بوده 
است که به گفته خانواده وی تاکنون در هٌچ دادگاهی اثبات نشده 

 1389اردیبهشت  17جمعه                      .است

 

…………………………………… 
 بازداشت مرٌم عباسی نژاد

بعد از اعتراض به حضور احمدی نژاد در دانشگاه 
 تهران

بنا به گزارش های رسٌده به جرس، به دنبال اعتراضات گستردۀ 
دانشجوٌان دانشگاه تهران به حضوِر ناگهانی و سخنرانِی محمود احمدی 

آن دانشگاه، روز گذشته مرٌم عباسی نژاد از اعضای شورای نژاد در 
. مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه تهران دستگٌر شد

برابر با اول ماه مه و )اردٌبهشت  ۱۱بنا به گزارش های واصله، شنبه 
محمود احمدی نژاد برای شرکت در هماٌشی به  (روز جهانی کارگر

بزرگداشت آٌت هللا شهٌد دانشگاه تهران رفته بود تا همزمان برای 
مرتضی مطهری، در سالن ابن سٌنای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

تهران سخنرانی کند که به دنبال اٌن حضور از پٌش اعالم نشده، 
نمی خواهٌم نمی …دولت “دانشجوٌان در تجمعی بزرگ و با شعار های 

اٌنده موسوی زنده باد، کروبی پ“نصرمن هللا و فتح قرٌب، “، ”خواهٌم
و ” ٌا مرگ ٌا آزادی“، ”حٌا کن، دانشگاه و رها کن“… ، ”باد
. شعار داده و به تظاهرات پرداختند” موسوی زنده باد، کروبی پاٌنده باد“

گزارش شده مرٌم عباسی نژاد، دبٌر سابق انجمن اسالمی دانشگاه تهران 
و حوالی ساعت  (اردٌبهشت ۱۲)و علوم پزشکی، شامگاِه ٌکشنبه شب 

. شب توسط نٌروهای امنٌتی بازداشت شدده 
هنوز از علت دقٌق دستگٌری، محل بازداشت و وضعٌت جسمی و روحی 
وی و همچنٌن بازداشتهای احتمالِی دٌگر، خبری منتشر نشده و گزارشی 
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 :فشاربرای اعتراؾ گٌری از زنان در زندان 
 کرمیشٌرٌن علم هولی، زٌنب جالٌٌان پس از محبوبه 

 
حقوق بشری به کمپٌن بٌن المللی حقوق بشر گفتند که وضعٌت سالمتی فعاالن 

شٌرن علم هولی و برخی دٌگر از زنان زندانی در بند زنان زندان اوٌن 
هولی روز دوشنبه گذشته برای بازجوٌی به بند  شٌرٌن علم. خطرناک است

زندان اوٌن منتقل شده و طی ساعت ها پرسش وپاسخ برای انجام  ۲۰۹
به او گفته شده است که اگر با . مصاحبه تلوٌزٌونی تحت فشار قرارگرفته است

 .وزارت اطالعات همکاری کند مجازات وی تخفٌؾ داده خواهد شد
مٌن نامه خود وضعٌت خود را تشرٌح کرده شٌرٌن علم هولی با انتشار دو

او در نامه اول خود به شرح آزارو اذٌت های روحی وجسمی که در . است
در دومٌن نامه او . متحمل شده بود پرداخته بود ۲۰۹زندان سپاه و نٌز در بند 

 :او در اٌن نامه نوشته است. از تداوم اٌن فشار ها سخن گفته است
. است که ؼٌر از کابوس از خود بٌخود هم می شومتاثٌرات شکنجه به حدی ” 

به خاطر ضرباتی که بر سرم وارد کرده اند به سر دردی شدٌد گرفتارم و 
بعضی از روزها درد هجوم می آورد و سر دردم آنقدر شدٌد می شود که دٌگر 

به بخاطر سر درد شدٌد “: او افزوده است” .نمی دانم در اطرافم چه می گذرد
هدٌه دٌگر آنها برای من ضعؾ بٌناٌی … ع به خونرٌزی می کندبٌنی ام شرو

چشمانم است که داٌم تشدٌد می شود و هنوز به درخواستم برای عٌنک 
در روز دوازده “در نهاٌت شٌرٌن اشاره کرده است که ” .پاسخی نداده اند

بردند  ۲۰۹اردٌبهشت هشتاد و نه دوباره بعد از مدتها مرا برای بازجوٌی به 
وی ” .هاماتشان را تکرار کردند و از من خواستند که با آنها همکاری کنمو ات

 .به ماموران اطالعات گفته است که مصاحبه نخواهد کرد
به گفته منابع ٌاد شده مقامات اطالعاتی هفته گذشته به خانواده زٌنب جاللٌان 

ه شرط دٌگرفعال کرد گفته اند که می توانند با فرزندشان مالقات داشته باشد ب
 . آنکه او را برای انجام مصاحبه تلوٌزٌونی قانع کنند

درمالقات سه ساعته ٌاد شده زٌنب جاللٌان با اصرار بر اٌنکه هٌچ جرمی 
مرتکب نشده که بخواهد جلوی تلوٌزٌون قرار بگٌرد از انجام درخواست 

موضوع اعتراؾ گٌری از زندانٌان برای . ماموران اطالعاتی سرباز زده است
ی دٌگر از فعاالن حوزه زنان همچون محبوبه کرمی نٌز گزارش شده برخ
ٌکی از نزدٌکان محبوبه کرمی به کمپٌن بٌن المللی حقوق بشر در . است

اٌران گفت که مقامات اطالعاتی به او گفته اند که اگر اعتراؾ نکند و جلوی 
نٌان محبوبه کرمی از قربا. دوربٌن قرار نگٌرد مجازات سنگٌنی خواهد داشت

جدٌد پروژه اعتراؾ گٌری است که ظاهرا برای رها شدن از فشارهای شدٌد 
جسمی و روحی قبول کرده است که جلوی دوربٌن های ماموران اطالعات 

 .قرارگٌرد
با وجود اٌن فشارها، شٌرٌن علم هولی اعالم کرده که حاضر به مصاحبه 

هفته گذشته . تبه نظر می رسد فشار بر فعاالن کرد شدت گرفته اس. نٌست
نٌز، اطالعات با خوانواده زٌنب جاللٌان تماس گرفته و از انها خواسته اند که 
به مالقات دختر خود بٌاٌند، اما شرطی که برای آنها گذاشته اند اٌن بوده که 

اما خانواده زٌنب . هر طور شده زٌنب را برای مصاحبه تلوٌزٌونی قانع کنند
سته اند که او را قانع کنند که به درخواست ساعته نتوان ۳بعد از مالقاتی 

وزارت اطالعات تن دهد و زٌنب در پاسخ گفته است من مرتکب هٌچ گناه و 
 .خطای نشده ام و تنها جرم من حق خواهی بوده است

 :زمٌنه خبر
از روستای دٌم قشالق در حوالی  ۱۳۶۰خرداد  ۱۳شٌرٌن علم هولی متولد 

. سپاه پاسداران در تهران دستگٌر شد توسط ۱۳۸۷در اردٌبهشت . ماکوست
روز اول بازداشت خود را در مکانی نامعلوم و تحت شکنجه شدٌد جسمی  ۲۵

زندان اوٌن تحوٌل داده شد و پس از  ۲۰۹پس از آن، به بند . و روانی گذراند
آذر ماه  ۲۸در تارٌخ . ماه حبس به بند نسوان اٌن زندان منتقل گردٌد ۶تحمل 

دادگاه انقالب تهران، که به رٌاست قاضی صلواتی  ۱۵در شعبه  ۱۳۸۸
برگزار شد به اتهام خروج ؼٌرقانونی از مرز به تحمل دو سال حبس تعزٌری 

 ۱۳حکم در . و به اتهام محاربه از طرٌق ارتباط با پژاک، به اعدام محکوم شد
دی ماه به وکٌل وی، ابالغ شده است، اما روند بررسی پرونده در دادگاه بدوی 

به همٌن منظور درخواست تجدٌد نظر در . ارج از اصول قانونی بوده استخ
. اما تا کنون بدون جواب مانده است. حکم صادره را به دادگاه ارائه شده است
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 ها به فرمان حذؾ قتل واژه
 ى كانون نوٌسندگان اٌران بٌانٌه

 المللى كتاب تهران ر اعتراض به سانسور در نماٌشگاه بٌند
بازند حدٌثى چندان تازه نٌست؛  هاٌى در محاق توقٌؾ جان مً اٌن كه واژه ٌا واژه

ى نوٌسندگان، شاعران، مترجمان، محققان، هنرمندان، و  اٌن نٌز كه حاصل اندٌشه
سور مجال ظهور آلود سان ها در فضاى خوؾ ى رسانه اندركاران حوزه دٌگر دست

 .كند حدٌثى مكرر است پٌدا نمً
ى  اٌن كه زحمات اهل فرهنگ و اندٌشه، ناشران مستقل و تمامى گردانندگان حوزه

رود،  چاپ و نشر در آخرٌن مراحل ورود به بازار كتاب با خمٌرشدن بر باد مً
ها  خانه اٌن نٌز كه كتاب. ٌى ننگٌن و طوالنى دارد روندى است كه در اٌن دٌار سابقه

سوزان از بوى سوختگً كلمات  وار كتاب مورد ٌورش قرار گٌرند و فضاى آشوٌتس
سابقه نٌست؛ حتى گاه عاشقان كتاب براى نجات جان خود ٌا  ُپر شود در اٌران بً

 .اند خوٌش را به آتش كشٌده  هاي هاى دٌگر به ناگزٌر خود كتاب انسان
ب فرمان داده شود كلمات مجرم را ى متولًّ كتا اٌن كه به كامپٌوترهاى اداره

شناساٌى كنند دٌرى است كه به عادت سانسورچٌان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اٌن نٌز روندى رو به فزونى است كه چند سالى است . اسالمى تبدٌل شده است

كنند، بلكه  تنها از حضور برخى از ناشران مستقل در نماٌشگاه كتاب جلوگٌرى مً نه
اند كه شمارى از اٌن ناشران، براى   ئى قرار داده هاى حرفه تنگناها را در چنان  آن

تن ندادن به تهدٌد و توهٌن و تحقٌر، عطاى ورود به نماٌشگاه كتاب و روٌاروٌى 
اند و نامشان به خطى از خطوط قرمز  با برگزاركنندگان آن را به لقاٌش بخشٌده

 .وزارت ارشاد تبدٌل شده است
المللى كتاب، كه  وسومٌن نماٌشگاه بٌن ل در بٌستاما تازگى دارد كه امسا

ى فرهنگ  خود صالى تروٌج و توسعه  هاى تبلٌؽاتً برگزاركنندگان آن در بوق
ى  دهند، گذشته از اٌن كه شمارى از ناشران سرشناس اجازه خوانى سر مً كتاب

د، ورود به نماٌشگاه را پٌدا نكردند و ورود برخى نٌز مشروط و ملتزم پذٌرفته ش
هاى آنالٌن  هاى نامحسوس و سانسورچً تنها با اٌجاد گشت برگزاركنندگان نه

ى نماٌشگاه  اند، كه پا را از اٌن فراتر نهاده و در آستانه آور اٌجاد كرده فضاٌى رعب
ها  ى نشر تنى چند از ناشران را لؽو و برخى از آن سابقه پروانه كتاب در حركتى بً

 .ردندرا به مراجع امنٌتى احضار ك
هٌچ حصر و  كانون نوٌسندگان اٌران كه بنا بر منشور خود آزادى اندٌشه و بٌان بً

شدت  داند، فشار روزافزون بر ناشران مستقل را به استثنا را حق مسلّم همگان مً
كند و نسبت به روند رو به افزاٌش سانسور، اختناق و سركوب فرهنگى  محكوم مً
  .دهد هشدار مً

 اردیبهشت۱۶ ۱۳۸۹

…………………………………… 
 اكٌُٕ صفتٗ اَثتَز است« َكزّٚ»

 .تطُگٗ َٛست  تُٓبٚٗ گٕٚبٖ ضٌٕ چزا كّ ثّ
 ْبٖ اضٛز ٖ كبٌَٕ َٕٚسُعگبٌ اٚزاٌ ظر يسكٕيٛت اػعاو ثٛبَّٛ

ْب اس ثٛبٌ اٍٚ ًّْ سضتٗ ٔ پهطتٗ كّ پٛزايٌٕ يب يٕج  راستٗ ٔاژِ آر٘، ثّ

ٌْن رٚش٘، ة ثبس ْى ضٌٕ ٔ ضٌٕ. اَع سَع، َبتٕاٌ يٙ تطُگٙ، ثبس ْى  اس ْى ضٕ

ْٕنٙ، فزساظ كًبَگز،  ضٛزٍٚ ػهى: اػعاو؛ ٔ اٍٚ ثبر اػعاو پُح سَعاَٗ ثب ْى

 .فزْبظ ٔكٛهٙ، ػهٗ زٛعرٚبٌ ٔ يٓعٖ اساليٛبٌ

ايب َطست، ثّ . اَع گذار ثٕظِ گفتّ ضعِ است كّ اُٚبٌ تزٔرٚست ٔ ثًت

ارَع كّ اس گذاراٌ ْى سشأ ْب ٔ ثًت فزض صست اٍٚ اتٓبو، زتٗ تزٔرٚست

ٖ يسبكًّ ظر سطر خٓبٌ ثزضٕرظار ضَٕع،  يٕاسٍٚ يتؼبرف ٔ يتًعَبَّ

ضعگبٌ زتٗ لٕاٍَٛ يٕخٕظ ٔ خبر٘ زكٕيت  كّ ظر يٕرظ اٍٚ اػعاو آٌ زبل

تز اس آٌ، اسبسبً يب را ثب صست ٔ  ظٔو، ٔ يٓى. كَُٕٗ َٛش رػبٚت َطعِ است

ٖ اػعاو است ٔ  ظِٖ يب يسكٕيٛت پع٘ ْب كبرٖ َٛست؛ ظغعغّ ُسمى اٍٚ اتٓبو

سبٌ  اٍٚ كّ اػعاو ْٛچ َٛست خش يضبػف كزظٌ كطتبر ٔ خُبٚت ٔ ثعٍٚ

تٕاٌ ْٛچ  ٔ ظرست اس ًٍْٛ رٔست كّ ًَٙ. رٚشٖ ظايٍ سظٌ ثّ ضٌٕ

ضبْعٖ ثز اٍٚ يعػب ٚبفت كّ يدبسات اػعاو ظر اس يٛبٌ ثزظاضتٍ خزو ٔ 

گستزش افشٌٔ ثز اٍٚ، . گذار ثٕظِ است زتٗ كبْص ٚب تطفٛف آٌ تأثٛز

كُع  ٔٚژِ ظر چُع يبِ اضٛز، اٍٚ گًبٌ را تمٕٚت كزظِ ٔ يٙ ٖ اػعاو، ثّ ظايُّ

ْب ظر أضبع كَُٕٗ َّ ثّ ظالٚم زمٕلٗ ٔ لضبٚٗ كّ ثب اْعاف  كّ اٍٚ اػعاو

طٕر يططص ثب ْعف اٚدبظ فضبٖ رػت ٔ ٔزطت ثزاٖ  سٛبسٙ، ٔ ثّ 

،  طهجبَّ انتضٕاْبَّ ٔ ػع ْبٖ آساظ٘ گٛز٘ ضٕاست ثبسظاضتٍ يزظو اس پٙ

ثّ ْز كعاو اس اٍٚ ظالٚم، اػعاو ػًهٗ است كّ ْٛچ اَسبَٗ . گٛزظ صٕرت يٙ

چٍُٛ است . تٕاَع ضٕظ را آساظِ ٔ آساظاَعٚص ثُبيع ٔ آٌ را يسكٕو َكُع ًَٙ

  اكٌُٕ يزظو ظر ثسٛبرٖ اس َمبط خٓبٌ ثسبط يدبسات اػعاو را ثزچٛعِ كّ ْى

 .اَع ٖ تبرٚص سپزظِ ٔ آٌ را ثّ يٕسِ

إٌَ َٕٚسُعگبٌ اٚزاٌ، ضًٍ يسكٕو كزظٌ اػعاو َبيجزظگبٌ فٕق، ثز اٍٚ ن

ٖ اٚزاَٗ ْى َٛست ٔ ضبٚستّ  ثبٔر است كّ يدبسات اػعاو ظر ضأٌ خبيؼّ

است كّ ظر اٚزاٌ َٛش ْز چّ سٔظتز ثّ ػًز اٍٚ َٓبظ يُسٕش ٔ ضعاَسبَٗ 

كبٌَٕ َٕٚسُعگبٌ اٚزاٌ                     .پبٚبٌ ظاظِ ضٕظ
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 همسرخانم رودابه اکبری نامه 
 ،(جعفر کاظمی)یک اعدامی 

 به دبیر کل سازمان ملل متحد
جناب آقای بان کی مون دبٌر کل محترم سازمان ملل متحد  

 . ماه از بازداشت ؼٌر قانونی همسرم آقاى جعفر كاظمى مٌگذرد 7
دگی عادی ما دچار اختالل و اضطراب و نگرانی ماه زن 7در اٌن 

ها را جلوی درب زندان  در اٌن مدت روزها و ساعت. شده است 
مخوؾ اوٌن و دادگاه انقالب سپری کردم تا شاٌد صداٌم را کسی 

به هر دری زدم گفتند به ما مربوط . بشنود و جوابی به من بدهد
گاهی . ٌا آمدٌمخدای من آخر گناه ما چٌست که اٌنجا بدن! نٌست 

کنم خدا و طبٌعت در اعطای مواهبش به من، بزرگوار و  فکر مً
کنند ؟ و  ام را تباه مً گشاده دست نبوده چرا و به چه جرمی زندگً

کنم شاٌد در بوته آزماٌش همچون آهن سخت و سرد  گاهی فکر مً
 !! هستم 

 
بدوی همسرم را به دادگاه بردند و او را محاکمه کردند حکم دادگاه 

کنٌد دادگاه عادالنه بوده  آٌا گمان مً. در کمال ناباوری اعدام بود
است؟ آخر در کجای دنٌا اعتراض مسالمت آمٌز به نتٌجه انتخابات 

حکمش اعدام است آٌا شما به عنوان دبٌرکل سازمان ملل جای 
 سراغ دارٌد ؟ 

. ودفرٌادم را فروخوردم تا بی گناهی او در دادگاه تجدٌد نظر ثابت ش
زٌرا همسرم نه دزد بود نه جناٌتی مرتکب شده بود او انسانی است، 

 . با شور و امٌد به زندگی انسانی
 

ساله من، همچنان حاکی  11نقاشی های کودکانه علی پسرکوچک 
زٌرا در دنٌای کودکانه . از امٌد دوباره به در آؼوش گرفتن پدر دارد

 . ی او جاٌی برای اعدام نٌست
بی پاٌان را به امٌد دادخواهی دوباره به صبر و درد و اندوه 

حکم . اما خبر کوناه از دادگاه تجدٌد نظر رسٌد.امٌدواری تبدٌل کردم
دادگاهی که حتی فرجام خواهی . پاٌان زندگی را صادر کرده بودند

 . وکٌل همسرم را نخوانده بود
براستی جرم او چه بود؟ جز آنکه ازشرکت در مصاحبه تلوٌزبونی و 

جز آنکه روزگار جوانی . ز اعتراؾ به ناکرده ها سر باز زده بودا
اش را به جرم انسان بودن در زندان سپری کرده، و دوران در بند 

و ٌا شرکت در تظاهراتی . ای برای زندان دوباره او شد  خود پٌشٌنه
که هزاران اٌرانی در آن حضور داشتند ؟ به راستی از شما می 

 ت؟ پرسم جرمش چه بوده اس
همسرم نخواست برده تصمٌم ماموران برای اعترافات دروؼٌن شود 

های خود دست به  ها برای رسٌدن به هدؾ و برای اجرای نقشه آن
برند و زندانی را  زنند و از حقٌر کردن دٌگران لذت مً هر کاری مً

کشانند ولی همسرم  زٌر بار محٌط نامساعد به اعترافات دروؼٌن مً
  .اهل معامله نبود

ها نشد من هم برده تصمٌم حکم  و چون همسرم برده تصمٌم آن
خوانم خودتان قضاوت  شوم و شما را به دادخواهی مً دادگاه نمً

آٌا ما هم از حقوق انسانی حقی دارٌم ؟ و حق و حقوقی در . کنٌد 
 سازمان ملل برای ما قائل هستٌد ؟ 

 
هٌچ . ست نجات جان جعفر برای من و فرزندانم ضروری و حٌاتی ا

چٌزی در دل فرزندانم بمنزله جاٌگاه پدر نبوده و نٌست، و بمنزله 
ها از سرچشمه زندگی است تمام راههای قانونی را  محروم ماندن آن

تنها راه، فرٌاد نگرانٌمان است تا صدای ما به هر . سپری کردٌم
 . آنکه دؼدؼه و تالشی برای حقوق بشر دارد برسد

کردن نامه هستم و از ترس دٌر رسٌدن حاال که مشؽول رونوٌسی 
پرسم آٌا زندگی باز  کنم از خودم مً به سازمان ملل با عجله تاٌپ مً

 به ما خواهد خندٌد ؟ 
نقاشی های رنگی او . ساله ما بمٌرد 11نگذارٌد امٌد در دل کودک 

ها  نگذارٌد اٌن نقاشً. در انتظار به تصوٌر کشٌدن آؼوش پدر است
نگذارٌد خانه سعادت ما . د هر نوری مبدل شودبه رنگ سٌاه و فاق

. وٌران شود
 1389اردٌبهشت  18
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 زنان کارگر، قربانٌان خاموش حوادث شؽلی
محمد صفوی 

ی کار و  هر ساله در کشور ما، مسئوالن اداره  -مدرسه فمینیستی
کنند  در مورد حوادث شغلی منتشر می های تأمین اجتماعی آمارهایی سازمان

که بنابه گفته بسیاری از پژوهشگران مستقل کشور و یا برخی از مسئولین 
ی کارگر، این آمارها تنها بخشی از شرایط ناهنجار و غیرایمنی کار را  خانه

خوانیم  های اخیر سازمان تأمین اجتماعی می در گزارش سال. دهند بازتاب می
هزار نفر در  ۱۸، ۱۳۸۳نفر و در سال  ۲۸۳زار و ه ۱۶، ۱۳۸۲در سال 

بیش از  ۱۳۸۴در سال . اند نفر جان باخته ۸۳اند و  حین کار دچار حادثه شده
هزار و در سال  ۲۱، بیش از ۱۳۸۵در سال . اند هزار کارگر آسیب دیده ۲۰

. هزار مورد شده است ۲۳درصد تعداد حوادث کار  ۹با رشد معادل  ۱۳۸۶
حادثه کار، ثبت شده است که سهم  ۱۳۴هزار  ۲۲معا، ج ۱۳۸۷در سال 

گیری حوادث شغلی و ناامن  با اوج. نفر گزارش شده است ۳۱۵زنان فقط 
نژاد دست به یک  های کار در کشورمان دولت آقای احمدی بودن محیط

 ۱۳۸۸زند و برای این که نشان دهد شرایط کار در سال  می"! ابتکار جالب"
در . کند نفر اعالم می ۸۵۹هزار و  ۹وادث شغلی را فقط بهبود یافته، آمار ح

خوانیم این آمار مربوط به بیمه شدگان است  گزارش خبرگزاری کار ایران می
آیا براستی این آمارها . اند زن کارگر آسیب دیده ۱۵۹و در سال گذشته فقط 

 دهد؟ آیا واقعا های کاری را نشان می تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محیط
توان به چنین آمارها و ادعاهایی مبنی بر بهبود شرایط کار و رفاه  می

اجتماعی مردم، باور داشت؟ فقط نگاهی گذرا به گزارشات مستقل و 
کنند کافی  غیردولتی و یا گفته های اشخاصی که هنوز در این سیستم کار می

. ر کنداعتبا را، بی« بهبود شرایط کار»های جعلی مبنی بر  است تا آمارسازی
  و گلیم  زنان کارگر بافنده ی قالی

های پوستی دانشگاه شهید صدوقی در یزد، گزارشی را منتشر  بخش بیماری
نیمی از . درصد گلیم بافان و قالی بافان زن هستند ۹۲کرده که نشان می دهد 

تا  ۱۲سال هستند که بین  ۱۶این کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زیر 
شناسی  در این مرکز پزشکی پس از تحقیقات آسیب. کنند ساعت کار می ۱۶

های پوستی، عضالنی و استخوانی در میان زنان  نوع بیماری ۱۰بیش از 
ها  های داخلی از استخوان انگشت عکسبرداری. کارگر شناسایی شده است

دهد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغییر شکل  نشان می
کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده  ۲۸۳دیگر که از  در پژوهش. اند داده

های تنفسی، سردرد شدید،  اند، بیماری است موارد زیر شناسایی شده
های عصبی و  های چشمی، امراض پوستی و به خصوص ناراحتی ناراحتی

 Dermatology on Line)« .گیر است روانی درمیان زنان کارگر همه
Journal–  یزد –صدوقی  بیمارستان شهید .Skin Lesion in carpet 
industry ) 

های کار  آزار جنسی زنان کارگر در محیط
افزون بر تبعات ویرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محیط های ناایمن 

کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان کارگر نیز از معضالت و 
 ۱۱۱سیون طبق کنوان. گرفتاریهای همیشگی کارگران زن در ایران است

های کار  ذیت جنسی و اعمال خشونت در محیط سازمان جهانی کار، آزار و ا
زنان کارگر جدا از این . بندی شده است طبقه« غیرایمنی کار»جزء شرایط 

شوند، لیکن به  که مثل همکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی می
در . گیرند قرار میخاطر زن بودن قربانی آزار و اذیت جنسی در محیط کار 

زنان به خاطر فشار مالی یا مجبورند که به درخواست »: خوانیم گزارشی می
برخی از کارفرمایان تن در دهند یا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و 

 (کارفرمایان)درصد از آگهی دهندگان  ۶۸برای نمونه . اش تحمل کنند روانی
ی  شراره کاکاوند روزنامه)« .تندخواهان کار نامشروع با متقاضیان زن هس

 (۲۲۰۶ی  ایران شماره
آوری اسناد و گزارش ستاد مبارزه با خشونت  ی جمع کمیته ۱۳۸۲در سال 

« خشونت کاری اعمال سلطه کارفرمایان»علیه زنان گزارشی تحت عنوان 
های کاری  منتشر ساخت که زنان از رواج گسترده آزار جنسی در محیط

پرسش این است . گویند یان و یا مردان کارگر سخن میایران توسط کارفرما
آیا وزارت کار و یا تأمین اجتماعی زنان و کودکان کار و کارگران جنسی 

زن را که قربانی حوادث شغلی هستند جزء قربانیان حوادث شغلی به حساب 
آورد؟  می

های مجلس و تأیید شورای  های اخیر به تدریج با مصوبه همچنین طی سال
های  درصد از نیروی کار از مشمول قانون و پوشش ۷۰ان بیش از نگهب

این اخراج سازیها طبعا ضربه مهلک و جبران . اند حمایتی خارج شده
ناپذیری به خانوارهای کارگری به خصوص به زنان سرپرست خانوار، وارد 

از سوی دیگر، می دانیم که آمارهای دولتی حوادث کاری فقط . می کند
نکته بعدی این که در این . نی است که دارای بیمه هستندمربوط به کسا

گزارش به آمار کارگران ـ به ویژه زنان کارگر ـ که به خاطر مشاغل سخت 
اند  های خطرناک ـ و از کارافتادگی ـ شده و زیان آور به تدریج دچار بیماری

درصد از کل جمعیت کارگری کشور  ۵۱وانگهی، . ای نشده است هیچ اشاره
های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند که از بسیاری قوانین  ارگاهدر ک

حمایتی و امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی این کارگاهها هیچگاه 
. شود به درستی ثبت و پیگیری نمی

نامد  می« حوادث شغلی»از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی حوادثی را 
ای  به این ترتیب حوادث جاده. شدکه فقط در محیط کاری صورت گرفته با

کشور جایی که کارگران و کارمندان و یا کارگران حمل و نقل شهری و 
شوند در این  بیابانی که در حین سفر یا در حین کار، دچار سوانح رانندگی می

هزار نفر  ۲۸۰هزار نفر کشته و  ۲۵ساالنه بیش از ». آمارها جایی ندارند
 ۳/۱۱/۱۳۸۸خبرگزاری ایرنا ). شوند روح میبر اثر تصادفات رانندگی مج

دایره این برخورد غیرمسئوالنه متولیان امر و چشم پوشی شان نسبت به . (
ریشه یابی برای ممانعت از مرگ و میر شهروندان، بسیار گسترده تر از 
اینها است برای نمونه از آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فصلی 

. رگر هستند در گزارشات دولتی نشانی نیستکشاورزی که عمدتا زنان کا
هزار کارگر کشاورزی  ۴۰۰میلیون و  ۳نزدیک به »: این در حالی است که

میلیون هکتار در حال کار هستند هر سال فقط در استان گلستان  ۱۸/۵در 
های ایمنی و نبود آموزش، به  کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس ۵۰۰

علت . دهند ع آفات نباتی جان خود را از دست میخاطر استفاده از مواد دف
نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان  ۱۵۰نفر سرطان معده و  ۳۵۰مرگ 

-pesticldes news). «خون گزارش شده است
www.pan.uk.org/pestnews ) .

: دارد  عی اظهار میدر همین رابطه یکی از پژوهشگران تأمین اجتما
داری و  های کاری غیردولتی در ثبت و نگه کارفرمایان به ویژه در محیط»

در بسیاری موارد از . کنند ای عمل می گزارش حوادث شغلی به طور سلیقه
اغلب حوادث شغلی که در . کنند  گزارش حوادث نیز خودداری می

های سنتی  محیط های کوچک خانوادگی، کشاورزی و به طور کلی در  کارگاه
به . شود دهند به دلیل عدم وجود حمایت قانونی در جایی درج نمی  رخ می
رسد که آمار فراوان حوادث شغلی در ایران باالتر از مقادیر فوق  نظر می

/ رود  هزار ساعت کار از بین می ۴حوادث شغلی  –گزارش قدس )". است
 . (شادی قندهاری

، به نظر می رسد که توصیه های اخیر با توجه به موارد و آمارهای فوق
که به )ی کارفرمایان  وزیر کار ـ آقای شیخ االسالمی ـ به هیئت مدیره

مبنی بر بهبود شرایط  (نمایندگی از ایران عازم سازمان جهانی کار بودند
ی اقتصادی، و عدالت اجتماعی و افزایش رفاه در کشور، چندان  کار، توسعه

هایی  آمارهای فوق الذکر بلکه گزارشات و پژوهش واقعی نباشد زیرا نه فقط
هم اکنون طبق . دهند دیگری وجود دارد که خالف ادعای ایشان را نشان می

میلیون نفر دیگر درگیر  ۷تا  ۶میلیون بیکار و بین  ۴»کارانه،  آمار محافظه
فروشی و فروش کاالهای قاچاق و داروها   مشاغل کاذب دستفروشی و آدامس

گری هستند که در زیر خط فقر زندگی  رایش قالبی و تکدیو لوازم آ
. (« ...مشاغل کاذب  –1388/ اسفند 12روزنامه خراسان،)« کنند می

خواهی و  بار و ستم اقتصادی، هر گونه تالش حق در کنار این اقتصاد فالکت
ای برای بهبود شرایط کار و ایجاد تشکل های مستقل صنفی نیز با  عادالنه

کارگرانی که برای مطالبات عادالنه خود . شود کوب روبرو میخشونت و سر
و تشکل خواهی، دست به تالش مسالمت آمیز زده اند مانند منصور اسانلو و 
ابراهیم مددی و علی نجاتی و صدها زندانی دیگر زن و مرد، مورد انواع بد 

 .گیرند رفتاری و اعمال قرون وسطایی قرار می
 1389اردیبهشت  16پنج شنبه 

................................................. 
 معلمان زندانی همچنان ممنو ع المالقات هستند

اردٌبهشت ماه به درب زندان اوٌن  ۱۷خانواده معلمان زندانی امروزجمعه 
. مراجعه کردند تا با فر زندان وهمسران خود مالقات داشته با شند

فانه معلمان زندانی آقاٌان داوري، بر اساس گزارش رسٌده به کلمه ، متاس
هاشمی ، بهشتً، باؼانی همچنان ممنوع المالقات هستند و دراٌن راستا 

خا نوا دهای اٌن معلمان در بند نٌز همچنان سر گر .هٌچکس پا سخگو نٌست
. دانند

فرزندان خرد سال معلمان زندانی در حا لی که بعضا شاخه های گل با خود آورده 
ران دربند خود اهداه کنند ، بعد از ساعتها سر گردانی شا خه های بودند تا به پد

گل را در کنار دٌوارهای قطور زندان اوٌن گذاشتند وبه خا نه بر گشتند چراکه 
. باز ندا آمد که سفٌران فرهنگ ودانش کشورهمچنان ممنو المالقات هستند

 .............................................
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: سندٌکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانً تهران و حومه 

 استاعدام و ارعاب محکوم 
ستين کَ ابشارش گچ ّ للن بْد ّ کْدکبًي را تعلين هيداد هب در هبتن هعلوي ٍ

جزم اّ دفبع اس . ُب ضبِب گزسٌَ سز بزببليي هيگذاضتٌد کَ بسيبري اس آى

جزهي کَ در صد سبل گذضتَ بسيبري را در خبک ّ . حمْق بطز بْد

در چِبر سبل گذضتَ بسيبري اس . ُبيي را در هبتن فزّبزدٍ است خبًْادٍ

بيي الولي سًداًي بْدى فزساد کوبًگز را هحکْم کزدٍ ّ ًِبدُبي هلي ّ 

هِوتز اس آى خْاُبى رسيدگي لبًًْي ّ بيطزف بَ پزًّدٍ اش بْدًد، 

ًوبيٌدگبى سبسهبًِبي جِبًي در چٌديي ًْبت خْاستبر اعشام ُيئتي بزاي 

. گبٍ هْرد هْافمت لزار ًگزفت ديدار هستمين بب اّ ضدًد، کَ ُيچ

ضبى ايي حك را ًداضتٌد ّ ًتْاًستٌد در آخزيي لحظَ عشيش هتبسفبًَ خبًْادٍ اي

خْدضبى را ببيٌٌد، ايي اعداهِب سهبًي در جبهعَ هب اتفبق افتبد کَ هزدم هب 

. ُويطَ ّ در ُز هکبًي ُزًْع خطًْت را ًفي کزدٍ اًد

جٌبص کبرگزي ايزاى ّ جِبى هعلوي را اس دست داد کَ حتي در سًداى ًيش 

هب اس دست دادى فزساد را بَ خبًْادٍ . ي کْتبُي ًکزداس يبدگيزي ّ يبددٍ

. کوبًگز ّ ُن طبمَ اي ُبي ايطبى در سزاسز جِبى تسليت هيگْيين 

هب ُوبًطْري کَ در چٌد سبل گذضتَ هکزراً اعالم کزدٍ اين خْاُبى لغْ 

هجبسات اعدام ُستين ّ احکبم دادگبُِبي غيز لبًًْي را هزدّد هيطوبرين ّ 

کليَ سًداًيبى جٌبص هدًي اس جولَ آلبيبى هددي ّ اسبلْ خْاُبى آسادي 

 بب اهيد بَ گستزش صلح ّ عدالت در توبم جِبى            .ستينٍ

 سٌديکبي کبرگزاى ضزکت ّاحد                            

 ارديبِطت20  اتْبْسزاًي تِزاى ّ حْهَ                    

…………………………………….. 
 پسر دختر و 80بازداشت 

 تهراندر پارتً شبانه حومه  
دختر و پسر در پارتً  80ادستان عمومً و انقالب تهران از بازداشت د

افرادي كه اقدام به : شبانه در وٌالًٌ در حومه تهران خبر داد و گفت
. شدند كردند، نٌز بازداشت  مراسم مً  فروش بلٌت براي شركت در اٌن

: ، با اعالم اٌن خبر، اظهار كردآبادي در گفتگو با اٌسنا جعفري دولت
پنجشنبه شب پلٌس امنٌت اخالقً ناجا با كسب اطالعات مردمً متوجه 

تا  30هاًٌ را با قٌمت  اي بلٌت شد، گروهً به صورت مخفٌانه و حرفه
هزار تومان براي شركت در مراسم موسٌقً زنده به فروش  35
ن كنسرت پلٌس با حكم قضاًٌ وارد محل برگزاري اي. رسانند مً

دختر و پسر با لباس نامناسب و در  80شود و در پً آن ؼٌرقانونً مً
دختر و پسر در پارتي  80بازداشت .كنند حالت ؼٌرعادي را بازداشت مً

 شبانه حومه تهران
دختر و پسر  80دادستان عمومً و انقالب تهران از بازداشت : اٌسنا 

افرادي كه : اد و گفتدر پارتً شبانه در وٌالًٌ در حومه تهران خبر د
كردند، نٌز بازداشت  مراسم مً  اقدام به فروش بلٌت براي شركت در اٌن

آبادي در گفتگو با اٌسنا، با اعالم اٌن خبر، اظهار  جعفري دولت. شدند 
پنجشنبه شب پلٌس امنٌت اخالقً ناجا با كسب اطالعات مردمً : كرد

هاًٌ را با قٌمت  ٌتاي بل متوجه شد، گروهً به صورت مخفٌانه و حرفه
هزار تومان براي شركت در مراسم موسٌقً زنده به فروش  35تا  30
 . رسانند مً

شود  پلٌس با حكم قضاًٌ وارد محل برگزاري اٌن كنسرت ؼٌرقانونً مً
دختر و پسر با لباس نامناسب و در حالت ؼٌرعادي را  80و در پً آن

دختر و پسر به  80ه اٌن پروند: دادستان تهران افزود. كنند بازداشت مً
نفر از فروشندگان بلٌت اٌن  5اتهام شركت در مجالس لهو و لعب و 

وي با بٌان . موسٌقً زنده، به دادسراي ارشاد تهران ارجاع شده است
 50نفر برگزار كننده موسٌقً زنده براي هر اجرا، شبً  5اٌن >اٌنكه 

اولٌن بار در  افرادي كه براي: گفت< كردند مٌلٌون لاير درٌافت مً
فروختند جوانان را در  زمٌنه تشكٌل مجالس مبتذل و ضداخالقً بلٌت مً

محلً جمع و سپس با هماهنگً آنها را به محل برگزاري اٌن پارتً 
دادستان تهران به افرادي كه امالك خود را براي . كردند شبانه منتقل مً

دهند،  ر مًگونه افراد قرا مجلس لهو و لعب اجاره ٌا در اختٌار اٌن
اگر افراد عامدانه دست به اٌن اقدام بزنند نسبت به ضبط : هشدار داد
اكثر افراد بازداشت : وي گفت. ها به نفع دولت اقدام خواهد شد امالك آن
اٌـن پــــارتـً شـبـــــانـــــه در حـالت ؼٌــــــرعـــادي بـــــودنـــــد   شده در

ز و خارجً از اٌن محل كشؾ شده سا و مقـــادٌــــري مشروبات دست
براي شركت در اٌن : ها توصٌه كرد آبادي به خانواده جعفري دولت. است

مراسم صرفا بلٌت را ازمراكز مجاز و مورد تائٌد مراجع دولتً تهٌه 
    ایسنا .كنند تا فرزندانشان با مشكالت مشابه مواجه نشوند

............................................. 

... ... و باز هم جنا?ت? د?گر و باز هم جنا?ت? د?گر 
اٌن بار نٌزجالدان رژٌم سرماٌه جمهوری اسالمی با اعدام ناگهانی و ؼٌر 

 ،علً حٌدرٌان ،فرازدکمانگر: نفر از فعالٌن سٌاسی به اسامی  5منتظره 
خاطره کشتار زندانٌان شٌرٌن علم هولً و مهدي اسالمٌان  ،فرهادوکٌلً

اٌن رفقا در حالی اعدام گردٌدند که . ود را در اذهان زنده نم 60سٌاسی دهه 
جناٌتکاران حتی به وکٌل و خانواده های آنان نٌز اطالعی نداده بودند و آنها 

.  می در زندان اوٌن به دار آوٌختند  9را در شامگاه ٌکشنبه 
رژٌم جمهوری اسالمی اٌران سالهاست که بر درٌاٌی از خون هزاران انسان 

کشتی قدرت خود را به پٌش برده است اما دٌگر اٌن  ستم دٌده و فعال سٌاسی،
کشتی قدرت با برخورد به صخره عظٌم توده های معترض ترک برداشته و به 
گل نشسته است و رژٌم اٌن جناٌتها را در چنٌن دوره ای مرتکب می شود که 

نسبت به دوره های گذشته بر اثر تعرضات توده ای و بحران اقتصادی و 
سال اخٌر با آن دست به گرٌبان است در حالت ضعؾ قرار سٌاسی که در ٌک

گرفته است و اعدامهای اخٌر نه نشان از قدرت رژٌم که نشانی از ضعؾ آن و 
نٌز شاخ و شانه کشٌدن در مقابل موج دومی از اعتراضات اقشار و طبقات 

. می باشد  -که حتی خود به آن نٌز معترؾ است  -زحمتکش 
ن جناٌت را از ٌاد نخواهند برد و با ابراز همدردی مسلماً مردم اٌران ای 

ضات خود را گسترده تر خواهند گسترده با خانواده های اعدام شدگان  اعترا
ما هم به نوبه خود نباٌد در مقابل اٌن جناٌات گسترده رژٌم سکوت کنٌم . نمود

و باٌد با اعتراضات هماهنگ و گسترده در سراسر جهان به اٌن اقدامات 
. ددمنشانه اعتراض نماٌٌم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در اٌران ضمن محکوم نمودن اٌن 
د بشری همدردی خود را با خانواده های اٌن رفقا و دوستان اعالم جناٌات ض

داشته و با تمام توان اعتراض خود را با صدای رسا به تعرض رژٌم به جان 
ما تمام سازمانها، نهادها، کانونها و کمٌته . انسانهای بی گناه اعالم می دارد

توحش رژٌم  های مترقی را فراخوانده تا به هرشکل که مٌتوانند در مقابل
.  اسالمی اٌستاده گی کرده، آکسٌونها و گردهمائٌهای اعتراضی براه اندازند

نابود باد رژٌم اعدام و سرکوب جمهوری اسالمی اٌران 
 2010می  9خارج کشور   –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران 

 استرالیا  -ـ كمیته همبستگى با جنبش كارگرى ایران
    نروژ – کارگران ایرانکمیته دفاع از  -
   فرانسه – همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران -
 فرانکفورت و حومه – کانون همبستگی با کارگران ایران -
  هانوفر – کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - 
  سوئد کمیته همبستگی کارگران ایران و -
 گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ایران -
  انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
 شبکه همبستگی کارگری  - اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن - 
    تورنتو کانادا – کمیته حمایت از کارگران ایران -

………………………………………………. 

 ! کارگرا
 فرزاد جاسمی
 ! به کارگران و زحمتکشان در بند کشورم

 ای کارگرا، جان پدر، نور دو دٌده 
 اده به جان زجر خرٌده سرماٌه ی جان د

 انسانٌت و عّز و شرؾ از تو پدٌدار 
 از زحمت و کارت به جهان سود رسٌده 

 گٌتی به تو نازد که سزاوار ثناٌی
 عالم ز تو آباد و ز ُتست نٌک پدٌده 

 صلحجو و بشردوست و خداوند زمٌنی 
 صنعت ز تو و علم و هنر نثر و قصٌده 

 ٌم از رزم تو بر پاست جهانی که در آن
 با کوشش ُتست گر بشر از مرگ رهٌده 

 گر تن ندهی کار دو روزی نه فزونتر 
 سر می نزند از شفق صبح سپٌده

  با اٌن همه دارم عجب از طاقت و صبرت
 وان ظلم و ستم ها که ز سرماٌه کشٌده 
 ؼارت همه عمر حاصل رنجت و چپاول 

 خوارت ز جفا قدرت و دٌن هر دو گزٌده 
 و تشنه ی اوهام  از شٌخ چرا پٌروی

 افٌون وی ات کرده چنٌن زار و لهٌده
 بنٌان ستم بر کن و با شٌخ در آوٌز 

 در شعله خرافات و فسون، زهر چشٌده 
 زنجٌر ستم بگسل و سرماٌه به بند آر 
 تا کی سر تسلٌم و روان اشک ز دٌده 

                          *** 
 1389پانزدهم اردیبهشت ماه 

http://darbaremasahelemelli.wordpress.com/2010/05/11/etehad-276/
http://darbaremasahelemelli.wordpress.com/2010/05/11/etehad-276/
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 ضعؾ جنبش كارگرىدالٌل اساسى 
 فرزاد کمانگر

انسان دو پا مٌتواند زٌباترٌن ترانه هستی باشد ٌا پست تر از :روشنگری
فرزاد کمانگر آموزگار کامٌاران، ؼمخوار کارگران و ٌارو . هر حٌوان

ٌاور انسان های ستمدٌده از جمله انسان های گروه اول بود از اٌن رو 
ل ترانه برگوش جان اٌرانی ها نوشته هاٌش، و نامه هاٌش زندانش، مث

روزٌک شنبه پست ترٌن موجودات اٌران ٌعنی حاکمان . می نشست
اسالمً، اٌن انسان واال را همراه با چهارجوان دٌگر سبعانه باالی دار 

خوشبختانه ترانه . بردند تا صدای حق خواهی اٌرانٌان را خاموش کنند
به قلم داشت و مهربانی او دست . فرزاد را به راحتی نمٌتوان خاموش کرد

و عشق به رفع ستم که در قلم اش موج مٌزند ترانه انسان آزادٌخواه را 
به منظور . ترنم و قاتالن سٌه کردار جوانان اٌران را افشا مٌکند

بزرگداشت او و همه زادٌخواهانی که در جنگ با سٌه کرداران حاکم 
هانی که مبارزات براٌران جان خود را از دست داده اند و همه زادٌخوا

فرزاد و فرزادها را پی مٌگٌرند، ٌکی از مقاالت فرزاد کمانگر را 
 . بازخوانی مٌکنٌم

 
  *****

 وبالگ شخصی فرزاد کمانگر
http://sorodekhashm.blogfa.com  

 ما زنده به آنٌم که آرام نگٌرٌم
 : ش كارگرىدالٌل اساسى ضعؾ جنب

وجود دارد،   هاى حقوق كار هاٌى كه در خصوص وٌژگً با توجه به بحث
در تعرٌؾ حقوق كار حقوقدانان كشورهاى صنعتى اٌن رشته از حقوق را 

ى دخالت و تأثٌر عوامل مختلؾ اقتصادي، سٌاسً، دٌنى  آشكارا عرصه
حقوق   ن،در تحلٌل جامعه شناختى آ. می دانند  اٌدئولوژٌك و اجتماعى و  ،

كار را جزو حقوق روستاًٌ، حقوق تأمٌن اجتماعً، حقوق اقتصادى و 
اند اما با سٌرى آگاهانه و رجوع به تارٌخ  كننده دانسته حماٌت از مصرؾ

اى از  ها در واقع گونه بندي ٌابٌم كه اٌن طبقه طبقاتى تا امروز در مً
هاى مولد  نٌروطبقاتى حاكمه با طبقه كارگران ٌا   و تخاصم  آنتاگونٌسم

جامعه است که تضادهاٌى را كه در سطوح پنهان اقتصادى و اجتماعى 
گروه را به ارجاع به مبارزات طبقاتى  2همواره وجود داشته و هر 

 . كشانده است 
بورژوازى خود را مالك ابزار تولٌد دانسته و كارگران را همچون 

ستمزد خواهند كارى خواهد دٌد كه نٌروى كارشان را در ازاى د ماشٌن
فروخت و رفاه و امنٌت را حق مسلم خود دانسته و در برابر هر 

اعتراضى با توجه به فرهنگ موجود در جامعه نوع عقاٌد و 
مختلفى را براى اٌن نوع از   تفاسٌر... هاى مختلؾ جامعه و  اٌدئولوژي

زندگى تعرٌؾ و آن را كنش طبٌعت و اقتضاى اقتصاد موجود براى بقاى 
دانند و حاكمٌت ابدى را حق مسلم خود می  و پوٌاٌى اقتصاد مً ها نسل

ها و استثمار  ى كارگر زمانى كه انواع نابرابري دانند و در مقابل طبقه
حاكم بر خود را درك و آنرا به خودآگاهى سٌاسى بكشانند، اٌنجاست كه 

 . بخشد طبقاتى به خود موجودٌت مً  اٌن طبقه با ارجاع به مبارزه
توانٌم تحلٌلى از نقاط ضعؾ  مقاله سعى بر آن است ، تا آنجا كه مً در اٌن

اساسى كارگران را ارائه كرده و آنچه كه موتور محرك جنبش حق 
 . ى كارگران را به كندى به تحرك وا دارد مورد نقد قرار دهٌم خواهانه

ى كارگر در اٌران با همان معضالتى روبروست كه دٌگر كارگران در  طبقه
نشدن  دنٌا با آن دست به گرٌبانند اما اٌن مشكالت به علت تعرٌؾ سراسر

 . تر است تر و بحرانً دارى در اٌران بسٌار عمٌق نوع نظام سرماٌه
ى سرماٌه اٌن بار در اٌران و به صورت وسٌعى به  جانبه  ٌورش همه

 1368از دوران دولت سازندگى . گٌرد هاى خالى كارگران انجام مً سفره
هاٌى همچون تعدٌل نٌروى كار،  رؾ دولت با اعمال سٌاستبه اٌن ط

ى سرماٌه و قوانٌنش را در كشور به جرٌان  پتانسٌل و ماشٌن خفته
 .انداخت

از  (فكرى و بدنى)هاٌى نه چندان كم از كارگران  از اٌن به بعد بخش
 . ها اخراج و به نٌروى ذخٌره خفته كار در كشور پٌوستند خانه كار

بٌكار سازى و )اٌنجا ختم نشد بلكه از اٌنجا تازه آؼاز گشت اما قضٌه به 
و  1384اخراج صاحبان سرماٌه چنان گام به جلو نهاد كه در پاٌانسال 

رسمى مٌزان  مٌلٌون نفر و آمارهاى ؼٌر 3/5قرٌب به  1385آؼاز سال 
ى كرفتو چهارشنبه   نامه هفته مٌلٌون نفر اعالم كردند، 7بٌكارى را 

تر نظام  ٌاست خصوصى سازى در اٌران بعد وسٌعس (1/9/1385

دارى در كشور بود به عنوان مثال دو مجلس پنجم و ششم قوانٌنى  سرماٌه
 . را تصوٌب كردند كه صاحبان سرماٌه با آؼوش باز از آن استقبال كردند 

هاٌى كه تعداد  ها و مكان مجلس، كارگاه 8/12/1378طبق قانون 
هاى مشمول قوانٌن  د را از لٌست كارگاهنفر بو 5كارگرانش كمتر از 

 . خارج ساخت... ساعات كار، بٌمه و  ى كار همچون مرخصى ، اداره
دارى ناموزون در  گرى جرٌان سرماٌه اٌن قانون باز هم بر طٌؾ ٌاؼً

 . كشور افزود 
نفر بود تا بدانجا تحرٌك شدند كه  10دارانى كه تعداد كارگران آنها  سرماٌه

اما . كارگاه جداگانه تقسٌم كنند 2ود دٌوار بكشند و آن را به بٌن كارگاه خ
همانطور كه در باالدر تعرٌؾ كارگر اشاره شد بسٌارى از كارگران با 

ها،  ها، مكانٌك كارگرانى همچون شاگردان خٌاطً تصوٌب اٌن قوانٌن،
را از حقوق طبٌعى خود محروم ساخت و بدون ..... ها و  صافكاري
ساخت با كارفرما توافق كنند كه حاصل  نها مجبورشان مًبودن آ پشتوانه

بسٌارى از كارگران . شد اٌن توافق باز به نفع صاحبان سرماٌه تمام مً
هاى ما آرزوى ٌك روز تعطٌل و استراحت و تفرٌح و در آؼوش  كارگاه

كشند و اٌنها همه دست به دست هم  شان را فقط با خود ٌدك مً خانواده
در برابر )ان سرماٌه معضالتى را از قبٌل كاهش دستمزد دهند تا صاحب مً

شدن پتانسٌل بٌكار جامعه، و رشد مسائلى  سازى و بٌشتر  بٌكار (تورم باال
در جامعه به طور مستقٌم و ٌا ؼٌر مستقٌم را ... از قبٌل اعتٌاد و فحشا و 

 . افزاٌش دهند
ه نام برد عدم توان در استثمار اٌن طبقه از جامع از دالٌل دٌگر كه مً

 . بودن آنهاست  ها و سندٌكاهاى كارگرى ٌا كم وجودتشكل
ها و سندٌكاهاى آزاد كارگرى به عنوان ابزار و كانالى براى  نبود تشكل

رفع موانع ومشكالت موجود در مسٌر بهبود زندگى كارگران ٌكى از 
 . ى ماست مشكالت اساسى كارگران جامعه

هاٌى در قانون كار اٌران و  چنٌن تشكل همانگونه كه اشاره خواهد گردٌد
هاى آن داراى تعرٌؾ و قالبى مشخص بوده كه انحصار مدٌرٌت آن  الحاقٌه

نٌز همواره در اختٌار افراد و نماٌندگان به اصطالح خودى بوده و 
هاى حاكمٌت محدود مانده  ى خواست ها در محدوده هاى اٌن تشكل تواناًٌ

 . است
هاى آزاد و مستقل كارگرى نٌز اگر  كاها و تشكلدر كنار اٌن مسئله سندي

وجود داشته باشد همواره سركوب گشته و با فعالٌن كارگرى نٌز به 
خورد با  همانند بر)گردد  خورد مً قانونى بر اى ناعادالنه و ؼٌر  شٌوه

شده در  كارگران معترض شركت واحد تهران و ٌا فعالٌن كارگرى دستگٌر
 .(سقز

فصل ششم قانون كار، كارگران حق دارند  131ى  دهما 4ى  طبق تبصره
 : شده در قانون كار مورد تعٌٌن 3كه از 

 شوراى اسالمى كار
 انجمن صنفى 

 ى كارگران  نماٌنده
شناسد،  استفاده كرده و اٌن قانون هٌچ تشكل دٌگرى را به رسمٌت نمً

 97و  87ى  دو سند نامه اٌن در حالى است كه اٌران با امضاء ،
سازمان  (....حق تحصن و اعتصاب و  هاى سندٌكاهاى كارگرى ، ٌلتشك)

 . جهانى كار را به رسمٌت شناخته و اٌن دو مورد در تضاد با همدٌگرند
هاست كه از  كارگر از درون نٌز دچار ٌك سرى مشكالت و نارساًٌ  ي طبقه

توان نفرت درونى اٌن طبقه از همدٌگر به جاى همبستگى با  آن جمله مً
بد و بٌراه   ى زٌر آب زنً، بسٌارى از كارگران با واژه. را اشاره كرد هم 

  آشناٌند كه اٌنها هم از سٌستم به داخل فرهنگ.... گفتن نزد كارفرما و 
ها در  ٌا معظالتى از قبٌل ناسٌونالٌسم. كارى كارگر رسوخ كرده است

كارهاى  مانند)تشدٌد اٌن نفرت در ٌك سرى مشاؼل كه در آن تعدد قومٌتى 
 . توان نام برد را دارٌم مً (ساختمانى

از عوامل دٌگر كه مانع بهبود وضعٌت معٌشتى كارگران و از نقاط ضعؾ 
اساسى جنبش كارگرى ست، شكل نگرفتن فرهنگ اعتراض همگانى به 

هاى خاص خود را  جامعه اٌرانى وٌژگً. وضعٌت نامطلوب جامعه است 
فرهنگ دٌنى است، در اٌن فرهنگ  دارد، درجامعه ما فرهنگ حاكم همان

  گاه حق اعتراض براى فرد و جامعه به رسمٌت شناخته شده و گاه هٌچ
 . گردد  جاٌگاهى براى اعتراض فرد و اجتماع قاٌل نمً

باشد  ساختارهاى قدرت در جامعه ما همان ساختارهاى دولتى و مذهبى مً
رسمى حاكمٌت  كه در اٌن نوع ساختار، مذهب به شكل اٌدئولوژى و زبان

آنچه كه مسلم است . ى جامعه است ها و توده است كه مورد مقبول خانواده
تواند با اٌن فرهنگ  حاكمٌت مروج و مدافع اٌن فرهنگ بوده چرا كه مً

هاى مختلؾ كشانٌده،بدون آنكه قدرت و ٌا عامل  قدرت خود را به حوزه
از پشتٌبانى فرهنگ اى در مقابل آن قرار داشته و در عٌن حال  دارنده باز

 . خوردار است حاكم كه همان اٌدئولوژى مورد بحث بود نٌز بر
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دهد از آنجاٌى كه  اعتراض نكردن و تابعٌت از آنچه كه حاكمٌت انجام مً
شدن  دار بوده است و نهادٌنه ى عاملى به نام مذهب برخور از پشتوانه 

فارغ از خطا مذهب و آنچه كه پٌرامون است را به عنوان امرى مقدس و 
  ها، ى امتٌازهاى حاكمٌت از قبٌل رسانه دانسته و اٌن فرهنگ را به وسٌله

 آموزش و پرورش، دانشگاه و 
 .... در اجتماع نهادٌنه می کند

هاى قدرت اٌن جامعه كه در آن  ساخت خانواده نٌز به عنوان ٌكى از زٌر
ع فرهنگ ٌابد و به تروٌج و تقوٌت اٌن نو قدرت در دست پدر تجلى مً

هاى مختلؾ اجتماع  پردازد و كاركرد اٌن حالت تسلسل مٌان ساختار مً
گشتن هر چه بٌشتر فرهنگ  و تقوٌت و نهادٌنه (...حاكمٌت ، مذهب و )

هاٌى كه كارگر و افراد جامعه آنرا  سكوت و خاموشى در برابر نابرابري
 . انجامد سرنوشت و قضا و قدر خود دانسته، مً

شود كه افراد جامعه و با تبع كارگران وطبقه ی زٌردست  ينتٌجه آنچنان م
ترٌن موارد نٌز زبان به سكوت برگزٌده  در قبال نقص كوچكترٌن و اساسً

 . دهند و به وضعٌت موجود تن در مً
توان آنرا ٌكى از دالٌل عدم تحرك كارگران  ٌكى از عوامل دٌگر را كه مً

ى جمعى و تصمٌم  رادهنداشتن ا. درخواست حقوق مدنى آنها دانست
هاى  اندازى مجامع عمومى كارگرى و اتحادٌه تجمعى و تالش براى راه

 . ها و محل كارشان بود كارگرى در صحن كارخانه
ى عمومى كارگرى ، متمــركزكردن قدرت انفرادى  ها مجامع و اتحادٌه

های مدنى كارگران، تالش براى به كرسى   كارگران، ٌكپارچه كردن خواست
ها به كارفرما و طبقات حاكم  هاى اتحادٌه و ابالغ خواست ندن خواستنشا
 . باشد مً

ها به عنوان ٌك تشكل كارگرى مدافع  موضوع مطالعه و بحث اٌن تشكل
داران و تجمع ثروت مجازى به  كشى سرماٌه حقوق كارگران در برابر بهره

اٌن  افزون در ٌك قطب از جامعه و افزاٌش فقر در سوى دٌگر طور روز
 . باشد  جامعه مً

ترٌن  هاى كارگرى ٌك ركن اساسى و درست نتٌجتاً باٌد بٌان كنٌم كه تشكل
ٌافتن در  روى و دست باشد و پٌش هاى جمعى مً روش درخواست خواست

هاى  ها و اتحاد وسٌع توده اٌن تخاصم بدون پٌداٌش و تقوٌت اٌن تشكل
 . ى كارگر مقدور نٌست طبقه

اى و علنى كه حق مسلم و طبٌعى هر  هاى توده ز تشكلاٌن طبقه همواره ا
ها هم امروز ٌك ضعؾ  باشد، محروم بوده و فقدان اٌن تشكل  كارگرى مً

توان اٌنطور بٌان  ى استثمارگر است پس مً اساسى اٌن جنبش علٌه طبقه
هاى كارگران  ٌافتن به خواست كرد كه شرط اساسى براى پٌشروى و دست

ها و تالش  تقل كارگرى و اتحاد همه جانبه اٌن تشكلهاى مس برپاٌى تشكل
 . باشد اى اٌن طبقه از جامعه مً دهى بٌشتر و بسٌج توده براى سازمان

اش را در سازماندهى  پس اٌن تشكل باٌد شعار و سٌاست عمومى و اصلً
اى ، تبٌلػ و شناساندن شوراى كارگرى و در مسٌر درست هداٌت  توده

و براى منظم كردن شوراهاى كارى ٌا مجمع كردن جنبش كارگرى ست 
عمومى مستمراً فعالٌت و مجامع عمومى را به عنوان ترٌبون واقعى 

 . كارگران در جامعه به كارفرما بشناسانند
 10:14ساعت 1386نوشته شده در دوشنبه بٌست و ٌکم آبان 
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 1389اردٌبهشت  22

…………………………………… 
 نگاهی به بازگشت دوباره گشت های ارشاد به خٌابانهای شهر 

 
بحث بازگشت گشتهای ارشاد به  -محمد رضا نسب عبداللهی -کانون زنان اٌرانی 

مٌدان های اصلی شهر اٌن روزها دوباره از سوی مسوالن دنبال می شود 
خودروهای ونی که طی سالهای گذشته ودوره نخست رٌاست جمهوری احمدی .

گشتهاٌی که با حضور زنان و مردان سبز . ان هم دٌده می شد نژاد در شهر تهر
وجود . پوش نٌروی انتظامی وظٌفه اصلی شان برخورد با زنان بی حجاب بود

اٌن گشتها گاه حتی مورد انتقاد حامٌان دولت هم قرار می گرفت چرا که حتی آنها 
بعد .انجام داد نٌز معتقد بودند باٌد برای تؽٌٌر پوشش در جامعه اقدامهای فرهنگی

از انتخابات رٌاست جمهوری و حوادث پس از آن اٌن گشتها مدتی از خٌابانها 
ناپدٌد شدند خٌلی ها اٌن موضوع را دلٌل تؽٌٌر سٌاست دولت و نٌروی انتظامی 

اما ظاهرا در تمام اٌن مدت مسووالن به فکر زمان مناسب برای .تلقی کردند
. اجرای دوباره اٌن طرح بوده اند 

............................................. 

 همسلولیخاطرات ٌک : هولی به ٌاد شٌرٌن علم
 هارتونٌان و شٌرٌن علم هوٌی به ٌاد سٌلوا

خاطرات یک همسلولی : هولی به یاد شیرین علم
اوین زندانی بودم ،پس از مدتی، به سلولی  209آن هنگام که در بند 

دم ،دختری جوان ،که موهای سفید نیمی نفره در همان بند، منتقل ش 2
از سرش را پوشش داده بود ،در آن بند ،با لبی خندان و چهره ی 

گشاده به استقبالم آمد ،مدتی بود،که چنین چهره ی صادقی و خنده ی 
. بی ریا ندیده بودم

 سالم ،
 سالم ،نام من سیلوا ست ،اسم شما چیه ،

 من هم نگین هستم ،
من خوش آمدی ،آن شب که تو را آوردند ،خیلی به سلول / با خنده / 

وقتی  نگرانت بودیم ،با مشت بر دیوارکوبیدیم ،که زیاد نترسی ،اما 
این ”:خندیدیم و گفتیم  تو دوباره با مشت بر دیوار کوبیدی ،ما همه

 ”کهنه کار
  آن مشتها تو بودی ؟ اما سلول من تا این جا خیلی ” :خندیدم و گفتم

 ”!فاصله داره 
  کمی / آن موقع توی سلول بغلی بودم ،پیش فریبا و مهوش ، ”:گفت

 ”اهل کجایی ؟/مکث 
. کورد هستم 

تا دختر کورد این جا بودند ،اسم یکی از آنها  2وای پیش از تو هم 
شیرین بود، من و شیرین چند ماه هم بند بودیم ،شیرین خیلی دختر 

ها با هم حرف می ر شب ساعت نازی بود ،ما با هم خواهر شدیم ،ه
. زدیم 

ماه ها بود که از شیرین بی خبر بودیم ،حتا مطمئن نبودیم زنده است 
 :یا مرده ،نام دقیق اش را هم نمی دانستیم ،با ذوقی کودکانه گفتم

 شیرین همان دختر کوردی که اهل ماکو ؟ تو اون دیدی ؟ 
 

ین برام آره من می گم چند ماه با هم هم بند بودیم ،خوب در باره شیر
 حرف بزنید ،

با خنده، هووووووووووووو نرسیده می خوای همه چیز و بدونی 
روز وقتمون پر  3تا 2،فعال بشین ،بعد خیلی حرف دارم، اندازه ی 

 ،من پیش کسوت همه هستم ،
چند ماه این جایی ؟ ازتیر ماه ،هنوز یک ماه از دستگیریم نگذشته 

پوست و استخوان بود از بس  بود،که شیرین را به بند من آوردند،فقط
شکنجه شده بود،که نای حرف زدن هم نداشت ،ریه هاش خونریزی 

کرده بود،مرتب دوچار شوک می شد ،خیلی کم حرف بود ،ظاهرا به 
کسی اعتماد نداشت ،بهش کتاب دادم ،قبول نکرد ؛ و گفت من بی 

نفر شدیم  3سوادم ،تا این که بهار نیز به جمع ما اضافه شد؛ و ما
،روزی درباره زن و جایگاه آن حرف می زدیم ،که شیرین شروع 

به سخن گفتن کرد بسیار جالب و زیبا سخن گفت، آگاهی های 
بسیاری در باره تاریخ و جایگاه زن می دانست ،من و بهار با خنده 

ای ناقال تو تا حاال که می گفتی بی سوادی ،پس این همه چیز : گفتیم 
باش زود باش ،باید خودت لو بدی ، کدوم را از کجا می دانی ،زود 

 دانشگاه بودی ؟
اون دانشگاه را شما ”:با آرامی و زیبایی همیشگی اش خندید و گفت 

تمام زندانیانی که با شیرین هم بند بودند، از خاطرات … نمی شناسید 
شیرین و خوبی هاش و منحصر به فرد بودن او می گفتند ،کسی نبود 

زیبایی یاد نکند ،در مرحله ی دیگر که او را به از نام او به پاکی و 
برگرداندند با این که نه من نه سیلوا او را ندیدیم ،اما  209بند 

حضورش را لمس کردیم ،هر چند سیلوا از حاج خانم ها تمنا کرد 
ثانیه هم که شده ؛ اجازه ی دیدنش را بدند،اما ندادند ،  1،حتا برای 

به بند نسوان ،درحیاط بند ،در میان  اما شیرین پیش از برگرداندنش
لباس های شسته شده ی سیلوا بر روی طناب ،صلیبی را که خود آن 

را درست کرده بود،به یادگار برای سیلوا بر جای گذاشت ،او به 
سیلوا نشان داد ،در کشوری که اقلیت ها را نادیده می گیرند ؛و در 

فریبا را نجس می  میان زندانی که زندانبانان آن سیلوا و مهوش و
دانند ؛و به عقایدشان بی حرمتی می کنند ، او از میان سلول های 

آهنی و دیوارهای خاکستری هدیه ی از صلیب برای او به یادگار می 
 .آورد

 راهتان پر رهرو باد ای فرشتگان کوهستان

 .............................................
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 عدام شدهبه خانواده پنج زندانی سٌاسی ا
 !به وٌژه فرزاد عزٌزم 

 کمانگراختر 
 !داٌه سلطنه عزٌز..…

فرزاد اکنون دٌگر تنها فرزند تو نٌست، بلکه هزاران مادر و خواهر 
دٌگر نٌز عکس او را همچون گردنبند محبت و دوستی بر گردن های 

خود خواهند آوٌخت و ٌادش را برای همٌشه جاودانه نگاه خواهند 
 ……داشت

اٌن خبر کوتاه به وسعت . ه، اما دردناک و باور نکردنی بودخبر کوتا
همه رسانه های عمومی اٌن خبر کوتاه را به گوشه و کنار . جهان بود

در اٌن خبر هولناک آمده بود که در روز ٌکشنبه . جهان مخابره کردند
انسان  ۵زندانی سٌاسی،  ۵اردٌبهشت ماه در قتلگاه اوٌن  ۱۹

فرزاد کمانگر، شٌرٌن علم هولی، فرهاد “اسامی آزادٌخواه و مبارز به 
به جرم داشتن فکر و عقٌده ” وکٌلی، علی حٌدری و مهدی اسالمٌان

. خالؾ جناٌتکاران اسالمی حاکم بر اٌران به جوخه اعدام سپرده شدند
مبارز راه آزادی را اعدام کردند تا خود زنده  ۵حاکمان اسالمی اٌن 

 .بمانند
اما احساس عجٌبی . ن را ندٌده ام و نمی شناختمتن از اٌن عزٌزا ۴من 

فکر می کنم . نسبت به آنان بعد از خبر جانباختن شان به من دست داد
سالها با آنان، با رنج و آزارشان، با زندان، با شکنجه و بی خوابی و 

سرانجام در واپسٌن لحظات جانباختن شان، قلبم با قلب آنان می تپٌد و 
. س های زندگٌم را می کشٌدمهمراه آنان آخرٌن نؾ

اما در اٌن مٌان ٌک استثنا وجود داشت، آنهم وضعٌت وٌژه ای است که 
فرزاد را از کودکی می . نسبت به فرزاد کمانگر عزٌزم داشتم و دارم

هر چند سال ها از من کوچکتر و کم . از بستگان نزدٌکم بود. شناختم
ٌزهوش، دوست داشتی سن و سال تر بود، اما از همان کودکی انسانی ت

صدٌق “زمانی که همراه با همسر جانباخته ام . و عمٌقا انساندوست بود
و چندٌن تن دٌگر از اقوام نزدٌک در بخش علنی تشکٌالت و ” کمانگر

پٌشمرگان کومه له به فعالٌت و مبارزه پرداختٌم و از خانه و کاشانه 
مٌشه مهربانش خود آواره شدٌم، خانواده فرزاد بوٌژه مادر جسور و ه

روزها و شب ها در . برای من و فرزندانم پشت و پناه بود (داٌه سلطنه)
فرزاد در دامن چنٌن مادر . منزل فقٌرانه آنان ماندٌم و از ما حماٌت کرد

زمانی که فرزاد، بزرگ و معلم و . مهربان و شجاعی بزرگ شده بود
آرزوهای کوشنده راه خدمت به مردم ستمدٌده کردستان شد، امٌد و 

 .زٌادی را در مؽز کنجکاو و در چشمان تٌزهوش او می دٌدم
به شدت مرا نگران و مضطرب  ۱۳۸۵خبر دستگٌری فرزاد در مرداد 

خبر صدور حکم اعدام او به اتهامات واهی و ناکرده، بر کوه . ساخت
همٌشه . ؼم عزٌزان از دست رفته ام افزود و بسٌار به او فکر می کردم

اما نامه های شجاعانه اش از . مرگش وحشت داشتماز شنٌدن خبر 
زندان که جالد و زندانبان را به چالش می کشٌد، علٌرؼم نگرانٌم از 

سرنوشت و آٌنده تٌره و تارش، همٌشه براٌم روحٌه بخش و قوت قلب 
فرزاد دٌگر آن فرزاد کوچک نبود ، بلکه اسمی به پهنای . بود

دٌگر تنها معلم دانش آموزان  او. کردستان، اٌران و حتی جهان بود
روستاهای دوردست کردستان و ٌار زحمتکشان زجردٌده نبود، او دٌگر 

شاگرد صمد بهرنگی و عزتی و عاشق ماهی سٌاه کوچولو و “تنها 
، خودش صمد بود، اقٌانوس بود، معلم از ” پٌوستن به اقٌانوس نبود

در آسمان  درون زندان جهل و تارٌک اندٌشی و شمع فروزانی بود که
 .بی ستاره اٌن آب و خاک استبداد زده بر تارک همه می درخشٌد

از ٌک سو شادی و افتخار به چنٌن انسان واالٌی و از سوی دٌگر 
نگرانی و وحشت از آٌنده ای که نه در دست خودش، بلکه در دست 

جالدانی بود که دهها و بلکه صدها فرزاد دٌگر را به جوخه اعدام 
سرانجام . زنده بمانند،کابوسی بود که همٌشه همراهم بودسپردند تا خود 

و متاسفانه شادی و امٌد به دٌدار فرزاد عزٌز، جای خود را به ؼم و 
مرگ باورنکردنی او را شنٌدم و در سوگش . اندوه بزرگ و جانکاه داد

باٌد بگوٌم که عزٌزان زٌادی را در . ساعت ها تنها گرٌستم و گرٌستم
جناٌتکار اسالمی و در راه رهاٌی بشرٌت از دست  نبرد علٌه جمهوری

فرزاد دوازدهمٌن و کوچکترٌن آنان بود که مرگش سنگٌن تر . داده ام
اما قامتش، استقامت و . بر شانه هاٌم سنگٌنی می کند” شاهو“از کوه 

، نه تنها در قلب من، بلکه در دل ”شاهو“پاٌدارٌش، محکم تر از کوه 
ادٌخواه کردستان و اٌران و در دل مٌلٌون ها شاگردانش، در دل مردم آز

انسانی که در سراسر جهان از شنٌدن خبر مرگش سوگوار شده اند، بر 
. جای خواهد ماند

در پاٌان اٌن ؼمنامه، تسلٌت و ابراز همدردی عمٌق خود را با خانواده 

اردٌبهشت ماه در  ۱۹زندانی سٌاسی جانباخته روز ٌکشنبه  ۵و بستگان 
  .ن ابراز می دارم و خود را در ؼم و اندوه آنان شرٌک می دانمزندان اوی

از راه دور دستان مهربان داٌه سلطنه عزٌز را که همٌشه عکس فرزاد 
گرامی را در سٌنه اش می فشرد، می بوسم و براٌش امٌد صبر و تحمل 

. اٌن ؼم جانکاه را همراه با دٌگر اعضای خانواده دارم
 !داٌه سلطنه عزٌز

اکنون دٌگر تنها فرزند تو نٌست، بلکه هزاران مادر و خواهر فرزاد 
دٌگر نٌز عکس او را همچون گردنبند محبت و دوستی بر گردن های 

خود خواهند آوٌخت و ٌادش را برای همٌشه جاودانه نگاه خواهند 
 ٌاد فرزاد عزٌزم و ٌارانش برای همٌشه گرامی باد        .داشت

 ۲۰/۵/۲۰۱۰ _استکهلم _ اختر کمانگر   

............................................. 
 بٌانٌه ی معلمان کامٌاران به مناسبت

 شهٌدفرزادکمانگراعدام جانگداز معلم 

معلمان کامٌاران با صدور بٌانٌه ای ضمن ابراز تاسؾ از اعدام فرزاد 
اردی بهشت ماه اعالم  23کمانگر، برای شرکت در اعتصاب پنج شنبه، 

. گی نمودندآماد
به نام جانباختگان راه آزادی 

مردم آزادٌخواه و معلمان راستٌن درسراسر اٌران و کردستان 
ما معلمان کامٌاران در نهاٌت افتخاربه همکار بودن با معلمی انسان 

ضمن ( (شهٌدفرزادکمانگر))دوست و آزاداندٌش و راستٌن همچون 
معلم شهٌد از صمٌم قلب  اعالم انزجار و نفرت از اعدام بی گناهانه اٌن

به خانواده ی اٌشان و جامعه فرهنگٌان سراسر اٌران بخصوص 
کردستان تسلٌت عرض نموده و خود راصاحب عزای اٌن معلم شهٌد می 

ما معلمان کامٌاران هٌچ گاه تالش ها و زحمات اثرگذار اٌن . دانٌم
قلب و ٌاد وخاطره او در . همکار شهٌد خود را فراموش نخواهٌم نمود

و آرمانهای انسان دوستانه و . هاٌمان جای داشته و خواهد داشت
ما هرگز . عاشقانه اٌن شهٌد سرلوحه ی کار و پٌشه ی مان خواهد بود

شٌوه ی معلم بودن او را فراموش نخواهٌم نمود و هر روز و هرسال 
به دانش آموزان مان ازعشق وی به انسان و انسانٌت و گذشت و 

. نج و مرارت بسٌار وی برای آزادی خواهٌم گفتفداکاری و تحمل ر
که در دور افتاده ترٌن روستاها با چه انگٌزه ای به : خواهٌم گفت

محروم ترٌن دانش آموزان اٌن مرز و بوم درس اٌثار و از خود 
گذشتگی مٌداد و چگونه در چندٌن روستا برای دانش آموزان و جوانان 

روی تخته ی کالس هاٌمان که و خواهٌم نوشت .کتابخانه تاسٌس نمود
فرزاد حقوق ناچٌزش را به دانش آموزان بی بضاعت می داد که بی 

فرٌاد خواهٌم زد که فرزاد با چه خون دلی سعی .کفش و بی دفتر نباشند
و باچه همتی نشرٌه .در راه اندازی انجمن صنفی معلمان کامٌاران نمود

ادت و طعنه باعث نشد را به راه انداخت و هرگزحس((روٌان ))ی ماندگار
آٌا ما معلمان مٌتوانٌم . دلسرد شود((آسک))از تاسٌس انجمن سبز 

قرائت آتشٌن بٌانٌه اولٌن تحصن معلمان کامٌاران را توسط اٌن شهٌد از 
آٌامعلمان کامٌاران افشاگرٌهای صرٌح وصادقانه ی فرزاد را .ٌاد ببرٌم

کار تاثٌر گذار و  در مورد تعاونی مسکن و فروشگاه فرهنگٌان و دهها
ماندگار را ازٌاد خواهند برد؟ 

آٌادانش آموزان فرزاد که به همت وی خواندن ونوشتن به زبان مادری 
را آموختند او را می توانند فراموش کنند؟ 

فرزاد تا زمانی که در مٌان ما بود ٌکپارچه شور وعشق وحماسه ساز 
ان به خٌال خوٌش با بود برای مردم و معلمان کامٌاران که تارٌک اندٌش

اماؼافل . زندانی نمودن وی معلمان کامٌاران دٌگرصداٌی نخواهند داشت
از اٌنکه فرزاد در زندان به صدای معلمان و تمامی انسانهای آزادٌخواه 

و با خلق نامه های ماندگارخوٌش خود و .اٌران وجهان تبدٌل می شود
امٌاران به پاس ما معلمان ک. معلمان کامٌاران را جهانی می نماٌد

اردٌبهشت را به نام روز معلم 19قدردانی از اٌن معلم شهٌد روز 
همچنٌن ٌکدل و ٌک صدا از تمامی معلمان اٌران . نامگذاری می نماٌٌم

و کردستان مٌخواهٌم که همگام با ساٌر اقشار مختلؾ جامعه کالس های 
تعطٌل نموده و به اعتصاب  89/ 23/2خود را در روز پنج شنبه 

. سراسری بپٌوندند
شٌرٌن علم ” زنده باد ٌاد و خاطره معلم شهٌد فرزاد کمانگر و شهٌدان 

 ”فرهاد وکٌلی و مهدی اسالمٌان-علی حٌدرٌان-هولی
 21/2/89       -      معلمان کامٌاران

 .................................................
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 بازهم در نقد بٌنش اروپا محوری و
 عه بٌنش جهان محوریضرورت توس

 یونس پارسا بناب
درآمد  

از زمان آؼاز پروسه مستعمره سازی وتسخٌر کشورهای آسٌا ، آفرٌقا و 
که دارای پٌشٌنه  (شرقی ها = ؼٌر ؼربی  )آمرٌکا ، مردمان ؼٌر اروپائی 

های فرهنگی متفاوت و متنوعی بودند ، پٌوسته با زور و نٌرنگ وادار گشتند 
تعٌٌن و تنظٌم سازند " از آنها بهتران " ود را طبق الگوی که شٌوه زندگی خ

در عمل ، سٌاست های ذوب سازی ، همگونی سازی و ٌکسان سازی که . 
اعمال " مشرق زمٌن " نٌروهای استعمارگر اروپائی بر مردمان کشورهای 

شکاؾ اندازی و قطب  )می کردند به ؼٌر از پروسه فالکت بار پوالرٌزاسٌون 
منبعث از حرکت پٌوسته سرماٌه در جهت انباشت نابرابر بود ،  که (سازی 

به موازات فتح آمرٌکا و دٌگر نقاط جهان در . نمی توانست چٌز دٌگری باشد 
قرون شانزدهم ، هفدهم و هٌجدهم اکثر مورخٌن ، صاحب نظران و دولتمردان 

ٌنی اروپا مرکز ب= اروپائی هر واقعه و تؽٌٌری را از منظر اروپا محوری 
مورد بررسی قرار داده و کوچکترٌن توجهی به بٌنش ها و منظرها و خدمات 

ؼٌر  )که ؼٌر اروپائی  (... آفرٌقائی ها ، آسٌائی ها و )مردمان مشرق زمٌن 
اروپا مرکز  )امروز اٌن بٌنش به اسم اروپا محوری . بودند ، نکردند  (ؼربی 
از سوی طرفداران نظرگاه مورد نقد جدی و رٌشه ای  (اروپا مداری = بٌنی 

در راس آنها مارکسٌست ها  (جهان مداری = انسان مداری  )انسان محوری 
، قرار گرفته و آنها مبارزه علٌه آن را جدا از مبارزه علٌه هژمونی و 

در حال حاضر . نمی دانند  (امپرٌالٌسم  )موجودٌت نظام جهانی سرماٌه 
قابل توجهی از آکادمٌسٌن های رسانه های گروهی جاری همراه با اکثرٌت 

 (شمال  )تارٌخ سٌاسی و جامعه شناسی در کشورهای توسعه ٌافته مرکز 
تحت تاثٌر بٌنش اروپا محوری تصوٌری از تارٌخ عمومی جهان را عرضه می 

کنند که طبق آن سرماٌه داری که در اروپا رشد و نمو کرد نخستٌن صورت 
که جهان را به سوی شراٌط  بندی اقتصادی اجتماعی و آخرٌن آن است

برده و آن را بر اساس ارزش های ؼالب  (همسانی = همگونی  )هوموژنٌکی 
. ساخته است " منسجم " و " متحد  " (اروپا و شمال آمرٌکا  )در ؼرب 

برعکس حامٌان اٌن گفتمان ، مارکسٌست ها و دٌگر نٌروهای برابری طلب که 
هستند ، با استناد به  (نسان مدارانه و ا )عمدتا دارای بٌنش جهان مدارانه 

فعل و انفعاالت تارٌخ عمومی جهان بر آن هستند که جوامع پٌشاسرماٌه داری 
نٌز نه تنها از  (بطور نمونه در قرون چهاردهم و پانزدهم  )در دوران قدٌم 

همدٌگر جدا نبودند ، بلکه درون نظام های کم و بٌش منطقه ای و شبه قاره 
بررسی تارٌخ عمومی جهان بر خالؾ رواٌت . ا همدٌگر بودند ای در رقابت ب

مورخٌن اروپا محور ، نشان می دهد که سٌر تارٌخ تحول اروپا منجمله رٌشه 
نبوده ، " بی نظٌر " و " استثنائی " نه تنها  (ؼرب  )های اصلی تمدن اروپا 

بلکه از بسترهای کلٌت تمدن بشری که در کشورهای مختلؾ جهان بوجود 
در اٌن نوشتار بعد از بررسی . مده و توسعه ٌافته بودند ، نشات گرفته است آ

اجمالی تعرٌؾ و تشرٌح بٌنش اروپا محوری و مولفه ها و وٌژگی های مهم 
انسان  )آن به چند و چون ضرورت اٌجاد و تروٌج بٌنش جهان محوری 

.  در تقابل با بٌنش اروپا محوری می پردازٌم  (مداری 
 محوری چٌست و چه می گوٌد ؟  بٌنش اروپا

که امروزه  (اروپا مرکز بٌنی  )تارٌخ شکلگٌری و رشد فرهنگ اروپا محوری 
ٌک فرهنگ مسلط در نظام جهانی سرماٌه است ، به قرون شانزدهم ، هفدهم 

اٌن بٌنش . می رسد  (از آؼاز دوره رنسانس تا عصر روشنگری  )و هٌجدهم 
ٌک پدٌده اروپائی تعرٌؾ و بٌان می کند ولی با اٌنکه خود را به تمام معنی 

ادعا دارد که جهان را باٌد از منظر و مدار اروپائی مورد بررسی و شناخت 
علٌرؼم نقد رادٌکالی که مارکس و سپس بخشی از مارکسٌست ها . قرار داد 

از بٌنش اروپا محوری در قرون نوزدهم و بٌستم انجام دادند ولی مولفه های 
نوز به عنوان گفتمان های مسلط در خدمت نظام جهانی سرماٌه اٌن نظرگاه ه

باقی مانده و در عصر بعد از پاٌان دوره جنگ سرد در شکل گفتمان های 
در هر دو بخش نظام  کشورهای متوفق مرکز و " تالقی تمدن ها " مسلط مثل 

اٌن بٌنش چه . کشورهای دربند پٌرامونی  راٌج تر و رسانه ائی تر گشته اند 
نوع دنٌائی را مجسم و بٌان می کند و مولفه های اصلی آن کدامٌن هستند ؟ 

نه تنها از آؼاز تولدش " ؼرب " فرهنگ اروپا محوری معتقد است که جهان 
اٌن اختراع مصنوعی به جهان . بوده بلکه ٌک پدٌده ازلی است " بی نظٌر " 
نٌز در  (نوسٌه کشورهای آسٌا ، آفرٌقا ، آمرٌکای التٌن و اقٌا )" شرق " 

به عبارت دٌگر ، فرهنگ اروپا محوری جهان را . اٌن بٌنش اتالق می گردد 
شرق " که ازلی و بی نظٌر است و " ؼرب " به دو بخش مصنوعی و کاذب 

که نمی تواند به بقای خود ادامه دهد مگر اٌنکه راه و رسم و شٌوه اروپای " 
ٌکی از تبعات گسترش اٌن بٌنش  .ابدی و بی نظٌر را بپذٌرد ، تقسٌم می کند 

تدرٌس تارٌخ شکلگٌری تحول و تمدن ؼرب است که از ٌونان باستان شروع 
شده و بعد از گذر از روم به اروپای مسٌحی فئودال و باالخره به سرماٌه 

بطور اجمالی مؤلفه های اصلی بٌنش اروپا . داری اروپا ختم می گردد 
اه ها ، موزه ها و فکرانبار ها تدرٌس محوری که هنوز هم در مدارس ، دانشگ

اٌن بٌنش شکلگٌری و تحول   1: و تبلٌػ می شوند ، به قرار زٌر هستند 
ٌونان باستان را که تحقٌقا فراورده و محصول تمدن های بٌن النهرٌن و مصر 
و آفرٌقای شرقی ٌعنی دنٌای شرق بوده است را منکر گشته و به زور تالش 

اٌن بٌنش   2. نانٌان باستان را اروپائی قلمداد کند می کند که ٌونان و ٌو
بی نظٌری " بشرٌت را به نژادهای مختلؾ تقسٌم می کند که پاٌه های اصلی 

اٌن بٌنش ، مسٌحٌت را   3. اروپا و وحدت فرهنگی اروپائٌان را بنا سازد " 
که با زور به اروپا ضمٌمه ساخته است عامل عمده در تضمٌن وحدت فرهنگی 

" فراتارٌخی " پا محسوب می دارد و بدٌن وسٌله به پدٌده دٌن ٌک نقش ارو
باالخره اٌن بٌنش جهان ؼٌر  4. داده و جاٌگاه بی نظٌر آنرا ابدی می سازد 

اروپائی را به خاور نزدٌک و خاور دور و مٌانه بر اساس همان اصل نژاد 
اروپا محوری اٌن چهار مولفه و اجزاء . پرستی و دٌن گرائی تقسٌم می کند 

که به شٌوه های متفاوت در دوره های مختلؾ باهمدٌگر ادؼام گشته اند در 
به هر رو . سراسر تارٌخ مدرن اروپا به وضوح مالحظه و دٌده می شوند 

اروپا محوری به معنی واقعی آن ٌک تئوری اجتماعی نٌست چرا که ٌک 
انی و منسجم تئوری اجتماعی اجزاء مختلؾ را به صورت ٌک چشم انداز جه

در خود جمع می کند ولی اروپا محوری ٌک بٌنش متعصبی است که فکت های 
اٌن بٌنش در . تارٌخی و تئوری های اجتماعی را مورد تحرٌؾ قرار می دهد 

انطباق با منافع اٌدئولوژٌکی جاری خود به ٌکی از اجزاء خود تکٌه کرده و 
مثال ، برای مدت ها  برای. دٌگر اجزاء را نادٌده می گٌرد و بر عکس 

بورژوازی در اروپا نسبت به مسٌحٌت ابراز عدم اعتماد و حتی تنفر می کرد 
ولی بعد از . و دقٌقا بخاطر اٌن امر بود که اسطوره ٌونان باستان قد علم کرد 

تفوق سرماٌه داری بر کلٌسا و دٌگر نهادهای مذهبی تاکٌد بر ٌونان باستان و 
و امروز سرماٌه با سلطه بی قٌد و شرط خود بر ٌونانٌان قدٌم کاهش ٌافت 

دٌن و مذهب ، دٌگر آنچنان که باٌد و شاٌد به اجداد و اسالؾ افسانه ای 
شاٌان توجه است که برخالؾ ادعای مورخٌن . ٌونانی خود توجهی نمی کند 

نبودند " ضد شرقی " اروپا محور و اورٌانتالٌست ، ٌونانٌان قدٌم نه تنها 
کلی به اٌن امر آگاهی داشتند که اجداد آنها با مردمان و تمدن بلکه به طور 

رابطه  (... مصری ها ، فٌنٌقی ها ، بابلی ها و )های مشرق زمٌن 
خوٌشاوندی داشته و بخش قابل توجهی از تمدن خود را نٌز مدٌون تمدن 

تالش زبان شناسان اروپامحور در جهت اٌن . مصری ها و ؼٌره می دانستند 
 (زبان های مشرق زمٌن  )بان ٌونانٌان باستان را از بستر اصلی آن امر که ز

جدا سازند ، باعث شد که آنها به تخرٌب تکامل زبان ها و علوم زبان شناسی 
امروز زبان شناسان بی ؼرض اذعان می کنند . در قرن نوزدهم متوسل گردند 

مٌن های که زبان ٌونان باستان را بطه ای نزدٌک با زبان های قدٌمی سرز
ولی زبان شناسان اروپا محور در همکاری با . فٌنٌقٌه و مصر داشته است 

" پروتو آرٌائی " رهبران جنبش ادبی رمانتٌسم ٌک زبان اسرار آمٌزی به نام 
را اختراع کردند که بدٌن وسٌله افسانه خود مبنی بر اٌنکه ٌونانٌان قدٌم به 

داخته و برای مردم اروپا پذٌرش خالص بودند ، را جا ان" آرٌائی"تمام معنی 
بطور کلی اروپامحوری بر آن است که از زمانی که . آن را آسان تر سازند 

اروپا به منطقه سرماٌه داری تبدٌل گشته و برای رشد خود شروع به فتح 
مشرق  )به او اعطاء گشت که مناطق دٌگر جهان " حق " جهان کرد ، اٌن 

ولی . حتی مورد قضاوت خود نٌز قرار دهد را نٌز نماٌندگی کرده و  (زمٌن 
توسط الزامات و " اعطای حق " و " نماٌندگی " واقعٌت اٌن است که اٌن 

ٌعنی رشد سرماٌه . ماهٌت رشد سرماٌه داری دٌکته شده و تعٌٌن می گردد 
است ، جهان  (پوالرٌزاسٌون  )داری که شکاؾ اندازانه و پر از قطب سازی 

به عبارت دٌگر روند شکاؾ . ی و مرکز تقسٌم می کند را به دو بخش پٌرامون
است جهان را بر  (گلوبولٌزاسٌون  )اندازی که ناشی از روند جهانی گرائی 

خالؾ ادعای اروپا مداران ، به دو بخش مجزا از هم شرق و ؼرب تقسٌم 
نکرد بلکه اروپای آتالنتٌک را همراه با آمرٌکای شمالی و ژاپن به مرکزهای 

ام و دٌگر نقاط جهان را به کشورهای پٌرامونی دربند نظام تبدٌل مسلط نظ
به دو بخشی که نه تنها جداناپذٌر از هم هستند بلکه مثل دو روی : ساخت 

دٌگر " نماٌندگی " علت . ٌک سکه الزم و ملزوم و مکمل ٌکدٌگر می باشند 
روز با دقٌقا همٌن پدٌده پوالرٌزاسٌون است که ام" ؼرب " نقاط جهان توسط 

امروز نٌز مثل . جهانی شدن سرماٌه عمٌق تر و فراگٌرتر گشته است  تشدٌد
گذشته ، بٌنش اروپامحوری همراه با بٌنش اورٌانتالٌسم با تمام قوا تالش می 

اروپا را که چٌزی ؼٌر از ابدی ساختن " حق نماٌندگی " کند که اٌن 
به نظر نگارنده . دهد پوالرٌزاسٌون نٌست در اذهان عمومی مورد توجٌه قرار 

نٌروهای چپ مارکسٌست و دٌگر نٌروهای برابری طلب که خواهان پرورش و 
هستند باٌد تالش کنند که  (جهانی محور  )اٌجاد جهان بٌنی انسان مدار 

تحرٌؾ ها ، افسانه سازی ها ، دوروئی ها و نٌرنگ های اروپا محوران و 
 . مدرنٌست ها رسوا سازند  -متحدٌن آنها بوٌژه اورٌانتالٌست ها و پسا

تعبٌه و   بدون تردٌد (جهان مداری)ضرورت توسعه بٌنش انسان محوری
با اٌنکه ٌک  (انسان محوری  )اٌجاد ٌک بدٌل جدی با بٌنش جهان مدارانه 

وظٌفه طوالنی و طاقت فرسا است ، ولی برای چالشگران ضد نظام در مبارزه 
اهمٌت . مهمی برخوردار است  علٌه نظام جهانی از اهمٌت استراتژٌکی

ساختمان اٌن بٌنش ناشی از اٌن امر است که گفتمان های متعلق به نظر گاه 
بورژوازی از موقعٌت اروپا محوری که در حال حاضر به خاطر هژمونی 

فرهنگ در " مافوق تارٌخی " متوفقی برخوردار هستند ، بر نقش تعٌٌن کننده و 
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و توسعه نٌافتگی جوامع کشورهای پٌرامونی را جوامع تکٌه کرده و عقب ماندگی 
بلکه از  (و پوالرٌزاسٌون منبعث از آن  )تابعی نه از وٌژه گی های حرکت سرماٌه 

اٌن گفتمان ها به قدری تسلط . وٌژه گی های فرهنگی آن جوامع قلمداد می کنند 
به  که من ترجٌح می دهم از آنها )دارند که امروز حتی بعضی از مارکسٌست ها 

به دام اروپا محوری افتاده و متعصبانه  (ٌاد کنم " مارکسٌست های مبتذل " عنوان 
. تارٌخ تحول اروپا دفاع می کنند " طبٌعت " بودن ماهٌت و " استثنائی " از 

را به عنوان دو " ؼرب " و " شرق " مضافا ، نظرگاه اروپا محوری که پٌوسته 
، رابطه دٌالکتٌکی و الزم و ملزوم و  بخش جدا و مستقل از هم محسوب می دارد

مکمل بودن بخش مرکز و بخش پٌرامونی را نادٌده گرفته و پروسه انباشت نابرابر 
بٌن کشورهای مسلط مرکز و کشورهای دربند پٌرامونی " مبادله نابرابر"بر اساس 

در صورتٌکه انباشت نابرابر ضمن اٌنکه جاده را برای . را به کلی انکار می کند 
در کشورهای مرکز مهٌاتر می سازد ، به  (همسائی و همگونی  )وموژنی سازی ه

همان اندازه عمال جلوی هر حرکت در جهت همگونی و همسائی سازی را در 
در واقع سرماٌه داری واقعا موجود با اٌجاد . کشورهای پٌرامونی مسدود می سازد 

ی جلوگٌری کرده و با انباشت نابرابر از توسعه نٌروهای تولٌدی در سطح جهان
رسٌدن به آنها " اعمال شٌوه و نحوه انباشت سود نابرابر در آن جوامع عمال امر 

اٌن وضع علت . را که دائما تبلٌػ می کند ، به کلی ؼٌر قابل امکان می سازد " 
بنابراٌن تا زمانی که اٌن . اصلی تسلط و تفوق سرماٌه داری در سطح جهانی است 

رماٌه داری در سطح جهانی موقعٌت مسلط و تفوق خود را حفظ وضع ادامه دارد س
با اٌنکه نظرگاه اروپامحوری و دٌگر نظرگاه های منبعث از روند . خواهد کرد 

سال است که توسط مارکس و  120تجدد طلبی سرماٌه داری نزدٌک به 
مورد  (منجمله آنارشٌست ها  )مارکسٌست ها و همچنٌن دٌگر نٌروهای برابرطلب 

قادی جدی و رٌشه ای قرار گرفته اند ولی کماکان از ٌک قدرت اٌدئولوژٌکی قوی ن
در بٌن طبقات حاکمه و هم چنٌن مٌان  (منجمله ژاپن  )بوٌژه در کشورهای مرکز 

اٌن امر نشانه ای از هژمونی طبقاتی . طبقات کارو زحمت نٌز برخوردار هستند 
بورژوازی های کشورهای . ند بورژوازی در سطح جامعه را بخوبی ترسٌم می ک

دربند پٌرامونی نٌز چه آنهائی که در حاکمٌت هستند و چه آنهائی که در خارج از 
استثنائی " و " بی نظٌر" قرار دارند ، نه تنها به  (در درون اپوزٌسٌون  )حاکمٌت 

بودن راه تکامل در تارٌخ اروپا را قبول دارند بلکه اعتقاد دارند که تنها راه " 
از " تقلٌد و دنباله روی " عه و پٌشرفت برای کشورهای دربند نٌز همانا راه توس

است تا بلکه  (اروپائٌان آمرٌکای شمالی و کشورهای اروپای آتالنتٌک  )ؼرب 
ولی واقعٌت نشان می دهد که مردمان فرودست . برسند " به آنها " روزی 

ٌلٌارد نفری کشورهای در صد کل جمعٌت پنج م 80کشورهای پٌرامونی که تحقٌقا 
جهان سوم را در بر می گٌرند ، نه تنها کوچکترٌن بهره ای از اٌن تقلٌد ها و 

دنباله روی ها نبرده اند بلکه قوٌا و بٌش از پٌش به قربانٌان اصلی پروسه های 
خصوصی " و " صنعتی سازی " بوٌژه سٌاست های " رسٌدن به آنها " دردناک 
" برای اٌنکه چالشگران ضد نظام به عنوان . ، تبدٌل گشته اند " سازی 

و جدی اٌن قربانٌان نقش موثری در تعبٌه و تنظٌم " روشنفکران ارگانٌک 
استراتژٌهای مبارزاتی خود علٌه نظام اٌفاء کنند، ضروری است که تضاد موجود 

تضادی است که سرماٌه " منفجر کننده ترٌن " بٌن مرکزها و پٌرامونی ها را که 
تا . وجود آورده ، نه در حاشٌه بلکه در قلب تحلٌل های خود قرار دهند داری ب

به اٌن سو ، خٌلی  2008بروز و رشد بحران عمٌق ساختاری اخٌر نظام از بهار 
از گراٌش ها و نٌروهای متعلق به چپ و سوسٌالٌسم در تحلٌل ها و پروژه های 

عد امپرٌالٌستی حرکت استراتژٌکی مبارزاتی خود آن طور که باٌد و شاٌد به ب
سرماٌه، موقعٌت کلٌدی قائل نشده و بطور قابل توجه و چشم گٌر به بررسی اهمٌت 

اٌن گراٌش که بوٌژه بعد از فروپاشی شوروی و تبدٌل چٌن به . آن نمی پرداختند 
 90و  80ٌک کشور سرماٌه داری بٌن روشنفکران چپ و مارکسٌست در دو دهه 

که آنها شدٌدا تحت تاثٌر آموزش های مربوط به بٌنش  دامنگٌرتر گشت ، نشان داد
" ظهور آخرٌن انسان " ، " پاٌان تارٌخ " اروپامحوری که در گفتمان های جدٌد ، 

ساله ، خٌلی  20در اٌن دوره . منعکس بودند ، قرار داشتند " تالقی تمدن ها " و 
ٌالٌسم حذر کرده از چپ ها منجمله بخشی از مارکسٌست ها ، از استعمال واژه امپر

در عوض آنها از واژه هائی چون سرماٌه بٌن . و آنرا حتی ؼٌر علمی اعالم کردند 
که به نظرشان ابژکتٌوتر و علمی تر به نظر می " سرماٌه فراملی " المللی و ٌا 

مثل اٌنکه جهان ما فقط توسط قوانٌن اقتصادی تنظٌم و . رسٌد ، استفاده کردند 
ها ، سٌاست ها و دٌپلماسی ها و ارتش ها و توان های  اداره می گردد و دولت

در صورتٌکه ! . طبقاتی بطور روشن و قوٌا از صحنه جهان رخت بربسته اند
بررسی تکامل سرماٌه داری نشان می دهد که پدٌده امپرٌالٌسم معجونی از الزامات 

تالؾ های و قوانٌن برای بازتولٌد نظام سرماٌه در سطح جهانی است و اتحادها و ائ
اجتماعی ، ملی و بٌن المللی که پٌوسته در حال تعبٌه و تنظٌم استراتژی های 

به کالمی دٌگر جهان ما . سٌاسی هستند ، در خدمت بازتولٌد سرماٌه قرار دارند 
مدرنٌسم آنها بٌش از هر  -برخالؾ ادعاهای حامٌان اروپامحور و مبلؽٌن پسا 

و کشورها به ملٌت های گوناگون و  (کشورها  )زمانی در گذشته به ملت  دولت ها 
در واقع ، آنچه که مرز و بوم نمی . ملٌت ها هم به طبقات مختلؾ تقسٌم شده ا ند 

شناسد و حامٌانش علم پاٌان تارٌخ و ظهور انسان گلوبال را به اهتزاز درآورده اند 
" ٌزاسٌون گلوبال" ، چٌزی به ؼٌر از خود سرماٌه نٌست که با حرکت الٌنقطع خود 

افقی وعمودی در  (پوالرٌزاسٌون  )    جهان را به سوی آپارتاٌد و قطب سازی
 . سطح کره خاکی به پٌش می برد 

 جمع بندی ها و نتٌجه گٌری 
نقد و رد بٌنش اروپا محوری که ٌکی از تبعات تجددطلبی عصر روشنگری   1

سست کٌفی که پدٌده ی است ، به هٌچ وجه به معنی نفی و ٌا حتی کم بها دادن به گ
سرماٌه داری نماٌشگر آن در تارٌخ عمومی جهان است و پٌشرفت و توسعه اٌکه 

در زمان آؼاز پٌداٌش و رشد  (ولو محدود و نسبی از لحاظ تارٌخی  )اٌن نظام 

نقادی و مبارزه علٌه دٌدگاه اروپامحوری از زمانی . خود بوجود آورد ، نٌست 
نٌروهای مترقی و انسان محور بوٌژه خٌلی از شروع گشت که بخش بزرگی از 

مارکسٌست ها ، روی تضادهائی درنگ و تامل کردند که نظام جهانی سرماٌه در 
 . سراسر جهان اٌجاد کرد 

تردٌدی بر اٌن امر نٌست که اٌن نظام که امروز با ٌک بحران عمٌق ساختاری   2
و برای " تح کرد جهان را ؾ" روبرو گشته است ، بوٌژه در سی سال گذشته 

و " همگون " به بزرگی کره خاکی بوجود آورد ، اما آنرا " آزاد " سرماٌه بازاری 
گسترش اٌن نظام بر خالؾ ادعاهای حامٌانش که . نساخت " ٌکسان " جهانٌان را 

برای بشر " دنٌای ؼرب " پذٌرش بازار آزاد و دٌگر وٌژه گی ها و ارزش های 
به ارمؽان می آورد ، تا آنجا که ... دموکراسی و رستگاری ، امنٌت ، حقوق ، 

قدرت داشت جهان را به شکل عجٌب و ؼرٌبی پوالرٌزه ساخته و آنرا عموما به 
" پٌرامونی " و " مرکز " شٌوه قهرآمٌزی به دو بخش مکمل و الزم و ملزوم 

 . تقسٌم کرد 
اٌن نظام دقٌقا بررسی قابل تامل تارٌخ تکامل اٌن نظام بخوبی نشان می دهد که  3

به خاطر حاکمٌت منطق حرکت سرماٌه بر جوهر و ماهٌت آن بطور ناگزٌر از ابتدا 
هدؾ اٌن نظام از همان اوان تولدش انباشت نابرابر هر . ٌک نظام امپراطوری بود 

" چه بٌشتر سود و ثروت و قدرت از طرٌق استثمار عمدتا کارگران خودی 
و تاراج منابع طبٌعی و انسانی کشورهای از ٌک سو و ؼارت " کشورهای مرکز 

دربند پٌرامونی و انتقال آنها به حساب اولٌگوپولی های حاکم در کشورهای مرکز 
بر اساس اٌن روند تارٌخی ، اٌن نظام نمی تواند جهان . از سوی دٌگر بوده است 

. د ما را به آن صورتی که قربانٌان نظام می خواهند و آرزو دارند ببٌنند ، در آور
اکثرٌت قابل توجهی از مردم جهان ، برخالؾ رسانه های گروهی جاری و اکثر 

اکادمٌسٌن ها و دولت مردان اروپامحور و پسا  مدرنٌست ، به شٌوه ها و شکل 
های متنوعی انگاشت و عملکرد جهانی شدن دم برٌده سرماٌه را رد کرده و 

گونی ، همبستگی ، و خواهان جهانی شدن انسان ها بر محورها و مدارهای هم
 . همدلی با چشم اندازهای سوسٌالٌستی هستند 

نتٌجتا ضروری است که چالشگران ضد نظام به عنوان روشنفکران ارگانٌک با 
تمرکز ، تامل و تحلٌل از اوضاع جهان معاصر بر روی توسعه نابرابر منبعث از 

ٌه بٌنش به مبارزه بی امان خود عل (امپرٌالٌسم  )نظام جهانی سرماٌه 
پاٌان تارٌخ " ، " انسان گلوبال " اروپامحوری و آموزه های کاذب آن مثل ظهور 

تنها از اٌن راه است که نٌروهای ضد نظام . شدت بخشند " تالقی تمدن ها " و " 
امکان تعبٌه ٌک استراتژی که توسط آن قربانٌان نظام را از ٌوغ نابرابری های 

گذار به دنٌائی پر از همگونی ها ، همزبانی ها ، حاکم رها ساخته و جاده را برای 
 23:34    1389اردٌبهشت  22 .همبستگی ها بٌن مردمان جهان آماده سازند

.................................................. 
 بٌانٌۀ مادران عزادار در محکومٌت اعدام های اخٌر

ز زندانٌان سٌاسی متاسفانه با خبر شدٌم که حکومت اسالمی پنج نفر ا
هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکٌلی، علی حٌدرٌان و مهدی  شٌرٌن علم)

را که به اتهامات واهی و خارج از موازٌن قانونی و انسانی به  (اسالمٌان
اعدام محکوم کرده بود ، مظلومانه و حتا بدون اطالع وکال و خانواده 

 . هاٌشان اعدام کرده است
آزاد اندٌشان و آزادی خواهان جهان بر اٌن نکته گرچه ما و بسٌاری از 

اذعان دارٌم که هرشخصی هر گونه جرمی را مرتکب شده باشد نمی توان 
خارج از موازٌن انسانی ، قانون ، تمدن و عرؾ ، به محاکمه ی وی 

نشست و اعدام را که پاٌان دادن به زندگی انسانی به دست دٌگر انسان 
اما سال هاست که حکومت .ٌزی می دانٌم هاست نوعی از کشتار و خونر

اسالمی از راه های مختلفی دست به خشونت و اعدام و نسل کشی سٌاسی 
. زده  و بر شمار مادران عزادار و خانواده های داغ دٌده می افزاٌد

خانواده ها و مادران عزادرای که فرزندان شان هٌچ جرمی مرتکب نشده 
رٌاد زده اند و در برابر سانسور و اند جز اٌن که آزادی و عدالت را ؾ

اختناق قهرمانانه اٌستاده اند و تن به ظلمی که بر آن ها و جامعه و مٌهن 
 . شان رفته نداده اند

ما مادران عزادار نفس هر گونه اعدام و به خصوص اعدام های اخٌر را 
محکوم کرده و خواهان توقؾ اعدام و آزادی زندانٌان سٌاسی دٌگر می 

همٌن طور از تمام نهادهای بٌن المللی خواهانٌم که حکومت اٌران . باشٌم 
را به حذؾ حکم اعدام و برچٌدن چوبه های دار و جوخه های تٌرباران 

اش ملزم نموده تا از اٌن پس شاهد کشتار و خونرٌزی و اعدام در کشور 
 . اٌران نباشٌم

رفا ٌک در پاٌان ضمن ابراز تاسؾ شدٌد از اٌن واقعه ی دردناک که ص
اقدام سٌاسی برای اٌجاد رعب و وحشت می باشد ، به خانواده ها 

ومادران عزادار اٌن پنج نفر تسلٌت گفته و آرزوی محاکمه ی عامالن اٌن 
جناٌات را دارٌم ، همٌن طورخشونت طلبان رژٌم را به نگرشی دوباره در 

مشی خونرٌزانه شان دعوت می کنٌم که اگر نکنند مردم حتمن برای 
به امٌد روزی که امٌد . رنوشت خودشان متمدنانه تصمٌم خواهند گرفت س

  .و نشاط و شادی تمام مٌهن مان را فرگٌرد
 ۱۳۸۹اردٌبهشت         مادران عزادار                       
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