
  
   ! تحت ستم های چندگانه ،زنان تن فروش    

    الله حسين پور                            
  

قوه قضاييه طی بخشنامه ای به قضات دستور داد که از تبعيد " 
و محکوم کردن زنانی که به اتهام ارتکاب فحشاء دستگير می 

  . شوند به اقامت اجباری در شهرهای معين خودداری کنند
ر به اينکه صدور و اجرای چنين احکامی موجب اشاعه نظ

فحشاء و فساد و تکرار جرم در محل اقامت اجباری محکوم 
عليها می گردد و احساسات عمومی مردم منطقه را جريحه دار 
می نمايد، بنابراين  به منظور جلوگيری از مفاسد ياد شده تأکيد 

مورد چنين می شود که محاکم از صدور حکم اقامت اجباری در 
  2  بقيه در صفحه                         ."زنانی خودداری نمايند

   

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  

  مقاومت در برابر اشغالگران    
  !!اما به رهبری مرتجعان     

تر در باطالق عراق فروامريکا و متحدانش ، روز بروز بيش
ی چند روز اخير موجی از شورش و قيام مسلحانه ط. ميروند 

، شهرهای مرکزی و جنوبی اين کشور ويران و فالکت زده 
تا کنون صدها تن از مردم کشته و . ا فرا گرفته است ر

دهها تن از نيروهای اشغالگر. ه اند هزاران تن مجروح شد
اين خيزش سراسری بر بستر . نيز کشته يا مجروح گشته اند 

بيماری و فقدان  اوجگيری بيسابقه بيکاری ، فقر ، فالکت،
تی و با سواستفاده از اين نارضاي.  صورت ميگيرد ،امنيت 

اعتراض مردم به ادامه اشغال کشورشان است که هارترين و 
که ) به رهبری مقتدی صدر ( مرتجع ترين نيروهای شيعی 

 نيز به آنها ياری  ايرانجناحهايی ار حکومت اسالمی
اين . ميرسانند ، رهبری خيزش شيعيان را بدست گرفته اند 
شدت در حاليستکه وزن نيروهای مترقی در جنبش مقاومت به 

نظير حزب کمونيست ( های سکوالر وچيز بوده و اکثر نيرنا
با حضور در شورای حکومتی موقت ،  )  کرد و احزاب

اين .  عمال مشغول همکاری با  امپرياليسم امريکا هستند 
ی قدرت گيرتناقض دردناک چنانچه  مرتفع نشود ، شاهد 

 .مرتجع ترين نيروها در صحنه سياست عراق خواهيم بود

  ديدگاه             
هاى هبه پديد نگاهى
  )2 (  –  رفرم  و  انقالب

6  ص       فرامرز دادور     

    ديدگاه                     
ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 
  !؟ را تکرار کند" همايش برلين "
  
     بحثی پيرامون ملزومات واقعی اتحاد  =

   = جمهوريخواهان الئيک و دمکرات
  
  4   ص    قسمت دوم     آرش کمانگر  

  )روز جهانی کارگر ( به استقبال اول ماه مه 
    امير جواهری  )        2 ( بشتابيم

   ----------------------------------  
تجاوز سربازان آمريكايي به حقوق زندانيان 

 در بازداشتگاههاي عراق 
  مزارعي  احمد: ترجمه

  گزارشي از رانيا زعبي خبرنگار الجزيره 
  ------------------------------------  

   در ی ده آوريل در هلندتظاهرات سراسر
 اعتراض به سياستهای ضد پناهندگی دولت

  ----------------------------------  
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  کارگر راه برگی تک



   از صفحه يک ادامه 
  

   ........زنان تن فروش            
  

خواندن چنين بخشنامه ای از جانب قوه قضاييه رژيم جمهوری 
 قوه مسلما از. اسالمی ايران، درواقع نبايد تعجب کسی را برانگيزاند

قضاييه چنين رژيمی انتظار آن نيست تا نسبت به زنان تن فروش 
عادالنه تر قضاوت کند و يا مبارزه ريشه ای با اين پديده اجتماعی را 

آنچه که تحت حاکميت جمهوری اسالمی به اثبات . در دستور قرار دهد
رسيده است، افزايش ميزان تن فروشی چه توسط زنان و چه توسط 

ا تبعيد يا عدم تبعيد اين زناِن از اجتماع رانده شده، از ب. مردان است
  .اين شهر به آن شهر مشکلی حل نمی شود

اين بخشنامه اما، بهانه ای شد برای پرداختن بيشتر به مسئله تن 
  .فروشی

آيا تاکنون خود را به جای يک زن تن فروش گذارده ايد؟ آيا لحظات 
  زندگی او را مجسم کرده ايد؟

ارم که بسياری با خواندن اين سطور احساس انزجار می  اطمينان د
ثانيه ای خود را به . کنند و ترجيح می دهند در اين باره فکر نکنند

  .جای او تصور کنيد
 آيا زندگی او را در کودکی دنبال کرده ايد؟ آيا کتک هايی را که از پدر 
خورده است، چشيده ايد؟ آيا سرافکنده و با خشم فروخورده 

  های برادر را شنيده ايد و سکوت مادر را؟تحقير
وقتی شبانه خواب آلود نفس های داغ پدر را بر بدن خود احساس می 

  کرد، درد او را احساس کرده ايد؟
 درصد زنان خيابانی در دوران 60آمار رسمی حکايت از اين دارد که 

 درصد اين 70نوجوانی و جوانی مورد تجاوز قرار گرفته اند و 
  .ز سوی پدر و يا ناپدری انجام گرفته استتجاوزات ا

آيا وقتی کالفه از آزارهای جنسی و فيزيکی پدر، برادر و حتی مادر، 
بدون تصميم قبلی، پاورچين درب خانه را باز می کند و با يک کيسه 
پالستيک پر از لباس به کوچه و خيابان پا می نهد، ترس و وحشت او 

  ايی درک کرده ايد؟را با يک احساس شعف از آزادی و ره
تحقيقات نشان داده است که اکثر قاطع زنان خيابانی در دوران 
نوجوانی از خانه و شهر خود فرار کرده اند و بدون تصميم قبلی و بنا 

بسياری با خودکشی فاصله . بر اتفاق به خيل تن فروشان پيوسته اند
  . ای به اندازه يک تارمو داشته اند

رده اند، سال گذشته تنها در استان گلستان اخيرا طی آماری اعالم ک
.  سال دست به خودکشی زده اند19 تا 15 دختر در سنين 1041

احساس انزوا در اجتماع، عدم وجود چشم اندازی برای آينده، ترس 
از پدر، برادر و يا شوهر، به عبارت ديگر مردآزاری و البته ساير 

 به خودکشی دخيل ناهنجاری های اجتماعی در بروز تصميم ناگهانی
  .هستند

دختری که از خانه و اجتماع رانده شده است و آينده ای را در مقابل 
. خود نمی بيند، اگر خودکشی نکند، دست به فرار از خانه می زند

بسياری از دختران تن فروش با اينکه از وضعيت و موقعيت خود در 
 وحشتناک تر رنجند، اما بازگشت به گذشته را نفی کرده و آن را بسيار

گذشته  برای آنان بن بست . از موقعيت فعلی خود ارزيابی می کنند
اغلب آنان سواد اندکی دارند و بدون هيچ . است و آينده نيز تيره و تار

  .گونه تخصص، جايگاهی در اجتماع برای خود نمی بينند
  

نه  به عنوان يک زن، بلکه حتی . آنان از تبعيضی چندگانه در رنجند
آنها از . ان يک انسان نرمال نيز در جامعه پذيرفته نمی شوندبه عنو

از نظر جامعه، آنها . اجتماع و بويژه از هم جنسان خود طرد می شوند
جذاميانی هستند که سابقا می بايست در يک جزيره دورافتاده زندگی 

اغلب آنها از جانب يک دالل جنسی اداره می شوند که .  می کردند
اکثرا به مواد . جوه دريافتی آنان را صاحب می گردنددرصد بااليی از و

مخدر معتاد شده و باوجود وحشتی که معموال از دالل خود دارند، به 
لحاظ مالی، معيشتی و حمايت و حفاظت از خود، به شدت به آنان 

  .وابسته هستند
زنان تن فروش نه تنها همانند ساير زنان ايرانی تحت حکومت 

وق يک انسان کامل برخوردار نيستند، بلکه جمهوری اسالمی از حق
آنان از حق يک زندگی نرمال . از همان حقوق نيمه کاره نيز محرومند

تن . عمل آنان تقبيح شده و شخصيتشان تحقير می شود. محرومند
آنان به . فروشی يکی از ظالمانه ترين ستمی است که بر زنان می رود

با اينکه کار . قرار می گيرندناعادالنه ترين وجهی مورد بهره برداری 
آنان بشدت بيماری زاست، از هيچ گونه بيمه درمانی برخوردار 
نيستند، از حق بازنشستگی و تأمين در ايام پيری که سخنی در ميان 

  .گويی آنها در رده انسان ها جايی ندارند. نيست
از نظر جامعه شناسان، پديده فحشاء و تن فروشی که قدمت تاريخ 

ری رادارد، به علت فقر و تنگدستی از سويی و خشونت و جامعه بش
زنان که همواره  موقعيت . مردآزاری از سوی ديگر پديدار شده است

ضعيف تر در جامعه را دارا هستند، در وهله اول تحت فشارهای 
اجبار و ناچاری خصيصه بارز . اقتصادی و اجتماعی قرار می گيرند

ر اين گرداب سقوط کرده باشد، زنی که د. روی آوری به فحشاء است
اراده ای بسيار قوی و شرايطی بسيار استثنايی نياز دارد تا از آن 

زن تن فروش نه تنها از جانب مردی که به تن او دست رسی . بازگردد
زن، ديگر . می يابد، بلکه از جانب خودش نيز بشدت تحقير می شود

  .ند، تن فروشی ستبه خود باور ندارد و تنها توانی که در خود می بي
آيا تاکنون مطرح شده است که برای مبارزه با تن فروشی می بايست 
با مردانی که تن اين زنان را می خرند، مبارزه کرد؟ طبق معمول اين 
زنان هستند که مقصر اصلی در ايجاد اين پديده ناهنجار اجتماعی می 

را مورد مرد با پرداخت وجه نقدی و يا جنسی به زن، بدن او . باشند
از نظر اين . اين بارزترين شکل خشونت است. تجاوز قرار می دهد

آنان . مردان، زن کاال محسوب شده و با خريد او ما لک او می شوند
. در واقع قدرت را می خرند تا بر جسم و روح زن حکومت کنند

تحقيقات نشان می دهد، اکثر مردانی که به زنان تن فروش مراجعه 
اين .  و دارای همسر و فرزند می باشند40ن باالی می کنند، در سني

  .امر عمق فاجعه ای را که بر زنان می رود، بيشتر روشن می کند
هم اکنون در برخی کشورهای اروپايی مردی که در ازای پرداخت پول 
يا شئی  با زنی رابطه جنسی برقرار کند، مجرم محسوب شده و تحت 

  . مجازات قرار می گيرد
 با پديده تن فروشی  بايد با عوامل پديد آورنده آن مبارزه برای مبارزه

کرد، اما قبل از آن  می بايست با حمايت و حفاظت از زنان تن فروش، 
شرايطی برای آنان بوجود آورد تا بتوانند خود را يکی از اعضای 

با بيمه . جامعه احساس کرده و چشم اندازی برای آينده پيدا کنند
 امکانات تحصيلی، شغلی و معيشتی و غيره، درمانی، بازنشستگی،

امکان يک زندگی سالم و پر اميد را برايشان فراهم کرد تا مانع سقوط 
  . هرچه بيشتر آنان به ورطه تن فروشی شد
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    به استقبال ا ول ماه مه        
   )  2(  بشتابيم) روز جهانی کارگر  (    
  

  لنگرودی   امير جواهری                  
  
  

روزکارگراعالم داشته  را که درايران همه روز»رهبری« خمينی 
موجوديت اين روزجهانی ٠قلمدادکرده بود»خداراهم کارگر«و

وارثين بعدازاو،طی  و چه او٠کارگران رابه رسميت نشناخت 
هيچگاه فرصت ) پهلويها(سال اخيربه مانند نظام پيشين ٢۵
به مثابه  راين روزبه کارگران زن ومرد نداده اند تا د برابر

روزتعطيل وبادريافت حقوق به خيابان هاآيند وجشن خودرابه 
  !جهان برپا دارند همراه ميليونها کارگردرسراسر

 درطول تاريخ سرمايه داری ،درهمه کشورها،سرمايه داران  
با زورسرنيزه،قانون وحربه مذهب  ودولت های آنان هميشه

دن آنان رادربرنامه ،امحاء تمامی مزدوحقوق بگيران وپراکن
همواره مانع ازايجاد تشکل های ! روزانه خودداشته ودارند

تشکل های زرد را !واقعی واتحادکارگران ميگردند مستقل و
برای تحت کنترل درآوردن کارگران ازباالی سرآنان سازمان 

ميدهند تا نهادهای وابسته به منافع خود رابرای درهم 
 تجمعات ٠سازندشکستن تشکلهای حقيقی کارگران ب

واعتصابات کارگران راغيرقانونی وبه خاک وخون ميکشند تا 
  !هميشه کارگران وزحمتکشان رابه انقيادخود درآورند

 اما تا به امروزکارگران هيچگاه ازپای درنيامدند وجشن اول ماه  
به اين سودرسراسرجهان،به )١٨٨۶(سال پيش١١٨مه را،از

   ٠اشکال مختلفی برپا داشتند
ينروامروزدربسياری ازکشورهای سرمايه داری دنيا،کارگران  ازا 

ازآزادی تشکل،آزادی تجمعات،آزادی اعتصاب،آزادی تشکيل 
احزاب سياسی وازقانون کارنسبتا مترقی وازبسياری حقوق 

ديگربرخوردارند،همه اينها رابايدبه پای مقاومت ومبارزه 
  !وايستادگی خودکارگران وزحمتکشان نوشت

جانانه وطوالنی،دشواروجانکاه،گاه خونين  مبارزاتی  
روز «وپرقربانی،حتی برای برسميت شناخته شدن همين روز

ازطرف سرمايه داران ودولتهای حامی آنان دراکثر »کارگر
کشورهای جهان،که سرمايه درآن کشورها پيشرفت معين 

داشته است وامروزبه مثابه کشورهای معظم سرمايه داری 
:  ميشودازجملهدنيا ازآنان نام برده

_اسپانيا_هلند_بلژيک_ايتاليا_آلمان_انگليس_فرانسه_آمريکا(
_ کشورهای اسکانديناوی_استراليا_ژاپن_روسيه_سويس
برای برپايی )٠٠٠کاناداو_پرتقال _کشورهای بالکان_فنالند

روزجشن کارگران باپرداخت دستمزدواعالن تعطيلی رسمی 
  چه بساخون ها وجان ها داده شد

به کارگران اهداءنشد بلکه توسط خود »روز کارگر « آری حتی ٠
زنان ومردان کارگروزحمتکش درسراسرجهان به سرمايه داران 

  ودولت های پشتيبان آنان تحميل گرديد
 درايران طبقه سرمايه داروحکومت اسالمی دست به دست  ٠

هم داده اند تا کارگران ومردم زحمتکش رابه بردگی 
 و نعمت های جامعه رابه گدايان بکشانندوآفريدگان ثروت ها

وتهيدستان هميشه محتاج تبديل کنند وبرای آنکه بتوانند اين 
کاررابه آخررسانند بيش ازهرچيز،کارگران و زحمتکشان 

راازهرحقی که به آنان امکان بدهددربرابروخامت 

اوضاع،زورگويی دولت،طبقه سرمايه داروظلم کارفرما بايستند 
ی وفالکت،بی حقی طبقاتی خويش ويا دربرابربيگاری،بردگ

مقاومت ورزندتا داد خويش ستانند، همواره ازحق تشکل 
مستقل،ازحق اعتصاب ازحق تجمع وازحق ايجاد احزاب 

  !مستقل طبقاتی،محروم شان کرده اند
 درتمامی اين سالها،کارگران به خوبی دريافته اند بدون  

 تشکل مستقل،بدون دريافت حق اعتصاب،اجتماع واعتراض
نمی توانند هيچ حقی را به سرمايه داران ودولتی که با 

قانون،زندان،سرنيزه ازمنافع آنان محافظت ميکنند ،تحميل 
نمايندتا بدين وسيله بهبودی درزندگی خود وخانواده خويش 

  فراهم نمايند
 دراين ميان تنها نيروی متشکل واتحادعمل مبارزاتی  ٠

ن است که وطبقاتی نيرومند کارگران وپابرهنه گا
ميتواند،کارگزاران زورگوی وشرکای آنان راکه درشبه تشکلهای 

شورای اسالمی (،)خانه کارگر:(نخ نمای کارگری نظير
که برای )حزب اسالمی کار(،)انجمن های اسالمی(،)کار

کنترل ومهارکردن مبارزات شما کارگران،بوسيله وزارت 
شده اطالعات ساخته وپرداخته شده است تا عوامل گماشته 

اين مهم يعنی در ٠حکومت برای مهار کارگران ازآن بهره گيرند
هم شکستن آنان،فراهم نميگردد،مگر اينکه اينان به منتهی 

  !اليه جامعه رانده شوند
 روز شنبه جشن همبستگی جهانی اول ماه مه  

فرصت مغتنمی است تا شما ١٣٨٣ارديبهشت ١٢برابر٢٠٠۴
يابان ها کارگران باگذشتن ازتمام موانع به خ

سرازيرشويدوقدرت طبقاتی خود رابرای وصول مطالبات خويش 
  بنمايش گذاريد

 ما نيزدراين سوی مرزها برای به فرياددرآوردن حقوق لگدمال  ٠
شده شما درنزد مجامع بين المللی وبشريت مترقی 

  دادخواهی ميکنيم 
 مانيزچون شما به خيابانها خواهيم آمد وهمصدا با شما  ٠

ض به کشتار کارگران درمعدن مس ميروک ضمن اعترا
شهربابک واعالم همبستگی با خانواده های قربانيان اين 
کشتار،فرياد برخواهيم آورد که کارگران ايران ازحق تشکل 

  محرومند)اول ماه مه(مستقل،حق اعتصاب،تعطيلی اين روز
کارگران وزحمتکشان : مانيز فرياد برخواهيم آوردکه ٠

رايران ازداشتن شورا،سنديکا،اتحاديه مزدوحقوق بگير سراس
مستقل وهرگونه تجمع ضد سرمايه داری بی بهره وممنوع و 

   ٠محروم نگه داشته شده اند 
مجلس اسالمی : ما نيز همراه شمافرياد برخواهيم آورد که 

چند ميليون تن ازکارگران کشورمارااز شموليت قانون کارخارج 
  !کشانده اندکرده وبه ورطه بردگی وهولناک زندگی 

 بهره کشی ازکودکان،کودکان خيابانی کار،دستمزد کمتربرای  
زنان وکارگران خارجی،وسيله ای برای رقابت 

دربازارکاروشکستن دستمزدها وجلوگيری ازقدرت چانه زنی 
طبقه کارگرايران به بيرحمانی ترين شکل توسط کارفرمايان 

ن اعمال ودولت حامی آنان يعنی کل نظام سرمايه داری ايرا
  !ميگردد

 اول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران،جشن بين المللی  
زحمتکشان وروز تجديد عهد برای مبارزه عليه بی عدالتی 

از سنت های اول ماه مه ٠های اجتماعی است
  !درايران،قاطعانه دفاع کنيم
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    ديدگاه                     
ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 
  !؟ را تکرار کند" همايش برلين "
  
    بحثی پيرامون ملزومات واقعی اتحاد  =

   = راتجمهوريخواهان الئيک و دمک
  
   قسمت دوم                 آرش کمانگر  

  

  
جمهوریخواهان الئيک و " از بررسی مباحثات تا کنونی در طيف 

ميتوان پی برد که در حال حاضر، صرفنظر از برخی اختالفات " دمکرات
 گرایشات نظری و – که بعضًا حائز اهميت نيز هستند -دیگر 

  :سياسی، حول سه محور، کانونی شده اند
 ضرورت یا عدم ضرورت اشاره به نوع جمهوری مورد عالقه این -1

مانی و طيف، و در همين راستا اشاره یا عدم اشاره به دمکراسی پارل
  .اصل تفکيک قوای سه گانه

 فورومی -  اتحاد سياسی این طيف باید دارای ساختاری جنبشی-2
  باشد یا ساختار جبهه ای؟ 

 عضویت در این جریان بصورت فردی خواهد بود یا نه همچون برخی -3
ترکيبی از افراد و احزاب وتشکل ) نظير جبهه( دیگر از انواع ائتالفها 

  .ها، خواهد بود
بذل توجه " اتحاد" رًا دو محور آخری که به شکل و ساختار این ظاه

اما من بدليل . دارند از یک جنس بوده و در یک کاتاگوری می گنجند
اینکه طرفداران شکل جنبشی و یا جبهه ای در برخورد با مقوله 
عضویت، سایه روشن هایی در خود دارند، مقوله عضویت را بصورت 

: مه بنظر ميرسد محور اول واختالف بر سر آنبا این ه. جداگانه آوردم
داشته باشد و ميتوان " تجمع" نقش تعيين کننده ای در سرنوشت این

به . گفت حتی بحث ساختار نيز تا حدودی تحت تاثير آن قرار دارد
  . همين خاطر بحث را از بررسی معضل شماره یک آغاز می کنم

  
*****                                    *****************  

  

   زير پوشش   تحميل آلترناتيو بورژوايی-] 
   قوا تفکيک و    پارلمانتاريسم      

  
وقتی ما صحبت از اتحاد عمل پایدار و دمکراتيک همه جمهوریخواهان 
مدافع برچيدن جمهوری اسالمی و مدافع الئيسيته و پلوراليته می 

یم که در زیر مجموعه طيف کنيم، باید این نکته کليدی را در نظر بگير
، پنج گرایش سياسی عمده خود نمائی "جمهوریخواهان  " رنگارنگ 
  : می کنند

   کمونيست ها -1
   سوسيال دمکرات ها-2
    سبزها - 3 
  ليبرا ل" مليون  "-4
   دین باوران سکوالر-5

در ک هر یک از این گرایشات عمده از نوع جمهوری و دمکراسی مورد 
با این همه ميتوان کل جمهوری . ایی با هم دارندعالقه شان تفاوته

خواهان مدافع الئيسيته و پلوراليته را به دو کاتاگوری بزرگ تقسيم 
  :کرد

 آنها که درک شان از دمکراسی و مردم ساالری، از حد یک -1
دمکراسی (  ليبرالی مبتنی بر پارلمانتاریسم-دمکراسی بورژوایی

" روبنایی" آنها متناسب با چنين .  رودفراتر نمی )  نماینده گی-نيابتی
  .از یک زیر بنای اقتصادی کاپيتاليستی نيز دفاع می کنند

 آنها که معتقدند مردم ساالری واقعی بدون دمکراسی مشارکتی و -2
دمکراسی "  مستقيم در کنار دمکراسی نماینده گی از یکطرف و 

مکان ناپذیر از سوئی دیگر، ا" دمکراسی سياسی" در کنار "  اقتصادی
همه پرسی، مجمع عمومی، خودحکومتی مردم، . می باشد

که ( شوراهای کارگری، دهقانی، محالت، شوراهای شهر و روستا 
هم ناظر، هم واضع و هم مجری قانون در محدوده اختيارات خود 

در حوزه .... مشارکت اتحادیه های کارگری، زنان، جوانان و ) هستند
مجلس : ه خود، در کنار اشکالی نظيرقوانين و مقررات مربوط ب

موسسان و مجلس سراسری نماینده گان مردم، ترکيبی از یک 
دمکراسی واقعی هستند که با دمکراسی ليبرالی مبتنی بر کشاندن 

" مردم بپای صندوقهای رای در هر چند سال برای انتخاب عده ای از 
ی از و سپس فرستادن آنها به خانه هایشان و جلوگير" نخبه گان

جمهوریخواهان چپ . مشارکت واقعی مردم، فرسنگها فاصله دارد
 دمکرات از مدافعين یک دمکراسی مشارکتی و مستقيم در -رادیکال

  .کنار اشکال غير مستقيم و نماینده گی دمکراسی هستند
بنابراین وقتی پيش نویس سند سياسی منتشره از سوی گروه کار 

و بهتر است بگوئيم " ( دمکراتجمهوریخواهان الئيک و " هشت نفره 
استقرار یک جمهوری پارلمانی مبتنی " صحبت از) آن" الف " گرایش 

بعنوان یکی از اصول و اهداف اصلی خود "  بر تفکيک قوای سه گانه 
می کند، پيدا است که یا گرایش بزرگی از طرفداران دمکراسی 
مشارکتی، مستقيم و واقعی را در جامعه و طيف فعالين و 

وشنفکران چپ را نمی بيند و یا اگر می بيند، انتظار دارد که این ر
بخش از جمهوریخواهان جامعه به نفع آلترناتيو جمهوریخواهان ليبرال 

تردیدی نيست که حق جمهوریخواهان . از اهداف خود دست بکشند
سرنگون طلب مدافع پارلمانتاریسم، کاپيتاليسم و تفکيک قوا است 

مورد عالقه شان را ایجاد کرده و پيگيرانه برای " هجبه" یا " حزب" که 
آلترناتيو مورد نظر خود تالش کنند، کمااینکه شاخه استحاله طلب و 

همایش " مخالف سرنگونی رژیم اسالمی در طيف جمهوریخواهان، با 
اما در این صورت . حزب سياسی خود را ایجاد نموده اند " برلين

اتحاد "  بورژوایی بعنوان - ليبرالناميدن این حزب پارلمانتاریست و
اگر نشانه شارالتانيسم نبا شد حتما بيانگر نوعی " جمهوریخواهان

آیا این انتقاد، بدین معنا ست که ما .  مضحکه سياسی خواهد بود
خواهان آنيم که ) سوسياليست ها( دمکرات - _جمهوریخواهان رادیکال

 و یا بند یا موادی در طرفداران دمکراسی ليبرالی، به زیر چتر ما آمده
 اجتماعی مورد نظر ما در سند - تائيد دمکراسی و مناسبات  اقتصادی

گنجانده شود؟ به " جمهوری خواهان الئيک و دمکرات" سياسی 
ما نه تنها چنين انتظار بيهوده ای را از غير سوسياليستها .  هيچوجه 

ت، و جناح های راست طيف جمهوریخواه نداریم، بلکه حتی سالهاس
اميد خود را ازبرخی  گروههای ظاهرًا چپ هم از دست داده ایم که 
اسمًا خود را کمونيست و سوسياليست می دانند اما عمًال  هر نوع 
سخن گفتن از مبارزه طبقاتی، انقالب اجتماعی کارگران و 
زحمتکشان، جدال با نابرابریهای طبقاتی و گذار به سوسياليسم را 

محکوم می کنند و " چپ روی" و " وخالیآرزوهای ت" تحت عنوان 
" و " عفو بين الملل" رسالت چپهای انقالبی را در حد شعبه ای از 

که رسمًا " ( احمد آزاد" برای نمونه . تنزل ميدهند" ميدل ایست و اتچ
یکی از این چپهاست که در پاسخ به مقاله ) خود را کمونيست ميداند

در مقاله ای با عنوان "  روزبهتقی " نوشته " گدام گامهای مشترک؟" 
  : می نویسد" جمهوری پارلمانی یا جمهوری سوسياليستی؟: " 
یکی از مهمترین وظایف چپ در حال حاضر تالش در جهت شکل  " 

چنين آلترناتيوی نمی . گيری آلترناتيو قوی و مورد اعتماد توده ها است
یط جامعه شرا. تواند بدون طرح جایگزین جمهوری اسالمی بوجود آید

ایران و تعادل نيروها، امکان استقرار یک جمهوری سوسياليستی را 
حکومت آینده ای که بر .  در چشم انداز این تحول منتفی می کند

ویرانه های جمهوری اسالمی بر قرار خواهد شد، نوعی از حکومت 
به همين دليل آلترناتيو حکومت جمهوری . بورژوازی خواهد بود
. زی جز یک جمهوری پارلمانی نمی تواند باشداسالمی ایران، چي

  نفی این واقعيت، به چپ کمک نمی کند تا آرزوهای خود را  جامعه 
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   4 ادامه از صفحه

  
  .... آیا تجمع پاریس                 

  
عمل بپوشاند، بالعکس دیدن این واقعيت، به چپ امکان ميدهد تا 

  ."ک کندنقشه درستی برای تحقق برنامه های خود تدار
مبارزه برای انقالب اجتماعی، :   پيام این نقل قول ، کامًال صریح است

خود حکومتی کارگران و زحمتکشان و استقرار سوسياليسم، سخت 
  !!  است پس زنده باد حکومت بورژوایی پارلمانی

توگویی پيشروی و موقعيت هر آلترناتيوی در جامعه، یک شبه از 
 این نيستيم که بطور بالفعل آگاهی و ما منکر. آسمان نازل می شود

جنبش سوسياليستی در ميان مردم، ضعيف است، اما این به معنای 
فقدان مبارزه طبقاتی و اعتراض عليه جلوه های گوناگون نابرابری 
طبقاتی و بهره کشی سرمایه داری و دفاع اکثریت مزد و حقوق 

ی و دمکراسی بگيران جامعه از ضرورت تلفيق عدالت اجتماعی با آزاد
  .اقتصادی با دمکراسی سياسی نيست

این ما نيستيم که واقعيات جامعه را نمی بينيم ، این آندسته افراد و 
نيروهای سياسی هستند که کل چالش جاری در جامعه را به یک 

نه تنها اکنون  بلکه یک . مبارزه صرفًا  ضد استبدادی تقليل می دهند
همن  نيز خيزش اکثریت مردم، جنبه ربع قرن پيش در جریان  انقالب ب

فراطبقاتی نداشته و مبارزه با نابرابری طبقاتی و استقرار یک عدالت 
اجتماعی واقعی، جزئی جدایی ناپذیر از شعار آزادی و استقالل بوده 

مشکلی راه و موانعی که بر سر آن قرار دارد را باید تشخيص . است
ز ميان برداشت؛ اما هيچ داد و با تاکتيک ها وسياست های سنجيده ا

نيروی سياسی و آلترناتيو طبقاتی معينی، بدليل موانع موجود از 
برخی چپ های ما . تالش برای تحقق اهداف خود دست نمی کشد

باید قاطعيت را از احزاب بورژوایی یاد بگيرند که در همه حال و در همه 
 25ثًال م. جا حراست از منافع سياسی طبقه خود را از یاد نمی برند

سال پس از سرنگونی نظام سلطنتی، مسلمًا بازگشت خاندان 
پهلوی به قدرت با موانع زیادی روبروست، اما این همه باعث نشده 
که این طيف از بورژوازی ایران با استفاده از همه امکانات تبليغی، 
مالی و بين المللی خویش، حقانيت آلترناتيو خود را در ميان ميليونها 

بعالوه این تنها مطالبات سوسياليستی . دم، ترویج نکندتن از مر
نيست که تحقق آن با دشواریهای زیادی روبروست، حتی پاره ای از 
مطالبات دمکراتيک و فراطبقاتی نظير لغو کامل هر نوع مجازات اعدام 

مثًال به یک زحمتکش . نيز هنوز در ميان اکثریت مردم جا نيفتاده است
ئيد که در حکومت مورد نظر ما اگر کسی روستایی یا شهری بگو

فرزند شما را پس از تجاوز و شکنجه، بقتل رساند، اعدام نخواهد 
  شد، نگاه 

به ما خواهد انداخت و احتماًال اگر آلت قتاله "  عاقل اندر سفيه ای" 
با این همه !!  ما را خواهد داد" ترتيب" ای در جوار داشته باشد، 

روشنفکر جامعه، تردیدی ندارند که باید اکثریت نيروهای سياسی و 
ایران از همين امروز به قافله صد کشوری بپيوندد که این مجازات غير 

از همين دست مثالها فراوان . انسانی را برای هميشه لغو نموده اند
مثًال  تردیدی ندارم که آقای احمد آزاد از حق تعيين سرنوشت . است

کنند، اما براستی چند درصد ملل، از جمله حق جدایی، دفاع می 
که "  دمکراتيک-بورژوا" نيروهای غير سوسياليست، از این مطالبه

هيچ ربطی هم به سوسياليسم و برچيدن نظام بهره کشی طبقاتی 
ندارد، حمایت می کنند؟ آیا جز این است که اکثریت قریب به اتفاق 

ی کنند برخورد م" بت اعظم" مثل یک " تماميت ارضی" آنها به مقوله 
  !که جز سجده در برابر آن حرکت دیگری شایسته نيست؟

این همه، نه بدین خاطر روی کاغذ آمد که گرایشات مخالف 
ستمگيری سوسياليستی در رنگين کمان جمهوریخواهان الئيک و 

آورند، اینها از " ایمان " دمکرات را قانع کنم که به حقانيت اهداف ما 
یی حق دارد برای آلترناتيو مورد نظر این روی گفته شد، که هر نيرو

این یعنی . خود مبارزه کند و آنرا به باور عمومی جامعه تبدیل نماید
مولفه ( آنکه، اگر قرار است بر مبنای حساسيت اوضاع سياسی 

ميان طيف ) های سه گانه بر شمرده شده در قسمت اول این مقاله 
 عمل پایداری صورت جمهوریخواهان مبارزه و دمکرات، همکاری و اتحاد

گيرد، دیگر نمی توان بر سر حکومت آلترناتيو ، چک و چانه زد و بدتر از 
  .آن معدل گيری کرد

پيش نویس سند سياسی "  الف "  کما اینکه در این مورد گرایش
هم نکرده و رک و پوست کنده از جمهوریخواهان " معدل گيری" حتی 

مانی مبتنی بر تفکيک جمهوری پال" سوسياليست ميخواهند که زیر 
کامًال "  ب" استدالل نهفته درگرایش .  آنها آمضاء بگذارند" قوای

چون طيف جمهوریخواهان دمکرات، سکوالر و سرنگون : روشن است 
و نيز نوع ) حکومت و نظام جایگزین( طلب در مورد آلترناتيو 

 "دمکراسی، اختالف دارند،  نمی توانند در تاکيد بر جمهوریت از حد 
نه سوسياليست ها، در این . بودن آن فراتر روند" الئيک و دمکراتيک

تجمع، تالش بيهوده ای برای تحميل آلترناتيو خود به نيروهای غير 
  . سوسياليست بکنند و نه آنها چنين انتظاری از ما داشته باشند

متاسفانه برخی از دوستان بدون در نظر گرفتن نحوه استدالل و 
ل واقعيت پرداخته و ادعا می کنند که گویا ما اعتراض ما، به جع

ميخواهيم برای به کرسی نشاندن دمکراسی شورایی و جمهوری 
  سوسياليستی در تجمع

. تالش کنيم که کامًال کذب محض است" جمهوریخواهان الئيک " 
در مراسم " محمد اعظمی" برای نمونه نگاه کنيد به متن سخنرانی  

در "  اکبر سيف" يان اکثریت ، مقالهسالگرد سياهکل در جشن فدائ
و برخی دیگر در همين " فریدون احمدی" و مقاله " صدای ما" سایت 
  . سایت

 در همين رابطه ، اکبر سيف پيشنهاد می کند که باید دو جبهه 
یکی جبهه ای از سوسياليستها و دیگری : متفاوت تشکيل شود

  ) .رژوایی هستندکه مدافع جمعوری پارلمانی بو( جبهه ای از آنها 
محمد اعظمی نيز که در مراسم سياهکل، سخت از جبهه آلترناتيو 

دفاع کرده بود، اخيرًا " تجمع جمهوریخواهان الئيک و دمکرات" شدن 
گره کور " مقاله ای با عنوان (  درجه ای ، 180در یک تغيير موضع 

" حزب بزرگ چپ" الویت را ایجاد یک ") جمهوریخواهان کجاست؟
  د و در برخورد با تجمع فعلیميدان

ساختن و سازمان دادن جبهه با این ترکيب با تناقضات : "  می نویسد
همان تناقضاتی که امروز با آن درگيرند، نتوانسته . فراوانی روبروست

اند و بعيد است بتوانند در این چهار چوبی که در آن گرفتارند، به آن 
  ."پاسخ دهند

حزب فراگير " از طرح ایده جای خوشحاليست که یکدهه پس 
از سوی راه کارگر، این پيشنهاد، طرفداران بيشتری " سوسياليستی

ما کماکان سامان دهی به . در صفوف جنبش چپ پيدا می کند
را کماکان از اولویت های سياسی "  دمکرات  -رادیکال" صفوف چپ 

خود ميدانيم و دست رفيق محمد اعظمی و هر رزمنده چپ را برای 
 این پروژه می فشاریم؛ اما ضرورت وحدت چپ، چه ربطی به تحقق

ضرورت همکاری، دیالوگ و فعاليت مشترک همه جمهوریخواهان 
  .الئيک، دمکرات، سرنگون طلب و مستقل از قدرتهای بيگانه دارد

 ایندو همدیگر را نقض نمی کنند، همچنانکه حضور ما در کنار اتحاد 
کميته اتحاد عمل " ن ایران درفدائيان خلق و حزب دمکرات کردستا

در منشور آن، به " جمهوری" و دفاع ازشکل  "  برای دمکراسی
و پيگيری اهداف " اتحاد چپ کارگری" هيچوجه تناقضی با حضور ما در 
  . کارگری و سوسياليستی ندارد

همچنانکه قرار کنگره سازمان راه کارگر مبنی بر اهميت شکل دهی 
از جمهوریخواهان مدافع سکوالریته و " فوروم دمکراتيک" به یک 
" تناقضی با قرار مربوط به پيگيری ) حدود سه سال پيش( پلوراليته 

تناقض آنگاه پدید . در کنگره سال قبل راه کارگر ندارد" فوروم اجتماعی
خواهد آمد که بخواهيم فوروم یا جنبش یا تجمع یا اتحاد عمل پایدار 

حزب یا جبهه " ات را به یک سياسی جمهوریخواهان  الئيک ودمکر
 نفره خرداد هشتاد  که 200فرا برویانيم و بر خالف بيانيه " آلترناتيو

سخنی از جمهوری پارلمانی و تفکيک قوا به ميان نياورده بود، سعی 
  . کنيم آلترناتيو بورژوایی خود را به جمهوریخواهان چپ تحميل نمائيم
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  هايى از مبارزات رفرميستى و انقالبى  نمونه

 يابنده در جوامع توسعه          

رى  برقرا (در برخى از جوامع پيرامونى آه ليبراليسم سياسى
 توفيق نسبى پيدا  )هاى سياسى و حقوقى مدنى آزادى
هاى  اند آه به حجم فعاليت هاى مردمى توانسته وده، تجمعنم

هاى سياسى،  خود در جامعه مدنى و از جمله در حيطه
تر،  با اين آه در جوامع ليبرال. اقتصادى و فرهنگى بيافزايند

اى مدنى، همواره  استقرار حكومت قانون و رعايت حقوق پايه
اى وابسته تر از طرف سرمايه و نهاده ى مدرن مورد استفاده
هاى اقتصادى از قبيل  گيرد و وجود مكانيسم به آن قرار مى

هاى مالكيت خصوصى،  شفافيت قانونى در عرصه
  گذارى و وضع سيستم ماليات، عمدتا، بر اساس سرمايه
  استخراج ارزش)دارى  دهى استراتژيك اقتصاد سرمايه سازمان

(  اصلى آن از طرف صاحبان سرمايه و ثروت و ضبط بخش
گيرد، ولى با اين همه، وجود هر سطحى از حقوق  صورت مى

هاى سياسى، به خودى خود و بالقوه  دمكراتيك و آزادى
هاى مردم و   آن، توده دستاوردى است آه بر اساس

هاى  توانند براى احقاق خواسته هاى آنها مى سازمان
نظرگاهى آه به امكان پيشرفت . برابرطلبى خود مبارزه آنند

دارى مدرن  ى و دمكراسى در چارچوب سرمايهنسبى آزاد
تر قضيه توجه  ى تاريخى و گسترده دهد به جنبه اهميت نمى
اين درست است آه در تمامى جوامع، . آند آافى نمى

عمدگى )دارى  دمكراتيك، مناسبات سرمايه دمكراتيك و غير
آنترل خصوصى بر ابزار اصلى  /روابط آارمزد و وجود مالكيت

عادالنه و  رجات متفاوت بر ارآان روابط استثمارى نا، با د(توليد
هاى مداوم  مخرب استوار بوده با ايجاد بحران

هاى مردم را با  اجتماعى، همواره توده /اقتصادى
در عين حال يك . آند شمارى مواجه مى هاى بى محروميت

تر در يك  دمكراتيك، نيز، ما بين جوامع نسبتا باز وفرق اساسى
ى بسته و مستبد سياسى در طرف ديگر وجود ها طرف و نظام
. م .ب( اين است آه در آشورهاى نوع اول دارد و آن

 به خاطر وجود )يل و اخيرا السالوادور و اندونزىهندوستان، برز
گيرى  تر حقوقى و نهادى، در صورت شكل هاى دمكراتيك زمينه

خواه و  سازماندهى وسيع در ميان اپوزيسيون آزادى
تر  ترى براى انجام اصالحات عميق مكان واقعىسوسياليست، ا

گران سرمايه به نفع  و در جهت خلع تدريجى قدرت از حكومت
در حالى آه، . آيد هاى مردم و طبقات آارگرى به وجود مى توده

ايران، چين، مالزى و عربستان . م .ب)در آشورهاى نوع دوم 
ى اوليه، يعنى  هنوز به خاطر وجود مانع عمده( سعودى

ستبداد عريان حكومتى و خفقان سياسى از پديدار گشتن ا
هر نوع فضا براى مخالفت علنى و مبارزات سازمان يافته مردم 

تِر نوع اول  آيد، در جوامع دمكراتيك جلوگيرى به عمل مى

ذآر چند . شرايط بهترى براى آارزار مردمى تحقق يافته است
 .آند تر شدن قضيه آمك مى مثال به روشن

در اندونزى آه از بعد از سرنگونى رژيم ديكتاتورى 
، نوعى تحوالت 1998در ماه مى )  Soharto(سوهارتو

هاى  هاى سياسى و جريان دمكراتيك پديدار گشته، سازمان
ى  و اتحاديه آارگرى مثل حزب دمكراتيك مردم  مترقى و

 Indonesianفدراتيو ملى اندونزى براى مبارزات آارگرى  
National Federation for Labor strngyles FNB قادر به

هاى آزاد سياسى شده، حداقل اين آه امكان طرح  فعاليت
اند  هاى دمكراتيك و سوسياليستى خود را پيدا نموده خواسته

در . <6>(36_46  ، ص2003دسامبر  /آر، نوامبر.  اس. آى)
جمهور  هاى مترقى اتخاذ شده از طرف رييس برزيل، سياست

 Luiz Inacio(ست آن، لوئيز ايناسيولوال داسيلوا سوسيالي
Lula dasilva(ى  ى گسترده ، حداقل در بخشى از جبهه

هاى جهانى و داخلى مقاومت جدى  مردمى عليه سرمايه
آفريده است و از جمله اين آه در همراهى با افريقاى جنوبى 
اند  و هندوستان و تعدادى از آشورهاى پيرامونى، توانسته

رآا، به مقابله با موازين تحميلى از طرف آمريكا، ژاپن آه، مشت
)  WTO(ى اروپا، در قالب سازمان جهانى تجارت و اتحاديه

 .)2003دسامبر 1ِدنى شين، (برخيزند 
در چند سال اخير، به ويژه در امريكاى التين چندين رژيم به 

توان از  اند آه مى  شده خاطر اعتراضات وسيع مردم عوض
براى مثال در بوليوى بعد . واُدر، پرو و آرژانتين نام بردبوليوى، ِاآ

 Gonzalo رژيم دست راستى گونزالو سانچز از سرنگونى
Sanchez انقالب اآتبر بوليوى»، آه به 2003 اآتبر 17 در )

هاى مردم با نفى دو آمپ ارتجاعى  معروف شده است، توده
  زادىآ)دارِى مدافع نئوليبراليسم  هاى سرمايه يعنى قدرت
و ( هاى بزرگ خارجى سازى به نفع سرمايه خصوصى

هاى  هاى گمرآى به نفع سرمايه سياست(مرآانتيليسم 
و با انتخاب يك دولت چپ معتدل فضاى سياسى ( داخلى

تحوالت »هاى  مناسبترى را براى پيشبرد اصالحات در حيطه
به ويژه در جهت احقاق )« فرهنگى»و « ساختارى

ى  به گفته.  آوردندفراهم( ان بومىخودمختارى براى مردم
، اآنون مسئله حياتى در Forrest Hyltonفورست هيلتن 

هاى اجتماعى در بوليوى اين است آه بر فراز  مقابل جنبش
ى اخير، آيا آنها  ها و نهادهاى دمكراتيك به دست آمده آزادى

هاى  رفرم»و « پارلمانى»خواهند توانست آه از طريق مبارزات 
اى  هاى محلى و منطقه ، خود حكومتى«راتيكدمك _ ملى

. تشكيل داده حاآميت واقعى مردم را در جامعه مستقر آنند
ى باال  نمونه. <8>(33_35: 2004آوريل  / ِلفت ترن، مارس)

دهد آه وقوع يك انقالب دمكراتيك حتى اگر فقط به  نشان مى
آن بيانجامد، ( سياسى)استقرار دمكراسى در شكل صورى 

هاى فكرى و مادى موثرترى را نيز، در ميان  مينهيقينا ز
هاى مردم، براى حرآت به سوى دمكراسى واقعى،  توده

ى انسانى و  عدالت اقتصادى و نهايتا ايجاد جامعه
هاى اصلى  آنترل و مالكيت اجتماعى بر اهرم)سوسياليستى 

اما، در . آورد بوجود مى( اقتصاد بر مبناى موازين خود حكومتى
 آه از لحاظ سياسى بسته و غيردمكراتيك آشورهايى

هستند و براى مثال در چين و ايران، به خاطر وجود خفقان 
ى  هاى عمده  بارزى در سياست سياسى، مردم نقش

براى نمونه، در چند سال اخير آه آشور چين . حكومتى ندارند
  پذيرفته شده ) WTO(به عضويت سازمان تجارت جهانى    
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  .......  نگاهی به پديده های انقالب و     
  

است رژيم خودآامه، تك حزبى و غيردمكراتيك آن، عمدتا به خاطر 
المللى، به  هاى بين حفظ حاآميت خود و در راستاى جذب سرمايه

ى  سياست درهاى باز اقتصادى روى آورده و در چند سال اخير برنامه
 محروميت بسيارى در ميان  ميليون و30 از  فوق موجب بيكارى بيش
يك نمونه از اين . هاى مردم شده است آارگران و اآثريت توده

باشد،  هاى بزرگ مى مردمى آه در خدمت سرمايه هاى غير سياست
در مقايسه با جوامع ) Wal-Mart(رفتارى است آه آمپانى وال مارت 

 30 از  اين شرآت در بيش. دهد تر، در چين از خود نشان مى دمكراتيك
 شهر چين گشوده، با پيوستن آارآنان به 15فروشگاه آه در 

سخنگوى وال مارت اتخاذ اين . آند هاى آارگرى مخالفت مى اتحاديه
قبلى بين اين شرآت « تفاهم»سياست ضدآارگرى را ناشى از وجود 

آور  البته صحت آن تعجب. داند مى« مسئولين در حكومت مرآزى»و 
در چين همواره مخالف « مونيستحزب آ»نيست چون آه رهبران 

هاى مستقل در ميان آارگران و اپوزيسيون بوده، با آمك  وجود تشكل
هاى رژيم ساخته، همچون فدراسيون سراسرى  نهادها و اتحاديه

هاى  ، در واقع فعاليت<ACFT)>9(هاى آارگرى در چين  اتحاديه
هاى  در آشور در عوض. آنند آارگرى و مخالفين را شديدا آنترل مى

هاى بزرگ مجبور به  تر مثل آلمان، وال مارت و ساير سرمايه پيشرفته
هاى آارگرى، به خاطر وجود  رسميت شناختن شوراها و اتحاديه
 دسامبر 8نى شين، ِد( . باشند قوانين دمكراتيك در آن آشور مى

2003( 
در ايران نيز آه رژيم تئوآراتيك جمهورى اسالمى با قهر و خشونت 

هاى  آند، اپوزيسيون واقعى، حق فعاليت ندارد و گروه حكومت مى
چپ و / خواه هاى سياسى آزادى مردمى در جامعه و از جمله سازمان

ها و  هاى مستقل آارگرى قادر به فعاليت حوِل محور خواسته اتحاديه
هاى رژيم ساخته و  ، جريان در عوض. هاى خود نيستند برنامه

ى مشارآت فضاى سياسى را به  و جبهه« خانه آارگر»مثل « خودى»
يك نمونه از عواقب ناشى از . اند  آرده نفع نظام مغشوش

دمكراتيك در ايران اين است آه در اين دوره آه  هاى غير گزارى سياست
دولت خاتمى بدون در نظر گرفتن شرايط وخيم زندگى در ميان اآثريت 

) WTO(هاى مردم به سوى عضويت در سازمان جهانى تجارت  توده
آند، اگر سطحى از  سازى را پياده مى هاى خصوصى شتافته برنامه

اعتراضات  / دمكراسى سياسى وجود داشت و امكان طرح آزاد انتقادات
هاى سياسى و  و مشارآت افراد، جريانات و احزاب در برنامه

بود، در آن صورت، حداقل اينكه،  اجتماعى و اقتصادى جامعه مى
ى جهانى  رويه به شبكه ناشى از الحاق بىهاى مخرب و زيانبار  جنبه

گرديد، همانطور آه در آشورهايى  مال مى  بر دارى، پيشاپيش سرمايه
ها با موفقيت به  همچون برزيل، هندوستان و السالوادور اين افشاگرى

براى مثال در چند سال اخير، در . ميان مردم برده شده است
مترقى و چپ آارزار هاى  هاى مردم و سازمان السالوادور، توده

سازى و نئوليبراليسم اقتصادى به  ى خصوصى وسيعى را عليه پروسه
هاى آارگرى و  هاى زنان، آشاورزان، اتحاديه گروه. اند آار انداخته

ان  .ال .ام .هاى سياسى و در ميان آنها فعالين اف سازمان
)FMLN)>11 > و ِاسِتسل)STSEL)>12 > آه در پارلمان نيز اآثريت را
اند آه به همراه  ارند، با استفاده از فضاى نسبتا دمكراتيك توانستهد

هاى اقتصادى  ى مدنى سياست هاى مردمى فعال در جامعه تجمع
  را بطور جدى به چالش) ARENA(راستى َاِرنا  نئوليبرال دولت دست

. ، به احتمال زياد اف2004جمهورى سال  در انتخابات رياست. بكشند
هاى قبلى مردم يعنى  ز خواهد گرديد و به حرآتپيرو. ان. ال. ام

هاى اعتراضى عليه حكومت سرمايه،  مقاومت، تظاهرات و گفتمان
هاى مردم در  هاى عملى و قانونى نيز، به نفع توده يكسرى سياست

دالرز اند . )راستاى دمكراسى و سوسياليسم، افزوده خواهد شد
بته، با توجه به وجود ال. <13>(14_16   ص2004:فوريه  /سنز، ژانويه

دارى در جهان امروز، تا بحال بايد روشن بوده باشد  مناسبات سرمايه

، (آه تقريبا همگى رشديابنده هستند)هاى بسته  آه اگر در نظام
هاى اقتصادى معطوف به نئوليبراليسم  معموال مخلوطى از سياست

هاى داخلى بطور  و حمايت از سرمايه( سازى خصوصى /آزادسازى)
رود، در آشورهاى  ريزى شده و با اقتدار حكومتى به جلو مى رنامهب

ترى به زندگى مردم  آزادتر موازين اقتصادِى ناعادالنه با ظرافت مدرن
اما تفاوت عمده ما بين اين دو نوع جوامع در اين . گردد تحميل مى

نهادهاى دمكراتيك )هاى مناسبتر عينى  است آه وجود زمينه
( هاى سياسى و حقوق مدنى آزادى)هتر ذهنى و آمادگى ب( مردمى

رفته ترى، نيز، براى مشارآت آگاه و  هاى پيش در جوامع بازتر، از افق
اجتماعى خود  /هاى مردم در تعيين سرنوشت اقتصادى خالق توده
تر سياسى،  نتيجتا، اينكه با ظهور فضاى دمكراتيك. دهد نويد مى

يز، حول محور حرآت اصلى هاى متنوع رفرميستى، ن بسيارى از آانال
هاى مردمى قرار   جنبش گيرى انقالبى در دسترس يعنى سمت

  بايد از طرف جنبش با تمام اين احوال آنچه آه مى. گيرد مى
سوسياليستى تاآيد گردد اين است آه تا وقتى آه مناسبات 

هاى توليد و مصرف به زير آنترل جمعِى،  اقتصادى به ويژه در حيطه
 و محروم درنيامده و  ن، مزدبگيران و اقشار زحمتكشآنندگا توليد

اآثريت مردم در چارچوب يك ساختار سياسى و دمكراتيك و 
غيرمتمرآز بر نتايج زحمات اجتماعى خود دسترسى عادالنه نداشته 

هاى سرمايه استثمار شوند، در آن صورت  و همچنان در زير يوغ قدرت
، (برال و يا استبدادى آننوع لي)دارى  انواع مختلف جوامع سرمايه

ها و  ناعدالتى. م .ب)همواره با معضالت جدى اجتماعى 
تنها از . دست بگريبان خواهند بود( اجتماعى / هاى اقتصادى محروميت

هاى  اى و انقالبى و با سرنگونى حكومت طريق ايجاد يك تحول ريشه
ى توان از روند غالب در جامعه، يعن دارى است آه مى مدافع سرمايه

 و  اجتماعى جهت استخراج ارزش /هى مناسبات اقتصادى سازماند
البته . تصاحب ثروت و قدرت از طرف صاحبان سرمايه جلوگيرى نمود

توان، با توجه به  ى هميشه اين است آه آيا چگونه مى سئوال آليد
هاى هر جامعه به سوى استقرار سوسياليسم يعنى استقرار  ويژگى

و ديگر . ار و اجحافات اجتماعى حرآت نمودمناسباتى فارغ از استثم
 آنهايى آه، هنوز در زير  اينكه، براى آشورهاى پيرامونى و بخصوص

قرار دارند، عالوه بر آارزار ضد ( و مذهبى)لواى استبداد سياسى 
هاى ديگر دمكرات و   براى همكارى با بخش دارى، آيا تالش سرمايه
نيل به ساختارها و مناسبات اپوزيسيون، براى ( الييك)خواه  جمهورى
  در واقع، بر اساس. يابد اجتماعى، اهميت نمى /تر سياسى دمكراتيك

چگونگى تحوالت سياسى آتى، يعنى وضعيت توقف انقالب در بعد 
ى مناسبات  و يا تعميق آن به عرصه( دمكراتيك)سياسى 
 چپ، تلفيقى از استراتژى  براى جنبش اجتماعى است آه /اقتصادى
  .آند تى رفرميستى و انقالبى مناسبت پيدا مىمبارزا

  
 )ادامه دارد      (                           
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  !!ی  ليونيفرجام ارتش بيست م

  
  ل.ز. ا : نوشته

  
  

بودند، امروز دشمن ! آودآاني آه روزي اميد امام امت       
 آودك ي روز آه فرمان آارخانه آن. اند نظام رو به زوال او شده
ليوني صادر شد و پاداش هر انسان يسازي ارتش بيست م

شد، آوپن ارزاق بود  اي آه در نظام اسالمي متولد مي بيچاره
ي  فرمانده.  اوالد آارمندان ي بسيج بود و حق و مهر دفترچه

آرد، سربازان ارتشي آه  گاه تصور نمي ي اين فرمان هيچ مرده
اش   هاي رژيم منحط يهآرده روزي پا هميشه به آن افتخار مي

لرزه درآورند و مهمترين مشكل و دشمن روز حكومت   را به
  . اسالمي محسوب شوند

ي  ي هشتاد، در آستانه ي دهه جمعيت ايران در آستانه
از نيمي از آن را جوانان  آه بيش. هشتاد مليون نفر است

داد  تضاد طبقاتي فاحشي در شهرها بی. ددهن تشكيل مي
ي آه از شمال تهران به جنوب آن برود، باور هر آس. آند مي
ي  اندازه به. آند آه از آشوري به آشور ديگر نرفته باشد نمي
ي شمال شهر، مردم پايين شهر  هويتي نسل نوآيسه بي

دهد آه  حكومتي، نشان مي) 1(آمار غيرقابل اطمينان. فقيرند
% 4/62. برند سر مي از جمعيت ايران، در فقر مطلق به% 15
 سال قرار 15 -24جمعيت بيكار جامعه در گروه سني از 
از نيمي از سربازان ارتش بيست  يعني بيش). 2(دارند
شود آه  تر مي جا نمايان عمق فاجعه آن. ليوني بيكارنديم

از اين بيكاران، داراي تحصيالت عاليه % 4/41بينيم  مي
دار، عمًال از  ليون زن خانهياز سيزده م و بيش). 3(هستند

و نقشي در . اند هاي اجتماعي آنار گذاشته شده يتفعال
همين مختصر خبر از يك . ي ملي ندارند توليد و گردش سرمايه

ي حوادث  بحران فراگير در جامعه دارد؛ با نگاهي به صفحه
سابقه به  هاي بي ها و خواندن اخبار جنايات و غارت روزنامه

  .خواهيم برد عمق اين بحران پي
ليوني يفرجام ارتش بيست م, يز استچه دغدغه برانگ آن

هاي  هشدارهاي اين گروه اجتماعي را در شورش. است
و رشد جرائم ناشي از , خياباني بعد از مسابقات فوتبال

در ميان جوانان اغلب نااميد و افسرده , فحشا و اعتياد
ي چنين وضعيتي در نهايت به يك شورش آور  ادامه. بينيم مي

هد شد آه پيشبيني وضعيت جايگزين و انفجار گونه منجر خوا
سادگي ممكن نيست و هيچ تضميني هم بر بهتر  پس از آن به

  . باشد شدن وضع موجود نمي
هاي بيكار و سرشار از نيازهاي مختلف آه در رژيم  جوان

شان  هاي فردي و گروهي انساني اسالمي تمامي خواسته
ارند؛ گونه اميدي به آينده ند سرآوب شده؛ جواناني آه هيچ

آشوبد و  نسلي آه چيزي براي ازدست دادن ندارد، بر مي
ي ارتش  ي مرده گاه خواب خرگوشي جانشينان فرمانده آن

  .ليوني بر خواهد آشفتيبيست م
 آنار اين  ومتاسفانه دور نيست آه بار ديگر در گوشه

عام  جوي خون جاري شود و قربانيان به قتل, سرزمين
گرفتن روند  رژيم نيز با در پيش. قربانياني ديگر دست يازند

به اين , سرآوب هرگونه اعتراض و ايجاد جو وحشت و ارعاب
  . دهد روند شتاب مي

, ي سومين دهه از دوران تاريك رژيم اسالمي در آستانه
بايست در انتظار شورش  مي, رانان نارواي اين رژيم حكم

اما , اي باشند آه اگرچه، فرجام آن مبهم است  گسترده
چرا آه سربازان .ور قطع مرگ آنان را در پي خواهد داشتط به

ها را به سمت فرماندهان  ليوني سرنيزهيجوان ارتش بيست م
  .اند نشانه رفته

    - -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --  
آمار اين مقاله برگرفته از سايت اينترنتي مرآز آمار  )1

  جمهوري اسالمي است
 همان  )2
 )فارسی ( ترنتی بی بی سی سایت این )3
 

                                                                                                      
  

  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با ما ارتباط بگيريد       
  

  سر دبير تک برگی 
                  

net.k@rahekargar.arash      
   

    روابط عمومی سازمان
                                       

 netr.public@rahekarga
   

 49 -40 -6777819   تلفن عمومي سازمان     
   

 33-1-43455804    شماره فاکس سازمان     
     

  سايت راديو برابری 
  

     net.radiobarabari.www 

  اه کارگر سايت ر  
  

                net.rahekargar.www  
 

  سايت اتحاد چپ کارگری

com.etehadchap.www   
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  تجاوز سربازان آمريكايي به حقوق         
  
   زندانيان در بازداشتگاههاي عراق         
 

   مزارعي   احمد:ترجمه              
 

 گزارشي از رانيا زعبي خبرنگار الجزيره در بغداد 
 

هم اآنون زندان ابوغريب در عراق، يكي از مخوف ترين و 
اسرارآميزترين مكان هايي است آه سربازان آمريكايي 

نگهباني از زندان . ميكوشند اخباري از آن به بيرون درز نكند
دگي نميشود از نزديك آن عبور طوري است آه حتي به سا

آرد و تا آنون آوشش اآثر سازمانهاي حقوق بشري بين 
المللي براي سر درآوردن از اوضاع داخلي زندان، بدون نتيجه 

نگهبانان و مسئولين زندان خود ميگويند آه با . مانده است
بازداشتيها همچون زندانيان دولتي در ايالت متحده رفتار 

ن است چرا اينان اجازه بازديد درون زندان پس اگر چني. ميشود
 را به آسي نميدهند؟ 

اما خبرهايي آه جسته و گريخته از درون زندان به بيرون درز 
ميكند با ادعاهاي مسئوالن آمريكايي مبني بر رعايت حقوق 

دموآراسي آه آنان به . بشر و دموآراسي مغايرت تمام دارد
پس از عراق در ساير خاطر آن گويا به عراق حمله برده تا 

 . آشورهاي منطقه نيز مستقر آنند
خانم ايمان خماس مسئول بررسي وضعيت زندانيان در آشور 

آنچه را آه مسئوالن زندان به ما ميگويند عاري : "عراق ميگويد
آنان ميگويند آه تنها نزديك به دوازده هزار . از حقيقت است

اين است آه بيش نفر زنداني دارند، در صورتي آه ارزيابي ما 
از هشتاد هزار نفر در اسارت نيروهاي آمريكايي به سر 

آنان اگر به گفته هاي خود مطمئن هستند چرا نه به . ميبرند
 از زندانها را  ما و نه به هيچ سازمان حقوق بشري اجازه بازديد

 نميدهند؟ 
 با زندانيان ابوغريب، خانم ايمان  اما در مورد شيوه برخورد

ر ميدارد آنچه را آه او شنيده و ميداند باور آردني خماس اظها
وي به نامه يكي از زندانيان زن آه به طور مخفيانه به . نيست

بيرون فرستاده شده و در مطبوعات به طور علني به چاپ 
اين خانم زنداني در نامه خود به . رسيده است، اشاره ميكند

ابوغريب سران عشاير عراق نوشته آه هر طور شده به زندان 
زيرا در اين زندان به زنان . هجوم بياوريد و آن را منفجر آنيد

 . عراقي تجاوز ميشود
بعضي روزنامه ها نوشتند و بعضي مسئوالن دولتي عراق از 
جمله اعضاي مجلس انتقالي اظهار داشته اند آه بسياري از 
ساآنان منطقه زندان ابوغريب از ترس اينكه زندان را منفجر 

تاآنون بيشتر آساني . ن منطقه نقل مكان نموده اندآنند از آ
آه از زندان آزاد شده اند حاضر نشده اند در مورد آنچه بر 
سرشان آمده سخني بگويند به اين علت آه شايد دوباره به 

 . زندان بازشان گردانند
 ساله در 72اما در مورد برخوردي آه با شيخ قبيسي پيرمرد 

 آجاي دنيا و در   تاآنون در هيچآه زندان شده نشان ميدهد 
. بدترين نوع ديكتاتوري ها، اين چنين با آسي رفتار نكرده اند

 ساله نه با گروه مقاومت عراق همكاري داشته 72اين پيرمرد 
تنها در ضمن خانه . و نه از طرفداران رژيم بعثي بوده است

گرديهايي آه آمريكايي ها هر شب در خانه هاي مردم انجام 
و سر زده يا سر نزده و در نيمه هاي شب به خانه ها داده 

ميريزند و بعضي را با خود ميبرند، او نيز به اين طريق دستگير 
 . و به زندان برده شده و پس از مدتي نيز آزاد شده است

سن باالي شيخ قبيسي مانع آن نشد آه از طرف زندانبانان 
ل خود شبي در حالي آه در سلو.  اهانت قرار نگيرد مورد

نشسته بوده، زندانبان زن جواني وارد شده و از وي ميخواهد  
هر . آه همه لباسهاي خود را از تن بدر آرده و به بيرون رود

 التماس ميكند زندانبان نميپذيرد و با تن برهنه وي  چه پيرمرد
 . را به درون زندان ديگري ميبرد

از آقاي قيسي عضو هيات علماي اسالمي عراق از قول يکي 
امامان مسجد بغداد توضيح ميداد که چگونه وي را دستگير و 

وي سپس ادامه داد زندانبانان از وي . به زندان ابوغريب بردند
خواستند که لباسهاي خود را از تن به در آورده و آنگاه 

سپس . لباسهاي زير زنانه سرخ رنگي به وي دادند تا بپوشد
وي . اقي دربسته ميبرندوي را با شانزده زن زنداني ديگر به ات

توضيح داد به مدت سه ساعت که آنان در اتاق بودند از گريه و 
  .زاري نايستادند

 
شخص ديگري به نام عمران که شغل وي عکاسي بوده به 

وي . مدت سه ماه در زندان ابوغريب نگهداري شده است
توضيح ميدهد که آنان را هر يک ماه به حمام با آب سرد 

 تحقير آنان مانع از رفتن آنان به دستشويي ميبردند و براي
وي برخورد آمريکاييها با زندانيها را خفت بار و اهانت . ميشدند

لباس آنان به رنگ نارنجي همچون زندانيان . آميز خواند
بوده است و در طول مدت زندان هيچگاه کولر را » گوانتانامو«

گاها . ندخاموش نكردند و آنها هميشه از سرما بر خود ميلرزيد
براي ارعاب از زنداني شدن و اعدام کسانشان به آنها خبر 

 .ميدادند
ارشد، زنداني ديگري توضيح ميداد که به مدت سه روز در 
زندان مجبور بوده در حالي که کيسه مخصوص بر سرش بوده 

وي ميگفت که او توان ايستادن را داشت اما . روي پا بايستد
نان نيز ميبايست روزهاي براي افراد مسن و ناتوان که آ
  . بوده است کننده متمادي روي پا بايستند ناراحت
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  سری عليه سياستهای تظاهرات سرا
   

  !ضد پناهندگی دولت هلند       
  
  
  

 آوریل روز سراسری اعتراض برعليه سياستهای غيرانسانی 10شنبه 
هلند بود   و  پناهنده ستيز خانم فردونک وزیر پناهندگی و انتگراسيون

.    
 بودند شهر سازمانهای مختلف هلندی  و پناهجویی اعالم کرده 37 در

که با چندین اتوبوس برای ابراز همبستگی  به  تظاهرات ملحق 
  . خواهند شد

در .شت به عهده دا " Keer hettij"  سازماندهی تظاهرات را پالتفرم 
ات راس تظاهر.  سازمان متشکل شده اند400این پالتفرم بيش از 

  .گردید  در  ميدان دام آمستردام شروع 12ساعت 
شعار مرکزی "   اخراجها را متوقف کنيد و از صميم قلب عفو دهيد" 

  .   شنبه بود تظاهرات 
که وسيع ترین همبستگی را با پناهجویان این بود تالش همه 

به همين دليل تعدادی از مهمترین .ندسازماندهی و عملی کن
 تا سياستهای بود و مردمی هلند دعوت شده شخصيتهای محبوب 

غير انسانی این کابينه راست  را  نقد کرده و حمایت آشکار خود را از 
  .  پناهجویان اعالم کنند

  
  خطوط کلی برنامه

  
از ) واتر بوس ( Wouter Bosرهبران چهار حزب مهم اپوزسيون  آقایان  

از حزب ) ینسينیان مار (Jan Markijnissenحزب سوسيال دمکراتها، 
از حزب اتحادیه ) آندره  راوفوت (Andre Rouvoetسوسياليستها، 

از حزب )  فمکه هالسما ( Femke Halsmaمسيحی ها و خانم 
تعدادی از شخصيتهای مهم . بودندسبزها برای مصاحبه دعوت شده 

چهار سازمان و . نداحتماعی نيز در این تظاهرات سخنرانی  کرد
 De و Prime  ،Askv  ،Van Harte Pardonپناهندگی 

Activistenschool برنامه های آینده خود را برای دفاع از پناهندگان به  
  .نداطالع عموم  رساند

آقای داریوش اقبالی خواننده محبوب برای دفاع از پناهجویان بویژه 
برنامه داریوش در دو نوبت .  پيوستتظاهرکنندگان،  به جمع ایرانيان 
 قبل از شروع مصاحبه با رهبران احزاب 12:40 ساعت. اجرا شد

 بعد از سخنرانی شخصيتهای 16:40سياسی هلند و ساعت 
شروع واختتامی پر شور با داریوش اقبالی و . اجتماعی هلندی

  . تظاهراتی بياد ماندنی و اميد آفرین
  

  ادعاهای دولت هلند
  

 دقيق دولت هلند ادعا می کند که پروسه پناهندگی در هلند بينهایت
و عادالنه است و کسيکه توسط این سيستم اخراج شود حتما 
پناهنده اقتصادی و درغگو بوده و هيچ گونه خطر جانی او را تهدید 

  !نمی کند
 مورد با اسناد 6 تا حاال سازمان پرایم توانسته است در 1997از سال 

ثابت کند که پناهندگان اخراجی از هلند در کشورشان کشته شده 
 نفر در ایران، سه نفر در ترکيه، یک نفر در صوریه و یک نفر یک! اند

  !دیگر در زئير
تعداد قابل مالحظه ای از پناهجویانی که قرار است اخراج شوند  
بيش از ده سال است که در هلند بسر می برند و در اینجا صاحب 

 سال است 14هستند کسانيکه بيش از . خانواده و بچه دار شده اند
بچه های این خانواده ها در این جا .  کشور زندگی می کنندکه در این

بزرگ شده اند و در این جا به مدرسه و دانشگاه می روند،  آنها هيچ 
بازگشت اجباری این خانواده ها به . آینده ای در کشورشان ندارند

کشورهای دیکتاتوری مثل ایران می تواند زندگی این بچه های بيگناه 
اکثر دولتهای اروپائی قرارداد های بين المللی . ازدرا هم به خطر بيند

زیبایی را در مورد حقوق کودک امضا کرده اند ولی در نهایت تاسف 
این حقوق در عمل شامل بچه های خارجی و جهان سومی نمی 

سازمان پرایم معتقد است که این مشکل تنها یک راه حل ! شود
ن قدیم پناهندگی عادالنه دارد، به همه کسانی که مشمول قواني

 به هلند آمده اند عفو عمومی 2001ميشوند و قبل از اول آپریل 
دولت هلند با این بهانه از خودسلب مسئوليت می کند که  . بدهند

اینها بعد از اینکه اولين بار پرونده شان بسته شد می بایست 
درحاليکه فراموش می کنند که این . خودشان هلند را ترک می کردند

 همين دولت هلند به پناهجویان این امکان را داده است که قوانين
پس مسئوليت دولت . بتوانند برای جندمين بار پرونده خود را باز کنند

در سرنوشت پناهجویانی که سالها در شرایط انتظار شکنجه آور بسر 
  . راه حل انسانی عفو عمومی است. برده اند انکار نشدنی است
یانی که دراین سالهای شکنجه آور انتظار که کم نيستند تعداد پناهجو

شمشير داموکلس اخراج دائما بر باالی سرشان درنوسان بوده توان 
جسمی و روحی الزم را نداشتند و باالخره  درهم شکسته اند و با 
دست خود به زندگی فالکتبار در این مهد تمدن و دمکراسی نقطه 

  .  پایان نهاده اند
  

  
  رمقابل اخراجهاایجاد شبکه مقاومت د

  
مخالفت خود را با این سياستهای کابيه سازمان پناهندگی پرایم   

راست آقای بالکن انده نخست وزیرهلند از حزب دمکرات مسيحی و 
 آنها. رده استهندگی از حزب ليبرالها اعالم کخانم فردونک وزیر پنا

د ن و نا فرمانی مدنی را دامن بزن به طرق مختلف مقاومتدارندتالش 
  .  ندانم فردونک را با شکست روبرو کنو سياستهای اخراج خ

سازمان پرایم در نظر دارد به کمک افراد و سازمانهای پناهندگی 
رادیکال، وکال، سياستمداران ونمایندگان مترقی  مجلس،  شبکه 

تا در صورت امکان از اخراج . ارتباطی و مقاومت را سازماندهی کند
نجه و زندان روبرو خواهند شد، جلوگيری پناهجویانی که با خطر شک

 در باره پناهجویانی ، گزارشدهی وخبر رسانی در این مورد نيز. شود
. که برای اخراج دستگير می شوند می تواند فوق العاده مهم باشد

اطالعات دقيق در باره چگونگی دستگير، اخراج اجباری، تاکتيک های 
کردن او برای به اصطالح پليس برای شکستن روحيه پناهجو و وادار 

همکاری داوطلبانه و در صورت بازگشت به کشورش اگر با زندان و 
شکنجه و اعدام روبرو شوند می تواند در تغيير سياست های حاکم 

  .   بی اندازه موثر واقع شود
اگر دولتهای اروپائی متوجه شوند که پناهجویان به کمک مردم اروپا 

ه برگردانده می شوند تحت نظر دارند زندگی تک تک پناهجویانی را ک
  .به هيچ وجه براحتی جرئت نمی کنند با جان پناهجویان قمار کنند

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

 احمد پوری از مسئولين  اعالميه آقای:منبع گزارش  * 
  . هلند در سازمان پناهندگی پرایم 

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

همچنين واحدهای محلی سه سازمان  کومه له ، اتحاد * 
فدائيان خلق و راه کارگر در هلند با صدور اعالميه مشترکی ، 

  .حمایت خود را از این تظاهرات سراسری اعالم داشته بودند 
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