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است               ده ارشد سي ن سفر خاوير سوالنا نماي
ات              ران، مالق ه ه ت خارجی اتحاديه اروپا ب

ی         ١۶وی در روز     ت ن دول ي  خرداد بامسئول
روه                ادات گ ه ن ش ي وتسليم مجموعه ای از پ

س،  )   ١  + ۵( کشورهای   يعنی فرانسه، انگلي
ج کشور عضو             آمريکا، روسيه و چين، پن
دائمی شورای امنيت، به عالوه آلمان برای       
م درست                 می، آن ه حل و فصل مناقشه ات
ه          ن ام يک روز پس از سخنان تهديد آميز خ
ران              ای که اگر آمريکا ئی ها در باره ی اي
رژی           دست از پا خطا کنند، قطعا حرکت ان

اين مناقشه  !   در منطقه به خطر خواهد افتاد     
 .را به مرحله تازه تری وارد ساخت

ز               ي ره رای پ را ب شش کشور ياد شده، ظاه
“ نامناسبی”   از مطرح شدن نقطه نظرهای      

اشد و                  ر ب اي غ ادات م که با روح اين پيشنه
موجب شود مقام های جمهوری اسالمی به       
جای پرداختن به اصل پيشنهادها، به تبعات  
ظرهای             ايجاد شده به واسطه طرح نقطه ن

ن      “   نامناسب”  ی اي ن بپردازند، از انتشار عل
د              ع ه ب پيشنهادها خودداری نموده وآن را ب
از پاسخ رسمی جمهوری اسالمی محول            

ر شورای           .   کرده بودند  ي ی دب علی الريجان
ز پس از            عالی امنيت جمهوری اسالمی ني
ن           ت ف ا گ مالقات و گفتگو باخاوير سوالنا، ب
ه                  ی ک ائ اده ه ن ش ي ات پ اين که انتشار جزئي
ه                 ت گرف رار ن امل ق هنوز مورد بررسی ک
يک                  ات م ل پ است، اقدامی خارج از ادب دي
گوهای پشت             ت است، ديپلماسی سری و گف

 .پرده راتوجيه کرد
هنوز جوهر کلمات و جمالتی از اين دست        
ا                     ی ب ت ن دول ي ول ئ گوی مس ت که ديدار و گف

بوده است واين “   سازنده“ و“   مثبت”سوالنا  
رخی                 ن ب وطه در عي رب که پيشنهادهای م

بت    ” ، دارای   “ ابهامات”  ث است  “   عناصر م
اد              ه ن ش ي و يا سخنان ديگری مبنی برتعهد پ

اسی در                ” دهندگان به     ميت سي حفظ حاک
ران ک             “   اي ون م وری ش ب ف ذي ک و ت

ا      ک کورِمک سخنگوی وزارت خارجه آمري
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 ها و اميدها     بيم: تحوالت آمريکای التين
تغيير و تحوالت چند سال اخير در                                
کشورهای مختلف آمريکای التين نظر آنانی        

ای بهتر برای کل بشريت             را که به آينده        
کنند به خود     انديشند و برايش مبارزه می       می

جلب کرده و طبعًا طبقاتی را که برای حفظ             
نمايند، شديدًا نگران      نظم موجود تالش می       

برخی اين تغيير و تحوالت را          .  نموده است 
تراز مبارزات مردم سراسر        سنگ و هم     هم

های هجدهم و      ی آمريکا در اواخر سده        قاره
دانند که منجر به         اوايل نوزدهم ميالدی می      

رهايی آن از چنگ استعمارگران اروپايی               
مارتين در مناطق       در آن دوران، سان       .  شد
های آند، ايتوربيده در مکزيک، بوليوار           کوه

و سوکره در شمال آمريکای جنوبی رهبری          
. مبارزات ضداستعماری را به دست گرفتند         

در اواخر خرداد ماه، هنگامی که هزاران              
تن از مردم تبريز در اعتراض به توهين                 
روزنامه دولتی ايران به خيابان ها ريختند و         
دست به تظاهرات زدند، اين اعتراض در              
آغاز مورد حمايت ضمنی و آشکار بخش               
وسيعی از توده های زحمتکش مردم در                  

اين حمايت،    .  سراسر ايران قرار گرفت           
صرفا يک ابراز همدردی با مردم                                
آذربايجان و محکوم کردن توهين، تحقير و           
شوونيسم طبقه حاکم نبود، بلکه اين                             
اعتراض را ضربه ديگری بر پيکر پوسيده          

از همين رو    .  جمهوری اسالمی می دانستند     

دانشجويان در برخی شهرها تظاهرات بر پا        
کردند و گروهی ديگر در تدارک يک چنين          
تظاهراتی بودند که جريان ارتجاعی پان                 
ترکيست رهبری اين جنبش خود به خودی             
مردم آذربايجان را به دست گرفت وبا طرح          
شعارهای شوونيستی و نژادپرستانه، کوشيد       
اين جنبش اعتراضی را از مبارزه ای عليه            
طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار آن در                   
ايران، به دشمنی و ستيز ميان توده های                   
مردم ساکن ايران تبديل نمايد و آن رادر                    

 .مسيری ارتجاعی هدايت کند

  تظاهرات زنان در پارک ميدان هفت تير سرکوب شد

 شوونيسم در هر شکل آن محکوم است
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ه        “   تضمين امنيتی ” در زمينه عدم     ن ک ” و اي
ی                    ت ي ن ن های ام ي اين پيشنهاد ها شامل تضم
ه              ي ل مبنی بر اين که آمريکا متوسل به زور ع

می شود         حات       “   ايران نخواهد شد، ن ر صف ب
که                ه يک شب روزنامه ها خشک نشده بود ک
ی سی                       ام ِای ب ه ن ی ب ائ ک ري خبرگزاری آم

ادات     )  (ABC Newsنيوز، ه ن ، متن اين پيش
 .را منتشر کرد

گرچه متن اصلی اين پيشنهادات هنوز انتشار       
ه در سايت                    چه ک ا آن رسمی نيافته است، ام

ی          ون زي وي ) (ABC Newsاينترنتی شبکه تل
انتشار يافت حاکی از يک نرمش تاکتيکی در        

ادات  . برابر جمهوری اسالمی است  اين پيشنه
ازهای                ي ت ه ام ت در برگيرنده اعطای يک رش

جاری،    ال  ” ت ع ايت ف ای     “   حم ه ه ام رن از ب
رژی                   د ان ي ول ه ت ن ي جمهوری اسالمی در زم
روه                ادگی گ هسته ای غيرنظامی واعالم آم

برای اجرای پروژه های     )   ١  + ۵( کشورهای  
مشترکی در اين زمينه ونيز برای گسترش و         

اشد         در .   مدرنيزه کردن بخش گاز ونفت می ب
ز از                       ي ه ای ن طق ن ه همکاری های م ن ي زم

ان کشورهای             ”  ي ارتقای گفتگو وهمکاری م
ا هدف                      ع  ب ف ن منطقه و ديگر کشورهای ذي
ايجاد ارتباط وهمکاری در مسائل امنيتی مهم       
رای حفظ                   ی ب ائ ن ه ي منطقه ای شامل تضم

نيز سخن     “   تماميت ارضی وحاکميت سياسی   
ز در              .   گفته شده است    ي جمهوری اسالمی ن

قبال اين ها بايد متعهد شود که همه ی فعاليت          
های مربوط به غنی سازی را تعليق کند و از        
رژی           ی ان ل ل طريق همکاری با آژانس بين الم
اسخ            اتمی به نگرانی ها و مسائل باقی مانده پ
 .دهد واجرای پروتکل الحاقی را از سر گيرد

ای            روه کشوره ادات گ ه ن ش ي ) ١  + ۵( در پ
وقف                  ت رای م ی ب ب رغي عالوه بر امتيازات ت
يش            ز پ ساختن غنی سازی، مجازات هائی ني
وری                ه ه جم ان چ ن ه چ ده است ک ی ش ن ي ب
اسالمی حاضر به تعليق غنی سازی اورانيوم       

د               ه اجرا در آورن از .   نشود، آنها را به مرحل
م          جمله اين اقدامات احتمالی می توان به تحري
صدور کاال و فناوری مربوط به مسائل هسته        
ی             ای، تحريم تسليحاتی، مسدود کردن دارائ
وعيت                ن م صادی، م ت ها و ممنوعيت تبادل اق
ا                        ی ب ن ق همکاری ف ي ل ع ذاری، ت ه گ سرماي

اشاره  .   .   .   آژانس بين المللی انرژی اتمی و          
 .نمود

ا، اگرچه در اساس متضمن                   اين پيشنهاده
ز هست،            ي منافع اقتصادی پيشنهاد دهندگان ن
ی             ازات ي ت ده ام اما به طور آشکاری دربرگيرن

ژه اگر        .   به نفع جمهوری اسالمی است     ه وي ب
يش از               ه پ م ک که اين مسئله رادر نظر بگيري
ه                   می جمهوری اسالمی ب ارجاع پرونده ات
ه                احرب شورای امنيت، جمهوری اسالمی ب

جازات ”  م             “   م ان پشت سر ه ن ارگ های اي
 .تهديد می شد

وعه                    وای مجم حت ه م ن ک صرف نظر از اي

پيشنهادهای شش کشور ياد شده دقيقا چه باشد      
ا چه                  ا ت ن کشوره و صرف نظر از اينکه اي
ه در حرف                   ی و ن ع ه طور واق ی ب زان ي م
وهنگام تنظيم يک چند پيشنهاد، نظرگاه های         
جازات های                   ه م مشتر کی به ويژه نسبت ب
ه                     ت ک ا ن د، ام ن اش ه ب ت جمهوری اسالمی داش
ه                   رخورد ب ه در ب درخور توجه اين است ک
مناقشه اتمی ايران، درحال حاضر نه تنها از         
ده است            درجه و شدت تهديدها بخشا کاسته ش
واز به پيش کشيده شدن راه و روش های حاد    
و زور مدارانه تا حد امکان پرهيز می شود،     
مت           ال بلکه به نحو محسوسی به راه های مس
ل از            آميز و بر مذاکره وگفتگوی طرفين و قب
هوری          ا وجم ک ري م آم ي ق ت ره مس ذاک ه م م ه

 .اسالمی تاکيد می شود
ه         اگر ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسالمی ب
ی        ه زن شورای امنيت به معنی پايان دادن چان
ران            ها و مذاکرات فرسايشی ميان اروپا و اي
ه معضالت                    بود، چنين به نظر می رسد ک
وموانع موجود برسر اتخاذ يک تصميم جدی        
ه                  اره ب ده رادوب رون و واحد در اين شورا، پ
اوت              ف ن ت روی ميز مذاکره کشانده است با اي
که اين بار طرف مذاکره جمهوری اسالمی            

کاست                  ري که در اساس آم ل . نه فقط اروپا، ب
البته هم درجمهوری اسالمی وهم به ويژه در        
ره          ذاک ام آمريکا اظهار نظرهائی درمخالفت ب
ان           ر زب مستقيم آمريکا  وجمهوری اسالمی ب
ن                  ه اي م ن ه رانده شده است و می شود، با اي
چه               ه آن اظهار نظرها در هر دو سو، نسبت ب
که در موافقت با اين موضوع بيان شده است          

ز است      ي اچ ار ن ي ارات      .   بس م اظه ی رغ ل ع
ه، دو                    ن ي ن زم و در اي ل ه مخالفت آميز يا دوپ
م را                    ي ق ت گوی مس ت ف طرف دارند راه های گ

د           ن . سبک سنگين و مسير آن را هموار می کن
ه            به نظر می رسد که طرف غرب وآمريکا ب
وری                 ه م ه ج د ک ون ی ش م راضی م ن ه اي
ی سازی              ه غن اسالمی فعاليت های مربوط ب
ون                رام ي ه پ ی ک ان ا زم ا ت ه ن وم رات ي اوران

وقف سازد                       ت ا بحث می شود م اده ه ن . پيش
رده است                جمهوری اسالمی گرچه اعالم ک
برای مذاکره پيش شرطی را نخواهد پذيرفت        
ه ای                      ت ای هس ت ه ي ال ع ه ف ر ادام و ب
اصرارورزيده است اما اکنون درميان دولت        

ه            “   تعليق انتخابی ” مردان از    ت ف ز سخن گ ي ن
يت             ” می شود که به معنای       ال ع ه ف م ق ه ي تعل

 . نيست“ ها
) ١  + ۵( راست اين است که گروه کشورهای       

يت                  ق وف ه  م در لحظه کنونی بيش از آن که ب
ان            ي م م طرح خود بيانديشند، به مذاکره مستقي

د                   ه ان ت . آمريکا و جمهوری اسالمی دل بس
ا،             ه مذاکره مستقيم آمريکا وايران در چشم آن
ه های                    ام رن ه سمت ب می تواند دريچه ای ب
ن، جوهر و هدف                      د واي اي گش دراز مدت ب
ر           اصلی نهفته در پيشنهادهائی است که خاوي

رد            ران ب ه ه ت ا گفت      .   سوالنا آن را ب : سوالن
ا اجازه                     ”  ه م م ب ا آورده اي ه م پيشنهاداتی ک

ر                ذاکرات ب خواهد داد که وارد يک سری م
 “.اساس احترام و اعتماد متقابل بشويم

ا                 ک ري ه آم ز ب ي از درون جمهوری اسالمی ن
ران             ” توصيه می شود       ا اي ار ب ژی ک رات است

روز ي رد       “   پ ي گ يش ب واد   .   را در پ د ج م ح م
اط            ب الريجانی يکی از طرفداران دو آتشه ارت
و مذاکره با آمريکا می گويد درمقطع فتح فاو          
ژی                   رات ن است ي م ای ه ن ب رم ران، ب وسط اي ت
ه            ن ب ي وتصميم شجاعانه ی ريگان، مک فارل

ی                 .   ايران آمد  ه همگرائ وی ضمن اشاره ب
د              وي ايران وآمريکا در برخی زمينه ها می گ
اده        جمهوری اسالمی در هر زمينه ای بايد آم

اشد            ا ب ک ري ا آم ه         .   مذاکره ب ذاکرات ک ن م اي
ه جرج           “   باب”  ژاد ب آن توسط نامه احمدی ن

ع             ف بوش گشوده شد، هم به نفع ايران وهم به ن
 . آمريکاست

جمهوری اسالمی که از مذاکره و کشدارشدن       
دارک           ون در ت ن آن استقبال می کند، از هم اک
روه                        ه گ ی ب ل اب ق ت ادات م ه ن ش ي آن است که پ

 .ارائه دهد) ١ +۵(کشورهای 
گرچه اهداف استراتژيکی آمريکا از حضور       
ری               ي ي غ چ ت ي وگسترش نفوذ خود در منطقه ه
ه          دن ب نکرده است، اما راه و روش های رسي

ر شود                 ي ي غ د دچار ت . اين استراتژی می توان
وده شد،                م ي راهی که در افغانستان وعراق پ
وده                     م ي ران پ ه در اي ون ان گ نمی تواند به هم

ه              .   شود ان اب در م ل اگر تهديدها و روش های ق
آمريکا در رابطه با ايران تاکنون جواب نداده    

ر     “   ماليم تر ” است واگر روش های      و يا کم ت
تهديد آميز راه گشا باشد، چرا  آمريکا بايد از          
د از آن                           اي ب ا ن ک ري د؟ چرا آم ن ز ک ي ره آن پ

 استقبال کند؟
ژيک و                   رات حقق اهداف است آمريکا دنبال ت

ه  .   دراز مدت خود است  کسب بازارهای منطق
اسی خود و در                    وذ سي ف و ايران، گسترش ن
ن و              آوردن اين بازار ها از دست اروپا و چي
ه اهداف                 ی از جمل ت ف روسيه، کنترل منابع ن

ل      .  استراتژيکی آمريکاست  ائ جدال برسر مس
رای دست               زی است ب هسته ای، تنها دستاوي

اگر آمريکا برسر اهداف    .   يابی به اين اهداف   
ه      دراز مدت خود با اروپا وروسيه وچين يگان
ا جمهوری               نيست، اما بر سر مناقشه اتمی ب
اسالمی ومتوقف ساختن غنی سازی اورانيوم      
ن و                  ادی، چي احد زي توانسته است اروپا و ت

د          ن اقشه    .   روسيه را نيز با خود هماهنگ ک ن م
اجمهوری اسالمی               برسر مسائل هسته ای ب
ی                  ب ه طل وسع رای ت درعين آن که بهانه ای ب
ل          دي آمريکاست، اکنون اما خود به معضلی تب
کی            ژي شده است و برای آن که اهداف استرات
د             اي بيش از اين به تعويق نيفتند، اين معضل ب

ره   .   از سر راه برداشته شود     اگر تاکتيک مذاک
در خدمت اهداف استراتژيکی و دراز مدت          
د از آن چشم                        وان می ت ا ن ک ري است، پس آم

د وش پ ا           .   ب ک ري م  آم ي ق ت ره مس ذاک ان م ري ج
ار           ي ت باجمهوری اسالمی، اين امکان رادر اخ
ن                      ا ضمن وادار ساخت ذارد ت آمريکا می گ
روه        جمهوری اسالمی به پذيرش تصميمات گ

ز هر     ) ١  + ۵( کشورهای ، چين و روسيه راني
چه بيشتر از ايران دور و جدا سازد وراه را            

 مذاکره، پايان راه نيست
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 شوونيسم در هر شکل آن محکوم است

 .برای پيشروی بعدی بگشايد
يک و روش                         ت اک ر ت ي ي غ م ت به هر رو عالئ
ال جمهوری اسالمی را می                    ب آمريکا در ق

ا              .   توان ديد  يک از امروز ت هر چند اين تاکت
يست            ی ن . فرداست وبه تداوم آن هيچ اطمينان

جاع          ا ارت ی ب ست ي ال ري پ جاع ام ره ارت ذاک م
اسالمی البته چيز عجيب ويا موضوع جديدی       

ای            .   نيست ن ع هرچه هست به طور قطع  به م
تغيير سرشت آمريکا ودست کشيدن از جنگ        

ت  س ي ی در ذات                  .   ن ب ل گ ط ن گ و ج ن ج
زاد آن است        م م وه س ي ال ري پ اع   .   ام ج ا ارت ت

جاعی                        م ارت ا رژي ی هست و ت ست ي ال ري امپ
ش و                   ک م ت، کش ی هس الم وری اس ه م ج

م هست         ره،   .   درگيری ميان مرتجعين ه ذاک م
 .پايان راه نيست

 

 مذاکره، پايان راه نيست

استثمار، تبعيض ونابرابری اجتماعی پايان          
 .داده شود

تنها طبقه کارگر است که می تواند با تحقق              
مطالبات توده های مردم ساکن ايران، از                 
جمله به رسميت شناختن حقوق و مطالبات             
مليت های تحت ستم، به ستمگری ملی پايان          
بخشد وبا اجرای يک رشته برنامه های                     
رفاهی و سوسياليستی، ريشه ناسيوناليسم و           

 .شونسيم را از هر سو بخشکاند
جمهوری اسالمی ، اما کار ديگری جز ادامه        
ستمگری ودامن زدن به تضادهای ملی                     
ومذهبی برای تحت الشعاع قراردادن تضاد          
طبقاتی ميان کارگران و سرمايه داران                      
وتضاد عمومی توده های وسيع مردم ايران           

ناسيوناليسم و      .  عليه رژيم حاکم ندارد               
شوونيسم مليت تحت ستم نيز وظيفه ای جز            
اين ندارد که در خدمت همين سياست های               

 . رژيم ارتجاعی حاکم برايران قرارگيرد
پوشيده نيست که دروقايع اخير آذربايجان،             
پان ترکيسم مبلغ همان کينه، نفرت ودشمنی           
ملی بود که سياست طبقه حاکم بر ايران                     

اين ناسيوناليسم    .  وجمهوری اسالمی است      
ارتجاعی نه تنها خدمتی به توده های تحت               
ستم مردم آذربايجان نکرد واصوال نمی تواند       
بکند، بلکه بالعکس بسترساز تشديد وحشی            
گری و سرکوبگری های جمهوری اسالمی          

 .شد
توده های زحمتکش و جوانان آذربايجان بايد        

دست رد بر     .  از رويدادهای اخير بياموزند      
سينه شوونيسم از هر نوع آن، فارس، ترک            
و غيره بزنند واجازه ندهند که به نام مليت                
ترک و آذری ومبارزه با ستم، سموم                            
ناسيوناليسم وشوونيسم را به خوردشان دهند        
و مبارزه شان را از مسير مبارزه متحد تمام           
کارگران و زحمتکشان سراسر ايران برای           
سرنگونی جمهوری اسالمی و دگرگونی                

 .   تمام نظم ستمگرانه موجود منحرف سازند

ارتجاعی و شوونيستی طبقه حاکم و مظهر             
يک .  سياسی آن جمهوری اسالمی بوده است       

جنبه اين مسئله، تبعيض، نابرابری                               
در ايران مليت های        .  وستمگری ملی است    

غير فارس به درجات مختلف با ستم گری                
طبقه حاکم بر ايران           .  ملی روبرو هستند       

همواره کوشيده است نسبت به اين مليت ها              
تبعيض روا دارد ومطالبات آنها را با                           

گرچه بورژوازی   .  سرکوب پاسخ داده است      
آذری به همراه بورژوازی فارس نيروی                 
اصلی طبقه حاکم بر ايران را اتشکيل می                 
دهند وآذری های ساکن ايران کمتر از مليت           
های ديگر با تبعيض روبروهستند، اما اينان          
نيز از برخی جهات در معرض تبعيض                     

ادامه اين سياست های             .  وستم قراردارند    
تبعيض آميز وستمگرانه منجر به رشد                       
ناسيوناليسم و شوونيسم در درون مليت های          

ترديد نيست که اوضاع     .  تحت ستم می گردد    
کنونی جهان به رشد ناسيوناليسم، شوونيسم           

ترديدی .  وبنيادگرائی اسالمی ميدان می دهد       
نيست که دولت های ارتجاعی جهان در                    
منازعات خود از اهرم شوونيسم و                                
بنيادگرائی استفاده می کنند، اما اساس مسئله         

مسبب آنچه که در     .  در داخل هر کشور است     
اجتماعی   -ايران می گذرد نيز نظام اقتصادی      

حاکم، طبقه سرمايه دار حاکم و سمبل آن                   
جمهوری اسالمی نه   .  جمهوری اسالمی است  

فقط مسبب اصلی تشديد تضادهای ملی و                  
مذهبی است، بلکه کليت سياست های آن، به           
رشد گرايشات ارتجاعی ديگر از قماش خود         

وقتی که جوانان         .  وی ميدان داده است            
آذربايجان و بلوچستان با بيکاری، فقر                       
وانواع واقسام محروميت ها وتضييقات                    
اجتماعی روبروهستند، روشن است که بايد           
دست به اعتراض و طغيان بزنند و در                        
شرايطی که جمهوری اسالمی جريانات                   
کمونيست وچپ راسرکوب وکشتار کرده و           
به بند کشيده است و آنها نمی توانند                                 
درسطحی گسترده علت اين بدبختی و فالکت        
را به جوانان وتوده های وسيع مردم توضيح          
دهند، چيز عجيب  وغريبی نيست که آنها به            

شوونيستی   -دام گرايشات ارتجاعی ناسيونال    
اگر جزب اهللا هست،         .  و يا مذهبی بيافتند        

رقيب اش جنداهللا نيز پيدا شود واگر شوونيسم        
حاکم وجود دارد، شوونيسم مليت تحت ستم            

 .نيز سر بر آورد
راه ديگری هم برای مقابله جدی با رشد اين            
گرايشات نيست، مگرسرنگونی شوونيسم              
حاکم و به زير کشيدن مذهب رسمی به                        

اين کاری  .  عنوان يک پيش شرط ضروری       
است که تنها از عهده يک طبقه يعنی طبقه                

کارگر بر می آيد که خواهان سرنگونی طبقه          
سرمايه دار و برقراری يک جامعه                               
سوسياليستی است که در آن به هرگونه ستم،          

اين تغيير جهت از مبارزه عليه طبقه حاکم،             
به کينه و دشمنی با مليت های ديگر ساکن                 

. ايران، يک رشته نتايج فوری در پی داشت          
حمايت و پشتيبانی جنبش های اجتماعی مردم    
ايران، از تظاهراتی که در آذربايجان ادامه            

اين يک واکنش مثبت توده        .  داشت سلب شد   
های کارگر و زحمتکش به هرگونه شوونيسم       

اما نتيجه ديگر، آشکار شدن شکاف                .  بود
اين .  موجود در درون خود مليت آذری بود           

واقعيتی است که بخش بزرگی از طبقه                       
کارگر ايران را انسان هائی تشکيل می دهند          

. که به لحاظ منشاء مليتی شان آذری هستند             
اما اکنون ديگر سال هاست که هويت شان نه          
بر مينای مليت بلکه طبقه ای شکل گرفته                  

نفع .  است که خود را متعلق به آن می دانند              
طبقاتی وهمبستگی طبقاتی مانع از آن گرديد         
که پان ترکيست ها بتوانند، به نام مليت در                

از اين   .  صفوف کارگران شکاف بياندازند        
روتالش پان ترکيسم از اين جهت باشکست            

اما فقط اين نبود که کارگران به          .  روبرو شد 
شکاف .  ناسيوناليسم و شوونيسم نه گفتند               

ديگری که در اين ميان آشکار شد، عدم                      
حمايت الاقل بخش مهمی از سرمايه داران             

علت .وثروتمندان آذری از اين حرکت بود             
اينان خود بخشی از طبقه        .  آنهم روشن است   

حاکم بر ايران را، هم به لحاظ سياسی وهم               
اين .  به لحاظ اقتصادی تشکيل می دهند                  

بورژوازی نيز نفع اقتصادی وطبقاتی خود            
روشن است که   .  را مقدم بر هر چيز می داند       

اوال آنها خواهان سرنگونی حکومتی که خود        
نفع   -ثانيا.  بخشی از آن هستند، نبوده ونيستند      

اقتصادی خود را در بازار بزرگی که هم                  
اکنون در آن سهيم اند و مشترکا با                                   
بورژواهای مليت های ديگر کارگران                       
رااستثمار می کنند، فدای نفع اقتصادی نسيه          

 .ونامعلوم نمی کنند
بنابراين باتوجه به اين شکاف ها بود که در              
تهرانی که جمعيت آذری ها، ابعاد ميليونی              
دارد، فراخوان به حمايت از حرکت مردم               
تبريز، به تجمعی چند صد نفره در مقابل                   

پس چه کسانی در        .  مجلس ارتجاع انجاميد     
آذربايجان زير پرچم پان ترکيسم قرار گرفتند       
واز آن حمايت کردند؟ اين خرده بورژوازی          
آذری به ويژه بخش سنتی آن است که به                     
پايگاه اجتماعی پان ترکيسم درآذربايجان                 

البته درطی چند روزی که        .  تبديل شده است   
درگيری ها در آذربايجان ادامه داشت گروه           
بزرگی از دانشجويان ودانش آموزان نيز                

اما اين حضور نه برمبنای         .  حضور داشتند  
اعتقادات شوونيستی بلکه بيان نفرت و                      
انزجار آنها از رژيم جمهوری اسالمی                      

 .وسياست های ارتجاعی آن بود
درواقع آنچه که منجر به رشد پان ترکيسم در         
آذربايجان شده است، اساسا سياست های                  



  ۴٧٩  شماره ٨۵نيمه  دوم خرداد  ۴

 ۵در صفحه 

 ژوئن گزارش ساالنه کنفدراسيون            ٧روز   
آزاد اتحاديه های کارگری جهان پيرامون                

نقض حقوق صنفی کارگران در سال                       "
به گفته اين گزارش        .  انتشار يافت  "  ٢٠٠۵

سرکوب جنبش کارگری در طول سال                       
.  بيش از گدشته تشديد شده است                      ٢٠٠۵

 فعال  ١١۵حاصل اين فشار و تضييق، قتل            
 کارگر و     ١۶٠٠کارگری، آزار و شکنجه          

 هزار کارگر بوده           ٩دستگيری و پيگرد           
 هزار   ١٠در همين سال نزديک به             .  است

کارگر به دليل فعاليت های اتحاديه ای از                  
بويژه وضعيت دشوارزنان   .  کار اخراج شدند  

کارگر، کارگران مهاجر در اروپا و آمريکا           
و کارگران شاغل در بخشهای مختلف دولتی         
انعکاس اين وخامت عمومی اوضاع  به                    

 . شمار می رود
در يک کالم تشديد رقابت امپرياليست ها                  
برای تسلط به بازار های جهان، رشد                          
نظاميگری و توسل بيشتر به زور و سرکوب        

بر بستر اين سياست    .  را به همراه داشته است    
عمومی است که فشار و تضييق بيشتری بر            
جنبش کارگری در تمام کشورهای جهان                 
وارد آمده تا هر گونه مخالفتی  در مقابل                     

در مورد  .  سرمايه داران در هم شکسته شود       
مناطق مختلف جهان سرمايه داری در اين              

 :  گزارش از جمله گفته می شود
       
در غرب و شمال اروپا، که کارگران         -  اروپا

نقش موثری در تعيين دستمزدها و شرايط               
کار دارند، تالش سرمايه داران معطوف به            
تضعيف نقش و نفوذ اتحاديه های کارگری و         
باز گذاشتن دست کارفرما در تحميل شرايط           

نمونه .  مطلوب خود به کارگران بوده است           
برجسته  خودسری سرمايه داران دراين                   
بخش از جهان  سرمايه  داری اخراج    بيش            

 کارگر شرکت خدمات هوائی                         ۶٧٠از
"Gate Gourmet"        در انگلستان است  .

همين شرکت  با دستی بازتر در آلمان اقدام              
به زير پا گذاشتن توافقات خود با کارگران                
 . و درهم  شکستن اعتصاب قانونی  آنان نمود

کارگران در کشورهای مرکزی و شرقی                 
اروپا شاهد شرايط بد تری در طول سال                    

در جمهوری بالروس مقامات     .   بودند ٢٠٠۵
بلند پايه دولتی آشکارا عليه اتحاديه های                   
مستقل کارگران اقدام نموده و کارگرانی را            
که خواهان انحالل اتحاديه های وابسته به                
دولت و تشکيل اتحاديه های واقعی کارگران         
هستند، تهديد به اخراج و پيگرد های قانونی           

شرکت کارگران و کارکنان دولت در       .  کردند
اعتصاب و هر گونه حرکات اعتراضی                    

، "قانون"ممنوع اعالم شده و به اتکاء اين                
اعتصاب هزاران معلم در ترکيه مورد                       

. يورش وحشيانه ماموران پليس قرار گرفت         
 نفر از      ٢٠در اين اقدام وحشيانه بيش از                

فعالين اتحاديه ای مورد ضرب و شتم                          

 نفر از    ۵۴٠وحشيانه قرار گرفته و بيش از          
در لهستان کارفرمايان از      .  کار اخراج شدند   

مذاکره با اتحاديه های کارگران برای تعيين           
دستمزد ها سر باز زدند و فعالين کارگری               
در مالتا اين سال را با تهديدات مکررعوامل          

گذشته از شرکت   .  کارفرما پشت سر گذاشتند    
مستقيم دولتی، شرکت های بزرگ                                
امپرياليستی، نظير کوکاکوال، در جمهوری          
های آذربايجان، مولدوا، روسيه و ترکيه                  
رسما در کنار ماشين سرکوب کارگران قرار       
گرفته و آشکارا دست به تهديد کارگران زده          
و هر گونه عضويت در اتحاديه های                            
کارگری را ممنوع  و خاطيان را اخراج                    

در همين سال نماينده معلمان روسيه،      .  نمودند
پس از مدت ها تهديد آشکار،  در خانه خود              
و در مقابل چشمان وحشت زده همسر و                    
فرزند خود، هدف گلوله افراد ناشناس قرار            

 .  گرفته و به قتل رسيد
 

بدون شک اين سال را بايد سال                  -  آفريقا
تشديد سرکوب وحشيانه کارگران در اين                 

کارگران و کارکنان دولت             .  قاره دانست    
دراغلب کشورهای اين قاره از حق تشکل،             
اعتصاب و قرار دادهای دسته جمعی محروم        

تضييقات همه جانبه عليه حق                     .  هستند
اعتصاب و اعتراض کارگران، کوچکترين          
اقدام اعتراضی کارگران را به حرکتی عليه          
دولت های سرکوبگر بدل کرده که در اين                
شرايط هم پاسخ کارگران پيگرد و زندان و             

اعتصاب .  اقدامات وحشيانه پليس بوده است       
کارگران ومعلمان در اتيوپی، الجزاير و                  
کامرون با وحشيگری تمام در هم شکسته                
شده و دهها فعال اتحاديه ای در شرايطی                   
سخت و طاقت فرسا به زندگی خود ادامه                  

در غنا، حداقل سه تن کارگر معدن               .  دادند
. هدف گلوله ماموران پليس قرار گرفتند                   

استفاده از گاز اشک آور و شليک گلوله های         
پالستيکی به سوی کارگران معترض و                    
اعتصابی، از تجربيات روزمره کارگران در      

 ٣٠٠٠بيش از     .  آفريقای جنوبی بوده است       
راننده اتوبوس شهری، که برای افزايش                   
دستمزد های خود، دست به اعتصاب زده                
بودند مورد يورش وحشيانه پليس قرار گرفته    

 نفر از اعتصابيون به شدت مجروح              ١۵و   
صد ها فلزکاراعتصابی نيز شاهد به            .  شدند

خاک و خون کشيدن هفت نفر از رهبران                  
سرکوب اعتراضات    .  اعتصاب خود بودند      

کارگران در آفريقای جنوبی، تنها به عهده               
ماموران پليس نبوده و سرمايه داران از                    
گاردهای محافظ کارخانجات، که بر طبق               

حق شليک به سوی     "  آپارتايد"قوانين دوران   
کارگران را دارند، هم در سرکوب                                

اين .  اعتراضات کارگران استفاده کرده است      
امر، مرگ يک کارگر را به همراه داشته                 
است که درماه سپتامبر هدف گلوله قرار                   

جيبوتی، کشور ديگر آفريقائی است         .  گرفت
که در جريان اعتصاب رانندگان اتوبوس                 
های شهری در ماه سپتامبر يک فعال                           
کارگری با گلوله ماموران پليس به قتل                       

در همين کشور اعتصاب صد ها                  .  رسيد
به .  کارگر بنادر به خاک و خون کشيده شد             

 نفر از      ١٧٠بهانه شرکت دراين اعتصاب           
 نفر به زندان محکوم      ٧٠کار اخراج شده  و        

شدند و يک اليحه دولتی عضويت کارگران           
پست در اتحاديه های کارگری و يا اقدام                    
برای تشکيل اتحاديه صنفی در ميان اين                    

اقدامات ضد  .  کارگران را ممنوع اعالم نمود     
. کارگری در نيجريه هم با شدت ادامه يافت            

صد ها کارگر تنها به دليل شرکت در                           
کوچکترين اقدام اعتراضی از کار اخراج               

برغم ادامه مبارزات نفتگران اين                .  شدند
کشور، دهها کارگر تنها به دليل اعتراض                
عليه اجحافات سرمايه داران از کار اخراج            
شده و مديريت صنايع نفت، مسئوليت مستقيم        
سرکوب اعتراضات کارگران راعهده دار             

 . شد
 

بخش جنوبی اين قاره همچنان        -  قاره آمريکا 
باالترين آمار مربوط به قتل و سرکوب                      
فعالين کارگری را به خود اختصاص داده                

فقط در کلمبيا، و برای چندمين بار،              .  است
 کارگر، تنها به دليل دفاع از منافع هم                  ٧٠

زنجيران خود، هدف گلوله مزدوران سرمايه       
بيش از  .  داران قرار گرفته و به قتل رسيدند         

 فعال کارگری اين کشور طعم تلخ تهديد        ٢۶٠
به مرگ از سوی گروه های مرگ وابسته به          
سرمايه داران را چشيده و کارگران                              
اعتصابی در مراکز توليدی مورد يورش                 

.   آشکار گروه های شبه نظامی قرار گرفتند            
السالوادور، گواتماال، مکزيک و چند کشور          
ديگر از جمله کشورهائی هستند که اعتصاب       
و اعتراض کارگران با يورش وحشيانه                    
ماموران پليس و عوامل کارفرما به خاک و            

 کارگر بی زمين        ٨.  خون کشيده شده است       
کشاورزی در برزيل پس از مصادره يکی              
از مزارع فئودال ها در مقابل چشمان زنان             

در .  و کودکان خود به گلوله بسته شدند                    
هندوراس نيز يکی از رهبران شناخته شده             
مبارزات کارگران صنايع فلزبه شکلی                      

در بخش شمالی اين       .  وحشيانه به قتل رسيد      
قاره هم دولت بوش مبارزه خود عليه حق                 
تشکل و قرارداد دسته جمعی کارگران را                
تشديد نموده و اقدامات آشکارا غير قانونی              

 . سرمايه داران را مورد حمايت قرار داد
 فعال کارگری به     ١٧در اينجا حداقل       –  آسيا

 نفر مورد شکنجه و آزار           ٩۴٨قتل رسيده،    
 هزار کارگر        ٨قرار گرفته و بيش از                    

در اين گزارش       .  دستگير و زندانی شدند          
بويژه به وخامت اوضاع در کشورهائی                    
نظير بنگالدش، کامبوج، چين، هند، کره                 

 ٢بيش از    .  جنوبی و فيليپين اشاره شده است       
ميليون نفر کارگر صنايع صادرات در                       

 تشديد سرکوب کارگران در جهان 



  ۴٧٩  شماره ٨۵نيمه  دوم خرداد  ۵
 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان ۴از صفحه 

بنگالدش تحت وحشيانه ترين شرايط به کار           
مبارزات همه جانبه آنان بی          .  واداشته شدند  

وقفه ادامه يافته و دخالت نيروهای سرکوبگر        
پليس و تيراندازی به سوی کارگران از جمله         
اقداماتی است که در اين گزارش به آن اشاره          

در تظاهرات کارگران بافنده در          .  شده است  
 نفر از رهبران اعتصاب     ٣اواخر سال گذشته    

 . با گلوله ماموران پليس به قتل رسيدند
 نفر از رهبران کارگران در فيليپين          ۴حداقل  

تشديد سرکوب و فشار عليه        .  به قتل رسيدند   
مبارزات کارگران در کره جنوبی هم مرگ            

 نفر از فعالين کارگری را به همراه           ٣حداقل  
حمله پليس به صف تظاهر               .  داشته است   

کنندگان در هند دهها نفر زخمی به جا گذاشته         
در .   کارگر بازداشت و زندانی شدند        ٣٠٠و  

کامبوج هم تظاهرات آرام کارگرانی که به               
عدم پرداخت دستمزدها معترض بودند مورد        
يورش ماموران پليس قرار گرفت و دهها                 
کارگر مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار                  

در برمه حق تشکل کارگران ممنوع         .  گرفتند
 نفر از کارگرانی که قصد تشکيل         ١٢بوده و   

اتحاديه مستقل کارگران را داشتند دستگير و          
 .  به زندان های طوالنی محکوم شدند

کارگران مهاجر در کشورهای حاشيه خليج            
فارس، که اغلب از کشورهای جنوب شرقی          
آسيا به اين کشورها مهاجرت کرده و در                    

    ٨٠برخی از رشته های صنعتی  بيش از                   
درصد نيروی کار را تشکيل می دهند، در                

و درشرايطی طاقت        "  بی حقوقی   "نهايت    
هنوز هيچ    .  فرسا به کار وادار می شوند               

خبری از حق تشکل و قرار دادهای دسته                  
جمعی در ميان نبوده و تحمل شرايط قرون               
وسطائی کار با تعويق پرداخت دستمزد ها و           
بعضا عدم پرداخت دستمزد ناچيز کارگران           

 ۶٠اجازه اقامت              .  همراه بوده است             
کارگرمهاجردر کويت، که اغلب از کشور              
هند به اين کشور مهاجرت کردند، به دليل                 
شرکت در يک حرکت اعتراضی لغو شده و           

. همه اين کارگران از کويت اخراج شدند                  
استثماروحشيانه اين کارگران بويژه در ليبی          

در اردن  بنا به        .  و اردن به اوج خود رسيد        
نصميم مقامات دولت، کارگران مهاجر از               
حق تشکيل اتحاديه و قرار داد دسته جمعی               

کارگر ١٣٠در امارات متحده              .  محرومند
ساختمانی، که اغلب از ميان کارگران                         
فيليپينی بودند، به دليل اعتصاب برای                         
پرداخت دستمزد های عقب افتاده، بعضا تا              

 ماه، مورد يورش عوامل کارفرما قرار             ١۶
اعتصاب و  .  گرفته و دهها نفر مجروح شدند       

اعتراضات مداوم کارگران شرکت واحد                  
اتوبوسرانی در ايران مورد سرکوب قرار               
گرفته و رهبران اين حرکت دستگير و                        

و سرانجام اينکه تالش                 .  زندانی شدند     
کارگران کارخانه ايران خودرو برای   ايجاد         
تشکل مستقل خود با سرکوب و تضييقات                  

 .      دولتی مواجه شده است

 تشديد سرکوب کارگران در جهان 
ان                   “   از خواست های انسانی و برابری طلبانه زنان حمايت کنيم     -*  ه سازم ه ای است ک ي وان اطالع عن

دراين اطالعيه بعد از اشاره به فراخوان جمعی از فعالين جنبش زنان .    انتشار داد  ٨۵ خرداد   ٢١درتاريخ  
هوری                        ميت جم برای برپائی يک اجتماع اعتراضی در رابطه با پايمال شدن حقوق اوليه زنان تحت حاک
ی، از خواست                             ی وجزائ دن اسالمی و زير گرفته شدن اين حقوق در قوانين موجود از جمله در قوانين م

منع چند همسری، لغو طالق يک طرفه مرد، حق واليت وحضانت برفرزند ”های مشخص زنان از جمله 
ال      ( توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج              مانند حق بدون قيد و شرط اشتغ

و          ١٨، تغيير سن کيفری دختران به.   .   .   ) وحق تبعيت مستقل زنان متاهل و       غ ر، ل راب ادت ب  سال، حق شه
 .نيز نام برده شده است“ قانون قراردادهای موقت کار

اطالعيه سپس با اشاره به ستم و تبعيض بی حد وحصری که درجمهوری اسالمی نسبت به زنان اعمال                       
که خواهان برانداختن هرگونه ستم، تبعيض                )  اقليت(سازمان فدائيان       ”:  می شود چنين می افزايد            

ونابرابری نه فقط برانداختن ستم جنسی، بلکه ستم طبقاتی است واز برابری کامل و همه جانبه اجتماعی                     
و سياسی زن ومرد دفاع می کند، از اقدام اعتراضی زنان عليه تبعيض و قوانين زن ستيزموجود و تمامی 

 . خواست های انسانی و برابری طلبانه آنان قويا حمايت می کند
 “.هرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت به فوريت بايد ملغا گردد

 کارگر  ۶٢٠اجتماع اعتراضی    ” نيز سازمان اطالعيه ديگری با عنوان             ٨۵ خرداد    ١۶در تاريخ        -*
در اين اطالعيه پس از اشاره به          .  انتشار داد “  "پاستورنو"معدن و تجمع کارگران وکارکنان بيمارستان         

تجمع کارگران معدن سنگرود گيالن همراه با اعضای خانواده خود در مقابل در ورودی معدن باخواست                  
کارگران ”:  پرداخت حقوق ومزايای معوقه، پايان بالتکليفی و راه اندازی مجدد معدن چنين آمده است                       

 ماه پيش که اين معدن تعطيل شد، همچنان سرگردان و بالتکليف مانده اند و                   ١٧معدن سنگرود از حدود      
درپاسخ به خواست ها         .  در طی اين مدت هيچگونه حقوق و مزايائی به آنها پرداخت نشده است                                 

واعتراضات مکرر کارگران معدن سنگرود، مقامات دولتی، هربار، وعده ی راه اندازی معدن، بازگشت              
به کار کارگران و پرداخت حقوق های معوقه را داده اند، اما تاکنون به هيچيک از اين وعده هاعمل                                 

کارگران معدن هشدار داده اند چنانچه به خواست های آنان رسيدگی نشود، اجتماع اعتراضی                .  نکرده اند 
 “ .خود را ظرف سه روز آينده به تهران خواهند کشاند

در اعتراض  “  پاستورنو”اطالعيه سپس به تجمع اعتراضی صدها تن از کارگران و کارکنان بيمارستان               
در پايان  .  به سياست های مديريت از جمله تشديد فشار کار وتحميل قراردادهای موقت اشاره نموده است                 

اطالعيه، از مبارزات و مطالبات کارگران معدن سنگرود وکارگران و کارکنان بيمارستان پاستورنو،                      
 .حمايت به عمل آمده است

عنوان اطالعيه  “  بازگشت به کار کارگران اخراجی در رديف خواست های اصلی کارگران است               ”    -*
“ فرش پارس ”در اين اطالعيه به تجمع صدها کارگر            .   انتشار يافت   ٨۵ خرداد    ٩ديگری است که در       

قزوين در مقابل کارخانه و سپس راه پيمائی به سمت اداره کار شهر صنعتی البرز قزوين در اعتراض به  
 کارگر قراردادی   ٣٠٠اطالعيه سپس به اخراج      .  عدم پرداخت حقوق ومزايای کارگران اشاره شده است         

آنگاه با  .  اين شرکت واعتراض آنها برای بازگشت به کار می پردازد که کارفرما آن را نپذيرفته است                        
اشاره به نامه سنديکای کارگران شرکت  واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به دبير کل سازمان بين                               

 کارگر اين شرکت وهمچنين با اشاره به تجمع                ١۵٠المللی کار وخواست آنان برای بازگشت به کار                
 تن از کارگران اين کارخانه، چنين می        ٢٢اعتراضی کارگران کارخانه شاهو و خواست بازگشت به کار          

نبايد به سرمايه    .  بازگشت به کار کارگران اخراجی مستلزم يک مبارزه متحدانه وپيگير است                 ”:  نويسد
اخراج و حذف    .  داران اجازه داد تا فعاالن کارگری راشکار و دست آنها را از محيط کار کوتاه کنند                           

در اين ميان وظيفه مهمی بردوش کارگران            .کارگران پيشرو، بالفاصله بايد مورد اعتراض واقع شود             
کارگران شاغل بايد به حمايت از همکاران خود برخيزند وبازگشت به کار آنان را در                  .  شاغل قرار دارد  

 “ .رديف خواست های اصلی خود قراردهند
يورش به کوی دانشگاه ر امحکوم و ” نيز سازمان اطالعيه ديگری با عنوان ٨۵در تاريخ سوم خرداد  -*

در اين اطالعيه ضمن اشاره به تجمع اعتراضی          .  انتشار داد “  از اعتراضات دانشجويان حمايت می کنيم      
دانشجويان درکوی دانشگاه تهران در اعتراض به سرکوب مردم آذربايجان وهمچنين در اعتراض به                         

نيروهای سرکوب  .  ”:  اطالعاتی در امور دانشگاه گفته شده است           -مداخالت روز افزون دستگاه امنيتی      
امنيتی، با شليک گاز اشک آور، تجمع اعتراضی دانشجويان را وحشيانه مورد يورش قرار دادند وسپس                  

درگيری ميان نيروهای   .  باورود به کوی دانشجويان دانشگاه تهران، به ضرب و شتم دانشجويان پرداختند            
در اثر وحشی گری نيروهای انتظامی وامنيتی، دهها          .  سرکوب و دانشجويان تاصبح امروز ادامه داشت        

 “ . نفر دستگير وناپديد شده اند١۵تن از دانشجويان مجروح ومصدوم و بيش از 
اطالعيه درادامه به تجمعات دانشجويان دانشگاه های مختلف اشاره می کند که در اعتراض به اقدامات                       

در ادامه  .  وحشيانه وحمله ی  نيروهای امنيتی واطالعاتی رژيم به خوابگاه دانشجويان برپا کرده بودند                    
سرکوبگران در  ”:  اطالعيه ضمن اشاره به ورود نيروهای سرکوب به دانشگاه تهران گفته شده است                      

برابر دانشجويان صف آرائی کرده وبا ايجاد رعب و وحشت و تشديد اقدامات پليسی وحتا اقدام به                                    
 .تيراندازی، درصدد ترساندن دانشجويان وخاموش کردن صدای اعتراض آنها بر آمده اند

اما جمهوری اسالمی بايد مطمئن باشد که حتا با تشديد بيش از پيش اقدامات سرکوبگرانه نيز، قادر                                 
هم اکنون موج اعتراضات       .نخواهد شد صدای اعتراض دانشجويان مبارز وانقالبی را خاموش سازد                    

 “.دانشجوئی اکثر دانشگاه ها در شهرهای بزرگ را فراگرفته است
: دانشجويان در اعتراضات واعتصابات مکرر و شعارهای اخير خود که گفتند”: اطالعيه سپس می افزايد

مرگ "و"  مرگ بر خامنه ای        "،   "مرک بر ديکتاتور     "،   "ايران شيلی نمی شه          -سيد علی پينوشه     "
محوری ترين خواست های خود را که درعين حال خواست همه ی اقشار زحمتکش " برجمهوری اسالمی

 “ .وانقالبی است اعالم کردند
 .درپايان اطالعيه،اقدامات سرکوبگرانه عليه دانشجويان محکوم وازخواست های آنان حمايت شده است



  ۴٧٩  شماره ٨۵نيمه  دوم خرداد  ۶

 زنده باد سوسياليسم 

 ١ازصفحه 

ترآمريکای    برخی ديگر به تاريخ نزديک          
التين يعنی پس از جنگ جهانی دوم توجه                

کنند، دورانی که نيروهای چپ و به ويژه           می
مارکسيست آمريکای التين رهبری مبارزات     

ها به       را به دست گرفتند و امپرياليست               
سرکردگی امپرياليسم آمريکا با سازماندهی         

ها هزار نفر زير       کودتاهای خونين و حذف ده    
های اعدام به مقابله               شکنجه و جوخه       

 .پرداختند
مردم کشورهای مختلف آمريکای التين جزو      

های نئوليبرالی        نخستين قربانيان سياست     
 ١٩٨٠داری هستند که از اوايل دهه            سرمايه

های امپرياليست آمريکای           توسط قدرت   
شمالی و اروپای غربی به اين کشورها                      

ها با استفاده         اين قدرت  .  تحميل شده است    
ی خود در آمريکای        نشانده    های دست     ازدولت

التين چنان قراردادهای اقتصادی اسارتباری      
را برای غارت منابع طبيعی تحميل نمودند            

ترين امکانات زيست نيز        که مردم از ابتدائی   
 .محروم گشتند

های     ی بيش از دو دهه سياست                 نتيجه
داری در کشورهای            نئوليبرالی سرمايه   

مختلف آمريکای التين آن شد که کشوری                
مانند بوليوی فقيرتر از گذشته گرديد و                       

ی اقتصادی کشوری مانند آرژانتين           شيرازه
که برعکس بوليوی، ثروتمندترين کشور               

 صندوق  »شاگرد«آمريکای التين و بهترين       
المللی پول نام گرفته بود چنان از هم                    بين

پاشيد که همان نتايج به بار آمد، يعنی فقيران          
فقيرتر شده و اقشار ميانی نيز بدانان                            

آرژانتين يک استثناء نبود، پيش از        !  پيوستند
، مکزيک نيز شاهد           ١٩٩۴آن، در سال           

 .بحران مشابهی بود
در چنين اوضاع و شرايطی بود که                              

های مختلف اجتماعی در کشورهای            جنبش
گوناگون آمريکای التين شکل گرفتند و                    

تر نقشی در قدرت         نيروهای سياسی که پيش    
تمامی .  ايفا نکرده بودند وارد صحنه شدند           

زمينان در برزيل       ها، از جنبش بی       اين جنبش 
های     گرفته تا معدنچيان در بوليوی، از توده         

مردم در ونزوئال گرفته تا جنبش چياپاس در         
مکزيک نه فقط خواهان بهبود وضعيت                    
خويش شدند بلکه مخالفت قاطع خود را با                

های امپرياليستی        اندازی قدرت       دست
آمريکايی و اروپايی بر منابع طبيعی و                      

های ملی کشورهای متبوع خود اعالم           ثروت
 .داشتند

 در برزيل، چاوز در ونزوئال و                     »لوال«
اخيرًا مورالس در بوليوی در پی همين                      
تحوالت اجتماعی قدرت سياسی را به دست          

اما وضعيت هر يک از اين کشورها        .  گرفتند
های گاهی عميق دارد و از           با ديگری تفاوت  

ی     سوی ديگر افرادی که اکنون رياست قوه         
های     اند سابقه     ها را به دست گرفته         مجريه آن 

 از رهبری يک             »لوال«.  مشابهی ندارند    
اتحاديه کارگری، چاوز از درون ارتش                    

اين .  ی دهقانی دارد      آيند و مورالس پيشينه       می
افراد که در اين جا به عنوان نمونه ذکر                       
شدند، در پی يک دوران مشخص يعنی پس             

های اقتصادی        از دو دهه اعمال سياست          
داری و يک دوران عروج          نئوليبرالی سرمايه 

های اجتماعی کارگران، زحمتکشان و           جنبش
تهيدستان يکی پس از ديگری به قدرت                       

 .رسيدند
 در برزيل از          »لوال«به همان اندازه که             

های اجتماعی خود ُبريد و دور شد به                   پايه
همان اندازه چاوز در ونزوئال با توجه به                  
اقداماتی که در دستور کار دولتش قرار                     
گرفت نه فقط محبوبيتش افزايش يافت بلکه             

های امپرياليستی و در رأسشان            خشم قدرت 
امپرياليسم آمريکا را چنان برانگيخت که اين        

های به ظاهر        امپرياليسم دوباره مانند دوران    
ی گذشته کودتايی عليه وی               شده     سپری

های      ی توده      سازماندهی کرد، اما با مقابله       
باری      رو شد و شکست خفت             مردم روبه  

 .خورد
اقدامات مثبتی که در برخی از کشورهای                
آمريکای التين مانند ونزوئال و اخيرًا بوليوی       

های مردم        در جهت منافع عمومی توده           
گيرد با دو نوع خطر            صورت گرفته يا می     

ها،      خطر اول همانا توطئه   .  جدی مواجه است  
های امپرياليستی       ها و فشارهای قدرت        دسيسه

روز اول ماه می     .  آمريکايی و اروپايی است    
جمهور جديد بوليوی، اوو             گذشته، رئيس  

هايی که پيش از            مورالس به يکی از قول        
انتخابات داده بود عمل نمود و منابع نفتی و              

هر چند  .  گازی اين کشور را ملی اعالم کرد        
 کمپانی   ٢۶اين اقدام بدون خلع مالکيت از              

نفتی خارجی موجود در اين کشور صورت           
گرفت اما اشخاصی مانند ِدماره، مدير کل               
کمپانی نفتی توتال فورًا تهديد کردند که                      
حاضر نيستند تحت هر شرايطی در بوليوی           

نشريه تايم در اواسط ماه می به نقل              .  بمانند
از جان نگروپونته نوشت که واشينگتن                     
تصميم گرفته تا آمريکای التين را مانند                     

 زير نظر بگيرد و به          »جنگ سرد  «دوران  
همين خاطر جاسوسان جديدی در کشورهای        
مختلف اين منطقه از جهان استخدام کرده يا            

يادآوری اين نکته خالی از فايده       .  خواهد کرد 
 DNIنيست که آقای جان نگروپونته رياست        

را در اياالت متحده آمريکا به عهده دارد،                 
 ١۵اش ايجاد هماهنگی بين           نهادی که وظيفه  

ارگان مختلف جاسوسی آمريکا همچون                   
CIA ۴۴اش برابر با      ی ساالنه     است و بودجه 

 .ميليارد دالر
خطر دومی که تحوالت اخير را در برخی               

کند      از کشورهای آمريکای التين تهديد می         
خطری خارجی و بيرونی نيست، بلکه                       

نخست اين که تمامی    !  خطری است از درون   
اين تحوالت در چارچوب نظم اقتصادی                   
حاکم بر اين کشورها که صدالبته نظم                          

ست صورت گرفته است و دوم            داری     سرمايه
اين که نظم سياسی اين کشورها نيز                               

نخورده باقی مانده است و کماکان                   دست
 .پارلمانی و غيرمشارکتی است

های نفتی خارجی در ونزوئال وادار              کمپانی
شدند که به شرايط جديد تن دردهند و به ويژه  

برداری از منابع         تری برای بهره        ماليات بيش 
احتماًال همين وضعيت در          .  نفتی بپردازند   

بوليوی پيش خواهد آمد و کمپانی نفتی                         
منابع بوليوی را     %  ٣٠اسپانيايی رپسول که    

 بيش از سه       ٢٠٠۵در اختيار و برای سال           
بدهی (ميليارد يورو سود خالص داشت                     

خارجی بوليوی برای همين سال نزديک به            
خواهد پذيرفت تا به    )  چهار ميليارد يورو بود   

. تر بپردازد       ماليات کنونی، بيش    %  ١٨جای  
اما قدر مسلم نه در ونزوئال و نه در بوليوی             

داران نخواهند پذيرفت که مثًال                  سرمايه
کارگران توليد و توزيع را کنترل کرده و از            

تر مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد              آن مهم 
 .حاکم گردد

از   –از نظر سياسی هم نيروهای واپسگرا            
 –نيروهای راست گرفته تا به اصطالح چپ         

آرايی       يا در برابر تحوالت اخير صف              
برای مثال  .  اند يا در تدارک آن هستند             کرده

جمهوری       در دسامبر آينده انتخابات رياست       
در ونزوئال برگذار خواهد شد و رقيب اصلی        

دمکرات به نام      –هوگو چاوز يک سوسيال        
به عبارت ديگر   .  تئودورو پتکوف خواهد بود   

نظام پارلمانی اين امکان را به پتکوف يا هر           
دهد تا قدرت سياسی را به            مرتجع ديگری می  

چنگ آورده و چندين سال تالش و مبارزه                
برای بهبود شرايط زندگی مردم را نابود و              

 .نيست کند
خوش        خالصه اين که آمريکای التين دست        

يک رشته تغيير وتحول اميدبخش برای                     
ای بهتر است، اين که اين تغيير و                       آينده

توانند ادامه پيدا کنند و تا              تحوالت تا کجا می   
توانند شرايط را برای گذار به                 چه حد می   

يگانه راه نجات بشريت از فقر، سرکوب و              
انواع ستم يعنی سوسياليسم آماده کنند وابسته         
به مبارزات طبقاتی جاری و آينده است و                  
همچنين نيروهايی که در اين مبارزات                       

ی        اگر طبقه .  شرکت داشته و خواهند داشت      
کارگر آمريکای التين بتواند جايگاهی رفيع          

کننده در اين مبارزات داشته باشد يا               و هدايت 
آن را کسب نمايد سرنوشت روشنی در                       
انتظار است، اما اگر نيروهای متزلزل و                  
بينابينی دست باال را در توازن قوا داشته                   
باشند آن گاه صحنه کدرتر خواهد بود و                     

 !تر       ها فزون       بيم

 ها و اميدها     بيم: تحوالت آمريکای التين
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 بی قاعده
 

 پاسخ به سواالت
ه                حه آرای نشري به علت ناخن خشکی صف
رده و            کار، ما همه ی سواالت را سانسور ک
ظور می              ن تنها جواب يکی از سواالت را م

 :کنيم
دن                      ن ه در ل ادی ک ب ن ع ري م شي منظور خان

د   ودن رم ران        ” :   ف ردم اي ن  م ک م ت    م  اس
د                   ن اش ه ب ت ی از دولت داش اي “ نارضايتی ه

می و                   ات ان خ اي ی آق ال م ت نارضايتی های اح
ه              رن دالشأن است و گ کروبی از پيامبر جدي

ان و         . . . مردم آذربايجان، کردستان، خوزست
ان در              وي ج ران و دانش ارگ ن طور ک ي م ه
جريان تظاهرات و اعتصابات شان و آتش            
ا                    م ي ر صدا و س ات زدن فرمانداری ها و دف

د                  رده ان . حمايت شان را از دولت اعالم ک
ن              ري ن شي البته اين خانم شيرين عبادی از اي
 .کاری ها زياد دارند و شما هم جدی نگيريد

 
 بی قاعده نويس

ادآور          شه ي ران همي المی اي وری اس ام جمه ن
وده های             شيدن ت خشونت، سرکوب،  به بند ک

ام ده           ل ع -تحت ستم ايران، بويژه کشتار و قت
ارز و آزادی                سان های مب ر از ان ها هزار نف

ا       .   خواه کشورمان بوده است    ه ب انسان هايی ک
پيکار خستگی ناپذير و گذشتن از جان خود،          
ارگران و             ا ک ام ب ا همگ د ت رده ان الش ک ت

اريخی             ارزات ت د مب شان  در رون  –زحمتک
ان های              طبقاتی توده ها  در جهت تحقق آرم
ت                ری و عدال نی براب سانی  يع زرگ ان ب

 .اجتماعی گام بردارند
اله ی            ت س ست وهف اريخ بي صل ت صل ف ف
تگيری،          ا دس واره ب المی هم وری اس جمه
ردم            دان م رين فرزن شکنجه و اعدام برومند ت

 ٣١ايران رغم خورده است که در اين ميانه            
رداد    عيد         ۶٠خ ق س اختن رفي ، روز جانب

ون       سلطانپور يکی ازدردناکترين صفحات جن
 . و جنايت جمهوری اسالمی ايران است

ارزين و               ای مب ی انته يره ب ان زنج در مي
ژه در صف جانباختگان            ران بوي انقالبيون اي
د           لطانپور همانن عيد س ام س ست، ن کموني
ی             ش انقالب ان در دل جنب دی غلط مرواري

شعر و صدای او، خروش    .   ايران می درخشد  
ران           تمديده اي ای س وده ه ارگران و ت خشم  ک

تم  .   بود بانگ رسای او همواره چه در نظام س
ت             ون وجناي ت جن ه در حاکمي اهی و چ ش
ردم            ج م ان  رن ام رس وری اسالمی،  پي جمه
ايران به گوش جهانيان و تبلور پايداری، اميد    
وده               ران ب ردم اي وده م دگی ت مبل رزمن و س

 .است
 سرنوشت چهل روزه زندگی سعيد در زندان     
تگيری در           ه  دس المی، ازلحظ وری اس جمه

م در روز عروسيش         ۶٠ارديبهشت ماه     ، آنه
اختنش در              ا روز جانب د ت  ٣١بر سر سفره عق

ن        سلی از مبارزي اک ن راژدی دردن خرداد؛ ت
ايران است که جمهوری اسالمی برگ برگ           
ود را در               اله ی خ ت س ست و هف اريخ بي ت
م           زان رق ن عزي شقاوتی جنون آميز با خون اي

 .  زده است
ام سعيد در                 ا ن ده ت با اينهمه آنچه باعث گردي
ان راه آزادی و             وه جانباختگ ل انب ان خي مي
دار           سان های بي سوسياليسم در ذهن همه ی ان
ر              الوه ب ردد؛ ع دگار گ ه مان اه جامع و آگ
تگی و             ود گذش ايی، از خ ستگی، توان برج
ره          شوريدگی همراه با شعور انقالبی سعيد؛ گ
ا شروع يک دوره ی                  اد او ب ام و ي خوردن ن
کنجه،             دان، ش ار از زن ستماتيک و خونب سي
ای               رکوب ه سيخته و س ام گ ای لج دام ه اع
وده             ران ب المی اي وری اس شيانه ی جمه وح

راه                  ه هم دام سعيد سلطانپور ب ا اع ه ب است ک
ارزين وپيکارگران راه            بيش از سی تن از مب

دالت و آزادی در روز            رداد     ٣١ع  ۶٠ خ
 .شروع گرديد

ارگران و               شار و سرکوب ک ال ف اگر چه اعم
توده های زحمتکش ايران از همان روز های   

وری اسالمی         يدن جمه درت رس ه ق نخست ب
اگر چه سياست سرکوبگرانه       .   آغاز شده بود  

ون در               رور انقالبي ا ت راه ب م هم ی رژي
ته             ايش گذاش ه نم شهرهای مختلف، خود را ب

ود اهد            .ب ران ش ردم اي يز م شتر ن ه پي ر چ اگ
ه             ورش ب جنايت های جمهوری اسالمی در ي
ان،        تان، آذربايج حرا، کردس رکمن ص ت
ران           تم اي خوزستان و ديگر خلق های تحت س

ا روز        خرداد سر آغاز يک          ٣١بوده اند؛ ام
ران          م اي دهه ی خونين از جنايت وکشتار رژي
ی از              لطانپور يک عيد س ق س ه رفي ت ک اس
ورش                ا ي ه ب ود ک ن روز ب نخستين قربانيان اي
المی              وری اس سيخته ی جمه ام گ لج
الين و                 ا فع ه تنه شتار ن تگيری و ک دردس
ارز و           ی مب ای سياس ازمان ه واداران س ه
وده              سترده ت ا سرکوب گ انقالبی، بلکه حتی ب
های مردم جامعه در جای جای پهنه ی ايران      

 .  خود را به نمايش گذاشت
درت خود            جمهوری اسالمی که بنيان های ق
س                 از پ ا و ب وده ه ر ت شار ب ال ف ر اعم را ب
ام شکوهمند             امی دست آوردهای قي گيری تم

شتر از               ٢٢ اه پي د م ود؛ از چن ته ب  بهمن گذاش
ا              ٣١ رکوبی نيروه روژه ی س رداد،  پ  خ

ری             سه  س ی را در جل ای انقالب ازمان ه وس
اه          ن م م در بهم ران رژي رده    ۵٩س دوين ک  ت

ود رداد         .  ب ط خ ازمان      ۶٠در اواس   س
ران      ق اي دائی خل ای ف ت(چريکه ا )  اقلي ب

ای            سه ه ورت جل ناد و ص ه اس تيابی ب دس
ود            ان رسمی خ مربوطه و چاپ آن  در ارگ

ماره       ار ش ای          ١١٢ک ت ه شای سياس ه اف  ب
م پرداخت     ده رژي دوين ش ناد    .  ت ر اساس اس ب

ا و  نيروهای سياسی               امی سازمان ه فوق تم
ا               ارزه وپيکار ب بر حسب مواضعشان در مب
دی و سرکوب آن             ته بن جمهوری اسالمی دس
زی            ه ري دی برنام ه بن ن طبق ر اساس اي ا ب ه

ود    ده ب ازمان            .  ش ام س دی ن ه بن ن طبق در اي
ق    دائی خل ای ف ت(چريکه ستين  )  اقلي در نخ

ی                  ه م ت ک رار داش ا ق ازمان ه ته از س دس
دند      ی ش رکوب م ست س ت   .    باي روع حرک ش

ق وتظاهرات       دين خل ازمان مجاه سلحانه س م
ا در روز          خرداد، فرصت     ٣٠مسلحانه آن ه

ا              المی ت وری اس رای جمه د ب ی ش مغتنم
ارزين و            ان مب نخستين قربانيان خود را از مي

د            ر گزين د ب ی در بن دانيان سياس ذا در   .  زن ل
ار ساعت  دست             زمانی کمتر از بيست و چه
ه                دام نزديک ب ا اع به جنايتی هولناک زد و ب

ی    ۴٠  تن از اعضاء و کادر های جنبش انقالب
ی               ل واه ه دالي ش ب اه پي د م ه از چن ران ک اي
دستگير و در زندان بودند؛ ظرفيت آدم کشی         
ش در                ش از پي ود را بي اری خ و جنايتک
ه                 ايش گذاشت،  ک ه نم د همگان ب معرض دي
ی از              لطانپور يک عيد س ق س ق رفي دائی خل ف

ود         ان جنايت آن روز ب ان و جانباختگ . قرباني
ا             ان ت جنايتی که در شکل های مختلف همچن

 .به امروز تداوم دارد

اطره  روز                عيد و خ اد س ت ي ی داش گرام
رگ          ادآور ب دائی، ي ز ف ن عزي اختن اي جانب
دان            شانی فرزن ارزات و جانف نی از مب خوني
برومند مردم زحمتکشی است که آوازه خوان      

د           وده ان ادآور سر    .  شور و عشق و انقالب ب ي
وری            داد جمه قاوت و بي ونين از ش صلی خ ف
اسالمی ايران است در کشتار و نابودی نسلی       
ادی            ير بني اپوی تغي ه در تک ارزين ک از مب

رای تحقق آزادی          . جامعه بوده اند  ه ب سلی ک ن
يفته           و عدالت اجتماعی پيکار کردند و جان ش
ش            سانی خوي زرگ وان ان ب ر آرم را برس

 .گذاشتند
و سعيد ترانه خوان هميشه عاشق آن دسته از     
ی                رای رهائ ه ب وده ک ران ب ون اي انقالبي
ر تالطم            کارگران و زحمتکشان،  در مسير پ
شه            ا اندي د وب ود شور دمي عر خ ا ش الب ب انق

يدائی         .   های خود شعور   ا عاشق و ش سعيد تنه
ش             ر آرمان ر س ان ب ه ج ود ک سل نب ن ن اي

ت د          .  گذاش وده ان مار ب ی ش د او ب ا .  همانن ام
يدائی             رين و ش بدون شک او يکی از عاشق ت
ه شور و شعور                ود ک ران ب ترين انقالبيون اي
ر             ان ه رمن ج ه خ ش ب ان آت ی او توام انقالب
ق                وگ رفي ه در س اه ک د آنگ ی زن سانی م ان
ن         ورائی ترکم بر ش اج ره رزمش، توم هم
ر        صحرا همچون آتشفشانی گر گرفته نهيب ب

شيد ا ...آ:  ک ا ...ی توم اج،  ..ج، توم ج، توم
 . ستاره ی سرخ ترکمنی توماج

اهی از              د م وز چن ه هن و چقدر دردناک بود ک
اين خروش آتشفشانی او نگذشته بود که خود        
ر            ر س ان ب ارانش ج سياری از ي د ب نيزهمانن
ن           ا تري رين و زيب ا آخ ت وب انش گذاش آرم
دگار زندگيش             ا شعر مان سروده خود که همان

تا تحقق "  سرودی ديگر گونه آغاز کرد"   بود  
 .سوسياليسم و رهائی انسان را نويد داده باشد

                     
 

 سعيد سلطانپورآتشفشان شور و عشق



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
 
 

K . A . R 
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60068  Frankfurt 
Germany 
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Amsterdam Z.O 
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K.Z 
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Vancouver   B.C 
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کمک های مالی خود را به شماره حساب          
راه           بانکی زير واريز و رسيد آن را به هم
کی از آدرس های                       ه ي ظر ب ورد ن کد م

 . سازمان ارسال کنيد
I. W . A  
6932641 Postbank 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴٧٩  شماره ٨۵نيمه  دوم خرداد 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

٨ 

      کمک های  مالی    
   کانادا

     دالر ١٠نفيسه ناصری          
     دالر٢٠         ستاره 
     دالر۵٠         الکومه
     دالر ٢٠         حسن 
  آمريکا

     دالرآمريکا٣٠        لس آنجلس 

  تظاهرات زنان در پارک ميدان هفت تير سرکوب شد
 خرداد نيروهای سرکوب        ٢٢روز دوشنبه      

گر جمهوری اسالمی به زنان و مردانی که             
در اعتراض به قوانين ارتجاعی و تبعيض              

 تير    ٧آميز جمهوری اسالمی در ميدان                   
گردآمده بودند، وحشيانه حمله ور شدند و                 

از ساعاتی پيش از     .  آنان را مضروب کردند    
آغاز تظاهرات نيروهای سرکوبگر جمهوری     

. اسالمی پارک ميدان هفت تير را قرق کردند       
با اجتماع تظاهر کنندگان نيروهای سرکوب          
رژيم به آنان حمله ور شدند، صدها تن را                  

 .مضروب و ده ها تن را دستگير کردند
 قبل از تظاهرات، رژيم جمهوری اسالمی             
تمام تالش خود را به کار برد تا مانع                             

چندين تن از فعاالن        .    برگزاری  آن شود       
جنبش زنان را احضار کرد و مورد                              

صبح دوشنبه قبل    .  بازجوئی و تهديد قرارداد    
از برگزاری تظاهرات به خانه و محل کار              
تنی چند از فعاالن حمله کردند تا آن ها را                  

اما اين تالش های مذبوحانه           .  دستگير کنند  
برگزارکنندگان مصصم    .  نتيجه ای نداشت      

بودند اعتراض خويش را نسبت به قوانين                
. زن ستيز جمهوری اسالمی ابراز کنند                     

بنابراين، نيروهای انتظامی رژيم محل                     
برگزاری تظاهرات را قرق کردند و با ورود        
تظاهرکنندگان، به ضرب و شتم آنان                           

در اين سرکوب وحشيانه، نقش             .  پرداختند
اين زن  .  ماموران انتظامی زن قابل توجه بود     

ستيزان مونث با وحشيگری به کسانی که                  
خواست شان حق برابر زنان با مردان در                
امر طالق، حق برابر زنان در امر                                
سرپرستی فرزندان، ممنوعيت چندهمسری          
برای مردان،حق شهادت برابر زنان با                      
مردان، افزايش سن کيفری برای دختران و            

 سال، و لغو قراردادهای موقت      ١٨پسران به   
کار بود، با باتوم حمله کردند و به ضرب و              

يک نماينده زن مجلس        .  شتم آنان پرداختند     
ارتجاع نيز ضمن تائيد سرکوب                                      

اين خانم ها از سر            :"  تظاهرکنندگان گفت  
تفريح جمع شده اند تا مقابل گروه ها و                          
سازمان های اقماری سازمان ملل                                  

 ."خودشيرينی کنند تا جايزه بگيرند
رژيم جمهوری اسالمی با حمله به تظاهرات         

 خرداد بار ديگر درنده خوئی و سرکوب          ٢٢
تظاهرات .  گری خود را به نمايش گذاشت            

 خرداد که       ٢٢سال گذشته زنان در روز               
مقابل در ورودی دانشگاه تهران برگزار شد،       

اما مبارزه ادامه    .  به همين نحو سرکوب شد       
تظاهرات امسال عليرغم تمهيدات              .  يافت

دولت، وسيع تر برگزار شد و در سطح                      
ايران و در سطح جهان از حمايت گسترده                

اما جمهوری اسالمی      .  تری برخوردار شد     
کودن تر از آن است که بتواند درک کند نمی           

توان با سرکوب، سيلی را که راه افتاده                       
اين سيل موانع    .  است، از حرکت باز داشت       

را از سر راه می روبد و با قدرت و شتاب                 
 . بيشتری به حرکت ادامه می دهد

طبق آخرين اطالعات رسيده از ايران، هنوز       
ده ها تن از دستگيرشدگان در اسارت به سر           
می برند و خانه گردی برای دستگيری تعداد         

. ديگری از فعاالن جنبش زنان ادامه دارد               
بايد با انتشار گسترده اخبار مربوط به                         
سرکوب تظاهرات،  دستگيری ها و جلب                
حمايت بين المللی، رژيم را افشا  و منزوی              

خواست آزادی دستگير شدگان و منع           .  کرد
پيگرد فعاالن جنبش زنان را بايد با استفاده              
ازاشکال مختلف مبارزه به رژيم تحميل                   

 .نمود
خشونت پليس در برخورد با       :  ٣بيانيه شماره 

 تجمع مسالمت آميز زنان را محکوم می کنيم
تجمع مسالمت آميز زنان در اعتراض به                  
قوانين نابرابر حقوقی و مدنی که قرار بود               

خرداد در پارک ميدان هفت تير           ٢٢امروز   
به صورت آرام برگزار شود با حمله                           

 .نيروهای انتظامی به خيابان کشيده شد
نيروهای پليس از ساعتی قبل اين پارک را              
به محاصره خود درآورده و با راندن مردم             
به خيابان و جلوگيری از برگزاری اين                      
مراسم، ترافيک شديدی را در منطقه ايجاد             

برخی نيروهای انتظامی، به                     .  کردند
خصوص نيروهای پليس زن، با اعمال                     
خشونت باعث اغتشاش شده و عده زيادی از         
شرکت کنندگان در اين تجمع آرام را دستگير        

 .کردند
ما بدين وسيله ضمن محکوم کردن برخورد           
و ضرب و شتم نيروهای انتظامی با زنان و            
مردانی که برای خواسته های ابتدايی و                     
حقوقی زنان در ميدان هفت تير به صورت             
مسالمت آميز و آرام در ميدان هفت تير                      
حاضر شده بودند، خواهان آزادی هر چه                 
سريعتر تمامی دستگيرشدگان و شهال                        
انتصاری که صبح امروز دستگير شد                        

 .هستيم
 گروه هماهنگ کننده 


