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کارگر راه برگی تک  
! اذر پنجاه  ساله شد16          

 
روزي که فرياد اعتراض به . شانزده اذر، روز دانشجو فرا مي رسد

ديکتاتوری، استبداد و حاکميت اقليتی ناچيز براکثريت عظيم مردم 
روزي که چکمه پوشان کودتاچي ، اعتراض . ايران است

دانشجويان  دانشگاه تهران را به گلوله بستند و سه دانشجوي 
اد آزاديخواهي و عدالت طلبي مروزي که ن. رز را به قتل رساندندبام

 سال، همچنان حکومت هاي 50جنبش دانشجويي شد و پس از 
  .استبدادي حاکم بر ايران، از فرا رسيدن اين روز به هراس مي افتند

اينک در پنجاهمين سالگرد روز دانشجو، دانشجويان ايران هر روز 
رزه براي آزادی و مردم ساالري و عدالت  آذر ميدانند و مبا16را 

بي سبب نبوده است که در تمام اين .  طلبي را امري تعطيل ناپذير 
سالها، جنبش دانشجويي لحظه اي از اعتراض به استبداد و حق 

در تمام اين سالها، سرکوب . کشي و نابرابري دست بر نداشته است
االن دانشجويي جنبش دانشجويی ، دستگيري  و تعقيب و مجازات فع

  .در صدر حکومتهاي شيخ و شاه قرار داشته است
  2                                 بقيه در صفحه 

----------------------------------------------------------------  
  
  بت روز جهانی حقوق بشرفراخوان به مناس   

                         
  8 در صفحه                                     

          
  

  ميمه تک برگیض                           
_________________________                    

                       
     اجالس رامون  پيمارکاريانروبن با   مصاحبه 
  !اخير فوروم اجتماعی اروپا             

  
  
  
  

    يکی از بنيانگذاران دستگاه قضايي اسالمي ُمرد
                         

  7در صفحه         علی دماوندی
  

                  
  
  

            
  ،"مجلس هفتم" حضور در           
  !!نيست" خوان هفتم"عبور از        

   آرش کمانگر                   
                                                                                  

" انتخابات"ين دوره مقامات رژيم اعالم کرده اند که هفتم
 يعنی کمتر از سه - مجلس شورای اسالمی، در روز اول اسفند

اين رويداد، مباحثات فراوانی را .  برگزار خواهد شد-ماه ديگر
  .در داخل و خارج از ايران دامن زده است

برای آندسته از نيروهای اپوزيسيون که هيچ اميدی به هيچيک 
با مواضع و تاکتيک از جناحهای حکومت اسالمی ندارند و 

های متفاوت، برای بزير کشيدن جمهوری اسالمی مبارزه می 
 که نام -کنند، ظاهرًا برای اتخاذ تاکتيک در قبال اين بالماسکه

 مشکل چندانی ندارند و تحريم آن -انتخابات بر آن گذاشته اند
از اينرو اپوزيسيون . يک پيش فرض محسوب می شود

عجله ای برای موضع ) استاعم از چپ يا ر(سرنگون طلب
گيری رسمی از خود نشان نمی دهد و علی العموم در درون 
خود با مشکلی بنام اختالف يا دو دستگی تاکتيکی روبرو 

اما در درون طيف اصالح طلبان درون و بيرون از . نيست
  حاکميت، قضيه تا حدود زيادی متفاوت است، 

  3     بقيه در صفحه                                          
------- ---------------- ---------------- ----------------  

  ! استتار مدارس ، ادامه جداسازی جنسی     
   مهرانگيزميناخانی                   

  5در صفحه                                                  

  
                                    

                              
                                                                          

ذاي کارکناناعتصاب غ  شجوئی ، سنگر آگاهی ومقاومت    دانجنبش   
  !پتروشيمی اراک 

  2          در ص 
  6در صفحه     حسين فرد وسی  
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  .......... آذر 16  ادامه از صفحه يک             
  

در شرايطی که هجوم افسار گسيخته حکومت اسالمي به 
رفي مردم ايران تمام حقوق اجتماعي و سياسي و ع

ادامه دارد و سياست حراج و به تاراج گذاردن تمام 
ثروت و منابع کشور، توسط روحانيون و آقازاده ها 
وتجار وابسته به دستگاه حکومتي امان از زندگي مردم 
بريده و امنيت شغلی و اجتماعي کارگران و مزدبگيران 
را از بين برده و مي برد و تمام امکانات اجتماعي از 
. جمله آموزش و بهداشت در حال خصوصي شدن هستند

اعتراض عليه اين سياست ضد مردمي جنبه اي همگاني 
جنبش دانشجويي با اعتراض به خصوصي . مي گيرد

شدن دانشگاهها و خوابگاهها، جنبش کارگری با 
اعتراض به خصوصي شدن کارخانجات و صنايع و 

تان منابع کشور، پرستاران عليه خصوصي شدن بيمارس
ها و خدمات بهداشتي ، معلمان عليه خصوصي شدن 
مدارس و آموزش، همه و همه نشانگر آنست که جنبش 
اجتماعي در ايران با مطالباتي يکسان و مشابه،اّما 
پراکنده عليه حکومت اسالمي و سياست هاي ضد 

بايد بر اين پراکندگي غلبه کرد . مردمي اش ايستاده است
  .نگی حرکات را بوجود آوردو زمينه هاي وحدت و هماه

 آذر، 16در اين شرايط بزرگداشت پنجاهمين سالگرد 
زمينه و بستر مناسبي براي هماهنگي مبارزات 
دانشجويان، کارگران و مزد بگيران ايران فراهم کرده 

مبارزاتي که براي ريشه کن کردن نابرابري، بی . است
ر  آذ16. حقوقی، تبعيض، فقر و استبداد در ايران است

را با تشديد مبارزه براي آزادی، برابری و مردم ساالري 
گرامي داريم و تمام دانشگاهها، مدارس، دبيرستانها، 

 16محالت و شهرهای ايران را با فرياد و اعتراضمان 
  . آذری کنيم

ما راه کارگري ها با شرکت در اين اعتراضات، 
 آذر را گرامي ميداريم و از همگان 16پنجاهمين سالگرد 

  .نيز چنين مي خواهيم
                                                                      

                                                          
   راه کارگر-سازمان کارگران انقالبي ايران

  82 آدر 7              
  
  
  
  

  
          

  
  !اعتصاب غذاي کارکنان پتروشيمی  
  
  

از روز شنبه هشتم آذرماه، اعتصاب غذاي سه روزه کارکنا
کارکنان پتروشيم. صنايع پتروشيمی اراک آغاز  شده است 

اراک، که در اعتراض به سياست خصوصي سازي صناي
پتروشيمی، هفته هاست در  اعتراض و اعتصاب هستند
هفته پيش اعالم کرده بودند که ازروز شنبه هشتم آذرماه ب

 روز اعتصاب غذا خواهند کرد و سپس باز در رو3ت مد
سه شنبه يازدهم آذر ماه در سالن آمفي تئاتر تجمع خواهن

اين تصميم زمانی اتخاذ شد که نمايندگان کارکنان صناي.نمود
پتروشيمی، از اعالم خواستها و مذاکراتشان با مسئولي

 با بحکومتي و هيأت مديره اين صنايع نتيجه اي نگرفته و
اين نمايندگان . اعتنايي مقامات رژيم اسالمي مواجه شدند

قبًال با رفتن به مجلس اسالمي ، همراه با ديگر نمايندگا
کارکنان پتروشيمی در آبادان و خارک و اصفهان، خواستها 

آنان خواهان آ. مطالبات برحق خود را اعالم کرده بودند
صوصي سازي صنايهستند که دولت اسالمي رسمًا طرح خ

پتروشيمی و واگذاري آن به بخش خصوصي را لغو کند و ا
فروش کارگران و کارکنان به بخش خصوصي خوددار

کارکنان پتروشيمی خواهان تضمين امنيت شغلي ت.نمايد
زمان بازنشستگي و باقي ماندن در صنعت نفت ايران هستند 

 حق کارگراسازمان ما با تمام توان خود از مبارزات بر
صنايع پتروشيمی حمايت می کند و از همه کارگران صناي
پتروشيمی، صنعت نفت و ديگر کارگران و مزدبگيران ايرا
دعوت می نمايد که مبارزه کارگران پتروشيمی را علي
سياست خصوصي سازي مورد حمايت قرار دهند و ب
هماهنگي مبارزات خود عليه سياست های ضد کارگری رژي
اسالمي و کارفرمايان و تقويت ارتباطات ما بين نمايندگا
کارگران و پيشروان اين حرکت ها، مبارزه براي دفاع از ح
کار، تضمين امنيت شغلي، ممنوعيت اخراج، حق اعتصاب 

طبعًا با گسترش اين مبارزات . تشکل را گامي به پيش برند
ن مبارزات حمايت خانواده هاي کارگري و شرکت آنان در اي

  .مي توان اين تهاجم را در هم شکست
  
  

   راه کارگر-  سازمان کارگران انقالبي ايران               
  

   1382 اذر ماه 7 جمعه                                          
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  ادامه از صفحه يک

  ........... حضور در مجلس هفتم   

  
قبال انتخابات مجلس، بحث بطوریکه نحوه موضع گيری در 

این . ها و اختالفات عدیده ای را در ميان آنها دامن زده است
 دائمًا 76اصالح طلبان در تمام سالهای پس از دو خرداد 

در رژیم " خوبی" مشغول پمپاژ این ایده بودند که اوًال جناح 
تئوکراتيک پيدا شده که ميتوان و باید از آن حمایت نمود و 

آن  محسوب شد، و ثانيًا باید با شرکت فعال متحد طبيعی 
در نمایشات انتخاباتی کشورمان و همزمان مخالفت با هر 
نوع تالش برای سرنگونی رژیم از طریق نافرمانی مدنی و 
جنبش های انقالبی مردم، زمينه را برای گذار تدریجی به 

پيروزی خيره . دموکراسی و حاکميت دمکراتيک فراهم نمود
ح طلبان در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و کننده اصال

دو "  و مهمتر از آن پيروزی خرد کننده77روستا در خرداد 
دیگر ) 78اسفند ( در انتخابات مجلس ششم" خردادیها

تردیدی برای این طيف از نيروهای سياسی ایران بجای 
نگذاشت که تحقق رویای استحاله دمکراتيک رژیم، روز به 

به تصور آنها، فتح قوه . دیکتر می شودروز به واقعيت نز
ریاست جمهوری، کابينه دولت (مقننه بدنبال فتح قوه مجریه 
زمينه را برای برگشت ناپذیری ) و شوراهای شهر و روستا

را " استحاله گرایی"روند اصالحات فراهم نمود و دکترین 
اما نه تنها چنين چيزی تحقق نيافت، . عمًال واکسينه کرد

ت عظيمی از مردم پی بردند منشاء اساسی بلکه اکثری
قدرت در آپارات جمهوری اسالمی، نه در دولت و مجلس، 
بلکه در داالن های تو در توی پشت این نهادهای صوری 

و موازی ناميده می " دولت سایه"نهفته است که اگر چه 
شوند، اما عملکرد آنها کامًال شرعی و قانونی است و 

نون اساسی رژیم حراست شده توسط اصول متعددی از قا
این حقيقت وقتی نمایان تر شد که در همان . است

نخستين هفته های آغاز مجلس ششم زمانی که 
نمایندگان مشغول بحث در مورد اصالح قانون مطبوعات 

که به اعتراف (بودند، خامنه ای با یک حکم حکومتی 
مجلسيان را از ادامه ) کروبی، شکی در قانونيت آن نبود

ث و بررسی آن الیحه برحذر داشت، هر چند حتی اگر بح
دخالت هم نميکرد، شورای نگهبان و مجمع " رهبر"

تشخيص مصلحت نظام، ّحی و حاضر بودند تا بر آن الیحه 
روند حوادث در تمام . اصالحی و نيم بند، مهر باطل بکوبند

دوران حيات  مجلس ششم، یکه تازی پی در پی قوه 
 مداوم خاتمی و دو خردادیها نيز ثابت قضائيه و عقب نشينی

کرد که رویای استحاله این رژیم قرون وسطایی بيشتر به 
انسداد "از اینرو اعتراف به . یک ماليخوليا شبيه بوده است

حتی در درون " بن بست پروژه اصالحات"و " سياسی
مخالفان دو آتشه بزیر کشيدن تماميت جمهوری اسالمی و 

با این همه و .  اپيدمی شده استانقالب نيز بدل به یک
عليرغم اذعان به شکست، هنوز بخش قابل توجهی از 
حتی اصالح طلبان غير حکومتی نيز حاضر به پذیرش راه 
سوم، یعنی کمک به جنبش های مستقل و اجتماعی و 

انقالبی مردم برای واژگونی استبداد دینی حاکم نشده ان
هم ا. ا می کنندو کم یا زیاد آرزوی تحقق رویای خود ر

اینروست که موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابا
مجلس هفتم، بدل به یک مسئله حياتی و سرنوشت سا
برای این طيف می شود و فراتر از اتخاد یک تاکتيک مقطع

این طيف که در اکثر انتخابات بعد از د.  جلوه می کند
 جوییخرداد حضور فعال داشته واصالح طلبی،  مسالمت

مماشات و گریزاز تحرکات انقالبی و نافرمانی مدنی مردم
کاراکتر سياسی آنرا تشکيل ميداده، اکنون روند حوادث 
واقعيات آنها را در نقطه ای گير انداخته که از یک طرف نم
توانند  چشم خود را در برابر شکست فضاحت بار اصال

چون سالهاهم( طلبان حکومتی ببندند و با خيال آسوده
فرمان شرکت در نمایش استصوابی حکومت عص) گذشته

و از طرفی دیگر، بخش قاب. شتر چرانی را صادر کنند
توجهی از آنها، شهامت آنرا ندارند که با نقد هزیمت و پروژ
رفرميستی خود، مردم را به نافرمانی و تحریم فرا خوانن

ریج گرا یعنی تاکتيک هایی که از اساس با دکترین تد
به همين خاطر، وقتی ب. استحاله طلب، در تضاد است

بحث های پاره ای از صاحب نظران این طيف نگاه می کنيم
گوئی عده ای را می بينيم که در وسط گرداب، برا

ممانعت از غرق شدن، مبادرت به چنگ زدن به هر خس 
  .خاشاکی می نمایند

الماسکه اواز اینرو بحث شرکت یا عدم شرکت در ب
در حاليک. اسفند، باالترین تيراژ را در درون همين طيف دارد

بخشی از آنها، با توجه به تحریم گسترده دومين دور
انتخابات شوراها توسط مردم، انسداد کامل موجود 
مساعد دیدن اوضاع بين المللی برای تشدید فشار ب

استصوابتماميت خواهان، دليلی برای شرکت در انتخابات 
نمی بينند و از طرح و تبليغ ایده رفراندم تحت نظار
سازمان ملل، حمایت می کنند، بخش دیگرهر گونه سخ
گفتن از تحریم را سوخت رسانی بيشتر به جناح محافظ

  .کار رژیم ميدانند
که ظاهرًا د" ( فدائيان اکثریت"مثًال در حاليکه جناح جپ 

ازمان با اعالم مشی پایاکنگره فوق العاده اخير این س
)دادن به جمهوری اسالمی بر جناح راست آن فائق آمد

سایت اخبار روز، حزب توده، بخشی از امضاء کننده گان 
تابان، مرتضی مل. ف" (بيانيه اتحاد جمهوری خواهان

و نيز بخشی از اصالح طلبا...) محمدی، مسعود فتحی و
وضوعيتی برامذهبی و غير مذهبی داخل کشور، م

شرکت در انتخابات مجلس هفتم نمی بينند، بخش دیگ
رضا فان"( ایران امروز"پاره ای از قلمزنان سایت : نظير

  ،...)یزدی، علی کبيری و 
بخشی از امضاء کننده گان بيانيه اتحاد جمهوریخواهان

 چپ ، بخشی از افرا–گرایشات راست درون طيف ليبزال 
 و غيره همصدا با بخش اعظم جبه" مذهبی- ملی" طيف 

دو خرداد، سخن گفتن از تحریم انتخابات را یک نو
در این بين هر چند تا ای. خودکشی سياسی ميدانند

لحظه هيچ حزب و تشکل سياسی اصالح طلبان درون 
موضع رسم) در داخل و خارج از ایران( بيرون حاکميت

 ضع را زود رسنگرفته اند و حتی بهزاد نبوی، اتخاذ مو
  4بقيه در صفحه                                          
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  ادامه از صفحه سه
    

   ...... حضور در مجلس هفتم             
  

 دانسته و آنرا منوط به نحوه برخورد شورای نگهبان کرده 
است ، با این همه الاقل در جبهه دو خرداد بنظر نمی رسد 

از نقطه نظر سياسی، . شته باشدایده تحریم طرفداری دا
بود " مشارکتی ها"بيشترین انتظار در جبهه مذکور متوجه 

که آنها نيز بعد از کنگره اخير خود، ثابت کردند که نه ميتوانند 
و نه می خواهند، حساب خود را از حساب جمهوری 

در همين راستا است که . اسالمی عزیزشان جدا کنند
در روزنامه ) ان مشارکتی هایکی از رهبر" ( جالئی پور"
اگر به اظهارات اصالح : " نوشت)  آبان28مورخ" (یاس نو"

طلبان داخل کشور توجه کنيم، متوجه می شویم کسی 
اما در اینکه اصالح طلبان در . بدنبال تحریم انتخابات نيست

شرکت کنند، اختالف " غير فعال"یا " فعال"انتخابات مجلس
  ."نظر وجود دارد
ميداند و " شرکت غير فعال" البته خود را مدافع جالئی پور

معتقد است که مشارکت فعال و رسمی در انتخابات منوط 
به تأمين شروط اصالح طلبان است که در محور آن، عدم 
تالش شورای نگهبان برای حذف نامزدهای اصالح طلب 

قرار دادرد یعنی شروط غير ) ازجمله اکثریت فعلی مجلس(
 حال شورای نگهبان پنهان نمی کند که ممکنی که از همين

نخواهد گذاشت، اصالح طلبان تجربه مجلس ششم را تکرار 
کنند، البته آنها خوب ميدانند که آن رویداد تکرار نخواهد شد، 
نه بدین خاطر که شورای نگهبان، تصميم گرفته دریچه های 
صافی را تنگ تر کند، بلکه اساسًا بدین خاطر که اکثریت 

 دیگر توهمی به اصالح -یژه در شهر های بزرگ بو-مردم
به همين خاطر برخی گمان زنی . طلبان حکومتی ندارند

می کنند که ممکن است بخاطر همين عدم مشارکت مردم 
و نيز حساسيت های بين المللی، تماميت خواهان لزومی 
به رد کردن  فله ای  نامزدهای اصالح طلب نداشته باشند و 

مين دوره انتخابات شوراها را تکرار ممکن است تجربه دو
کنند که در آن نه تنها  به اصالح طلبان حکومتی بلکه به 

 مذهبی هم اجازه - اصالح طلبان غير حکومتی و بعضًا ملی
خود نمایی دادند ولی چون اکثریت مردم در شهرها در 
انتخابات مذکور شرکت نکردند، اصالح طلبان شکست 

  . سختی خوردند
ور هم در مقاله خود متوجه این قضيه است و خود جالئی پ

می گوید که پایه اصلی اصالح طلبان آن چهل یا پنجاه در 
) در مقياس سراسر ایران(صدی که به هر حال ممکن است 

 درصد از 30در انتخابات شرکت کنند، نيست بلکه آن 
جمعيت شهرهای مهم است که اتفاقًا همين بخش جزو 

از اینرو مدافعين .  می شوندناراضی ترین افراد محسوب
شرکت در انتخابات، تمام آتشبار تبليغاتی خود را متوجه 
همين جمعيت شهری فعال و سياسی نموده اند تا با لطاف 

در این راستا آنها از کمک . الحيل بر یأس آنها فائق آیند
اتحادیه اروپا نيز برخوردارند که همچنان بر سياست دیالوگ 

ا همين جمهوری اسالمی پای می انتقادی و مماشات ب
  .فشارند

خواندن انتخابات مجلس هفتم" سرنوشت ساز"از اینرو با 
در افسانه. جلوه دهند" خوان هفتم" قصد دارند آنرا نوعی
خوان ها"خوان هفتم  جزو دشوارترین " هفت خوان رستم

است که عبور از آن، پيروزی نهایی را به ارمغان می آورد
هر ناظر بيطرفی ميداند و یا قاعدتًا باید بداند که دحال آنکه 

برابر مجلس هفتم و انتخابات کذایی اش، اساسًا دو را
یا به مجلس پنجم دیگری تبدیل شود : بيشتر وجود ندارد

یا تجربه مجلس ششم را تکرار کند، که در هر صورت
معنای جز اعالم دوباره شکست پروژه اصالح حکومت دین

  .دندار
در مجلس پنجم، اقليت اصالح طلب در محاصره اکثری
محافظه کار نتوانست کاری از پيش ببرد و در مجل

ششم، آنگاه که به اکثریت تبدیل شدند، در محاصر
حا" مقام معظم رهبری"شورای نگهبان و دیگر بازوهای

الیحه اصالح قانو: نيم بندترین لوایح بی خاصيت نظير
..انتخابات، لوایح دوقلوی ریاست جمهوری ومطبوعا، قانون 

بنابراین هوش زیادی طل. را نتوانستند بهتصویب رسانند
نمی کند که انسان بفهمد جز ایندو سناریو، نتيجه دیگر
پيش روی مجلس هفتم نيست و این عين آزمودن ، آزمود

  !!ها است
اما انگار اصالح طلبان حکومتی و حاميان آنها د

آنها ني. چاره ای جز در جا زدن ندارند" زیسيوناپو"طيف
ميدانند که سطح مطالبات اقتصادی، سياسی، فرهنگی 
اجتماعی مردم ایران، بمراتب از نسخه های تجویزی آنه
فراتر می رود، آنها می دانند که مردم از آنها عبور کرده اند 
آرزوی واژگونی جمهوری اسالمی و استقرار آزادی و عدال
را روز شماری می کنند، آنها ميدانند که عروج مجد
خيزشهای انقالبی، کليت نظام را نشانه خواهدگرفت 
ایشان را نيز جاروب و یا به حاشيه دنيای سياست پرتا

  . خواهد کرد
ترس از چنين سرنوشتی است که آنهارا با رژیم دین
شان، هم سرنوشت می کند، لذا ماندن و سوختن درزی

ای والیت فقيه را به کابوس انقالب عادالنه اکثریعب
ستمکش جامعه برای آزادی، سکوالر، استقالل، عدال

  .اجتماعی و در یک کالم منزلت انسانی ترجيح ميدهند
آنان که در حکومتند و از خوان قدرت و غارت بهره می برند
ميدانند که از چه دفاع می کنند، بيچاره آن به اصطال

ونی ، که در صفحات مطبوعات و اینترنت، پاپوزیسي
دمکراتيسم و جمهوریت و الئيسيته ميدهند،  اما در عم
مردم را به شرکت در انتخابات استصوابی اول اسفند دعو

اما هيچ ارزشی نداشته باشد" انتخابات"این . می کنند
این ُحسن را دارد که مشت دوستان دروغين مردم را بازت

  !!خواهد کرد
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  ! استتار مدارس ، ادامه جداسازی جنسی     
  

                                                        

0نزديک به «: می نويسد 82 آبان 5  خبرگزاری دانشجويان 
درصد دختران دانش اموز شيرازی از ناهنجاريهای جسمانی رن

عدم رعايت استانداردها در فضا و امکانات  آموزش...می برند 
همچون ميز و صندلی و از همه مهمتر عدم توجه به ورز

  ». مهمترين دليل ناهنجاری جسمانی در دختران است 
                                             مهرانگيزميناخانی

                                                                          
                                              

 آموزش و  دخترانه بطور آزمايشی در سطح استتار مدارسطرح 
    و اقدامات اجرايی پرورش شهر تهران  ، در حال پياده شدن است

راهنمايی و  مقطع ابتدايی ، در  مدرسه250ن تا کنون در آ
  . تحقق يافته است دبيرستان  با هزينه ای بالغ بر دو ميليارد ريال

  برای استتار مدارس به عبارتی ايجاد صومعه به نحوی که هيچ 
 ديوارهای مدارس  ارتفاع،ديدی از بيرون به مدرسه ممکن نباشد

وند با شيشه  از پنجره هايی که از باال باز می شافزايش می يابد و
از شيشه های رفلکس شايد به دليل . های مات استفاده می شود 

برای پاسخ به . هزينه های باالی آن تا کنون استفاده نشده است 
ارباب رجوع مرد در اين مدارس ، اتاقی در بيرون مدرسه ساخته 

  .شده است 
 .  استقرار جمهوری اسالمی از آغاز با استتار زنان تؤام بوده است 

بعد مقنعه و مانتوی . با شعار يا روسری يا تو سری شروع شد 
 استفاده از سپس ممنوعيت ..ارهای پاچه گشاد گشاد و شلو

سالها بود زنان برای حضور در بيرون خانه رنگی .رنگهای روشن 
  .  قهوه ای و مشکی نمی شناختند ،به جز سرمه ای

تران ممنوع شد و   در مدارس استفاده از معلم و دبير مرد برای دخ
از آنجائيکه هيچگاه امکانات برای رشد زنان به اندازه مردان نبوده 
است  ، دبيرستانهای دخترانه با کمبود دبير مواجه شدند در 

 فيزيک از ديپلم تجربی برای تدريس  - کالسهای رشته رياضی
استفاده می کردند و هنگامی که به خاطر کمبود اطالعات معلم ، 

ن با معلم درگير می شدند ، کالس رياضی دخترانه منحل دانش آموزا
  .می شد 

  در مراکز تربيت معلم و در مدارس شهرستانها و بسياری 
مؤسسات دولتی عالوه بر پوشش اجباری متداول ، پوشيدن چادر 

  .مشکی نيز اجباری شد 
ورزش زنان در .  ورود زنان به ورزشگاههای عمومی ممنوع شد 

جداسازی جنسی در اتوبوسها، تاکسی ها .وع شد محيطهای باز ممن
، پارکها و حتی در بيمارستانها و مراکز درمانی به مرحله اجرا 

در بيمارستانها و مراکز درمانی هم جداسازی جنسی به .درامدند 
معنای محروميت زنان از بهره گيری از تخصص و تجربه پزشکان 

  .مجرب بود 
دانشگاهها همپای فيزيک و نزديک به يک ربع قرن در مدارس و 

شيمی و ادبيات ، قران ، جهانبينی اسالمی ، اخالق اسالمی  و 
اخالقيات و احکامی که زن را جنس . احکام اسالمی آموزش ميدهند 

دوم ميشمارد و او را به تمکين فرا می خواند و از جسم او تابو می 
  .سازد 

ضربات .است اما نتيجه اين تابوسازی از مو  و بدن زن چه بوده 
جبران ناپذير روحی و جسمی عارضه مستقيم و نخست آن بوده 
است و واکنش و عکس العمل انتقام جويانه زنان پيامد سالها تحمل 

  . تحقير و آپارتايد جنسی 

  پوکی استخوان به علت کم تحرکی ، افسردگی و اضطراب و خو
  .مال می شود کم بينی عوارض محدوديت هايی استکه به زنان اع

اما تمام اينها در اين سالها نتوانسته اند حاکمان بنيادگرای چماقدا
را به عقب نشينی وادارد بلکه مقاومت و طغيان زنان است که دس

 آبان می نويسد 7ايرنا . اندرکاران را به تکاپو انداخته است 
متاسفانه دانش آموزان دخت...حجاب در مدارس حذف خواهد شد «
ه خاطر فشارهايی که به آنها در مدارس وارد می شود مسالب

حجاب را نمی فهمند و بالفاصله پس از خروج از مدرسه حجا
  ».خود را رعايت نمی کنند 

  بله ، حجاب درون مدرسه ، اما بيرون مدرسه به گونه ديگر اس
 مردا28زهرا رخشنده مسئول امور زنان در سازمان بهزيستی .

 ميليون نفر اعالم کر3را » تن فروش «ن ويژه نا بهنجار آمار زنا
 .  

 سال آموزش نماز و روزه و حجاب اسالمی ومحرم و ن25  بعد از 
محرم ، گشتيهای امر به معروف و نهی از منکر دختران و زنان ب

روزنام. حجاب را در خيابانها دستگير و مجازات می کنند 
شورای فرهنگی اجتماعی زنا«: مرداد می نويسد 29همشهری 

در بيانيه ای تاکيد کرد با وجود گذشت چندين سال از تصويب اي
هنوز فرهنگ صحيح حجاب اسالمی در جامع» عفاف « طرح 

اجرا نشده و مظاهر بد حجابی به گونه ای است که متصديان امر ر
  ».به چاره انديشی واداشته است 

صديان امور ، به فکر استتا  آری ، در ادامه چاره انديشی مت
مدارس افتاده اند تا شايد دختران بعد از ورزش و بازی و راحتی د

  .داخل مدرسه ، بيرون مدرسه حجاب را رعايت کنند 
  اين طرح مانند تمام طرحهای پيشين  مشکل متحجران تاري

آزادی انتخاب پوشش و برابری ز. انديش را حل نخواهد کرد 
 زنان و دختران ايرانی است و  سرنوشت آپارتايومرد  خواسته

  . جنسی محکوم به سرنگونی است 
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  ت سنگر آگاهی و مقاومجنبش دانشجوئی ،
   
  حسين فرد وسی

  
  

 اذر در جنبش دانشجوئی ايران  از اهميت ويژه ئی 16روز 
 در اين روز توان و ظرفيت جنبش . .برخودار بوده و هست

اين روز  چه .  خود را به نمايش می گذارديکبار ديگردانشگاه ، 
  سرنگونی نظام سلطنت،  ودر پروسه انقالب شکست خورده بهمن

و چه در دوران جمهوری اسالمی نقش تعيين کننده ای برای افت و 
و در مقابل جنبش آزادی .خيز جنبش اجتماعی بوده و هست
.  تاثير گذار بوده است ،دهخواهانه مردم از خود واکنش نشان دا

نظام سلطنت تالش داشت حاکميت خود را به صورت مشوق دانش 
 جلوه دهد و در اين راه هم فضای دانشگاهی کشور يسمو مدرن

 ميگرديد که طيف وسيعی از  همين امر موجب.توسعه داده ميشد 
جوانان با حضور در دانشگاه ، نخستين گامهای خود را در مبارزه 

   دانشگاه به سنگر آزادی تبديل شده بود و در .دارندسياسی بر
مقابل فرهنگ شاه دوستی و سيستم مونارشی نوعی جمهوريت در 

  يکو اين.ذهن دانشچويان و جنبش اجتماعی رسوخ پيدا می کرد
 روی ديگر نقش مردم در اين نگرش بود که تنها ،روی سکه بود
 مهوری اسالمی و هيوالی ج که خمينی، بود و توهمروح اعتماد

را، از دل انقالب شکست خورده بهمن  بر کشيد، که خود را 
برگزيده آسمان و زمين اعالم کرد، و هر مانعی را يا تصرف کرد 
از طريق اعتماد و باور های مردم، و يا با  شدت هر چه تمامتر آن 

د و باا يجاد فضای رعب و وحشت به اهداف خود منکوب نمورا
وئی هم از اين امر نه تنها دور نبود بلکه و جنبش دانشج. رسيد

هميشه نگاه ترديد آميز حاکميت اسالمی به آن خيره بوده است و 
اما در خرداد .   مراقب بوده استراحرکتهای فرهنگی و سياسی آن

 که جنبش اصالحات  به داليل گوناگون به حرکت در آمد فضائی 76
ی و مطالبات بر ايجاد نمود که جنبش دانشجوئی در پی کسب آزاد

 در تاريخ کهجنبش سالهای اخير.   حق خويش به ميدان آيد
نهای بزرگی هستند برای زمومبارزات دانشجوئی ثبت شده  آ

 جز وقفه های  اين جنبش. اجتماعی مردم ماهایبررسی جنبش
کت باز نمانده و مدام خود را به اشکال رکوتاه هيچ گاه از ح

 حرکت  آستانهدر. ته استاعترضی در سطح اجتماع عيان ساخ
 سر به دامن  تا حدودی اين جنبش78عمومی خود در تير ماه

اصالخات داشت و با توهم به موج ايجاد شده اميد داشت که به 
اما زمان بيان و مطالبات فرا رسيده .خواست های خود دست يابد

 اما زمانی که  با .بود که با توهمات جنبش به اصالحتن گره خورد 
 و جويان افتادند بسيجيان به جان دانش!!عيان جهان يبر شکالم ره

 ، هديه به رهبر پائين انداختند ا شعارآنها را از طبقات خوابگاه ب
 به تيز ترين بيان رسيد و حاکميت ها و مطالبات دانشجويانشعار

شعار سرنگونی  به نسبتی مطرح . طشت رسوائی اش از بام افتاد 
ئوال رفت و جنبش اجتماعی اين را  مشروعيت نظام به رير س،شد

و شعار های ضد استبدادی و آزادی .از جنبش دانشجوئی دارد
 بود ، که هنوز هم که هنوز است 78خواهانه دستاورد خيزش تير 

زندانيان سياسی و دانشجوی آن حيزش ضد اسبتدادی در زندانها 

بسر می برند و دانشجويان که دريافتند اسبتداد قادر به تحو
نی نسبتا پايارو نسبت به تحوالت دآنها توهم ، لذايش نيستخو
 تشکل ها باامرزبندیي  واز جانب ديگر به انشعابات.فتيا

 د بويژه اين خود راکه   .به جناحهای رژيم دامن زدوابسته  
  نشان داد که نظام در بحران مشروعيت خود فرو رفت82سال 
. احاطه کرده بوديم رارژو شورشهای اجتماعی  از هر سو بود

اين عدم مشروعيت خود را در حرکتهای دانشجوئی و حمايت هم
 درجه گرمای زير پا هميش. به خوبی عيان ساخت   ،جانبه مردم 

نشان می دهد وضعيت در حال دگر گونی است و يخ ها در حال آ
 به بهتري را دانش خود واين دماسنج در محيط علم. شدن است

رت نشان می دهد ، به همين دليل است که دانشگاه و دانشجصو
ی و آزادی خواهانه اين دوره اداز پيشگامان مبارزات ضد اسبتدا

جنبش دانشجوئی را می توان  نتيجه .  دنمبارزه مردم ما می باش
 ام . قلمداد کردچرخ مبارزهيکی از داليل به حرکت درآمدن 

 ضروريسجوئیشست که جنبش داخواستن تا توانستن فاصله اي
  از آن بياموزد  پنجاه ساله اشبا تکيه بر سوابق  تاريخ مبارزات

همين خاصيت ايستادن بود که به فوريت به يک جنبش سراسر
واز جانب مردم مورد استقبال و حمايت قرار گرفت. مبدل گرديد 

 شعار سرنگونی داده شد، هنوزکانونهايی ا وقتی78در سال 
 حکومت زيست می کردند و اما درويای استحالهدانشجويان در 

جنبش بعدی حتی انجمن های اسالمی به درکيری و بگير و بند ب
.حکومت رسيدند و آمد رفت به زندان برای آنها هم شروع شد
اين فاصله گيری جنبش دانشجوئی را از تماميت رژيم به نحو

ردتو اين نشان دهنده عمق شکاف بين طيف گس.پاسخ می دهد
از جان. دانشجويان و با انديشه ها و گرايشهای متفاوت است

 دانشجوئی همان مشکل مستقل و سراسریتشکل های ديگر نبود
  .است که  ديگر جنبش های اجتماعی ايران از ان رنج می برند

در ابتد. باشد آذر چند مورد قابل تاکيد می 16 در آستانه از اينرو 
 کليت نظام را ب به نسبت زدايی کاملجنبش دانشجوئی بايد ابهام

خودر نظر گرفتن موقعيت جنبش و زير ضرب نرفتن در اقدامات 
و برای اين هدف تنها همسنگر شدن با جنبش ض. نمايدبيان 

نان بامياسبتدادی ديگر مردمان می تواند حفاظی با درجه اط
ا اينکه به سازمان يابی خود به عنوان يک جنبدوم. دکنايجاد 

 ب خود می باشد دست بزند که  ويژهکه دارای مطالبات صنفی
 را  متشکیمی توان  نيروی وسيعمبارزه حول اين نوع مطالبات 

 دفاع از آزادی بی قيد شرط در محيط علم دانش ، بعالوه بانمود
 که بیرهايرفع هر گونه تبعيض اجتماعی بخصوص روی فشا

که اينها اگر چه شعا. دانشجويان دختر اعمال ميشود ،تاکيد کرد
می تواند خاکريزی باشد برای افق هايی که ن اما سرنگونی نيست

تنها از نخواستن حرفی در خود داشته باشد ، بلکه می توان
 اينکه چوا بروی جنبش دانشجوئی باز کند، نداز هايی راچشم 

ا خواستار باشند ، که در آن نه تنها از آزادنوع حاکميتی ر
عمومی برخودار باشند بلکه جدا از هر گونه آسمان و زمينی ا

دين و مسل جمهوريت  جدا از  همانااراده آنها سخن  گويد و آن
 است  و اين اوتوپيا نيسبر آزادی و عدالت اجتماعیو مبتنی 

    . تير ميباشد18 و  آذر16 بزرگ بلکه آرمان 
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7ه
  ازبنيانگذاران دستگاه  يکی     
   قضايي اسالمي ُمرد        

                         
  علی دماوندی                  

  
. آيت اهللا صادق خلخالي، اولين حاکم شرع دادگاههای انقالب اسالمي ُمرد

نام او با جمهوري اسالمي، امام امت، اعدام و قصاص وبي رحمي گره 
  خميني بود که پايه گذار سيستم   خلخالي مِرد مورد اعتماد . خورده است

قضايي حکومت اسالمي است که تا کنون هزاران نفر از مردم ايران را به 
 .مجازات  مرگ محکوم کرده است

اولين حاکم شرع دادگاههاي انقالب اسالمي، کار خود را با اعدام سريع 
گاه امنيت شاهنشاهي و حکومت برخي از بازماندگان و سرکردگان دست

نظامي نظير تيمسار ناجي، تيمسار رحيمی و خسرو داد آغاز کرد و با 
اعدام اميرعباس هويدا، نخست وزير پيشين حکومت شاه، به شهرتي بي 

حمايتهای بيدريغ خمينی از او ، وی را شمشير حکومت . مانند رسيد
 .کشور ساختاسالمي برای قلع و قمع مخالفان و ايجاد وحشت در 

شمشيري که هر حرکت اعتراضي مردم در مخالفت با اسالم ناب محمدي ، 
اشداء " به اين ترتيب صادق خلخالي، نمِاينده  .از نيام بر کشيده ِمي شد

بود؛ تا خشم و بيرحمي قوانين اسالمي را عليه همه مظاهر " ِعِلل الکفار
يب کردستان، ترکمن به اين ترت. ی که غير اسالمي بودند، به اجرا گذارد

ار . صحرا و خوزستان، جايگاه يکه تازيهای اين شيخ آدمخوار قرار گرفت
 ، که آغاز جهاد رسمي حکومت اسالمي عليه مردم 58 مرداد 28

کردستان بود؛ او نماينده تام االختيار خميني بود؛ که قدم به پاوه و سنندج، 
ر اولين روز و قبل د. سقز و مريوان و مهاباد و سردشت و بوکان گذاشت

از آنکه هليکوپترش به زمين نشيند، دستور اعدام اسيران و زندانياني 
.... احسن و شهريار ناهيد، هرمز گرجي بياني، رشوند سرداری و: چون
او همراه گروه چمران و پاسداران و کميته چي هاي انقالب . را داد

تي سر پايي و اسالمي، اعدامهای دسته جمعي مبارزان کرد را در محاکما
چند دقيقه اي سازمان داده و کشتار هاي وحشتناک قارنا، قه التان، 

تنها نمونه هايی چند از اقدامات اين دستگاه ... ايندرقاش و صوفيان و
 وي بعنوان حاکم شرع 60تا اواسط سال . وحشت در کردستان ايران است

را، دادگاههاي انقالب اسالمي، با بيرحمي و شقاوت در ترکمن صح
خوزستان و بسياری ديگر از نقاط کشور، حکم قتل و اعدام و قصاص 

اعدام توماج و يارانش توسط او، موجي از اعتراض را در . صادر کرد
با وارد شدن خبرگان آدمخواري چون آيت اهللا گيالني،  .ايران بوجود آورد

آيت اهللا موسوی تبريزی، آيت اهللا موسوي اردبيلی،  اسدا
ديگران به صحنه دستگاه جنايت قضايي ،  خلخالي به مأموريت ديگری 

اين بار او سرپرست کميته مبارزه با مواد مخدر شد و سياست  .گمارده شد
کشتار و اعدام قربانيان و فروشندگان مواد مخدربا بيرحمی تمام در اين 

بي آنکه موفقيتی نصيب طراحان اين کشتار .  عرصه نيز پي گرفته شد
  .ندک

 هللا الجوردي و

 صادق خلخالي، بنيانگذار سيستمی قضايي در ايران اسالمي شد که 
. جزمرگ، اعدام، قصاص، خشونت و بيرحمی ابزار ديگری نمي شناسد

بي سبب نبود که او از اين همه کشتار که حتي تعداد آنان را نمي دانست ، 
من : او در مصاحبه اي گفته بود. نه دچار عذاب وجدان بود و نه پشيمان

کم شرع بودم و پانصدو چند نفر از جانيان و سر سپردگان رژيم شاه را حا
اعدام کردم، اکنون در مقابل اين اعدام هايي که کردم نه پشيمانم و نه گله 

خيلی ها سزاوار . تازه معتقدم که کم کشتم. مند و نه دچار عذاب وجدانم
بود که و در مصاحبه ديگری گفته . اعدام بودند که به چنگم نيفتادند

  !نميدانم که چه تعداد را اعدام کرده ام؛ حتمًا از هزار بيشتر بود

حکومتي در آمد" اصالح طلبان"او پس از مرگ  خمينی به زمره  
اصالح طلباني که خواهان ادامه سياست  خمينی در همه زمينه ها بودند
اّما او که سه دوره در مجلس اسالِمي و دورهايی در خبرگان رهبري 

به اي.  سمت نمايندگی داشت، نتوانست به ارگانهای حکومتي راه يابد 
خاصر به حجره و فيضيه رفت و مشغول تدريس اسالم و فقه شد، ت

  .شاگرداني مثل خود تربيت کند
گرچه او از دستگاه قضايی حکومتي کنار گرفته بود؛ اّما سازمان 

نان در قتل و کشتاسيستمی که او يکی از بنيانگذاران آن بود؛ هم چ
مخالفان، بريدن زبانها و شکستن قلمها پيگير است و کار خلخالي 
  .گيالنی و الجوردي را  شاهرودی ها و سعيد مرتضوی ها ادامه ميدهند

باين ترتيب يکی از حبرگان آدمکش ُمرد و پرونده ای از کشتار و سرکو
گشوده شودبجا گذاشت که مي بايست در دادگاهي عادالنه و علني 

خلخالي بي ترديد تجسم نظام اسالمي، با همه خصوصيات ضد بشري ، ض
ترقيخواهي ، ضد زن، ضد آزادي خواهي آن بود؛ او ُمرد اّما مردم م

او يکی از بنيانگذارانش بود؛ کا براي سرنگون کردن حکومتي که
   نوامبر28       !فراواني در پيش دارند
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بت روز جهانی حقوق بشر و فراخوان به مناس
 خته شدن کشتار زندانيان سياسیابرسميت شن

  ايران به مثابه جنايت عليه بشريت
  

وق در آستانه روز جهانی حقوق بشر، ايران اسير دشمنان حق
 حقوق انهمچنان در صدر نقض کنندگايران . انسانی است

رار کننده قبشر، در رأس سازمان دهندگان جنايت دولتی، بر
آپارتايد مذهبی و جنسی، رکوردار بزرگترين زندان روزنامه 

  .نگاران در جهان ماست
در اين موقعيت سياه و دردناک است که رژيم اسالمی همچنان 
با بی اعتنايی کامل به حقوق انسانی مردم، اعتراضات 
کارگران و مزدبگيران، معلمان، پرستاران، زنان و جوانان و 

رغم افشای  علی. و مذهبی را سرکوب می کنداقليتهای ملی 
ای، عالی جنابان سرخ پوش   دست اندرکاران قتلهای زنجيره

 کنند  میو خاکستری پوش در ايران حکم قتل و جنايت صادر
 زهرا کاظمی ای با قتل طراحان پروژه قتلهای زنجيره و

 که احمد باطبی ربايی های تازه  و آدم کانادايی-عکاس ايرانی 
 را در پناه   ، پروژه های  سعيد امامین نمونه آنستآخري

  .رهبر حکومت اسالمی به اجرا می گذارند
 دسامبر روز صدور اعالميه جهانی حقوق 10در سالروز 

 سالگرد قتلهای زنجيره ای ، سالگرد جان   در آستانهبشر و
،  محمد مختاری باختگان راه آزادی انديشه و بيان و قلم

، احمد ميرعاليی، داريوش فروهر، پروانه محمد جعفر پوينده
فروهر، سعيد سيرجانی، غفار حسينی، مجيد شريف، احمد 
تفضلی، ابراهيم زال زاده، حميد حاجی زاده، جمشيد پرتويی، 

 که اين قتلهای سياسی، اعالم می داريم.....پيروز دوانی و
 تا 60ادامه سياست قتل عامهای گسترده و وحشتناک سالهای 

ای سياسی  مردم ايران خواهان محاکمه آمرين قتله. است67
اکنون که . کاران عليه بشريت هستنددر ايران به عنوان جنايت

عمومی مردم ايران برای افشای حقايق پنج سال از خواست 
 احقاق عدالت گذشت واين قتلها

و  سياست سرکوب، دستگيری وزندان و شکنجه افشاکنندگان
واده های  وکالی مدافع خان-پرتو افکنان بر اين جنايات 

  .  اقدامی ديگر نکرده است-قربانيان قتلهای سياسی 

0046-  31   -  139897                              ه است، رژيم اسالمی جز ادامه   

ما امضاء کنندگان اين فراخوان با اعالم يک هفته اعتراض از 
 دسامبر و با 15 تا دوشنبه 2003 دسامبر 8روز دوشنبه 

ورهای محل سکونت خود به تدارک حرکات اعتراضی در کش
راه می ها و تضييق حقوق بشر در ايران به هنقض آزاد

خواهان محاکمه سران حکومت اسالمی بشريت مترقی ، 
بخاطر جنايت عليه بشريت در يک دادگاه بين المللی و 

ته شدن کشتار زندانيان سياسی سياسی در برسميت شناخ

 ت60ای تمامی سالهای ننگين حکومت اسالمی بويژه ساله
  . جنايت عليه بشريت هسيتم به مثابه 67
  

 :   امضاء فراخوان دهندگان 
انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدت_ 1   

   پاريس_ايران
 انگلستان _انجمن دفاع از زندانيان سياسی ايران_ 2   
گوتنبر,آميته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ايران _ 3   
 سوئد_ 
هانوور_ عدالت اجتماعی ,آزادی, برای جمهوریتجمع _4   
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           ضميمه تک برگی راه کارگر                             
  

                                           

  
  

  ! ی اروپا اجالس اخير فوروم اجتماعرامون روبن مارکاریان پيمصاحبه با 
  

              
م اجتماعی ورفيق مارکاریان دومين فور:  راه کارگرتک برگی

  م اجتماعیواصوال چرا فور. اروپا در پاریس برگزار شد
   اروپا ؟ و سابقه آن چه می با شد؟

  
 دومين فوروم اجتماعی جهانی در ُپرتوالگره برزیل تصميم 

شترک هر گرفت که برای تمرکز بيشتر بر روی مسائل م
قاره، مناطق جغرافيائی نظير خاورميانه و یا ( منطقه 

و نيز به مثابه پيش تدارک فوروم اجتماعی ) کشورها 
فوروم های ) که به طور ساالنه تشکيل می شود( جهانی

اولين فوروم اجتماعی اروپا در نوامبر . قاره ای تشکيل شود
وافقات از جمله ت.  در شهر فلورانس ایتاليا تشکيل شد2002

این کنفراس  سازماندهی تطاهرات سراسری صلح 
. نوامبر عليه جنگ قریب الوقوع آمریکا عليه عراق بود15در

( این پيشنهاد به تائيد سومين فورم اجتماعی جهانی
رسيده و به سازماندهی بزرگترین ) ُپرتوالگره برزیل

 2003 فوریه 15تطاهرات ميليونی صلح در سطح جهان در 
 آمریکا به عراق مبدل شد که یک پيروزی عظيم عليه تهاجم

  .برای جنبش جهانی ضدسرمایه داری و جنبش صلح بود
  

 فوریه را باید به حساب جنبش 14 آیا جنبش :تک برگی
ضدسرمایه داری جهانی نوشت و دیگر این که عليرغم ابعاد 
تمام جهانی و ميليونی جنبش صلح  نتوانست مانع از جنگ 

  شود؟
  

 جنبش یک جنبش صلح بود که دائره آن بسيار این" مسلما
وسيع تر از  جنبش ضدسرمایه داری جدید بوده و تشکلها، 
نيروها و جنبشهای صلح طلب در مقياس وسيع  و فعاالنه 

ابتکار این حرکت اما همانطور که در . در آن شرکت جستند
این تجریه .  باال گفتم با جنبش ضدسرمایه داری جهانی بود

که هر گاه  جنبش ضدسرمایه داری جهانی با نشان داد 
مسائل و درخواستهای  مشخص  مردم جهان پيوند یابد چه 
. نيروی عظيمی عليه سرمایه جهانی به صحنه خواهد آمد

 فوریه نتوانست مانع از 15این حقيقتی است که جنبش 

تهاجم نظامی آمریکا شود اما از سوی دیگر هيچ تردیدی 
ن جنبش به لحاظ سياسی دولت نمی توان داشت که  ای

آمریکا را در افکار عمومی بين المللی منزوی ساخته و 
موجب شد که دولت بوش نتواند مجوز تهاجم نظامی با 

به بيان . امضای شورای امنيت  سازمان ملل دریافت کند
دیگر بوش و متحدانش به لحاظ سياسی قبل از این که 

  .منزوی شدند" جنگ آغاز شود کامال
   بر گردیم به دومين فورم اجتماعی اروپا، :رگیتک ب

  
 نوامبر در پاریس 15 تا 12دومين فوروم  اجتماعی اروپا از 

محل تشکيل فوروم پاریس و سه منطقه .  تشکيل شد
. حومه آن بود  که به اصطالح حومه های سرخ هستند

عليرغم تاثيرات مخرب فروپاشی بلوک شرق و نيز خطاهای 
فرانسه که نفود این حزب را به فاحش حزب کمونست 

کمترین حد ممکن  از  پس از جنگ دوم جهانی رسانده 
است شهرداران هر سه منطقه همچنان از  حزب  

این مناطق در ضمن از جمله زادگاه . کمونيست هستند
. های جنبش سوسياليستی و کارگری فرانسه هستند

برگزاری اجالس های فوروم در چند محل مزبور هدفش 
ت دادن تعداد هر چه بيشتری از مردم عالقمند این شرک

که بخشی مهمی از آن ها در شمار  حاشيه ( مناطق
به مباحثات فوروم بود اما متقابال ) شدگان  هستند

پراکندگی مناطق مشکالت زیادی برای مشتاقان شرکت در 
  .سيمنارهای مورد عالقه اشان را فراهم می ساخت

ر  دستور کار این اجالس  محورهای عمده مباحثات که د
  عبارت بودند از، . قرار داشت

عليه جنگ طلبی جهانخوارانه , ادامه پيکار برای صلح
  سرمایه و برای اروپا  و جهانی عاری از جنگ و تسليحات،

عليه تعرض نئوليبراليسم،عليه پدرساالری، برای اروپائی 
  اجتماعی  مبتنی بر حقوق دمکراتيک،

برای جامعه ئی مبتنی بر عدالت عليه منطق سودجوئی و 
اجتماعی، محيط زیست حفاظت شده و حاکميت بر توليدات 

  غذائئ،
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عليه روند کاالسازی، برای اروپای دمکراتيک در عرصه 
  اطالعات،فرهنگ و آموزش،

عليه نژادپرستی، خارجی ستيزی، برای حقوق برابر و 
دیالوگ فرهنگها و برای اروپائی که  از ورود مهاجران و 

  پناهندگان استقبال ميکند، 
عالوه بر موضوعات فوق که محورهای اساسی بودند طيف 
وسيعی از مسائل نظير نقش فمينسم در جنبش های 
اجتماعی، تقابل ميان احزاب سياسی و جنبش های 
اجتماعی، حقوق کودکان، جنبش فلسطين، بدهی های 
جهان حاشيه سرمایه داری و نيز مسائلی همچون الگوی 

در دستور مباحثات و تبادل .... ادی سوسياليسم اقتص
نظرها قرار داشت که فهرست کامل آنها را می توان در 

  سایت فورم اجتماعی اروپا در آدرس زیر مشاهده کرد  
http://www.fse-esf.org  

  
  250 سخنرانی، نزدیک 57برای مباحثات فوق حدود 

  .ودسمينار و به همين اندازه کارگاه پيش بينی شده ب
  

 از نظر تعداد و ترکيب  شرکت کنندگان چه :تک برگی
تفاوتی با اولين فورم اجتماعی اروپا در فلورانس وجود 

  داشت؟    
  

 هزار نقر از فعالين جنبش ضدجهانی شدن 60 حدود 
در مقایسه با . نئوليبرالی در این فوروم شرکت داشتند
لين فعا) ایتاليا(فوروم اجتماعی اول اروپا در فلورانس

بيشتری از اروپای مرکزی و شرقی شرکت داشته و به آن 
بنابراین . ها وقت بيشتری برای سخنرانی داده شده بود

می توان گفت که فورم دوم اجتماعی اروپا این بار اروپائی 
. تر شده بود اگر چه همچنان وزن اصلی با اروپای غربی بود
 اهميت این مسئله در آن جاست که با ورود کشورهای

اروپای شرقی به اتحادیه اروپا  حوزه جغرافيائی اتحادیه 
ریشه دواندن جنبش ضدسرمایه . گسترش خواهد یافت

داری جدید به این مناطق، که به دليل تجربه نظام استالينی 
چپ در آن ها بشدت ضعيف شده  است، می تواند جنبش 
ضدسرمایه داری جدید در ا روپا و  اقدامات تمام اروپائی 

  . را تقویت کندجنبش
 اما تظاهرات پایانی در فلورانس توانست قریب :تک برگی

یک ميليون نفر را بسيج کند در حالی که تظاهرات پایانی 
 نوامبر حداکثر صدهزار شرکت کننده 15پاریس در روز شنبه 

  داشت؟
  

در ایتاليا به دالئل گوناگون تظاهرات پایانی . درست است
سابقه تظاهرات جنوا و . کردابعاد توده ای عظيمی پيدا 

کشته شدن یکی از فعالين در جریان سرکوب پليسی، 
قطب بندی فضای سياسی در سطح احزاب اپوزیسيون 
عليه برلوسکونی در ارتباط سرکوب وحشيانه اعتراضات 
جنوا، مقابله سندیکاها با قانون اخراج برلوسکونی که منجر 

ازجنگ دوم به بزرگترین اعتصاب و تظاهرات عمومی پس  
شرایطی را به وجود آورده بود ... جهانی در ایتاليا شده بود

که بسيج احزابی نظير حزب تجدید بنای کمونسيتی و 
جریانات جنبشی چپ رادیکال ایتاليا و به ویژه اتحادیه های 
کارگری موجب برانگيختن یک جنبش توده ای بزرگ در روز 

ی توده ای به صحنه آمدن جنبش ها. پایانی تظاهرات شد
در سطح ميليونی شرایط عينی خاصی را می طلبد که در 
ایتاليا فراهم بود و در فرانسه بر عکس چنين شرایطی 

اما هسته اصلی فعالين شرکت کننده در . غایب بودند
فوروم در مقایسه با فلورانس به گفته سازمان دهندگان 

و باالخره تظاهرات صدهزا. گسترش هم پيدا کرده بود
ی در کشورهای اروپائی خود یک اقدام توده ای در خونفر

     .توجه است
  

 بر می گردیم به مباحثات فوروم، در ميا:تک برگی
مجموعه مباحثات  مسائل مربوط به اروپا سهم اصلی را ب

آیا به این دليل که بهر حال ای. خود اختصاص داده بود
  فوروم، فوروم اجتماعی اروپاست؟

  
اروپا امروز در رون.   که این طور باشدطبيعی است  

پيوستن بخشی ا.  تحوالت بسيار تعيين کننده قرار دارد
کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا و گستر

 کشور، تدوین قانون اساسی اتحادیه د25اتحادیه  به 
دستور کار سران این کشورها  قرار گرفته و پيش نویس آ

قرار اس. ستن تهيه شده استتوسط والری ژیسکارد
طرح مزبور در ماه مه سال آینده به تصویب اجالس سرا

بدون وارد شدن در جزئيات. کشورهای اتحادیه اروپا برسد
می توان گفت که به لحاظ دمکراسی این قانون اساس
گامی به عقب نسبت به دمکراسی بورژوائی کشورها

ر چه بيشتر از رمکه موج نئوليبرالی آن را ه( اروپائی
در شرایط حاضر  است که نقش ارگان ها) تهی ساخته

غيرمنتخب را به صورت چشم گيری افزایش می دهد 
که برخی آن را ا( کسری دمکراسی موجود در اتحادیه را 

نهادی م) ملزومات  دوره شکل گيری قلمداد می کردند
ی اجتماعمبنا" الگوی نئوليبرالی"از نظر اجتماعی . سازد

این قانون اساسی را تشکيل می دهد و در نقطه مقابل آ
اروپائی ناميده می شود قرا" الگوی اجتماعی"چه که  

این مجموعه در صورت رسميت یافتن به معنای نقط.. دارد
عزیمت جدیدی برای تعرض نئوليبرالی به دست آوردها
اجتماعی اکثریت اروپائيان خواهد که حاصل نسل ه
مبارزات  جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی اروپائ

اگر چنين باشد اکنون آلترناتيو جنبش ضدسرمای. می باشد
داری در باره همه جوانب زندگی شهروندان اروپا نه د
شمار مسائل مجرد تئوریک بلکه وجوه گوناگون پيکار برا

مقاومت در برابر نهادی شدن ماشين   فراملی 
کی است که هدف آن له کردن دمکراسی و حقوبوروکراتي

اجتماعی شهروندان اتحادیه به نفع طبقات حاکم اروپائ
اروپای اجتماعی با حقو"بنابراین وجوه گوناگون . است

خصل"  اروپای نئوليبرال"در برابر الگوی " کامل شهروندی
  . نمای پيکارهای آینده خواهد بود

  
ی است که شروع شده اس این مبازرات از مدت:تک برگی

و در کشورهائی مانند فرانسه و ایتاليا از جمله بسيار قو
  بود،

  
در فرانسه جنبش عظيمی در براب. درست است" کامال

سياست رفورم در نظام بازنشستگی و آموزشی صور
این گون. گرفت و تا مرز  اعتصاب عمومی پيش رفت

ئوليبرالی که ببا تشدید رفورم های ن" مبارزات مسلما
سرعت زیاد در کشورهای اروپائی در حال به اجراء نهاد

  شدن است تشدید خواهد شد
  

 آیا وجود اختالفات که ناشی از طيف بسيا:تک برگی
گسترده شرکت کنندگان در فورم است موجب نمی شو

  که اقدامات مشترک تضعيف شود؟
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سم اختالفات الاقل در مرحله کنونی مبارزه عليه نئوليبرالي
موجود نقش تضغيف  کننده نمی تواند داشته باشد به این 
دليل روشن که اکنون آن چه که در دستور روز قرار دارد 
مقاومت عليه تعرض نئوليبرالی و دفاع از دستاوردهای 

در " اتقاقا. اجتماعی تاکنونی شهروندان اروپاپی است
ربيات مرحله کنونی مبارزه آن چه که مهم است تبادل تج

مشخص مبارزه ميان فعالين، تحکيم شبکه ارتباطات و ایجاد 
ساختارهای الزم برای بسيج های مبارزاتی و اقدامات 
مشترک است که فوروم ها بهترین مکان برای عملی 

یکی از نقاط بسيار برجسته و . ساختن آن ها بوده و هستند
درخشان فوروم ها از سوئی تماس مستقيم و بدون 

لين  با یک دیگر، از سوی دیگر تبادل نظر ميان واسطه فعا
متفکران و   کارشناسان عرصه های مختلف با هم و باالخره 

این تماس ها هم . ارتباط مستقيم هر دو دسته با هم است
تجربيات مبارزاتی را به طور جهشی رشد می دهد و هم 
تئوری ها را در معرض داوری و محک قرار  داده و آن را با 

نگاهی به . ت مبارزه عملی در پيوند قرار می دهدمقتضيا
مسير طی شده پس از برگزاری اولين فورم اجتماعی 

 در پرتوالگره برزیل شاهد این 2001جهانی در ژانویه 
  . مدعاست

  
 کدام مسائل مهم بين المللی در  فورم مورد :تک برگی

  توجه بود؟ 
  

اشغال :مبوش بياندازی" نقشه راه"بگذارید نگاهی کوتاه به 
افغانستان و عراق و پس از  آن  کشيدن چاشنی مسئله 
فلسطين به قصد اعمال کنترل کامل بر این نقطه 
استراتژیک از  جهان و  آن گاه به سراغ سایر کشورهای 

سياستی بود که مرحله به ...  رفتن " محور شيطان "
مرحله برای ساختن امپراطوری آمریکائی باید طی می 

ط جنگ افغانستان همچنان ادامه دارد بلکه اما نه فق. شد
دولت آمریکا و متحدانش در ادامه اشغال عراق درمانده و به 
مثابه نيروی اشغالگر با جنگ ضداستعماری کالسيکی 
مواجه شده اند که هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده 

به شکست انجاميده و اقدامات " نقشه راه."ميشود
نه فقط به تروریسم هار اسالمی قهرطلبانه امپریاليسم 

پایان نداده بلکه بهترین سوختبار را برای گسترش آن در 
 .چهار گوشه جهان فراهم کرده است

جهانی سازی نظامی گری، جنگ با توجه به حقایق باال،
طلبی جهان خوارانه دولت آمریکا و متحدانش   برای 

در  سروری بر جهان ، مسئله صلح و تشدید پيکار برای آن  
راس مسائل بين المللی مطرح شده در  فوروم قرار  

از جمله مسائل مهم دیگر مسئله فلسطين بود که  .داشت
  . مباحثات مهمی به آن اختصاص داده شده بود

  
بيانه پایانی جنبش های " سندی تحت عنوان :تک برگی

" اجتماعی شرکت کننده در دومين فورم اجتماعی اروپا
نبش ها چنين بيانيه ای امضاء چرا ج. منتشر شده است

می کنند و نه همه شرکت کنندگان، این بيانه شامل چه 
   نکات مهمی  است؟

  
فوروم هيچ نوع سندی را به نام کل فوروم منتشر نمی کند 
. به طوری که برای همه شرکت کنندگان مقيد کننده باشد

 2001 آوریل 9پس از تشکيل اولين فوروم اجتماعی در 
توسط " منشور فوروم اجتماعی جهانی "سندی به نام
کميته سازماندهی فورورم اجتماعی " که  " سازمان هائی 

با " این سند بعدا. را ایجاد کرده بودند منتشر شد" جهانی

شواری بين الملل"  به تصویب 2001 ژوئن 10تغييراتی در 
سند مزبور مورد نقد بخشی ا. رسيد" فوروم  اجتماعی

ها و شرکت کنندگان قرار دارد زیرا اینمایندگان جنبش 
در غياب طيف وسيع شرکت کنندگان و توس" سند اصوال

این روش کار بحرا. سازمان دهندگان ان تدوین شده است
زا   در دومين فوروم اجتماعی جهانی تا حدی تصحيح شد
و  توافق شد که جریانات گوناگون شرکت کننده در فورو

م  بيانيه های مشترک منتشر کنند کدر صورت توافق با ه
شرک" جنبش های اجتماعی"از جمله می توان به بيانيه 

بيانيه جنب"کننده در دومين فوروم اجتماعی جهانی ، 
"بيانيه هيئت های نمایندگی آسيا"، "های سندیکائی

اشاره کرد" بيانيه شبکه پاسيفيک"و " بيانيه زنان آسيائی"
د) 2003ژانویه (ماعی جهانیدر سومين فوروم اجت

پرُتوالگره نيز  بيانيه ای توسط جنبش های اجتماعی منتش
در حکم بيانيه اصل" در بيانيه جنبش ها که معموال. شد

فوروم می باشد  توافقات در مورد اقدامات مشترک برا
  . یک سال آینده اعالم می شود

  
ي بيانيه جنبش های شرکت کننده در دوم:تک برگی  

  فوروم اجتماعی اروپا  شامل چه نکات مهمی است؟
  

بيانيه فورم اجتماعی اروپا بيانيه ای مختصر و مفيد اس
بسيج عليه جنگ . که بر دو نکته مهم انگشت نهاده است

نيز عليه تحميل الگوی نئوليبرالی بر اروپا که در باال در بار
ام بزرگ داین بيانيه به ویژه  دو اقد. آن ها صحبت کردیم

بسي: سال آینده را در  همين راستا پيش بينی می کند
 مارس یعنی سالگرد حمله به عرا30عليه جنگ در روز 

 سازمان طرفدار صلح  در آمریک200که به درخواست 
 ماه مه روز تصویب قانو9صورت گرفته است و نيز 

اساسی اروپا برای  سازماندهی یک آکسيون بزرگ علي
  ! قانون اساسی اروپامضمون

  
 در داخل فورم اجتماعی اروپا دو فوروم دیگ:تک برگی 

مقامات فوروم های محلی" و " فوروم زنان اروپاپی" یعنی
علت برگزاری این دو فوروم  چه بود؟" اصوال. نيز برگزار شد

  
 علت برگزاری فوروم زنان فقدان فضا، وقت و تریبون الز 

 در فوروم برای پرداختن به جوانبرای زنان شرکت کننده
این  مسئل. گوناگون مسائل مربوط به جنبش زنان بود

ب. خودش را در فورم های جهانی و قاره ای نشان داده بود
همين خاطر نمایندگان جنبش های زنان وابسته به فورو
قرار گذاشتند که  یک روز کامل را  به مساپل مربوط ب

ده و به مسائل گوناگون مربوط بجنش زنان اختصاص دا
مسئله مهم دیگر اتخاذ موض. تبعيض عليه زنان به پردازند

مشترک   فعالين زن اروپائی عليه تصویب قانون اساس
 فوریه تشکيل شده و بيانه ا12این فورم در روز . اروپا بود

این ابتکار نشان دهنده بلوغ جنبش زنان . نيز صادر کرد
 زنان در جنبش ضدسرمایه داری جدید دچالشی است که

آن ها مصمم شده اند که با انعکا. برابر خود قرار داده اند
و بازتوليد ستم جنسی و سنت های پدرساالری در درو
جنبش ضدسرمایه داری جدید که به زنان نقش درجه دو
می دهد به طور اصولی مبارزه کنند و معضالت جنبش زنا

تی  که الزمه آن است طرح کرده و از پرا با شدتی و قدر
  .صحنه به جلوی صحنه پيکارهای اجتماعی بياورند

  
   و اما فوروم مقامات محلی چيست؟:تک برگی
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از سال " فوروم مقامات محلی برای ادغام اجتماعی "
 به ابتکار شورای شهر ُپرتوالگره  و به موازات اولين 2001

ف اصلی این هد. فوروم اجتماعی جهانی شکل گرفت
فوروم گردهم آوردن مقامات حکومت های محلی از سراسر 
جهان برای تدوین و به اجراء نهادن پيشنهادهائی در مورد 
چگونگی پيش برد امر صلح ، حقوق بشر و عدالت اجتماعی 

به موازات  دو اجالس . از طریق یک رشته همکاری است
 دومين و سومين فوروم اجتماعی( دیگر فوروم جهانی

" فوروم مقامات محلی"اجالسی های دوم و سوم )  جهانی
تصميم گرفته شده است که . نيز برگزار شده است

در شهر بارسلون اسپانيا " فوروم مقامات محلی"چهارمين 
 برگزار 2004 ماه مه 9 تا 7توسط شهرداری این شهر از 

  .در پاریس بخش اروپائی این فوروم گرد هم آمد. گردد
نظر می رسد که انعکاس دومين فوروم  به :تک برگی 

. اجتماعی اروپا مانند فوروم اجتماعی اول در فلورانس نبود
در نشریات انگليسی زبان جز چند ستون کوچک مطلبی در 

تنها یکی از . باره حادثه ای به این اهميت نوشته نشد
خود سفرنامه خود را " وب الگ" خبرنگاران گاردین در

سی و سایر رسانه .بی.ورد بیهمين مسئله در م. نوشت
  .های بزرگ تصویری مطرح بود

  
برلوسکونی و . از نظر انعکاس تفاوت بسيار بود" مسلما

گردانندگان رسانه های اصلی جهانی تصور می کردند که 
در فلورانس حوادث جنوا تکرار خواهد شد و بنابراین آن ها 
می توانند خوراک تبليغاتی خوبی عليه جنبش ضدسرمایه 

اری جدید به دست آورند و به جهانيان بگویند این مدعيان د
را ببينيد که  چگونه فلورانس گهواره رنسانس " جهان دیگر"

اما هوشياری جنبش . را به آتش و خون کشيده اند
ضدسرمایه داری در کنترل باندهای آشوب طلبی که  
بهترین بهانه را برای سرکوب و تبليغات منفی به دست 

م موجود می دادند موجب شد که راهپيمائی نگهبانان نظ
فلورانس با آرامش برگزار شده و به این ترتيب برلوسکونی 

آن راهپمائئ " و امپریاليسم رسانه ای ناکام شوند و متقابال
با عطف . عظيم ميليونی به ناچار از رسانه ها منعکس گردد

توجه به این تجربه و بلوغ جنبش ضدسرمایه داری جهانی 
در .  این بار رسانه ها توطئه سکوت را پيشه کردندبود که

نشریه حزب کمونيست " هومانيته" مطبوعات فرانسه
فرانسه، لوموند و ليبراسيون بودند که مسائل مربوط به 

  .فوروم را انعکاس دادند
  

 هزار نفر 60 آیا شرم آور نيست  در حالی که :تک برگی
ارج فعال و عالقمند به مسائل سياسی با تحمل مخ

مسافرت و صرف وقت حول مهم ترین مسائلی که 
سرنوشت بشریت را رقم ميزند به بحث و تبادل نطر فشرده 
می پردازند اما این حادثه بزرگ هيچ انعکاسی در نطام به 
اصصالح رسانه ای جهانی که مدعی تجسم آزادی اطالعات 

  به عنوان یک حق شهروندی هستند، نداشته باشد؟
  

م  که سانسور فقط سانسور دیکتاتوری توجه داشته باشي
" در اشکال کالسيک آن مثالاز طریق  تيغ عریان سرکوب 

سرمایه از طریق .  رژیم جمهوری اسالمی نيستنظير
قبضه نظام رسانه ای  چالش اجتماعی و سياسی  عليه 

این سانسور . خود را به شکل هماهنگی سانسور می کند
سرمایه انحصاری نشان دهنده خصلت بشدت ضددمکراتيک 

یکی از دست آوردهای مهم جنبش . معاصر است
ضدسرمایه داری جدید ایجاد شبکه اطالع رسانی آلترناتيو 
به ویژه از طریق اینترنت بوده است که اگر چه به هيچ وجه 

با نظام عطيم رسانه ای معاصر که در قبضه انحصارات قرا
م دارد قابل مقایسه نيست اما الاقل روزنه ای مه

  . مستقلی را به سوی آزادی اطالعات می گشاید
  

 با توجه به همه آن چه که گفته شد ترازنام:تک برگی
  دومين فوروم اجتماعی اروپا را چگونه ارزیابی می کنيد؟

  
اروپا هم به خاطر تشدید روند اصالحات نئوليبرالی، پيوست
کشورهای جدید به اتحادیه اروپا و تصویب قانون اساس

دید و هم تعریف نقش خود در عرصه رقابت های بيج
امللی ميان قدرت های سرمایه داری آبستن تحوالت مهم 

دومي. گسترش پيکاری های اجتماعی و طبقاتی است
فوروم اجتماعی اروپا یک گام مهم دیگر در فشرده کرد
صفوف فعالين جبنش های گوناگون اروپائی  و ایجا

 عملی ضروری ميان آن ها بودهماهنگی های نظری و
برای این که جنبش ضدسرمایه داری جدید در سطح فعالي
باقی نماند باید با مبارزات مشخص شهروندان در سط
ملی، اروپائی و نيز بين المللی عليه سياست های سرمای
داری معاصر و تهاجم نئوليبرالی در سطوح گوناگون پيون

در این عرصه در سطح بياز نمونه های درخشان . یابد
از ای.  فوریه عليه جنگ بود15المللی تطاهرات ميليونی 

موارد می توان همچنين به اعتصاب عمومی در ایتاليا د
سال گذشته عليه قانون اخراج اشاره کرد که به بزرگتری
آکسيون توده ای دوره بعد از جنگ در ایتاليا مبدل شد

ستان در همين هفته نيز دبسيج  عليه سفر بوش به انگل
شمار اقدامات توده ای بسيار موفق با انعکاس قوی د

بهر حال این چالش واقعی اکنون در براب. سطح جهانی بود
دومين فورو. جنبش ضدسرمایه داری جدید قرار دارد

اجتماعی اروپا سهم مثبتی در این تالشهای برای خود ثب
  .کرد

  
گری از جنبش ضدسرمایه دارجوانب بسيار دی.:تک برگی

جدید مطرح است که  ما در شماره های آینده تک برگی ب
از شما برای شرکت در این مصاحب. آن ها خواهيم پرداخت

  .تشکر می کنيم
  

                     


