
!  کارگران جھان متحد شوید  

 براى

 یک دنیاى بھتر
 نشریھ حزب اتحاد کمونیسم کارگرى  

 چھارشنبھ ھا منتشر میشود

260 
  e.mail: siavash_d@yahoo.com  1391خرداد  31 - 2012ژوئن  20

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سیاوش دانشور: سردبیر  

اساس سوسیالیسم انسان است 
. چھ در ظرفیت جمعى و چھ فردى
سوسیالیسم جنبش بازگرداندن 

.اختیار بھ انسان است  

منصور حکمت    

 

 

 

 

 
 سیاوش دانشور

 

 

 خرداد 30در سالروز 
 

 
سال پیش  31.  خرداد بود 30ژوئن برابر با  19دیروز 

کودتای :  در اینروز در ایران کودتائی خونین آغاز شد
و نسلی کھ  57ضد انقالب اسالمی بر علیھ انقالب 

ھدف این کودتا درھم .  سودای آزادی در سر داشت
و نسل انقالبیونی بود کھ بھ  57کوبیدن خونین انقالب 

جریان اسالمی خمینی کھ توسط کنفرانس گوادلوپ بھ 
انقالب آزادیخواھانھ مردم ایران تحمیل شد رضایت نداده 

انقالبیونی کھ بھ تمھیدات سیاسی و زد و بندھای .  بودند
 22موئتلفین جھانی و داخلی خمینی وقعی نگذاشتند و در 

اما .  بھمن با قیام رژیم سلطنتی را سرنگون کردند
ماحصل قیام بدلیل محدودیتھای آن انقالب و از جملھ 
فقدان یک حزب سیاسی کارگری کھ بتواند بعنوان 
سخنگوی انقالب و استقرار آزادی و برابری و رفاه عمل 

 -کند، قدرت سیاسی بدست جریان اسالمی خمینی 
سخنگویان و رھبران جبھھ ملی، نھضت .  بازرگان افتاد

آزادی، گروھھای ناسیونالیست موسوم بھ لیبرال تا امثال 
حزب توده و فدائی اکثریت از حامیان پر و پا قرص 

اگر حزب توده و فدائی اکثریت بدلیل ضد .  خمینی بودند
آمریکائی گری بودنشان در سیمای خمینی مرتجع رھبر 

کشف کرده بودند، بخشی دیگر از "  ضد امپریالیست"
چپھای ناسیونالیست و مائویست و تروتسکیست موئتلف 

رژیم اسالمی یعنی بنی صدر و "  جناح لیبرال"و حامی 
 . شرکا بودند

 
قیام علیھ رژیم شاه خواست خمینی و جریان اسالمی 

قرار بود قدرت سیاسی و ماشین دولتی رژیم سابق .  نبود
طی روندی دست بدست شود و از گزند انقالب مصون 

ھمان روندی کھ امروز در مصر و تونس و .  بماند
اما کارگران، زنان، و نسل . کشورھای منطقھ طی میشود

  ،یادداشت سر دبیر

 

 

 بیانیھ حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 

 جنگ، جامعھ و قدرت سیاسی ،کمونیسم کارگری

 

 مراسم دھمین سالگرد درگذشت منصور حکمت  

  
 تریبونال بین المللی رسیدگی بھ جنایات رژیم اسالمی

 

 قابل حمایت یا محکومیت؟
 

 12صفحھ آذر ماجدی                                                                           

 

 ”دادگاه دھھ خونین“
 

 تریبونالی برای افشای جنایات رژیم اسالمی
 

 3صفحھ آذر ماجدی                                                     

 

 دو انتخابات، یک فرزند
 

 5صفحھ پدرام نواندیش                                                

 

 : ھجوم بھ فعالین کارگری

 وحشت از قیام گرسنگان

2صفحھ   

 
 

 "حکمتیست –حزب کمونیست کارگری "در حمایت از بیانیھ  
 

 "پیرامون تحریمھای اقتصادی و فضای جنگی"
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جدید انقالبی در خیابانھا و بخشا 
احزاب و سازمانھای .  مسلح بودند

. سیاسی فعالیت علنی داشتند
چماقداری و ترور و سرکوب بود 
اما ھنوز دینامیزم انقالب زنده 

باالئی ھا ھنوز نمیتوانستند .  بود
انقالب را مختومھ اعالم کنند 
ھرچند بسیار قبلتر بھ ھمت رسانھ 

کرده "  اسالمی"ھای غربی آن را 
بھمن  22این اوضاع از .  بودند

طول کشید و  60خرداد  30تا  57
خرداد کودتای خونین آغاز  30در 
رژیم اسالمی کار ناتمام رژیم . شد

شاه را تمام کرد و بھ خونین ترین 
را  57شکل انقالب آزادیخواھانھ 

 . درھم کوبید
 

مھم است چون  60خرداد  30
روز تولد و استقرار واقعی 

قبل از .  جمھوری اسالمی است
خرداد نیز جنایت و سرکوب  30

 28از جملھ در .  وجود داشت
بھ فرمان خمینی بھ  58مرداد 

کردستان یورش کردند و 
ماه  5وسیعترین جنایات را تنھا 

بعد از انقالب علیھ مردم 
زحمتکش در کردستان مرتکب 

در اصفھان بھ صف .  شدند
کارگران بیکار شلیک کردند و در 
ترکمن صحرا علیھ زحمتکشان 

در تھران و .  جنایت کردند
شھرھای دیگر جناب سروش و 
شرکا بھ دانشگاھھا ھجوم آوردند 
تا بین دانشگاه و حوزه پیوند 
برقرار کنند و ناف این پیوند را با 
ریختن خون دانشجویان کمونیست 

خرداد کل  30اما در .  بریدند
نیروی ارتجاع تازه بھ قدرت 
پرتاب شده فشرده شد و خونین 
ترین برگ تاریخ سیاسی ایران 

خرداد آغاز  30.  ورق خورد
گسترده جنایاتی در این دھھ بود 
کھ تا امروز ادامھ دارد و قربانیان 

. بیشماری بجا گذاشتھ است
تف "، "لعنت آبادھا"خاوران ھا، 

 

 

 خرداد 30در سالروز 
 

 
و گورھای دستجمعی "  آبادھا

بی نام و نشان در چھار گوشھ 
ایران محصول دھھ شصت 

 . است
 

اما اینروزھا و بعد از سھ دھھ 
در لندن دادگاھی بطور 

در .  سمبولیک برگزار میشود
این دادگاه بخش بسیار کوچکی 
از قربانیان و بازماندگان 
آشویتس اسالمی در ایران 
گوشھ ای از خاطرات این 

. دوران سیاه را بازگو میکنند
زندانیان سیاسی سابق و 
اعضای برخی از خانواده ھای 
جانباختگان در مورد آنچھ بر 

. آنھا گذشتھ است سخن میگویند
ھدف اینست کھ این دوران 
سیاه در متن دنیای مملو از 
جنایت و کشتار از خاطره ھا 

بعنوان کسی کھ .  محو نشود
شاھد جنایات فراموش نشدنی 
ای بوده ام در این تریبونال 
بعنوان شاھد حضور یافتم و 
تالش کردم با یادآوری از 
ھمرزمان و ھم بندی ھایم بر 
گوشھ بسیار کمی از پرونده 
سنگین جنایات اسالمی در 

باید .  ایران نور بیاندازم
امیدورار بود و تالش کرد کھ 
جمھوری اسالمی بھ روشی 
انقالبی سرنگون شود و 
دادگاھھای واقعی و علنی و 
عادالنھ و منتخب تشکیل و 
سران و کاربدستان جنایت علیھ 
مردم طی سھ دھھ گذشتھ در آن 
محاکمھ شوند و بازماندگان و 
قربانیان نیز بھ جھان اعالم 
کنند کھ آمده اند تا با کنار زدن 
این پرده تاریک بھ چرخھ 
جنایت و انتقام و خونخواھی 

 . پایان دھند
 

 

*** 
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در دھمین سالگرد درگذشت منصور حکمت کھ در ھفت ژوئیھ در 
شرکت  ،برگزار میشود"  بنیاد منصور حکمت"ھایگیت لندن توسط 

این مراسم را بھ مکانی بزرگ و شایستھ برای گرامیداشت یاد . کنید
و دست آوردھای این متفکر بزرگ مارکسیسم و کمونیسم کارگری 

از تمامی عالقمندان و دوستداران منصور حکمت انتظار . تبدیل کنیم
میرود کھ سھم خود را در برگزاری موفق این رھبر کمونیست و 

 . دوست داشتنی ایفا کنند
 

اما ھمزمان در ھر گوشھ ای از  ،این مراسم در لندن برگزار میشود
از .  این دنیا کھ ھستیم میتوانیم یادش را در این روز گرامی بداریم

ھر کجا کھ .  مراکز کار و زندگی گرفتھ تا دانشگاھھا و خیابانھا
 . بھ ھر شکلی کھ میتوانیم ،ھستیم

 

از  ،حزب اتحاد کمونیسم کارگرى از ھمرزمان منصور حکمت
و از ھمھ کسانى  ،از انقالبیون ،از دوستدارنش ،کارگران کمونیست

دعوت میکند کھ در مراسم  ،کھ تحقق آزادى را در کمونیسم میجویند
یادبود و بزرگذاشت دھمین سالگرد او کھ توسط بنیاد منصور 

 .  حکمت سازمان داده شده است شرکت کنند

 

 زنده باد کمونیسم منصور حکمت
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ژوئن مرحلھ اول   ١٨دوشنبھ "
دادگاه رسیدگی بھ جنایات 

، ۶٠جمھوری اسالمی در دھھ 
یکی از سیاه ترین دھھ ھای تاریخ 
بشری، در مرکز حقوق بشر 
سازمان عفو بین الملل در لندن 

روز  ۵این مرحلھ بمدت . آغاز شد
مرحلھ دوم در . ادامھ خواھد داشت

ماه اکتبر در شھر الھھ برگزار 
  .خواھد گردید

 
دوشنبھ صبح با سیاوش دانشور 
کھ یکی از شاھدان جنایات رژیم 
در این دادگاه است، بھ محل دادگاه 

از اینکھ باالخره دادگاھی .  رفتیم
حتی نمادین برای افشاء و ثبت 
بخشی از جنایات این رژیم 
سرکوبگر ممکن شده بود، ھیجان 

طی بیست سال اخیر .  زده بودم
تالش ھای مختلفی از جانب 
اپوزیسیون چپ برای تشکیل چنین 
دادگاھی انجام گرفتھ بود کھ ھمھ 
آنھا بعلل مختلف نیمھ کاره رھا 

راستش منھم مانند .  شده بود
بسیاری دیگر کھ در این دادگاه 
شرکت نکردند و یا اظھارنامھ 
حقوقی آنرا پر نکرده بودند، تا قبل 

. از تشکیل دادگاه خوش بین نبودم
از ابتدا ھم این پروژه را چندان 

اما زمانی کھ برایم .  جدی نگرفتم
مسجل شد، این بار دادگاه تشکیل 
خواھد شد شادی و ھیجان خاصی 

  .بر من غالب شد
 

ھمھ ما کسانی کھ در این مقطع 
علیھ رژیم اسالمی فعالیت می 
کردیم، بنوعی عمیق از این 
جنایات متاثریم، حتی اگر خود بھ 
اسارت نیافتاده باشیم و یا 
خویشاوندی را از دست نداده 

ھمھ ما رفقای عزیزی را .  باشیم
در این دوره از دست داده ایم؛ 
رفقایی کھ بعضا فقط با یک اسم 

 

 ”دادگاه دھھ خونین“
 تریبونالی برای افشای جنایات رژیم اسالمی

  
 آذر ماجدی

مستعار می شناختیم، چرا کھ 
شرایط مبارزه مخفی برای 
حفظ امنیت خویش و سازمان 
مان ایجاب می کرد کھ در 
مقابل یک رژیم بورژوایی کھ 
آمده بود تا انقالب مردم را 
سرکوب کند، پیشگیری ھای 

. امنیتی را کامال رعایت کنیم
رفقای عزیزی کھ با ھم برای 
ھدف مشترکمان یعنی ایجاد 
یک جامعھ آزاد، برابر و مرفھ 
برای ھمگان، با قاطعیت و 
تالش بی نظیر فعالیت می 
کردیم، بحث می کردیم، نشریھ 
توزیع می کردیم، جلسھ تشکیل 
می دادیم، از دست پاسدار فرار 
می کردیم، با حزب هللا درگیر 
می شدیم، جلوی زھرا خانم ھا 

برخی از .  می ایستادیم
رفقایمان را در خیابان روز 

خرداد، در حال عبور و   ٣٠
مرور از دست دادیم، 

. گرفتنشان و دیگر ندیدمشان
برخی را بھ خانھ ھایشان 
ریختند و بردند و حتی 

. جسدشان را کسی دیگر ندید
 ۶٧ھزاران نفرشان را در سال 

ھیات مرگ اعدام کرد و اجساد 
نیمھ جانشان را در کامیون ھا 
ریخت و در گورھای 

برخی .  دستجمعی مدفون کرد
زیر شکنجھ جان سپردند، 
برخی خودکشی کردند و برخی 
دیگر تعادل روانی شان را از 

 .دست دادند
 

روزھای پر از تب و تاب از 
ببعد را از یاد   ۶٠خرداد   ٣٠

نبرده ایم؛ انتظار برای چاپ 
روزنامھ ھای عصر کھ لیست 
برخی از اعدام شدگان را 
منتشر می کرد و اینکھ چگونھ 
ساکت و پر از ھراس این 
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روزنامھ ھا را ورق می زدیم و 
بدنبال نام رفقا و عزیزانمان می 

حیرت و خشمی کھ بر قلب .  گشتیم
ھایمان مستولی می شد وقتی یک 
لیست چند صد نفره را می دیدم کھ 
بیش از نیمی از آن فقط یک اسم 

اصغر، فرھاد، سیما، :  کوچک بود
پس از .  …  نازنین، زھرا، احمد

دقایقی دیگر چشمانمان نمی دید، 
مغزھایمان ثبت نمی کرد، 

منکوب و .  گوشھایمان نمی شنید
بھت زده بر جای خود خشک می 

"شدیم چگونھ چنین جنایتی ممکن : 
"است؟ چگونھ می توان یک " 

سالھ را در خیابان   ١۶نوجوان 
گرفت و بعد از یکی دو ساعت 
بدون اینکھ حتی اسم و آدرسش 
معلوم باشد، بدون اینکھ خانواده اش 

می "  مطلع باشند، تیرباران کرد؟
دانستیم کھ اینھا اسالمی اند و 
شقاوت شان در درندگی بسیار 
است؛ می دانستیم کھ یک ایدئولوژی 
حی و حاضر دارند کھ بھشان اجازه 
و توجیھ گردن زدن کافر را می 
دھد؛ می دانستیم کھ برای این قرون 
وسطایی ھا سن معنا ندارد، وقتی 

سال و نیم بالغ است و آماده  ٨دختر 
سالھ دیگر  ١۴ -١٣تجاوز، نوجوان 

یک مرد و زن کامل محسوب می 
شود؛ و اصوال اینھا حتی مجبور 
نبودند ژست یک دولت مدرن 
سرکوبگر را ھم بگیرند؛ اگر رژیم 
شاه در سالھای آخر سلطنت باید 
چیزھایی را انکار می کرد و ژست 
تمدن می گرفت، اینھا این مالحظھ 

می دانستیم کھ اینھا .  را ھم نداشتند
آمده اند تا یک انقالب را سرکوب 
کنند، و لزوم این سرکوب، کشتار 

اما .  وسیع و ارعاب وسیعتر است
 .باز شوکھ می شدیم

 
یادم نمی رود کھ چگونھ یک روز 
کھ از قرار تشکیالتی برمی گشتم، 

مھدی میرشاھزاده، دوست خوب 
و عزیزم کھ ضمنا رفیق 
تشکیالتیم بود را در خیابان تاج 

چند ماھی می شد کھ .  اتفاقی دیدم
بعلت مخفی کاری تشکیالتی ندیده 
بودمش؛ آدرسش را نمیدانستم، 
اطالعی از او نداشتم؛ حتی خبر 

. نداشتم کھ ازدواج کرده است
نگاھی پر محبت و احوالپرس بھ 
یکدیگر انداختیم ولی از ترس 
اینکھ یکیمان تعقیب شده باشیم، 

بھ راه خود .  بھم سالم ھم نگفتیم
شنیدم   ١٣۶٢در سال .  ادامھ دادیم

ھیچگاه آن نگاه .  کھ اعدام شده
شیرین، پرمحبت و پرھراس را 

چقدر بخودم لعنت . از یاد نمی برم
میفرستم کھ چرا حالش را 

این رویداد در مقابل .  نپرسیدم
اقیانوسی از جنایت و از دست 
دادن عزیزان، فرزند و ھمسر و 
پدر و مادر و خواھر و برادر، 

اما سی .  یک واقعھ کوچک است
سال است کھ آن نگاه در ذھنم 

 .ثبت شده است و از یادم نمی رود
 

یک دوست عزیز و بسیار نزدیک 
خانواده او بھ ماموریت بھ .  داشتم

من ھم بعد از .  شھر دیگری رفتند
. مدتی بھ خارج برای تحصیل

در مراسم ترحیم عمویم   ۵٩سال 
. ھمدیگر را بغل کردیم.  دیدمش

میدانستم کھ سیاسی و چپ است، 
اما بخاطر مخفی کاری نھ بخود 
اجازه دادم سوالی از او بکنم و نھ 

با ھم قرار .  از خود چیزی گفتم
گذاشتیم کھ در یک فرصت دیگر 
ھمدیگر را ببینیم و راجع ھمھ چی 

آن روز ھیچگاه .  صحبت کنیم
در   ١٣۶١در سال .  نرسید

کردستان شنیدم کھ سھ نفر از 
رفقای عزیز اتحاد مبارزان 

4صفحھ کمونیست   
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. اسمشان را شنیدم.  اعدام شده اند
جواد قائدی، صادق قائدی و منیر 

ای وای دوست عزیز و .  ھاشمی
نزدیک بچگیم، منیر را بدون 
اینکھ حتی فرصتی شود کھ یکبار 
دیگر ھمدیگر را ببینم برای 

 .ھمیشھ از دست دادم
 

یک جامعھ را مرعوب و   ۶٠دھھ 
یک درد و غم .  دردمند کرد

یک خانواده و ده خانواده .  کلکتیو
ھزاران .  و صد خانواده نبودند

ھزار خانواده در ھراس و در درد 
. عزیز اسیر یا از دست داده بودند

سی خرداد شصت یک کودتای 
خونین کل جامعھ ایران را بھ 

ھمھ، ھمھ متاثر شده .  خون کشید
زندگی نسل ھای بعد نیز از .  ایم

تا این دوره . این جنایت متاثر است
را ثبت نکنیم؛ تا با صدای بلند از 
درد و عزیز از دست رفتمان 
نگوییم؛ روی آرامش را نخواھیم 

از اینرو است کھ یک .  دید
تریبونال برای محاکمھ رژیم 
اسالمی بجرم جنایت علیھ بشریت 

حتی اگر .  الزم و ضروری است
 .این دادگاه یک دادگاه نمادین باشد

 
با فکرھای مختلف کھ بھ مغزم 
ھجوم می آورد، با یاد رفقایی کھ 
از دست داده بودم، بھ ساختمان 

جایی در .  عفو بین الملل رسیدم
از .  سالن پیدا کردیم و نشستیم

ھمان لحظات اول روایت ھای 
درد و شکنجھ و اعدام و جنایت و 

لحظاتی بود کھ .  آزار سرازیر شد
نمی توانستم بر سر جای خود 
بنشینم، نمی توانستم از سالن ھم 
خارج شوم چون نمیخواستم ھیچ 
چیز را ھیچ شھادتی را از دست 

آشفتھ حال و اشوب زده بھ .  بدھم
صورتھای این انسان ھای درد 

زنی کھ .  کشیده نگاه می کردم
چھار برادر خود را از دست داده 
بود و مادرش در راه بھشت زھرا 

 

 ”دادگاه دھھ خونین“
 ...تریبونالی برای افشای جنایات رژیم اسالمی 

و خاوران در یک غروب نیمھ 
تاریک پایش در مینی بوسی 

. گیر کرده بود و جان باخت
راستش در آن لحظھ فکر می 
کردم، شاید این مادر درد دیده 

. با این حادثھ آرامش یافت
 ۴چگونھ می توان با مرگ 

زندگی ای .  فرزند مقابلھ کرد
کھ در راه بھشت زھرا و 
خاوران خالصھ شده بود، با 

در .  یک تراژدی بھ پایان رسید
این شھادت بود کھ فھمیدم یکی 
از برادرانش یک رفیق عزیر 
تشکیالتی خود من بوده است و 
مادرش جسد او را، بھنام را، 
در حالیکھ یک دستش از خاک 
بیرون بوده در خاوران پیدا 

 .کرده بود
 

زن دیگری از اسارت و اعدام 
برادرش و تعداد دیگری از 

برای .  خویشاوندانش می گفت
اینکھ وقت را تلف نکند، تند تند 
عکس ھایی را بلند می کرد و 
نام آنھا و تاریخ اعدامشان را 

باور نکردنی .  اعالم می کرد
مردی از دستگیری و .  بود

اعدام برادرش کھ یکی از 
کادرھای کومھ لھ بود می 
گفت، از دستگیری و اعدام 

مردی از .  خویشاوندان دیگر
سالھ اش   ٢۶اعدام خواھر 

برای داشتن یک نشریھ دو 
. صفحھ ای از اخبار گیالن

سالگی   ١۶مردی کھ در 
دستگیر شده بود و نزدیک ده 
سال در زندان بود و از شکنجھ 
و اعدام رفیق مدرسھ ایش کھ 

سال   ١٧زمان اعدام کمتر از 
مردی از اینکھ در .  داشت

سال   ١۴زمان دستگیری فقط 
زنی کھ شوھرش را .  داشت

اعدام کرده بودند، پدرش زیر 
شکنجھ جان باختھ بود و 
مادرش ھم در زندان شکنجھ 
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از اینکھ در زمان .  شده بود
سالھ و یک   ٢دستگیری یک دختر 
او در زندان . پسر نوزاد داشتھ است

و زیر شکنجھ و کودکانش بیرون و 
فقط توانستھ .  ھمسرش زیر اعدام

دقیقھ با ھمسرش  ۵بود قبل از اعدام 
در مقابل چشمان پاسدارھا صحبت 

آنقدر درد و غم و تراژدی زیاد . کند
بود، کھ در ذھنم تصاویر و گفتھ ھا 
با ھم مخلوط شده است و یک 
احساس عمیق خشم و درد بر ھمھ 

  .آنھا سایھ انداختھ است
 

زنی از دو دختر جوان می گفت کھ 
با چادر نماز خود را حلق آویز 

مردی از رفیقی کھ با شیشھ .  کردند
شکستھ شکم خود را پاره کرد تا از 

از کسانی کھ .  درد خالص شود
از .  دچار اختالل روحی شده بودند

صدای دائم جیغ و فریاد زیر 
شکنجھ، از تجاوز، از مالھای 
ھیات مرگ، از دیوانگانی کھ در 
شکنجھ لذت زندگی و صواب آخرت 

  .را جستجو می کردند
 

سی و یک .  دیروز سی خرداد بود
سال پیش این کودتای خونین شکل 
گرفت و طی کمتر از یک دھھ 
ھزاران ھزار نفر شکنجھ شدند و 

سیاوش دانشور سخنش .  جان باختند
را با یاد سالگرد سی خرداد و یاد 

قرار بود از .  جانباختگان آغاز کرد
 ۶٠سال زندانش در دھھ   ۶دوران 

اما یاد اعدام شدگان .  سخن بگوید
بدست خلخالی در فرودگاه کردستان 
را کھ ھم بندی او بودند ھم زنده 

عکس معروف از صحنھ .  کرد
اعدام این جوانان کمونیست کھ یکی 
شان بر روی برانکارد بود را با 
خود آورده بود و بھ ھیات حقیقت 

برای یک .  یاب و حضار نشان داد

یاد .  آن نفس در سینھ ھا حبس شد
ھجوم خونین ارتش اسالمی در 

بھ کردستان در   ١٣۵٨مرداد   ٢٨
  .اذھان زنده شد

 
اما حتی پس .  گفتھ ھا بسیار بود

نفر   ٨٠از اتمام این دادگاه کھ از 
شھادت می گیرد، فقط قطره ای 
از اقیانوس کشتار و جنایت این 
رژیم سیاه و جنایتکار آشکار و 

ھمھ از اینکھ این .  ثبت خواھد شد
دادگاه تشکیل شده بود تا نوری بر 
این تاریخ سیاه و خونین بیندازد 

اینکھ .  احساس رضایت می کردند
توانستھ اند سھم خود را در افشاء 

این .  و ثبت این تاریخ ایفاء کنند
دادگاه قدمی بود در ممانعت از 
فراموشی، در بیاد سپردن یکی از 
تاریک ترین دوره ھای تاریخ 
بشری، از اینکھ ھمانگونھ کھ 
سیاوش دانشور در بخشی از 

"صحبت ھایش گفت رژیم : 
اسالمی آمده بود تا انقالب را 

ما زندانیان اسرای آن . بخون کشد
انقالب بخون کشیده بودیم کھ قرار 
بود در زندان آرمانخواھی و 

ما .  ھویتمان را نیز نابود کنند
تلفات دادیم اما روی دیگر این 

من بھ ھمھ .  سکھ مقاومت بود
بازماندگان این جنایات میگویم کھ 
علیرغم دردھا و زخمھای 

. بیشمارمان آنھا موفق نشدند
انقالب را کوبیدند اما نتوانستند 
آرمانخواھی را در زندانھا دفن 

 ". نتوانستند. کنند
 

باید .  باید این تاریخ را بیاد آورد
باید اسناد آنرا .  از آن حرف زد

باید این .  جمع آوری و منتشر کرد
رژیم را، تمام آمرین و عاملین 
آنرا، از جملھ کسانی کھ اکنون بھ 
جنبش سبز اصالح طلبی دولتی 
پیوستھ اند و در تحرکات آلترناتیو 
سازی ارتجاعی شرکت دارند، بھ 

تا ھم ذره ای از .  محاکمھ کشاند
عدالت اجرا شود و ھم نگذاریم کھ 

 * .دگر بار تکرار شود
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 انتخابات یونان 
ژوئن در یونان و  17روز یکشنبھ 

فرانسھ انتخابات پارلمانی برگزار 
یک تالش واحد میان طبقھ .  گردید

بورژوازی در جریان است و آن 
اینست کھ از دریچھ این انتخاباتھا 
کارگزار دیگری بھ مردم تحمیل 

 . کنند
 

در خصوص یونان ھیاھوی 
تبلیغاتی بزرگی براه انداختند کھ 
گویا اگر چپ در انتخابات پیروز 

. شود، ھمھ چیز زیر و رو میشود
ابتدا گفتند کھ اروپا از رھبر چپی 

گفتند با پیروزی او .  ھا میترسد
یورو سقوط خواھد کرد، اتحادیھ 
اروپا از ھم خواھد پاشید و مردم 

گویا !  یونان ورشکست خواھند شد
! فعال خیلی وضعشان خوب است

این بمباران تبلیغاتی و فشار 
آوردن بر مردم گرسنھ و ھستی 
باختھ یونان شبانھ روز و تا لحظھ 

در .  انتخابات ھمچنان ادامھ یافت
این حمالت آنجال مرکل و اوالند و 
ماریو مونتی و دیوید کامرون بھ 

رسانھ ھا تھدیدات این . صف شدند
دقایقی .  ارازل را مانیتور کردند

از پایان انتخابات یونان سپری 
نشده، کھ ھمین رسانھ ھا، دست 
حزب محافظھ کار را بھ عنوان 
برنده در انتخابات باال بردند و 
متعاقب آن اعالم داشتند کھ 
پیروزی محافظھ کاران، پیروزی 

وقیح ترین ھایشان .  اروپا است
نوشتند مردم یونان بھ سیاست 

یک !  ریاضت اقتصادی رای دادند
تورنمنت مسخره براه انداختند کھ 
یک سر آن را چپ نامیدند و سر 
دیگرش را سرمایھ داری و 

یک . دمکراسی مرکلی و کامرونی
طرفش را خروج از حوزه یورو 
نامگذاری کردند و برای آن چھ 
مجازات ھا کھ اعالم نکردند و 
طرف دیگرش را تن دادن بھ 
سیاست ھای ریاضت کشی 

 

 دو انتخابات، یک فرزند
 

 پدرام نواندیش

اقتصادی و ماندن در حوزه 
یک سرش را شکست .  یورو

چپ و سر دیگرش را پیروزی 
براستی .  سرمایھ داری نامیدند

چھ مضحک است کھ 
بورژوازی شکست احزاب 
خود ساختھ اش را بھ پای 

آنگونھ .  شکست چپ مینویسد
کھ شکست بورژوازی دولتی 
روسیھ را شکست کمونیسم 

 . جار زد
 

اما در این میان بر یک واقعیت 
قرار است خاک بپاشند و آن 
حضور مداوم توده ھای کارگر 
و بھ شدت فقیر شده جامعھ 
یونان در خیابانھای آتن و دیگر 

آن .  شھرھای یونان است
اعتصاب ھای خرد کننده ای 
کھ سرمایھ داران را بھ زانو 
در آورد و دولت پاپاندروس را 
بھ سقوط کشانید، مربوط بھ 
ھمین سال گذشتھ و سال جاری 

این اعتصابات و .  است
تظاھرات ھای خیابانی 
کارگران و گرسنگان یونان کھ 
بھ سھم خود جنبش ضد 
کاپیتالیستی مردم اروپا را 
تعمیق کرد، یک رویداد ساده 
نبود بلکھ چشم انداز مرگ و 
سقوط  سیاسی را برای 

. بورژوازی بھ نمایش در آورد
برای بورژوازی کھ در بحران 
فزاینده خود دست و پا میزند، 
بھ خیابان آمدن میلیونی 
کارگران و گرسنگان زنگ 
خطری برای دولتھای سرمایھ 

ھمین .  داران محسوب میشود
اوضاع بھ چپ در جامعھ نیرو 
داد و در پارلمان بورژوازی 

. نیز سخنگوی خود را پیدا کرد
ھر جا کھ بورژوازی زیر 
ضربات خرد کننده اعتراضات 
و اعتصابات کارگران قرار 
گرفتھ است سعی در تغییر 
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زمین بازی از خیابانھا و 
کارخانجات بھ پارلمانھا را دارد و 
اگر این مسیر جواب نداد بھ ارتش و 
نیروی سرکوب و کودتا متوسل 

منافع سرمایھ تصمیم میگیرد . میشود
کھ فرم سیاست چی باشد نھ 

 . برعکس
 

اما صورت مسئلھ بحران ھمچنان 
واضح است کھ .  سر جایش است

حزب محافظھ کاران کھ از پیش 
قصدش تداوم "اعالم کرده است کھ 

سیاست ریاضت کشی اقتصادی 
اگر قرار بود بتواند بر "  است

بحران تعمیق یابنده سرمایھ داری 
فایق آید، دلیلی بھ سقوط حزب 

از طرف .  پاپاندروس وجود نداشت
دیگر اگر کارگران برخالف ادعای 
رسانھ ھا بھ تداوم سیاست ریاضت 
کشی اقتصادی، اخراجھا، کاھش 
بیشتر دستمزد ھا و قطع بیشتر 

. خدمات اجتماعی رضایت نمیدھند
این جنگ ادامھ خواھد یافت و 
وضعیت کنونی تنھا محصول بی 

طبقھ .  آلترناتیوی طبقھ کارگر است
کارگر یونان و میلیونھا گرسنھ و 
بیکاری کھ ھر روز بر تعداد آنھا 
افزوده می شود، در صورتی خواھد 
توانست روی سعادت و خوشبختی 
را ببیند کھ بھ تمام احزب رنگارنگ 
بورژوازی نھ بزرگ خود را اعالم 

اکنون نیز فقط با تدوام این .  کند
مبارزات است کھ می تواند 
بورژوازی را بھ زانو در آورد و 
در غیر این صورت حمالت گسترده 
تری از سوی بورژوازی بھ زندگی 
خود و میلیونھا انسان کارکن جامعھ 

تعیین .  یونان صورت خواھد گرفت
تکلیف کارگران با  بورژوازی نھ 
در پارلمانھای آنھا کھ از ارکان 
نظام مبتنی بر استثمار کار مزدی و 
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 
است بلکھ در کف خیابانھا و 
کارخانجات و بھ روشھای انقالبی 

 . میتواند صورت بگیرد
 

 انتخابات در فرانسھ 
انتخابات پارلمانی در فرانسھ بھ 
دنبال پیروزی فرانسوا اوالند در 
انتخابات ریاست جمھوری بدوا 
بیانگر بھ چپ چرخیدن جامعھ 

فرانسھ و دست رد قاطع زدن بھ 
. سیاستھای راست افراطی است

بحران و تشدید آن تنھا جامعھ و 
محرومان را بھ خیابانھا نیاورده 
است بلکھ میان صف طبقھ حاکم 
نیز شکاف عمیقی ایجاد کرده 

این بحران در سطح اروپا .  است
فرانسھ را بھ جوش آورد و این 
مقدمھ ای برای رفتن و سقوط 

در چنین شرایطی .  سارکوزی شد
حزب سوسیالیست فرانسھ قرار 
است برای بورژوازی فرانسھ 
ھمان نقشی را ایفا کند کھ ماریو 
مونتی در ایتالیا بھ عنوان نجات 
دھنده سرمایھ داری بر عھده 

انتظار و صبر .  گرفتھ است
کارگران فرانسھ خیلی زود تمام 
میشود و واقعیات اجتماعی خود 

 . را تحمیل میکند
 

یاد آوری این نکتھ ضروری است 
کھ بحران سرمایھ داری نھ نتیجھ 
بد عمل کردن این یا آن احزاب 
بورژوازی، نھ نتیجھ سیاستھای 
افراطی بخشھای ھارتر 
بورژوازی بلکھ ھمانطور کھ 
بارھا از سوی کمونیستھا اعالم 
شده، نتیجھ تغییرات مدام در 

بھ .  ترکیب ارگانیک سرمایھ است
این وضعیت پایھ ای باید تاثیرات 
امواج بحران در ھر حوزه 
سرمایھ در جھانی کھ ھمھ چیزش 

. بھ ھم مربوط است را افزود
اکنون تمام بورژوازی و احزاب 
رنگارنگ آن بر تحمیل ھزینھ 
ھای بحران بورژوازی آن بر 
طبقھ کارگر اتفاق نظر دارد و 
سیاستھای ھر روزه آنان در این 

جابجایی قدرت .  راستا قرار دارد
در دست احزاب بورژوازی در 
فرانسھ تابعی از دو موقعیت 

گسترش "و "  تشدید بحران"
6صفحھ جنبش   
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 . در فرانسھ و کشورھای اروپاست" اعتراضی و رادیکال کارگری
 

این کھ حزب سوسیالیست بھ رھبری فرانسوا اوالند قرار است 
ریاضت اقتصادی را با کمی رشد اقتصادی توام نماید وعده ای بیش 

این وعده در انتخابات و در متن نارضایتی عمومی کارکرد .  نیست
. دارد اما نمیتوان برای مدت طوالنی مردم را با آن سرگرم کرد

اگر در چنین .  عکس این مسئلھ ھم میتوانست صادق باشد مانند یونان
شرایطی قدرت بجای سارکوزی دست اوالند بود، آلترناتیو 

و افرادی   ump بورژوازی برای جابجایی قدرت احزابی چون
 . ھمچون سارکوزی بودند

 
فرزند انتخابات پارلمانی یونان و فرانسھ، نھ تخفیف شرایط بھ نفع 
کارگران و شھروندان بلکھ تشدید و گسترش تعرض بھ طبقھ کارگر 

پالتفرم بورژوازی تغییری نکرده است تنھا احزاب در قدرت و  .است
طبقھ کارگر برای برون رفت .  ترکیب قدرت سیاسی تغییر کرده است

 . *باید بھ بیرون این چھارچوبھا فکر کند و ملزومات آنرا فراھم کند

 
 

 ...دو انتخابات، یک فرزند 

260شماره   
 

 برق گرفتگى و سوختگى شدید یک کارگر در عسلویھ
 

کارگرى  ،خرداد ماه ٢٣ژوئن برابر با  ١٢روز  ،بنا بھ خبر دریافتى    
بنام نیاکان از شرکت پترو پى بدلیل بى احتیاطى کارفرما در اتاق کنترل 

نیاکان بعد از مدتى بھ .  واحد دچار برق گرفتگى و سوختگى شد
بیمارستان شھر گناوه منتقل اما بدلیل سوختگى شدید مجددا بھ شیراز 

 .درصد و حال وى وخیم است ۶٠میزان سوختگى نیاکان . منتقل شد
 

است کھ  ١٠و  ٩نیاکان کارگر پاالیشگاه پنجم است کھ شامل فازھاى     
منتقل و در این بخش دچار حادثھ   ۵و   ۴براى کار تعمیراتى بھ فاز 

 .میشود
 

کارفرما براى استثمار بیشتر کارگران و بعلت اینکھ در تعمیرات کلى     
اقدام بھ جابجائى نیروھا میکند کھ اغلب  ،از نیروى کمکى استفاده نکند

این کارگران بھ علت نا آشنا بودن بھ فضاى پاالیشگاھھاى مختلف دچار 
 .حادثھ میشوند

 
 ،حزب ضمن ابراز تاسف و ھمدردى با خانواده و ھمکاران نیاکان    

مسئول این جنایات محل کار را سرمایھ داران و دولت اسالمى شان 
براى جلوگیرى از کشتار کارگران در قصابخانھ ھائى کھ محل .  میداند

باید سیستم ھاى استاندارد ایمنى محل کار توسط  ،کار نامیده میشود
کارفرماھا ایجاد شود و نمایندگان کارگران مرتبا بر ایمنى محیط کار 

   .نظارت کنند
  

 حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 ٢٠١٢ژوئن  ١۵ -١٣٩١خرداد  ٢۶

 

پخش مستقیم دادگاه 
 جمھوری اسالمی

 
کمیتھ اجرائی ایران تریبونال، 
تصمیم گرفت مرحلھ اول دادگاه 
رژیم جمھوری اسالمی را بھ طور 

بھ این .  ھمزمان زنده پخش نماید
وسیلھ ھمھ ی عالقھ مندان بھ این دادگاه در سراسر جھان، بھ ویژه در 
ایران، با مراجعھ بھ سایت زیر می توانند جلسات دادگاه را ھمزمان بھ 

 .صورت زنده دنبال کنند
 

 9.30ساعت پخش، ھمرمان خواھد بود با آغاز جلسات روزانھ از ساعت 
 .2012ژوئن  22تا  18، از )بریتانیا(بھ وقت گروینچ 5.30دقیقھ صبح تا 

 
می توان، پخش مستقیم را در وب سایت کارزار ایران تریبونال نیز دنبال 

پخش مستقیم دادگاه را در سطح گسترده ای تبلیغ کنیم و از سایت  .کرد
 .ھای ایرانی بخواھیم لینک آن را در وب سایت خود منتشر کنند

 
irantribunal/com.livestream.www://http 

 
 کارزار ایران تریبونال

 

 

 

 تلویزیون
 یک دنیای بھتر 

 
برنامھ ھاى تلویزیون 

صبح بھ وقت  ٧یک دنیای بھتر پنجشنبھ ھا ساعت 
و نیم بعد از ظھر بوقت تھران از  ٦لس آنجلس و 

. شبکھ کانال یک پخش میشود  

 

!آثار منصور حکمت را بخوانید  
برای ھر کارگر و کمونیستی کھ بھ برپائی 
جامعھ ای سوسیالیستی فکر میکند و آن را 
امری مبرم و ممکن میداند، منصور حکمت 

.یک گنجینھ غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net  
     www.m-hekmat.com 
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بدینوسیلھ بھ اطالع میرسانیم کھ حزب اتحاد کمونیسم کارگری از 
در دفاع از مدنیت " "حکمتیست  –حزب کمونیست کارگری "بیاینھ 

" علیھ تحریمھای اقتصادی و فضای جنگی"و " جامعھ و زندگی مردم
حزب مواضع اصولی و پایھ ای اتخاذ شده در این بیانیھ . حمایت میکند

در قبال تحریم اقتصادی و مخاطرات ناشی از جنگ دو قطب 
تروریستی جھان معاصر را در راستای سیاست عمومی و مواضع 

حزب بھ نوبھ خود نیز ھمھ نیروھای آزادیخواه . اعالم شده خود میداند
 . و برابری طلب را بھ حمایت از این بیانیھ فرا میخواند

  
 حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئن  ١٩ – ١٣٩١خرداد  ٣٠

 
 "حکمتیست –حزب کمونیست کارگری "در حمایت از بیانیھ  

 
 "پیرامون تحریمھای اقتصادی و فضای جنگی"

 

 :در دفاع از مدنیت جامعھ و زندگی مردم
 

 بیانیھ حزب حکمتیست علیھ تحریمھای اقتصادی و فضای جنگی
 

سیاست دول غربی در تشدید تحریمھای اقتصادی علیھ ایران، مستقیما 
بھ شرایط کار و معیشت کارگران و دیگر بخشھای جامعھ آسیب شدید 
رسانده است؛ ھمھ وجوه زندگیشان را زیر فشار سنگین گذاشتھ است 
و مضافا بھ جمھوری اسالمی ھم فرصت داده کھ فشارھای مضاعفی 

 .بر زندگی مردم وارد آورد
 

پا بھ پای تشدید تحریمھا، گسترش فضای جنگی و تھدید حملھ نظامی 
علیھ ایران توسط دول غربی و اسرائیل، عالوه بر دامن زدن مستقیم 
بھ رعب و ناامنی در جامعھ، بھ جمھوری اسالمی ھم امکان داده است 
کھ از آن برای تشدید ارعاب و خفقان و سرکوب علیھ شھروندان بھره 

 .برداری کند
 

جمھوری اسالمی خود بھ عنوان یک طرف درگیر در این کشمکش 
ارتجاعی، راسا عامل موثری در گسترش فالکت ناشی از تشدید 

 .تحریمھا، دامن زدن بھ فضای جنگی و افزایش خطر جنگ است
 

حاصل بیحاصل ماندن معامالت و مذاکرات میان طرفھای درگیر و 
ادامھ این کشمکشھا، سنگینتر شدن بار تحریمھا و فضای جنگی بر 
دوش شھروندان و مواجھ شدن مدنیت جامعھ و زندگی مردم با 

 .مخاطرات جدی است
 

این کشمکشھا صرفا در تعقیب اھداف ارتجاعی طرفھای درگیر براه 
افتاده و دوام یافتھ اند، بھ منافع مردم ایران و منطقھ و جھان ھیچ 
ربطی ندارند و حاصل آنھا تنھا میتواند تخریب وسیعتر جامعھ و 

طبقھ کارگر ایران، کھ زیر حاکمت .  تباھی بیشتر زندگی مردم باشد
بورژوااسالمی متحمل بیشترین فشار زندگی برده وار است، از این 
اوضاع زیان مضاعف دیده و مورد تعرض دولت و کارفرماھا قرار 

کارگران و تھیدستان جامعھ اولین قربانیان تحریمھای .  گرفتھ است
 .اقتصادی و فضای جنگی ھستند

260شماره   
در این شرایط حزب کمونیست 

حکمتیست از زاویھ   -کارگری
ضرورت دفاع از مدنیت جامعھ و 

 :زندگی مردم اعالم میکند
 
تحریم اقتصادی سالھاست   -١

ھمچون سالح کشتار جمعی، ابزار 
بھ گرسنگی کشاندن محرومترین 
بخشھای جامعھ و یک عامل مھم 

تشدید .  تباھی زندگی آنان بوده است
تحریمھا توسط دول غرب، ابعاد این 
آسیبھا را وسیعتر و مخاطره آمیزتر 

تحریم اقتصادی شدیدا .  کرده است
محکوم است و باید فورا متوقف 

ما ھرگونھ حمایت نیروھای .  شود
اپوزیسیون از تحریمھای اقتصادی 

تالش برای جلب .  را محکوم میکنیم
مجامع و سازمانھای کارگری، 
احزاب سیاسی، نیروھای آزادیخواه 
و افکار عمومی در سراسر جھان، 
بھ محکوم کردن سیاست تحریم 
اقتصادی و فشار آوردن بر دولتھای 
مجری این سیاست برای متوقف 
کردن فوری تحریمھا، رکن اصلی 
دفاع از جامعھ و زندگی مردم ایران 

 .است
 
تھدید نظامی توسط دول غربی   -٢

و اسرائیل و ھرگونھ اقدام نظامی 
این دولتھا علیھ ایران، مستقیما بھ 
سود جمھوری اسالمی است و بھ 
تخریب شالوده اقتصادی جامعھ و 
زندگى مردم، تشدید سرکوب و 
خفقان و تحمیل عقبگردھای سنگین 

. اجتماعی و سیاسی خدمت میکند
. این تھدیدات باید فورا موقوف شود

ھرگونھ تھدید نظامی و حملھ نظامی 
علیھ ایران و ھمچنین ھرگونھ 
ھمگامی و ھمکاری نیروھای 
اپوزیسیون با تھدیدات نظامی و 
حملھ نظامی را شدیدا محکوم 

 .میکنیم
 
پا بھ پای تشدید تحریمھای   -٣

اقتصادی و تھدید حملھ نظامی، 
دولتھای غربی در تالش ایجاد 
آلترناتیوھای دست ساخت خود برای 
جایگزینی جمھوری اسالمی ھستند 
و بھ تفرقھ قومی و مذھبی در ایران 

ما تالش دول .  ھم دامن میزنند
غربی برای تحمیل آلترناتیوھای 

ارتجاعی خود بر پروسھ تحوالت 
سیاسی ایران و دامن زدن بھ 
تفرقھ قومی و مذھبی در ایران را 

 .رد میکنیم
 
ما ھرگونھ سازش بھ ھر   -۴

بھانھ ای با جمھوری اسالمی و یا 
ھر جناح آن را شدیدا محکوم 

سرنگونی انقالبی .  میکنیم
جمھوری اسالمی، درھم شکستن 
کامل ھمھ دستگاھھای سرکوب و 
ترور و ھمھ بقایا و دارودستھ 
ھای این رژیم و برچیدن نھادھای 
تحمیق آن، شرط ھر تحول 
آزادیخواھانھ در ایران و 
موثرترین راه مقابلھ با مخاطراتی 

. است کھ جامعھ را تھدید میکند
این کار طبقھ کارگر و نیروھای 
اجتماعی تشنھ آزادی و مدافع 

تحریمھای .  برابری و رفاه است
اقتصادی، فضای جنگی و خطر 
جنگ، بر خالف پروپاگاند 
اپوزیسیون امیدبستھ بھ دخالت 
نظامی غرب، مستقیما علیھ 
سرنگونی انقالبی جمھوری 

ما ھمھ نیروھای .  اسالمی است
آزادیخواه را بھ مبارزه قاطعانھ 
برای سرنگونی انقالبی جمھوری 

ما صفوف .  اسالمی فرا میخوانیم
آزادیخواھان سراسر جھان را بھ 
مقابلھ با سیاستھای ارتجاعی ھمھ 
طرفھای درگیر در منازعات دول 
غربی و جمھوری اسالمی و 
حمایت از مبارزات مردم ایران 
برای سرنگونی جمھوری اسالمی 

 .فرامیخوانیم
 
حزب حکمتیست ھمھ احزاب  – ٥

و سازمانھای سیاسی آزادیخواه و 
نھادھای مدافع حقوق و آزادی 
انسانھا را بھ حمایت از مفاد این 
بیانیھ و دفاع از مدنیت جامعھ و 
زندگی مردم در برابر مخاطرات 
جدی ناشی از کشمکش ارتجاعی 
میان دول غربی و جمھوری 

 .اسالمی فرا میخواند
 

 -حزب کمونیست کارگری ایران
 حکمتیست

ژوئن  ١٣( ١٣٩١خرداد  ٢۴
٢٠١٢( 
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بحران و جنگ تروریستی    -١ 
امروز ریشھ در جدالھای بھ فرجام 
نرسیده دنیای پس از جنگ سرد 

طرفین این .  دارد و ادامھ آنست
تخاصم ارتجاعی ھر کدام اھداف 
سیاسی و منافع اقتصادی خود را 

آمریکا با قلدرى .  دنبال میکنند
میلیتاریستى برای تحکیم ھژمونی 

رھبری "خود و کسب موقعیت 
تالش "  بالمنازع آمریکا در جھان

کشمکش آمریکا و .  میکند
متحدینش با رژیم اسالمى برسر 

نھ جدالى برسر  ،پرونده ھستھ اى
نھ  ،"صلح و امنیت جھانى"

 ،"علیھ تروریسم"سیاستى اصولی 
بلکھ تالشى براى تحمیل توازن 
قواى جدیدى بھ اسالم سیاسى در 

. منطقھ و در سطح جھانى است
یک رکن مھم این سیاست تقویت 
و تکیھ بر جناحھاى طرفدار 
سازش در جنبش اسالم سیاسى 

در طرف دیگر اسالم .  است
سیاسى با توسل بھ سیاست 
تروریسم کور میکوشد بھ 
پرچمدار انزجار مردم خاورمیانھ 
از تحقیر تاریخى جھان عرب و 

این .  مسئلھ فلسطین تبدیل شود
نیرو بدنبال افول و شکست 
ناسیونالیسم میلیتانت عرب تالش 
دارد بھ سخنگو و پرچمدار 

. بورژوازى منطقھ تبدیل شود
آمریکا حتی اگر وارد جنگ با 
جمھوری اسالمی شود ھدفش در 
حال حاضر نھ سرنگونی رژیم 
اسالمی بلکھ تضعیف و مطیع 

جنگ آمریکا در .  کردن آنست
عراق منجر بھ تقویت و گسترش 
دامنھ نفوذ و قدرت رژیم اسالمی 

رژیم .  در منطقھ  شده است
اسالمی دستیابى بھ سالح ھستھ اى 
و سازماندھی جنبش اسالمی در 
منطقھ را بھ استراتژی بقاء 
حکومت خود و تبدیل شدن بھ 

. قدرت منطقھ اى تبدیل کرده است
در جدال با آمریکا جمھوری 

 بیانیھ حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 

  ،کمونیسم کارگری
 جنگ، جامعھ و قدرت سیاسی

اسالمی دستیابی بھ این ھدف 
تقابل نظامی .  را دنبال میکند

احتمالى این دو نیرو یکی از 
خطرناک ترین و در عین حال 
تعیین کننده ترین جبھھ ھای 
نبرد دو قطب تروریستی جھان 

این ادامھ جدال دو .  است
اردوى تروریسم بین المللى 
است کھ برمتن رقابتھا و تجدید 
تعریف حوزه نفوذ بخشھاى 
مختلف بورژوازى در سطح 
بین المللى و منطقھ خاورمیانھ 

 . در جریان است
 
دیپلماسى، مذاکره، تبلیغات،  -٢

تھدیدات جنگی، حملھ نظامی و 
جنگ بخشى از کشمکش این 

آمریکا در این .  دو قطب است
تقابل از اھرمھای تحریم 
اقتصادى و اعمال فشار 
دیپلماتیک و تھدید روزافزون 

. میلیتاریستى استفاده میکند
تحریم اقتصادى یک سالح 
کشتار جمعى است کھ جامعھ 
ایران را بھ فقر و فالکت و 
استیصال سیاسى میراند و فقط 
بھ تحکیم ارتجاع و اختناق 

ھر نوع حملھ .  خدمت میکند
نظامى، محدود یا گسترده، 

 ،توسط آمریکا و اسرائیل
منطقھ را بھ آتش میکشد و 
اسالم سیاسى و تروریسم 
اسالمى را بھ یک نیروى 

. افسار گسیختھ تبدیل میکند
مصائب انسانى و اجتماعى و 
سیاسی و محیط زیستی این 
حملھ نظامى دھشتناک و 
غیرقابل مقایسھ با تجارب و 

. تراژدیھاى تاکنونى خواھد بود
نسلھا از مردم در منطقھ و 
جھان باید تاوان مصائب این 

 . جنگ ارتجاعی را بپردازند
 
جنگ، نیروھای سیاسی - ٣

اپوزیسیون جمھوری اسالمی 
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برخی از این . را متحول خواھد کرد

نیروھا نامشان در لیست قربانیان 
این .  سیاسی جنگ ثبت خواھد شد

تغییر و تحول از ھم اکنون آغاز 
 :شده است

  
ناسیونالیسم، چھ عظمت طلب :  الف

و چھ قومی، در مقابل مردم و کنار 
آمریکا و جمھوری اسالمی در حال 

بستر اصلی جریان . صف کشیدن اند
ناسیونالیسم پرو غرب از ھم اکنون 

مقابلھ با تجزیھ و دفاع "زیر پرچم 
، برای قرار "از تمامیت ارضی

گرفتن در کنار جمھوری اسالمی 
. اعالم آمادگی کرده است

ناسیونالیسم قوم پرست در این جدال 
 .متحد و ابزار جنگی آمریکاست

      
 –بخشھای مختلف جنبش ملی :  ب

اسالمی نیز در ھمسویی و حمایت 
. از رژیم اسالمی بسیج شده اند

بخشھایی از این جنبش اکنون 
شده "  صلح و حقوق بشر"پرچمدار 

ھدف این نیروھا تقویت .  اند
و طرفدار "  معتدل"جناحھای 

. مصالحھ در رژیم اسالمی است
اسالمی   -بخشھای دیگر جنبش ملی 

دفاع از "و "  جنبش صلح"با شعار 
، عمال کنار "میھن در مقابل اجانب

. جمھوری اسالمی قرار گرفتھ اند
در جنبش ملى اسالمى مجاھدین یک 
استثنا است کھ کنار ارتش آمریکا 

مجاھدین و جریانات .  ایستاده است
دست ساز قومى، نقش کنترا و یونیتا 
و زائده ھای ارابھ جنگی آمریکا را 

 . ایفا میکنند
 
جنبش کمونیسم کارگری بر :  ج

خالف نیروھای متعدد کمپ راست، 
ھیچ نوع ھمسوئی با ھیچکدام از 

تنھا ھمسوئی ما . طرفین جنگ ندارد
با انقالب کارگری و منافع و مصالح 

سرنگونی رژیم .  آزادی جامعھ است
اسالمی و بھ شکست کشاندن 
دورنمای نظم نوینی آمریکا ارکان 

. استراتژی کمونیسم کارگری است
یک وظیفھ مھم جنبش کمونیسم 
کارگرى و حزب ما در این بحران 
مقابلھ با سیاست دفاع از اردوھاى 
تروریست و جنگ طلب و افشاى 
ماھیت ضد اجتماعى و ضد مردمى 

 .این نیروھا بھ جامعھ است

حزب اتحاد کمونیسم کارگری  - ۴
در ھر شرایطی برای سرنگونی 
جمھوری اسالمی، تصرف قدرت 
سیاسی و برقراری فوری یک 

. جامعھ کمونیستی مبارزه میکند
ھدف ما نابودی جامعھ طبقاتی 
سرمایھ داری و برقراری یک 
جامعھ آزاد و مرفھ و انسانی 

حزب اتحاد کمونیسم .  است
کارگری در عین حال در قبال ھر 
وضعیت و سیاستی کھ 
واپسگرائی فکری و فرھنگی و 
تعصب مذھبی و قومی را بھ 
جامعھ تحمیل کند، قاطعانھ 

شرایط جنگی .  ایستادگی میکند
تغییری در ارکان استراتژی 
جنبش ما ایجاد نمیکند بلکھ شرایط 
مبارزه براى تحقق اھداف ما را 

ما سیاستھاى .  تغییر میدھد
ارتجاعى میلیتاریستى و 
تروریستى آمریکا و متحدینش 
علیھ مردم در ایران و عراق و 
فلسطین و کشورھای منطقھ را 

ما سیاست .  قویا محکوم میکنیم
تحریم اقتصادی را یک مجازات 
جمعی مردم ایران و استفاده از 

. یک سالح کشتار جمعی میدانیم
ما این سیاست ضد بشری و 
مدافعانش را محکوم و برای لغو 

. فوری این تحریمھا تالش میکنیم
ما ھرگونھ حملھ نظامی بھ ایران 
و تھدیدات جنگی علیھ مردم را 

ما تالشھای .  قویا محکوم میکنیم
آمریکا و نھادھای دست راستی 
برای راه اندازی و سازماندھی 
جریانات فرقھ ای و ارتشھای 
دست ساز و دامن زدن بھ نفرت و 
شکاف قومی و ملی را قاطعانھ 

کمونیسم کارگری .  محکوم میکنیم
در مقابل این جریانات فرقھ ای و 
تروریست و قوم پرست از امنیت 
مردم و مدنیت جامعھ قاطعانھ 

ما ھر گونھ ھمسوئی .  دفاع میکند
جریانات اپوزیسیون با رژیم 
اسالمی و آمریکا را دشمنى با 
طبقھ کارگر و اھداف 

. آزادیخواھانھ مردم ایران میدانیم
ما مخالف دستیابى جمھورى 

. اسالمى بھ سالح اتمى ھستیم
کمونیسم کارگرى مدافع خلع 
سالح عمومى و یک دنیاى بدون 

9صفحھ سالح ھستھ   
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ما براى بسیج بشریت .  اى است
متمدن و جنبشھاى برابرى طلب و 
انساندوست در دفاع از روندھاى 
پیشرو و سکوالر و آزادیخواھانھ 

 .تالش میکنیم
      

حزب اتحاد کمونیسم    - ۵
کارگری مخالفت با جنگ را بھ 
سرنگونی جمھوری اسالمی گره 

معنی عملی و فوری این .  میزند
امر، ھوشیار بودن در مقابل 
تبلیغات ناسیونالیستی و ارتجاعی 
است کھ فراخوانشان دفاع از 

خطرناک .  رژیم اسالمی است
ترین سیاست برای مردم ایران در 
قبال این بحران، سیاست صبر و 
انتظار و گره زدن سرنوشت و 
آینده خود بھ دولتھای جنگ طلب 

تشدید مبارزه مردم براى .  است
سرنگونى حکومت اسالمى تنھا 
راه اصولی برای مقابلھ با این 

گسترش مبارزه .  سیاستھا است
بر علیھ  ،براى آزادیھاى سیاسى

برعلیھ آپارتاید  ،فقر و فالکت
بر علیھ سیاستھاى  ،جنسى

میلیتاریستى، برعلیھ تروریسم 
اسالمى میتواند بسرعت صحنھ 
سیاست در ایران و منطقھ را 

مردم ایران میتوانند .  عوض کند
پیشاپیش مردم پیشرو جھان در 
مقابلھ با تروریسم و میلیتاریسم در 

علیھ . "تمام اشکال آن قرار گیرند
: جنگ، علیھ جمھوری اسالمی

برای آزادی و برابرى و رفاه 
این خط مشی و فشرده "!  ھمگان

سیاستی است کھ میتواند اردوی 
آزادی و برابری و سوسیالیسم را 
در صفی مستقل و پیشرو در این 

 جدال نمایندگى کند و بمیدان بکشد
. 
 
ھمراه با بمبھای آمریکا، رژیم  - ۶

اسالمی بھ بھانھ جنگ و شرایط 
فوق العاده خواھد کوشید مبارزات 
سرنگونی طلبانھ توده ھای مردم 

 بیانیھ حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 

  ،کمونیسم کارگری
 ...جنگ، جامعھ و قدرت سیاسی 

میکوشد بھ بھانھ .  را قیچی کند
دفاع از "و "  شرایط جنگی"

. مردم را بکوبد" ایران اسالمی
 -در این جنگ جنبش ملی 

اسالمی در ھمسویی با رژیم 
. اسالمی عمل خواھد کرد

مصائب جنگ را توجیھ و بھ 
مبارزه برای "مردم وعده 

بھمراه جمھوری "  صلح
اساس .  اسالمی را خواھد داد

سیاست کمونیسم کارگری در 
این شرایط بسیج و سازماندھی 
مقابلھ توده ای مردم برای 
سرنگونی رژیم اسالمی و ختم 

کمونیسم .  فوری جنگ است
کارگرى میتواند و باید در مقام 
رھبر مقاومت توده ای طبقھ 
کارگر و مردم در مقابل رژیم 
و جریانات باند سیاھی و 

کمونیسم .  تروریست قرار گیرد
کارگری در این دوران باید در 
راس سازماندھی شبکھ ھا و 
نھادھا و ارگانھای مختلف 
مردم برای تامین امنیت خود 
در محالت و مناطق و کارخانھ 
ھا و ھمینطور ایجاد سازمان 
نظارت و کنترل مستقل مردم 
بر توزیع نیازھای پایھ ای 

اردوی .  جامعھ قرار گیرد
آزادی و برابری باید در این 
دوران تعیین کننده بتوانند با 
خارج کردن قدرت از کنترل 
رژیم اسالمی سنگرھا و 

. مناطق آزاد و ایمن ایجاد کند
سازماندھی یک جنبش مقاومت 
انقالبی و توده ای برای 
تصرف ھر بخشی از قدرت، 
دفاع از جامعھ در مقابل 
جمھوری اسالمی و 
تروریستھاى متفرقھ، در 
سطوح سیاسی و نظامی، وجھ 
مشخصھ یک سیاست فعال 
کمونیستی برای سرنگونی 
جمھورى اسالمى در دوران 

 .جنگ است
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حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای بمیدان کشیدن بشریت متمدن علیھ   

. اردوھای تروریستی و در دفاع از مبارزات مردم ایران تالش میکند
کمونیسم کارگرى باید در صف مقدم این جدال در ایران و جھان قرار گیرد 
و بھ سخنگویان و رھبران جنبش مقابلھ با سیاستھاى ارتجاعى و 
میلیتاریستى آمریکا و متحدینش و تروریسم اسالمى و جمھورى اسالمى 

 . تبدیل شود
      

علیھ جنگ، علیھ جمھوری اسالمی، برای آزادى، "
 !" برابری و رفاه ھمگان

 ! نھ بھ میلیتاریسم آمریکا، نھ بھ تروریسم اسالمى
 ! زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 
 حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 ١٣٨۶آذر  ١١ – ٢٠٠٧دسامبر  ٢

 

 اطالعیھ در باره سایت حزب 
 بھ اطالع میرسانیم کھ یکى از سایتھاى حزب

www.wupiran.org  
بازدید کنندگان . مشکالت فنى روبرو شده استموقتا با 

 . مراجعھ کنندحزب میتوانند بھ سایت دیگر 

 net.wupiran.www  
 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراھاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى بھ مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شوید

جنبش ! مستقیم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقویت و گسترش دھید  

 

را از کنترل کارگرى کتاب 
 سایت  حزب دریافت 

!و توزیع کنید  
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بنا بھ گزارش کمیتھ ھماھنگی 
برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 

خرداد،  26کارگری، ظھر جمعھ، 
با ھجوم نیروھای امنیتی بھ خانھ 

تن از  60ای در کرج، حدود 
. فعاالن کارگری بازداشت شدند

میترا ھمایونی، وفا قادری، 
ریحانھ انصاری، خالد حسینی، 
محمود صالحی، سعید مقدم، 
سیروس فتحی، غالب حسینی، 

پور، جالل حسینی،  محمد عبدی
  علیرضا عسگری، مسعود سلیم

پور، عباس اندریانی، صدیق 
امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار 
مھرپور، محمد موالنایی، واحد 
سیده، جلیل شریفیان، صدیق 

 

 وحشت از قیام گرسنگان: ھجوم بھ فعالین کارگری
 !کارگران زندانی فورا باید آزاد شوند

خراباد،  خسروی، یوسف آب
نژاد، جلیل   فرامرز فطرت

محمدی، نظام صادقی، افشین 
ندیمی، حسین پیلوتی، رحمان 

پور،  زاده، عباس ھاشم ابراھیم
فردین میرکی، سعید مرزبان، 
شیرکو حسینی، جواد 

خدیو،   معصومی، جمیل راست
ریبوار عبداللھی، ابراھیم 
مصطفایی، علی آزادی و 
فرامرز احمدی از جملھ 

 . بازدداشت شدگان بودند

 

خرداد بنا بھ  27دیروز شنبھ 
خبر کمیتھ ھماھنگی، بیشتر 
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فعالین دستگیر شده با قید ضمانت 
آزاد شدند اما ھنوز سیروس فتحی، 
علیرضا عسگری، جلیل محمدی، 

پور،  سعید مرزبان، مسعود سلیم
مازیار مھرپور، ریحانھ انصاری و 
میترا ھمایونی ھمچنان در بازداشت 

 . برند بھ سر می

 

ھجوم بھ فعالین کارگری، بھ 
دانشجویان، بھ فعالین جنبش برابری 
زنان در شھرھای مختلف ایران و 
پرونده سازی برای آنان تنھا بیانگر 

. وحشت جمھوری اسالمی است
وحشت از برخاستن مردم محروم 
علیھ فقر و گرانی، علیھ تبعیض و 

بیعدالتی، علیھ انقیاد سیاسی و 
این اقدامات رژیم .  فرھنگی

اسالمی بیانگر استیصال حکومتی 
است کھ عمرش بھ پایان رسیده و 
برای بقای خود دست بھ ھر 

 . جنایتی میزند

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری 
ضمن محکوم کردن این اقدامات 
سرکوبگرانھ رژیم اسالمی بر 
تالشی متحدانھ برای درھم 
شکستن این سیاستھای ارتجاعی و 

باید .  سرکوبگرانھ تاکید میکند
گلوی رژیم اسالمی را در مراکز 
صنعتی گرفت و با اعتصابات 
قدرتمند کارگری بھ عقب نشینی 

 . وادارشان کرد

 

 حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 2012ژوئن  14 - 1391خرداد  28

 

 تظاھرات در دفاع از کارگران زندانی
 !کارگران زندانی فورا باید آزاد شوند

 

خرداد، بیشتر  27شنبھ .  تن از فعاالن کارگری بازداشت شدند 60خرداد، با ھجوم نیروھای امنیتی بھ خانھ ای در کرج، حدود  26ظھر جمعھ، 
پور، مازیار   فعالین دستگیر شده با قید ضمانت آزاد شدند اما ھنوز سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم
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بدنبال آغاز بکار مرحلھ اول 
دادگاه تریبونال بین المللی برای 
رسیدگی بھ کشتار زندانیان سیاسی 
در زندان ھای رژیم اسالمی در 

برخی بھ نقد و محکوم   ۶٠دھھ 
از .  کردن این دادگاه بلند شده اند

جملھ سازمان راه کارگر، ھیات 
اجرایی، بیانیھ ای در محکوم 
کردن این حرکت صادر کرده 

علل این موضعگیری .  است
چیست و آیا دالیل ارائھ شده موجھ 
اند یا بی پایھ و اساس؟ در این 
نوشتھ بھ این سواالت پاسخ می 

 .گوییم
 

این تریبونال چگونھ تشکیل شده 
است و اھداف آن چیست؟ طبق 

: معرفی سایت این تریبونال
کارزار تدارک دادگاه رسیدگی "

بھ کشتار زندانیان سیاسی در دھھ 
، حرکتی است اجتماعی کھ با ۶٠

کوشش گروھی از خانواده ھای 
جان باختگان، بخشی از زندانیان 
سیاسی جان بدر برده از 

، فعاالن ١٣۶٠کشتارھای دھھ 
سیاسی، فعاالن کارگری و 
دانشجوئی، مبارزان برابری خواه 
حقوق زنان، و فعاالن عرصھ 
ھنر، ادبیات، حقوق، کودکان و 
دیگر زمینھ ھای مبارزاتی، از 

با برگزاری جلسات  ٢٠٠٧پائیز 
و ارزیابی زمینھ ھا، کار خود را 

ھدف این .  آغاز کرده است
کارزار، تشکیل یک کمیسیون 
تحقیق، بررسی کشتار زندانیان 

و محاکمھ  ۶٠سیاسی در دھھ 
رژیم جمھوری اسالمی بھ جرم 
جنایت علیھ بشریت در یک دادگاه 

 . نمادین بین المللی است
 

در جای دیگری گفتھ می شود کھ 
این دادگاه، نمادین خواھد بود و "

در کلیت خود از قانون مندی ھای 
." دادگاه راسل پیروی می کند

میالدی   ۶٠دادگاه راسل در دھھ 

 

 تریبونال بین المللی رسیدگی بھ جنایات رژیم اسالمی
 

 قابل حمایت یا محکومیت؟
 

 آذر ماجدی

بابتکار برتراند راسل و با 
ھمکاری ژان پل سارتر، 
سیمون دوبوار و تعدادی دیگر 
از نویسندگان و فیلسوف ھای 
معروف وقت، برای افشای 
جنایات دولت آمریکا در ویتنام 

این اولین دادگاه از .  تشکیل شد
این نوع بود و نقش مھمی در 

 .   افشای جنایات آمریکا داشت
 

طبق این تعریف این کارزار 
یک ھدف مھم و با ارزش را 
در مقابل خود گذارده است و 
در صورت موفقیت یک امر 
مھمی را نھ تنھا در تاریخ 
ایران بلکھ در تاریخ بشریت 

تعداد .  بسرانجام رسانده است
بسیاری از خانواده ھای 
جانباختگان و زندانی ھای 
سیاسی این دوره بھ فراخوان 
آن پاسخ داده اند و در مرحلھ 

شاھد در این دادگاه در  ٨٠اول 
مقابل کمیسیون حقیقت یاب و 

. مردم شھادت خواھند داد
مرحلھ دوم آن چھار ماه دیگر 
در ماه اکتبر در الھھ برگزار 
خواھد شد و تعداد دیگری در 

. آن دادگاه شھادت خواھند داد
این دادگاه علنی است و شرکت 

. در آن برای عموم آزاد است
ھمچنین کل دادگاه بطور زنده 
از طریق اینترنت پخش می 

تا اینجا ھیچگونھ دلیلی .  شود
برای محکومیت این حرکت 

بلکھ باید بھ آن .  وجود ندارد
بعنوان کاری با ارزش 

 .نگریست
 

اما دلیل منتقدین چیست؟ بیانیھ 
سازمان راه کارگر چنین می 

 :گوید
 
متاسفانھ ابتکار تریبونال "

کنونی کھ می خواھد خود را 
دادگاه راسل دوم جلوه گر 
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سازد ھیچ نوع سنخیتی با دادگاه 
سرپرست تیم .  ندارد…  راسل 

» پیام اخوان«دادستانی این دادگاه 
اسناد حقوق «از گردانندگان مرکز 

مرکز اسناد .  است»  بشر ایران
حقوق بشر ایران نھادی است کھ 
بخش اصلی بودجھ آن توسط دولت 
ھای آمریکا و کانادا و نیز نھادھای 
وابستھ بھ طبقھ حاکم آمریکا تامین 

این نھادھا و نھادھای .  می شود
مشابھ علیرغم ادعای بی طرفی 
سیاسی از ابزارھای پیش برد 
سیاست ھای جھان خوارانھ  دولت 
آمریکا بوده  و ربطی بھ منافع مردم 

 .ایران ندارند
 

پیام اخوان ھمچنین مشاور حقوقی 
اول دفتر دادستانی دادگاه الھھ در 
محاکمات میلوشویچ و رواندا از 

. بود  ٢٠٠٠تا سال   ١٩٩۴سال 
تردیدی در جنایاتی کھ اسلوبودان 
میلوشویچ و سایر ھمدستان صرب 
وی در یوگسالوی مرتکب شدند 

اما غایب بزرگ در .  وجود ندارد
این محاکمات، سران قدرت ھائی 
بودند کھ شرایط تجزیھ یوگسالوی 
را فراھم کرده و جنگ داخلی در 
این کشور میان ملیت ھای گوناگون 
را برای پیشبرد سیاست ھای 
جھانخوارانھ ی خود و تجزیھ 

آیا .  یوگسالوی کارگردانی کردند
امثال جورج بوش و تونی بلر و 
شرکاء بھ خاطر محاصره ده سالھ 
ی عراق کھ قتل صدھا ھزار کودک 
عراقی در پی داشت  و سپس 
تجاوزبھ خاک عراق و قتلعام صدھا 
ھزار نفر دیگر برای تسلط  بر 
ثروت ھای نفتی این کشور و یا 
رسوائی ھائی نظیر جنایات زندان 

نباید در دادگاه ھای ...  ابوغریب 
مشابھ محاکمھ می شدند؟ آیا این نوع 
دادگاه کھ تنھا شکست خوردگان 
سیاست ھای پلیس جھانی را بھ 
محاکمھ می کشد در خدمت 
دادخواھی واقعی و برقراری عدالت 

است یا برای دست یابی بھ ھدف 
ھای  مورد نظر فاتحان نظم 

 "!جھانی حاکم
 

این دلیل اصلی محکومیت این 
دادگاه توسط سازمان راه کارگر و 

دالیل را .  برخی دیگر است
چون پیام اخوان ربطی :  بشکافیم

بھ برتراند راسل و دیگر شرکت 
کنندگان دادگاه راسل ندارد، لذا 
تریبونال بین المللی کشتار دھھ 

. در ایران محکوم می شود  ۶٠
این دلیل بسیار بنظر پوچ و 

تمام ایراد این .  مضحک می رسد
سازمان و برخی دیگر متوجھ 
شخص سرپرست تیم دادستانی 

. این دادگاه یعنی پیام اخوان است
و دلیل اصلی نقد بھ این فرد 
اینست کھ وی از گردانندگان 
مرکز اسناد حقوق بشر در ایران 
است کھ بخش عمده بودجھ خود 
را از دولت ھای آمریکا و کانادا 

 .گرفتھ است
 

این دلیل را در مقابل بازماندگان 
جانباختگان، انسان ھایی کھ 
زندگیشان در این دوره توسط 
رژیم اسالمی بھ نابودی کشیده 
شد، تمام کسانی کھ بنوعی از این 
کشتار متاثر شده اند، در مقابل 
افراد و سازمان ھای انساندوست 
و آزادیخواه بگذارید، جدی تان 

این بیانیھ از وابستگی .  نمی گیرند
تریبونال بھ دولت آمریکا سخن 
می گوید و بھ ھمین دلیل آنرا 
محکوم می کند، اما حتی نمی 
تواند نقش دولت آمریکا را در 

. سازماندھی این دادگاه نشان دھد
این "  وابستگی"تمام دلیل 

تریبونال از نظر این سازمان، 
نقش سرپرست تیم دادستانی این 

12صفحھ تریبونال در   
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سازمان دیگری است کھ عمده 
بودجھ اش را از دو دولت آمریکا 

این دلیل برای . و کاناد گرفتھ است
نشان دادن وابستگی تریبونال بھ 
دولت آمریکا نھ تنھا محکمھ پسند 
نیست، بلکھ کامال بی پایھ و اساس 

 .است
 

تا آنجا کھ بھ دریافت پول از 
دولتھای مختلف سرمایھ داری کھ 
بنوعی در سرکوب و کشتار در 
سطح جھان سھیم ھستند، مربوط 
می شود، عمده احزاب و سازمان 
ھای اپوزیسیون و نھادھای 
مختلف اجتماعی، فرھنگی و 
ھنری ای کھ توسط اپوزیسیون 
چپ در خارج کشور ایجاد شده 
است، از دولتی کمک مالی گرفتھ 

در کشورھای مختلف اروپایی . اند
نھادھای بسیاری موجودند کھ 
بنوعی بھ سازمان ھای اپوزیسیون 
وابستھ اند و اینھا ھمھ با کمک 
مالی دولت ھای مختلف تشکیل 

دولت ھایی کھ عضو .  شده اند
بعالوه تا .  سازمان ناتو ھستند

زمان سقوط دولت صدام حسین 
بخش عمده سازمان ھای 
اپوزیسیون از دولت صدام حسین 
پول می گرفتند و غیر از کومھ لھ 
ھیچیک نیز این کمک مالی را 

. علنا بھ مردم اعالم نکرده بودند
فکر نمی کنم کھ کسی در ماھیت 
سرکوبگر و جنایتکار دولت صدام 

اما این .  حسین لحظھ ای شک کند
سازمان ھا ھمچنان با سربلندی 

بودن خود بوده "  مستقل"مدعی 
یک بام و دو ھوا کھ نمی .  اند

اگر پول گرفتن از یک !  شود
دولت سرکوبگر نادرست و از 

اخالقی غیر اصولی   -نظر سیاسی
و قابل محکوم شدن است، پس بھ 

 .سابقھ خود نیز نگاھی بیاندازید
 

 

 تریبونال بین المللی رسیدگی بھ جنایات رژیم اسالمی
 

 ...قابل حمایت یا محکومیت؟ 

دلیل دیگر محکومیت باز بھ 
سابقھ آقای پیام اخوان مربوط 

ایشان مشاور حقوقی .  می شود
اول دفتر دادستانی دادگاه الھھ 

سازمان راه کارگر .  بوده اند
ایشان را محکوم می کند، چون 
دادگاه الھھ جرج بوش و تونی 

. بلر را محاکمھ نکرده است
قطعا در یک دنیای عادالنھ این 
دو جنایتکار باید بخاطر جنایت 

اما .  علیھ بشریت محکوم شوند
محکوم کردن تریبونال بھ این 
دلیل راستش بی ربط و کامال 

 .پوچ است
 

یک نکتھ دیگری کھ می تواند 
از عدم وابستگی این تریبونال 
بھ دولت آمریکا حکایت کند، 
وجود تشابھی است کھ این 
تریبونال رسما در سایت و 
مرامنامھ خود بھ آن اشاره می 
کند و آقای اخوان نیز در یکی 
از مصاحبھ ھایش آنرا مطرح 

ادعای شباھت بھ :  می سازد
دادگاه راسل و تالش برای 

مگر غیر از .  تکرار آن دادگاه
اینست کھ دادگاه راسل برای 
رسیدگی بھ جنایات آمریکا در 
ویتنام تشکیل شد و در انتھا 
آمریکا را محکوم کرد؟ پس 
چرا یک نھاد وابستھ بھ آمریکا 
باید اعالم کند کھ می خواھد 
ھمان کار را انجام دھد و از آن 
مدل پیروی می کند؟ کمی 
عجیت نیست کھ یک نھاد 
وابستھ بھ دولت آمریکا خود 
سعی کند دادگاھی کھ 
محکومش کرده است را در 

 اذھان زنده کند؟
 

متاسفانھ دنیا تغییر کرده است 
 ٧٠و   ۶٠و ما دیگر در دھھ 

میالدی نیستیم کھ عمده 
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روشنفکران تمایالت چپ و ضد 
دنیا تغییر کرده .  امپریالیستی داشتند

است و راسل ھا و ژان پل ساتر ھا 
نیز اگر زنده بودند باحتمال زیاد 

در . مواضع دیگری اتخاذ می کردند
قرن بیست و یک، در دنیای پس از 
یازده سپتامبر، در دنیایی کھ جنگ 
تروریست ھا آنرا بھ خاک و خون 
می کشد، در دنیایی کھ دو قطبی 
تروریسم دولتی و اسالمی در مقابل 
ھم صف آرایی کرده اند، چگونھ 
می توان یک دادگاه مردمی از نوع 
دادگاه راسل سازمان داد؟ باید بھ این 

و ما چھ بخواھیم .  سوال پاسخ گفت
و چھ نخواھیم خانواده ھای جان 
باختگان و زندانیان سیاسی سابق بھ 
تنھایی قادر بھ تشکیل چنین دادگاھی 

باید از وکال و حقوقدانانی کھ . نیستند
تحت ھمین سیستم ھای دانش 
آموختھ اند و حرفھ ای شده اند 

اگر قرار است کھ این .  استفاده کرد
دادگاه نمادین تاثیری داشتھ باشد باید 

. از این امکانات موجود بھره جست
 -تنھا راه حفظ سالمت سیاسی 

اخالقی کامل این تریبونال شفافیت 
باید کارکرد و پروسھ ھای .  است

تحقیق و رای دادن باز، علنی و 
این تنھا راه ضمانت .  شفاف باشد

تشکیل یک دادگاه واقعا مردمی 
در این دادگاه اول نقش .  است

خانواده ھای جان باختگان و 
زندانیان سیاسی سابق در شکل 
گیری و پیشرفت دادگاه کامال روشن 

 . است
 

دلیل دیگر محکومیت این تریبونال 
این مسالھ است کھ تریبونال تحریم 
اقتصادی ایران توسط دول غربی را 

این یک .  محکوم نکرده است
تریبونال برای بررسی جنایات رژیم 

کار این .  است  ۶٠اسالمی در دھھ 
تریبونال موضعگیری سیاسی در 
قبال مسائل بین المللی یا ایران 

حیطھ وظائفش و دامنھ .  نیست
فعالیتش صرفا رسیدگی بھ این 

قرار نیست .  جنایات است و بس
این تریبونال بھ یک سازمان 

 .سیاسی دیگر بدل شود
بیانیھ مزبور بطور تلویحی این 
دادگاه را جاده صاف کن حملھ 
نظامی آمریکا و سایر دولت ھای 

با استناد .  غربی بھ ایران می نامد
بھ این دلیل آیا نباید کسانی کھ این 
تریبونال را محکوم می کنند بھ 
دفاع از رژیم اسالمی متھم کرد؟ 
در دو قطبی تروریسم اسالمی و 
دولتی، در رابطھ با رژیم اسالمی 
و دول غربی، اگر قرار باشد ھر 
افشاگری از رژیم اسالمی را 
جاده صاف کنی حملھ نظامی بھ 
ایران توسط قطب دیگر بنامیم، 
پس عدم افشای جنایات نیز دفاع 

. از رژیم اسالمی نامیده خواھد شد
این مشکل ھمیشگی سازمان ھای 

" ضد امپریالیست"باصطالح 
در دعوای میان دو قطب .  است

. باید طرف قطب دیگر را بگیرند
نمی توانند ھر دو را محکوم کنند 

. و قطب سومی را تشکیل دھند
اینگونھ چپ ھا ھمواره در زمان 
جنگ پشت بورژوازی خودی 
صف آرایی می کنند و طبقھ 
کارگر را گوشت دم توپ دولت 

 .بورژوایی می سازند
 

این بیانیھ چند دلیل نامربوط و بی 
اساس را برای محکومیت 
تریبونال بین المللی برای رسیدگی 

رژیم اسالمی   ۶٠بھ جنایات دھھ 
این دالیل .  را سر ھم کرده است

این حرکتی است برای .  پوچ اند
افشای جنایات رژیم اسالمی با 
ھمکاری و حمایت خانواده ھای 
جانباختگان و زندانیان سیاسی 
سابق کھ بصورت علنی پیش می 

این حرکت با ارزش است و . رود
باید .  باید از آن حمایت کرد

جنایات این رژیم را بھ ثبت 
این پروسھ ای است .  برسانیم

برای اجرای بخشی از عدالت و 
 .تالش برای ممانعت تکرار آن

 

!زنده باد جمھورى سوسیالیستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  


