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 ۵صفحه 

، ١٨٧١ مــــارس            ١٩روز     
هـنـگـامـيـکـه پـاريـس در مـحـاصـره                  
نظامي پـروس قـرار داشـت ، هـزاران              
نفر از کارگران  همراه افراد گارد مـلـي    
و بــقــيــه اقشــار مــحــروم پــاريــس بــه             

بـعـد از مـاهـهـا          .   خيابانهـا ريـخـتـنـد       
گرسنگي و فشـار جـنـگ فـرانسـه و                 
پـروس و مــحــاصـره طــوالنـي مــدت             
پاريس، مردم با رقص و پايکوبـي در          
کـوچـه و خـيـابـانـهـا ظـاهـر شـدنـد و                      

کميـتـه   .   پيروزي خود را جشن گرفتند   
مرکزي گارد ملي در تاالر شـهـرداري       
مستقر شده بود و حکومت کـمـون را         

اهتزاز پرچم سرخ بـر فـراز       .   اعالم کرد 
شهرداري تمام مردم را بـه خـيـابـانـهـا            

همه چيز دوست داشتنـي  . کشانده بود 

بود، شهر رنگ و روي ديگـري داشـت       
و صداي خنده و آواز مردم پـاريـس را         

هزاران نـفـر هـمـراه بـا          .  زيبا نموده بود 
نيروهاي مسلح گارد ملي خود را بـه         
تاالر شـهـرداري رسـانـدنـد تـا شـاهـد                 
اعالم آزادي پاريس از طـرف کـمـيـتـه             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منصور فرزاد

 به ياد کمون پاريس    

خيلي متشکرم و خوشحـالـم از        
 اينکه امروز اينجا حضور دارم

من فکر ميکنم مـا امـروز در           
مورد يک مشـکـل بسـيـار جـدي و               

در مـورد    .   مهم صحبت مـيـکـنـيـم       
کشوري بـا نـقـض گسـتـرده حـقـوق                

 .انساني، به نام ايران
مــا امــروز در مــورد کشــوري           

صحبت ميکنـيـم کـه تـنـاقضـهـاي              
ايــران .   فــراوانــي در آن وجــود دارد          

کشوريست با رژيمي ديـکـتـاتـور و            
هرروز شاهد اخـبـار جـديـدي       .   خشن

از اعــدام، اعــمـــال خشــونــت در                 
زنــدانــهــا، تــجــاوز بــه زنــدانــيــان و             

 .سنگسار مردم هستيم
در آلمـان فـعـالـيـتـهـاي مـن در                
عرصه هاي مـبـارزه عـلـيـه اعـدام،              
سنگسار و مبارزه عليه بي حقوقـي        

 زنان معرف حضورتان هست
در ايـران رژيــمـي اســالمـي بــا             

ايـن بـه     .   قوانين اسالمي حاکم است  
اين معناست کـه در ايـران رژيـمـي               
حاکم است که حقوق پايـه اي زنـان،          
کودکان و در واقع هـمـه شـهـرونـدان           

 مينا احدي 

 

 

يکماه به اول مـه روز جـهـانـي             
ــده اســت          ــر مــان ــارگ ــر ســال     .   ک ه

کارگران در سراسر جهان اين روز را     
گرامي مي دارند و کـيـفـرخـواسـت          
طبقه کارگر و انسـانـيـت را عـلـيـه              
نــظــام ســرمــايــه داري اعــالم مــي           

 .کنند
ــا                  ــنــه ــي کــارگــر ت روز جــهــان

مختص به کارگران نـيـسـت بـلـکـه            
روز حق خواهي کل جامـعـه و روز            
ميليونها انسان به بند کشيده شـده      
توسط نظام گنديده سـرمـايـه داري          

 .است
ــران تــحــت حــاکــمــيــت              در اي
رژيمي ضد کـارگـر و ضـد انسـان،             
اين روز در زير سرنيزه جنايـتـکـاران     

هـر سـال     .   اسالمي برگزار مـيـشـود    
جشـن تـولـيــد کـنـنـدگــان نـعـمــات               
جامعه از سوي اوبـاشـان حـاکـم بـر             
ايران، با زندان، شـکـنـجـه و شـالق              

 . پاسخ ميگيرد

 عبدل گلپريان   
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 ! برقرار باد جمهوري سوسياليستي      !  زنده باد حکومت انساني  

برپايي تظاهرات در برابر بازداشتگاه       
 جمال صابري در ژاپن     

 مريم جبارزاده

مريم جبارزاده : ترجمه   
سخنراني مينا احدي در كنفرانس اجالس جامعه بين المللي       

 حقوق بشر در بن آلمان     
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 ۱از صفحه  

 . جامعه را بشدت نقض ميکند
در ايران دست و پا قطع ميکننـد        
و در حضــور پــزشــک چشــم کــور                    

 . ميکنند
در عين حال ايران کشـوري اسـت        
با درصد بااليي از نسـل جـوان و بـا                 

 .قدرت بسيار عظيمي براي تغيير
ايران با اينکـه تـحـت حـاکـمـيـت               
رژيمي ارتجـاعـيـسـت، زمـيـنـه هـاي              
بسـيـار مسـاعـدي بـراي تـحـقـق يـک                  

 . دنياي بهتر را دارد
در ايران جنبش هاي وسيع زنـان،       
جنبش سکوالريستي، جـنـبـش قـوي         
کارگري و جنبش دانشـجـويـان وجـود        

 دارد
از هشت ماه گذشته ايران به نـظـر      

 من شاهد يک انقالب عظيم است
انقالبي برعليه رژيمي ديکتـاتـور      

عليه دخالت مذهب در زنـدگـي          و بر 
 انسانها

امروز هيچ حزب و سازمـانـي در       
اپوزيسيون جرات دفـاع از مـجـازات           
اعدام را ندارد، بـلـکـه بـرعـکـس مـا                
شاهد عروج يک جنبش عظيم عـلـيـه           

 اعدام و سنگسار در جامعه هستيم
در مـورد آيـنـده         با اينحال وقتي    

 .ايران فکر ميکنم ، نگرانيهايي دارم
 است که ما ۱۰۰   در ايران قريب 

براي يک زندگي بهتر و آزادي، عـلـيـه         
حکومتهاي ديکتاتورحـاکـم مـبـارزه         

امـا مـتـاسـفـانـه هـمـواره             .   مي کنيم   
 .شکست خورده ايم

بسـيـار      مسئله اي که به نظـرمـن      
اهميت دارد اينست که در حـکـومـت          
آتي ايران بايد حـق آزادي بـي قـيـد و                 

صـد درصــد     شـرط بـيــان و عـقــيـده              
 !تضمين شود

و !   هيچ چيز نبايد مـقـدس بـاشـد         
هـرگـونـه انـتـقـاد از هـمـه مـقـامــات                   
دولتي و سياسي و انتقاد از مذهب و     

 .پرچم و ميهن بايد آزاد باشد

دولـت مــوظــف اســت تــنــهــا بــه            
امورات دولتي بپردازد و اجازه نـدارد     

تعصبات ملي، مذهبي و قـومـي       به  
 .دامن بزند

در ايران آتـي نـبـايـد هـيـچ گـونـه                 
فرهنگ و هنر دولتي و رسـمـي و يـا              
تعصب گروهي دولتي وجـود داشـتـه           

 .باشد
نقطه آغـاز رعـايـت حـقـوق بشـر               
ايـــنـــســـت کـــه دولـــت يـــک ارگـــان               

از آزادي بـيـقـيـد و            باشـد و       نئوترال  
شرط بيان ،عقيده و انتقاد براي هـمـه        

 .دفاع کند
ديگر بس امان اسـت کـه بـه نـام              
خدا ، شاه ، پيغمبـر ، پـرچـم و وطـن               

 . دستگير و اعداممان کنند
ناسيونالسيم و مذهب همـواره از      
ــران                 مشـــکـــالت جـــدي مـــا در ايـ
محسوب ميشدند و در حـال حـاضـر          

روند مـثـبـت فـاصـلـه           در ايران شاهد    
 .گرفتن از اين مقوله ها هستيم

حــقــوق بشــر بــايــد ســکــوالر و              
انسانگرايـانـه تـعـريـف شـده و کـلـيـه                  

و اسـالمـي بـايـد            قوانيـن وحشـيـانـه      
 .سريعا لغو شوند

آزادي يعنـي حـق بـرخـورداري از            
آزادي بي قيد و شرط بيان، يعني حـق    

 تشکل، گردهمايي و تجمع
بتوان بدون تـرس از        يعني اينکه   

هرگونه تحريم و مجازات کاريکـاتـور    
 کشيد 

اگر من رئيس جمهورايران باشـم،      
هرکسي اجازه خواهد داشت در مورد       

. من طنز بـنـويسـد و مـزاح بـگـويـد                
هرکس حق دارد مـرا مـورد انـتـقـاد               
ــد                   ــبــاي ــدا ن قــرار دهــد و ايــن امــراب

انـتـقـاد    .   مجازاتي در پي داشته باشد    
بـه   از مـقـامـات حـکـومـتـي نـبـايـد                  

دشمني يا خـدا و مـيـهـن، يـا هـتـک                   
 . حرمت و غيره تعبيرشود

ــروي از                  امــروز ايــران تــوان پــي

عـلـيـه       تجارب مبارزات مردم اروپـا     
مذهب و در دفـاع از رفـاه و حـقـوق                  

 . انساني را دارد
ايران يک کشور جوان، ثروتمند و        

در ايــران   .   بـا تــوانــايــيــهــاي بــاالســت      
ــع        مــيــتــوان يــک         حــکــومــت مــداف

و در خدمت منافع عـمـومـي         برابري
حــکــومــتــي      . جــامــعــه ايــجــاد کــرد     

کامال سکوالر مـتـعـهـد بـه رعـايـت               
حــقــوق بــرابــر زن و مــرد و رعــايــت               

همه انسانهـا، يـک حـکـومـت            حقوق  
 . انساني 

 خيلي متشکرم
 

متن ترجمـه فـارسـي سـخـنـرانـي             
دوم خانم مينا احدي در چـهـارچـوب            
اجالس ساليانه جـامـعـه حـقـوق بشـر             

 درشهر بن آلمان
 ۲۰۱۰ مارس ۲۶

 
سخنراني مينا احـدي    
در پانل در مورد مجازات      

 اعدام
 

 من مينا احدي هستم و از سـال         
 در کميته بين المـلـلـي عـلـيـه         ۲۰۰۱

من دو هـفـتـه    . اعدام  فعاليت ميکنم 
پـيــش در چــهـارمــيــن نشــســت بــيــن            
المللي کميته عليه اعدام در ژنو بودم     

. و آنجا ر همين مورد صحبـت کـردم          
ميل دارم صحبت خود را بـه هـمـون              

 .شکل شروع کنم
رابطه من با کلمه اعدام فـقـط از          
روي فعاليتهايم با کميته عليه اعـدام       

بـلـکـه مـن خـود طـعـم تـلـخ                  .   نيست
وقـتـي   .   مجازات اعدام را چشـيـده ام        

جمهوري اسالمي بـه قـدرت رسـيـد،            
ما به همون شکلي که در کليـپـي کـه          
اينجا بـه نـمـايـش گـذاشـتـه شـد يـک                   
ماشين تحرير داشـتـيـم و از آن بـراي              
تايپ و فعاليت عليـه رژيـم اسـالمـي            

 . استفاده ميکرديم
من متعلق به نسلي هستم کـه از       
ابـتـدا بـر عـلـيـه ايـن رژيـم فـعـالـيـت                       

وقتي خميـنـي بـه  قـدرت           .  ميکرديم
رسيد و اولين حکمش رو علـيـه زنـان            

يـا روسـري يــا       " صـادر کـرد و گـفـت             
مـن  .   ما به خيابانهـا رفـتـيـم      "   توسري

آنزمان دانشجوي رشتـه پـزشـکـي در            
 . دانشگاه تبريز بودم

ما  درتبـريـز فـراخـوان داديـم  و                
 نـفـر از     ۲۰۰۰پيرو آن فراخوان حدود  

زنان ومردان آزاديخواه بـويـژه زنـان،بـه        

. . . سخنراني مينا احدي در كنفرانس اجالس جامعه بين المللي                                                   . . . تالش براي يک اول مه                       

 
 

سال قبل در روز قدرت نـمـايـي        
 تشـکـل     ۱۰طبقه کارگر در ايران،     

کارگري بيانيه اي به مناسـبـت اول         
مه انتشار دادند که يک گـام بـزرگ           

. در پيشروي جنبش کـارگـري بـود          
اقـدام ايــن ده تشــکــل کــارگــري و              
خواست و مطالبات طـرح شـده در          
قطعنامه  صادر شده اين تشکلهـا،   
نه تنها خواست و مـطـالـبـات کـل              
جامعه را بيان ميکرد بلکه اسـاسـا     
کيفرخواست کارگران و ميلـيـونـهـا         
انســان در مــقــابــل تــوحــش نــظــام           

 . سرمايه داري بود
امسال در شرايطي کارگران بـه       
استقبال روز جـهـانـي کـارگـر مـي               
روند که اعتراضـات، تـجـمـعـهـا و              
ــادي را در ســال               ــات زي اعــتــصــاب
گذشته  براي احقاق حقـوق پـايـمـال         

 ۹شده خود و بر بستر انقالبـي کـه             
مـاه اسـت جـريـان دارد پشـت ســر                

 ارديــبــهــســت     ۱۱.   گــذاشــتــه انــد    
امسال مي تواند روز تعين کـنـنـده        
اي در بـاالبـردن سـطـح خـواسـت و               
توقعات کـل جـامـعـه و پـيـشـروي               
بمراتب بيشتـري در رونـد انـقـالب            

حـال و هـواي اوضـاع          .   مردم باشد 
 مـاه  ۹سياسي امروز ايران و بعد از  

مبارزه بي امان کل جامعه براي بـه    
چــالــش کشــيــدن يــک حــکــومــت            
جنايتکـار، ايـن امـکـان را فـراهـم               
نموده است که کـارگـران در سـطـح            

 ۱۱وســيــع و گســـتــرده اي در                   
 . ارديبهشت قدرت نمايي کنند

در کردستان نيـز بـرگـزاري اول           
مه روز جهاني کارگر به سنتـي جـا        

تشکلـهـاي   .  افتاده تبديل شده است 
کــارگــري بــا فــراخــوان خــود بــراي            
ــا صــدور                   ــزاري ايــن روز و ب ــرگ ب
قطعنامه هاي راديکال که در واقـع     
کيفر خواست کـل جـامـعـه عـلـيـه                
نظـام سـرمـايـه داري و حـکـومـت                
حامي اين نظـام يـعـنـي جـمـهـوري              
اســالمــي اســت، مــي تــوانــنــد در           
همگامي با هم طبقه اي هاي خـود      
در سراسـر کشـور، پـايـه هـاي ايـن                
حکومت و نظام وحشي  سـرمـايـه           

 . داري اش را بلرزه درآورند
جــنــبــش کــارگــري تــجــارب،          
درســهــا و دســتــاوردهــاي بســيــار           
گرانبهايي را در مبـارزات چـنـديـن         

از هـم    .   ساله خـود بـه هـمـراه دارد            
اکنون بايد وسيعا و سازمـانـيـافـتـه         

بايـد  .  براي تدارک اين روز آماده شد 

فراتر از سال قبـل از نـظـر کـمـي و                 
فضا و حـال  . کيفي عرض اندام کرد 

 مـاه اخـيـر ايـن           ۹و هواي انقالبي     
امکان را فـراهـم نـمـوده اسـت کـه                 
تشکلهـاي کـارگـري بـيـشـتـري در               
هماهنگي بـا هـم و در يـک صـف                 

. واحد و قدرتمند ابراز وجود کنـنـد      
تشکلهاي کارگري اين ظـرفـيـت را         
دارند و مي توانند همه کـارگـران و       
کل جامعه را براي برگزاري اول مـه        
فراخوان داده و پشت مـطـالـبـات و          
کـيـفـر خـواسـت خـود عـلـيـه نـظــم                   
موجود بسـيـج کـنـنـد و بـحـرکـت                 

 .درآورند
 فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري،             
فعالين چپ و کمونيسـت در خـلـق           
ــرده و                    ــردن يــک اول مــه گســت ک
قدرتمند نقش ويژه و ارزنـده اي بـر            

ــون         .   عـــهـــده دارنـــد     از هـــم اکـــنـ
سازماندهي و تدارک براي اين روز،    
شعارنويسي در همه جاي شـهـرهـا،        
محالت و کارخانه ها، مـي تـوانـد          
فضاي عمومي پر جنب و جـوشـي         
را براي شرکت و آمـادگـي در ايـن              

در مــحــافــل و      .   روز فــراهــم کــنــد     
جمعها، در امـاکـن عـمـومـي، در              
تاکسي، اتوبوس و در مهمانـي هـا      
بايد در مورد جايگاه و اهميت ايـن     

 .روز صحبت کرد
 فـرورديـن روز       ۱۳ روز جمعه    

بسيار مناسبي براي بحث و تـبـادل     
در .     نظـر پـيـرامـون اول مـه اسـت              

سيزده فـرورديـن  ضـمـن بـرگـزاري               
جشن و سرور در گـردشـگـاهـهـا و              
پارکها کـه در سـطـح هـزاران نـفـر                  
امکان تجمع کردن در کنـار هـم را           
فراهم مي کند، مـوقـعـيـت بسـيـار          
خوبي است تا در مورد چگـونـگـي          
برگزاري اول مـه و بـراي تـدارک آن              
جلسه گرفـت، تـبـادل نـظـر کـرد و                 

. تصميمـات الزم را اتـخـاذ نـمـود             
فضاي همه شهرها، کـارخـانـه هـا،           
مدارس و دانشگاهها را بايد از هـم    
اکنون حول و حوش اول مه و بـراي        
برگزاري يک اول مه قدرتمند آمـاده        

 کرد
  ۲۰۱۰ مارس ۳۰
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 ۲از صفحه  

نـه  "   خيابـان آمـدنـد و فـريـاد زدنـد                  
امـا جـمـهـوري       ! "   نه توسـري !   روسري

اسالمي موفق شد مـا رو سـرکـوب            
بعد از آن اگر کسي ميگفت که .   کند

روسري سر نميکنم و يا عـلـيـه رژيـم           
اسالمي حرفي ميزد و يا مثل ما بـا     
ماشين تحرير شـبـنـامـه عـلـيـه ايـن                
رژيم وحشي و ارتجاعي ميـنـوشـت،         

 .دستگير و اعدام ميشد
وقتي پاسـدارهـا بـه مـنـزل مـن               
يورش آوردند و همسرم را بـه هـمـراه             

 تن ديگر دستگـيـر کـرده بـا خـود             ۵
بردند من خونه نبـودم، امـا آنـهـا را              

 .پس از يکماه اعدام کردند
وقتي  همين جا مي شنويـد کـه           
چگونه پـاسـدارهـا شـبـانـه بـه خـونـه                 
ــد و                  امــثــال مــا حــملــه مــيــکــردن
عزيزانمان را ميـبـردنـد و بـه جـوخـه              
هـاي اعـدام مــيـســپـردنــد وهـنــگــام             
تحويل  جنازه ها پـول گـلـوـلـه هـاي                
شـلـيــک شــده را طـلـب مـيــکـردنــد،                
ميتونيد احساس من و مـيـلـيـونـهـا            
ايراني ديگر را نسبت بـه واژه اعـدام            

 .درک کنيد
اما متاسفانه رابطه مـن بـا ايـن          
واژه تنها محدود به اين تجـربـه تـلـخ        

در آلمان هم هر چـهـارشـنـبـه         .   نيست
بـراي  .   براي من يک روز سـيـاه اسـت           

اينکه هميشه سه شنبه هـا لـيـسـتـي            
از نام افرادي را دريافت ميـکـنـم کـه          

. قرار است فرداي آنروز اعـدام شـونـد       
به همين دليل مـن چـهـارشـنـبـه هـا                
ساعت چهار صبح از خـواب بـيـدار             

براي اينکـه ايـن سـاعـتـي          .   مي شوم 
است کـه در ايـران مـحـکـومـيـن بـه                  

 .اعدام را ميکشند
نوجواناني از زندان به من تـلـفـن       
ميکنند و ميگويند خاله مينا مـن        

 سـالـه مـيـشـوم          ۱۸يک هفته ديگـه      

طنين .   خواهش ميکنم کاري بکنيد   
. اين جمالت هميشه در گوشـم اسـت      

بطور مثال علي مهين ترابي به مـن          
ميتونيد بـا مـردم     :   تلفن کرد وگفت    

در آلمان صحبت کنـيـد؟ مـيـتـونـيـد           
 سـالــه    ۱۸کـاري کـنـيـد؟ مــن دارم             

 ؟.!ميشوم
ميدونيد چرا؟ براي اينـکـه رژيـم       

 نـوجـوان رو     ۱۶۰اسالمي هم اکنون  
در زنــدانــهــايــش دارد، کــه پــس از              

 سال شدند اعدامشان مـي  ۱۸اينکه  
 ۱۸کند، و اين نوجوانان از روز تولد    

 .سالگيشان ميترسند
مـا امــروز در مـورد يــک رژيــم             
وحشي اسالمي و بيـرحـم  صـحـبـت           

حـتـمـا مـيـدانـيـد کـه در               .   ميکنـيـم  
ماههاي گذشته جوانـان و مـردم بـه             

مـرگ  :   خيابانها آمدند، فـريـاد زدنـد       
 !مرگ بر خامنه اي! بر ديکتاتور

پس از آن رژيم اعالم کرد که ايـن    
و تعدادي از   !   جنگ بر عليه خداست  

معترضين دستگـيـر شـده بـه اتـهـام               
محاربه با خـدا بـه اعـدام مـحـکـوم                

 .شدند
من معتقدم که در ايران نه تنـهـا       
جنبش عظيمي بر عليه اعدام وجـود      
ــان               ــلــکــه بســيــاري از جــوان دارد، ب
ميگويند اگر خدا چيزي شـبـيـه  بـه              
خامنه ايسـت، مـا ايـن خـدا را هـم                  

 .نميخواهيم
. اين جنبش بسيار عظـيـم اسـت        

مثال در شهر سـيـرجـان مـردم چـوبـه            
هاي دار را به آتش کشيدند و دو تـن        
از محـکـومـيـن بـه اعـدام رانـجـات                 

اما متاسفانه رژيم موفق شـد  .   دادند
اين دو جوان را دوبـاره دسـتـگـيـر و                

 .اعدام کند
ميدانيد ماهيت اعدام چيسـت؟     

اعـدام  !   اعدام يعني قتل عمد دولتـي    

يک حربه مهم اعمال فشـار بـرعـلـيـه              
زنان، دانشجويان و کال برعليه مـردم   
و براي سرکوب هـرگـونـه اعـتـراضـي           

 .است
ما فعاليـتـهـاي گسـتـرده اي در             
ايران داريم و سـعـي کـرده ايـم بـويـژه                
چهره زنانـي کـه در زنـدانـهـا بـه سـر                   
ميبرند را مطرح کنيم ، و بـر عـلـيـه             
اعدام آنها و همه اعدامـهـا در ايـران            

 . مبارزه کنيم
ســعــي کــرده ايــم بــه ايــن زنــان               
ناشناس چهره بدهـيـم و جـامـعـه رو              
مطلع کنيم که اين زنان چـه کسـانـي          
هستـنـد و بـراي چـه در زنـدان بسـر                   

چند تا بچه دارند؟ چه اميد  .   ميبرند
ها و چه آرزوهايي دارند؟ يا حتي چـه   

 نوع موسيقي را دوست دارند؟
ما کارهاي رسانه اي مـتـعـددي          

همينجا ايـرانـيـهـايـي        . انجام داده ايم 
حضور دارند که من رو ميشـنـاسـنـد      
و بــا مــبــارزات مــن عــلــيــه اعــدام              

 .آشنايي دارند
مستقل از تعلق سياسـي هـريـک        
از ايــن دوســتــان، مــيــتــوانــنــد ايــن             
فعاليتها و وجود اين جنبش عـظـيـم         

. عليه اعدام در ايران را تاييد کـنـنـد           
ما تالش ميکنـيـم بـه ايـن جـنـبـش                

 . چهره و صدا بدهيم
اينجا ميخواهم اعـالم کـنـم کـه           
اين رژيم با قوانين اسالمي اش رفـرم      
پذير نيست و اينرا بعنوان يـک فـعـال            
سياسي با سابقـه سـي سـال مـبـارزه              

 .مطرح ميکنم
هشت سال تمام خـاتـمـي رئـيـس         
جمهور ايران بود و از رفـرم صـحـبـت         

در تمام اين مدت ما علـيـه    .   ميکرد
سنگسار مـبـارزه مـيـکـرديـم و گـه                

. . . سخنراني مينا احدي در كنفرانس اجالس جامعه بين المللي                                                    

  

 ۴ صفحه 

 در   ۲۰۱۰ مارس ۲۶روز جمعه  
شهر بن آلمان و در چهارچوب سـي و            
هشتمين اجـالس سـراسـري جـامـعـه             
بين الملـلـي حـقـوق بشـر مـجـمـوعـه                 

نقض حقوق " برنامه هايي با موضوع  
 . برگزار شد" بشر در ايران

 ايــن اجـــالس کـــه در مــحـــل               
ــتــــيــــتــــوي                 Gustavانســ

Stresemann             و بـا حـمـايـت و 
زير نظر آقاي پروفسـور يـه ژه بـوزک،             
رئيس پارلمان اروپا بـرگـزار مـيـشـد،           
برنامه هـاي مـربـوط بـه ايـران را از                  

 صـبـح روز جـمـعـه و بـا                 ۱۱ساعت  
برگزاري يک کنفرانس مطبوعاتي بـا        

حـقـوق بشـر در جـمـهــوري            "   عـنـوان     
و بـا حضـور تـعـداد           "   اسالمـي ايـران    

قابل تـوجـهـي از خـبـرنـگـاران آغـاز                  
 .نمود

در اين کنفـرانـس مـطـبـوعـاتـي،            
ابتدا خانم مـيـنـا احـدي،  در مـورد                 

نقض حقوق انساني در ايران، ديدگاه    " 
خـود را نسـبــت بـه آزادي و احـيــاي                  
حقوق انساني شهروندان ابـراز داشـتـه        
و نيز با چشمندازي به آينده، بـر لـزوم        
تعهد دولـت آيـنـده ايـران نسـبـت بـه                  
رعايت و دفـاع از آزادي بـي قـيـد و                  

 " شرط بيان و عقيده تاکيد نمودند 
سپس خانم مهين موسي پـور و          
آقاي آزمايش به ترتيب در خصـوص         
نقض حقـوق مسـيـحـيـان و دراويـش              
تــوســط دولــت جــمــهــوري اســالمــي          

 .توضيحاتي ارائه دادند
سخنران بعدي آقاي علي بـابـايـي         

" united 4 Iran" از سوي گروه    
در خصوص سـرکـوب و دسـتـگـيـري             
هاي اخير معترضين طـي مـاهـهـاي           

 . گذشته سخناني را ابراز داشتند
                                                                                       

سپس، آقـاي رضـا پـهـلـوي از سـوي                
در "   جـــنـــبـــش بـــراي آزادي ايـــران           " 

خصوص ساختن يک جـامـعـه مـدنـي          
در ايران  نقطه نـظـرات خـود را بـيـان              

 .كردند
در بــخــش دوم ايــن کــنــفــرانــس            
مطبوعاتي، خبـرنـگـاران حـاضـر در           
جلسه سواالت خود را مطرح نمودنـد      
و پس از پاسـخـگـويـي  سـخـنـرانـان،                

 .کنفرانس مطبوعاتي به پايان رسيد
بعد از كنفـرانـس مـطـبـوعـاتـي،             

 پانل ديگري در خصـوص  ۱۷ساعت  
 ايران برگزار شد 

در اين پانل سخنرانـان بـه بـحـث              
حول نقض حقوق اقليت هاي مذهبـي     

مشـخـصـا در      .   و قـومـي پـرداخـتـنـد         
خصوص تعقيب بهاييان، دراويـش و        
ــي کــه از ديــن اســالم خــارج                  کســان

 .ميشوند بحث و گفتگو شد
 آغـاز و      ۲۰پانل دوم که ساعت      

تا پـاسـي از شـب ادامـه داشـت بـار                   
ديگر به موضوعات آزاديهـاي فـردي      

 .و حقوق انساني اختصاص داده شد
در اين بخش خانم مينا احدي بـه      
عـنــوان اولــيــن ســخــنــران ايــن پــانــل            
سخنراني خود را پيرامـون مـجـازات         

خانم احـدي در ايـن       . اعدام  ايراد كرد 
سخنراني به مواجه ي از نزديک خـود        
بـا مــقــوــلــه اعـدام چــه در ظــرفــيــت               
شخصي و چه به عنوان فعال جـنـبـش        
عليه اعدام اشاره کرد و هـمـزمـان بـر          
لزوم مبارزه براي لغو مجازات اعـدام        

 .و سنگسار تاکيد نمود
خانم هـا مـهـيـن مـوسـي زاده و                
دکتر اوپهوف به همراه دکتر آزمايـش     
و آقايان هلموت گابل و علي بـابـايـي        
از ديگر ارائه دهندگان مباحث طـرح        

 شده  در اين پانل بودند
در بخش تبادل نظر ايـن قسـمـت          
از برنامه، شرکت کنندگان به اظـهـار         
نظر در خصوص بـحـث هـاي مـطـرح             
شده پرداختند و مسـائـلـي از قـبـيـل               
اولويتهاي فرهنگي يا سيـاسـي بـراي          
تغيير در ايران از جـملـه نـقـاط بـحـث            

 برانگيز اين پانل بشمار ميرفتند
در اين ميان از خانم مينا احـدي          
در خصوص عضويتشـان در رهـبـري          
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران و                 
ايــنــکــه آيــا ايــن مــوضــوع مــوجــب            
احتياط مردم در پذيرفتن يک جـريـان        
کمـونـيـسـتـي بـه عـنـوان آلـتـرنـاتـيـو                    
سـيــاســي رژيــم جــمــهــوري اســالمــي          

 نميشود نيز سوال شد
ــن اجــالس              ــزارش مشــروح اي گ
بزودي به سمع و نـظـر شـمـا عـزيـزان                 

 خواهد رسيد 
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512شماره يسکرا                                            ا                                                  4 صفحه   

ايـن  .   جـوابـش نـه بـود        !   نه جعـفـر   
همه به شوخي از ما پـرسـيـدي و مـا              
اين همه بي توجه از کنار سـؤالـت رد          

تا باالخـره آنـهـا بـه خـانـه مـا                 .   شديم
آنـهـا   !   آمدند و به سؤالت جواب دادند    

در خانه ما بودند و ما هر کدام گوشه   
به هـر جـاي خـانـه           .  اي ايستاده بوديم 

سر مي زدند، مي گشتند، بيرون مي    
ريختند، ولي ما هـر کـدام بـا دسـت                

 .هاي بسته گوشه اي ايستاده بـوديـم        
کامپيوتر، دوربين، فيلـم هـا، کـاغـذ          

هـمـه   . . .   هاي يادداشت، دفترچه ها،      
اين هـا را جـمـع مـي کـردنـد و مـي                     

فقط مي خـواسـتـم      . مهم نبود.  بردند
رفت و آمدشان قطع شود تا لحظه اي    

مي دانسـتـم     . نگاهمان به هم بي افتد 
تو هم نگاهت به دنبال من و سولـمـاز     

کارهايشان که تمام شـد، قـبـل        .   است
از اين که ما را هم، مثل همان خـرت          
و پرت ها جمع کنند و ببرند، باالخـره     

تـو فـقـط      .   همديـگـر را پـيـدا کـرديـم            
تـوانسـتـي دسـت هـاي بسـتـه ات را                  
کمي باال بگيـري و بـه مـن لـبـخـنـد                   

خدا مي داند همه توانم را جمع  .   بزني
کردم که لبخندم بزرگ تر از تو بـاشـد        

در دلـم بـه تـو          .   و، دست هايم بـاالتـر     
. اقالً  بـا هـمـيـم          .   مهم نيست:   گفتم  

ً             .  من و تو و سولماز  پنـاه هـم حـتـمـا
. . . پيش دوست هاشه، جاش هم امـن       

خيالي هـم نـبـود، مـا         .   خيالي نيست 
ولي خدا مـي  .   که هميشه پشت هميم   

داند چه قدر تالش کردم که بـمـانـد آن        
لبخند بر صـورتـم، کـه پـنـهـان کـنـد                  
ناراحتي ام را از فکر کردن به تـو، تـو           
که هر چه مي شد بـه شـوخـي از مـا                  

يـعـنـي آدم تـو خـونـه             :   مي پرسيدي    
خودش هم نمـي تـونـه آزاد بـاشـه؟ و                
آخرين بار با دست هاي بسته در خانـه     

  ات ايستاده بودي
 

عمه فوت کرده بود و من که آن موقع  
کوچک بودم، نگاهم هـمـه اش بـه تـو             

فکر مي کردم مگر بابا از مردن .   بود
خواهرش ناراحت نيست؟ طول کشيد      
تا بفهمم تـو مـمـکـن اسـت نـاراحـت                 

. باشي، اما گريه نمي کني هيچ وقـت   
تو مـمـکـن اسـت از خـيـلـي چـيـزهـا                    

مـمـکـن اسـت فـيـلـم            :   ناراحت بـاشـي   
هايت را نـمـايـش نـدهـنـد و نـاراحـت                 
باشي، چهار سـال در خـانـه بـي کـار                  
بماني و ناراحت باشي، بـا هـزار جـور         
تهديد و مـمـنـوعـيـت روبـرو شـوي،                
ــگــذارنــد از ايــران خــارج شــوي،                   ن
بـازجـويـي ات کـنـنـد و تـو نـاراحـت                    
باشي، از تو بخواهند به چيزهايي کـه      
برايت مهم است فکر نکني و از آنـهـا         
حرف نزني و نـاراحـت بـاشـي، حـتـي                
ــم                  ــايــت ه ــريــن دوســت ه ــزديــک ت ن
بخواهند تو ساکت بماني و نـاراحـت           
باشي، و ممکن است به جايي بـرسـي      
که کوچک تريـن اتـفـاق هـاي زنـدگـي               
همه باعث بشوند تـو فـقـط نـاراحـت              

اما گريه که نـمـي کـنـي هـيـچ            .باشي
در اين مـدت هـر روز دلـيـلـي               .   وقت

براي گريه داشتي، و تو گريه نکـردي،      
تا باالخره روزي رسـيـد کـه بـغـضـت                 
شکست، و من هيچ فکر نـمـي کـردم            

. آن روز، من دليل ناراحتي تـو بـاشـم         
آن شب قبل از اين که مـا را از خـانـه             

 .ببرند، خواستي با من حـرف بـزنـي           
يکي از آن ها هم در   .  نشد تنها باشيم 

راهروي خـانـه بـاال سـرمـان ايسـتـاده               
مدام اين پا و آن پا مي کـرد کـه      .   بود

تو زودتر حرفت را بزني و عصبي ات     
دست هايت را بـاال آوردي        .  کرده بود 

تا صورتم را نوازش کني ولي مگر با     
دست هاي بستـه مـي شـد؟ و هـمـان               

سـولـمـاز     :موقع بـغـضـت شـکـسـت             
فقط قول . . .   ببخشيد که به خاطر من 

و . . .   خوب؟ فقـط نـتـرس     .  بده نترسي 
من و   :   من خنديدم، به پهناي صورتم  

برا چي بـتـرسـم؟ فـقـط          !   ترس؟ نه بابا  
بابا قول بده سيگار نکـشـيـا، خـوب؟            

اصـالً     . . .   حيفه، حاال که ترک کـردي      
حواسم نبود که توي زنـدان خـبـري از             

فقط همه زورم را مـي  .   سيگار نيست 
زدم که حرف بزنم و بخـنـدم، تـا قـايـم           
کنم ناراحتي ام را از فکر کردن بـه تـو      
ــو کــه در ايــن ســال هــا بــارهــا                       ، ت
ميتوانستي زير گـريـه بـزنـي و گـريـه               

و حاال براي آخـريـن بـار        .  نکرده بودي 
در خانه جلوي من ايسـتـاده بـودي و              

 .صورتت خيس بود
 

اگر فـکـر کـنـي تـوي ايـن مـدت کـه                    
بدتر .   نيستي بهتر شدم، اشتباه کردي   

فـقـط ديـگـر       !   شدم، کـه بـهـتـر نشـدم           
کسي حال و حوصله غـر زدن سـرم را           

چرا اين قدر سـاکـتـي،      !   ندارد که پناه  
. . . دو کلمه هم با آدم حرف نمي زنـي     

من فـکـر     .   زياد با هم حرف نمي زديم   
مي کردم که بهتر از هر کس ميفهمـم    
چــرا تــو تــوي ايــن چــنــد ســال زيــاد                
حوصله حرف زدن نداشتي، بي کـاري      
و نشستـن در خـانـه بـراي آدمـي کـه                  
تمام زندگي اش در سـيـنـمـا خـالـصـه           

من مي فهميدم، ولي چـه    . . .   مي شد 
کنم که من هم ساکت بـودم و چـيـزي           

آن شـب    !   از اين ها با تو نـمـي گـفـتـم              
. ديروقت توي خيـابـان قـدم مـي زدم             

فـکـر مـي کـردم بـه تـو کـه بـاالخــره                     
خـوشـحـال     .داشتي فيلم مي ساخـتـي     

بودم از تصميمـي کـه گـرفـتـي، چـون              
فيلمسازي براي تـو يـعـنـي بـرگشـتـن              
انرژي و زندگي و شـکـسـتـه شـدن آن                

قدم مي زدم و فـکـر         .   سکوت لعنتي 
مي کردم که تـا چـنـد دقـيـقـه ديـگـر                  
پيش تو هستم و مثل تـو پـرانـرژي و           

خـوشـحـال بـودم از ايـن کـه               .   پرحرف
نزديک ميشوم به خانه، به کـوچـه بـن             
بستي که اين چنـد سـال بـرگشـتـن از               
خانه دوستهايم به آن معني بـن بسـت        
و نااميدي مي داد، ولـي حـاال چـنـد            
روز بود که همه چيز عوض شـده بـود         

توي کوچه شلوغ بود، آدم هايـي  ... و  
با لباس هاي يکدسـت، بـي سـيـم بـه               

سـر  .   دست، دو تا ون بـزرگ مشـکـي         
کوچه پشت درختي قايم شدم و نـگـاه        
کردم بـه آن هـا، کـه وسـايـلـي را در                     
کيسه هاي مشـکـي داخـل مـاشـيـن               
مي کردند، و بعد آدم ها را، که يـکـي     
يــکــي بــا دســت هــاي بســتــه از درِ                 

تمـام گـروه      .ساختمان بيرون ميامدند 
فيـلـمـبـرداري، تـو، حـتـي مـامـان و                  

. هـمـه تـان را سـوار کـردنـد              .   سولماز
ماشينها دنده عـقـب   .   خشکم زده بود  

. از کوچه بيرون آمـدنـد و دور شـدنـد             
همه چيز شبيه به فيلمي شده بـود کـه         
در سکانس بعدش من تنها، در خانـه     
به هـم ريـخـتـه و خـالـيـمـان ايسـتـاده                    

بقاياي بـه هـم ريـخـتـه وسـايـل               .   بودم
فيلمبرداري و لوازم صحنه، و فيلـمـي       
که نگذاشتـنـد هـيـچ وقـت بـه پـايـان                  

فيلمي که اگر ساخته مـيـشـد،      .   برسد
قرار بود تنـهـا بـه سـادگـي روايـتـگـر                

 

   ،شايد در زندان آزادتري      
 دل نوشته اي از همسر و فرزاندان جعفر پناهي          

 . ..   سخنراني مينا احدي در         

گاهي نيز با خود آقاي لزنـتـيـن کـه           
در اينجا ريـاسـت جـلـسـه را دارد،               

از .   کنفرانس مطبوعاتـي داشـتـيـم       
اين جهت جامعه بين المللي حقـوق   
بشر با فـعـالـيـتـهـاي مـن آشـنـايـي                 

 .دارد
تفاوت بين خـاتـمـي و رئـيـس             
جمهور پيش از او تـا آنـجـا کـه بـه               
مسئله اعدام مربـوط مـيـشـود در          
ايــن بــود کــه در دوران خــاتــمــي،              
سنگسار در مال عام انجام نميشـد        
بـلـکـه پشـت درهـاي بسـتـه زنــدان                

مـن ايـن را       .   سنگسار مـيـکـردنـد      
 ! رفرم نميدانم

من اينـجـا بـه عـنـوان يـک زن                
اعالم ميکنم که رابطه جنسي يـک         
مسئلـه کـامـال شـخـصـي اسـت و                
هيچ کس ، هـيـچ  مـردي و هـيـچ                  
دولتي اجازه دخالت در اين مسئلـه        

اگـر زنـي رابـطـه         .   شخصي را ندارد  
جنسـي خـارج از ازدواج دارد، بـه              
خودش مربوط است و هـيـچ کـس            
حق تـعـيـيـن تـکـلـيـف بـراي او را                    
ندارد، چـه بـرسـد بـه ايـنـکـه او را                   

 .سنگسار کنند
آيا اين رفرم است که من پشـت      
درهاي بسته سنگسار شوم و نه در      

 مال عام؟
 !خير اين رفرم نيست

امروز در ايران با خشم فـراوان،     
ميـلـيـونـهـا نـفـر قـيـام کـرده و بـه                      

من اسم انـقـالب   .  خيابانها رفته اند 
. جاري را انقالب سـبـز نـمـيـگـذارم           

بلکه اين انقالب جوانانيست که بـه      
اين انقالب بـروز  !   خيابانها آمده اند  

خشم ميليونها جوان، کارگر و زنان    
مـرگ  "   و مردانيست که فرياد زدند    

کـه فـريـاد زدنـد مـا            !   بر ديکتاتـور  
ديــگــر ايــن قــوانــيــن اســالمــي را             

 !نميخواهيم
به نظر من ما در خارج کشـور        
بايد مواضع صريح اتخاذ کنيم در        
ــران جــنــبــش                   ــاره کــه در اي ايــن ب
عظيمي علـيـه قـوانـيـن وحشـيـانـه              
ــيــه اعــدام و                   ــر عــل اســالمــي و ب
ســنــگــســار و حــجــاب اجــبــاري و           
آپارتايد جنسي وجـود دارد، بـدون          

 .لکنت زبان بايد حرف بزنيم
ــه                  ــبــون رو ب ــري مــن از ايــن ت
دولتهاي اروپـايـي صـريـحـا اعـالم             
ميکنم کـه ايـن دولـتـهـا بـه مـردم                 
ايران کمک نکرده اند بلکه همـيـشـه        
با رژيم اسـالمـي تـجـارت و داد و              

 .ستد داشته اند
من بارها به پارلمان اروپا رفته     

آقــاي بــوزک، رئــيــس پــارلــمــان         .   ام
اروپا کـه ايـنـجـا تصـويـرش پشـت               
صـحـنـه گـذاشـتــه شـده اسـت مــرا                

بــارهـا بــه ايشـان در         .   مـيـشـنــاسـد    
مورد اعـدامـهـا ايـمـيـل داده ام و                
البتـه ايشـان هـمـيـشـه پـاسـخ ايـن                  

 .ايميل ها را داده اند
من در برلين و ساير شهرها بـا       
مقامات دولتها، در مورد اعدام و       
سنگسار صحبت کرده ام و همـواره     
به اين مسئله انـتـقـاد کـرده ام کـه                

 سـال شـاهـد اعـدام و             ۳۰نميتوان  
سنگسار و اعمال خشـونـت بـود و           

اين غير قـابـل قـبـول         . سکوت کرد 
گويا بـه ايـن تـراژدي و ايـن               .  است

نقض فاحش حقوق انسانها عـادت       
 !کرده ايم

رژيم اسالمي يک رژيم آپارتايد      
جنسي است و درخـواسـت مـن از             
اروپــائــيــان ايــنــســت کــه بــا رژيــم             
جمهوري اسالمي مثـل حـکـومـت         
آپارتايد نژادي در آفريقاي جـنـوبـي          

همه سفارتخانه هاي .   برخورد کنيد 
. جمهوري اسالمي بايد بسته شوند   

اروپا ميتواند در کنار مـردم ايـران         
مـن بـه نـمـايـنـدگـي از              .   بيـايسـتـد   

طرف مردم ايران اعالم ميکنـم کـه      
جـنـگ بـا      !   ما بمب اتم نميخواهيم   

مـا حـکـومـتـي        .   غرب نميخواهيم 
مدرن و سکوالر ميخواهيم کـه در        

کـه  .   آن تمام حقوق بشر عملي شود      
در آن هيچ گونه مـقـدسـاتـي وجـود          

حکومتـي کـه در آن         . نداشته باشد 
آزادي بيقيد و شرط بيـان تضـمـيـن           

 .شده باشد
من از حکومتي دفاع ميکـنـم     
ــيــه مــقــامــات                 کــه اگــر مــن عــل
حکومتي يا عليـه پـرچـم، وطـن و             

 ۱۰۰پـيــغــمـبــر حــرف زدم مــثـل             
 .گذشته به زندان نيافتم

من خواستار حکومتي هسـتـم     
مدرن، آزاد، سکوالر، غربگرا و بـر        
عليه اعدام، سنگسار، شکـنـجـه و         
بدون زنداني سياسي و بـدون بـمـب           

 .اتم
 خيلي متشکرم  
................ 
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 ۴از صفحه  

 : اطالعيه شماره يک    

داستـان زنـدگـي خـانـواده اي بـاشـد،                
متفاوت از فيلم هاي قبـلـيـت کـه در              

و اگـر سـاخـتـه       .  دل جامعه ميگذشت 
مـي شــد، شــايــد شـخــصــي تــريــن و               
انساني ترين فيلمـي مـحـسـوب مـي             

با ايـن    . شد که تا به حال ساخته بودي 
. حال حاال هيچ کس سر صحنه نـبـود        

صحنه پاياني، سکوت خانه بـود کـه          
زننده تر از هميشه همه جا را پر کـرده        

 .بود
  

آدم هـاي زيـادي بـه خـانــه مــا آمــده                  
بودند و ما هر کدام گوشه اي نشستـه        

آنها مي آمدند و ميـرفـتـنـد و       .   بوديم
سعي مي کردند بگويند و بـخـنـدنـد،        
ولي ما هر کـدام گـوشـه اي نشـسـتـه                

مـن دسـتـهـايـم را روي پـايـم                .   بوديـم 
گذاشتـه بـودم و بـه آنـهـا نـگـاه مـي                     

فکر مي کردم چه سـال نـويـي؟      .   کردم
که چند دقيقه قبل از رسيدنش دسـت        
بسته تر و تنها تر از هميشه بدون تـو          

مـن و    . . .   در خـانـه مـان نشــسـتـه ام             
سولماز چند روز بعد آزاد شديم، ولـي       

مـاه آخـر سـال        .   تو را نـگـه داشـتـنـد           
برايمان اين طور گـذشـت کـه هـر روز              
ساعت ها جلـوي زنـدان مـنـتـظـر تـو                

کنار همه خانواده هايي کـه  .   بايستيم  
زنداني هايشان آزاد مـي شـدنـد و از              
پله هاي روبـروي درب زنـدان پـايـيـن               

همه برايشـان دسـت مـي        .   مي آمدند 
زديم و آنها دستـهـايشـان را بـه نشـان             

و ما مـنـتـظـر     .   آزادي به هوا ميبردند 

بوديم تا شايد تـو هـم، بـا دسـتـهـاي                  
آزادت که به هوا بـرده اي، از پلـه هـا              

هر روز آمديم و هـر روز      . پايين بيايي 
تعداد آدم هـاي جـلـوي زنـدان کـمـتـر                 

تا ظهر آخرين روز سال که در آن      .   شد
هم سـلـولـي تـو هـم آزاد شـد و، مـا                      
مانديم و درب بسته زنـدان و تـو کـه               

چه سال نويي کـه    . هنوزهم آنجا بودي 
در آن حتي نگذاشتند لحظـه تـحـويـل         
سال را جلوي درب زندان، و بـه خـيـال          
خودمان کنار تـو بـاشـيـم؟ مـا را بـه                 
تحقير و توهين از آنجا دور کـردنـد و           
به خانه فرستادند، تا لحـظـه تـحـويـل            
سال در خانه، به فکـر تـو بـاشـيـم کـه               
آخرين بار با دسـتـهـاي بسـتـه ايـنـجـا                

تا با وجود تمام دوستهايي کـه   .بودي
عيدشان را به خانه مـا آورده بـودنـد،             

تا فـکـر   . نبودِ  تو بيشتر آزارمان دهد 
کنيم دوستهايمان که هيچ، اگـر دنـيـا        
هم عيدشان را به خانـه مـا بـيـاورنـد،            
نبود تو را بيشتر و بـيـشـتـر احسـاس           

دو دقيقه مانده به تحويل ...مي کنيم
به ايوان مي روم و دور از هـمـه،      .سال

تـو نـيـسـتـي، و          .   مي زنـم زيـر گـريـه         
رمقي هم نيست بـراي لـبـخـنـدي کـه              

مـطـمـئـنـم از آن          .  بپوشاند غصه ام را 
روز که دستهايم را براي تو باال بـردم،     

انـگـار آدم     .   آنها هـنـوزهـم بسـتـه انـد           
هـيــچ وقــت، هــيــچ جــا آزاد نـيــســت              

مـن هـم      .جعفر، حتي توي خـانـه اش      
در زندان تو قدم مي زنم، همانجـا کـه      
در تـنـهـايـيِ  تــو، سـال نـو تـحـويــل                     

چـه سـال نـويـي، کـه هـمـه                .   ميـشـود  
 ...حواسم پيش دستهاي توست

 
دائم دليلي براي گريه کردن هسـت، و       
من مثل تو نيستم بابـا، کـه آنـهـا را                

تـو  .   ببينم و جلوي خودم را نگـه دارم         
را اذيت مي کننـد و مـن گـريـه مـي               
کنم، تو را به زندان مـي بـرنـد و مـن                 

تو در زندان ميمـانـي و     .   گريه ميکنم 
تو در زنـدان مـي         .   من گريه مي کنم  

ماني و سال نو مي آيـد و مـن گـريـه               
در تـلـويـزيـون هـمـزمـان بـا               .   ميکنـم 

تحويل سال، چند تا تانک نشـان مـي          
و .   دهند که دارند شليـک مـي کـنـنـد          

من گريه ام از سر اين فـکـر اسـت کـه               
جايي زندگي مي کنم که در آن نشـان          
عيد، تانک و گـلـوـلـه اسـت، و هـديـه                

ايـن اولـيـن      .   عيد، زنداني بـودن پـدرم     
سال است که دوست داشـتـم روزهـاي           
عيد نيايـنـد، و حـاال کـه آمـده انـد،                  

روزهاي عـيـد تـلـخ       . زودتر تمام شوند 
در روزهـاي    .   تر از روزهاي کـاري انـد      

کاري الاقل اميـدي بـه رسـيـدگـي بـه              
پرونده و آزادي تو هست، ولي عيـد و       

. . . تعطيلي، يعني سـراسـر نـاامـيـدي         
بعضي وقتها هست که فقط يـک نـفـر          

آن يک نـفـر   .   تنهايي ات را پر مي کند  
که نباشد، در حضور هزار نفـر ديـگـر            
هم تـو بـيـشـتـر حـس مـي کـنـي کـه                      

حاال هم دوست هـاي زيـادي        .تنهايي
پيش ما جـمـع مـي شـونـد تـا تـنـهـا                   

تانک ها در تلويزيون شـلـيـک      .   نباشيم
مي کنند و تمام جاهاي نشـسـتـن در            

همه مـبـهـوت تصـويـر        .   خانه پر است 

تانک ها، و حواس من مي رود سمـت   
تنها جاي خالي، صندلي پشـت مـيـز        

يـادت  .   کامپيوتر، جاي هميشگي تو   
هست که چقدر سر آن دعوا داشـتـيـم؟     
ــنــد مــيــشــدي پشــت آن                    ــل ــو ب ــا ت ت

 .مينشستم و به اينترنت مـي رفـتـم           
حاال صندلي همـه اش خـالـي اسـت،             

در اينترنت تنـهـا   .   ولي رغبتي نيست  
چيزي کـه بـه چشـمـم مـي آيـد خـبـر                     
دستگيري توست، و هميـن صـنـدلـي          
خالي هم هر لحظه دارد اين خبر را بـه     

گفتـم کـه، دائـم دلـيـلـي              .من ميدهد 
نگاه کردن بـه    .   براي گريه کردن هست  

يک صندلي من را به گريه ميـانـدازد،     
 و من اصالً  مـثـل تـو نـيـسـتـم بـابـا                    
. از وقتي که تو نيستي، بدتـر شـده ام       

قدم مـي  .   زياد با کسي حرف نمي زنم  
زنم در خيابان، در کوچه بن بستـمـان،         

خيـال مـي کـنـم         ... در خانه، در اتاقم 
همه جا صحنه فيلمـبـرداري اسـت، و         
من هميشه درست لحظه اي مي رسم       
که گروه فيلمبرداري را دستگير کـرده     

خـيـال مـيـکـنـم درون           .   اند و برده انـد    
فيلمي قدم ميزنم که هيچ وقت تـمـام           
نشده و نصفه، وصل شده به سـکـوتـي      

کارگردان در زنـدان اسـت       :   بي نهايت  
بـا  . . .   و هيچ حرفي براي گفتن نيسـت   

هر قدم سکوتـم بـدون تـو، بـزرگ تـر                 
شده ام، و حـاال فـکـر مـي کـنـم کـه                     

يـک  .   کارگردان هميشه در زندان بـوده      
وقـتـي نـمـيـگـذارن         :   بار به من گفتي     

کــار کــنــي، انــگــار هــمــه اش تــوي               
و حاال دوست دارم بـبـيـنـمـت      .  زنداني

و بـگـويـم شـايـد          .   تا با تو حرف بـزنـم    
بيشتر از هر کـس مـيـفـهـمـم کـه تـو                   
خيلي وقتها پيش، قـبـل از ايـن يـک                
ماه، به زندان افتاده بـودي، تـنـهـا، و              

. براي همين با کسي حرف نـمـي زدي        
ميفهمم براي کسي که تمام زندگـيـش    
در سيـنـمـا خـالـصـه مـي شـود، بـي                   

اين که مـي    .  کاري بدترين زندان است 
توانسـتـي هـر جـا قـدم بـگـذاري کـه                   
صحنه کارت باشد، امـا عـذاب مـي          
کشيدي، چون نميگذاشتند کار کني،    

 چون در زندان بودي
 

ً  در زنــدانــي، و در                    تـو حــاال واقـعــا
نـمـي دانـم امـا،         .   سلولت نشستـه اي    

ــو حــــاال آزادتــــري                    ــد تــ ــايــ   !شــ
 

 *  * *  * * 
 سال نو مبارک 

 طاهره سعيدي ،    
 سولماز و پناه پناهي  

 صدورحکم برائت محمود صالحي                           
 پس از گذشت يکسال                  

 . .. شايد در زندان آزادتري      

 

همانطـور کـه مـردم عـزيـز و               
کارگران  اطالع دارنـد ، مـحـمـود              

  به ٨٦/١/٢٠صالحي در تاريخ  
اتهام شرکت در مراسم اول ماه مـه       

 در   ٨٣سـال    )   روز جهاني کـارگـر  ( 
شهر سقز توسط نيروهاي انتظامي       
دستگيـرو دردادگـاه تـجـديـد نـظـر              
استان کردستان  به يک سـال زنـدان            
محکوم شد و بـراي سـپـري کـردن              
زمان محکوميـت خـود بـه زنـدان             

پـس از    .     سنندج انـتـقـال يـافـت               
تــحــمــل يــکــســال زنــدان و اتــمــام             
محکوميت  ، قـرار بـود نـامـبـرده            

.   آزاد گـردد    ٨٧/١/٣در تاريخ  
ــه عــلــت  شــکــايــت اداره                    امــا ب
ــدان                ــوالن  زن اطــالعــات و مســئ
ــخ                  ــاري ــدج ، در ت ــن ــزي ســن مــرک

٨٧/١  از طــــــرف             ٢/٢٨
داديار،آقاي مبارکي  بـراي ايشـان          
حکم بازداشت موقت صادر شـد و        
محمود صالحي در  اعـتـراض بـه            
اين حکم اقدام  به اعتصاب غـذاي        
خشک نمود و پس از   سپـري شـدن        

 روز، مــحــمــود در تــاريــخ                 ١٨
 ٤٠ بـا قـرار وثـيـقـه            ٨٧/١/١٨

  . ميليون توماني از زندان آزاد شد
دادگـاهـي مـحـمــود بـه اتـهــام             
تبليغ عليه امنيت کشور از طـريـق       
انــتــشــار مــقــالــه در حــمــايــت از               
کـارگــران خــاتـون آبــاد و پــيــام بــه               
دانشجويـان در روز دانشـجـود در             

ــخ            ١٣٨٧ســـــال        در تـــــاريـــ
 در شعبه اول دادگـاه      ٨٧/١/١٨

انقالب سنندج بـا ريـاسـت قـاضـي           
  . حسن بابائي برگزار گرديد

ــجــام ، دادگــاه پــس از                ســران
 ماه  ، حـکـم بـرائـت             ٢٣گذشت    

محمود صالحي را صادر نـمـود و          
  اين حکم بـه  ٨٩/١/٧در تاريخ   

  . محمود صالحي ابالغ گرديد
کميته هماهنگي براي کمک به     

 ايجاد تشکلهاي کارگري   
 ٨٩ فروردين ٧

  

 

  مارس، ۳۱اقدام جهاني 
ــر                ــراب ــظــاهــرات در ب ــي ت ــاي ــرپ ب

 بازداشتگاه جمال صابري در ژاپن
حضور فعال فرشـاد حسـيـنـي در           

 کنفرانس مطبوعاتي در توکيو
 !جمال را آزاد كنيد

 
بنا به گزارش نـمـايـنـده اعـزامـي             

به توکيو، "   جمال را آزاد کنيد" کمپين  
 مـــارس    ٣١امــروز چــهــارشــنــبــه             

تظاهراتي در مقابـل بـازداشـتـگـاهـي           

که  جمال صابر در آن بسر ميبرد برپـا      
در اين تظاهرات فرشاد حسيـنـي    .   شد

 . نماينده فدراسيون نيز شرکت داشت
 

امروز همچنين نماينـده اعـزامـي       
ما در کنفـرانـس مـطـبـوعـاتـي آقـاي               
بوستـامـانـتـا، بـازرس ويـژه سـازمـان               
ــه وضــع                     ــدگــي ب ــراي رســي ــلــل ب م

. پناهندگـان در ژاپـن حضـور داشـت            
آقاي بوستامانتا گزارش مشروحي از     
وضعيت پـنـاهـنـدگـان در ژاپـن ارائـه               

سخنان فرشاد حسينـي در ايـن       .     کرد
کنفرانس در  مورد جـمـال صـابـري و             
ــم جــنــاتــيــکــار                اوضــاع ايــران و رژي
اسـالمــي و رفــتــارهـاي غــيــر بشــري             

تــوجــه آقــاي     مــورد       دولــت ژاپــن          
بوستامانتا و استقبال خـبـرنـگـاران و          

چندين خبرنگار .   حاضرين قرار گرفت  

 .با فرشاد حسيني مصاحبه کردند
 
 مـارس يـک       ٣١تا همينجا روز      

موفقيت براي همه کساني کـه عـلـيـه           
وضعيت اسفبار پناهنـدگـان در ژاپـن          
مبارزه ميکنند و بويژه براي کـمـپـيـن        

امـروز در    .   بـود "   جمال را آزاد کـنـيـد    " 
شهرهاي لنـدن، بـرلـيـن، اسـتـکـهـلـم،               
تورنتو، فرانکفورت و کـپـنـهـاگ نـيـز           

اخبـار ايـن     .  اقداماتي در دستور است 
اقدامات و  مشروح گزارش امروز در       
ژاپن  را در اطالعـيـه هـاي بـعـدي بـه              

 . اطالع خواهيم رساند
 

همبستگي، فدراسيون سراسري       
 پناهندگان ايراني   

 ۲۰۱۰ مارس ۳۱

 ! جمال را آزاد كنيد   
 برپايي تظاهرات در برابر بازداشتگاه جمال صابري در ژاپن              



 
512شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

 ۱از صفحه  

 .مرکزي گارد ملي باشند
امـا اشــراف و اعــيــان مــحــالت           
زيباي شهر، با شتاب و توسل بـه هـر          
وســيلــه اي ســعــي داشــتــنــد کــه از                 

موج جـمـعـيـت در       .   پايتخت بگريزند 
خيابانها فرار مفـتـضـحـانـه ژنـرالـهـا،            
سلطنت طلبان و بورژوازي پاريـس را         

. با شـادي و نشـاط بـدرقـه مـيـکـرد                 
اعالميه هاي گارد ملي بـه ديـوارهـا           
نصب شده بود کـه در آن خـطـاب بـه                

خـلـق   :   "   مردم شهر نوشـتـه شـده بـود          
پاريس يوغي را که ميخـواسـتـنـد بـه            
گـردنـش بـيـاويـزنـد بـه دور انـداخـتــه                  

حکومت نظامي ملـغـي شـده      .   است  
فرانسـه و پـاريـس چـنـان            ...... است  

حکومت جـمـهـوري را پـايـه گـذاري               
خواهند کرد که براي هميشه به دوران       
تهاجمات و جنگهاي خـانـگـي پـايـان          

 " خواهد داد
اعالم تشکيل حکومت کمون بـا     
امضاي بخشي از رهبران کـارگـران و          
فرماندهان انقالبي گارد ملـي صـادر         

 .شده بود
با تشکيل حکومت کـارگـران در        
پــاريــس ، زمــيــنــداران، بــانــکــداران،         
سرمايه داران، کشـيـشـان، ژنـرالـهـاي           
ارتش و انگـلـهـا بـه کـاخ ورسـاي در                 

. چند کيلومتري پـاريـس گـريـخـتـنـد            
سياستمداران از قـدرت عـزل شـده بـه            
همراه ژنرالهاي قـاتـلـي چـون تـي يـر،              
سلطنت طلبان و پارلمانتاريستـهـا از         
همان بدو استقرار در ورساي در صـدد   
به زيـر کشـيـدن حـکـومـت کـارگـري                 

بــا هــمــکــاري دولــتــهــاي        .   بــرآمــدنــد 
همجوار تالش داشتند که حـکـومـت         
جديد را حکـومـت يـک مشـت افـراد              
ضدملي، بيگانه پرست، جنايتکار و      

ورسـاي بـه     .   بي سروپا معرفي کـنـنـد      
کليه کارمندان و نظامـيـان پـيـام داد            
که با حکومت جديد همکاري نکننـد   
و بــعــدهــا بــا اعــدام کــمــونــاردهــا و              

طرفداران آنها، ميخواست که ترس و        
وحشت دوران خـود را دوبـاره غـالـب             

 .  کند
اما در چند کيلومتري ورسـاي ،       
در پاريس ، شور و شوق غريبي حاکم    
شده بود و کموناردها با تالش شبـانـه     
روزي در صدد برپائي نظامـي بـودنـد        
که  که رفاه و آسـايـش شـهـرونـدان را               

 . تضمين کند 
  

 مارس چند فـرمـان     ٢٩کمون در  
از آنجـائـي کـه نـود         . مهم صادر کرد  

درصد مردم  پاريـس کـه کـارگـران و              
بسياري از خـرده بـورژواهـا و حـتـي                 
بورژواهاي مـتـوسـط را نـيـز شـامـل               
ميشد به علـت اقسـاط بـدهـي خـود               
تهديد به اخراج و حـبـس مـيـشـدنـد،              
کمون فرماني  درباره تعـويـق اقسـاط       
بدهـيـهـاي پـرداخـت نشـده را صـادر                

همچنين بـدهـي مسـتـاجـران را          .   کرد
باطل  اعالم کرد و تصريـح شـده بـود         
ــد                کــه صــاحــبــخــانــه هــا حــق نــدارن

اهـمـيـت    .   مستاجران را بيـرون کـنـنـد        
اين فرمان در اين بود  کـه مـالـکـيـت           
خصوصي جامعه سـرمـايـه داري کـه           
امري  مقدس و تغيير نـاپـذيـر جـلـوه              

 . داده مي شد را متزلزل مي کرد
در همين روز کمون طرحـي بـراي          
اداره پــاريـــس تصـــويــب کــرد وده                
:  کميسيون تاسيـس گـرديـد از جـملـه            

آمــوزش و پــرورش ، دادگســتــري                
،ارزاق و خواربـار، دارائـي، جـنـگ ،             
امنيت عمومي، صنعت و مـبـادـلـه           
خدمات عمومي و روابـط خـارجـي،           

پـيـش از     .   کارو  کميسيمون اجـرائـي      
آن کمون با صدور فرماني اعالم کـرد        

شرم آور پاريـس  "   پليس منکرات "که  
 مـارس،    ۳۰در   .   منحـل شـده اسـت       

کمون خدمت اجباري و ارتش دائـمـي       
را لغو شده اعالم کرد و مقـرر داشـت           
تنها گارد ملي، که هر شهروند سـالـم         

مي توانست عضـو آن بـاشـد،يـگـانـه             
 .نيروي مسلح پذيرفته شده است 

روز بــعــد فــرمــانــي صــادر شــد            
مبني بر ايـنـکـه اعضـاي مـنـتـخـب                
بمنظور اداره امور محلي  مسئوليت     
شهرداريهاي بخشهاي مختلـف شـهـر       
رابعهده ميگيرنـد وبـه آنـهـا اخـتـيـار                
داده شد که کميسيونـهـائـي  را بـراي            
حل و فصل مسائل محـل  انـتـخـاب          

کليه فعاليت  دسـتـگـاه اداري         .   کنند
بايد در خدمت و تحت نظارت مـردم          
قرار داشته باشد و مـيـتـوان آنـهـا را                 

جدا کردن کلـيـسـا    .   عزل و نصب  کرد   
از دولت ،حـذف بـودجـه مـربـوط بـه                
انجام مراسم مذهبي و توقيف امـوال     
کليسا مورد مخالفـت اعضـاي بـيـن           
الملل که تحت تاثير افکـار پـرودونـي       

آنها از مصـونـيـت        .بودند قرار گرفت  
جـدا  .   اموال کليسا دفـاع مـيـکـردنـد          

کردن کليسا از دولت و توقيف امـوال     
 .آن  با اکثريت به تصويب رسيد 

کارل مارکس در باره اين فـرمـان          
همينکه کـمـون     : "   چنين نوشته است  

ازکار انحالل ارتش دائمي و پـلـيـس ،       
اين دو ابزار قدرت مادي دولت سابـق      
، فراغت يافت درصدد برآمد تا ابـزار     
معنوي سرکوب و اخـتـنـاق تـوده هـا            

را نيز درهـم  "   قدرت کشيشان "  يعني  
بشکند، کمون فـرمـان انـحـالل هـمـه              
کليساها و مصادره اموال آنـان را در         
مقياسي که مالک شـمـرده مـيـشـدنـد          

 ." تصويب کرد
 ۱۳۷ آوريـل، گـردان       ۶در روز    

گارد ملي مامور يافتـن و سـوزانـدن            
دستگاه گيوتين شد و آن دستگاه، در       
غوغاي شادماني عمومـي مـردم در        

در .   مــــال عــــام ســــوزانــــده شــــد              
آوريل،کمون تصميم گرفت سـتـون   ۱۲

ــدوم                     ــدان وانــ ــيــــروزي مــــيــ (پــ
Vendome     ( (    را، )   در پاريـس

که مظهر ميهـن پـرسـتـي افـراطـي و               
عامل تفرقه انـداز بـيـن اقـوام بـود،و              

، بـا    ۱۸۰۹پس از پيروزي در جنگ      
ذوب کردن توپهاي به غنيمت گرفـتـه         

و .   شده ريخته گري شده بود،براندازند    
 مه همان سـال انـجـام        ۱۶اين کار در    

 .گرفت
 ماه مه، کـفـاره گـاهـي کـه            ۵در  

بعنوان طلب مغفـرت از گـنـاه اعـدام            
لوئي پانزدهم توسط هواداران او بـرپـا    
شــده بــود،بــه دســتــور کــمــون خــراب           

 .گرديد
اقدامات کمون  سبب ابراز خشـم     
شديـدي  از جـانـب ورسـاي و کـلـيـه                    

خشـم و    .   مطبوعات بورژوائي گرديد  
نفرت آنها ناشي از اين واقـعـيـت بـود             

که کليسا پس از سلطه سرمايـه داري      
در فـرانسـه تـبـديـل بـه ابـزار انـقـيــاد                    
روحي و فکري مردم  شده بود زيراکـه       
سلطه بورژوازي را تـغـيـيـر نـاپـذيـر و                

 . ابدي جلوه ميداد 
در اواخــر مــاه  مــارس کــمــون،             
پروتو را به وزارت دادگستري برگـزيـد     
تا به پرونده ها رسيدگي کند و آزادي      

در .   فردي شهروندان را تامين نمـايـد      
روزهاي نخستـيـن مـاه آوريـل حـدود             

. نـفـر از زنـدانـيـان آزاد شـدنـد                  ١٥٠
همچنين کمـيـسـيـون اجـرائـي کـمـون              
تصميم گرفت که کليه  پـرونـده هـاي             
زندانيان بايـد فـورا مـورد رسـيـدگـي              
قرار گيرند وآنها  يا بـايـد بـالفـاصـلـه             
آزاد شوند و يا به پاي ميز مـحـاکـمـه          

در آن قـرارتـاکـيـد شـده بـود                .   بياينـد 
کميسيون بايد بـه فـوريـت هـر           :  "   که  

چه تمامتر به حل و فصل مسـالـه اي           
بپردازد که تـا  ايـن حـد بـا يـکـي از                     
مهمترين اصل جـمـهـوري يـعـنـي بـا               

وبــر طــبــق    . "   آزادي مــرتــبــط اســت        
تصميم کمون دادگستري مي بايسـت        

 ."جريان عدالت را تامين کند" 
انتخاب دادرسان بويـژه هـنـگـام           

انتخابات کمون يکـي از مـهـمـتـريـن              
طــبــق .   خــواســتــه هــاي مــردم بــود            

تصميمات کمون قضـات  انـتـخـابـي             
بودند و متهمين حق داشتنـد حضـور      
شـهــودي را کـه بـراي دفـاع از خــود                  
ضروري مـيـدانسـتـنـد بـخـرج کـمـون                

متـهـم حـق داشـت         .  درخواست کنند  
شخصا وکـيـلـي بـراي دفـاع از خـود                 

جــلــســات دادگــاه     .   انــتــخــاب کــنــد       
عمومي بود و جرايد گـزارش جـريـان           

رئيس دادگـاه  .  آن را منتشر ميکردند 
. تنها براي يکبار انـتـخـاب مـيـشـد               

هيئت ژوري يا قضاوت توسط هيات       
منصفه که توسط ناپلئون اول منحـل     
شده بود دوباره در دادگاههاي کـمـون        

هــرچــنــد کــمــون و        .   بــرقــرار گــرديــد    
کميسيون دادگستـري وابسـتـه بـه آن             
مجال آنرا نيافتند تا تصميمات خـود      
را دراين باره به موقع اجرا بگذارنـد و     

موسسات قضائي مورد نظر خـود را       
خلق کنند ، با اين وصف فقط کـمـون         
بود که توانست شکافي در دسـتـگـاه           
قضـائــي بــورژوازي آن دوران  پــديــد             

 . آورد 
پس از فرار تي ير به ورساي حتـي   
يک نفر کارمند نه در تاالر شـهـرداري         
مانده بود و نه در بخشهاي مخـتـلـف          

اکثر مسئوليـن جـديـد کـمـون          . اداري  
براي پي بردن به کارهاي اولـيـه اداري         
بـه دربــانــهــا و يــا نــظــافــت چــي هــا                 

ــا ايــن حــال       .   مــتــوســل مــيــشــدنــد      ب
کارکنان جديد بسيار سريع کـارهـا را         
در دست گـرفـتـنـد و حـتـي کـارهـاي                  
انباشـتـه شـده چـنـديـن مـاهـه دولـت                  

از آنـجـائـيـکـه        .   سابق را انجـام دادنـد     
شهروندان بر فعل و انـفـعـاالت اداري           
نظارت مسـتـقـيـم  داشـتـنـد وطـبـق                  
برنامه کمون مـيـتـوانسـتـنـد آنـهـا را                
عزل و نصـب کـنـنـد، از آنـجـائـيـکـه                   
کـارهــا ســريـع و در کــمـال دلســوزي               

انجام ميگرفت وحل مشکالت افـراد     
و جامعه ، احتـرام وآرامـش آنـهـا در               
درجــه اول اهــمـــيــت قـــرار داشـــت                
همکاري و دخالت توده مردم پـاريـس    
هر روز با سيستم جـديـد گسـتـرده تـر            

 .ميگرديد 
پـاريــس هــيــچــگــاه بــه انــدازه آن            

.  روزهــا ســر زنــده و پــرشــور  نــبــود               
ميادبن ،کافه ها و تاترها از جمعيـت      

در شهر اثـري از پـلـيـس و             .   پر بودند 
" تفـنـگـدار   "اکنون . دژبان ديده نميشد 

فقط گارد ملي بود که ديگر کارگـران    
 . از آنها واهمه اي نداشتند

کمون اقدامات بسـيـار ارزنـده و            
مهمي را بمورد اجرا گذاشت که مـي          

 :توان بطور خالصه چنين بيان کرد 
کليه اموال وثروت کليسـا را      -١

مصادره کرد و مدارس را از تسـلـط             
 .کليسا بدر آوردند

دادگســتــري و آمــوزش و               -٢
پــرورش را از مــذهــب جــدا کــرده و               

 قضات انتخابي شدند

 ...به ياد کمون 

 ۷ صفحه 
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 ۶از صفحه  

ــه             -٣ کــارگــاهــهــاي بــزرگ را ب
 تعاونيهاي کارگري سپردند

گيوتين و وسائل شکـنـجـه را      -٤
 بالفاصله به آتش کشيدند

کليه بديهي هاي کـارگـران بـه       -٥
بانک و از جمله بديهي اجاره خانـه هـا         

 را بخشيدند
وسائل کارگـرانـي را کـه نـزد            -٦

بــانــک رهــنــي بــود بــه کــارگــران بــاز              
 گرداندند

ــحــل کــرده و               -٧ ــش را مــن ارت
 تسليح همگاني برقرار کردند

کمون اعـالم کـرد کـه درفـش           -٨
 کمون ، درفشي جهاني است

کمون پاريس ، زمين را از آن     -٩
دهقانان ، ابزار را از آن کارگران و کـار      

 .را حق طبيعي همگان اعالم کرد
اداره کـاريـابـي رااز کـنـتـرل           -١٠

 ٣٠پليس در آورده و به شهرداريهـاي     
شـعـبـه در نـقـاط مـخــتـلـف پـاريــس                  

 .سپرد
" وان دم     "   کموناردها برج     -١١

مظهر برتري ملت فرانسه را واژگـون          
ايــن بــرج از طــريــق ذوب            (   کــردنــد    

توپـهـاي بـغـنـيـمـت گـرفـتـه شـده در                    
جنگهاي استعماري ناپلئـون سـاخـتـه         

 )شده بود 
کمون کار شبانه نـانـوائـيـهـا      -١٢

 را ممنوع اعالم کرد
١٣............. 

ولي، همه اين اقدامها،در شـهـري    
که در محاصره دشـمـن قـرار داشـت،            
البته نمي تـوانسـت فـورا بـه تـحـقـق                 

ضمن آن کـه از نـخـسـتـيـن               .   بپيوندد
روزهــاي مــاه مــه بــه بــعــد،ضــرورت           
پيکار با سپاهيان روزافزون حکومـت     
مسـتـقـر در ورسـاي نـيـز هـمـه تـوان                    
کارگران و مدافعان کمون را بـه خـود          

 . مشغول مي داشت
در عــيـن حـال کــمـون مـرتــکــب              
اشتباهات فاحشي گرديـد کـه سـبـب           
شد ورسائيان فرصت بدسـت آورنـد و           
خود را براي مقابله با کمون تـجـهـيـز             

 مارس کمـون  ٢٩با اينکه در .  نمايند
خطابه اي به مردم پاريس صادر کـرد        
و در مقابل دسيسه چينيـهـاي دولـت          
ورساي به آنـهـا هشـدار داد امـا کـال                
پاريس بر اين عـقـيـده بـود کـه دسـت              
زدن به عمليات خصـمـانـه از نـاحـيـه                
دولت تـي يـر امـکـان پـذيـر نـيـسـت                    
زيراکه به عقيده آنها شرکـت بـيـش از         

 هزار نفر در انتخابات کمون بـه    ٢٢٠
 مـارس جـنـبـه قـانـونـي              ١٨انقالب    

بخشيـده و هـر گـونـه عـذر و بـهـانـه                     
 . جنگ خانگي را از بين برده است 

تي ير و ديگر مرتجعين هـنـگـام         
فرار به ورساي هر آن پشت سر خـودرا       
نگاه ميکردند و در انتظارتـعـقـيـب و        
حمله نيروهاي گارد ملي بـودنـد امـا          
با کمال شگفتـي مـتـوجـه شـدنـد کـه                
کميته مرکزي گارد ملي فعال چـنـيـن      
قصدي ندارد و خـيـال دارد کـه بـراي               
مشــروعــيــت دادن بــه دولــت کــمــون           

پـاريـس   .   انتخابات رابـرگـزار نـمـايـد           
 هـزار نـيـروي        ٢٠٠انقالبي بيـش از       

مسلح در اختيار داشت و فرماندهـان      

آن افــرادي کـاردان ، جسـور و اليــق                
بودند کساني که بخشي از آنها عضو       
بين الملل و  بـعـدهـا در انـتـخـابـات                  
کمون انتخاب شدنـد و اولـيـن دولـت             

 . کارگري را تشکيل دادند 
مارکس در نامه اي بـه ويـلـهـلـم              

پـاريسـيـان    :   "   ليبکنخت چنين نوشت  
شــکــســت خــواهــنــد خــورد، و ايــن              
شــکــســت مــحــرز اســت و تــقــصــيــر            
خودشـان هـم هسـت، تـقـصـيـري کـه                 
بطور کلي ناشي از زيـاده روي ايشـان           

ابـتـدا   .   در شـرافـت و درسـتـي اسـت               
کميته مرکزي و سـپـس کـمـون بـه آن             
تـي يـر بـدجـنــس فـرصـت دادنـد کــه                  
نيروهاي دشمن را متمرکز کنـنـد، بـه        
دو جهت نخست آنکه از روي حماقـت    

. نخواستند جنگ داخلـي راه بـيـفـتـد           
انگار تي ير با تالش خود بـراي خـلـع         
سالح پاريس به زور، اول بـار خـودش        

. جنگ داخلي را راه نـيـنـداخـتـه بـود              
ثانيا بـه صـرف ايـنـکـه مـتـهـمـشـان                   
نکنند که از قدرت سواستـفـاده کـرده          
اند بـجـاي ايـنـکـه پـس از شـکـسـت                    
ارتــجــاع در پــاريــس بــالفــاصــلــه بــه            
ورساي حمله کننـد و کـار دشـمـن را               
يکسـره کـنـنـد بـا مشـغـول شـدن بـه                    
انتخابات کمون کـه سـازمـانـدهـي و              
ســايـــر کــارهـــاي آن وقـــت زيـــادي                
ميخواست وقت گرانبهـايـي را تـلـف           

در نامه معروف مـارکـس   ."    کرده اند 
 آپـريـل     ١٢بـه گـوگـلـمـان در تـاريـخ                

تاريـخ هـنـوز از ايـن           :"   آمده ١٨٧١
اگر آنـهـا     .   بزرگتر عرضه نکرده است    

از پــا در آيــنــد عــلــت فــقــط اخــالق                
" بچه هاي خوبـي    "   خودشان است که    

ميبايست بعد از انکه ابـتـدا     .   هستند
ژنرال وينوا و سپس عناصر ارتجاعي     
گارد ملي پاريسـي مـيـدان را خـالـي             
کردند بالفاصله به ورسـاي حـملـه ور            

 .  "شوند
کــمــيــتــه مــرکــزي درنــخــســتــيــن        
اعالميه هاي خـويـش بـارهـا تـاکـيـد              
کرده بود  که همـيـشـه بـه اخـتـيـارات             
خود بـه چشـم مـوقـت نـگـريسـتـه و                   
هروقت کمون بخواهـد آن اخـتـيـارات           

آنـهـا کـه      .   خود را منتقل خواهد کـرد    
مظهر و نـمـايـنـده انـقـالب و صـدهـا                 

هزارنفر از کـارگـران پـاريـس بـودنـد،               
فرصتـهـاي گـرانـبـهـائـي را از دسـت                 
دادند و ضد انقالب ساکن در ورسـاي        

در حـالـيـکـه       .   را بحال خود گذاشتند   
ورسائيان براي تبليغات وجـمـع آوري         
نـيـرواز پـولـهـاي  بـانـک مـرکـزي در                    
ــاريــس اســتــفــاده مــيــکــردنــد ،                   پ
کموناردها بـانـک را دراخـتـيـار خـود              

 . نگرفتند 
 مـارس و اقـدامـات          ٢٨انقالب  

کمون ، زميـنـداران ، سـرمـايـه داران              
وکليه نيروهاي مـرتـجـع مـنـطـقـه را               
مـتـوجـه خـطـر بـزرگـي کـه از طــرف                   

. کارگران آنها را تهديد ميکرد نمـود     
روزنامه ها و ارگـانـهـاي وابسـتـه بـه                
طبقات حـاکـم، بـا تـنـفـر و خشـم از                   
" کموناردها ياد ميکـردنـد و آنـهـارا             

عده اي  از ولـگـردان رذل بـي پـدر و                  

مادر که زمام امور را بدست گـرفـتـه            
و يا  کميته مرکزي گـارد مـلـي         "     اند
افرادي مشکـوک ، نـاشـنـاخـتـه و             "  را

نــام "   جـنـايــتـکــاران فـراري از زنــدان             
ميبردند و اقدامات کمون را بـا نـثـار       

پـروس  .   فحشهاي رکيک رد ميکردند   
دهها هزار سربـاز اسـيـر فـرانسـوي را             
بمنظور کمک به تي يـر از زنـدان آزاد              

 . کرد 
ــدون              تــي يــراســيــران کــمــون را ب

کـمـون   .   محاکمه تيرباران مـي نـمـود       
ناچار شد براي حمايت از جان اسـيـران      
خود و در مقابل عمل غـيـر انسـانـي             
ــر، از                 ــاردهــاي اســي ــون ــن کــم کشــت

 . هواداران ورساي گروگان بگيرد 

در هفته آخر مـاه مـه تـي يـر بـه                  
پاريس لشکرکشي کرد وبا مقـاومـت       
سختي از طرف زنان و مردان پـاريـس         

 روز در جـريـان         ٨جنگ . مواجه شد  
بود که در آن تي ير هزاران نـفـر را بـه              

روز بــعــد از      .   خــاک و خــون کشــيــد          
تسلط تي ير بر پاريس ، حـدود پـنـج              
هــزار نــفــر از اســيــران را قــتــل عــام                

" همان موقع مارکس نوشت .   کردند  
تاريخ چنان قاتلين کمون پاريس را بـه   
چهار ميخ کشيده که دعـاي کشـيـش        
هــايــش هــرگــز قــادر بــه نــجــات آن                

 ".نخواهد بود 
خاطره مبارزين کمون ، جسـارت     
و فداکاريهاي آنها در دل کـارگـران ،             
محروميـن جـامـعـه و آزاديـخـواهـان              

زيـرا  .   براي هميشه زنده خواهد مانـد      
که آنها براي رهائي بشريـت  مـبـارزه            

کردند و هدف آنهـا تـاسـيـس دولـتـي              
کامال جديد بود کـه رفـاه و آسـايـش               

زنـده  .   شهروندان از مقدسات آن بـود         
 باد کمون پاريس 

 
مــنــبــع بــخــشــي از        :   تــوضــيــح    

فاکتهاي اين مقاله از مقدمه انگلـس     
" و   "   جنگ داخلـي در فـرانسـه          "   بر    

کـه زيـر نـظـر         "   ١٨٧١کمون پاريـس     
ــا و       . ا ــوفســکــاي ــفــرد  .   آ( ژلــوب -مــان
تـنـظـيـم گـرديـده ، مـي              )   مـولـوک     . آ

 .باشد
 *  * * 

  
  

 . . . به ياد کمون            

  
 : مشخصات کانال جديد در ماهواره نايل سات به اين قرار است                                     

  
Satellite :AB٤A/NILESAT  @ ٧ Degrees West  

Freq :١٠٨٧٣ 
Polarity :Vertical  

Symbol Rate :٢٧،٥٠٠ 
Fec :٣/٤  

مجازات اعدام بايد              
اعدام     .  فورا لغو گردد        

يا هر نوع مجازات            
متضمن تعرض به جسم           

نقص عضو، تنبيه         ( افراد   
تحت هر      ) بدني، و غيره      

.  شرايطي ممنوع است          
همچنين مجازات حبس           

 .ابد بايد لغو شود          
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما          

 .برداشته شود
 

 : آلمان
Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 

 : هلند
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248    

 
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS٣N 
  

 
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
 

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقالبي مردم، 
تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري     

 :مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد   اسالمي 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات       -١

 جمهوري اسالمي در سي سال گذشته   
 آزادي زندانيان سياسي    -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي   -٤
برابري کامل حقوق زن و   . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان  -٥
 مرد

. دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش    جدائي کامل مذهب از   -٦
 آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد  

آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات،    -٧
 اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب،     -٨
 زبان، و يا قوميت و مليت   

محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول       -٩
 اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان  

تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و   -١٠
افزايش فوري حداقل دستمزد  . امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان 

 و حقوق به يک ميليون تومان  
اينها خواستهاي حداقل و فوري  . اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است  

مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري     
اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي با   . اسالمي سر داده اند 

 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند    
مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسالمي با قدرت به    

 .مبارزه خود ادامه خواهند داد
 

 حزب كمونيست كارگري ايران       
 ٢٠٠٩ژوئن   ٢٦،  ١٣٨٨ تيرماه   ٥

!ده خواست فوري مردم      


