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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جون ٢٩

  ...شالق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و

۴  

   روزه عباس سماکار٨٦اعتصاب غذای 

 

 
ترين اعتصاب   ی رحيمی، طوالنیيھمراه يح سر برد و در اين دوره به آباد کرمانشاه به عباس، مدتی را در زندان ديزل 

اعتصاب غذای   روز نيز به۶ روز، اعتصاب غذای تر، مدت ۶٨آنان بعد از .  روز انجام داد٨۶مدت  غذای تاريخ را به

 ٨۶عد از  روز و عباس سماکار ب٨٠ی بعد از يھايشان را بريدند و سرانجام يح خشک دست زدند و دو بار رگ دست

  .زندان تھران دست يافتند ھايشان از جمله انتقال به خواسته بانان خود، به زانو در آوردن زندان روز با به

  

  اعتصاب غذا و واکنش نھاد قدرت؟

تجربه  نگاھی به. ديگر متفاوت است اعتصاب غذای زندانی سياسی با يک ھا در کشورھای مختلف نسبت به  دولت واکنش

پرسش مطرح شده  تواند در پاسخ به  در ترکيه، می٢٠١٢ نفر از زندانيان سياسی کرد در سال ۶٨٠اعتصاب غذای 

 کردنشين در حمايت از آن ھمراه شد و واکنش گسترده ًاين اعتصاب غذا با تظاھرات مناطق عمدتا. مناسب باشد

دگان، آزادی عبدهللا اوجالن، رھبر کنن ھای اعتصاب خواسته. المللی را در پی داشت ھای شاخص بين ھا و چھره سازمان

از زندان امرالی و حق استفاده از زبان کردی برای دفاع متھم از خود در ) ک ک پ( حزب کارگران کردستان ترکيه

وزير وقت  ان، نخستخاعتنائی رجب طيب اردو ھا نه تنھا محقق نشدند، بلکه با بی اما اين خواسته. ھای ترکيه بود دادگاه

 .ھا تشديد شد  اعتصاب غذا، فضای امنيتی در داخل زنداناين ترکيه به
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انجمن پزشکی ترکيه .کنندگان وخيم است کنندگان را معاينه کردند گفتند حال برخی از اعتصاب پزشکانی که اعتصاب

 پايان اعتصاب خود برند به سر می ھای اين کشور در اعتصاب غذا به ھشدار داد، اگر زندانيان سياسی که اکنون در زندان

ھای منتشر شده حاکی است که بر اثر اعتصاب غذا،  گزارش. دھند  روز آينده جان خويش را از دست می١٠ندھند تا 

يه در واکنش نخست وزير ترک» انخرجب طيب اردو«اين در حالی است که . اند چند زندانی بينائی خود را از دست داده

  .بيش نيست» شو سياسی« که اين حرکت يک خواند و گفت» نمايشی «ار نبه اين اعتصاب غذا آ

کند، اين در حالی بود که وزير دادگستری او ساعتی  ان گفت تنھا يک نفر از خوردن غذا خودداری میخلمان، اردوادر 

 اعتصاب غذای زندانيان را سياه بازی خواند و گفت اردوخانآقای .  زندانی اعتصاب کننده خبر داده بود۶٧٠پيش از 

آنان باج نخواھد داد، در جواب خواسته زندانيان در چندين  او گفت به. اند اين عمل زده ک دست به.ک.تور پدس آنان به

  .قوانين ترکيه صحبت کرده و اين که شايد بتوان عبدهللا اوجاالن را اعدام کرد رانی از امکان بازگرداندن اعدام به سخن

ای برای اصالح قوانين جزائی ترکيه برای امکان استفاده   اليحهاما معاون نخست وزير پيش تر خبر داده بود که دولت

 .از زبان مادری را به پارلمان فرستاده است

 خواست اردوخانکمال قليچيدار اغلو، رھبر حزب جمھوری خلق ترکيه، از شيوه برخورد دولت انتقاد کرده و از آقای 

شود، مسؤوليت جان او با دولت است و  ه فردی زندانی میاو گفت از زمانی ک. با زبان ماليم با زندانيان صحبت کند

او گفت حزبش آماده ھمکاری با دولت برای يافتن راه حلی برای . دولت مسؤول تبعات اعتصاب غذای زندانيان است

 .پايان دادن به اعتصاب غذا است

کنندگان در چھار چوب   اعتصابھای گويد خواسته کورای چاليشکان استاد علوم سياسی دانشگاه بغازيچی ستانبول، می

طبق قوانين ما زندانی بايستی از امکان مالقات با وکيل و شرايط مناسب در زندان «حقی است،  قوانين ترکيه خواسته به

. وقتی که مدارک عليه زندانيان به زبان کردی است بايستی آنان بتوانند با ھمان زبان از خود دفاع کنند. برخوردار باشد

لمان و بلغارستان است، بايستی حقوق شھروندان کرد خود را ھم اھا در قبرس،   خواھان احقاق حقوق ترکاگر ترکيه

کند، ولی خودش اين چنين با شھروندان کرد  خاطر حقوق بشر انتقاد می  از بشار اسد بهاردوخان. رسميت بشناسد به

  .»اين دو گانگی در حزب عدالت و توسعه است. کند ترکيه برخورد می

. ھای تلويزيونی ترکيه را به خود اختصاص داده است ھا و برنامه اعتصاب غذا زندانيان صفحات بسياری از روزنامه

در يک تظاھرات بزرگ با ) مبر نو١٣دوشنبه (بسياری از سازمانھای غيردولتی ترکيه و احزاب چپ ترکيه ديروز 

 .زندانيان اعتصابی شدند اھان توجه بهخو»  حل ھستيم، نه مرگ دنبال راه ما به«چون  شعارھائی ھم

 زندانی سياسی که ١٠٠در آن زمان حدود .  شاھد اعتصاب غذای زندانيان کرد بود٢٠٠٠ و ١٩٩۶ھای  ترکيه در سال

 .اعتصاب غذا کرده بودند جانشان را از دست دادند

کردن اعتصاب از ويتأمين استفاده کنند، آنان تنھا آب، شکر و و برای طوالنی  زندانيان از خوردن غذا خود داری می

گويد  اتحاديه پزشکان ترکيه می. برند  روز است که در اعتصاب غذا به سر می۶٠برخی از زندانيان بيش از . می کنند

 .رو کنده ھا را با مرگ روب تواند آن بسياری از زندانيان در مرحله خطرناکی ھستند، که می

ای که به  منطقه. تمام مناطق کردنشين ترکيه سرايت کند ھا به يان، آتش خشونتاين نگرانی وجود دارد که با مرگ زندان

 .ميليون جمعيت دارد ٢٠قول مطبوعات اين کشور نزديک به 

زندانيان  ھا نسبت به ھائی که در اين زندان در مورد خشونت. ھای جھان ھستند ترين زندان ھای ترکيه از مخوف زندان

اعتصاب اخير . ھا جلد کتاب انتشار يافته است  متعددی ساخته شده و دهۀ و يا بازسازی شدھای مستند لمشود ف اعمال می

ندای اعتراضات جھانی  در آن سال دولت وقت ترکيه به.  صور ت گرفت١٩٩۶نيز حرکت مشابھی است که در سال 
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از ھم زندانيان دست  ب٢٠٠٠در سال .  زندانی در جريان اعتصاب غذا جان خود را از دست دادند١٢گوش نداد و 

در آن زمان زندانيان به ساخت .  کشته بود٣٢ھا با خشونت پايان يافت که نتيجه آن  اعتصاب آن. اعتصاب غذا زدند به

 زندانيان سياسی در اعتراض به انتقال آنان ٢٠٠١در سال . ھائی با درجه امنيتی بسيار باال اعتراض داشتند زندان

  .شان را از دست دادند در جريان اين اعتصاب تعدادی از آنان جان. اعتصاب غذا زدند ھای انفرادی دست به سلول به

ترين اعتصاب غذای زندانيان در طول تاريخ با حضور  ھای ايالتی کاليفرنيا، بزرگ  در زندان،٢٠١٣ھشتم جوالی سال 

ھا   و مرتبط کردن جرايم آنھای انفرادی مدت طوالنی حبس در زندان اين زندانيان به.  ھزار زندانی آغاز شد٢٩

 روز به طول انجاميد و در اثر آن يک زندانی جان خود ۶٠اين اعتصاب . ھای مسلح اعتراض داشتند ارتباط با گروه به

ھای اين زندانيان حمايت کردند،  الملل و نھادھای حقوق بشری از خواسته را از دست و در حالی که سازمان عفو بين

ھای اين زندانيان را در سطح  لی، دو روز پيش از پايان اعتصاب تنھا قول دادند که خواستهھای مح ھای زندان مقام

 .عمومی بشنوند

اعتصاب غذای خود پايان داده   که اين اعتصاب پايان يافت به،٢٠١٣مبر اين زندانيان تا پيش از پنجم سپتبسياری از 

 . نفر تا روز آخر اعتصاب کردند١٠٠بودند و تنھا 

ھا به مدت سه ھفته  زندانی با ھمين خواسته ۶٠٠پيش از اين اعتصاب غذا نيز در ھمين ايالت، شش ھزار و دو سال 

 .اعتصاب کرده بودند

 ١١ھای انفرادی بودند از  تعداد زندانيانی که در سلول: ھا به وقوع پيوست اين بود پس از دو سال تنھا تغييری که زندان

ای را عليه  شناسان، پرونده افت و چند تن از وکالی دادگستری، پزشکان و روانھزار نفر به ھشت ھزار نفر کاھش ي

 .ھای زندان گشودند  مقام

ترين  ھای زندانيان اعتصابی کم دھد که نھادھای قدرت در برابر خواسته مريکا و ترکيه نشان میا ۀتجربه اياالت متحد

ھايش را محقق نکند، آيا  اعتصاب غذای زندانی، خواسته  بهاگر نھاد قدرت در واکنش. دھند انعطاف را از خود نشان می

 تواند کارائی الزم را داشته باشد؟ ھای يک زندانی، می مانده برای بيان خواسته اين تنھا سالح باقی

  

  عوارض و عواقب جسمی و روانی اعتصاب غذا

 .ماند  تا آخر عمر با فرد باقی میکند بدن وارد می گفته پزشکان عوارض ناشی از اعتصاب غذا و صدماتی که به به

رسد، بدن  بدن غذا نمی در چند ساعت اول که به«: نويسد می» گرسنگی تاريخی غيرطبيعی«شرمان راسل، در کتاب 

از آن زمان اگر تا دو سه روز غذا به بدن نرسد، ذخيره . کند سوزاندن گليکوژن موجود در کبد و عضالت می شروع به

در ھفته اول ضعف از . در چند روز اول اعتصاب غذا عوارض ناشی از آن ضعيف است. دگليکوژن تمام خواھد ش

 ساعت قابل تحمل ٧٢با انقباض معده اعتصاب غذا تا . کند گرسنگی، سر درد و انقباض شديد معده در فرد بروز می

 .»توان گفت که اعتصاب غذا شروع شده است يعنی از روز سوم به بعد می. است

اعتصاب غذای  اگر فرد در اثر اعتصاب غذای خود نميرد و به«: گويد زشک و متخصص رژيم غذائی میسارا رمر، پ

کند و به بخشی از مغز که قدرت  ھای بدن ايجاد می خود پايان دھد، عوارض ناشی از آن ضعفی عمومی در تمام ارگان

کند به ترک  افتد و پوست شروع می  اتفاق میرود و ريزش مو آب بدن از دست می. زند آيد، آسيب می جا می تمرکز از آن

شود و در  خونی می ھا و مواد معدنی، بدن دچار بيماری آنيميا يا نوعی کم  با از دست دادن ويتأمينَخوردن و طبيعتا

 .»گيرند ھای بدن در خطر از کار افتادن قرار می نھايت ارگان
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ويژه در  مشکل رايج احساس ضعف و گيجی به. ر استکننده با مشکالت جسمی درگي در طول اعتصاب غذا، اعتصاب

چنين حالت تھوع، سردرد، درد عضالت ، درد شکم،  ھم . دليل افت فشار خون بروز می کند باشد که به حالت ايستاده می

  .سستی، خستگی و فرسودگی ساير مشکالت جسمی برای اعتصاب کنندگان است

کنندگان با آن مواجه   اعتصابًدادن احساس گرسنگی و تشنگی، معموالدليل از دست  کمبود آب بدن مشکلی است که به

) بدن شخص، ميزان فعاليت و گرما متغير است  ليتر در روز که بسته به٢ تا ٥/١حدود (  نوشيدن مايعات کافی. شوند می

 .در اين دوران بسيار مھم است

ناشی از جمع شدن آب زير پوست ( ، ورم) تواند کشنده باشد که در صورت عدم درمان می( سنگ کليه، ناتوانی کليه

کنندگان را  ، ضربان نامنظم قلب و بسياری عوارض جسمی و روانی سالمت اعتصاب غذا) علت کاھش عملکرد کليه به

  .کند در طول اعتصاب تھديد می

  .ھای مغزی نيز منجر شود  به آسيبتواند اعتصاب غذای طوالنی می

 درصد از وزن بدن در اثر اعتصاب غذا کاھش يابد، زندگی اعتصاب کننده با خطر جدی ٣٠طور کلی وقتی بيش از  به

  . روست روبه

  

  بندی جمع

سرعت در  شالق زدن کارگران معترض معدن آق دره تکاب، به  مربوط بهاعتصاب غذای زندانيان سياسی و خبرخبر 

ای شدن اين اعتراضات را  رسانه. ھا نيز رسيد خارج از مرزھای ايران و به دوردست طوری که به ھا پيچيد به نهرسا

فراخوان محکوميت حکومت اسالمی، در تمامی جھان داده شد و موج حمايت و . توان موفقيت جنبش کارگری دانست می

گوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،  نتا جائی که سخ. پشتيبانی حاميان حقوق کارگران سازمان يافت

  .دره و دانشجويان اشاره کرده است شالق خوردن ھفده کارگر معدن آق را محکوم نمود و به آن

کنندگان  جمع محکوم چنين کانون نويسندگان ايران به ھای شناخته شده از ھنرمندان و نويسندگان ھم جمع وسيعی از چھره

ا، نھادھا و فعالين کارگری، يکی پس از ديگری اين اقدام وحشيانه را محکوم کردند و بدين ترتيب سنديکا ھ. پيوستند

  .تر و جھانی دادند کارگران ابعادی گسترده زدن به موج محکوميت شالق به

علی خمينی، برادر حسن خمينی و . کار و غارتگرند کش، جنايت  سران و مقامات و عناصر حکومت اسالمی، آدمۀھم

گرد پدربزرگش در مدرسه فيضيه قم، از  حکومت ترور و اعدام اسالمی، در مراسم بيست و ھفتمين سال گذار وه بنيانن

ای برای منافقين دل  امروز يک عده«: رانی خود گفت او، در سخن. اعدام زندانيان سياسی در دھه شصت دفاع کرد

اگر بنا بود که امام خمينی در مقابل ... در مقابل حکومت ايستادندھا کسانی بودند که  سوزانند که چرا اعدام کرديد؟ آن می

  .ديد خود نمی داد که کشور رنگ آرامش به ھا نرمش از خود نشان می آن

رود که  شمار می تر و وحشيانه تری در تاريخ حکومت اسالمی به  سياه ھای دھه شصت، لکه اين در حالی است که اعدام

علی منتظری که در آن زمان از مقامات  تنھا حسين. گوئی درباره آن نيستند پاسخ اضر بهھای سياسی وقت ح ھنوز مقام

 .ھا مخالفت کرد رده باالی حکومت اسالمی و قائم مقام رھبری بود، با اعدام

د ھا ارائه نکرده، اما تعدا و محل دفن آن ١٣۶٧شدگان تابستان  جمھوری اسالمی، حتی ھنوز آمار دقيقی از تعداد اعدام

 .شود  نفر تخمين زده می۵٠٠٠قربانيان تا 

ھای  طلب خود، حذف کامل کليه ديدگاه خمينی، سنبل بالھت و جنايت اسالمی و ادبيات خشونت، با گفتمان خشونت

خود اختياراتی نه تنھا فراتر از اختيارات رھبران يا  خمينی مانند ھمه ديکتاتورھای جھان، به. کار گرفت مخالفين را به
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شان را  خمينی در واقع خود و حکومت اسالمی. تر از اختيارات ھمه اعطا کرد ھا، بلکه گسترده و روسای حکومتسران 

عنوان مرد شماره يک حاکميت، حذف ھمه مخالفين خود  دنبال آن او به ای از قداست و مافوق بشر قرار داد که به در ھاله

 . را در داخل و خارج از ايران صادر کرد

ھای مالی و  می ايران، چه در دوران قدرقدرتی خمينی و چه بعد از آن تاکنون، برای ارايه حمايتحکومت اسال

بسط نفوذ خود در منطقه و ايجاد ناآرامی  ھای تروريستی اسالمی کوتاھی نکرده است تا بدين وسيله به گروه لجستيکی به

مبادرت ورزد، که نمونه آن را اکنون در سوريه، ھم زدن فرآيند سياسی  در آن و محيط مجاور و در بسياری اوقات به

گرا   جريان فرقه١٥حمايت از  ھا حاکی از آن است که ايران تنھا در کشور سوريه، به گزارش. بينيم عراق و يمن می

ل ، لشکر ابو الفض»عواملی حوثی در يمن«هللا  هللا لبنان، سپاه پاسداران ايران، انصار حزب( پردازد که عبارتند از می

ھای سيد الشھدا، نيروھای شھيد محمد باقر صدر، عصائب  هللا عراق، گردان ھای حزب عباس، لشکر ذو الفقار، گردان

حکومت اسالمی ). الحق، جنبش حزب نجبا، فيلق وعده صادق، لشکر اسدهللا، يگان واکنش سريع، و جيش المھدی اھل

  . تايران، به معنای واقعی شريک حاکميت شيعيان در عراق اس

بغداد پايتخت امپراتوری جديد «: صراحت گفته است ھا به علی يونسی مشاور رئيس جمھور روحانی، در امور اقليت

ايران «: سرلشکر اسماعيل قاآنی جانشين فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران ايران ھم مدعی شده است که. »ايران است

و سوريه و فلسطين از جمله کشورھائی ھستند که فتح کرديم و افغانستان و عراق . در حال فتح کشورھای منطقه است

شکل تصادفی يا اشتباھی عنوان نشده،  اين اظھارات به. »در صدد گسترش نفوذ خود در بقيه کشورھای منطقه ھستيم

 . طلبانه، تروريستی و متجاوزانه حکومت اسالمی ايران در منطقه است ھای جنگ گر سياست بلکه کامال نشان

پذير نبوده و تنھا حکومت جھان است که  وجه اصالح ھيچ ه کالم حکومت اسالمی ايران، حکومتی که بهخالص

 سال پيش را  ١٤٠٠قوانين و ايدئولوژی ارتجاعی و قرون وسطائی بيش از  ھا را با اتکا به ترين جنايت وحشتناک

خاک و خون  تر دنيا را به ت تا ھر چه بيشھا، منتظر ظھور امام زمانش اس حکومتی که با اين جنايت. شود مرتکب می

  . بکشند

 قرار ١٣٣، ايران در رتبه  بندی فھرست جھانی صلح که از طرف مؤسسه اقتصاد و صلحتدوين شده در جديدترين رده

ھای داخلی و خارجی، و   شاخص در سه زمينه؛ ميزان امنيت و ايمنی در جامعه، تنش٢٣اين فھرست با بررسی  .گرفت

 راه ١٣٨ کشور، رتبه ١۶٠ ايران که در سال گذشته در بين .ويت قوای نظامی در کشورھا، تنظيم شده استميزان تق

  . قرار گرفته است١٣٣ کشور در رتبه ١۶٣خود اختصاص داده بود، امسال در بين  به

 مجری آن قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزيراتى كه اسالم وضع كرده است و حکومت اسالمی نيزطور کلی،   به

ھای اسالمی مانند  از سوى ديگر، برخى از مجازات. است در يك قضاوت کلی ارتجاعی و وحشيانه و غيرانسانی است

مذھب از جمله ابزارھائی است که ھمواره توسط در حقيقت . تر است وحشيانه.. قطع دست دزد و سنگسار زناكار و

در سراسر دوران . کارگرفته شده است ھا به  و اسارت آن  مردمھای ھای طبقاتی و استثمارگر برای سرکوب توده سيستم

ھا و  داران، فئودال جامعه طبقاتی، مذھب نقش بسيار مھمی در خدمت حفظ قدرت و تحميل اراده سياسی برده

 دين ھای مذھبی با تلفيق در اين ميان، حکومت. ھای محروم و تحت ستم، ايفا کرده است داران بر کارگران و توده سرمايه

اند، بلکه با  امری ابدی و ازلی و الھی تبديل کرده کشی نيروی کار را به و دولت در جامعه، نه تنھا استثمار و بھره

ھای  رحمانه ترين شکل ممکن مردم را سرکوب، آزادی بی کردن قوانين ارتجاعی مذھبی در متن جامعه، به اجرائی

ھای خصوصی و فردی مردم را نيز از آنان سلب   آن، حت آزادی و فراتر از سياسی، اجتماعی و فرھنگی را محدود

  .اند کرده
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ھا بر ھيچ انسان آگاھی  عنوان نھاد مروج خرافات مذھبی و بردگی انسان به نفش دستگاه عريض و طويل روحانيت 

 طبقه اگر امروز حکومت اسالمی ايران، از تلفيق آشکار دين و دولت و اعمال قدرت روحانيت و. پوشيده نيست

طور اخص در قرون  دار در اسارت کارگران و ھمه نيروھای کار و رنج جامعه ايران است، در تاريخ بشر و به سرمايه

ھای جمعی و  عنوان قدرت بالمنازع  اختناق و سانسور و سرکوب آزادی وسطی نيز، دستگاه کليسا و دولت مذھبی به

  .فردی در خدمت فئودالسم بوده است

امری خصوصی در زندگی مردم تبديل شده  وژه در دنيای غرب، دين به روز، در تعدادی از کشورھا، بهاگر در جھان ام

ھا و  فشانی داری نبوده است، بلکه حاصل جان ھای سرمايه است، نه تنھا ھرگز از سر خيرخواھی دستگاه کليسا و دولت

  . يع طبقاتی و اجتماعی بوده استھای وس ھای زياد و روشنگری و انقالبات مردمی در عرصه دادن قربانی

ھا در طی ده  خواب ده برابر شدن کارتن: اند تر شدن بوده ھا و مشکالت اجتماعی در ايران در حال تشديد و وخيم آسيب

 ميليون ٨ تا ٣ ميليون حاشيه نشين، حدود ٢۵ تا ١٨، )٩۵ ھزار در سال ١۵٠ به ٨۵ ھزار در سال ١۵از (سال گذشته 

 ميليون زير خط فقر ١۵الکل، دو سوم مردم زير خط فقر نسبی و  خدر، بيش از يک ميليون معتاد بهمواد م معتاد به

 درصدی در برخی مناطق کشور، بيکاری ۶٠التحصيل دانشگاھی، بيکاری بيش از  ھا فارغ مطلق، بيکاری ميليون

ھا، ده برابر شدن   ھزار ورودی زندان۶٠٠ھای قضائی تا حد ساالنه  اکثريت زنان متقاضی کار، افزايش جرائم و پرونده

طالق  ھا به شدن يک سوم ازدواج  تا کنون در عين دو و نيم برابر شدن جمعيت کشور، ختم١٣۵٧تعداد زندانيان از سال 

ھا، و ميليون نفر بيکار و دارای اشتغال  بار کودکان، افزايش نابرابری ای برای زنان، ازدواج فاجعه بدون ھيچ پشتوانه

ھای  ھا ترک تحصيل، صدھا ھزار کودک کار و رنج و خيابان، افزايش بيماری اين فھرست بايد ميليون به... وناقص 

  ...جسمانی و روانی و مشکالت فزايندھه محيط زيستی را افزود و

ی ھای اين کشورھا، رزمندگ ھای ترکيه و ھر جای دنيا در مقابل حکومت بدون شک استقامت زندانيان سياسی در زندان

طلبانه خود  ای ھستند که جان خود را برای تحقق آرمان و اھداف حقھای از جان گذشته ھا انسان آن. قابل تحسينی است

  .چه که اکنون در اولويت قرار دارد، حفظ جان اين زندانيان است اما با وجود اين آن. اند در طبق اخالص نھاده

ھای اجتماعی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری،   توسط جنبشبدون شک، تنھا با سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی

اشکال  جوی جامعه، نقش مخرب و ارتجاعی مذھب به طلب و عدالت استقرار قدرت شورائی کارگران و ھمه اقشار حق

 قول کارل مارکس، مذھب به. گوناگون و اسثمار وحشيانه نيروی کار، بر زندگی سياسی و اجتماعی پايان خواھد پذيرفت

ھای سياسی و نظامی و  ھا و ارگان داری، گروه داران و دولت سرمايه ھاست و در جامعه ما، عالوه بر سرمايه افيون توده

رو،  از اين. حفظ مذھب و حاکميت حکومت اسالمی گره خورده است شان به امنيتی معينی ھم ھستند که منافع طبقاتی

  .تی و نفی کامل استثمار انسان از انسان باشدتواند جدای از مبارزه طبقا مبارزه با مذھب نمی

  ٢٠١۶ جون ھجدھم -  ١٣٩۵ ]جوزا[شنبه بيست و نھم خرداد

 

 

 

 


