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اکسيونهاي جهـانـي در حـمـايـت از             
زندانيان سيـاسـي فـعـالـيـت کـرديـد               

اولــيــن ســوال مــا     .   خســتــه نــبــاشــيــد  
اينست که ارزيابي و تصوير شـمـا از        
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 ما صداي تک تک زندانيان سياسي هستيم

 ژوئن روز جهاني ٢٠گفتگو با شيوا محبوبي به مناسبت     
 حمايت از زندانيان سياسي  

 
   !مردم شريف و انقالبي سوريه

مبارزات شکوهمند و شجاعانه شما عليه      
يکي از وحشي ترين سرکوبها و  حکـومـتـهـاي            
معاصر،  ستايش و همـبـسـتـگـي هـمـه مـردم                 

اما مـردم ايـران بـا          .   جهان را بر انگيخته است    
دقت و عالقه وافر تالش شـمـا زنـان و مـردان                 
سوري براي رهايي از شر حکومت بشار اسد و          
باند جـنـايـتـکـار حـاکـم بـر سـوريـه را دنـبـال                         

چرا که دولت سوريه متحد جمـهـوري   .   ميکنند
اسالمي است و سرنگوني هريک از حـکـومـت            
هاي دمشق يا تهران موج شادي و پـيـروزي را             
بيش از همه جا در بين مردم تحت سـتـم ايـران              

 . يا سوريه برخواهد انگيخت
اجازه ميخواهم بـه نـمـايـنـدگـي از مـردم                 

 قهرمانانه عليه جمـهـوري      ٨٨ايران که در سال     
اسالمي بپاخاستنـد و در واقـع پـيـشـقـراوالن                 
انقالبات شورانگـيـز مـردم تـونـس و مصـر و                  
سوريه و کشورهاي ديگر بودند، با شمـا مـردم           

مـا  .   انقالبي سوريه اعـالم هـمـبـسـتـگـي کـنـم               
بهمراه مـردم ايـران قـاطـعـانـه در کـنـار شـمـا                      
ايستاده ايم و جنـايـات هـولـنـاک حـکـومـت و                  

. ارتش اسد عليه شما را قويا محکوم ميکنيـم     
ما ميدانيم که رژيم اسالمي ايران هر آنچه کـه           
در توان داشته است در حمايت از رژيـم سـفـاک         
اسد و جريانـات جـنـايـتـکـار اسـالمـي نـظـيـر                    
حماس و حزب اهللا لبنان بـکـار بـرده  و بـکـار                   

ما همواره اين محور جـنـايـت و تـرور              .   ميبرد
اسالمي بسـرکـردگـي جـمـهـوري اسـالمـي را                 
محکوم کرده ايم و از مبارزات مردم فلسطـيـن          
و تحت حاکميت اين باندهاي جنايتکـار دفـاع           

ما اعتقاد داريم مردم چه در قاهره و         .   کرده ايم 
دمشق و چه در تهران و بغداد و چه در مـادريـد          
و آتن هم سـرنـوشـت انـد و بـايـد از شـر هـمـه                         

ــرا هــيــات اعــزامــي           IMFاخــي
به ايران با   )   صندوق بين المللي پول   (   

مقامات دولت احمدي نژاد نشـسـتـي        
برگزار کرده و در پـايـان ايـن نشـسـت              

گزارشي از وضعيت "  آي ام اف"هيات  

 
 بازي کثيف صندوق بين المللي پول

دوشنبه گـذشـتـه سـي امـيـن             
ســي .   ســالــگــرد ســي خــرداد بــود        

 شــمــســي،     ١٣٦٠خــرداد ســال       
سـالــروز تــولـد واقــعــي جــمــهــوري         

جمهوري اعدام و ارعاب   .   اسالمي
در مــيــان رســانــه هــاي        .   و اســالم  

فارسي شايد بي بي سـي بـيـش از            
 .همه به يادآوري اين روز پرداخت

نکته جالب در اين بازنويسـي       
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در همبستگي با مردم قهرمان 

 !سوريه
 

 محمد شكوهي   

 حـمـيـد تـقـوايـي           : انترناسيـونـال  
 کميته مرکزي قطعنامه    ٣٦پلنوم  

اي در رابطه با تاثيرات انـقـالبـات          
خاورميانه و شمال آفريقا تصـويـب      

در ابتداي اين قطعنامه گفته     .   کرد
ميشود که اين انقالبات مهمتريـن    
تحوالت تاريخ معاصـر اسـت کـه          
ميتوانـد چـهـره جـهـان را اسـاسـا                

هم اکنون که صحـبـت      .   تغيير دهد 
ميکنـيـم فضـا کـمـي نسـبـت بـه                 

. روزهاي اول متفـاوت شـده اسـت         
در مصر و تونس دولتهاي بـعـد از       
انقالب هرروز در برابر خواستـهـاي       
مردم مقاومت ميکنـنـد و حـتـي           
دست به تعرض به مـردم انـقـالبـي           

در ليبي قذافي بر سر کـار       .   زده اند 
است و روالي که دارد طي ميشود       
شکل انـقـالب را نـدارد و حـالـت               
جنگ به خود گرفته است کـه يـک          

 
 گفتمان انقالب وارد تاريخ جهان شد
 گفتگو با حميد تقوايي در مورد قطعنامه   

  تاثيرات انقالبات منطقه    

٢صفحه    

يك خبر داغ و تـکـان دهـنـده دو              
هفته اخير، تجـاوز هـاي گـروهـي در             
خميني شهر و بعـد هـم بـرمـال شـدن               

نمونه هاي ديگرش در روستاي قوژد،      
شهرستان کاشمر و دو مـحـل ديـگـر              

اخباري تكاندهنده كه  موجي از    .   بود
در خـمـيـنـي       .   اعتراض را برانگيخـت   

 
 جمهوري اسالمي آمر اصلي تجاوزهاي گروهي است

 شهال دانشفر 

٨صفحه    
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پاي مهم آن ناتـو و کشـورهـاي غـربـي               
در سوريه رژيـم بشـار اسـد در          .   هستند

حال حمالت هرروزه به تظاهر کننـدگـان       
در کشورهايي مثل يمن و بحرين . است

هم هـنـوز تـحـول اسـاسـي اي صـورت                 
چگونه اين حکم فوق کـه       .   نگرفته است 

در قطعنامه آمده را بـا تـوجـه بـه ايـن                 
  اوضاع توضيح ميدهيد؟

 تحول اساسـي هـمـيـن         : حميد تقوائي 
بميدان آمدن توده هاي مردم و بچـالـش         

هيچکدام از . کشيدن ديکتاتوريها است
اين انقالبات، حتي در مصر و سـوريـه           
هم که ديکتاتورها را فراري داده انـد و           
دارند بمحاکمه ميکشند، هنوز بفرجـام      

اما نتيجه هـر چـه بـاشـد         .   نرسيده است 
خيزش توده هاي مـيـلـيـونـي مـردم در              
منطقه يک فـاکـتـور سـيـاسـي مـهـم و                  
کامال متفاوت از دوره قبل يعني دوره        
پس از فروريزي بـلـوک شـوروي و يـکـه               
تازي  ميليتاريسيم نئـوکـنـسـرواتـيـسـم         
غربي و اسالم سياسي در بـيـسـت سـال            

با قاطعيت ميتوان گفت که . اخير است
انقالب تونس و بدنبال آن موج انقالبات 
در منطقه  به ايـن دوره بـيـسـت سـالـه                  

. جنگ تروريستها نقطه پايان گـذاشـت       
قطب سوم، يا همان جهان متمدنـي کـه          

دنيا بعـد از يـازده        " منصور حکمت در    
به آن رجوع کرد و پـرچـم آنـرا         "   سپتامبر

برافراشت، بميدان آمده است و بـه يـک            
فاکتور سياسي مهم در عرصه جـهـانـي         

اين نه هنوز به معني .  تبديل شده است
پيروزي مردم است و نه به معنـي خـتـم            
تالشهاي ارتجاعي دو قطب تروريستـي      
براي به انحراف و شکست کشيـدن ايـن          

اما در اين ترديدي نيست کـه  .  انقالبات
ديــگــر فضــاي ســيــاســي را در ســطــح             
جهاني، و بويژه در کشورهاي زادگـاه و          
ــاســي و                  ــوت اســالم ســي ــل ــات خ حــي
آزمايشگاه دموکراسي نظم نوينـي، نـه         
آلترنـاتـيـوهـاي رژيـم چـنـجـي، نسـخـه                 
انقالب مـخـمـلـي، و لشـگـرکشـيـهـاي                
ميليتاريسم غربي تعيين ميکند و نـه         
ارتـــجـــاع اســـالمـــي و  تـــحـــرکـــات              
اسالميستي  چه در شکل غرب ستيزي 

و چه اسالم "  ضد آمريکائي"و تروريسم 
سياسي کـنـار آمـده بـا غـرب از نـوع                   

دوره فـعـال     .   کرزاي و مالـکـي و غـيـره          
مايشائي اينها به سـر رسـيـده اسـت و               
حضورشان در سـيـاسـت کـامـال تـحـت              
الشعاع خيزشـهـاي تـوده اي مـردم در              
 . کشورهاي اسالمزده قرار گرفته است

 تا آنجا که به دولتهـا و بـورژوازي           
غرب مربوط ميشود سياست اينهـا از        
سر گـذرانـدن ايـن مـوج انـقـالبـات بـا                   

. کــمــتــريــن تــغــيــيــرات مــمــکــن اســت         

مســتــقــيــمــا در بــرابــر ايــن انــقــالبــهــا            
. نايستادند چون برايشان مـقـدور نـبـود         

چون  اسـتـفـاده وسـيـع مـردم و بـِويـژه                    
جوانان از مـديـاي اجـتـمـاعـي و خـود                 
سازماندهـي و خـود گـزارشـگـري ايـن               
انقالبات انحصار اين دولتها بر رسـانـه          
هـا و مـهـنـدسـي افـکـار عـمـومـي را                     
شکسته بود و دفاع صريـح از کسـانـي            
مثل مبارک و بن علي حتي در جوامـع         
غربي اعتباري براي اين دولتـهـا بـاقـي           

ازين رو با پرچم   دفـاع از         .   نميگذاشت
مردم و با موضع ديکتاتور بـايـد بـرود            
وارد عــمــل شــدنــد تــا در واقــع کــل                  

ادعـا  .     ديکتاتـوري را نـجـات بـدهـنـد            
در طـرف درسـت       " کردند مـيـخـواهـنـد         

قـرار بـگـيـرنـد امـا ايـن طـرف                 "   تاريـخ 
ــاي                 ــه درســت را وضــع مــوجــود مــن
ديکـتـاتـور، و يـا هـمـان طـرف غـلـط                     
بعالوه پارلمان و انتخابات پـارلـمـانـي،          

در تونـس و مصـر پـاي          .   تعريف کردند 
ديکتاتورهاي سر سپرده و دسـت سـاز           
خودشان نايستادند اما ارتش و ديـگـر          
سران رژيم ديکتاتوري را بجلو راندند و        

دولت گذار به "سعي کردند تحت عنوان 
جامـعـه   .   بمردم حقنه کنند  "   دموکراسي

بسادگي اين را نمي پذيرد و اين جدالـي    
است که تا هـمـيـن امـروز در مصـر و                  

در ليبي و بحـريـن و        .   تونس ادامه دارد  
يمن و سوريه نيز دولتهاي غرب  هميـن     
سياست را به اشکال ديگـري بـه پـيـش             

وضـعــيـت سـيــاسـي هـمــيــن          .   مـيــبـرنــد  
کشورها هم با يکديگر متـفـاوت اسـت       
اما در همه آنها ماننـد مـورد مصـر و              
تونس اين جنبش اعتراضي مردم است      
که فاکتـور اصـلـي در شـکـل دادن بـه                  

رژيــمــهــاي مــحــلــي و     .   تــحــوالت اســت  
بورژوازي جهاني، ارتجاع بومي و بـيـن      
المللي،  ناگزير شده اند سياستهـايشـان        
را بر اساس خـيـزشـهـاي تـوده اي و در                
عکس العمل به حرکت توده هاي مردم، 

اين را مـقـايسـه        .   تعيين و تنظيم کنند   
کنيد با مقطع جنگ خليج  و يـا يـازده            
ســپــتــامــبــر و يــا حــملــه بــه عــراق و                 
ــکــا و                 ــغــانســتــان کــه دولــت آمــري اف
متحدينش يا تـروريسـتـهـاي اسـالمـي            
ابتکار عمل را بدست داشـتـنـد و تـوده           
مردم قربانيان و دنباله روان دست بسته       
دولتهاي غربي و يا اپوزيسيون اسالمي 

امـروز وضـعـيـت کـامـال           .     آنها بـودنـد   
 . برعکس شده است

در مورد نـيـروهـاي اسـالمـي نـيـز              
در ايــن   .   هــمــيــن بــحــث صــادق اســت        

انقالبات نه حزب اهللا کاره اي بود و نـه            
اخــوان الــمــســلــمــيــن و نــه الــقــاعــده و            

مـانـيـفـسـت ايــن        .   جـمـهـوري اسـالمـي       
انقالبات در واقع مانيفست جوانان غزه      
در محکوميت سازمان ملل و دولتهاي 
غربي و اسـرائـيـل و حـمـاس و اسـالم                  
سياسي بود که حـدود يـکـمـاه قـبـل از                
انقالب تونس روي اينترنت منتشر شـد       

بـا  .   (   و با استقبال وسيعـي روبـرو شـد          
شروع انقالب مصر حماس از تظاهرات      
حمايتي همين جوانان درغزه جلوگـيـري     

خواست و شعارها و مضمون اين ). کرد
انقالبات نيز کمتريـن ربـطـي بـه غـرب              
ستيزي و ضـد آمـريـکـائـي گـري نـوع                  

البـتـه در ايـنـجـا هـم             .   اسالمي نداشت 
جمهوري اسالمي و يا بعضي نيروهـاي       
اسالمي در خود ايـن کشـورهـا سـعـي               
کردند جلو بيافتند و مساله را تـقـابـل             
اسالم و شيطان بزرگ وانمود کنند ولـي        
حتي خوشان هم ادعاهايشـان را جـدي          

امـروز بـخـصـوص بـه يـمـن              .   نگرفتـنـد  
خيزش انقالبي مـردم سـوريـه بـر هـمـه               
معلوم شده است که ايـن مـوج عـظـيـم              
انقالبي در منطقه نه تنـهـا تـاثـيـري از              
اسالم سياسي نپذيرفته بلکه تمامـا در        

 .  مقابل آنست
بر مبناي اين واقعيات روشن است      
که قطعنامه انقالبات مـنـطـقـه را يـک             
تحول اساسي در شرايط سيـاسـي دنـيـا           

  . ارزيابي ميکند
 اما افول اسالم سياسي     : انترناسيونال

و  نئو کنسرواتـيـسـم مـدتـهـا قـبـل از                  
. شروع انقالبات منطقه آغاز شـده بـود         

در ادبيات حـزب مـا بـه دفـعـات ايـن                  
چـرا  .   واقعيت تـوضـيـح داه شـده اسـت             

قطعنامه تاثير اين انقالبات را در پايان 
بخشيدن بـه دوره جـنـگ تـروريسـتـهـا                

  برجسته ميکند؟ 
بلــه ســيــر افــول          : حــمــيــد تــقــوائــي   

ميليـتـاريسـم نـئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي و                 
تروريسم اسالمي از مدتها قـبـل آغـاز           
شده بود اما فاکتور قدرت تـوده مـردم           
هنوز  جاي برجستـه اي در مـعـادالت             

بوش  جاي خود را بـه         .   سياسي نداشت 
جـنـگ   " اوباما داده بود و  اسـتـراتـژي             

تـبـديـل    "   گفتگوي تـمـدنـهـا     " به  "   تمدنها
اوباما خـطـاب بـه نـيـروهـاي             .   شده بود 

اسالمي پيام داد که اگر مشتهـاي گـره          
کرده تان را باز کنيد دستتان را خواهيم        

در کمپ مقابل هم از همان دوره       .   فشرد
اسالم سياسي "     خوش خيم " بوش شاخه   

اســالمــيــون نــوع   .   شــکــل گــرفــتــه بــود     
مـــقـــتـــدا صـــدر      -مـــالـــکـــي  -کـــرزاي

ومــالهــاي کــراواتــي در پــايــتــخــتــهــاي        
اروپائي، يعني شاخه سياسي تـروريسـم       
اسالمي، بجلو رانده شده بودند و حـتـي         

به بازي گرفتن طالبان وارد محاسـبـات       
. سياسي غرب در افغانستان شـده بـود         

به اين ترتيب گرچه از يکسو بوشيسم و        
خط ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي، که   
ديک چيني را ميتوان بهترين نماينده آن 
دانست، و از سوي ديگر القاعـده و بـن            
الدن، حاشيه اي شده بودند اما ابتـکـار         
عمل در سياست و فـرهـنـگ سـيـاسـي              
همچنان در دست دو قطب تـروريسـتـي          
بود و چهره سياسي دنـيـا را هـمـچـنـان               
بازيگران اين دو قطب ارتجاعي، ترسيم 

 . ميکردند
 با بـمـيـدان آمـدن تـوده مـردم در                 
تونس کل اين بساط جـنـگ و تـرور و               
مذاکره و ديپلماسي بـيـن شـاخـه هـاي              
ــي و                    ــاسـ ــيـ ــالم سـ ــف اسـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
استراتژيسـتـهـاي مـخـتـلـف بـوروژازي             

همانطور که باالتـر    .   غرب در هم ريخت   
اشاره کردم انقالبات مـنـطـقـه فـاکـتـور             

يعنـي    -قدرت و دخالتگري توده مردم      
عاملي که حتي در ديپلماسي مذاکره و 
سازش بين دو کـمـپ ارتـجـاعـي هـيـچ               
جائي نداشت و از  جانب هـر دو کـمـپ              
صرفا بعنوان پيروان مالهـا و مشـايـخ           

امــت " مــذهــبــي قــبــيلــه اي، بــعــنــوان           
و يا فاکتور جوامـع اسـالمـي      "   اسالمي

در "   تمدن و فـرهـنـگ ديـگـر       " متعلق به  
را وارد صـحـنـه            -نظر گرفتـه مـيـشـد       

و  بسرعت معلوم شد نـه        .   سياست کرد 
عـربــيــت و اســالمــيـت در آرمـانــهــا و              
آرزوهاي مردم نقشي دارد و نه سرمايـه        
داري بــازار آزاد و دمــوکــراســي نــظــم             

اين موج انقالبي در واقع انفجار . نويني
خشم مردمي است که از سـلـطـه سـيـاه             

از   -نيروهاي هر دو قطب تـروريسـتـي           
حماس و بشار اسد اسالمي تا مبارک و 
بــن عــلــي آمــريــکــائــي و تــا قــذافــي               

مـردمـي   .   به تنگ آمده انـد       -بينابيني
نان و آزادي و   " که خواست و آرمانشان،  

، نه تـنـهـا بـوسـيلـه دو             " کرامت انساني 
قطب اسالميسـم و دمـوکـراسـي بـازار             
آزاد  نمايندگي نميشود بلکه، همانطور   
که مانيفست جوانان غزه اعالم کرد، در 
واقع کيفرخواستي عليه هـر دو کـمـپ            

 . ارتجاع جهاني است
با اين توضيحات اميدوارم اهميت     
انقالبـات مـنـطـقـه در مـتـحـول کـردن                  
اوضاع سياسي جهان به نفع مردم و بـه          
ضرر دوقطب ارتجاعي که دنـيـا را بـه              
عرصه کشاکش خود تبديل کرده بودنـد     

بحثم را ميتوانـم ايـنـطـور         .   روشن باشد 
خالصه و جمعبندي کنم که گرچه سـيـر         
نزولي دو قطب تـروريسـتـي از مـدتـهـا               
قبل آغاز شده بود اما طـوفـان انـقـالب           
در منطقه نقطه عطف بسـيـار تـعـيـيـن             

نـقـطـه    .   کننده اي در اين سيرنزولي بـود      
عطفي که قطب سوم، يعني توده مـردم     

خــواســتــار آزادي و بــرابــري و رفــاه را              
بعنوان يک قدرت غير قابل چشم پوشي      
وارد معادالت سياسي در منطقه و در        

  .  دنيا کرد
  در قطعنامه به اين کـه  : انترناسيونال

گفتمان انقالب به گفتمان جهاني تبديل 
شده و حقانيت و مطلوبيت انـقـالب در           

. يک مقياس جهانـي اشـاره شـده اسـت            
فکر ميکنيد تاثير اين گفـتـمـان بـطـور            
واقعي در فضاي کشورهـاي مـخـتـلـف           
جهان چيست؟ يعني مثال دنيا به طرف  
انــقــالبــات مــيــرود؟ يــا جــو و فضــاي            
مبارزات راديکال تر و تند تر ميشـود؟         

  يا نتايج ديگري به دنبال دارد؟
 يک ويژگي دوره بيست     : حميد تقوائي 

ساله بعد از شـوروي مـذمـوم شـمـردن               
. انقالب و آرمان و ايده هاي انقالبي بود

ــر               ــيــروزي ب ــورژوازي ســرمســت از پ ب
سرمايه داري دولتي شوروي، سـرمـايـه         
داري بازار آزاد را کـعـبـه آمـال مـردم                 

آزادي، آزادي رقـابـت       .   معرفي ميکـرد  
سرمايه ها و دموکراسي، شـريـک شـدن        
شيوخ مذاهب و قبايل در دولت معرفي 

در سطح فـلـسـفـي مـتـفـکـريـن              .   ميشد
بــورژوازي جــهــانــي حــتــي ارزشــهــاي            

. جهانشمول انساني را انکار ميـکـردنـد    
نظراتي مثل نسبيت فرهنگي و مالتـي      

، ) چـنـد فـرهـنـگـي گـري           ( کالچراليسم  
مردم را حتي در خود کشورهاي غـربـي         
به مذاهب و قـومـيـتـهـا و مـلـيـتـهـاي                   
مختلف تقسيم مـيـکـردنـد و جـامـعـه               
مدني را مجموعه اي از فـرهـنـگـهـا و              
مـذاهـب و تــمـدنــهـاي مــخـتــلـف  کــه                 

قلـمـداد و     "   همديگر را تحمل ميکنند   " 
ايـن مـدل جـامـعـه          .   معرفي ميکـردنـد   

موزائيکي، که در واقـع نسـخـه پسـت              
مدرنيستي و نئوليبرالي جـوامـع قـرون         
وسطائي بود،  در عراق و افغانستـان و          

به "   فرهنگ غير غربي  " ديگر جوامع با    
دولـت کـرزاي و لــويـا جـرگــه و دولــت                 
ائتالفي شيعه و سنـي و کـرد و عـرب               
ترجمه ميشد و در خود جوامع غربي به 
رواج مسجد سازي و دادگاههاي شريعه 

در .   و  چشم پوشي از قتلهاي نـامـوسـي    
هر حال آنچه از کل اين سيستـم غـايـب          
بود هويت انساني شهروندان و ارزشهاي 
جهانشمول انساني مثل آزادي و برابري      
و رفاه و کال فرهنگ مترقي و انقالبي و 

خيزش ميليونـي مـردم      .   متمدنانه  بود  
نان و آزادي     " کشورهاي اسالمزده براي    

کــل ايــن بســاط      "   و کــرامــت انســانــي      
ــکــري  ــجــاعــي             -ف ــوق ارت ــاســي ف ســي

. بورژوازي نظم نويني را در هـم ريـخـت          
يک بار ديگر انقالب به معني واقعي و         
راديکـال و انسـانـي خـودش، و نـه بـه                   

 
١از صفحه   ... گفتمان انقالب وارد   
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٢از صفحه    
انقـالبـات   " معناي تحريف و مسخ شده      

، وارد تـاريـخ شـد و بـر هـمـه                 " مخملي
معلـوم شـد کـه  تـوده مـردم مـحـروم                    
مصري و تونسـي و سـوريـه اي  بـراي                 
تحقق همان خواستها و آرمانهائي بـپـا         
خاسته اند که هـمـه مـردم مـتـمـدن در                

. ســراســر جــهــان خــواهــان آن هســتــنــد         
کارگران ويسکونسين آمريکا، و مـردم       
معترض در اسپانيا و يونان و فـرانسـه،       
که اسـاسـا بـکـمـک ايـنـتـرنـت خـود را                    
ــدان                    ــي ــد و در م ــن ــده ــي ــازمــان م س
تحريرهاي خود  نان و آزادي را فـريـاد             
ميزنند در واقع اعالم ميکنـنـد کـه نـه            
تـنـهـا گـفـتــمـان انــقـالب و ارزشـهـا و                    
آرمانهاي انساني، بلکه تـاکـتـيـکـهـا و            

به نـظـر    .   شيوه ها مبارزه نيز جهاني اند     
من يک تاثير مهم انقالبت خاورميانه و     
شمال آفريقا نوع اعتراضاتي اسـت کـه          
امروز در خود کشورهاي غربـي شـاهـد          

در مــيــدان ســل مــادريــد       .   آن هســتــيــم  
اعــتــراض مــردم صــرفــا بــه ســيــاســت           
رياضت کشي اقتصادي و بيکاري و بي 
تاميني نبود بلکه کل سيستم سيـاسـي        
ــوال و                   و دمــوکــراســي را مــورد ســئ

يک فعـال مـيـدان       .   اعتراض قرار ميداد  
رويـاي مـا     " سل به خـبـرنـگـاران گـفـت             
اين حرف  " .   ازصندوق راي بيرون نميايد   

دل همان فعال ميدان تحـريـر اسـت کـه             
بعد از سقوط مبارک به خبرنگار بي بي 
سي که ميپرسيد چرا به دولت طنطاوي       
مهلت نميدهيد انـتـخـابـات را بـرگـزار              
کــنــد جــواب داد دمــوکــراســي فــقــط             

الـبـتـه    .   انتخابـات و پـارلـمـان نـيـسـت             
ــراضــي کــه امــروز در                حــرکــات اعــت
کشورهاي اروپائي در حال شکل گرفتن      
است هنوز به انقالب انکشاف نـيـافـتـه          
اما از نظر مضمون بسيار راديـکـال تـر           
از اعتراضات معمول در ايـن جـوامـع             
حتي در مقايسه بـا اعـتـراضـات دهـه              

مــانــنــد خــيــزش جــوانــان و        (   شــصــت   
. اسـت )   ٦٨دانشجويان پاريس در سال     

فروپاشي وال استريت اعالم بن بسـت و         
بي افقي اقتصادي سرمايه داري بـازار         
ازاد براي توده مـردم بـود و انـقـالبـات                
منطقه اعالم ورشکستگي سـيـاسـي و          
بن بسـت دمـوکـراسـي حـتـي در خـود                  

از ايـن نـقـطـه نـظـر             .   کشورهاي غـربـي   
ميتوان گفت که اين انقالبـات آغـازگـر           
يک موج اعتراض سياسي به نظامهـاي       

اين کـه ايـن مـوج          .   سرمايه داري است  
عميقتر و وسيع تر ميشود و يا به عقب 
رانده ميشود به فاکتورهـاي مـتـعـددي          
بستگي دارد که بحث جداگانه اي مـي          
طلبد اما نکته مهم، و شورانگيز بـراي       
ما انقالبيون کمونيست، اينست که  در       

تاريخ معاصر هيچگاه شرايط سياسـي       
و اقتصادي براي بچالش کشـيـده شـدن          
سرمايه از جانـب تـوده هـاي کـارگـر و                
مردم محروم جامـعـه بـه انـدازه امـروز             

  . مساعد و مهيا نبوده است
  فـکــر نـمــيــکـنــيــد          : انـتــرنــاســيـونــال  

انقالبات اخـيـر يـک مـقـداري تصـويـر                
انــقــالب را نســبــت بــه آنــچــه تــاکــنــون           
شناخته ميشد عوض کـرده اسـت؟ آيـا           
اين تاثيري بر خـط و جـهـت گـيـري و                  
  فعاليت حزب کمونيست کارگري دارد؟ 

 به نظر من يک ويـژگـي       : حميد تقوائي 
مهـم ايـن انـقـالبـات درهـم شـکـسـتـن                   
تصوير قديـمـي و شـايـد بـتـوان گـفـت                  

ايــنــهــا  .   کــالــســيــک از انــقــالب اســت         
انقـالبـات قـرن بـيـسـت و يـکـم انـد و                      
نميتوان با همان شاخصها و معيارها و       
تصوراتي بـه سـراغ آنـهـا رفـت کـه از                   
مطالعه و بررسي و تـحـلـيـل انـقـالبـات            
قرن نوزده و يا قرن بـيـسـت بـمـا بـارث                 

ــيـــده اســـت       ــســـم و         .   رسـ ــنـــامـــيـ ديـ
مکانيسمهاي اين انقالبـات کـامـال از          

 . انقالبهاي گذشته متفاوت است
همانطور که در قطعنامه آمده يـک       
خــود ويــژگــي مــهــم انــقــالبــات جــاري           
خودسازمانـدهـي و خـود گـزارشـگـري             

ما نه در عصر چاپخانه نـيـنـا      .   آنهاست
زندگي ميکنيم و نـه حـتـي در عصـر                
راديو و تلويزيون تحـت کـنـتـرل طـبـقـه               

. حاکمه و انحصار دولتها بر رسانـه هـا          
عصر ما عصر مدياي اجتماعي اسـت؛     
عصر تويتر و فيسبـوک و ايـنـتـرنـت و                

و .   بلوتوث و تلفنهاي هـوشـمـنـد اسـت           
اين تکنولوژي هم از نظر سازماندهي و    
هم گزارشدهي و آگـاه و مـطـلـع کـردن                
توده مردم جهـان از تـحـوالت روزبـروز            
انقالب شرايط را به نفع کمپ انقالب و        
به ضرر دولتها و نيروهاي ضد انقـالبـي         

 . کامال متحول کرده است
به نظر من انقالب الـکـتـرونـيـک و             
انفورماتيک در دو دهه آخر قرن گذشتـه        
نقش کليدي در شکل دهي به انقالبـات         

انقالب الکترونيـک   .     جاري داشته است  
و کامپيوتريزه شدن توليد از يکسـو بـه          
انحصار بيش از پيش قدرت و ثروت در 
دست يک اقليت ناچيز و فقر و بيـکـاري          
و بي تاميني توده هاي مـيـلـيـونـي در              

بيل گيتسـهـا    (   سراسر جهان منجر شد     
و از   )   در مقابل محمـد بـوعـزيـزي هـا           

سوي ديگر به همين توده هاي ميليوني   
امکان داد کـه بـا يـکـديـگـر مـرتـبـط                   
بشوند، بخود سازمان بدهنـد، بـمـيـدان        
بيايند و صحنه هاي نـبـرد خـود را بـه                

مــارکــس .   جــهــانــيــان مــخــابــره کــنــنــد      

ميگويد در مقاطـعـي در تـاريـخ رشـد              
نيروهاي مولده به جائي ميرسد کـه بـا           
مناسبات توليدي در تناقض ميافتد و      
. آنگاه دوره اي از انقالبات آغاز ميشود

ما در يـکـي از ايـن مـقـاطـع زنـدگـي                    
ميـکـنـيـم و انـقـالبـاتـي کـه مشـاهـده                    
ميکنيـم خـود حـاصـل رشـد جـهـشـي                 
ــالب                   ــق ــر ان ــده در اث ــول ــاي م ــروه ــي ن

ــيــکــي اســت       ــکــتــرون ــقــالب       . ال ايــن ان
تکنولوژيـک در دو سـطـح سـيـاسـي و                 
تکنيکي موجد و زمينه ساز انقـالبـات      

از لحاظ سياسي تـنـاقـض      .   جاري است 
ميان رشد نيروهاي مولده و مناسبـات        
سرمايه داري در اين واقعيت تلـخ خـود         
را نشـان مـيـدهـد کـه عـلـيـرغـم رشــد                    
بيسابقه قدرت تـولـيـدي بشـر در دهـه               
گذشته، فقر و بي تامـيـنـي تـوده هـاي               
ميلياردي مردم جهان و شکـاف مـيـان          
فقير و غني بمراتب تعميق و گسـتـرش       

توليد ثروت چنديـن ده     .   پيدا کرده است  
برابر شده اما حاصل آن براي توده مردم     
کارگر و زحمتکش فقر و بيکاري و بـي          
تاميني و  رياضت کشي اقـتـصـادي و            

ايـن  .   سفت کردن بيشتر کمربندها است    
واقعيت  در پايه اي ترين سطح  زميـنـه    
ساز اعتراضات و انقالبـاتـي اسـت کـه            
امــروز از خــاورمــيــانــه و تــا يــونــان و              

تحولي که .   اسپانيا را در بر گرفته است     
چندي قبل، در مـقـطـع فـروپـاشـي وال               
استريت، بانک جهاني  بعـنـوان شـورش          
گرسنگان آنرا پيـش بـيـنـي کـرده و بـه                 

 .دولتها هشدار داده بود
ــالب                  ــق ــکــي ان ــي ــن ــک ــر ت ــظ  از ن
الکترونيکي، يعني همان تحـول زيـر و          
رو کننده اي که قدرت توليـد بشـري را            
در عرض يک دهه چندين ده برابر کـرد،          
امکان انقالب عليه مناسبات توليـدي      
که توليدکنندگان مستقيـم را از ثـمـره            
کارشان محروم ميکنـد را نـيـز فـراهـم              

مدياي اجـتـمـاعـي، ايـنـتـرنـت و              .   آورد
مدياي اينترنتي،  انحصار طبقه حـاکـم        
به رسانه ها را در هم شکست و بـمـردم          
امکان داد مستقيما با يکديگر ارتباط 
بر قرار کنند همدرد و هـمـراه شـونـد و               

بــمــردم امــکــان داد     .   بــمــيــدان بــيــايــنــد  
جــهــانــيــان را از دردهــا و آرمــانــهــا و              
مبارزات خود مطلع کنند و همه ديدند       
و خواندند و شنيدند که توده مردم دنيـا        
اعتراض و خواست و آرمان مشـتـرکـي          

 -معلوم شد نه تنها تکنولـوژي      .   دارند
کامپيوتر و اينترنت و ماهواره و تـلـفـن     

بـلـکـه  آرمـانـهـا و               -هوشمند و غـيـره    
آرزوهاي مردم نيز جـهـانـي و مشـتـرک             

ــا                .   اســت ــم مصــري ت ــي ــن ــل غ از وائ
ايگناسيو گارسيا اسپانيائي يک حـرف       
دارند و فعال يـک جـنـبـش انـد، فـعـال                  

از "   جنبش گرسنگان با آرزوهـائـي کـه         

 ". صنوق راي بيرون نمي آيد
اين ويژگي خودسازماندهي و خـود     
گزارشگري انقالبات از لحاظ سـيـاسـي        

بعنوان .   قدرت عظيمي به مردم ميدهد    
نـمـونـه تــجـربـه تـونــس و مصـر نشــان                  
ميدهد که توده مردم انقالبي بي آنـکـه          
از رهبري انقالبي  و حـزبـي بـرخـوردار              
باشند ميتوانند ديکتاتوريهاي سـخـت       

.   جان و چند دهساله را سرنگون کـنـنـد          
يکسال پيش، حتي چـنـد مـاه قـبـل از               
انقالب تونس، من و شما معتقد بوديم       
بــدون هــژمــونــي و رهــبــري يــک حــزب            

کـه در عصـر مـا            -راديکال انـقـالبـي       
امثـال بـن عـلـي و             -يعني کمونيستها 

امـروز  .   مبارک را نميشود برکـنـار کـرد       
تجربه تونس و مصر نشان ميـدهـد کـه           

به نظر مـن ايـن        .     اين امر ممکن است   
دو نـمــونـه نـه اسـتــثـنـا بـلــکـه قـاعــده                    

 . انقالبات عصر اينترنت هستند
يعني امکانـپـذيـري       -اين واقعيت   

ساقط شدن ديکتاتورها  بوسيله مـردم        
در عــيــن حــال       -خــود ســازمــانــيــافــتــه   

ضرورت رهبري سياسي اين انـقـالبـات         
اگـر  .   را بيش از پيش برجسته مـيـکـنـد         

در دوره هاي قبل سازماندهي و رهبري       
سياسي هر دو بدون حزب و يا در حـال            

سازمانده    مـمـکـن            -يک نيروي رهبر  
نبود امروز که سازماندهي تـوده مـردم         
به يمن اينترنت و بالگرهائي نظير وائل       
غنيم و ايگناسيو گارسيا ممکـن شـده         
است ضرورت رهبري سيـاسـي انـقـالب          
بيش از پيش برجسته و تعييـن کـنـنـده            

 .ميشود
تجربه مصر و تونس هم نشاندهنده 
قدرت مردم در بر انداختـن ديـکـتـاتـور            
است و هم ضعف آنان در درهم کوبيـدن         

فائق آمدن بر .  کل رژيم  و نظام موجود
اين ضعف  تماما مستلزم در صـحـنـه            

. بودن يک حزب و نيروي انقـالبـي اسـت          
نيروئي که نقد و اعتراض مردم به وضع 
موجود را تعميق کند، دست بـه ريشـه           
ببرد و علت واقعي مصائب و رنجـهـاي      
مردم يعني نظم سرمايه داري را افشا و   

نيروئي که خواست و آرمـان       .   رسوا کند 
توده مردم را به سياست بـه پـالتـفـرم و              
برنامه ترجمه کـنـد، بـه حـرکـت مـردم                
جهت و افق بدهد و از جانب توده مـردم          
انقالبي بعنوان آلترناتيو قدرت سياسـي   

ايـن در يـک       .   شناخته و انتخاب بشـود     
کالم يعني ضـرورت وجـود جـنـبـش و               
حزب کمونيست کارگري براي به پـيـش         
راندن و به پيروزي رساندن نـهـائـي ايـن             

" من اين نکته را در نوشتـه         .     انقالبات
قدرت مردم  و مساله رهبري حزبـي در     
ــتــــرنــــت            ــنــ  انــــقــــالبــــات عصــــر ايــ

نسـبـتـا     )   ٣٩٠انترناسيونال شماره "  ( 
و تـوجـه     .   به تفصـيـل تـوضـيـح داده ام            

خواننده عالقمند را به اين نوشته جلـب        
 .    ميکنم

بخشي از سئوالتان درباره  تـاثـيـر           
اين انقالبات بر خط و جـهـت گـيـري و               

تا آنجا که به خط و .   فعاليت  حزب بود   
جهتگيري حزب مربوط ميـشـود بـايـد          
بگويم اين انـقـالبـات در واقـع تـاکـيـد                 
ديگري بـود بـر افـق و سـيـاسـتـي کـه                     

. هميشه حزب ما دنبال ميـکـرده اسـت         
نه تنها در سطح آرماني و اهداف بـلـنـد      

که در اين سطح هـر حـزبـي کـه               -مدت
خود را کمونيست مينامـد انـقـالبـي و            

بلکه در شـرايـط        -طرفدار انقالب است  
مشخص عصر حاضـر و دوره بـعـد از              
فروپاشي شوروي ما همـواره مـبـشـر و            
مبلغ ارزشها و آرمـانـهـاي انـقـالبـي و               

در نقد و در مقـابـل         -جهانشمول مردم   
 -تزهائي نطير نسبيت فرهنگي و غيره     

، پرچمدار جهان متمدن در مـقـابـل دو            
قطب تروريسـتـي و مـبـلـغ و  اشـاعـه                   
دهنده ضرورت و مبرميت و مطلوبيـت   
انقالب بعنوان تنها راه رهائـي بشـريـت        
از جهنمي کـه سـرمـايـه و نـظـم نـويـن                   
سرمايه داري، دموکراسي و بازار آزاد،       
براي ساکنين کره ارض برپا کـرده اسـت          

و امروز به يـمـن انـقـالبـات و            .  بوده ايم 
اعتراضـات جـاري ايـن خـط و جـهـت                 
حزب مقبوليت جهاني يافته و زمـيـنـه          
بسيار مساعدي براي  جذب  توده هاي        
ميليوني مردم از التحرير تا ميدان سل     
و از ميدان ازادي سليمانيـه تـا مـيـدان             

ازيـنـرو   .   باستيل پاريس پيدا کرده است    
انقالبات جاري زمينه فعاليت حـزب را      
بسيار بيشتر و وسيعتر از گذشته فراهم 

در بـخـش دوم قـطـعـنـامـه              .   کرده است 
وظايف مشخصي که اين انقـالبـات در         
برابر احزاب کمونيست انـقـالبـي نـظـيـر            
حزب ما قرار ميگيرد بـر شـمـرده شـده             

اين ليست وظايف در واقع اتـکـا     .  است
بر درسها و دستاورهاي انقالبـت جـاري          
در جهت فعاليت بيشتر و وسـيـعـتـر و              
همه جانبه تر بـراي تـحـقـق اسـتـراتـژي                

درهــم :   اعــالم شــده  حــزب مــا اســت             
شکستن سرمايه داري و بـرپـائـي يـک              
جامعه آزاد و بـرابـر و مـرفـه انسـانـي                  

 . بقدرت انقالب مردم
 حميد تقوايـي مـمـنـون         : انترناسيونال

. کــه در ايــن بــحــث شــرکــت کــرديــد                
اميدواريم که بتوانيم در مـورد بـخـش            
دوم قطعنامه يعني استنتاجات هم کـه       
اشاره کرديد در شمـاره هـاي بـعـدي بـا               

  .*شما گفتگويي داشته باشيم
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  تلفن تماس با حزب در خارج از کشور                 

 ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩خليل کيوان، دبير کميته خارج         
 

 تلفن تماس با حزب از ايران
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

 :  آدرس پستي
I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 

 خـرداد    ٣٠ برگزاري : شيوا محبوبي 
، روز جهاني در حـمـايـت         )  ژوئن   ٢٠( 

از زندانيان سياسي  بنظر مـن حـركـت           
اين حـركـت     .   بسيار مهم و موفقي بود    

اول ايـنـكـه ايـن         :   چند ويـژگـي داشـت       
حركت توانست تعداد بسيار زيـادي از        
نهادها و افراد مدافع آزادي زنـدانـيـان          
سياسي را در يك حركت مشترك جمـع        

 ٤٩كرده و يك صدا براي اولين بار در          
شهر دنيا صداي زندانـيـان سـيـاسـي و             
خانواده هايشان را به گـوش جـهـانـيـان           

اين حركت توانست عـلـيـرغـم         .   برساند
سكـوت رسـانـه هـا و دول غـربـي در                   
رابطه با وضعيت زندانيان سيـاسـي در         
ايران و احكام اعدام، توجه  و حـمـايـت           
هزاران نفـر را عـمـدتـا در كشـورهـاي                
مختلف در اروپا و آمريكـاي شـمـالـي            
بار ديگر به مسئله زندانيان سياسي  و        

عكسـهـاي    .   خانواده هايشان جلب کند   
زندانـيـان سـيـاسـي را در  قـلـب ايـن                     
كشورها به نمايش گذاشته و توجه هـا         
 .را به جنايات رژيم اسالمي جلب كند

ويژگي ديگر اين روز  در ايـن بـود             
اين تاريخ بر دو مقطع مهم تاريخي در        
رابطه با زنـدانـيـان سـيـاسـي انـگـشـت                

يكم دستگيريهاي وسيع در     .   ميگذارد
 در   ١٣٨٨جـريــان اعـتــراضــات ســال         

ايران و قـتـل نـدا آقـا سـلـطـان و دوم                      
دستگيري و كشـتـار وسـيـعـي كـه از                 

 خــرداد   ٣٠ســوي رژيــم در مــقــطــع            
مــن  در       .    صــورت گــرفــت        ١٣٦٠

پيامهايم و در همچنين در مصـاحـبـه          
هاي تلويزيوني و راديويـي بـه ايـن دو             

 .مقطع اشاره كردم
روز جهاني    - خرداد ٣٠برگزاري     

نشـان    -در حمايت از زندانيان سياسـي     
داد كه چه پتانسيل وسيعي براي جلـب        
نيرو و همبستگي جهاني در دفـاع از           

در تـمـام     .   زندانيان سياسي وجود دارد    
شهرها مردم و نهادهاي ايراني از ايـن          
روز اســتــقــبــال كــردنــد چــه از طــريــق             
شركت در تـظـاهـراتـهـا، ارسـال نـامـه                
اعتراضـي، امضـاي طـومـار، ارسـال             

مــن صــداي او      " كــارت پســتــالــهــاي       
، ارسال بيانيه حمايتي و امـثـال       " هستم
اين قابل تـوجـه بـود کـه مـادر               .   اينها

فرزاد كمانگر و مادر عبداهللا و محمد       
فتحي  و چند تن از زندانيان سـيـاسـي            
 .سابق به مناسبت اين روز پيام دادند

در عين حال من به پارلمـان اروپـا          
و دولت هلند، كانادا و انگـلـسـتـان  و              

هـمـيـنــطـور كـمــيـسـيـون حـقـوق بشــر                 
سازمان ملل نامه نـوشـتـم و از انـهـا                
خواسـتـم كـه در ايـن روز جـهـانـي از                    
زنــدانــيــان ســيــاســي دفــاع كــنــنــد و             
اقدامات جـدي در ايـن رابـطـه انـجـام                

در اين رابطه از سوي اداره کل       .     بدهند
ــا و                 ــان اروپ ــم ــارل ــط خــارجــي پ رواب
همچنين از سوي وزيـر خـارجـه دولـت            
هلند به نامه من جواب دادند و ضـمـن    
اشاره به اقدامات تا كنونيشان  اعـالم         
كـردنـد كـه فشـار بـيــشـتــري بــه رژيــم                 

  .خواهند آورد
 روشن اسـت کـه بـراي          : انترناسيونال

آزادي همه زندانيان سياسي هنوز بايـد       
در ايـن    .   کارهاي بسيار بيشـتـري کـرد       

زمينه شما چه  انـتـظـاري از مـردمـي              
داريــد کــه امــرشــان آزادي زنــدانــيــان           

  سياسي است ؟ 
 مبارزه بـراي آزادي       : شيوا محبوبي 

ــيــان ســيــاســي جــريــان دارد و               ــدان زن
گسترش پيدا كرده است امـا بـه نـظـر              

هنوز دولتها و   .   من اصال كافي نيست   
سازمانهاي جهاني فشاري را كه بـايـد         
از سوي مردم احسـاس كـنـنـد نـكـرده               

هنوز يك همبستگي جهاني قـوي       .   اند
و موثر كه حـرف اول را  در دفـاع از                  
تمامي زندانيان سياسي  ايران بزند بـه         
شكلي كه الزم اسـت بـوجـود نـيـامـده               

ســران رژيــم در كــمــال وقــاحــت         .   اســت
هنوز اجازه دارند كه به خـارج از ايـران            
ــه هــاي                   ــنــد و در الن مســافــرت كــن

. جــاســوســيــشــان رفــت و آمــد كــنــنــد         
جايگاه  و اهميت مـبـارزه بـراي آزادي          
زندانيان سيـاسـي در اوضـاع كـنـونـي              
ايــران  تــنــهــا بــراي  آزادي زنــدانــيــان             
سياسي و حمايت از خانـواده هـايشـان          

اين مبـارزه   يـكـي از اركـان                 .   نيست
اصلي جنبش براي سرنگـونـي اسـت و           
پيشروي اين مبارزه تـاثـيـر زيـادي در             
هم شكستن تالش رژيم براي سـركـوب          
كارگران، دانشـجـويـان، زنـان و سـايـر              

من فكر مـيـكـنـم        .   اقشار جامعه دارد  
اگر ما به  مبارزه براي ازادي زندانـيـان          
سياسي به شكلي كه اشاره كردم نـگـاه          
كــنــيــم آنــوقــت  احســاس مســولــيــت           
بيشتري ميكنيم و قدمهاي جـديـتـري         

آنــوقــت آزادي زنــدانــيــان     .   بــرمــيــداريــم
سياسي فقط مسئله خانواده  زنـدانـي          
يا تعدادي محدود نخواهد بـود بـلـكـه           
امر تك تك ما خواهد بود چـرا كـه بـه               

زندگيمان،آزاديمان و سـرنـوشـت نسـل          
 .بعدي ربط دارد

 خرداد روز جـهـانـي در         ٣٠حركت  
حمايت از زندانـيـان سـيـاسـي، صـرفـا              

اين يـك    .   برگزاري يك تظاهرات نيست   
روز تاريخي است كه ما ميخواهيم تـا         
سرنگوني رژيم اسالمي اين روز را هـر         
چه وسيعتر برگزار كرده و در پـرتـو آن               
فشار وسيع و موثري روي رژيـم بـراي             

ايـن  .   آزادي زندانيان سياسـي بـيـاوريـم        
بايد روزي ثبت شده مانند اول ماه مـه          
و روز زن و روز دانشــجــو بــاشــد تــا                 
جناياتـي را كـه رژيـم مـرتـكـب شـده                   
مقابل چشم جهانيـان گـذاشـتـه و يـك              
همبستگي جهانـي را در حـمـايـت از              
زندانيان سياسـي و خـانـواده هـايشـان             

تنها با دخالت تـك تـك        . تداوم ببخشد   
ما كه قلبمان براي آزادي ميـتـپـد ايـن            

  .امر امكان پذير است
در داخـل ايـران فـکـر           :   انترناسيونال

ميکنيد چه کارهايي ميشـود و بـايـد           
  انجام داد؟

در داخـل ايــران       :   شـيـوا مـحـبـوبـي        
طبعـا مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                
سياسي خيـلـي فـراگـيـر شـده اسـت و                 
تقريبا هر نهادي كـه بـخـواهـد  نشـان               
بدهد بـا جـنـبـش مـردم هـمـراه اسـت                    
شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد را       
جزو خواسته هـا و شـعـارهـايـش قـرار               

امـا  .     اين بسيار عـالـي اسـت     .   ميدهد
من فكر ميكنم كه ايـن مـبـارزه بـايـد              

بـايـد بـه      .   مقداري متشكـل تـر بـاشـد         
ــاســبــت              شــكــل روز مشــخــص، مــن

 خـرداد     ٣٠مشخصي باشـد و اعـالم          
روز جهاني حمايت از زندانيان سياسـي   
از سوي ما  در راسـتـاي هـمـيـن نـيـاز                 

  .  بود
در ايران خـانـواده هـاي زنـدانـيـان             
سياسي و جانباختگان نـقـش تـعـيـيـن            

در بيـن ايـن خـانـواده         .   كننده اي دارند  
ها يك همـبـسـتـگـي اعـالم نشـده اي                
هميشه وجود داشـتـه اسـت امـا ايـن               
همبستگي و هـمـدردي بـايـد شـكـل               
بارزتر، موثرتر و متشكلتري بـه خـود         

ميشود كارزار خـانـواده هـاي         .   بگيرد
زندانيان سياسي و جانباختگان بـه راه        
انداخت كه مطمئـنـا حـمـايـت وسـيـع              

رژيـم از    . مردم را به خود جلب ميكند 
بـايـد تـجـمـع در          .   تشكل وحشت دارد  

مقابـل زنـدانـهـا از سـوي مـردم يـك                   
. حالت سيستماتيك بـه خـود بـگـيـرد            

مثال يك روز مشخص را در مـاه يـا               
ايـن  .   هفته براي اين كار انتخاب كننـد  

 
١از صفحه   ...ما صداي تک تک زندانيان   

 : ما امضا كنندگان زير
خواهان آزادي فوري و بـدون قـيـد و           -

شرط تـمـامـي زنـدانـيـان سـيـاسـي و                  
عقيدتي و توقف اعـدامـهـا در ايـران             

 .هستيم
 
خواهان آزادي بيان و عـقـيـده، حـق              -

تجمع ، تشـکـل ، اعـتـصـاب، آزادي               
 .داشتن و نداشتن مذهب هستيم

 
از همه دولتها ميخواهيم جـمـهـوري         -

اسالمي را بخاطر جنایاتش محکـوم      
کنند و خواهان لغو مجازات اعـدام و         
آزادی فوري کليه زندانيان سـيـاسـي و           

مـا هـرنـوع سـکـوت،          .   عقيدتي شوند 
همکـاري و مـمـاشـات دولـت هـا در                 

مقابل جنایات جمهوری اسـالمـي را        
 .شديدا محکوم ميکنيم

 
خواهان انزواي سياسي و ديپلماتيک      -

کامل جـمـهـوري اسـالمـي، و اخـراج              
نمايندگانش از سازمان ملل، سازمان     
جهانيکار و کليه نهادهاي بين المللـي       

 .هستيم
 
خواهان بسته شدن سفارتخانـه هـاي       -

 .جمهوري اسالمي هستيم
 
خواهان محاكمه عـامـالن و آمـران           -

تـجـاوز و شـكـنـجـه و اعـدام                ,   كشتار
 ۳٢صدها هزار نفر در ايران در طـول           

 .سال گذشته ميباشيم

 
روز )  خرداد٣٠ (٢٠١١ ژوئن ٢٠قطعنامه به مناسبت 

 سراسري حمايت از زندانيان سياسي در ايران

بدنبال تالشهاي يدي كوهي از كادرهاي حزب كمونيست كـارگـري ايـران در                 
 ژوئن در نشستي با اعضاي فرماسيون مركزي س ژ ت، تعدادي     ٢٢فرانسه، روز   

از كارگران و فعالين اين اتحاديه همبستگي خود را با كارگران زنداني و زندانيـان               
 ژوئن روز حـمـايـت    ٢٠سياسي در ايران و با كمپين من صداي او هستم و نيز روز  

  از زندانيان سياسي اعالم داشتند

 
) اتحاديه كارگران فرانسه(حمايت فرماسيون مركزي س ژت 

 از كارگران زنداني در ايران و كمپين من صداي او هستم

حتي ضربه پذيـري خـانـواده هـا را از               
ما  به سهـم     .   . سوي رژيم كمتر ميكند   

خــود بــه هــمــراه هــزاران هــزار مــردم             
آزاديخواه در خـارج از ايـران صـدا و                
پيام ايـن عـزيـزان را بـه گـوش دنـيـا                    
ميرسانيم و يك همبستگي جهانـي را        

در حمايتشان بوجود  آورده و خواهـيـم          
مــا صــداي تــك تــك زنــدانــيــان          .   آورد

سياسـي و خـانـواده هـايشـان بـوده و                 
خواهيم بود و نميگذاريم صدايشان را       

 .*خاموش كنند
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مجتبي ذوالنور جانشين خامنه اي 
در سپاه پاسداران در يک سخنراني گفت 
احمدي نژاد و مشايي مثل دوقـلـوهـاي         
بهم چسبيده هستند که اگر از هـم جـدا        

امـا بـا ايـن وجـود           .   شوند، مي ميـرنـد   
عمل جراحي جداسازي ايـن دوقـلـو هـا            

روز .   آغاز شده و در حال پيشرفت اسـت       
سه شنبه محمد شريف ملک زاده هنـوز        
سه روز از پست جديد او بعنوان معـاون     
اداري و مالي وزارت خارجه نـگـذشـتـه           

او از   .   بود، که ناچـار بـه اسـتـعـفـا شـد               
نزديکان مشايي، از همکـاران احـمـدي         
نژاد و دبير شوراي عالي ايرانيان مقـيـم       

ايـن شـورا يـک        .   خارج از کشـور اسـت        
کانون مهم باند احمدي نژاد و يـکـي از          
کانالهاي تماس هاي آن با خارج کشـور       
است که چنـديـن مـاه اسـت زيـر فشـار                 

. مجلس و بانـد خـامـنـه اي قـرار دارد               
احمدي نژاد بي اعتنا به نظر ولي فـقـيـه      
در يک سال گذشته دست به تغييراتي در 

تعداد زيادي از   .   وزارت امور خارجه زد   
سفيران را تغيير داد و تالش کرد روابط 
و مــعــامــالت خــارجــي را از طــريــق               
اطرفيان خود و شوراي ايـرانـيـان خـارج           

مجلس چـنـد مـاه        .   کشور به پيش ببرد   
قبل راي به قطع بودجه اين شورا داد و           
" هيئت تحقيـق و تـفـحـص در مـورد                 

تشکـيـل داد تـا        "  شوراي عالي ايرانيان 
بساط اين شورا را جمع کند و يـا آن را             

هـر چـنـد کـه         .   از دست مشايي درآورد    
وزرا در تـعـيـيـن مـعـاونـيـن خـود آزاد                   
هستند، اما در جمهوري اسالمـي ايـن         

انـتـخـاب مـلـک        .   ديگر روال کار نيست   
زاده بالفاصله با واکنش مجلس روبـرو        
شد و فرصت مناسبي براي استـيـضـاح         

ــراهــم شــد            ــر خــارجــه ف در طــرح    .   وزي
استيـضـاح صـالـحـي وزيـر خـارجـه بـا                  

 نـفـر از اعضـاي مـجـلـس              ۳۳امضاي  
هيچ وزيري : "اسالمي، نوشته شده است

حق ندارد فردي را بـه مـعـاونـت نصـب             
کند که اکثريـت هـمـکـارانـش در دوره              
مديريت قبلي وي بازداشت شده و خـود        

او نيز با اتهامات متعدد مالي و غـيـر          
ايـن  " .   مالي در شـرف بـازداشـت اسـت           

شـوراي عـالـي      " متن وضعيـت پـرونـده         
و بسياري از همکاران مشائي     "   ايرانيان

. و احمدي نژاد را نيـز نشـان مـي دهـد              
باند هاي رقيب در جمهوري اسالمي به       
اندازه کافي از دزدي ها و چـپـاولـگـري             
هاي يکديگر مدارک و شواهد در دست       
دارنــد و هــر کــدام کــه اهــرم اجــرايــي                
مناسب داشته باشد به راحتي مي تواند 

جـنـاح   .   طرف ديگر را از دور خارج کند     
خـامـنــه اي بـا در دسـت داشـتــن قــوه                  
قضائيه و مجلس اين اهرم را دارد و از          

تهديد به استيضاح . آن استفاده مي کند
. وزير خـارجـه رژيـم خـيـلـي جـدي بـود                 

دادستان تهران به صالحي وزير خـارجـه        
در مورد انتخاب معاونش هشدار داد و 
وزارت اطالعات در نامه اي ملـک زاده     

بـه ايـن     .   را فاقد صالحيت اعالم نـمـود     
ترتيب راهي براي صـالـحـي جـز کـنـار               
گذاشتن ملک زاده يـا اسـتـعـفـاي خـود              

وزيـر  .   جناب وزيـر بـاقـي نـمـانـده بـود               
. خارجه که هوا را پس ديد عقب نشست

 خرداد استعفا داد ۳۱معاون جديد روز 
و در مقابل طرح استيـضـاح بـايـگـانـي             

اما اين عقب نشيني جناح احمدي . شد
مـجـلـس بـه       .   نژاد  ظاهرا کـافـي نـبـود         

قدرت نمايي خود در مقابل آنها ادامـه         
در ايــن روز احــمــدي نــژاد بــراي              .   داد

معرفي وزير جديد ورزش و جـوانـان بـه           
اما آشکارا مورد تحقـيـر      .   مجلس رفت 

از همان ابتـدا بـا او مـثـل             .   قرار گرفت 
بيگانه رفتار شد و کسي استقبالي از او 

او ســعــي کــرد مــثــل روزهــاي          .   نــکــرد
معمول که به مجلس ميرفت و شـوخـي         

. ميکرد و پاسخ ميگرفت برخورد کـنـد      
اما سخنراني و  شوخي و ابراز رفـاقـت           
او با اعضاي مجلس اسالمي با تحقير       

حميد سـجـادي     .   و تمسخر پاسخ گرفت   
وزير پيشنهادي نتوانست راي اعـتـمـاد       

و جناب احمدي نژاد هنگام ترک . بگيرد
مجلس نيز مشايعتي نشد و يـکـي از            
نمايندگان که کـمـي بـا او هـمـراهـي و                 

رسـانـه هـاي      !   خداحافظي کرد هـو شـد       
سـه شـنـبـه تـلـخ           " حکومت اين روز را        

 . ، ناميدند"احمدي نژاد
انشقاق در باالي حکومت اسالمي     

اکنون باند خامنه اي . بسيار جدي است
به خون رئيس جـمـهـوري عـزيـز دردانـه              
خويش تشنه اند و اگر اين دو بـانـد بـه               
روي يکديگر اسلحه نميکشند از تـرس        

همان مردمي است که فريـاد مـرگ بـر            
ديکتاتور و مرگ بر خامنه اي و مـرگ          

امـا فشـار     .   بر احمدي نـژاد سـر دادنـد          
اعتراضات و خشم و نفرت همين مـردم     
تقابل بسيار حادتر آنها در آبنده نزديـک        

نه فقط  .   را نيز گريز ناپذير ساخته است     
احمدي نژاد بلکه کل جمهوري اسالمي       

  .*بايد منتظر روزهاي تلخ تري باشد
زندگي معلولين در بيغوله و 

 رنج هرروزه
  بهروز مهر آبادي

 الزم نــيــســت بــه ارقــام و آمــار             
ارگانهاي رسمي جـمـهـوري اسـالمـي           

لزومي ندارد به  بررسـي  .   استناد کنيم 
بازي مسخره و ضد انسانـي صـنـدوق          
بين المللي پول و گزارش تشويق آميـز    
آن از موفقيت جمهـوري اسـالمـي در           

فــقــط .   قــطــع ســوبســيــدهــا بــپــردازيــم     
خواندن گزارش يـک روزنـامـه مـجـاز             
جمهوري اسالمي مي تواند ما را بـه          
عمق فاجعه اي که رژيم جامعه را در           

وقـتـي کـه      .   آن فرو بـرده، واقـف کـنـد          
سران رژيم در متـن جـدال هـاي خـود               
دست يکديگر را در بـاره دزدي هـاي            
چند صد ميلياردي رو مـي کـنـنـد و              
ثروت هاي افسانه اي يکديگر را افشا    
مي کننـد، وقـتـي بـخـش بـزرگـي از                 
دسترنج زحمتکشان صرف تجهـيـزات      
ســرکــوب و هــزيــنــه اوبــاش رژيــم در            
اونيفورم هاي مختلف و يا بـا لـبـاس            
شخصي مي شود، وقـتـي کـه عضـو             
مجلس اسالمي احمد توکلي خـبـر از         

 ميليون تـومـانـي و         ۴۵خريد ساعت   
 ميليون توماني يـکـي      ۱۶۰اتومبيل  

از آقازاده ها مي دهد، آشکارا فاجعـه        
ــگــر دارد رقــم زده                   اي در ســوي دي
ميشود و آن نابود کردن زندگي مـردم         

اين گزارش تکان دهنده نمـونـه       .     است
اي از فقر و فالکتي را نشان مي دهـد          
که رژيم اسالمي جامـعـه را دچـار آن             
کرده و به تنهائي مي تواند ادعانـامـه        
اي برعليه جمهوري اسالمـي و سـران          

 . آن در هر دادگاه باشد
 ۷۰گزارشي از مرگ تـدريـجـي          " 
عـنـوانـي اسـت کـه روزنـامـه              "   معلول

 خرداد براي ايـن     ۳۱خراسان سه شنبه    
گزارش تکان دهنـده، انـتـخـاب کـرده            
است کـه روايـتـي اسـت از روسـتـاي                 

 نفر جمعـيـت در       ۱۸۵۰ضامنجان با   
 کيلومـتـري اراک دومـيـن قـطـب              ۱۵

اعـظـم حسـيـنـجـانـي          .   صنعتي کشور 
مــجــري طــرح کــمــک بــه مــعــلــولــيــن          

 مـعـلـول    ۷۰ تاکنون CBRبهزيستي  

را در اين روستا شناسائي کرده اسـت،     
 ۱۳ نفر معلول ذهني،  ۱۷از اين عده    

 نفر دچـار صـرع،       ۹نفر معلول رواني،    
 ۱۴ نفر کر و الل و          ۱۱ نفر نابينا،    ۴

آنـهـا در     .   نفر معلوليت حرکتي دارنـد    
آلونک هايي از خشت و گل فاقـد آب،          
توالت و حمام زندگي مي کـنـنـد و از             
خدمات درماني، بيمه و يا هر کـمـک          

.  اجتمـاعـي ديـگـر مـحـروم هسـتـنـد               
با ديـدن  : " اعظم حسينجاني مي گويد 

فقر و محروميت و تنگدستـي از يـک         
سو و به فراموشـي سـپـرده شـدن ايـن               
انسانهاي دردمند، بر آن شدم به گونـه        
اي شور زندگي را با مهارت آموزي و         
ايجاد خودباوري در آنها ايـجـاد کـنـم            
اما با دستان خالي و تـنـهـايـي نـمـي                
توانستم به همين دليل از تنها متولي       

درخواست کـمـک    "   بهزيستي" معلوالن  
کردم اما کارشناس توان بخشـي اداره     
شهرستان اراک گـفـت فـعـال اعـتـبـار                

 ۸۰۰اگر برسـد مـي تـوانـيـم             .   نداريم
" .  هزار توامان وام بدون برگشت بدهيم     

او را به صندوق مهر رضا حوالـه مـي           
دهند اما اين مرکز جمع صدقه هم بـه      

مســئــوالن .   او کــمــکــي نــمــي کــنــد          
اسـتـانـداري و جـهـاد ســازنـدگـي هــم                
مشغول زد و بنـد هـا و غـارت هـاي                
ميلياردي خود هستند و به او جـوابـي      

در ايــن گــزارش تــکــان       .   نــمــي دهــنــد  
 نفـر از ايـن        ۲۴دهنده مي خوانيم که     

معلولين خود سرپرست خانواده هايي     
هستند که در فقـر مـطـلـق بسـر مـي                

نعمت يـکـي از آنـهـا اسـت کـه                .   برند
. تحت حمـايـت کـمـيـتـه امـدام اسـت               

 ۶۰مستمري او هر سـه مـاه يـکـبـار               
هــزار تــومــان و گــاهــي لــبــاس هــاي            

همسر او مـي    .   نيمدار و مندرس است   
. نعمت کارگر کوره پزخانه بـود    :   " گويد

ــه                      ــا زد ک ــدر در گــل خــيــس پ ــق آن
روماتيسـم گـرفـت امـا چـون هـزيـنـه                 
درمان نداشتيم دست و پايش تـغـيـيـر          
حالت داد و خشک شد و پـس از يـک               
سکته مغـزي بـه کـلـي حـرکـت را از                  

نعـمـت دو سـال اسـت کـه              .   دست داد 
ديگر دارو مصرف نمي کند چون نمي       

. " تواند هزينه هاي آن را تامـيـن کـنـد           
. دختر نعمت ترک تحصيل کرده اسـت       

سمانه کـودک يـک سـالـه بـا عـارضـه                 
کليـوي کـه مـادرش روانـي و فـراري                

پـدر بـزرگ و       .   است و پـدرش زنـدانـي       
مادر بزرگ فقيرش هزينه درمان او را       
ندارند و هر لحظه با پيشرفت بيمـاري        

عـبـاس   .   انتظار مرگ او را مي کشند     
 ماهه بـا حـفـره اي در قـلـب                 ۴نوزاد  

متولد شده و در فقر مطـلـق در خـانـه            
اي کوچک و حـقـيـرانـه مـانـدن را در                  

. گرسنگـي و درد تـجـربـه مـي کـنـد                 
 فـرزنـد زنـدگـي او  از               ۹اعظم مادر    

کودکي در پشت دار قالي گذشـتـه در          
 سـالـه     ۴۸ سالگي به عقد مردي       ۱۳

 فرزند و  ۷.   معلول ذهني درآمده است   
دو نــوه او داراي مــعــلــولــيــت هــاي               
مختلف ذهنـي، روانـي، کـم خـونـي،              

اداره .   بـيـنـايـي و کـر و الل هسـتـنـد                  
بهزيستي مي گويد اعـتـبـار نـرسـيـده            

 هـزار تـومـان        ۱۰۰اگر برسـد شـايـد         
 سهيمه ضامنجان باشد

مســئــولــي در اســتــانــداري مــي         
اگـر بـودجـه اي از سـال قـبـل                 :   گويـد 

. مانـده بـاشـد، پـرداخـت مـي کـنـيـم                 
مسئول صندوق مهر رضا مي گـويـد         

هر کجا مسـئـوالن مـي مـانـنـد بـه                 " 
صندوق پاس مـي دهـنـد، مـا هـيـچ                

جـهـاد وعـده سـر         " .   اعتـبـاري نـداريـم      
. خــرمــن دادن زمــيــن را مــي دهــد              

مسئول خانه بهداشـت مـي گـويـد از             
 نـفـر تـحـت         ۱۰اين معلولـيـن فـقـط          

درمان قـرار دارنـد و مـاهـانـه بـطـور                 
رايگان ويزيت مي شوند امـا هـزيـنـه            

سهمـيـه داروي     .   دارو با خودشان است   
رايگان از يک سـال پـيـش قـطـع شـده                

رئيس شوراي روستا مي گـويـد       .   است
اين معلولـيـن فـقـط بـه کـمـک مـردم                  

و روزنامه خراسان در     .   روستا زنده اند  
تـالش  :   "   انتهاي گزارش مـي نـويسـد        

ضامنـجـان     CBRهاي مجري طرح  
که پس از تماس تلفني خبرنگار ما با      
ــاد و                ــه ــداري، ج ــان ــت ــوالن اس مســئ
بهزيستي مجدد پيگير موضوع شـده       
بود با امروز و فردا کردن و پاس دادن          

معلوالن محـروم   .   او بدون نتيجه ماند   
ضامنجان زندگي توام با رنج و درد را       

" .  با اميد به فردا سـپـري مـي کـنـنـد               
گزارش روزنامه خراسان تنها راهي را       
که براي زنده مانـدن و زنـدگـي کـردن              
نشـان مــيـدهـد خـالص شــدن از شــر               

اگـر امـيـدي      .   چپاولگران حاکـم اسـت     
براي اين بيماران و کل مـردم مـحـروم           
باقي باشـد، امـيـد بـه فـردايـي بـدون                 

. نــکــبــت جــمــهــوري اســالمــي اســت        
فــردايــي کــه هــمــه بــيــمــاران و هــمــه             
معلولين حق برخورداري از حـداکـثـر          
خدمات اجـتـمـاعـي بـراي بـهـبـود و                 

. امکان زندگي عادي داشـتـه بـاشـنـد          
فردايي که درمان، مسکن، آموزش و     
تغذيه مناسب و رايگان حق طـبـيـعـي         

 .*هر عضو جامعه باشد

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

احمدي نژاد و " روز تلخ"
 روزهاي تلخ تر رژيم
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بازهم خبر تجاوز و دم 
 خروس حکومت
  ياشار سهندي

در هفته گذشته بـار ديـگـر خـبـر              
هولناک تجاوز گروهي اينـبـار بـه يـک          
زن، در يک روستاي کاشـمـر مـنـتـشـر             

جــمــهــوري اســالمــي بــازهــم بــه        .   شــد
تکاپو افتاد که به اين بـهـانـه مـجـددا             

. مانند هميشه زنان را محـکـوم کـنـد          
اين خبر ظاهرا تـوسـط امـام جـمـعـه                
کاشمر علـنـي شـده اسـت،بـراي امـام              

) کـال هـمـه زنـان        ( جمعه زن قـربـانـي        
بعنوان يک شخصيت مستقل انسانـي      

ايشان نگران نـامـوس     .   مطرح نيستند 
است، تـا    )   منظورهمان مردان ( مردم  

بدينوسيله هم مـردان را عـلـيـه زنـان               
تحريک کرده باشند وهم زمينه تهاجـم       
وسيعتر نيروي انتظامي عـلـيـه مـردم          

. بخصوص زنان را تشديد کرده باشنـد      
اينکه اين خبر در چه ابعادي در شـهـر          
کاشمر پيچيده که امام جمعه بـعـد از           
دوماه مجبور به صـحـبـت دربـاره آن             
شده است سايتهاي خبـري حـکـومـت          
در مورد آن چيزي درز نداده اند و همه         
را بــه حســاب درايــت امــام جــمــعــه              

 بـهـرحـال      .ناموس پرست گذاشتـه انـد     
اين زن نگون بخـت بـا مـردي  راهـي               
روستاي خود بوده است در مـيـان راه            
ــرار                ــگــر ق مــورد هــجــوم مــردان دي

مــرد هــمــراه او مصــدوم        .   مــيــگــيــرد 
ميشود و زن را به مکان ديگر منتقل        

تا ايـنـکـه    .   کردند و جنايت کامل شده   
ــجــاوز زن را                  مــردي از مــردان مــت
شناخته و با التماسهاي زن بـه داد او            

ايـن  .   رسيده و او را فـراري داده اسـت           
امــا .   روايــت خــود زن قــربــانــي اســت        

فرمانده نيروي انتظامي کاشمـر بـراي        
اينکه خود زن را مقصر معرفي کـرده         
باشد ماجرا را به شکل ديـگـري شـرح         

ايشــان مــنــکــر هــر گــونــه         .   مــيــدهــد
مصاحبه زن قرباني ميشود تا ماجـرا       
تا را ساخـتـه و پـرداخـتـه رسـانـه هـا                   

روايــت ايشــان   .   قــلــمــداد کــرده بــاشــد     
 ٨سـاعـت     : "   اسـت "   نـامـوسـي   " کامال  

شب سوم ارديبـهـشـت زن جـوانـي بـه               
همراه مردي كه از قبل بـا وي رابـطـه              
دوستي داشته براي تفريح به يـكـي از          

 زارهاي اطـراف روسـتـاي قـوژد              گندم
ايشــان ايــن عــمــل را          . . . "   رونــد   مــي

در مـرحلـه اول       : "   مجرمـانـه مـيـدانـد       
" اقدام اين دو نفر اشتبـاه و جـرم بـوده             

بعد تاکيد ميکند مرد همراه ايـن زن          
فرار ميکند و ميگويد که هيـچ چـيـز            

ايشان تاکيد دارد کـه      !   هم دزيده نشده  

نبايد جلو چشم جوانان "   مجرم" اين دو   
بـا  !   بيکار روستا به گندم زار ميرفتنـد    

هــم بــودن زن و مــرد در جــمــهــوري                
اسالمي در مال عام از نظر جمـهـوري         
اسالمي گناه است و اگـر بـخـصـوص            

. نامحرم هـم بـاشـنـد کـه جـرم اسـت                 
ماموران انتظامي هميشه جلو مرد و      
زن کـه بـا هـم بـاشـنـد مـيـگـيـرنـد و                       

و !   ميپرسند با هم چه نسـبـتـي داريـد          
ايــن خــود شــروع پــروســه اي ســراســر           
توهين و تحـقـيـر اسـت کـه گـاهـا بـه                  

. تــجــاوز بــه زن خــاتــمــه مــي يــابــد               
جمهوري اسالمي خود باعث و بـانـي         
اين رفتار هاي وحشيانه به زنان اسـت         
و تجاوز را جرم نميدانـد مـگـر کسـي             

فرمانده مذکور مـعـتـقـد       !   شاکي باشد 
گونه جرايم را در فـقـر         ريشه اين : "   است

و تهاجمات فـرهـنـگـي و تـبـلـيـغـات                 
سـايـت   .   مـيـدانـد   "   هاي بـيـگـانـه       رسانه

گـفـتـه هـاي يـک          "   آخـريـن  " حکومتـي    
را مـنـعـکـس کـرده         "   پژوهشگر ديني " 

است که جنايات رخ داده را مـعـلـول              
گستـرش بـي حـجـابـي در روسـتـاهـا                 

براي مردم ايران و بويژه زنـان        .   ميداند
روشن اسـت کـه جـنـايـاتـهـاي اتـفـاق                  
افتاده در ايـن مـدت اگـر حـتـي کـار                  
اوباش وابسته به جمهوري اسالمـي و        
به تحريک امثال همين مروجين دينـي   
و امام جمعه ها نباشد، قطعا نتـيـجـه          
و ثمره سي و دوسال حاکميت ننـگـيـن          

هفته گذشتـه   .   جمهوري اسالمي است  
دو خبر ديگر هم از تجاوز و جـنـايـت             
در مورد زنان منتشر شده است که در        
استان گلستان به دو زن تجـاوز دسـتـه           
جمعي شده است ، که در يک مورد زن        
مورد تجاوز قرار مـيـگـيـرد و بـقـتـل               

 . ميرسد
وقتي خود حکومت رسما هـرروز       
دست به يورش به زنان ميزنـد و ابـزار            
اصلي اش براي توهين و شکنجه زنان       
همان جنسـيـت زن اسـت، جـنـايـاتـي               
مانند آنچه در کاشمر و خميني شـهـر          
و استان گلستان گذشت محصول ايـن       
ايدئولوژي سياه و حکومـت آپـارتـايـد          

اين جنايات بيش از هـر      .   جنسي است 
چيز بر ضـرورت فـوري کـوتـاه کـردن               
دســت ايــن فســيــل هــاي کــثــيــف و              
جنايتکار و ضد زن تاکيد ميگذارد و     

   .*بس
دو بيمار رها شده و 

 اعترافي بعد از انکار  
 ياشار سهندي

دو مــاه پــيــش يــعــنــي روز ســوم             
اردبيهشت جنايتي ديگر در زير سـايـه         

ننگين حکومت اسالمي افشـا شـد و           
دو بيمار کـه     .     به سطح رسانه ها رسيد    

يکي مبتال به شکستگي پا و عفـونـت         
شديد بوده و ديگري دچـار سـوخـتـگـي            
بوده در حالتي نزار و بي حال از جـانـب        
بــيــمــارســتــان امــام خــمــيــنــي درکــنــار        
بزرگراهي در تـهـران زيـر آفـتـاب رهـا                
شدند و رهگـذران کـه ايـن صـحـنـه را                 
ديدند به کمک آنها شتافتند و موضـوع   
را به رسـانـه هـا و مـقـامـات گـزارش                  

مـدت کـمـي پـس از ايـن يـک                 .   کردند
مورد ديگر هم شبيه ايـن گـزارش شـد            
که بيمارستاني بيمار را در بيابـان رهـا          

دســت انــدرکــاران بــاالي      .   کــرده اســت  
جمهوري اسالمي مانند هميشـه خـود        
را به نفهمي زدند تا شايد ماجـرا تـمـام       

اما خبر چنان تکان دهـنـده بـود           .   شود
که نتوانستـنـد مـخـفـي اش کـنـنـد و                  
مانند هميشه براي ايـنـکـه مسـئـوالن            
اين حکومت مبرا شوند رفتنـد دنـبـال           
ضعيفترين حـلـقـه مـاجـرا و آن کسـي                

خـانـم وزيـر      !   نبود جز راننده آمبوالنـس    
بهداشت مرضيه وحيد دستـجـردي کـه         
اول اصال منکر مـاجـرا بـود و ايـن را                
توطئه اي ميدانست براي خراب کـردن        
وزارتي که ايشان رئيس آن هستند، کـم        
مانده بود اين را هم کار صهيونيستـهـا       
کافر و فراماسونري بدانند، اما از ايـن          
کار حذر کردند چرا کـه آنـوقـت وزارت            
اطــالعــات مــحــتــرم شــان زيــر ســوال           
ميرفت که صهيونيستها تا آنجا پـيـش        
رفتنـد کـه رانـنـده آمـبـوالنـس را هـم                   
خريدند، آن هم وزارت خانـه اي کـه بـه              
گــفــتــه وزيــرش مــوســاد اســرائــيــل را           
مبهوت جاسوسـي و ضـد جـاسـوسـي             
خويش ساخته اسـت و روي انـگـشـت              

پـس از    !   کوچيکه خودش مـيـچـرخـانـد       
بهرحال، اکنون بعد از   .  خيرش گذشتند 

دو ماه خانم وزير با خوشحالي گـزارش       
 نفر را بـه گـفـتـه       ٦! "   گرفتيم"   دادند که   

ايشان بازداشت کردند که نگون بخـتـان        
. جز خدمه بيمارستان کسي نـيـسـتـنـد          

ايشان با ذوق وصف ناشدني ميگوينـد       
که دادستاني مديريت بيمارستان را از        
جرم مبرا دانسته است و ايشان مدعـي        

دهنده اين مهـم اسـت         اين نشان :   " شدند
ريـزي مـديـريـتـي و             که هـيـچ بـرنـامـه         

سيستماتيک در بيمـارسـتـان يـاد شـده            
بــراي )   بــيــمــارســتــان امــام خــمــيــنــي      ( 

  رهاسازي اين دو بيمار وجـود نـداشـتـه         
ايشان که يک جنايت آشـکـار را     . "   است

ابتدا منکر بودند بايد هم به ياد کسـي         
نياورند که دستـور اکـيـد داده انـد کـه                
بيمارستانها خودشان بايد خرج خود را       

ايـن يـعـنـي ايـنـکـه اگـر               .   تامين کنند 
بيمار پول نداشت جايش کنـار بـزرگـراه          

بد شـانسـهـا    !   است البته خوش شانسها 

. که اصال به بيمارستـان راهـي نـدارنـد           
اين خانم محترم به روي خـودش نـمـي            
آورد کـه بـيـمـار اورژانسـي را تـا پـول                   
همراهـش نـبـاشـد بـه داخـل راه نـمـي                   

ايشــان مــيــدانــنــد هــمــه ايــن          .   دهــنــد
تصميمات به صورت سيستـمـاتـيـک و          
سازمان يافته است و کلي کارشنـاسـان        
اين حکومت عرق ريختـنـد تـا مـبـادا             
  .يک ريال هم بابت رفاه مردم خرج شـود        

اين خانم وزير در پايان ادعاي جـالـبـي           
ايشان در حـاکـي کـه گـوشـه             .   کرده اند 

چادر شان را محکم گرفـتـه بـودنـد کـه              

ما تعبيـري کـه در        : "   باد نبرد فرمودند  
خصوص خودمان در وزارت بـهـداشـت         
داريم، اين اسـت کـه هـمـچـون درخـت                
سيبي هستـيـم کـه هـر چـقـدر بـه مـا                    
سنگ و چوب بزنند، باز ما ثمـره خـود      

آري ثمره اين درخت سيبهاي     ! "   را داريم 
کرم زده است زيرا باغبان اين درخـتـهـا       

درخـتـي کـه      .   جمهوري اسالمـي اسـت     
اين حکومت بکارد ثمره اش اگر مـيـوه     
اي باشد ميوه کرم زده است و مـهـمـتـر            
از آن اين درخت، درختي است که سايـه   

 *!ندارد
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 اعتراضات مردم در اسپانيا ادامه دارد

در ادامه اعتراضـات گسـتـرده در          
 ژوئـن بـار       ١٩اسپانيا روز يـكـشـنـبـه          

ديگر شهر مادريد و سـايـر شـهـرهـاي               
اين كشور صحنه تظاهرات هزاران نفـره     
مردم عليه بيكـاري فـزايـنـده و عـلـيـه                
سياست هاي اقتصادي دولت و كاهـش       
هزينه هاي تامين اجـتـمـاعـي و فشـار           

. هر روزه به زندگي و معيشـتـشـان بـود        
پليس اسپانيا شمار تظاهر کنندگان را       

 هـزار نـفـر اعـالم کـرد امـا                 ٤٥حدود  
منابع ديگر اين رقم را بسيـار بـيـشـتـر             

 .  ارزيابي کردند
 ٦در اين روز در مادريد مـردم از            

نقطه مختلف به سـوي مـيـدان اصـلـي             
شـــهــــر حــــركـــت كـــردنــــد و بــــا                     
پـالكـاردهــايشـان و بـا شـعــارهـايشــان             

. خواستـهـاي خـود را فـريـاد مـيـزدنـد                
مبتكر اين تظاهرات هـمـان جـوانـانـي            
بودند كه با اتكاء به مدياي اجتـمـاعـي     
در اواسط مـه مـاه امسـال  بـا الـگـو                   
قراردادن ميدان التحرير مصر، مـيـدان      
خورشيد در مادريد را به تصـرف خـود          

در آنجا چادر زدند و شب را        .   در آوردند 
اسـمـش   " بسر كردند و با خواندن سـرود         

" رو دموكراسي گذاشتند ولـي نـيـسـت          
دمكراسي حاكم بر جهـان غـرب را بـه             

شعارهايي کـه فـريـاد        .   تمسخر گرفتند 
زده ميشد يا بر پالکاردها نقـش بسـتـه           

خـيـابـان را      :     " بود از جمله ايـنـهـا بـود          
غنيمت تـو بـحـران مـن           " ،  " تصرف کن 

، " ملت رام آماده ي بـرده داري        " ،  " است
مـا کـاالي     " ،  " ناآگاهي تو زور آنهاست   " 

دست سياستمدار و بانکدار نـخـواهـيـم          
خشونت اين است کـه حـقـوقـت           " ،  " بود

نـه خـانـه      " و   "    يورو در ماه بـاشـد       ٦٠٠
سـه  " .   داريم، نه کار، نه آينده، نـه تـرس          

هفته پـر شـور تـجـمـع و تـظـاهـرات و                    
اعتراض در اين ميدان برپا داشتـه شـد          
و جهان را متوجه نسل جديدي کرد کـه          

جوانـان  .   تمکين نميکند "   اراده بازار " به  
تظاهر کننده  دست آخر گفتند مـيـدان          

هم كافي نيست بايد برويم و مـحـالت            
را سازمان دهيم و دست بـكـار ايـجـاد             
مـــجـــامـــع عـــمـــومـــي مـــحـــالت و           

 ١٩اکـنـون در       .     كمونـهـايشـان شـدنـد       
ژوئن همان جوانان با تجربه اي بـيـشـتـر       
به ميدان خورشيد باز گشـتـه بـودنـد و             
اعالم کردند که در اعتراض خود جـدي        

فضـاي  .   هستند و کوتاه نخواهنـد آمـد       
مادريد و ديـگـر شـهـرهـاي اسـپـانـيـا                  
همچنان ملتهب و شورانگيز و مـمـلـو           

 . از اعتراض و گفتمان تغيير است
اقتصاد اسپانيا با کسـري بـودجـه          
شديـد و بـدهـکـاري هـاي هـنـگـفـتـي                   

 و دولت اسپانيا  با اعمـال  .مواجه است 
سياسـت هـاي ريـاضـتـي تـالش کـرده                
است كه بار اين بحران را بر گرده مـردم           
تحميل كرده و با زدن بخش عظيمي از         
تامين اجتماعي مـردم،  بـدهـي هـاي             

 بديـن تـرتـيـب بـا           .خود  را کاهش دهد    
تشــديــد فشــار اقــتــصــادي بــر مــردم              
جمعيت عظيمي بـه بـيـكـاري كشـيـده             

 درصـد جـوانـان        ۴۵شده و طبق آمار        
 بـنـا بـر خـبـر هـا               .اين كشور بيکـارنـد   

 ۲۱,۳مـيـزان بـيــکـاري در اســپـانــيـا               
درصد است که باالترين نـرخ بـيـكـاري          

 ۴,۹در اتحاديه اروپا است و بـيـش از            
. ميليون نفر در ايـن کشـور بـيـکـارنـد              

اعتراضات گسترده در اسپانيا، فضـاي      
راديكال اين مبارزات بيش از هر چـيـز          
ــيــانــگــر حــال و هــواي جــديــدي در                 ب
مبارزات كنوني در كشورهاي اروپايـي      

زير بار فشـار ايـن بـحـران نـمـي               .   است
رويم، اين حرف كارگران و حـرف مـردم          
اسپانيا و در مـبـارزاتـيـسـت اسـت كـه               
امروز در كشورهاي مختلـف اروپـايـي         

 . شاهدش هستيم

 شهال دانشفر  
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اعدام زن اندونزيايي ، 
نمايش توحش اسالمي در 

  عربستان
  بهروز مهرآبادي

مــردم خشــمــگــيــن جــاکــارتــا در           
اعتراض به اعدام يک زن اندونزيايي در        
عربستان در مقابل سفارت ايـن کشـور         
اجتماع کرده و انزجـار خـود را بـه ايـن                
عمل وحشيانه و بـه قـوانـيـن قصـاص               

روياتي بـنـتـي      .   " اسالمي اعالم نمودند  
 ساله از سه سـال قـبـل          ۵۴زن  "   ساتوبي

در يک خانواده ثروتمند عربستان بعنوان 
بر اساس . خدمتکار مشغول به کار بود

قوانين اسـالمـي عـربسـتـان او کـنـيـز                 
بشمار مـي رفـت و خـواسـت او بـراي                  
بــازگشــت بــه انــدونــزي بــا مــخــالــفــت           

در يک درگـيـري     .   کارفرمايش روبرو شد  
که چگونـگـي و داليـل آن نـيـز روشـن                  
نيست همسر کارفرمايش به قتل رسيد       

يـک  .   و اين زن مـتـهـم بـه قـتـل گـرديـد                 
دادگاه اسالمي حکم قصـاص بـراي او           

 خرداد در مـالء      ۲۸او روز .   صادر کرد 
مقامات عـربسـتـان در       .   عام اعدام شد  

يک عمل شنيع و براي تکميل نـمـايـش           
را بـا   "   روياتي" وحشيانه اعدام سر بريده     

خـانـواده   .   هليکوپتر در آسمان گرداندند   
روز بعـد از اعـدام او از ايـن               "   روياتي" 

 ۸۰۰بـيـش از       .   جنايت با خبـر شـدنـد       

هزار زن اندونزيائي در منازل ثروتمندان 
آنها . عربستان به خدمتکاري مشغولند

از هيچگونه حقوق و امنيتي برخـوردار       
نيستند و بطور دائمي مـورد تـحـقـيـر،             

در . توهين و آزار جنسي قرار مي گيرند
موارد مختلف اخـبـار شـکـنـجـه آنـهـا                

. توسط اربابانشان انتشار يـافـتـه اسـت         
مقامات دولتي اندونزي اعالم کرده اند      

مورد آزار کارفرماي خـود      "   روياتي" که  
 سـال گـذشـتـه        ۲۰در  .   قرار داشته است  

 نفر از کـارگـران انـدونـزيـايـي در               ۳۰۳
عربستان محکوم به اعدام شده اند و در 
حال حاضـر حـکـومـت انـدونـزي فـقـط                

 نفر از آنها کمک کند تـا        ۱۲توانسته به   
بنا به گزارش . از مرگ نجات پيدا کنند

هاي رسمي از ابتداي سال جاري تاکنون 
 نفر در عربستان اعدام شـده انـد و             ۲۷

صدها نفر ديگر در زندانهاي اين کشور       
جــنــايــت .   در خــطــر اعــدام قــرار دارنــد        

وحشيانه حکومـت عـربسـتـان و قـتـل              
بــايــد مــحــکــوم شــود و بــا           "   رويــاتــي" 

اعتراض مـردم سـراسـر جـهـان پـاسـخ                
دنيا را بايد از اين توحش قـرون        .   بگيرد

وسطائي و حکومتهاي درنده خو و عهد 
  .*حجري هرچه زودتر نجات داد

پادشاه مراکش نيز پيام 
 انقالب را شنيده است

  محمد شكوهي   
بيش از سه ماه از آغاز اعتراضات       

مردم برعليه رژيم پـادشـاهـي مـراکـش            
در طـول ايـن مـدت مـردم             .   مي گـذرد  

مراکش به دنبال انقالبات مردم مصر و 
تونس و ادامه انقـالبـهـاي مـردمـي در             
خاورميانه و شمال آفريقـا، بـا بـرپـايـي             
تــظــاهــراتــهــاي چــنــد صــدهــزار نــفــري،       
خواستها و مطالباتشان را اعـالم کـرده        

برقراري آزادي هاي سياسي، الغاي     .   اند
رژيم سلطنتي، آزادي زندانيان سياسي و 
دستگير شدگان اعتراضات ماه فوريـه،   
محورهاي اصـلـي خـواسـتـهـاي مـردم              

با برپايي تظاهراتهـاي مـردمـي،      .  است
ترس و وحشت حـکـومـت از گسـتـرش             
انقالب باالگـرفـت و حـکـومـت رسـمـا               
سياست سرکوب وحشيانه، دستـگـيـري       
وزندان و در مواردي اعالم ممنـوعـيـت          
برپايي هر نوع تظاهـرات را، در پـيـش             

اما مردم و بويژه جوانان ساکـت       .   گرفت
ننشسته و يک جنبش انقالبي گستـرده،       
بر عليه حکومت را قبل از ماه مـارس          

 ۲۰دور اول اعتراضات از     .   آغاز کردند 
فوريه امسال شروع شد، اما حـکـومـت         
با سرکوب هاي وحشيانه همراه با وعده       
ــبــش                 ــن ــده ج ــق ش ــوف ــات، م اصــالح

. اعتراضي را بطور موقت ساکت کـنـد        
در اين ميان مخالفان حکومت و مردم        
در ماه مارس به محـمـد شـاه مـراکـش             
فرصت دادند به وعده هايش پـيـرامـون          
اصالحات در ساختـار سـيـاسـي عـمـل             

با آغاز ماه مه که تـاريـخ پـايـان       .   نمايد
ــود؛                  ــه حــکــومــت ب ــرصــت مــردم ب ف
بارديگرفراخوانهاي سراسري معترضان   
بــراي بــرپــايــي راهــپــيــمــايــي از طــريــق         

اينترنت و رسانه هاي اجتماعي پـخـش         
در پاسخ به اين فراخوان صـدهـا       .   گرديد

هزار نفر از مـردم در شـهـرهـاي ربـاط                
پايتخت اين کشور، کازابالنکا، تنجر و 
صافي، با بـر پـايـي تـظـاهـرات اعـالم                 
کردند که تا رسيدن به خواسته هايشـان        

موج برگشت . در خيابانها خواهند ماند
اعتراضات مردمي آنقدر قدرتمند بـود      
که حکومت را وادار به عـقـب نشـيـنـي             

 . کرد" اصالحات سياسي"ودادن وعده 
مردم انقالبي فريب وعده هاي مـاه       
مــارس را نــخــورده و بــه اعــتــراضــات            
گسترده شان بر عليه حـکـومـت ادامـه            

فقر، بيکاري، سانسور و اختناق، . دادند
بي حقوقي زنان و شکنجه زندانـيـان در          
مراکش و فساد گسترده مالي و اداري،       
سرنـگـونـي رژيـم سـلـطـنـتـي و ايـجـاد                    
تغييـرات بـنـيـاديـن اجـتـمـاعـي را بـه                   
صورت يک خواست همگـانـي در آورده          

حکـومـت در واکـنـش بـه مـوج               .   است
گسترش انقـالب و خـطـر سـرنـگـونـي،               

. دوباره وعده اصالحات را تـکـرار کـرد          
اعتراضات مردم سرانجام حکـومـت را        
وادار به عقب نشيني کرد به اين امـيـد           
که اوضاع را آرام کرده تا زمـيـنـه هـاي              
بعدي سرکوب انقالب مـردم را فـراهـم            

 ژوئن محمد شـشـم شـاه      ۱۸روز .  نمايد
مراکش در تلويزيون دولتي ظاهـر شـده         

مــورد نــظــرش را      "   طــرح اصــالحــات  " و
اين طرح "وي مدعي شد که . اعالم کرد

ايجاد نهـادهـاي دمـوکـراتـيـک، حـفـظ              
حقوق اساسي و تضـمـيـن آزادي بـيـان               

" . شهروندان را در پـي خـواهـد داشـت              

کاسته "   در صورت امکان  " ازقدرت شاه   
خــواهــد شــد، اصــالحــات بــنــيــادي در          
ساختار کشور ايجاد خواهد کـرد، ولـي         
خودش پادشاه و فرمانده کل قوا بـاقـي          

طـرح  " وي اعالم کرد که      .   خواهند ماند 
را دراوايـل مــاه آيـنـده بــه            "   اصـالحـات  

بـا  !   رفراندوم عمومي خـواهـد گـذاشـت         
اعالم اين عقب نشيني مردم  درعـيـن           
ابراز خوشحالي با برپايي تظاهـراتـهـاي        
گســتــرده تــاکــيــد کــردنــد کــه فــريــب              
اصالحات حکومتـي را نـخـورده و بـه              
ــه                       ــدن بـ ــيـ ــا رسـ ــود تـ ــارزه خـ ــبـ مـ
خواستهايشان، آزادي هـاي سـيـاسـي،           
الغاي رژيم سلطنتـي، آزادي زنـدانـيـان           
سياسي و دستگير شدگان اعـتـراضـات        

 . ماه فوريه ادامه خواهند داد
رويا رويي انـقـالب مـردم بـا رژيـم              
مراکش وارد لـحـظـات حسـاسـي شـده              

مردم مصمم به ادامه انقالب و به . است
حکومـت  .   زير کشيدن کل نظام هستند    

در صـدد خـريـدن فـرصـت و هـمـزمـان                  
. گستـرش سـرکـوب مـردم مـي بـاشـد               

انقالب و ضد انـقـالب در مـراکـش در              
انقالب مردم . برابر هم صف  کشيده اند

مراکش چاره اي جز اين ندارد که يک بار 
ديگر و اين بار قدرتمند تر از قبل بـراي      
تعيين تکليف نهايي بـا حـکـومـت بـه              

حضـور مـردم و ادامـه          .   ميدان بـيـايـد     
اعتراضات  تنها تضمين به ثمر رسيدن 
انقالب مـراکـش و رسـيـدن  مـردم بـه                  

 .*رهايي وآزادي واقعي است

 بازتاب هفته

اقتصادي جمهوري اسـالمـي مـنـتـشـر            
نموده است، که سيـاسـت ايـن نـهـاد را               

در ايـن گـزارش ادعـا          .   نشان مي دهـد   
شده طرح هدفمند کردن يارانـه هـا يـک            

تورم کاهش يافـتـه،   .   موفقيت رژيم بوده  
شکاف طبقاتـي کـم شـده، و ايـران در                

 درصـد    ۳انتظار رشد اقتصادي بـاالي        
غـيـر واقـعـي بـودن و بـي               !   مي بـاشـد    

اعتباري اين ادعا ها را نه فقط هرکـس         
که ذره اي از اقتـصـاد ايـران خـبـر دارد               
ميداند، بلکه هـر روزه مـردم ايـران بـا               

. گوشت و پوست خود لمس مي کـنـنـد          
سران رژيم و دولت اعتراف مـي کـنـنـد            
کــه  طــرح هــدفــمــنــدي يــارانــه هــا بــا              

. مشــکــالت جــدي روبــرو شــده اســت           
قيمت ها بـطـور نـجـومـي بـاال رفـتـه،                  
هزينه هاي آب و برق و گاز چندين برابـر   

!  درصد اسـت ۳۵شده است، تورم باالي  
و شورش گرسنگان در راه است و خـبـر            
از آمادگي نيروهاي مسلـح رژيـم بـراي           

. مقابله بـا ايـن شـورش هـا، داده انـد                 
صــنــدوق بــيــن الــمــلــلــي پــول آشــکــارا          
ميخواهد به ياري جناح احمدي نـژاد و          

اما بيـش از     .   حکومت اسالمي بشتابد  
اينکه به اين هدف نايل آيد خـودرا بـي            

جـالـب اسـت کـه         .   اعتبار ساخته اسـت    
همين صندوق بين المللي پول پـيـش از          
اين نشست هيئتش بـا دولـت احـمـدي             
نژاد، رشد اقتصادي جمهوري اسـالمـي       

 را زيـر صـفـر درصـد و             ٢٠١١در سال   
دورنماي رشد اقتصـادي و اشـتـغـال را             

اما با وجـود    .   تيره و تار، عالم کرده بود     
تحريم هـا، تـوقـف تـولـيـد و افـزايـش                   
بحران اقتصادي رژيـم، گـرانـي سـرسـام            
آور و افزايش فقر و فالکتي که مـردم از           
نزديک شاهـد آن هسـتـنـد، در گـزارش               
جديد خود پيش بيني رشـد اقـتـصـادي           

!   درصد را اعـالم نـمـوده اسـت           ۳باالي  
گزارش صندوق بين الـمـلـلـي پـول، بـر               

اساس آمار و ارقام و داده هاي جعلي و          
دروغين رژيم تـنـظـيـم شـده کـه حـتـي                  
ارگانهاي رسـمـي جـمـهـوري اسـالمـي              
نظير سازمان حسابرسي، صـحـت آنـهـا         

و بدون ترديد مـي     .   را زير سوال برده اند    
توان اهداف سـيـاسـي ايـن صـنـدوق را               

.  دليل اصلي تهيه اين گـزارش دانسـت         
حقيقت اينست که گردانندگان صـنـدوق    
بين المللي پول  بي افـق و بـدون آيـنـده                
بودن جمهوري اسالمي را متوجـه شـده         

مي دانند که رژيم  بشدت منـزوي،  .   اند
مورد تنفـر مـردم و از نـظـر سـيـاسـي                   
سالهاست که مشروعيتش را از دسـت         

مــي دانــنــد کــه جــنــگ و          !   داده اســت  
دعواهاي باندهاي حکومتي در يـکـي          
دوسال گذشته و با برآمد انقالب مـردم،        

  تشديد گشته و شـبـح   ۸۸بويژه در سال  
انقالب و سرنگوني جمهـوري اسـالمـي         
در دستور روز انقالب نـاتـمـام مـردم و              

در چنين وضـعـيـتـي        .   جامعه قرار دارد  
که رژيم دارد، صندوق بين المللـي پـول          
در هـراس از انـقـالب مـردم و نـگـران                  
وضعيت رژيم، دسـت بـه يـک چـرخـش               
سياسي زده و با ارائـه ايـن گـزارش بـي              

پايه و تعريف و تمجيد از سـيـاسـتـهـاي            
اقتصادي رژيم، عمال و رسما در کـنـار          
دولت احمدي نژاد و خامنه اي ايسـتـاده         

واقعيت اين است که رژيم از يـک         .   است
نـظـر در پـيـشـبـرد سـيـاسـت صـنـدوق                    

سخـت تـر     .  جهاني پول موفق بوده است 
کردن شرايط زندگي کـارگـران، کـاهـش          
سطح معيشت آنان و حـذف هـر گـونـه              
خدمات اجتماعي و رفاهي در جـامـعـه       
و ممانعت از نفوذ تشـکـل هـا و نـهـاد             
هاي کارگري، از سياست هاي صـنـدوق        

. جـهـانـي پـول و بــانـک جـهـانـي اســت                  
مبناي اين سياست باز گذاشـتـن دسـت         
سرمايه و برداشتن هر گونه محـدوديـت        

. در چپاول و غارت سرمايه داران اسـت        
جمهوري اسالمـي خـواسـتـه هـاي ايـن              
نهاد بين المللـي سـرمـايـه داري را بـا                 
توحش قـرون اسـالمـي عصـر حـجـري               
درآميخته و رضايت آن را فـراهـم کـرده            

در واقع بايد گفت کـه جـمـهـوري           .   است
اسالمي از ابـتـداي روي کـار آمـدنـش               

در .   همين سياست را دنبال کـرده اسـت        
اين گزارش مي توان وحشت از جنـبـش         
سرنگوني مردم ايران و راديـکـال بـودن           

ايــن جــنــبــش را ديــد کــه در صــورت               
پيروزي قطعا به سـرمـايـه داري مـهـار              
خواهد زد و زمينه برچيدن بساط آن را          

آمـار واقـعـي رشـد         .   فراهم خوهد نمود    
ــران و                   ــارگ ــد از ک ــاي ــتــصــادي را ب اق
زحمتکشان ايران پرسيد کـه بـا فـقـر و               
فالکت روز افزون دست و پنجه نرم مـي       

صد ها گزارش جـانـبـدار نـظـيـر             .   کنند
گزارش صندوق بين الـمـلـلـي پـول نـيـز               
نـخــواهــد تـوانســت چشــم مــردم را بــر             
واقــعــيــت بــحــران اقــتــصــادي عــمــيــق         

در انـظـار     .   جمهـوري اسـالمـي بـبـنـدد          
مــردم جــهــان نــيــز اخــبــار دزدي هــا،              
غارتگري ها و سرکوب هاي وحشـيـانـه         
رژيم بيش از هر زمان ديـگـر مـنـتـشـر               
شــده و مــاهــيــت کــثــيــف جــمــهــوري             
اسالمي براي هـمـه روشـن شـده و آنـر                 
بيش از هر زمان ديگري منزوي ساختـه   

گزارش و حمايـت صـنـدوق بـيـن            .   است
الملي و زد و بندهاي رژيم براي خـريـدن       
ذره اي اعتبار ديگر کسي را گول نـمـي           
زند و به حـکـومـتـي کـه زيـر ضـربـات                  
انــقــالب مــردم اســت، کــمــکــي نــمــي            

 .*  کند

١از صفحه    
 

  ... بازي كثيف

 محمد شكوهي    



 8 ١٣٩٠ تير ٣ انترناسيونال 

 جـلـسـه اي        ۲۰۱۱ ژوئـن     ۱۷روز  
در هامبورگ بـرگـزار شـد کـه           !   تاريخي

سخنرانانش در بـيـمـايـگـي و حـقـارت               
سنگ تمام گذاشتند و با وقاحـت و بـا            
مقداري شرمندگي از خمينـي و حـتـي           
خامنه اي و سـپـاه پـاسـداران و حـفـظ                 
بنـيـادهـاي جـمـهـوري اسـالمـي دفـاع                

سخنرانان اين جـلـسـه تـاريـخـي           .   کردند
حسن شريعتمداري، فريبا داودي مهاجر 
و رضا پيرزاده اعضاي شوراي مـرکـزي         
کنگره دمکراتهاي سبز ايـران، مـحـمـد          
مصطفايي به عنوان حقـوقـدان مـدافـع          
حقوق بشر و مجـتـبـي واحـدي مشـاور             
ارشد مهدي کروبي بودنـد کـه بـه نـظـر               

آمد براي نزديکتر شـدن نـظـراتشـان            مي
براي برون رفت از بـن بسـت جـمـهـوري               

گرد "   انتخابات آزاد" اسالمي حول طرح   

 .هم آماده بودند
. شريعتمداري اولين سـخـنـران بـود       

 کـه ارائـه داد عـلـنـا                 ايشان در بحـثـي    
خواستار برقرار بودن جمهوري اسالمـي      

راه حل ايشان برگزاري . تمام و کمال بود
با تاکيد فـراوان بـر       "   آزاد" يک انتخابات   

هاي بين المللي بـود کـه امـا             استاندارد
حـاال  ( اي سر کار بماند        هم آقاي خامنه  

شايد با محدود کـردن مسـئـولـيـتـهـاي             
و هـم سـپـاه پـاسـداران و              )   واليت فقيه 

به گفته ايشان بـايـد هـمـه را بـه                .   غيره
 بر بخـورد      بازي گرفت تا مبادا به کسي     

. و عليه انتخابات ايشان شـورش کـنـد          
سپاه پاسداران قدرتي هست در ايـران و         

امـا  .    آن را کـنـار زد         شود به راحتي    نمي
براي رسيدن به اين انتخابات آزاد بـايـد          

. اختالفات را کـنـار زد و مـتـحـد شـد                
مشــخــص اســت کــه هــر جــا در آن                    
سخنراني صـحـبـت از اتـحـاد بـود بـه                  

 اتحاد طيـف سـبـز و مشـروطـه                معني
خواه و سـلـطـنـت طـلـب سـبـز شـده تـا                     
هواداران موسوي و کروبي و سبزهـايـي        

 شخص  که حاضرند با واليت فقيه يعني
 .کنند بود"   ملي آشتي"اي  خامنه

سخنرانان بعدي نيز هـر کـدام سـر            
انتخابات آزاد بحث خود را ارائه دادنـد         
که تفاوت چنداني در محتوا با يکديگر 

 که بحث ديگـران       تنها تفاوتي .   نداشتند
با بحث شريعتمداري داشت اين بود کـه        

 برده بودند  بقيه الاقل به اين واقعيت پي
شـود     که با سر کار بودن اين دولت نـمـي      

در نتيجـه بـايـد از        .  جان سالم به در برد 
انتخابات "اين دولت عبور کرد تا بتوان 

اما چگونگي گـذر از      .   برگزار کرد "   آزاد
. ها ناگفته مانـد  اين دولت در همه بحث 

نه راه حلي براي آن مطرح شد نـه حـتـي             
تاکيدي بر ضرورت آن شد، نه اعتقـادي        
به سرنگوني حکومت بـود، نـه چـنـيـن              
جربزه اي در هـيـچـکـدام از آنـهـا ديـده                  

ايـنـرا   .   در واقع اينکاره نـبـودنـد   .   ميشد
. براي خالي نبودن عريضه مـيـگـفـتـنـد          

هرچند از گذار از جـمـهـوري اسـالمـي              
صحبت ميشد البـتـه گـذار مسـالـمـت             
آميز ولي همگي بـر سـر مـانـدن خـود                
جمهوري اسالمي و بنيادهاي آن توافـق       
داشتند تفاوت آنها بر سر واليت فـقـيـه           

 تغـيـر    بود و شايد هم کمي"   نه" يا "   آري" 
اين بند يا آن بند اساس نامه جمـهـوري           

 .اسالمي
در واقع اينها گـرد هـم جـمـع شـده               
بودند تا يک شارالتانيستم بـي مـايـه و            
حقير را به نمايش بـگـذارنـد و بـه اسـم                
انــتــخــابــات آزاد از بــقــاي جــمــهــوري            

واقعا چه چيز بجـز    .   اسالمي دفاع کنند  

کالهبرداري سياسـي مـيـتـوان بـه ايـن              
اينرا در دو سه دقيـقـه   !   افراد حقير گفت 

 .وقتي که دادند به آنها گفتم
مـن در قسـمـت سـخـنــرانـي هــاي               
اصلي حضـور داشـتـم امـا آنـطـور کـه                  
شنيدم جلسه آنشب به درازا کشيده بـود      
چــرا کــه ســوالــهــاي زيــادي از جــانــب              

. حاضرين در اين جلسه مطرح شده بـود       
بـه عـنـوان      .   تفاوتها بسيار کمرنگ بود   

مـــثـــال آقـــاي پـــيـــرزاده در ابـــتـــداي              
صحبتهايش از بـرابـري جـنـسـي، لـغـو              
مجازات اعدام و سنگـسـار و نـهـايـتـا              
صحبت از دمکراسي سکوالر مـيـکـرد        
امــا آنــجــا کــه دهــان بــاز کــرد تــا بــه                 
چگونگي برقراري برابري جنسي و لـغـو        

   مـلـي     اعدام صحبت کند، مدافع آشتي    
اي، کــروبــي،       خـامــنـه       بـخــوان آشــتـي    ( 

ــژاد   مــوســوي، احــمــدي     شــد و لــب       )   ن
يـک دل    .   کالمش هم در واقع همين بود     

نگراني ايشان هم اين بود که در فـرداي          
! انتخابات بعنون يک اصل حقوق بشري     

مبادا مديران امروزي ادارات و ارگانها      
برکنار شوند و حقوقشان پـايـمـال شـود           

عـفـو   "   اجـرائـي  " بايد به همه مسئوليـن       
 .داد و سر کار نگهشان داشت
" کـمـپـيـن    " خانم داودي هم به فـکـر       

انتخابات آزاد است که هـمـه را بـا هـم               

  اين اتحاد به همان مـعـنـي       .   متحد کند 
از .   اســـت کـــه در بـــاال ذکـــر کـــردم                

هاي مجتبي واحدي چيز زيادي       صحبت
دستگيرم نشـد چـون ايشـان از طـريـق                
اينترنت وصـل بـودنـد و صـدا چـنـدان                 

 اگر درست متوجـه       واضح نبود اما ولي   
ــرخــي                ــرخــالف ب ــاشــم ايشــان ب شــده ب
سخنرانان موافق بودند که واليت فقـيـه        

 .برود اما کل رژيم حفظ شود
و در آخر مواضع آقاي مصطفـايـي        

و "   حـقـوق بشـر     " نيز که خود را مـدافـع          
خميني ميداند و نگران آقاي موسوي و       
کروبي است که چرا هيچکـس بـه فـکـر             
آنها نيست، ديگر لزومـي بـه تـوضـيـح             

 .بيشتر ندارد
اينها راندگان از درگـاه جـمـهـوري            

اگر جمهوري اسالمي   .   اسالمي هستند 
کاري به آنها نميداشت و به آنـهـا اجـازه            
ميداد که حجره خود را باز بگذارند، يـا        
کارمند وزارتخانه اي مـيـشـدنـد و يـا               
نشريه اي با تيراژ دويست سيصد نسخه 
در مياوردند و لزومي به همين بحث ها 

اما يک حقيقـت اسـاس       .   هم نمي ديدند  
بـحـران   .   نگراني آنها را تشکيل ميدهـد     

جمهوري اسالمي و انقالبي که در سـال     
 زبانه کشيد و سپـس انـقـالبـات در         ٨٨

 
کالهبرداري سياسي، در 

اي در هامبورگ  حاشيه جلسه
  بين طيف سبز حول بحثي

شــهــر مــردم جــمــع شــدنــد و خــواهــان             
دستگيري و محاکـمـه مسـبـبـيـن ايـن              

امـا عـكـس      .   عمل جنايتكارانه شـدنـد    
العمل هاي حكومتي به روشني نشانگر 
اين بود كـه ايـن اتـفـاقـات چـيـزي جـز                    
تجاوزهاي سازمانيافته از سـوي خـود          
رژيم و يا اوباش جمهوري اسالمي نبوده 

از جمله رئـيـس پـلـيـس آگـاهـي               .   است
اصفهان با بيشرمي تمام اظهار داشـت        

اگـر مـهــمـانــان لــبـاس مـنــاســب            "   كـه    
بعد از ". داشتند، شايد اينطوري نميشد

آنهم لباس نامنـاسـب زنـان بـه عـنـوان               
زمينه هاي رشد ناهنجاري و تجاوز بـه        
زنان و غيره به گفتمان ديگر سـران ايـن           
حكومت و مقامات كشوري، لشگـر و        

ايــن .   آيــت اهللا هــايشــان تــبــديــل شــد           
اظهارات همگي به معني فتواي تجاوز 

اين اظـهـارات   .   است"   بدحجاب"به زنان  
به معني تاييد گذاشتن بر اين جنايت و 

 . اجراي قوانين الهي اسالمي است
. اما موضوع بطور واقعي چيـسـت      

موضوع از اين قرار است كه جـمـهـوري          
طـرح  .   اسالمي به بن بست رسيده اسـت      

هاي عفاف و حجاب و نهي المـنـكـر و            
امنيت اجتماعي و طرح اخالق و غيـره         
و غيره شان يـكـي پـس از ديـگـري بـه                  
شــكــســت رســيــده اســت و حــاال ايــن              
جنايتكاران با متوسل شدن به تـجـاوز،        

ميخواهند رعب ايجاد كنند تـا پـرچـم           
اسالم و حجاب اسالمي را بـرافـراشـتـه           

جمهوري اسالمي هـمـچـون      .   نگاه دارند 
جنايتكاران جنگي ميكوشد تا از حربه  
تجاوز استفاده كند، براي اينكه دشـمـن      
خود، مردم را بترساند، تحقير كند و به        

بخاطر اينكه جمهوري . تمكين بكشاند
اسالمي در مـقـابـل مـردم و در صـف                
جلوي آن جوانان و زنـان مـعـتـرض، بـه               

بخاطر اينكه بـه  .  استيصال رسيده است 
چشم خود هر روزه در كوچه و خـيـابـان             
شاهد اين حـقـيـقـت اسـت كـه قـوانـيـن                 
ارتجاعي اسالمي شان زير پا گـذاشـتـه         

. شده و دارد كل نظامشان نشانه ميرود      
مي بيند كه حجاب ها هر روز عقب تر         
رفته و به كناري انـداخـتـه شـده و زنـان              
معترض عمال اين پرچم رژيم را دارند به 

مي بيند كـه چـگـونـه         .  پايين ميكشند 
جوانان ديوارهاي آپارتايد جنسي را مي 
شكنند و در مناسبت هاي مختلف بـا         
رقص و شادي كل اين حـكـومـت را بـه            

يـك نـمـونـه اخـيـر آن             .   چالش ميكشند 
جوانان يزد بودنـد كـه بـا بسـتـن جـاده                 
اتوبـان بـه روي اوبـاش حـزب اهللا، در                 
وسط جاده بساط رقص و شادي بـر پـا            
كردند و كـل قـوانـيـن ايـن رژيـم را بـه                    

همچـنـيـن در قـم در           .   تمسخر كشيدند 
پايتخت آيات عظام جمهوري اسالمي،     

همين اخيرا عكس هـاي از زنـانـي كـه              
حجاب برگرفته اند در رسانه هاي خـود         
رژيم منتشر شد و در انعكاس اخبارش       

زنـان  "   بدحجـابـي  " فرياد اين حضرات از     
اكنون جمهوري اسالمي .    بلند شده بود 

در مقابل اين موج اعتراض جامـعـه و          
به زير كشيدن پرچم اسالمش، دست بـه        
چنين توطئه اي زده و فكر ميكرد بلكه 
از طــريــق ســازمــان دادن تــجــاوزهــاي           
گروهي بتواند اين اعتراضات را عـقـب        

بتواند پرچم در حال اهتزازش را از . بزند
اما  باز ميبينيم كه در . زمين بلند كند

برابر اعتراضات مردم چگونه به تكاپـو       
ديديم كه وقـتـي تـجـمـعـات           .  افتاده اند 

مردم خميني شـهـر بـاال گـرفـت، فـورا               
زبانشان بسته شد و گفتـنـد اصـال كـار             

و دسـت آخـر هـم          .   دشمنان بـوده اسـت     
ناگزير بحث را به مجلس برده اند تا يك 

ايـنـهـا    .     شكلي آنرا راست و ريس كنند     
همه اسـتـيـصـال ايـن حـكـومـت را بـه                   

جمهوري اسالمي بـه    . نمايش ميگذارد 
هر دري ميزند تا پرچم اسالم و حـجـاب          
اين سمبل حاكميتش را برافراشته نگـاه       

ميداند كه حجاب برگيران يعـنـي       .   دارد
به چالش كشيدن جمهـوري اسـالمـي و           
همين اخيرا عضو مجلس خـبـرگـان از           
تهران گـفـت كـه بـرخـي افـراد اغـراض                 
سياسي داشته و از طـريـق بـدحـجـابـي               
ميخواهند با حاكميت مقابله كـنـنـد و         

 . نيروي انتظامي را به مدد طلبيد

ايــن اســتــيــصــال حــكــومــت  را               
همچنين به مسخره ترين شـكـلـش  در            
دستورالعمل هاي پي در پي اين جانيان     
در مصاديق بدحجابي و بـيـحـجـابـي و             

از جـملـه     .   غيره ميتوان به روشني ديـد      
نگاهي به ارقام جـريـمـه هـايـي كـه بـر                  

تـعـيـيـن كـرده انـد،           "   بدحـجـابـي   "جرايم  
تصوير گويايي از فضاي اعتراضي ايـن      
جامعه و بـه چـالـش كشـيـدن قـوانـيـن                  
ارتجاعي اسالمي و كـلـيـت ايـن رژيـم              

اقالم جرايم از اين قـرار       .   بدست ميدهد 
 ١٨٠٠٠عــيــنــک بــاالي ســر          :   " اســت

 تومان، ٣٥٠٠٠تومان، مانتوي كوتاه  
 تومان، سوالريـوم   ٥٠٠٠الك هر ناخن    

 تومان و موي روشن از ٢٥٠٠٠پوست 
ايـن  " .    تـومـان    ١٥٠٠٠٠ تـا     ٥٠٠٠٠

ارقام را جـنـاب سـردار احـمـدي مـقـدم                
فرمانده نـيـروي انـتـظـامـي جـمـهـوري                
اســالمــي در هــمــيــن هــفــتــه اعــالم                

هــمــچــنــيــن اعــالم كــردنــد، كــه            . كــرد
بدحجابي از ده روز تـا دو مـاه زنـدان               " 

 هـزار تـومـان تـا پـانصـد             ٥٠دارد و يا  
هزار تومان جريمه، و خالصه همـه ايـن         
تهديدات را كرده اند و امـروز جـامـعـه             

خيابـان  .   در چنين مكاني ايستاده است    
ها را به قرق درآورده اند و شما دخـتـران           
جواناني را مي بينيد كه مـوتـور سـوار         
در حاليكه حـجـاب خـود را كـنـار زده                
اند، از مقابل چشم اين جانـواران ويـراژ          
ميروند و كل قوانين ايـن حـكـومـت را             

اين همه زور و تـوان      .   زير پا له ميكنند  
رادان ها و احمدي مقدم ها و كـل ايـن              

 . رژيم است
در مقابل همه اينها قدرت عـظـيـم       
و عزم دختران و پسـران و هـمـه مـردم                 
براي خالص شدن از شر ايـن حـکـومـت         
منحوس را ميتوان در خيابانها هـرروزه       

با اتكا بـه ايـن قـدرتـمـان جـلـوي                 .   ديد
بـا  .   تهاجمات جانيان اسالمي بايستـيـم     

ابتكارات مختلف دخـتـر و پسـر ، بـا                
جشــن و شــادي ديــوارهــاي آپــارتــايــد           
جنسي را در هـم بشـكـنـيـم و حـجـاب                 

بـا اعـتـراضـي       .   برگيران سازمان دهيم     
ــا و                   ــاخــي ه ــت ــاســخ گس ــرده پ ــت گس
جنايتهايشان در خـمـيـنـي شـهـر و در                

صـداي  .   قبال زنان معتـرض را بـدهـيـم          
در هـمـه     .   اين اعتراض را جهاني كنـيـم      

محالت گـروهـاي اعـتـرا ض خـود را                
سازمان دهيم و همچون جوانان يـزد راه         
را بر اوباش حزب اهللا بـبـنـديـم و اجـازه            
ندهيم كه به محالت و امـاكـن زنـدگـي            
ما راه يابند و همـه جـا را بـرايشـان نـا                 

از اعتراضات مردم خمينـي     .   امن كنيم 
شهر وسيعا پشتيباني كنيم و همـراه بـا          
قربانيان اين اتفاقات ناگوار به استقبـال       
اعتراضـاتـي گسـتـرده عـلـيـه جـانـيـان                 

و جـمـهـوري      .   جمهوري اسالمي بـرويـم     
اسالمي را بـه مـحـاصـره اعـتـراضـات              

 .* خود درآورديم
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 ٢٢قبال گزارش كـرديـم كـه روز             
خــرداد بــهــنــام ابــراهــيــم زاده كــارگــر           
كارخانه پلي اتـيـلـن واقـع در شـهـرك                
صـنــعـتــي شـورآبــاد شــهــرري  عضــو            
كميته پيگيري و فعال دفاع از حـقـوق          
كــودك تــوســط جــانــيــان جــمــهــوري            

قـبـال بـراي       .   اسالمـي دادگـاهـي شـد        
 سال حكم زنـدان و ده سـال             ٢٠بهنام  

محروميـت از فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي                
اما با اعتراض به اين     .   صادر شده بود  

حكم، به خانواده وي گفته شد كـه ايـن        
حكم لغو خواهد شد و سپس بهنام در       

در .    خرداد دوبـاره دادگـاهـي شـد          ٢٢
رابطه با اتهامات وارده به او كـمـيـتـه             
پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد تشــكــلــهــاي         

  ٢٤كــارگــري طــي اطــالعــيــه اي در           
در ايــن دادگــاه      : "   خــرداد مــيــنــويســد   

عالوه بر آنچه براي كليه محـكـومـيـن          

سياسي اتهام شمرده ميشود، مـانـنـد         
تشويش اذهان عمومي، اقـدام عـلـيـه          
امنيت ملي، شركت در تجمعات غير      
قانوني و غيره اطالق ميشـود،  بـراي           
بهنام اتهامات واهـي ديـگـري نـظـيـر             
ارتباط با يک خبـرگـزاري خـارجـي در            

و !   ازاي دريــافــت مــبــالــغ هــنــگــفــت         
ارتــبــاط بــا يــک ســازمــان ســيــاســي            

در " .   صــادر شــده اســت      !   اپــوزســيــون 
:  بخش پاياني اين اطالعيه آمده اسـت      

ما اعضاي كميته پيگيري از تمامـي   " 
ســازمــانــهــاي كــارگــري و از جــملــه             

ــه   ــحــادي ــارگــري جــهــان و               ات هــاي ك
سازمانهاي مدافع بشر ميخواهيم کـه      
براي آزادي بـي قـيـد و شـرط بـهـنـام                   
ابراهيم زاده از هيچ تـالـشـي فـروگـذار            

 ".نکنند
 خـرداد    ٢٢بهنام ابراهيم زاده در       

سال گذشته در حـال مسـافـرت درون             
شهري در اتوبوس شركت واحد كـه در         
حال عبور از مسـيـر مـيـدان انـقـالب               
بود، دسـتـگـيـر گـرديـد و  هـنـوز بـا                     
گذشت يكسال از بازداشتش وضعيـت      
وي ناروشن و او هـمـچـنـان در زنـدان                

در اين رابـطـه خـانـواده بـهـنـام                .   است
طي نامه اي از همه نـهـادهـايـي بـيـن               
المللي و انسانهاي آزاديخواه خـواهـان        
حمايت و پشتيبـانـي و مـبـارزه بـراي              

بـايـد از     .   آزادي وي از زندان شـده انـد         
بهنام .   اين فراخوان وسيعا حمايت كرد    

ابراهيم زاده بـايـد فـورا از زنـدان آزاد               
 متن فـراخـوان خـانـواده بـهـنـام               .شود

 . ابراهيم زاده ضميمه است
كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             

 بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 تـــيـــر    ١

 
 از فراخوان خانواده بهنام ابراهيم زاده حمايت كنيم

در اطالعيه هاي قـبـلـي گـزارش           
 خرداد شـعـبـه يـک         ٢١كرديم كه  روز     

 تـن از      ۱۲دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج             
فعالـيـن کـارگـري شـهـر سـنـنـدج بـه                   

،   اسامي وفا قادري، صديق سبـحـانـي       
يــداهللا صــمــدي، كــيــومــرث قــادري،        

  ،  كانـي، عـرفـان نـادري          حبيب اهللا كله  
، جـمـال گـويـلـي، واحـد               كاوه بهرامي 

خاني، فايق سبحاني، كيوان سبحاني     
و ظهير رضوي، را به جرم  شرکـت در         
گلگشت حمايت از فعالـيـن كـارگـري          

بـنـا بـه      .   زنداني، به محاكـمـه كشـيـد        
گزارش كميته هماهنگي بـرای کـمـک         
به ایجاد تشکل های کارگری بعد از        
هشــت روز حــكــم دادگــاه جــمــهــوري          
اسالمي در قبال اين كـارگـران صـادر          

شد و زير فشار اعتراضات كـارگـران،        
 نفر از دسـتـگـيـر شـدگـان تـبـرئـه                 ١٠
جانيان جمهـوري اسـالمـي دو         .   شدند

نفر ديگر از اين كارگران  بـه اسـامـي             
صديق سبحاني و وفا قادري را به يك         
سال زندان محكوم كـردنـد كـه حـكـم              
صادره براي آنها  به جزاي نـقـدي يـك             

بنا بر اين   .   ميليون توماني تبديل شد   
 خرداد بـه     ٢٩خبر اين حكم در تاريخ      

وكيل مدافع نامـبـردگـان ابـالغ و بـه              
 روز فرصت داده شـده اسـت          ٢٠آنان    

كه اعتراض خود را به دادگاه تـجـديـد          
 .  نظر جمهوري اسالمي اعالم كنند

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            
 بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ ژوئن ٢٣، ١٣٩٠ تير ٢

مردم ايـران و جـهـان، کـارگـران و                
 !زحمتکشان

تمام کساني که بهنام نـيـز مـانـنـد             
 !شما يک زحمت کش بود

اتحاديه هاي کارگري که بهنام نـيـز        
 !مانند يکي اعضاي شما يک کارگر بود

بهنام ابراهيم زاده، فـرزنـدمـان در           
 ســوار اتــوبــوس      ٨۹ خــرداد ســال        ۲۲

شرکت واحد در مسير ميدان انقـالب و         
او بــراي   .   ازادي دســتــگــيــر مــي شــود        

اعتراض به دستگيري بي دلـيـل اش و            
 زنـدان   ۲۰۹حبس در سلول انفرادي بند      

اوين دست بـه اعـتـصـاب غـذا زد؛ در                 
نتيجه اين اعتصاب او دچـار بـيـمـاري             

 ٣۵۰شديد گرديد و عاقبت او را به بند 

زمـان اعـتـصـاب       .   اوين منتقل کـردنـد     
 .هفته متمادي کشيد٣غذايش به 

در دادگاهي که هيچ شـبـاهـتـي بـه            
دادگاه و عدالت ندارد او به بيست سـال          
زندان محکوم گرديد کـه ايـن حـکـم از              
بيسابقـه تـريـن حـکـم هـاي جـمـهـوري                  

 .اسالمي ايران است
طي اين يک سال تمام تالشمان بـي         
حاصل ماند و فقط همان محکـومـيـت         
بيست سال را از سازمان ها و نـهـادهـا             

ما شاهـد سـپـري شـدن عـمـر              .   شنيديم
عــزيــزمــان در پشــت در هــاي زنــدان               

 .منحوس اوين هستيم
ما اکنون رو به تمامـي انسـانـهـاي           
شريف و ازادي خـواه ايـران و جـهـان و                 

تشکل هـاي کـارگـري و سـازمـانـهـاي                
ما از هـمـه     .   مدافع حقوق بشر اورده ايم   

ــري                  ــارگ ــاي ک ــاده ــه ــران و ن ــارگ ي ک
ميخواهيم که براي ازادي اين عزيزمـان       
که پدر فرزندي است و همسري تنها کـه         

مـا  .   چشم به راه وي هستند تالش کنند      
براي ازادي بهنام ابراهيم زاده اميدواريم      
و چشم انتظار کمک براي او و براي ديگر 

 .زندانيان سياسي هستيم
خانواده بهنام ابراهـيـم زاده کـارگـر           

 زنداني محکوم به بيست سال زندان
 ايران - ۱٣۹۰خرداد ماه 

 
: نامه سرگشاده خانواده بهنام ابراهيم زاده کارگر زنداني

  سال زندان است؟۲۰فرزندمان به چه جرمي محکوم به 

 

 
 زندان و دادگاه عليه فعالين كارگري

 فعال كارگري سنندج به   ١٢حكم دادگاه جمهوري اسالمي براي 
 جرم شركت  در گلگشت حمايت از فعالين كارگري زنداني     

طبق گزارشي که به حـزب رسـيـده           
 نـفـر     ٤٠٠٠ خرداد   ٢١است روز شنبه    

از کارگران و کارکنان شرکـت کشـت و           
صــنــعــت کــارون شــوشــتــر دســت بــه              

 روز   ١١اعتصاب زدند که تا سـاعـت          
طـرح  .    خرداد ادامه يـافـت      ٢٣دوشنبه  

طبقه بندي مشاغل و افزايش دستمـزد       
 .دو خواست مهم کارگران بود

روز ســوم اعــتــصــاب، کــارگــران           
مــعــتــرض بــا وعــده مــديــر عــامــل و             

مـوقـتـا بسـر کـار          !   مسئولين حـراسـت   
الزم به توضيح است کـه روز    .   برگشتند

اول ماه مه امسال نيز کارگران با همين 
خواست دست به اعتصاب زدند کـه بـا          
قول پيگيري مـديـرعـامـل شـرکـت بـه               

در پي ايـن     .   اعتصاب خود پايان دادند   
اعتصـاب طـي دو مـاه اخـيـر يـعـنـي                   
ارديبهشت و خرداد هر مـاه عـالوه بـر             
دستمزد مبلغ يکصد هزار تومان علـي       

الحساب به کارگران و سـايـر کـارکـنـان            
. رســمــي شــرکــت پــرداخــت شــده اســت        

کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند 
چون معتفدند مادام که ايـن مـبـلـغ در            
قالب طرح طبقه بنـدي مشـاغـل و در             
احکام کار آنها رسما و بـطـور قـطـعـي               
ثبت و اضافه نشود، کارفرما ميتـوانـد        
اين يکصدهزار تومان را پاداش تولـيـد        
در نظر بگيرد، آنرا موقتـي بـه حسـاب         
آورد و با کاهش مبـارزه کـارگـران آنـرا             

 .قطع کند
ــيــســت کــارگــري از            حــزب کــمــون
خواست کـارگـران و کـارکـنـان شـرکـت               
کشت و صنعت کارون شوشتر قاطعانه      
حمايت ميکند و کارگران را به برگزاري 
مجمع عمومي، اتحاد و يکپارچگي و       
پيگيري خواست خود تا تحقق کامل آن 

 حزب کمونيست کارگري ايران  .فراميخواند
 ٢٠١١ جون ١٨، ١٣٩٠ خرداد ٢٨

 
 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر دست به اعتصاب زدند

 !زنده باد سوسياليسم

کشورهاي عربي کک به تـمـبـان ايـنـهـا              
ترس از انقالب و زير و رو . انداخته است

کردن کل بساط رژيم و بيکاره شدن ايـن       
جماعت منشاء اصلي جست و خيزهاي 

 سـال    ٣٢پـس از      .   سياسي اينها اسـت    
جنايت و کثافتي که از سر تا پـاي ايـن             
رژيم ميبارد و پس از حضور ميلـيـونـي          

 و       ملي   آشتي" مردم در خيابانها، بحث     
فـقـط   "   نافرماني مدني و انتخابات آزاد    

 .نشانه بيچاره گيست است
اينها نمايندگان تغيير در جـامـعـه         
نيستند و خودشان هم چـنـيـن ادعـائـي            

اينها تغيير را فقط و فـقـط در            .   ندارند
خود رژيم ميخواهند و تمام تالششان را 

آزاد و   " ميکنند که با رنگ انتـخـابـات          
 را بـه خـورد            زدن مـاجـرا    "   دموکراتيک

مردم بدهند و از بـاالي سـر مـردم راه                 
 ارائه بدهند که فقط سـر خـودشـان             حلي

 .در امان بماند
هـا     بايد به امثال اين آقايان و خـانـم    

گفت که اکثريـت مـردم در ايـران و در                
خارج از ايران نه تنها براي ايـن حـرفـهـا             
پشيزي قائل نيستند بـلـکـه از شـمـا و                
واليت فقيه و کل رژيم گذشته اند و ايـن         

هاي شما چـيـزي بـيـش از جـهـل                  تالش
 از شـارالتـانـيـزم            سياسي بـا تـرکـيـبـي        

  اينها از عقب مانده ترين بخش .نيست
هاي حاشيه رژيم و يا در حاشـيـه دار و             
دسته هائي از رژيم اند که نه دسـتـي بـر       

. آتـش دارنــد نــه در خــود رژيـم جــائــي              
مفلوک ترين بخش شبه اپوزيسيون رژيم  

اينها خود از قربانيان جـهـل و        .   هستند
عقب ماندگي جمهوري اسالمي هستند 
که عليرغم همه شاهکارشان در حقارت 
و کوته بينـي، امـا واقـعـا جـاي تـرحـم                  

 .دارند
 ۲۰۱۱ ژوئن ۱۹-هامبورگ

 ...کالهبرداري سياسي، در حاشيه 

  shahla_daneshfar@yahoo.comشهال دانشفر          
00447779898968 

 com.gmail@soroush.bahram                     بهرام سروش
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تاريخ به سبک بي بي سي قبل از همـه          
در اين بـود کـه ايـنـبـار بـي بـي سـي                     
بدرجه اي از سـنـت مـرسـوم اش کـه                 
تاريخ جمهوري اسالمي را اسـاسـا بـه          
روايت رسمي خود رژيم و حداکـثـر بـه           

از جمله  ( روايت جناح اصالح طلب آن      
)  اکثريتي  –و بويژه به روايت توده اي       

بازگو ميکرد، قدري فـاصـلـه گـرفـتـه             
در تعـريـف سـي خـرداد ايـنـبـار               .   بود

ميکرفن را فقط جلوي امثال مسعود       
بهـنـود نـگـرفـتـه بـود، بـلـکـه کسـان                    
ديگري نظير بني صدر يا مجـاهـديـن          
سابق هـم فـرصـت يـافـتـه بـودنـد تـا                    
تصوير خـود از سـي خـرداد را ارائـه                

در کار بـي  "   تصحيح" اين درجه .  دهند
بي سي را قبل از هرچيز بايد نـتـيـجـه          
عصر ارتباطات و بويژه انقالب عظيم      

 و روي آوري       ٨٨مردم ايران در سـال       
وســيــع نســل جــوان بــه ســيــاســت و               
راديکال شدن فضـاي سـيـاسـي ايـران              
دانست که ديگر بـه بـي بـي سـي هـم                
اجـازه نــمـي دهــد تــفــاسـيــر پـوســيــده             

تـوده ايسـتـي از تـاريـخ              -حجارياني  
معاصر ايران را  بـه خـورد مـخـاطـب             

حتي مسـعـود بـهـنـود در            .   خود دهد 
 را بـا      ٦٠مطلـب خـود سـي خـرداد             

 مرداد شاه مقايسه کـرده       ٢٨کودتاي  
و طوري از جنايات جمهوري اسالمي      
در اين روز حرف زده است کـه گـويـي             
ايشان بارها مجيز همان سـردمـداران        

 را   ٦٠ خـرداد     ٣٠و سازماندهندگان   
. نگفته و همپالکي شان نـبـوده اسـت          

يعني همان جرياني که در ده سـال اول          
جمهوري اسالمي حزب اهللا چـرخـانـي        
ميکرد، بـه زنـان بـي حـجـاب حـملـه                 

انــقــالب " مــيــبــرد، دانشــگــاه را بــا            
پــاکســازي مــيــکــرد،         "   فــرهــنــگــي   

کتابفروشي ها و دفاتر روزنامه هـا را         
به آتش ميکشيد، سنندج را با ناپـالـم         
به خاک و خون ميکشيد، زندانهـا  را            
ميچـرخـانـد و چـوبـه هـاي دار بـرپـا                   
ميـکـرد، وزارت اطـالعـات و سـپـاه               

. پاسداران را سازمان مـيـداد و غـيـره         
يعني همان کساني که بعد از خمينـي        

 ٢مغضوب شدند تا  بعدها دوباره با         
اصـالح  " خرداد به حـرکـت درآيـنـد و              

از خـاتـمـي و کـروبـي و             .   شوند"   طلب
موسوي گرفته تا حجاريان و گنجي و       
سازگـارا و مـخـمـلـبـاف و سـروش و                  
خلخـالـي و هـادي غـفـاري و امـثـال                  

آري بي بي سـي هـم از تـاريـخ               .   اينها
درس ميگيرد و متوجه شده است کـه         
ديگر دوره جمهوري اسالمي چه جناح      
رســمــي و حــاکــم آن و چــه جــنــاح                    

مغضوب و اصالح طلب آن سـر آمـده          
اينـجـاسـت کـه در بـازنـويسـي              .   است

تاريخ سي خرداد به سبک بي بي سي،         
مجاهد و بني صدر هم فرصت يـافـتـه     

 .اند حرفي بزنند
با اينهمه و بـر خـالف تـعـبـيـر و                 
تفسير بي بي سي و مفسرانش، جوهر       

 در   ٦٠و محتواي اصلي سي خـرداد         
اين نبود که مجاهدين خلق کامـال از         
درگاه خميني رانده شـدنـد و بـه جـاي              

خطاب کردند و   "   آيت اهللا " به او   "   امام" 
سرانجام وارد نبرد مسلحانه با رژيم و    

يا اينکه سي خرداد   .   شدند"     استبداد" 
جــنــاح " روزي نــبــود کــه جــدال بــيــن            

جــنــاح حــزب جــمــهــوري      " و   "   لــيــبــرال
ــان و درگــيــري            "   اســالمــي  ــاب ــه خــي ب

مـنـجـر    "   ليبرال هـا  " مسلحانه و حذف    
 کــودتــاي يــک      ٦٠ســي خــرداد     .   شــد

جناح حکومت عليه جنـاح ديـگـر يـا            
عليه متحدين سابق يا برکناري بـنـي         

اين وقايع البـتـه هـمـه رخ         .   صدر نبود 
ــرداد                   ــر ســي خ ــوه ــا ج  ٦٠داد ام

جـوهـر سـي      .   هيچکدام ايـنـهـا نـبـود         
 اساسا اينجاست که مقطـع  ٦٠خرداد  

 ٥٧سرکوب قطعي و نهايي انـقـالب          
جوهر سي خرداد را در وقـايـعـي          .   بود

نظير انـتـشـار عـکـس هـاي دخـتـران                
نــوجــوان اعــدامــي و درخــواســت از            
والدين شان براي تحويل گرفتن جنـازه       

در انـتـشـار      .   آنها بايد جسـتـجـو کـرد        
روزانه  ليسـت هـاي چـنـد صـد نـفـره                  

اعــم از مــجــاهــد و         ( اعــدامــي هــا      
در )     کــمــونــيــســت و مــخــالــف رژيــم        

جـوهـر   .   روزنامه هاي رسمي بايد ديـد     
سي خرداد در ترور و ارعاب جامعه و        
عروج تمام و کـمـال اسـالم سـيـاسـي                

 اگـر هـم       ٦٠سي خرداد .   خميني بود 
 ٥٧کودتا بود، کودتايي عليه انقالب      

و توده هاي ميليوني مردمي بـود کـه        
براي آزادي و بـرابـري و رفـاه انـقـالب               

مـردم عـلـيـه شـاه و کـل               .   کرده بودند 
شـاه  .   وضع موجود انقالب کرده بودند    

با وجود همه تالش هايش و از جـملـه           
 شـهـريـور      ١٧به گلوله بستن مردم در  

.  نتوانست انقالب را سرکوب کند     ٥٧
ناگزير او را از جـلـوي صـحـنـه کـنـار                 
کشيدند و خميني را زير درخت سيـب        
نشاندند و همـيـن بـي بـي سـي او را                  

رهــبــر روحــانــي     " و   "   امــام" بــعــنــوان    
امـا قـدرت و       .   در مـاه کـرد      "   انقـالب 

 چه در شـوراهـاي       ٥٧جوشش انقالب   
کارگري و چه در تسخير دانشگـاه هـا          

تــوســط دانشــجــويــان چــپ و چــه در             
تظاهرات پر شور زنان عليه حجـاب و     
چه در جنبش انقالبي مردم کردسـتـان        
و غيره چنان قدرتمند بود که خميـنـي         
و جريان اسالمي ناگـزيـر شـد بـا يـک               
قــتــل عــام و نســل کشــي تــمــام ايــن              

سـي  .   انقالب را در خـون خـفـه کـنـد               
خرداد خميني نقطه عطف در سرکوب 

 و به سرانجام رساندن کـار     ٥٧انقالب  
 )١. ( شهريور شاه بود١٧نيمه تمام 

اگر خوب بنگـريـد در تـفـسـيـر و               
تعبير بي بي سي از تـاريـخ مـعـاصـر              

 سـال اخـيـر،  يـک             ٣٠ايران و بـويـژه       
جنبش عظيم اجتماعي فعال در ايـران       

جـنـبـش عـظـيـم         .   کامال غائب اسـت    
 اولـيـن بـروز       ٥٧اجتماعي که انقالب    

حضور جدي و مـوثـر آن در صـحـنـه                
جـنــبـشـي کــه      .   سـيـاسـت ايــران اسـت        

اساس آن در تـحـرک طـبـقـه کـارگـر و                 
جنبش شورايي اش در جريان انـقـالب        

 اســت ولــي ابــدا بــه آن مــحــدود              ٥٧
نيست بلکه جنبش عظيم رهايي زن و       
همينطور جنبش خالصـي فـرهـنـگـي          
جوانان از سنـن پـوسـيـده اسـالمـي و               

را نـيـز در     " فرهنگ خودمان"شرقي و  
جنبش اجتماعـي کـه      .   کنار خود دارد  

بــر بــهــتــريــن دســتــاوردهــاي جــنــبــش        
کارگران صنعتي غرب اتـکـاء دارد و         
متفکران و پرچمداران آن در سـيـاسـت         
ايران کساني نظير مـنـصـور حـکـمـت            

تصـحـيـح    " در تـعـبـيـر         )   ٢.   ( بوده اند 
 ٦٠بي بي سـي از سـي خـرداد              "   شده

گويي صحنه سيـاسـت ايـران عـرصـه            
جدال خميني و بني صدر و مجاهد و         

مخاطبان .   جبهه ملي و امثالهم است    
و قربانيان واقعي کودتاي سـي خـرداد         

 خميني يعني کارگران و جوانان و   ٦٠
زنان کامال غائب اند و نـمـايـنـده اي              

 .ندارند
بي جـهـت نـيـسـت کـه مسـعـود                 

" تصـحـيـح شـده      " بهنود در اين تفسير     
  زحـمـت     ٦٠بي بي سي از سي خرداد       

 خرداد شـاه  ٢٨کشده و آنرا با کودتاي  
در اين مقايسـه ايـن       .   مقايسه ميکند 

نکته پنهان ميشود که جدال سالـهـاي        
 ٢٨ و از جـملـه کـودتـاي             ٣٢  –  ٢٠

مرداد اساسا صحنه نبرد بين جنـبـش        
يک سر آن جبهه مـلـي        ( ملي اسالمي   

) و مصدق و سر ديگر آن حـزب تـوده           
بـه  ( با جنبش ناسيوناليسم پـروغـرب        

اسـت کـه     )   سرگردگي سلطنت طلـبـان    
 ٢٨در کودتاي    .   قدرت را بدست دارد   

مرداد اين سلطنت طلبان هستنـد کـه         
عليه مصدقي ها کودتا مـيـکـنـنـد و            

امـا در    .   قـدرت را حـفــظ مــيـکــنـنــد          
صحنه سيـاسـت    "   کودتاي سي خرداد  " 

اوال .     ايــران کــامــال مــتــفــاوت اســت       

 کـنـار     ٥٧سلطنت طلبان با انـقـالب         
رفته و حضور جدي ندارند، ثانيا بـيـن         
جناح هاي مـخـتـلـف جـنـبـش مـلـي                 
اسالمـي کـه بـعـد از شـاه قـدرت را                   

و از   ( گرفته انـد هـنـوز دعـواسـت و               
حـزب  " و   "   لـيـبـرال هـا      " جمله دعـواي     

، ثالثا اين دعواي " ) جمهوري اسالمي 
جناحي فقط زمينه و بهانـه اي اسـت           
تا حکومت اسالمي براي تثبيت خود      
عليه دشمن واقعي اش يـعـنـي هـمـان            

 و جنبش سـوم بـرآمـده از           ٥٧انقالب  
بـي بـي     .     دل آن دست به کـودتـا بـزنـد          

سي يک جنبش عظيم اجتماعي را در      
تاريخ نگاري خود حذف مـيـکـنـد بـه             
اين اميد که در واقـعـيـت هـم حـذف                

. اسم رياکاري براي اين کم اسـت .   شود
هـمـان   .   اين نوعي بالهت ناگزير اسـت     

بالهتي که به سراغ هر جـريـانـي مـي             
آيد که تاريخا عمرش بـه سـر آمـده و              

. واقعيت مسـلـم را مـنـکـر مـيـشـود               
واقعيت اين است که اکنون آن جنبـش        
و نيروهايي اجتماعي که پايه انـقـالب        

 ٦٠ و طرف اصـلـي سـي خـرداد              ٥٧
خميني بود مجددا و با قدرت بيشـتـر         

 سال پيش ٣٠اگر . سر بلند کرده است 
خميني و جمهوري اسالمـي بـا نسـل           

 آن جـنـبـش و          ٦٠کشي سي خـرداد       
انقالبش را به خاک و خون کشـيـد، دو           

سال پيش همان جنبـش مـجـددا بـپـا             
خاست و دست بر قضا در سي خـرداد          

 و با تبديل شدن ندا آقا سلطان بـه    ٨٨
يک قهرمان جـهـانـي اعـالم کـرد کـه                
تاريـخ دسـت بـه دسـت شـدن قـدرت                 
سياسي و سرنوشت مردم ايران صـرفـا        
تــوســط جــنــبــش هــاي پــوســيــده و               
ارتجاعي بورژوازي و طبقه حاکم تمام      

اکنون نيروي سومي وجـود     .   شده است 
دارد که جهاني آزاد و برابر و انسـانـي           

 *.ميخواهد
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ديکتاتورها و نظام سرمايه داري کـه         
ــد             ــهــاســت رهــا شــون ــد آن ــذا .   مــول ل

هنگامي که شما زير رگبار گلـوـلـه و           
حمالت تانک هـاي رژيـم اسـد پـرچـم               
ــش                   ــه آت ــوري اســالمــي را ب ــه ــم ج
ميکشيد در عين حال داريد حرف دل       

هـرانـدازه کـه      .   مردم ايران را مـيـزنـيـد     
مبارزه و انـقـالب شـمـا ريشـه هـاي                 
استبداد و ارتجاع و بـي حـقـوقـي در              
سوريه را بيرون کشـد، هـر انـدازه کـه              
شما در برقراري آزادي و برابري و رفـاه   
و يک حکومت سکوالر و مسـتـقـيـمـا          
برآمده از اراده مـردم انـقـالبـي پـيـش              
رويد، به همان درجه تالش توده هـاي          
بپاخاسته در همه جا و بويـژه مـبـارزه           
مردم ايران عـلـيـه رژيـم جـنـايـتـکـار                  

 .اسالمي را تقويت خواهيد کرد
از اين فرصت استفاده کرده و از          

مــردم ايــران و بــويــژه زنــان و مــردان             
آزاديــخــواه ســاکــن خــارج از کشــور             
دعوت ميکنم که بهر وسيله مـمـکـن       
اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي خــود را بــا             
مبارزات آزاديـخـواهـانـه و انـقـالبـي              

فعـاالنـه بـه      .   مردم سوريه اعالم دارند   
ميدان بيايند و جنـايـات بـي سـابـقـه               
دولت سوريـه و خصـوصـا هـمـکـاري              

جمهوري اسالمي در سرکوب خونـيـن       
. مردم سوريه را قويا محکوم نمـايـنـد        

نشان دادن همبستگي هرچه وسيعـتـر       
مردم سوريه و ايران يک پـاسـخ دنـدان           
شـکــن بـه رژيــم اسـالمــي و مــتــحــد              
جــنــايــتــکــارش در ســوريــه و هــمــه              
دولتهايي است که پنهان و آشـکـار از          
بــقــاي بشــار اســد و حــکــومــت اش              

حـزب کـمـونـيـسـت         .   حمايت ميکنند 
کارگري به سهم خود براي تقويت ايـن      

 . همبستگي تالش خواهد کرد
بار ديگر به نمـايـنـدگـي از سـوي           
تک تک اعضاء و دوستـداران حـزب و          
همه زنان و مـردانـي کـه شـب و روز                 
براي سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي             
مــبــارره مــيــکــنــنــد، بــه شــمــا مــردم          
انــقــالبــي و قــهــرمــان ســوريــه درود             
ميفرستم و بـرايـتـان مشـتـاقـانـه در                
مبارزه براي سرنگوني رژيم جنايتکار     
و سـفـاک بشـار اسـد آرزوي پـيــروزي                

 .ميکنم
  

 اصغر کريمي،
رئيس هيات دبيران حزب کمونيـسـت       

 کارگري
 ٢٠١١ ژوئن ٢٣، ١٣٩٠ تير ٢

 
١از صفحه   ... در همبستگي با   

 

 مصطفي صابر    
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 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 ژوئـن، يـونـان        ١٥روز چهارشنـبـه      
شاهد اعتصابي سراسـري بـود و بـاري            
ديگر خيـابـانـهـاي آتـن پـايـتـخـت ايـن                  
كشور به صحنه اعتراضات و تجمعـات       
بسيار گستـرده و شـكـوهـمـنـد هـزاران               
نفراز مردم عليه برنامه هاي ريـاضـتـي           

در ايـن روز اتـحـاديـه         .   دولت تبديل شد  
هاي کارگري كارگران را در همه بـخـش          
هاي دولتي و خصوصي بـه اعـتـصـابـي          

در .    سـاعـتـه فـراخـوان داده بـودنـد              ٢٤
نتيجه اين اعتصاب گسـتـرده تـردد در            
بنادر يونان مختـل شـده و کشـتـي هـا                
وادار شدند بدون حرکـت در جـاي خـود             
منتظر بمانند و بسـيـاري از بـانـکـهـا،               
ادارات و وسايل نقليه عمومي و سـايـر           
خدمات همگاني به تعـطـيـلـي كشـيـده             

. شد و سراسر يونان به حالت فلج درآمـد      
از سوي ديگر در اين روز هزاران تـن در            
آتــن و يــک شــهــر ديــگــر ايــن کشــور                 
راهپيمايي کردند و همزمان چـنـد هـزار          
نفـر از مـردم و جـوانـان مـعـتـرض در                    
مقابل پارلمان اين كشور در آتـن دسـت          

 .به تظاهرات زدند
در اين روز قـرار بـود نـمـايـنـدگـان                
پارلمان با جورج پاپاندرئو نخست وزيـر        
يونان در مـورد طـرح جـديـد دولـت و                  
حذف بـخـش مـهـمـي از هـزيـنـه هـاي                   
عمومي آن بحث و راي گيـري كـنـنـد و              
تظاهرات مقابل پارلمان همزمان بـا آن         

از هـمـيـن رو مـردم          .   سازمان يافته بود  
معترض و اعضاي جنبشي موسـوم بـه         

ــاراضــيــان "  در ايــن روز در اطــراف            "   ن
بـه گـزارش     .     پارلمان جمع شـده بـودنـد        

سي ان ان، معترضان ميگفتنـد کـه در           
مقابل پارلمان يونان سپر انساني ايجـاد       
کـرده انـد تــا مـانـع ورود نـمـايـنـدگــان                   
بشوند، و آنها  نتوانند قوانيـن جـديـدي            
براي تشديد رياضت اقتصادي تصـويـب    

هنگاميكه نمايندگان پارلمـان و      .   كنند
سياسـتـمـدران از مـيـان ازدحـام مـردم                
ــد،               ــردنـ ــور مـــي کـ ــبـ ــتـــرض عـ ــعـ مـ

" دزدهـا " تظاهرکنندگان با فرياد شـعـار        
درگـيـري   .   از آنها استـقـبـال مـيـكـردنـد           

جـوانـان   .   ميان مردم و جوانان شديد بود  
معترض بمـب هـاي آتـش زا بـه سـوي                 
ساختمان وزارت دارايي يـونـان پـرتـاب           
ميكردند و پليس نيز به سوي آنـان گـاز           
اشک آور شليک ميكرد و با اين كـار راه           

. را براي ورود به پارلمان باز مـيـكـردنـد           

بدين ترتيب در سـايـه حـمـايـت پـلـيـس                
 .نمايندگان وارد مجلس ميشدند

 ژوئـن شـهـر        ١٥خالصه اينكه روز  
آتن يكپارچه اعتراض بود و در درگيري       

 نـفـر     ٦٠ميان مردم و پليس حكومتي   
 نـفـر از افـراد          ٣٦از تظاهر كنندگان و      
 .پليس زخمي شدند

هــمــانــطــور كــه اشــاره شــد دلــيــل           
اعتراضات مردم اليـحـه جـديـد دولـت             

" جوئي مـلـي      صرفه" يونان تحت عنوان      
هـاي يـونـان، بـه            به گزارش رسانه .   است

 تا سـال    ۲۰۱۲موجب اين طرح از سال      
 مـيـلـيـارد دالر        ۲۸ در مجموع    ۲۰۱۵

از بودجه عمومي كسر و بـه اصـطـالح             
ــي خــواهــد شــد             ــه جــوي ــت .   صــرف دول

همچنين برنامه چهار ساله اي را بـراي           
خصوصي سازي اعالم کـرده اسـت کـه            
ارزش آن به دهها مـيـلـيـارد يـورو مـي                
رسد و بيكارسازيهاي گسترده اي را در         

 هدف اصلي طـرح اقـتـصـادي          . پي دارد 
 ١١٠شرايط دريـافـت وام         جديد كسب   

مــيــلــيــارد يــورويــي اتــحــاديــه اروپــا و          
کمـک  دريافت  صندوق بين المللي پول و      

تـا دولـت      .     هاي کالن مـالـي آنـهـاسـت         
بتواند از محل آن كسر بـودجـه خـود را             

نتيجه مسـتـقـيـم بـه اجـرا           .    تامين كند 
درآمدن اين طـرح فشـار بـه زنـدگـي و                 
معيشت مردم و حذف بخش بـزرگـي از          

 . تامين اجتماعي جامعه است
اين موضوع به آتـش اعـتـراضـات           
گســتــرده اي در مــيــان بــخــش هــاي                

در ايـن   .   مختلف جامعه دامن زده است    
رابطه يکي از معترضين شركت كـنـنـده     

 ژوئـــن در       ١٥در تـــظـــاهـــرات روز           
ايـن  : "   گفتگويي با  سي ان ان ميـگـويـد         

هـمـسـر مـن       .   واقعا يک شوخي نـيـسـت      
کار خود را از دست داه اسـت و حـقـوق               

.  درصـد کـاهـش يـافـتـه اسـت               ۱۲من  
دولــت قصــد دارد ســيــاســت ريــاضــت           

همچنين يـك   . "   اقتصادي را تشديد کند   
دانشــجــوي مــعــمــاري بــه ســي ان ان               

آينـده در ايـن کشـور مـحـو              : "   ميگويد
پروژ ه ها متوقف شده اسـت        .   شده است 

و من فکر مي کنـم رشـتـه اي کـه مـن               
 ."مي خوانم بي نتيجه است

مردم يونان به طرح جـديـد کـاهـش           
ــزيــنــه هــاي عــمــومــي، افــزايــش                  ه

ها و شدت گرفتن بيكارسازيـهـا      ماليات
سـازي هـا و در            تحت عنوان خصوصي  

يك كالم اجـراي نسـخـه صـنـدوق بـيـن                 
المللي پول براي گرفتن كمك تازه از ايـن   

دولـت يـونـان در        .     صندوق معتـرضـنـد    
سال گذشته نيز در اوج بحران اقتصـادي        
اش بخش زيادي از خدمات اجتـمـاعـي         
را كاهش داد و مـالـيـاتـهـا را افـزايـش                 

اما  پـس از اعـتـراضـات وسـيـع                 .   داد
مردم قول داد كه اين فشار ها مـتـوقـف           
شود، اما با طرح جديد اقـتـصـادي بـار           
ديگر تشديد فشار بر مـردم در دسـتـور            

اتحاديه اروپـا و    .  دولت قرار گرفته است 
انـد     المللي پول اعـالم کـرده         صندوق بين 

جوئي دولـت   که اگر مجلس اليحه صرفه  
را تصويب کند، آخرين بخـش از کـمـک            

 مـيـلـيـارد دالري را، بـه حسـاب               ۱۱۰
اين کـمـک در       .   يونان واريز خواهند کرد   

تصـويـب شـده      "   بسته نجات يورو  " قالب  
 . است

گـفـتـنـي اسـت كـه ابــعـاد عـظـيــم                  
مبارزات مردم عليه بيكاري و سياسـت       
ــت              ــتــصــادي كشــور، دول ــاضــت اق ري
پاپاندرئو نخست وزير اين كشـور را بـه           

از جملـه در پـي       .   مخاطره انداخته است  
تظـاهـرات هـزاران نـفـره مـردم در روز                 

 ژوئن در آتن پايتخت ايـن       ١٦پنجشنبه  
كشور و درگير شدن جـوانـان بـا نـيـروي              
پليس، پـاپـانـدروئـو اعـالم داشـت كـه                

. ممكن است كابينه خود را ترميم كنـد       
از سوي ديـگـر  پـاپـانـدرئـو كـه تـالش                   
داشت با آنـدونـيـس سـامـاراس، رهـبـر              
حزب محافظه کار دمـوکـراسـي نـويـن،           
وارد ائتالفي بـزرگ شـود بـا شـكـسـت               

اكنون ايـن بـن بسـت تـا بـه                . روبرو شد 
آنجا رسيده است كه پاپـانـدروئـو اعـالم           
كرده است كه حـتـي حـاضـر بـه كـنـاره                  

بنا بر خـبـرهـا تـا         .  گيري از قدرت است 
 ژوئن حزب سوسياليـسـت      ١٣سه شنبه   

 كـرسـي     ٤يونان كه حزب حـاكـم اسـت            
خود را از دست داد و در تظاهـرات روز           

 ژوئن يكي از نمايندگان ايـن حـزب          ١٥
در برابر ايـن     .   نيز از مجلس استعفا داد    

بحران عظيم هيچ آلترناتـيـوي از سـوي            
هيچ بخش از حاكميت يونـان و احـزاب           

رهـبـران   .   دست اندركارش وجـود نـدارد       
احزاب سياسي در يونان در اواخـر مـاه            
مه نيز نتوانستند درباره جزئيـات طـرح         
کاهش هـزيـنـه هـاي کشـور بـه تـوافـق                  
برسند و موج اعتراض عظيـم مـردم را           

اکنون نيـز دولـت      .   در برابر خود داشتند   
يونان در مـقـابـل بـازپـرداخـت اقسـاط               
بدهي خود مانده است و اقـتـصـاد ايـن             
كشور به دريافت کـمـک هـاي کـالن از               
صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپـا        

علـيـرغـم اعـتـراضـات و           .   متکي است 
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 تسليم نميشوند

تــظــاهــرات گســتــرده، در راي گــيــري            
 ژوئـن دولـت ايـن          ١٥پارلمان در روز       

کشور توانست با اکـثـريـتـي نـاچـيـز از               
سقوط نجات يابد اما مشکل جدي تـر        
دولت اين کشور بـه تصـويـب رسـانـدن              
برنامه هاي رياضت اقتصادي اي اسـت       
که فرياد مردم را بـلـنـد کـرده اسـت و                  

عبور از اين بي ترديد بـراي حـکـومـت            
وضعيت يـونـان يـك       .   ساده نخواهد بود  

نمونه آشكار از  بـن بسـت  سـرمـايـه                   
داري امروز جهاني اسـت و مـوجـي از             
ــبــش هــاي                 ــار و جــن ــراضــات ك اعــت

 *  .اجتماعي اروپا را فرا ميگيرد

 :  بدون شرح
 "بد حجابي"هاي جديد  جريمه

سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي اعالم کرد که مبارزه بـا بـد                
حجابي شدت بيشتري پيدا خواهد کرد و جريـمـه نـقـدي بـراي خـانـمـهـاي بـد                       

. . گشـت هـاتـف     . . سردار خاطر نشان کرد کـه      .حجاب در نظر گرفته شده است 
نيز مبارزه با رابطه نامشروع دختر و پسرها را زيره نظر خواهـد گـرفـت و هـر             
دختر پسري که توسط اين گشت گرفته شود تحويل پزشکي قـانـونـي خـواهـد                  
شد و اگه رابطه جنسي بين اين افراد باشه به صورت عـقـد دايـم در خـواهـنـد               

 .....آمد
  :جريمه هاي بد حجابي به اين شرح مي باشد

  تومان ١٨٠٠٠عينک باالي سر 
  تومان ٣٥٠٠٠مانتو کوتاه 

  تومان ٣٥٠٠٠) قرمز و سبز (مانتو روشن مخصوصا 
  تومان ٥٠٠٠الک هر ناخن 

  تومان ٢٥٠٠٠سوالريوم پوست 
  هزار تومان١٥٠ هزار تومان تا ٥٠موي روشن از 

 )به نقل از سايت ايرانيان دات کام(

 شهال دانشفر 

 


