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که اگر او بود چه ميگـفـت و چـه             

ميکرد هـر لـحـظـه بـا مـا بـوده                  
اين احساس شخصي شايد    .   است

هميشه با ما باشد اما صحـت و         
حقانيت حزب منصور حکمت نـه      
از کنـکـاش در سـئـوالـي کـه در                
اذهان ما نهفته اسـت، بـلـکـه از             
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بحران احمدي نژاد شرايط سـيـاسـي فـوق             
تـمـام جـوانـب       .   العاده اي را بوجود آورده اسـت       

اقتصادي، سياسي و فرهنگي بحران جمـهـوري        
اسالمي حادتر از هر وقتـي در بـرابـر جـامـعـه                

از طرح يارانه ها و بـن بسـت       .  قرار گرفته است 
اقتصادي رژيم که اکنون وسط زمين و آسـمـان           

کـه رکـن     "   جدا سازي جنسيتـي   " آويزان شده، تا    
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از آن تبري مي جوينـد، از کشـمـکـش بـر سـر                   
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ايــن بــحــران عــلــيــرغــم        .   تــبــديــل شــده اســت      
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احمدي نژاد ادامـه خـطـي بـحـران حـکـومـتـي                  

ايـن بـحـران      .   مزمن جمهوري اسالمي نـيـسـت       
 و تــالش      ٨٨قــبــل از هــرچــيــز در انــقــالب               

قهرمانانه مردم ايران براي رهايي از شـر رژيـم           
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است که در اين شرايط مردم در قـبـال بـحـران                
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نيروهاي سياسي مختلـف  طـبـعـا بـراي                

پيشبرد اهداف و برنامه  خود در قـبـال بـحـران              

دعوا بـر سـر طـرح تـفـكـيـك                
جنسيتي و به جان هـم افـتـادن دو            
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سياسي اي که منصور حکمت نماينده آن     
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تحوالتي که امروز در يونان و اسپانيا و ديگر کشورهاي اروپائي در جريان است              
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 و قـــدرت        حـــال نـــزار حـــكـــومـــت        
اكـنـون دعـوا      .    است اعتراضات مردم 

به مباني پايه اي حكومت، دعـوا بـر           
جـنـسـيـتـي      سر حجاب و طرح تفكيك      

كه هويت اين رژيـم آپـارتـايـد جـنـسـي               
جــالــب  .   اســت كشــيــده شــده اســت             

اينجاست كه هر دو طـرف آنـچـنـان در             
مقابل جنبش انقالبي مردم و آنـهـم در          
رابطه با اجراي چنين طرحي در جـايـي          
چون دانشگاههـا كـه هـمـواره سـنـگـر               
اعــتــراض و مــبــارزه بــوده اســت، بــه             
وحشت افـتـاده انـد، كـه هـر كـس بـا                    
انگشت اتهام به طرف ديـگـري نشـانـه            
ميرود و او را طـراح و عـامـل اجـراي                
اين طرح و بقول خودشان عامل ايـجـاد        
اغتشاش در دانشگاه  و غيـره خـطـاب        

بلـه ايـن جـمـهـوري اسـالمـي              .   ميكند
. است كه به چنين روزي افـتـاده اسـت             

نفس اينكه اين موضـوعـي كـه بـطـور             
واقعي پرچم و هـويـت رژيـم آپـارتـايـد                
جنسي جمهوري اسالمي است، چنـيـن       
به موضوع بحث و اخـتـالف در درون             
حكومت تبديل شده است، نفس اينكـه   
هر كدام ديگري را طراح اين سياست و     
به گفته خودشان عامل اغـتـشـاش در           
دانشگاه مـتـهـم مـيـكـنـد، و از اجـرا                  
گذاشتن قوانـيـن ارتـجـاعـي اسـالمـي             
شان چنين هراس و وحشت دارنـد،  بـه          
روشني بيانگر استيصال اين حكـومـت       
در بــرابــر خشــم و اعــتــراض مــردم و              
ترسشان از دانشـگـاهـهـا ايـن سـنـگـر                

خالصه اينكه نگـاهـي بـه        .   آزادي است 
كل اين ماجرا و مباحثي كه بـيـن ايـن            
جانيان  در جريان است بيش از هر چيـز    
شبيه به نمايشي مضحك و خـنـده دار           
است، رقص مرگ حكـومـت در بـرابـر            
جنبش قـوي سـرنـگـونـي كـه امـانـش                 

بـا هـم نـگـاهـي بـه بـحـث                 .   نميـدهـد     
 :هايشان بيندازيم

 بهـمـن   ۱۹کامران دانشجو در روز     
تـفـکـيـک     " ماه سال گذشته گـفـتـه بـود            

هــا مصــوبــه      جــنــســيــتــي در دانشــگــاه    
" .  شوراي عالي انقالب فرهنگـي اسـت       

 تير امسال دو باره بـحـث بـر سـر           ٤در  
رسـانـه هـاي      .     اين مـوضـوع داغ شـد         

دولتي از اجراي طرح تفکيک جنسيتـي      
نـوراهللا  " هـا خـبـر داده و               در دانشـگـاه   

عضـو کـمـيـسـيـون         "   حيدري دستنـايـي   
آموزش وتحقـيـقـات مـجـلـس شـوراي             

اســالمــي بــا اشــاره بــه جــلــســه ايــن                
کميسيون با وزير علوم، اعالم كرد كـه         
طرح تفکيک جنسيتي از سـوي وزارت        
علوم به طور جدي دنبال خواهد شـد و           

ها تـفـکـيـک        اي نزديک دانشگاه    در آينده 
شـونـد و دانشـجـوهـاي             جنسيتـي مـي    

ها و يـا   دختر و پسر مثل مدرسه، حوزه   
ماننـد دانشـگـاه الـزهـرا بـه دانشـگـاه                 

 . خواهند رفت 
اين بحث به زمزمه هاي اعـتـراض        
در ميان دانشـجـويـان دامـن زد و در                
نتيجه به جنجالي در درون حـكـومـت            

بعد از آن كامـران دانشـجـو      . تبديل شد 
تفکيک "  تير تحت عنوان اينكه      ١٤در  

نـداريـم، امـا از اخـتـالط            "   جنـسـيـتـي    
دانشجويان دختر و پسر جلوگيري مـي        

او .   کنيم به ظاهر گامي عقب نشست        
در سخنانش از اينكـه طـرح تـفـكـيـك              

 سـال اسـت كـه زمـيـن              ٢٤جنسيتـي    
مانده، ناليد و بار ديـگـر بـر شـكـسـت               
آشكار اين جانيان در پياده كردن طـرح         
هاي ارتجاعي اسـالمـي شـان تـاكـيـد              

بدين ترتيب او كه قبال طـرح        .     گذاشت
تفكيك جنسيـتـي را مصـوبـه شـوراي             
عالي انقالب فرهنـگـي و الزم االجـرا            
ميدانسـت، بـا اشـاره بـه ايـنـكـه  در                    
وزارت عــلــوم و دانشــگــاهــهــا اصــال           
طــرحــي بــه عــنــوان طــرح تــفــکــيــک              
جــنــســيــتــي بــه صــورت مــدون وجــود          
ندارد، از اينكـه طـرح اسـالمـي شـدن               
دانشــگــاهــهــا را بــر اســاس مصــوبــه            
شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيـيـن          
نامه حدود شئـونـات اسـالمـي دنـبـال              
خواهند كرد، سخن گفت و اشـاره كـرد          
كه  واژه تفکيک جـنـسـيـتـي نـه از مـا                  
است و نه در وزارت علـوم مـدون شـده             

بـحـث واژه     " و با گـفـتـن ايـنـكـه            .   است
شروع شـده    VOAتفکيک جنسيتي از    

 فارسي ادامه يافته اسـت،       BBCو به   
هاي داخلـي خـواسـت كـه            از خبرگزاري 

اين اصطالح را استفاده نكنـنـد  و بـر              
و  . "   روي اين موضوع فضاسازي نشـود      

خالصه بـا تـرس و لـرز فـراوان حـرف                  
آخـرش ايـن بـود كـه مـيـخـواهـنـد در                    
كالسهاي درس دانشجويان زن و مـرد          

. در دو رديــف جــداگــانــه بــنــشــيــنــنــد          
غــالمــرضــا خــواجــه ســروي مــعــاون           
فرهنگي كامران دانشجو نيز در ادامـه       

ســخــنــان كــامــران دانشــجــو در كــل             
را ساخـتـه    "   تفکيک جنسيتي " اصطالح  

دشمنان نظام دانست و گفت اين حـرف         
او .   مخالفين و دشـمـنـان نـظـام اسـت              

مـا بـه دنـبـال اجـراي طـرح               " گفت كه     
هـا     تفـکـيـک جـنـسـيـتـي در دانشـگـاه                

نيستيم، ضمن اينکه در اجـراي طـرح           
کشـي،     عفاف و حجاب به دنـبـال پـرده          

ديــوار کشــيــدن و اقــدامــات خشــن و            
او كـاربـرد     . "   برخورد فيزيکي نيسـتـيـم     

ــفــكــيــك جــنــســيــتــي را              اصــطــالح ت
فضاساري و همه اين مسايل را به ضد         

 . انقالب داخل و خارج نسبت داد
خالصـه ايـنـكـه مـي بـيـنـيـم كـه                   
كامران دانشجـو و مـعـاونـش خـواجـه              
نوري از يكسو به لكنت و غلـط كـردن           
افتادند و از سوي ديگر از در دسـتـور             
بودن طرح اسالمي كـردن دانشـجـويـان          

اما روشن بـود كـه ايـن           .     سخن گفتند 
موضوع برايشان به اين سـادگـي تـمـام           

دانشـجـويـان در كـمـيـن           .   نخواهد شـد   
اول مـهـر در       .   فرصت براي اعتراضـنـد    
در "   اعتـشـاش  " پيش است و وحشت از      

دانشگاه خواب از چشـم ايـن جـانـيـان               
در اين ميان احمـدي نـژاد     .     ربوده است 

كه از يكسو هوا را پـس مـيـديـد و از                 
سوي ديگر ميخواست به جناح مقـابـل       
بفهماند كه ايستاده است و كوتاه نـمـي          

 تيرماه با ارسال نـامـه اي          ١٥آيد،  در    
به وزراي علوم تحقيقات و فـنـاوري و            
بهداشت درمـان و آمـوزش پـزشـکـي،             

ــفــکــيــک   " خــواســتــار تــوقــف طــرح            ت
 رويـه       بازنشـسـتـگـي بـي       " و  "   جنسيتي

شـد و ايـن دو         "   اساتيد دانشـگـاه هـا         
و بـدون لـحـاظ        "   غيرعالمـانـه  " اقدام را   

بخاطر ايـنـكـه کـامـران         .   تبعات خواند 
دانشجو حدود سه مـاه پـيـش  اعـالم                

بـا نـظـام      " کرده بود پرسنل علـمـي کـه           
الـتـزام عـمـلـي بـه           " و   "   سو نيستـنـد     هم

، اخـراج خـواهـنـد         " واليت فقيه نـدارنـد    
مــا بــه    :   " و  تــاکــيــد کــرده بــود           .   شــد

دانشگاهياني که تمايالت و فـعـالـيـت          
شان با نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي                هاي  

و ايـن    . "   سو نيست، نـيـازي نـداريـم           هم
اخطار ها فضا را كامال متشنـج كـرده          

 .بود
نژاد در نامه خود نوشت كه        احمدي

شنيده است كه در برخي دانشـگـاه هـا            
،رشته ها و كالس هاي تك جنـسـيـتـي           
بدون لحاظ تبعات اعمال مي گردد  و         
ضمن سطحي و غير عالمـانـه خـوانـدن        
اين اقدامات  خواستار توقف فوري آن        

. و اعــالم نــتــيــجــه هــر دو مــورد شــد            

بگذريم كه تا هم اكنون طرح تـفـکـيـک            
هـاي صـنـعـتـي           جنسيتي در دانشـگـاه    

شريف تهران و دانشگـاه مـازنـدران بـه            
اجــرا گــذاشــتــه شــده و خــود بــه يــك                
موضوع اعتراض در ميان دانشجويـان      

 .تبديل شده است
 تيـر كـامـران دانشـجـو در             ١٦در  

عكس العمـل بـه نـامـه احـمـدي نـژآد                 
اعالم كرد كـه دسـتـور وي را بـه جـان                 

او گـفـت     .   شنيده و اجـرا خـواهـد كـرد           
ــجــاد كــالس تــك        ــتــي در         اي ــســي جــن

دانشگاهي كه درهر دو جنس پـذيـرش         
 .شود دارد، متوقف مي

همه اين كشاكـش و سـرگـيـجـه و              
زيگزاگ زدنها همانطـور كـه در نـامـه             
احمدي نژآد بيان شده بخـاطـر تـرس از            

و بطور واقـعـي      .   تبعات انجام طرح بود   
ــول خــودشــان                      ــق ــرس و  ب ــن ت ــي ــم ه

در دانشگاه محور اصـلـي     "   اغتشاش " 
. دعواي درون حـكـومـت قـرار گـرفـت             

بطوريكه از جانب بانـد مـقـابـل، بـانـد              
خامنه اي، بحث هاي جـالـبـي بـر سـر               
اين مـوضـوع طـرح شـد كـه كـل ايـن                   

بـحـث   .   مضحكه را تكمـيـل مـيـكـنـد          
هايي كه تماما حاكي از وحشـت كـل             
رژيم از جنـبـش اعـتـراضـي مـردم، از               
دانشگاه ايـن سـنـگـر آزادي و از يـك                  
جنبش قـدرتـمـنـد عـلـيـه تـبـعـيـض و                   

 . آپارتايد جنسي است
در طـول ايـن كشــاكـش هـا بـانــد                
مقابل، باند خامنه اي اعـالم كـرد كـه            
هدف طرح اجراي تفكيك جنسيتـي بـه      

اعـالم  .   آشوب كشيدن دانشگاههـاسـت    
كرد كه احمدي نژاد با اينـكـه مـيـدانـد             
نظام مخالف طرح تفكيك جـنـسـيـتـي           

و دفـتـر رهـبـري مـعـظـمـشـان،               ! !   است
يعني خامنه اي هم اعالم كرده كـه وي          
موافق اين طرح نبوده و دستور تـوقـف          
آن را داده است،  تالش كرده اسـت كـه             
خامنه اي را مسـئـول طـرح تـفـكـيـل                 
جنسيتي در دانشگاهها معرفـي كـنـد         
تا ظاهرا بتواند مراجع تقلـيـد و افـراد             
مذهبـي را در اجـرايـش هـمـراه خـود                  
سازد و  با انجام  آن دانشگاههـا را بـه          
آشــوب بــكــشــانــد و كــار كــار جــريــان            

از اين سخن گفتنـد كـه        .   انحرافي است 
اين طرح اصال برنامه مشخصي نـدارد       
و از اساس مشكل دارد و هدف هزينـه         

كردن از رهبري و منتسب كـردن آن بـه        
ولي فقيه است تا پيامدهاي شكستـش      
را به پاي خامنه اي بگذارند و بـه قـول             
خودشان بنوعي حرف رهبري به زميـن       

گفتند كه به طـور قـطـع      . گذاشته بشود 
اي خواهد رسيد کـه نـيـاز           کار به مرحله  

شود که يکي از مسـؤولـيـن رده بـاالي           
کشور بيايد و اين طرح را ملغا کـنـد و         
بعد اين طور القا شود كـه طـرحـي کـه              
مقام معظم رهبري مدنظر داشتـنـد بـا          
نگاهي بسيار دگم و متعصبانه هـمـراه        
ــداشــتــه و                    ــيــت اجــرا ن ــل ــاب ــوده و ق ب
روشنفكرانه نبوده است، و بطـور قـطـع          
ــا اجــراي ايــن طــرح اعــتــراضــهــاي               ب
دانشجويي آغاز خواهند شد و آنهـا بـه          
هدف خودشان خواهند رسـيـد و هـمـه             
اينها را هم توطئه قبل از انـتـخـابـاتـي             

 .جريان انحرافي ميدانند
 بله اينها همه بحث هاي دو طـرف        
جنگ بـر سـر اجـراي طـرح تـفـكـيـك                   

در .   جنسيـتـي در دانشـگـاهـهـا اسـت             
واقع اين جمهوري اسـالمـي اسـت كـه             
چــنــيــن زبــونــانــه از اجــراي قــوانــيــن              
ارتجاعي اسالمي اش و از تـفـكـيـك              
جنسيتي كه يك اصل پايه اي و اصلـي         
اين نظام آپارتايد جنسيتي است، دارد       

بديـن تـرتـيـب در ايـن            .   سخن ميگويد 
نمايش مضحك دو طرف دعـوا دارنـد          
از تفكيك جنسيتي همچون لكه ننگي      
سخن ميگوينـد وآنـرا بـه هـم نسـبـت                 
ميدهد،  چون ميدانند اگر اجـرا شـود،         

چـون  .     دانشگـاه بـپـا خـواهـد خـاسـت             
فضاي اعتراض جامعه و دانشـگـاه را          
مي بينند و لرز پـيـكـرشـان را گـرفـتـه                

در يـك كـالم كـل ايـن مـاجـرا                 .     است
بيانگر اين حقيقت است كه ديگر بحث       

. صرفا بر سر تفكيك جنسيتي نـيـسـت        
بلكه بحث بر سر به آخـر خـط رسـيـدن               

بـحـث بـر سـر         .   جمهوري اسالمي است  
اوضاعي اسـت كـه بـيـش از هـرچـيـز                  
قدرت جنبش ما را مقـابـل چشـمـمـان            
ميگذارد و در مقابل رژيمي قرار دارد        
كه چنين در برابر جنبش انقالبي ما بـه         

اين قـدرت  .   استيصال كشيده شده است   
 .*را بايد دريافت
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اين نقطه پايان دوره اي       .   ميدهندخبر  
است که منصور حـکـمـت بـا نـوشـتـه                

در "   طلوع خونين نظم نـويـن جـهـانـي           " 
) ۹۱ژانـويـه     ( آستانه جنگ اول خليج     

 :چهره کريه آنرا به دنيا معرفي کرد
اين جنگ بايد متوقف شـود، بـه         "

دليل عقب گرد سياسي، فـرهـنـگـي و           
اي که به کل جهان تحميل مـي         اخالقي
. انـد    الحال در دسـت       ها في   نشانه.   کند

ــتــگــري نــظــامــي ابــرقــدرتــهــا،           دخــال
شــوويــنــيــســم مــلــي، نــژادپــرســتــي،          

پـرسـتـي، تـعـصـب مـذهـبــي،                مـيـهـن   
تروريسم و ژورنالـيـسـم نـوکـر، ايـنـهـا               

اي از نيروهاي سياهـي هسـتـنـد            گوشه
. انـد    که با اين جنگ افسار گسـيـخـتـه         

ايــنــهــا مشــخــصــات واقــعــي آن بــه              
هسـتـنـد    "   نظم نوين جـهـانـي     " اصطالح  

 " .گيرد که دارد شکل مي
دنيا در بيست سال اخيـر صـحـنـه           
افسارگيختگـي ايـن نـيـروهـاي سـيـاه              

از يازده سپـتـامـبـر تـا حـملـه بـه               .   بود
افغانستان و حمله دوم بـه عـراق و تـا             
بمبگذاريهاي نـيـروهـاي اسـالمـي در            
پايتختهاي اروپائي و تا مـمـاشـات و           
آوانس دهي به اسالميسم و قـتـلـهـاي            
ناموسي و قـوانـيـن شـريـعـه در قـلـب                 

جنگ و ترور و تـبـاهـي فضـاي           .   اروپا
 .کل دنيا را تيره و تار کرده بود

از نظر اقتصادي نـيـز نـظـم نـويـن              
سرمايه داري بازار آزاد کـه قـرار بـود              
بعد از فروپاشي سرمايه داري دولـتـي         
بلوک شرق شير و عسل در جويها روان     
ــجــز ريــاضــت کشــي               کــنــد چــيــزي ب
اقتصادي و بيکاري و بي تـامـيـنـي و             
فقر و محروميت بيـشـتـر بـراي مـردم             

هــمــه ايــن   .   دنـيــا بــه ارمــغـان نــيــاورد        
واقعيات دال بر آنست که روند بـيـسـت          
ساله اخير در عين حال روند رسوائي و        
ورشکستگـي سـيـاسـي و اقـتـصـادي              

. طرف پيروز جنگ سرد نيز بوده اسـت       
منصور حکمت با تيزبيـنـي و درايـت           
سياسي کم نظـيـري در هـمـان مـقـالـه                

ايـن  "   طلوع خونين نظم نوين جـهـانـي        " 
 :روند را پيش بيني ميکند

سقوط شرق همچنين متـرداف بـا       
زوال غرب بعـنـوان قـطـب مـقـابـل آن                

ــعــنــي زوال آن مــوجــوديــت            .   اســت ي
ــظــامــي و              اقــتــصــادي، ســيــاســي، ن
ايدئولوژيـکـي کـه بـراي مـحـاصـره و                
شکست بلوک شوروي پـس از جـنـگ            

غـرب،  .   دوم جهاني حـدادي شـده بـود         
چه بعنوان يک مفهوم و چه بعنوان يـک     

سـيـاسـي، بـر         -واقعـيـت اقـتـصـادي          
مبناي هـژمـونـي و يـا بـه اصـطـالح                  

اياالت متحده بنـا شـده     "  نقش رهبري" 

حــفــظ ايــن نــقــش، و يــا حــتــي             .   بــود
ــيــاي مــتــحــول                گســتــرش آن، در دن
سياست پس از جنـگ سـرد، چـکـيـده             

نـظـم نـويـن       " دورنماي آمـريـکـا بـراي           
 ".است" جهاني

اين دورنما امروز بيش از هميـشـه       
امــروز دوره   .   تــيــره و تــار شــده اســت         

جنگ توحشها، مقابله ميان دو قطـب       
ميليتاريسم نئوکاني و اسالم سياسي،     

نـه بـه خـاطـر           -بپايان رسـيـده اسـت          
پيروزي و يا حتي تفوق قابل مشـاهـده         
يک طرف اين مجادله بر ديگري بلـکـه         
اساسا بدليل بميدان آمدن مردم علـيـه        

بـخـاطـر مـوج       .   کل اين نيروهاي سيـاه    
انــقــالبــات در جــوامــع اســالمــزده و            
منطقه زادگاه اسـالم سـيـاسـي عـلـيـه              
رژيمهاي دست نشانده و مطيع و تـابـع         
غرب و عليه حکومتهاي اسالمي هـر       

بخاطر خيزش انقالبي سال هشتاد    .   دو
و هشت مردم ايران عليه ستون فقـرات        
اسالم سياسي و انقالب کوبنـده مـردم         
ســوريــه عــلــيــه مــتــحــد اســتــراتــژيــک         
جمهوري اسالمي و قطب ديگر اسـالم     

بـخـاطـر سـقـوط        .   سياسي در منـطـقـه     
ديکتاتورهاي سنتا متعلـق بـه کـمـپ           
غرب در تونس و مصر بقدرت انقـالب      

بخاطر مانيفست جـوانـان غـزه         .   مردم
عليه اسرائيل و آمريـکـا و حـمـاس و              

بــخــاطــر خــيــزشــهــاي   .   ســازمــان مــلــل  
اعتـراضـي مسـتـمـر و بـيـسـابـقـه در                   
مادريد و آتن و ديـگـر پـايـتـخـتـهـاي                 

فروپاشي ديوار برلـيـن پـايـان       .   اروپائي
کمپ سرمايه داري دولـتـي را اعـالم             
کرد و سقوط مبارک، که کيسنجر آنـرا        
ريزش ديوار برلين کمپ غرب نامـيـد،        

اين نـه  .  زوال سرمايه داري بازار آزاد را 
بلکه آغـاز   "   نظم نوين " تنها نقطه پايان    

ريزش کل نظم سرمايه داري در جـهـان         
اين بن بست و العالجي نه تنها       .   است

اقتصاد بلکـه دمـوکـراسـي بـورژوائـي            
است که بوسيله توده هـاي نـاراضـي و         
خشمگين مردم در غرب و شرق فريـاد        

پرچم اين جهان متمدن را   .  زده ميشود 
دنـيـا   " قبل از همه منصور حکمت در       

 :بر افراشت" بعد از يازده سپتامبر
جنگ تروريستها ميتـوانـد آغـاز      "

يکي از خونبار ترين دوره هـاي تـاريـخ          
تا هـمـيـنـجـا نـفـس در            . معاصر باشد 

سينه صدها ميليون انسان حبس شـده       
. اما اين دورنما محتوم نـيـسـت       .   است

صحنه به دو سوي اين جـدال مـحـدود            
يـک نـيـروي سـوم، يـک غـول               .   نيـسـت  

خفته، وجود دارد که ميتـوانـد ورق را           
اين دوره ميتوانـد، اگـر ايـن         .   برگرداند

غول بيدار شـود، سـر آغـاز تـحـوالت              

مثبت و تحقق آرمانـهـايـي در جـهـان             
باشد که بشريت در دهه هاي آخر قـرن           

. بيستم ديگر از آن قطع اميد کرده بود       
بوش و بلر و خامنه اي، آمريکا و ناتو          
و اسالم سياسي، نميداننـد کـه واقـعـا            
يک بشريت متمدن، يک جهان متمدن،      
وجود دارد که مـمـکـن اسـت در ايـن                
ميـان بـرخـيـزد و در مـقـابـل جـنـگ                    

عليرغـم  .   تروريستها از خود دفاع کند    
همه اين تـاريـکـي و وحشـتـي کـه در                 

قرن بيست و    .   برابر ما مردم گرفته اند    
يـــکـــم مـــيـــتـــوانـــد قـــرن بـــربـــريـــت            

ايـن روزهـاي     .   کاپيتاليـسـتـي نـبـاشـد        
 ".تعيين کننده اي است

اين غول خفته امـروز بـيـدار شـده            
امــروز ايــن نــيــروي ســوم، ايــن         .   اســت

جهان متـمـدن مـورد اشـاره مـنـصـور               
حکمت، ازشمال آفريقا و خـاورمـيـانـه          

در بخش ديـگـري از       .   سر برآورده است 
" دنيا پس از يـازده سـپـتـامـبـر           " نوشته  

حتي همين واقعيت هم بروشني پـيـش        
 :بيني شده است

ســيــاســت کــنــونــي و اقــدامــات         "
آمريکا چهارچوبهاي سياسي مـوجـود       
در خـاورمـيـانـه را خـواه نـاخـواه بـهـم                   
ميريزد، اما مناسبات آلترناتيوي کـه       
شــکــل خــواهــد گــرفــت را نــيــروهــاي           

در ايـن    .   ديگري تعيين خـواهـنـد کـرد        
شک نـيـسـت کـه رويـارويـي غـرب بـا                  
اسالم سياسـي بـه تضـعـيـف جـنـبـش                
اسـالمــي و احـزاب و دولـتــهـاي ايــن               

امــا ايــن   .   جــنــبــش مــنــجــر مــيــشــود     
کشمکش در يک صحنه خالي صـورت       

خاورميـانـه، هـمـچـنـان کـه            .   نميگيرد
خود غرب، صحنه جدال جـنـبـشـهـاي           
اجتماعي اي است کـه مـقـدم بـر ايـن                
کشمکـش بـورژوازي غـرب بـا اسـالم              
ســيــاســي وجــود داشــتــه انــد و رونــد             
سياسي در جوامع مختلـف را شـکـل           

جدال غرب با اسالم سياسي،     .   داده اند 
بـا هـمــه اهــمـيــتـي کـه دارد، نــيــروي                
محرکه و موتور پيشبـرنـده تـاريـخ در            
اين جوامع نيست، برعکس، خـود در         
متن اين تاريخ قرار ميگيرد و معـنـي         

جدال بر سر تعيين نظم نـويـن     .  ميشود
. جــهــانــي بــازيــگــران مــهــم تــري دارد        

طــبــقــات اجــتــمــاعــي و جــنــبــشــهــاي        
سياسي آنـهـا چـه در غـرب و چـه در                   
خاورميانه، بر سـر آيـنـده سـيـاسـي و                
اقتصادي و فرهنگي جهان صـفـبـنـدي        

اين جـنـبـشـهـا هسـتـنـد کـه              . کرده اند 
ــران و                  ــواســـت سـ ــقـــل از خـ ــتـ مسـ
سياستمداران غربي و زعـمـاي اسـالم          
سياسي، جهت نهايي ايـن رونـدهـا را            

 ".تعيين خواهند کرد
اين گفـتـه مـنـصـور حـکـمـت در                
دهسال قبل شايد از جـانـب خـيـلـيـهـا              

بيشتر بيان يـک آرزو و آرمـان تـلـقـي                 
ميشد تا طرح يک واقعيت اما امـروز          
همه بـروشـنـي مـيـبـيـنـنـد کـه چـهـره                    
خاورميانه را نه اسالميون و نيـروهـاي        
غربي، نه طرفيـن جـنـگ در عـراق و               
افعانستان، بلکه توده هاي بپاخـاسـتـه        
مــردم در مــيــدان تــحــريــرهــا تــرســيــم         

تــحــوالت جــهــان بــعــد از       .   مـيــکــنــنــد 
منصور حکمت دقيقا در همان جـهـت       
و سمت و سوئي به پيش رفته است کـه         
او پـيــش بــيـنــي مـيــکـرد، مـا را بــه                  
استقبالش مـيـبـرد، و حـزب خـود را               
براي ايفاي نقش تعيين کـنـنـده در آن             

حزب در اين نه سالـه      .   آماده ميساخت 
با اتکا به بينـش و بـرنـامـه و خـط و                   
جهتگيري سياسي که منصور حکمـت   
براي ما به ارث گـذاشـت راه خـود را                

. بجلو باز کرده و به پيـش رفـتـه اسـت             
اما نقطه قدرت واقعي ما در ايـنـسـت          
که واقعيـات جـهـان بـيـرونـي نـيـز در                  
چــهــارچــوب افــق و چشــم انــدازي کــه           
منصور حکمت در برابـر مـا گـذاشـت            

 .متحول شده است
براستي اگر منصور حکمـت زنـده        
بود چه ميکرد و چه ميگـفـت؟ پـاسـخ          
به ايـن سـئـوال نـه در آثـار مـنـصـور                     
حکمت بلکه در خيزش جهان متمـدن،       
در ميدانهاي قاهره و تونس و مـادريـد         

پـاسـخ   .   و آتن و سليمانه، نهفـتـه اسـت         
 .در خود زندگي است

  !زنده باد زندگي
 !زنده باد منصور حکمت

 حميد تقوائي
 ٢۰۱١ جوالي ۵

 
 ! ... زنده باد زندگي

هشدار کارگران پااليشگاه 
 آبادان

طبقي خـبـري كـه در سـايـتـهـاي               
اينترنتي منتشر شـده اسـت، صـدهـا           

اند   کارگر پااليشگاه آبادان اعالم کرده    
 تـيـرمـاه پـاداش        ٢٠چنانچه تا تاريخ    

مربوط به سـال گـذشـتـه را دريـافـت                
نکنند، دست به اعتـصـاب خـواهـنـد           

: در ادامـه ايـن خـبـر آمـده اسـت              .   زد
مبلغ پاداش مربوط به سـال گـذشـتـه           
که بايستي به کارگران پـرداخـت شـود       

 هزار تومان اسـت، امـا         ٣٥٠معادل  
مديران پااليشگاه به بـهـانـه ايـن کـه               
نقدينگي کافي در حساب پااليشـگـاه      
موجود نيست، تاکنون از پرداخـت آن     

 .اند به کارگران سر باز زده
 

اعتراض كارگران 
 اي شيراز اي تي مخابرات

در خبرهاي مربوط بـه اعـتـراض         
كارگري در اين هفته آمـده اسـت كـه              
پرسنل مخابرات راه دور شـيـراز كـه             

 ماه حقوق معـوقـه طـلـب دارنـد،            ٢١
اين هـفـتـه نـيـز چـنـد نـوبـت جـلـوي                      

اي، واقـع در خـيـابـان              اي تـي      شركـت 
بريجستون شيراز تجمع كرده و پيگيـر   

انـد     كارگران گفته.   مشكالتشان شدند 
 كـارگـر و پـرسـنـل           ٦٠٠كه نزديك به    

 ماه حـقـوق     ٢١مخابرات راه دور االن     
معوقه طلب د اريم، از طـرف ديـگـر             

 نـفـر از ايـن كـارگـران            ٣٦٠نزديك به  
واجد شرايط بازنشستگي ميـبـاشـنـد        
اما نه بيمه تامين اجتمـاعـي حـاضـر           
است ريل قانوني براي بازنشسته شدن      
اين كارگران را اجرا كند و نـه ايـنـكـه              

. حقوق و دستمزدهاي ما را ميدهـنـد       
انـد كـه چـنـانـچـه            كارگران تهديد كرده 

اين وضعيت ادامه پيـدا كـنـد هـفـتـه              
آينده با بجان خريدن همه مشكالتمان     
به تـهـران خـواهـيـم رفـت تـا جـديـت                    
خودمان را در حق طلبي بيشتر نشـان        

 .دهيم
 

کارگران شهرداري خرمشهر 
 اعتصاب كردند

 تـيـر آمـده        ١٢در خبـرهـاي روز        
 نفر از کارکنـان  ١٢٠است كه بيش از  

شـهــرداري از بــخــش فضــاي سـبــز و             
خدمات شهري خـرمشـهـر بـه دلـيـل              
دريافت نکردن حـقـوق مـعـوقـه خـود              
مقابل شـهـرداري خـرمشـهـر تـجـمـع               

اند كـه   خبرگزاريهاي رژيم گفته.   کردند
اين تجمع با وعده شهردار خـرمشـهـر          
مبني بر پرداخت حـقـوق مـعـوقـه تـا              

  .پايان اين ماه پايان يافت
ادامه اعتراض کارگران 
 کارخانه آزمايش مرودشت

در خــبــرهــا آمــده اســت كــه روز            
 تـيـرمـاه نـيـز تـحـص و                ٨چهارشنبه  

اعتصاب کارگران کارخانـه آزمـايـش        
مــرودشــت بــا خــواســت دريــافــت                

. مــطــالــبــات مــعــوقــه ادامــه يــافــت         
اعتراض اين كارگران كارخانه از روز        

. چهارشنبه هفته گـذشـتـه شـروع شـد           
انـد اگـر بـه           اين کارگران اعـالم کـرده       

درخواسـت آنـان پـاسـخ مـثـبـت داده                
نشود براي ادامه اعتـراض بـه تـهـران            

 .خواهند رفت

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران

 زنده باد سوسياليسم
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دار و   .   احمدي نژاد بحرکت درآمده انـد      
دسته هاي مجاز رژيم يا بـه اصـطـالح            

بــراي قــبــضــه مــراکــز      "   اصــولــگــرايــان" 
قدرت و تسخير نانداني هاي مـربـوطـه         

. و حفظ نظام صـف آرايـي مـيـکـنـنـد               
بيشترين بلبشو و بـهـم ريـخـتـگـي در               
همينجاست و تـوان خـامـنـه اي بـراي               
متحد نگاه داشتـن ايـن صـف اوبـاش             

بقول شريعتـمـداري    .   هردم تقليل ميرود  
سردبير کـيـهـان در آخـريـن اظـهـارات                

امروز درگير جـنـگ نـرم تـمـام            :     " خود
عيـار هسـتـيـم و دشـمـن سـعـي دارد                   

" .  واليت فقيه را مورد حمله قـرار دهـد         
جــنــاح مــغــلــوب و مــحــصــور رژيــم              
ميکوشد تا در شـرايـط  دشـواري کـه              
بحران احمـدي نـژاد بـراي خـامـنـه اي                
بوجود آورده فـرصـت ايـفـاي نـقـش در               

. جهت حفظ و بقاء نـظـام بـدسـت آورد            
اين الاقل در شرايط فعلي بيشتربه يـک        

بحث شرايط شرکـت    .     جوک شبيه است  
در انتخابات که علنا از سوي خـاتـمـي          
مطرح شد حتي باعث شد فاصله بـيـن          

اصـالح  " جناح مغلوب و  اپـوزيسـيـون          
. خارج از حکومت بيشـتـر شـود     "   طلب

در عين حال همه  کساني کـه هـمـواره             
براي حک و اصـالح رژيـم تـالش کـرده              

ــتــي        تــوده اي هــا و           -انــد، از اکــثــري
نويسـنـدگـان دوم خـردادي گـرفـتـه تـا                 

و "   وي او اي    " و   "   بي بي سـي " مفسرين  
غيره، با نگراني مشهـودي بـه حـرکـت            
درآمده اند تا مردم را قانـع کـنـنـد کـه               

کـودتـا   " مشکل حداکثر خامـنـه اي و           
و از اين قبـيـل      "   نظام سلطاني " و  "   چيان
اينها که ميدانند نـقـشـه امـثـال           .   است

خاتمي خيلي نخ نما شده است، در ايـن         
خــيــال خــام انــد کــه الــگــوي غــرب و              
بورژوازي جهاني در مقابله بـا انـقـالب          

يـعـنـي    .   مصر را در ايران تدارک ببينند     
گذار مسالـمـت    " تحت نام دمکراسي و     

و غيره در عمل ماشين دولتي و    "   آميز
ارکان ديکتاتوري را با مـرخـص کـردن         

 .شخص ديکتاتور حفظ کنند
امــا هــمــه ايــن نــيــروهــا تــنــهــا              

بــازيــگــران يــک ســوي دعــوا و جــدال              

طــرف ديــگــر   .   ســيــاســي در ايــران انــد      
. اوضاع سـيـاسـي در ايـران مـردم انـد               

جوانان، زنان و کـارگـرانـي کـه بـا کـل                 
نظام اسـالمـي هـر روز در خـيـابـان و                  

مـردمـي   .   دانشگاه و کارخانه درگيـرنـد     
که به دنيا نگاه مـيـکـنـنـد و بـهـتـريـن                  

جــنــبــش  .     هــايــش را مــيــخــواهــنــد         
سرنگوني طلبانه و انقالبي کـه جـريـان           
دارد و در همه جا از مقـابلـه بـا گشـت          
هاي رژيم در خيـابـان تـا اعـتـراض بـه                
جداسازي جـنـسـيـتـي در دانشـگـاه و                
کافي شاپ هـا، از جـنـگ اهـالـي بـا                  
مــامــوران دولــت بــر ســر ديــش هــاي             
ماهواره اي تا اعـتـصـابـات کـوچـک و              
بزرگ کارگري، از فضاي اعتراضـي در      
اينترنت تا بحث هاي داغ سـيـاسـي در           
هر محفل و اجتماع مردم ميتوان آنـرا          

همانطور که باالتر گـفـتـيـم سـوال           .   ديد
اساسي و واقـعـي ايـن اسـت کـه ايـن                   
طرف ديگر، ايـن جـنـبـش سـرنـگـونـي               
طلبانه در قبال بحـران احـمـدي نـژاد و              
شکاف هايي که در باال باز ميـشـود و           
فضاي سياسي که ايجاد مـيـشـود چـه            

ــگــوي    .   خــواهــد کــرد     ــعــنــي    ( ٨٨ال ي

استفاده از منـاسـبـت هـاي دولـتـي از               
 آبان و غـيـره و         ١٣انتخابات گرفته تا   

تحويل آن بـه يـک حـرکـت سـرنـگـونـي                 
الزاما تکرار نخواهد شد و يـا        )   طلبانه

جايگاه تـعـيـيـن کـنـنـده اي نـخـواهـد                   
به دالئل گوناگـون و از جـملـه          .   داشت

اينکه رژيم در اين زمينـه آبـديـده شـده             
و همينطور به دلـيـل ايـنـکـه آن            .   است

الگو از ابتدا زمـيـنـه هـاي مسـاعـدي              
براي تحرک اصالح طلبان و پـرورژيـمـي       
ها و  شـارلـتـانـهـايـي کـه مـيـگـويـنـد                    

اينبـار  .   فراهم ميکرد "   خشونت نکنيد " 
مردم بسيار راديکـالـتـر و قـاطـع  تـر                 
عليه جمهوري اسالمي عمل خـواهـنـد        

و طبعا به اشکالي روي خواهـنـد   .     کرد
آورد که متناسب اين راديـکـالـيـسـم و            

از تظـاهـرات هـا و        .   انقالبي گري باشد  
اعتصابات سراسري تا کنترل مـحـالت    
و ايــجــاد ارگــانــهــاي قــيــام و اعــمــال             

تمايل جنبش  .   حاکميت مستقيم مردم  
ســرنــگــونــي مــردم ايــن اســت بــحــران           
احمدي نژاد را به يک انقالب تمام عيار        
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي و             
برقراري آزادي و بـرابـري و حـاکـمـيـت               

ايـن يـک     .   مستقيم مردم تـبـديـل کـنـد         
تمايل است و بايـد بـطـور شـفـاف آنـرا                

بويژه بايد بر ايـن تـاکـيـد          .     تعريف کرد 
کرد که درهم شکستن ماشيـن دولـتـي          

. يک رکن هر تغيير جدي در ايران اسـت        
خطوط اصلي معناي واقعي سرنگوني     

ــهــوري اســالمــي در             ــشــور   " جــم مــن
که حزب ما منتشر    "   سرنگوني انقالبي 

کرده آمده است و توجه خوانـنـده را بـه             
 .اين منشور جلب ميکنم

اما شايد مهـمـتـريـن کـار بـطـور                
بـالفصــل ايــن بــاشــد کــه مــردم را بــه              
آمــادگــي بــراي دخــالــت انــقــالبــي در           

اينکه تالش کـنـيـم      .   اوضاع فرابخوانيم 
تا  آن روحـيـه اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                    
عمومي، آن اعتماد به نفس اجتمـاعـي    
و توده اي  در تغيير اوضاع را تـقـويـت             

روحيه اي متعـالـي   . کنيم و دامن بزنيم 
و مصمـم و انسـانـي کـه قـبـل از هـر                     
انقالبي آنرا ميـتـوان حـس کـرد و هـم                
اکنون نشانه هـاي آن ايـنـجـا و آنـجـا                   

  . مشهود است
 ٢٠١١هفت جوالي 

١از صفحه     
... بحران احمدي نژاد و   

  ادامه انقالب: سوريه
در هـــفـــتـــه اي کـــه گـــذشـــت                

اعتراضات وسيع و سراسري در بـيـش        
 شهر سـوريـه از جـملـه حـلـب،               ۱۵از  

بانياس، درعا، حمض و دمشق ادامه       
در شــهــر حــمــا هــفــتــه قــبــل          .   داشــت

بزرگترين تظاهرات ضد حکومتي کـه      
تاکنون شاهد بوده ايم صورت گـرفـت         
و تظاهر کنندگان خـواهـان بـرکـنـاري           
بشــار اســد و آزادي هــمــه زنــدانــيــان            

بدنبـال ايـن تـظـاهـرات          .   سياس شدند 
صدها هزار نفره اين شهر مورد حـملـه         

روز سـه    .   تانکها و ارتش قـرار گـرفـت        
شنبه در جـريـان حـمـالت گسـتـرده و               
وحشيانه نيروهاي ارتش به شهر حمـاه       

رژيـم  .    نفـر کشـتـه شـدنـد          ۲۰بيش از   
اقدام به دستگـيـري هـاي گسـتـرده و               

. خانه گردي در سطح شهر نموده است      
هفته قبل مردم شهر تصميم گرفـتـنـد          
که پول آب و بـرق و گـاز را نـداده و                    

. قبض ها را در مرکز شهر آتش زدنـد         
 هـم    ۱۹۸۲مردم شهر حماه در سـال          

اعتراضات گستـرده اي را بـر عـلـيـه               
رژيم حافظ اسد برپـا داشـتـنـد کـه از               
اولين و بزرگترين اعتراضات بر عليـه       

در آن زمان ارتش بـا       .   رژيم سوريه بود  
وحشيگري تمام ايـن اعـتـراضـات را            
سرکوب کرد، حداقل ده هـزار نـفـر بـه             

دست ارتش کشته شده و تـمـام مـردم            
. شهر وادار بـه کـوچ اجـبـاري شـدنـد                

مردم شهر نـگـران تـکـرار ايـن عـمـل                
بـا  .   وحشيانه از طـرف رژيـم هسـتـنـد           

وجود اين مردم اعتـنـائـي بـه ادعـاي             
نـکـرده   "   گفتگوي ملـي " رژيم در مورد  

و خواهـان ادامـه مـبـارزه تـا بـه زيـر                   
بر اساس آخريـن    .   کشيدن رژيم هستند  
 هـفـتـه از آغـاز           ۷گزارشات در طول     

 ۱۴۵۰انقالب مردم سوريه بـيـش از          
 ۳۰نفر کشته، هزاران نـفـر مـجـروح،            

 هزار نفر تـحـت     ۶۵هزار نفر زنداني و  
بـر  .   تعقيب نيروها امنـيـتـي هسـتـنـد          

اساس آخرين اخبار منـتـشـر شـده در            
 تير در همبسـتـگـي    ۱۶روز پنجشنبه  

بــا مــبــارزات مــردم در حــمــاه و در               
اعتراض به محاصره اين شهر هـزاران      
نفر از مردم در شـهـرهـاي مـخـتـلـف                
سوريه از جـملـه در مـنـاطـق الـقـدم،                 
دومــا، حــجــر االســود در دمشــق و              
هــمــچــنــيــن در شــهــرهــاي حــمــص،            
ديرالزور، القامشلي و الرستن تـجـمـع         
ــه                 ــان دادن ب کــرده و خــواســتــار پــاي

ايــن .   مــحــاصــره شــهــر حــمــاه شــدنــد        
اعتراضات گسترده هـمـچـنـان ادامـه           

  .دارد
اعتراض به آزادي : مصر

 سرکوبگران
آنچه در مصر ميگـذرد را تـنـهـا            

يـک  .   ميتـوان ادامـه انـقـالب نـامـيـد             
کشاکش و درگيري هرروزه با حاکمين      

. نظامي که مردم آنها را نميـخـواهـنـد     
هفته گذشته اعتراض مردم مصـر در        
چندين شهر به چـگـونـگـي مـحـاکـمـه              
سـران رژيـم ســابـق  و بــويــژه احــکــام                
صادره در باره متـهـمـان بـه سـرکـوب              
مردم در جريان انقالب، جـريـان پـيـدا            

يک قاضي دادگـاه در قـاهـره بـا             .   کرد
 ۱۰ دســتــور آزادي       صــدور حــکــمــي  

مـامـور پـلــيـس را بـه قـيــد وثــيـقــه                  
مردم و خانواده هاي جـان   .   صادرکرد

باختگان انقـالب مصـر بـه مـحـض             
ــايــي                  ــرپ ــا ب ــيــدن ايــن خــبــر، ب شــن
اعتراضات گسترده اعالم کردند کـه       
آزاد شــدگـان در زمــره مــامـوريــنــي           
هستند که در جريان سرکوب انقالب      
مردم بويژه در ميدان تحريـر شـرکـت       

بدنـبـال   .   داشته و بايد محاکمه شوند 
 روز دوشنبه گذشته صدهـا نـفـر از            آن

خانواده هـا و بـازمـانـدگـان            اعضاي  
جان باختگان انقالب در اعتراض بـه       
احکام صادره، به ساخـتـمـان دادگـاه          

بطور همزمان  .   در قاهره حمله کردند   
گروه ديـگـري از آنـهـا يـک بـزرگـراه                  
اصلي از قـاهـره بـه شـهـر سـوئـز را                   

. چـنــديـن سـاعــت مســدود نــمـودنــد          
شهرهاي اسکندريـه و شـرم الشـيـخ             

محل برگزاري دادگاههاي محاکمه ( 
، به )عوامل سرکوب در رژيم مبارک

مرکز اعتراضات و رويارويـي مـردم        
شـوراي  .   با حاکمان تبديل شده اسـت     

نظامي حاکم بر مصر که دولت را در 

دست دارد سـعـي دارد مـحـاکـمـات             
نــمــايشــي بــرگــزار کــرده و هــر چــه              
سريعتر به مـحـاکـمـات سـران رژيـم              

دولت تـحـت نـام        .   مبارک پايان دهد  
، مـردم و      " آشتي ملـي و بـازسـازي        " 

بويژه خانواده هـاي جـان بـاخـتـگـان              
انقالب را تحت فشار گذاشتـه تـا از           

  . اعتراض دست بردارند
رفراندوم "مردم با : مراکش
 ساکت نمي شوند" شاهانه

ماهها تظاهرات هاي گسترده بـر       
عليه رژيم و نگراني از مبتال شدن بـه          
سرنوشت سران تونس و مصر، پادشـاه    

رفـرانـدوم   " مراکش را وادار ساخت تـا        
بـا ايـن     .   بـرگـزار کـنـد      "   قانون اسـاسـي   

ــروز                   ــد مــانــع از ب ــتــوان امــيــد کــه ب
اعتراضات گسترده تـر و عـمـيـق تـر               

اما اين رفـرانـدوم تـغـيـيـر         .   مردم شود 
اساسي در وضعـيـت مـردم و تـحـقـق               
خواست هاي آنها بـراي کسـب آزادي           
هاي سياسي، از بين بردن بـيـکـاري و           

. فقر و فساد مالي نداده و نخواهد داد    
بر اساس قانون اساسي جديـد پـادشـاه         
رهبر سياسي، مذهبي و نظامي باقي      

قوانين قضايي به فرمان .   خواهد ماند 
شاه صادر ميشود و تـعـيـيـن قضـات            

در قانون اساسي جديد .   بعهده او است  
ظاهرا برابري مدني و اجتماعـي بـيـن          

امـا بـه     .   زن و مرد تضمين شده اسـت       
رسميت شناختن قوانين مـذهـبـي در          
قانون اساسي و وجـود قـوانـيـنـي کـه               
روابط عشيـره اي را مـورد حـمـايـت               
قرار مي دهد، خود مهمترين نـاقـض          

. برابري زن و مـرد در مـراکـش اسـت             
حــقــيــقــت ايــنــســت کــه نــفــس ايــن               
اصالحات قـدرت مـبـارزه و انـقـالب             
مردم و جنبش زنان را نشان ميدهد و        
مردم به خوبي به اين واقفند و قـدرت           
خودرا مي بينند و بـه هـمـيـن دلـيـل                

از نـظـر نـيـروهـاي          .     کوتاه نمي آيـنـد     
مترقي مراکش بويژه زنـان و جـوانـان            
قانون اساسي جديد جوابگوي خواست   

آنها خواستار تغيـيـر     .   هاي آنها نيست  
جدي در ساختار سياسي و اجتمـاعـي        

در هـفـتـه گـذشـتـه           .   مراکش هستـنـد   
هــزاران نــفــر در شــهــرهــاي ربــاط و              
کــازابــالنــکــا بــراي آزادي زنــدانــيــان           
سياسي و برقراري آزاديهاي سـيـاسـي         

رفـرانـدوم   .   دست بـه تـظـاهـرات زدنـد          
برگزار شده از طـرف سـلـطـان، مـردم              

 .*مراکش را ساکت نخواهد کرد

 
 آخرين تحوالت در سوريه، مصر و مراکش

 محمد شكوهي   

 
دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید ... 

سوسیالیسم به چه منجالبی “ خطر”سوسیالیسم و بدون 
 !بدل میشود
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حمله پي در پي باند خامنه اي بـه           
نزديکان و همکاران دولت احمدي نژاد و 
دستگيري تعدادي از آنها رئيس جمهور 

 تـيـر    ۸اسالمي را ناچار کرد که در روز        
کابينه خود را خط قرمز اعالم کـنـد و            
طرف مقابل را از گذشتن از ايـن خـط             
بترساند و تهديد کـنـد کـه در صـورت               

مسائل را با مـردم در       " ادامه اين حمله    
امـا طـرف مـقـابـل          " .   ميان مي گـذارد    

اعالم کرد که کار از اين حرفها گذشـتـه          
الريجاني رئـيـس قـوه قضـائـيـه             .   است

قــوه قضـائــيـه بــدون       :   "   اعـالم کـرد کـه       
مالحظه روابط، بدون مالحظه بـعـضـي        
عناويني کـه اشـخـاص دارنـد، مسـيـر              

سايت . "   قانوني خودش را طي مي کند     
شفاف نيوز مـتـعـلـق بـه قـالـيـبـاف از                   

بـه رئـيـس      " احمدي نـژاد خـواسـت کـه             
دستگاه قضا نامه بنويسد و تاکيد کند  
که رسيدگي بـه پـرونـده هـمـه مـديـران                 
دولتي از جمله اعضاي کابينه از نـظـر           

و عـلـي مـطـهـري         "   ايشان بالمانع است  
خـط  :   " عضو مـجـلـس اسـالمـي گـفـت            

قرمز بايد قانون و آرمـانـهـاي انـقـالب              
اگـر  .   اسالمي باشد نه دوستـان و رفـقـا          

اتهامي متوجه عضوي از کابينه اسـت       
بايد مانند ديگران احضار و بـازجـويـي          
شود و رئيس جمهور نـبـايـد مـقـاومـت             

اين واکنش ها نشان داد که حلقه  . "   کند
محاصره دولت احمدي نـژاد تـنـگ تـر             

با اين پاسخ ها، احمدي نـژاد       .   مي شود 
نيز چشمه هايي آمد تا نشان دهد که در 

او روز شــنــبــه     .   تــهــديــدش جــدي اســت    
دوازده تير دريک مصاحبه در رابطـه بـا          
موضوع مبارزه با مـواد مـخـدراعـالم           

تمام مرزهاي غيـرقـانـونـي بـايـد           :   " کرد
بسته شود، فالن سازمان، فـالن نـهـاد،          
فالن دستگاه، هر کس يک جا را سوراخ        
کرده و براي خودش مي برد، مي آورد،        
ايــن غــلــط اســت، هــيــچ کــس نــبــايــد             

هــيــچ " و   " .   مصــونــيــت داشــتــه بــاشــد      
وزارتخانه اي حق ندارد مرز يـا اسـکلـه           

" . اي خارج از کنترل گمرک داشته باشـد       

احمدي نژاد در ادامه سـخـنـان خـود از             
رقم دوهزار ميـلـيـارد تـومـان مصـرف              
سيگار در کشور نام برد و گفت اين رقم      

را هم  "   برادران قاچاقچي خودمان  " طمع  
کـه آشـکـارا مـنـظـورش           .   تحريک کـرده  

سران و دست اندرکاران سپاه پـاسـداران         
بعد از صحبت هاي احمـدي نـژاد،     .   بود

محمد علي جعفري فرمانده کـل سـپـاه          
اين بحـثـي انـحـرافـي اسـت کـه               :   " گفت

توسط افرادي که بـه نـظـر مـا ذيـنـفـع                  
از سـخـنـان      . "   هستند، مطرح مي شـود    

سردار جعفري مي توان نتيجه گرفت که 
خشم رئيس جمهور بخاطر کنار گذاشته 
شدنش از شبکه اقتصاد زيرزمـيـنـي و          

موضوع قـاچـاق از       .   بازار قاچاق، است 
طــريــق بــنــادر و اســکلــه هــاي ســپــاه               
پاسداران که تابع هيچ ضابطه و قانونـي   
نيستند، چندين سال است که مـوضـوع        
جنگ و اختالف جناح ها و بحث رسانه 

بر اسـاس    .   هاي جمهوري اسالمي است 
آمار رسمي بيـش از يـک سـوم واردات              

. کشور از طريق قاچاق وارد مـي شـود          
تحريم هاي اقتصادي بر عليه جمهـوري       
اسـالمــي قــاچــاق را يــک رکــن اصــلــي            

سـپـاه   .   اقتـصـاد رژيـم قـرار داده اسـت             
پاسداران در سازماندهـي قـاچـاق کـاال           
نقش اصلي را دارد و تـعـداد زيـادي از             
بنادر و اسکله هاي جنوب کشور بـويـژه    
در مرزهاي جنوبـي در اخـتـيـار سـپـاه                

در سالهاي اخير نقش سپاه در       .   هستند
قاچاق مواد مخدر به ساير کشـورهـاي         
جهان بويژه اروپا موضوع گـزارشـات و          
بحث هاي رسانه هاي بين المللـي بـوده          

 .است
اين افشا گـري هـا خـامـنـه اي را                 
ناچار کرد که براي چندمين بار به جناح 
هاي نظام از عـواقـب ايـن کـار هشـدار               

 تير در جمع تعدادي ۱۳او در روز . دهد
از فرماندهان سـپـاه بـه سـوء اسـتـفـاده               

بـگـو   " دشمنان اشاره کـرد و گـفـت کـه               
هـراس از    " .   مگو ها را آشکار نـکـنـيـد         

مردم را مي توان در اين جمالت رهـبـر           
جدال با دار و دستـه احـمـدي          .   نظام ديد 

نژاد و حذف او بايد بي سر و صدا انجام 
اما تالش خامـنـه اي بـي فـايـده            .   شود

است، جدال هاي درون نظام را نمي توان 
ايـن  .   اختالفات عادي سياسـي دانسـت      

نزاع ها بسيار عميق و حاد است و ديـر          
نـخـواهـد بــود کـه وارد مـرحلـه حــذف                 
فيزيکي طرف مقابل و کشمکش هـاي        

حکومتي ها ميـدانـنـد کـه         .   جدي شود 

مساله آنچنان اسـت کـه اگـر کسـي از               
پنهان کردن نزاع حرف بـزنـد يـا احـمـق              
است و يا فقـط اداي مسـخـره در مـي                

فرمانده کل سپاه در مصاحبه اي   .   آورد
 تير اعالم   ۱۴با خبرگزاري مهر در روز      

کرد قوه قضائيه برخورد با افراد مرتبط 
با جريان انـحـرافـي را بـر عـهـده سـپـاه                  
گذاشته است و بر اساس حـکـم قـاضـي            
دادستاني اقدام به دستگيري اين افـراد        

علي يونسي وزير اطالعات    .   کرده است 
سابق رژيـم در دوره خـاتـمـي  نـيـز در                    
گفتگو با روزنامه شرق در دهم تير ماه         
از شکلـگـيـري گـروهـهـاي تـروريسـتـي               
جديد درون حاکميت جمهوري اسالمـي      
و دست بردن آنها به اسـلـحـه  بـراي بـه               
کرسي نشاندن حـرف خـود، خـبـر مـي               

جنـاحـهـاي مـخـتـلـف جـمـهـوري               .   دهد
اسالمي از ظرفيت توحش يکديـگـر بـا         
خــبــرنــد، بــي اعــتــمــادي و وحشــت از            
يکديگر ارگانهاي مختلـف رژيـم را از           

اين عوامل را مي توان     .   فلج کرده است  
مهمترين داليل ايستادگي احمدي نـژاد      

. در مقابل حمالت باند رقـيـب دانسـت          
وابسـتـه بـه رحـيـم          "   هفت صبـح  " سايت  

چرا راسـتـش را نـمـي           :   " مشايي نوشت 
گوئيد که از ترس واکنش مردم توانايي       
برخورد سـريـع و کـنـار زدن سـريـع را                    

 ." نداريد
عاملي است که که    "   واکنش مردم " 

جناحهاي رژيم يکديـگـر را از آن مـي              
پراکنده تر شدن و شکننده تـر    .   ترسانند

شدن رژيم مي تواند فـرصـت مـنـاسـب             
ديگري براي مـردم فـراهـم کـنـد تـا بـه                  
خيابانها بيايند و بسـاط رژيـم و تـمـام              

  .*جناحهاي آنرا جارو کنند
پذيرش شکست يک طرح 

 بيست و چهارساله
محمود احمدي نژاد در نامه اي بـه        
وزراي علوم و بهداشت و درمـان دولـت          
خود، با بازنشسته کردن بي رويه اساتيد 
دانشگاه و تشـکـيـل کـالس هـاي تـک                
جنسيتي بـدون مـالحـظـه تـبـعـات آن،               

اين حرکت را مـي تـوان         .   مخالفت کرد 
يک شکست ديگر رژيم بـراي اسـالمـي           
کردن دانشگاهها دانست و نامه رئيـس       
جمهور اسالمي را هم مي توان نـمـونـه           

او .   اي از شارالتان گري به حساب آورد       
شنيده شـده    :   " در نامه خود نوشته است    

است که اساتيد بي رويه بازنشسته مـي      
اخـراج و بـازنشـسـتـه کـردن             . . . "   شوند  

اساتيد دانشگاه در دو سال اخير شـدت         
بيشتـري گـرفـت و احـمـدي نـژاد خـود                  
ــعــنــوان رئــيــس شــوراي فــرهــنــگــي              ب

مستقـيـمـا دسـتـور بـازنشـسـتـه کـردن                 
صدها استاد دانشـگـاه را صـادر کـرده            
است، اما در نامه خود تالش مي کنـد         

ايـن  .   که خـود را بـه بـي خـبـري بـزنـد                   
عبارت در مورد طرح تفکيک جنسيتي 

شنيده شـده اسـت       :   " هم بکار رفته است   
که در برخي دانشگاههـا، رشـتـه هـا و              
کالس هاي تک جنسيتي بـدون لـحـاظ           

همه ميدانند ."  تبعات اعمال مي گردد
که اجراي اين طرح در برنامه انتخاباتي      
احمدي نژاد بود و تالش هاي زيـادي از          
طرف شوراي انـقـالب فـرهـنـگـي بـراي              

ايـن طـرح در       .   انجام آن صورت گـرفـت      
کـامـران   .    تصويـب شـد    ۶۰اواسط دهه  

ايـن طـرح     " دانشجو وزير علوم ميگويد  
با "!  سال است که تصويب شده است٢٤

وجود يک عالمه جنايت و لشکر کشـي         
رژيم اسالمي تا بحال در اجراي کـامـل          

اکنون نيز بـا    .   آن کامال ناکام بوده است    
وجود غرولند هايي که بعضي از مراجع 
تقليد در اين مورد مي کنند، جمهوري       
اسالمي تشخيص داده است کـه زمـان          

. براي اجراي اين طرح مناسـب نـيـسـت          
اما احمدي نژاد درميانه دعوا تردستـي      
کرده و سياست عقب نشـسـتـن از ايـن              
طرح شکست خورده را به نام خود ثبـت         

حتي سايت الف متعلق بـه احـمـد      .   کرد
توکلي هم در مطلبي نوشت که خامـنـه        
اي در مــورد اجــراي طــرح تــفــکــيــک              
جنسيتي در دانشگاهها دستوري نـداده      
است و انتساب اين کار را به خامنه اي         

اين سايت هدف . تخريب رهبري دانست
طرح تفکيک جـنـسـيـتـي را بـه آشـوب                

بـراسـتـي    !   کشيدن دانشگاه هـا دانسـت      
جالـب و شـعـف آور نـيـسـت؟ طـرح و                    
سياستي جنايتکارانـه کـه سـالـهـاسـت            
براي عملي کـردن آن تـالش و تـقـال و                 
جنايت کرده اند، امـروز صـاحـب پـيـدا            
نميکند و هرکس گناهش را بـه گـردن             

با وجود تعـطـيـلـي      ! . . ديگري مي اندازد  
دانشگاههـا در فصـل تـابسـتـان آغـاز               
زمزمه هاي اعتراضي دانشـجـويـان در         
مورد بازنشسته کردن اساتيد و اجـراي        
طرح جداسازي جنسي، رژيم را نـگـران          

هر کدام از جناح هاي رژيـم        .   کرده است 
تالش مي کند تـا ايـن حـرکـات را بـه                  
جناح رقيب نسبت داده و خود را از زير         
ــژه                ــوي ضــرب اعــتــراضــات مــردم و ب

بـا وجـود تـمـام         .   دانشجويان خارج کند  
اختالفات هر دو جناح تالش مي کننـد   
تا مانع از بـروز اعـتـراضـات مـردم و                 
بخصوص دانشجويان شوند و بتوانند تا 

برگزاري مضحکه انتخاباتي بعدي باقي 
 .*بمانند

جنبش عليه اعدام و 
 معضل قاتلين دولتي 

 
شرکت دانمارکي لوندبک که تولـيـد     
کـنـنـده دارو و مـواد شـيــمـايـي اســت                  
استفاده از توليدات اين شرکت را بـراي         

. اجــراي احــکــام اعــدام مــمــنــوع کــرد          
تعدادي از ايـاالت آمـريـکـا کـه حـکـم                
اعدام در آنها اجـرا مـي شـود از مـاده                
پنتوباربيتال که توسط شرکت لـونـدبـک        
توليد مي شـود، بـراي اجـراي احـکـام               

ايــن .   اعــدام اســتــفــاده مــي کــرده انــد          
شرکت اعالم کرده اسـت کـه بـر عـلـيـه                
کساني کـه ايـن سـيـاسـت شـرکـت در                  
مورد استفاده از توليدات داروئي آن را        

از .   نقض کنند، اعالم جرم خواهـد کـرد        
مدتي قبل مبارزه وسـيـعـي بـر عـلـيـه                
شرکت لوندبک در رسانه هاي اينترنـتـي        
نظير فيس بوک و تويتر بـه راه افـتـاد و               
دهها هزار نفر از مـردم و بسـيـاري از                
سازمانها و احزاب متـرقـي مـخـالـفـت            
خود را با هرگونه کمک به انجـام اعـدام           

بــاالخــره در مــاه      .   هــا اعــالم نــمــودنــد     
فروردين شرکت لوندبک مخالفـت خـود        
را با استفـاده از پـنـتـوبـاربـيـتـال بـراي                  
انجام عمل اعدام اعـالم کـرد و هـفـتـه               
گذشته اين مـخـالـفـت جـنـبـه قـانـونـي                 

ــرفــت      ــخــود گ در در حــال حــاضــر          .   ب
زندانهاي آمريکا دچـار کـمـبـود مـواد             

. الزم براي اجراي احکام اعدام هسـتـنـد        
قبل از آن شـرکـت هـاي ايـتـالـيـايـي و                   
آلماني هم استـفـاده از تـولـيـدات خـود               
براي اجراي احـکـام اعـدام را مـمـنـوع               

با مـبـارزات وسـيـعـي کـه            .   کرده بودند 
سازمانهاي انساندوست و  بسـيـاري از          
مردم آمريکا به پيش بـرده انـد، اجـراي           
احکام اعدام توسط دولـت هـاي فـدرال           
محلي مـحـدوديـت هـاي زيـادي پـيـدا               

بيشتر اعدام هـا بـه وسـيلـه         .   کرده است 
تزريق مواد سمـي انـجـام مـي شـود و                
شرکت هاي اصلي تـولـيـد کـنـنـده ايـن               

. مواد استفاده از آن را ممنوع کرده انـد    
در حال حاضر اجراي بسياري از احـکـام         
اعدام در زنـدانـهـاي آمـريـکـا بـخـاطـر                 
کمبود مواد سمي الزم، مـتـوقـف شـده           

عمل وحشيانه اعدام مورد تنـفـر       .   است
. و انزجـار اکـثـريـت مـردم دنـيـا اسـت                 

مبارزه براي قتل عمد دولتي بخشي از        
مبارزه مردم جـهـان امـروز بـا تـوحـش               

 .*بازمانده از دوران قرون وسطي است
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از اواســط خــرداد مــاه جــمــهــوري          
اسالمي براي سومين بار در سال جاري       

 امنيـت اخـالقـي و         حطر" اعالم کرد که    
. را بــه اجــرا مــي گــذارد        "     اجــتــمــاعــي

همزمان اعالم شد که به دلـيـل گـرمـي            
اوج گـيـري بـي بـنـد وبـاري و                 " هـوا و      

ايــن طــرح در اســتــانــهــاي       "   بــدحــجــابــي
شمالي و تهران با شدت بيشتري به اجرا 

نيروي انتظامي رژيم   .   گذاشته مي شود  
 نفر، ۴۰۰۰با اعالم دستگيري بيش از 

" طرح امنيت اجتماعي"آغاز دور جديد 
روز .    استان کشور را اعالم کـرد     ۱۰در  
 تير رادان  و احـمـدي مـقـدم خـبـر از             ۶

 ۲۳گسترش اجراي طـرح در بـيـش از              
عالوه بر مبارزه بـا    .   استان کشور دادند  

، نيروي انتظامي اعالم کرد     " بدحجابي" 
را "   امنيت محله مـحـور  " همزمان طرح   

درتهران و چندين شهر بزرگ کشـور بـه           
اواسط هفـتـه گـذشـتـه        .   اجرا مي گذارد  

ساجدي نيا گزارش کار و فعاليت هـاي         
ناجا را در طول دو هفته اي که از اجراي 

وي .   اين طرح مـي گـذارد،  ارائـه داد              
 هـزار    ۲ ساعت بيش از      ۴۸طي  :   گفت

از سـطـح     "   معتاد بي خانمان و بـيـمـار        " 
اردوگـاه  " شهر تهـران جـمـع آوري و بـه                

نــظـارت بــر    .   مـنــتـقــل شـده انـد        "   شـفــق 
هــا و آرايشــگــاهــهــاي مــردانــه،           آتــلــيــه

شــنــاســايــي و پــلــمــپ شــوهــاي لــبــاس         
زيرزميني، آغاز عمليات گشت شبـانـه       
در بزرگراههاي تهران از جمله مهمترين      

. اقدامات  نيروي انتظامي بـوده اسـت         
اين جناب تاکيد کرد کـه اجـراي طـرح             
امـــنـــيـــت اخـــالقـــي در پـــارکـــهـــا و             
تــفــرجــگــاهــهــا، مــمــنــوعــيــت حضــور        
فروشنده مرد در فروشـگـاهـهـاي زنـانـه            
شــنــاســايــي و پــلــمــپ شــوهــاي لــبــاس         

 جرم در طرح ۳۰زيرزميني و برخورد با 
، از جــملــه      " امــنــيــت مــحلــه مــحــور      " 

فعاليتهايي هستند که در دسـت اجـرا           
او هـمـچـنـيـن از اجـراي             .   مـي بـاشـنـد      

عمليات گشت شبانه در بـزرگـراهـهـاي          
حـفـظ امـنـيـت        .     " سطح شهر خـبـر داد      

يــک ســيــاســت   "   اخـالقــي و اجــتــمــاعــي     
. هميشگي جمهوري اسالمي بوده است    

ايـن بــهـانــه رژيــم بـراي ايـجــاد فضــاي               

رژيم تالش مي . سرکوب و ارعاب است
کند به هر بهانه اي اوباش مسلـح خـود           
را در خيابانها و در سطح شهر به حالت         
آماده باش نگه دارد و حضـور نـيـروي              

تـا  .   جايتکار خودرا به رخ مردم بکـشـد       
آنجا که به امنيت اجـتـمـاعـي مـربـوط             
ميشود افشاي جنايات رژيـم، گـزارش         
هاي انتشار يافته از حـمـالت سـازمـان           
يافـتـه اوبـاش رژيـم بـه مـردم، اخـبـار                   
ــم،             ــيــروهــاي رژي تــجــاوزات تــوســط ن
گسترش روزافزون اعـتـيـاد و مصـرف            
مواد مخدر، فحشا و ساير ناهـنـجـاري         
هاي اجتـمـاعـي، نشـان مـي دهـد کـه                 
جمهوري اسـالمـي بـزرگـتـريـن دشـمـن              

جامعـه بـراي     . است" امنيت اجتماعي" 
دستيابي به امنيت واقعي بايـد خـودرا         
از شر اين دشمن خالص کند و خـالص          

  .*خواهد کرد
توپ در زمين چه کسي 

 است؟
 ياشار سهندي

مــحــمــود احــمــدي نــژاد رئــيــس          
جمـهـوري کـه وبـال گـردن جـمـهـوري                 
اسالمي شده است هفته گذشته آدرس      

او اعتـراف   !   را داد "   برادران قاچاقچي " 
کرد که سپاه اسکله هاي اختـصـاصـي         
دارد که از آنجا کاال به صورت قاچـاق      

احــمــدي نــژاد   .   وارد کشــور مــيــشــود     
. مشخصا به قاچاق سيگار اشاره کـرد  

يـعـنـي    "   بـرادران قـاچـاقـچـي       " فرمانده  
سردار محمـد عـلـي جـعـفـري فـرداي               
آنروز ضمن اينکه تاکيد کرد که سـپـاه         
اسکله هاي خصوصي دارد و آنرا حـق        
سپاه خواند به دولـت هشـدار داد کـه              

اشـاره  !   آدرس عوضي در دسـت دارد        
ايشــان بــه ايــن مــوضــوع اســت کــه              
مشايي و بقايي از حـواريـون احـمـدي          

. نژاد  متهم به قاچاق سيگار هسـتـنـد    
الزم به ذکر است که بازار ايران مـمـلـو      
از سيگارهـاي مـتـنـوع اسـت کـه در                

حـجـم   .   سطح وسيع در دستـرس اسـت       
انبوه اين کاال نشـان از ايـن دارد کـه                
ورود اين محصول کار يک قاچـاقـچـي         
خرده پا نيست و نه تنها سيگار بلـکـه          
انواع واقسام کاالهاي ديگر در بـازار          

کاالي که  .   ايران به وفور يافت ميشود    
امروز در ماهـواره تـبـلـيـغ مـيـگـردد               
فرداي آن در بازار ديده ميشود ايـنـهـا       
همه نشانه از يک قاچاق سيستماتـيـک        
و سازماندهي شده و شـبـکـه بسـيـار              
قوي است که فقط از دست کارگـزاران        

متـهـم کـردن      .   اين حکومت برمي آيد   
سپاه به قاچاقي گري اتهام جديدي در        

نزد توده مردم نـيـسـت ايـن را ديـگـر                
ــنــد             ــهــاســت کــه مــردم مــيــدان . ســال

امـا  .   بخصوص قاچاق مواد مخدر را     
اينکه احمدي نژاد در يـک سـخـنـرانـي            
رسمي در باب مبارزه با قـاچـاق کـاال           
ارگان اصلي سـرکـوبـگـر مـردم را بـه                
قاچاق متهم ميکند نشان از اين دارد        
که احمدي نژاد قصد تسـلـيـم شـدن و              

اين يـعـنـي      .  را ندارد" ذوب در واليت" 
احمدي نژاد بـراي خـامـنـه اي و کـل                 
حکومت که به آن دخيل بستـه بـودنـد           
که نجات شان دهد تف سر بـاال شـده            
اســت مــعــلــوم شــده کــه ايــن از آن                  
امامزاده هاست عـوض ايـنـکـه شـفـا            

ــد               ــکــن ــي ــور م ــه ک ــاد  .   دهــد ک ــت اس
دانشگاهي است به نـام صـادق زيـبـا             
کالم، که سينه چاک رفسنجاني اسـت        

رفسنـجـانـي بـدون       " و کتابي با عنوان     
منتشر کرده اسـت تـا چـهـره           "   روتوش

امير کبيري از او در نزد مردم بسازد؛         
چند روز قبل از سخنان اخير احـمـدي          

توپ تو زمين احـمـدي     : نژاد گفته بود 
نژاد است و با او است که تسليم شـود           
و دو ســال بــاقــيــمــانــده از ريــاســت                
جمهوري اش را به سالمت بگذراند يا       
بجنگد که در آن صورت کـارش تـمـام        
است يا استعفايش ميدهنـد يـا عـدم           

احـمـدي   !   کفايتش را صادر ميـکـنـنـد       
نژاد با سخنانـي کـه در مـورد سـپـاه                
گفته نشان داده کـه قصـد جـنـگـيـدن               
دارد و اين بيش از هر چيز به نفـع مـا              

خامنه اي هر چـه نـهـيـب          .   مردم است 
ميزند که حرفـهـاي دشـمـن شـاد کـن               

اما کسي حرفش را نمي خـرد،        !   نزنيد
اين بدان خاطر است که کنترل اوضـاع        

بـا  .   دارد از دست شان در رفـتـه اسـت           
وجود عدم جريان اعتراضات توده اي       
علني و خياباني اما انقالب در عـمـق         
جامعه زنده است، و نيز خيزش مـردم         
مــنــطــقــه بــراي دفــع ديــکــتــاتــورهــا           
بخصوص انقالب سوريه که مستقيما     
به سرنوشت اين حکومت گـره خـورده          
است تمـام حسـاب و کـتـابـهـاي ايـن                 

خـود خـامـنـه       . حکومت را بهم ريخته 
اي در صحبتهاي روز دوشنبه گذشتـه       
ضــمــن ايــنــکــه تــاکــيــد مــيــکــنــد در          
اختالفات ندميد خود طاقت نـيـاورده        
است و بر علـيـه آرزوي احـمـدي نـژاد               
مبني بر تعلق هزار متر زمين بـه هـر           
خانوار تا در آن خانه نقـلـي بسـازنـد و          
گوجـه و خـيـار و گـيـالس بـکـارنـد،                   
موضع ميگيرد تا نشان دهد که عقل       
تو کله اين احمدي نژاد نيـسـت و ايـن             
نشان داد کـه خـود خـامـنـه اي نـيـز                    
کنترلي بر اوضـاع و حـتـي احـواالت             

مـقـاومـت    .   شخصي خودش هم نـدارد    
احمدي نژاد  و جنگيدن او بـراي بـقـا،            

توپ را نه تنها در زمين ايشان بـلـکـه           
در زمـيـن جـمـهــوري اسـالمــي نـگــه               
داشــتــه اســت و هــر کــارگــزار ايــن                 
حکومت که تالش مـيـکـنـد تـوپ را             
دفع کند برعکس محکمتر بـه سـوي          

اما اين توپ  .   شوت ميکند "   خوديها" 
تنها در زمـيـن جـمـهـوري اسـالمـي                 
نيست بـلـکـه در زمـيـن اپـوزيسـيـون                
طرفدار رژيم هم هست، آنها مانده اند       
که طرف کي را بـگـيـرنـد کـه بـاعـث                  

. رسوايي بيـش از پـيـش شـان نشـود              
مقاومت احمد نژاد از هر جهت به نفع       

احـمـدي   .   توده هاي مـردم شـده اسـت          
نژاد همان احمدي نـژاد قـبـل اسـت و               
خامنه اي هـمـچـنـيـن، هـر دو قـاتـل                 
مــردم و غــارتــگــر ثــروت جــامــعــه،            
دعواي اين دو دعوا بر سر بـقـاي کـل             
حکومـت اسـت دعـوايـي کـه عـمـال                 
شيرازه اين حـکـومـت را دارد از هـم               
مي پاشاند و همانگونه که اشـاره شـد         
اين دعوا به نفع توده مردمي است که        
خــواهــان ســرنــگــونــي کــل حــکــومــت       

 *.اسالمي ميباشند

 بازتاب هفته
 

امنيت "دور جديد طرح
 !رژيم" اخالقي و اجتماعي

 محمد شكوهي   

 

حکومت ضد زن 
بزرگترين ناهنجاري 

 اجتماعي

سردار ساجدي نيا رئـيـس پـلـيـس            
تهران بزرگ روز دوشنبه اين هـفـتـه در           
جمع خبرنگاران اعالم کرد که از بيستم 
تير مـاه ورود زنـان بـه چـايـخـانـه هـا                     

او گـفـت ايـن        .   ممنوع اعالم مي شـود    
ــا                    ــورد بـ ــرخـ ــاي بـ ــتـ ــرح در راسـ طـ
ناهنجاريهاي اجتماعي و به درخواست     

البـتـه ايـن طـرح         . مردم ارائه شده است 
هنوز دربرگيرنده همه چايخانه ها نـمـي        

چرا که جـاهـائـي کـه ديـزي سـرا              .   شود
ناميده مـي شـونـد و يـا سـفـره خـانـه                     
هستند  و ظاهـرا بـيـشـتـر خـانـوادگـي                
هستند را نـمـي تـوان بـراي خـانـمـهـا                   

در هـمـيـن چـنـد کـلـمـه               .   ممنـوع کـرد    
سخنان پربار جناب آقاي سردار نـکـات       
فراواني نهفته است که عمق ارتجـاعـي        

وقـتـي   .   بودن ايشان را نشان مـي دهـد         
، "درخواست مردم"ايشان مي گويند به  

منظورشان روشن است که مردم عـادي     
منظور ايشـان    .     کوچه و خيابان نيست   

حاج آقا قـرائـتـي، حـاج آقـا             "   مردم" از  
سيد احمد خاتمي، آيت اهللا علم الهدي، 
يک مشت آخوند ريش و پشم دار و يـا             
گله بسيجي ها و اوباش لباس شخصي     
تحت امر ايشان است که اينروزها  آه و         
ناله اشان از بي حجابي و بـد حـجـابـي             
زنان بلند شده و هر جا بلندگو دستشان      
مي رسد از خطرات جدي که زنان بـراي         
نظامشان ايجاد کـرده انـد ضـجـه مـي             

آخوندهاي مرتجعي که انسـانـهـا       .   زنند
را فقط با غرايز جنسيشان تعريف مي        
کنند و فکر مي کنند هـمـه مـردان از              
ديدن دوچرخه سواري يک دخـتـر جـوان           

ادبـيـات   "   (   شهوتشـان گـر مـي کشـد          " 
و ديدن صحنه هـاي      ! ! )   تيپيک آخوندي 

کشتي مردان ممکن اسـت زنـان را بـه            
احمد خاتمي امام جمعه . فساد بکشاند

موقت تهران حتي از اينهم فراتر رفته و 
گفته بد حجابي تجاوز به حقـوق مـردم          

يعني مردمي که صبح تـا شـب          !   است
دارند قوانين اسالمـي را زيـر پـا مـي               
گذارند، زير بار حـجـاب و آپـارتـايـد و               
جداسازي جنسيتي نمي روند و مردمي 
که وسط شهر برنامه پخش مـوزيـک و           
رقص جمعي راه مي اندازند و راه را بـر          
مامورين حکومتي مي بـنـدنـد، هـمـه           
دارند به حقـوق خـودشـان تـجـاوز مـي               
کنند و حاج اقا سيد احمد بايد بيايند و 
با مامورين تا دندان مسلحشان مـردم        

" دفاع از حـقـوق خـودشـان          " را با قصد    
 !! زنداني و شکنجه کنند

طبق معمول ساجدي نيا هـم بـراي         
توجيه طرحهاي سرکوبگرانه و ضـد زن        

ناهنـجـاريـهـاي     " رژيم به حربه مبارزه با    
تا جائي که به     .   پناه مي برد  "   اجتماعي

اکثريت عظيم مردم ايران، اعم از زن و         
مرد، بر مي گـردد تـنـهـا نـاهـنـجـاري                 
مــوجــود در جــامــعــه کــنــونــي ايــران             
جمهوري اسالمي و دارو دسته اراذل و         

جـامـعـه اي      .   سرکوبش هستند اوباش  
ناهنجار است که دم در قهوه خـانـه و            
چايخانه هايش مـامـور مسـلـح مـي            
گذارد که از ورود نيمـي از جـمـعـيـت              

. فقط به جرم زن بودن جلوگيـري کـنـد       
ناهنجاري جائي است کـه  پـلـيـس و              
نيروي انـتـظـامـي بـيـشـتـريـن کـارش                

نـاهـنـجـاري     .   مبارزه بـا زنـان، بـاشـد         
وقتي است که مردم از دست نيروهاي    
پليسي حتي در حريم خصوصي خـود      
آسايش نداشته باشند  و نـتـوانـنـد در            
خانه هايشان هم بدون ترس مهـمـانـي         

ــد    ــرن ــگــي ــورد          .   ب ــجــاري در م ــن ــاه ن
حکومتي صدق مي کند که بـقـايـش          
به پوشانـدن چـنـد تـار مـوي زنـان و                  
بيرون راندن آنها از امـکـان عـمـومـي            

 .*بسته است
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

اسـکلـه هـاي      " جنگ و دعوا بر سر  
را در عين حال مـيـتـوان در       "   غيرمجاز

زمره افشاگري هاي متعددي بـحـسـاب        
آورد که اينروزها حاميان و دار و دستـه         
هاي احمدي نژاد و خامنه اي در تـالش         
براي از ميدان بـه در کـردن هـمـديـگـر                 

مـي  .   اينجا و آنجـا اعـالم مـي کـنـنـد              
گويم در عين حال، براي اينکـه ايـنـبـار          
رقابت بر سر گلوگاههاي دزدي و فسـاد      
ـــ و هـزار و يـک دزدي يـا                       حکـومـت ـ
جنايت ديگري که سران و مقامات ايـن     
رژيم در طول اين سي و دو سال از ايـن             
بنادر و اسکله ها صادر يـا وارد کـرده             
ــ مستقيما ميان خامنه اي بعـنـوان          اند 
ولي فقيه و ستون فقرات کل حـکـومـت          
و احمدي نژاد به مثابه عزيز دردانـه اي          
که اينروزها بر عليه همه چـيـز و هـمـه              
کس نظام شـوريـده اسـت، درگـرفـتـه و               

سپـاه  " حتي اليه هاي نظامي و امنيتي       
ــ يـعـنـي تـمـامـي سـرمـايـه                "   پاسداران

ــ را هم در امان          آدمکشي و دزدي رژيم 
 !نگذاشته است

ماجرا از آنجا اينبـار بـاال گـرفـتـه              
است که احمدي نژاد طي يک سخنرانـي        

سـازمـان مـبـارزه بـا          " در مراسمي کـه       
ــ به رياسـت قـاضـي      "   قاچاق کاال و ارز   

ــ ترتـيـب داده          سعيد مرتضوي معروف 
بــود، خــواســت شــايــد بــه يــاد دوران               
بازجويي ها و آدمکشي هايش هـم کـه          
شده، تير خالصي بزند بـه جـنـاح ولـي              
فقيه که اينـروزهـا تـمـامـي مـديـران و                
برنامه ريزان دزدي ها و غارتـگـريـهـاي          

. رئيس جمهور را در زنـدان کـرده اسـت        
باصطـالح تـيـر خـالـصـي بـه سـران و                   
سرداران برنامه ريز سپاه پـاسـداران کـه           
به نمايندگي از خامنه اي در تمام اليـه          
هاي حکومت جاسوسي مـي کـنـنـد و            
سي سال اسـت مشـغـول آدمـکـشـي و               

احمدي نژاد تالش داشـت در        .   جنايتند
آن سخنراني بگونه اي نشـان دهـد کـه              
گويا  ديگر کارد به استخوانش رسـيـده         
و  حاميان ديـروز خـود را در سـطـوح                 
ــ امنيتي نظام با هدف پيـروزي         نظامي 

ش مـي    " دولت ظهور " خود و دولتي که     
ــامــد، هــدف قــرار داده اســت            بلــه، .   ن

احمدي نژاد همچنان بـي مـحـابـا دارد            
مـي  !   کل حکومت را افشـا مـي کـنـد            

هـر کسـي يـک جـايـي را بـراي                 " گويد   
خودش سوراخ کرده و مـي بـرد و مـي              

و خطاب به برادران سپاه هشـدار    " !   آورد
مي دهد که از ايـن پـس اگـر هـم مـي                  
خواهند ادوات يا تجهيزات نـظـامـي و          
امنيتي وارد يـا صـادر کـنـنـد، بـايـد                  

او الـبـتـه      !   قانون را مـراعـات نـمـايـنـد          
اينـهـا را در زرورق عـدالـتـخـواهـي و                  

" قانون براي همه يـکـسـان اسـت         " اينکه  
مي پيچد و مي خواهد آنرا بـا زور بـه              
خورد مردم و جـامـعـه بـدهـد و خـود                  
حکومت هم در دستگاههاي مهندسي     
افکارش چنين تـبـلـيـغ نـمـايـد کـه هـر                  
جايي منافع سرشار مالي وجود داشتـه       
باشد، لزوما باندهاي فساد و مـافـيـاي          
قدرت و ثروت هم بوجـود مـي آيـنـد و            

دزدي و آدمکشي و سپـس      !   فقط همين 
دروغگـويـي و سـيـاه کـاري و پـرونـده                  
سازي براي فريب مردم بيشـتـر از سـي            
سال است کـه شـغـل شـريـف تـک تـک                   

  .مقامات اين حکومت است
را کـروبـي     "   غيرمجاز" اسکله هاي   

و نـمـايـنـدگـان اصـالح طـلـب در دوره                  
زمــامــداري خــاتــمــي، اســکلــه هــاي            

خود کروبـي در    . مي ناميدند" نامرئي" 
صــحــبــت هــايــي پشــت مــيــکــروفــن            
مجلس، آنـزمـان کـه ريـاسـتـش را بـر                  
عهده داشت و تمام هم و غمش را مـي           
گذاشت تا جمهوري اسالمـي ثـبـات و           

 اسکله نامرئي گفـتـه   ٣٣تداوم يابد، از    
بود کـه بـاصـطـالح آنـروزهـاي اصـالح               
! طلبان، به هيچ کس پاسخگو نـبـودنـد        

و هم اکـنـون ايـن دور دوبـاره در حـال                   
ســران حــکــومــت    .   تــکــرار شــدن اســت     

اسالمي سي سال بـه روي دزدي هـا و              
و "   نـامـرئـي   .   " جناياتشان اسم گذاشتند  

نـامـيـدنـد تـا در پـرتـو آن                "   غيرمـجـاز  
. بتوانند سهم خـود را افـزايـش دهـنـد              

بتوانند به جان هـم بـيـفـتـنـد و افـکـار                  
از ايـنـرو     .   عمومي را هم فريـب دهـنـد        

بحث و مجادـلـه بـر سـر ايـن بـنـادر و                   
اسکله ها هم مثل هر مـوضـوع مـورد           
اختالف ديگري، سي سـال هـمـواره در           
جمهوري اسالمي باال گرفت و هـر بـار           

تـوان کـنـار زدن        .     مکتوم گذاشته شـد    
فساد و دزدي و جنايت اساسا از عهـده         
کساني که خودشان چنـيـن بسـاطـي را            
مديريت و نظارت مـي کـردنـد، خـارج            

اينها اتفاقا اسکله هـا و بـنـادري          .   بود
کامال رسمي و قانوني بودند اما، چـرخ        

وارونه تاريخ بگونه اي نشـان مـي داد             
که گويا سند اين بنادر را بـه اسـم ايـن               
جانيان زده اند که در معـادالت قـدرت          
ميـان خـودشـان، زمـانـي آنـرا بـدسـت                 
بگيـرنـد و گـاهـي واگـذارش کـنـنـد و                   
سودهاي سرشار و ميلياردي بـه جـيـب          

و بايد گفت سي سال، از اصـالح     !   بزنند
طلب و محافظه کار تـا اصـولـگـرايـان             
خودي و غيرخودي کنونـي حـکـومـت،          

. همين بساط بوده که برقرار بوده اسـت        
اسکله ها و بـنـادري کـه بـنـگـاهـهـاي                 
رسمي دزدي و جنايت سران حکومتنـد       
و هيچ حسابـرسـي و نـظـارتـي هـم در                  

اسکله ها و   .   کارشان صورت نمي گيرد   
بنادري غول پيکر که چـگـونـه مـمـکـن             

بــاشــنــد، مــعــلــوم    "   غــيــرمــجــاز" اســت   
" غيـرمـجـاز   " در واقع، اصطالح   !   نيست

فقط تالش بـراي يـک نـوع          "   نامرئي" يا  
رسميت بخشيدن زيرکانه و فريبکـارانـه       
بــراي دزدي و چــپــاول در روز روشــن               

 . است
 تمام ايـن بـنـد و بسـاط دزدي و                 
چپاول فقط گوشه اي از ثـروت هـايـي              
است که حاکمان مذهبي از جيب مردم       
و کارگران جـامـعـه دزديـده انـد و هـم                  
اکنون، تمام اين به جان هم افتادن ها و          
همديگر را لت و پار کردن هـا بـخـاطـر             
خشم و نارضايتي عميق و بي انـتـهـاي           
همين مردم و جوانان محروم، گرسنه و        

مردم و جوانان معترض و      .   بيکار است 
ناراضي ايـران کـه مـراسـم سـخـنـرانـي                
احمدي نژاد را از رسـانـه هـاي دولـتـي               
مشاهده کردند، سعيد مرتضوي را هـم       

ديـدنـد و در کـنـار           !   در کنار او ديـدنـد      
تمـام ايـن دزدي هـا، آدمـکـشـي هـا،                  
شکنجه ها و تجاوزهاي رژيم اسـالمـي        
را هم در دوره اي که سعـيـد مـرتضـوي             
دادستان تهران بود و بـدسـتـور احـمـدي         
نژاد و خامـنـه اي و سـرداران سـپـاه و                  
بسيج مي کشت و شکـنـجـه و تـجـاوز              

مهره اي بالفطـره  .   مي کرد، بياد آوردند   
آدمکش که حکومت مدتي پيش بـراي       
کنار کشيدنش از تيـررس خشـم مـردم           
معترض در جريان دادگاههاي نمايشي     
بازداشتـگـاه کـهـريـزک، از دادسـتـانـي               
تهران به ريـاسـت سـازمـان مـبـارزه بـا                

مـردم  .   قاچاق کاال و ارز منصوبش کرد  
ايران اين همه را ديدند و مي بـيـنـنـد و            
به همان نتيجه اي مي رسند که معـاون     
رئيس جمهور سابق سوريه اينروزها در       
مــورد رژيــم بشــاراســد بــر زبــان رانــده            

هيچ راهي جز تغيير نـظـام در       :  "   است  
و در مـورد      " !   سوريه باقي نمانده اسـت     

ايران، مدتهاست که وضعيت بدينگونه     

 
تا " نامرئي"از اسکله هاي 

 "!غيرمجاز"اسکله هاي 

مـدتـهـاســت کـه مــردم ايـران ــــ              .   اسـت 
ــ به تغيـيـر کـلـيـت جـمـهـوري                 بدرستي 
ــ با پاهايشان و در خيابان هـا           اسالمي 

مـدتـهـاسـت کـه دزدان          .   ــ رأي داده انـد  
ــه هــاي             ــعــي اســکل ــي  " واق ــامــرئ و "   ن

. را بخوبي مـي شـنـاسـنـد          "   غيرمجاز" 
مي داننـد کـه جـمـهـوري اسـالمـي از                 

خــاتــمــي و اســکلــه هــاي نــامــرئــي تــا           
احمدي نژاد و اسکله هاي غـيـرمـجـاز،        

اين مهم هـر  .   بايد بساطش را جمع کند    
روز بيشتر از روز پـيـش، روشـن تـر و                 
ملموس تر پيش روي مردم، جـوانـان و           
کارگـران بـجـان آمـده ايـران قـرار مـي                  

 . گيرد

 

 تـيـري ديـگـر قـرار            ۱۸در آستانـه      هادي وقفي
داريم سالروز نـقـطـه عـطـف مـبـارزات               
مردم عليه نـظـام اسـالمـي و سـرآغـاز                

. جنبش توده اي براي سـرنـگـونـي رژيـم            
پيشروي پيوسته مبارزه مردم و تقـويـت        
صف سرنگونـي طـلـبـي و هـمـيـنـطـور                 
شفافتر و راديکالتر شدن مطالبات ايـن        

 ۱۲صف از دسـتـاوردهـاي مـبـارزات              
 تـا    ۷۸ تير ۱۸ساله اخير مردم ايران از     

 .به امروز است
 سال پيش مـبـارزات مـردم      ۱۲اگر  

براي مطالباتشان مي توانسـت مـتـاثـر          
از صف بندي هاي درونـي رژيـم بـاشـد،          
دوسال پـيـش ديـگـر مـبـارزه مـردم بـا                  

حـکـومـت اسـالمـي نـمـي            " شعـارهـاي     
" مرگ بر اصل واليت فقيـه    "   و"   خواهيم

ــور        " و    ــات ــکــت ــر دي و حضــور    "   مــرگ ب
ميليوني شان در خيابان ها در مـقـابـل            
لشکر اوباش و اراذل اسالمي، انـقـالبـي         
را رقم زد که گـرچـه هـنـوز بـه پـيـروزي                  
نرسيده است اما هر روز پايه هاي رژيـم           
را سست تر مي کند و از درون و بـيـرون            
بناي حکومت اسالمي را در هـم مـي             

 سال گذشـتـه مـيـل بـه            ۱۲طي  .   شکند
سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي از يـک                
جنبش اجتماعي به انقـالبـي غـول آسـا            
تبديل شد و اين مبارزه طوفـانـي بـه پـا           
کرد که حکومت اسالمي با همه جـنـاح         
ها و صف بـنـدي هـايـش را دارد خـرد                 

 .مي کند
 و در ادامه آن انـقـالب         ۷۸تير    ۱۸

 سرآغاز مبارزه اي جـهـانـي عـلـيـه             ۸۸
امروز هـر کسـي در         .   رژيم اسالمي شد  

دنيا حساب حـکـومـت اسـالمـي را از               
مردم ايران جـدا مـي کـنـد، امـروز هـر                 
انسان شريفي خواهان برچيده شدن نظـام       
اســالمــي اســت، امــروز و در ادامــه                
مبارزات مردم در شيراز و اصـفـهـان و             

تهران و پاريس و لندن سـران حـکـومـت            
اســالمــي آبــروبــاخــتــه تــريــن حــکــام و           
حکومتشان ضد انسان ترين حـکـومـت        

مبارزات مردم ايـران    .   شناخته مي شود  
در معادالت سياسي جهان تاثـيـر گـذار         
و تعيين کننده شده و مـنـاسـبـات بـيـن               
المللي رژيم را تـحـت تـاثـيـر قـرار مـي                 
دهد و همه اينهـا درنـتـيـجـه مـبـارزات               
مردم براي رهايي از شر نظـام اسـالمـي           

 .ست
مردم و به خصـوص جـوانـانـي کـه              
همه آزادي و رفاه و حـرمـت و کـرامـت               
انسـانـي را مـي خـواهـنــد در نــتـيـجــه                  
مبارزات چنيدن سالـه خـود بـه خـوبـي              
مي دانند حکومـت اسـالمـي را نـمـي              
شود مرمت کرد، نمـي شـود اصـالح و             
بازسازي کرد، همه جـنـاح هـا و دسـتـه               
بندي هاي رژيم را تجربه کرده اند و مـي          

 .دانند همه شان سر و ته يک کرباسند
شکي نيست که حکومت اسـالمـي       
تا زماني که بتواند چوبه هـاي دارش را       
برپا کند برقرار خواهد ماند، اما بـنـاي          
جهل و چپـاول و سـرکـوب اسـالمـي را               
بايد در هم شکست، ما مـي تـوانـيـم و              
بايد در ادامه مبارزاتمان بـا مـتـشـکـل            
شدن حول راديکالترين و انسانـي تـريـن          
مطالباتمان، با اتحاد و هـمـدلـي بـراي             
آزادي و رفاه و برقـراري جـامـعـه اي بـر                
اساس حرمت و کرامت انساني بـخـتـک         
حکومت اسالمي را از سر جامعه ايـران   

 .و جهان برداريم
 زنده بايد سوسياليسم

 مرگ بر جمهوري اسالمي
پيروز باد انقالب انساني براي حکومـت       

 انساني
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۱۱ جوالي ۵، ۱۳۹۰تير  ۱۴
     

 
  تير متحد و يکصدا براي ۱۸در آستانه 

 سرنگوني رژيم اسالمي



 8 ١٣٩٠ تير ١٧ انترناسيونال 

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

محمد جـراحـي فـعـال كـارگـري،             
كــارگــر اخــراجــي عســلــويــه و عضــو          

 خرداد بـدنـبـال      ٣٠كميته پيگيري روز  
 اجـراي احـكـام        ١١احضار به شعـبـه       

دادگاه انقالب دستگير و روانـه زنـدان       
دادگاه جمهـوري اسـالمـي او را           .   شد

بخاطر مبارزاتش در دفـاع از حـقـوق           
 ماه زندان محكوم كـرده      ٤كارگران به   

هــمــراه بــا خــانــواده مــحــمــد           .   اســت
جراحي، همراه بـا كـمـيـتـه پـيـگـيـرى                
ايجاد تشكلهاى كـارگـرى ايـران ايـن           
دستگيري و فشار بر روي فـعـالـيـن و          

 .  رهبران كارگري را محكوم كنيم
محمد جراحي قبال نـيـز در سـال           

 به جـرم مـبـارزاتـش در دفـاع از                ٨٦
حقوق كارگران دستگير و در پي آن از      

او در سـال      .   كارش اخراج گرديده بـود    
 ٤گذشته نيز به همين جرم دستگير و        

روز در بازداشت بود و سپس در قـبـال         
مـحـمـد    .     وثيقه از زندان آزاد گـرديـد        

 .جراحي بايد فورا از زندان آزاد شود
 

كارگر زنداني ، زنداني سـيـاسـي آزاد           
 بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ ژوئيه ٥، ١٣٩٠ تير ١٤

بنا بر گـزارشـهـاي مـنـتـشـر شـده               
رضا شهابي فـعـال كـارگـري و عضـو              
هيات رئـيـسـه سـنـديـكـاي واحـد در                 

. وضعيت جسمـي بـدي بسـر مـيـبـرد             
خارش هاي مداوم و زخم شدن پـوسـت         
بدن رضا که در نتيجه آزمايش معلـوم   
شده كه مربوط به چربي کبد اسـت او           

ــدهــد        ــدان     .   را آزار مــي مســئــوالن زن
اقدامي براي معالجه او نكرده و تنـهـا    
به انجام سونوگرافي در بهداری زنـدان        
وعــده داده انــد کــه بــه هــيــچ وجــه                   

. پاسخگوي نياز پزشکـي وي نـيـسـت          
چندي پيش نيـز رضـا دچـار مشـكـل              

خونريزي هـاي مـداوم از بـيـنـي شـده                
و او از بيماريهاي ديگر چون درد        .   بود

جـمـهـوري    .   گردن و كمـر رنـج مـيـبـرد           
اسالمي در قبـال جـان رضـا شـهـابـي               

رضا شهابي بـايـد فـورا      .   مسئول است 
 .  آزاد شود

 خـرداد سـال       ٢٢رضا شهابي از      
گذشته در زنـدان اسـت وهـنـوز حـتـي               

جـرم او    .   وضع پرونده او روشن نـيـسـت    
اعتصابات با شكوه كـارگـران شـركـت        

 و تالش اين كارگران     ٨٤واحد در سال    
براي ايجاد تشـكـل خـود سـنـديـكـاي              

بـه غـيـر رضـا شـهـابـي،              .   واحد اسـت  

منصور اسانلو و ابراهيم مددي دو تن       
ديگر از اعضاي سنديـكـاي نـيـشـكـر            

رضا شـهـابـي و        .   هفت تپه در زندانند   
هــمــه كــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان           
 .سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند

 
كارگر زنداني ، زندانـي سـيـاسـي آزاد            

 بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ ژوئيه ٦، ١٣٩٠ تير ١٥

 
 تلفن تماس با حزب در 

 خارج از کشور
خليل کيوان، دبير کميته خارج          

٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩ 
 تلفن تماس با حزب از ايران

دبير كميته    : شهال دانشفر
سازمانده    

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 :  آدرس پستي

I.K.K , Box: 2110 ,  127 
02 Skärholmen - 

 
 ١١٤ اطالعيه شماره 

 وضعيت جسمي رضا شهابي وخيم است
 رضا شهابي بايد فورا ز زندان آزاد شود 

بنا بر خبرهاي منـتـشـر شـده روز            
 سـال  ٥ تيرماه حكم بدوي ١٣دوشنبه  

زندان بهنام ابراهيم زاده فعال كـارگـري     
و عضــو كــمــيــتــه پــيــگــيــري ايــجــاد            
تشكلهاي كارگري و از فعالـيـن دفـاع          
از حقوق كودك بـه وكـيـل مـدافـع وي               

بهنـام قـبـال      .   خانم محمدي، ابالغ شد   
 دادگاه انقالب رژيـم  بـه          ١٥در شعبه   

 سال زندان و ده سال محروميت از        ٢٠
فعاليت اجتماعي محـكـوم شـده بـود           
كه با اعتراض خانواده و وكيل پـرونـده         

 خرداد ماه دوباره دادگاهـي  ٢٢وي در   

 سـال زنـدان بـراي او            ٥و حكم جديـد      
 .صادر شد

 خـرداد    ٢٢بهنام ابراهيم زاده از        
. سال گذشته تا كنون در زنـدان اسـت           

جرم بهـنـام دفـاع از حـقـوق كـودك و                  
جـرم او مـبـارزه        .   حقوق كارگران اسـت   

. براي داشتن يك زندگي انساني اسـت       
بهنام ابراهيم زاده بايد فـورا از زنـدان            

 . آزاد شوند
فشار و تهـديـد بـر روي فـعـالـيـن                
كارگري و فعالين سياسي، دستگيـري      
و زنداني كردن آنها بايد فورا متـوقـف          

پرونده هاي تشكيـل شـده بـراي          .   شود
فعالين كارگري و فعالين سياسي بايد      

كـارگـران زنـدانـي و هـمـه             .   لغـو شـود    
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان              

 .آزاد شوند
كارگر زنداني ، زندانـي سـيـاسـي آزاد            

 بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ ژوئيه ٦، ١٣٩٠ تير ١٥

 
 ١١٥اطالعيه شماره 

  سال زندان محكوم شد۵بهنام ابراهيم زاده به 

 ١١٣اطالعيه شماره   
محمد جراحي بايد فورا 
 از زندان آزاد گردد

 

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

00447779898968 
 com.gmail@soroush.bahram                     بهرام سروش

0044-7852 338334 
 

 

يداله قطبي از دستگير شدگان 
اول ماه مه شهر سنندج به 

 دادگاه احضار شد
به گزارش منتـشـر شـده از سـوي             
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد        
تشكلهاي كـارگـري يـداهللا قـطـبـي از              
فعالين کارگري شهر سنندج و عضـو         
اين کميته، طي احضاريه اي از سـوي       

تـاريـخ   بـراي    دادگاه رژيم در اين شهر،    
 اين دادگاه احضـار     ٢ تير به شعبه     ٢٢

يداله قطبي چند روز قـبـل         .   شده است 
از مراسم اول ماه مه به همراه سـه تـن        
ديگر از رفقايش به جـرم تـالش بـراي             
برپايي اول مه روز جهاني كـارگـر، بـه            

 ١٢اداره اطالعات احضار و پـس از           
 و   ٥٠ اي        روز بازداشت با قرار وثيقه    

 مــيــلــيــون تــومــانــي از اداره                   ٣٠
  .اطالعات آزاد شدند

خالد حسيني از فعالين كارگري 

 سال حبس ١در شهر سنندج به 
 تعليقي محكوم شد

ــر اســاس         ــزارش        ب ــه    گ ــت ــي ــم ک
 خـرداد مـاه      ٢٨هماهنگي، روز شنبه    

مــحــاکــمــه ي خــالــد حســيــنــي فــعــال         
کارگري و عضو کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي             
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   

 دادگاه انـقـالب     ٢کارگري در شعبه ي     
جمهوري اسالمـي در شـهـر سـنـنـدج              

در اين جلسه ي مـحـاکـمـه     .  برگزار شد 
که فقط چند دقيقه طول کشيد، خـالـد         
حسينـي از فـعـالـيـن شـنـاخـتـه شـده                   
كارگري در اين  شهر به يک سال زندان          

 سـال مـعـلـق شـده            ۵تعليقي کـه در        
خالد حسـيـنـي      .   است، محکوم گرديد  

 تــن ديــگــر از فــعــالــيــن         ٣بــه هــمــراه     
كارگري در اين شهر چند روز قـبـل از            
اول مــاه مــه، احضـار و بـازداشــت و               
سپس به قرار وثيقه ي سـنـگـيـن آزاد              

در مدت بـازداشـت، او و ديـگـر             .   شد

دوستانش تحت فشار قرار گرفتند کـه     
اجبارا از کميته هماهـنـگـي اسـتـعـفـا             

اما بـا مـقـاوت ايـن فـعـالـيـن                 .   دهند
کارگري و اظهار آنان مبني بر ايـنـکـه          
عضويت در تشکل هاي مستقل حـق        
مسلم آنان و قانوني است از عضـويـت        
خـود در کـمــيــتــه هــمــاهــنـگــي دفــاع            

بنا بر همين خـبـر صـدور ايـن           .  كردند
حكم براي خالد تنها به بـهـانـه هـايـي              
نظير انجام مصاحبه صـورت گـرفـتـه           

  .است
شاهرج زماني همچنان در 

 زندان است
بنا به گزارش كـمـيـتـه پـيـگـيـري               

 ١٧ايجاد تشكـلـهـاي كـارگـري، روز             
خـــرداد شـــاهـــرخ زمـــانـــي كـــارگـــر            
ساختماني و عضو كميته پيگيري در       
حالي که در حـال مسـافـرت بـود، در               

تـبـريـز تـوسـط          -ميانـه ي راه تـهـران         

 
 زندان و دادگاه عليه فعالين كارگري

ــوري             ــه ــم ــن اطــالعــات ج مــامــوري
اسالمي از اتوبوس پياده و دستگير و       

هــاي    بــنــا بــر گــزارش     .     زنــدانــي شــد  
مـنـتـشـر شـده از زمـان دسـتـگـيـري                   
شاهرخ تا كنون خبري از وي در دست        

هاي مستمر   نيست و عليرغم پيگيري   

خانواده و وکيلش، اجازه مالقاتي  بـه         
و تـنـهـا روشـن         .   وي داده نشـده اسـت      

شده است كه پرونده او براي بررسي بـه         
 دادگـاه انـقـالب جـمـهـوري             ٤شعبـه    

 . اسالمي در تبريز ارجاع شده است



 ٤٠٨شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه بـه سـايـت زيـر                     
لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا             .   ارسال کنيد)   paypalاز طريق ( 

 : براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد      
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
فواد روشن با      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با                 

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

 : لمانآ   
Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050, Post Bank  
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
: شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779  81 

BIC: NWBK GB 2L 
  :  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد             

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  :   از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي  : کانادا و آمريکا    

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

 
سرنگوني حکومت و درهم شـکـسـتـن         
نظام جـمـهـوري اسـالمـي بـه مـعـنـي                 

 :تحقق اهداف زير است
خلع يد ولي فقيه، رئيس جمهور و       -١

 كليه مقامات دولتي از قدرت
 
بازداشت فوري و محاکمه عـلـنـي          -٢

ســران و کــلــيــه مــقــامــات جــمــهــوري          
اسالمي که در تمام طول حاکميت اين       
رژيم مسئول، آمر و يا عامل کشـتـار          

 و جنايت عليه مردم بوده اند
 
انحالل فوري وزارت اطـالعـات و          -٣

همه نـهـادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                  
 سرکوبگر و مسلح حکومت

 
ــوه             -٤ ــت، مــجــلــس، ق ــحــالل دول ان

قضائيه، دادگاهها، بنيـادهـا و سـايـر           
ــي و                  ــاســي و اجــرائ ــادهــاي ســي ــه ن

 ايدئولوژيک رژيم
 
الــغــاي قــانــون اســاســي، قــانــون            -٥

مجازات اسـالمـي، قـانـون قصـاص،            
قانون کار و ساير قوانين ضد انسـانـي          

 جمهوري اسالمي
جــنــبــش ســرنــگــونــي هــمــچــنــيــن      
بمنظور جلوگيري از بازگشت و اعـاده        
قــدرت ارتــجــاع در اشــکــال ديــگــر،            

ممانعت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                    
مهندسي قدرت از باالي سر مـردم، و         
براي ايجاد شرايطي که مردم بتـوانـنـد         
آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نظـام     
حکومتى آتى را تعـيـيـن کـنـنـد بـراي               
تحقق اهداف زير پـيـگـيـرانـه مـبـارزه              

 .ميکند
 
آزادي فوري و بيقيد و شرط کـلـيـه           -١

 زندانيان سياسي و عقيدتي
 
 .لغو مجازات اعدام -٢
 
لغو حجاب اجـبـاري و جـداسـازي            -٣

لـغـو فـوري هـمـه قـوانـيـن               .   جنسيتـي 
 .تبعيض آميز نسبت به زنان

 
جدائي کامل مذهب از دولـت، از         -٤

ســيــســتــم قضــائــي و از آمــوزش و                
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي              .   پرورش

ــعــنــوان عــقــيــده و امــر                 مــذهــبــي ب
 خصوصي افراد

 
اعالم و تضمين آزادي بـي قـيـد و             -٥

شــرط عــقــيــده، بــيــان، اجــتــمــاعــات،        
مطبوعات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،           

 تشکل و تحزب
 
برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي          -٦

براي همه شهروندان کشور مستقـل از        

مذهب، زبـان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،               
 مليت و تابعيت

 
حسابرسي مالي از کليه مقامـات       -٧

حکومت و وابستگانشان و همچـنـيـن        
کليه موسسات و بنيادهاي مـذهـبـي،      
ــظــامــي جــمــهــوري               ــتــصــادي و ن اق

مصــادره امــوالــي کــه ايــن       .   اســالمــي
مقامات و موسسـات از راه دزدي و            
غارت اموال مردم تصاحب کرده اند و       
صرف آن در خدمت رفـاه هـمـه افـراد               

 جامعه
 
تامين فوري مبرم ترين نـيـازهـاي          -٨

افزايش فوري دستمـزد    .   رفاهي جامعه 
و حقوق متناسب با سطح هزينه هـا و         
مـنــطــبــق بــا آخـريــن اســتــانــداردهــاي         

رايـگـان کـردن فـوري         .   زندگـي امـروز    
 .طب و آموزش و پرورش

 
ضامن تحقق اهداف فوق قدرت مـردم    

مـردمـي کـه بـا انـقـالب خـود                .   است
جمهوري اسالمي را سرنگون کرده انـد   
بايد متحد و متشکل به حضور فـعـال      
در عرصه سياست ادامـه دهـنـد، هـر             
نيروي مانع تحقق اهداف فوري فوق و       
کل خواستهاي انقالب را کنار بزنند و      

 .اداره امور را خود در دست بگيرند

 منشور جنبش انقالبي براي سرنگوني جمهوري اسالمي
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 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

 
 کمک مالي ارديبهشت  ماه حوزه انترناسيونال     

 ) هفتصد هزار تومان   ( هفت ميليون ريال  
 

 دو تصوير از ميز اطالعاتي ايران سوليداريتي
  در گوتنبرگ سوئد

عكسي از تظاهرات در همبستگي با مبارزات مردم سوريه ، 
 در برلين آلمان



 10 ١٣٩٠ تير ١٧ انترناسيونال 

ريچارد داوکينز چهره سـرشـنـاس        
منتقد مذهب از اين روز دفاع کـرد و          
در سايت خود از همگان دعـوت کـرد          

 .به اين حرکت جهاني بپيوندند
کميته بين المللي عليه سنگسـار       
ــران                    ــون بــراي هــمــه و اي و يــک قــان
سوليدارتي از همگان دعوت ميکنند     

 جوالي بـهـر   ۱۱روز دوشنبه اين هفته  
طريق ممکن به سنگسارها در ايـران         
و در هـرجـاي ديـگـر دنـيـا اعـتـراض                  

  اطـالعـيـه مـا در مـورد روز                  .کنند
جهاني عليه سنـگـسـار بـا اسـتـقـبـال               

 ،شخصيت هاي سرشناس بين المللي    
و از جمله ريچارد داوکينز و پتر تاچـل   

ــرم       ، ــم اک ــل ــفــن الو           ، اه  و   ، اشــت
نويسندگان و فعالـيـن مـدافـع حـقـوق             

از شـمـا نـيـز        .   انساني روبرو شده است   
دعوت ميکنيم از اين فراخـوان دفـاع         

  ريچارد داوکينز در سايت خود       !کنيد
 جوالي روز جهاني عـلـيـه       ۱۱:   نوشت

سنگسار از جمله توسط مريم نـمـازي        
مريـم نـمـازي يـک         .   سازمان مي يابد    
 يک مبارز شـجـاع      ،انسان فوق العاده    

مدافع حقوق زنان درمعـرض خـطـردر         
ايران و در همه کشورهـايـي اسـت کـه           
اسالم آنهـا را تـحـت سـتـم قـرار داده                  

لطفا از اين حرکت جهاني دفاع      .   است
 .کنيد

 
به کدام مناسـبـت روز جـهـانـي            

 عليه سنگسار انتخاب شد؟
 جـوالي    ۱۱ده سال قبـل در روز          

زندان اوين شاهد يک جـنـايـت عـلـيـه              
 سـالـه     ٣۱مريـم ايـوبـي        .   بشريت بود 

 در   ، سـالـه       ۸ و     ۶مادر دو کـودک        
 ،حاليکه از وحشت سـنـگـسـار شـدن           

 با يک بـرانـکـارد بـه       ،بيهوش شده بود  
محل اجراي حکم سنگسار در نزديـک       
ديوار زندان اوين منتقل و سـنـگـسـار           

اين حکم در دوره خـاتـمـي اجـرا             .   شد
 .شد

کميته بين المللي عليه سنگسـار       
 کـمـپـيـن گسـتـرده بـيـن               ،همان زمان 

. المللي عليه اين حـکـم سـازمـان داد           
صدها نفر طومار اعتراض بـه حـکـم            

 ،سـنـگـسـار مـريـم را امضـا کـردنــد                
نهادهاي متعدد بين المـلـلـي بـه ايـن             
حکم اعتراض کردند و عليرغـم هـمـه          

 اجراي حـکـم بـا دو          ،اين اعتراضات   
 جـوالي    ۱۱بار به تعويق افـتـادن در           

  همان زمان از دفتر خاتـمـي         .اجرا شد 
با دفتر کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                    

 ،سنگسار تماس گرفـتـنـد و گـفـتـنـد             
سنگسار به حفظ نهاد خانواده کـمـک         
ميکند و خود زنان حواهان آن هستند       
و چرا عـلـيـه آن کـمـپـيـن اعـتـراضـي                   

حکومت اسـالمـي     .   سازمان ميدهيد 
ايران فعالين عليه سنگسار را تهـديـد        
کرد و هر آنچه در توان داشـت عـلـيـه              
اين کمپين بکار گرفـت و در نـهـايـت              
مريم ايوبي کارمند شـرکـت نـفـت را             

 .سنگسار کرد
مريم تنها قربانـي سـنـگـسـار در            

حــکــومــت  .   ايــران نــبــوده و نــيــســت         
اسالمي ايران بنا به گزارشات رسـانـه         
هاي رسمي خود تا کـنـون و در طـول              

نـفـر را     ۱۵۰سي و دو سـال حـداقـل              
اين نـمـونـه بـارز        .   سنگسار کرده است  

 کميته بين   .جنايت عليه بشريت است   
المللي عليه سنگسار به همراه چندين      
سازمان بين الـمـلـلـي مـدافـع حـقـوق                

 جوالي را روز جـهـانـي         ۱۱انسان روز   
عليه سنگسار ناميـده و ايـن روز در             
دنــيــا تــا کــنــون از ســوي نــهــادهــاي             

 .متعددي به رسميت شناخته است
 جوالي را در سـراسـر         ۱۱امسال  

جهان به ياد و بـراي نـجـات سـکـيـنـه                
. محمدي آشتياني برگزار خواهيم کرد    

بعد از يک کمپين بسيار گسترده بـيـن         
 بعد از اينکه دنـيـا مـتـوجـه             ،المللي  

اين جنايات شده و به آن عکس العمل        
 جــوالي امســال در         ۱۱  ،نشــان داد   

هرجايي که امکانش باشد با برگـزاري   
برنامه هاي متعدد و از جـملـه فـالش           
موب و ميتينگ و جلسات سخنراني      

سعي کنيد از اين حـرکـت دفـاع          . . .   و  
کرده و عکس و فيلم برنامه هاي خود        

 .را براي ما ارسال کنيد
جــنــبــش اســالمــي و جــريــانــات         
تروريست اسالمي بايد بدانند که دنيا      
اکنون متوجه اين جنايات اسـت و در        

  جـمـهـوري        .مقـابـل آن مـي ايسـتـد           
اسالمي ايران که سـکـيـنـه مـحـمـدي              
آشتياني و وکيل او يعني هوتن کـيـان         
را به گروگان گـرفـتـه بـايـد بـدانـد کـه                  
راهي ندارد جز آزادي سکينه و هـوتـن         

  .اين دو بايـد فـورا آزاد شـونـد            .   کيان  
کمپيـن نـجـات سـکـيـنـه يـک نـقـطـه                    
درخشان در دفاع بشـريـت مـتـمـدن و             
مدرن از انسانـيـت و حـقـوق انسـانـي               

ميليونها نفر به اين حکم سبعانه      .   بود
 در صـد      ،و وحشيانه اعتراض کردنـد    

شهر دنيا مردم به خـيـابـان رفـتـنـد و                
رسانه هاي متعددي در مورد سکينـه       

آخرين اظهار نظر جـمـهـوري        .   نوشتند
اسالمي در مورد سکينه اين بـود کـه          

" ;   مقامات استان آذربايجان گـفـتـنـد        
خانم آشتياني دوره زندان را ميگذارند      
و هنوز معلوم نيست در مـورد بـقـيـه             

در حـقـيـقـت      "   اتهامات او چه ميکنيم   
جمهوري اسالمي ايران سکينـه را بـه          
گروگان گرفته و هر تصميم در مـورد           

 .او ممکنست بگيرد
کــمــيــتــه بــيــن الــمــلــلــي عــلــيــه            

 نهاد ايـران سـولـيـدارتـي و            ،سنگسار
قانـون بـرابـر بـراي هـمـه از هـمـگـان                    
دعوت ميکنند در روز جهاني عـلـيـه         
سنگسار دو شنبه هـفـتـه آيـنـده بـهـر                

 به سنگسار اين نمـونـه       ،طريق ممکن 
توحش و بربريـت اسـالمـي اعـتـراض            
کرده و خواهان آزادي فوري سکينـه و         

 .هوتن کيان شوند
 کميته بين المللي عليه سنگسار

 ايران سوليدارتي
 قانون برابر براي همه

  ۲۰۱۱جوالي  ۵
 ۲اطالعيه شماره  

نامه سيروس نورسته فيلمساز 
در مورد " سنگسار ثريا ميم" فيلم 

 روز جهانى عليه سنگسار

در سـال   "   سنگسار ثريا ميم  "   فيلم
ايـن  .    در امريکا سـاخـتـه شـد        ۲۰۰۸

فيلم در دنـيـا تـوجـه هـاي زيـادي را                   
بخود جلب کرد و سنگسار را در دنيـا         

کـارگـردان   .   بيش از پيش مطـرح کـرد       
ايشـان  .   اين فيلم سيروس نورسته بـود      

در دفاع از فراخوان کميته بين المللـي        
عليه اعدام و نهاد قـانـون بـرابـر بـراي              

 ۱۱ بـراي      ،همه و ايران سوليـدارتـي        
 ،جوالي روز جهاني عليه سـنـگـسـار        

نامه اي براي ما ارسال کرده است کـه          
 .در اينجا آنرا مالحظه ميکنيد

نــورســتــه مــيــنــويســد کــه ثــريــا           
منوچهري در روسـتـاي کـوهـپـايـه در             

او از هـمـسـرش        .   ايران سنگسـار شـد     
تقاضاي پرداخت محارج فرزندانش را     

همسر ثـريـا از يـک سـيـسـتـم               .   داشت
قانوني در ايران استفاده کرد يعنـي از         
قانون شريعه که متکي بر تبيـعـض و          
شکنجه و تحت فشار گذاشتن مردم و      

سرگذشت ثريا نمونه .   بويژه زنان است   
اي از رفــتــار وحشــيــانــه حــکــومــت             
اسالمي در مورد زنان بود و سـيـروس         
وارسته خواهان پايان بخشيده شدن بـه       
اين رفتـار غـيـر انسـانـي اسـت او از                  

کمپين ممنوعيت فوري سـنـگـسـار و        
کمپين کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                    

 .سنگسار دفاع ميکند
ما يکبار ديگر از همه نـهـادهـاي         
مدافع حقوق انساني و از شـخـصـيـت           
هــا و هــنــرمــنــدان و نــويســنــدگــان و            
مخالفين سنگسار دعوت مـيـکـنـيـم          
کــه در آســتــانــه روز جــهــانــي عــلــيــه            

 جوالي از کـمـپـيـن مـا             ۱۱سنگسار  
 .دفاع کنند

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 قانون برابر براي همه

 ايران سوليدارتي
 ۲۰۱۱جوالي  ۵

 ٣اطالعيه شماره  
واشنگتن پست خبر روز جهاني 
 عليه سنگسار را انعکاس داد

شوراي زنان بلژيک از اين فراخوان      
استـقـبـال کـرده وبـيـانـيـه اي بـه ايـن                     

 .مناسبت صادر کرد
سازمان اومانيستهاي امريکـا از     

  جوالي دفاع کرد۱۱فراخوان 
تا کـنـون در شـهـرهـاي لـنـدن و                  
پاريس و در هلند اعالم تظـاهـرات از          
سوي سازمانهاي بـيـن الـمـلـلـي شـده              

 .است
واشنگتن پست نـوشـت يـکـسـال           
قبل سازمانهاي مدافع حقوق انسانـي      
از سراسر جهان توجه ها را بـه حـکـم              
سنگسار سکينه محمـدي آشـتـيـانـي           

 جوالي را   ۱۱اکنون روز   .   جلب کردند 
از سوي سازمانهاي متعددي بـعـنـوان       
روز جهاني عليه سنگسار ناميده شده     
و قــرار اســت در ايــن روز بــاز هــم                    
ميتينگهاي عليه سـنـگـسـار و بـراي            
نجات سکـيـنـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي                

واشنـگـتـن پسـت ادرس         .   برگزار شود 

 

 
 جوالي روز ۱۱دوشنبه 

 ! جهاني عليه سنگسار است
ريچارد داوکينز چهره سرشناس 

 !نيز از اين روز دفاع کرد

١١صفحه    

 ۴اطالعيه شماره  
 جوالي روز جهاني عليه ۱۱ 

به اين حرکت بين ! سنگساراست
 !المللي بپيونديد

هفت سال قبل در يـک جـلـسـه بـا                
حضور چندين سازمـان مـدافـع حـقـوق           
انسانـي و از جـملـه نـمـايـنـدگـانـي از                    

 سـازمـان     ،سازمان عـفـو بـيـن الـمـلـل            
 سازمان زنان تره ،جهاني عليه شکنجه 

ده فام و کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                      
سنگسار و چند سازمان ديگر در مورد 
ضرورت و مـبـرمـيـت اعـالم يـک روز                
بعنوان روز جـهـانـي عـلـيـه سـنـگـسـار                 

در مورد اينکه چـه روزي      .   صحبت شد 
به عنوان روز جهاني علـيـه سـنـگـسـار             

 مباحثاتي وجود داشـت و       ،اعالم شود 
در نهايت پيشنهاد مينا احدي تصويب 

روزي معـطـوف بـه ايـران بـدلـيـل               .   شد
اينکه بيشترين احـکـام سـنـگـسـار در              

 ۱۱.   ايــران اعــالم و اجــرا شــده اســت            
جوالي روز سنگسار شدن مريم ايـوبـي         
به عنوان روز جهاني علـيـه سـنـگـسـار             

 .تصويب شد
 ۸ و     ۶روزي که مـادر دو کـودک           

 سـالـه در زنـدان اويـن             ٣۱ زني ،ساله  
مريم ايوبي بـعـد از       .   سنگسار شده بود  

يک کمپيـن گسـتـرده جـهـانـي در دوره                
 سبعانه و وحشيانه سنگـسـار       ،خاتمي  

مريم را در حاليکه از ترس بيهوش . شد
 با برانکارد به محل اجراي حـکـم          ،بود

در کــنــار ديــوار زنــدان اويــن آورده و                
پاسداران و شکنجه گران او را سنگسار  

اکــنــون روز جــهــانــي عــلــيــه        .       کــردنــد

. سنگسار در دنيا شناخـتـه شـده اسـت           
هنوز سازمان مـلـل ايـن روز را ثـبـت                
نکرده و بايد براي تثبيت اين روز تالش 

اما سازمانهاي متعددي اين روز      .   کرد
درباالي اين  .     را به رسميت شناخته اند    

صفحه پوستربزرگترين سازمان مـدافـع      
را بـه    "   تره ده فـام       "   ،حقوق زن از آلمان   

مناسبت روز جهاني علـيـه سـنـگـسـار            
 جـوالي    ۱۱امسال .     مالحظه ميکنيد 

در همه جا به خيابان ميـرويـم و اعـالم             
ميکنيم که سنگسار در همه جـا بـايـد           

همه محکوميـن بـه      .   فورا ممنوع شود  
سنگسار از زندانها در ايـران و در هـر              

 ،کشور ديگري که مـحـبـوس هسـتـنـد           
سـکـيـنـه مـحـمـدي          .     بايـد آزاد شـونـد       

 .آشتياني بايد فورا از زندان آزاد شود
از همه عالقمندان دعوت ميکنيم     
به اين حرکت جهانـي پـيـوسـتـه و بـهـر                
طريق ممکن به جنبش عليه سنگـسـار       

 جوالي در ۱۱روز دوشنبه .  کمک کنند
هر جـايـي کـه هسـتـيـد مـيـتـيـنـگ و                     
تظاهرات سازمان دهيد و اين حرکت را 

تا کنون شـخـصـيـت       .     گسترده تر کنيد  
هــاي ســرشــنــاســي هــمــچــون ريــچــارد         
داوکينز از ايـن حـرکـت دفـاع کـرده و                 
سازمانهاي مدافع حقوق زن در هلند و        
انگليس و امريکا فراخوان به تظاهرات      

کمـک کـنـيـد ايـن حـرکـت را                .   داده اند 
 .گسترده تر کنيم

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 قانون برابر براي همه

 ايران سوليدارتي
 ۲۰۱۱جوالي  ۶
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جمهوري اسالمي ايران قصد اعدام     
اتهـام او    .   پدر دو کودک در ايران را دارد      

دست کشيدن از اسالم و گرويدن به ديـن     
 .مسيحي است

 ساله بود که از ۱۹يوسف ندرخاني 
او ساکن شهر الکان    .   اسالم دست کشيد  

ــنــکــه در مــدرســه                    ــيــل اي ــدل ــود و ب ب
  از معلمين درخواست،فرزندانش

نموده بـود کـه درس قـران و ديـن                 
اسالم به فرزندانش ندهند و گفته بود که 

 او را دسـتـگـيـر           ،ما مسيحي هستيـم   
 .وروانه زندان کردند

همسر يـوسـف نـدرخـانـي نـيـز کـه                
 نيز قبال دستگير و بـه      ،مسيحي است   

 کــه   ،حــبــس ابــد مــحــکــوم شــده بــود           
 .خوشبختانه از زندان آزاد شد

 مــهــرمــاه    ۲۰يــوســف نــدرخــانــي      
دستگير شد و سـپـس بـه اعـدام          ۱٣۸۸

 سـال دارد و       ٣۵او اکنون   .   محکوم شد 
 .خطر اعدام هرلحظه او را تهديد ميکند

جمهوري اسالمي ايـران در دادگـاه         
هـفـتـم      ،عالي خودش روز سـه شـنـبـه           

تيرماه اعـتـراض يـوسـف نـدرخـانـي و                
وکالي اين پرونده را نپـذيـرفـت و حـکـم           
اعدام را که در دادگاه استان گيالن عليه 

 .ندرخاني داده بودند را تائيدکرد
اين حکم البته هنوز کتبا به وکال و 
به خود يوسف ندرخاني داده نشـده ولـي        
شفاها به آنها گفته شده که حکم تـائـيـد         

  اکنـون خـطـر اجـراي حـکـم               .شده است 
حــکــومــت .   اعــدام بســيــار جــدي اســت      

اسالمي ايران قصـد بـررسـي اوضـاع و             
مــيــزان اعــتــراضــات بــيــن الــمــلــلــي و           

اگـر  .   اعتراض مردم به اين حکم را دارد      
اعتراضات گسـتـرده نـبـاشـد نـه فـقـط                 
يوسف اعدام ميشود بلکه ممـکـنـسـت         

تعداد زيـادي از کسـانـي کـه از اسـالم                 
دست کشيده و يا به اديان ديگر گرويـده         

 در خطر اجـراي حـکـم اعـدام قـرار            ،اند
  به حکم اعدام يوسف ندرخاني       .بگيرند

 .در همه جا بايد سريعا اعتراض کنيم
حکومت اسالمي ايران بيشـرمـانـه       
قصد اعدام کساني را دارد که از مذهب 
اسالم دست کشيده و يا به مذاهب ديگر 

 .اعتقاد دارند
اينرا بايد در دنـيـا مـطـرح کـرد و                
اعتراضات گسترده اي را به اين جنايت       

 .سازمان داد
 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ۲۰۱۱جوالي  ۱

 
 خطر فوري اعدام يوسف ندرخاني به اتهام ارتداد

 جـوالي را زده و          ۱۱فيس بوک روز      
يکي از سازمان دهندگان ايـن       :   گفته  

حرکت و فعالين کميته بـيـن الـمـلـلـي             
عليه سنگسار چهره سرشناس مدافـع      

. حقوق انساني مـريـم نـمـازي اسـت               
مريم از مسئولين فدراسيون سراسري     
پناهندگان ايراني و سـخـنـگـوي يـک             

او .   قانون براي همه در انگلستان است 
جنبش اسالمي را توتاليتاريسم نوين     

 .نام نهاده است
شواري زنان بلژيک به مـنـاسـبـت          
 جوالي روز جهاني عليه سنگسار ۱۱

بيانيه اي داد و در بـخـشـهـايـي از آن               
 :چنين آمده است

ارزشهاي دمکراتيک جهـانشـمـول      
هستند و ما بايد از ايـن ارزشـهـا در              

سراسر جهان دفـاع کـنـيـم کـدام فـرد                
معقولي امروز در اروپا و يا هر جـاي          
ديگري ميتواند مدافع سـنـگـسـار يـا         

ما دوبـاره  .   ختنه زنان و يا اعدام باشد     
و دوباره مي شـنـويـم کـه در ايـران و                 
نيجريه و عربستان سعودي و سـودان         
و افــغــانســتــان و پــاکســتــان و يــمــن             
مجازات سنگسار هست که بـيـشـتـر          

سنگسـار  .   قربانيان آن نيززنان هستند   
در ايران يک ابـزار سـيـاسـي اسـت در               
دســت يــک حــکــومــت ارتــجــاعــي و           

در روز جـهـانـي عـلـيـه             . . .   سرکوبگـر 
سنگسار مـا زنـان از بـلـژيـک اعـالم                 
ميکنيم که مـمـنـوعـيـت سـنـگـسـار               

 ! همين االن و در همه جا
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 قانون برابر براي همه

 ايران سوليدارتي

 
 ٣اطالعيه شماره  

واشنگتن پست خبر روز جهاني 
 ١٠از صفحه ...عليه سنگسار 

تصويري از جلسه مريم نمازي با پارلمان انگليس در مورد 
 قوانين شريعه

دويچه وله حزب ما را هدف قرار داده         
است براي آنکه هدف و خط سـيـاسـي        
مماشات جويانه و سازشکارانه اي را        
در قـبـال جـمـهـوري اسـالمـي دنـبـال                 

مشکل دويچه وـلـه و ديـگـر           .   ميکند
" خـطـر تـروريسـم      " رسانه هاي مشابـه      

 بـلـکـه بـر عـکـس             ،حزب ما نيـسـت    
مواضع و فعاليتـهـاي ضـد تـروريسـم            

است که حزب مـا     "   خطري" اسالمي و   
براي حکومتها و نيـروهـاي اسـالمـي           

  .در آلمان  ايجاد ميکند
اينکـه دولـت آلـمـان بـا دولـت                  

تروريست جمهوري اسالمي دوسـت و       
شريک معامالت سياسي و اقتصـادي      
است مسئله اي نيسـت کـه بـر کسـي              

در هـمـيـن گـزارش از           .   پوشيده باشـد  
فـعــالــيــتــهــاي تـروريســتــي جــمــهــوري       
اســالمــي در آلــمــان و نــفــوذ اراذل و             
اوباش حکومتي ازطـريـق سـفـارت و            
کنسولگريهاي اين حکومت در بـيـن         

 امـا دولـت       ،اپوزيسيون حرف ميزنـد   
آلمان کماکان بـا حـکـومـت اسـالمـي             
ايــران روابــط حســنــه اي دارد و ايــن             

. حکومت را به رسميت مـي شـنـاسـد          

دويچه وله نيز دقيقا از همين مـوضـع         
پرو جمهوري اسالمي است که گزارش   
فوق را دستـاويـز  شـبـهـه پـراکـنـي و                   
تبليغات غـرض آلـود   خـود عـلـيـه                  

    .حزب ما قرار داده است
اين راديو و ژورناليستهاي نان بـه        
نرخ روز خورش هم امسال و هـم سـال        
قبل با گزارشي غرض آلود و سر و دم          
بريده  از گزارشات نهاد مدافع قـانـون          
اساسي در آلمان چنان وانمود کرده اند       
که گويي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري           
ايران در آلمان مشغول  فـعـالـيـتـهـاي              

ايـن  .   اسـت "   تروريستي" مخاطره آميز   
شبهه پراکني بيمايه تر از آنسـت کـه            

.  تاثيري بر افکار عمومي داشته باشد     

جامعه آلمان و از جـملـه دويـچـه وـلـه               
نقش مينا احدي را به عنوان يکـي از          
رهبران حزب کمونيست کارگري ايران     
و بـه عـنـوان يـکـي از پــيـگـيـرتـريــن                    
شخصيتهاي سياسي جهاني در دفـاع       
از حقوق پايمال شده مردم ايران خـوب        

  .ميشناسند
مشکـل اصـلـي  دويـچـه وـلـه و                  
عناصر اصالح طلب دوم خردادي کـه        
در کنج و زواياي بـخـش فـارسـي ايـن              
رسانه نفوذ کرده اند دقيقا همين دفاع       
بي امان حزب کمونيسـت کـارگـري و           
شخصي مثل مـيـنـا احـدي از مـردم              
ايران در برابر رژيم تروريست جمهوري      

مشکل آنها بـا مـيـنـا         .   اسالمي است 

احدي و حزب کمونيست کـارگـري بـه           
دليل دفـاعشـان از سـوسـيـالـيـسـم و                 
تالش براي سـرنـگـونـي کـلـيـت رژيـم                

 نه ايجاد خطر امنيتي     ،اسالمي است 
  اينجا ديگر بـحـث مـنـافـع           .در آلمان 

يک دولت نيست بلکه تعلق جـنـبـشـي          
جريانات مربوط به ايران است کـه در          

مـردم  .   مقابل هم صف آرايي کرده اند     
هم بايد همين موضوع را بـه روشـنـي           
دريابند که رسانه هـاي فـارسـي زبـان             

 �کشورهاي غربي از جمله دويچه وله     
همانند بي بي سي و صـداي آمـريـکـا            
بــلــنــدگــوي يــک جــنــاح از جــمــهــوري          
اسالمي عليـه جـريـانـات انـقـالبـي و               

 *.سوسياليست هستند

 
...گزارش دولت آلمان و    ١٢از صفحه     

 ، ژوئـن   ۲۶ و    ۲۵ايتاليا روزهاي   
ميـزبـان تـعـداد زيـادي فـعـال مـدافـع                  
حقـوق زن و فـعـالـيـن مـدافـع حـقـوق                    

 .انساني از سراسر جهان بود
نفر دو روز در کـنـفـرانـس و              ٣۰۰

جلساتي با عالقه و سمپاتي بحثهـايـي        
را دنــبــال مــيــکــردنــد کــه در مــورد               

 در   ،گلوباليـزاسـيـون و فـقـر در دنـيـا               
مورد مذهب و دخالـت آن در زنـدگـي             
مردم و زنان و در مورد اسالم سيـاسـي          

 .و سکوالريزم بود
سخنرانان در يک تظاهرات بـه يـاد         

دهمين سال اعـتـراضـات گسـتـرده بـر              
عليه گلوباليزاسيون در شـهـر جـنـواي            
ايتاليا حضور يافته و ياد جانباختگـان       
راه مبارزه با سرمايه داري و مدافعـيـن         

 .حقوق انسان را گرامي داشتند
 مريـم نـمـازي       ،در کنفرانس جنوا    

جزو سخنرانان اولين پـانـل بـا عـنـوان              
ــي و                     ــاسـ ــيـ ــب سـ ــذهـ ــالم و مـ اسـ

ايـن پـانـل بـا         .   سکـوالريـزاسـيـون بـود       
 هـوزان مـحـمـود         ،حضور مريم نمـازي  

فعال مـدافـع حـقـوق زن از کـردسـتـان                 
 گيتا شاگال فعال مدافع حقـوق       ،عراق  

زن که بدليل انتقاد به جنبش اسـالمـي         
 ،از سازمان عفو بين الملل اخراج شـده       

 .و همچنين سواد بابا عايشا بود
بحـثـهـاي پـرشـور در نـقـد اسـالم                 
سياسي و در نقد بي حـقـوقـي مـطـلـق               
ــا                  ــان در کشــورهــاي اســالم زده ب زن

. استقبال پرشور حـاضـريـن روبـرو شـد           
: مريم نمازي در سخنراني خـود گـفـت          

براي دفاع از حقوق زنان بـايـد بـه نـقـد                
ريشه اي مـذهـب و اسـالم و بـه نـقـد                    
جنبشـي پـرداخـت کـه در کشـورهـاي               
اسالم زده زنـان را از هـر نـوع حـقـوق                   

ــرده اســت                ــحــروم ک ــردي م . آزادي ف
سخنرانان ديگر در پانل اول از جـنـبـه             
هاي مختلف در مورد جنبش اسالمي      
و مقـابلـه بـا آن صـحـبـت کـردنـد کـه                     
مجموع اين سخنرانيها مورد استقبـال      

 .زياد حاضرين قرار گرفت

قبل از آغاز ايـن کـنـفـرانـس بـيـن               
المللي شبکه هاي خبري متـعـددي در         
ايتاليا خبر ايـن کـنـفـرانـس را پـخـش                 
کرده و با سازمان دهندگان و فـعـالـيـن           

 .اين حرکت گفتگو کردند
در اينجا لينک برخي مـطـالـب در         

مورد کنفرانس را ميتوانيـد مـالحـظـه          
 .کنيد

http://
puntoggenova2011.wo
rdpress.com/ 

 سازمان يک قانون براي همه
 ۲۰۱۱ ژوئيه ٣

 
 سخنراني مريم نمازي

 در نقد اسالم سياسي در 
 کنفرانس بين المللي 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

دويچـه  ( بخش فارسي راديو آلمان    
گزارش اداره حـفـاظـت از قـانـون            )   وله

اساسي در آلـمـان کـه هـر سـال تـمـام                   
جريانـات و احـزاب سـيـاسـي چـپ و                 
راست فعال در آلمان را مونيتـور و بـه        
عنوان گزارش خود منتشر ميکنـد را       
بهانه شبهه پراکنيـهـاي نـخ نـمـا شـده              
خود عليه حزب کمونـيـسـت کـارگـري           

 .قرار داده است
در آلمان هر سال اداره حفاظت از      

قانون اساسي يک گزارش مفصل چنـد       
صد صـفـحـه اي در مـورد فـعـالـيـت                  
احزاب و گـروهـهـاي آلـمـانـي و غـيـر                  
آلماني مرتبط با اين کشـور مـنـتـشـر            

اين گـزارش شـامـل بـررسـي            .   ميکند
فعاليـت هـمـه گـروهـهـا و جـريـانـات                  

ــيـــســـت و          ، چـــپ   ،راســـت ــونـ ــمـ  کـ
سازمانـهـاي اسـالمـي و تـروريسـتـي              

در ايـن گـزارش مـنـهـاي              .اسـت . . .   و  
 ،چــهــارحــزب ســوســيــال مســيــحــي          

 سـبـز و لـيـبـرال            ،سوسيال دمـکـرات    
 از بـقـيـه احـزاب و جـريـانـات                  ،آلمان

مختلف آلماني و غير آلماني گـزارش         
از حزب چپ آلمان کـه      .   داده شده است  

اکــنــون در پــارلــمــان ايــن کشــور                    
نــمــايــنــدگــان زيــادي دارد تــا بــقــيــه             
جريانات چپ و راست در آلمان در ايـن       
گزارش دسته بندي شده و مـواضـع و            

 .فعاليتهايشان معرفي شده است
دراين گزارش هر سـال در مـورد           

فعاليتهاي حزب کمونيسـت کـارگـري         
ايــن .   ايــران نــيــز صــحــبــت مــيــشــود         

فعاليتها در کاتگوري فعاليتهاي چـپ      
" و در بخش فـعـالـيـت سـازمـانـهـاي                 

. غــيــر اســالمــي قــرار دارد       "   خــارجــي
دولت آلمان حزب کمونيست کـارگـري        
را يک حزب افراطي و چپ ميداند و از  
اين نـظـر فـعـالـيـتـهـاي ايـن حـزب و                     
نهادهاي که اعضا و کـادرهـاي حـزب          

  !در آن فعال هستند را زير نظر دارد
اما ژورنالـيـسـم بـازاري و سـطـح              
پايين دويچه وله آگـاهـانـه اسـم حـزب             
کمونيسـت کـارگـري را در جـايـي از                
گزارش فارسي خود درج کرده است که      

يکي از وزيران ايالتي عضـو يـکـي از            
خـطـر   " احزاب راست آلمان  در مـورد           

اقدامات تـروريسـتـي جـريـانـات چـپ             
اين ابراز نظر   .   حرف زده است  "   افراطي

ربطي به گزارش دولت آالمان در مورد       
بـراي  .   حزب کمونيست کارگري نـدارد     

قضاوت خـوانـنـدگـان مـا در ايـنـجـا                 
بخش مربوط بـه حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري اين گـزارش را تـرجـمـه کـرده              

 .ايم
 در مـورد      ۲۰۱۰در گزارش سال    

حزب کمونيست کارگري ايران چـنـيـن         
 :نوشته است

حزب کمونيست کارگري ايـران و       "
 از   ۲۰۰۷ و     ۲۰۰۴انشعابات سـال      

 يعني حـزب کـمـونـيـسـت           ،اين حزب  
حکمتيست و اتـحـاد        –کارگري ايران   

کمونيزم کارگري از نظر ايـدئـولـوژيـک          
روي جــهــت گــيــري مــارکســيــســتــي           
لنينيستي و نـظـريـات و آمـوزشـهـاي             

 ۲۰۰۲منصور حکمت کـه در سـال            
 هر سه حزب .فوت کرد متکي هستند

خواهان يک انقالب سوسياليسـتـي در        
ايران هستند که  درنهايت باعث شـود        

. طبقه کارگر قدرت را در دست بگيرد      
حزب کمونيست کارگري حکمتـيـسـت     

 در يـک بـيـانـيـه            ۲۰۰۴اينرا در سال     
علني در مورد استراتژي اين حزب در       

هـدف  (   اولين کنفرانس تصويب نمود     
فوري اين حزب کسب قدرت سـيـاسـي         
ــت                 ــومـ ــکـ ــک حـ ــان دادن يـ ــازمـ سـ
سوسياليستي است که قـدم اول بـراي           
رسيدن به اين هـدف سـرنـگـون کـردن              

 . (حکومت اسالمي است
 ۶ و     ۵در کنگـره اي بـه تـاريـخ              

 حـزب کـمـونـيـسـت           ۲۰۰۹دسامـبـر     
مـانـيـفـسـت انـقـالب          (   کارگري ايران    

را تصــويــب کــرده کــه در آن           )   ايــران   
اعتراضات شروع شـده در مـاه ژوئـن            

 در ايران را که بعد ازانتخابات       ۲۰۰۹
 هـمـچـون     ،رياست جمهوري شروع شد   

ــبـــش                ــنـ ــر از جـ ــاثـ ــتـ ــتـــي مـ ــرکـ حـ
. سوسياليستي و انقالبي دانسته است    

انقالبـي کـه در ايـران در مـاه ژوئـن                  " 
 يـک انـفـجـار و           ، شـروع شـد       ۲۰۰۹

اعتراض عليه فشارهـا و بـروز خشـم             
مردم عليه جنايات حکومت اسالمي      

اين شعـار دانشـجـويـان       ....  ايران است 
در دانشــگــاه تــهــران مضــمــون ايــن             

 ،انــقــالب را نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــد          
 "سوسياليسم يا بربريت

اتــحــاد کــمــونــيــزم کــارگــري نــيــز        
فراخوان سرنگوني حکومت اسـالمـي       
در ايران و فـراخـوان بـه سـاخـتـن يـک                  

" جمهوري سوسـيـالـيـسـتـي مـيـدهـد               
 آزادي ،سرنگون باد حکومت اسالمي   

 زنـده    ، حکومت کـارگـري        ، برابري ،
از "   (   باد جمهوري سـوسـيـالـيـسـتـي             

 ۲۷صفحه اتحاد کمـونـيـزم کـارگـري            
 ٢٠١٠ نوامبر ۱۷ و ۲۰۱۰اوت 

 -حزب کمونيست کـارگـري ايـران       
حکمتيست و اتحاد کمونيزم کـارگـري       

همچـون سـالـهـاي        نيز   ٢٠١٠در سال   
نتوانسته اند با کارهاي علنـي و        قبل    

يا آکسيون توجـهـي  را بـخـود جـلـب                 
 .کنند
 حزب کمونيسـت    ،برعکس اينها .

ــتــشــار مــداوم               ــا ان کــارگــري ايــران ب
گزارشاتي در مورد نقض حـقـوق بشـر          
در ايران از اين موضـوعـات اسـتـفـاده          
کرده و به وسيله فعاليتهاي متـعـدد و          
متمرکز روي موضوعاتي از اين قبيل      

 آکسيونها و مـيـزهـاي اطـالعـاتـي              ،
متعدد سازمان داده و افکار عمـومـي     
را تحت تاثير فعالـيـتـهـاي خـود قـرار            

 .داد  و حضور فعالي داشته است
براي اينکـه مـوضـوعـات مـورد            

نظر خود را در افکار عمومي مـطـرح          
حزب کمونيست کارگـري ايـران         ،کند

امسال نيز هماننـد سـالـهـاي قـبـل از               
سازمانهاي متعدد جـانـبـي اسـتـفـاده           

از جمله و در اينجـا بـويـژه          .   کرده است 
کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                "   بايد از   
کمپين بين المللي دفـاع  "   و  "   سنگسار

و شوراي مرکزي اکـس      "   از حقوق زنان  
که سازماني قانوني و ثـبـت         –مسلم  

بايد اضافه کرد کـه      .   شده است نام برد   
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران نـيـز              
تــوانســت فــقــط تــعــداد دو رقــمــي از           
شرکت کنندگان در جلسات را بـخـود          

ولي اين حزب توانسته ايده     .   جلب کند 
هــاي خــود را در بــيــن اپــوزيســيــون              
جمهوري اسالمي بدليل فعـالـيـتـهـاي          

هـمـه   .   (  بهبود ببـخـشـد   ،گسترده خود 
 ")اين نهادها زير نظر هستند

اين ترجمه کل ارزيابـي و گـزارش          
سازمان حفـاظـت از قـانـون اسـاسـي              " 

در مــورد حــزب کــمــونــيــســت       "   آلـمــان 
هـمـيـنـجـا اشـاره         .   کارگري ايران اسـت   

کنم نفس اينکه فـعـالـيـتـهـاي احـزاب             
سياسي عليرغم اينکه  در چـارچـوب          
آزادي بــيــان و آزادي هــاي ســيــاســي            
فعاليت ميکنند، زير نـظـر نـهـادهـاي           
جاسوسي و اطـالعـاتـي دولـتـي قـرار              
دارد، عالمت سوال بـزرگـي را بـاالي            
سر دولت آلمان قرار مـيـدهـد و جـاي              

و ايـنـکـه      .     بحث و سوال جـدي اسـت        
گــزارش و ارزيــابــي اي کــه از حــزب              

  
گزارش دولت آلمان و 

 ژورناليسم نان
  به نرخ روز خور
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

کمونيست کارگري منتشـر کـرده انـد          
تا چه حد واقعيات اين حزب را کـج و           
معوج بيان ميکند نيز ايـنـجـا مـورد           

 . بحث من نيست
اما در هر حال حـزب در گـزارش           
نهاد مزبورتحت عنوان سـازمـانـهـاي         
چپ غير اسالمي و تـنـدرو   مـورد                
بحث و بررسي قرار گرفته اسـت و نـه            
آنطور که دويچه وـلـه خـواسـتـه اسـت              

وانـمـود کـنــد بــعـنـوان يـک سـازمــان                
حزب چپ آلمان کـه حـزب       .  تروريست

پارلماني اين کشور است نيز زير تيتـر      
مشابهي مورد بحث و ارزيـابـي قـرار           
گرفته است بي آنکه  دويچه وله و يـا            
هيچ رسانه ديگري تالش کـنـد هـيـچ            
نوع شبهه اي در مورد خطر تـروريسـم        

. ايــن حــزب در اذهــان ايــجــاد کــنــد            

 
گراميداشت منصور 

  ژوئيه٩شنبه , حکمت
١٩٥١ - ٢٠٠٢ 

اين دنـيـاي وارونـه را بـايـد از                " 
ايـن  . "   قاعده اش بـر زمـيـن گـذاشـت           

اساس و هدف تالش منصور حکمـت       
در زندگي سيـاسـي اش بـود، کـه در               
مقابل دنيـاي وارونـه سـرمـايـه داري             
ساختن يک دنياي بهتر بدست انسـان        

حـرفـش ايـن      .   ضروري و ميسر اسـت     
بود که انسان بايد خوشبخت زنـدگـي         
کند و اين در گرو انقالب عليه وضـع          

خشـــونـــت " مـــوجـــود اســـت، چـــون          
بورژوازي و دولـت او عـلـيـه انـقـالب               
کارگري، عليه اراده اکثـريـت عـظـيـم           
مردم که زير پرچم طبقه کـارگـر بـراي           
بــرقــراري يــک جــامــعــه نــويــن بــه پــا            
ميخيزند، امري عمال اجتناب ناپذير     

 ".است
گراميداشت ياد منصور حکمـت     
ــوج                 ــا م امســال مصــادف اســت ب
انقالبات خاورميانه و شمال آفـريـقـا،         
بپاخاستن توده ميليوني مردم عـلـيـه        
 .وضع موجود، و تاثيرات جهاني آن

 

 !به اين مراسم خوش آمديد
 :سخنرانان

حميد تقوائي، ليدر حزب کمونيـسـت        
 کارگري ايران

عصام شکري، دبير کمـيـتـه مـرکـزي           
 حزب کمونيست کارگري چپ عراق

 ساعـت  ٢٠١١ ژوئيه ٩شنبه  :   زمان 
  بعدازظهر٣٠:٧
 خيابان يانـگ، نـورت     ٥١٢٠:   مكان

يورك سنتـر، طـبـقـه دوم كـتـابـخـانـه                 
 مرکزي

 :  تلفن تماس 
0014164717138 

ــارج کشــور حــزب                تشــکــيــالت خ
کمونيست کارگري ايران، واحـد شـرق        

 کانادا
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب               
کمونيست کارگري چپ عـراق، واحـد        

 کانادا

 

 

 محمد آسنگران  

١١صفحه     
 :بزودي منتشر ميشود
  ٤٠٨ضميمه انترناسيونال شماره    

 "!غول خفته بيدار ميشود"با عنوان 
 از حميد تقوايي  


