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جــنــگ بــر ســر حــجــاب يــک           
و بـرنـده ايـن        .   جنگ طبقاتي است  

. جنگ بـطـور قـطـع مـا هسـتـيـم                
تاريخ خونبار سي سـالـه جـنـگ و            
کشاکـش بـر سـر حـجـاب ايـن را                 

بــروشــنــي تــاکــيــد مــيــکــنــد کــه           
مــيــتــوانــيــم کــمــر ايــن حــکــومــت        
ــده را از                   ــان ــب م ــق وحشــي و ع

مـيـتـوانـنـد بـاز         .   همينجا بشکنيم 
امـا  .   را بـيـازمـايـنـد       "   زورشان" هم  

 
 بازتاب هفته

 اخبار و رويدادهاي منطقه در هفته اي که گذشت
 سوريه، مصر، تونس، ليبي

  محمد شكوهي   
 وحشت مضاعف در سوريه

  بهروز مهرآبادي
 سانسور منظومه خسرو و شيرين

 ياشار سهندي

 
 !برنده جنگ بر سر حجاب ما هستيم

جمهوري اسالمي بريـتـانـيـاي       
آيا حـتـي طـرح ايـن سـوال            !   کبير؟

اغراق آميز نيست؟ شايد؛ ولي در       
جوهر خود واقعيتي بسـيـار جـدي         

وقتي کـه ديـويـد        .   را بيان ميکند 
کامرون نـخـسـت وزيـر انـگـلـيـس              

يـعـنـي جـوانـان        ( شورشگران لندن   
بيکار و بي آينده اي که به عصيان        

 
 !جمهوري اسالمي بريتانياي کبير

هـرروز  .   زنان ايران سـر تسـلـيـم نـدارنـد            
دارند پرچم اين حکومت را زيـر پـا لـه               

اين جامعه بـطـور قـطـع يـک            .   ميکنند
روز که چندان دور نخواهد بود حـجـاب          
و کل سياست هاي ضد زن و تـفـکـيـک           
جنسـيـتـي را دور خـواهـد انـداخـت و                  

آزادي زنــان آزادي     " فـريــاد خــواهــد زد        
 .و آنرا عملي خواهد کرد" جامعه است

 
 زنده باد جنبش آزادي زن
 مرگ بر جمهوري اسالمي

  ١٣٩٠ مرداد ٢٦

٨صفحه    

 ٤-٥صفحات 

 
 

 

 مصطفي صابر   

داستان اقتصاد جمهوري اسالمي داستان      
گرايشات راست اپـوزيسـيـون    .   جالبي شده است  

و مخصوصا فرقه هاي راستي که خودرا چپ و         
کارگري هم مينامند دارند تز و تـحـلـيـل ارائـه              
ميدهند که اقتصاد جـمـهـوري اسـالمـي دارد              
رشد ميکند و يارانه ها موفـقـيـت آمـيـز بـوده                
است و رژيم دارد متـعـارف مـيـشـود، امـا در                 
باالي خود حکومت دارند از رشد منفي و رشد        
بيـکـاري و رشـد تـورم و نـگـرانـي هـا سـخـن                         

آنچه روشن است صـداي خـرد شـدن        .  ميگويند
چرخهاي اقتصاد جمهوري اسالمي ديگـر دارد        

به حدي که خامنه اي     .   آشکارا به گوش ميرسد   
هم که مدام و به نحو بسيار اغـراق شـده اي از                
موفقيت هاي جمهوري اسالمي سخن ميگويد   
اين هفته کارنامه اقتصـادي را مـنـفـي اعـالم               
کرد و از رشـد مـنـفـي اقـتـصـاد، از افـزايـش                       
بيکاري، افزايس تورم، متحقـق نشـدن اهـداف           

، عملي نشدن اهداف    " سند برنامه بيست ساله   " 
طرح يارانه ها و مشکالت ديگر از ايـن دسـت        

او روز چهارشـنـبـه ايـن هـفـتـه در                .   سخن گفت 
در اشـاره بـه ايـن          "   مديران اقتـصـادي  " ديدار با  

مشکالت اقتصادي جمهوري اسـالمـي گـفـت           
در اوضاع کنوني منطقه و جهان، هر کشـوري         " 

کـه نـتــوانـد از لــحـاظ اقـتــصـادي، عـلــمـي و                     
زيــرســاخــتــهــا از رشــد الزم بــرخــوردار شــود               

پيش از   "   رحمانه مورد تطاول قرار مي گيرد       بي
کمـيـسـيـون     " اين نيز در مجلس اسالمي رئيس       

 
 صداي به گل نشستن 
 چرخهاي اقتصاد

٢صفحه    

بيست و سـه سـال پـيـش يـکـي از                  
هولناکترين کشتارهاي تاريخ مـعـاصـر        
جهان در زندان هاي جمـهـوري اسـالمـي           

طي ماه هـاي مـرداد و          .   بوقوع پيوست 
 بفرمـان خـمـيـنـي سـرکـرده             ٦٧شهريور  

 
 ٦٧ در تابستان ان سياسيقتل عام زندانيدر مورد 

٢صفحه    

داد زيبا و شـعـف آور در            ييك رو 
اين هفته حركتي بود كـه جـوانـان در             
تهران در حمـايـت از كـودكـان كـار و                

جـالـبـي قضـيـه        .  خيابان براه انداختند 

اينجا بود كه اين ابتكار جالب بدنبـال      
حركتهاي اعتراضي اخير جـوانـان در         
ايران، از جمله جشن آب بازي جـوانـان        

پـارك  در پاركها و خز و خيل بازي در          

 
 جوانان و دفاع از حقوق كودك

 
 نفرت انگيز و چندش آور 

  ١٠مينا احدي، صفحه   

 كاظم نيكخواه 

٦صفحه    

 شهال دانشفر 

 
 انقالب سوريه و تالشهاي ديپلماتيک غرب

دولت آمـريـکـا و بـدنـبـال آن               
ــال               ــال اعــم ــب ــدن ــاي واحــد ب اروپ
فشارهاي اقـتـصـادي و سـيـاسـي             
عليه دولت سوريه، در آخرين اقدام     

خود در اين جهت رسـمـا خـواهـان          
قبال هـم   .   برکناري بشار اسد شدند   

شاهد چنين موضعگيريـهـائـي از        
جانب دولـتـهـاي غـربـي در قـبـال               

 . مبارک و قذافي بوده ايم
در شش مـاه اخـيـر ايـن نـوع               

بــرائــت جــوئــي و فــاصــلــه گــيــري از            
ديکتاتورهاي هنوز بر مسند قدرت و    
بعد هم اعالم رسمي خواست برکناري      
آنها، امري که در ديپلماسي جـهـانـي          
بيسابقه بود، به يمن خيزش توده هاي       
مــردم و امــواج انــقــالب عــلــيــه ايــن           

رژيمها به يک نرم ديـپـلـمـاسـي غـرب              
ــت           ــده اسـ ــل شـ ــديـ ــبـ ــک     .   تـ ــن يـ ايـ

 

٣صفحه    

 حميد تقوايي  

 
 معلمان و اول مهر

  ١٢شهال دانشفر، صفحه   
 ٥٨ مرداد ٢٨فرمان حمله خميني به کردستان در 

 ٧صفحه  



 2 ١٣٩٠ مرداد ٢٨ انترناسيونال 

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

کـه نـامـي اسـت         "   طرح تحول اقتصادي  
براي طرح زدن يارانه ها، اعـتـراف کـرد           
که دولـت بـراي پـرداخـت يـارانـه هـاي                 
نقدي به مشکل کسـر بـودجـه بـرخـورد             

ايــن شــخــص يــعــنــي            .   کــرده اســت    
غالمرضا مصباحي مـقـدم گـفـت کـه             

 هزار ميليارد تومان کـه       ٥٤تحقق رقم   
در بودجه بعنوان در آمد قطع يارانه هـا          
اعالم شده غير ممکن است و بـنـابـريـن         
براي پـرداخـت يـارانـه هـاي نـقـدي بـه                   

پـيـش از آن       .   مشکل برخورد کـرده ايـم      
اخبار برخي روزنامه هاي دولتي حاکـي       
از آن بود که پرداخت يارانه هـاي نـقـدي          

بدنيال اين خـبـر مـحـمـد           .   قطع ميشود 
ــن        ــرزي ــحــول         " رضــا ف ــيــس طــرح ت رئ

که در واقع طراح اصلي ايـن        "   اقتصادي
طرح است فورا دست پاچه شده و اعـالم         
کرد که اين شايـعـه اسـت و يـارانـه هـا                

امــا .   حــتــي افــزايــش خــواهــد يــافــت          
مصباحي مقدم اين را تکـذيـب کـرد و            

اکـنـون بـراي پـرداخـت             دولت هـم  " گفت  
يارانه مردم تـا پـايـان سـال بـا کسـري                  

رو است و به دنـبـال کـوچـک              بودجه روبه 
کردن جامعه هدف و کاهـش جـمـعـيـت            
دريافت کنندگان يارانه است و چـگـونـه         

تواند با کسري بودجه يـارانـه مـردم          مي
 "  را افزايش دهد؟

روشن است که پشت اين اعالمـهـا        
و تکذيبها و اخطـارهـا، در عـيـن حـال               
جــنــگ و کشــاکــش بــانــدهــاي بــاالي            

امـا  .   حکومت نيز قابل مشاهـده اسـت       
هــمــيــن کشــمــکــشــهــا نــيــز يــکــي از             
مشـکـالت جـدي اقــتـصـاد جـمـهــوري              

زيرا طرح قطع يارانه هـا      .   اسالمي است 
طرحي بود که مبتکرش بـانـد احـمـدي            
نژاد بود و او را به سر کار کشيـدنـد کـه              

خامنه اي سفـت    .   اين طرح را پياده کند    
و محکم پشت ايـن طـرح و ايـن بـانـد                  

اما اکنون با مغضوب شـدن بـانـد          .   بود
احمدي نژاد، طرح يـارانـه هـا نـيـز کـه                 
تــنــاقضــات ذاتــي خــودرا داشــت، بــه            
عرصه کشاکش جنـاحـهـاي حـکـومـت           
تبديل شده است و بـيـش از پـيـش بـه                  

اکـنـون   .   معضل و مـانـع رسـيـده اسـت           

جناح مقابل سعي ميکند معضالت و       
تناقضات اين طرح را به گردن دولـت و           

يـک جـنـبـه       .   باند احمدي نژاد بـيـنـدازد       
مهمتر اينست که هرکدام از جـنـاحـهـا            
تالش ميکنند که بخش بيشتري از در         
آمد حاصل از قـطـع يـارانـه هـا را بـه                    

. آقازاده هاي نزديک به خود هدايت کنـد     
و اين عمال باعـث شـده اسـت کـه ايـن                 

.  طرح با سرعت بيشتري به گل بنشينـد      
باند احمدي نژاد که زير فشـار شـديـدي            
از جانب طـرفـداران خـامـنـه اي اسـت،               
ولي در عين حال مجـري سـيـاسـتـهـاي             
اقتصـادي اسـت، تـالش دارد هـرطـور              
شـده تـا مـقــطـع انــتـخــابـات مـجــلــس                
اسالمي، از توقف پرداخـت يـارانـه هـا            
در هـمـيـن حـد کـجـدار و مـريـزي کـه                     
پرداخت ميشود، جـلـوگـيـري کـنـد تـا               
بتواند آراي بيشتري به خود اخـتـصـاص     

و براي اين مـنـظـور يـارانـه هـاي             .  دهد
را عمال حذف کـرده  "  بخش توليد"نقدي  
اما جناح مقابل که بخش اعـظـم        .   است

کذايي را در دسـت      "  بخش توليد"همان  
دارد، صدايش در آمده و سـهـم خـودرا             

 .  ميخواهد
هــمــانــگــونــه کــه اشــاره شــد ايــن            
کشاکش هم به باري بر دوش اقـتـصـاد            

. جمهوري اسالمي تـبـديـل شـده اسـت            
مخصوصا شکست طرح پرسرو صـداي      

. قطعـي اسـت    "  هدفمند کردن يارانه ها" 
جالب اين است که صندوق بين الملـلـي         
پول هم به مدد باند احمدي نژاد آمـده و           
بر خالف گزارشهاي قبليـش پشـت سـر           
هم گزارش و ارزيابي منتشـر مـيـکـنـد            
که اقتصاد جمهوري اسـالمـي در حـال           
رشد است و يارانه ها هم در آمد کـافـي        
داشته و هم به موقع پرداخت ميشود و         
شکاف ميان فقير و غنـي را کـم کـرده              

همه چيز دارد ميگـويـد کـه ايـن            !   است
هم مثل تحليل هاي تهوع آور چـپـهـاي           
رژيمي، يک تـقـالي سـيـاسـي اسـت نـه                

اينـهـا نـگـرانـنـد بـا            .   ارزيابي اقتصادي 
کــنــار زده شــدن بــانــد احــمــدي نــژاد،              
سياست رياضت اقتصادي نيز پـتـه اش        

 . زده شود
اما شکست و بن بست طرح يارانـه        
هــا روشــن اســت کــه تــنــهــا مــعــضــل             

. اقتصادي جمهوري اسـالمـي نـيـسـت          
تورم و رکود همزمان يـک خصـوصـيـت           
هميشگي آنست که اکنـون عـمـيـق تـر             

همانگونه که ما بارها گفتـه      .   شده است 
ايم اقتصاد جمهوري اسالمي از ابـتـدا          

کســي .   اقــتــصــاد ريــاضــت بــوده اســت       
نميتواند يک طرح ريـاضـت اقـتـصـادي            
دوبله را به کارگران و مـردمـي کـه فـي              

الحال دستمـزدهـايشـان زيـر خـط فـقـر               
است و گراني و بيکاري و فـالکـت دارد           
کمرشان را ميشکند و به رياضتي غيـر        

.  قابل تحمل رانده شده اند، تحميل کنـد   
همين واقعـيـت اسـت کـه بـاعـث شـده                 
است رياضت اقتصادي را با وعده رفـاه         
ميدهيم و نقد ميدهيم و اوضـاع بـهـتـر            

و از همـيـنـجـا     .   ميشود بايد پياده کنند  
  . تناقص اساسي خودرا آشکار ميکند
 دفاع از زندگي

مساله اساسي اينست که بن بسـت       
و معـضـل و عـمـيـق تـر شـدن بـحـران                     
اقتصادي جمهوري اسالمي، بار و فشار 
بيشتري را به دوش کارگران و مردم مي 

گرانـي و بـيـکـاري را افـزايـش               .   اندازد
ميدهد و زندگي فقيرانه و فـالکـت بـار            
کنوني را مشکل تر و غير قابل تحمـل         

در ميان مـردم و کـارگـران           .   تر ميکند 
معموال دو گرايش در اين مقاطع خودرا 

يـکـي گـرايـش احـتـيـاط            .   بروز ميدهـد  
بيشتر و رفتن درون خود و تـالش بـراي           
بيرون کشيدن گليـم فـردي خـود از آب             

و ديگري فضاي اعتراض و حـق         .   است
اولــي .   خـواهـي و مـبـارزه کــردن اسـت             

بـراي خـرد     .   محکوم به شـکـسـت اسـت        
نشدن زير فشار فالکت و فقر و گراني و         
بيکاري بيشتر، روشـن اسـت کـه بـايـد              
بطور جدي اين دومي يعني اعتراض و        
مبـارزه مـتـحـدانـه را گسـتـرش داد و                  

در شرايط فعلي و با توجـه       .   تقويت کرد 
به چشم انداز اقتـصـادي در ايـران قـدم              
فوري برپا داشتن جنـبـش حـق زنـدگـي             

حق غذا و پـوشـاک و مسـکـن و              .   است
اين يعني طرح افزايـش     .   زندگي انساني 

فوري و چندين برابر دستمـزدهـا، طـرح          
خواست بيمه بيکاري مکـفـي بـه هـمـه             
بيکاران، و اعتراض به گراني و بيکاري 

و بـراي گسـتـرش ايـن           .   و بي مسکنـي   
مبارزه ناچار نيسـتـيـم از صـفـر شـروع              

في الحال جنبشي گسترده وجـود   .   کنيم
تا همينـجـا نـيـز اگـر حـکـومـت                .   دارد

اســالمــي طــبــقــه ســرمــايــه دار نــاچــار          
ميشود دست به عصا پـيـش بـرود، از             
ترس گسترش اعتراضات و اعتصابات     
و بيرون زدن خشم گسـتـرده کـارگـران و             

اعتراضات و اعـتـصـابـات       .   مردم است 
هرروزه کارگران در اعتراض به اخراجها      
و نپرداختن دسـتـمـزدهـا و عـلـيـه کـار                 
پيماني و امثال اينها بخشي از هـمـيـن        
جنبش است که بايد و ميتواند بسرعت 
به همان خواستهاي تعـرضـي تـر مـثـل             
افزايش دستمزدها و حق مسکن و بيمه    
بيکاري مکفي و امثال ايـنـهـا مـجـهـز             

بعالوه اين بسيار مـهـم اسـت کـه         .  شود
تــالش کــنــيــم ايــن جــنــبــش ســراســري           

يک چيز . ومتحدانه و همزمان پيش رود
روشن اسـت تـا زمـانـي کـه جـمـهـوري                  
اسالمي را سرنگون نـکـرده ايـم بـحـران           

اقتصادي و بيکاري و گرانـي فـزايـنـده،           
جزئي جدايي ناپذيـر از وضـعـيـت ايـن              
جامعه خواهد بود و بايد براي مـقـابلـه           
قاطع با  فشارهاي آن بـطـور جـدي بـه                

 .*ميدان آمد

 
 ...صداي به گل نشستن 

١از صفحه     
 

١از صفحه    
رژيم آدمکشان اسالمي، کـمـيـتـه هـاي            
مرگ ساختند و هزاران زنداني سـيـاسـي         
را که سالها در زندان بـودنـد از دم تـيـغ                

ياد همه اين عـزيـزان گـرامـي         .   گذراندند
 ! باد

جمهوري اسالمي بالفاصله پـس از       
پذيرش آتش بس پـيـشـنـهـادي سـازمـان             

براي خـاتـمـه      ١٣٦٧ملل در يکم خرداد     
جنگ هشت ساله ايران و عراق کـه يـک            
ميليون کشته و معلول  و مـيـلـيـاردهـا             
دالر خسارات مالي در پي داشت، و در          
حالي که با نارضايتي گسـتـرده مـردم و           
شورش هاي شهري روبرو بود، دسـت بـه          

هـدف ايـن     .   اين اقدام جنـايـتـکـارانـه زد         
نسل کشي وارد کردن شوک بـه جـامـعـه             
بود که در آستانه اعتراضات بزرگ تـوده        

 . اي به سر ميبرد
اين قتل عـام تـنـهـا جـنـايـت رژيـم                 
اسالمي نيست امـا، از هـولـنـاکـتـريـن               

کارنامه اين حکـومـت     .   جنايات آن است  
از آغاز تا کنون مملو از جنايات ريـز و            

از سازمانـدهـي حـملـه بـه           .   درشت است 
تجمعات و دفاتر سازمانهاي سياسي تـا     
حــملــه هــرروزه بــه زنــان بــي حــجــاب و              
تحميل آپارتايـد جـنـسـي، از حـملـه بـه                 
تشکل هـا و اعـتـراضـات کـارگـران تـا                 

و کشتار دانشجويان،   "   انقالب فرهنگي " 
از سازماندهي حمالت خونين بـه مـردم         
در خــوزســتــان و تــرکــمــن صــحــرا تــا                
لشکرکشي به کردستان و قتل عام ها و         
اعدام هاي گسترده در آنـجـا، از اعـدام             
هاي هزاران نفـره در سـالـهـاي اول دهـه                

تا ترور صدها مخالف سـيـاسـي           شصت
در خارج کشور، از قتل هاي موسـوم بـه          
زنجيره اي تا تجاوز به زنان و قتـل هـاي            
زنجيره اي زنان در زنـدان هـا و هـزاران                
جنايت ديگر در کارنامه اين رژيم ثـبـت          

 . است
جمهوري اسالمي از ابتدا تا امـروز        
حکومت مشتي جاني و آدمکش حـرفـه        
اي بوده است و همه جناح هـاي رژيـم از             
اصــول گــرا تــا اصــالح طــلــب در ايــن               

مـغـضـوبـيـن امـروز         .   جنايات سهيم انـد   
حــکــومــت هــمــان هــمــکــاران ســابــق و           
برپادارندگان و تـوجـيـه کـنـنـدگـان ايـن                 
عمارت ننگين اند که هـنـوز هـم دوران             

 . طالئي خميني را آرزو ميکنند
مدتهاست مردم حکم  سـرنـگـونـي           
کل اين دستکاه جنايـت را صـادر کـرده             

در تمام طول حاکميت سـيـاه رژيـم،         .   اند
توده هاي وسيع مردم محروم و ستمديده       
در حال جنگ عظيمي علـيـه حـکـومـت            
سفاک و اسالمي سرمايه داران بـوده انـد          

از .   و يک روز آنرا راحـت نـگـذاشـتـه انـد             
کارخانه ها و ادارات، تا دانشگـاه هـا و            
مدارس، از کردستان تا تهران و اصفهان       
و اهواز، از زندان ها تا خيابانها همه جـا   
صحنه مقاومت و مبارزه هـرروزه مـردم         

انـقـالب   .   عليه اين حکومت بـوده اسـت        
.  يکي از برآمدهاي اين مبـارزه بـود         ٨٨

مبارزه اي که در اشکال مختلـف ادامـه          
دارد و بحران رژيم را هرروز عـمـيـقـتـر و              

يک حـاصـل تسـلـيـم         .   العالج تر ميکند  
ناپذيري مردم، شـکـاف هـاي عـمـيـقـي               
است که سراپاي حکومت را فـراگـرفـتـه،          
نيروهايش را فرسوده تـر کـرده و قـدرت             

ديــر .   ســرکــوبــش را کــاهــش داده اســت         
نيست روزي که اين حکومت جنايتـکـار        
بقدرت انقالب مـردم سـرنـگـون شـود و              
تمامي عاملين و آمـريـن بـيـش از سـه               

 .  دهه جنايت به محاکمه کشيده شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ اوت ١٧، ١٣٩٠ مرداد ٢٦

 
 ...ان قتل عام زندانيدر مورد  

 كاظم نيكخواه 



 3 ٤١٤شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

موضعگيري عادي ديپلماتيک نيـسـت      
که با ابتکار عمل و بدنبال سياستهـاي        
مــتــعــارف دولــتــهــاي غــربــي اتــخــاذ          

بلکه يک ديپلمـاسـي اجـبـاري       .   ميشود
ــانــي اســت           ــدام .   " در شــرايــط طــوف اق

و اضـطـراري دولـتـهـاي          "   پيـشـگـيـرانـه     
غربي در پاسـخ و عـکـس الـعـمـل بـه                  
انقالباتي است که به آنان تحميـل شـده          

اين جـزئـي از تـالش بـورژوازي             .   است
جهاني است براي از سر گـذرانـدن ايـن            

. مـمـکـن   "   خسارت" انقالبها با کمترين    
اســتــراتــژي ســيــاســي کــه اســاس آن              

رضـايـت دان بـه حـذف           " عبارتست از    
ديکتاتور بـمـنـظـور حـفـظ کـل نـظـام                  

طـبـعـا آنـجـا کـه ايـن              " .     ديکـتـاتـوري   
نظامهاي ديکتاتوري تماما بـه کـمـپ          
غرب متعلق اند، مانند مورد مصـر و     
تونس، اين سياست موثر تـر و مـوفـق            
تر بوده است اما حتـي در ايـن مـوارد              
نيز بورژوازي بـومـي و بـيـن الـمـلـلـي                  
نتوانسته کامال اوضـاع را بـه کـنـتـرل              

در مصـــر و تـــونـــس           .   خـــود درآورد   
ديکتاتورها رفته اند و نظامهـا مـانـده          
اند اما جامعه بهيچوجه آرام نگرفته و        

" دولتهاي انـتـقـالـي    "فشار خيابان عليه  
فعلي و دخالت فعال مردم براي تعيـيـن       
تکليف قطعي اوضاع همچـنـان ادامـه         

 . دارد
در مورد رژيمهاي خارج از حـيـطـه         
نــفــوذ غــرب مــانــنــد مــورد لــيــبــي و            
بــخــصــوص ســوريــه، مســالــه کــامــال         

دسـت  " اينجا سيـاسـت      .   متفاوت است 
شستن از ديکـتـاتـور بـمـنـظـور حـفـظ                

کارآئي چـنـدانـي   نـدارد            "   ديکتاتوري
چون نظامهاي اين کشورها از ابتدا در        
حــيــطــه نــفــوذ بــورژوازي غــرب قــرار            
نداشته اند که  تـغـيـيـر جـهـت گـيـري                   
دولتـهـاي غـربـي تـاثـيـر چـنـدانـي بـر                    

رژيـمـي   .   موقعيت آنـهـا داشـتـه بـاشـد           
مثل ليبي، گرچه قذافي در دهـه اخـيـر        
آرام شــده و در مــقــابلــه بــا تــروريســم              
اسالمي در کنار غرب قرار گرفته بـود         
اما هيچگاه به يک رژيم  تماما متعلـق    
به کمپ غرب تبديل نشد و به هر حـال           
نماينده نوعي ضـد آمـريـکـائـي گـري               

اسالمي بود و رژيمهاي سـوريـه          -ملي
و بويژه جمهوري اسـالمـي تـمـامـا بـه               

ايـن  .   کمپ اسالم سياسي متـعـلـق انـد         
موقعيت به آنها امکان ميدهد که اوال       
خيزش انقالبي مردم را بحساب توطئه      

درست بر عـکـس      ( هاي غرب بگذارند    
مبارک و بـن عـلـي کـه اسـالمـيـون را                 

و ثانيـا   )   مسئول ناآراميها ميدانستند  
بي اعتنا به فشار دولـتـهـاي غـربـي و               
مصالح کل نظام و طبقه حاکمه، بـراي         

حفظ خود در قدرت جامعه را به خـاک          
قذافي صـريـحـا اعـالم        .   و خون بکشند  

کرد براي حفظ قدرت خود حاضر است       
تمام جامعه را به آتش بکـشـد و بشـار             
اسد نيز عمال هـمـيـن سـيـاسـت را در                

 . پيش گرفته است
ايــن تــفــاوتــهــا در رونــد و شــکــل           

 -انکشاف انقالبها در ايـن کشـورهـا            
 بـوسـيلـه      ٨٨متـوقـف شـدن انـقـالب            

جمهوري اسـالمـي، مـداخلـه نـظـامـي             
نيروهاي ناتو و جنگ داخلي در ليبـي،     

خـود    -کشتار وسيع در سوريه و غـيـره        
اما وجه مشـتـرک     .   را منعکس ميکند  

همه اين تحوالت خيزش توده اي مـردم      
نه تنها عليه رژيمهاي مـوجـود بـلـکـه             
عمال در مقابل هـر دو قـطـب جـنـگ                

عليه بلوک بـنـدي اي       .   تروريستها است 
که از يازده سپتامبـر مـيـان تـروريسـم             
اســالمــي و مــيــلــيــتــاريســم نــئــو                  
کنسـرواتـيـسـتـي شـکـل گـرفـت و بـا                    

. انــقــالب تــونــس خــتــم آن اعــالم شــد           
واقعيت اينست که   خيزش انقالبي در        

 و بــدنـبـال آن  در مصـر و                  ٨٨ايـران    
تونس و ليبي و سوريه کامال مسـتـقـل         
از کشـاکـش دو قـطـب تـروريسـتـي و                  
عليرغم اهداف و منـافـع آنـهـا شـکـل              

نفس اينکه اين انقالبها هـم در         .   گرفت
جوامع متعلق به کـمـپ غـرب شـکـل              
ميگيـرد و هـم در کشـورهـاي تـحـت                 
سلطه اسالميون نشاندهنده  تقابل ايـن       
جنبشهاي انـقـالبـي بـا هـر دو قـطـب                  
ارتجاعي است که در بيست سال اخـيـر       
تمام دنيا و بخصـوص خـاورمـيـانـه را              
عرصـه تـاخـت و تـاز خـود قـرار داده                   

 .بودند
اما ديپلماسي اعمال فشـار غـرب        
بر سوريه نه در ادامه تقابـل دوره قـبـل          
ميان دو قطب تروريستـي بـلـکـه خـود             
نتيجـه تـبـعـي انـقـالب مـردم سـوريـه                  

همانطور که در مـورد تـونـس و           .   است
در  شــرايــط     .   مصــر نــيــز چــنــيــن بــود      

عادي، در غياب يک جنبـش انـقـالبـي           
وسيع عليه اين رژيمها دولتهاي غـربـي    
حتي در قبال حکومتهاي کمـپ اسـالم      
سياسي، نظيـر رژيـم سـوريـه و ايـران،               
سياستي حمايت آميز، پراگماتـيـسـتـي      
و کجدار و مريز با هـدف حـداکـثـر رام              
کردن گام بگام اين رژيمها در چارچوب       
اهــداف  مــنــطــقــه اي خــود را دنــبــال             

اما تجربه شش ماهه اخـيـر        .   ميکردند
بروشني نشان داد که  انقالب و قـدرت          
خيابان ميتواند اين سياست را تـغـيـيـر          

در مصر و تونس به نوعي و در          .   بدهد
ليبي به شکل ديگري شاهد اين تغييـر        

و اکنـون نـوبـت      .   مواضع غرب بوده ايم 

 .دولت سوريه فرارسيده است
ديپلماسي غرب و پـيـامـدهـاي آن          
هر چه باشد انقالب سوريه در مـقـابلـه            
مردم، مقابله جهان متمدن، بـا اسـالم          
سياسي جـايـگـاه تـعـيـيـن کـنـنـده اي                   

همـانـطـور کـه انـقـالب           .   خواهد داشت 
غرب را فروريخت   "   ديوار برلين "   مصر  

و ضربه اي کاري به کمپ دمـوکـراسـي           
غرب وارد کـرد، انـقـالب سـوريـه نـيـز                
ضربـه تـعـيـيـن کـنـنـده اي در جـهـت                     

. فروپاشي اسالم سياسـي خـواهـد بـود          
سرنگوني بشار اسد، حتي اگر بتوانـنـد        
نظـام مـوجـود را از تـيـررس انـقـالب                  
نجات بدهند، کل توازن قواي سيـاسـي        
در خــاورمــيــانــه را بــه نــفــع مــردم و                
خواستهاي برحق و انسانـي آنـهـا و بـه              

. ضرر اسالم سياسي  تغيير خواهد داد       
به اين معني انقالب سـوريـه انـقـالبـي             

. عليه جمهـوري اسـالمـي نـيـز هسـت             
بيهوده نيست که مرتجعيـن حـاکـم بـر            
ايران با تمام امکامات و توان خـود بـه           

. دفاع از رژيم بشار اسد برخـاسـتـه انـد           
اما اين تالشها تنها به انزواي بـيـشـتـر           
جــمــهــوري اســالمــي در مــيــان مــردم          
منطقه و تزلزل و بي ثباتـي بـيـشـتـرش           
بعد از سرنـگـونـي بشـار اسـد مـنـجـر                 

آنچه به انقالب سوريـه در       .     خواهد شد 
مقايسه با تجـربـه  تـونـس و مصـر و                  
حتي ليبي ويژگي ميـبـخـشـد بـمـيـدان             
آمدن توده هاي وسيع مردم و پيگـيـري         
و گسترش اعتراضات و تظاهرات آنـان       
عليرغم شديد تريـن سـرکـوبـگـريـهـا و              
کشتارهائي است کـه بشـار اسـد بـراه              

همين فـاکـتـور مـبـارزه          .   انداخته است 
قهرمانانه و سر سختانه مـردم سـوريـه           
است که امروز دولتهـاي غـربـي را بـه               

نـاگـزيـر    "   اسـد بـايـد بـرود        " صدور حکم  
و همين عامل اسـت کـه       .   ساخته است 

حتي تقسيم بندي منطقه اي مبـارزه و         
تبديل انقالب سوريـه بـه جـنـگ بـيـن               

نظير تاکـتـيـکـي کـه قـذافـي               -مناطق
. را نـامـمـکـن کـرده اسـت              -بکار بـرد   

انقالب سوريه الگوئي براي انقـالب در        
کشورهاي تحت سلطه اسالم سـيـاسـي         

. نظير جامـعـه ايـران بـدسـت مـيـدهـد               
الگوئي که در آن تـداوم و گسـتـرش و               

روندي کـه       -پيگيري و تعميق انقالب     
در پنج ماه گذشته در سوريه شاهـد آن           

نقش تعـيـيـن کـنـنـده اي ايـفـا                  -بوديم
ميکند و بهمين نسـبـت سـيـاسـتـهـاي             
دولتهاي غربي و تالشهاي ديپلماتـيـک       
آنها تماما تحت الشعاع فاکتور قـدرت   

بــه رســمــيــت    .   مــردم قــرار مــيــگــيــرد      
نشاختن رژيم سوريه و اعـالم خـواسـت          
کناره گيري بشار اسد بوسيله دولتهـاي       
غربي خود نشانه و انعکاسي از قـدرت        

درشـرايـط   .   انقالب مردم  سوريه اسـت      

ســيــاســي ايــران نــيــز ايــن قــدرت                    
اعتراضات و مبارزات انقـالبـي مـردم          
است که مستـقـيـمـا بـر رابـطـه مـيـان                  
دولتهاي غربي با جـمـهـوري اسـالمـي            

اما مناسـبـات مـيـان        .   تاثير ميگذارد 
ــات و                   ــان ــري ــا ج ــاي غــرب ب ــه ــت دول
حکومتهاي اسالمي هر شکلي بـخـود        

بـگـيــرد در ايــن تـرديــدي نـيــسـت کــه                
ديکتاتور سوريه بزودي بقدرت انقـالب      
مردم بزير  کشيده خـواهـد شـد و ايـن                
نقطه آغاز تعرض تازه اي به نـيـروهـاي           
اسالمي در لـبـنـان و غـزه و عـراق و                   
افغانستان و بويژه  عليه رژيم اسـالمـي         

 . *در ايران خواهد بود
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بنا به خبر منتشـر شـده از سـوي              
کميته حمايت از شاهرخ زمانـي سـيـد        

مسافربـري  بيوك سيدلر كارگر شركت     
قطارهاي صبا و از فعالين كارگري در       

 مردادمـاه از     ٢٢روز شنبه   شهر تبريز   
آزادي سـيـد     .   زندان تبريز آزاد گـرديـد       

بيوك سيدلر را به وي و خانـواده اش و         
هــمــه انســانــهــاي آزاديــخــواه تــبــريــك         

 . ميگوييم
 خرداد مـاه     ٢٠سيد بيوک سيدلر    

به جرم دفاع از حقوق كارگر و فعاليـت         
هاي درخشان اجتماعي اش در رابـطـه        

از جـملـه    .   با جوانان، دستگير شده بود    
فعاليت هاي او تشكيل انجمني به نام       
انجمن سالمت است كه اين انجمـن را       
او  به همراه شاهرخ زماني، و مـحـمـد          
جراحي حدود ده سـال قـبـل تشـكـيـل               
دادند و  فعاليت هاي آن عـبـارت بـود            
از شــب شــعــر، ادبــيــات و تشــکــيــل             

 .  هاي ورزشي تيم
شاهرخ زماني و مـحـمـد جـراحـي           

. همچنان در زندان تبريز به سر ميبرند      
عالوه بر آنها رضا شهابـي و ابـراهـيـم             
ــران شــركــت واحــد                مــددي از كــارگ

همچنين افشـيـن     .   همچنان در زندانند 
اسانلو يكي ديگر از كارگـران شـركـت          

 ماه است که به صـورت        ٩واحد مدت   
 زنـدان اويـن       ٣٥٠بالتکليف در بـنـد       

 در   ٨٩او اول آذر سـال          .   بـرد   بسر مي 

تـرمــيــنـال جــنـوب تــوسـط مــامــوران           
امنيتي بازداشت شد و پس از تـحـمـل          
فشارهاي فراوان در دوران بازجويي در       

، دچار آسيبهاي  ٢٤٠ و   ٢٠٩بندهاي  
جدي شده است بطوري کـه بـر اسـاس             
نظر پزشکان زندان نياز به انجام عـمـل         
جراحي در بيمارستاني بيرون از زنـدان       

اما جانيـان اسـالمـي  رژيـم بـا              .   دارد
 مـاه از      ٩مرخصي وي برغم گـذشـت        

. کـنـنـد     بازداشت کماکان مخالفت مي   
منصور اسانلو رئيـس هـيـات مـديـره            
سنديكاي واحد را نيـز تـحـت عـنـوان             
مرخصي از زندان آزاد كـرده انـد، امـا            
چماق دستگيري و بازگردانـدن وي بـه           

. زندان همچنان باالي سر او قـرار دارد        
بعالوه  بهنام ابراهيم زاد عضو كميتـه        
پيگيري و فعال دفاع از حـقـوق كـودك           
از خرداد سال گذشته تا كنون در زندان     

 سال حـكـم زنـدان داده           ٥است و به او     
تمامي كارگران زنداني و زندانيان     .   اند

. سيـاسـي بـايـد از زنـدان آزاد شـونـد                 
پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران      
زنداني و فعالين سـيـاسـي بـايـد لـغـو                

 . شود
 

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             
 بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ اوت١٨، ١٣٩٠ مرداد ٢٧

 
 ١٢٣اطالعيه شماره 

 سيد بيوك سيدلر از زندان آزاد شد
 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد   

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
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سايت کلمه در گزارشي از تصميم      
سفير جمـهـوري اسـالمـي در سـوريـه              
براي خروج از آن کشور را منتشر کرده      

بنا به اين گزارش جناب سـفـيـر         .   است
قرار بوده است همين هفتـه سـوريـه را            
ترک کند که بـا مـخـالـفـت مـقـامـات                
سوريه روبرو شده و باالخره متقاعدش      
کرده اند که تا آخر ماه رمضان آن جـا            
بماند و بعد تصـمـيـم بـگـيـرد کـه چـه                  

از اين گـزارش مـي تـوان         .   خواهد کرد 
وضعيت سفارت جمهوري اسالمي را      

فضــاي عصــبــي و پــر       .   مـجــسـم کــرد    
التهابي که بي شباهت به کريـدورهـاي       

کـارکـنــان   .   دولـت بشـار اسـد نــيـسـت           
سفارت، ماموران امنيتي و اعضـاي        
سپاه پاسداران، گـردانـنـدگـان شـبـکـه             
هاي تروريستي در سوريه و لـبـنـان و             
اردوگاههاي آمـوزش هـاي نـظـامـي،           
دالالن، قاچاقچي ها و کـار چـاق کـن             
ها بسرعت مشغول جمـع آوري بـار و           
بنه خود و از بين بردن اسناد و مـدارک   

سپرده هـاي کـالن بـانـکـي و            .   هستند
بخشي از ثـروت هـاي آيـت الـه هـاي                
ميلياردر و سرداران سپاه که در طـول          
سالها به سوريه منتقل شده بود، بـايـد     

ايـنـهـا    .   بجاي ديگـري مـنـتـقـل شـود           
بخش هايي از تـالش هـا و دغـدغـه                
هاي کارکنان سفارت رژيم در سـوريـه          

گزارش ميگـويـد کـه       .   مي تواند باشد  
بيشتر آنها منازل خود را تخليه کرده،       
خــانــواده هــاي خــود را بــه ايــران                     
بازگردانده و يا به مناطق نزديـک مـرز       
لبنان انتقال داده اند تا امـکـان گـريـز             

مـامـوريـن جـمـهـوري         .   داشته بـاشـنـد    
اسالمي خشم و انزجار را در چشـمـان         
مردمي که هر روز از مقابـل سـفـارت           

مي داننـد کـه      .   مي گذرند، مي بينند   
ديوارهاي بلـنـد، نـيـروهـاي تـا دنـدان               
مسلح در مقابل امواج انقـالب مـردم         
سوريه مقاومتي نـمـي تـوانـد داشـتـه              
باشد و جـمـهـوري اسـالمـي بـعـنـوان                
حامي سرسخت رژيم بشار اسد، هـيـچ       

مشروعـيـتـي نـدارد کـه مـامـورانـش               
بتوانند حتي مصونيـت ديـپـلـمـاتـيـک            

 .داشته باشند
در روزهاي آخر ماه خـرداد اعـالم         
شد که دوران ماموريت احمد موسوي      
سفير جمهوري اسالمي در سـوريـه بـه          
پايان رسيده و حـبـيـب طـاهـريـان بـه                 
عنوان سفيـر جـديـد رژيـم در سـوريـه                

اما شواهد نشـان مـي       .   منصوب شده 
دهد که او هم حاضر نشده پاي خود را         

بهانـه هـاي     .   در مهلکه سوريه بگذارد   
ــراي شــرکــت در                 احــمــد مــوســوي ب
انتخابات و يا گرفتن سمـت جـديـد از            
طرف احمدي نژاد هم مورد قبول رژيم        

وضـعـيـت    .   سوريه قرار نگـرفـتـه اسـت        
رقت بـار حـجـت االسـالم مـوسـوي و                
همکارانش در سـفـارت را مـي تـوان              

آنها براي عادي جـلـوه دادن        .   درک کرد 
اوضاع رژيم سوريه و حيثـيـت حـامـي           
سرسخت آن يعني جمهوري اسـالمـي،       
به گروگان گـرفـتـه شـده انـد و تـالش                  
دارند که به هر شکل شده از آن کشـور          

اما از سوي ديگر خيزش     .   خارج شوند 
جنبش انقالب مردم ايران در دو سـال          
گذشته را نـيـز ديـده انـد و از بـحـران                   
عميق رژيم و نفرت بي پايان مـردم از           

وحشـت آنـهـا مضـاعـف          .   آن مطلعند 
 .*است

ــن              ــر غــالمــحــســي ــخــي ــادش ب ي
ساعدي، نمايشنامه اي را نوشت و در       
خارج از کشور به روي صحنـه بـرد بـه           

" . اتـلـلـو در سـرزمـيـن عـجـايـب               " نام   
داستان نمايشنامـه ايـن بـود کـه يـک               
گروهي تئاتري مـيـخـواسـتـنـد اتـلـلـو               
شکسپبر را بـازي کـنـنـد و قـرار بـود                
نمايندگان وزارت ارشـاد آنـرا تـمـاشـا             

اشـکـال   " کنند و در صـورت نـداشـتـن            
پـر  .   اجازه اجراي آنـرا بـدهـنـد         "   شرعي

واضــح اســت کــه هــيــچ چــيــز از آن                 
نمايشنامه بـاقـي نـمـانـد و سـر آخـر                   
بازيگر نقش اتللو عصـيـان کـرد و بـه            
روي نمايندگان وزارت ارشاد شمـشـيـر        

در هـمـيـن حـکـومـت نسـخـه               .   کشيد
روسي فيلم اتللو اکران شد اما يکي از       

 اصلي اين نمايشنـامـه       هاي شخصيت

از فـيـلـم حـذف شـده           "   دزدمونا" يعني  
بود و معلوم نبود اتللو بـيـچـاره بـراي             

اتـلـلـو بـدون       ! " چي دچار جنون ميشود 
باورش مشـکـل اسـت امـا          " !   دزدمونا

در اين حـکـومـت مـرتـبـط بـا اجـنـه                   
تـيـغ   " بهرحال اکنـون نـيـز     ! ممکن است 

ــانســـور     ــيـــز سـ يـــک .   بـــران اســـت    "   تـ
انتشاراتي در ايران براي هشتمين بـار        

" خسـرو و شـيـريـن        " ميخواهد کتـاب     
 قرن پيش نوشته    ٩نظامي گنجوي که    

شده است را چاپ کـنـد بـراي گـرفـتـن               
" وزارت ارشــاد اســالمــي    " مــجــوز بــه     

مراجعه ميکنند و بـا کـمـال حـيـرت               
متوجه ميشوند که ايـن وزارت خـانـه           
تاکيد کرده است کـه چـنـد جـاي ايـن                
داستان بايد حذف يا تغـيـيـر کـنـد تـا               

ــنــد             ــافــت ک ــن !   مــجــوز چــاپ دري اي
تغييرات از اين قـرار اسـت کـه مـثـال               

ــام مــي               " مصــرع     ــو مســت از ج چ
بايد حذف گـردد؛ ويـا       "   نگذاشت باقي 

زنان و يا موضوعاتي چـون        واژه رقص " 
" به خلوت رفتن، آغوش، گرفتن دسـت      

 . بايد از اين داستان حذف شود
فقط همين مانده است کـه حـکـم           
دستگيري و اعدام نظامي گنجـوي را        

براستي ما در کـجـاي   !   هم صادر کنند 
 .. زمان ايستاده ايم؟

ايـن اقـدامـات صـرفـا يـک اقـدام                
نيست، شايد اين پوسته    "   ايدئولوژيک" 

ظاهري آن باشد اما به واقع حکـومـت         
خواستـه اسـت و مـيـخـواهـد بـا ايـن                   
اقدامات مردم را مـرعـوب و سـاکـت            

کاري کـه هـيـچـگـاه نـتـواسـتـه               .   سازد
شايد دسـت    .   توفيقي در آن کسب کند    

هم را گرفتن و آغوش گـرفـتـن و جـام               
 قرن پيش بـتـوانـنـد         ٩مي را از کتاب     

حذف کنند، اما چکار مـيـتـوانـنـد بـا             
مردمي بکنند که روز به روز بـيـشـتـر            
در خيابان و منظر عمومي زن و مـرد          
دست همديگر را ميگيـرنـد و سـر بـه              
روي زانوي هم ميگذارند و همديگر را       
در آغوش ميکشند و جام مـي را بـه             
سالمتي هم باال ميـرونـد؟ زنـدگـي را          

مـردم نـيـز      .   که نميشود سانسـور کـرد      
شمشير هايشان را براي اين حکـومـت        
کشيده اند و اين شمشير  بقدري برنـده         
است که هيچ شمشيري در تـاريـخ بـه             

خـيـلـي    .   برندگي آن نـمـي تـوان يـافـت           
ساده اين مردم ميخواهند ماننـد يـک         
انسان زندگي کنـنـد و هـمـيـن کـافـي                
است تا اين حکومت از درد بـه خـود             

 *.بپيچد

 

 
سانسور منظومه خسرو و 

 شيرين

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
 وحشت مضاعف در سوريه

 ياشار سهندي

سرنگوني حکومت و درهم شکـسـتـن        
نظام جمـهـوري 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

سـران و کـلـيـه مـقـامـات جـمـهــوري                  
اسالمي که در تمام طـول حـاکـمـيـت             
اين رژيم مسئـول، آمـر و يـا عـامـل                
 کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند

 
انحالل فوري وزارت اطـالعـات و         -٣

همه نهادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                
 سرکوبگر و مسلح حکومت

 
انــحــالل دولــت، مــجــلــس، قــوه            -٤

قضائيه، دادگاهها، بنيادهـا و سـايـر         
ــهــادهــاي ســيــاســي و اجــرائــي و                 ن

 ايدئولوژيک رژيم
 
الــغــاي قــانــون اســاســي، قــانــون           -٥

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

 جمهوري اسالمي
جـنــبـش سـرنــگــونـي هـمــچـنــيــن           
بمنظور جلوگيري از بازگشت و اعـاده       
قــدرت ارتــجــاع در اشــکــال ديــگــر،           
ممانعت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                   
مهندسي قدرت از باالي سر مردم، و        
براي ايجاد شرايطي که مردم بتوانـنـد        
آگاهانـه، آزادانـه و در شـرايـط امـن                
نظام حکومتى آتى را تعـيـيـن کـنـنـد              
براي تـحـقـق اهـداف زيـر پـيـگـيـرانـه                  

 .مبارزه ميکند
 
آزادي فوري و بيقيد و شرط کلـيـه         -١

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

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

 
جدائي کامل مذهب از دولت، از        -٤

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

مــذهــبــي بــعــنــوان عــقــيــده و امــر               
 خصوصي افراد

 
اعالم و تضمين آزادي بي قـيـد و            -٥

شـرط عـقـيــده، بـيـان، اجـتـمـاعــات،               
مطبوعات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،          

 تشکل و تحزب
 
برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي         -٦

براي همه شهروندان کشور مستقل از       
مذهب، زبان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،              

 مليت و تابعيت
 
حسابرسي مالي از کليه مقامات      -٧

حکومت و وابستگانشان و همچنـيـن       
کليه موسسات و بنيادهاي مذهبـي،       
ــظــامــي جــمــهــوري              اقــتــصــادي و ن

مصـادره امـوالـي کـه ايـن            .   اسالمـي 
مقامات و موسسات از راه دزدي و           
غارت اموال مردم تصاحب کـرده انـد         
و صرف آن در خدمت رفاه همه افـراد           

 جامعه
 
تامين فوري مبرم ترين نـيـازهـاي        -٨

افزايش فوري دستمزد  .   رفاهي جامعه 
و حقوق متناسب با سطح هزينه ها و      
منـطـبـق بـا آخـريـن اسـتـانـداردهـاي                 

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

 
ضامـن تـحـقـق اهـداف فـوق قـدرت                

مـردمـي کـه بـا انـقـالب             .  مردم است 
خود جمهوري اسـالمـي را سـرنـگـون            
کرده اند بايد متحـد و مـتـشـکـل بـه               
حضور فعال در عرصه سياست ادامـه       
دهند، هر نيروي مانع تحـقـق اهـداف          
فوري فوق و کل خواستهاي انقالب را       
کنار بزنند و اداره امـور را خـود در                

 .دست بگيرند

 
 منشور جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی
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اخبار و رويدادهاي 
منطقه در هفته اي که 

 گذشت

جنگ تمام عيار و : سوريه
 انقالب سراسري 

 
در سوريه انقالب و تـظـاهـرات و           
شورش مردم در مـقـابـل تـانـکـهـا و                 
توپها و لشکر کشي ها ادامـه دارد و           
حکومت بشار اسد را زير فشار جـدي         

از اواخر هفته گذشـتـه      .   قرار داده است  
نيروهاي ارتش شهر الذقيه در سـاحـل        
درياي مديترانه را محاصره و اقدام به       
گلوله باران اين شهر و کشـتـار مـردم             

براي مقابله با مردم بي سـالح    .  کردند
اين شهر از ناوگان جنگي و قايق هاي        
توپدار استفاده شد، سـالح هـايـي کـه            
براي جنگ در مقابل ارتش ها مـورد         

سياست رژيم  .     استفاده قرار مي گيرد   
اسد محاصـره و سـرکـوب وحشـيـانـه              
شهرهايي است که کانون هاي انقـالب     
در آن تشــکــيــل شــده و قــدرتــمــنــد                

اين شهر ها مورد مـحـاصـره        .   هستند
. قرار گرفـتـه و بـمـبـاران مـي شـونـد                  

سپس نـيـروهـاي لـبـاس شـخـصـي و                 
مزدوران حکومـتـي را وارد شـهـرهـا             
شده و اقدام به دستگيريهاي گسـتـرده         
و انجام اعدام هاي علـنـي در مـراکـز             

ايـن سـيـاسـت       .   شهر هـا مـي کـنـنـد           
 هفته پيش در شـهـر         ۵کثيف را رژيم    

درعا به اجرا گذاشت که صد هـا نـفـر         
سه هفتـه پـيـش       .   از مردم کشته شدند   

هم شهر حمص را محاصره  و با تـوپ      
و تانک گلولـه بـاران کـرد و بـيـش از                  

بعد از هـفـتـه هـا          .    نفر را کشت   ۱۳۰
اعتراض و مقاومت، هـفـتـه گـذشـتـه            

بـا  "   شوراي هماهنگي انقالب سوريـه    " 
صدور اطالعيه اي چگونگي مـقـابلـه         
با سياستهـاي سـرکـوبـگـرانـه رژيـم و               
ســيــاســتــهــاي مــبــارزه و گســتــرش            

ايـن  .   مقاومت مـردم را تشـريـح کـرد           
شورا ادعا ميکند کـه سـازمـانـدهـي            
مقاومت و مـبـارزه را در سـوريـه بـه                

سياست اين شـورا ادامـه        .   عهده دارد 
تظاهراتها در شهرهاي بزرگ، حمايت     
از مـردم شـهـرهـاي مـحـاصـره شـده،                
گسترش تظاهراتها به همه شـهـرهـا و         

. برگزاري تجمعات شبانـه اعـالم شـد         
در هــــمــــيـــن رابــــطـــه فــــعــــاالن،               
ســـازمـــانـــدهـــنـــدگـــان  و رهـــبـــران           
اعتراضات، تشکل هاي منطقه اي را     
ايجاد کرده و مبارزات  را هـدايـت و             

تعدادي از رهـبـران      .   رهبري مي کنند  
اين شورا بخاطر سرکوبگريهـاي رژيـم        
و احتمال دستگيري به  مناطق مرزي       
اردن و سـوريـه پـنـاه بـرده و از آنـجـا                    
پيشبرد مبـارزات مـردم را سـازمـان            

 .مي دهند
در جريان محاصره شهر حمـاه در        
هفته گذشـتـه، صـدهـا هـزار نـفـر در                 
شــهــرهــاي بــزرگ ســوريــه شــبــانــه بــه          
خيابانها آمده و با برپايي اعتراضـات       
گسترده همبستگي خود را بـا مـردم           
حمـاه اعـالم کـرده و خـواهـان خـروج                 
نيروهاي سرکوبگـر و پـايـان دادن بـه              

بـا مـحـاصـره       .   محاصره حمـاه شـدنـد      
الذقيه از طرف ارتش و گـلـوـلـه بـاران             
اين شهر از زمين و دريا صدهـا هـزار           
نفر در شهرهاي مختلف از جـملـه در           
ــب، حــمــص، درعــا و                دمشــق، حــل
ديرالزير به خـيـابـان هـا آمـدنـد و بـا                   
حمايت از مردم الذقيه جنايـات رژيـم         

آنها با دادن    .   سوريه را محکوم کردند   
شعارهايي بر عليه بشار اسد خواهـان        
پــايــان دادن بــه جــنــايــات ارتــش و                

امـا  .   نيروهاي هاي سرکوبـگـر شـدنـد        
گلولـه  .   رژيم به حمالت خود ادامه داد    

باران محالت  مختـلـف  الذقـيـه تـا               
 اوت ادامـه      ۱۷عصر روز چهارشنبه     

در نـتـيـجـه ايـن حـمـالت              داشت کـه      
 کـودک    ۳ نفر، از جـملـه          ۳۵کم    دست

جان خود را از دست داده و صدها نفـر      
ــد         ــده ان ــمــي ش ــان         .   زخ ــي ــن م در اي

فرماندهي نيروهاي سرکوبـگـر ارتـش        
در منطفه الذقيه به بيـمـارسـتـانـهـا و             
درمانگاهها دستور داد که از مداواي      

بر اسـاس    .   زخمي ها خودداري نمايند   
گزارش هاي انتشـار يـافـتـه مـزدوران            
رژيم به بيمارستانهايي که زخـمـي هـا          
را مخفيانه مداوا مي کـنـنـد، حـملـه             
کرده و تعدادي از زخمـي را از تـخـت             
هاي بيمارستـانـي بـيـرون آورده و در               

کـلـيـه    .   مراکز شهر ها اعدام کرده انـد       
ارتباطات رفت و آمد، خطوط تلفن و        
اينترنت در ايـن مـنـطـقـه قـطـع شـده                  

در جريان اين حمالت دهها نفـر       .   است
دستگير و هزاران نفـر از مـردم شـهـر              

هدف بيـشـتـر حـمـالت         .   آواره شده اند  
ارتش سوريه محـالت  فـقـيـر نشـيـن               
شــهــر و اردوگــاه هــاي پــنــاهــنــدگــان           

الذقيه مهمترين بـنـدر   . فلسطيني بود 
 هزار نـفـر     ۶۵۰سوريه است و بيش از      

 .جمعيت دارد
ــزاري اجــالس              ــرگ ــه ب ــان ــت در آس
اضــطــراري شــوراي امــنــيــت در روز           

 مــرداد يــکــي از         ۱۷پــنــجــشــنــبــه      
سخنگويان سازمان ملل در بيانيه اي      
خبر داد که بشـار اسـد در مـکـالـمـه                 
تلفني با دبير کـل ايـن سـازمـان قـول              
داده است که عمليات نظامي بر عليه       

ايـن  .   مردم را متوقف خواهد سـاخـت       
اقدام بـخـاط فشـار افـکـار عـمـومـي                
مردم جهان و فشارهاي بيـن الـمـلـلـي            

دبير کل سازمـان مـلـل از        .   بوده است 
بشار اسد خواسته است که اصالحاتي     

در کشور را در دستور کـار  " باور پذير" 
اما بعيد بـه نـظـر کـه           .  خود قرار دهد 

مردم سوريه باوري به حـکـومـت ايـن            
حکومت سـوريـه از     .   کشور پيدا کنند  

آغــاز اعــتــراضــات در مــاه مــارس             
 را کشـتـه و بـيـش از              ۲۱۵۸تاکنون  

.  هزار نفر را زنـدانـي کـرده اسـت            ۲۶
هزاران نفر زخمي شـده و هـزاران نـفـر              

براي مردمي که   .   مفقود االثر هستند  
اين چنين پايداري از خـود نشـان داده           
اند، هيچ تغييري بجز سرنگوني رژيـم      

بــه .   بــاشــد"   بــاور پــذيــر  " نــمــي تــوانــد      
گزارش روزنامه جمهوريت مصر حتي     
حسني مبـارک هـم ادامـه حـکـومـت              
بشار اسد را غير ممکن دانسته و بـه           
او توصيه کرده است که کنـاره گـيـري            

  . کند
بزرگترين تظاهرات :تونس 

 ضد حکومت
شــش مــاه بــعــد از ســرنــگــونــي            
حکومت بن علي توسط مردم تونس،      
که آغازگر انقالبات منطقه بود، هفته      
گذشته اين کشـور شـاهـد بـزرگـتـريـن              
تظاهراتهاي ضد حـکـومـتـي بـعـد از             

. سرنگوني حـکـومـت بـن عـلـي بـود               
پوچي وعده هـاي دولـت مـوقـت کـه                
بسياري از دست اندرکاران رژيم سابـق       
را بر سرکار نگاه داشـتـه اسـت، بـراي             
مــردم روشــن بــود و از هــمــان ابــتــدا             

. اعتراضات بر عليه آن ادامـه داشـت         
دولت موقت هـفـتـه گـذشـتـه هـزاران               
پليس را براي سرکوب جوانان جـويـاي        
کار در پايتخت اين کشور به خيابانها       

بعد از سرنگوني حـکـومـت بـن         .   آورد
عــلــي، کــارگــران و اتــحــاديــه هــاي              
کارگري تقريبا تنها نيرويـي هسـتـنـد          
که در صـحـنـه ادامـه مـبـارزه بـود و                  
خواهان ادامـه انـقـالب و مـحـاکـمـه                

در .   ســران رژيــم ســابــق مــي بــاشــنــد          
اعتراض به سياستهاي دولت موقـت،      
اتحاديه هاي کارگري و سـنـديـکـاهـا            
هـفــتــه گــذشــتــه فــراخــوان تــطــاهــرات        

در پـاسـخ بـه ايـن           .   سراسري را دادنـد   
فراخوان صدها هزار نفر در تـونـس و            

. پنج شهر ديگر به خـيـابـانـهـا آمـدنـد             
اين بـزرگـتـريـن تـظـاهـرات مـردم در                 
تونس بعد از سرنگوني بن عـلـي بـود           
ــهــاي کــارگــري               ــوســط تشــکــل کــه ت

شـعـار اصـلـي       .   سازماندهي شده بـود    
مردم در اين تظاهراتها کـنـاره گـيـري           
دولــت  بــه خــاطــر کــوتــاه آمــدن در                
محاکمه سردمداران رژيم سابق و بـي        
کفايتي آن در برآوردن خـواسـتـه هـاي            

در هـمـيـن رابـطـه دبـيـر              .   مردم، بـود   
: سنديکاي کارگران تونس مـي گـويـد        

انقالب تـا رسـيـدن بـه اهـداف خـود                " 
ادامه خواهد داشت، اما انـقـالب مـا          
هنوز به نتايج و اهداف خود نـرسـيـده           

انقالب تنها با فراررئيس فاسـد      .   است
. يک دولت فاسد به پـايـان نـمـي رسـد             

انقالب عليه تمامـيـت فسـاد، ظـلـم،            
دولت موقت که از    " .   ديکتاتوري است 

زمان سرنگوني بن علي قـدرت را در          
دست دارد دوباره نيروهاي پـلـيـس را           
براي سرکوب تـظـاهـرات مـردم روانـه            

اتحاديه هـاي کـارگـري       .   خيابانها کرد 
به همراه ساير فعاالن انـقـالب نـاتـمـام           
تونس در تدارک سـازمـانـدهـي دوبـاره          

دولت .   اعتراضات گسترده مي باشند   
تونس که از اين تظاهراتهاي گسـتـرده        
غافلگيـر شـده بـود، دوبـاره وعـده و                

دولت همچنين اعـالم  .  وعيدهايي داد 
 اکـتـبـر    ۲۳کرده است که انتخابات را      
  .امسال برگزار خواهد کرد

تعويق محاکمه حسني : مصر
 مبارک

در اين هفته دومين دور محاکمـه       
ايـن  .   مبارک در دادگاه به پايان رسـيـد       

روز ها اين محاکمه جنجالي تـريـن و          
بحث بر انگيزترين مسـئلـه در مصـر           

در جريان محاکمه هـزاران      .   بوده است 
نفر از مردم در برابر اداره پـلـيـس کـه               
محل برگزاري دادگاه بود، تجمع کرده      
و خــواهــان ســرعــت بــخــشــيــدن بــه              
محاکمه مبـارک و اعضـاي دولـتـش            

محاکمه مبارک بصـورت زنـده       .   شدند
بعد از يک   .   از تلويزيون پخش مي شد    

ساعت قرائت کيفرخواست دوم توسط     
قــاضــي، ديــکــتــاتــور ســرنــگــون شــده        
مصر، طبق معمول همه اتهـامـات را      

اتهامات مبارک کشتار بيش    .   رد کرد 
 نفراز مردم در جريان انـقـالب       ۸۰۰از  

باندهاي رژيم  .   فوريه امسال مي باشد   
سابق که هنور در ارگان هاي نـظـامـي          
و قضـايـي نـفـوذ دارنـد، از خـواسـت                 
مبارک مبـنـي بـر حضـور طـنـطـاوي               
رئيس شوراي نظامي حاکم بـر مصـر          
در دادگاه و شهادت بـه نـفـع مـبـارک               

امـا طـنـطـاوي       .   حمايـت مـي کـنـنـد         
هنورحاضر نشده  که به دادگـاه رفـتـه           

کشــمــکــش  .   واداي شــهــادت نــمــايــد      

بـانـدهــاي قـدرتــمـنــد ارتـش و دولــت              
ــاه ادامــه دارد                ــان و دادگ ــي ــظــام . ن

دستگاه قضايي و بخشي از نظامـيـان        
مايـلـنـد کـه مـحـاکـمـه طـول داده و                    
مــبــارک بــه پــرداخــت جــريــمــه نــقــدي          

امـا مـوضـوع فـقـط          .   محـکـوم شـود     
در طول چـنـد     .   محاکمه مبارک نيست  

ماه گذشته دسـتـگـيـري و مـحـاکـمـه               
ــک                ــق مصــر ي ــت ســاب اعضــاي دول
خواست محوري مردم انقالبـي مصـر        

بـعـد ازمـاهـهـا بـرگـزاري            .   بوده اسـت   
دادگاههاي مختلف تعدادي از سـران        
دولت سابق يـا تـبـرئـه شـده و يـا بـه                     
پرداخت جريمـه و چـنـد سـال  زنـدان                 

هم دولت نظاميان و   .   محکوم شده اند  
هم سيستم قضايي در صدد هسـتـنـد          
با مـحـاکـمـه  سـمـبـولـيـک مـبـارک،                    
باقيمانده سران  دولت مـبـارک، بـويـژه        
فرماندهاي نظامي وعاملين و آمرين     
کشتار مردم در جريان انقـالب فـوريـه          

قـاضـي دادگـاه      .   را سـالـم بـدر بـبـرنـد           
 ۵مــبــارک ادامــه مــحــاکــمــه را بــه              

  .سپتامبر موکول کرد
عمر حکومت قذافي به : ليبي

 شمارش افتاده است
اخبار گـزارش شـده از لـيـبـي در               
هفته اخير تحول و چرخش هاي جـدي         
اي را به نفع مخالفان قذافي منعکس       

بعد از مـدتـهـا جـنـگ هـاي             .   ميکرد
موضعي، نيروهاي مـخـالـف قـذافـي           
موفق شدند حمالتي را بر عليه دولـت        
آغاز نمايند و پـيـشـرويـهـاي جـدي و               
تعيين کننده اي بـه سـوي پـايـتـخـت                

شهرهاي الـزاويـه،    .   ليبي داشته باشند  
غريان و بريقه کانون اصلي درگيريـهـا        

در آخــريــن ســاعــت روز        .   بــوده اســت  
 اوت مـخـالـفـان دولـت        ۱۷چهارشنبه  

ليبي اعالم کردند که شهر الزاويه  کـه         
شــهــر نــفــتــي لــيــبــي مــي بــاشــد، را             
محاصره کرده و قسـمـتـهـايـي از ايـن              

اخـبـاري   .   شهر را در دست گرفتـه انـد        
نيز حاکي از تصرف اين شهـر تـوسـط           

متقابال دولـت    .   نيروهاي شورشي بود  
قدافي اعالم کرد که هنـوز الـزاويـه را         
در دست دارد و در صدد عقـب رانـدن           

در .   نيـروهـاي مـخـالـفـان مـي بـاشـد               
همين حـال حـمـالت نـاتـو بـر عـلـيـه                   

روز .   نــيــروهــاي قــذافــي ادامــه دارد          
چهارشنبه اين هفته لئون پانتا رئـيـس        
سازمان سيا ادعا کرد که عمر دولـت         

در اقـدامـي     .   قدافي به سر آمده است      
ديگر ناتو محاصره دريايي طـرابـلـس         
را گسترش داده و اين وضعيت شانس       
مخالفان را براي پيشرويهاي بيشتر و       
زدن ضربه نهايي به رژيم قذافي بيشتر     

 .*کرده است

 بازتاب هفته
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پــرديســان، جشــن هــنــدوانــه و جشــن          
 غيره و غيـره  بـود كـه             موفرفري ها و  

ــرفــت     ــا و          .   صــورت گ ــه ــت ــن حــرک اي
تـجــمــعــات جــوانــان، شـكــل مــدرن و           
انساني از اعتراض بود كه جـوانـان در        

عصـيـان   .   آن انسانيت را فـريـاد زدنـد         
جواناني كه شادي وداشتن يك زندگـي       
انساني را حق خود ميدانند، دخـتـران         
و پسران معترض و آزاديخواهي كه بـا        
ــوارهــاي              ايــن اعــتــراضــات خــود دي
آپارتايد جنسي را در هم شـكـسـتـه و             
كل اين سيستـم ضـد انسـان و پـر از                 
تــبــعــيــض و تــوحــش را بــه چــالــش               

اعتراضاتي شورانگيز بـراي     .   كشيدند
يك دنـيـاي بـهـتـر، زنـده بـاد بـر ايـن                      

 .جوانان
حركت اين هفته جوانان در دفـاع         

ــن                   ــان، اي ــاب از كــودكــان كــار و خــي
انسانهاي كـوچـك و عـزيـزي بـود كـه                
بخاطر فقر خانواده و بـخـاطـر تـوحـش          
سرمايه داري چنين راهي خيابان شـده       
و جان و زندگيشان به تبـاهـي كشـيـده            

حـركـتـي شـورانـگـيـز كـه             .   شده اسـت   
يكماه مانده به بازگشايي مـدارس بـه          
جـلــو آمــد و اعــالم داشـت كــه جــاي               
كودكان ما در مـدرسـه اسـت، نـه در               

. خيابان و در ايـن تـبـاهـي و فـالكـت                
حركتي عليه توحش حاكم و  قـربـانـي           
شدن كودكان مـا در چـنـگـال فـقـر و                  

بـا ايـن ابـتـكـار جـالـب،              .     بيحقـوقـي  
جوانان معترض در پارك وي تهران، با       
دفاع از حـقـوق كـودك، در واقـع يـك                 
اصل مهـم از پـالتـفـرمشـان را بـراي                
جامعه اي انسانـي اعـالم داشـتـنـد و              

بـه  .   آنهم رفاه براي همـه كـودكـان بـود           
اين صورت جوانان در دفاع از حـقـوق          
كودكـان كـار،  بـه بـهـتـريـن شـكـلـي                     

خواستهاي كل جامعه و انسـانـيـت را          
 . نمايندگي كردند

بــويــژه حــركــت اعــتــراضــي ايــن           
جوانان، فراخواني بود به كـل جـامـعـه           
كـه بــا دفــاع از حـقـوق كـودك، و بــا                   
اعتراض به كـار كـودك، عـلـيـه  ايـن                 
بردگي و توحشي كه حاكمان سـرمـايـه     

. در جامعه حاكم كرده اند، بپا خيـزنـد         
حركت جوانان در حمايـت از كـودكـان           
كار، همچون ديگر حركات اعتـراضـي      
دور اخير آنان در ايران به روشني نشان        
داد كــه جــامــعــه آبســتــن چــه اتــفــاق             

تصويري از جـامـعـه      .   شوانگيزي است 
اي عصيـان زده و بـه جـان آمـده كـه                   
توحش و بردگي نميخواهد، تبعيض و      
نابـرابـري نـمـيـخـواهـد، از حـجـاب و                  
جداسازي جـنـسـيـتـي بـيـزار اسـت و                 

 .آزادي و برابري را فرياد ميزند
در يك كالم اين حركت جوانان در        
تهران و اعتراضات اخيرشان در واقـع         
نشــان از ايــن دارد كــه ايــن انــقــالب              
انساني مردم ايران است كه دارد خـود         
را سازمان ميدهد و جوانان پـرچـمـدار       

واقعيت شعف آوري   .   اين صدا هستند  
كه حكايـت از ايـن دارد كـه جـوانـان                 
ايران همچون جوانان مصـر و تـونـس             
دارند با فيس بوك و مدياي اجتماعـي        
خود، و با خواستهاي روشن و انسـانـي      
شان به ميدان مي آينـد و ايـن اتـفـاق               
مهـمـي اسـت كـه امـروز رژيـم را بـه                    

جنـگـشـان    .     هراس جدي انداخته است   
بر سر حجاب و تفكيك جـنـسـيـتـي و              
جمع كردن ماهـواره هـا و قصـاص و              
دهها مـوضـوع ديـگـر كـه مـوضـوع                
جنگ هر روزه مردم با اين رژيم اسـت          

اخـطـار هـاي کـاربـدسـتـان            .   را ببينيد 
حــکــومــت بــه يــكــديــگــر از ايــنــكــه            
نظامشان در خطر اسـت را بشـنـويـد،            
ببينيد كه چگونه بر سر حجاب بر سـر      
هم ميكوبند و قوانين قصاصـشـان را         

. با ياساي چنيگيزي قياس مـيـكـنـنـد         
اينها همه قدرت مـاسـت كـه بـه ايـن                

قدرت جنـگ هـر      .   روزشان انداخته ايم  
روزه جوانـان بـا ايـن رژيـم و قـوانـيـن                   

مــي .   ارتـجــاعـي اسـالمــي اش اســت         
بينيم كه دستپاچه شده اند، تـهـديـد و         
دستگير ميكنـنـد، امـا هـمـه ايـنـهـا                

سرنوشت ديكتاتورهـاي   .   بيفايده است 
ديگر در منطقه و در شمـال آفـريـقـا و             
وضع نزار يارشان بشار اسد را هم مـي       

جـنـگ و     .   بينند، يك بن بست كـامـل       
جدالشان هم بر سر هـمـيـن بـن بسـت               

ميدانند كه ميليونها جوانـي را    .   است
كه شادي و رفاه و آزادي ميخواهنـد و          
هرروز به شکلی و بـا ابـتـکـاری تـازه                
خواستهای خودرا فریاد مـیـزنـنـد را          

. نميـشـود دسـتـگـيـر و زنـدانـي كـرد                 
ميدانند كه بازنده جنگ بر سر حجاب   

از جـملـه بـي دلـيـل            .   حکومـت اسـت    
نيست كه درست در شرايطي كه بحـث        
بــر ســر ســفــت كــردن كــمــربــنــدهــا و              
طـرحــهــاي ريــاضــت اقــتــصــادي شــان        
است، ياد بيمه بيـكـاري جـوانـان مـي             
افتند و كمسيون اجـتـمـاعـي شـان بـا               
عجله و شتاب چـيـزي بـه اسـم بـيـمـه                 
ــه تصــويــب                 ــان را ب ــيــكــاري جــوان ب
ميرساند، تا بلـكـه بـه قـول خـودشـان               
مسكني بر بحران و عصـيـان جـوانـان           

همه اينها نـتـيـجـه قـدرت مـا             .     باشد
مردم اسـت كـه جـانـيـان اسـالمـي را                 

بـه  .   چنين به استيصال كشـانـده اسـت         
بـايـد   .   اين جانيان نـبـايـد فـرصـت داد           

جوانان در همه محـالت ، گـروهـهـاي            
گـروهـهـايـي كـه        .   خود را شكل دهـنـد     

ابزارش  فيس بوك و مدياي اجتماعي       
است و مـحلـه بـه مـحلـه و در تـمـام                    
شهرها جوانـان و كـل جـامـعـه را بـه                  
اعتراضي متحد و سراسري رهـنـمـون         

جواناني كه به اوبـاش حـزب         .   ميشود
اهللا امان نميدهند كـه تـحـت عـنـوان              
پياده كردن طرحهاي ارتجاعي حجاب     
و عفافشان زنان را مورد تعـرض قـرار          

اجـازه  .   دهند و جامعه را ناامن كـنـنـد    
نميدهند كه همچون ارتش دشـمـن بـه         
خــانــه هــاي مــا شــبــيــخــون بــزنــنــد و            
ماهواره ها را جمع كنـنـد و مـردم را              
مورد اهانت و تحقير و تـوهـيـن قـرار             

امروز اين جوانان هستند كه به      .   دهند
ــاي                   ــدي ــق م ــري ــدن از ط ــدان آم ــي م
اجتماعي خود دارند راه در مقابل كـل        

جـنـبـشـی كـه بـه           .   جامعه ميگـذارنـد   
كارگران و به كل جامعه نويد آزادي و          
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فرمان و فتواي خـمـيـنـي بـراي           " . . . 
سرکوب مردم کردستان و مخالفيـن در        

 نقطه عطفـي در تـاريـخ        ۵۸ مرداد   ۲۸
فاصله .   سياسي ايران محسوب ميشود   

بــه قــدرت رســيــدن خــمــيــنــي و اســالم            
سياسي تا صدور فرمان جـنـگ عـلـيـه           

در .    مـاه بـود      ۶مردم کردستـان فـقـط         
 ،همين شش ماه در جامعـه کـردسـتـان          

انقالب همچنان سير پيشروي و تعميـق       
فضاي انقـالبـي و      .   خود را ادامه ميداد   

خواست و مطالبات مردم مرتـب سـيـر          
رو به گستـرش و آگـاهـانـه اي را طـي                  

خـمـيـنـي و دارو دسـتـه هـاي                .   ميکرد
اسالمي که تصميم گرفته بودند در قدم       
اول انقالب را متوقف و بعدا شـکـسـت           

 اين اوضاع در کردستان را غير       ،بدهند
به همين دليـل  .   قابل تحمل ميدانستند  

خـمـيـنـي بـا فــرمـان صـدور حـملـه بــه                    
 لشکر کشي ۵۸ مردام ۲۸کردستان در 

و سرکوب مخالفين و مردم کردستان را 
آغاز و با تمام سبعيت و بيرحمي ادامه        

جنگ از روانسر و پاوه آغـاز و بـه            .   داد
 .تمام کردستان گسترش يافت

در همان هفته هاي اول صدها نـفـر         
از جـملـه     .   کشته و زخمي و اعدام شدند 

کسانيکه در همين روزهاي اول به دست 
خلخالي اعدام شدنـد بـهـمـن عـزتـي و               
دکتر رشوند سرداري همـراه هـفـت نـفـر             

 ٦ نـفـر در سـاعـت            ۹اين  .   ديگر بودند 
در شهـر پـاوه      ١٣٥٨ مرداد   ٣٠بامداد  

 .تيرباران شدند
خــلــخــالــي بــا حــکــم خــمــيــنــي بــه          
کردستان اعـزام شـد و صـدهـا نـفـر را                  

 بدون وکيل و ،بازداشت و بدون محاکمه
دسته دسته بـه    . . .   بدون پروسه تحقيق و 

 .جوخه اعدام سپرد
دو هفته بعد از فرمان خميني قتل       
عام مردم روستاهاي قارنا و قـالتـان و           

آغـاز  . . .   کاني مام سيده و صـوفـيـان و          
در جريان فاجعه قارنا و قالتـان نـه     .   شد

تنها مخالفين که تمام موجودات زنـده        
تعداد .  و يا با قمه مثله شدند،تيرباران

زيـادي ســرشـان از تـن جــدا شـد و بــه                   
اولين . معناي دقيق کلمه سالخي شدند

قرباني اين حمله وحشيانه آخوند روستا      
بود کـه قـرآن بـه دسـت خـواسـتـه بـود                     
لشکريان اسالمي را از کشـتـار مـردم             

در همان لحظه اول سر او . منصرف کند
را از تن جـدا کـردنـد و بـعـدا هـنـگـام                     
خاکسپاري، جنازه او و تعداد زيادي از        

. مردم سالخي شده بدون سر دفن شدنـد       
لشکريان اسالم سرها را از تن جدا کرده   

براي اينکه تصوير .   و با خود برده بودند  
دقيقي از اين جهاد اسالمي داده شـود          
کــافــي اســت بــه خــاطــرات يــکــي از                
پاسداران حاضر در آن درگيري نـگـاهـي         

 :بيندازيم
. همه را قـتـل عـام کـرده بـودنـد                "

نيرويي هم که با ما بود متوحـش شـده           
مثل اين بـود کـه بـه شـهـر ارواح                .   بود

 حتـي مـرغ و        ،زن و بچه  .   رسيده باشيم 
خروس و اسب و االغ را لت و پـار کـرده            

 "....بودند
پشت پرده هاي انقـالب اسـالمـي       "

به کوشش و " اعترافات حسين بروجردي
 ٢٧٧ويرايش بهرام چوبينه صفحه 

در مقابـل ايـن يـورش مـغـول وار               
مردم کردستان و جريانات سياسي بويژه 
جريانات چپ و کمونيست هـيـچ راهـي           
بجز مقاومت و فراخوان به مقابله با آن       

مردم کردستان يکپارچه دست . نداشتند
در اين مقطع تاريخي . به مقاومت زدند

حزب دمکرات کردستان هم ناچـار شـد         
از خود مقاومت نشان بدهد زيـرا هـمـه           
راه هاي سازش و مـعـاملـه بـه روي او                

مـردم بـه فـراخـوان کـوملـه             .   بسته شـد   
جنگ و مقاومت در مقابل اين يـورش         
را آغاز کردند و حزب دمکـرات را هـم            
تحت فشار قرار دادند که بايد به جبـهـه          

ايـن مـرحلـه از        .   مقاومت کـمـک کـنـد        
جنگ بيش از سه ماه طول نکشيـد کـه       
نيروهاي رژيم با شکستهاي پي در پـي         
ناچار به عقب نشيني و تلـفـات زيـادي           

 .شدند
هنگاميـکـه رژيـم تـازه بـه قـدرت               
رسيده متوجه ضعف نيروهـاي مسـلـح          
خود شد و مقـاومـت يـکـپـارچـه مـردم               

 ناچارا تاکتيک مذاکره ،کردستان را ديد
 .و آتش بس را قبول کرد

در آن زمان و بعد از سه ماه جنـگ          
و کشتار به فرمان خميني اکنون باز هم 
به فرمان او آتش بس برقرار شد و پروسه 

نيروي مسلح احزاب   .   مذاکره شروع شد  
به شهرها برگشتند و کنتـرل شـهـرهـاي           

در هـمـه     .   کردستان را به عهده گرفتـنـد      
شهرها مردم شروع به خود سازماندهي      

انواع سازمانهاي توده اي شکل     .   کردند
از شـــوراهـــاي مـــحلـــه تـــا            .   گـــرفـــت

سنديکاهاي کارگري و جمـعـيـت هـا و            
کانونهاي مختلف در مکانهاي زيسـت       
و کار و آموزش گرفته تا سـازمـانـهـاي            

 جـنـب و جـوش بـي             ،سياسي و مسلح  
در اين زمان نيروهـاي  .   نظيري آغاز شد  

سياسي فعال در کردستان هـيـئـتـي بـه             
را "   هيئت نمـايـنـدگـي خـلـق کـرد            " اسم  

اين هيئت متشکل بـود     .   تشکيل دادند 
 حــزب   ،از نــمــايــنــدگــانــي از کــوملــه         

 سازمان چـريـکـهـاي فـدايـي           ،دمکرات
اما رژيم  .   خلق و شيخ عزالدين حسيني    

اسالمي تاکتـيـک مـذاکـره را نـه بـراي                
مذاکره و عملي کردن مطالبـات مـردم          
کردستان بلکه براي اين انـتـخـاب کـرده        
بود که بتواند خود را سازمان بدهد و با 
قدرت چند برابر حمله نـهـايـي را آغـاز              

به همين دليل هيچ وقت مـذاکـره         .   کند
 .جدي با اين هيئت آغاز نشد

در همين اثنـا بـاز هـم مـا شـاهـد                 
مذاکرات پـنـهـانـي حـزب دمـکـرات و               
نمايندگان رژيم اسالمي بوديم و باز هم       
حزب دمکرات در توهم اينکه ميتوانـد       
براي خود کسب امتياز کند سرش شيره 
ماليده شد و باز هم افتضاح به بار آورد         
و بيش از پيش نفوذش را در ميان مردم 

 .کردستان از دست داد
نهايتا نمايندگان حـزب دمـکـرات         
دست از پا درازتـر هـر چـقـدر بـه پـيـام                   
خميني هم لبيک گفـتـنـد دسـت خـالـي              

اين پروسه تالش براي   .   روانه خانه شدند  
مــذاکــره پــنــهــانــي و تــک روانــه حــزب            

يکي ايـنـکـه      .   دمکرات دو علت داشت   
حزب دمکرات به همان اندازه خميني و      

جريانات اسالمي از کمونيـسـم و رشـد           
چپ در جامعه نگران بود و از اين طريق 
تالش ميـکـرد کـه کـمـونـيـسـم و چـپ                   
جامعه را حـاشـيـه اي کـنـد و خـود را                   

. نماينده مردم کردستان قـلـمـداد کـنـد            
همان کاري که قبال مفتي زاده کرده بود 

ديگـري  .   و شکستش را همه ديده بودند     
اينکه سنتا کردستان را ملک طلق خود       
ميدانست و هنوز در دوران تـوهـمـات            
جنگ دوم جهاني بسـر مـيـبـرد کـه در               
ميـان اخـتـالفـات آن زمـان قـدرتـهـاي                 

 رهبران ايـن حـرکـت تـوانسـتـه             ،جهاني
بودند با کمک ارتش استالين حزبشان را 
شکل بدهند و حکومتي چند هفتـه اي         
در مهاباد به اسم جمهوري خود مختار       

اين حزب متوجه .   کردستان اعالم کنند  
نبود و فکر کنم هـنـوز مـتـوجـه نشـده                
است که دنياي امروز و بالطبع جامـعـه         
کـردسـتـان امـروز بـا آن زمـان بسـيـار                   

 ..".متفاوت است
بــرگــرفــتــه از مصــاحــبــه نشــريــه         ( 

بـراي ديـدن     .   ايسکرا با محمد آسنگران   
متن کامل ايـن مصـاحـبـه بـه نشـريـه                 
ايسکرا نشريه کميته کـردسـتـان حـزب           

 ٥٨٣کمونيست کارگري ايـران شـمـاره          
 )رجوع کنيد

 بـــه    New Activistســـايـــت    
مناسبت سفر مريم نمازي به استراليـا       
براي سخنراني عليه قوانين شريعه بـه        
شرح مخـتـصـري از زنـدگـي نـامـه و                 
فعاليت هاي مـريـم نـمـازي پـرداخـتـه              

از جمله فعاليت هاي مـريـم در          .   است
ترکيه براي پنـاهـنـدگـان ، در سـودان              
ــي،               ــائ ــي ــوپ ــي ــان ات ــاهــجــوي ــن ــراي پ ب
مبارزاتش در کميته بين المللي عليـه        
اعدام و سنگسار و همچنين در اکـس         
مســلــم و يــک قــانــون بــراي هــمــه در              

مريم نمازي در اسـتـرالـيـا          .   انگلستان

بـرنـامـه هـاي مـتـعـدد سـخـنـرانـي و                    
مصاحبه هايي با مـديـا دارد کـه در              

در شمـاره   .     اين سايت معرفي شده اند    
بعد انترناسيـونـال خـوانـنـدگـان را در              
جريان جزييات اين سـفـر مـهـم مـريـم              

 . نمازي قرار خواهيم داد

 
 

 مريم نمازي در استراليا

 
 ٥٨ مرداد ٢٨فرمان حمله خميني به کردستان در 

راديو فارسي صداي آلمان گـزارشـي        
از افزايش سوانح كار در تأسيسات نفتـي    

در ايـن گـزارش       .   ايران منتشر كرده است  
با رجوع به آمار دولتي رژيم اسـالمـي و            
اينكه هر ماه يك انفجار مرگبار در ايـن           

دهد، آمده است كه تـنـهـا          صنعت رخ مي  
 ماه گذشته در سـوانـح مـخـتـلـف             ١٧در  

 نـفـر کشـتـه و بـيـش از               ٣٠صنايع نفت   
در ادامـه    .   انـد     نـفـر مـجـروح شـده          ١٠٠
فـرسـايـش قـطـعـات، عـدم            :   " نـويسـد    مي

رعايت استاندارهـاي ايـمـنـي و ضـعـف              
مديريت در اين بخش، حوادث مـرگـبـار          

 ماه اخير رقم ٥مختلفي را در يک سال و      
در اين گزارش با اشاره بـه شـديـد        . "   زدند

شدن ابعاد سوانح كار در ايـن بـخـش از               
مرگبارتريـن حـواث     :   " صنعت آمده است  

مــربــوط بــه آتــش ســوزي دو مــجــتــمــع            

پتروشيمي پرديس يک و خـارک در سـال            
 تــن از     ٨ بــود کــه مــوجــب مــرگ             ٨٩

کارکنان صنعت نفت و سوختگـي بـيـش          
 درصد بيش از سـه تـن ديـگـر از                ٥٠از  

بـه دو    . "   هـا شـد       کارکنان ايـن مـجـتـمـع         
كند  انفجار در پااليشگاه آبادان اشاره مي

در پنج ماه نـخـسـت سـال         :   " نويسد  و مي 
 پنج حادثه در صنايع نفت و گـاز    ١٣٩٠

در ادامـه بـه دروغـهـاي           . "   رخ داده است  
: نـويسـد     پردازد و مـي      مقامات رژيم مي  

در حالي که منابع غيررسمي خبر کشته "
 تن در اين حادثه را منتشر کردند ٧شدن 

منبع رسمي تنها مرگ يک تن و زخـمـي           
به دو ."  نفر ديگر را تأييد کردند٢٩شدن 

انفجار در مجتمع پتروشيمي بندرامام و       
مرگ دو تن از كاركنان اين مجـتـمـع بـر             
اثر گازگرفتگي در يـكـي از سـيـلـوهـاي              

واحد پلي اتيلن سنگين در آنـجـا اشـاره             
يـک مـاه     :   " نـويسـد    در ادامه مي  .   كند  مي

پس از سانحه در پتروشيمي بنـدر امـام،          
دو تن از کارکنان پـااليشـگـاه تـهـران بـه               

شدن بوم جرثقـيـل مصـدوم          دليل شکسته 
همزمان در پتروشيمي کرمـانشـاه      .   شدند

. " سـوزي شـد      نيز يک کمپرسور دچار آتش    
صنعـت نـفـت و گـاز ايـران              :   " نويسد  مي

عالوه بر عدم رعايت استاندارهاي ايمني 
بارها نيز هدف حمالت افـراد نـاشـنـاس            

از جـملـه ايـن حـوادث           .   قرار گرفته است  
 در پي در خطوط انـتـقـال            انفجارهاي پي 

: نـويسـد     در همين رابطه مـي     . "   گاز است 
 مرداد سال جاري ابتدا خـط لـوـلـه        ٧در  " 

. صادرات گاز ايران به ترکيه منفجر شـد        
درست يک هفته بعد از آن يک خط لـوـلـه             
انتقال نفت نزديـکـي شـهـر شـوش دچـار               

خطوط قـم، فـروديـن       .   . . .   سوزي شد   آتش
 براي دومـيـن بـار دچـار حـادثـه               ٩٠ماه  
 ."شد

 محيط هاي كار قرباني ميگيرد
 سابقه شمار سوانح در تاسيسات نفتي ايران       افزايش بي



 ١٣٩٠ مرداد ٢٨ انترناسيونال 
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 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

  دالر۱۲۰۰سليمان سيگارچي  
   دالر۱۲۰۰مسعود آذرنوش 

 
 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

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”بدون 

عليه بازار و مـالـکـيـت خصـوصـي و              
را )     حکومت پليسـي بـرخـاسـتـه انـد           

مـيـخـوانـد،     "   غـارتـگـر   " و   "   جنايتکار" 
چقدر با خامنه اي و احـمـدي نـژاد و                
قذافي فاصله دارد کـه مـخـالـفـيـن و                

خـس و    " ،  " ميکرب" تظاهرکنندگان را   
ــاک  ــاشـ ــي     " و    "   خـ ــرايـ ــحـ ــوش صـ " مـ

ميخوانند؟ چقدر بين دولـت فـخـيـمـه            
بريتانياي کـبـيـر بـا دولـت سـوريـه و                  
عربستان فاصله هست، وقتي هـمـيـن         

در عرض چند روز    "   افتخار ليبراليسم " 
 نفـر را دسـتـگـيـر و بـنـوعـي                  ٢٧٠٠

محاکمـه صـحـرايـي مـيـکـنـد، و بـه                  
جواناني که در فيسبوک شان فـراخـوان        

 ســال زنــدان     ٤بــه شــورش کــرده انــد          
ميدهد، زني را بخاطر بـرداشـتـن يـک           
نوشابه به شـش مـاه زنـدان مـحـکـوم                
ميکند؟ واقعا فـاصـلـه بـيـن قضـات              

بريتانيـا بـا امـثـال قـاضـي             "   مستقل" 
مرتضوي و قاضي حداد چقدر اسـت؟        
بين پليس انگليس کـه در چـنـد سـال              

 نفر را در ايسـت       ٣٠٠گذشته بيش از    
هاي بازرسي شهري اش کشتـه اسـت،         
عمال در لندن حکومت نظامي برقـرار       
ميکند، و در فکر اعمال مـحـدوديـت          
بر اينترنت و ميدياي اجتماعـي اسـت         
با چـمـاقـداران خـامـنـه اي و لشـکـر                   

 سايبري امام زمان تفاوت چيست؟
جيغ هاي هيلتري امثال کـامـرون        

بـانـوي   " و تقليد کاريکاتـور ايشـان از           
کـه در دوره      )   مارگارت تاچر "   ( آهنين

کنونـي او را فـقـط شـبـيـه قـذافـي و                     
مبارک و خامنه اي ميکـنـد،  بـهـيـچ              

گرچـه الاقـل از       .   وجه خوشايند نيست  
کمون پـاريـس بـه ايـنـطـرف کـارگـران                

" به عرش اعـالء    " فهميده اند که وقتي     

هجوم ميبرند، وقتي قداست مالکيت     
خصوصي را زير سوال ميبـرنـد، هـمـه           
بــورژواهــاي در حــال جــنــگ مــتــحــد          

و "   جـنـاتـيـکـار     " ميشوند و کارگران را     
مــيــخــوانــنــد و   "   خــائــن" و   "   غــارتــگــر" 

با اين همـه، هـمـان        .   تيرباران ميکنند 
درجه آزاديهاي نيـم بـنـد و آبـکـي در                
غرب اسـاسـا يـک دسـتـاورد جـانـبـي                 
اعتراض و مبارزه دويست ساله طبقـه       
کارگر بـراي رهـايـي خـود و جـامـعـه                  

شـرايـط بـهـتـري بـراي مـبـارزه               .   است
طــبــقــه مــا و هــمــه مــحــرومــان و                  
آزاديخواهان در قياس با شرايط تحـت     
حاکميت امثال جمهـوري اسـالمـي و           

. حکومت بشار اسد فـراهـم مـيـکـنـد            
بعالوه همين اظهـارات اولـتـرا راسـت           
کامرون تا همينجا موجي از اعتراض      
در جامعه انـگـلـيـس بـرانـگـيـخـتـه و                  
جواب دندان شکني از جانب کـارگـران        
و مــردم آزاديــخــواه و چــپ جــامــعــه             

امـا سـوال مـهـم         .   دريافت خواهد کرد  
اينجا اين است کـه چـه اتـفـاقـي دارد               
مي افتد که امثال ديويد کـامـرون بـه             
اين تالش هاي زمخت خامنـه اي وار         

 دست ميزنند؟
واقعيت اين است که شورش هـاي       
انگليس تحوالت جهاني را از لـحـاظ        
عملي و پـراتـيـکـي در يـک صـفـحـه                    

به روشني بـه هـمـه        .   متفاوت قرار داد 
دنيا اعالم کرد که يک جنگ طبقـاتـي         
عظيم و جهاني شروع شده، يا صحيـح        

ديـگـر   .   تر از عمق به سطح آمده اسـت       
اکنون روشن است که انقالبـات مصـر         
و تونس و ايـران تـنـهـا پـيـش درآمـد                  
تحوالتي عظيم تر بود که بـهـيـچ وجـه         
به منطقه خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا            

وقايع ديگـري، نـظـيـر        .   محدود نيست 
ــان،             تــظــاهــرات و اعــتــصــابــات يــون

بر عليه باال رفـتـن       ( اسپانيا، انگليس   
فرانسه، اسرائيل و اخـيـرا در         )   شهريه

شيلي، نيز هـمـيـن حـقـيـقـت را بـيـان                  
اما چهار روزي که انگـلـيـس    .     ميکند

را تــکــان داد ديــگــر تــرديــدي بــاقــي            
نگذاشت که سرمايه داري با يـک دوره         
بحران انقالبي جهاني مواجه شـده کـه          
منشاء آن بـحـران اقـتـصـادي عـمـيـق               

بـحـران   .   سرمايه داري جـهـانـي اسـت          
داغ " انقالبي که صف بردگـان مـزد و            

را در هـمـه جـا در            "   لعنت خـوردگـان    
مقابله مستقيـم بـا صـف بـرده داران              
مدرن، بانـکـهـا و سـرمـايـه مـالـي و                  
دولتهاي تا بيخ دندان مسلح آنها قـرار      

ديويد کامرون و راست تريـن      .     ميدهد
جناح هاي بورژوازي انـگـلـيـس دارنـد           
سعي ميکنند نمايـنـده شـفـاف و بـي              

. تخفيف بورژوازي در اين دوره باشـنـد       
دوره اي که بايد وسيعترين حمالت بـه         
معيشت کارگران بشود و در عين حال     
هرگونه اعتراض و شـورش و انـقـالب           
آنها با شدت هرچه تمـامـتـر سـرکـوب            

 .شود
ضروري است که کارگران و مـردم        
آزاده در اين دوره حسـاس و تـعـيـيـن                

. کننده از  تاريخ جهاني پـيـروز شـونـد           
بايد در همه جا  براي کـارهـاي بـزرگ             

بـايـد ايـن سـيـاره زيـبـا و                .   آماده شـد  
ساکنين اش را از شر بازار و مالکيـت         
خصوصي و سرمايه و دولت و پـلـيـس          

اما  تـا آنـجـا        .   و ارتش اش نجات داد    
که به موضوع معـيـن ايـن يـادداشـت             
برميگردد الاقل دو نکته فعـال روشـن         

 : است
ــن جــمــهــوي                 ــکــه در اي ــن اول اي
اسالميزه کردن دولت و پـلـيـس و قـوه            
قضاييه  انگلـيـس، بـازنـده کـل دم و                 
دستگاه فـخـيـمـه تـحـت امـر مـلـکـه                   

چرا؟ زيرا حـتـي     .   ويکتوريا خواهد بود  
در هــمــان ايــران و مصــر و تــونــس                 
نـتــوانســتــنــد و نــمــي تـوانــنــد امــثــال           
سيدعلي و بن علي و مبارک را نـگـاه            
دارنــد، انــتــظــار دارنــد در انــگــلــيــس          

 !بتوانند؟
نتيجه  دوم از اين وضـعـيـت ايـن             
است که هرچه مردم ايران راديکـال تـر         
و زير و روکننده تر جمهوري اسـالمـي          
را از چهره زميـن پـاک کـنـنـد، هـرچـه               
الگوي راديکال تري از آزادي و برابـري        
و جامعه انساني به مردم جـهـان ارائـه           
کنند، موقعيت کل ارتجاع و بوژوازي      
و  از جمله ديويد کامرون را تضـعـيـف        

 .خواهند کرد
 *٢٠١١ اوت ١٨ 

 
جمهوري اسالمي 

 ...بريتانياي 
 

  

 مصطفي صابر   

١از صفحه    

نزاع و کشاکـش درون حـکـومـت            
ضد زن اسالمي حول مسالـه حـجـاب          

يـکـي از حـجـاب         .   باال گـرفـتـه اسـت        
رنگي و ديگري از حجاب سياه سـخـن         

يـکـي از چـادر و يـکـي از                .   ميگويـد 
 .روسري دفاع ميکند

اما مـا مـردم، مـا زنـان آزاده و                 
ــا کــل حــجــاب               مــردان آزاديــخــواه ب

حجاب در هرشکل و رنـگ       .   مخالفيم
و انــدازه اي، پـرچــم نـفــرت انــگـيــز و                
خــونــيــن ارتــجــاع اســالمــي اســت و            
خــواســت زنــان و کــل مــردم شــريــف             

جامعه دور انـداخـتـن حـجـاب و دور               
  . ريختن کل قوانين اين حکومت است

ــاد حــکــومــت ضــد زن                ــگــون ب ســرن
  !اسالمي

  ١٣٩٠ مرداد ٢٦

  
 !حجاب سمبل تحقير و بيحقوقي کل جامعه است
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!نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی  

دانشگاه همواره، چه در رژيم شـاه        
و چه در جمهـوري اسـالمـي، سـنـگـر              
آزاديخواهي مردم ايران بـوده اسـت و            
در برابر ارتجاع حاکـم پـرچـم آزادي و             

. برابري را بر افراشته نگاهداشته است     
رژيــم اســالمــي بــا وحشــيــانــه تــريــن           
حمالت به دانشگاه ها و خوابگـاه هـا          
و ضرب و شتم و قتل دانشجـويـان  و             
زندان کردن و اخـراج  هـزاران نـفـر از                
آنان و بـا تشـکـيـل انـواع نـيـروهـاي                   
انتظامي و جاسـوسـي، اعـمـال انـواع            
تبعيضات اسالمي و آپارتايد جنسـي      
و حتـي بـا اعـالم جـرم عـلـيـه عـلـوم                     
انسـانــي و پـاکســازي اســتـادانــي کــه            
کوچکترين ناهمخواني بـا حـکـومـت          
داشتند، کوشيده است تا ايـن سـنـگـر           
تسخير ناپذير آزادي و برابري را مـگـر    

اما در آستانـه هـر       .   خاموش نگهدارد 
سال جديد تـحـصـيـلـي و بـازگشـايـي                
دانشگاه ها ميتوان نگراني و وحشـت       
را در چهره سران جـمـهـوري اسـالمـي             

در اوضــاع وخــيــم اقــتــصــادي         .     ديــد
کنوني و درهم ريـخـتـگـي جـمـهـوري              
ــده               ــن ــزاي ــتــي ف ــارضــاي اســالمــي و ن

مــيــلــيــونــي مــردم، زمــان آنســت کــه          
دانشــگــاه نــيــروي خــود را بصــورت            
سراسري متحد و مـتـشـکـل کـنـد و                
آماده نبـردي تـعـيـيـن کـنـنـده عـلـيـه                   

 .جمهوري اسالمي شود
در پــاســخ بــه ايــن نــيــاز و بــراي              
تـعــيــيــن بــخــشــيـدن بــه يــک جــنــبــش           
ــدرن،             ــه، م ــان ــخــواه ســراســري آزادي
انساني و برابري طلبانه  در دانشـگـاه          
هــا و  بــراي مــقــابلــه بــا جــمــهــوري               
اسالمي و تـمـامـي حـامـيـان ريـز و                  
درشتش و همه جرياناتي که مانعي بر      
سر راه پيروزي مـردم ايـران هسـتـنـد،              

سـازمـان   .   سند حاضر ارائـه مـيـشـود        
جوانان کمونيست خود را به پـيـشـبـرد        
مبارزه حول خواسته هاي زير متعـهـد        
ــان،                ــد و از هــمــه دانشــجــوي مــيــدان
تشــکــلــهــا، نــهــادهــا و انــجــمــنــهــاي          
دانشجويي و جوانان در داخل و خـارج        
ايران و همچنيـن هـمـه سـازمـانـهـا و                
احــزاب ســرنــگــونــي طــلــب  دعــوت           
ميکند تـا بـراي ايـجـاد يـک حـرکـت                 
سراسري در دانشگاه ها ايـن پـالتـفـرم           

 .را در دستور خود قرار دهند

 
 سازمان جوانان کمونيست

  ٢٠١١آگوست ١٥، ١٣٩٠مرداد٢٥
پالتفرم اتحاد سراسري 

 دانشجويان
 

ــاي              ــه ه ــواســت ــن خ ــري ــت ــم مــه
دانشجويان در شـرايـط کـنـونـي          

 :عبارتند از
آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط                 -١

دانشجويان زنداني و هـمـه زنـدانـيـان             
   .سياسي

آزادي هــاي بــي قــيــد و شــرط               .-٢
سياسي مانند آزادي بـيـان، تـجـمـع،             
تشکل، اعتراض، اعتصاب، و سـايـر        
فعاليت هاي دانشجويي نظير کـلـوپ        

  .هاي فرهنگي و علمي وغيره
لغو حجاب اجـبـاري و انـتـخـاب              -٣

  آزادانه پوشش
لغو قوانين تبعيض آميـز عـلـيـه           .-٤

زنان و لغو تفکيک جنـسـيـتـي بـه هـر               
  .شکل و در هر زمينه

انــحــالل فــوري هــمــه نــيــروهــاي           -٥
نظامي، شبه نظامي و امنيتي مانند      
کمـيـتـه هـاي انضـبـاطـي، حـراسـت،                

.  نمايندگي رهبري و غيره در دانشگاه     
منمنوعيت اکيد ورود پليس و نيـروي    

  .انتظامي به دانشگاه
جدايي دين از آموزش و پرورش و        -٦

  .دانشگاه ها
معرفي آمرين و عاملين کشـتـار         -٧

و جنايت عليه مردم و دانشـجـويـان و           
محاکمه آنان در دادگاه هاي علني بـا         

  .نظارت بين المللي
لغو هرگونه گـزيـنـش و امـتـحـان             -٨

ايدئولـوژيـک مـذهـبـي، عـقـيـدتـي و                

. سياسي براي ورود بـه دانشـگـاه هـا             
لغـو فـوري هـمـه احـکـام اخـراج و و                    
بازگردندان فوري همه دانشـجـويـان و          

  استادان اخراجي
انتخابـي شـدن هـمـه مـديـران و                .-٩

ــوســط               ــا ت ــاهــه ــامــات دانشــگ ــق م
  دانشجويان و استادان

تامين باالتريـن اسـتـانـداردهـا          .-١٠
براي تحـصـيـل و امـکـانـات رفـاهـي                

از قـبـيـل لـغـو شـهـريـه،              .   دانشجويان
تامين خوابـگـاه مـنـاسـب، پـرداخـت             
کمک هزينه، تامين دانشگاه و فضـاي     
تحصيلي کافي براي همه متقاضـيـان        

 ورود به دانشگاه و

 
 پالتفرم اتحاد سراسري دانشجويان

 ۵ سـاعـت       ۲۰۱۱ اوت     ۱۸امروز    
بعد از ظهر پيمان نجفي پيام کوتاهـي    

نويد را ديپـورت  " در صفحه فيس بوک     
پيمان نوشـتـه بـود       .   پست کرد "   نکنيد

فضـاي  !   خبر خوش، ما موفق شـديـم         
شادي که صفحه نويد را پر کرد قـابـل          

تصـور کـنـيـد کـه در            . . . وصف نيست 
فيس بوک بخواهيـد آواز بـخـوانـيـد و              

نويد ميرپورزاده را قرار بود     !   برقصيد  
 اوت بـه ايـران         ۱۹دولت سوئد فـردا       

نويـد را کـه جـمـهـوري            .   ديپورت کند 
اسالمي پيش تر دستگير، شکنجـه و      

نــويــد را کــه از        .   زنــدانــي کــرده بــود     
اي که پا در خاک سوئد گذاشـتـه           لحظه

بود يک لحظه از مبارزه بر عليه رژيـم          
 .اسالمي غافل نبود

هـاي گـذشـتـه          دولت سوئد در ماه   

ــه                   ــت کـ ــرده اسـ ــادي کـ ــالش زيـ تـ
پناهجويان ايراني را به رژيم اسـالمـي        

آخرين آنها پيمان نجفي    .   تحويل بدهد 
بود که ديپـورتـش در آخـريـن لـحـظـه                

پـيـش از او سـاسـان و             .   متوقف شـد   
مـيـتـرا    . . . . پيشتر مرضيه و مـهـدي و      

مـيـتـرا را در        .   کهرم نفر بـعـدي اسـت       
 دستگير کردند که در حمايت از         حالي

نويد در مقابل اداره مهاجـرت سـوئـد          
 .در تظاهراتي شرکت کرده بود

اين اقدام پلـيـس سـوئـد شـرم آور             
ما اين جا همانگونه که در روز        .   است

اي بـه       دستگيري نويد طي اطـألعـيـه       
آقاي بيلستروم وزير مـهـاجـرت دولـت          

 سوئد قول داديـم کـه بـه            دست راستي 
بــورکــراســي ضــد انســانــيــش اجــازه           
نخواهيم داد که نويد را به آدمـکـشـان        
اسالمي تحويل دهد، يـک بـار ديـگـر            
قول ميدهيم که ميترا هـم در سـوئـد             

مـا ايـن را بـه اعـتـبـار               .   خواهد ماند 
نظير پـروانـه در        هزاران فعال سياسي    

کانادا، يان کريستيانو در انگليس، به      
عبداهللا اسدي   اعتبار شب بيداريهاي    

ــديشــه           و روز کــار      هــاي طــوالنــي ان
عليـشـاهـي از فـدراسـيـون سـراسـري               

هـاي        پناهندگان، و به اعتبار کـارايـي      
ماريا از ميشن فـري ايـران، سـيـسـل              

  نروژي، آرين ميرذوالفقاري خسـتـگـي       
ناپذير تا جوان ميشـل آمـريـکـايـي و             
صدها و هزاران انسان شـريـف ديـگـر            
ــخــتــه از                 ــان گــري ــنــاهــجــوي کــه از پ
ديکتاتوري ها دفاع مـيـکـنـنـد، قـول            

بـه اعـتـبـار        و صـد الـبـتـه         .   دهيم    مي
بـه مـيـدان       فعالين سوئدي که ايـنـک         

آمده اند تا در کـنـار پـنـاهـجـويـان و                  
  فعالين سياسي مدافع حقوق انسـانـي       

  هـاي انسـانـي        ارزش پناهـجـويـان از        
جــامــعــه ســوئــد ، از خــود جــامــعــه             

در مـقـابـل تـهـاجـم وحشـيـانـه                سوئد  
. راست و راست افراطـي دفـاع کـنـنـد            

اين خط و اين نشـان، مـيـتـرا هـم در                
 .سوئد ميماند

. ما بـه نـويـد تـبـريـک مـيـگـويـم                 
موفقيت نويد در تحميل حق قـانـونـي         

 خـودش بـه دولـت سـوئــد                و انسـانـي    
موفقـيـت   .   موفقيت همه ما هم هست 

موفقيت ماست چـرا  . ميترا هم هست 
کــه بــا هــر پــنــاهــجــويــي کــه حــکــم              
ــگــردد،                ــي ــي م ــف ــت ــن ــش م ــورت ــپ دي
سازماندهي فعاليت براي نجـات نـفـر         

فـعـالـيـن     .   بعـدي سـهـل تـر مـيـشـود             
بيشتري پـا بـه عـرصـه� مـيـگـذارنـد،                 

ها بيشـتـر مـيـشـونـد،            اعتماد به نفس  
 در جـامـعـه شـکـل               افکار عـمـومـي     

ميگيرند و فشار از پايين مـحـسـوس         
 و      تر ميشود و زمينه مقابله اسـاسـي       

هـاي ضـد        بـا سـيـاسـت       تعيين کننده   
هـا     پناهجويي در آنـجـا کـه سـيـاسـت            

شکل ميگيرنـد، در پـارلـمـان سـوئـد              
ايـن آن تصـويـر        .   فراهـم تـر مـيـشـود         

 است که موفقيت نويـد، مـثـل            بزرگي
. ساسان، و مرضيه بشارت مـيـدهـنـد        

موفقيت نويد مـوفـقـيـت مـيـتـرا هـم               

هست چرا که نيرويي که براي مـيـتـرا           
مبارزه خواهد کرد بـزرگـتـر، کـارآمـد           

 سـازمـان يـافـتـه تـر                تر، باتجربه تر و   
اين نيرو هم اکنون ، بالفـاصـلـه         .   است

هـاي     ها و تبريـک گـفـتـن          بعد از شادي  
  اوليه در حال تـجـديـد سـازمـان دهـي             
  صفوف خـود در مـديـاي اجـتـمـاعـي              

  .*است
 

 
نويد در سوئد ماند، ميترا 

 هم ميماند
 

 احمد فاطمي  
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ــنـــدش آور يـــک               ــهـــاي چـ ــرفـ حـ
جالدحکومت اسالمي به اسم عصمت     

 اهللا جابري
شهال ابتدا فکر ميکرد اعدام او    " 

فيلم است اما وقـتـي خـانـواده اللـه را               
 زبانـش بـنـد       ،ديد که به زندان آمده اند     

 حــتــي قــادر نــبــود نــمــازش را             ،آمــد
بخواند او را به سختي پـاي چـوبـه دار              

 ". برديم
بجز اعدام تا کنون سه حکم قطع       "

 در يکي از پـرونـده       ،يد هم اجرا کرده ام    
ها دو سارق افغانستـانـي را قـطـع يـد               

 در پـرونـده ديـگـري يـک سـارق                ،کردم
ديگر را بعد از بـارهـا عـفـو قـطـع يـد                  

 "...کردم
اينهـا بـخـشـهـايـي از مصـاحـبـه                
عصمت اهللا جابري بـا روزنـامـه مـهـر             

کسـي  "   مرد اعـدام "   مصاحبه با .   است
 سـال قضـاوت حـداقـل           ۶که در طـول      

 نفر را به اعـدام مـحـکـوم کـرده               ٣۵۰
ــر                  .اســـت ــهـ ــه مـ ــامـ از او در روزنـ

!  بهترين خاطره شـيـريـنـي           ،ميپرسند
که  از مراسم  اعدامها داري چه بود و           

خــاطــرات :   وقــاحــت مــيــگــويــد  . او بــا     
وقـتـي   " ..شيـريـن نـيـز از اعـدام دارم             

ميخواستـيـم قـاتـل جـوانـي را اعـدام                
 هنگامي که طناب دور گردنش      ،کنيم
 مـرا صـدا کـرد و خـواسـت کـه                   ،بـود 

 چـرا کـه او را           ،پابندش را بـاز کـنـيـم        
هنگام اعدام کـردن يـک     .. اذيت ميکرد 

قاتل ديگر که جسـد قـربـانـي خـود را               
 هـنـگـام مـراسـم اعـدام             ،سوزانده بود 

وقتي از او خواستيم آخـريـن خـواسـتـه             
. اش را بگويد دو نخ سيـگـار خـواسـت           

همچنين در پرونده مـثلـه کـردن جسـد            
خواهر و برادري در ورامين قاتل بـراي         
رضايت گرفتن روي پاي پدر مـقـتـوالن         
افتاده بود اما پدر مقتول مـدام فـريـاد         

 وقـتـي عـلـت را پـرسـيـديـم                 ،ميـکـرد  
مدعي شد پاهايـش سـوخـتـه اسـت و              

 "!!!قاتل روي آنها افتاده است
 ،البد مصاحبه شونده انتظار دارد    

 چـه    ،همه در اينجا قـاه قـاه بـخـنـدنـد              
يک نفر کـه قـرار اسـت           !   صحنه جالبي 

 بعنوان آخرين خواست دو      ،کشته شود 
الـبـتـه نـاگـفـتـه          .   نخ سيگار ميخواهـد   

نماند که حتي همين آخرين خواست را        
از ايـن     .نيز اين جانيان اجرا نميکـنـنـد       

 بجز اعدام آيـا حـکـم          ،جالد ميپرسند 

 مـيـگـويـد       ،ديگري نيز اجرا کرده ايـد      
بجز اعدام تا کنون سه حکـم قـطـع يـد              

 در يکي از پرونده هـا    ،هم اجرا کرده ام  
 ،دو سارق افغانستاني را قطع يد کردم      

در پرونده ديگري يـک سـارق ديـگـر را              
 ...بعد از بارها عفو قطع يد کردم

اينها خاطـرات شـيـريـن عصـمـت            
قاضي پرونـده  چـنـد         .   اهللا جابري است  

اسمش براي  .   صد نفر محکوم به اعدام    
من به عنوان يک فعال علـيـه اعـدام و             
کسي که روزانه با پرونـده هـاي زيـادي            

 با جنايت و وقـاحـت و         ،سر و کار دارم   
 .بيرحمي و رذالت عجين است

اسم عصمت اهللا جابري را هـمـراه          
 بهـنـود شـجـاعـي و           ،اسم شهال جاهد  

دهها و دهها فعال سـيـاسـي و ديـگـر               
او قاتل  .   محکومين به اعدام شنيده ام    

و در مـراسـم       .    نفـر اسـت    ۲۰۰حداقل  
شنيع اعدام اين دويسـت نـفـر حـاضـر              

. بوده و از اعدام آنها دفاع کـرده اسـت           
بارها عکس اعدامها در مـال عـام را           
ديده ام که اين قاضي  تشـنـه خـون را                
ــتــخــار و                   ــا اف نشــان مــيــدهــد کــه ب

 نظاره گر جان کندن انسانهـا       ،سربلندي
او کســي اســت کــه تــا آخــريــن           .   اســت

لحظه براي اجراي اين جنايات دوندگي      
کرده و بويژه براي اجراي احکام  اعـدام          
افراد سرشناس و پرونده هـايـي کـه در            
جامعه و در سطح بين الملـلـي مـطـرح            
شده و اعتراضات گسترده اي بـه ايـن            

 عصمت اهللا جابـري  ،احکام اعدام شده  
او .   عرق ريخته و فعالـيـت کـرده اسـت          

در مصاحبه با روزنـامـه مـهـر الـبـتـه                
بيشرمانه علت اعدام بهنود شـجـاعـي        
را به فعاليتهاي افشـاگـرانـه و عـلـنـي               
محمد مصطفايي وکيل بـهـنـود ربـط           
ميدهد و ميخواهد از ايـن طـريـق در             
مقابل اعـتـراض و مـبـارزه و عـلـنـي                 
کردن کيس محـکـومـيـن بـه اعـدام و               
فعاليتهاي سازمانـهـاي عـلـيـه اعـدام            

گويي مردم نميداننـد   .   مانع ايجاد کند  
که اينها براي کشـتـار کـردن بـهـانـه و                
دليل الزم ندارند و هزاران نـفـر تـوسـط            
همين جالدان کثيـف آدم خـوار اعـدام            

 . شدند و کسي اسمشان را هم نشنيد
جابري ميگويد که اول متهمين را      
طبق قانون کذايي خـودشـان بـه اعـدام            
محکوم ميکند و سپس براي گـرفـتـن           
رضايت از خانواده مقتوليـن دونـدگـي         

ايـن داسـتـان تـهـوع آور            ! ! !   ميـکـنـنـد    
دارالمجانين يـا  حکومتي است که اسم   

حکـومـتـي    .  دار الوحوش برازنده آنست 
که خـود قـانـون کـذايـي و ارتـجـاعـي                  
قصاص و اعدام را بـا زور سـرکـوب و              
خفقان و اسـلـحـه بـر سـر مـردم سـوار                   

 در مقـابـل جـنـايـت و قـتـل در                 ،کرده
جامعه و صد البته در مقابل فعـالـيـت          

 دستگـاه   ،سياسي و انتقاد از حکومت    
مخوف دار و اعـدام را بـرپـا کـرده و                  
ــه اعــدام                 ــادي را ب ــعــداد زي ــه ت روزان
محکوم ميکند و در عيـن حـال بـراي             
خاک پاشيدن بـه چشـم مـردم و پـيـدا                  
ــراي جــنــايــات               کــردن شــريــک جــرم ب

 پــاي خــانــواده هــاي        ،وحشــيــانــه اش   
.   . داغدار را نيـز بـه مـيـان مـيـکـشـد                

امروز ديگر براي همه روشن اسـت کـه           
ايـجـاد وحشـت در          ،مکانيزم اعـدام     

جامعه و زهر چشـم گـرفـتـن از مـردم                
از يکسو قانون کـذايـي و قـرون            .   است

وسطايـي اعـدام را دارنـد و از سـوي                 
ديگر پاي خـانـواده مـقـتـول رانـيـز بـه                 
ميان ميکشنـد و مـادر و يـا فـرزنـد                  
مقتول صندلي را از زير پاي اعداميان       
ميکـشـد وبـديـن صـورت قـبـاحـت و                 
شناعت قـتـل عـمـد  دولـتـي را مـي                   
 .شکنند و آدم کشي را عادي ميکنند

عصمت اهللا جابري کسي اسـت کـه از           
 . وارد اين عرصه شد۸۴سال 

امروز او با خونسردي و و وقـاحـت         
از آخرين لحظات زندگي شهـال جـاهـد          

شهال ابتدا فکر مـيـکـنـد     :  حرف ميزند 
اعدام او فيلم است اما وقتـي خـانـواده           

 ،الله را ديـد کـه بـه زنـدان آمـده انـد                   
 حـتـي قـادر نـبـود            ،زبانش بـنـد آمـد       

نمازش را بخواند او را به سخـتـي پـاي            
او از آخـريـن لـحـظـات        .   چوبه دار برديم 

زندگي بسيـاري از صـدهـا نـفـري کـه                
خـودش فــرمـان قــتـل آنــهـا را داده و                 
مقدمات اعدام آنـهـا را فـراهـم کـرده               
صحبت ميکند و شـرم نـمـيـکـنـد کـه                
بگويد دستهايش خونين اسـت و خـود         
اذعان ميکند که  وقتي تب مـيـکـنـد             

 .کابوس اين اعدامها را مي بيند
کابوس اينها اما فقط مربـوط بـه         

. خــواب و دوره بــيــمــاريشــان نــيــســت         
کابوس در دنياي واقـعـي دارد اتـفـاق             

مردم ايران اين حکـومـت را        .   مي افتد 
 مردم از دستگاه جنايتـي      ،قبول ندارند 

به اسم حکومـت اسـالمـي بـيـزارنـد و               
لحظه شماري ميکنند که تکليف ايـن        
دســتــگــاه و بــويــژه تــکــلــيــف ســران و            
عاملين و آمرين جنايـات سـي و سـه             

کابـوس عصـمـت      .   ساله را روشن کنند   
اهللا جـابـري اسـاسـا از ايـنـجـا نـاشـي                   

 .ميشود
آنچه که ايـن جـانـي و ايـن گـرگ                 

 
 در فرانکفورت  ٦٧مراسم يادمان جانباختگان تابستان 

  نفر از جانباختگان با شاخه های رز ٥٠٠٠ اسامي

کميته برگزاري يادمان جانباختگان دهه شصت و    : برگزار کننده
 ٦٧قتل عام تابستان 

وحشي را وادار به حرف زدن کـرده کـه        
از رشادتهـاي خـويـش بـراي صـلـح و                

 نفر  ۱۸۰سازش و بقول خودش نجات      
 تـرس و وحشـت هـمـه             ،تعريف کـنـد   

اينها از مردم خشمگين و از خـانـواده          
هايي است که عزيزان آنـهـا را اعـدام             
کرده اند و صحنه جان دادن آنها را بـا            

او ميگويد بارهـا  .   لذت نظاره کرده اند  
تهـديـد شـده ام ودر مـواردي هـم در                  
خيابان به او  اعتـراض و حـملـه کـرده               

بــايــد بــه او و خــامــنــه اي و               . .       انــد

احــمــدي نــژاد و الريــجــانــي و هــمــه              
کــفــتــاران ريــز و درشــت حــکــومــت             

 دير نـيـسـت روزي کـه           ،اسالمي گفت 
مردم به جان آمـده و مـعـتـرض ايـران               
تکليف شما را روشن کـنـنـد و نـقـطـه               
پاياني بر اعدام و جـنـايـت و قـتـل و                  

روز سـرنـگـونـي       .   بيـرحـمـي بـگـذارنـد        
حکومت اسالمي و دادگاهي شـدن و         
در قــفــس کــردن درنــدگــان اســالمــي           

 *.نزديک است

 
 نفرت انگيز و چندش آور

آدمخواراني  به اسم حکومت و   
جنايتکاراني که از آدمکشي و 

  قطع دست و پا لذت ميبرند   
 مينا احدي
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اعتراض موفق كارگران  
 شركت سرو مشرق زمين 

 روز اعـتـراض کـارگـران           ١٠ پس از     
شرکت سرو مشـرق زمـيـن بـه اخـراج              

 تــن از هــمــکــاران خــود در ايــن               ١٠
شرکت، نهايتا کـارفـرمـا مـجـبـور بـه              

 تن از کـارگـران       ٦قبول بازگشت بکار    
کارفـرمـاي ايـن شـرکـت          .   اخراجي شد 

همچنين وعده داد دسـتـمـزد تـيـرمـاه             
هـمـه کـارگـران اخـراجـي و شـاغـل و                   
دستمزد چند روزي که کارگران از کـار         
اخراج شده بودند را نـيـز مـحـاسـبـه و               

  .پرداخت نمايد
تجمع اعتراضي کارگران 

 فوالد ميبد
کارگران فوالد ميبد با تجمع مـقـابـل           
فرمانـداري ايـن شـهـرسـتـان خـواهـان               

.  پرداخت حقوق مـعـوقـه خـود شـدنـد             
 مـاه پـيـش        ١٠اين كارخانه از حـدود       

اين کـارخـانـه تـعـطـيـل شـده اسـت و                   
كارگران آن هـيـچ حـقـوق و مـزايـايـي                

كارگران تجمع كـنـنـده سـه       .   اند  نگرفته
روز متوالي است که به نمايـنـدگـي از           

 نفر از کـارگـران شـرکـت فـوالد              ٥٠٠
 .کنند ميبد تجمع مي

 
اعتراض كارگران نساجي 

بروجرد به پايين بودن 
 دستمزدها

 تن از كارگران نسـاجـي     ٧٠٠ بيش از  
بروجرد نسبت به سطح دسـتـمـزدهـا و           
حقوقـي كـه مـيـگـيـرنـد مـعـتـرض و                   

يـكـي از كـارگـران         .   ناراضي هسـتـنـد    
 كـارگـر در       ١٣٠٠بيش از     :   ميگويد

 نفر آن ٦٠٠اين نساجي كار ميكردند     
در سالهاي اخير اخراج شدند و عـمـال          
حجم كار مـوجـود دو بـرابـر كـارگـران               

لـذا كـارگـران بـايـد دو            .   موجود اسـت  

برابر گذشته كار كنـنـد امـا حـقـوق و               
دستمزدهاي كارگران نه تنـهـا اضـافـه          
نشده بلكه برخي از مزايا و كمـكـهـاي          
گذشته قطع گرديد كه از جـملـه آنـهـا              
پول غذا و پول اياب و ذهاب و بسـتـه            

را مـيـتـوان نـام         . . . .   شدن رستوران و      
اي كه خـط      ميگويد كه در جامعه   .   برد

فقر بيش از سه برابر دسـتـمـزد كـارگـر            
هست ناگفته پـيـداسـت كـه كـارگـران              
نساجي بروجرد چه فشاري را تـحـمـل           
مــيــكــنــنــد بــخــصــوص كــه دو بــرابــر          
استاندارد شناخته شده كار ميـكـنـنـد         
كه همين بـيـانـگـر يـك بـي عـدالـتـي                   

 .ميباشد
 

 تجمع اعتراضي کارگران 
کارخانه لوله سازي 

 خوزستان
 تـن از کـارگـران          ٢٤٠ بيش از      

شــرکــت لــوــلــه ســازي خــوزســتــان در           
 ٢٥اعتراض به عدم پرداخت بيش از         
 ١٩ماه دستمزدهاي معوقه خود روز       

مرداد مقابل شركت تجمع اعتـراضـي       
 .كردند
 

تجمع مجدد كارگران مجتمع 
 گوشت فارس

 
 نفـر  ٧٠ مرداد حدود ١٦روز يكشنبه  

از كارگران مجتمع گوشت فـارس كـه          
از مرودشت به شيراز آمده بودند و از          

 و نيم مقابل استانداري ١ تا  ٩ساعت  
فارس تجمع اعتراضي داشتند نهايتـا      
با وعده استانـدار جـديـد فـارس بـراي              
حل مشكل كارگـران مـوقـتـا خـاتـمـه              
دادند و قرار شد كـه اسـتـانـدار فـارس              

 مرداد با نمايندگان كـارگـران        ٢٠روز  
امـا  .   در ايـن خصـوص مـذاكـره كـنـد             

كارگران گفتند اگر نتيجه مد نـظـر را           

نگيرند از شنبه اعـتـراض خـود را از              
 .سر خواهيم گرفت

 مرداد بيش از   ٢٢همچنين شنبه   
 نفر از ايـن كـارگـران در مـقـابـل                  ٥٠

استانـداري فـارس در شـيـراز تـجـمـع                
كـارگــران  .   اعـتـراضـي بـرگـزار كــردنـد          

عــدالــت عــدالــت    " شــعــار مــيــدادنــد       
اند كه    كارگران گفته " .   استاندار عدالت 

 ماه است به ما حقـوقـي پـرداخـت       ١٨
اي    نشده و به رييس جمهور و خـامـنـه          

ايم ولي جوابي نگرفتـيـم و          نامه نوشته 
تا حقوق خودمان را نگيريم به تـجـمـع          

  .اعتراضي ادامه ميدهيم
اعتراض به عدم پرداخت 
 مطالبات معوقه معلمان

برخي از معـلـمـان و آمـوزگـاران             
حق الـتـدريسـي در يـك اعـتـراض بـه                 

انـد،     خبرگزاري حکومتي مهـر گـفـتـه        
هـاي داده شـده بـه آنـان               عليرغم وعده 

توسط مقـامـات آمـوزش و پـرورش،            
 ماه حقوق و اضـافـه کـاري            ٦دستکم  

شماري از معلمان شاغل در مـنـاطـق          
مـخــتــلــف آمــوزش و پـرورش تــهــران           

 .تاکنون پرداخت نشده است
 

تجمع معلمان جلوي مجلس 
 اسالمي

جــمــعــي از مــعــلــمــان شــركــتــي          
آموزش و پرورش صبح روز يكـشـنـبـه          

 مرداد در اعتراض به نحوه اعـالم     ٢٣
نتيجه آزمون استـخـدامـي آمـوزش و           
پرورش و عدم جذب نيروهاي شركـتـي        
در مقابل ساختمـان مـجـلـس شـوراي            

نــيــروهــاي .   اســالمــي تــجــمــع كــردنــد     
شركتي وزارت آموزش و پرورش بـراي       
چندمين بار است كه مقابل مجلس و      
در اعتراض به عدم جذب خود تـجـمـع       

 .كنند مي

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران

 
در " ايران سوليداريتي"تصاويري از حضور فعالين نهاد 

تورنتو در افشاي چهره كريه جمهوري اسالمي و جلب 
 همبستگي مردم شريف كانادا از مبارزات مردم ايران

كـنـيـم كـه اكـنــون كـه بـه شـروع ســال                     
تحصيلي نزديك ميشويم، متحد و يـك    
پارچه اعالم كنيم كه معلمان زنداني از       

 سـال حـكـم        ٦جمله رسول بداغـي كـه         
زندان دارد و در هميـن هـفـتـه جـانـيـان              
اسالمي حكم اخراجـش را نـيـز اعـالم             
داشــتــنــد و هــمــه كــارگــران زنــدانــي و            
زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد       

بايد خواستار لغـو حـكـم اعـدام          .   شوند
عبدلرضا قنبری شد که جانش در خطر       

جمهوري اسـالمـي كـه بـا           .   فوری است 
بازگشايي مدارس خود را در مـقـابـل             
خطر گردآمدن معلمان و از سر گـرفـتـن          
مبارزات آنان ميبيند تهديداتش را بـر        

. روي معلمان معترض شروع كرده است
از جمله در خبرهاي همين هفته شـاهـد          
تبعيد حامد دنيايي از معـلـمـان شـهـر            

 سال تبعيد به شهر كـرمـان و          ٥سقز به   
 سال تبعيد به شـهـر        ٢كامل فتاحي به    

در مـقـابـل ايـن احـكـام             .   ياسوج بوديم 
جنايتكارانه جمهوري اسالمي بايستيم    

فشـار بـيـاوريـم و         .   و آنرا محكوم كنيم   
خواهان لغو اين احكام شويم و متوقف       
شدن فشار و تهديـد بـر روي مـعـلـمـان                

به اين ترتيب قدرتمـنـد     .   معترض شويم 
و با خواستهاي روشن به اسـتـقـبـال اول            
مه و پيگيري خواستها و مطالبـاتـمـان         

 .*  برويم

 
 ... معلمان و اول مهر

اين روزها خبر از مـحـکـوم شـدن            
دو فعال سياسي از کردستان به اعـدام         

علي افشـاري   .   در رسانه ها مطرح شد    
محـاربـه   "   و محمد عبداللهي به اتهام      

و اقدام عليه امنيت مـلـي در          "   با خدا 
. ارومــيــه بــه اعــدام مــحــکــوم شــدنــد         

 حـکـم   ۲۰۱۱ اوت   ۱همچنين در روز    
اعدام رشيد آخکندي زنداني سـيـاسـي        
که يکـسـال قـبـل در سـقـز بـه اعـدام                    

 در دادگـاه تـجـديـد         ،محکوم شده بود  
نظر استان مجددا مورد بـررسـي قـرار          
گرفت و ايـن حـکـم در روز اول اوت                  

خـانـواده رشـيـد آخـکـنـدي            .   تائيد شد 

بشدت نگران وضعيـت او هسـتـنـد و             
 .خواهان اعتراض به اين حکم هستند

 ۱۶با اين احـکـام جـديـد تـعـداد               
نفراز فعالين سـيـاسـي کـردسـتـان در               
زندانهاي حکومت اسـالمـي جـانشـان         

 ،زينب جـاللـيـان     .   در خطر جدي است   
 ، حبيـب گـلـپـري پـور          ،حبيب لطيفي 

 ، عـزيـز مـحـمـدزاده         ،رشيد حسيـنـي   
 ، مصطفي سليـمـي     ،شيرکو معارفي 

 ، سيد جـمـال مـحـمـدي          ،انور رستمي 
 عــبــداهللا   ،ســيــد ســامــي آغــکــنــدي      

 لــقــمــان    ، زانــيــار مــرادي     ،ســروريــان
 عــلــي    ،رشــيــد آخــکــنــدي       ،مــرادي

 . افشاري و محمد عبداللهي
کميته کردستان حزب کمونيسـت      

 محکوميت بـه اعـدام        ،کارگري ايران 
علي افشاري و محمد عـبـدالـلـهـي و             
زمينه سازي جانـيـان حـکـم بـر ايـران               
ــد                 ــراي اجــراي حــکــم اعــدام رشــي ب
آخکندي و ديگر فعالـيـن سـيـاسـي را           
بشدت محکوم ميکند و از هـمـگـان           
دعــوت مــيــکــنــد بــه ايــن جــنــايــات            

 .حکومت اسالمي اعتراض کنند
کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               

 کارگري ايران
 ٩٠مرداد  ۲۰۱۱،٢٦اوت  ۱۷

 
 شانزده نفر از فعالين سياسي کردستان در خطر اجراي حکم اعدام هستند

 .جمهوري اسالمي ايران علي افشاري و محمد عبداللهي فعالين سياسي را به اعدام محکوم کرد     
 .حکم اعدام رشيد آخکندي مجددا تائيد شد

١٢از صفحه    
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

نزاع و کشـاکـش درون جـمـهـوري              
. اسالمي بر سر حجاب باال گرفته است      

روزنامه ايـران مـتـعـلـق بـه طـرفـداران                 
احمدي نژاد از چادر بعنوان بدترين نـوع        
پوشش حرف زده و به رنگ سياه حـملـه           
کرده است و بر ناصرالدين شاه بـعـنـوان           
عامل حجاب سـيـاه لـعـنـت فـرسـتـاده                

 !است
ــيــن روز                 چــادر و حــجــاب از اول

از . جمهوري اسالمي بيرق آن بوده است
هفـتـه هـاي قـبـل از قـيـام هـرجـا کـه                       
دستجات اسالمي زورشان رسيد حـملـه       
به زنان بي حجاب را شروع کردند و بـا            
سر کار آمدن جمهوري اسالمي کارشان     
را با اسيدپاشي به روي زنان بي حجـاب       
و با شعار يا روسري يا توسري و اخـراج          
و دستگيري و شالق و اعدام با اتکا بـه          
قانون و نيـروي سـرکـوب و تـبـلـيـغـات                

. مشمئز کننده عليه زنان ادامـه دادنـد       
اما مقاومت و مبارزه زنان نيز يک روز     

در اين سالها ميليـون هـا      .   تعطيل نشد 
نفر بخاطر نپذيرفتن حـجـاب اسـالمـي           
تذکر گرفتند، جريمه و زنـدانـي شـدنـد،           

شــالق خــوردنــد و مــورد تــجــاوز قــرار           
گرفتند و در رسانه هاي رسمي فـاحشـه         
ناميده شدند، امـا کـوتـاه نـيـامـدنـد و                

به معني واقعي کلمه در     .   تسليم نشدند 
 سال يک جنگ واقعي و گسترده ٣٢اين 

ميان زنان با کل جمهوري اسـالمـي در          
جريان بوده است و تا امـروز بـه جـرات              
ميتوان گفت که برنده اين جـنـگ زنـان            

نــفــس ايــنــکــه امــروز خــود        .   بــوده انــد  
حکومت به طرفداران و مخالفين چـادر       
و پوشش سياه تبديل شده اند و عده اي      
جناح مقابل را بر سر حجاب مورد لعن 
و نفرين قرار ميدهند و طرف مـقـابـل،           
جرائم بيحجابي را به رخ زنان ميکشد و 
ميگويد همينطور که رضا شاه چادر را       
به زور از سر زنان برداشت ما نيـز بـايـد       
چادر را به زور سر زنان کـنـيـم، بـه حـد                
کافي گـويـاي شـکـسـت مـفـتـضـحـانـه                 

 سال تمام ٣٢گوئي اين . حکومت است
زورشان را نزده اند و همه توحششـان را          
! براي تحميل حجاب به کار نـبـرده انـد           

 ٢٢يکي از مقامات رژيم ميگويد که        
ارگان که مسئول تحميل حـحـاب بـوده           

 ٣٧اند کارشان را نکـرده انـد و تـنـهـا                 
درصد از زنان در تهران حجاب اسالمي   

) آنهم بخاطـر تـرس از عـواقـب آن             ( را  
ديگري ميگويد طرح   .   رعايت ميکنند 

 سـال اسـت روي         ٢٤تفکيک جنسيتي    
زمــيــن مــانــده اســت و آمــار ديــگــري             
ميگويد هشتاد درصد دخـتـران دانـش          
آموز، دوست پسر دارند يعني حجاب و   
کل مقررات اسالمي را تماما لگدمـال       

 ســال تــمــام امــکــانــات       ٣٢.   کــرده انــد  
سرکوب و تبليغ حکومت براي تحمـيـل    
حجاب بکار افتاد و امروز هـمـه دار و           
دسته هاي حکومت، هر کدام به نوعـي        

 .به شکست خود اعتراف ميکنند
جنگ بر سـر حـجـاب يـک جـنـگ               

بيحقـوقـي زنـان را الزم          .   طبقاتي است 
دارند تا بساط استثمار و چپاول و فقر و 

حـجـاب   .   محروميت را سر پا نگهدارند    
اسالمي در هرشکل و رنگ و اندازه اي، 
پرچم نفرت انـگـيـز و خـونـيـن ارتـجـاع                 

حـکـومـت اسـالمـي بـا           .   اسالمي است 
حجاب آمد و با برداشتن حجـاب عـمـر         

 .نکبت بارش به پايان خواهد رسيد

جنگ بر سر حجاب و هـمـيـنـطـور            
کل سياست جداسازي هـا و سـيـاسـت             
هاي متعفن و کپک زده اسالمي به همه 
مردم آزاديخواه، به همه زنان و مردانـي         
که خواهان سرنگوني اين حکومتند، به  
هر کس که به انسانيت ارج مينهـد، بـه           
هر کس که علـيـه فـقـر و مـحـرومـيـت                  
مبارزه ميکند و به هـر کـس کـه بـراي               
آزادي و عدم دخالت مذهب در زنـدگـي         

لشگر . اش تالش ميکند، مربوط است
در هم ريخته و ناتوان حکومت ميتواند 
باز هم زورش را براي تحميل حجـاب و          
آپارتايـد بـيـازمـايـد امـا مـحـکـوم بـه                   

زنان و مـردم آزاديـخـواه        .   شکست است 
ايران سر تسـلـيـم نـدارنـد و ايـن طـوق                   
بردگي را با هيچ فشاري، همانطـور کـه          

تاکنون نشان داده اند، نخواهند پذيرفت 
و اکنون که دشمنان خود را به جـان هـم            
انداخته اند مصمم تر و امـيـدوارتـر بـه             

 .ميدان خواهند آمد
وقت آن است که بـا تـمـام تـوان بـه             

بساط ميدان بيائيم و متحد و يکپارچه 
حجاب اسالمي و جداسازي ها را در         

 .هم شکنيم
 زنده باد جنبش آزادي زن 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
زنـده بـاد آزادي، بــرابـري، حـکـومــت              

 کارگري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ اوت ١٧، ١٣٩٠مرداد  ٢٦
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 !زنان حجاب را با هيچ فشاري نخواهند پذيرفت

هم معلمان و اعـتـراضـاتشـان،         باز  
باز هم تـهـديـدات رژيـم و دسـتـگـيـري                  

در هفته اي كه گذشت معلمان . معلمان
ــگــر صــداي                 ــار دي ــتــدريســي ب حــق ال

 ٦اعتراضشان را  بخاطر عدم پرداخت         
ماه دستمزدشان بلند كرده و خبـر آن از           

. موضوعات رسـانـه هـاي دولـتـي بـود             
همچنين جمعي از معلماني كه بصورت 
پيماني به كار اشتغال دارند صـبـح روز         

 نـحـوه اعـالم         مرداد در اعتراض به    ٢٣
نتيجه آزمـون اسـتـخـدامـي آمـوزش و              
پرورش و عدم استخدامشان به كار، در        
مقابل ساختمان مجلس اسالمي تجمع     

هــمــيــن دو خــبــر بــه روشــنــي           .   كــردنــد
وضعيت نابسامان معلمان ايـن بـخـش          
حقوق بگير جامعه را به روشـنـي بـيـان            

معلمان سالهاست كه نسبت به . ميكند
حقوق هاي زير خط فقر و تفتيش عقايد 
حاكم بـر مـدارس و اعـمـال تـبـعـيـض                   
جنسيتـي و بـيـحـقـوقـي مـطـلـق خـود                   

در اين رابطه بارها و بـارهـا        .   معترضند
تجمع و اعتصاب بر پا داشـتـه انـد كـه             

 بـود كـه       ٨٥نمونه چشـمـگـيـرش سـال           
معيشـت، مـنـزلـت ،         " معلمان با شعار    

، خواست كل جامعـه    " حق مسلم ماست  
را اعالم داشتند و عليه تـبـعـيـض بـپـا               

امـا تـا كـنـون نـه تـنـهـا بـه                    .   خاستـنـد  
خواستهايشان جوابي داده نشده، بـلـكـه       
هر روز وضع معلمان بدتر و زنـدگـي و             
معيشتشان بيشتر و بيشتـر بـه فـقـر و              

نـكـتـه قـابـل        .   فالكت كشيده شده اسـت    
توجه اينكه يك معضل بخش وسيعي از 
معلمان نيز همچـون دیـگـر كـارگـران،            
استخدام  بصورت قرار دادي و از طريق        

هــمــان .   واســطــه هــا و پــيــمــانــي اســت          
موضوعي كه هزاران كارگر پتروشيـمـي    
ماهشهر در اعتراض به آن در فـرورديـن         
ماه امسـال دسـت از كـار كشـيـدنـد و                  
جمـهـوري اسـالمـي و مـديـريـت بـراي                 
پاسخگويي به خواست كارگران  تا آخـر        
شهريور براي خود طـلـب فـرصـت كـرده             

مـعـلـمـان پـيـمـانـي در آمـوزش و                  .   اند
پرورش  با همان شدت و فشار معلـمـان          
رسمي كار مـيـكـنـنـد، سـالـهـا سـابـقـه                  
خدمت دارند، اما هنـوز بصـورت قـرار         
دادي و موقت و پيماني به كار اشتـغـال          

با معضل دستمزدهاي پـرداخـت     .   دارند
نشده روبرو ميشونـد و غـيـره و از هـر                 
گونه حق و حقوقي چون حـقـوق در ايـام          
مرخصي، اسـتـفـاده از تـعـطـيـالت بـا                 

استفاده از دستمزد و غيره محرومند و        
هر وقـت هـم كـه بـخـواهـنـد جـوابشـان                   

طبعا اين موضوع مستقيـمـا      .   ميكنند
فشار خود را بر شـرايـط كـار مـعـلـمـان                
رسمي و نا امني شغلي آنان نيز گذاشته 

از همين رو در اين چند ساله يـك    .  است
عــرصــه دائــمــي مــبــارزات مــعــلــمــان،          
مبارزه عليه اين شرايط برده وار كـار و           
كوتاه شدن دست پيمانكاران و استخدام      

. رسمي معلمان حق التدريس بوده است     
بنا بر خبر هاي منـتـشـر شـده از سـوي             

 هـزار تـن از مـعـلـمـان               ٤٠خود دولت    
 .مستقيما با چنين معضلي روبرويند

معلمان در ارتباط بـه مـيـلـيـونـهـا             
دانش آموز و خانواده هايشان قرار دارند 

. و قشر محبوبي در جـامـعـه هسـتـنـد              
خصوصا اعتراضات آنها در دهه اخير و 
جايگاهي كه در فضاي سياسي جامعـه       
داشته اند، حقانيت بيشتر به اعتراضات 

و هــمــواره   .   و مــبــارزاتشــان داده اســت      
اكنـون كـه     .   مورد حمايت مردم بوده اند 

فضاي اعتراض در جامعه باالست و بـا        
توجه بـه نـزديـك شـدن بـه شـروع سـال                    
تحصيلـي بـهـتـريـن فـرصـت اسـت كـه                  
معلـمـان بـه تـدارك مـبـارزات خـود و                  
پيگـيـري خـواسـتـهـا و مـطـالـبـاتشـان                  
بپردازند و اين وظيفه مـعـلـمـان چـپ و              
راديكال است كه دست بـكـار سـازمـان            

 
دادن مبارزات متـحـد مـعـلـمـان حـول               معلمان و اول مهر

از هـم اكـنـون        .   خواستهـايشـان گـردنـد      
خواستهاي معلمان را بصورت بيانيه و      
قطعنامه روشن و شفاف اعالم كنند و        

. در ســطــح جــامــعــه انــعــكــاس دهــنــد         
بگويند كه ما خواهان حقوقي مـكـفـي         
هستيم و ديگر به اين گراني روز افـزون         
و خط فقر  تن نميدهيم و همانطور كـه            
كارگران در طومارهايشان اعـالم كـرده        
اند، ما نيز اعالم ميكنيم كه دستـمـزد         
ما معلمان در شرايط فعلي نبايد از دو   

بـار  .   ميليون تومان در ماه كمتر بـاشـد       
ديگر خواستهاي خود از جـملـه ايـجـاد            
تسهيالت الزم براي تـامـيـن مسـكـن،            

. بهداشت و درمان رايگان را طرح کنيم     
معلمان الزم است بطور متحدانه اعالم      

کنند كه دسـت پـيـمـانـكـاران بـايـد از                  
تـمـامـي    .   آموزش و پرورش كوتاه باشد    

معلمان حق التدريس و پـيـمـانـي بـايـد             
فورا استخدام شوند و حقوق معوقه آنان 

و خواستار يـك آمـوزش       .   پرداخت شود 
خـواسـتـهـایـی      .   مدرن و انساني شـونـد     

مثل زدوده شدن خرافات از كتب درسي 
و جدايي مذهب از آموزش و پـرورش،          
لغو تبعيض جنسيتي و حجاب اجباري 
در مدارس  خواستهاي فوري معلمان و   

این خواستهـا   .   همه مردم جامعه است   
را باید وسيعا تبليغ کرد و در شرایط        
مناسب طرح کرد و برای عـمـلـی شـدن            
آنها دست به اعتراض و مبارزه و تجمع 

در عين حال جـا دارد كـه تـاكـيـد                .   زد
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