
 !کارگران جھان متحد شويد

  جمعه ها منتشر ميشود  Fax:  001-519 461 3416     anternasional@yahoo.com                 آاظم نيكخواه:  سردبير

 ٢٠١١ سپتامبر ٢٣،  ۱۳٩٠ مهر ١جمعه  
٤١٩ 

 انترناسيونال
 حزب کمونيست کارگري ايران
 

Worker-communist Party of Iran 

 اساس سوسياليسم  
 .انسان است

 سوسياليسم جنبش بازگرداندن
 . استاختيار به انسان    
 منصور حکمت

www.m-hekmat.com 

!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى   

  
 صفحات ديگر

 
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  ١٠-١١ صفحات 
 !دانشگاه عليه جمهوري اسالمي: ٩٠اول مهر 

  ١٤اطالعيه سازمان جوان کمونيست، صفحه      
 اعتصابالتهاب و يونان در  

  ١٢شهال دانشفر، صفحه   
 بيش از هميشه مضحک و حقير

  ١٣كاظم نيكخواه، صفحه   
 سه اطالعيه از كميته بين المللي عليه اعدام

 ٩صفحه  
 کنفرانس دفاع از حقوق زنان در ايران 

 در پردونون ايتاليا
 ٩صفحه  

ايـنـروزهـا    :   حميد حقـشـنـاس    
موضوع رسمـيـت يـافـتـن دولـت            
مستقل فلسطيني در صدر اخبار    
جــهــان و خــاورمــيــانــه اســت و             
اظــهــارنــظــرهــا و واکــنــش هــاي         

متـفـاوتـي در مـورد آن صـورت              
بــطــوريــکــه يــک     .   گــرفــتــه اســت    

نظرسنجي در نوزده کشور جـهـان       
 درصـد از      ٤٩نشان مي دهد که     

مردم جـهـان خـواهـان بـرسـمـيـت              

 
 بازتاب هفته

 !رويدادهاي منطقه در هفته اي گذشت
  محمد شكوهي   

 !به ما نگو چطور لباس بپوشيم به آنها بگو تجاوز نکنند
  سهيال شريفي  

 جنب و جوش هاي اخير ماركسيستهاي آكادميك
  عيا س گويا 

 سالروز تولد محمد مختاري در بهشت زهرا چه گذشت؟

 
 مساله فلسطين و فاکتور قدرت مردم

 متن مصاحبه تلويزيون کانال جديد با حميد تقوائي در مورد طرح برسميت شناسي دولت فلسطين بوسيله سازمان ملل          

 
امروز اول مهر روز آغاز سـال تـحـصـيـلـي               

. اول مهر روز به مدرسه رفتن اسـت        .   تازه است 
روز دوسـتـان تـازه،        .   روز اضطرابهاي کودکـانـه    

روز پايان تعطيالت، روز زنگ مدرسه و کالس        
و علم و مشغله امـتـحـان و پـرواز امـيـدهـاي                   

روز شيطنت هاي بچـگـانـه و      .   بزرگ براي آينده  
دوست يابي هـاي رمـانـتـيـک و مـعـصـومـانـه                   

در ايـران امـروز امـا          .   دختران و پسـران جـوان       
شايد براي اکثريت دانش آموزان اول مهر رنگ        

اول مهر روز شروع جـدالـي   .  و بوي ديگري دارد 
روز کلنجار رفـتـن بـا يـک مشـت               .   ديگر است 

جانور کثيف يعني آخوند و مقامات حکومـت        
ضد علم و ضد زندگي که طبقه سرمايه دار بـر           

روز شروع يک دور .   اين جامعه حاکم کرده است    
ديگر جنگ و کشاکش با سيسـتـم تـفـتـيـش و              

روز مـقـابلـه بـا حـقـنـه              .   کنترل و بگير و ببـنـد      
. حديث و آيه و جهل و خـرافـه تـحـت نـام عـلـم                 

شروع يک جنگ و کشاکش با يک مشت فسيل   
و ديو منحوس که چيزي از دنياي جوانان نـمـي           

سنخيتي با زندگي و شادي و انسانيـت        .   فهمند
دانشگاه و مدرسه علي االصـول       .   و علم ندارند  

بــايــد  مــيــدان رشــد و نــمــو اســتــعــدادهــا و                   
امـا امـروز در ايـران          .   خواستهاي جوانان باشد  

متاسفانه مـا نـاچـاريـم انـرژي و تـوان خـودرا                   
صرف مقابله با نـيـروهـايـي کـنـيـم کـه بـطـور                     
واقعي جايشان بهيچ وجـه در راس مـدرسـه و               
دانشگاه و جامعه نيست هم دشمن عـلـمـنـد و              
هم دشمن جوانان اما بطور عملي با سرکوب و        
زنــدان و زور و فشــار هــمــه چــيــز از جــملــه                      
دانشگاهها را قبضه کرده اند و تالش ميکنند        
آن را از آن چيزي که بـايـد بـاشـد يـعـنـي جـاي                      
شکوفايي جوانان و جاي آمـوزش دانـش تـهـي             

همانطور كه ميدانـيـد جـمـهـوري          
ــرداد احــكــام         ٢٧اســالمــي در          م

سنگينـي بـراي  مـحـمـد جـراحـي و                  

شاهرخ زماني دو فـعـال كـارگـري از              
شــهــر تــبــريــز و از اعضــاي كــمــيــتــه            

 ١٢٦اطالعيه شماره 
 ه احكام سنگين عليه فعالين كارگري و فعالين سياسي ببا تمام قوا   

 و براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي 
 از زندان مبارزه كنيم

شناخته شدن کشور مستقل فلسطيـن      
.  درصـد مـخـالـف آن هسـتـنـد             ٢١و  
اعـالم کـرده کـه        "   بنيامين نتانيـاهـو   " 

تالش فلسطيني هـا بـراي بـرسـمـيـت             
شناخته شدن کشور مستقل فلسطيـن      

 
برسميت شناسي دولت مستقل و متساوي الحقوق فلسطيني 

 اولين گام در جهت رفع ستم تاريخي 
 ١٠بر مردم فلسطين است، صفحه 

٣صفحه    

١١صفحه    

٣صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 سر سخن

 اول مهر و شروعي ديگر
 

 كاظم نيكخواه 

 

 
 انقالب در مصر جان تازه اي ميگيرد

 " ما مردميم، ما قانونيم"
 ، "نه قانون اساسي، نه انتخابات، زندگي انساني    "

   ٧احمد فاطمي، صفحه    

اختالس سـه هـزار مـيـلـيـارد            
تومانـي عـادي تـريـن بـحـث داغ               
کنـونـي مـردم ايـران در کـوچـه و                 
خيابان، تاکسي و مترو، دانشـگـاه       

و مدرسه و حتـي کـودکسـتـان هـا            
اين موضوع حتـي در بـعـد          .   است

تاريخي هم مورد توجه قرار گرفته      
بر اساس يک محـاسـبـه سـر         .   است

 
 پرونده اختالس در کدام دادگاه مطرح مي شود؟

٦صفحه     
 دزدان هزاران ميلياردي 

 ١٢عامالن فقر و محروميت ميليوني مردم، صفحه 

 بهروز مهرآبادي

ايـــــن شـــــعـــــار امـــــروز                
تظاهرکنندگان در شهر اسکندريـه     

با اين شعار کارگـران و       .   مصر بود 
جوانان و مردم مصر سوت شـروع         

دور دوم انــقــالب را بــه صــدا در              
در واقع انقـالب در مصـر         .   آوردند

. متوقف نشده است و ادامـه دارد        
خبر ها در هفته هاي اخير حـاكـي          

 
 انقالب قبلي را فراموش کن

 مهربون خانم رفت پي کارش 

 شهال دانشفر 

٨صفحه    
 

هزاران نفر از مردم آلمان عليه سفر پاپ به برلين 
 ٧تظاهرات کردند، صفحه 
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نظرسنجي هاي .  بي نتيجه خواهد بود 
مختلـفـي هـم نشـان مـي دهـنـد کـه                   
اکثريت مردم جهان خواهان برسمـيـت       
ــل                 ــق ــت مســت ــه شــدن دول ــت ــاخ ــن ش

هـمـيـن مسـئلـه،        .   فلسطيني هستـنـد   
موضوع گفتـگـوي مـا را بـا حـمـيـد                 

 . تقوايي تشکيل مي دهد
  : با سالم به شما حميد تقوايي

بـا  .   خيلي متـشـکـرم    :   حميد تقوايي 
  .سالم به شما و بينندگان

يـکـبـار ديـگـر        :   حميد حـقـشـنـاس      
موضوع رسميت يافتن دولت مستقل     
فلسطيني به صـدر اخـبـار جـهـان راه              
يافته و هفته آينده قطعنامه تشـکـيـل         
دولت فلسطيني در سازمان مـلـل بـه           

شـانـس رأي     .   رأي گذاشته مـي شـود       
آوردن اين قطعنامه چقدر است و شمـا     

  آنرا چطور مي بينيد؟
دولـت آمـريـکـا از         :   حميد تـقـوايـي    

پيش اعالم کرده که اين قطعـنـامـه را           
مي دانـيـد کـه بـراي          .   وتو خواهد کرد  

تصويب چنين قطعنامه اي در نهايـت       
بــايــد شــوراي امــنــيــت رأي بــدهــد و           
اعضاي دائمي شوراي امنيت هم حـق       
وتو دارند و مـي تـوانـنـد   تصـمـيـم                    

دولـت  .     مجمع عمومي را وتو کـنـنـد       
آمريکا  البته همانطور که انتظار مي       
رفت،  قطعنامه را وتو خواهد کـرد و           
لذا روشن است که حتـي اگـر مـجـمـع            
عمومـي بـه آن راي بـدهـد تصـويـب                 

من فکر مي کـنـم خـود          .   نخواهد شد 
هـم  "   الفتـح " محمود عباس و سازمان     

مـي دانــنــد کـه چــنــيــن مــي شــود و               
بااينحال، ايـن يـک حـرکـت سـيـاسـي               
است که توجهات را جلب مـي کـنـد،            
آمريکا و اسرائيل را بـه يـک مـوضـع              
دفاعي مي اندازد و در مـنـطـقـه هـم               
بخصوص بعد از اين تحوالت انقالبي      
در دنيا، زمينه و محبوبيت بيشـتـري         
براي فلسطيني ها کسـب مـيـکـنـد و             

. مســئلــه شــان را مــطــرح مــي کــنــد           
آمريکا را هم که تاکنون سـعـي کـرده            
خودش را همراه با اين تحوالت نشـان       
بــدهــد،  بــه يــک حــالــت نــامــطــلــوب            

اينها اهـدافـي    .   سياسي دچار مي کند   
هستند کـه بـنـظـر مـن از طـرح ايـن                   
قطعنامه دنـبـال مـي شـونـد وگـرنـه،               
همانطور که گفتم، روشن است کـه بـا           
وتوي آمريکا اين قطعنامـه تصـويـب         

 .نخواهد شد

چـرا آمـريـکـا و         :   حميد حقشـنـاس   
اسرائيل با اين قطعـنـامـه مـخـالـفـت             

  مي کنند؟
خـوب، روشـن اسـت        :   حميد تقوايي 

که اسرائيـل نـمـي خـواهـد وضـعـيـت                
فعلي عوض شود  چـون مـي خـواهـد             
همچنان کنتـرل خـود را بـر مـنـاطـق                

حالـت  .   اشغالي و بر منطقه حفظ کند     
جنگي به نفع اسرائيل است چون مـي         
تواند به سلطه خودش بـر مـنـطـقـه و               
بخصوص بر فـلـسـطـيـنـي هـا ادامـه                

هم اکنون اسرائيل حتي عليرغم   .   دهد
قطعنامه هاي سازمان ملل به شهـرک       
سازي در مناطق اشـغـال شـده ادامـه             

اسرائيـل مـي خـواهـد ايـن            .   مي دهد 
وضعـيـت را حـفـظ کـنـد تـا بـتـوانـد                     
همچنان به اين سياست سلطه طلبـانـه       
و توسعه طلبانه خودش ادامه دهـد و        
اگر هم قرار است مذاکـره اي صـورت           
بگيرد، از يک مـوضـع قـدرقـدرتـي و              
باال دست  بر سر ميز مذاکـره حـاضـر            

در يــک ســطــح ســيــاســي تــر و           .   شــود
عمومي تر طبعا برسمـيـت شـنـاخـتـه            
شدن کشور مستـقـل فـلـسـطـيـنـي از               
طرف سازمان ملل، هر چنـد مسـئلـه          
را حل نخواهد کرد اما، يـک امـتـيـاز             
سياسي بزرگي است به نفع فلسطينـي       
ها و ازيـن نـظـر هـم اسـرائـيـل بـا آن                     

در مورد آمريـکـا هـم،      .   مخالف است 
روشن است که سياست هاي آمـريـکـا       
هميشه حمـايـت از اسـرائـيـل بـوده و                
عليرغم اينکه تالش کرده در مواقعي      

کـه در    "   کمـپ ديـويـد     " مثل مذاکرات  
دوره کــارتــر انــجــام شــد و بــعــدا هــم              

در دوره کـلـيـنـتـون،          "   اسلو" مذاکرات  
بعنوان يک ميانجي شرکت کـنـد ولـي        
بر همگان روشـن اسـت کـه سـيـاسـت               
هاي آمريکا در نهايت منطـبـق اسـت          
با سياست هاي اسرائيل و آمريکـا بـه      
اين دليل که اسرائيل پايگاه غـرب در        
منطقه محسوب مي شود، هميشه از    

ايـنـهـا داليـلـي        .   آن حمايت کرده است   
هستند که بـر اسـاسـشـان آمـريـکـا و                
اسرائيل با قطعنامه مـخـالـفـت مـي            

نکـتـه مـهـم ديـگـر ايـنـکـه از                  .   کنند
هــم بـا طـرح ايــن         "   حـمـاس  " آنـطـرف،     

قطعنامه مخالفت کرده و داليلي هـم        
آورده است به اين عنوان کـه ايـن بـي               
ارزش و کاغذ پاره اي بيـش نـخـواهـد            

نکته جالب اين است کـه      .     بود و غيره  
ميبينيم حماس بـعـنـوان يـک نـيـروي             

متعلق به جـنـبـش ارتـجـاعـي اسـالم               
ســيــاســي و يــک نــيــروي تــروريســت             
اسالمي، درست بـمـانـنـد آمـريـکـا و              
اسرائيل بر سر اين مسئله موضع مي       

اين در واقع نشان مي دهـد کـه          .   گيرد
هر دو طرف اينها، چه جنـبـش اسـالم           
سياسـي و چـه اسـرائـيـل و آمـريـکـا                   
بعنـوان طـرفـدار اسـرائـيـل، خـواهـان               
تداوم اين وضـع مـوجـود هسـتـنـد و                
طبعا هر نوع راه حلي کـه بـه مسـئلـه              
تشکيل دولت مسـتـقـل فـلـسـطـيـنـي              
نزديک بشود، نيروهاي اسالمي را هـم       
بيش از پـيـش در فـلـسـطـيـن و کـال                    
کشورهاي اسالمي منطـقـه، حـاشـيـه          
اي و مـنـزوي مـي کـنـد و ايـنـهـا آن                     
محمل و مضمون ابراز وجود سياسـي       

از ايـن  .   خودشان را از دست مي دهند    
نقطه نـظـر، بـنـظـر مـن کـال راه حـل                    
مسئله فلسـطـيـن بصـورت تشـکـيـل             
دولت مستقل و متساوي الحـقـوق بـا          
اســرائــيــل، هــم دولــت اســرائــيــل و              
بخصوص جناح راست اسرائيل را کـه        
هميشه خواهـان ادامـه جـنـگ بـوده،             
کامال به موضع دفاعي مي انـدازد و         
موقعيت دولت اسرائيل را تضـعـيـف         
مــي کــنــد و از آنــطــرف، نــيــروهــاي             
اســالمــي را هــم بــيــش از پــيــش بــه              

اين زخـمـي   .   موضع ضعف مي اندازد   
قديمي است که نـيـروهـاي ارتـجـاعـي           
هميشـه از آن اسـتـفـاده و بـر رويـش                   

اگر سـازمـان    .   سرمايه گذاري کرده اند   
ملـل کشـور مسـتـقـل فـلـسـطـيـن را                   
برسميت بشناسد، هـر دو ايـن کـمـپ             
هاي ارتجاعي، چه تروريسم اسـالمـي       
و چــه تــروريســم مــيــلــيــتــاريســتــي و           
نئوکنسرواتيستي در غرب، ضرر مي     
کنند و به اين اعتبار مي بينيم که هر       
دو اينها موضع متحدي دارند عـلـيـه       
اين تالشي که مـحـمـود عـبـاس مـي              

  .خواهد بکند
شرايط جهاني را    :   حميد حقشناس 

براي مطرح شدن دوباره اين مـوضـوع         
  چطور مي بينيد؟
شرايط جـهـانـي هـم         :   حميد تقوايي 

اکنون کامال به نفع حـل ايـن مسـئلـه             
ــتــيــد،                  ــف ــطــور کــه گ اســت و هــمــان
نظرسنجي هاي مخـتـلـف نشـان مـي            
دهند که اکـثـريـت بـااليـي از مـردم،                
يعني نـزديـک بـه بـيـش از دو بـرابـر                     
مخالفين اين طرح، با تشکيل دولـت         
مستقل فلسطيني و اينـکـه سـازمـان          
ملل به اين قـطـعـنـامـه رأي مـثـبـت                 

بدهد، مـوافـقـنـد و ايـن يـک درصـد                  
بااليي در نظرسنجي افکار عـمـومـي         

در بيـسـت کشـور جـهـان و نـه                .   است
فقط کشورهاي عربي، اين نظرسنجي     
انجـام گـرفـتـه و يـک درصـد بـااليـي                   
موافق آن هستند و ايـن بـنـظـر مـن،               
يکي از ثمرات زنجيره انقالباتي اسـت       
کــه اآلن مــي بــيــنــيــم در کشــورهــاي           

تـمـام ايـنـهـا،        .   منطقه در جريان است   
يک عامل و فاکتـور جـديـدي را وارد             
محاسبات مي کند و آن هـم نـيـروي             

نيروي مردمي که ايـنـبـار    .   مردم است 
. ديگر بپا خاسته اند و مـعـتـرض انـد           

مي خواهند آزادي به کشورشان بيايـد      
ـــ بـقـول             و مي خواهند رفاه، برابري يا 
ــ کرامت انسـانـي مـتـحـقـق              خودشان 
بشود و اين موج طبعا با اين مواضـع      
فوق ارتجاعي دولـت اسـرائـيـل و يـا               
نــيــروهــاي اســالمــي بــر ســر مســئلــه          

کمااينکه هـر    .   فلسطين، همراه نيست  
دو اين نيروها در مـقـابـل ايـن مـوج                
اعتراضي که براه افتاده است، کـامـال        

ــد             ــه اي شــده ان ــي ــاش ــن مــوج     .   ح اي
اعتراضي به خود اسرائيل هم رسـيـده         

چندي پيش اعـتـراضـات تـوده          .   است
اي راديکالي در اسرائيل براه افـتـاد و          
جالب آنکه مردم مـيـگـفـتـنـد ايـنـجـا               

ايـنـجـا مصـر       !   اسـت "   التحرير"ميدان  
است و طبعا در مـورد حـل مسـئلـه               
فلسطين هم، اين تـوده مـعـتـرض در             
خود اسـرائـيـل و در کـل کشـورهـاي                
عربي، با ايـن مـانـورهـا و سـيـاسـت                 
هايي کـه هـمـيـشـه دولـت اسـرائـيـل                  
داشته براي ايـنـکـه ايـن زخـم کـهـنـه                  
بجاي بماند و برتري نظامي، سيـاسـي        
و اقتصـادي خـودش را حـفـظ کـنـد،                
مــوافــق نــيــســت، و از آنــطــرف، بــا               
شعارهاي افراطي نيروهاي تروريستي    
اسالمي که شـعـار بـه دريـا ريـخـتـن                 
اسرائيل و غـيـره را مـي دهـنـد هـم،                 

بـه ايـن مـعـنـا، يـک             .   موافق نـيـسـت    
فاکتور جديد، فاکتور تـوده مـردم بـه            
خــيــابــان آمــده و بــپــاخــاســتــه، وارد            
معادالت سياسي حتي ديـپـلـمـاتـيـک          

اين  اين يک عامل فشاري      .   شده است 
است بر آمريکا و دول اروپائي که هـم          
ــد و                    ــاده ان ــت ــو اف ــکــاپ ــه ت اکــنــون ب
ميخواهند مذاکراتي بکنند تا در اين      
چند روز باقيمانده به طرح قطـعـنـامـه          
در ســازمــان مــلــل، شــايــد بــتــوانــنــد          
محمود عباس را منصرف کنـنـد کـه          

چـون مـي دانـنـد         .   اين را مطرح نکند   
که استفاده از حق وتو، با توجه به ايـن          
جو و فشار سياسي که در مـنـطـقـه و              

کال در دنيا هسـت، کـامـال بـه ضـرر               
آمـريـکـا تـا       .   آمريکا تـمـام مـيـشـود         

امروز سعي کرده اينطور وانمود کـنـد         
کـه ظــاهـرا طـرفــدار آزادي مـردم در               
کشورهاي عـربـي و ظـاهـرا طـرفـدار               
رفتن ديکتاتوري هـا اسـت و بـا رأي              
وتو دادن به اين قطعنامـه، تـمـام ايـن           

به اين  .   تالشها نقش بر آب خواهد شد     
معنا، ميخواهم بگويم که اگر شرايط      
سياسي جديـد، کـامـال بـه نـفـع حـل                  
عادالنه و منصفانه مسئله فلسطيـن،      
دارد تغيير ميـکـنـد اسـاسـا بـخـاطـر               
فاکتور انقالبات در منطقـه وتـأثـيـري         
است که مردم روي معادالت سياسـي       

من فـکـر    .   حتي ديپلماتيک ميگذارند  
ميکنم به همين دليل هـم هسـت کـه             
در ايــن شــرايــط، مــحــمــود عــبــاس            
تشخيص داده است که بايد ايـن را از           
نظر سياسي مطرح بکند براي ايـنـکـه         
از اين فاکتور بعنوان يک عامل فشـار        

  .بر آمريکا و اسرائيل استفاده کند
وضعيت جـنـبـش     :   حميد حقشناس 

اسالم سياسي را در منـطـقـه چـگـونـه             
ارزيابي مي کنيـد و تشـکـيـل دولـت              
مستقل فلسطيني بـر وضـعـيـت ايـن             

  جنبش چه تأثيري ميگذارد؟
جــنــبــش اســالم    :   حــمــيــد تــقــوايــي   

سياسي هم اکنون در يـک مـوقـعـيـت             
ضعيف، ضعيف تـر از هـر دوره اي،             
بسر ميبرد و به يک نيروي حاشيـه اي          

اگر خاطرتان باشـد،    .   تبديل شده است  
قبل از شـروع زنـجـيـره انـقـالبـات در                
منطقه و يک ماه قبل از شروع انقالب     
تونس، جوانان غزه يـک مـانـيـفـسـتـي             
دادند که در آن کامال خشم و عصيـان         
خــودشــان را عــلــيــه حــمــاس، عــلــيــه          
نيروهاي اسالمي، علـيـه اسـرائـيـل و            
آمريکا و سازمان ملل اعالم کردند و     
گفتند ما آزادي و يک زنـدگـي مـدرن            
امروزي ميخواهيم و ايـن درسـت هـم           
جهت و هم خط با انقالب هـايـي بـود            
که بعدا در کشورهاي منطقـه رخ داد          
و شعار همه آنها هم، آزادي، بـرابـري،          
رفاه، نان، کرامت انساني، رسيـدن بـه         
يک زندگي انسـانـي مسـتـحـق انسـان             

ايـن  .   قرن بيست و يـکـم و غـيـره بـود              
جهت همه اين انقالب ها بود و طبـعـا     
جنبش اسالم سياسي که هـمـيـشـه بـا            
ارتجاعي ترين ايده ها مـثـل قـوانـيـن            
اسالمي، بازگشت به قوانين شـريـعـه،        

و ضديت هيـسـتـريـک     "   آنتي سمتيسم " 

 !جمهوري سوسياليستي، جمهوري انساني است
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بــا کــل جــامــعــه اســرائــيــل و ضــد                 
آمريکايـي گـري و غـرب سـتـيـزي و                 
ضــديــت بــا کــل تــمــدنــي کــه غــرب              
نمايندگي مي کند، عرض اندام کـرده        
است، بـا ايـن خـط و جـهـت مـوافـق                    

در واقـع، ايـن خصـائـص و             .     نـيـسـت   
مواضع جنبش اسالم سياسي نه تنـهـا        
در اين انقـالبـات هـيـچ وزن و ثـقـلـي                  
نداشـت بـلـکـه ايـن مـوج انـقـالبـات،                  
کـامـال در نـقـطـه مـقـابـل تـمـام ايــن                     
تمايالت و روندهاي ارتجاعي بود کـه        

بـه  .   اسالم سياسي نمايندگي مي کـرد      
اين عنوان، ميخواهم بگويم کـه قـبـل          
از طرح مسئلـه فـلـسـطـيـن يـا بـحـث                  
قــطــعــنــامــه در ســازمــان مــلــل هــم،           
نيروهاي اسالمي کامال به يک موضع      
ضعيف و تـدافـعـي افـتـاده بـودنـد و                  
امروز هم وضعيت جمهوري اسـالمـي        

چــه در    .   کــامــال گــويــاي ايــن اســت          
سياست خارجي و چه در خـود ايـران،            
مي بينيم که جـمـهـوري اسـالمـي بـه               
يکي از بحراني ترين و ضعيـف تـريـن            

. موقـعـيـت هـايـش دچـار شـده اسـت                
همچنين انقالب سوريه هم يک فاکتور      
مهمي است که يکي از پـايـگـاهـهـاي            
اسالم سياسي يعني دولت بشـار اسـد          
را مورد حمله قرار داده و مـجـمـوعـه              
اين شرايط، اسالم سياسي را کامال به       
يک موقعيت ضعيف و تدافـعـي رانـده        

در اين شرايط، طبعا همين کـه        .   است
اين قطعنامه مطرح مي شود و همين       
کــه حــمــاس مــجــبــور شــده در کــنــار            
اســرائــيــل بــايســتــد و بــا قــطــعــنــامــه          
مخالفت کند، نشان ميدهد که چطـور       
طرح اين مسـئلـه بـه ضـرر نـيـروهـاي                

اکــثــريــت  .   اســالمــي تــمــام مــيــشــود       
عظيمي از مردم در خود فلسطين، در       
کشـورهـاي عـربـي و در کــل جـهــان،                
موافق اين طرح هستند و مـخـالـفـت            
حماس، فـقـط مـيـتـوانـد ايـن نـيـروي                 
اسالمي را منزوي تر و حاشيه اي تـر           
ــ فرض کنيم          کند و روشن است که اگر 
ــ ايــن قــطــعــنــامــه تصــويــب شــود،             ــــ
موقعيت اسـالم سـيـاسـي از ايـن هـم                

چون اسالميون  .   ضعيف تر خواهد شد   
هميشه از باز بودن و الينـحـل مـانـدن            
مسئله به نفع مطرح کردن خودشـان و         
جلو افتادن در سياست استـفـاده کـرده          

 .اند

حميد تقوايـي، بـا     :   حميد حقشناس 
توجه بـه وقـت مـحـدودمـان، سـئـوال                
ديگر من اين است که تشکيـل دولـت          
مستقل فلسطيني بـه چـه درد مـردم             
فلسطين ميخورد؟ آيا مطالـبـات ايـن        

  مردم را برآورده مي سازد؟
ببينيد؛ مطالـبـات و      :   حميد تقوايي 

خواسته هاي مـردم فـلـسـطـيـن مـثـل               
مطالبات مردم در مصـر و تـونـس و             
بقيه کشورهاي ديگر دنيا، رسيـدن بـه         
رفاه، آزادي، برابري، حـفـظ حـرمـت و            
کرامت انساني و يک جامعه مـدرن و          

در اين نـبـايـد تـرديـدي          .   امروزي است 
داشت اما، مسئلـه ايـن اسـت کـه تـا                
وقتي مساله فلسطين پابرجاست و تـا        
وقتي جامعه جهاني، کشور مسـتـقـل         
فلسطيني را برسميت نشـنـاسـد و تـا             
وقتي اين مسئله اي که بعنوان مسئله       
اعراب و اسرائيـل مـعـروف شـده، در             
محور سياست ها و اوضـاع سـيـاسـي           
در خود فلسطين و اسرائيل باشد، ايـن        
اجازه نمي دهد مردم مسـئلـه شـان را            
بعنوان کسانيکه واقعا خواهان رفـاه و        

اين .   آزادي و برابري هستند، حل کنند     
مانع بايد برداشته شود و همانطور کـه        
گفتم، از طرف ديگر، چـنـيـن مـانـعـي           
باعث ارتزاق نيروهاي ارتجاعي مـثـل       
صــهــيــونــيــســت هــا در اســرائــيــل و             
نيروهاي اسالمي در کشورهاي عربـي      

اين فايده ديگر حل اين مسـئلـه        .   است
است که اين نيروهاي ارتجاعـي کـنـار          
زده شونـد و روشـن بشـود کـه واقـعـا                  
مردم بـراي رسـيـدن بـه يـک جـامـعـه                   
انساني و رسيدن بـه رفـاه و بـرابـري و                
آزادي بايد چکـار بـکـنـنـد و چـه قـدم                  

به اين مـعـنـا، هـر         .   هايي بايد بردارند  
نـوع آزادي خــواهـي، هـر نـوع تـرقــي                
خواهي، هـر نـوع انسـان دوسـتـي در                
کشور فلسطين و براي مردم فلسطين،      
از کــانـال بــرسـمــيــت شــنــاسـي دولــت            

اين گـام   .   مستقل فلسطيني مي گذرد   
اول اســت و لــزومــا و در خــود، بــه                   
خواسته هاي برحق مردم جـواب نـمـي          
دهد ولي يک مانع اساسي را از سر راه         

 .برمي دارد
اين مصاحبه توسط هادي وقـفـي        

 *پياده شده است

 ...مساله فلسطين و 

 . کنند
دانــش آمــوزان و دانشــجــويــان و          
معلمان و استادان پيشرو يک مشـغلـه      
شــان در ايــران امــروز ايــن اســت کــه              
چگونه با آن چـيـزهـايـي کـه مـجـاز و                 

. رسمي و دولتي است مـقـابلـه کـنـنـد            
اين جزئي از امر مهم جـامـعـه امـروز            
ايران است که خودرا از شر حـکـومـت           
مذهبي خالص کند و به دوره دخـالـت         
مذهب و خرافه در سيستم آمـوزش و          
پرورش پطور قـطـع و بـراي هـمـيـشـه                 

 . پايان دهد
. اما اين هنوز تمام مساله نيسـت      

با اول مهر خانواده هاي بسـيـاري بـار            
حسرتي سنگين را بدوش مـيـکـشـنـد           
که نتوانستـه انـد جـگـر گـوشـه هـاي                  

بنا به آمـار  . خودرا به مدرسه بفرستند 
صدها هزار کودک هر سـال بـه دلـيـل              
فقر خانـواده يـا نـداشـتـن خـانـواده از                 
امکان درس خواندن محروم ميمانـنـد       
و ناچارند در شرايطـي بـرده وار نـانـي              
براي زيستن خويش يا خانواده دست و       

اين براستي نـفـرت آور اسـت        . پا کنند 
که در اول قرن بيست و يکم ما شـاهـد           

ايـنـکـه    .   چنين واقعيت تلخي هسـتـيـم    
حتي يک تک کودک از درس خوانـدن و          
مدرسه رفتن محروم بماند درد نـاک و         

ــه       .   تــکــان دهــنــده اســت        چــه رســد ب
محروميت دهها وصدها هـزار کـودک      

و بسياري از اين کـودکـان       .   از تحصيل 
ــطــرات و                  ــاري خ ــعــرض بســي در م
ــاهــنــجــاري هــاي               ــمــات و ن ــامــالي ن

 .اجتماعي قرار ميگيرند
عــالوه بــر ايــنــهــا اول مــهــر روز             
سرکار رفتن صدها هزار مـعـلـم اسـت           
که خواستـهـايـي اسـاسـي و ابـتـدايـي                
دارند که سالهاست طـرح کـرده انـد و             

خواستهايي مـثـل    .   سرکوب شده است  
رفع تبعيض، حـق مسـکـن، افـزايـش             
حقوق و دريافتي ها که اکنون زير خط       
فقر است، و پايان دادن به تـفـتـيـش و              

. کنتـرل در مـدارس و امـثـال ايـنـهـا                 
شماري از مـعـلـمـان بـه دلـيـل طـرح                   
خواستهايشان دستگير و زنداني شـده       
اند و شمار بسـيـار بـيـشـتـري از کـار                  
اخراج گـرديـده انـد و زيـر تـهـديـدات                  

 . مختلف قرار گرفته اند
و اول مـــهـــر روز بـــازگشـــايـــي             
دانشگاههاست کـه بـراسـتـي سـنـگـر              
دفاع از آزادي و خواسـتـهـاي انسـانـي             
بوده است و عليرغم تـمـام تـقـالهـا و               
توطئه ها و نقشه هاي پليد حاکمـيـن،         

اين نقش و جايگاه پيشرو خودرا حفظ       
جـــدال فـــوري امـــروز        .   کـــرده اســـت   

ميليونهـا دانشـجـو در دانشـگـاهـهـا              
مقابله با جداسازيهاي جنسيتي اسـت      
که در ماههاي اخير در برخي مناطـق        
شروع شده است و اگر مقابله اي جـدي       
و همه جـانـبـه بـا آن صـورت نـگـيـرد                   
حکومتيان رسما نقشه شـان ايـنـسـت           
که همه جا دختران و پسـران را از هـم            
جدا کنند و دانشگاهـهـا را بـه عصـر              

 .تاريکي عقب برانند
آري اول مهر روز شروع جدالهايـي       

روز جمع شـدن نـيـروهـايـي          .   تازه است 
ميليوني يعني دانشجويان و معلـمـان       
و دانش آموزان است که سر سازش بـا          
حـکــومـت جـهــل و خــرافـه و چــپــاول               

اين حکـومـت حـکـومـت يـک            .   ندارند
ايـن  .   اقليت مفتخور سرمايه دار است    

حــکــومــت ســنــد مــحــکــومــيــت کــل         
سرمايه داري است که هرجا منافعـش       
اقتضا کند دست به دامان ارتـجـاعـي         
ترين نيروهاي فسيل تاريخ ميشود که      
از منافعـش در مـقـابـل مـردم دفـاع                

اين حکومت سند محـکـومـيـت        .   کند
نظامي است که نشـان داده اسـت کـه             
براي سود اندوزي و حفظ سـلـطـه اش             

جـهـل   .   حاضر است بشريت را فنا کند     
و خرافه را از گور بيرون بکشد، دار و            
سنگسار و جوخه هاي اعدام را عـلـيـه        
مردم ميليـونـي بـرپـا کـنـد، و حـتـي                  
کودکان خردسال را وحشيانه نـابـود و          

معـلـمـان و دانشـجـويـان           .   قرباني کند 
عمال نشان داده اند که در صف مقـدم          

و .   مقابله با اين حکومت قـرار دارنـد         
اول مهر زنگ شـروع دور ديـگـري از              
جدال با اين ديوهاي پليد و چـپـاولـگـر           

 . است
سخن در مورد اين جبهه تـازه اي         
که بـا سـال تـحـصـيـلـي تـازه گشـوده                   

اينجا بايد اين را    .   ميشود بسيار است  
تاکيد کـنـيـم کـه حـکـومـت تـوحـش                  
مذهبي سرمايه داران بايـد گـورش را          

اين نيروهاي پليد جايشان در     .   گم کند 
به اين قرن تـعـلـق       .   راس جامعه نيست  

به هيچ گوشـه اي از جـامـعـه             .   ندارند
اينـهـا مـنـاديـان        .   انساني تعلق ندارند  

ضديت با هرچـيـز انسـانـيـنـد و بـايـد                 
ايـن را بـايـد        .   بروند و خـواهـنـد رفـت         

بِويژه انقالبات مناطق   .   مطمئن باشيم 
خاورميانه و شمال آفريقا فرمان مـرگ       
ديکتاتورهاي خودکامه سرمايه داري     

آخـونـد و شـاه و          .   را صادر کرده اسـت    

ولي فقيه و کل سيستمهـاي مـربـوطـه           
  . عمرشان بسر رسيده است

به استقبال يک فضاي تازه در 
 دانشگاهها و مدارس برويم

در ايــران جــدالــي جــدي بــا ايــن              
حاکمين مدتـهـاسـت کـه شـروع شـده              

واين آن عامل مهمي اسـت کـه         .   است
صفوف حاکمين را به انشقاق کشـانـده        
و هرروز بيشتر و حـادتـر بـه جـان هـم                
مي افتند و چپاولگريهاي يکديگـر را        

ايران ميتواند يک الگو    .   افشا ميکنند 
و يک سنگر محکم در سطح جهان در         
دفاع از آزادي و انسـانـيـت و عـلـم و                  

دانشجويـان و    .   پيشرفت و شادي باشد 
معلمان و دانش آموزان بـايـد بـا ايـن              

.  چشم انـداز ايـن روز را آغـاز کـنـنـد                 
بطـور مشـخـص بـايـد بـر آمـوزش و                  
پرورش رايـگـان بـراي هـمـه کـودکـان                

جـنـبـشـي فـعـال در ايـن              .   تاکيد کـرد   
زمينه براي ايـنـکـه هـمـه کـودکـان از                
جمله کودکان کار و خيابان بتواننـد از         
اين زندگي جهنمي فورا خالص شـونـد    
و راهي مدارش شوند و زنـدگـي شـان            
تامين شـود بسـيـار مـهـم و حـيـاتـي                  

بــايــد بــر جــدايــي مــذهــب از            .   اســت
آموزش و پـرورش تـاکـيـد گـذاشـت و               
خواهان قطع کامل دسـت مـذهـب از            

بايد مقابلـه بـا      .   آموزش و پرورش شد   
جداسازيهاي جنسيتي در دانشگاههـا     
را در دسـتـور گـذاشـت و تـالش کـرد                 
بخشهاي هرچه بـيـشـتـري از مـردم و              

. بويژه زنان را با اين مبارزه همراه کـرد        
بايد مطمئن بود که ميتوان جمـهـوري        
اسالمي را در اين زمينه به شـکـسـت           

نميتوانند دانشگاه را به حجره     .   کشاند
حـوزه هـاي     " هاي خرافه پـراکـنـي کـه            

. ناميده ميشود تبديل کـنـنـد       "   علميه
اين تالش محکوم به شکست اسـت و         

 .بايد قاطعانه در برابر آن ايستاد
 معـلـمـان مـيـتـوانـنـد بـا تـوانـي                  
بيشتر و با حال و هـوايـي تـازه پـا بـه                  

رهبران سـازشـکـار را      .   ميدان بگذارند 
از راس تشکلهايشان کـنـار بـزنـنـد و              

. افراد راديکال را به جلو سـوق دهـنـد           
ميتوان اميـدوار بـود کـه امسـال مـا               
حرکتهاي گسترده معلمان را در کـنـار        
بخشهاي ديگر کـارگـران بـراي دسـت            

و .   يابي به حقوق انساني شاهد باشـيـم       
پيوند اين مبـارزات يـعـنـي جـدال در              
دانشگاهها با مـبـارزات مـعـلـمـان و              
دانش آموزان و کارگران براي شکستن      
کمر حاکميت چپاولـگـر بسـيـار مـهـم             

 .*است

١از صفحه    
 

 ... اول مهر و شروعي ديگر

  را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيدانترناسيونال   



 4 ١٣٩٠ مهر ١ انترناسيونال 

شهر جاکارتا پايتخت اندونزي روز     
يکشنبه گـذشـتـه شـاهـد يـک حـرکـت                 
اعتراضي جالب از طرف زنـان مـدافـع           

ايـن تـظـاهـرات در         .   حقـوق بـرابـر بـود        
اعتراض بـه اظـهـارات فـاوضـي بـاوو               
فــرمــانــدار جــاکــارتــا بــود کــه از زنــان           
خواسته بود که هنگام رفت و آمـد در            

لباسهاي تحريک آميز   " اماکن عمومي   
نپوشـنـد تـا مـورد         "   مانند ميني ژوپ  
اظهارات فرمانـدار  .   تجاوز قرار نگيرند 

با اشاره بـه يـک مـورد تـجـاوز دسـتـه                   
جمعي بود که اخيرا در ايـن شـهـر روي         

مـي تـوانـيـد       " او گفتـه بـود       .   داده است 
تصور کنيد که اگر زنـي دامـن کـوتـاه              
بپوشد و در کنار رانـنـده مـيـنـي بـوس             
بنشيند کار او مي تواند تحريک کننـده    

از .   لباسهاي مـعـقـول بـپـوشـيـد           .   باشد
پــوشــيــدن لــبــاســهــاي تــحــريــک آمــيــز          

پالکاردهاي زنان مـعـتـرض      "     بپرهيزيد
بـه مـا     " در جواب به ايشان گفـتـه بـود            

نگوئيد چگونه لباس بپوشيم، بـه آنـهـا          
زنان شرکـت   " .   بگوئيد که تجاوز نکنند   

کننده در اين تظاهرات همـه بـا لـبـاس          
کوتاه ميني ژوپ ظاهر شده بـودنـد تـا            
بطور سمبليک اعتراضشان را به گـفـتـه         

تـظـاهـر    .   هاي فرمـانـدار اعـالم کـنـنـد           
کنندگان معتقدند نحوه لباس پوشيـدن      
زنان نيست که باعث بروز خشونـتـهـاي         
جنسـي مـي شـود، کـامـال بـرعـکـس                 
قوانين تبعيض آميز، سنتـهـاي عـقـب          
مانده و عدم آمـوزش درسـت جـامـعـه             
است که زنان را به شهروندان فـرودسـت        
تبديل مي کند  و به مردان اين امکـان         
را مي دهد که دست به تجاوز بزنـنـد و           
زيــاد نــگــران مــجــازات و عــواقــب آن            

گزارش منتشـر شـده تـوسـط          .     نباشند
سازمان عفو بين الملل نشان مي دهـد        
که بسياري از زنان و دختران اندونزيائي 

مخصوصا آنهائي که اهل مناطق فقير 
و حاشيه نشين  هستند دسـتـرسـي بـه             
امکانات درماني و آموزشهاي مناسب 
در صورت حامله شدن بعـد از تـجـاوز             
ندارند و دولـت هـم در تـهـيـه و ارائـه                    
خــدمــات مــنــاســب بــراي جــمــع آوري           
اطالعات کافي بعد از تـجـاوز و پـيـدا             
کردن متـجـاوزان  کـار زيـادي نـکـرده                

عليرغم اينکه دولـت مـتـعـهـد           .     است
شــده اســت کــه جــهــت رفــع نــابــرابــري            
جنـسـيـتـي تـالش کـنـد امـا قـوانـيـن                    
تاکنوني يا بسيـار گـنـگ و نـا روشـن                
هستند و يا توسط مـجـريـان آن جـدي              

. گرفته نشده و پيش بـرده نـمـي شـونـد             
مثال قانون مربوط به تـهـيـه خـدمـات             
حمل و نقل کارفرمايان را موظف مـي        
کند تا بـراي کـارکـنـان زنـي کـه بـيـن                    

 صبـح کـار مـي        ۷ شب تا ۱۱ساعات  
کنند وسايل نقليه و امکانات حـمـل و          
نقل تهيه کنند، ولي در عمل بسـيـاري          
از صاحبکاران ايـن قـانـون را رعـايـت              

 .نمي کنند
بر اساس گـزارش ديـگـري کـه از              

طرف کميسيون مـلـي آمـار خشـونـت             
عليه زنان  منتشر شده فـقـط در سـال              

 تا ماه سپتامبر بـيـش از صـد          ۲۰۱۱
هزار  مورد از خشونتهـاي مـربـوط بـه             
زنـان گــزارش شــده کــه از ايـن تـعــداد                 

در ايـن    .    تجاوز جنسي بوده اند ۳۷۵۳
ميان کارگران خانگي کساني هسـتـنـد        
که بيشتـر از هـمـه در خـطـر آزارهـاي                  
جنسي و حاملگي بعد از تـجـاوز قـرار           
دارند و قوانين نيم بنـدي هـم کـه قـرار               
است از ديگر کـارگـران حـمـايـت کـنـد               

.  شامل اين دستـه از زنـان نـمـي شـود               
بــدنــبــال اعــتــراضــات گســتــرده، آقــاي        
فاوضي باوو روز شنبه گذشته با عجلـه   
" اظهارات خود را پس گرفته و گـفـت             

من عـذر خـواهـي مـي کـنـم چـرا کـه                     
" .  اظهارات قبلي من قابل تفسـيـر بـود        

اما زنان شرکت کننده در تظاهرات روز 
يکشنبه معتقدند عـذرخـواهـي ايشـان         
فقط يک اقدام سياسي و  بـخـاطـر در                
پيش بودن انتخابـات سـال آيـنـده مـي              

مبارزه زنان براي دست يـابـي بـه      .  باشد
حقوق انساني و بـرابـر در انـدونـزي بـه                

 .*اشکال مختلف ادامه دارد

 

 سهيال شريفي  

 
به ما نگو چطور لباس بپوشيم 

 !به آنها بگو تجاوز نکنند

ادامه اعتراضات و : سوريه
همکاريهاي اطالعاتي ـ امنيتي 
 ترکيه و ايران و رژيم اسد

در هفته اي که گذشت تجمـعـات و          
تظاهراتهاي مردم بر عـلـيـه رژيـم اسـد              

 سپتامبر ۱۹روز دوشنبه   .   ادامه داشت 
نيروهاي ارتش به تظاهراتهاي مردم در       
شهرهـاي درعـا و حـمـص و مـحـالت                 

 نفر ۷منتهي به اين شهرها حمله کرده،       
را کشته و دهها نفر را زخمي و بيش از           

همـزمـان بـا      .    نفر را دستگير کردند   ۵۰
ايــن حــمــالت خــبــرگــزاريــهــا پــرده از              
همکاريهاي رژيم هاي ترکيه و جمهوري    
اسالمي براي شناسايـي و دسـتـگـيـري            

بـراسـاس   .   مخالفان رژيم اسد برداشتنـد    
ايــن گــزارشــات تــمــرکــز فــعــالــيــتــهــاي         
اطالعاتي و امنيتي سه طرف بيشتر در 
. مناطق مرزي ترکيه و سوريه بوده است

با آغاز تظاهرات از هشـت مـاه پـيـش               
هزاران نفر از مردم و مخالفان رژيم اسد       
بخاطر سرکوب هـاي گسـتـرده بـه ايـن               

در هـمـيـن      .   مناطق مرزي پناه برده انـد     
حال تعدادي از فعالين انـقـالب، بـويـژه            
خبرنگاران جوان سـوري بـراي انـتـشـار             
اخبار و گزارشات جنايات رژيم اسد در        
. اين مناطق مشغول فعاليت مي باشند

در هفته هاي اخير چندين بار نيـروهـاي         
ارتش اردوگاهها و مراکز استقرار مردم      
در اين مناطق مرزي را بمباران کرده اند 
و عناصر اطالعاتي و امنيتي وابسـتـه         
به رژيم اسد با حمايت ترکيه و جمهوري        
اسالمي وارد مناطق اسکـان مـردم در          
اين مناطق شده و اقدام به شـنـاسـايـي،            

بـر  .   دستگيري و ترور مخالفان کرده اند     
اساس گزارشات منتشـر شـده تـاکـنـون            

 نفر دستگير و به رژيم اسـد       ۱۰بيش از   
 .تحويل داده شده اند

از حدود دو هفته پـيـش و پـس از               
خــروج تــعــداد زيــادي از نــظــامــيــان و            
سربازان از ارتش در اعتراض به سرکوب 
ــدهــي                ــراي ســازمــان مــردم و تــالش ب
مقـاومـت دربـرابـر سـرکـوبـهـا، مـيـزان                 
هــمــکــاريــهــاي اطــالعــاتــي رژيــم هــاي        

دو هـفـتـه      .   منطقه نيز بيشتر شده اسـت   
پيش تعدادي از ارتشيان و سربازان جدا       

را "   ارتش آزاد سوريه  " شده از ارتش اسد     
در بيانيه اي که از طرف     .   تشکيل دادند 

اين تشکل صادر شده بود بـر ضـرورت            
ادامه مبارزه و مـقـاومـت نـظـامـي در              
برابر سرکوب هاي رژيم سـوريـه تـاکـيـد            

ــود     ــار              .   شــده ب ــب ــن اخ ــشــار اي ــت ــا ان ب
سازمانهاي اطالعاتي و امنيتي سوريه     
با همکاري جمهوري اسالمي و ترکيه و       

" کمک به آوارگان بحران سوريـه     " درقالب  
وارد اردوگاههاي مرزي شده و اقدام بـه         
خانه گردي و دستگيري تعدادي از ايـن         

مقامات نـظـامـي و       .   نظاميان کرده اند  
محلي تـرکـيـه در مـنـاطـقـي کـه ايـن                     
اردوگاهها قـرار دارنـد، بـا رژيـم سـوره               
همـکـاري کـامـل کـرده، بـه نـيـروهـاي                  
اطالعاتي سوريه اجازه ورود داده و بـه           
عوامل اين رژيم پوشش داده تا سياست 
هاي کثيف و سرکوبگرانه شان را عملي    

 .کنند
در اعتراض به اين وضعيت و نبـود        
ــردم                 ــا مـ ــهـ ــاهـ ــت در اردوگـ ــيـ ــنـ امـ
تظاهراتهايي بر عليه اين سـيـاسـت هـا           
برپا کرده و خواهـان حـمـايـت سـازمـان              
ملل و سازمانهاي امداد رسـانـي بـراي           
تامين امنيت مـردم در ايـن مـنـاطـق               

 .شدند
در هفته گذشته دو نشست يکي در       
پاريس و ديگري دراستانبول تـرکـيـه از           

نشست . برگزار گرديد" اپوزيسيون"طرف
استانبول بيشتر تحت نفوذ سياستـهـاي       
دولت ترکيه قرار دارد که سعي مي کند  
اتحادي بين مخالفان ميانه رو اسد کـه         
در ترکيه هسـتـنـد بـا بـخـش هـايـي از                   
اپوزيسيون کـه در داخـل سـوريـه مـي                

در بيانيـه پـايـانـي        .   باشند، ايجاد نمايد  
کنفرانس استانبول، از مردم خواسته شد 

روي "   اعتراضات مسالمت آميـز   " که به   
. آورده تـا  اوضـاع بـحـرانـي تـر نشـود                  

کنفرانس ديگري نيز در پاريـس بـرگـزار         
ائتالف نيروهاي سـکـوالر       " گرديد به نام  

کـه از سـازمـان مـلـل            "   و دموکـراتـيـک    
خواسته اند تا جدي تـر از هـمـيـشـه در              

بخش هايي .   بحران سوريه دخالت نمايد   
از اين اپوزيسيون و شخصيتـهـايـش در          

ايـن اخـبـار      .   داخل سوريه مـي بـاشـنـد         
نشان از صفبنديهـاي جـديـد در مـيـان              

از اواخـر روز      .   مخالفان رژيم اسـد دارد     
 ۲۲جمعه گذشته تـا روز پـنـجـشـنـبـه                 

 نفر در اعتراضات ۶۰سپتامبر بيش از 
جــاري کشــتــه، صــدهــا نــفــر زخــمــي و            

بـر اسـاس آخـريـن         .   دستگـيـر شـده انـد        
برآوردها از آغاز اعتـراضـات مـردم بـر            

 نـفـر     ۳۰۰۰عليه رژيـم اسـد بـيـش از              
ــر         ۳۲۰۰کشــتــه،         ــفــر مــفــقــوداالث  ن

شده،هزاران نفر دستگير و  دهـهـا هـزار          
  .نفر آواره شده اند

اوجگيري اعتراضات بر : يمن
 عليه رژيم صالح 

يمن در اين هفته شاهد بـزرگـتـريـن          
. تظاهراتهاي ضد حکومتي مـردم بـود       

صدها هزار نفر در شهرهـاي مـخـتـلـف            
. خواهان سرنگوني رژيـم صـالـح شـدنـد          

بزرگترين اين اعتراضات روز يکشـنـبـه        
 سپتامبر در صنعا  پـايـتـخـت ايـن             ۱۸

نيروهاي امنـيـتـي بـا       .   کشوربرپا گرديد 
وحشيگري تمام به تظاهرات مردم حمله 

 نفر را کشته و دهها ۳۰کرده، نزديک به 
رويترز گزارش داد    .   نفر را زخمي کردند   

که صد ها نفر بر اثر اصابت گـاز اشـک             
. آور در خيابانها بيهوش افـتـاده بـودنـد          

رژيم به بيمارستانهـاي دولـتـي دسـتـور            
.  داده که زخمـي هـا را مـداوا نـکـنـنـد                 
: شعار اصلي مردم در تظاهرات اين روز

 .بود" براندازي، براندازي"
ــه                      ــبــــــ ــنــــــ  ۱۹روز دوشــــــ

روز يکشنبه  سپتامبراعتراضاتي که از    
بر .   گذشته شروع شده بود، ادامه داشت     

اساس گزارشات تلويـزيـون الـعـربـيـه از             
صنعا پايتخت يمن، نـيـروهـاي دولـتـي           

را بمباران کرده " جوله کنتاکي " منطقه 
در شـهـر تـعـز را بـا              "   تغيير "   و ميدان   

. اسلـحـه سـنـگـيـن بـه رگـبـار بسـتـنـد                    
نــيــروهــاي ارتشــي بــا حــملــه بــه ايــن               

 نـفـر را کشـتـه و            ۲۰تظاهرات بيش از    
دراين ميان . دهها نفر را زخمي کرده اند

بخشهايي از ارتش يمن و بويژه سربازان        
با صدور بيانيه اي اعالم کـردنـد کـه از             
انقالب جوانان اين کشور بر عليـه رژيـم          

ادامــه .   صــالــح حــمــايــت مــي نــمــايــنــد      
اعتراضات و مبارزات مردم يمن عمال       
ارتش و نيروهاي سرکوبـگـر را دوشـقـه             

بـخـش هـايـي از ارتـش در              .   کرده است 
تظاهراتها شرکت کرده و از آن حفـاظـت         

در مقابل نيروهاي وفـادار بـه        .   مي کند 
رژيم با سالح هاي سنگين به مناطـقـي         
از شهر صنعا که مخالفـان و ارتشـيـان            
جدا شده از رژيم، مستقر هستند، حمله       

اوضاع صنعا عمـال حـالـت        .   کرده است 
جنگ دو طرفه بين مـخـالـفـان رژيـم و               

  .وقاداران رژيم را به خود گرفته است
اعتراض به بيکاري و : تونس

 ! جوان۵خودکشي 
در تونس با گذشت نزديک به هشت       
ماه از سرنگوني رژيـم بـن عـلـي مـردم               

" دولـت مـوقـت     " منتظر اقدامات فوري    
. وعملي کـردن وعـده هـايـش هسـتـنـد              

دولت و زمامداران جديد همه چيز را بـه    
برگزاري انتخابات در ماه اکـتـبـرحـوالـه          

در اعتراض به سيـاسـت هـاي        .   کرده اند 
دولت جديد اعـتـراضـات در شـهـرهـاي             

کـارگـران   .   تونـس کـمـاکـان ادامـه دارد           

 بازتاب هفته
 

رويدادهاي منطقه در 
 !هفته اي گذشت

 

 محمد شكوهي   

بيکار و جوانان جوياي کار در صف اول 
بخش هايي  .   اين اعتراضات قرار دارند   

از نيروهـاي دخـيـل درانـقـالب تـونـس               
خودشان را بـراي بـرگـزاري انـتـخـابـات             

در مقايسـه بـا سـايـر          .   آماده مي کنند  
کشورهاي منطقه در تونـس تـحـزب و           

اتـحـاديـه    .   تشکل بيشتر و قويتر اسـت      
هاي کارگري واحزاب نزديـک بـه آن بـه             
همراه سـازمـانـهـاي زنـان و سـکـوالر،               
جبهه اي نسبتا قوي را تشـکـيـل مـي              

تشــکــل يــابــي و پــيــدا کــردن           .   دهــنــد
راههايي که انقالب ناتمـام را بـه ثـمـر              
برساند، محور اصلي مبـاحـث مـطـرح          

در اوضـاع   .   شده در جامعه تونس است    
و احوال ملتهب جـامـعـه، يـک حـادثـه               

 ۵تاسف بار يعني اقدام به خـودکشـي           
جوان فارغ التحصيل و بيکار در شـهـر          
القصرين افکارعمومي مردم را بشدت     

اين اقدام جـوانـان      .   تحت تاثير قرار داد   
٥صفحه    
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يـکـي از     :   توضيح انترناسيـونـال   
مادران پـارک اللـه گـزارشـي از            
مراسـم سـالـروز تـولـد مـحـمـد               
مــخــتــاري و تــوحــش مــزدوران        
جمهوري اسالمي عليه بستگان    
و دوســتــداران ايــن جــوان جــان          
باخته نـوشـتـه اسـت کـه جـهـت               
اطالع خوانندگان مفيـد ديـديـم        
بخشهايي از اين گـزارش را کـه          
در ســايــت مــادران پــارک اللــه          
منتشـر شـده در ايـنـجـا چـاپ               

 : کنيم
*** 

محمد مختاري جوان دانشجويـي     
 در   ٨٩ بهمن سـال    ٢٥بود که در روز     

در .   خيابان توسط ماموران کشته شد    
اين يـک سـال و نـيـم چـه بـر مـادر و                       
خانواده اش گذشته اسـت، داسـتـانـي           

  .ديگري دارد
 شــهــريــور ســالــروز        ١٨جــمــعــه    

ــواده اش مــي                  ــود و خــان تــولــدش ب
خواستند خاطره فرزند دلـبـنـدشـان را           

محمد ديگر نيـسـت،     .   زنده نگاه دارند  
ولي با چهره اي محبوس در قاب و بـا          
نواري سياه به نشـانـه عـزاداري، قـرار            
بود در سالروز تولدش حاضر باشد تـا       
شايد دل دردمند مادر و پدرش کـمـي         

  .آرام گيرد
مـادر داغـدار و بـهـت زده، پــدر               
اندوهگين و حسرت به دل، خـواهـر و           
برادر ناآرام و دلتنگ، مي خـواسـتـنـد          
نبود او را به بود تـعـبـيـر کـنـنـد و بـا                
دوستانش تولدش را بر گـورش جشـن         
بگيرند، ولي ناگهان صحنه تـولـد بـه            
جنگ تبديل شد و با طوفان بـاتـوم و            
کتک  و دستگيري و فضـاي رعـب و              

  .وحشت مواجه شدند
اين وقايع را شـاهـدان عـيـنـي و               
حاضرين در بهشت زهرا و تـعـداي از           
مادران که حضور داشتند بازگـو مـي         

 .کنند
: مادر محمد مختاري مي گـويـد      

حتي اجازه ندادند بر سر گـور فـرزنـد            " 
جوانم حاضر شويم و در نبودش شـمـع         
روشــن کــنــيــم و ســنــگ مــزارش را              
گلباران و بين مردم شـيـريـنـي پـخـش             

مگر محمد من چـه کـرده بـود           .   کنيم
که با ما اين چنين کردند، آيا کسي را     
کشته بود، قتل و جنـايـتـي مـرتـکـب             

شده بود؟ آنها تولـدش را بـه صـحـنـه             
ايـن هـمـه سـر و           .   جنگ تبديل کردند  

صـدا و وحشــت بــراي چــه؟ بــه جــاي              
اينکه ما را تسلـي دهـنـد، از مـا بـا                 
باتوم استقبال و تمامي ميهـمـانـان را          

  ".تهديد کردند و تعهد گرفتند
دوستان و همکالسي هاي محمـد      
و تعداي از مردم که به بـهـشـت زهـرا              
رفته بودند، بـا مـوجـي از نـيـروهـاي                
انــتــظــامــي و اطــالعــاتــي و لــبــاس            
شخصي که در آنجا مسـتـقـر بـودنـد،           

هر کسي از جلوي قطـعـه     .   روبرو شدند 
 رد مي شـد، تـوسـط مـامـوران          ٢٤٨

کتک مي خورد و اگر مـقـاومـت مـي           
  حــتــي       .کــرد، بــازداشــت مــي شــد        

مردمي هم که نمي دانسـتـنـد آن روز            
در بهشت زهرا چه خبر است، با ديـدن         
اين همه نـيـروي انـتـظـامـي و لـبـاس                 
شخصي متعجب شده بـودنـد کـه چـه            

 اتفاقي افتاده است؟
آنقدر بيرحمانه مردم را مي زدنـد        

دختران جـوان    .   که باورش سخت است   
را با باتوم به زانوهاشان مـي زدنـد و             
زماني که آنها از درد خم مي شـدنـد،           
با باتوم به پشت شان مي کوبـيـدنـد و            
دختران شجاع و پسران دلير ما که در         
زير تمام اين خشونت ها و کـتـک هـا               
مقاومت مي کردند، گاهي به زمـيـن         
مي افتادند و ماموران روي کـمـرشـان         

. مي رفتند و به آنها لـگـد مـي زدنـد            
پسر جواني را آنقدر سـيـلـي زدنـد کـه              
صورتش کبود شد ولي داغ يک آخ را          

  .به دل ماموران گذاشت
چــرا حــکــومــت و نــيــروهــاي                
پاسدارش از برگزاري تولد جوانـي کـه         

 پرپرش کرده اند، مي هراسند؟
چرا از جمع شدن مردم و دلـداري          
دادن به خانواده آسيب ديده اش واهمه        

 دارند؟
چرا حتي اين اندک را بـر خـانـواده           

 اش تاب نمي آورند؟
آيا جز اين است کـه مـي دانـنـد،              
همين خون هاي به ناحق ريخـتـه شـده           
روزي گريبان شان را خواهد گـرفـت و           
بــايســتــي در دادگــاه هــاي مــردمــي           

 .پاسخگو باشند
فرزندان مـان را کشـتـنـد و حـال               
حتي اجازه نـمـي هـنـد بـر گـور آنـهـا                   
بنشينيم و خاطرات زندگي را با آنـهـا          

مادري که ماه هاسـت در       .   مرور کنيم 
خلوت و تـنـهـايـي خـود بـراي فـرزنـد                 
دلبندش اشک مي ريزد، حتي محـروم       
مي شود که در سالگرد تولد فرزندش       

 .بنشيند و عقده دل بگشايد
محمد عزيز تولدت را بـه پـدر و            

مــادر و خــواهــر و بــرادر و دوســتــان             
عزيزت تبريک مي گويـم و امـيـدوارم         
خون هاي شما که سنگ فرش خيابـان        
ها را رنگين کرده، شقايق هايي شـود         
که مردم ايران را بـه آرامـش و آزادي              

 .برساند
من و تمامي ما تالش مي کنـيـم    
تا به خواسته هايمان که خواست تمـام        

. مردم آزاديخواه ايران اسـت، بـرسـيـم          
خواسته هاي مـا نـه پـول اسـت و نـه                  
مقام، بلکه خـواسـتـه هـايـي انسـانـي              

  .است
مــا مــي خــواهــيــم در صــلــح و              

ما مي خواهـيـم     .   آرامش زندگي کنيم  
زندگي سـالـم و بـه دور از تـبـعـيـض                   
داشــتــه بــاشــيــم، مــا مــي خــواهــيــم            
مجازات اعدام نباشد، کليه زندانـيـان       
سياسي و عقيدتي آزادشوند و به جاي       
چند مامور بخت بـرگشـتـه، آمـران و            
عامالن کشتارهاي سي و انـدي سـال          
گذشته محاکمه و مجازات شوند و به       
اميد روزي که در جهان زندان نـبـاشـد           

 .مي ايستيم و فرياد مي زنيم
 

 يکي ازمادران پارک الله
  ١٣٩٠ شهريور ٢٥

جنب و جوش هاي اخير 
 ماركسيستهاي آكادميك

 عيا س گويا 
ايــن مــاركســيــســتــهــا بــتــازگــي         

انـد     تحركات قابل مشاهده اي داشـتـه      
بـروز  :   كه اسـاسـاً بـه دو عـلـت اسـت                

بحران جهـانـي سـرمـايـه داري و دوم               
 ســال   ٣خــيــزشــهــاي اجــتــمــاعــي در         

 .گذشته
ماحصل اين دخالتگريها بسـتـه        

به نوع فـعـالـيـت ايـن آكـادمسـيـنـهـا                  
ژيـژاك بـخـاطـر       .   متفاوت بـوده اسـت      

دخالتگريـش در سـطـوح سـيـاسـي و               
طـيـف   ( همكاري با سازمانهاي چـپ        

عــلــي الــعــمــوم رفــرمــيــســت و ضــد            
برجسته شدـ بنظر مـن     )   امپرياليستي

برجستگي او داليل سيـاسـي دارد تـا           
 كـه    �ديويد هاروي .   توان تئوريكي او  
اش تدريـس كـاپـيـتـال          سالهاست حرفه 

ماركس در دانشگاههـاي آمـريـكـا و           
اش     فعاليت سيـاسـي    ،انگلستان است 

در قالب سخنرانيـهـايـش در مـدرسـه            
اقتصاديون لندن و مقاالتي اسـت كـه         

امـا  .   در نقد وقايع روز نـوشـتـه اسـت            
محبوبيت اساسي او همچنان تدريـس      

 نه تنها در كالـسـهـاي درس          ،كاپيتال
كه از طريق جلسات حضوري و آنالين       

 در نـقـد       ،اخيرا آندرو كـاليـمـن     .   است
انتقادات تئوريسينهاي بورژوايـي كـه       
تئوري ارزش ماركس را مـورد سـوال          

 و در دفـاع از تـئـوري             ،قرار ميدهند 

« ارزش ماركس، كتابي تحت عنوان      
رد :   مدعي دوباره كـاپـيـتـال مـاركـس          

بچاپ رسـانـد كـه        »   اسطوره تناقض   
بالفاصله خود او بـه مـوضـوع  تـرور              
ــمـــپ                 ــانـــب كـ ــيـــت از جـ ــصـ ــخـ شـ

. آكادمسينهاي بورژوايي قرار گـرفـت      
از ساير آكادميسينهاي ماركسيـسـت      
دوره حاضر كه من در يـكـي دو سـال              

ها برخورد و متوجه جنب       گذشته به آن  
ام مـيـتـوان از بـرانـدن           و جوششان شده  

بـرانـدن از     .   كوني و آلن فريمن نام بـرد      
 دات   ١٠١طريق سايت كاپيـتـالـيـسـم       

كه ( كام با بكارگيري ويديوهاي خالق     
سـعـي   )   در يوتوب هم منتشر ميكنـد   

در آمــوزش تــئــوريــهــاي مــاركــس و           
توضيح بحران جـاري سـرمـايـه داري            

 .دارد
بنظر مـيـرسـد آنـدرو كـاليـمـن و               
براندن كوني و آلن فريمن از جمله پايـه   

ابــتــكــار " گــذران ســازمــانــي بــعــنــوان       
باشند كه در    "   ماركسيستهاي انساني 

ســايــتــي بــه هــمــيــن نــام بــه انــتــشــار            
 ،ايـن سـازمـان     .   نظراتشان ميپردازنـد  

 در مـتـن بـحـران          ٢٠٠٩كه در آپريل    

جاري سرمايه داري پـا گـرفـتـه اسـت              
مدعيست كه پيرو رايا دونـاوسـكـايـا          
مبتكر گرايش ماركسيسم انساني در     

 . ميالدي در آمريكا است٥٠دهه 
شايد مهمـتـريـن فـعـالـيـت ايـن                

جمع اخير تالش براي تحلـيـل بـحـران           
جاري سرمايه داري در چارچوب نـقـد          

ايـن  .   ماركس به سرمايـه داري بـاشـد         
كار بنظر من براي هر ماركسـيـسـتـي          
قابل توجه است نـه صـرفـاً از جـنـبـه                 
تئوريك بـلـكـه از جـهـات فـاكـتـهـاي                 

ــوي       .   مــطــرح شــده     ــدي ــروي ــنــك زي ــي ل
كنفرانسي است كـه سـه نـفـر از ايـن                 
آكادمسينها در مورد مـاركـس و در           
زمينه بحران سـرمـايـه داري در سـال             

 :   برگزار كردند٢٠٠٩
Rethinking Marxism: 
Alan Freeman "How 
Did 1929 End?" 
http://
www.youtube.com/
watch?
v=mfny7V0Td7Aatur 

 بازتاب هفته
 

سالروز تولد محمد مختاري 
 در بهشت زهرا چه گذشت؟

در اعــتــراض بــه بــيــکــاري و عــدم               
پاسخگويي دولت جديد به معضالت     

مـردم  .   زندگي مـردم صـورت گـرفـت         
حاضر در محل بالفاصله وارد عـمـل         

 جوان را بـه       ۵شده و موفق شدند اين      
بيمارستان برسانند و از مرگ نـجـات         
دهند و با راهپيمايي به طرف مـحـل          
استقرار حکومتي ها، بر عليه دولـت        

اين حـرکـت نـبـود         .   جديد شعار دادند  
يــک رهــبــري قــدرتــمــنــد کــه بــتــوانــد          
اعـــتـــراضـــات و خـــواســـتـــهـــاي                
آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم را      

صنـعـت   .   هدايت کند، نشان مي دهد    
همچنان "   توريسم" اصلي تونس يعني    

تحت تسلط وابستـگـان بـه رژيـم بـن              
بحران و نـبـود       " علي بوده که به بهانه      

و اينکه انقالب باعـث رکـود        "   امنيت
توريسم شده است، در تالشند انقالب      
مردم را مسـئـول اوضـاع نـابسـامـان             

. اقتصادي و بيکاري معرفي نمـايـنـد        
اعتراضات به بيکاري وعدم پرداخـت      
بيمه بيکاري به جوانان بيکار و بخشا       
اخراج و بيکـارسـازي هـاي گسـتـرده،           

از مـدتـهـا پـيـش تشـکـل            .ادامه دارد 
هاي بيکاران و بويژه جوانان با برپايي       
تجمعات در برابر اداره هـاي دولـتـي            
خواهان اقدامات فـوري دولـت بـراي           
  .بهبود وضعيت زندگي مردم شده اند

ادامه جنگ با وجود : ليبي 
 مشخص شدن نتيجه آن

رژيم قـدافـي سـاقـط شـده و لـي                

مقاومت هاي مزدوران در سـه شـهـر           
. سرت، بني وليد و سبها ادامـه دارد         

در هفته گذشته چندين حمله نيروهاي   
دولت انتقـالـي بـه ايـن سـه شـهـر بـا                    
مقاومتهاي نيروهاي هـوادار قـذافـي         
روبرو شد و ناچار بـه عـقـب نشـيـنـي                

در همين حال ناتو به بـمـبـاران        .   شدند
روز سـه    .   اين سه شهر ادامه مي دهد     

 سپتامبرفـرمـانـدهـي نـاتـو          ۲۰شنبه  
اعالم کرد که تصميم گرفـتـه تـا آخـر             

تـعـدادي از     .   امسال در ليـبـي بـمـانـد         
شـوراي انـتـقـالـي        " کشورهاي غـربـي      

را بــه رســمـيــت شـنــاخـتــنــد،          "   لـيــبـي  
سازمان ملل تـحـريـمـهـاي لـيـبـي را                
لغوس کرد و دارايي هاي قذافي را در        

. قـرار داد   "   شـوراي انـتـقـالـي       " اختيار  
کشور هاي فرانسه و انـگـلـيـس وارد             
گفتگوهاي گسـتـرده بـا نـمـايـنـدگـان              

، بويژه راه   " بازسازي" دولت جديد براي    
اندازي فوري صنعت نفت ليـبـي شـده       

کمبود مايحتـاج عـمـومـي، آب          .   اند
آشاميدني، دوا و درمان و وضـعـيـت           
بد بيمارستانها  از معضالت اصـلـي         

بــر اســاس بــرآوردهــاي      .   مــردم اســت  
دولت انـتـقـالـي در طـول هـفـت مـاه                  

 هزار نفر تـوسـط   ۵۰گذشته نزديک به    
رژيم قذافي کشته و زخمي، وبيـش از         

 هزار نفر از خانه و کاشانه شـان          ۱۵۰
 .*آواره گشته اند
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انگشتي معـلـوم شـده اسـت کـه اگـر                
کورش شاه هخامنشي هـر مـاه صـد            
ميليون تومان از خزانه شـاهـنـشـاهـي          
به جيب مبارک واريـز مـي کـرد مـي               

 هـزار    ۳ سـال      ۲۵۰۰توانست بعد از    
ميليارد تومان در يکي از بـانـکـهـاي           

هر چنـد خـيـلـي        !   سويس، داشته باشد  
بعيد به نظر مـي رسـد کـه کـورش و                 
اعقابش قادر بوده اند ارقامي بسـيـار         
کوچکتر از ايـن را در مـخـيلـه خـود                 
تجسم کنند، اما اين مقايسه کـوچـک       
ــعــاد بــزرگ و تــاريــخــي                  خــبــر از اب
چپاولگري در جمهوري اسالمـي مـي        

ابــعــاد ايــن اخــتــالس شــاخــص       .   دهــد
افشـاي  .   ديگري نيز بدست مـي دهـد        

دامنه دزدي ها در جمهوري اسـالمـي        
نشــان دهــنــده عــمــق شــکــاف بــيــن             
جناحهاي حـکـومـت و بـاال گـرفـتـن                

. شدت دعوا ها در درون نـظـام اسـت            
گفته ميشود که کشف ايـن اخـتـالس          
توسط مسئول يکـي از شـعـب بـانـک             
صادرات انجام شد و بالفاصلـه حـربـه          
اي شد در دست باند مخالف دولت تا        
پاسخي باشد به نافرماني هاي رئيـس       

امـا آيـا     .   جمهور در مقابل رهبر نظـام   
حقيقت اين نيست که اگر باند احمدي        
نژاد با خامنه اي سـرشـاخ نـمـيـشـد،                

ــن       ــيـ ــنـ ــي " چـ ــفـ ــورت      "   کشـ ــم صـ هـ
و يا اگر فرض کنيم واقعا      !   نميگرفت؟

کشفي صورت گرفته اسـت آيـا در آن          
صورت زير سبيلي رد نميشد؟ وقـتـي         
اخبار حول و حوش اين دزدي عـظـيـم           
را کسي دنبال کنـد بـيـشـتـر مـتـوجـه                

چـنـد مـاه      .   همين واقعيت خواهد شـد    
قبل يـعـنـي در خـرداد مـاه روزنـامـه                 
کيهان از سـوء اسـتـفـاده هـاي کـالن                 

اما تـا    .   توسط بانک آريا خبر داده بود 
اخيرا با سازشها و ساخت و پاختهـاي        

. پشت پرده روي آن سرپوش گذاشتـنـد       
اما با اوجگيري مجدد کشاکشها اين      

. کشــف دوبــاره جــلــوي صــحــنــه آمــد        
محمود بهمني رئيس بانک مرکزي از       
جناح احمدي نژاد ادعا کـرد کـه ايـن             
: اختالس را او کشـف کـرده و گـفـت               

من خود شـخـصـا در فـرورديـن مـاه               " 
امسال نامه اي مبني بر اينکه سريعا       
بايد کل بدهي اين فرد ظرف يـک مـاه           

جـهـرمـي    . "   تسويه شود را ابالغ کـردم     
رئيـس بـانـک صـادرات کـه در بـانـد                  
خامنه اي قرار دارد اعالم کرده اسـت          

عنوان اختالس از بانک صادرات     :   " که

شايد بگوئيم اخـتـالس     .   درست نيست 
از شبکه بانکي با جعل اسـنـاد بـانـک            

و حــيــدر مصــلــحــي وزيــر        "   صــادرات
اطالعات هم خـود را در کشـف ايـن              
اختالس شريک دانست و مـي گـويـد            
تخلفي بوده کـه در يـک بـانـک اتـفـاق                 
افــتــاده آن بــانــک هــم تــخــلــفــش دارد           

ايـن پـولـهـا در         .   رسيدگـي مـي شـود       
مجموعه اموال اين فـرد بـلـوکـه شـده             

اما خبرگزاري فـارس خـبـر داد        .  است
که مسئوالن بانک صـادرات در سـال           

 در نامه اي بـه مـقـامـات بـاالي               ۸۸
بانک خبر از سوء استفاده هاي مـالـي          

همين نمونـه هـا      .   گروه آريا داده بودند   
دارد آشکارا اين را ميگويد که هـنـوز         

 .هم دارند چيزي را پنهان ميکنند
بــا انــتــشــار نــامــه رئــيــس دفــتــر          
احمدي نژاد به وزارت اقـتـصـاد و راه             
مــبــنــي بــر ايــجــاد تســهــيــالت بــانــد          
مختلسين توسط رسانه هـاي حـامـي         
خامنه اي، رئيس جمهور اسالمي هـم      
خود را از قـهـرمـان کشـف اخـتـالس               

اصال خود بنـده    :   " دانست و اعالم کرد   
به بانک مرکزي گفتم يک جريان سويي       
جلو مـي رود و يـک گـروهـي بـه نـام                    
تاسيس بانـک کـارهـاي خـالفـي مـي              

بانک مرکزي،  " او اعالم کرد که     "   کنند
وزارت اقتصاد و مسئوالن اطالعاتي     
دولت متوجه اين موضـوع شـده و آن            
را شناسايي کردند و سر و صدايش را    
ــيــاوردنــد تــا بــه ايــن افــراد را                    در ن
شــنــاســائــي و امــوالشــان را ضــبــط            

او در بـرابـر اتـهـامـات بـانـد                " .   کننـد 
حريف مبني بر دسـت داشـتـن دولـت            

مـا بـاز هـم        :   " در اين اخـتـالس گـفـت        
سکوت مي کنيم که به خـاطـر مـقـام             

و تهديد کـرد کـه       "   معظم رهبري است  
الــبــتــه ايــن ســکــوت وحــدت بــخــش           

 ". طوالني مدت نخواهد بود"
در چند هفته گذشته گزارشـات و        
اظهار نظر هاي مقامـات رژيـم هـمـه            
درباره اين اخـتـالس و مـوارد ديـگـر               

احـمــد  .   دزدي در هـمـيـن رابـطـه بـود              
خاتمي امام جـمـعـه در نـمـاز جـمـعـه                 

اخــتــالس ســه هــزار       :   " تــهــران گــفــت    
ميلياردي نمي تواند کار يک نفر باشد       

" . بلکه کار مجموعـه و روابـط اسـت           
وزير اطالعات درباره ميزان اخـتـالس       

سـرمـايـه ايـن       :   " اظهار نـظـر کـرد کـه          
مجموعه از آن چـه بـه نـام اخـتـالس                 
مطرح است خيلي بـاالتـر اسـت و در             
واقع خيلي بيشتر از سه هزار ميليارد       

اکبر سهيلي پور رئـيـس       "   تومان است 
سازمان حسـابـرسـي در گـفـتـگـو بـا                 
خبرنگار اقتصادي خبـرگـزاري فـارس        

 هـزار مـيـلـيـارد          ۳حجم اختـالس را       
جعل و تـبـانـي و        " تومان اعالم کرد و    

عدم انعکاس رويـدادهـا در دفـاتـر و              
ــوســط              ــافــت اطــالعــات ت عــدم دري

را موجـب ادامـه      "   سازمان حسابرسي 
مـحـسـن اژه      .   اين اختالس ها دانسـت  

اي دادستان مسـئـول بـررسـي پـرونـده             
اخــتــالس، بــانــک صــادرات و بــانــک           
مرکزي را هم در اين اختـالس دخـيـل           

مـگـر مـي شـود         :   "   اعالم کرد و گفت   
يک شعبه بانک چنين تخلف سنگينـي       
انجام دهد و دستگاههاي نظارتـي در        
سيستم دولتي و بانک متوجه نشونـد؟       

. به اعتقاد من مشـکـل در اجـراسـت           
آيا بانک صادرات و بانک مـرکـزي در           
جــريــان پــرداخــت چــنــيــن وام هــا و               

 "اختالس هاي کالن نبوده اند؟
 شهريور مجلس اسالمـي  ۲۷روز  

براي بررسي اخـتـالس بـزرگ جـلـسـه              
پـس از ايـن       .   غيرعلني تشکـيـل داد     

جلسه خباز عضو مجلس از کاشمر با   
اشاره به بخشي از مذاکرات مـجـلـس          

 هـکـتـار      ۲۳۰اعالم کـرد کـه دولـت           
زمين در کيش و صدها هکتار زميـن       
در کاشانک را به بهاي نـاچـيـز مـتـري            

بـه  )   يعني تقـريـبـا رايـگـان        (  ريال   ۱۶
" . امير منصور خسروي فروخته اسـت      

او اعالم کرد که اين فرد سه روز قـبـل           
 ميليون دالر گشايش    ۶۰از بازداشت   

اعتبار داشته است و هزار تا دو هـزار          
ميليارد تومان از پول اختالس شده از       
: کشور خارج شده است و نتيجه گرفت

افرادي که مي گويند ما اختـالس را         " 
او "   زودتر فهـمـيـديـم شـريـک جـرمـنـد              

همچنين گفت که اين اختـالس ظـرف         
 ماه انجام گـرفـتـه اسـت و مـعـلـوم                 ۵

نيست فساد هاي بزرگتري در سيستـم      
خـبـاز   .   بانکي در حال رخ دادن نبـاشـد       

بانک مرکزي را در تباني بـا اخـتـالس           
حميـد رضـا کـاتـوزيـان          .   گران دانست 

عضو ديگر مجلس اسـالمـي هـم در           
همين رابطه به از رئيس بانک مـرکـزي        
نقل کـرد کـه ايـن مـوضـوع مسـئلـه                  
مهمي نيست و در هـمـه جـاي دنـيـا                 
اتفاق مي افتد و وزير اقتصاد هم فـرد        
اختالس کننده را قهـرمـان صـنـعـتـي            
کشور خواند که در سالهاي گذشته ده        

هزار اشتغال ايجاد کرده است و اکنون       
خطايي صورت گرفتـه ولـي ايـن فـرد             

 .قهرمان است
اما ظاهرا تـهـديـد احـمـدي نـژاد              
موثر بود و شکستن سـکـوت وحـدت          
بخـش مـوجـب هـراس ولـي فـقـيـه و                   

 شــهــريــور    ۳۰روز   .   مــريــدانــش شــد   
 ۹۰نکونام رئيس کـمـيـسـيـون اصـل             

مجلس در جمع خبرنگاران تالش کرد      
که ابعاد ايـن دزدي را کـوچـک نشـان               

تـخـلـف    " دهد او بجاي اختالس گفـت        
کمتر از سه هزار ميليارد بـوده       "   مالي

 مـيـلـيـارد       ۱۷۳۰و ميزان دقـيـق آن         
او نتيجه گيري کـرد کـه         .   تومان است 

اتفاق بدي افتده اما مبلـغ زيـادي از           " 
او بــه ســايــر     "   آن قــابــل وصــول اســت       

موارد دزدي  ها از جمله فروش سهـام         
فوالد خوزستان و شرکت تراورس و يـا       
واگذاري پروژه هاي بزرگي نظير جـاده        
دو طبقه رامسر به نـور و يـا سـاخـت                
مجتمع تاالر ايران ـ کيش بدون انجـام         
مناقصه هيچ توضيحي نداد و اظهـار       

را بعهده "   تخلف مالي"نظر درباره اين  
 .قوه قضائيه گذاشت

دعوا بر سر اختالس گوشه اي از         
کشمکش بـزرگـي اسـت کـه بـيـن دو                

با نزديک شدن   .   جناح رژيم جريان دارد   
انتخابات مجلس اين دعوا ها بـاالتـر        

اما خودشان هم مي داننـد      .   مي گيرد 
که انتخابات در جـمـهـوري اسـالمـي             

جناحي راي مـي آورد      .   معنايي ندارد 
که دست باالتر را دارد و مي تواند بـه          
زور چماق و  به کمـک قـداره بـنـدانـش              
صندوق هاي بيشتري را بـه نـام خـود           
ثبت کند، هر چـنـد کـه بـيـرون رانـدن                
مــهــره هــايــي از طــرف مــقــابــل از                
مضحکه انتخابات مي تواند نتـيـجـه        

اما .   اين افشاگري ها و جدال ها باشد      
روي سخن هر دو طرف با مردم است،        
چــرا کــه مــيــزان نــفــرت مــردم را از               

هـر طـرف تـالش        .   خودشان مي دانند  
دارد که خود را بي تقصير نشان دهـد          
و خشم مردم را متوجه جناح مـقـابـل           

از همين حاال خود را در مقـابـل         .   کند
 ۳۱دادگاهي مي بينند کـه بـايـد بـه              

سال جنايت و دزدي و به فقر و فالکت          
کشيدن ميليونها نـفـر از کـارگـران و              

مـي  .   مردم زحمتکش را پاسخ دهـنـد       
دانــنــد کــه ايــن دادگــاه ديــر يــا زود                

افشــاگــري  .   تشــکــيــل خــواهــد شــد         
جناحهاي رژيم بر عليه يـکـديـگـر در            
واقع تالشـي بـراي مـبـرا نشـان دادن               
خود در برابر مردم خشمگين اسـت و          
ميتوان گفت بخش مهمي از دفاعـيـه        

 .* آنها در برابر اين دادگاه است

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 

 
 ...پرونده اختالس در 

١از صفحه    
 سپتامبر مينا احدي سخـنـران    ٢٠

" تـد " يكي از كنفرانـس هـاي سـازمـان             
در اين كنفـرانسـهـا، شـخـصـيـت            .   است

هاي سـرشـنـاس بـيـن الـمـلـلـي كـه بـا                      
فعاليتها و يا ابـتـكـارات خـود، كـاري              
انجام داده اند كه در سطح بين الـمـلـلـي            
موثر بوده، در مورد تجارب خود بـراي         
صدها نفر حاضرين كنفرانس سخنراني     

اين برنامه مستقيم از اينترنت . ميكند
پخش ميشود و از طريق فـيـس بـوك و          
صفحه ايـن سـازمـان سـخـنـرانـيـهـا را                 

. معموال هزاران نفر مشـاهـد مـيـكـنـد           
مينا احدي و پتي دوبيـنـيـتـا از طـرف              
كميته بين المللي عليه سنگسار و نهاد 
ايران سوليداريتي، در چـهـارچـوب يـك           

برنامه جـلـب تـوجـه بـيـن الـمـلـلـي بـه                      
مبارزات مردم ايران عـلـيـه حـكـومـت             
جنايتكار اسالمي، در جريان اين سـفـر        
به برزيـل مـجـمـوعـه مصـاحـبـه هـا و                   

. مالقاتـهـايـي نـيـز سـازمـان داده انـد                
جزييات بيشتر اين  برنامه و سخنرانـي        
مــيــنــا احــدي در شــمــاره هــاي آيــنــده             

 . انترناسيونال منعكس خواهد شد

 
 سخنراني مينا احدي در برزيل

  ٢٠١١ سپتامبر ٢٩
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دور جديدي از اعـتـراض بـه نـظـام             
موجود در مصر، انقالب مصـر را بـه             

. سمت اعتالي جديـدي سـوق مـيـدهـد           
اين بار کارگران و زحـمـتـکـشـان مصـر             
صفوف خود را متشکـل مـيـکـنـنـد و              

هاي سياسي و اقـتـصـادي          حول خواسته 
خود پرچم تداوم انقالب کارگران مصـر        
را به ميـدان تـحـريـر، بـه خـيـابـانـهـاي                   
قــاهــره، جــيــزه، ســوئــز، اســکــنــدريــه،          

آنچه ايـن دور     .   آورند    اسيوط و فيوم مي   
جديد را از دور قبل، دور مـبـارزه بـراي           

کـنـد،    به زير کشيدن مبارک متمايز مي     
 ۹۰ايــن اســت کــه ايــن بــار بــيــش از               

اتحاديه کـارگـري و کـمـونـيـسـتـهـا بـا                  
شفافـيـت و عـمـق بـيـشـتـري رهـبـري                   
جنبش اعتراضي را بـه دسـت گـرفـتـه               

هاي اسالمي ايـن       سازمانها و گروه  .   اند
ها را بـايـکـوت کـرده انـد و                راهپيمائي

ها و شعارهايي که بـراي مـا آشـنـا              واژه
تر هستند مثل اعتصـاب حـق کـارگـر            

مرگ بر همپيمـانـي ارتـش و        " است، يا  
سـراسـر مصـر را فـراگـرفـتـه              "   سرمايـه 
در تظاهرات امروز پـنـجـشـنـبـه           .   است

 قـانـون        نـه :   " اين شعار را مـيـشـنـيـديـد         
" !     انساني  انتخابات، زندگي    ، نه   اساسي

يکي ديگر از شعارهاي زيبا و عـمـيـق           
ما مردمـيـم،    :   تظاهرات امروز اين بود   

احـنـا ال شـعـب، احـنـا             ( ما قـانـونـيـم        
 ).  سلطه

در تــظــاهــرات امــروز، کــارگــران          
هاي نظامي و      خواهان خلع يد از دادگاه    

هـاي قـانـونـي عـلـيـه                محـدوديـت     منع
. اعتصاب از سوي دولت نظامي شدنـد      

گويند اعتصاب حـق      کارگران مصر مي  
  .  کارگر است

 ۲۱ شـنـبـه           از ميان شعارهاي روز سه    
 :سپتامبر

ميليون ميليون مال شـمـا، پـول سـيـاه             
 ! مال ما

 .دزدان را رسوا کنيد
 درصد اضافه حـقـوق       ۲۰۰ما خواهان   

 .هستيم
حداقل درآمد بـراي قـبـرنشـيـنـان،            

 !هاي نجومي مال قصر نشينان درآمد
نه به محاکمه و مجازات کـارگـران        

 .اعتصابي
ايــن راهــپــيــمــائــي هــا کــه عــلــيــه          
حکومت نظامي صورت ميـگـيـرد، از         

هـاي     هـا و سـازمـان          طرف رفرمـيـسـت    
ضــد .   اســالمــي بــايــکــوت شــده اســت       

انقالب تالش مـيـکـنـد بـا سـرکـوب و                
ايجاد محدوديت بـر سـر اعـتـصـابـات             
کارگري و اعتراضات توده اي، خـود را         
با تقويت دولت جديد و ضدمردمي در        
مصر تثبيت کند تا انقالب مردم را بـه          

تـالش ضـد انـقـالب         .   شکست بکشاند 
در تــمــام ايــن مــدت بــراي بــه خــانــه                
برگرداندن کارگران و مردم مصر ادامـه        
داشــتــه و مــبــارزات مــردم نــيــز بــراي            
سازمانيابي و به جلو راندن و تـعـمـيـق             

 . انقالب يک روز از نفس نيفتاده است
از حدود ده روز قبل اعتصـابـات و      
اعتراضات در مصر اوج تازه اي گرفتـه        
و هرروز شاهد برگزاري تظاهرات هـاي        
باشکوهي در قاهره و برخـي شـهـرهـاي          
ديگر هستيم و رهبران و فـعـالـيـن ايـن             
اعتراضات بـا شـعـارهـاي مـردمـي و               
آتشين خود جـان تـازه اي بـه انـقـالب                 

از جمله از روز چـهـارشـنـبـه             .   ميدهند
کليه کارکنان حمل و نقل دولتي دسـت         

يکـي از    .   به اعتصاب نامحدود زده اند   
سازماندهندگان اعتصـاب و يـکـي از           
نمايندگان اتحاديـه کـارکـنـان حـمـل و              
نقل  امروز در مصـاحـبـه بـا يـکـي از                  
کانال هاي تـلـويـزيـونـي  مصـر گـفـت                  
اعــتــصــاب ادامــه دارد و اگــر جــواب            
ندهند دست بـه اقـدامـات شـديـدتـري              

او همچنين گفت حکومـت   .   خواهيم زد 
نظامي او و تعداد ديـگـري از رهـبـران            

اعتصاب را تهديد به دستگـيـري کـرده          
الزم به توضيح است کـه پـس از           .   است

سرنگـونـي مـبـارک و روي کـار آمـدن                 
دولت موقت، سرکوب، دسـتـگـيـري و           
محاکمه فعالـيـن سـيـاسـي و رهـبـران                
جنبش کارگري به شدت ادامـه داشـتـه          

 . است
در ارتباط بـا اعـتـراض مـردم بـه               
دادگاههاي نظامي، اين نکته نيز قابـل       
ذکر است که يکي از محکـومـيـن ايـن            
دادگاهها که در حال حـاضـر در زنـدان             
بسر ميبرد، جواني بنام مايکل نـبـيـل          
است که در بحبوحه مـبـارزه مـردم در             
ميدان تحرير براي سرنگوني حـکـومـت       
مــبــارک، خــطــاب بــه مــردم اســرائــيــل          
کليپي پـر کـرد و در آن بـه جـهـانـيـان                     
اطمينان داد که انقالب مصر انـقـالبـي          
پيـشـرو، سـکـوالر و انسـانـي اسـت و                  
ربطي به جريانات اسـالمـي نـدارد، نـه            
تنها خطري براي مردم اسرائيل نيـسـت        
بلکه به ثبات مـنـطـقـه کـمـک خـواهـد                 

مايکل نبير در اين ويدئو کـلـيـپ          .   کرد
رژيم حاکم بـر مصـر را دشـمـن مـردم                 

دادگـاه نـظـامـي       .   اسرائيل معرفي کـرد   
دولت جديد مايکل نبيـل را بـه دلـيـل              
توهين به دولت دستگير، محاکمه و به       

يــک .   ســه ســال زنــدان مــحــکــوم کــرد           
خواست تظاهرات دوم سپتامـبـر آزادي        

 . فوري مايکل نبيل است
اما حکومت جديد دقيقا به دلـيـل        
نارضايتي مردم و تداوم انقـالب، قـادر         
به کنترل مردم نيست و عليرغم قوانين       
محدود کننده اعتصاب و تظـاهـرات و       
ســرکــوب هــا و دســتــگــيــري هــا،                   
اعــتــصــابــات و اعــتــراضــات عــمــق و          

 . گسترش مي يابند
زنــده بــاد انــقــالب مــردم مصــر بــراي             

 !* آزادي، رفاه و يک زندگي انساني

ــي روز                   ــت ــاف ــر دري ــب ــه خ ــا ب ــن ب
 شـهـريـومـاه بـر اثـر             ٣٠چهـارشـنـبـه       

تيراندازي نيروهاي نـظـامـي رژيـم بـه            
ــاحــيــه                ســوي کــارگــران مــرزي در ن
سردشت يکي از کارگران بـنـام احـمـد           

" احمد رستم خوبي  " ستاري معروف به    
ساله  اهل روستاي قـالرش داراي         ٥٣
 فــرزنــد بشــدت زخــمــي شــد کــه                ٥

متاسفانه در راه رسيدن به بيمارسـتـان        
در پـي ايـن       .   شهر سردشت جانبـاخـت    

رويداد نيروهاي اطالعاتي قصد ورود     
به روسـتـاي قـالرش را داشـتـنـد کـه                  
اهالي خشمگيـن روسـتـا بـه مـحـض              
حضور نيروهاي اطالعاتي در مـحـل،       
اقدام به مسدود کردن جاده منتهي بـه    
روستا نمودند و مانع از ورود آنـان بـه         
روسـتـاي قـالرش شـده و بـا خشـم و                   

در .   عصبانيت با آنـان درگـيـر شـدنـد           
ــعــدادي از                 ــيــري ت ــن درگ ــان اي جــري
ماموران اطـالعـاتـي از سـوي مـردم             

گوشمالـي داده شـده و چـنـد نـفـر از                   
بـه يـکـي از        .   مزدوران زخـمـي شـدنـد       

اتومبيل هاي آنها نيـز خسـارت وارد          
 . شد

از آغاز سال جاري تا کنون بر اثر         
شليک مسـتـقـيـم نـيـروهـاي نـظـامـي                

 نـفـر     ٣١ نـفـر کشـتـه و             ٤١حکومت
 . زخمي شده اند

کميـتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن               
تسليت به خانواده و بسـتـگـان احـمـد             

ســتــاري، بــه مــردم مــبــارز روســتــاي          
کــمــيــتــه  .   قــالرش درود مــيــفــرســتــد      

کــردســتــان حــزب از مــردم مــبــارز و           
ــا                  ــمــنــد مــي خــواهــد کــه ب ــت شــراف
اعتراضات مـتـحـد و گسـتـرده خـود              
دست مزدوران رژيم را از زندگي خـود         

 . کوتاه کنند

 سرنگون باد رژيم جنايتکار اسالمي
کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               

 کارگري
 ١٣٩٠ شهريور ٣٠
 ٢٠١١ سپتامبر ٢١

 
 مردم مبارز روستاي قالرش در سردشت مزدوران رژيم را گوشمالي دادند

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

 !بدل میشود

 
 انقالب در مصر جان تازه اي ميگيرد

 " ما مردميم، ما قانونيم
 " نه قانون اساسي، نه انتخابات، زندگي انساني    "

 احمد فاطمي  

امروز پنجشنبه هزاران نـفـر عـلـيـه           
سفر پاپ بـه آلـمـان و در اعـتـراض بـه                   
سخنراني او در پارلمـان ايـن کشـور در             
خيابان هاي مـرکـزي بـرلـيـن دسـت بـه                 

پالکاردهاي مـتـعـددي      .   تظاهرات زدند 
در اين راهپيمائي در اعتراض به دخالت 
مذهـب در زنـدگـي مـردم و جـنـايـات                  

فضـاي  .   کليسـاهـا بـه چشـم مـيـخـورد             
رزمــنــده حــاکــم بــر تــظــاهــرات بســيــار          

 . چشمگير بود
قبل از شروع راهپيمائي چـنـد نـفـر           
سخنراني کردند و سپس راهپيمائـي در        

سـپـس   .    بعدازظهر شروع شـد     ٤ساعت  
تظاهرات کنندگن در محلي در نزديکي 
پارلمان تجمع کـردنـد و بـه سـخـنـرانـي                
ميشائيل اشميت سالومون، مينا احدي 

. و يک نويسنده همجنسگرا گوش دادند     
اشميت سالومون خـواهـان دسـتـگـيـري           
پاپ به اتهام جنايت عليه بشريت شد و      
مينا احدي نيز به نمـايـنـدگـي از مـردم            
سکوالر و آتئيست در کشورهاي اسـالم       
زده ايران، افغـانسـتـان، عـراق و مصـر              

بــه شــرکــت کــنــنــدگــان در ايــن             . . .   و   

تظاهرات درود فـرسـتـاد و گـفـت اگـر                 
ميخواهيد دخـالـت مـذهـب در قـدرت             
سياسي را ببينيد به جنايات دولت هاي 
جمهوري اسالمي و جريانـات اسـالمـي         

او گـفـت ايـن حـق           .   منطقه نگاه کـنـيـد     
مردم است که خواهان جدائي دولـت از          
مذهب، عدم دخالت مذهب در زنـدگـي         

. مردم و مذهب زدائي در جامعه باشند      
اين سخنراني ها با استقبال و کـف زدن          
هاي مکرر تظاهرات کننـدگـان مـواجـه        

 . شد
در ايــن تــظــاهــرات پــالکــاردهــاي          
متعددي عليه پاپ و جنايات کليساهـا   
با امضاي حزب کمـونـيـسـت کـارگـري،            
اکس مسلم، کودکان مقدمـنـد و ايـران           
سوليداريتي توسط شـرکـت کـنـنـدگـان            
حمل ميشد که با استقبال گرم بسيـاري        

گــزارش .       از خــبــرنــگــاران روبــرو شــد         
مشروح تظاهرات امروز را در اطالعيـه       

 . هاي ديگري به اطالع خواهيم رساند
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست    

 آلمان –کارگري ايران 
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٢

 
هزاران نفر از مردم آلمان عليه سفر پاپ به برلين 

 تظاهرات کردند



 ١٣٩٠ مهر ١ انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

8 

وجي از اعـتـصـابـات كـارگـري و             از م 
مـردم  .   معلمان در كشور مصـر اسـت       

مصر با انقالبشـان و بـا فـراري دادن              
مبارك ضربه سنگيني بر ديكتاتـوري      
مصـر زدنـد، اكـنـون در ادامـه راه و                  
نشـانـه رفـتــن دولـت نـظــامـي حـاكــم                
ميـرونـد كـه كـل ايـن بسـاط فـقـر و                     

 .  فالكت و اين نابرابري را جارو كنند
نان آزادي كرامت انسـانـي شـعـار          

مـردم  .   اصلي انقالب مردم مصر بـود      
مصر هيچگاه خواهان اين نبودند كـه        
ارتــش مصــر امــور كــار را بــعــد از               

ايـن هـراس از       .   مبارك بـدسـت گـيـرد       
انقالب و تبليغات جانبـدارانـه رسـانـه          
ها مبني بر دامن زدن به تبليغات بـه          
نفع ارتـش و حـمـايـت آن از مـردم و                   
پشتيباني غرب و آمريـكـا از چـنـيـن             
سناريويي بود كه بر انقالبـيـون مصـر          

اما مردم به اين سـنـاريـو        .   تحميل شد 
گردن نگذاشته اند و ديديم كه پـس از          
مدت كوتاهي از فرار حسني مبـارزك   
اعتراضات مـردم ايـن كشـور از سـر              
گرفته شد و خبر از انقالب دوم مـردم           

از جـملـه در       .   مصر همه جا را گـرفـت      
طول تمام اين مـاهـهـا  تـالش مـردم                
براي برپايي تجمعـات اعـتـراضـي در           
مــيـــدان الـــتـــحــريـــر و پـــيــگـــيـــري             
خواستهايشان و درگيري هاي آنهـا بـا         
دولت نظامي حاكم، اعـتـراضـات هـر          
روزه كارگـران در كـارخـانـجـات و در               
بخش هاي مختلـف جـامـعـه، تـالش            

كارگران و بخش هاي مختلف جامعه       
بــراي مــتــشــكــل شــدن، ســربــر آوردن          
تشـــکـــلـــهـــاي جـــديـــد كـــارگـــري و            
سازمانيابي بخشهاي مختلف مـردم،     
و اعتصـابـات سـراسـري كـارگـري در              
شــرايــط كــنــونــي گــوشــه هــايــي از              
ــداوم                 ــردم مصــر در ت ــارزات م ــب م

از .   انقالبشان در اين مدت بوده اسـت       
 ١٥٠رام مصر از تشـكـيـل         هجمله اال 

اتحاديه كارگري در همين مدت خـبـر         
 . ميدهد
 مـاه    ٥ ژوئن امسـال يـعـنـي           ٢٧

بعد از رفتن مبارك در اولـيـن جـمـعـه             
خشم، بود كـه مـا بـار ديـگـر شـاهـد                   
تجمـع هـزاران نـفـره مـردم مصـر در                 

در آن   .   ميدان التحرير قـاهـره بـوديـم           
روز هزاران نـفـر در ايـن مـيـدان گـرد                 
آمدند و بر خلع يد از دولـت نـظـامـي              
حاكم، مبارزه با فساد ، سـكـوالريسـم      
ــومــي و                    ــت عــم ــي ــن ــن ام ــي ــام و ت
خــواســتــهــاي اقــتــصــادي شــان پــاي           

تظاهر كنندگان در ايـن روز        .   فشردند
در اجتماع ده ها هـزار نـفـره خـود در                
ميدان التحرير با پالركاردهايي كه بـر     
رويش نوشته شده بود، انقـالب پـايـان          
نيافته است، پاسخ روشني به همه اين       

تظاهر كـنـنـدگـان در         .   تشبثات دادند 
 ٢٧تجمع هزاران نفره خود در جـمـعـه       

ژوئـن در مــيـدان الــتــحـريــر خــواهــان            

 . سراسري شدن اين اعتراضات شدند
بــديــن تــرتــيــب بــا شــروع دوبــاره          
تجمعات هزاران نفره مردم در مـيـدان         
التحرير، انقالب مردم مصر جان تـازه       
اي بخود گرفت، اما مدياي بورژوايـي       
همچنان تالش كـرد كـه اخـبـارش را              
تحت عنوان فشار مردم بـراي شـتـاب          

" اصالحات دمكراتـيـك      " بخشيدن به   
انعكـاس دهـنـد و حـزب ارتـجـاعـي                
اخوان المسلمين نيز به تكاپو افتـاد و         
بــا راه انــداخــتــن تــبــلــيــغــات عــلــيــه            
معترضين و دروغ و افـتـرا كـوشـيـد               
فضــا را مســمــوم كــنــد و از ايــجــاد              
شكاف مـيـان مـردم و ارتـش اعـالم                

اما مجموع اين وضـعـيـت      .   خطر کند 
خشم اعتراضي مردم را بيشتر دامـن        

بطوريكه  دولت حاكم با احتـيـاط        .   زد
به اين اعـتـراضـات بـرخـورد كـرده و                
ناگزير همواره درجه اي از سـركـوب و           
 .وعده و وعيد را كنار هم به پيش برد

خالصه كالم اينكه انقالب مصـر     
براي نان ، آزادي و كرامت انساني بود    
و اعتراضات مردم در اين كشـور هـر           
روزه ابعاد گسترده تري پـيـدا كـرده و             
امروز اين كـارگـرانـنـد كـه بـا قـدرت                 

و .   اعتصاباتشان به ميـدان آمـده انـد         
مردم متحد تر، متشكل تر دارنـد راه        

در .     خود را بـه جـلـو بـاز مـيـكـنـنـد                  
جريان اين اعتراضات است كه ديـديـم        
كه مردم  بـر خـواسـتـهـاي مـحـاكـمـه                 
مبارك و آمرين و عامليـن كشـتـار و            
سركوب، بازگردانده شدن اموال دزدي     
شده توسط مبارك و سران دولتـش بـه          
جامعه و مـبـارزه بـا فسـاد در تـمـام                  

سطوح حاكميت كه در واقع شعارهاي      
تجمعات هزاران نفره آنان در التـحـريـر         
بود، و نيز بر خواستهاي اقتـصـادي و          
رفاهي خود پافشاري كردند و در برابر       
سركوب هـاي دولـت نـظـامـي حـاكـم               
خواست بركناري طنطاوي را به پـيـش        

اين رونـد جـامـعـه مصـر و             .   كشيدند
انقالب مردم را بيش از بيـش قـطـبـي            
كرده و انقالب به عمق جامعه كشانده       

فضايي كه بـه جـلـوي صـحـنـه              .   است
آمــدن راديــكــالــيــســم و خــواســتــهــاي        

زيـر  .     اساسي مـردم شـكـل مـيـدهـد            
فشار چنـيـن فضـايـي از اعـتـراض و                
مــبــارزه  دولــت نــظــامــي بــراي آرام             
نگاهداشتن مردم ناگزير بـه تـن دادن          

. گام به گام به اين خواستها شده اسـت        
اما مردم هر روز جلـو تـر آمـده و بـر                 
خــواســتــهــاي اســاســي خــود تــاكــيــد          

در ادامه چنـيـن     .       بيشتري ميگذارند 
اخـيـر   هفته هـاي         روندي است كه در     

خبر ها حاكي از تظـاهـرات هـاي هـر             
روزه مردم و تظاهراتهاي كـارگـري در          

بخش هاي تـولـيـدي و خـدمـاتـي در                
از جـملـه هـمـيـن          .   سراسر مصر  است   

االن در ارتباط بـا بـاز شـدن مـدارس              
معلميـن مصـر در نـقـاط مـخـتـلـف                 
دست به اعـتـصـاب، راهـپـيـمـايـي و                

اعــتـراضـاتــي كــه     .   اعـتـراض زده انـد       
 از اعتصابات گسـتـرده ايسـت          بخشي

كه در بخش هاي مختلف كارگري در        
جريان اسـت و خـواسـتـهـايـش تـنـيـز                  
مستقيما اقتصادي و اعتراض به كـل       

همچنين در  .   سيستم و حكومت است   
دل ايــن مــبــارزات ايــن مــردم مصــر            
هستند كه با سازمانيابـي خـود و بـا             
خــواســتــهــاي راديــكــالــيــشــان جــلــوي      

شـوراهـاي مـحـلـي        .   صحنه مي آيـنـد    
اتحاديـه هـاي     .   خود را شكل ميدهند   

و .   كارگري خود را سازمان مـيـدهـنـد        
رونـد  .   قطب انقالب را شكل ميدهنـد     

وجــد آوري كــه رهــايــي را نــويــد                     
 .*ميدهد
 

١از صفحه    
 

  ... انقالب قبلي را 

اين شعاري است كه ما كـارگـران         
و مــعــلــمــان در اعــتــصــابــات و                    

مـا  .   تجمعاتمان بارها فـريـاد زده ايـم         
كارگريم، معلميم پرسـتـاريـم، بـيـكـار           
شدگانيم، بـاز نشـسـتـگـانـيـم، زنـيـم،               
مرديم، دخـتـريـم، پسـريـم، مـردمـيـم              

برده و بنده  .   جامعه ماييم .   انسانهاييم
ثروتهاي جامعـه از آن       .   كسي نيستيم 

مـيـخـواهـيـم در رفـاه و             .   همه ماست 
شادي، با منزلت و حـرمـت انسـانـي             

ميخواهيم جـامـعـه اي        .   زندگي كنيم 
بسازيم كه در آن مـنـزلـت و آزادي و                
رفــاه حــق بــي چــون و چــراي هــمــه                  

 . شهروندان است
بيش از سي سال است يك لشـكـر         
بــيــرحــم جــهــل و چــپــاول، بــعــنــوان              

حكومت، چنگال خودرا بر جامعه ما      
افكنده است و بـا بـيـرحـمـي اي بـاور                
نكردني تالش مـيـكـنـد هـرچـه بـوي               

. انسانيت ميـدهـد را از مـا بـگـيـرد                
شمشير مذهب و خرافـه و سـنـتـهـاي             
عهد عتيق را برافراخته انـد و مـا را              
موجوداتي ناقص العقل و بدون شعور      
مي پندارند كه بايد آنگونه باشيـم كـه      
آنها ميخواهند، آن را بيـنـديشـيـم كـه          
آنها مـيـخـواهـنـد، از ثـروتـهـا هـيـچ                   
نخواهيم و بي عـدالـتـي هـا و ثـروت               
اندوزي اقليت بي خاصيت مفتخور و       
حــريــص را بــعــنــوان مشــيــت الــهــي            

نــان را از ســفــره هــايــمــان          .   بــپــذيــريــم
برگرفته اند، حسرت و محرومـيـت را         

. به سراپاي وجود كودكانمان رانده انـد      

خودرا صاحب همه چيز ميدانند و ما        
مردم را بي اختيار و بي اراده و بـدون            
حق برخورداري از حداقل معـيـشـت و       

 . رفاه ميدانند
عليرغم سي سـال بـيـرحـمـي بـي              
انتها و جنايت بي حـد و حصـر امـا،               
تــوقــع و انــتــظــار مــا از زنــدگــي را                

فـريـاد و     .   نتوانسته اند نـابـود كـنـنـد          
اعتراض و جدال ما را نتـوانسـتـه انـد            

ما جـدال كـرده ايـم و           .   خاموش كنند 
ما انقالبي را آغاز كـرده      .   خواهيم كرد 

ايم كه گرچه هنوز ناتمام مانده اسـت،      
اما  قدرت عظيم ما را به خود مـا و             
به حـكـومـت مـنـحـوس و مـذهـبـي                  

ــه داران نشــان داد           ــحــاد  .   ســرمــاي ات
ميليونها نفري ما و اراده هـمـگـانـي             

ما مصـمـيـم كـه        .   مان را متبلور كرد   
اين انقالب را تا بـه آخـر، تـا بـه زيـر                   
كشيدن حكومت مذهبي مفـتـخـوران       
و رسيدن به اهداف انساني مان يعنـي        
جامعه اي آزاد و مرفه و بـرابـر تـداوم             

جــامــعــه اي كــه انســان و          .   بــخــشــيــم
پاسخگويي به نيازهاي همه انسـانـهـا         

جـامـعـه اي كـه در آن             .   اساس آنسـت  
مسكن و غذا و پـوشـاك و درمـان و               
تحصيل با استاندارد قـرن بـيـسـت و              

. يكم حـق تـك تـك شـهـرونـدان اسـت                

جامعه اي كه در آن آزادي بـي قـيـد و              
شرط است، انديشيدن بي قيد و شرط        
است، ستم و استثمار و تبعيض عليـه        

با گامـهـايـي     .   شهروندان ممنوع است  
محكم و عـزم و اراده اي آهـنـيـن بـه                 

آيـنـده از آن مـا مـردم             .   پيش ميرويم 
 .   است

زنده بـاد انـقـالب انسـانـي بـراي يـك                  
ــي        ــانـ ــه انسـ ــعـ ــامـ ــاد       Vجـ ــده بـ زنـ

 سوسياليسم
 حزب كمونيست كارگري ايران

  شهال دانشفر 

 
 زندگي انساني حق مسلم ماست

  
                                     www.wpiran.org: سايت حزب

                                            
 www.rowzane.com:                                سايت روزنه

 
             www.newchannel.tv: سايت کانال جديد

  
 www.anternasional.com:        نشريه انترناسيونال



 ٤١٩شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

  
International Committee Against Stoning (http://
stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution (http://
notonemoreexecution.org)  
  
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413 
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 ۲۷ روز     �کميته ندا دي در ادامه فعاليتهاي گسترده در يـکـسـال گـذشـتـه             
اکتبر کنفرانس بزرگي با حضور فعـالـيـن مـدافـع حـقـوق زن و شـخـصـيـتـهـاي                             

 .ايتاليايي در دفاع از حقوق زنان در ايران برگزار ميکند
 

 : سخنرانان
 )سفير سابق ايتاليا در ايران( دکتر روبرتو توسکانا 

 فعال مدافع حقوق زنان و دبير انـجـمـن حـق       ،فعال سياسي(   خانم ماريا رشيدي  
 )زنان

فعال مدافع حقوق زن و مسئول کميته هاي بين المللي عليـه      (   خانم مينا احدي    
 )اعدام و سنگسار

اشـک  "   نويسنده ايراني در سوئد از جمله کتابـهـاي ايشـان        ( خانم آذر محلوجيان    
 "آيا کس ديگري را دوست داري" ما چون زر مي درخشيم " ،" مهتاب

 )ازمايل آگين" جراح پالستيک مسئول انجمن ( دکتر جوزيه لوساسو 
 سازمان دفـاع    ،فعال حقوق بشر و از مسئولين عليه تبعيض( خانم فريده آرمان   

 ( از حقوق زن
 "مولتي اتنيکو" با هنرنمايي گروه موزيک 

هـمـچـنـيـن ايـن بـرنـامـه              .   اين برنامه مستقيم توسط اينترنت پخش خواهد شـد        
 .ضبط و از طريق شبکه هاي تلويزيون ماهواره پخش خواهد شد

 ،اين برنامه توسط انجمن ندا دي با همکاري شـهـردار و فـرمـانـدار پـردونـون                         
 دانشگاه اودينه و دانشگاه پردونـون بـا کـارگـردانـي دکـتـر مـارکـو                       ،سينما زرو 
 .برگزار خواهد شد) پروفسور دانشگاه اودينه ( روسيتي 

از همگان دعوت ميکنيم در اين برنامه مهم در دفاع از حـقـوق زنـان در ايـران                      
 .حضور بهم رسانند

 ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۵ايتاليا،  –کميته ندا دي 

 
کنفرانس دفاع از حقوق زنان در ايران در شهر 

 پردونون ايتاليا

(  سپتامبر    ۲۱امروز چهارشنبه   
ــور     ٣۰ ــري ــرج   )    شــه  جــالدان    ،در ک

 عليرضا سلطاني   ،حکومت اسالمي   
 ســالــه را در مــقــابــل         ۱۸يــک جــوان     

چشمان خانواده و بسـتـگـان او اعـدام            
 .کردند

روزنامه هاي حکومـت اسـالمـي        
از بررسي پرونده به دليل اهميت آن در        
سه ماه و اعالم حـکـم اعـدام در يـک                
رسيدگي سريع حرف زدنـد و گـفـتـنـد             
الريجاني رئيس قوه قضايـيـه دسـتـور        

 .اجراي اين اعدام را داده بود
عليرضا سلطاني متهـم بـه قـتـل           
روح اهللا داداشي ورزشکار ايراني بـود        
که به قويتريـن مـرد جـهـان مـعـروف               

 .بود
امــروز در خــيــابــان مــحــل قــتــل          
داداشي و در مقابل چشمـان خـانـواده          

 بــا حضــور      ، ســالــه     ۱۸ايــن جــوان     
نمايندگـان حـکـومـت قـتـل و اعـدام                
اسالمـي و هـمـچـنـيـن رسـانـه هـا و                    

 بيرحـمـانـه او را بـه           ،تعدادي از مردم 

 .دار آويختند
)  شـهـريـور     ۲۹(   روز سه شـنـبـه        

سجاد جليلي در ميدان نـبـوت تـهـران        
 .در مال عام اعدام شد
 شـــهـــريـــور    ۲۸روز دوشـــنـــبـــه       

حکومت اسالمي در زندانهاي اوين و    
و .    نفر را اعدام کردند۲۲رجايي شهر  

اين موج جديـد اعـدامـهـا هـمـچـنـان               
تـعـداد اعـدامـهـا در دو            .   ادامه دارد  

 نـفـر شـد و          ۴۰هفته گذشته بيش از      
بنظر ميرسد حکـومـت قصـد اجـراي           

  .اعدامهاي بيشتري را دارد
 ! مردم و جوانان رزمنده 

ادامه حيات اين حکومت يـعـنـي        
ادامه اعدام و بـي حـقـوقـي و فـقـر و                  

دسـت بـه دسـت هـم           .   فالکت بيـشـتـر    
دهيم و الشه گنديده حکومـتـي قـرون          
وسطايي و بيرحم و فاسد اسـالمـي را          

حـکـومـت    .   از سر اين جامعه برداريم      
 .اسالمي بايد فورا سرنگون شود

 
 از تـرس انـقـالب         ،جالدان حاکم   

بـه ايـن       ،مردم و از ترس سـرنـگـونـي         
بپـا  .   جنايات گسترده تر دست ميزنند    

خيزيم و تکليف اين حکـومـت را هـر            
 .چه زودتر روشن کنيم

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۱ سپتامبر ۲۱

 
  ساله در مال عام۱۸اعدام يک جوان 

به دعوت کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي                 
عليه اعدام و در اعـتـراض بـه اجـراي              
قــريــب الــوقــوع حــکــم اعــدام تــروي             
ديويس در جورجياي آمـريـکـا امـروز           

 سـپـتـامـبـر يـک پـيـکـت                ١٩دوشنبه  
اعتراضي در مقابل سفارت آمـريـکـا          

 .در شهر استکهلم بر پا شد
تروي ديويس طبق گفته خواهرش     
که اکنون يک فعال جدي عـلـيـه اعـدام           
در امريکا و نماينده سازمان عفو بين       

 بـيـسـت سـال         ،الملل در جرجيا اسـت     
قبل بـا دوسـتـانـش در خـيـابـانـي در                   
جرجيا مشغول قدم زدن بود که پليـس        
به چند بي خانمان حمله ميکنـد و در           
اثر اين درگيري يکي از افـراد پـلـيـس             

ــروي در مــحــل       .   کشــتــه مــيــشــود      ت
بازداشت شد و با وجود اينکه تا کنون        

 بـه    ،هيچ چيز عليـه او اثـبـات نشـده            
اعدام محکوم شد و بـعـد از بـيـسـت                
سال جـدال و سـه بـار عـقـب افـتـادن                    

 ميخـواهـنـد او را        ،اجراي حکم اعدام 
روز چهارشنبه در زندان شهر جـاکسـن         

 .اعدام کنند
معتـرض بـه حـکـم اعـدام بـا در                 

من تروي ديويس   "   دست داشتن شعار    
مقابل سفارت آمـريـکـا جـمـع          "   هستم

شدند و به اين صورت حمايت خـود را       
" من تروي ديويـس هسـتـم      "   از کمپين   
 .نشان دادند

 اعـتـراضـي از        ههرمـز رهـا نـامـ        
طرف کميته بين المللي عليه اعدام را       

به يکي از مسئولين حفاظت سـفـارت        
 .آمريکا تحويل داد

مـن  "   يادآوري کنيم کـه کـمـپـيـن            
در دنـيـا تـوجـه         "   تروي ديويس هسـتـم    

هاي زيادي را جلـب کـرده و بـيـش از                
هزار نفر طـومـار اعـتـراضـي بـه           ۶۶٣

 .حکم اعدام تروي را امضا کرده اند
 سوئد -كميته بين المللي عليه اعدام

 ٢٠١١سپتامبر  ١٩

 
 اعتراض به حکم اعدام تروي ديوس در استکهلم

جمهوري اسالمـي ايـران بـه مـوج            
گسترده اي از اعـدامـهـا در زنـدانـهـا                 
دست زده و اکنون از زندان قـزل حصـار         

 نفر در خـطـر اجـراي حـکـم اعـدام                ۲۷
 اين زندانيان از چند روز قـبـل          ،هستند

به سلولهاي انفرادي گوهردشت و اويـن        
امـروز از ايـن تـعـداد           .   منتقل شده اند  

هفت نفـر در زنـدان گـوهـردشـت کـرج                
گفته ميشود که در اويـن      .     اعدام شدند 

خانواده هاي اين محکومين بـه اعـدام          
با اين بيست زنداني آخرين مالقـات را         

 در   ،انجام داده و بـه آنـهـا گـفـتـه انـد                  
روزهاي آتي براي تحويل گرفتن اجساد      

 .عزيزان خود مراجعه کنند

جنايتکاران حاکم بر ايران از تـرس        
اعــتــراضــات و بــراي جــلــوگــيــري از              
ــراي               ــان و مــردم ب اعــتــراضــات جــوان

 بـه    ،سرنگون کردن اين دستگاه جنايت    
اعدامهاي بيشـتـر دسـت زده و خـيـال               
ميکنند از اين طريق ميـتـوانـنـد بـراي            

 .خود عمر بخرند
اسامي اعدام شدگان و حـتـي روز          
اجــراي حــکــم اعــدام اکــنــون از طــرف           
جانيان اعالم نميـشـود چـرا کـه اعـالم              

 بــه   ،اســامــي و يــا روز اجــراي حــکــم           
اعتراضات در ايران و در دنـيـا مـنـجـر             

اعدامهـاي دسـتـه جـمـعـي و             .   ميشود
مخفيانه که بيانگر وحشت حاکمين از        

 بـايـد بـا        ،اعتراضـات مـردمـي اسـت        
اعتراض گسترده همه نهادهاي مـدافـع       
حقوق انساني و اپوزيسـيـون جـمـهـوري          
اسالمي و مردم معترض در ايران و در       

 .دنيا مواجه شود
کميته بين المللي علـيـه اعـدام از           
همگان دعـوت مـيـکـنـد بـهـر طـريـق                  
مــمــکــن بــه ايــن جــنــايــات وحشــيــانــه          

. حکومـت اسـالمـي اعـتـراض کـنـنـد              
جـمـهـوري      ،جمهوري اسـالمـي ايـران         

جنايت و وقاحت است و بـايـد هـر چـه               
 .زودتر سرنگون شود

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۸

  
 هفت نفر امروز يکشنبه در زندان گوهر دشت اعدام شدند
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 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 
  تلفن تماس با حزب در خارج از کشور                 

 ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩خليل کيوان، دبير کميته خارج         
 

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

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

طرح درخواست عضويـت کـامـل        
فلسطين به عنوان يک کشور مستـقـل        
از شــوراي امــنــيــت ســازمــان مــلــل            
بــوســيلــه مــحــمــود عــبــاس رئــيــس            
تشــکــيــالت خــودگــردان فــلــســطــيــن،      
واکنش ها و صف آرائي هاي گستـرده     
اي را باعث شده ومسله فلـسـطـيـن را        
بار ديگر در مـرکـز تـوجـه قـرار داده                 

 .است
ايــن تــالش ديــپــلــمــاتــيــک خــود          
انعکاسي از فاکتور قـدرت مـردم در           

زنجيره انقالبـات   .   انقالبات اخير است  
جاري در کشورهاي عرب زبـان بـراي           
رسيدن به آزادي و برابري و رفاه، کليـه         
دولتها ونيـروهـاي ارتـجـاعـي درگـيـر             
مساله فلـسـطـيـن، از اسـالمـيـون تـا                
ناسيوناليستها و از حماس و الفتـح و         
حزب اهللا تـا اسـرائـيـل و جـمـهـوري                  
اسالمي و دولتهاي غـربـي و عـربـي،            
يعني همه آن نيروها و دولـتـهـائـي را             
که سنتا در ايجاد، تـداوم و اليـنـحـل             
ماندن مسـالـه فـلـسـطـيـن تـا امـروز                 

دخيل و ذينفع بوده اند، به مـوضـعـي           
تدافعي رانـده و بـه تـکـاپـو واداشـتـه                 

 .است
دولت اسرائـيـل و حـامـيـان بـيـن               
المللي آن و در راس آن دولت آمريکـا،         
از جانب زنجيره انقالباتي که دولتهاي      
متحد و همپيمان اسرائيل و آمـريـکـا         
در کشورهاي عربـي را بـزيـر کشـيـده             
است و از جانب خود مـردم اسـرائـيـل            
که در اعتراضاتشان اعالم ميـکـنـنـد          
اينجا التحرير و قاهره اسـت، بشـدت          
تحت فشار قرار گرفته انـد؛ حـکـام و             
دول عربي که خود در دوام زخم مـردم          
فلسطين سهيم بـوده انـد، زيـر فشـار              
خيزش هـاي انـقـالبـي بـه مـوضـعـي                 
تدافعي رانده شـده انـد؛ و نـيـروهـا و                 
سازمانهاي اسالم سياسي نيز که ستم      
به مردم فلـسـطـيـن را بـهـانـه اهـداف                 
ارتجاعي خود قـرار داده انـد در اثـر               
انقالبات اخير حاشيه اي شده و نـفـوذ          

در .   و تاثير خود را از دسـت داده انـد            
ايــن مــيــان تشــکــيــالت خــودگــردان          

فلسطين با طرح درخواست برسـمـيـت        
شناسي دولت فـلـسـطـيـن شـرايـط را               
براي بـدسـت گـرفـتـن ابـتـکـار عـمـل                   

اين اقدامي است   .   مساعد يافته است  
که در چارچوب سنـتـي تـعـادل قـوا و               
مذاکرات و مناسبات بيـن نـيـروهـاي          
سنتي درگيـر در مسـالـه فـلـسـطـيـن                
صورت مـيـگـيـرد، امـا مسـتـقـل از                
خواست و اهداف ايـن نـيـروهـا نـفـس              
برسميت شناخته شدن دولت فلسطيـن      
ــت                  ــل و دول از ســوي ســازمــان مــل
اســرائــيــل گــامــي در جــهــت پــايــان             
بــخــشــيــدن بــه دور بــاطــل و مــداوم              

جــنــگ بــيــن ايــن       -مــذاکــره  -جــنــگ
 .نيروهاي ارتجاعي است

در اين شرايط، اعالم وتوي دولت      
آمريکـا، تـالش اتـحـايـه اروپـا بـراي                
ممانعت از طـرح ايـن درخـواسـت در             
نشست سـازمـان مـلـل و تـهـديـدات                
اسرائيل براي توقف مـذاکـرات صـلـح          
ــه در                  ــن مســال در صــورت طــرح اي
ســازمــان مــلــل، در کــنــار مــوضــع             
مخالفت آميز جـريـانـات اسـالمـي و            
بويژه حماس با اين درخواست، همگي      

در جهت استمرار وضع موجود و عدم       
 .حل مساله فلسطين قرار دارد

ــارگــري             ــيــســت ک ــون ــم حــزب ک
برسميت شنـاسـي دولـت مسـتـقـل و              
متساوي الحقوق فلسطـيـن را اولـيـن           
گام در جهت رفع ستـم بـر تـوده هـاي               
مردم رنجديده فلسطيـنـي مـيـدانـد و            
هــرگــونــه تــالش بــراي مــمــانــعــت از           
برسمـيـت شـنـاسـي کشـور مسـتـقـل                
فلسطين را بعنـوان عـامـل اسـتـمـرار             
وضعيت موجود و تداوم بخشيـدن بـه         

يکي از طوالني ترين، تلخ ترين و پـر           
مشــقــت تــريــن تــراژديــهــاي تــاريــخ            
معـاصـر جـهـان قـاطـعـانـه مـحـکـوم                  

حزب، توده مردم انقالبـي در    .   ميکند
منطـقـه و هـمـه نـيـروهـاي سـيـاسـي                   
آزاديــخــواه در ســراســر جــهــان را                   
فراميـخـوانـد کـه از تشـکـيـل دولـت                 
مستقل و متساوي الحقوق فلسـطـيـن      

 .فعاالنه حمايت کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠١١ سپتامبر ٢٠، ١٣٩٠ شهريور٢٩

١از صفحه    
 

 ... برسميت شناسي دولت مستقل و 

دادگاه جمهوري اسالمي در تـبـريـز        
اخيرا محمد جراحي و شـاهـرخ زمـانـي           

کـمـيـتـه     " دو فعال كارگري و از اعضـاي        
پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد تشــکــل هــاي          

را به يـازده سـال و پـنـج سـال                "   کارگري
در همين دادگاه دو     .   زندان محکوم کرد  

فعال دانشجوئي نـيـمـا پـوريـعـقـوب بـه               
شش سال و ساسان واهبي وش بـه شـش      

جـمـهـوري    .   ماه زندان مـحـکـوم شـدنـد          
اســالمــي آنــهــا را بــه تشــکــيــل گــروه             
مخالف نظام و تبليغ عليه نظام مـتـهـم           

ايــن مــحــکــومــيــت هــا         .   کــرده اســت   
جنايتکارانه است و بـايـد بـا اعـتـراض             
وسيع کارگـران و مـردم در ايـران و در                 

 .سراسر جهان پاسخ بگيرد
جمهوري اسالمي در هميـن روزهـا        
در اقدام جنايتکارانه ديگري تعدادي از       
کارگران اعتـصـابـي شـركـت آهـنـگـري              
تراکتورسازي تبريز را پس از دو هـفـتـه            
اعتصاب بخاطر عدم دريافـت چـنـديـن          
ماه دستمزد، دستگير کرد، آنـهـا را در           
سلولهاي انـفـرادي نـگـه داشـت، مـوي              
سرشان را براي تحقير کوتاه کرد و آنـهـا          

چند نفر ديـگـر از     .   را از کار اخراج نمود   
فعالين تشکل هاي کارگري را نـيـز در            

 .همين روزها احضار کرده است
اين اقدامـات گـوشـه کـوچـکـي از              

سياست سرکوبگرانه حکومـت اسـت و         
ــد و                      ــي ــل ــت پ ــي ــاه ــي م ــاف ــه حــد ک ب
ضــدانســانــيــش را بــه هــمــگــان نشــان            

کجـاي دنـيـا کـارگـري کـه بـه                .   ميدهد
زندگي فقيرانه خود، به دسـتـمـزدهـائـي           
که بنا به آمار خود رژيم کـمـتـر از يـک                
پنجم خط فقر اسـت و بـه بـاالکشـيـدن                
همين دسـتـمـزدهـاي نـاچـيـز اعـتـراض               
ميکند، به يازده سال و پنج سـال زنـدان           
محکوم مـيـشـود؟ ايـن احـکـام و ايـن                 

 .رفتارها بايد دنيا را تکان بدهد
اما اين جنايات، ناشي از وحشـت         
حکومت از روند تعميق و رو به اعتالي         
اعتصابات و اعـتـراضـات کـارگـري و              
توده اي است که نمونه اي از آنرا همـيـن           
روزهــا در تــبــريــز و بــرخــي ديــگــر از               

بـا  .   شهرهاي آذربايـجـان شـاهـد بـوديـم           
سرنگوني هر ديکتاتوري در مـنـطـقـه،           
زمينه براي انـفـجـار تـوده اي در ايـران                
بيشتر ميشود و جمهوري اسـالمـي کـه          
در بحران خردکنـنـده اي بسـر مـيـبـرد،               
چاره را در شـکـار فـعـالـيـن کـارگـري و                 
دانشجوئي و فعالين ساير جنبـش هـاي         
اعتراضي و بويژه در کـوبـيـدن تشـکـل              

 .هاي آنها ميبيند
بايد با تمام قوا مقابل اين جنايـات        
ايستاد و خواهان آزادي فوري کـارگـران         

. زنداني و کليه زندانـيـان سـيـاسـي شـد             
کليه احکام زنـدان و جـريـمـه و وثـيـقـه                  
عليه کارگران و فعالين سـيـاسـي بـايـد             
لغو شود و به اذيت و آزار و دستـگـيـري            
رهبران اعتصابات و اعتـراضـات بـايـد          

در مـقـابـل ايـن         .   فورا پايـان داده شـود       
سرکوب ها بـايـد هـرچـه وسـيـعـتـر بـه                   
تشکل هاي کـارگـري و سـايـر تشـکـل                
هاي مبارزاتي پيوست و آنها را تقـويـت         

 .کرد
حزب کمونيـسـت کـارگـري، کـلـيـه             
کارگران، دانشجويـان و مـردم آزاده در            
سراسر کشور و سازمـانـهـاي کـارگـري،           
نهادهاي مدافع حقـوق انسـان و کـلـيـه              
مردم شرافتمند جهان را فـرامـيـخـوانـد            
که به اين احکام جنايتکارانه اعـتـراض         
کـنــنــد و خــواهــان آزادي فـوري کــلــيــه             
کارگران زنداني، دانشجويان، معلـمـان،      
فعالين زنان و کليه زندانيان سيـاسـي از        

. زندان هاي جمـهـوري اسـالمـي شـونـد            
حزب کمونيست کارگري به سـهـم خـود           
از هيچ تالشي در اين زمينه فـروگـذاري         

 .نخواهد کرد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠١١سپتامبر ١٦، ١٣٩٠ شهريور٢٥

 
 جمهوري اسالمي فعالين کارگري را به حبس هاي سنگين محکوم کرد،  

 بايد با تمام قوا مقابل اين جنايت ايستاد

امروز تعدادي از ايـرانـيـان شـهـر            
مالمو در اعتراض به حضور احـمـدي         

 بـه دفـتـر        ٣نژاددر کنـفـرانـس دوربـان       
روزنامه سـيـد سـونسـکـا در مـالـمـو                
رفتند و اطالعيه اي در همين رابـطـه          
را به مسئولين اين روزنامـه تـحـويـل           

سپس به ميدان مـرکـزي شـهـر       .   دادند
رفتند و در آنجا طال چلمبري و اسرين    

واصلي سخنراني کردند بعد از آن بـا           
در دســت داشــتــن پــالکــاردهــايــي بــا         
مضمون احمدي نژاد قاتل است بـايـد         
دستگير و محاکمـه شـود بـه پـخـش              
ــردم                   ــا م ــت ب ــه و صــحــب ــي اعــالم

 .پرداختند
 

 اسرين واصلي
 ٢٠١١ سپتامبر ٢١

 
پيکت در اعتراض به حضور احمدي نژاد در کنفرانس 

  در شهر مالمو سوئد٣دوربان
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پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد تشــكــلــهــاي         
كارگري و نيـز دو فـعـال دانشـجـويـي               
نيما پوريعقوب و ساسان واهـبـي وش         
بــه اتــهــامــاتــي چــون تشــكــيــل گــروه          
مخالف نظام و تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام                  

بـر  .   احكام سنگيني صادر كرده اسـت     
اساس اين احـكـام از جـملـه شـاهـرخ                

 سال زندان محكوم شـده  ١١زماني به   
بايـد بـا تـمـام قـوا عـلـيـه ايـن                    .  است

 . جنايت اعتراض كنيم
جمهوري اسالمي با صدور چنيـن      
احكامـي مـيـخـواهـد سـازمـانـيـابـي               
مبارزات مردم و رشد اعتراضـات در        

بايد وسيعا به ايـن     .   جامعه را سد كند   
. احكام جنايتكارانه اعـتـراض كـنـيـم         

شاهرخ زماني، محمد جراحي، نـيـمـا         
پوريعقوب و سـاسـان واهـبـي وش و               
هــمــه كــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان           
 .سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند

در رابطه با احكام سنگين صـادر     
شده براي كارگران در تبريز دو تشكـل        
كارگري انجمن برق و فلز كرمانشـاه و         
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد       
تشكل هاي كـارگـري طـي اطـالعـيـه             
هايي صدور چنين احكـامـي را بـراي          

فعالين كارگري و زنـدانـيـان سـيـاسـي            
متن اين بيانيـه هـا     .   محكوم كرده اند  

ضميمه است و  انتظار ميرود كه همه        
تشكل هاي كارگري، دانشـجـويـان از         
دانشگاههاي مخـتـلـف، مـعـلـمـان و             
همه بخش هاي جامعـه طـي بـيـانـيـه              
هــاي خــود احــكــام ســنــگــيــن بــراي             
كارگران و فعالين سياسي را محـكـوم        
كرده و خواهان آزادي فـوري كـارگـران           
زنداني و همـه زنـدانـيـان سـيـاسـي از                

 .زندان شوند
تهاجم به فعالين كارگري و صدور      
احكام سنگين زندان براي آنان بايد بـا        

مــا .   كــارزاري جــهــانــي پــاســخ گــيــرد       
همگان را به برپايي چنين كارزاري در       

ما با تـمـام      .   سطح جهان فراميخوانيم  
قوا براي لغو احكام صادر شـده بـراي           
كــارگــران زنــدانــي و آزادي فــعــالــيــن           
كارگري و همه زنـدانـيـان سـيـاسـي از              

به هر شكل كـه     .   زندان تالش ميكنيم  
مـيــتــوانــيــد بــا كــمــپــيــن بــراي آزادي          

 .كارگران زنداني همكاري كنيد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

سـپـتـامـبـر      ٢٠،   ١٣٩٠شـهـريـور     ٢٩
٢٠١١ 

عليه صدور احکام سنگين زندان 
 براي فعالين کارگري 

 اعتراض کنيم
 

شعبه يک دادگاه انقـالب اسـالمـي         
تبريز به دنبال محاکمه شاهرخ زمانـي،       
نيما پوريعقوب، ساسان واهبـي وش و         

 ٢٧محمد جراحي در روز پنـج شـنـبـه             
، ايــن فــعــالــيــن را بــه            ١٣٩٠مــرداد   

زندانهـاي طـويـل الـمـدت مـحـکـوم و                 
 شـهـريـور      ٦احکام صادره را در تاريـخ        

الزم به ذکر اسـت کـه         .   ابالغ کرده است  
در جلسه دادگاه، سه تـن از مـتـهـمـان،              
وکيل نداشتند و از ورود کـلـيـه افـراد                
خانواده و دوستان اين فعاالن به جـلـسـه          

. دادگاه، ممانعت به عـمـل آمـده اسـت           
 تاکنون بازداشت ٩٠اين افراد از خرداد 

و به مدت يک ماه در سلولهاي انفـرادي         
 .اند بسر برده

احکام صادره عليه اين فعاليـن بـه         
 :شرح زير است

ده ســال حــبــس      :   شــاهــرخ زمــانــي    - ١
تعزيري به اتهام تشکيل گروه مـخـالـف         
نظام و يک سال حبس تعزيري به اتـهـام           

 فعاليت تبليغي عليه نظام
پـنـج سـال حـبـس          :   محمد جـراحـي   - ٢

 تعزيري
پنج سـال حـبـس        :   نيما پور يعقوب - ٣

تعزيري به اتهام تشکيل گروه مـخـالـف         
نظام و يک سال حبس تعزيري به اتـهـام           

 فعاليت تبليغي عليه نظام
نود و يـک روز      :   ساسان واهبي وش - ٤

حبس تعزيري به اتهام عضويت در گروه 
مخالف نظام و نـود و يـک روز حـبـس                
تعزيري به اتهام فعاليت تبليغي عـلـيـه       

 نظام
معلوم است چنين اتهاماتي کامال   

براي هر فعال و معتـرضـي    .   بي اساسند 
به شرايط موجود، چسبـانـدن ايـن نـوع           
اتهامات کاري معمـول و هـمـيـشـگـي             
دستگاه قضائي بـراي ايـجـاد رعـب و              
وحشت و بـه سـکـوت کشـانـدن عـمـوم                

 انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و               .است
فلزکار کرمانشاه، احکام صادره عـلـيـه         
فعالين کارگري، شاهرخ زماني، محمد  
جراحي، نـيـمـا پـوريـعـقـوب و سـاسـان                 
واهبي وش را شديدا مـحـکـوم کـرده و             
خواهان آزادي فوري و بي قيـد و شـرط            

 .باشد آنان مي
 انجمن صنفي كارگران بـرق و فـلـزكـار            

 ١٣٩٠ شهريور ٢٥، Vكرمانشاه

احکام صادره عليه شاهرخ 
زماني و ديگر فعالين کارگران 

 کنيم را محکوم مي
هــيــات " شــاهــرخ زمــانــي عضــو        

" بازگشايي سنديکاي کارگران نـقـاش      
هـاي   ي پيگيري ايجاد تشکل کميته" و  

، محمد جراحي و تنـي چـنـد         " کارگري
از فعالين کارگري ديگر در مـجـمـوع         

 ١١:   شـاهـرخ زمـانـي      (  سال ٢٢,٥به  
 سال، محمـد    ٦:   سال، نيما پوريعقوب  

: وش    سال و ساسان واهـبـي  ٥:   جراحي
زندان مـحـکـوم    )    ماه حبس تعزيري   ٦

اين احـکـام بـخـشـي از فشـار               .   شدند
 به فعالين کـارگـري در جـهـت              فزاينده

هـاي     ايجاد محدوديت براي فـعـالـيـت       
 .آنان است
ي هماهنگي براي کمک بـه         کميته

هـاي کـارگـري ضـمـن             ايجـاد تشـکـل     
مــحــکــوم نــمــودن ايــن احــکــام ضــد            
کارگري، خـواهـان آزادي بـي قـيـد و                

ي فــعــالــيــن کــارگــري و           شــرط هــمــه  
 .کارگران زنداني است

کميته هماهنگي براي کمک به ايـجـاد       
 هاي کارگري تشکل
 ١٣٩٠ شهريور ٢٦
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 عزيزم، بهنامپسر 
بيش از يک سال است که سايه ات         

تـوانـم مـيـزان        نمي.   در خانه مان نيست   
دلتنگي ام را بـرايـت بـگـويـم چـرا کـه                  

تـوان مــحـبــت هـيــچ مـادري بــه                نـمــي 
. فرزندش را با کلمات به تصوير کشيـد       

توانم بگويم که من، همـسـر و           تنها مي 
تنها فـرزنـدت بـه شـدت دلـتـنـگ تـو                  

هـاي     تو که اکنون پشت مـيلـه       .   هستيم
زنداني و ماه هاست حـتـي در آغـوش             

 .کشيدن تو از ما دريغ شده است
 فرزندم

دانم چرا و به چه جرمي تو         من نمي 
هاي زندان هستي در حـالـي         پشت ميله 

ــوده کــه                    ــهــا گــنــاهــت ايــن ب ــن کــه ت
اي نســبــت بــه جــامــعــه و             نــتــوانســتــه

تـو  .   سرنوشت انسانها بي تفاوت بماني    
کودکان کـار و خـيـابـان، کـودکـان بـد                 
سرپرست و بي سـرپـرسـت را هـمـچـون              
فرزند خود دانسته و آنـهـا را هـمـچـون              

فرزند خـود دوسـت داشـتـي، آيـا ايـن                 
اســـت ســـزاي کســـي کـــه کـــودکـــان              
سرزمينش را هـمـچـون فـرزنـدان خـود             

هـاي     دوست دارد؟ آيـا سـزاي او مـيلـه           
هـاي     زندان و ديوارهـاي بـلـنـد و سـيـم              

 خاردار است؟
آنها من و تـو را از کـوچـکـتـريـن                 

انـد، تـو حـتـي           حقوق خود محروم کرده   
تواني به مـرخصـي بـيـايـي و مـن                 نمي
توانم به عنوان يک مادر بـه جـز از              نمي

اما بـا هـمـه      .   ها تو را ببينم     پشت ميله 
ايــنــهــا بــه هــمــه کســانــي کــه چــنــيــن             

انـد اعـالم       سرنوشتي را براي تو رقم زده     

کنـم کـه مـن بـه فـرزنـدم افـتـخـار                      مي
کنم و از خداوند شاکرم که فـرزنـدي           مي

به من داده که تنها به وظايف انسـانـي           
من در دعـاهـاي     .   خود عمل کرده است   

شبانه ام همواره رو به خـداونـد مـتـعـال           
گفته ام که تو تنها پـنـاه مـظـلـومـان و               
ستمديدگاني، پس فرزند مـن و ديـگـر           
فرزندان اين سرزمين را که تنها به جـرم       
دوست داشتن همـنـوعـان و وطـنـشـان             
اکنون در بند هستند، در سايه حمايـت        

و فرزندم، بدان که پـايـان        .   خود قرار بده  
اين شب سياه به زودي سـپـيـد خـواهـد              

 .بود
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کارگران متروي اهواز بدنبال 
تعهد کارفرما موقتا به سر کار 

 .بازگشتند
بنا به گزارش يکي از خـبـرنـگـاران           

 شهريور، بدنبال   ٢٨کانال جديد امروز،    
 روز اعتصـاب پـيـمـانـكـار شـركـت             ٢٢

مترو اهواز، شـركـت كـيـسـون بـنـا بـه                  
مذاكراتي كه در دو روز گـذشـتـه بـيـن                
نمايندگان كارگران و مقامات مسـئـول      
صورت گرفت، كارفرما و پيمانكار هـر       
كدام تعهد پـرداخـت يـكـمـاه از حـقـوق                

بنا به اين خبر .   معوقه كارگران را دادند  
كارگران سركارشان بازگشتنـد و اعـالم         
داشتند اگر باقي طلبهايشـان پـرداخـت         
نشود دوباره دست به اعتصاب خواهنـد     

 مـاه حـقـوق        ٧كارگران مترو اهواز    .   زد
 .طلب دارند

کارگران شرکتهاي نتن پارسيان 
 و گيل صنعت اعتصاب کردند

طبق گزارشي كه انـجـمـن صـنـفـي             
کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر      

 شـهـريـور      ٢١ تـا      ١٩كرده است از روز  
کليه کارگران شرکتهاي نتن پارسيـان و        
گيل صنعت از پـيـمـانـکـاران نـيـروگـاه               
سيکل ترکـيـبـي سـنـنـدج بـا خـواسـت                  
پرداخت حقوقهاي معوقه ماههاي سوم     

. انـد    و چهارم امسال در اعتصـاب بـوده        
طبق اين گزارش، ساعاتي بعد از شروع       
به اعتصـاب در روز نـوزدهـم، سـاکـي                

پـيـمـانـکـار      ( رئيس کارگاه شرکت مپنا     

به ميان کارگران آمده و گـفـتـه           )   اصلي
شما به سر کـارتـان بـرويـد، مـا فـکـري                 
خــواهــيــم کــرد، ولــي کــارگــران بــه او               
اعتنائي نکرده و همچنان در اعتصـاب       

سـاکـي سـپـس تـالش          .   انـد    باقي مـانـده   
کـنــد کـارگــران را بــتـرســانـد، امــا                مـي 

کـنـنـد مـا بـا شـمـا                 کارگران اعالم مي  
کنيم ولي اگر بـه        محترمانه برخورد مي  

خواست ما توجه نکنيد نيـروگـاه را بـر            
بـعـد از سـه        .   سرتان خراب خواهيم کرد   

ــرداخــت                  ــا وعــده پ ــصــاب ب روز اعــت
حقوقهاي ماههاي سوم و چهارم تا پايان 

 شهريـور از جـانـب کـارفـرمـا،              ٢٤روز  
 شهريور به سر ٢٣کارگران از صبح روز     

اند در صـورت      کار رفته، اما اعالم کرده    
محقق نشدن وعده پـرداخـت حـقـوقـهـا،          

 .بالفاصه اعتصاب خواهند کرد
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اختالس بزرگ سه هزار ميـلـيـارد        
تومانـي بـانـک صـادرات، دعـواهـاي             

 تشـديـد کـرده     باندهاي حکـومـتـي را         
 باندهاي حکومتي به هم چنـگ  . است

و دندان نشان ميدهند و يـکـديـگـر را            
يک طرف ايـن دعـوا،       .   متهم ميکنند 
 بـخـشـي     ، قوه قضائيه  ،بيت خامنه اي  

  و کـيـهـان شـريـعـتـمـداري              از مجلـس  
را در دست داشـتـن       "   جريان انحرافي   " 

در اين اختالس متهم مـيـکـنـد و در              
طرف ديگـر، احـمـدي نـژاد از دولـت               
خود دفاع ميکند و تهديد کرده اسـت      

. کــه ســکــوت را خــواهــد شــکــســت            
مجلـس اسـالمـي بـدنـبـال بـحـث در                 
جلسه غير علني خود اعالم کـرد کـه           
اظهارات وزير اقتصاد و رئيس بـانـک         

تـا کـنـون      .   مرکزي، قانع کننده نيست   

 نفر از رده هـاي فـرعـي تـر ايـن                   ١٩
پرونده دستگير شده اند و شـاه مـهـره             
هــا بــه جــدال لــفــظــي بــا يــکــديــگــر              

 . مشغولند
ي مــوارد   افشــاپــيــشــتــر شــاهــد       

متعددي از اختالس ها و دزدي هـاي         
سران و کاربدستان حکومت بوده ايـم؛        

 ميليون تـومـانـي دهـه       ۱۲۳اختالس  
هفتاد که مرتضي و مـحـسـن رفـيـق              
دوست رئيس وقت بنياد مستضعفـان      
و فاضل خداداد از متهمان آن بـودنـد،         

 کـه    ٧٠اخـتـالس بـزرگ اواخـر دهـه              
 و   شهرام جزايري متهم اصلي آن بـود        

بذل و بخشش او به مقامـات و تـرس            
از روشدن دست بـرخـي از مـقـامـات              
باعث شد که بي سر و صـدا از زنـدان             

ماجراي يک ميليارد دالري   ،آزاد شود 

که مفـقـود شـد و بـاالخـره کسـي در                  
 ، افشاگـريـهـاي   مورد آن پاسخگو نشد 

 از فساد مالي دهـهـا نـفـر از              دارپاليز
سران رژيم و امام جمعه ها و آيـت الـه            

 ١٨ها، کشف و ضبط کاميون حاوي    
و نيم ميليارد دالر پول و طـال کـه در             

 از ايران خارج شد و در ترکيه        ٨٨سال  
، افشـاي اسـکلـه هـاي           توقيف گرديـد  

خصوصي سپاه بـراي ورود کـاالهـاي           
اختـالس  قاچاق توسط احمدي نژاد، و      

 ميليارد دالري مازاد درآمـدهـاي       ١٢
نمونه  که بتازگي افشا شده، فقط       نفت

هائي است که تا کنون از پـرده بـيـرون            
اگر بـرخـي اخـتـالس هـا           .   افتاده است 

روشده و به بحث علنـي تـبـديـل شـده              
اســت بــخــاطــر اســتــفــاده بــانــدهــاي            
حکومتي براي تصفيـه حسـاب هـاي           

جناحي است و گرنه، تاريخ جـمـهـوري         
اسالمي مملو از اختـالس و دزدي و           
رشوه و انواع ديگر فساد مـالـي بـوده            

ابعاد واقعي دزديها و اخـتـالس     .   است
ــيــان، تــازه پــس از                   هــاي  ايــن جــان

 . سرنگوني شان آشکار خواهد شد
جــمــهــوري اســالمــي حــکــومــت        
دزدان و چپاولگران سرمايه دار اسـت         
که اکثريت کارگران و مردم را به فـقـر           
و فالکت و زندگي اي چنديـن مـرتـبـه            

افشـاي ايـن     .   زير خط فـقـر رانـده انـد           
دزديها عزم اين توده وسـيـع بـراي بـه              
زير کشيدن اين دزدان و مفتخـوران را         

بـه زيـر کشـيـدن         .   راسخ تـر مـيـکـنـد         
حکومت اسالمي سـرمـايـه داران بـا            
انــقــالب مــردم اســت کــه مــيــتــوانــد           
کثافات ناشي از سـه دهـه حـکـومـت             

را از   دزدان و قاتالن و شکنجـه گـران           
در فـــرداي    .   جـــامـــعـــه جـــارو کـــنـــد      

سرنگوني حکومت اسالمي، اموال و      
ثروت هـاي چـپـاول شـده را بـايـد از                   

همه دزدان   .   حلقوم دزدان بيرون کشيد   
جنايتکار را هر کجاي جهان کـه فـرار          
کــنــنــد بــايــد بــه ايــران بــاز گــردانــد،             
محاکمه کرد و کليه اموال دزدي را از        
حلقوم آنها بيرون کشيد و صـرف رفـاه          

 . مردم نمود
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

ــراي                  ــي ب ــالب انســان ــق ــاد ان ــده ب زن
 !حکومتي انساني

 !زنده باد سوسياليسم 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ سپتامبر ٢٢، ١٣٩٠ شهريور٣١

 
 دزدان هزاران ميلياردي عامالن فقر و محروميت ميليوني مردم

دنياي سرمايـه دارد بـا نـگـرانـي             
کشاکش کارگران و سرمايـه داران در         

مـيـگـويـنـد      .   يونان را نظاره مـيـکـنـد        
سرنوشت همه جوامع سرمايه داري به      

اگـر  .   نتيجه اين جدال گره خورده اسـت      
حکومت بـتـوانـد سـيـاسـت ريـاضـت               
اقتصادي حاد را به کارگران تـحـمـيـل          
کند، الگويي براي ديـگـر کشـورهـا و           
اميدي براي بقاي سيستم فعلي ايجاد      

و اگر مردم موفـق بـه عـقـب         .  ميشود
راندن دولت و سـرمـايـه داران شـونـد،             
اگر بتوانـنـد جـلـوي تـحـمـيـل فـقـر و                    
فــالکــت را بــگــيــرنــد، اگــر بــتــوانــنــد           
رياضت اقتصادي را قـبـول نـکـنـنـد،             
دنياي سرمايه داري و يا حـداقـل کـل            
اتحاديه اروپا متالشي ميشود و بـعـد        
نوبت به بخشها و کشـورهـاي ديـگـر             

از صــنــدوق    .   جــهــان خــواهــد رســيــد      
جهاني پول تا بانک جهاني تا سرمايـه         
داران ريز و درشت ميگويند کـارگـران        
و مردم يـونـان را بـايـد در پـيـشـگـاه                    

ــرد           ــي ک ــان ــرب ــه ق ــاي ــار از    .   ســرم دم
روزگارشان در آورد تا اتـحـاديـه اروپـا           

امـا  .   بماند و سيستم مـوجـود بـمـانـد           
کارگران و مـردم يـونـان سـر تسـلـيـم                  
نــدارنــد و بــه جــدال خــويــش ادامــه               

در ادامــه ايــن جــدال روز         .   مــيــدهــنــد
پنجشنبه اين هفته كـارگـران حـمـل و            

. نقل شهري آتن در اعـتـصـاب بـودنـد           
اين اعتصابات در اعتراض به اجرايي      
شدن سياستهاي ريـاضـت اقـتـصـادي          

در .   دولت اين كشـور صـورت گـرفـت          
نتـيـجـه ايـن اعـتـصـاب در ايـن روز                   

امـا  .   ترافيك شهر آتـن سـنـگـيـن بـود            
مردم ميگفتند ترافـيـك سـنـگـيـن را             
تحمل مـيـكـنـنـد امـا سـيـاسـتـهـاي                   
ريـاضـت اقـتــصـادي دولــت را قـبــول              

مـوضـوع از ايـن قـرار           .   نخواهند كرد 
 سپتامـبـر    ٢١است كه روز چهارشنبه     

اوانجلوس ونيزلوس وزير دارايي  ايـن        
كشــور از پــارلــمــان خــواســت تــا                   
سياستهاي سخـتـگـيـرانـه تـري را در              

او اعــالم كــرد كــه       .   دســتــور بــگــذارد  
بايد از سـيـاسـتـهـاي ريـاضـتـي             دولت  

پيشنهادي اتـحـاديـه اروپـا، صـنـدوق            
بين المللي پول و بانک مـرکـزي اروپـا            
هــم فــراتــر بــرود و ســخــتــگــيــريــهــاي          
اقتصادي را بيش از پـيـش گسـتـرش            
دهد و  بايد از سيستم مالياتي فعلـي          

اين پيـشـنـهـاد در جـلـسـه             .   خارج شد 
اضطراري روز چهارشنبه بـه تصـويـب         

 .رسيد 
 در واكنـش بـه ايـن سـخـنـان در                
همان روز صدها نفر از مردم شهر آتـن   
در مقابـل پـارلـمـان يـونـان دسـت بـه                  
راهــپــيــمــايــي زدنــد و قــبــض هــاي              
مالياتي را به آتش كشـيـدنـد و  روز               
پنجشنبه در اعتراض به اجرايي شـدن       
پيشنهادات وزير دارايي مبني بـر بـر          
افزايش ماليـاتـهـا و كـاهـش بـودجـه               
بــخــش آمــوزش شــهــر آتــن شــاهــد              

 .اعتصاب سراسري كارگران بود
در ادامــه ايــن اعــتــراضــات دو            
سنديکاي بزرگ کـارگـري نـيـز اعـالم            

اند کـه در اعـتـراض بـه شـرايـط                  کرده
هــاي    مــوجــود و هــمــچــنــيــن بــرنــامــه       

رياضت اقتـصـادي جـديـد دولـت كـه              

حمله وسيعتري به معيشت و زنـدگـي         
مردم است، روزهاي سيزده و بيست و      
هفتم مـهـرمـاه دسـت بـه اعـتـصـاب                 

در ايــن دو ســنــديــکــا دو         .   زنــنــد   مــي
ميليون و پانصد هزار نـفـر، بـرابـر بـا               
نــيــمــي از تــمــام کــارگــرهــاي کشــور،          

  نـزديـك بـه دو سـال              .عضويت دارند 
اســت كــه شــهــرهــاي يــونــان صــحــنــه          
اعــتــراضــات كــارگــران و مــردم ايــن           
كشور عـلـيـه طـرح هـاي اقـتـصـادي                 
دولت و يـكـي از كـانـون هـاي مـهـم                   

مردم ميگـويـنـد     .   مبارزه در اروپاست  
بار بحـرانـتـان را بـه دوش مـا مـردم                  
نــيــنــدازيــد و زيــر بــار ســيــاســتــهــاي           
ســخــتــگــيــرانــه اقــتــصــادي دولــت و           
تهاجمـات هـر روزه آن بـه زنـدگـي و                  

قـبـل از ايـن        .   معيشت خود نميـرونـد    
 ژوئن اليحـه ريـاضـت      ٣٠اعتراضات  

اقتصادي دولت با رايي شـكـنـنـده در           
مجلش در حالي راي اعتـمـاد گـرفـت           
که ماشين هاي پليس و آتش نشـانـي          
همراه با انبوهي از نيروهـاي نـظـامـي           
در اطراف پارلمان در جنگ و گـريـزي         

از هـمـيـن رو      .   با مردم معترض بودند   
ما شاهد اعتراضـات هـر روزه مـردم            
عليه اين تصميمات و حمـالت آن بـه           

در آن   .   زندگي و معيـشـتـشـان بـوديـم          
روز  دهها هزار نفر مردم خشـمـگـيـن            
در تظاهراتي وسيع دست در دست هم       
در مقابل پارلمان يونان تجمع كردنـد،       
ــه                     ــي ــل ــر ع ــراض خــود را ب ــا اعــت ت
سياستهاي رياضت اقتـصـادي دولـت        
به سياستمداران طـبـقـه سـرمـايـه دار             

 . بيان دارند
اعتراضات در يونان تداوم دارد و       
مردم همچنان در بـرابـر سـيـاسـتـهـاي             

بــا .   اقــتــصــادي دولــت ايســتــاده انــد         
تصويب طرح رياضت اقتصادي جديد     
دولت و اليحه اجرايي كردن اين طرح،       
كشورهاي اروپايي كار خود را بر روي       
نهايي كردن جزييات وامي بـه ارزرش        

 ميليارد يورو را آغاز كـردنـد و           ١٢٠
اين موضوع همچنان در دستور بحـث       

اين بسـتـه قـرض دوم         .   و بررسي است  
كشـورهـاي اروپـايـي بـه يـونـان بــراي                
بازپرداخت بدهي هايش تا پايان سـال        

 . كمك ميكند٢٠١٤
دولت يـونـان بـراي انـجـام پـيـش                
شــرط هــاي تــعــيــيــن شــده از ســوي              
صندوق بين المللـي پـول و اتـحـاديـه              
اروپا براي ارائه وام هاي جديد بـه ايـن           
کشور، قرار بود كـه چـهـل مـيـلـيـارد                
دالر از طريق افزايش مـالـيـات هـا و             

. کاهش هزينه ها صرفه جـويـي کـنـد           
بنا بر خبرها مصوبات جديد مجـلـس        
يونان بسيار فراتر از ايـن قـول و قـرار              
هاست و همه شواهد حـاكـي از فـلـج              

دولـت يـونـان      .   اقتصادي يـونـان اسـت      
ــودجــه خــود                 ــامــيــن كســر ب ــراي ت ب
مستقيما زندگي و معيشت مـردم را         

هم اكنون در يـونـان       .   نشانه رفته است  
 درصـد افـزايـش        ١٦نرخ بيكاري بـه       

در بـرابـر ايـن وضـعـيـت             .   يافته اسـت  
. اعتراضات مردم يـونـان ادامـه دارد          

بدين ترتيب  يونان عـمـال در آسـتـانـه            
سقوط قرار دارد و سقوط آن ميتـوانـد         
بــا تــاثــيــرات دومــيــنــويــي بــر کــل               
کشورهاي اتـحـاديـه اروپـا تـاثـيـرات              

 .*عميقي داشته باشد

 
 اعتصابالتهاب و يونان در 

 شهال دانشفر 

 .اساس سوسياليسم انسان است
اختيار به سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استانسان

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

ســرنــگــونــي حــکــومــت و درهــم         
شکستن نظام جمهـوري اسـالمـي بـه           

  :معني 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 کــلـيــه مــقــامـات جــمــهــوري            
اسالمي که در تمـام طـول حـاکـمـيـت            
اين رژيم مسئـول، آمـر و يـا عـامـل                 
  کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند

انحالل فوري وزارت اطـالعـات و         -٣
همه نهـادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                 

  سرکوبگر و مسلح حکومت
ــحــالل دولــت، مــجــلــس، قــوه            -٤ ان

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
جــنــبــش ســرنــگــونــي هــمــچــنــيــن     
بمنظور جلوگيري از بازگشت و اعـاده       
قــدرت ارتــجــاع در اشــکــال ديــگــر،            
ممانعت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                   
مهندسي قدرت از باالي سر مردم، و        
براي ايجاد شرايطي که مردم بتوانـنـد        
آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نظام       

 را تعييـن کـنـنـد بـراي            يحکومتي آت 
تحقق اهداف زير پـيـگـيـرانـه مـبـارزه             

  .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 دولـت، از      -٤

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

ــعــنــوان عــقــيــده و امــر                مــذهــبــي ب
  خصوصي افراد

اعالم و تضمين آزادي بي قـيـد و            -٥
شـرط عــقــيــده، بــيــان، اجــتــمــاعــات،        
مطبوعات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،          

  تشکل و تحزب
برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي          -٦

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

  مليت و تابعيت
حسابرسي مالي از کليه مقامـات   -٧

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

مصـادره امـوالـي کـه ايـن            .   اسالمـي 
مقامات و موسسـات از راه دزدي و           
غارت اموال مردم تصاحب کـرده انـد         
و صرف آن در خدمت رفاه همـه 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         .   زندگـي امـروز    
 .طب و آموزش و پرورش

ضامن تحقق اهداف فوق 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

ــه                 ــژاد ب امســال هــم احــمــدي ن
ســازمــان مــلــل راه يــافــت تــا هــمــان             
شعارها و ژست هميشـگـي را تـکـرار            

 سـپـتـامـبـر       ٢٢او روز پنجشنبه    .   کند
در سخنراني اش در مجمـع عـمـومـي           
سازمان ملل دوبـاره هـالـوکـوسـت را             

 سپتـامـبـر را تـوطـئـه           ١١انکار کرد،  
غــرب و آمــريــکــا دانســت و خــودرا             

" اصــالح مــديــريــت جــهــان      " مــنــادي   
اينها هـمـان ژسـتـهـايـي           .   معرفي کرد 

بود که احمدي نژاد قبال هم ميگـرفـت         
و خودرا مدافع ستمديدگان در مقـابـل      
زورمداران و قدرتهاي تجاوزگر غـرب        

همان زمـان هـم ايـن          .   معرفي ميکرد 
ژستها مضحک و خنده آور بود و تنهـا   
کساني که از اوضـاع ايـران و نـفـرت                
مردم از حکومت خبر نداشتند ممکن    
بود ذره اي تحت تاثير ايـن ژسـتـهـاي             

اما امسـال ايـن       .   مضحک قرار گيرند  
نوع تالش احمدي نژاد بسيار مسـخـره      

خـود او نـيـز ايـن را             .   و مضحک بـود    
زيرا اتفاقـاتـي در ايـران و           .   ميدانست

جهان افتاده بود که سايـه اش بـر سـر              
سـايـه   .   احمدي نژاد سنگيني مـيـکـرد      

و امام زمان را تحـت  " هاله نور"اي که  

 . الشعاع قرار داده بود
احمدي نژاد امسال کسي بـود کـه         
ميدانست که همه ميدانـنـد کـه پـايـه             
اش در حکومت لـرزان اسـت و مـدام             

سـيـاسـت    " بايد از دست آقا بـخـورد و           
را پيشه کند و شايد فـاصـلـه          "   سکوت

چنداني با فرار و پناهنده شدن در يـک          
کشور ثالث بهمراه مرشدانش مشايـي      

او  بـعـد       .   و بقايي و بقيه نداشته باشد     
 مـغـضـوب شـده         ٨٨از آبروريزي سال    

است و مدام بايد در برابر حمالت باند        
امـا مـهـمـتـر        .   اربابش جا خالي بدهـد    

اينکه احمدي نژاد بـعـد از انـقـالبـات              
خاور ميـانـه و شـمـال آفـريـقـا سـخـن                   

دارد "   دنــيــاي اســالم   " مــيــگــفــت کــه       
اسالميون و بـويـژه جـنـبـش هـاي از                 
جــنــس جــمــهــوري اســالمــي را تــف            

عالوه بـر مصـر و تـونـس و               .   ميکند
يمن و ليبي و بحرين، سوريه نيز دچـار       

در ايـن شـرايـط        .   طوفان انقالب اسـت   
احـــمـــدي نـــژاد چـــه دارد کـــه بـــه                   

عرضه کند؟ او با   "   مستضعفان جهان " 
راهـي  "   اصالح مديريـت جـهـان      " شعار  

آنـهـم در اوج افشـاي          .   سفر شده اسـت   
بزرگترين اختالسـهـاي جـهـان تـوسـط            

ــدهــاي حــکــومــت اســالمــيــش           ــان . ب
مضحک تر و حـقـارت آور تـر از ايـن                

چيست؟ او امسال بـطـور کـامـل يـک              
. وضعش نـزار بـود    .   دلقک مسخره بود  

همچون سالهاي قبل در سازمان ملـل       
بــراي يــک ســالــن خــالــي ســخــنــرانــي           

اما مشکل اصليش اين بـود       .   ميکرد
 . که توي دلش هم خالي بود

وضعيت نزار و دلقک گونه احمدي      
. نژاد اما فقط مشکل شخص او نبـود       

اين کل حکومت اسـالمـي اسـت کـه              
. براستي پشم و پيله اش ريختـه اسـت          

ديکتـاتـورهـا يـکـي پـس از ديـگـري                 
سرنگون ميشوند و اجل دور سـر ايـن           
حکومت و آيـت اهللا هـاي فسـيـلـش                

خـودشـان   .   اينها بايد بـرونـد    .   ميچرخد
هــمــه مــردم مــيــدانــنــد و        .   مــيــدانــنــد

نگاههايشان هم ايـن بـي آيـنـدگـي را              
اينجاست که جناب .   منعکس ميکند 

احمدي نژاد در عين توپ و تشـرهـاي           
ــه غــرب دســت                تــوخــالــي نســبــت ب

دلـيـلـي    " دوستيش را دراز ميـکـنـد و           
! نـمـي بـيـنـد       "   براي ادامـه خصـومـت       

وضعيت احمدي نژاد در سازمان ملـل       
در واقع اين پيام را به همگـان مـيـداد            
که جمهوري اسالمي نيز بزودي راهـي       

 .*  ديار فنا خواهد شد

 
 بيش از هميشه مضحک و حقير

 كاظم نيكخواه 

 
 منشور جنبش انقالبي براي سرنگوني جمهوري اسالمي

 جنبش سرنگوني انقالبي جمهوري اسالمي بايد       
 پرچم خود را برافرازد 

به اين وسيله به اطالع بينندگان تلويزيون کانال جديد مي رسانيم که از روز              
 به دليل تغيير ساعت در ايـران،      ۲۰۱۱ سپتامبر ۲۳  -۱۳۹۰جمعه اول مهر    

 شـب    ١٠ تا   ٨ شب، از ساعت ٩ تا ٧ساعت پخش کانال جديد در اروپا بجاي    
 و نـيـم شـب          ١١ و نـيـم تـا        ٩در ايران کماکان ساعت پخش .   پخش خواهد شد 

 . خواهد بود
 روابط عمومي تلويزيون کانال جديد   

 ۱۳۹۰ شهريور ٣١، ۲۰۱۱ سپتامبر ۲۲
 مشخصات ماهواره 

 افــقــي ســيــمــبــل ريــت       ۵  / ٦اف اي ســي         -١١۶٠٤فــرکــانــس    :   هـات بــرد   
 KBC شبکه  ٢٧٥٠٠

   nctv.tamas@gmail.com  : ايميل 
 ٠٠١٣١٠٨٧٦٩٨٩٧: تلفن تماس  

ارشـيـو بـرنـامـه هـا و پـخـش از طـريـق                       :   ( آدرس سايت تلويزيون کانال جـديـد       
 )اينترنت

http://www.newchannel.tv/ 
 :آدرس يوتيوب تلويزيون کانال جديد

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
TheRevolution88?feature=mhum  
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 14 ١٣٩٠ مهر ١ انترناسيونال 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
لغو قوانين تبعيض آمـيـز عـلـيـه            -٤

زنان و لغو تفکيک جنسـيـتـي 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     
ممنوعيت اکيد ورود پليس و نـيـروي        

 .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 گزيـنـش و امـتـحـان             -٨

ايدئولـوژيـک مـذهـبـي، عـقـيـدتـي و                
. سياسي براي ورود بـه دانشـگـاه هـا             

لغو فـوري هـمـه احـکـام اخـراج و و                   
بازگردندان فوري همه دانشـجـويـان و          

 .استادان اخراجي
 

انتخـابـي شـدن هـمـه مـديـران و                 -٩
ــوســط               ــا ت ــه ــامــات دانشــگــاه ــق م

 .دانشجويان و استادان
 

تامين باالتريـن اسـتـانـداردهـا         .-١٠
براي تحصـيـل و امـکـانـات رفـاهـي               

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

 ...ورود به دانشگاه و

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

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

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

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 
 فـرا مـيـرسـد و           ٩٠اول مه سـال      

اندام و جوارح نظام اسالمي از خـوف          
از حوزه علميه و بيت     .   بر خود ميلرزد  

رهبر تا مجلـس و قـوه قضـايـيـه، از                
دولت و وزارت علوم تا سپاه و بسـيـج           
و حراست هـمـه آمـاده جـنـگ عـلـيـه                 

 .شده اند" سنگر آزادي و برابري"
فکر بکر حضرات ظاهرا اين بوده      
اســت کــه بــا ســفــت کــردن بــنــدهــاي            
جداسازي جنسيتي و اسـالمـي کـردن         

حـــملـــه " دانشـــگـــاه هـــا دســـت بـــه             
ــه    ــران ــيــشــگــي ــنــد "   پ ــزن ــا     .   ب ــعــالوه ب ب

ــردن                 ــي کـ ــدانـ ــري و زنـ ــيـ ــگـ ــتـ دسـ
دانشجويان، دادن حکم هاي سنـگـيـن        
حبس و محروميت تحصيلي و تالش      
براي اعمال يک فضـاي رعـب و تـرور             
اسالمي که حتي تحمل کـوچـکـتـريـن          

تحرک مستقل جوانان و دانشـجـويـان          
را نداشته باشد، کوشيده اند تـا مـگـر           
ــات                ــراضـ ــتـ ــود از اعـ ــوس خـ ــابـ کـ

امـا از    .   دانشجويي را الـتـيـام دهـنـد          
مشـهـور تـا هـمـه          "   انقالب فرهنگـي  " 

جنايات ديگري که جمهوري اسالمـي      
عــلــيــه دانشــگــاه اعــمــال کــرده اســت         
نهايتا به شکست رژيم اسالمي منجر      
شده و هربار دانشـگـاه راديـکـالـتـر و               
فعالتر و شفاف تر بـه صـحـنـه عـمـل              
سياسي بر عليه نظام کثيف و کـهـنـه            

 .اسالمي بازگشته است
اينبار بخصوص در اوضاعي کـه       
ديکتـاتـورهـا يـکـي پـس از ديـگـري                 
پايين کشيده ميشوند و انـقـالبـات و            
جنبش هاي وسيع اجتماعي از مصـر        
و تونس تا اسرائيل و اسپانـيـا جـريـان        

دارد که جوانان و دانشـجـويـان نـقـش              
تعيـيـن کـنـنـده اي در آن دارنـد، در                   

 مـردم    ٨٨اوضاعي که شعائر انقالب  
ايران زنده و جاري است، در اوضـاعـي         
که جمهوري اسالمي در يک بن بسـت         
اقتصادي و انزواي بين المللـي شـديـد          
قرار دارد، سنگر دانشگاه از همـيـشـه         
براي جمهـوري اسـالمـي تـرسـنـاکـتـر              

 .است
سازمان جوانان کمونـيـسـت خـود         
را جزوي از ايـن تـالش غـرور آفـريـن                
دانشگاه ميداند و همه دانشجـويـان و         
دختران و پسـرانـي کـه بـراي حـرمـت                
انساني و برقراري آزادي و بـرابـري در           
جامعه تالش ميکنند را فراميخوانـد      
تا براي مبارزه اي وسيع و سراسري بـر     

. عليه جمهوري اسالمي آماده شـونـد       

بايد هـر کـالس درس، هـر کـلـوپ و                 
اجتماع دانشجويـان، هـر مـطـالـبـه و              
اعتراض صنفي و سياسي به سنگـري       
براي گسترش مبارزه براي کـنـار زدن          
بختک اسالمي حاکم بر ايران تـبـديـل           

بايد در سطـح هـرچـه وسـيـعـتـر            .   شود
متحد شد و هر فـعـالـيـت مـحـلـي و                 
منطقه اي را در چهارچوبي عمومي و       

در ايـن رابـطـه       .   سراسري به هم گره زد    

پالتفرم اتـحـاد سـراسـري       " بار ديگر بر    
که قـبـال مـنـتـشـر شـده              "   دانشجويان

 .است تاکيد ميگذاريم
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد آزادي و برابري
زنــده بــاد مــبــارزات هــمــبــســتــه                  

 دانشجويان ايران
 سازمان جوان کمونيست

 ٢٠١١سپتامبر  ١٣٩٠،٢٠ شهريور ٢٩

 
 !دانشگاه عليه جمهوري اسالمي: ٩٠اول مهر 

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

. برابري را بر افراشته نگاهداشته است     
حکومت اسالمي با وحشـيـانـه تـريـن           
حمالت به دانشگاه ها و خوابگاه ها و        
ضرب و شتـم و قـتـل دانشـجـويـان و                 
زندان کردن و اخراج هزاران نفر از آنـان         
و با تشکيل انواع نيروهاي انتـظـامـي         
و جاسوسي، اعمال انواع تبـعـيـضـات          
اسالمي و آپارتايد جنسي و حـتـي بـا          
اعــالم جــرم عــلــيــه عــلــوم انســانــي و           
پاکسازي استادانـي کـه کـوچـکـتـريـن             
ناهمخـوانـي بـا حـکـومـت داشـتـنـد،                
کوشيده است تا اين سـنـگـر تسـخـيـر              
ــرابــري را مــگــر                  ــذيــر آزادي و ب ــاپ ن

اما در آستـانـه 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 درهـم ريـخـتـگـي جـمـهـوري               
اسالمي و نارضايتي فزاينده ميليوني     
مردم، زمان آنست که دانشگاه نيـروي       
خود را بصـورت سـراسـري مـتـحـد و               
متشکل کند و آماده نـبـردي تـعـيـيـن          

 .کننده عليه جمهوري اسالمي شود
در پاسخ به اين نياز و براي تعيين        
بخشـيـدن بـه يـک جـنـبـش سـراسـري                  
آزاديخواهانه، مدرن، انساني و برابري     
طلبانه در دانشگاه ها و براي مـقـابلـه           
با جمهوري اسالمي و تمامي حاميان      
ريز و درشتش و هـمـه جـريـانـاتـي کـه                
مانعي بر سر راه پيـروزي مـردم ايـران            

. هستند، سند حاضـر ارائـه مـيـشـود           
سازمان جوانان کمونيست خـود را بـه         
پيشبرد مبارزه حول خواسته هاي زيـر      
متعهد ميداند و از همه دانشجـويـان،        
تشــکــلــهــا، نــهــادهــا و انــجــمــنــهــاي          
دانشجويي و جوانان در داخل و خـارج     
ايران و همچنيـن هـمـه سـازمـانـهـا و                

احزاب سرنگوني طلب دعوت ميکند     
تا براي ايجاد يک حرکت سـراسـري در          
دانشگاه ها اين پالتفرم را در دسـتـور           

 .خود قرار دهند
 سازمان جوانان کمونيست 

 ٢٠١١آگوست  ١٣٩٠،٥مرداد ٢٥
 
پالتفرم اتحاد سراسري  

 دانشجويان
 

مـــهـــمـــتـــريـــن خـــواســـتـــه هـــاي       
دانشجويان در شرايط کنوني عبارتند     

 :از
آزادي فـوري و بـي قـيـد و شـرط                 -١

دانشجويان زنداني و هـمـه زنـدانـيـان              
 .سياسي

 
آزادي هــاي بــي قــيــد و شــرط                .-٢

سياسي ماننـد آزادي بـيـان، تـجـمـع،              
تشکل، اعتراض، اعتصاب، و سـايـر        
فعاليت هاي دانشجويي نظيـر کـلـوپ         

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

 .آزادانه پوشش

 
 پالتفرم اتحاد سراسري دانشجويان ايران

 

تـاريـخ خـونـبـار سـي سـالـه               .   و برنده اين جنگ بطور قطع ما هستيـم      .   جنگ بر سر حجاب يک جنگ طبقاتي است       
جنگ و کشاکش بر سر حجاب اين را بروشني تاکيد ميکند که ميتوانيم کمر اين حکومت وحشي و عقب مـانـده را از            

هـرروز دارنـد پـرچـم ايـن            .   اما زنان ايران سر تسلـيـم نـدارنـد      .   را بيازمايند"   زورشان" ميتوانند باز هم    .   همينجا بشکنيم 
اين جامعه بطور قطع يک روز که چندان دور نخواهد بود حـجـاب و کـل سـيـاسـت هـاي                        .   حکومت را زير پا له ميکنند    

و آنـرا عـمـلـي         "   آزادي زنـان آزادي جـامـعـه اسـت             " ضد زن و تفکيک جنسيتي را دور خواهد انداخت و فرياد خواهد زد              
 .خواهد کرد

 زنده باد جنبش آزادي زن                
 مرگ بر جمهوري اسالمي              

 حزب كمونيست كارگري ايران              

 
 !برنده جنگ بر سر حجاب ما هستيم


