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ــاز                   ــاه از آغــ ــت مــ هشــ
اعتراضات مـردم سـوريـه عـلـيـه            

عليرغم .   رژيم بشار اسد ميگذرد   
بــکـــارگـــيـــري خشـــن تـــريـــن و           

جنايـتـکـارانـه تـريـن روش هـاي              
سرکوب عليه ايـن اعـتـراضـات،          
خــلــلــي بــر اراده مــردم بــراي                  
سرنگوني حکـومـت، وارد نشـده         

نه تنها هيچ نشـانـه اي از           .   است
فروکش کـردن ايـن اعـتـراضـات            
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 ...بعد از اسد ! اسد رفتني است :سوريه

اين روزها و هفته هاي اخـيـر شـاهـد ايـن               
بوده ايم که به موازات باال گرفتن بحث خـطـر            
حمله نظامي غرب به جمهوري اسـالمـي، در        
اپوزيسيون بـورژوايـي ايـران مسـابـقـه اي در                
حـمــايــت از ايــن يــا آن ســوي کشـاکــش يــک                 

عـده اي طـرفـدار        .   بارديگر باال گـرفـتـه اسـت        
حمله غرب به جمهوري اسـالمـي هسـتـنـد و               
عده اي در مخالفت با حمله نظـامـي، جـانـب             
جمهوري اسـالمـي را گـرفـتـه انـد و از حـق                      
جمهوري اسالمي براي دست يـابـي بـه سـالح             

وقــتــي مــيــگــويــيــم   .   اتــمــي دفــاع مــيــکــنــنــد    
اپوزيسيون بورژوايي کل اپوزيسيون راسـت و         
پرورژيمي و ملي اسـالمـي و دوم خـردادي و               
توده اي اکثريتي و سلطنت طلبان و طيفـهـاي          

يعني همه آنهـا    .   دوروبر اينها را مد نظر داريم     
که وضع مـوجـود را بـه هـر تـحـول اسـاسـي                      

در بهتـريـن حـالـت خـواهـان            .   ترجيح ميدهند 
آن هم نه به دليل .   کنار رفتن ولي فقيه هستند    

جنايات ولي فقيه و سرکوبگـريـهـايـش بـلـکـه              
اساسا به دليل بحران زايي و انقالب برانگيزي       
حکومتي که با سـيـسـتـم واليـت فـقـيـه کـار                    

خيلي از اينها در دوره اي از زنـدگـي           .   ميکند
خود از دسـت انـدرکـاران ايـن حـکـومـت يـا                     

برخي هم مثل چـهـره      .   حکومت سابق بوده اند   
هاي متعلق به طيف توده اي اکثريـتـي نـه از               
ــان و                       ــي ــام ــکــه از ح ــل ــاران ب ــدرک دســت ان

. خدمتگزاران حـکـومـت اسـالمـي بـوده انـد               
چهره شاخص در ميـان مـدافـعـان حـق دسـت               
يابي جمهوري اسالمي به تهيه سـالح اتـمـي،           
اکبر گنجي است که در يک بيانيه مفـصـل بـا             
شــوروحــراتــي بــيــشــتــر از ســران جــمــهــوري              
اسالمي، از حق حکومت اسالمي به داشـتـن          

و از آن طـرف        .   سالح اتـمـي دفـاع مـيـکـنـد             
کساني امثال عـلـي مـيـرفـطـروس نـويسـنـده                 

کشورهاي مخـتـلـف ريشـه دوانـده و             
هـفـتـه گـذشـتـه در           .   دارد پا ميگيـرد   

فرانکفورت و بـرلـيـن هـزاران نـفـر بـه                
خيابان آمدند و عليه دولت و سرمايـه      

ــد و                   ــکــهــا شــعــار دادن ــان داران و ب
در .   راهپيمايي و سـخـنـرانـي کـردنـد            

فرانكفورت گـزارشـات از گـرد آمـدن             جنبش اشغال وال اسـتـريـت ،          
جنبشي كه بـعـد از اشـغـال پـارك              

در منطقه مالـي و      واقع  "   زوكوتي" 
در     تــجــاري والســتــريــت آمــريــكــا    

 سپتامـبـر يـعـنـي        ١٧نيويورک در   
دو ماه پيش شروع شد، اکنـون در         
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 نوال  ،سلمان رشدي  : با امضا ي شخصيت هاي مهم بين المللي   
  گيتا ساگال   ، مريم هلي ، مريم نمازي  ، تسليمه نسرين   ،السعداوي 

 
 ،  مينا احدي ١٠صفحه  

 شهال دانشفر 

مــيــزان خســارات و تــلــفــات          
 ۲۱انفجار مهيبي که روز شـنـبـه          

آبان در پادگان بيدگنه در مـنـطـقـه          
مالرد، جنوب شرقـي تـهـران، رخ          

شـدت ايـن     .   داد مشخص نـيـسـت     

انفجار به حدي بود که لرزه هاي آن       
 کـيـلـومـتـرگسـتـرش          ۶۰به شعاع   

يافت و ساختمان هايي که در چنـد   
کيلومتـري آنـجـا بـودنـد، آسـيـب              

سپاه پاسداران در اطالعيـه     .   ديدند

 
 ماجراي انفجار در پادگان بيدگنه

 بهروز مهرآبادي

٧صفحه    در يـکـي       ٢٠١٢کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران در ماه فوريه         
. شرکت در کنگره بـراي عـمـوم آزاد اسـت          .   از کشورهاي اروپائي برگزار ميشود  

چنانچه مايل به شرکت در کنگره هستيد، براي ثبت نـام بـا آدرس زيـر تـمـاس                  
 .  بگيريد
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١از صفحه    
ناسيوناليست و مـدافـع سـلـطـنـت را              
داريم که با انگشت گذاشتن بـر آمـار           
هزاران نفر که تحت حکومت اسالمي      
بــه شــيــوه هــاي مــخــتــلــف قــربــانــي             
ميشوند، ميگويد حملـه نـظـامـي بـه            
ايران تلفات کمتري نسـبـت بـه بـقـاي              

و .   جمهوري اسالمـي خـواهـد داشـت         
صراحتا از دولتهاي غربي خواهـش و        
تمنا ميکند که دست به حمله نظامي       

او خــطــاب بــه         .   بــه ايــران بــزنــنــد          
سياستگزاران آمـريـکـائـي مـيـگـويـد            

هر حمله اي کـه پـايـگـاه         :   نابراينب. . "   
ها و ستادهاي سرکوب رژيم ايـران را          

کند، باعث رضـايـت     "   اخته" بقول شما   
" . و شادماني مردم ايران خـواهـد بـود         

امثال ابراهيم نبوي طنز پرداز بي مزه       
معلوم الحال نيز دست تمنا بـه سـوي           
هيالري کلينتون دراز کـرده اسـت کـه           
بياييد و به ما کمک مالي و سـيـاسـي        

ايشان همچنين به همراه دهـهـا       .   کنيد
نفر از چهره هاي طيف ملي اسـالمـي        
هفته گذشته طـي بـيـانـيـه اي رسـمـا                 
اعالم کرد که کنـار دولـتـهـاي غـربـي              
مي ايستد اما در عين حـال رويشـان           
به سوي جمـهـوري اسـالمـي بـود کـه               
براي اينکه گزندي به حکومـت نـرسـد         

ما از شـمـا سـران          "   محوري" خواست  
همکاري کـامـل و      " جمهوري اسالمي   

شفاف با آژانس انرژي اتمي و تـوقـف           
موقت و مشروط غني سازي اورانيوم      

اي تا اعتماد سازي در چارچوب        هسته
کنوانسيون منع گسترش سـالح هـاي        
اتمي و پايان بخشي فوري به تـمـامـي          
وجــوه نــظــامــي مــربــوط بــه بــرنــامــه          

در ايـن زمـيـنـه در           .   اسـت "   اي   هستـه 
شــمــاره قــبــل نــوشــتــه اي داشــتــيــم              

جنگ و بـيـانـيـه       " ٤٢٦انترناسيونال  ( 
از حســن   "   جـريــانــات مــلــي اســالمــي     

 )  صالحي
حقيقت اينست که اين شـکـاف و         
صف بندي مـتـقـابـل در اپـوزيسـيـون              
بورژوايي، بر خالف آنکه هرکدام ادعا      

" حس وطن پرستـي   " ميکنند نه از سر     
جالب اينست که همه اين وطـن        ( آنها  

پرستان دو آتشه هـمـچـون حـکـومـت             
ــري "  ــهـ ــامـ ــه          "   آريـ ــان بـ ــافشـ ــد نـ ــنـ بـ

و نـه از      )   حکومتهاي غربي بند است   
سر همراهي با رنجهـاي مـردم تـحـت            
حاکميت جمهوري اسـالمـي و يـا بـا              
هدف بازکـردن راه بـه خـيـابـان آمـدن                
مردم است، بلکه بخاطر ناروشن بودن      

ــلــف جــمــهــوري اســالمــي در               ــکــي ت
طـيـفـي کـه بـه          . معادالت غرب است 

دنبـال لـيـبـيـايـي کـردن ايـران اسـت،                  
نگران فضاي اعتـراض و سـرنـگـونـي            
طلبي در ميان مردم اسـت و بـه ايـن               
نتيجه رسيـده اسـت کـه بـايـد از هـم                  
اکنون براي خفه کردن انقالب راه ليبي   
را دنبال کند و مبلغ سياست تـعـرض          
نظـامـي غـرب بـه ايـران در شـرايـط                  

يعني از هم اکنون دارد   .  انقالبي باشد 
به استقبال حمله ناتو و غرب به ايـران          

. ميرود و خودرا براي آن آماده ميکند      
اينها از هم اکنون جلو افـتـاده انـد تـا              
پــيــشــتــاز ايــن بــاشــنــد کــه روزي کــه           
ــاي                ــق ــراي ب ــقــالب مــردم راهــي ب ان
جمهوري اسالمي باقي نگذاشته بـنـام     

از ناتو و آمريکا تـقـاضـا        "   ملت ايران " 
" بياييد و به ما کمک کـنـيـد        " کنند که   

و از اين طريق تالش کنند که انـقـالب    
امـا طـيـف      .   را سقط  و خـفـه کـنـنـد             

مقابل که پاسدار سـابـق گـنـجـي بـي               
محابا تر از همه آنهـا را نـمـايـنـدگـي               
ميکند، کمر همت به نجات حکومت      

اينـهـا بـطـور جـدي نـگـران              .   بسته اند 
سرنگوني جمهوري اسـالمـي تـوسـط          

البته پـيـش از       .   مردم انقالبي هستند  
گنجي يادمان نرفته است کـه دو سـه            
سال پـيـش حـزب مشـروطـه از زبـان                 
رهبـر آن زمـانـش داريـوش هـمـايـون                
اعـالم کــرد کـه اگــر بــه ايــران حــملــه               
نظامي شود کنار جمهـوري اسـالمـي         

دفــاع "   وطــن" خــواهــيــم ايســتــاد و از         
در عين حال از آمـريـکـا     .   خواهيم کرد 

و دولتهاي غربي تقاضاي پياده کـردن       
سياست تحريـم اقـتـصـادي  را کـرده               

 . بود
بنظر من ايـن شـکـافـهـاي کـنـونـي               
دقيقا از ناروشني اوضـاع و مشـخـصـا             
ناروشني سرنوشت جـمـهـوري اسـالمـي           

اينها اسالمي و ناسيونالـيـسـت و        .   است
دوم خردادي و سلطنت طلـبـشـان، نشـان           
داده اند که حاضرند تن به هـر خـواري و             

بـدهـنـد تـا جـلـوي           سياست متـعـفـنـي        
قــدرت گــيــري کــارگــران و مــردم را              

هر آلترناتيو و رويـکـردي در         .   بگيرند
سياستهاي اين جماعت جـا دارد جـز           

. رويکرد مردمي و انقالبي و انسـانـي        
و اين آن جنبه اي است که هـيـچـکـدام            
از اين طيفها و جريانات در تمام افـت        
و خيزهاي خود بهيچ وجه از آن عـدول         

اينـهـا اگـر بـفـرض مـحـال              .   نميکنند
برايشان قـطـعـي شـود کـه جـمـهـوري                

اسالمي با هميـن هـيـبـت مـنـفـور و                
منحوس و جنايتکار فعليش ماندنـي      
خــواهــد بــود، هــمــگــي بــه پــابــوس              
حکومت و ولـي فـقـيـهـش خـواهـنـد                 

و اگر بـفـهـمـنـد کـه جـمـهـوري                 .   رفت
اسالمي رفتني اسـت بـه پـابـوس هـر              
جنايتکاري خواهند رفت کـه بـتـوانـد           
مردم را از خيابانها جمع کند و نـظـام           
سرمـايـه و سـرمـايـه داري را حـفـظ                  

. اين تمام جوهر مسـالـه اسـت         .   نمايد
افت و خيزهايشان طي ده پانـزده سـال      
گذشته تا کـنـون را مـرور کـنـيـد تـا                   
روشن شود که اين يک تحليل نيسـت،        

سلطنت طـلـب هـاي        .   يک فاکت است  
قسم خورده اي نظير رضـا پـهـلـوي و              
همايون در دوره دوم خرداد بيک مرتبه       
طرفدار خاتمي شدند و متوجه شـدنـد         
که آخونـد خـوب و اهـلـي هـم وجـود                  

و بر عکس طيـفـهـايـي کـه يـک           .   دارد
بـودن  "   ضـد امـپـريـالـيـسـت         " عمر نان   

خودرا ميخورده اند وقتي کـه فضـاي          
داغ شـد، دکـان سـيـاسـي           "   رژيم چنج " 

ــه ســــوي غــــرب و                          ــان را بــ شــ
 .  نئوکنسراوتيستها باز کردند

يک نـکـتـه کـه بـايـد تـوجـه کـرد                    
اينست که اين نـه فـقـط اپـوزيسـيـون               
بورژوايي و راسـت ايـران، بـلـکـه کـل                
بورژوازي اسـت کـه در قـبـال اوضـاع               
سياسي در ايران دچـار سـردرگـمـي و             

و اين سـردرگـمـي اسـاسـا          .   ابهام است 
ناشي از فضاي سرنـگـونـي طـلـبـي و              
جلو آمدن آلترناتيو انقـالبـي در ايـران         

فضاي سياسي در ايران بـاعـث        .   است
ميشود که هيچ دولـتـي نـتـوانـد روي             
جمهوري اسالمي و ادامه حاکميـتـش       

حتي دولـتـهـايـي نـظـيـر           .   حساب کند 
چين و روسيه با احتياط و تـرديـد در             
ايران سرمايه گذاري مـيـکـنـنـد و در             
مراوداتشان تالش ميکنـنـد ظـاهـري         

در عـيـن حـال        .   منتقد بخود بگيـرنـد    
و از کنترل خـارج شـدن     "   خطر انقالب " 

اوضاع باعث مـيـشـود کـه بـورژوازي            
بين المللـي نـتـوانـد هـمـچـون بـرخـي                 
کشورهاي ديگر سياست مـداخلـه در         
ايران و يکسره کردن حاکمـيـت و روي         
کار کشيدن نيروهاي وفادار خودرا در       

اين بطـور خـالـصـه کـل           .   پيش بگيرد 
وضعيتي است که جبهـه بـورژوايـي و          
از جمله طيفهاي رنگارنگ بـورژوايـي        
را به سردرگمي و گـيـجـي و انشـقـاق               

ما کمونـيـسـتـهـا بـايـد           .   کشانده است 
همين سردرگمي و ناتوانـي بـورژوازي        
را جــلــوي چشــم کــارگــران و مــردم                

بگذاريم و قاطع و شفاف بـراي پـايـان            
دادن قطعـي نـه فـقـط بـه حـاکـمـيـت                   
جمهوري اسالمي، بلکه کل حاکميـت      

ضد انساني بـورژوازي در ايـران گـام             
 .*برداريم و راه نشان دهيم
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 3 ٤٢٦شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

مشاهده نميشود، بلکه هرروز شـاهـد        
مردم در  .   گسترش اعتراضات هستيم  

ابعاد گسترده خواهان سرنگوني رژيـم       
روحيه مبـارزه جـوئـي مـردم          .   هستند

باالست و اميد به سرنگوني در مـيـان         
مـردم از جـان خـود          .   آنها موج ميزند  

در مـاه جـاري تـا          .   مايه مـيـگـذارنـد      
کنون بيش از سيصد نفر  جان خود را          
در اعتراضات و درگيـريـهـا از دسـت            

ــد    ــراي           .   داده ان تــوده وســيــع مــردم ب
سرنگوني و تغييـر اوضـاع، دسـت از            

ديکتاتور سوريـه و    .   مبارزه نميکشند 
آخرين دژ ناسيوناليست مـيـلـيـتـانـت           
ــده                 ــات خــرد کــنــن ــر ضــرب عــرب زي

. اعتراضات مردم قـرار گـرفـتـه اسـت          
همه چيز گواه اين است که بشـار اسـد           
بدنبال سرنوشت بن علي و مـبـارک و           

 . قذافي روان است
همراه با فشار اعتراضات مردم،      

فرار نيروهاي نظامـي رو بـه افـزايـش             
فراريان ارتش با تشکيل ارتـش      .   است

ــه        "   آزاد و       ــظــامــي ســوري " شــوراي ن
حمالت خود عليه ارتش و نـيـروهـاي           
امنيتي را شدت بخشيده  و عملـيـات      
خود را به حومه دمشق گسترش داده        

حمله  صبح چهارشنبه شانـزده ام        .   اند
نوامبر نيروهاي فراري ارتش به واحـد        
حفاظت و اطـالعـات يـگـان پـدافـنـد               

هــوائــي ارتــش در شــهــر حــرســا در               
نزديکي پايتخت، حکايت از افـزايـش        
 . توان مبارزه مسلحانه مخالفين دارد

از نظر ديپلماتيک نيز فشـار خـرد         
. کننده اي بر رژيم اسد در جريان اسـت    
. ايــن فشــارهــا رو بــه افــزايــش اســت           

اتـحـاديـه عـرب، شـنـبـه گـذشـتـه در                   
اجالس خود عضـويـت سـوريـه را بـه              

اين، براي رژيـمـي کـه        .  تعليق در آورد 
ناسيونالـيـسـم عـرب پـرچـم و چسـب                

. دروني آن است، بسيار سنگين اسـت       
اتحاديه عرب و ترکيه در  ادامـه ايـن          
تصميم، در نشسـت روز چـهـارشـنـبـه             
" شانزده نوامبر خود، خواهان اتـخـاذ         

براي توقف سرکـوبـهـا و        "   تدابير فوري 
اجازه ورود ناظران به اين کشـور شـده           

اتحاديه  يک مـهـلـت سـه روزه را              . اند
براي رژيم اسد تعيين کـرده و تـهـديـد             
کرده است که به تحريم هـاي بـيـشـتـر              

ملک حسين پادشـاه    .   روي خواهد آورد  
اردن نيز خواهان کناره گيـري اسـد از            

سي و سه نفر از مـجـمـوع          .   قدرت شد 
چهل و نه عضو پارلـمـان کـويـت نـيـز               
طي نامـه اي بـه نـخـسـت وزيـر ايـن                   

کشور خواهان بسته شدن سفارت ايـن        
کشور در دمشق و تعطيـلـي سـفـارت            

ترکـيـه نـيـز       .   سوريه در کويت شده اند    
لحن خود عليه حکومت اسد را تندتر       
کرده است و بي سر و صدا به فـراريـان            
ارتش سوريه اجازه ميدهد که از خـاک        
ترکيه براي انجام عـمـلـيـات نـظـامـي             

 . استفاده کنند
فشار سياسي و ديـپـلـمـاتـيـک در            
ابعاد بين المللي نيز، در حال افـزايـش         

اتــحــايــه اروپــا، تــحــريــم هــاي        .   اســت
بيشتري را عليه حکومت اسـد بـکـار          
انداخته است و هيجده نـفـر ديـگـر از              
اعضا دولت را در ليست تحريـم قـرار          

دولت آمريکا نيز پـيـشـتـر         .   داده است 
. خواهان کناره گيري اسـد شـده اسـت          

فــرانســه ســفــيــر خــود را از ســوريــه               
حــکــومــت دمشــق   .   فــراخــوانــده اســت  

بيش از پيـش در حـال مـنـزوي شـدن                
 .است

اگر در نتيجه ايـن فشـارهـا رژيـم            
اسد به عقب نشيني و کناره گيـري از          
قــدرت تــن نــدهــد، اوضــاع حــادتــر              

در ايــن صــورت، احــتــمــال       .   مــيــشــود
وقوع جنگ تمام عيار داخلي و حـتـي         
دخالت نظامي خارجي به يک واقعيت      

در چنين وضعيتي اگـر،      .   بدل ميشود 
چـنـانـچـه تـهـديـد            -متحدين سوريـه     

به جـنـگ کشـيـده شـونـد،               -کرده اند 
جبهه جنگ گستـرده اي بـاز خـواهـد             
شد که پـي آمـدهـاي آن بـراي کسـي                 

آنچه مسلم اسـت،    .   قابل تصور نيست  
. اين است که رژيم اسد، رفتنـي اسـت         

 .  اما، روند اوضاع  پر ابهام است
تحوالت سـوريـه و سـقـوط رژيـم             
اسد تاثيرات چند جـانـبـه، عـمـيـق و               
تعيين کـنـنـده اي را در پـي خـواهـد                  
داشت که قابل مقايسه با پي آمدهاي       
سقوط بـن عـلـي، مـبـارک و قـذافـي                 

يکي از نتايج مستقيم سقـوط   .   نيست
حــکــومــت اســد، وارد شــدن  ضــربــه            

 -مــهــلــک بــر مــحــور اتــحــاد ســوريــه         
جمهوري اسالمي و متحدين آنهاسـت    
که ضد غربي و ضد اسـرائـيـلـي گـري             

تضعـيـف   .   محمل اتحاد آنها ميباشد   
اين جبهه، نيروهاي دست راسـتـي در          
اسرائيل را هـم کـه از ايـن وضـعـيـت                 

. ارتزاق ميکنند، تضعـيـف مـيـکـنـد          
ايــن خــود، زمــيــنــه رشــد نــيــروهــاي           
سکوالر در دو سوي کشمکش اعراب      
و اسرائيل و امکان دست يافتن به راه         
حلي براي مسئله فلسطين را در چشم        

 .  انداز قرار ميدهد
سقوط اسد پـايـان کـار و نـقـطـه                
اختتام يک دوره طوالني از ميدانداري      
ــيــســت            ــال ــاســيــون حــکــومــت هــاي ن
ميليتانت عرب اسـت کـه طـي چـنـد              
دهه، تماما و يا بخشا ميدان سياست     

پس از اسـد،      .   را در اختيار داشته اند    
راه براي حضور گرايشات و نـيـروهـاي         
ديگر در صحنه سيـاسـي سـوريـه بـاز             

چپ و نيروهاي سکوالر هـم،       .   ميشود

پس از چـنـد دهـه حضـور بـالمـنـازع                
ناسيوناليسم در ايـن کشـور، فـرصـت           
مي يابند که يکي از بازيگران صحنـه    

با توجه بـه تـجـربـه انـقـالبـات             .   باشند
اخير شمال آفريقا، آنچـه قـابـل پـيـش             
بيني است، اين است که اسالم ميـانـه         
و ناسيوناليسم پروغرب، دو بـازيـگـر          
اصلي صحنه سياسي سوريه خواهـنـد      

اين دو گرايش، در هماهنگي بـا        .   بود
قــدرت هــاي غــربــي و قــدرت هــاي              
منطقه اي مثل ترکيه و عـربسـتـان از         
هر اقدامي براي عقيم گذارن انـقـالب         

تالشي کـه از      .   کوتاهي نخواهند کرد  
بـعـيـد    .   مدتها قبـل آغـاز شـده اسـت           

بــنــظــر مــيــرســد کــه شــوراي مــلــي              
مخالفين اسد، تافته جدا بافته اي از          

 . همنوع ليبيائي خود از آب در آيد
سقوط اسد مستقيما در ايران اثر      

مردم ايران در سقوط رژيـم       .   ميگذارد
چـرا کـه سـقـوط يـک            .   اسد ذينفع انـد   

ديکتاتور ديگر و بيش از هر چيز يـک          
متحد رژيم اسالمي، ضربه مـهـلـکـي         

پـيـروزي   .   بر رژيم تـهـران خـواهـد بـود           
مردم سوريه، منبع الهام و نيروبـخـش        
مــبــارزه مــردم بــراي بــزيــر کشــيــدن            

از ايـن    . جمهوري اسالمي خواهد شـد     
جهت نيز ضروري اسـت کـه در کـنـار             
مردم سوريه در مبارزه براي سرنگوني   
حکومت اسد قـرار گـيـريـم، بـه آنـهـا                
ياري رسانيم و براي هـمـبـسـتـگـي بـا               

 .* آنها گام برداريم

 
 ! ...اسد رفتني است :سوريه

١از صفحه    

بنا بـه اخـبـار مـنـتـشـر شـده در                   
اتحاديه آزاد کـارگـران       (   سايت اتحاد  

کارگران شرکتهاي پيمـانـکـاري    )  ايران
پتروشيمي امير کبير از روز دوشـنـبـه         

 آبان در اعتراض بـه خـلـف وعـده             ١٦
در .   کارفرما دست به اعتصـاب زدنـد       

بدنبال اعتصـاب  :   " اين خبر آمده است   
کــارگــران پــيــمــانــکــاري پــتــروشــيــمــي      
اميرکبير در اواخر فروردين ماه که بـه        
همراه کارگران ديگر پتروشيمـي هـاي        
منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر انجـام      
شــد مــديــريــت ايــن پــتــروشــيــمــي بــه          
کارگران وعده تحقق خواستهايشان را      
داد اما همچون مديريت پتـروشـيـمـي         
بندر امـام بـطـور مـداوم از کـارگـران                
براي تحقق خواست هـايشـان مـهـلـت            

آخـريـن وعـده مـديـريـت ايـن              .   گرفـت 
پتروشيمي به کـارگـران بـراي تـحـقـق              

 آبـان بـود       ١٥خواست آنان حداکثر تا     
اما با فرا رسيـدن ايـن روز خـبـري از                
تحقق وعده ها نشد و به همين دلـيـل           
کارگران اين پتروشيمي از صـبـح روز          

 آبان دست بـه اعـتـصـاب          ١٦دوشنبه  

بنا بر همين خبر روز سه شـنـبـه          .   زدند
 آبان کارفرماي پتروشيـمـي امـيـر          ١٧

کبير براي در هم شکستن اعتصاب و       
جلوگيري از توقف توليد، تـعـدادي از         
کارگـران بـخـش تـعـمـيـراتـي شـرکـت                 

زيـر مـجـمـوعـه        ( پيمانکاري بسپاران   
ــنــدر امــام          ــتــروشــيــمــي ب را وارد   )   پ

کارخانه کرد که با اعتراض و مـقـابلـه          
کارگران اعتصابي امير کبير مـواجـه        
و به درگـيـري بـا آنـان مـنـجـر شـد و                     
نـهــايـتــا کــارگـران اعـتــصـابــي مــانــع            

 در ادامـه  .بکارگيري اين نيروها شدند 
 آبـان    ٢١اين اعتراضات  صـبـح روز          

مســئــولــيــن ايــن پــتــروشــيــمــي طــي          
مذاکراتي با کارگـران اعـتـصـابـي بـه             

 هـزار    ٥٠آنان وعده دادند مـاهـيـانـه           
تومان به عنوان کـارانـه بـه کـارگـران               
پرداخت خواهند کرد و ايـن کـارگـران           
ميتوانند از برخي امکانات رفاهي و        

هـمـچـون    . . .   تفريحي و بيـمـارسـتـان و        
 .کارگران رسمي استفاده کنند

 در آخرين مـذاکـراتـي کـه صـبـح             
اين روز بـيـن کـارگـران اعـتـصـابـي و                 

مسئولين پتروشـيـمـي انـجـام گـرفـت             
کارگران اعالم کردند کارانه و استفاده      
از امکاناتي که شما وعده مـيـدهـيـد            
هر لحظه قابل قطع شدن هسـتـنـد بـه            
همين دليل به جاي اين امتيازات، ما      
تا تحقق خواست اصلي خود مبني بر       
برچيده شدن شرکتهاي پـيـمـانـکـاري،          
خواهان اعمال رسمي برخي امتيازات     
از قبيل حق جذب، بـدي آب و هـوا،              

در فيشهاي حـقـوقـي       . . .   سختي کار و  
خــود هســتــيــم و بــه ايــن شــرط بــر                 

. سرکارهاي خود حاضر خواهـيـم شـد        
بدنبال طرح ايـن خـواسـتـهـا از سـوي               
کارگران، مسئولين ايـن پـتـروشـيـمـي           
ضمن درخواسـت از آنـان بـراي بـراي               
بازگشت بر سرکارهايشان، از کارگران     
دو روز براي اعالم نـظـر نـهـايـي خـود               

کــارگــران ضــمــن    .   مــهــلــت گــرفــتــنــد    
ــر                   ــا مــهــلــت دو روزه ب ــقــت ب مــواف
سرکارهاي خود بـازگشـتـنـد و اعـالم            

 ٢٣نمودند چنانچه صبح روز دوشنبه      
آبان مديريت پتروشيمي با خواستهاي     
آنان بطـور کـتـبـي مـوافـقـت نـکـنـد،                  

بالفاصله اعـتـصـاب خـود را از سـر                
 بنا بر همين گزارشات     .خواهند گرفت 

 آبــانــمــاه جــلــســه        ٢٣روز دوشــنــبــه      
مسئولين اين پتروشيمي بدون دعوت     
از نماينده هاي کارگران برگـزار شـد و        
پس از جلسه در مـقـابـل بـازخـواسـت             
اين نماينده ها به آنان  اعالم  شـد در             
اين جلسه در رابـطـه بـا خـواسـتـهـاي                
کارگران به نتيجه اي نرسيده انـد و بـا           

 ٢٤توجه به تعطيلي روز سـه شـنـبـه              
آبانـمـاه، کـارگـران مـي بـايـد تـا روز                   

 آبـان مـنـتـظـر پـاسـخ              ٢٥چهارشنبه   
امــا روز چــهــارشــنــبــه نــيــز        .   بــمــانــنــد

مسئولين اين پتروشيمي پاسـخـي بـه         
کارگران ندادند و نهايتا اعالم کـردنـد         
به خواست شما مي بـايـد راسـا خـود              

 .مدير عامل رسيدگي کند
بدين ترتيب مديريت پتروشـيـمـي       
تنها مشغول سردواندن کارگران اسـت      
و از عملي کردن خواستهاي کـارگـران         

 .طفره ميرود

طبق گفته كارگـران پـتـروشـيـمـي           
امــيــر کــبــيــر، مــديــر عــامــل ايــن               
پتروشيمي ازمديران قبلي پتروشيـمـي     
بندرامام بـوده اسـت  کـه درضـديـت                
وخصـومــت بــا کــارگــران شـرکــتــهــاي         

بـنـا بـر      .   پيمـانـکـاري مشـهـور اسـت          
اظهار اين کارگران، ايشان در دوره اي       
با فرصـت طـلـبـي بـه مـديـرعـامـلـي                  
پتروشيمي بـنـدر امـام  رسـيـد و بـا                   
همين خصلت براي مـدتـي کـوتـاه بـه             
مقام  يکي از معاونـيـن  وزيـر نـفـت                 
يعني رئـيـس شـرکـت مـلـي صـنـايـع                 
پتروشيمي ايران مـنـصـوب شـد امـا              
پس از انتخابات رياست جمـهـوري از         
مقام خـود عـزل گـرديـد وهـم اکـنـون                 
مديرعامل پتروشيمي اميرکبيراسـت    
که بـه بـخـش خصـوصـي واگـذارشـده               

کارگران پيمانکاري پتروشيمـي    .   است
امير کبير مشغول رايزني براي اتخـاذ       
تصميم مناسـب در مـورد وضـعـيـت             

 .پيش آمده هستند

 
 گزارشي از اعتصاب اخير كارگران پتروشيمي اميركبير
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افزون بر ميليونها سـنـد، فـيـلـم،            
عکس و شاهدان زنده، مـحـمـد جـواد           
الريجاني رئيس ستاد حقوق بشر قـوه        
قضائيه فراموش نمي کـنـد کـه خـود            
نــيــز تــوحــش جــمــهــوري اســالمــي را         

نشست تـخـصـصـي      " در  .   يادآوري کند 
 آبان در تـهـران      ۲۵که روز   "   حقوق بشر 

برگزار شد او در سخنان خود به تبيين        
موارد مختلفـي از قـوانـيـن قضـائـي              
اسالم در مقايسه با غرب پـرداخـت و          

غرب در تـفـسـيـر حـق شـريـک             :   " گفت
براي زن و مرد در خانواده مـي گـويـد            
مــرد يــا زن مــي تــوانــنــد غــيــر از                  
غيرهمجنس، همجنس را بـه عـنـوان          
شريک انتخاب کـنـنـد و احـتـمـاال بـر                
اساس اين تفسير در آينـده يـک گـربـه              
هم مي تـوانـد بـا يـک انسـان ازدواج                 

مالحت در گفتار  ايـن کـرگـدن          . "   کند
خبيث را بايد در بـيـنـش اسـالمـي و               
تلقي امثال اينها در مـورد انـتـخـاب            
آزاد انسانها در رابـطـه خصـوصـي و              
شريک زندگي خـود جسـتـجـو کـرد و               
مقايسه انسان با گربه از طرف ايشـان      

متخصص .  خارج از اين معيار نيست 
در انـتـقـاد از        "   حقوق بشـر اسـالمـي      " 

حـقـوق بشـر      :   " غرب اظهار مـي دارد      
غربي مي گويد شالق شکنـجـه اسـت          
در حالي که در تفسير ما شـالق بـراي       
مجرمي کـه حـکـمـش شـالق اسـت،               

و در توضيـح   " .   تنبيه و مجازات است   
قصـاص بسـيـار      :   " قصاص مي گـويـد    

زيبا و مهم است و به نوعي از حـقـوق      
افراد در جامعه دفاع مي کند و حاکم        
نقش دفاع از حقوق و همچنين تـرويـج    
بخشايش را دارد و مي توان گفـت در          

او سـپـس بـه        ! "   قصاص حـيـات اسـت      
دفاع از احـکـام اعـدام و هـمـچـنـيـن                  
اعدام اطفال و نـوجـوانـان پـرداخـت و              
سنگسار را قانون شرع و عرف و الزم         

 . االجرا اعالم کرد
اظهارات محمد جواد الريـجـانـي       
بيان خالصه تـوحـش و درنـده خـويـي              

احکامي کـه بـيـش از         .   اسالمي است 
سه دهه بر زندگي و سـرنـوشـت مـردم             
ايران حاکم بوده و جراحات خود را بـر           
پيکر و روان ميليون ها نـفـر گـذاشـت            

در غرب پيشرفت تمدن و عمـق       .   است
مبارزات آزاديخواهانه مردم توانستـه      

است ارتجاع مذهبي را عقب برانـد و         
احکام قضائي به عنوان ابـزاري بـراي          
مصون داشتن جامعه و مـمـانـعـت از           

امـا  .   تکرار ناهنجاري ها بکار ميرود    
احکام اسالمي بر مبناي ايجاد رعـب     
و وحشت در جامعه و گسترش شـيـوه          
هاي قبيله اي انتـقـام جـوئـي اسـتـوار              

لذت ساديستـي رئـيـس سـتـاد           .   است
حــقــوق بشــر اســالمــي وقــتــي دربــاره         
قصاص صحبت مي کـنـد و احـکـام             
قطـع دسـت و پـا، در آوردن چشـم و                   

مـي خـوانـد،      "   زيبا و مـهـم     " کشتن را   
گوياي ماهيت حقوق بشر در قـوانـيـن         

قوانينـي بـازمـانـده از         .   اسالمي است 
خونخوار ترين سنتهاي عصر حجر که      
از زير خروارها خـاک و زبـالـه بـيـرون                
آورده شده تا در قرن بيست و يـکـم از             
حکومت غارت و چـپـاول و جـنـايـت              

حقوق بشر اين قوانين    .   محافظت کند 
هم  فقط مي تواند دلخواه دايـنـاسـور       
هــاي خــبــيــث و کلــه پــوک اســالمــي            

  .* باشد
تغيير دولتها در يونان و 
 ايتاليا و ادامه بحران

 
 نوامبر در سالروز تـظـاهـرات        ۱۷

 بــه   ۱۹۷۳عــظــيــمــي کــه در ســال             
سرنگوني دولت نظامي سرهنـگ هـا        
در يونان انـجـامـيـد، هـزاران نـفـر در                 
خيابان هاي آتن دسـت بـه تـظـاهـرات             

هزاران پلـيـس در خـيـابـانـهـاي             .   زدند
مرکز شهر آتن مستقر شده بـودنـد تـا           
اعتراضات مردم را بر عليه سـيـاسـت         
رياضت کشي دولت ائـتـالفـي يـونـان            

پليس با گاز اشـک آور       .   سرکوب کنند 
به مردم حمله کرد و تظاهر کنـنـدگـان          
با بمب هاي آتشزا به مقابله با پلـيـس          

اعـتـراضـات وسـيـع مـردم           .   پرداختند
عليه سياستهاي رياضت اقـتـصـادي،        
سرمايه داري حاکم بر يونان را تـحـت          
فشار گذاشت و دولت جورج پاپاندرئو      
جاي خود را به يک دولت ائتـالفـي بـه            

.  رهــبــري لــوکــاس پــاپــادمــوس داد          
 سـال مـعـاون        ۸پاپادموس به مـدت       

پيشين رئيس بانک مرکزي اروپا بـوده        
همزمان در ايتالـيـا نـيـز دولـت          .   است

بــرلســکــونــي ســقــوط کــرد و مــاريــو          
. مونتي مامورتشکيـل کـابـيـنـه شـد           

لقبي کـه مـردم بـه        "   ( دولت بانک " اما  
در )   دولــت جــديــد ايــتــالــيــا داده انــد         

ــع                ــوانســتــه اســت مــان ــت ــا ن ــي ــال ــت اي

اعتراضات مردم بـر عـلـيـه سـرمـايـه              
روز پنجـشـنـبـه      .   داران اين کشور شود   

ــفــر از                    در شــهــر مــيــالن صــدهــا ن
دانشجويان بـر عـلـيـه نـخـسـت وزيـر                 
ــه                 ــتــي دســت ب جــديــد مــاريــو مــون
تظاهرات زدند و به طـرف سـاخـتـمـان            
اتحاديه بانک هـا تـخـم مـرغ پـرتـاب                

تـظـاهـرات بـا حـملـه پـلـيـس                .   کردنـد 
مــواجــه شــد و دانشــجــويــان پــاســخ             
حمالت پليس را با فشفشه هاي آتـش        

ماريو مونـتـي بـا شـعـار           .   بازي دادند 
مبارزه بـا فسـاد مـالـيـاتـي و رشـوه                  

ولـي هـم     .   خواري به ميدان آمده اسـت   
اين استاد اقتصاد سرمايه داري و هـم        

 ۱۹۰۰مردم بخوبي مـي دانـنـد کـه             
مليارد يوروي بدهکاري دولت ايتاليـا      
را نـمــي تـوان بـا اصــالحـات نــاچـيــز                

هـمـچـنـان کـه فسـاد و             .   پرداخت کرد 
رشوه خواري را نمي شود از سـرمـايـه           

فشـــار بـــحـــران    .   داري جـــدا نـــمـــود       
اقــتــصــادي بــيــش از پــيــش بــدوش             
کارگران و زحمتکشان ايتاليا خـواهـد        

تـظـاهـرات دانشـجـويـان مـيـالن             .   بود
نشان داد که مردم اعتمادي به دولـت         

 .جديد هم ندارند
تغيير دولت در يونـان و ايـتـالـيـا             
نشان دهنده اوضاع وخيـم اقـتـصـادي          
است که اروپا در آن دسـت و پـا مـي                

نخست وزيران جـديـد در هـر دو            .   زند
کشــور ســالــهــا در رديــف مــجــريــان            
سياست هاي اتـحـاديـه اروپـا بـوده و               
قــرار اســت کــه ســيــاســت هــاي ايــن             
اتحاديه و بانـک مـرکـزي اروپـا را بـه                

اين سياست هـا بـدهـي        .   اجرا بگذارند 
عظيم دولـت هـا را بـدوش اکـثـريـت                
عظيم مردم حقوق بگير مي گـذارد و         
بــا کــم کــردن دســتــمــزد هــا، حــقــوق             
بــازنشــســتــگــي وحــذف خــدمــات              
اجتماعي زنجير هاي بردگـي آنـهـا را           

بـعـد از يـونـان و           .   محکم تر مي کند   
ايتاليا کشـور هـاي ديـگـري نـيـز در                 

در اسـپـانـيـا بـهـره           .   صف ايستاده اند  
 درصد رسيده   ۷اوراق قرضه دولتي به     

اين بهره باال نشـان دهـنـده بـي            .   است
ــيــا در               اعــتــمــادي بــه دولــت اســپــان

يـونـان،   .   بازپرداخت قروض خود اسـت    
ايتاليا و اسپانيا فـقـط نـوک کـوه يـخ                

دامـنـه   .   بحران اقتصادي اروپا هستند   
اين بحران هنوز در حال گسترش است       
و بي تـرديـد دولـتـهـا پشـت سـر هـم                    
ســقــوط خــواهــنــد کــرد و دولــتــهــاي           
ديگري جاي قبلي ها را بـراي مـدتـي           

 .*کوتاه خواهند گرفت
 

جمهوري اسالمي بار ديگر با بـي       
شرمي تمام در رسـانـه هـا از تـايـيـد                 

قـتـلـهـاي     "  تن متهـمـان       ٣حکم اعدام   
 سـال    ٩.   خـبـر داد    "   محـفـلـي کـرمـان       

 تن بسيجي در شـهـر کـرمـان            ٦پيش  
تحت تاثير سـخـنـان مصـبـاح يـزدي               

قتلهـا  .   زن و مرد زدند٥دست به قتل  
در کمال خـونسـردي و بـه شـکـل بـي                 

ايـن  .   رحمانه اي صـورت گـرفـتـه بـود           
جنايت سروصداي زيادي بـپـا کـرد و            

. بعد از مدتي متهمان دستگير شدنـد      
متهمان مدعي شدند که به اين نتيجه 

مـهـدور   " رسيده بودند که مـقـتـولـيـن            
در .   هستند و بايد کشتـه شـونـد        "   الدم

ابتدا که جـنـايـت بـرمـال شـد کـامـال                 
مشخص بود که اينها از پشـتـيـبـانـي           

عـلـيـرغـم     .   حکومت برخوردار هستند  
اين جنايت هولناک قاتـلـيـن آن زمـان            
بخشيده شدند و خـانـواده مـقـتـولـيـن              
تــهــديــد گــرديــدنــد کــه مــوضــوع را             

اکنون سوال ايـنـسـت       .   پيگيري نکنند 
 سـال ايـن       ٩که چه شـده کـه بـعـد از               

متهمان از سوي حکـومـت بـه اعـدام            
محکوم شدند و قصد دارنـد حـکـم را           
به اجرا گذارند؟ گفته ميشود که اينها    
حاميان خود را در دستگاه حکومتـي       
که خود بـزرگـتـريـن مـاشـيـن قـتـل و                  
جنايت است از دست داده اند و حـاال           
دارنــد قــربــانــي ســبــعــيــت جــمــهــوري        

 .اسالمي ميشوند
مصباح يزدي صـدور فـتـوا بـراي           
قتل را تکذيب کرده است اما تـاکـيـد           

سخنانش در کرمـان بـر     : "   " کرده است   
اساس منابـع مـعـتـبـر  فـقـهـي بـوده                   

ايشان بر اساس شـرع مـقـدس        " .   است
در ســخــنــرانــي در کــرمــان از جــملــه            
اينگونه فرمان قـتـل مـردم را صـادر             

اگر کسي خـالف شـرعـي      :   " کرده است 
مرتکب شود مومنان وظيفه دارند بـه       
او تذکر دهند، در مرحله بعد وظـيـفـه       
دارند که به پليس معرفي اش کـنـنـد،          
و اگر بعد از چند بار بـه ايـن نـتـيـجـه                 
رسيدند که پليس و دستگـاه قضـايـي          

کـنـنـد،       نيز اين افراد را مجازات نمـي      
توانند دست به کـار شـده          خودشان مي 

و خاطيان را بـه سـزاي اعـمـال خـود                 
متهم رديـف اول قـتـلـهـاي            . "   برسانند

زنجيره اي در کرمان شخصـي بـه نـام            
انگيزه قتلها را اينـگـونـه       "   مصطفوي" 

   كردن  پاك ما براي:   " تشريح کرده است  

   از فساد، افـراد را شـنـاسـايـي              جامعه
 و      رسـانـديـم       مـي       قتـل     و به    كرديم  مي
   عـمـلـكـرد قـوه             بـه      هم    اعتقادي   هيچ

مـا  .       نداريم  انتظامي    و نيروي    قضاييه
   افراد آنـهـا را بـه            اين    از بازداشت    پس
 و در آنـجـا            بـرديـم     مي    پدرم    پسته   باغ
   اسـتـخـاره         با تسـبـيـح     هر قرباني   براي
   بـود، يـعـنـي        ٦اگر عـدد      .   كرديم  مي

 او را         و بـايـد          آمـده       خـوش    استخاره
  هـا هـم        قـتـل        اين در تمام.   كشتيم  مي

 افـراد را          اين آمد و ما هم  مي٦عدد  
   امـوال      سـپـس  .      رسـانـديـم       مي    قتل   به

 افـراد        و بـه        داشتيم   را برمي    مقتوالن
کـامـال   . "      داديـم     مـي      نيازمند صدقـه  

روشن است که اين متـهـمـان قـربـانـي             
تفکرات جنايت بار آيت اهللا ها شـدنـد       
و در اينجا بخصوص شخص مصبـاح       

در حوزه هاي عـلـمـيـه اسـاسـا             .   يزدي
تعليم آن علمي که مدعي آن هسـتـنـد          
بر مبناي اين است که انسـانـهـا ذاتـا             
تمايل به گناه دارند و اگر به راه راسـت    
هدايت نشدند مـهـدور الـدم هسـتـنـد             
يعني ريختن خون شان واجب شـرعـي       
است و زودتر بايـد  ايـنـکـار صـورت               
گيرد تا اشاعه گناه و فـحـشـا کـمـتـر              

 .باشد
رسانه هـاي حـکـومـتـي بـر ايـن                

گذاشتنـد  "   قتلهاي محفلي "   قتلها نام   
تا شايد بسيج و کـل حـکـومـت را از               

اما تجربـه سـي     .   اين قتلها مبرا کنند   
دو ساله همه مـا بـه مـا ثـابـت کـرده                  
است که خود حـکـومـت هـم جـز ايـن                
ــان               ــدام بســيــجــي ــديشــد، اق ــمــي ان ن
درکرمان اقدامي ابـتـدا بـه سـاکـن و               

بلـکـه ادامـه      . نبوده است" خود سرانه" 
مــنــطــقــي روش و عــمــل جــمــهــوري           

بــهــرحــال جــمــهــوري   .   اســالمــي اســت  
اسالمي قصد دارد که اين متهمان را        
اعدام کند تا هم رد پـاي خـود را در                
اين قتلها پاک کرده باشد و هم وحشت        

امـا  .   بيشتري در جـامـعـه بـيـفـکـنـد              
عدالت واقعي حکم ميکند عـالوه بـر         
اين متهمان، مصباح يزدي، و کـلـيـه           

. آيت اهللا ها به دادگاه کشـيـده شـونـد            
چرا که متهم اصلي اينها مـيـبـاشـنـد            

اين .   که مسبب تحريک متهمان بودند    
اگـر  .   اعدام هـا بـايـد مـحـکـوم شـود               

جامعه بخواهد شاهد چنين قتلهـايـي       
نباشد بايد آن دستگـاهـي کـه چـنـيـن              
افرادي را پرورش ميدهد و در حمايت       
خود ميگيرد و خود يک دستگاه تمـام        
عيار جنايت و قتل است مـحـکـوم و             

 ..*متالشي شود
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زنجيره انساني در دفاع از :ليبي

 ! آزادي هاي سياسي
 نـوامـبـر دهـهـا         ١٦روز چهارشنبه   

هزار نفر از مردم طرابلس در لـيـبـي در            
دفــاع از آزاديــهــاي ســيــاســي و صــلــح           

در ايـن    .   زنجيره انسانـي  بـرپـا کـردنـد            
تعامل و مـداراي     " حرکت مردم خواهان  

، تالش براي ساخـتـن      " نيروهاي سياسي 
تعدد "ليبي جديد بدون جنگ و همراه با 

مختلف شده و اعالم کردند که در       "   آراء
دفاع ازآزاديهاي سياسي کوتاه نخواهند 

برخـي ار بـرگـزار کـنـنـدگـان ايـن                 .   آمد
حرکت نمادين در مصـاحـبـه هـايـي بـا              
خبرگزاريهاي جهاني، نگراني هاي خود   
را از خطر وقوع جـنـگ داخـلـي اعـالم               
کــرده و از دولــت مــوقــت ايــن کشــور              
خواسته  اند که زمينه هاي شرکت همه        
گروهها در ساختن ليبي جديد را فراهم        

بــرخــي از شــخــصــيــت هــاي        .   نــمــايــنــد
ــروهــاي ســکــوالراز              ــي ــرات و ن دمــوک
اظهارات مقامات دولـتـي مـبـنـي بـر              
ــعــه و اســالم در                   ــت دادن شــري دخــال
قانونگذاري جديد، ابراز نگراني کرده و       
خواهان تـالش بـراي طـرح و تصـويـب               
قوانين مدرن و بـدون دخـالـت مـذهـب               

  . شده اند
تظاهرات هزاران نفره : کويت

 در برابر پارلمان 
در طول هفته هاي اخير اعتراضات 

. مردم در کويت نيز آغاز گشـتـه اسـت           
اين اعتراضات بيشتـر مـتـوجـه فسـاد             
مالي  وزراي دولت و برخي نمايـنـدگـان          
مــــجــــلــــس ايــــن کشــــور بــــوده و                 
تظاهرکنندگان در هـفـتـه اخـيـر بـارهـا              
خواهان پايان دادن به فساد مالـي شـده          

در ادامـه ايـن اعـتـراضـات و بـي                .   اند
توجهي دولت اين کشور به خواسـتـهـاي     

 نــوامــبــر   ١٦مــردم؛ روز چــهــارشــنــبــه       
تظاهراتي با شرکت هزاران نفر در برابـر         

تـظـاهـر    .   محل مجلس بـرگـزار گـرديـد         
کنندگان در ادامه اعتراضاتشان موفق     
شدند وارد مجلس شده و نشـسـت ايـن            

در ايـن حـرکـت        .   مجلس را بر هم بزنند    
اعــتــراضــي مــردم  خــواهــان بــرقــراري          
آزاديهاي سياسي و استغـفـاي دولـت و           

دولت و . رئيس محلس اين کشور شدند
نمايندگان مجلس که از ايـن اعـتـراض          
مردم و وارد شدنشان به داخل ساختمان 
مجلس سراسيمـه شـده بـودنـد، تـالش             
کردند با دادن وعده و وعيدهايي مـردم        
را آرام نمايند، که موفق نشـده و مـردم            
توانستند در داخل مجلس اعتراضشان    

درا دامـــه ايـــن       .   را ادامـــه بـــدهـــنـــد      
اعــتــراضــات نــيــروهــاي امــنــيــتــي بــه          
درخواست وزير کشور بـه مـردم حـملـه             
کرده، ضمن تهديد با زور اسلحـه مـردم         

بـرگــزار  .   را از مــحـلـس بـيــرون کـردنــد            
کنندگان اين تطاهرات تاکيد کـرده انـد         
که در رورهاي آينده به اعـتـراضـاتشـان           

  .ادامه خواهند داد
افرايش فشارهاي : سوريه

ادامه ! جهاني به رژيم اسد 

 !انقالب مردم
 

رژيم بشار اسد اين هفته زير بيشتر      
در اين هفته تظاهرات . فشار قرار گرفت

. سراسري بر علـيـه رژيـم ادامـه داشـت             
اتـحـاديـه    "   ديپـلـمـاسـي فـعـال        " همزمان  

عرب براي اعمال فشار بيشتر بـر رژيـم        
براي پايان دادن به سرکوب مردم ادامـه        

در اين هفته اولتيماتوم دو هفته . داشت
اي اتحاديه عرب به رژيم سوريـه پـايـان           

در طول همين دوهفتـه بـيـش از           .   يافت
 نفر هـمـزمـان بـا مـذاکـرات ايـن                ٢٠٠

اتحاديه با رژيم اسد تـوسـط نـيـروهـاي             
اعتراضات صدها . امنيتي کشته شدند

هزار نفري در اکـثـر شـهـرهـاي سـوريـه                
نقطه اوج اعتراضات روز . برگزار گرديد

 نوامبر و با شعار اخراج رژيم    ١١جمعه  
 ٢٠٠اسد از اتحاديه عرب در بيش از          

بـراسـاس   .   شهرو منطقه برگـزار گـرديـد       
گـزارشــات مــنـتــشـر شـده در ايــن روز               
ميليونها نفر در اکثر شـهـرهـاي بـزرگ             
دســت بــه تــظــاهــرات زده و خــواهــان              

تـظـاهـراتـهـا      .   سرنگوني رژيم اسد شدند 
در کانون هاي اصلي انقالب سوريـه در         
شهرهاي حلب ، حـمـا ، شـهـرک هـاي                 
اطراف دمشق ، حمص ، الذقيه ، درعا  
، ادلب ، صنمين و دير بر، بانياس وبـا           

در .   شرکت گسترده مردم برگزار گـرديـد      
اين روز نيروهاي امنيتي به تـظـاهـرات          
هاي مردم در شهرهاي حما ، حمـص و           

 نـفـر را       ١٨درعا حمله کرده بـيـش از           
 نـفـر را زخـمـي           ٤٠کشته و نزديک بـه        

در تحولي ديگر  در بخش هايي . کردند
از سوريه سربـازان جـدا شـده از ارتـش               

را تشـکـيـل داده و          "   ارتش آزاد سوريه  " 
اعالم کرده اند که عمليات مسـلـحـانـه           
براي مقابله با حمالت نيروهاي دولـتـي        

بنابر گـزارش    .   به مردم را آغاز کرده اند    

رويترز و خبرگزاري فرانسه روز دوشنبه      
آزاد "  نوامبر نيروهاي مسلح ارتش   ١٤

در استان جنوبي ايـن کشـوردر         "   سوريه
درعا، عمليات گسترده نظامي برعليـه      

مـنـابـع خـبـري        .   رژيم را آغاز کـرده انـد       
اعالم کرده اند که در جريان درگيريهاي       

 ٧٠نظامي با نيروهاي دولتي نزديک به 
در مـيـان     .   نفر در ايـن روز کشـتـه انـد             

 سـربـاز ايـن        ٤٠کشته شدگان در کنار      
 از مـردم غـيـر          ٣٠ارتش، نـزديـک بـه          

مـخـالـفـان     .   نظامي نيز ديده شده اسـت      
رژيم سوريه  و فـعـالـيـن شـبـکـه هـاي                   

ارتـش آزاد    " مقاومت مردمي به همراه      
اعالم کرده اند که بر بخش هايي " سوريه

از استان درعا تسلط داشته و نيروهـاي       
دولتي را وادار به عقـب نشـيـنـي کـرده              

ــد ــيــه اي کــه عصــر روز                 .   ان ــان ــي در ب
ارتـش  "  نوامـبـر تـوسـط         ١٦چهارشنبه  
در حماه مـنـتـشـر گـرديـد،           "   آزاد سوريه 

گزارش شده است که عملياتهاي نظامي 
ايــن ارتــش در حــال گســتــرش بــوده و              
نيروهاي نظامي اين ارتش موفـق شـده         
اند يک پايگاه اطالعاتي و نظامي رژيم       
در اطراف دمشق، چندين مرکز نظامي    
در حماه و بانياس رامـورد حـملـه قـرار              
داده و تعدادي از نيـروهـاي سـرکـوبـگـر             

 . دولتي را کشته و دستگير نمايند
آمريکا و اتحاديه اروپا در هـمـيـن          
هفته دهها مقام رژيم سوريه را تـحـريـم       

فرانسه سـفـيـرش را از دمشـق             .   کردند
فراخـوانـده و اتـحـاديـه عـرب چـنـديـن                  
نشست در مورد سـوريـه بـرگـزار کـرده              

بر اساس آخرين اخـبـار اتـحـاديـه        .   است
عرب روز چهـارشـنـبـه ضـمـن تـعـلـيـق                  
عضويت سوريه در اين اتحاديه، به رژيم 
اسد اولتيماتوم داده اسـت بـه سـرکـوب            

درا دامـه تـحـوالت        .   مردم پايـان دهـد     
مربوط به سوريه و افزايش فشـارهـا بـر           
رژيم، نيروهاي تـروريسـت حـزب اهللا و            
برخي مقامات جمهوري اسالمي دوباره 
حمايت کاملشان را از رژيم اسد اعـالم         

الزم به يادآوري اسـت کـه در           .   کرده اند 
طول بيش از هشت ماه از آغاز انقـالب         
مردم در سوريـه بـر عـلـيـه رژيـم اسـد،                  

 نفر کشته، دهها هـزار  ٤٠٠٠نزديک به   
 هزار نفر توسط ١٨نفر زخمي و بيش از 
  .رژيم دستگير شده اند

عبداهللا صالح دوباره وعده :يمن
 !رفتنش را داد

در ادامه اعتراضات مردم بر عليه       
رژيــم صــالــح در هــفــتــه گــذشــتــه نــيــز            
تظاهراتهاي مردم بر عليه رژيـم ادامـه          

در اين ميان رژيم صالح دوبـاره        .   داشت
اعالم کرده است که در حال بررسي طرح 
شوراي همکاري خليج براي رفع بـحـران        

 ١٥روز سه شنبه    .   اين کشور مي باشد   
نوامبر صالح اعالم کرد که تا سـه مـاه           

ديگر از قدرت کناره گيري کرده وراه را         
. باز خـواهـد کـرد      "   انتخابات آزاد " براي  

در واکـنـش بـه مـوضـعـگـيـري صـالـح                  
آمريکا بار ديگر از  صالح خواست کـه          

از قدرت  "   خشونتها" براي پايان دادن به     
در کـنـار ادامـه        .   کنـاره گـيـري نـمـايـد          

اعتراضات مـردم، ارتـش و نـيـروهـاي             
مسلح اين کشور عمال دو شقـه شـده و             

بخشا جنگ داخلي در جنوب و غـرب          
رژيم صالح فقـط  .   اين کشور ادامه دارد   

بر صنعا پايتـخـت ايـن کشـور تسـلـط               
داشته و نيروهاي وفادار رژيم را در ايـن         

بـر اسـاس     .   شهـر مسـتـقـر کـرده اسـت            
گزارشات در هفـتـه گـذشـتـه در ادامـه               
سرکوب اعتراضات مـردم در صـنـعـا،           

 . نفر کشته شده اند١٤نزديک به 

 بازتاب هفته
 

رويدادهاي منطقه در 
 !يک نگاه

 محمد شكوهي   

 مـاه  ٨ هزار معلم بازنشسته  ٣٠   
ايـن سـرتـيـتـر        .   است حقوق نگرفته انـد    

. خبري در رسانه هاي حكومـتـي اسـت         
بنا به گزارش سايت خبر آن الين رئيس        
کميسون آمـوزش و پـرورش مـجـلـس              

بنا بر اطـالعـاتـي       " اسالمي گفته است    
 هـزار    ٣٠ تا    ١٦که به مجلس رسيده،     

نفر از معلماني که امسال بـازنشـسـتـه           
 ماه اسـت حـقـوق نـگـرفـتـه            ٨شده اند،   

 علي عـبـاسـپـور تـهـرانـي دربـاره               ".اند
مشکالت معلمان بازنشـسـتـه در مـاه           

مجلس کامال موافـق  : " هاي اخير گفت 
است مشکالت معيشتي مـعـلـمـان از          
طريق افزايش حـقـوق، کـم شـود، ولـي              
متاسفانه اقدامات اشتباه و نسنـجـيـده        
مســئــوالن آمــوزش و پــرورش، بــراي           
معلمـان بـازنشـسـتـه امسـال مشـکـل               

 ماه اسـت، حـقـوق        ٨ايجاد کرده و آنها     
يـعـنـي مـجـلـس         . . "   دريافت نکرده انـد    

دارد گـــنـــاه را گـــردن صـــنـــدوق                     
بازنشستـگـي مـي انـدازد و صـنـدوق               
بازنشستگي هم معلمان را به مـجـلـس         

نتيجه اين کشاکش يـک     .   ارجاع ميدهد 
 ٣٠مفتخوري تمام عيار از معـيـشـت          

 هـزار    ٣٠.   هزار معلم بازنشسته اسـت     
معلم بازنشسـتـه بـعـد از سـالـهـا كـار                  
دشوار معلمي و زنـدگـي در زيـر خـط               
فقر، آنهم در شرايطي كه هر روز قيـمـت     
ها افزايش مي يـابـد و گـرانـي بـيـداد                 
ميكند، حتي از دريافت حقوق ماهانـه       

اين يـك جـنـايـت        .   خود محروم شده اند   
آشكار است كه سالهاست در حاكمـيـت       
جمهوري اسالمي به پديده اي گسـتـرده        

ايـنـجـا    .   و اجتماعي تبديل شـده اسـت        
سخن از معلماني است كه سـالـهـاسـت          
در شرايط سخت و دشوار بـا كـمـتـريـن             

. حــقــوق و دســتــمــزد كــار كــرده انــد               
معلماني كه در حـاكـمـت رژيـمـي كـه                
حكومتش و آمـوزش و پـرورشـش بـر              
حاكميت اسالم و تـفـتـيـش عـقـايـد و                 
سانسور و خفقان و آپـارتـايـد جـنـسـي               
حاكم است و تحقير و توهـيـن هـر روزه          
بخش دائمي كارش بوده است و اكـنـون         

اين معلمان بعد از بازنشـسـتـگـي نـيـز             
بايد براي نقد كردن حقوق ماهانه خـود         

جـدا  .   با مفتخوران حکومت بجـنـگـنـد       
از اين معلمان در همين هفـتـه خـبـرهـا         
حـاكـي از تـجـمـع مـعـلـمـان اخـراجــي                   

. پــيــمــانــي در مــقــابــل مــجــلــس بــود          
جمهوري اسالمي آموزش و پـرورش را        
نيز به عـرصـه چـپـاول پـيـمـانـكـاران و                  

. واسطه هاي كاري تبـديـل كـرده اسـت           
حاال معلماني هستند كه سـالـهـا كـار            
ــوســط                 مــيــكــنــنــد امــا مــوقــت و ت
پيمانكاران با حقوق بمراتـب كـمـتـر از            
معلمي كه در استخدام رسـمـي اسـت،           

. بصورت پيماني به كار گرفته ميـشـود       
و هــر وقــت هــم مـيــخــواهــنــد از كــار              

در يــك كــالم     .   اخــراجشــان مــيــكــنــنــد   
معلمـان بـخـشـي از طـبـقـه کـارگـر و                    
مزدبگيران اين جامعه هستـنـد كـه بـا            
دستمزد زيـر خـط فـقـر، سـپـرده شـدن                 
استخـدام بـخـش بسـيـاري از آنـان بـه                  
دالالن مفتـخـور و نـبـود يـك حـداقـل                 
استاندارد آموزشي و خفقان و سـانسـور     
در شرايط شاقي از زندگي و كـار بسـر            

مـعـلـمـان بـارهـا بـر سـر ايـن                  .   ميبرند
. وضعيت اعتراض و مبـارزه كـرده انـد          

معلمان حق التدريسـي بـارهـا مـبـارزه            
اين وظيفه معلمـان راديـكـال        .   كرده اند 

و چپ است كه معلمان و مـبـارزاتشـان        
را حــول خــواســتــهــاي روشــنــي چــون             
افزايش فوري دستمزدهايشان در سطـح      
يك زندگي انساني، كوتـاه شـدن دسـت           
پيمانكاران از محيط هاي كار، كـوتـاه         
شدن دست انـجـمـن هـاي اسـالمـي از                
مراكز آموزشي و آمـوزش و پـرورشـي            

با بيـانـيـه    .   انساني و مدرن متحد كنند    
ها و قطعنامه هايشان اين خواستها را        
اعالم كـنـنـد و نـيـز صـداي اعـتـراض                  

 مـاه    ٨معلمان بازنشسته اي باشند كه      
صـداي اعـتـراض      .   حقوق نگـرفـتـه انـد       

معلمي باشند كه سالها تـوسـط دالالن       
به کار کشيده شده اند و امـروز از كـار              

 مـعـلـمـان    خواست   .   بيكارشان كرده اند  
اينست و بارها در اعتراضاتشان بـيـان         

منزلت معيشت حق مسلـم  :   " شده است 
 ".  ماست

 
  ماه است ٨ هزار معلم بازنشسته ٣٠

 حقوق نگرفته اند
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هجده هزار نـفـر از مـردم در مـيـدان                 
در بـرلـيـن     .   اصلي اين شهر خبر ميداد   

. جمعيت را ده هزار نفر بـرآورد كـردنـد      
نظير اين حركت در كانادا در تورنتو و        
ونكوور و در هلند در آمسـتـردام نـيـز             

در انگليس نيز مدتي    .   در جريان است  
است اين حركـت شـروع شـده اسـت و               
خــبــرهــا حــاكــي از در پــيــش بــودن               
بزرگترين اعتصابات كارگري در ايـن        

تــرس از ايــن اوضــاع         .   كشــور اســت   
باعث شده كه پليس انگليس با تهديد       
اشغال كنندگان ميدان مركزي شهر از      

. آنها بخواهد كه ميدان را تخليه كنند      
در پارک زوکوتي نيويورک سـه شـنـبـه            
اين هفته نيمـه هـاي شـب پـلـيـس بـه                  
اشغال کنندگان کـه اکـثـرا در خـواب              
بودند حمله کـرد و تـالش نـمـود ايـن                
پارک را که نام آنـرا مـيـدان الـتـحـريـر                 

جنگ و گـريـز     .   گذاشته اند پس بگيرد   
 ٢٠٠ساعتها ادامه داشت و بيش از         

نفر دستگيـر شـدنـد و بـاالخـره پـارک                
امـا روز بـعـد        .   بدسـت پـلـيـس افـتـاد          

جمعيت عظيمي در پارک گرد آمـدنـد         
و دوبــاره پــارک زوکــوتــي را اشــغــال              

جالب ايـنـسـت کـه فـرمـانـدار             .   کردند
نــيــويــورک عــلــت حــملــه بــه اشــغــال             
کنندگان را به داليل بـهـداشـتـي ذکـر             
کرده بود و گويا ميخواستند پـارک را          
تميز کنند کـه خـطـر آلـودگـي وجـود                

معترضين مـيـگـويـنـد       ! !   نداشته باشد 
اين حمالت باعث شد صداي اعتراض 

پـس از آن صـبـح          .   ما جـهـانـي شـود        
 نــوامــبــر در     ۱۷پــنــجــشــنــبــه   امــروز   

نيويورک هزاران نفره به مناسبت آغـاز       
ســومــيــن مــاه جــنــبــش  اشــغــال وال            
استريت به خيابانها آمـدنـد  و تـالش           
کردند تا مانع ورود دالالن بـورس بـه            
محل کار تجارت خود در وال استريت       

اين تـظـاهـرات بـا هـجـوم يـک               .   شوند
ارتش از نيروهاي پليس مواجه شـد و         

 نـفـر در ايـن تـظـاهـرات               ۵۰بيش از    
بـا بـرخـورد خشـونـت          .   دستگير شدند 

آميز پليس تظاهر کنندگـان پـراکـنـده           
شده و به گـروهـهـاي کـوچـک تـقـسـيـم                 
شدنـد و  هـر گـروه از طـرف تـعـداد                     
زيادي پليـس تـعـقـيـب شـده و مـورد                 

پليس خيـابـانـهـاي      .   حمله قرار گرفتند  
اطراف منطـقـه تـجـاري نـيـويـورک را               

اما تـظـاهـرات كـنـنـدگـان            .   بسته بود 
عالوه بر اين حركت  تظاهـراتـي بـراي           

روز 
 ايستگـاه مـتـرو       ۱۶پنجشنبه آتي در    

تدارک ديده اند كه قرار است در مقابل        
ساختمان دادگستري اجتـمـاع کـرده و          
سپس بطرف پل بروکلين راه پـيـمـائـي           

همانجايي كه يک ماه قبل بيش .   کنند
 نفر از شـرکـت کـنـنـدگـان در              ۷۰۰از  

جنبش اشغال وال استريت توسط نيـرو   
 .هاي پليس دستگير شدند

بدين ترتيب جنبش وال استـريـت،       
جنبش اشغال ميادين هر روز ابـعـادي        

 . جديدتري بخود ميگيرد
جنبش والستريت، جنبشي اسـت      
كه نطفه هاي اولـيـه اش در  مـيـدان                 
خورشيد اسپانيا و بـاسـتـيـل فـرانسـه              
گذاشته شد و تجربه خود را از انقـالب         
مردم تونس و مصر و قدرت مـردم در       

جـنـبـش    .   ميدان التحرير گرفتـه اسـت      
والستـريـت بـه يـك مـعـنـا جـنـبـشـي                    
جهانيست كه يكسـرش بـه انـقـالبـات            
مصر و شمال آفريقـا و انـقـالب ايـران              
وصل است و و سر ديگرش آمريكـا و           

دامـنـه ايـن      .   كشورهاي اروپـايـيـسـت      
. جنبش هر روز گستـرده تـر مـيـشـود            

اين جنبش با آن انـقـالبـات در اسـاس             
خود خواستها و اعتراض واحدي دارد       
كه مضمون واقعي آن اعتراض عـلـيـه          
ديكتاتوري، عليه فقـر و بـيـحـرمـتـي             
انسان، عليه جنگ و توحش سـرمـايـه         
داري و براي جامعه اي آزاد و انسـانـي          

اين ها همه خواستـهـايـي اسـت          .   است
كه اساس و پايه انقالبات مردم شـمـال         
آفريقا و مردم ايران و كل جهان امـروز       
و عليه توحش سـرمـايـه داري حـاكـم              

خواستـهـايـي  كـه هـر روز از                .     است
 . كشوري فرياد زده ميشود

اينکه اشغالگران زوکوتي پـاركـي      
را كه در آن جمع ميشوند التحرير نـام          
گذاشته اند به نحو گويا و سمبـلـيـکـي        
ماهيت واحد و مـنـحـصـر بـفـرد ايـن                
جــنــبــش هــا و انــقــالبــات را بــازگــو              

 ٩٩معـتـرضـيـن خـودرا را            .     ميکند
درصدي ها ميخوانند  و جهـان را بـه            
پيوستن به اين جنبـش و حـركـت فـرا              

حركتي كه در مدتي كوتاه     .   ميخوانند
ابعادي چنين گسترده  بـخـود گـرفـتـه             

در اين هفته تـظـاهـرات هـزاران          .   است
نفره مردم در فرانكفورت  و برلين ايـن         
جنبش را در سطـح اروپـا شـكـوفـايـي            

در خود آمريكا نـيـز       .   بيشتري بخشيد 

در هفته قبلترش اعتصابات كـارگـران       
بندر اوكلند، كارگران را به اين جنبـش   

ــرد     ــيــس هــم             .   وصــل ك ــل ــگ و در ان
اعتراضات گسترده كارگري در پـيـش        

اينها همه اتفاقات مهمي اسـت      .   است
كه بـطـور واقـعـي خـبـر از تـحـوالت                   
عميقي مـيـدهـد کـه بـطـور قـطـع در                  
ادامــه خــود چــهــره جــهــان را عــوض            

 . خواهد کرد
بويژه اين اتـفـاقـات در شـرايـطـي              
روي ميدهد كه بحران اقتصادي نـظـام        
سرمايه داري جـهـانـي را فـلـج كـرده                 

جهـانـي بـپـا خـاسـتـه و فـريـاد                  .   است
مـيــزنــد كــه بــار بــحــرانــتــان را قــبــول            
نميكنيم و عليه كل نظم موجود است        
و كل سيستم اقتـصـادي، سـيـاسـي و              

. اجتماعي را دارد به چالش مـيـكـشـد     
جنبشي عليه سرمايه داري كه دنيايي      

جنبـشـي كـه در        .   بهتر را فرياد ميزند   
آن جوانان با ترانه و موزيك و شادي و          
راه انداختن كـارنـاوال، جـهـانـي نـو را               

صـدايـي كـه در ايـن           .     نويد ميدهـنـد   
هفته در فرانكفورت و در شهر بـرلـيـن           
بر فراز خيابانهاي اين شهرها  طـنـيـن         

ايـن را    .   انداخته صداي انسانيت اسـت   
در سخنراني هاي پرشور جوانانـي كـه         
پشــت مــيــكــروفــون قــرار گــرفــتــنــد و         
نابودي سرمايه داري را فرياد ميـزدنـد    

ــانــي كــه      .   مــيــشــد شــنــيــد      ســخــنــران
سخنانشان تماما كيفـرخـواسـتـي بـود         
عليه جنگ، عليه ناسيوناليسم، عليه     
فقر و استثمار و  عليه همـه مصـائـب            

 . جامعه سرمايه داري
اين جنبشـي اسـت كـه وقـتـي از               
مــعــتــرضــيــن آن ســئــوال مــيــشــود ،           
مـــيـــگـــويـــنـــد آرزوي هـــاي مـــا از             
صندوقهاي راي بيرون نمـي آيـد و بـه             
ايــن تــرتــيــب كــل ايــن دمــكــراســي              
رياكارانه سيستم پارلمانتاري آمريـكـا      

. و غرب را مورد حمله قرار مـيـدهـنـد       
جنبشي است عليه ديكتاتوري و براي      
آزادي و يك جامعه انساني كـه بـخـود           

 درصــدي هــا  و          ٩٩مــيــگــويــد مــا      
خواهان بازگشت قدرت به دسـت ايـن          

 .نيروي عظيم مردم است
 درصــدي هــا در          ٩٩ جــنــبــش     

والســتــريــت امــريــكــا،   ايــن مــحــل            
تجارت و جـابـجـايـي پـولـهـاي كـالن                 
سرمايه داران درآمريكا با اشغـال ايـن      
مـيـدان، آشـكـارا در مـقـابـل احــزاب                
ــرات و                     ــكـ ــزاب دمـ ــم ، احـ ــاكـ حـ
جمهوريخواه قد علم كرده اند و دارنـد         
پايه هـاي حـكـومـتـي بـا سـاخـتـاري                  

جـنـبـشـي     .   شورايي را اعالم ميكنـنـد     

١از صفحه    

 
جنبش اشغال وال استريت يک 

 ...جنبش ماندني

 

كه خواستهاي آن اعتراضات مردم در      
ايران و مصر و سـوريـه و آمـريـكـا و                 
فرانكفورت و برلين و اسپانيا و يونـان        

. همه  و همه را به هم وصل مـيـكـنـد             
جنبشي عظيم و جـهـانـي كـه بـطـور                
واقعي گفتمان امـروز بشـري را دارد            

انسانيت و آزادي را فريـاد      .   رقم ميزند 
جنـبـشـي كـه تـا هـمـيـن جـا                  .   ميزند

 . دستاوردهاي بسياري داشته است
در نگاهي اوليه ميتوان ديـد كـه           
جنبش اشغال ميادين، جنبشي اسـت       
كــه رهــبــري نــدارد، پــالتــفــرم روشــن           
ندارد، اما بـا نـگـاهـي از نـزديـكـتـر                  
ميتوان ديد كه ايـن جـنـبـش هـر روز               
مــتــعــيــن تــر شــده و دارد اشــكــال                 

. سازمانيافته تـري بـخـود مـيـگـيـرد             
اتكاي خود را بـر اشـغـال مـيـاديـن و                

جنبش مجمع عمـومـي مـردم و راي            
مردم گذاشته است و در والستريت تـا        
سطح پالتفرمي با سـاخـتـار شـورايـي           

 . جلو رفته است
روشن است كه اين جنبش فـراز و         
نشيب هاي خود را دارد، ممكن است       
مورد حمله قرار گيرد و در مـقـطـعـي            

اما قطعا با شفافيـت و       .   عقب نشيند 
گستردگي و عمق بيشـتـر دوبـاره سـر            

بـخـاطـر ايـنـكـه ايـن            .     بلند مـيـکـنـد     
جنبش در همين مدت نيروي جهـانـي        
خود را ديده و تجربه كرده است و روي         
مسائل و خـواسـتـهـا و مـعـضـالتـي                 
انگشت گـذارده کـه بـدون تـحـوالتـي               

 .*عميق حل شدني نيست
 

 !زنده باد سوسياليسم
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اي آن را بروز انفجار در هنگام حمل و      
نقل مواد در مجتمع نظامي پـارچـيـن         

در اولين اطالعيـه تـعـداد        .   اعالم کرد 
 نفر اعالم شـد ولـي         ۲۷کشته شدگان   

 ۱۷در اطالعيه هاي بعدي رقم آن بـه          
" رمضـان شـريـف     !   " نفر کاهـش يـافـت      

مسئـول روابـط عـمـومـي سـپـاه ايـن                 
تغيير رقم تلفات را بـدلـيـل نـاخـوانـا                
بودن فاکسي که دريـافـت کـرده بـود،             

اما گزارش ها و تفاسـيـر       .   توضيح داد 
مختلفي که انتشار يافت نشان داد که       
بدرستي هيچ کس به اخـبـار مـنـتـشـر             
شــده از طــرف جــمــهــوري اســالمــي             

در فــهــرســت هــاي     .   اعــتــمــادي نــدارد  
مختلفي که خبـرگـزاري هـاي فـارس،           
مهر و ايرنا تا آخر وقت روز چهارشنبه      

 نفـر بـعـنـوان        ۳۶منتشر ساختند، نام    
. کشته شدگان انفجار اعالم شده اسـت   

گفته مي شود که تعداد کشته شدگـان   
بسيار بيشتـر از ايـن مـيـزان اسـت و                 
حــداقــل يــکــصــد نــفــر مــفــقــود االثــر          

حسن تـهـرانـي     " وجود اسامي   .   هستند
بنيانگذار برنامه هاي موشکي    "   مقدم

رژيم و رئيس ستاد جهاد خود کـفـايـي          
، " عـلـي اصـغـر مـنـصـوريـان            " سپاه و    

استاد فيزيک هسته اي و از مسئوليـن        
پيشبرد پروژه هاي هسته اي جمهـوري       
اسالمي، اين گمان را تقويت مي کنـد       
که اين ماجرا فقط نقل و انتقال مـواد          

رژيـم تـا     .   منفجره نـمـي تـوانـد بـاشـد           
شعاع سه کيلومتري محل انفـجـار را         
محاصـره کـرده و حـتـي بـه خـانـواده                  
سربازان پادگان پارچـيـن کـه خـواهـان            
مــالقــات و خــبــرگــيــري از ســالمــت           
فرزندانشان هسـتـنـد، اجـازه ورود بـه              

حتي براي امـداد     .   منطقه را نمي دهد   
رســانــي از ورود آمــبــوالنــس هــا و               

. نيروهاي غير نظامي ممانعت گرديد    
مـردم مـنـطـقـه مـالرد در وحشـت و                  

گفته مي شـود     .   نگراني بسر مي برند   
که کارخانه توليد مواد شيميايي رجـا      

شيمي وابسته به وزارت دفـاع کـه در            
مجاورت محل انـفـجـار واقـع اسـت،             
آسيب ديده و خـطـر پـخـش گـازهـاي                

 .مسموم در منطقه زياد است
جزئيات و حقـيـقـت ايـن انـفـجـار              
روشن نيست و بايد مدتي صـبـر کـرد            
تا از منابع مختلف اخـبـار دقـيـق تـر              

اما وقوع انفجـار شـديـد در          .   درز کند 
روز شنبه  را يا مي توان دليل حماقت     
و بــيــشــعــوري ســرداران ســپــاه اســالم          
دانست يا اينکه اخبار منتشر شـده از        
طرف آنها را مانند هـمـيـشـه دروغ و              
حقه بازي به حساب آورد و يـا هـر دو              

. حالت را مـي تـوان در نـظـر گـرفـت                 
گزارش هاي منتـشـر شـده در سـايـت              
هاي مختلف اينترنتي توسط کسانـي      
که قبال در ايـن مـنـطـقـه بـوده انـد و                    
همچـنـيـن تصـاويـر مـاهـواره اي کـه                 
توسط گوگل قبل و بـعـد از انـفـجـار                
انتشار يافته و همچنين شدت انفـجـار      
و گسترش لرزه هاي آن، مبني بـر ايـن       
است که انفجار در مـحـل انـبـار زيـر                
زميني موشـکـهـاي شـهـاب رخ داده             

ــفــجــار              .   اســت پــس از وقــوع ايــن ان
مــقــامــات دولــت و ارتــش اســرائــيــل          
نتوانستند خرسندي و شـادي خـود را          
پنهان کنند و بطور مستقيم آن را بـه             

ــد        ــامــه     .   خــود نســبــت دادن يــک روزن
اسرائيلي نوشت که ايـن انـفـجـار مـي             
تواند نتيجه يک حمله نظامي بـاشـد و          
خبرگـزاري هـاي مـخـتـلـف از جـملـه                 
رويترز گمانه زني هايي در مورد نقش       

امـا  .   اسرائيل در اين انفجار داشته اند     
مقامات جمهوري اسالمي اين نظر را      

حســن فــيــروز آبــادي     .   رد مــي کــنــنــد    
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح رژيـم        
اعالم کرد که آمريکا و اسـرائـيـل در             

اما مسـعـود   .   انفجار دست نداشته اند   
جزايري معاون فـرهـنـگـي سـتـاد کـل              

رژيـم  :   " نيروهاي مسـلـح تـهـديـد کـرد           

صهيونيستـي بـايـد نـگـران بـاشـد از                
اينکه زماني صداي اينگونـه انـفـجـار          
هاي مهيب در تل آويو و ديگر بـخـش          
هاي سرزمين هـاي اشـغـالـي شـنـيـده              

در جــاي ديــگــري قــالــي بــاف         . "   شــود
شهردار تهران اعترافي ضمني کرد که      
تاييد ميکرد که اين انـفـجـار عـمـدي             
بوده اسـت او در مـورد کشـتـه شـدن                 

دشمنـان  " حسن تهراني مقدم ميگويد     
ــتــان                      ــتــر از دوس ــه ــا حســن را ب م

 ". ميشناختند
بهررو در اين انفجار شمار زيـادي        
قرباني شده اند که هويت آنـهـا هـنـوز             

امـا بـا ايـن انـفـجـار و               .   روشن نيست 
قــربــانــي گــرفــتــن افــراد بســيــار، يــک          
حــقــيــقــت دوبــار جــلــوي چشــم قــرار             
ميگيرد و آن اينکـه وجـود جـمـهـوري            
اسالمي با جنگ، خونريزي و کشـتـار         
گره خورده است و با وجـود ايـن رژيـم              
هر لحظـه و در هـر جـا بـايـد نـگـران                     

چـهـار   .   زندگي و سـالمـت مـردم بـود           
سال قبل نيز مـنـطـقـه مـالرد شـاهـد                
انفجار بزرگ ديگري در مرکز نظامـي       
پارچين بود که يـک روسـتـاي مـجـاور             

رژيـم انـتـشـار اخـبـار           .   منهدم گـرديـد   
مربوط به اين انفجار را نـيـز مـخـفـي              

انفجار قطار حامل مـواد     .   نگاه داشت 
منفجره در نزديکي نيشابور در بهـمـن        

 جان صدها نفر را گرفت و صـدهـا       ۸۲
نفر ديگر را مجروح و ناقـص الـعـضـو           

داليل واقعي اين انفجار و ميزان      .   کرد
انفـجـار   .   تلفات و خسارات اعالم نشد    

در پــادگــان بــيــدگــنــه را مــي تــوان                
شکستي براي حـکـومـت اسـالمـي و             

رژيـم  .   الف و گـزاف هـاي آن دانسـت            
بخاطر پنهان نگاه داشتن اين شکست      
و بخاطر ترس از خشم بـيـشـتـر مـردم            
جرات اعالم آمار واقعي کشته شدگان     

اما  بـا      .   و داليل بروز انفجار را ندارد     
وجود هزاران تن خطرناک تـريـن مـواد           
منفجره و اسلحـه هـاي گـونـاگـون در              
دست عده اي جنايتـکـار، هـيـچ کـس             
نمي توانـد تـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري                 
اســالمــي احســاس ايــمــنــي داشــتــه            

 .*باشد

 
ماجراي انفجار در 

 ...پادگان 

 

 بهروز مهرآبادي
١از صفحه    

 

  
 مشخصات كانال جديد

 
 :  مشخصات ماهواره هات برد 

 KBC   شبکه٢٧٥٠٠ افقی سیمبل ریت ۵ /٦اف ای سی  -١١۶٠٤فرکانس 
 ٧:  ساعات پخش

 ) و نیم شب به وقت ایران١١ و نیم تا ٩(   شب به وقت اروپای مرکزی ٩ تا 
    

  nctv.tamas@gmail.com٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:           تماس 

 
 منشور جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی
 

   سرنگونـي حـکـومـت و درهـم            
شکستن نظام  جمهوري اسـالمـي بـه          

 :معني تحقق اهداف زير است
خلع يد ولـي فـقـيـه، رئـيـس             -١ 

جمهور و كليـه مـقـامـات دولـتـي از               
 قدرت
بازداشت فوري و مـحـاکـمـه          -٢ 

علني سران و کليه مقامات جمهوري      
اسالمي که در تمام طـول حـاکـمـيـت             
اين رژيم مسئـول، آمـر و يـا عـامـل                
 کشتار و جنايت عليه مردم  بوده اند  

انــــحــــالل فــــوري وزارت            -٣ 
اطالعات و همه نهادها و نـيـروهـاي           

 امنيتي، سرکوبگر و مسلح حکومت   
انحالل دولت، مجـلـس، قـوه          -٤

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

 ايدئولوژيک رژيم   
الغاي قانون اساسي، قـانـون        -٥ 

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

 جمهوري اسالمي   
جـنـبـش ســرنـگـونـي هــمـچـنـيــن              
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         

گاهانـه، آزادانـه و در شـرايـط امـن                آ
نظام حکومتى آتى را تعـيـيـن کـنـنـد             
براي تحقق اهـداف زيـر  پـيـگـيـرانـه                 

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

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

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

 دولت، از   زجدائي کامل مذهب ا     -٤
ز آمـوزش و      سـيـسـتـم قضـائـي و ا            

کامل مذهب و بـي       آزادي  .   پرورش
مــذهــبــي بــعــنــوان عــقــيــده و امــر              

 خصوصي افراد 
اعالم و تضمين آزادي بي قـيـد و          -٥

شرط عـقـيـده، بـيـان، اجـتـمـاعـات،                
مطبوعات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،          

   تشکل و تحزب 
برسميت شناسي حقـوق مسـاوي         -٦

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

 مليت و تابعيت  
ــه                 -٧ ــي ــل ــي از ک ــرســي مــال حســاب

مقامات حکومت و وابستگانشـان و       
همچنين کليه موسسات و بنيادهـاي      
ــظــامــي              مــذهــبــي، اقــتــصــادي و ن

مصـادره امـوالـي      .   جمهوري اسالمي 
که اين مقامات و مـوسـسـات از راه             
دزدي و غارت اموال مـردم تصـاحـب          
کرده اند و صرف آن در خـدمـت رفـاه             

 همه افراد جامعه   
تامين فوري مبرم ترين نيـازهـاي       -٨

ــه       ــع ــام ــاهــي ج ــوري      .   رف ــزايــش ف اف
دستمزد و حقوق متناسـب بـا سـطـح            
هــزيــنــه هــا و مــنــطــبــق بــا آخــريــن              

رايـگـان   .   استانداردهاي زندگي امروز  
 .کردن فوري طب و آموزش و پرورش

ضامن تحقق اهداف فوق قدرت      
مردمـي کـه بـا انـقـالب            .   مردم است 

خود جمهوري اسـالمـي را سـرنـگـون            
کرده اند بايد متحد 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
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

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

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

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

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

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

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

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

 آبان علي نـجـاتـي عضـو          ٢١روز  
هيات مديره سنديكاي نيشكر هـفـت        
تــپــه و از رهــبــران شــنــاخــتــه شــده و              
مــحــبــوب در مــيــان كــارگــران ايــن              
ــدن يــكــســال              ــه بــرای گــذران كــارخــان
محكوميتش بـه زنـدان فـجـر دزفـول              

بنا بر خبـرهـاي مـنـتـشـر           .   منتقل شد 
شده خانواده واعضای هیئت مـدیـره      
سندیکای کارگران نیشکرهفت تـپـه       
علي نجاتي را پيـش از اعـزامـش بـه              
ــه دادگــاه                 زنــدان در مــراجــعــه وي ب

 .جمهوري اسالمي همراهي كردند
جرم علي نجاتي دخالت و شرکـت       
در اعــتــراضــات بــا شــكــوه كــارگــران          

 و ايـجـاد     ٨٥نيشكر هفت تپه در سال      
تشكلشان سنديكاي نيشكر هفت تپـه      

 ٦او قبال نيز به همـيـن خـاطـر             .   است
ماه در زندان فـجـر دزفـول در اسـارت              

امـا دوبـاره     .   رژيم اسـالمـي بسـر بـرد         

پرونده جديدي براي او گشـودنـد و بـا             
وجــود ايــنــكــه او در دادگــاه بــدوي                
جمهوري اسالمي تبرئه شد، ولي بعـد        

 دادگـاه    ١٣از ارسال حكم بـه شـعـبـه            
تجديد نظر، جانيان اسالمي وي را بـه         

 .يكسال زندان محكوم كردند
علي نجاتي سه سال اسـت كـه بـا            

 سال سابـقـه كـار از كـارش             ٢٥وجود  
اخراج و او خـانـواده اش در شـرايـط                 

. اقتصادي بسيار بـدي بسـر مـيـبـرنـد            
اخيرا نيز به خاطـر سـكـتـه قـلـبـي در                 
زندان، زير عـمـل جـراحـي قـلـب قـرار                
گرفت و در اين مدت تحت مدوا قـرار     

عـلـيـرغـم هـمـه ايـنـهـا              .   داشته اسـت   
جنايتكاران جمهوري اسـالمـي عـلـي          
نجاتي را براي اجـراي حـكـمـشـان بـه               

بايد بـه  .   زندان فجر دزفول انتقال دادند    
ايــن حــكــم و بــه ايــن دادگــاهــهــاي                
فرمايشي و بـه زنـدانـي كـردن عـلـي                 

حـكـم   .   نجاتي وسيـعـا اعـتـراض كـرد          
زندان علي نجاتي بايد لغو و فـورا از            

علي نجاتي و ديـگـر        .   زندان آزاد شود  
كارگران اخراج شده نيشكر هفـت تـپـه          

. بايد فورا به سـركـار خـود بـازگـردنـد              
علي نجاتي و خـانـواده اش شـايسـتـه             

با تمـام   .   وسيعترين حمايت ها هستند   
قوا علـي نـجـاتـي را مـورد حـمـايـت                  

 .وسيع خود قرار دهيم
عالوه بر علي نجاتي، آيت نـيـافـر         
فعال كارگري شناخـتـه شـده و عضـو             
كميته پيگيري براي ايجاد تشكلـهـاي       
كارگري، رضا شهابي و ابراهيم مددي      
از اعضاي سنديكاي شـركـت واحـد ،           
بـهــنــام ابــراهــيــم زاده عضــو كــمــيــتــه          
پيگيري و فعال دفاع از حقوق كودك و     
رسول بداغـي عضـو كـانـون صـنـفـي                

كارگران زنداني و    .   معلمان در زندانند  
همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد فـورا از                

 .زندان آزاد شودند
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ نوامبر ١٣، ٩٠ آبان ٢٢

 
 : ١١اطالعيه شماره  

علي نجاتي از فعالين 
كارگري نيشكر هفت تپه به 
 زندان دزفول منتقل شد

 

بنا بر اخبار مـنـتـشـر شـده، آيـت              
نيافر چهره شناخته شده كارگـري و از          
اعضــاي کــمــيــتــه پــيــگــيــري ايــجــاد          
تشکلهاي کارگري بـعـد از ظـهـر روز             

 آبان پس از تحمل نزديک به يکماه        ٢١
آزادي آيـت    .   حبس از زنـدان آزاد شـد         

نيافر را به او، به خانواده اش و به همـه     
 انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم

 مـهـر بـدنـبـال          ٢٥آيت نيافر روز     
گفتگوي کوتاهي با کارگران کارخـانـه       
ايرانيت در متروي شهر ري کـه عـازم            
تجمعي اعتراضي در مـقـابـل وزارت          
کار بودند، توسط مامورين امـنـيـتـي         

 ٢٠٩حاضر بازداشت و سپس به بنـد         
 ٢١او روز     .   زندان اوين مـنـتـقـل شـد         

آبان با قرار وثيـقـه يـکـصـد مـيـلـيـون                 

جـمـهـوري    .   توماني از زندان آزاد شـد       
اسالمي زندانيان سياسي را در قـبـال          
ــا چــمــاق                 ــيــقــه آزاد مــيــكــنــد، ت وث
دستگيـري و زنـدان را هـمـچـنـان بـر                  

كارگـران زنـدانـي و        .   سرآنان نگاه دارد  
همه زندانيان سياسي بايد بدون قيد و        
شرط از زنـدان آزاد شـونـد و بـا رفـع                   
اتهامات وارده پـروده هـاي تشـكـيـل             

 .شده براي آنان لغو گردد
  

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ نوامبر ١٤، ٩٠ آبان ٢٣

 
 : ١٢اطالعيه شماره  

 آيت نيافر با قرار وثيقه 
 يکصد ميليون توماني

  آزاد شد

 

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

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    com.gmail@soroush.bahram 
0044-7852 338334      

/p/com.blogspot.now-them-free://http 

هشتمين کنگره حـزب در فـوريـه           
ــد    ( ٢٠١٢ ــن ــف ــکــي از        )   ٩٠اس در ي

در .   کشورهاي اروپائي برگزار ميشـود    
اين مورد، توجه شما را بـه دو نـکـتـه            

  : زير جلب ميکنيم
براي اطالع از نـحـوه شـرکـت در                -١

انتخابات مربوط به کنگره، با کميـتـه        

و مسئول واحد خود و يـا آدرس هـاي            
  . زير هر چه زودتر تماس بگيريد

در صـورتـيـکـه بـراي انـتـخـابـات                 -٢
مرحله سراسري کانديد هستيد، لطـفـا       

از طـريـق   )    آذر٩(  نوامبر٣٠تا تاريخ  
مراجعه به مسـئـول واحـد خـود و يـا                
مستقيما با آدرس و تلفن زير، اطـالع         

ــســت                      ــي ــا در ل ــام شــم ــا ن ــد ت ــي ده
کــانــديــداهــاي نــمــايــنــدگــي مــرحلــه          

 . سراسري وارد شود
 حـزب    ٨مسئول انتـخـابـات کـنـگـره            

  کمونيست کارگري ايران
  خليل کيوان 

com.gmail@8Congeress 
00460704158900 

 
 !قابل توجه اعضاي حزب کمونيست کارگري ايران

 
شـرکـت   .    در يکي از کشورهاي اروپائي برگزار ميشود٢٠١٢کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران در ماه فوريه  

 . چنانچه مايل به شرکت در کنگره هستيد، براي ثبت نام با آدرس زير تماس بگيريد. در کنگره براي عموم آزاد است
Congeress8@gmail.com 
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

كارگران تجمع اعتراضي   
 شهرداري خرمشهر در اهواز  

 
 آبان جمعي از     ١١روز چهارشنبه   

كارگران شهرداري خرمشهر در مقابل     
استانداري خوزستان در اهـواز دسـت          

اين كارگـران بـا جـمـع          .   به تجمع زدند  
آوري كـمـك مـالـي و قـرض كـردن و                  
كرايه كردن يك اتوبوس از خـرمشـهـر          

 مـاه    ٦به اهواز رفته و در اعتراض به        
بي حقوقي دست به تجمع اعـتـراضـي         

ايـن كـارگـران      .  مقابل استانداري زدند 
گفته اند كه تا كنون وعـده هـاي داده             
شده به كارگران عملـي نشـده اسـت و             
كارگران بـه ادامـه اعـتـراضـات خـود              

 .ادامه خواهند داد
 

تجمع كارگران بازنشسته بافت 
 بلوچ در مسجد ايرانشهر

كارگران بازنشسته نساجي بـافـت       
بلوچ ايرانشهر در ادامـه اعـتـراضـات          
خود نسبت به عـدم پـرداخـت حـقـوق              

 ١٣معوقه و مطالباتشان روز جمـعـه      
آبان در مسجد ايرانشهر تجمع كـردنـد      

روز .   و خواستار مطالـبـاتشـان شـدنـد         
 آبـان نـيـز ايـن كـارگـران               ١٦دوشنبه  

مجددا در هـمـان مسـجـد دسـت بـه                 
ــد          ــجــمــع اعــتــراضــي زدن ــجــمــع  .   ت ت
 نـفـر     ٣٠٠كنندگان كه تعداد آنها بـه        

ميرسيد براي مردم نسبت به وضعيت      
 سال عدم پرداخت حقـوق      ٩كارگران و   

بازنشستگي شان صـحـبـت كـردنـد و            
 .مطالباتشان را مطرح كردند

 
تــجــمــع كــارگــران لــوــلــه ســازي           

 خوزستان
كارگران لوله سازي خوزسـتـان در        

 آبـان در مـحـل          ٢١اهواز روز شنـبـه       
كارخانه در فلكه منتهي به كـارخـانـه          

و .   دست به تجمـع اعـتـراضـي زدنـد              
خواستار پرداخت حقوق معـوقـه خـود       

 .شدند
 

کارکنان شرکت تاليا تجمع 
 اعتراضي برپا کردند

ايلنا نوشته اسـت كـه جـمـعـي از              
کارکنان شرکت مخابراتي تاليا صبـح      

 آبــان در مــقـابــل دفـتــر ايــن             ٢١روز   
 مـاه    ۴شرکت به دليل عدم دريـافـت          

تـجـمـع    .   انـد    حقوق خود تـجـمـع کـرده         
کـنـنــدگـان خـواسـتــار پــيـگـيــري ايــن              
موضوع از سوي هيات مديره شرکـت       

  .اند فوق شده
 

تجمع اعتراضي كارگران 
كارخانه آلمينيوم سازي مارال 

 در شادآباد تهران
قانون و صاحب كارخانه دست در       
 دست هم كارگران را بيكار مي كنند

كارگران كارخانه آلومينيم سـازي      
 ١٤٠مارال در شـادآبـاد تـهـران كـه                

 ١٥كارگر با سابقه طوالني دارد، روز       
آبان در اعتراض به فروش كـارخـانـه و           
زمينهاي آن در محوطه اين كـارخـانـه         

يـكـي   .   دست به تجمع اعتراضي زدنـد  
از كارگران در اين رابطه گفت صاحـب        
كارخانه به سادگي براي كارگران شـاخ       
و شانه ميكشد و ميخواهد كـارخـانـه         
و زمين و دستگاه هاي آنرا بفروشـد و          
ميگويد مال من هسـت و هـر كـاري             

قـانـون هـم      .   بخواهـم انـجـام مـيـدهـم          
در حـالـيـكـه ايـن          .   همين را ميگـويـد    

كارخانه محل تامين مخارج زنـدگـي        
 خــانــواده اســت، و مــا بــا ايــن             ١٤٠

كهولت سني امكان پـيـدا كـردن كـار            
 .نداريم
  

كارگران كارخانه آزمايش 
مرودش دست به تجمع 

 اعتراضي زدند
 آبــان كــارگــران       ١٤روز شــنــبــه       

كــارخــانــه لــوازم خــانــگــي آزمــايــش          
 مـاه بـي       ٦مرودشت در اعتراض بـه        

حقوقي و بالتكليفي در مـقـابـل درب          
كارخانه آزمايش مرودشـت دسـت بـه          

 .تجمع اعتراضي زدند
 

اعتصاب كارگران کارخانه مواد 
شوينده و بهداشتي اشک در 

 سنندج 
انجمن صـنـفـي كـارگـران بـرق و               
فلزكار كرمـانشـاه در خـبـري نـوشـتـه               
است كه كارگران شعبه يـك کـارخـانـه           
اشک در استان کردستان كه در شهـرك        

 مـاه    ٣صنعتي سنندج واقع است، از      
عـالوه  .    ماه حقوق معوقـه دارنـد       ٥تا  

 مـاه و    ٦بر اين بخشي از اين کارگران  
.  ماه مزايا نيز طـلـب دارنـد         ٧بخشي  

 روز قـبـل بـا          ٢٠اين كارگران حـدود      
خواستهاي پرداخت حقوقها و مزايـاي      
معوقه و هـمـچـنـيـن امـکـان اضـافـه                
ــودن                 ــيــن ب ــاي ــران پ ــراي جــب کــاري ب

 روز اعـتـصـاب        ٣دستمزد، به مـدت     

در زمان اعتصاب، دو نـفـر از         .   کردند
نمايندگان کارگـران نـزد دکـتـر نـوري             
صاحب کارخانه مي روند تا در مـورد        
خواستهايشان با وي مـذاکـره کـنـنـد،           
ولي مذاکره نماينـدگـان بـا کـارفـرمـا             
نتيجه اي براي آنان به دنـبـال نـداشـتـه            

در ادامــه اعــتــصــاب، نــوري          .   اســت
مجبور مي شود به کـارخـانـه بـرود و             
خطاب به کارگران اعتصابـي بـگـويـد          
كه چون فروش کم است و مواد اولـيـه           
نيز بايد خريـداري شـود، فـعـال هـيـچ               
پولي موجود نيست و قول بـدهـد كـه            
هر وقت فروش رونق بگيرد هم حـقـوق         
آنان را پرداخت كند و هم اجازه اضافه        

در نتيجه کارگران کـه بـه        .   کاري بدهد 
هيچ يک از مطالـبـاتشـان نـرسـيـدنـد،             
باهم قرار گذاشتند در صورتي کـه تـا           
پـايــان آبــان حــقـوقــهــايشــان پــرداخــت         
نشــود، اعــتــصــاب خــود را از ســر               

 .بگيرند
 

مقاومت کارگران در مقابل 
طرح رژيم در مجمع عمومي و 

انتخابات امور استادکاران و 
 کارگران ساختماني کامياران

بنا به خبري كه کميته هماهنگـي       
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي           

 ١٣کارگري منتشر كـرده اسـت روز            
آبان کارگران ساختماني كامياران پس     
از حضور در مجمع عمومي که جهت       
ايجاد تشکل و انتخاب هيئت مـديـره        
صورت گرفته بود، بـه مـقـاومـت در             

برپايه اين .   مقابل طرح رژيم پرداختند   
گزارش، مقامات اداره کار رژيم قصد      
داشتند در جريان اين مـجـمـع کـه بـا               
حضــور اعضــاي هــيــئــت مــوســس و         
شماري از کارگران ساختماني بـرگـزار        
شده بود، افراد مورد نظر خـود را بـه             
عنوان هيئت مـديـره تـثـبـت کـرده و                
اساسنامه مورد نظرشان را بـر طـبـق            
قوانين رژيـم تـنـظـيـم و بـه تصـويـب                   

اما کارگران حـاضـر در ايـن          .   برسانند
مجمع، با طرح پيشنهـادات خـود در          
زمينه انتخاب هيئت مديره، بندهـاي      
اساسنامه و چـگـونـگـي عضـويـت و              
وظايف کارگران در آن به مخالفـت بـا          

مـقـامـات رژيـم       .   طرح رژيم پرداختند  
که برابر مقاومـت کـارگـران در بـرابـر              
طرح هاي خود ناکام و با طرح مبحث        
ايجاد تشـکـل مسـتـقـل کـارگـري از                
سوي حاضرين مواجه شده بودنـد، بـه         
کارگران معترض اعالم کـرده انـد کـه           
شــمــا از مــارکســيــزم، کــمــونــيــســم و          
سوسياليزم دفاع مي کنيد و نـظـرات          

شما برگرفته از ايـن مـبـنـاي فـکـري                
در نــهــايــت نــيــز کــارگــران بــا           .   اســت

مقاومت در برابر خواسته رژيم در اين       
نشست، به نشانه اعتراض جـلـسـه را           
ترک کردند و تنها آن هفت نفر کانـديـد    

 کار و چـنـد کـارگـر             و نمايندگان اداره  
ديـگـر در مـحـل جـلـسـه بـاقـي مـي                     

در خــارج از ايــن نشــســت            .   مــانــنــد 
 بـرگـزاري        کارگران معترض به شـيـوه      

مجمع و انتـخـابـات، ايـن پـيـروزي و               
ترک جلـسـه را بـه يـکـديـگـر تـبـريـک                    

  .گفتند
 

بازگشت به کار مشروط 
کارگران اعتصابي نيروگاه 
 سيکل ترکيبي سنندج

کارگران اعتصابي نيروگاه سيکل    
ترکيبي سننـدج كـه در اعـتـراض بـه               

 مـاه دسـتـمـزدهـاي          ٢عدم پـرداخـت       
معوقه خود اعتـصـاب كـرده بـودنـد،            
پــس از وعــده کــارفــرمــا مــبــنــي بــر            
پرداخت دسـتـمـزدهـا، از روز شـنـبـه                
بطور موقـت و مشـروط تـا روز سـه                

ــه       ــب ــن ــرداخــت            ١٧ش ــان پ ــان زم  آب
مــطــالــبــاتشــان بــه ســر كــارشــان                 

 .بازگشتند
 

کارگران صنايع مخابراتي راه 
دور شيراز مقابل استانداري 

 تجمع کردند
ايلنا خبر داد كه کارگران صنـايـع        

شــيــراز،  (ITI) مــخــابــراتــي راه دور      
 آبـان در اعـتـراض بـه             ٢٢صبح روز    

 مـاه حـقـوق        ۲۴عدم دريافت بيش از     
معوق خـود در مـقـابـل اسـتـانـداري                 

اين كارگران گفته   .   شيراز تجمع کردند  
هاي خـود و حـل          اند تا تحقق خواسته   

مشکالتشان بـه تـجـمـع خـود ادامـه               
 .دهند مي

 
کارگران موزه ميراث روستايي 
 گيالن در رشت تجمع کردند

ايــلــنــا از گــيــالن خــبــر داد كــه              
تــعــدادي از کــارگــران مــوزه مــيــراث          

 آبــان در     ٢٢روســتــايــي گــيــالن روز        
مقابل اداره کـل مـيـراث فـرهـنـگـي،              
صنايع دستي وگردشگـري اسـتـان در         
اعتراض به چندين ماه حقوق مـعـوقـه         

  .تجمع کردند

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران

 او را     ،ميدان الـتـحـريـر پـخـش کـرد            
او .   برادرش به خانه خود راه نـمـيـدهـد         

به ميدان باز ميگردد و در حـالـيـکـه             
 يک  ،لباسهايش را روي زمين ميريزد    

. سخـنـرانـي تـکـان دهـنـده مـيـکـنـد                 
مـن  .   ميگويد اينجا خانـه مـن اسـت         

غمگين نيستم بلکه بسيار خوشحالـم      
مرا هـمـيـشـه اذيـت و آزار داده انـد                   

 هـمـيـشـه بـايـد           ،شکنجه ام کرده اند     
تحقير ميشدم هميشه بايد از کسانـي       

هـمـيـشـه بـدنـبـال يـک             . فرار ميـکـردم   
 مـن    ،مامن و خانه براي خـودم بـودم        

خوشحالم که در ميدان التحرير هستم    
جــايــي کــه   :   ايــنــجــا خــانــه مــن اســت      

هرکس مرا آنگونه قبـول دارد کـه در            
واقع هستـم کسـي نـمـيـخـواهـد مـرا                

اينـجـا خـانـه پـدري مـن             .   تربيت کند 
است که در آغوش آن ميتوانـم عـلـيـه            

 ".بي عدالتي در دنيا اعتراض کنم
بله نکته اصلي اينست که در اين       
جوامع زلزله اجتماعي اتفاق افتـاده و     
مــردم در حــال ســاخــتــن آيــنــده خــود           

با امضا اين مانيفست و بـا         .   هستند
سازمان دادن جنبش عمـلـي دفـاع از           
مردم و بويژه زنان در اين منطقه بـايـد          
کمک کنيم اين آينده روشن و مـتـکـي           

 ،بر جدايي کامل مـذهـب از دولـت              
متکي بر آزادي مطلق بيان و بـرابـري          
کامل زن و مرد و احـتـرام بـه انسـان                

 .باشد
 : لينک مانيفست

http://
www.change.org/
petitions/world-
citizens-defend-a-
free-and-secular-
middle-east-and-
north-africa 

 
 ۲۰۱۱ نوامبر ۵ -مينا احدي، کلن

International 
Committee against 
Execution 

 
 تلفن تماس با حزب از ايران

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر
 : آدرس پستي حزب در خارج كشور  

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

 
... مانيفست در دفاع از  ١٠صفحه     
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
 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

 مينا احدي 
 ، نوال السـعـداوي    ،سلمان رشديي 

 مـريـم     ، مريم نـمـازي    ،تسليمه نسرين 
 گـيـتـا سـاگـال و سـازمـانـهـاي                 ،هلي

مــتــعــدد مــدافــع حــقــوق انســانــي از           
 نـفـر     ۱۴۰۰ و   ،کشورهاي اسالم زده    

ديگر اين مانيفست را تا کنون امضـا        
 .کرده اند

اين يک حرکـت بـيـن الـمـلـلـي در                
دفاع از خواست و آرزوي ميليونها نفر       
در کشورهايي است کـه بـا سـرنـگـون              
کردن ديکتاتورها در حـال مـبـارزه بـا            
سناريو سازي دولتهاي غربي و تقـالي       
بيشرمانه جنـبـش اسـالمـي بـراي بـه              
شــکــســت کشــانــدن ايــن انــقــالبــات            

ما از هـمـه مـردم آزاديـخـواه            .   هستند
 نـويسـنـدگـان و         ، از روشنفکران  ،دنيا

مدافعين حقوق انسانـي در هـمـه جـا             
دعوت ميکنيم به ايـن حـرکـت مـهـم              

بـويـژه از جـوانـان در ايـران              .   بپيوندند
دعوت ميکنيم که اين حرکت مهم را        

 .تقويت و پشتيباني کنند
انقالب در تونس و مصر و لـيـبـي          
و سوريه و ديگر کشورهاي خاورميانه      
و شــمــال افــريــقــا يــک تــکــان بــزرگ               

اين زلزله سياسي کـه      .   اجتماعي است 
از ايران آغاز شـد و کشـور بـه کشـور                

 امروز ميرود که طـومـار    ،ادامه يافت 
بســيــاري از دولــتــهــاي ديــکــتــاتــور و         
اسالمي را در اين قسمت از دنـيـا در           

  ايـن انـقـالب ابـدا و ابـدا                .هم بپيچد 
هيچ ربطي به جنبش اسالمي نـداشـت       

انــقــالبــي از طــرف جــوانــان        .   و نــدارد  
 نسـل    ،عاصي از بي حـقـوقـي و فـقـر            

جواني که از دنيا همه چيز و از آزادي           
بيان نهايت آن يعني آزادي مطلق بيان       

انقالبي .   و انديشه را طلب ميکند بود     
ــم                  ــتـ ــحـــت سـ ــردم تـ ــرف مـ  ،از طـ

آزاديخواهان و کارگران و دانشـجـويـان        
و بي خدايـان و روشـنـفـکـران و نسـل                 

 براي يک زندگي بهتر بود و       ،فيسبوک  
اکنون جـنـبـش اسـالمـي بـا فـرصـت                 

 ،طلبي و کثافتکاري که ويژه آنهاسـت      
ميکوشد اين انـقـالبـات را عـمـال بـه               

 .شکست بکشاند
در ايران انقالب جوانان و مردمدر      

 به نتيجه نرسيد و جامعـه  ۱٣۸۸سال  
ايــران مــيــرود کــه خــود را بــراي يــک             
رودررويي نهايي با حکومت فاشيست    

جـوانـان در ايـران        .   اسالمي آماده کند  
از ادامه انقالبات و رسيدن مـجـدد آن          
به ايران بعد از سرنـگـونـي بشـار اسـد              

بطور قطـع سـرنـگـونـي         .   حرف ميزنند 
حکومـت اسـالمـي طـومـار جـنـبـش               
اســالمــي را کــامــال در هــم خــواهــد             
پيچيد و يک زلزله مهم اجـتـمـاعـي را            

چرا که سـي  .   در دنيا باعث خواهد شد    
و سه سال حکومت اسالمي در ايـران          
يک فنر عظيم ضد مذهبي و نفـرت از      
اين دستگاه جنايت و تحميق را جـمـع          
کرده که ظرفيت اينرا دارد که انـقـالب         
و رنسانسي در منطقه عليه مذهـب و      

 .خدا ايجاد کند
انقالب در مصر و تونس و سوريه       

امـا ابـدا بـه جــنـبــش           . . .   و لـيــبـي و         
اينجا جوانـان   .   اسالمي مربوط نيست  

براي شعارهاي ضد امپريـالـيـسـتـي و          
شيطان سازي هاي جـنـبـش اسـالمـي            

ايـنـجـا عـلـيـه         .   تره هم خورد نميکنند   
دشمن حي و حاضر يـعـنـي دولـتـهـاي             
ديکتاتور و طبقـه حـاکـم بـه خـيـابـان                
آمده اند و واقعيت مهـم ايـنـسـت کـه              

 .اين انقالب هنوز ادامه دارد
ــي و در                ــاي ــاي اروپ در کشــوره

 برخورد بسياري از مـنـتـقـديـن          ،غرب
 ،جنبش اسالمي و ناظرين اين وقايع        

به اين انقالبات با ترس و نگراني و بـا           
عدم درک مکانيزم اين انقالبات همراه      

گفته ميشود اسالمـيـهـا بـرنـده          .   است
اين وقايع خواهند بود و در عـمـل بـي            
تفاوتي و پاسيويسم را در ميان مـردم         

فاکت ايـنـسـت کـه در           .   دامن ميزنند 
مصر و تونس مبارزات ادامـه دارد و          
کارگران و دانشـجـويـان و جـوانـان از               
اينکه سرو نوک حکومتهاي ديکتاتور     
رفــتــه و بــدنــه هــنــوز بــاقــي اســت و               

و .    حـرف مـيـزنـنـد        ،مقاومت ميکند 
ايــن مــردم در حــال مــبــارزه کــردن                

 کارگران جوانـان و زنـان از           ،.   هستند
دنيا انتظار دارند در مقـابـل سـنـاريـو            
سازي دولتـهـاي غـربـي بـا هـمـراهـي                

 ،"   مدرات"   اسالميهاي کراوات زده و    
 .از انقالب برحق آنها دفاع کنند

ما با اعـالم يـک مـانـيـفـسـت در                
دفاع از سـکـوالريسـم و خـواسـتـهـاي              
برحق انقـالب و در دفـاع از انـقـالب                

 ،مردم خاورميـانـه و شـمـال افـريـقـا                 
االن .   ميخواهيم دنيا را بسـيـج کـنـيـم          

. بايد به ميدان آمد از مردم دفاع کـرد        
کساني که از قبل مهر شکست بر اين        

 کسانيکه مسـابـقـه      ،مبارزات ميزنند 
شروع نشده مدال پـيـروزي را بـرگـردن            

 هيـچ  ،جنبش اسالمي آويزان ميکنند  
کمکي به زنان و مردان تشنه آزادي در     

 .اين منطقه نميکنند
حــامــد عــبــدالصــمــد نــويســنــده         

" آلماني در کتـابـش بـه نـام               -مصري
در مورد انقـالبـات در     " جنگ يا صلح 

اين منطقه از روزهاي حضور خـود در       
 ۱۸:   ميدان التحرير چنين ميـنـوسـيـد       

روز تمام ميدان التـحـريـر بـا عشـق و               
. عطوفت ميزبان زنـان و مـردان بـود            
 ،هيچ نمونـه اي از يـک مـورد دزدي              

هيچ ناراحتي و يـا شـکـايـتـي از يـک                 
مورد آزار جنسي و يا تحقيـر زنـان را            

در عـمـل     .   در اين هيحده روز نـديـديـم       
مـيـدانسـتـيـم      .   يک رويا را شاهد بوديم    

اين رويا به زودي تمام ميشود اما اين        
واقعه براي هميشه در ياد و خاطره مـا   

 ميدان التـحـريـر نشـان         ،خواهد ماند   
ميداد که مردم مصر اليق و شايسـتـه         

او در هـمـيـن        .   .   چه زنـدگـي هسـتـنـد        
کتاب از حضور سميه در جمع زنـان و          

. مردان ميدان التحرير حـرف مـيـزنـد          
 کـه    ،مادري با يک پسـر هـفـت سـالـه            

بدليل امتـنـاع از روسـري و حـجـاب               
داشتن از همسرش جدا شـده و تـنـهـا              

سـمـيـه هـر روز در             "   ،زندگي ميکـرد  
اينجا بود و بعد از ايـنـکـه تـلـويـزيـون               
دولــتــي مــبــارک گــزارشــي از رابــطــه           
جنـسـي و بـي بـنـد و بـاري زنـان در                      
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١١صفحه    

عليا ماجده المهدي دختر مصـري       
انقالب هنوز تمام نشـده، مـا        " ميگويد  

هنوز پيـروز نشـده ايـم، مصـر بـه يـک                  
او که يـک    " .   انقالب اجتماعي نياز دارد  

 ساله است با انتشـار عـکـس      ٢٠دختر  
کــامــال بــرهــنــه خــود روي وبــالگ ،               
فيسبوک و تويتر شـخـصـي اش سـنـت             
شکني کرد و صداي نيروهاي سنتي را        

عليا ماجده الـمـهـدي کـه روز         .   در آورد 
 نـوامـبـر     ١٦چهارشنبه اين هفته يعني     

جـنـبـش    " بيست ساله شد اقدام خود را        
نـامـيـده اسـت و         "   آزاديخواهي اوناليـن  

دختران عرب ديگري نيز اعالم داشتنـد    
براي همبستگي با عليـا عـکـس هـاي            

 . برهنه خود را رسانه اي خواهند کرد
عـکـس   "   العربيه نت " بنا به گزارش    

عــلــيــا هــمــچــنــان بــر روي صــفــحــات           
شخصي وي در شبکه هاي اجتماعي و        

هـنـگـامـي کـه        .   نيز يوتيوب قرار دارد     
وي روز يکشـنـبـه گـذشـتـه بـه عـنـوان                  
نخستين دختر عرب دسـت بـه چـنـيـن              
اقدامي زد و ديوارهاي حيا در جـوامـع         
عرب را شکست، هزاران نفر از کاربران       
خشمگين، کنجـکـاو و هـوادار عـلـيـا              
نسبت به ايـن جـنـجـال واکـنـش نشـان                

عليا در وبـالگ شـخـصـي خـود          .   دادند
يـادداشـت   "   (   مذكـرات ثـائـرة     " که آن را  

نامـيـده اسـت در        )   هاي يک زن انقالبي   
زير عکس بزرگ خود نـوشـتـه اسـت ،              

نخست درباره زناني که در آغـاز دهـه         " 
 ميالدي در دانشکده هنرهاي زيـبـا   ٧٠

به عنوان مدل در بـرابـر نـقـاشـان مـرد                

لخت مي شدند قضاوت کنيد و کـتـاب         
هاي هنري را پنهان کـرده ، مـجـسـمـه              
هاي برهنه را بشکنيد ، سپس در برابـر         
آينه لخت شويد و بدن هاي خود را کـه            
باديد تحقير آميز بـه آنـهـا نـگـاه مـي                 
کنيد بـه آتـش بـکـشـيـد تـا پـيـش از                      
فرستـادن اهـانـت هـايـي بـا مضـمـون                  
تبعيض جنسي به من و نفي حق آزادي     
بيان من ، براي هميشه از عـقـده هـاي              

عليا در زيـر      ".   جنسي خود رها شويد  
عکس خود عـکـس بـرهـنـه يـک مـرد                 
جوان مصري را گيتار به دست منتـشـر         

در اين صفحـه هـمـچـنـيـن           .   کرده است   
تابلويي از کار فادي موريس که دخـتـر          
لخـتـي را نـقـاشـي کـرده اسـت و نـيـز                      
عـکـس هــاي زنـان لــخـت ديـگــر نـيــز                 

عـلـيـا سـه عـکـس           .   منتشر شده اسـت   
. مختلف از خود مـنـتـشـر کـرده اسـت             

يکي با نوار چسـب بـر روي لـب هـاي                 
خود ، و ديگري با نوار چسـب بـر روي              
چشمان خود ، امـا بـار سـوم بـه جـاي                  
پوشاندن گوش هاي خود با نوار چسـب         
 .جاي ديگري از بدنش را پوشانده است

در هر ثانيه سه نفر بـه بـيـنـنـدگـان              
اين وبالگ افزوده مي شود و بيشـتـريـن        
آنها که از کشورهاي مـخـتـلـف عـربـي             
هستند با وي اعالم مخالفت کرده انـد،        
اما جالب اين که تعداد زناني که با وي      

. اعالم هبستگي کرده اند بيشتر اسـت        
برخي از آنها نيز اعـالم داشـتـه انـد در               
شرايط مناسـبـي عـکـس هـاي لـخـت               

 .*خود را منتشر خواهند کرد
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