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 صفحات ديگر

 
 "!بن دوم"تا " بن اول"از

تقالهاى ارتجاعى دولت آمريکا و جريانات اسالمى 
 !براى شکل دادن به آينده افغانستان محکوم است

  ٨صفحه  
ترور نويسنده آذربايجانى با فتواى سران جمھورى 

   ٨اسالمى، صفحه 
گزارش شرکت حزب کمونيست کارگرى در فروم 

 سوسياليستى در استکھلم سوئد
  ٨ صفحه  

دادگاه تجديد نظر جمھوري اسالمى  احكام صادره 
براى فعالين آارگرى و دانشجويى تبريز را تاييد 

  ١١صفحه آرد، 
 وضعيت جسمى رضا شھابى وخيم است

 ١١صفحه  
 ١٠صفحه سه خبر از اعتراضات آارگرى در ايران،  

در مــقــايســه بــا فــوريــه و            " 
سرنـگـونـي مـبـارک ايـن خـيـلـي                

اين يک .   بيشتر رنگ انقالب دارد   
ــعــي اســت          ــالب واق ــق ــردم .   ان م

. خواهان تحوالت اساسي هستند   
معترضين نه فقط عليه نظاميان     
بلکـه حـتـي عـلـيـه اپـوزيسـيـون                 

ديـروز وقـتـي کـه         .   سنتي هستند 
سخنگوي اخوان المـسـلـمـيـن در          
ميدان التحرير حضـور يـافـت بـا           
"  هو و طبل معترضين فراري شـد  

اين بـخـشـي از گـزارش زنـده اي               
است که خبرنگار راديـوي چـهـار          

 نـوامـبـر      ٢٣بي بي سـي ديـروز          

 
 بازتاب هفته

 
 !رويدادهاى منطقه در يک نگاه

  محمد شكوهي   
 آارگران يونان از آارگران پرتغال اعالم 

 حمايت آردند
  شهال دانشفر 

 جنگي که خونين ميشود
 

 دولت جديد در اسپانيا  و مشخص شدن 
  صف بندى ها
 بهروز مهرآبادي

 
 

 
 انتخابات يا انقالب؟

 گفتگوي تلويزيون کانال جديد با مصطفي صابر              
 " جريان انحرافي   "در مورد حمله به روزنامه ايران و        

 
بيستمين سالروز تشکيل حزب کمونيسـت      
کارگري ايران را به کارگران و به همه مـبـارزيـن          

 .   راه  آزادي و سوسياليسم  تبريک ميگويم
حزب ما در شـرايـطـي تشـکـيـل شـد کـه                    
بـدنــبـال فـروپــاشـي بـلــوک شــوروي، بــورژوازي              
جهاني حمله همه جانبه اي را به کـمـونـيـسـم و               
آرمانـهـاي آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري طـلـبـانـه                     

ورشـکـسـتـگـي      .   کمونيـسـتـي آغـاز کـرده بـود            
ســرمــايــه داري دولــتــي در شــوروي را بــپــاي               
کمونيسم و سوسياليسم نوشتنـد و ارتـجـاعـي            

 
 قطعنامه هاي تازه عليه جمھورى اسالمى 

 و انزواى بيشتر رژيم

بيش از يـک هـفـتـه اسـت کـه               
دختر جوان، "   عليا ماجده المهدي " 

دانشجو و آزاده مصري، عـکـسـي         
از بدن برهنه اش را بر روي صفحـه       
وبالگش قرار داده و بـا آنـچـه کـه               

نوشته و مصاحبه کرده، هم اکنـون     
به سوژه خبري مهمي براي مديـاي     

در طـول    .   جهان تبديل شـده اسـت       
اين مدت جدا از اسالمـگـرايـان و          

حـکـومـت هـاي اسـالمـي در             تمام  

مصطفـي صـابـر      :   حميد حقشناس 
ديروز ماموران دادستـانـي تـهـران بـه            
دقتر روزنامـه ايـران حـملـه کـردنـد و                
قصد داشتند اکبـر جـوانـفـکـر را کـه               
مشاور احمدي نژاد و مـديـر عـامـل             

. خبرگزاري ايرنا هست دستگير کنند    

گاز اشک آور انداختند، درگير شدند و       
در آخر هم به ظاهر حکم دسـتـگـيـري            
ايشان لغو شـده، مـاجـرا از چـه قـرار                
است آيا هجوم مخالفين احمدي نـژاد       

 شروع شده؟" جريان انحرافي"به 

 
، پرچمدار  انقالبات ناتمام و خواسته هاى "عليا"

 !و انسانى" کوچک"
 هادي وقفي 

٢صفحه   ٤صفحه     

 ٥-٦صفحات 

٣صفحه    

 
پيام حميد تقوائي بمناسبت        

  بيستمين سالگرد تشکيل حزب       
جهان بپا خاسته به کمونيسم 
 کارگري نيازمند است

 

 
 جوانفکر و باندهاى حکومت

 ١٠شھال دانشفر، صفحه 

حلقه ها بـر جـمـهـوري اسـالمـي              
 آبان ۲۷روز جمعه .   تنگ تر مي شود  

ماه مجمع عـمـومـي سـازمـان مـلـل              
قــطــعــنــامــه مــطــرح شــده از طــرف             
عربستان سعودي بر عليـه جـمـهـوري          

 ۹ راي مـوافـق و         ۱۰۶اسالمي را با    
در بـيـن     .   راي مخالف تصـويـب کـرد        

قطعنامه هاي مجمـع عـمـومـي ايـن            
تعداد بيشتريـن آراي مـخـالـف رژيـم             

 آبـان بـه       ۳۰روز   .   حاکم بر ايران است   

 
 جنبش دفاع از عليا ماجده المهدي در سراسر جهان

 ! او به قلب جنبش اسالمي حمله کرده است
 ٧مينا احدي، مريم نمازي، صفحه    

 
 مصر در کوران يک انقالب واقعى

 آاظم نيكخواه 

 بهروز مهرآبادي

٣صفحه   ٩صفحه       
 انقالب مصر و چالشھاي پيش رو

 ١٢محمد آسنگران ، صفحه    

 
  ٤٢٨ضميمه انترناسيونال 

به مناسبت بيستمين سالگرد  
تشکيل حزب کمونيست کارگري 

ايران به سردبيري محسن ابراهيمى 
 بزودى منتشر ميشود



 4 ١٣٩٠ آذر٤ انترناسيونال 

بعدا در جـايـي نـديـدم کـه            .   ( ارائه داد 
خــبــر هــو کــردن ســخــنــگــوي اخــوان           
المسلمين توسط بي بي سي انعکـاس       

 .) داده شده باشد
بازگو کردن تحوالت يـک انـقـالب          

هر لـحـظـه اتـقـاق         .   کار ساده اي نيست   
تازه اي مي افتد و خبـرهـاي قـبـلـي را               

امـا تـحـوالت ايـن دو           .   کهنه مينمايد 
سه روزه در مصر ماندني خواهد بود و         
بر آينده مصر و کل منطقـه تـاثـيـراتـي             

دو رويــداد   .   عــمــيــق خــواهــد گــذاشــت     
يکي اينکه انقالب ايـن     .   بسيار مهمند 

بار ارتش را کـه سـتـون فـقـرات تـمـام                   
سيستم هاي کهنه و ارتـجـاعـي اسـت             
نشــانــه رفــتــه اســت و مصــمــم اســت              

ديگر ايـنـکـه    .   نظاميان را به زير بکشد  
اپـوزيسـيـون    " بقول خبرنگار بي بي سي      

که اينجا بيش از همه مـنـظـور          "   سنتي
اسـت دارد آمـاج       "   اخوان المـسـلـمـيـن      " 

انقالب واقع ميـشـود و در صـفـوفـش              
  . شکاف افتاده است

 ارتش بايد سرنگون شود
خيلـي هـا وقـايـع ايـن روزهـا در                 

بـرخـي   .   مصر را انقالب دوم مينامـنـد      
و .   مـيـخـوانـنـد     "   انـقـالب واقـعـي      " آنرا   

مصـر  "   فـاز دوم انـقـالب       " برخي بـه آن       
اما همه کس توافق دارد که      .   ميگويند

ايــن انــقــالب هــر نــامــي کــه روي آن               
گذاشته شود، جدي تر و عـمـيـق تـر از              
انقالب در ماه ژانويه و فوريه اسـت کـه         

شـواهـد   .   به سرنگوني مبارک انجاميـد    
و اخبار حاکي از ايـن اسـت کـه مـردم               

ميخواهند و اين را     "   تحوالتي اساسي " 
و در   .   مشـخــصـا بــر زبــان مـي آورنــد           

سرلوحه اين تحوالت اساسي کـنـارزدن        
طـنـطـاوي    .   " ارتش از قدرت قـرار دارد       

ارتـش بـايـد گـورش را گـم              .   بايد بـرود  
آنها بخشي از    .   ژنرالها بايد بروند  .   کند

سيستم حاکم بوده اند و بـاز هـم آنـهـا                
هستند که قرار اسـت در مـورد آيـنـده              

ايـن  . "   بعد از انقالب ما تصميم بگيرند 
حرف هرروزه جوانان و مـردمـي اسـت            
که در ميدان التحرير قاهره جـمـع شـده           

اما تجمعات و تظاهرات فقـط بـه         .   اند
. قاهره و ميدان التحرير محدود نيسـت  

اسکندريه، بندر پورت سعيـد، سـوئـز،         
اسماعيلف و برخي شهرهاي ديگر نـيـز       
مرکز تظاهرات و درگيري و جـنـگ و            

بويژه در اسـکـنـدريـه مـردم        .   گريز است 
در اطراف پادگان تجمع کرده و عـلـيـه            
ارتش شعار ميدهند و بـه سـوي آنـهـا              
سـنــگ و کــوکــتــل مــولــوتــف پــرتــاب          

شـوراي عـالـي      " سـرنـگـونـي       .   ميکنند
هدف فـوري انـقـالب کـنـونـي            "   نظامي
ــر فشــار             .   اســت ــطــاوي زي ــرال طــن ژن

اعــتــراضــات روز چــهــار شــنــبــه در               
تلويزيون ظـاهـر شـد و وعـده داد کـه                  
انتخابات پـارلـمـانـي را هـفـتـه آيـنـده                  
برگزار ميکنـد و انـتـخـابـات ريـاسـت               

 ٢٠١٢جمهوري نـيـز در ژوئـيـه سـال               
او گـفـت مـا قصـد           .   برگزار خواهد شد  

ماندن در قدرت را نداريم و بسياري از         
درگــيــريــهــا را بــه تــظــاهــر کــنــنــدگــان          

سخنان او آتـش انـقـالب        .   منتسب کرد 
هنگام سخنراني او   .   را بيشتر دامن زد   

مردم لنگه هاي کفشها را بـه صـفـحـه             
بزرگ تلويزيون در مرکز شـهـر پـرتـاب            
ميکردند و از اين طريق نفرت و خشـم        

وعــده و    .   خــودرا ابــراز مــيــکــردنــد          
سخنراني او هيچ کمکي به مـوقـعـيـت          

امروز پنجشنبه دو تـن از       .   ارتش نکرد 
ژنرالهاي ارتش بـر صـفـحـه تـلـويـزيـون              
ظاهرشدند و از مـردم بـخـاطـر کشـتـه              
شدن چند تن از تظاهرکـنـنـدگـان عـذر            
خواهي کردند و به تـمـام مـردم مصـر              

ايـن تـالش هـم بـنـظـر             .   تسليت گفتند 
نميرسد که چندان تغييـري در مـوضـع           
انقالب عليه ارتش و شـوراي نـظـامـي            

ارتش بايد قدرت را واگـذار  .   ايجاد کند 
تـا  .   کند و عجالتا به پادگانها بازگـردد      

 . تکيلف نهايي آن روشن گردد
براي انقالبيون و بسياري از مـردم         

" شوراي عالي نظـامـي    " روشن است که    
از بقاياي نظام قبلـي اسـت کـه بـر جـا                 
مانده اسـت و اگـر انـقـالب بـخـواهـد                  

. انقالب باشد بايد آنهـا را جـارو کـنـد             
مردم سر سازش با حاكميـت ارتـش را           

سوال اينست که نظـامـيـان چـه          .   ندارند
 راههايي مقابل خود دارند؟ 

معمولترين راهي که ارتشي ها بـا        
آن آشنـا هسـتـنـد حـملـه و تـعـرض و                    

کـاري کـه ايـن روزهـا           .   سرکوب اسـت   
بدرجاتي آنرا آزمايش کردند و بيـش از         

 نــفــر از مــعــرضــيــن را بــه قــتــل                ٣٠
امـا هـمـيـن تـجـربـه و کـال                 .   رساندنـد 

اوضاع سياسـي مصـر و فضـاي بـيـن               
المللي اين را ميگويد که دست زدن بـه         
تعرض براي ارتشي ها يـک خـودکشـي         

نه فقط مردم مصـر و مـنـطـقـه              .   است
بلکه کل افکار عمومي دنيا عليـه هـر          

. گونه تعرض به انقالب مردم هسـتـنـد         
تا همينجا نـيـز جـنـايـات آنـهـا خشـم                  

بهررو ايـن راه     .   مردم را برافروخته است   
بنظر من براي ارتش مصر تماما بسته       

است و هيچ شانس موفقيت بـراي ايـن           
 . انتخاب وجود ندارد

راه ديگر کنار کشـيـدن کـامـل از             
ارگانهاي دولتي و عـقـب نشـسـتـن بـه              

اين يک انتخـاب واقـعـي        .   پادگانهاست
امـا خـالء     .   در شـرايـط کـنـونـي اسـت           

قدرتي که پيش مي آيد ميتوانـد بـراي          
اگـر  .   ارتش و نظام حاکم خطرناک باشـد      

شوراي عالي نظامـي از قـدرت کـنـار             
برود يعني در واقع سرنگون شود سـوال        
ايــنــســت کــه چــه ارگــانــي جــاي آنــرا              

در ايـن مـورد مـثـل هـمـه               .   ميـگـيـرد   
انــقــالبــات صــفــوف انــقــالب تصــمــيــم       

. ميگيرد و دولتي را تعيـيـن مـيـکـنـد            
اما بازهم اين مساله روي ميز ميمانـد        
که ارتشي ها بايد تکـلـيـفـشـان روشـن             

ــه              .   شــود ــم ــا ســران ارتــش مــحــاک آي
ميشوند؟ آيا ارتش به همان شکل قبـل        
اداره مــيــشــود؟ آيــا ارتــش مــنــحــل             
ميشود؟ در هر حالت آينده جالـبـي در          

. انــتــظــار ســران ارتــش نــخــواهــد بــود          
بنابرين سـران ارتـش خـود حـاضـر بـه                 
انتخاب چنين سرنوشتي نيستند و در        

راه سوم  .   برابر آن مقاومت خواهند کرد    
سازش با جريان اخـوان الـمـسـلـمـيـن و             
بورژوا ليبرالهايي نـظـيـر الـبـرادعـي و             
امـثـال او و سـرهــم بـنــدي کــردن يــک                 

است کـه حـافـظ نـظـام            "   دولت موقت " 
حاکم باشد  و در عين حال با حکومـت         

با ايـن    .   .   قبلي مستقيما تداعي نشود   
اميد که اين تاکتيـک مـردم را بـخـانـه               
بفرستد و يا حداقل در صفوف انـقـالب         

بسـيـار   .     شکـافـي جـدي ايـجـاد کـنـد             
محتمل است که جبهه بورژوازي چنين      
طرحي يا چيزي شبـيـه بـه آنـرا جـلـوي                

خبرها حـاکـي از ايـن          .   انقالب بگذارد 
بود که به الـبـرادعـي نـيـز پـيـشـنـهـاد                   
نخست وزيري و تشکيل کابينه را داده      
اند و او به نحوي چـراغ سـبـز داده امـا            
بعدا با حادتر شدن اوضاع مـردد شـده           

اما اين راه حل نيز بـا تـوجـه بـه              .   است
اينکه الزمـه اش سـازش سـه جـريـان                
ــاهــمــگــون يــعــنــي ارتــش و اخــوان               ن
المسلمين و ليبرالهاسـت، سـرنـوشـتـي          

شــوراي عــالــي   " بــهــتــر از حــکــومــت         
نـخـواهـد داشـت و بـا اولـيـن                "   نظامي

ــقــالب از هــم خــواهــد                فشــارهــاي ان
امــا در شــرايــط کــنــونــي           .   گســســت 

بورژوازي راه حل بهتري مقابل انقـالب        
احتمال بيشتر اينسـت کـه     .   مردم ندارد 

اين راه را در پيش ميگيرند و شکسـت         
مـيـخـورنـد و بـه راه حـل دوم يـعـنــي                     
  . استعفاي جمعي عقب رانده ميشوند

اخوان المسملين قافيه را 
 باخته است

تا چندي پيش اخوان المـسـلـمـيـن          

بزرگترين اميد بورژوازي بـراي مـهـار          
انقالب و حفظ اوضـاع مصـر تـلـقـي              

اما با شروع انـقـالب مـعـلـوم           .   ميشد
شد که اين جريان در مـقـابـل انـقـالب             

گرچه سازمان و   .  چيزي در چنته ندارد 
حزبي در راس انقالب نبود و نيست و         
خواستهاي فرمـوـلـه و روشـنـي طـرح              
ــتــدا                 نشــده اســت، امــا از هــمــان اب
مضموني اسـاسـا چـپ و راديـکـال و               

جريان اخوان المسلمـيـن     .   مدرن داشت 
به داليلي قابل فهم در انـقـالب مصـر           
نقشي ايفا نکرد و فقط تالش کـرد از          
فضاي انقالبي براي زد و بند و گرفتـن        
امــتــيــاز و ســهــيــم شــدن در قــدرت              

اينها درست در بحبوحه    .   استفاده کند 
انقالب با برخي مقـامـات حـکـومـت           
مبارک وارد ديالـوگ شـدنـد، بـعـد از              
قطعي شدن سرنگوني مبارک با عـمـر        
ســلــيــمــان مــعــاون مــبــارک و رئــيــس          
سازمان اطالعات مـبـارک شـروع بـه            
مذاکره کردند، بعد زير فشار انـقـالب         
تظاهراتهايي را در روزهاي جمعه و با       
حالت اسالمي فراخوان دادند و تـالش    
کردند به انقالب رنگ اسالمي بزنـنـد        
اما نتوانستند، بعد از عمر سليمان به       
حمايت از شوراي نظامي و حـکـومـت     

تا همينجا روشـن    .   طنطاوي پرداختند 
بود که اينها امکان کنترل انقالبـي را         
که خود عمال از آن فاصله گرفـتـه انـد            

اما اين دو سـه روز اخـيـر بـا               .   ندارند
شـــروع دور دوم انـــقـــالب، اخـــوان               
المسلمين بـزرگـتـريـن ضـربـات را از               

حـتـي در     .   انقالب متحمل شده اسـت     
صفوف خودش بـطـور جـدي شـکـاف             
افتاده است و جـوانـان زيـادي رسـمـا               
خـودرا بـريـده از اخـوان الـمـسـلـمـيـن                   

اين جريـان تـمـام تـالـشـش            .   مينامند
اينست که هرچه زودتر انتخابات شود      
و احتمال ميدهد که اکثريت بياورد و         

نــيــروي .   اوضــاع را بــدســت بــگــيــرد         
انقالبي و سکوالر و کارگري مصر هم       
اين را ميداند و ميخواهد جلـوي آنـرا          

هو کردن سخنگوي اين جريان     .   بگيرد
در ميدان التحرير يک رويداد سمبليک      
از موقعيتي است که ايـن جـريـان در             

دو .   ميان انقالبيون پـيـدا کـرده اسـت           
روز پيش در يک مصاحبه تلويـزيـونـي         
خبرنگار الـجـزيـره از يـکـي از سـران                

تـظـاهـر    " اخوان المـسـلـمـيـن پـرسـيـد              
کنندگان ميگويند اخوان المسـلـمـيـن        
اعتبار خودرا از دست داده و ابـتـکـار           

. عمل را نيز تماما از دست داده اسـت  
اين سـوال    "   در اين مورد چه ميگوييد    

. گويـاي واقـعـيـتـهـاي جـدي اي بـود                
شخص مزبور ادعايي را کـه در ايـن             
سوال بود را انکار نکرد بـلـکـه پـاسـخ             

مــا بــه شــيــوه خــودمــان ســعــي          " داد   

ميکنيم پياممان را به گـوش شـوراي          
نظامي برسانيم  و تظاهر کنندگان بـه       
ــراضــات                ــظــاهــرات و اعــت ــوه ت شــي

هردو يک چيـز مـيـخـواهـيـم           .   خياباني
اما آنها فکر ميکنند ما کار ديـگـري         

) نـقـل بـه مـعـنـا          "   ( ميخواهيم بکنيم 
خبرنگـار گـارديـن نـيـز ديـروز چـهـار                 
: شنبـه ايـن طـور گـزارش داده اسـت               

رهــبــري اخــوان الــمــســلــمــيــن عــلــيــه        " 
ايـن  .   اعتراضات موضع گرفتـه اسـت      

. يک موضع بسيار بد و نسنجيده بـود     
آنها اکـنـون بـعـنـوان نـيـرويـي تـلـقـي                   
ميشوند که در کنار شوراي نظامي و        

ايـن بـاعـث      .   عليه مردم ايسـتـاده انـد       
شده است که در صفوف خودشـان هـم          

برخـي اعضـاي اخـوان        .   شکاف بيفتد 
المسلمين از سياسـت و دسـتـور ايـن             
جريان سرپيچي کرده انـد و بـه عـقـل              
خود گوش داده و به صف معترضـيـن         

از سـوي ديـگـر اخـوان           .   پيوسـتـه انـد     
المسلمين ديگر نميتوانـد ادعـا کـنـد           

تظاهر کنـنـدگـان در       )   زياد( که شمار   
. خيابانها بخاطر اسـالمـيـسـتـهـاسـت         

مردمي که ما در خـيـابـانـهـا از روز                
شنبه به بعد مي بينـيـم اکـثـرا ديـگـر               

 ".ربطي به اخوان المسلمين ندارند
  بعبارت ديگر انقالب نه فقط از      
ارتش بلکه از اخوان الـمـسـلـمـيـن هـم              

اينها حتما هنوز هم    .   عبور کرده است  
ظرفيتهاي زيادي براي سنـگ انـدازي        

مخصوصا .   بر سر انقالب مردم دارند    
با توجه به اينکه جبهه چپ و کارگـري         
و سکوالر حزب و سازمان و بـرنـامـه            
مدون و شفافي ندارد، جرياني سنـتـي        
مثل اخوان المسملين کـه بـخـشـهـاي            
زيادي از بورژوازي را نـيـز پشـت سـر              
خود دارد، مـيـتـوانـد مـوانـع زيـادي                

امـا اتـفـاق مـهـمـي کـه              .   ايجاد کـنـد   
افتاده اينست که اين جريان نه بعنـوان        
بخشي از انقالب بلکه بعنوان بخـشـي     
از نظام و طـبـقـه حـاکـم کـه مـقـابـل                     
انــقــالب مــقــاومــت مــيــکــنــد تــلــقــي        

و همين حقيقت ساده بـاعـث       .   ميشود
ميشود که عليرغم امکانـات زيـاد و        
پول و تشکل و دوستان قدرتمند بـيـن          
المللي که دارد، امکان کـمـي داشـتـه           
بــاشــد کــه انــقــالب را بــه شــکــســت              

اين احتمال هست که ايـنـهـا       .   بکشاند
به کمک ارتش و ليبرالها بتوانند وقفـه        
هايي جدي بر سر پيشـروي نـيـروهـاي           
انقالبي ايجاد کنند، اما بـعـيـد اسـت           
که بتوانند در دراز مـدت بـر اوضـاع             

اين آن چيزي اسـت کـه         .   مسلط شوند 
ما از مدتها پيش بر آن تاکيد کـرديـم           
و سير رويدادها دارد آنرا تا حد زيادي        

 .*تاييد ميکند
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ترين و سخيف ترين حمالت را بـه هـر            
چه نشاني از آزاديـخـواهـي و بـرابـري               

 . طلبي و انسانيت داشت آغاز کردند
تشکيل حزب کمونيسـم کـارگـري         
پاسـخـي عـمـلـي و تـعـرضـي بـه ايـن                     
هياهوي ضد کمونيستي و کال فضـاي        
ارتــجــاعــي حــاکــم بــر دنــيــاي پــس از           

در شرايطـي   .   فروپاشي ديوار برلين بود   
که  ميخواستند  دنيا را بقول منـصـور     

بدون فراخوان سـوسـيـالـيـسـم،         " حکمت  
 'خطر'بدون اميد سوسياليسم، و بدون      

به منجالب  بـکـشـنـد،       "     سوسياليسم 
 وحزب کمونيسـت کـارگـري فـراخـوان             

سوسيـالـيـسـم  را زنـده            "   خطر" اميد و   
نگاهداشت و  پـرچـمـدار بـازگـردانـدن              
اختيار به توده عظيم انسـانـهـائـي شـد            
که در انقياد نظم نوين جهاني له شده و        
از ابتدائي ترين حـقـوق خـود مـحـروم              

 . شده بودند
کــارنــامــه بــيــســت ســالــه حــزب            
کارنامه جنگي بي امان و پيگير عليه       
ارتجاعي ترين دولتها و جـنـبـشـهـا و              
نيروهاي سياسي بورژوازي است که در      
اين دوره سـيـاه در ايـران و در سـطـح                   
جهان افسار گسيخته و بجلوي صحنـه       

مبارزه بي امان و پـيـگـيـر         .   رانده شدند 
براي بزير کشيدن جـمـهـوري اسـالمـي            
بقدرت انقالب مـردم، نـقـد و افشـاي              
همه جريانات سيـاسـي اپـوزيسـيـون و            
شبه اپوزيسيون که به نحوي خـواسـتـار         
حــفــظ حــکــومــت اســالمــي بــا انــدک          
ــد، ســازمــانــدهــي            ــودن ــغــيــيــراتــي ب ت
کمپينهاي قدرتمند جهاني در حمـايـت       
از اعتصابات و مبارزات کـارگـري در          
ايران، عليه سـنـگـسـار و اعـدام و در                

دفاع از مبارزات مردم ايران، تقويت و       
سازمـانـدادن و تـعـيـن بـخـشـيـدن بـه                   
جنبش کارگري در ايران و نـمـايـنـدگـي           
کردن و جلب حمايت براي آن در سـطـح      
جهاني، برافراشتن پرچم جهان متـمـدن       
در مقابل تروريسم اسالمي و تروريسم      
دولتي غرب در چـهـار گـوشـه جـهـان،              
مبارزه عليه اسالميسـتـهـا، حـجـاب،          
قتلهاي ناموسي و قوانيـن شـريـعـه در            
دل اروپا، سازماندهي مبارزه  و نـبـرد          
پيگير براي آزادي زن،  دفاع از حـقـوق           
پناهندگان، دفاع از حـقـوق کـودکـان،           
دفاع از زندانيان سـيـاسـي، و مـبـارزه              
فعال در هـر عـرصـه اي کـه سـرمـايـه                  
داري تبعيض و بـيـحـقـوقـي را بـمـردم               
تحميل کرده است، و پافشردن و تاکيد       
مدام برانقالب و سوسياليسـم بـعـنـوان          
تنها راه حل انساني و عـمـلـي رهـائـي           
مردم ايران و کل جـهـان از مـنـجـالب               
سرمايه داري، گوشه هائي از کارنـامـه        

 . درخشان حزب ما است
امروز بيست سال پس از فروپاشي      
ديوار برلين، جهان به استقـبـال نـقـد و             
اعتراض و برنامه و آلترناتيوي ميـايـد        
کــه حــزب مــا در نــظــر و در عــمــل                  

پـايـه هـاي نـظـام          .   نمايندگي ميـکـنـد    
سرمايه داري در همه جا در حـال فـرو             

از انـقـالب پـيـگـيـر در             .   ريختن اسـت  
مصر تا جنبش ضد سرمايه داري نـود        
و نه درصديـهـا و تـا انـقـالبـي کـه در                    
 کمين جمهوري اسالمي نشسته اسـت،     
همه جا زير و رو کـردن نـظـم سـرمـايـه                
داري  عــمــال در دســتــور روز مــردم               

 .   بپاخاسته قرار ميگيرد
جهان نيازمند رهبر و سخـنـگـو و         

نيرو و حزب سياسي است که اين نـقـد            
ــه داري را                 ــي ضــد ســرمــاي ــان ــاب خــي

را در   "   يک دنياي بهتـر   " نماينگي کند،   
برابر منجالب امروز سرمايه داري در      
همه جا قرار بدهد و مردم معترض بـه          
ــم                   ــرچـ ــدور پـ ــود را بـ ــوجـ ــع مـ وضـ

مـهـمـتـريـن      .   سوسيـالـيـسـم گـرد آورد         
کمبود و ضعف انقالبـات در مصـر و            
ديگر کشورهاي منطقه و هـمـچـنـيـن            
جنبش ضد سـرمـايـه داري نـود و نـه                 
درصديـهـا در آمـريـکـا و کشـورهـاي                
غربي غـيـبـت چـنـيـن احـزابـي در دل                  

ايـن شـرايـط در        .   تحوالت جاري اسـت   
عين حال زمينه هاي شکل گيري و قد        
علم کـردن چـنـيـن نـيـروهـا و احـزاب                   
سياسي را بيش از پـيـش فـراهـم کـرده              

 .است
اعتراضات و انقالبات امروز دنيـا      
بيش از هر زمان ديـگـري بـر ضـرورت             
وجود و حضور يک حزب کمـونـيـسـتـي           
فعال، دخالتـگـر، مـاکسـيـمـالـيـسـت،             
مدرن، راديکال، و عـمـيـقـا انسـانـگـرا            

 .    تاکيد ميگذارد
منصور حکمت بيست سال قـبـل         

چنين حزبي را پايه گـذاشـت و امـروز             
دنيا، از نيويورک تا قاهره، و از آتن تـا           
تهران و تل اويو، کمونيسم نـوع مـا و             
حزبي مانند حزب مـا را  بـه مـيـدان                 

 . فراميخواند
بيستمين سالروز حزب را با تـداوم       
و تشديـد و گسـتـرش مـبـارزه عـلـيـه                  
سرمايه داري در ايران و در جهان و در      

 .همه عرصه ها گرامي ميداريم
 حميد تقوائي

 دبير کميته مرکزي حزب کمـونـيـسـت         
  کارگري ايران

 ۱٣۹۰ آذر ۲، ۲۰۱۱ نوامبر ۲٣

 
به مناسبت بيستمين سالروز تشکيل حزب کمونيست کارگري، کتـابـي در             

 صفحه شامل کليه مصوبات کنگره ها، پلنوم ها و نشست ٢٧٠قطع بزرگ در    
کمونيست کارگـري در بـيـسـت سـال گـذشـتـه از بـدو                        هاي دفتر سياسي حزب   

 . تا امروز منتشر شد) ١٣٧٠ (١٩٩١تشکيل حزب در نوامبر 
اين کتاب مجموعه اسناد مصـوب حـزب و انسـجـام نـظـري و سـيـاسـي                           
کمونيستي کارگري حزب در دو دهه گذشته را  نشان ميدهد و سـنـد جـامـعـي                  
است براي همه عالقه منداني که ميخواهند مباحث و مصوبات کـنـگـره هـا،                   
پلنومهاي کميته مرکزي و نشسـتـهـاي دفـتـر سـيـاسـي را دنـبـال کـنـنـد و از                                

 .سياستهاي حزب در دو دهه گذشته مطلع شوند
مطالعه اين کتاب را به کساني که مايـلـنـد آشـنـائـي بـيـشـتـري بـا حـزب                             
کمونيست کارگري داشته باشند و همينطور فعالين حـزب کـه مـايـل بـه درک                      

 . عميق تري از سياست هاي حزب در هر دوره ميباشند، توصيه ميکنيم
براي تهيه اين کتاب ميتوانيد از طريق واحدهاي حزب و يا تماس با دفـتـر                 

 .مرکزي حزب تهيه کنيد
   markazi.wpi@gmail.com      :آدرس دفتر مرکزي

 
  منتشر شد

...جهان بپا خاسته به کمونيسم کارگري  

 

پيشنـهـاد دولـت کـانـادا قـطـعـنـامـه                 
ديگري در مورد وضعيت حقـوق بشـر      

 ۸۶در ايران به راي گذاشته شد که بـا       
. راي مثبت مورد تصويب قرار گرفت     

اين تعداد بيشترين آرايي است کـه در         
محکوميت جمهوري اسالمي بخاطر    

. نقض حـقـوق بشـر، داده شـده اسـت               
بدنامي رژيم رو بـه افـزايـش اسـت و                
بسياري از دولت ها ديگر جرئت نمـي        
کنند در کنار جمهوري اسالمـي قـرار         

قطعنامه ارائه شده از طـرف        .   بگيرند
عربستان سعودي در رابطـه بـا دسـت           
داشتن جـمـهـوري اسـالمـي در طـرح              
ترور سفير اين کشور در آمريکا تهـيـه      

تصويب اين قطعنامه عمـال    .   شده بود 
رژيـم را تـروريسـت مـعـرفـي کـرده و                  
مسئول طراحي عـمـلـيـات تـرور مـي             

در اين قطعـنـامـه از جـمـهـوري            .   داند
اسالمي خواسته شده تا کساني را کـه        
در اين طرح تروريستي شرکت داشـتـه        

 نـوامـبـر      ۲۱روز   .   اند، تحـويـل دهـد      
اوباما رئيس جمهور آمريکا با صدور      
بيانيه اي خبر از تشديد تحريم هـا در          

تـحـريـم    .   مورد جمهوري اسالمـي داد     
هاي تازه بخش پتروشيمي ايران را در        

همچنين بـانـک مـرکـزي        .  بر مي گيرد 
مــتــهــمــان مــهــم   " ايــران در فــهــرســت       
. قرار مي گيـرد   "   پولشويي بين المللي  

اين اقدام دولت آمريکا بدنبال گزارش       
آژانس بين الملـلـي انـرژي هسـتـه اي              
انجام شد که در آن داليلي مـبـنـي بـر           
ــراي                ــوري اســالمــي ب ــه ــم ــالش ج ت
دستيابي به سالح هسته اي ارائه شـده        

بدنبال اين بـيـانـيـه چـنـد کشـور               .   بود

ديــگــر از جــملــه بــريــتــانــيــا، کــانــادا،         
فرانسه، ايتاليا، استراليا و هلنـد نـيـز          
به اين تحريم ها پيوسته و جـمـهـوري            
اسالمي را از سيستم هاي مالي خـود        

دولت سويس هـم نـام        .   کنار گذاشتند 
 نفر ديگر از مسئولـيـن و نـهـاد         ۱۱۶

هاي جمهوري اسالمي را در لـيـسـت           
 . تحريم هاي خود قرار داد

تحريمهاي اقتصادي يک سياسـت     
محکومـيـت جـمـهـوري        .   دو لبه است  

اسالمي و شدت گرفتن تحريم هـا بـر           
بستر انزجار عـمـومـي مـردم ايـران و              

و .   جهان از اين رژيم صورت مي گيرد      
قطعـا فشـاري بـر کـلـيـت جـمـهـوري                  

اما فشار تحـريـم هـا        .   اسالمي هست 
بيـش از هـمـه بـر دوش مـردم ايـران                   

حکومت  باند هـاي مـافـيـائـي           .   است
در ايـران بـر اقـتـصـاد بـازار سـيـاه و                    

ــوار اســت          ــت ــاق اس ــاچ ــوري   .   ق ــه ــم ج

اسالمي بخاطر سرکوب و جلـوگـيـري         
از اعتراضات مردم مدام به سبـعـيـت         

دولـت هـايـي نـظـيـر           .   خود مي افزايد  
چين، روسيه، تـرکـيـه بـا کسـب سـود              
هاي هنگفت و انجـام مـعـامـالت بـا             
رژيم، به کم شدن فشار تحـريـم هـا بـر              

جــمــهــوري  .     آن، کــمــک مــي کــنــنــد         
اسالمي تالش خود را براي دستيـابـي        
به سالح هاي کشتار جـمـعـي پـنـهـان              
نمي کند و ظرفيت خود براي استفـاده        

. از اين سالح ها را نشـان داده اسـت             
قطعنامه هاي محکوميت جـمـهـوري       
اسالمي در مجامع بين الـمـلـلـي هـر            
چند انزواي بيشتر رژيم را نشـان مـي           
دهد اما پـاسـخـي بـه خـواسـتـه هـاي                 

دهـهـا پـرونـده در         .   مردم ايران نيسـت   
مورد دخالت مستقـيـم ايـن رژيـم در             

انجام عمليات تـروريسـتـي در نـقـاط            
مختلف دنيا وجود دارد، مـيـلـيـونـهـا           
سند و مدرک از جنايات اين رژيـم در           

. مورد مردم ايران منتشر شـده اسـت          
آيا اين اسـنـاد بـراي طـرد جـمـهـوري                 
اسالمي از کليه مجامع بين المللي و       
تحت پيـگـرد قـرار گـرفـتـن سـران آن                 
بخاطر جنايت ها و جرائم مـخـتـلـف،           
کافي نيست؟ تالش هر انسان شـريـف        
و آزاده و مخالف تروريسم اسالمـي و         
حکومت اسالمي بايد اين بـاشـد کـه           
مــردم جــهــان دولــتــهــا را زيــر فشــار            
بــگــذارنــد کــه بــه مــمــاشــات بــا ايــن            
حکومت پايان دهند، اين حکومت را      
برسميت نشناسند، سفارتخانه هايـش     
را ببـنـدنـد، و آنـرا از مـجـامـع بـيـن                     

 .*المللي بيرون کنند

 
 ... قطعنامه هاى تازه عليه 

 
  را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيدانترناسيونال 



 4 ١٣٩٠ آذر٤ انترناسيونال 

 
جريـان  " حمله به اين :  مصطفي صابر 

يعني  بـانـد احـمـدي نـژاد و              "   انحرافي
مشايي و هـمـيـن جـوانـفـکـر مشـاور                 
احمدي نژاد، مـدتـي اسـت کـه جـريـان               

کال  جنگ و دعوا ميـان ايـنـهـا            .   دارد
مدتي است که در هر سخـنـرانـي و در             
هر اجـتـمـاعـي کـه مـيـگـذارنـد و بـه                     
اصطالح با يکديگر ديـالـوگ و  بـگـو              

. مگو ميکنند، خود را نشان مـيـدهـد        
ايــن اتــفــاق ديــروز و اقــدام بــراي                      
دستگيري جوانفـکـر کـه ظـاهـرا فـورا              
احمدي نژاد به جايي تلفن ميکند و در       
خود محل هم  مقاومت مـيـکـنـنـد و              
خالصه مـوضـوع دسـتـگـيـري فـعـلـي               
منتفي ميشود، در واقـع آخـريـن بـروز            
دعــواهــا و اخــتــالفــات و جــنــگ و                
جدالهاي است که االن در ايـن بـقـايـاي            
جمهوري اسالمي کـه سـر کـار هسـت             

  . جريان دارد
بــعــضــي ايــن   :   حــمــيــد حــقــشــنــاس   

اخــتــالفــات و درگــيــريــهــاي اخــيــر را           
اينطور تفسير ميکنند که  به کشاکش       
جناحهاي رژيم بـراي انـتـخـابـات آتـي              

ميـگـويـنـد ايـن        .   مجلس مربوط است  
تنشها بين اصولگرايان براي اين اسـت        

راي هـاي    " که طرفداران احـمـدي نـژاد           
. را جلـب خـودشـان کـنـنـد           "   خاکستري

  اينگونه تحليل ها چقدر صحت دارد؟
اين تحليـل مـورد      :   مصطفي صابر  

از .   عالقـه امـثـال بـي بـي سـي اسـت                 
انتخابات جـمـهـوري اسـالمـي جـوري             
صحبت ميکند انگـار انـتـخـابـات در            

طـوري از    .   سويس و يا در غـرب اسـت        
صحبت ميکنند  "   راي هاي خاکستري  " 

کــه حــاال آنــهــايــي کــه گــويــا هــوادار             
مــوســوي و کــروبــي بــودنــد حــاال در              
انتخابات مـجـلـس سـرشـان بـي کـاله                

احمدي نـژاد  .   مانده و نماينده اي ندارند   
و دار دسته اش ميخواهند اين راي هـا         

حاال انگار مردم به پـاي   !     را جمع کنند  
صندوقهاي راي مـيـرونـد و مـثـال بـه                
جاي موسوي و کروبي به احـمـدي نـژاد           
راي ميدهند که يک ذره سعي ميـکـنـد          
از وجهه اسالمي رژيم فاصله بگيـرد و         

. . . را بـرجسـتـه بـکـنـد         "   ايران" يا  مثال    
اين تحليلها و يا بهتر بگويـم آرزوهـاي          

فقط بي بي   .   بي بي سي و امثال اوست     
آنـهـايـي کـه خـواهـان           .   سي هم نيـسـت    

استحاله تدريجي جـمـهـوري اسـالمـي           
هســتــنــد و مــيــخــواهــنــد جــمــهــوري           

 سال ديگري باشد    ٢٠٠اسالمي تا يک    
. و بتدريج و يواش يواش اصالح بشـود      

ايــنــهــا ايــنــجــور آرزوهــا و خــيــاالت             
. بنظرم مسـالـه ايـن نـيـسـت           .   ميکنند

مساله به طور واقعـي دعـواهـاي بـيـن            
اينها سر آب خوردن هم بـا        .   اينها است 

يکديگر دعوايشان ميشود و کشاکـش      
ميشود، چه رسد به مراسمي کـه قـرار           
است معلوم شود کي دستش بـه آب و           

همان چيزي که بـه  .   نان بيشتري ميرسد  
ايـن  جـنـگ        .   آن انتخابـات مـيـگـونـد        

قدرتي است بـيـن ايـنـهـا و جـمـهـوري                 
اسالمي هم از همان اولـش بـا هـمـيـن              
جنگ قدرتها و دعواهاي دروني شروع      

از دوره   .   کرده و با همين پايان مي يابد 
بازرگان و خمـيـنـي هـمـيـنـجـور بـوده،                
مسئله بني صـدر و بـيـرون انـداخـتـن                
مجاهدين هم همـيـن بـود و بـعـد هـم                 

هايي "   خودي( " دعواهاي بين خودشان    
دائـم  .     و غـيـره    )   که باقي مانده بـودنـد     

اينها در حال جنگ بودند و جـمـهـوري           
يـعـنـي مسـئلـه        .   اسالمي همين اسـت    

خيـلـي پـايـه اي تـر و اسـاسـي تـر از                       
بر ميـگـردد بـه يـک بـنـيـاد               .   اينهاست

ذاتي جمهوري اسالمي که هيچ گـاه از         
بـعـالوه   .     طرف جامعه پـذيـرفـتـه نشـد         

اينکه االن بايد ايـن وضـعـيـت در هـم               
ريــخــتــه و درب و داغــان و بــحــرانــي              
جــمــهــوري اســالمــي را ضــربــدر ايــن           
واقعيت کرد که انـقـالب عـظـيـمـي در              

.  شد و مردم به ميدان آمـدنـد         ٨٨سال  
گرچه نتوانستند جمهوري اسـالمـي را         
بياندازند ولي اين انقالب به همه دنـيـا          

امروز داريم ميبينيم تـمـام   .   کشيده شد 
دنيا در جوش و خروش آست و ايـن بـه             
ــر جــمــهــوري                ســهــم خــودش فشــار ب
اسالمي ميگذارد و در اوضـاع ايـران            

به هر حال مسئله در      .   بازتاب مي يابد  
ايــن ســطــح اســت و ايــنــهــا بــا ايــن                  

بـنـابـر ربـط       .   مشکالت روبرو هستـنـد    
دادن به  انتخابات و مسئله را محـدود         
کردن در انتخابات،  تنـهـا تـبـلـيـغـات               
انتخاباتي از نـوع بـي بـي سـي بـراي                  

  .جمهوري اسالمي است
اين کشـاکـش هـا        :   حميد حقشناس 

که حـاال در شـکـل دعـواي بـيـن قـوه                   
قضــائــيــه و دولــت بــروز کــرده اســت،             
چقدر بر سر اخـتـالس چـنـد مـيـلـيـارد                

  دالري است؟
و .   آنهم مطرح است  :   مصطفي صابر 

حتي به اصطالح اينها انتخابات، و يـا         
همان جنگ و دعـوا بـر سـر تـقـسـيـم                   
ــم يــک شــکــلــي از بــروز                      قــدرت ه

ــه       .   دعــواهــايشــان اســت      ٣آن مســئل

ميليارد دالري هـم کـه اژه اي و قـوه                  
قضاييه به دنبال آن است ، محلي بـراي      

.  بروز اين اختالفـات و دعـواهـا اسـت            
ولي خود نـفـس دعـواهـا را تـوضـيـح                 

فقط شکل بروز را تـوضـيـح          .     نميدهد
بله بطور واقـعـي ظـاهـرا يـک             .   ميدهد

سري مثل بـرادران  الريـجـانـي هـا و                 
شهردار تهران قالـيـبـاف کـه مـخـالـف              
احمدي نـژاد و مـقـابـل احـمـدي نـژاد                  
ايستاده اند دارند سعي ميـکـنـنـد سـر            

کـه  (  مـيـلـيـارد دالري           ٣اين اختالس   
فقط يک آفتابه دزدي اينهاست چون در       
واقع اينها هر روز در حـال اخـتـالس و           
بــاال کشــيــدن و غــارت مــردم ايــران               

) هستند از خامنه ايش گرفته تا بـقـيـه         
به هـر حـال      .   طرف مقابل را کنار بزنند    

آن محل و محملي است بـراي ايـنـکـه             
ايــنــهــا بــا يــکــديــگــر تســويــه حســاب          
بکنند، ولي بـاز هـم اصـل قضـيـه را                 
توضيح نميدهد و اينکه منشا دعـواي       

  .انها چيز ديگري است
نقـش خـامـنـه اي         :   حميد حقشناس 

اين وسط چه بود آيـا کسـي کـه زنـگ                
زده تا جوانفکر را دسـتـگـيـر نـکـنـنـد                 
خامنه اي بوده؟ فکر ميکـنـيـد نـقـشـه             
خامنه اي  چـيـسـت و چـه چـيـزي را                     

  ميخواهد پيش ببرد؟
نـقـشـه خـامـنـه اي           :   مصطفي صابر 

اين اسـت کـه ايـن اوبـاشـي را کـه در                    
اطرافش مانده اند يـک جـوري مـتـحـد             

تـمـام   .   نگه دارد و نظام را حفظ بـکـنـد         
دوسـت نـدارد کـه        .   تالشش ايـن اسـت      

احمدي نژاد قبل از پايـان مـوعـد دوره            
رياسـت جـمـهـوري اش کـنـار بـرود و                  
خامنه اي خودش را با يک وضـعـيـتـي            

مـثـال   .   روبرو کند که بـحـران زا بـاشـد            
ريس جمهور نداشته باشد و بخواهد بـا        
وضعيت به اصطالح تنش زايي مواجـه       

تنها نقشه فراتـر از ايـنـي  کـه               .   بشود
خامنه اي دارد بـظـاهـر ايـن اسـت کـه                

يعـنـي   .     بچه را با جايش بيندازد بيرون     
کال دور همان نمايشي کـه ايـنـهـا هـر                
چند وقط يکبار بـرگـزار مـيـکـنـنـد و                
مقـامـات را بـيـن خـودشـان تـقـسـيـم                   
مــيــکــنــنــد و اســمــش را انــتــخــابــات           

. ميگذارند، دور اين کامال خط بکشـد    
کال مسئله را جوري بکند کـه مـحـلـي            
بــاز نشــود کــه ايــنــهــا بــه ســر و کلــه                 

چـون انـتـخـابـات در          .     يکديگر بـزنـنـد    
جمهوري اسالمي معني اش اين اسـت       
که اين باندهـا و جـريـانـات مـخـتـلـف                 
درون جمهوري اسالمي بـا هـم رقـابـت            
ميکنند و باالخره يک سيستمـي اسـت         
براي اينکه ببينند کي قدرت بيـشـتـري         

خـامـنـه اي مـيـخـواهـد            .   داشته بـاشـد   
همان را هم حذف بکند و همه چـيـز را             

اين راه حلي است    .   خودش تعيين بکند  
که خامنه اي بـنـظـرش رسـيـده و دارد               

در .   سعي ميکند همين را پيـش بـبـرد         
نتيجه خواهان اين است که االن ايـنـهـا           
دعواشان با يکديگر حاد نشود و زيـاد         

و از يـک      .     در سر و کله يکديگر نزننـد      
طرف در تالش اينست که  احمدي نژاد        
زير پاي بقيه را خالي نکند و از آنطرف         
بقيه زير پـاي احـمـدي نـژاد را خـالـي                  
نکنند و يک جوري اين وضع را کج دار      

تا هـمـانـطـور کـه          .     و مريض نگه دارد   
گفتم بعدا سر فرصت بچه را با جـايـش         
کال  بيندازد بيرون و سعي بـکـنـد يـک              
وضعيتي بوجود بياورد که هـمـه چـيـز            
تماما توسط ولي فقيه تعيين تکـلـيـف      

. بشود و هيچ حالت تنشي پيش نيـايـد        
حاال ايـنـکـه    .   اين نقشه خامنه اي است  

چقدر بتواند اين را پـيـش بـبـرد بـحـث                
دنيا را نه خامنه اي و نـه       .   ديگري است 

.  احمدي نژاد و نـه آمـريـکـا مـيـسـازد               
دنيا عرصه مبارزه طبقاتي و تمايـالت       

همچـنـان کـه      .   مختلف اجتماعي است  
ديديم انتخابات قبلي کـه هـمـچـنـان و           
طبق سنت هاي قبلي يک عده قـاتـل و           
چاقو کش و اعدامگر و ريـيـس دولـت            
سابق و رييس مجلس سابق و فرمـانـده         
سپاه سابق را گذاشتند جلوي مردم کـه         

کنند، مردم از ايـن فـرصـت          "   انتخاب" 
استفاده کردند و آمدنـد انـتـخـابـات را             
تبديل کـردنـد بـه يـک انـقـالب عـلـيـه                   

ميخواهم بـگـويـيـم      .   جمهوري اسالمي 
جامعه عرصه يـک مـبـارزه طـبـقـاتـي               
است حتـي جـايـي کـه يـک جـمـهـوري                  
اسالمي عجيب غريب را هم بـيـاورنـد          
سر کار بگذارند و بـخـواهـنـد وضـع را              
اداره کنند باالخره  سر انجام تـمـايـالت       
اجتماعي و طبقاتـي خـودش را نشـان           

مردم بـه مـيـدان مـيـايـنـد و                .   ميدهد
حاال بايد ديد   .   وضع را عوض ميکنند   

که اين نقشه حامنه اي چقدر ميـتـوانـد          
  .پيش برود

فکر ميکنيـد ايـن      :   حميد حقشناس 
دعواها کارش به کجـا مـيـکـشـد؟ بـه               
نظر شما عاقبت اين دعواها چـيـسـت؟      
  و باالخره مردم اينجا چکاره هستند؟

بنظرم مبارزه مـردم    :   مصطفي صابر 
آن .   فاکتور تعيين کننده نـهـايـي اسـت          

چيزي است که اوضاع را رقـم خـواهـد             
ايـن دعـواهـا بـنـظـر مـن حـادتـر                  .    زد

اينکه خامنه ا ي دائـم در        .   خواهد شد 
تالش اين است که يک جوري جلـوي آن        

را بگيرد و هر چيزي را کـه دعـوا زا و               
دعوا آفرين باشد را حرث کـنـد، حـتـي            
همان نمايشات مسخره خودشان را کـه       
اســمــش را انــتــخــابــات گــذاشــتــه انــد           

بـه هـر     .   بردارد، به جايي نخواهد رسيد    
حال فاکتور نهـايـي اوضـاع ايـران ايـن              

 ٧٠-٨٠است کـه بـاالخـره در آنـجـا                
ميليون آدم هستند که متوقع هستنـد،      
مدرن و متمدن هستند و از دنيـا خـبـر            

در عين حال تحت فقر و فالکـت        .   دارند
يـک مشـت     .   و اختناق شديد قرار دارند    

اوباش و دزد و قاتـل و آيـت اهللا هـاي                
ميلياردر و جاني هاي بالـفـطـره حـاکـم            
هستنـد و االن داريـم مـيـبـيـنـيـم کـه                    
وضعيت بين الـمـلـلـي شـان بـه شـدت                 

و هـمـيـن امـروز و ديـروز             .   وخيم است 
کلي تحريمهاي جديد عليه شـان وضـع         
شده و دارند کـامـال از بـازار جـهـانـي                 

با تحريمهايي که   .   بيرون مياندازندشان 
ــک مــرکــزي دارد صــورت                ــان ــراي ب ب
ميگيرد ديگر کم کم نـفـتـشـان را هـم               

حـکـومـت    ( اينهـا    .   نميتوانند بفروشند 
يک وصله نچسب بـه      )     اوباش اسالمي 

جامعه ايران و به دنياي امروز هستـنـد         
و تکليف نـهـايـي را مـبـارزه مـردم و                  
انقالب مردم عليه ايـن وضـع تـعـيـيـن              

همچنـان کـه در مصـر و            .   خواهد کرد 
سوريه و ليبي و همه کشورهاي ديـگـر          
حــتــي خــود آمــريــکــا و اروپــا داريــم              
ميبنيم مردم دارند بيرون مـيـايـنـد تـا            

.  سرنوشت خودشان را بدست بـگـيـرنـد          
 ٢٠٠٩  ( ٨٨مردم ايـران کـه در سـال             

اين موج جـديـد در دنـيـا را             )   ميالدي
شروع کردند ، بنظرم حاال  بايد بيانـنـد          

. جلو و يک قدم جلوتر را نشـان بـدهـنـد         
جمهوري اسالمي را از ريشه در آورنـد         
و  با تمام اين کثافات و دعواهـايـش و        
با احمدي نژاد و خامنه اي و مـجـتـبـي            
خامنه اي و غيره اش پايين بکشـنـد و           
حکومت و جامعه مطلوب و مـطـابـق          
منافع خودشان يعني يک جامـعـه آزاد         

يـک  .   و برابر انسانـي را بـرقـرار کـنـنـد              
راهــي بــه کــل دنــيــا نشــان بــدهــنــد و             

  .خودشان را آزاد بکنند
تشـکـر مـيـکـنـم         :   حميد حقشنـاس  

مصطفي صابر از اين وقتي که بـه مـا            
 .داديد

از نازيال صـادقـي        انترناسيونال( 
بخاطر پياده کردن اين گـفـتـگـو          

 .)سپاسگزاري ميکنيم

   
 ... انتخابات يا انقالب؟

١از صفحه    

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

 !بدل میشود
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 آبـان    ۲۹انتخابات روز يکشنبـه      
در اســپــانــيــا مــهــر بــحــران عــمــيــق             

ــر خــود داشــت              در .   اقــتــصــادي را ب
کشورهاي ايرلنـد، پـرتـقـال، يـونـان و              
ايتاليا دولت ها تغـيـيـر کـردنـد و در               
بلـژيـک مـذاکـرات بـراي حـل بـحـران                 
اقتصادي و تشکيل دولت ائتالفي بـه       

اکـنـون نـوبـت       .   بن بست خـورده اسـت      
بورژوازي اسپانيا بود که سازماندهـي      
خود را در مقابل مبارزات مردم و در    

. برابر بحران اقتصادي، تـغـيـيـر دهـد           
همانطور که پيش بيني مي شد بـرنـده    

" مـردم " انتخابات حزب محافظه کـار       
" مـاريـانـو راخـوي      " بود کـه رهـبـر آن           

سياست خود را در اين جمله خـالـصـه          
کرد که دولت جديد نمي تواند معجـزه     
کند و مردم بايد سطح انتظارات خـود        

تــعــداد شــرکــت   .   را پــائــيــن بــيــاورنــد     
 ۷۱کنندگان در انتخابات نزديـک بـه          

. درصد و کمتر از دوره هاي قبـل بـود          
بســيــاري از مــردم در اعــتــراضــات             
گسترده اي که در يک سال گذشـتـه در           
اسپانيا جـريـان داشـتـه، اعـالم کـرده               
بودند که راه حل نجات مردم اسپانـيـا         

.  از صندوق هاي راي بيرون نـمـي آيـد           
برنده شدن حزب محافظه کار را مـي          
توان نشان بي افقـي و عـدم اعـتـمـاد               

. مردم بـه يـک آيـنـده روشـن دانسـت                
سوسياليست با افـزايـش      " حزب حاکم   

ماليات بر کاال هـاي مصـرفـي، بـاال            
بردن سن بازنشستگي و کاهش حقوق      
کارکنان دولـت و حـذف بسـيـاري از               
خدمات اجتماعي نه تنها هيچ آيـنـده      
روشني را نشان نمي داد بلکه رياضت      
هاي اقتصادي بيشتر را به مردم نويـد        

" زاپـاتـرو  " اظهار اطـمـيـنـان         .   مي داد 
نـــخـــســـت وزيـــر ســـابـــق از حـــزب              
سوسياليست، از اينکه دولـت جـديـد          
مي توانـد اسـپـانـيـا را از وضـعـيـت                  
ــيــرون آورد،              ــتــصــادي ب ــحــرانــي اق ب

نشاندهنده عـجـز ايـن حـزب و عـدم                
تمايل آن براي کسب قـدرت سـيـاسـي           

ســايــر احــزاب چــپ بــورژوايــي          .   بــود
هرچند که نسبت بـه دوره هـاي قـبـل              
توانستند آراي بيشتري را جلب کنند،      
اما ناتواني آنها از ارائه راه حـل هـاي            
ــار چــوب                    ــه ــارج از چ ــعــي و خ واق
مناسبات سرمايه داري، آنـهـا را بـه             
شکل احزاب حاشـيـه اي بـاقـي نـگـه               

واقـعـيـت ايـن اسـت کـه             .   داشته است 
حزب مـحـافـظـه کـار هـم کـه مـورد                   
حمايـت اتـحـاديـه اروپـا اسـت، بـجـز                 
حذف بيشتر خدمات اجتماعي وعـده      

نـخـسـت وزيـر       .       ديگري نـداده اسـت      
خـدمـات   " جديد از عـادت مـردم بـه             

انتقاد کرده و آنـهـا را          "   اجتماعي باال 
او .   دعــوت بــه فــداکــاري کــرده اســت        

گفته است که براي بازپرداخت بـدهـي         
هاي کـالن دولـت بـخـش مـهـمـي از                  

. خدمات اجتماعي بايـد حـذف شـود         
اين مواضع با استقبال گـرم اتـحـاديـه           

 . اروپا روبرو شده است
بازنده اصـلـي انـتـخـابـات اخـيـر                
اسپانيا مردم اين کشور بويژه کارگران      

. و مزد بگـيـران ايـن کشـور هسـتـنـد               
همانطور کـه اعـالم شـده اسـت، بـار                
بدهي هاي کالن بانکها و مـوسـسـات         
دولتي، دزدي هـا و سـفـتـه بـازي هـا                 

قــرار اســت ايــن     .   بــدوش مــردم اســت    
بدهي ها از طـريـق کـاهـش و حـذف                
خدمات درماني، آمـوزشـي و سـايـر            

. خدمات اجـتـمـاعـي پـرداخـت شـود             
بدهي هاي کالن دولت هـاي اروپـايـي          
بابت سودهاي نجومي، تـقـلـب هـا و             
ــه جــيــب                   دزدي هــايــي اســت کــه ب
بانکداران و سرمايه داران سرازير شـده    
و مردم اسپانيا بايد فداکاري کنـنـد و          
بازهم شاهد افزايش قيمـت کـاال هـا،           
کــاهــش حــقــوق هــا و افــزايــش ســن             

سـيـاسـت هـاي       .   بازنشستگي بـاشـنـد    
رياضت اقتصادي توسط دولت قبـلـي       
به اجرا درآمده و دولت فعلـي وظـيـفـه            

بـراي تـداوم     "  مشت آهنين"استفاده از  
اجراي آن و سرکوب اعتراضات مـردم       

آمار رسمي، ميزان بـيـکـاري      .   را دارد 
 درصـد    ۲۲در اسپانيا را نـزديـک بـه            

نشان مي دهد که اين ميزان در بـيـن            
بـيـش   .    درصد مي رسـد ۴۵جوانان تا  

بـهـره   .    ميليون نفر بيکار هستنـد     ۵از  
 درصـد    ۲۲اوراق قـرضـه دولـتـي بـه             
 سال قـبـل      ۳رسيده است که نسبت به      

 بـرابـر شـده اسـت و نشـان                ۴بيش از   
دهنده عدم اعتماد به دولت در خـروج      

گزارش هاي  .   از بحران اقتصادي است   
منتشر شده حکايت از شرايط حـاد و         

مـردم  .   خشم و عصبانيت مـردم دارد       
اسپانيا در دو سال اخير در صـف اول           
مبارزات ضد سرمايه داري در اروپـا         
بوده اند و انـتـظـار مـي رود کـه ايـن                   

تغييـر  .   مبارزات هر لحظه اوج بگيرد    
دولت  و روي کـار آمـدن يـک حـزب                  
دســت راســتــي صــف بــنــدي هــا را               
مشخص تر و موضع مردم در مقابـل        
دولــت ســرمــايــه داران را قــاطــع تــر             

 .*خواهد ساخت
 

 جنگي که خونين ميشود
محکوميت مسئولين رسانـه هـا       
به زندان، حمله به دفـاتـروزنـامـه هـا،               
در هم شکستن وسايل و دسـتـگـيـري          
کارکنان آن در جمهوري اسالمـي يـک         

امـا روز دوشـنـبـه         .   پديده عادي است  
 آبان اين شتر در مقابل ساختـمـان         ۳۰

روزنامه ايران خوابـيـد و عـلـي اکـبـر                
جوانفکر مدير مسئول آن حکم زنـدان        
گرفت که مدير عامل خبرگزاري ايرنا      
يعني بازوي رسانه اي نظام، يـکـي از           
سازماندهان حمله به مطبوعات و از        
مسئوالن سانسور و اختنـاق رژيـم بـه           

کارکنان روزنامه ايران   .   شمار مي رود  
که خـود را ارگـان بـانـد هـاي لـبـاس                   
شخصي و سخنگوي چماقداران رژيـم       
به شمار مي آورند، در مـقـابـل حـملـه             
ماموران دادستاني براي دسـتـگـيـري         
علي اکبر جوانفکر دست به مقاومـت       

ماموران اقدام بـه شـلـيـک گـاز            .   زدند
 نفر از کـارکـنـان        ۴۰اشک آور کردند،    

روزنامه را بازداشت کرده و بـه زنـدان           
بردند و علي اکبر جوانفـکـر را دسـت            
بند زده و در محـل کـار خـود حـبـس                

بـا  "   جوانفکر ساعـاتـي بـعـد          .   نمودند
رايزني هـاي صـورت گـرفـتـه تـوسـط               

" . مــقــامــات ارشــد نــظــام آزاد شــد           " 
کارکنان بازداشت شده روزنامـه ايـران        
نيز بتدريج آزاد شدند و اظهار داشـتـه          
اند که ماموران  زندان گـفـتـه انـد کـه            

به زودي محمود احـمـدي نـژاد را بـا              " 
چشمان بسته به بازداشتگاه خـواهـنـد         

 ."آورد
حمله به دفـتـر روزنـامـه ايـران و                
حکم زندان براي مشاور مطـبـوعـاتـي         
احمدي نژاد و مدير عامل خبـرگـزاري        
دولتي، بار ديگر از عمـق اخـتـالفـات           
درون حکومت خبر داد و نشان داد که     
کسي نصايح و توصيه هـاي خـامـنـه            

اي رهبـر نـظـام را مـبـنـي سـازش و                   
سرپـوش گـذاشـتـن روي اخـتـالفـات،              

يا بعبارت دقـيـق تـر        .   جدي نمي گيرد  
اوضاع خرابتر از آنست کـه بشـود بـا             
خواهش و يا عتاب و خـطـاب جـلـوي            

. حادتـر شـدن هـرروزه اش را گـرفـت               
افشــا شــدن بــرگ هــايــي از پــرونــده              
اختالس سه هزار ميلـيـارد تـومـانـي،          
ــاي                  ــزرگــتــر و جــاي پ دزدي هــاي ب
باندهاي مختلف نظام و بـويـژه بـيـت             
رهبري را در اين غارتگري هـا نشـان           

پس از اين ماجرا خامنه اي براي       .   داد
چندمين بار متخاصمين را دعوت به      

ــمــود           ــحــه ن طــرح .   آرامــش و مصــال
استيضاح وزير اقتصاد و طـرح سـوال         
از احمدي نژاد در مـجـلـس اسـالمـي             
فقط قدرت نمـائـي اصـولـگـرايـان در              
مقابل دولت نبود، بـلـکـه آن را مـي               
توان هشداري براي خامنه اي هـم بـه            

يـک روز قـبـل از طـرح             .   حساب آورد  
استيضاح الريجاني رئيس مجلس بـا       
خامـنـه اي مـالقـات کـرد و در روز                  
موعود به قـول خـود مـجـلـسـيـان را                 

کرد و براي وزيـر اقـتـصـاد          "   غافلگير" 
 . تقاضاي راي اعتماد مشروط نمود

امــا اثــرات ســاخــت و پــاخــت و            
الريجاني و خـامـنـه اي دوام          "   درايت" 

ايـن بـار قـوه قضـائـيـه             .   زيادي نيافت 
 آبان دادگاه ۲۹دست به کار شد و روز       

علي اکبر جوانفکر را به دلـيـل چـاپ            
 ۶مطالب خالف موازين اسالمي بـه        

ماه و بخاطر انتشـار تصـاويـر خـالف            
 ماه ديگـر حـبـس         ۶عفت عمومي به    

و سه سـال مـحـرومـيـت از فـعـالـيـت                  
ايـن دادگـاه     .   مطبوعاتي محکوم کرد  

ظاهرا بخاطر مطالب نشـريـه خـاتـون          
. ضميمه روزنامه ايـران، بـرگـزار شـد           

جوانفکر از مشـاوريـن احـمـدي نـژاد              
است که در مواردي از جمله برکـنـاري     
وزير اطالعات توسط احمـدي نـژاد و          
برگماري مجدد او توسط خامنـه اي،        
اوليـن مـخـالـفـت هـاي بـانـد رئـيـس                   

. جمهور را در مقابل رهبري نشان داد      
 آبـان در مصـاحـبـه اي بـا               ۲۸او روز   

روزنامه عصر اعتماد به قوه قضائـيـه        

و مجلس حمله کرده و گفت که دوران         
سکوت همکاران محمود احمدي نژاد     

او فشـار رئـيـس و          .   تمـام شـده اسـت       
نمايندگان مـجـلـس بـر بـانـد رئـيـس                 
جمهور را سهم خواهي اعالم کرد و از        
متکي و اژه اي خواست سکوت کننـد    
و تهديد کرد در غـيـر ايـنـصـورت در               
مورد آنها دست به افشاگـري خـواهـد          

او در مصـاحـبـه خـود گـفـت کـه                .   زد
احمدي نژاد به خاطر منافع نظام سند        

روزنامه اعتماد روز بعـد  . رو نمي کند 
توقيف شد و سپس حمله به روزنـامـه          

 .ايران انجام گرفت
جــوانــفــکــر و هــمــکــاران او  در             
روزنامه ايـران بـا دخـالـت مسـتـقـيـم                
احمدي نژاد و احتماال پـا در مـيـانـي              
خامنه اي، آزاد شدند اما کشـمـکـش          
بين باند هاي رژيم ادامه دارد و شدت        

درگـيـري بـيـن بـانـد هـاي              .   مي گيرد 
 آبان که به  اسـتـفـاده      ۳۰چماقدار روز   

از گاز اشک آور نيز رسيد، ابعاد جديد        
با .   اين کشمکش ها را نشان مي دهد      

نزديک شدن انتخابات مـجـلـس  ايـن             
دعوا ها بيشتر باال خواهـد گـرفـت و             
بايد منتظر جنگ و جدال سخت تر و         

. احيانا خونيـنـي در درون نـظـام بـود              
بنظر مي رسد که تالش هاي خـامـنـه          
اي براي ايـجـاد صـلـح فـايـده زيـادي                 

بـيـت رهـبـري در جـنـايـات و                .   نـدارد 
دزدي هاي هر دو جناح رژيم سهـيـم و           
دخيل بوده است و بنظر مـي رسـد در         
جدال بين آنها و افشاگري ها بيشترين    
صدمه را خورده و اقتدار ولي فقيه بـر     

. بالهاي نظام را زير سـوال بـرده اسـت            
کش " تنها حربه اي که خامنه اي براي        

دعوا ها و خواباندن نزاع ها در    "   ندادن
مقامـات ارشـد     " دست دارد، ترساندن    

سـرکـوب   .   از سـرنـگـونـي اسـت         "   نظام
مردم تنها نقطه وحدت باند هاي رژيم       
در اوج جدال براي تصرف منابع ثروت  

وحدتـي کـه     .   و اهرم هاي قدرت، است 
بخاطر فشار مبارزات مـردم، بـحـران          
عميق سياسي و اقتصادي بيش از هر       
زمان ديـگـري شـکـنـنـده و مـتـزلـزل                  

 .*است

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
 دولت جديد در اسپانيا
  و مشخص شدن
  صف بندى ها
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عبدالله صالح طرح : يمن
کناره گيري از قدرت را 

 امضا کرد
 درادامــه فشــارهــاي جــهــانــي و         
درخواست سـازمـان مـلـل از صـالـح               
ديکتاتوراين کشور مبني بـر انـتـقـال           
قدرت به معاون خود، روز سـه شـنـبـه            

 نوامبر جمال بـن عـمـر فـرسـتـاده              ۱۱
سازمان ملل اعالم کـرد کـه بـا رژيـم              
صالح براي وادار کـردن وي بـه قـبـول              
طرح شوراي همکاري خليح در مـورد        
انتقال قدرت  در اين کشـوربـه تـوافـق            

بر اساس ايـن تـوافـق طـي           .   رسيده اند 
 روز قدرت به معاون صالـح       ۹۰مدت  

واگذار مي شود تا در اين دوره زمينـه      
هاي برگزاري انتخابات آزاد با شرکـت       

رژيـم  .   اپوزيسون را فراهم خواهد آورد     
 ماه قبـل سـه بـار بـا ايـن                ۳صالح از   

طرح موافقت کـرده، امـا حـاضـر بـه               
روز چهـارشـنـبـه     . امضاي آن نشده بود 

 نوامبر صـالـح در مـراسـمـي در               ۲۳
عــربســتــان ســعــودي ايــن قــرارداد را          
امضا کرد و استعفاي خـود را اعـالم           

اما توافقـات و تضـمـيـن هـاي            .   نمود
داده شده به صالح مورد قـبـول مـردم            

 نوامـبـر در      ۲۴تظاهرات روز   .   نيست
يمن ادامه پيدا کرد و در شهر صـنـعـا           

 نفر از تظاهرکنندگان توسط  پليس     ۵
   .کشته شدند

بازگشت دوباره انقالب :مصر
 !به ميدان التحرير

از اواخر هفته گذشته هزاران نـفـر         
ازمردم مصـر دراعـتـراض بـه ادامـه              
حکومت نظاميان در مصردر مـيـدان       

. انقالب مصر دست بـه تـجـمـع زدنـد            
همزمان در شهرهاي اسکندريه، سوئز    
و بندرپورت سعيد نيز هـزاران نـفـر از            
ــه حــکــومــت               مــردم در اعــتــراض ب
نظاميان و عملـي نشـدن وعـده هـاي             

شـعلـه   .   داده شده، به خيابانهـا آمـدنـد        
اين اعـتـراضـات در ادامـه تـحـصـن                

 نفري خانواده هاي بازماندگان ۲۰۰۰
کشته شدگـان انـقـالب فـوريـه کـه از                
مدتها پيش در ميدان التحرير وجلوي      
وزرات کشور تـحـصـن کـرده بـودنـد،              

 ۱۸بعد از ظهر روز جمـعـه         .   آغاز شد 
نوامـبـر دولـت نـظـامـيـان بـا صـدور                  
حکمي خواهان پايان دادن به تـحـصـن         
و تخليـه آن مـحـل شـد و نـيـروهـاي                   
پليس براي بيرون رانـدن خـانـواده هـا             

امـا خـانـواده هـا         . دست به اقدام زدند 
در مقابل حـمـالت پـلـيـس دسـت بـه                

بـدنـبـال ايـن حـرکـت           .   مقاومت زدنـد  
هزاران نـفـر از مـردم در حـمـايـت از                   
تحصن به ميدان التحرير ريخته و بـر          

. عليه حکومت نظاميان شعار دادنـد      
 نـوامـبـر يـک تـجـمـع              ۱۹روز شنـبـه      

اعتراضي در ميدان التحرير با شرکت      
تــجــمــع  .   هــزاران نــفــر آغــاز گــرديــد          

کنندگان خواهان استعفاي طنـطـاووي      
همزمان بـا ايـن       .   ودولت موقت شدند  

 حــزب و     ۴۰اعــتــراضــات بــيــش از        
سازمان سياسي با صدور بيانيه هايي      
مردم را به مبارزه و اعتراض بر عليـه         
دولت نظـامـيـان فـراخـوانـده و اعـالم               
کردند که انقالب دوم براي پايان دادن        

. به حکومت نظاميان آغازشـده اسـت       
 نـوامـبـربـزرگـتـريـن          ۲۱روز دوشنـبـه      

تجمـع اعـتـراضـي مـردم بـا شـرکـت                  
صـدهـا هـزار نــفـر و بـا شــعـار هــاي                   

و "   حــکــومــت طــنــطــاوي بــايــد بــرود      " 
، آغـاز    " انتقال قدرت به غيرنظاميـان    " 

عصر روز دوشنـبـه نـيـروهـاي          .   گرديد
امــنــيــتــي و دولــت نــظــامــيــان کــه               
ازاعتراضات گسترده مردم غاقلگـيـر      
شده بود، فرمان سرکوب اعـتـراضـات        

هزاران نفر از نـيـروهـاي       .   را صادر کرد  
امنيتي، لباس شخصي ها و پـلـيـس           
وحشيانه به تظاهراتهاي مـردم حـملـه         
برده، بيش از سي نفر را کشته و بيـش          

.  نــفــر را زخــمــي کــردنــد           ۱۰۰۰از   
حمالت به اعتراضات مردم کـمـاکـان         

مردم خواهان اسـتـعـفـاي        .   ادامه دارد 
دولت نظاميان و دولت دست نشـانـده         

دولــت مــوقــت در     .   مــوقــت هســتــنــد  
مشورت با نظاميان وبراي آرام کـردن       

. اوضاع مجبور شـد اسـتـعـفـا بـدهـد              
نظاميان استعـفـاي دولـت مـوقـت را             
تنها شـانـس خـود بـراي مـهـارمـردم                
دانسته و بعد از کشمکش هاي فراوان       
و به دنبال اعتراضات گسـتـرده مـردم          

 نـوامـبـر      ۲۲بـاالخـره روزسـه شـنـبـه             
طــنــطــاوي رئــيــس شــوراي نــظــامــي          
درتلويزيون دولتي ظاهر شد و اعـالم         
کرد که استعفاي دولت را قبول کرده و     

دولـت آشـتـي      " در تالش براي تشکيل     
با شرکـت غـيـرنـظـامـيـان مـي              "   ملي
اما اين سخنان نيز کـمـکـي بـه           .   باشد

ازعصـر  . فرونشاندن آتش انقالب نکرد   

روز سه شنبه صدها هزار نفر از مـردم         
در ميدان التحرير گرد آمـده و اعـالم          
کردند تا رسيدن به خواست هاي خود، 
يعني انتقال قدرت به غير نـظـامـيـان            
در ميدان مانده و بـه اعـتـراضـاتشـان            

سازماندهندگان و  .   ادامه خواهند داد  
دست انـدرکـاران اعـتـراضـات اعـالم             
کرده اند که انـقـالب دوم مصـر بـراي              
رهــايــي نــهــايــي از شــر حــکــومــت              

اعتـراضـات   .   نظاميان آغاز شده است   
روز هاي سه شنبه و دوشنبه اين هفته        
بــزرگــتــريــن اعــتــراضــات بــر عــلــيــه           
حکومت نظاميان بعد از سـرنـگـونـي          

در هـمـيـن هـفـتـه           .   مبارک بوده اسـت    
سازمان عفو بين المـلـل در گـزارشـي            
نقض حقـوق بشـر تـوسـط نـظـامـيـان                

بـر  .   مصر را مـورد انـتـقـاد قـرار داد              
اساس اين گزارش اشکال و شيوه هاي        
نظاميان در سرکوب مردم همان شيوه      
هاي دوران مبـارک و بـا اسـتـفـاده از                
تمـام امـکـانـات و ارگـانـهـاي دسـت                 
ساختـه رژيـم مـبـارک تـوسـط دولـت                

شــکــنــجــه،  .   نــظــامــيــان ادامــه دارد       
دستگيري و محاکمات و مفقوداالثـر       
شدن فعالين اعتراضات و خانه گـردي     

بـراسـاس ايـن      .   ها، ادامه داشته اسـت    
گــزارش از زمــان ســرنــگــونــي رژيــم            

 هزار نفر از مـردم       ۱۲مبارک بيش از    
مصــر تــوســط حــکــومــت نــظــامــيــان       
دستگير، شکنجه، محاکمه و زندانـي      

اعتراضات و تجمـات مـردم       .   شده اند 
در شهرهاي قاهره، اسکندريه و سوئـز       
ادمه داشته و مردم بر خواسـت خـود،          
يعني کنار رفتن نظـامـيـان از قـدرت            

  . پافشاري مي کنند
ادامه اعتراضات و : سوريه

فشارهاي جھاني بر رژيم 
 اسد

در هفته گـذشـتـه اعـتـراضـات و              
تظاهراتهاي مردم بر عليه رژيـم اسـد          

. در اکثر شهرهاي بزرگ ادامه داشـت       
 ۵۰در طول هفته گذشتـه نـزديـک بـه            

نفر از مردم در شـهـرهـاي مـخـتـلـف                
سوريه توسط نيروهاي امنيتي کشتـه      

 نفر نفر زخمـي گشـتـه      ۲۰۰و بيش از  
همـزمـان بـا ادامـه اعـتـراضـات              .   اند

مردم، تقالهاي سياسي و ديپلماتـيـک       
اتحاديه عرب و بخشا آمريکا و اروپـا        
براي وادار کردن رژيـم اسـد بـه پـايـان               
دادن به سرکوب ها شدت بيشتري بـه         

افزايش تحريم هـاي    .   خود گرفته است  
غرب، اعـالم تـحـريـمـهـاي اتـحـاديـه                
عرب، فشار هاي سـيـاسـي تـرکـيـه و              
عربستان به رژيم اسد، بخش هايي از        
اين سياست بـود کـه کـمـاکـان ادامـه               

کميته حقوق بشر سازمان مـلـل       .   دارد
 نوامبر رژيم اسـد را    ۲۲روز سه شنبه    

. به خاطر سرکوب مردم محکوم کـرد       
دولت آمريکا در حـال تـهـيـه لـيـسـت               
تحريمهاي گسترده برعليه رژيـم اسـد         

دولت سـوريـه تـالش دارد          .   مي باشد 
نــفــت خــود را از طــريــق جــمــهــوري              
اسالمي بفـروش بـرسـانـد تـا هـزيـنـه                

اولـيـن   .   سرکوب مردم را تامين کـنـد       
محموله نفت خام سوريه هفته گذشتـه      

بشـار اسـد     .   به رژيم ايران فروخته شـد      
ديکتاتور سوريه بار ديگر اعـالم کـرد         
که از قدرت کناره گيري نـکـرده و بـه              
سرکوب انقالب مـردم ادامـه خـواهـد           

در طول اين هـفـتـه طـيـف هـاي               .   داد
گونـاگـون اپـوزيسـيـون رژيـم بـعـد از                 
مدتها کشمکش و اختالف پـيـرامـون         
ســـيـــاســـت مـــذاکـــره و يـــا ادامـــه               
اعــتــراضــات تــا ســرنــگــونــي رژيــم،           
سرانجام رسيدن به يک توافق عمومـي       
براي ادامه اعتراضات برعليه رژيم را     

در ايـن    .   در دسـتـور خـود گـذاشـتـنـد            
ميان بخش هايي از اپوزيسيـون رژيـم         
خواهان دخالت سازمان ملل و  بخشا       
حمايت نظامي ناتو و ترکيه  به بهـانـه          

 .شده اند" دفاع از مردم"
 

اعتراضات و : بحرين
 !موضوع نقض حقوق بشر

بعد از ماهها اعتراضات گستـرده    
بر عليه رژيم آل خـلـيـفـه در بـحـريـن،                  
دولت اين کشور چند ماه پيش مجبور       
شد کميسيوني براي تـحـقـيـق در بـاره             
نقض حـقـوق بشـر تـوسـط مـامـوران                
امنيتي در جريان سرکوب اعتراضـات      

در ايـن   .   مردم در ماه فوريه ايجاد کند     
ميان کميسيون مـزبـور حـدود دومـاه            

 هــزار مــورد نــقــض       ۷پــيــش گــزارش     
حقوق بشر را تـهـيـه و اعـالم کـرد تـا                  
اوالخر ماه اکتـبـر نـتـيـجـه نـهـايـي را                  

ايـن کـمـيـسـون بـر           .   اعالم خواهد کرد  
سرکـوب، شـکـنـجـه و بـدرفـتـاري بـا                  
دستگـيـرشـدگـان اعـتـراضـات جـاري             
اشــاره کــرده و از دولــت ايــن کشــور                
خــواســتــه اســت کــه در ايــن مــورد                 

به دنبال انتشـار    .   نمايد"   موضعگيري" 
اين گزارش در روزهاي اخـيـر پـادشـاه            
اين کشور هم ناچار شده واکنش نشـان     

" صحت و سقم  " داده و قول رسيدگي به      
 .گزارشات را داده است

 بازتاب هفته
 

رويدادهاي منطقه در 
 !يک نگاه

 

 محمد شكوهي   

 نـوامـبـر يـك روز بـزرگ             ٢٤روز  
در شهـر آتـن      .   اعتراضي در يونان بود   

به فراخوان اتحاديه هاي كـارگـري در          
اين كشـور هـزاران نـفـر از مـردم در                  
اعتراض به قبض هـاي گـران بـرق و               

اضافه شدن مالبات بر مـالـكـيـت بـر            
روي اين قبض ها در اداره بـرق شـهـر             
آتن تجمع كردند و ايـن مـحـل را بـه                

در بـرابـر ايـن        .   اشغال خـود درآوردنـد     
حركت پليس يونان وارد كار شد و بـا          
دستگيري و خشونت مردم را از ايـن         

در ايــن حــركــت      .   مــحــل خــارج كــرد     
 ١٥اعتراضي بنا بر خبر ها حـداقـل           

بـعـد از ايـن        .   نفر دستگـيـر شـده انـد         
حركت اعتراضي مردم معترضي كـه       
در اداره برق جمع شده بودند به نشـانـه    
پشتيباني از اعتراضات مردم كشـور     
پرتغال در اعتـراض بـه سـيـاسـتـهـاي              

اقتصادي دولـتـشـان و اعـتـصـابـات              
كارگري در آنجا به سمت سفارت ايـن      
كشور در آتن رفتند و همانجـا اعـالم           
داشتند كه در حـمـايـت از مـبـارزات             
کارگران و مردم پرتغال روز پنجشنبـه       

 دسامبر به مدت دو سـاعـت           ١آينده  

اتحاديه .     دست از كار خواهند كشيد    
هاي كارگري در يونان برآورد ميکنند   
کــه حــداقــل نــيــم مــيــلــيــون نــفــر در             

 دسامبر شرکت خواهـنـد      ١اعتصاب  
اعتصابات حـمـايـتـي كـارگـران           .   کرد

كشورهاي مختلف از يك ديـگـر يـك           
ــفــاق جــديــد و بســيــار مــهــم در                  ات
مبارزات کارگران و مردم است و  در        
تحوالت سياسي امروز جهان و در دل       
جنبش جهاني عـلـيـه سـرمـايـه داري             

زنـده  .   ميتواند نقش مهمي ايفا نمايد    
 !* باد اتحاد جهاني كارگران

 
 آارگران يونان از آارگران پرتغال اعالم 

 حمايت آردند
 شھال دانشفر 
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زن در اين جنـبـش و در فـرهـنـگ               
 بـرده جـنـسـي         ،مردساالرانـه اسـالمـي     

تن او مـتـعـلـق بـه مـردان             .   مردان است 
اسـت و بـايـد در پسـتـوي خـانـه و در                      

زن .   حجاب و چادر و برقع پيچيده شـود       
حق تملک بر تن و بدن خـود را نـدارد و               
اگر اعالم کند که قوانين را قبول نـدارد         
و بويژه اگر تن لخت خود را در مـعـرض     

 بزرگترين تـابـوهـا      ،ديد عموم قرار دهد   
 .را شکسته است

عليا ماجده المهدي يک دانشجـوي      
او بــــــا       .   آزاده مصــــــري اســــــت             

انــتــشــارعــکــســهــاي بــرهــنــه خــود در          
 بـه    ، به قلب جنبش اسـالمـي  ،وبالگش

قلب تحجر و مـردسـاالري و بـه قـلـب                 
طرفداران خجول جنـبـش اسـالمـي زده           

يک سازمان اسـالمـي در مصـر           .   است
يـا کشـتـن      "   حد شرعي"   خواهان اجراي   

عليا به شيوه اسالمي شـده اسـت و از              
مقامات مصري خواهان عکس العمـل      
و مجازات عليا و دوست پسر او کـريـم         

 .عامر شده اند
 ،اين دختر جوان خود را آتـئـيـسـت         

 آزاديخواه و انقالبي معرفي     ،فمينيست
عليا ميگويد با اين کار علـيـه        . ميکند

 راسـيـسـم و        ، مـردسـاالري   ،سکسيسم
حذف زنان از جـامـعـه عـلـيـه حـجـاب                  
اسالمي و عليه کل فرهـنـگ اسـالمـي         

دوست پسرعليا وبالگ .   مبارزه ميکند 
. نويس مشهور مصري کريم عامر است

عامر چهار سال در زمان مبارک بدليـل      
وبالگ نـويسـي و افشـاگـري بـه زنـدان                
محکوم شده بود و عليا براي آزادي او           

کريم عامر در روزهاي قبل     .   ميجنگيد
از اوج گرفتن جنبش در مصر از زنـدان          
آزاد شد و يک چـهـره مـهـم در جـنـبـش                  
اعتراضي جوانان و مردم مصـر عـلـيـه           

 .حکومت ديکتاتوري مبارک بود
کريم عامـر مـيـگـويـد تـا آخـريـن                
لحظه در کنار عليا خواهد مـانـد و از             

او ميگويد  .   اين حرکت او دفاع ميکند    
مستقل و با اراده   ،عليا يک دختر قوي  

است و اين تصمـيـم شـخـصـي او بـوده                
 .است و من در کنار او خواهم ماند

 سـالـگـي از        ۱۶عليا ميگويد از      
مذهب اسالم خارج شده و اعتقـادي بـه          

 .دين و مذهب ندارد
اما اهميت اين اقدام جسورانه عليا 
ماجده المهدي فقـط در تـابـو شـکـنـي               
فرهنگي نيست اين اقدام او امروز يـک          

حرکت سياسي بسيار مهم در مصـر و           
همه کشورهاي اسالم زده است و بـايـد           

 همه مدافعين حقوق ،همه آزاديخواهان
انساني و مدافعين حـقـوق زن و هـمـه                
مخالفيـن جـنـبـش اسـالمـي و اسـالم                
سياسي اينرا درک کنند و دفاع از او و            

 .اقدام مهمش را وظيفه خود بدانند
در يــکــي از عــکــســهــا عــلــيــا در           

 يـک    ،حاليـکـه بـرهـنـه ايسـتـاده اسـت              
روسري را زير پاي خود قرار داده و آنـرا           

او در وبالگش در پاسخ . لگد کرده است 
 ،به کساني که به او حـملـه مـيـکـنـنـد                

من به کسي تـوهـيـن نـکـرده        :   ميگويد  
 من به يک تکه پارچه توهين ميکنم ،ام

 .که نمود بردگي زنان است
بيش از سه دهه است که تن و بـدن           
زنان و خط زدن حضور و چـهـره زن در               

 بـه يـک     ،جامعه و تحميل حجاب به زن    
امر سياسي مهم براي جنبش اسـالمـي        

جـنـبـشـي کـه بـراي           .   تبديل شـده اسـت     
قدرت گرفتن له له ميزند و براي حـفـظ         
قدرت با اجازه خدا و پـيـغـمـبـر بـه هـر                  
جنايت و رذالتي که در مخيله بشر نمي 

نمونه بارز و آشکار .   گنجد دست ميزند  
ايــن مــوضــوع حــکــومــت طــالــبــان در          
افغانستان و حکومت اسالمي در ايران      

را " جهان اسالم" است که داعيه رهبري 
جـنـبـش اسـالمـي بـا تـحـمـيـل                 .   دارند

 پايه هـاي     ،حجاب به زنان به هر قيمت     
حاکميت خـود را در جـوامـع تـثـبـيـت                 
ميکند و براي به قدرت رسيـدن در هـر          

. جايي اول بايد زنان را شکـسـت بـدهـد           
بي دليل نيست که د رمصـر و تـونـس              

توجه ها به حجاب زنان جلب شده       . . .   و  
و اسالميها وکل جـريـانـات بـورژوايـي            
تقال ميکنند که انقالبي را که هـدفـش          

 رفاه و برابري بود پس بزنـنـد و           ،آزادي  
اولين حمالت علـيـه زنـان را سـازمـان              
ميدهند و از اين طريق سعي ميکـنـنـد        

اقدام عليا پـاسـخـي بـه         .   پيشروي کنند 
 .اين توحش اسالمي است

با انتشار علني عکسهاي عليا در      
 بـه يـکـبـاره يـک            ،وبالگ شخصي اش    

بمب سياسي و تابو شکنانـه در مـرکـز            
در عـيـن     .   ارتجاع اسالمي منفجر شـد     

حال اين حرکت موجي از همبستگي و        
. شور و شوق را در دنيا بـه راه انـداخـت        

وبالگ او اکنون از هر سايتي در دنيـاي         
اکنون در دنيا . عرب پر ببيننده تر است

يک موج عظيم سنت شـکـنـي و آزادي            
. خواهي در دفاع از عليا راه افتاده است

هزاران دختر بويژه از کشـورهـاي اسـالم       
زده بـا او ابــراز هـمـبـســتـگـي کـرده و                    
عکسهاي برهنه خود و يا عکـسـهـايـي          

من " لخت از زنان ديگر را تحت عنوان  
در سايتـهـا و وبـالگـهـا و             "   عليا هستم 

مـنـتـشـر     . . .   صفحه فيسبوک و تويتر و     
   وبالگ عليا روزانه بـيـش از           .کرده اند 

در همه رسـانـه   . يک ميليون بيننده دارد 
هاي بين المللي در مـورد ايـن اقـدام و           
اين حرکت انقالبي او نوشته اند و توجه         
ها در همه جا به اين موضوع جلب شده 

 : در باالي صفحه وبالگش نوشته. است
يـادداشـت هـاي      "   (   مذكرات ثائرة "

ودر زير عـکـس بـزرگ        )   يک زن انقالبي  
خود و در پاسخ به کساني که به او حمله 

نخست دربـاره  " نوشته است ، ،ميکنند
 مـيـالدي در     ٧٠زناني که در آغاز دهه   

دانشکده هنرهاي زيبا به عنوان مدل در 
برابر نـقـاشـان مـرد لـخـت مـي شـدنـد                   
قضاوت کنيد و کتاب هـاي هـنـري را             
پنهان کرده ، مجسمـه هـاي بـرهـنـه را               
بشکنيد ، سپس در بـرابـر آيـنـه لـخـت                
شويد و بـدن هـاي خـود را کـه بـاديـد                    
تحقير آميز به آنها نگاه مي کـنـيـد بـه              
آتش بکشيد تا پيش از فرستادن اهانت       
هايي با مضمون تبعيض جنسي به من  
و نفي حق آزادي بيان من ، براي هميشه 

 ." از عقده هاي جنسي خود رها شويد
عليا به جنگ جنبـش اسـالمـي و           

. فرهنگ زن ستيز اسالمي رفـتـه اسـت         
اعالن جنگ عـلـنـي او عـلـيـه قـدرت                 
گرفتن سازمانهاي رنگارنگ اسـالمـي       
در مصر و تونس و در کشورهايي است        
که ديکتاتورها به همـت مـردم بـه زيـر              
کشيده شدند و اسالميسم به تکـا پـوي          

 .قبضه کردن قدرت افتاده است
در مقابل اين اقدام جسورانه علـيـا        

 دايناسورهاي و تروريستهاي اسالمي ،
همه جا و بويژه در مصر بـه حـرکـت در              
آمده و خواهان ريـخـتـن خـون عـلـيـاي                

اينها براي رسيـدن  .  بيست ساله شده اند 
به قدرت در مصر کفش و کاله کرده اند      
و اکنون عليا با اين حرکت جسورانـه و          
انقالبي و زير و روکننده وبسيار مهم به        
قلب آنها حمله کرده است و اسـالمـيـهـا          
که به چيزي جـز قـتـل و فـتـوا و خـون                     
ريختن نميتوانند تکيه کنند در مقابـل       
او و در واقع در مقـابـل حـقـوق زنـان و                 

   .سکوالريسم صف آرائي کرده اند
اين يک نبرد مهم و بسيار حـيـاتـي        

 در دفـاع از        ،در دفـاع از آزادي بـيـان          
حقوق انساني زنان و عليه دخالت اسالم 

 .و مذهب در زندگي همه مردم است
اين يک حرکـت انـقـالبـي بـه تـمـام                
معنا و يک نبرد جسـورانـه بـا جـنـبـش               

ما زنان و مردان و مردم .   اسالمي است 
تحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي                 
اهميت و حياتي بـودن ايـن حـرکـت را               
ــيــا                   کــامــال درک مــيــکــنــيــم و از دن
ميخواهيم يکپارچه در مقابل جـنـبـش         
اســالمــي از عــلــيــا و حــقــوق زنــان و               

 .سکوالريسم دفاع کند
 ،در برخي رسـانـه هـا و سـايـتـهـا                

راديکاليسم بـيـش     "   بحثهايي در مورد    
بيش از حد و يا " پرده دري" و يا " از حد

که گويـا   "   اقدام نچسب و غير ضروري    " ا
 ،اسالميهاي تند رو را تحريک ميکند     " 

گويا اين حرکت جامعه را     .   به راه افتاده  
سکـوالرهـا را بـه سـوي           " قطبي کرده و    

و ممـکـنـسـت      "   اسالميون سوق ميدهد  
اسالميـهـا راي بـيـشـتـر بـيـاورد               " براي  

 ." غيره....و
پاسخ ما به اين طيـف اسـالمـي و            
نيمه اسالمي و فرهنگ مردساالر ايـن        
است که فرهنگ عقب مانده خودتان را     

شـهـامـت    .   به اين شکل تبليـغ نـکـنـيـد          
داشته باشيد مثل همـان اسـالمـيـهـاي            

حرف دلتان را بزنيد تا جامـعـه        "   تندرو" 
چهره واقعي همه شما را در کنار اسـالم         
سياسي و ارتجاع محض اسالمي بطور     

  ما اين جنـبـش و سـنـت         .عريان ببيند 
. عقب مانده و موذي را مـيـشـنـاسـيـم             

همـيـن تـفـکـر و سـنـت عـقـب مـانـده                      
اسالمي و نيمه اسالمي از ما زنـان در           
ايران و افغانستان نيز مـيـخـواسـت کـه            
منتظر ظهور امام زاده اصـالحـات بـه            

 ،. باشيم" ميانه رو"رهبري اسالميهاي 
همان کساني کـه خـاتـمـي را در ايـران                
نماينده مدرنيسم معرفي کرده و از زنان 
ميخواستند که ساکت باشند و به سـيـم    

 اکنون وارد اين جنگ شـده        ،آخر نزنند   
و بجاي دفاع از علـيـا و زنـان و مـردم                 

 فرمان ايست و آتش بس ،آزاده در مصر
به اينها بايد گفت کنار برويـد  .  ميدهند

تا ما نبرد نهايي را با اين جنبش کثيف 
 ضد انساني و تروريست انجام      ،ضد زن 
هر کس امـروز از سـکـوالريسـم           .   دهيم

 .حرف ميزند بايد از عليا دفاع کند
اسالميها که موج وسيـع دفـاع از          

 آنها کـه    ،عليا را در دنيا شاهد هستند     
دفاع جانانه زنان و جوانان در مصر و در 

تونس و ليبي ودر همه دنيا از علـيـا را            
 به لرزه افـتـاده و بـراي اعـدام           ،شاهدند

امنيت عليا . عليا امضا جمع ميکنند
و دوست پسرش کريم االن بسيـار مـهـم         
است بهتـريـن تضـمـيـن امـنـيـت آنـهـا                  
حمايت گسترده جهاني و فشار به دولت   

 .نظامي مصراست
براي جلوگيري از هـر تـعـرضـي بـه           

 نوامبر روز ۲۵آنها اکنون که در آستانه 
جهاني اعتراض به خشـونـت بـر عـلـيـه              

 هـمـه مـا از عـلـيـا و                 ،زنان هسـتـيـم       
خواستهاي او دفاع کرده و با دامن زدن    

ما هـمـه عـلـيـا          "   به يک جنبش جهاني     
عــمــال از امــنــيــت او دفــاع          "   هســتــيــم

 .خواهيم کرد
ما زنان و مردان و جوانان از ايـران          
که جنبش کثيف و جنـايـتـکـار و ضـد               

 ،انسـانــي اســالمــي را مــي شــنــاســيــم         
ميدانيم که نبرد براي تحميل حجاب و        
مقابله با زنان يک پـرچـم و يـک سـتـون                
مهم جنبش اسـالمـي بـراي بـه قـدرت               
رسيدن است و اکـنـون عـلـيـا در صـدر                
مقابله با جنبـش اسـالمـي ايسـتـاده و              
سرنوشت اين مـبـارزه در آيـنـده مصـر               

کسـانـي کـه      .   بسيار حياتي خواهد بـود    
فکر ميکنـنـد ايـن فـقـط يـک حـرکـت                  

يـک جـوان     " تحريک کننده" و " راديکال" 
است و بـزودي سـپـري خـواهـد شـد و                   
احتياجي به دفاع از او نيست و يا بـايـد    

 شديـدا  ،کرد"   آرام"   او را و اسالميها را     
انقالبي که در مصـر     .   در اشتباه هستند  

شروع شده است انقالب مهمي اسـت و          
بايد کمک کنيم اين انقالب از پيـشـروي         

   دفاع از عليا و جنبش جوانان .نايستد
در مصر براي آزادي و بـرابـري وظـيـفـه              

 ،هــمــه مــا اســت هــمــه آتــئــيــســت هــا           
 ،ســکــوالرهـــا    ،ســوســيــالـــيــســتــهـــا      

 و آزاديخواهان و مخالفين ،فمينيستها
 . جنبش اسالمي در همه جا

زنده باد عليا ماجده المهدي و زنده 
باد زنان و مرداني که در دنيا بپاخاسته        

ايـن مـهـمـتـريـن         .   و از او دفاع ميکنند    
 .سنگر مقابله با اسالميها است

minaahadi@aol.com 
           0049 1775692413       

maryamnamazie@gmail
.com 
00447719166731  

 
جنبش دفاع از عليا ماجده 
المهدى در سراسر جهان، 
او به قلب جنبش اسالمى 

 !حمله کرده است
 مينا احدي، مريم نمازي
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" بـن دوم   "  دسامبرکنـفـرانـس   ٥روز   
ايـن  .   افغانستان در آلمان برگزار ميشود  

کنفرانس قراراست آينده افغانستان بعـد      
 را، که گفته ميشود سال ٢٠١٤از سال  

خروج نهايي نيروهاي ناتو از افغانستان      
اســت، بــررســي و آيــنــده ســيــاســي و                

 .اقتصادي اين کشور را شکل بدهد
ده سال بعد از سقـوط طـالـبـان، ده           

" بـن اول   " سال پس از برگزاري کنفرانس      
که بدنبال سقوط رژيم طـالـبـان، دولـت            

مذهبي  -عقب مانده و ارتجاعي قومي
در افغانستان را سر کار آورد، ترکـيـبـي          
از هــمــان نــيــروهــاي مــيــخــواهــنــد در            

آينده سياه ديگري را   "  بن دوم"کنفرانس  
. براي مردم افغانستان تـدارک بـبـيـنـنـد           

نمايندگان نزديک به صد دولت از جـملـه       
جمهوري اسالمي و دولت پاکسـتـان در         

مقامات .  اين کنفرانس شرکت ميکنند 
دولت آمريکا و آلـمـان و دولـت کـرزاي              
تائيد کرده اند کـه در حـال مـذاکـره بـا                 
طالبان براي شرکت در ايـن کـنـفـرانـس             
بوده و مـعـتـقـدنـد کـه آيـنـده سـيـاسـي                    
افغانستان بدون دخالـت طـالـبـان غـيـر             

  آنچه امروز شاهديم يعني .ممکن است
جنگ و تداوم حـمـالت جـنـايـتـکـارانـه               
طـالــبــان و حضــور و نــفــوذ جــمــهــوري            
اسالمي و دولت پاکستان در اين کشور، 
حــاکــمــيــت يــک دولــت فــاســد و ضــد              

مــردمــي، فــقــر و فــالکــت اقــتــصــادي           
اکثريت عظيم مردم و بيحقوقي مردم و       

" بـن اول   " بويژه زنان محصول کنفرانـس       
در اين کنفرانس مشتي دول   . بوده است 

مرتجع نشستند و تصمـيـم گـرفـتـنـد و              
افــغــانســتــان را صــحــنــه جــدال قــدرت           
کثيفترين نيروهاي سياسي از کـرزاي و        
طالـبـان تـا دول عـربسـتـان و ايـران و                    
پاکستان و دول مرتجع غربي کـردنـد و           
زندگي مردم را تمامـا نـابـود کـردنـد و              
ميليون ها مردم اين کشور را بـه خـاک            

دولـت قـومـي اسـالمـي          .   سياه نشاندند 
عقب مانده و ضـد مـردمـي کـرزاي را               
عليه مردم افغانستان ساختند و بر سـر         

دولت کرزاي نـاتـوان     .   مردم حاکم کردند  
از پاسخگوئي به ساده تـريـن نـيـازهـاي            
مردم، در شرايطي که نيروهاي طـالـبـان         
اعدام و سنگسار ميکنند، مـدارس را         
به آتش ميکشند و ناامني را به سراسـر       
کشور گسترش داده اند، چاره را سـهـيـم          

قرار است . کردن آنها در قدرت مي بيند
ترکيبي از ارتجاعي ترين نيروها اينبار      
با شرکت طالبان بنشينند و هـمـچـنـان            

بـن  " عليه مردم افغانستان در کنفرانس       
توطئه چيني کنند و دوره ديـگـري     "   دوم

از فقر و بيحقوقي و جنگ و ناامنـي را          
به مردم ستم کشيده افغانستان تحمـيـل      

شرکت کنندگان در اين کنفرانس     .   کنند

مسببين وضـعـيـت فـالکـت بـار مـردم               
 .افغانستان در يک دهه گذشته ميباشند

در اعــتــراض بــه ايــن کــنــفــرانــس           
تظاهراتي به فراخوان نيروهاي آزاديخواه 
و مــدافــع مــردم افــغــانســتــان در روز              

 دسامبر در شـهـر بـن آلـمـان             ٥دوشنبه  
ــت              ــده اسـ ــوان داده شـ ــراخـ ــزب .   فـ حـ

کمونيست کـارگـري هـمـه مـردم آزاده،             
مدافعين حقوق زنان، مدافـعـيـن مـردم          
افغانستان و سازمان هاي سوسياليست     
و کمونيست را فرا مـي خـوانـد در ايـن               
تــظــاهــرات شــرکــت کــنــنــد و بــه کــل              
سناريوهاي سياهي که تـوسـط مشـتـي          
دولت مرتجع عليـه مـردم افـغـانسـتـان             

. تدارک ديده شده است، اعتراض کـنـنـد        
بــايــد بــراي دفــاع از مــردم مــحــروم و              
رنجديده افغانستان و بـراي يـک دولـت             
سکوالر و غيرقومي غيرمذهبي و براي 
آزادي و برابري در افغانستان به مـيـدان          
آمد و صداي مردم زجرديده افغانسـتـان        

حزب ما  .   را به گوش مردم جهان رساند     
از هيچ کمک و همراهي و تالشي در اين 

 .راستا دريغ نخواهد کرد
 

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست 
 آلمان -کارگري ايران

 ٢٠١١ دسامبر ٢٢
 

 
تقالهاي ارتجاعي دولت آمريکا و جريانات اسالمي "! بن دوم"تا " بن اول"از

 !براي شکل دادن به آينده افغانستان محکوم است

امسـال مـانـنـد         نوامبر ۱۹شنبه  
ــان                  ــازمـ ــه دعـــوت سـ ــال بـ ــر سـ هـ

(ABF)      فروم سوسياليستي در شهـر

ده سال اسـت در      .   استکهلم برگزار شد  
اين محل و در همين ماه اين بـرنـامـه       
برگزار ميـشـود و دهـهـا سـمـيـنـار و                  

نـمـايـش     مـتـنـوع مـانـنـد         هـاي   برنامه
ايـن   فعاليتهـاي  در ليست  و غيره  فيلم

امسال به دليل دهمـيـن      . روز قرار دارد  
ســـــــالـــــــگـــــــرد ايـــــــن فـــــــروم                

بيـشـتـر از سـالـهـاي            سمينارها تعداد
جمعيت بيشـتـري هـم بـراي           . قبل بود 

 .شرکت در فروم گرد آمده بودند
کمونيـسـت    ميز اطالعاتي حزب   

از جمله ميزهاي اطـالعـاتـي         کارگري
گفـتـگـو و مـبـاحـثـات             . بود سالن در

زيادي درکنار ميزهاي اطالعاتـي در       
ميگيرد که دست کمي از سميـنـارهـا          

عالقمندان مسايل سـيـاسـي و        .   ندارد
اجتماعي و فعالين سياسي از احـزاب       
و سازمانهاي مختلف حضور بسـيـار        

شـرکـت جـوانـان در          . پر رنگـي دارنـد     
جـوانـان   .   برنامه امسال چشمگير بـود     

زيــادي بــراي يــافــتــن      بــا کــنــجــکــاوي  
پاسخي روشن در باره اوضاع سياسـي       

 بحرانهاي سياسـي و      ،پرتحول جهاني 
اقتصادي و يافتن آلترنـاتـيـوي روشـن          

ــده، در        ــن ــراي آي ــزهــاي         ب ــار مــي ــن ک
اطــالعــاتــي جــمــع مــيــشــدنــد و                  
ميخواستند پاسخي بـراي وضـعـيـت          

جوانانـي کـه     .   نابسامان کنوني بيابند  
خود را نود و نه درصدي ميدانسـتـنـد          
از عالقمندان و پرسشگران جـدي ايـن        

اســتــقــبــال از مــيــز       .   مــيــزهــا بــودنــد   
 بــه هــمــيــن دلــيــل         ،اطــالعــاتــي مــا   

. چشـــــــــمـــــــــگـــــــــيـــــــــر بـــــــــود         
کــمــونــيــســت  حــزب اطــالعــاتــي مــيــز

 بـود کـه          هـايـي     از جمله ميـز    کارگري
کنـجـکـاو زيـادي را بـه خـود                جوانان

 . جلب کرده بود
ــدنــبــال يــافــتــن             جــوانــانــي کــه ب
پاسخهاي خود در باره کـمـونـيـسـم بـا             

تا  بودند شده منصور حکمت آشنا   نام

کــه بــه تــازگــي مــجــســمــه          جــوانــانــي
منصور حکمت در هاي گيت لندن  را 

عـالقـمـنـد      ديده بودند و با کنجکـاوي     
بيشتر در باره منصور حـکـمـت         بودند

. حزب کمونيست کـارگـري بـدانـنـد           و

حضــور فــارســي زبــانــان هــم امســال           
 . نسبت به گذشته بيشتر بود

حزب به زبانـهـاي      سياسي ادبيات
ــي          ــســـ ــيـــ ــلـــ ــگـــ ــدي، انـــ ــوئـــ و  ســـ

جــوانــان .   مــعــرفــي کــرديــم   را    فــارســي
ايراني که درخارج کشـور بـزرگ شـده            
اند و کمتر جامعه ايران را از نـزديـک             

 عالقه زيادي براي درک     ،مي شناسند 
وضــعــيــت مــبــارزات مــردم ايــران و           
راههاي پـيـشـروي ايـن مـبـارزات در              

موضع .   ايران و منطقه نشان ميدادند    
حزب در مـورد جـنـبـشـهـاي اخـيـر و                 
مشــخــصــا اعــتــراضــات نــود و نــه              
درصدي ها و اشغال وال اسـتـريـت از             

شـور  .   شوق برانگيزترين بحث ها بـود      
و اشتياق جوانان براي درک اوضـاع و         
تـــغـــيـــيـــر آن بســـيـــار چشـــمـــگـــيـــر          

در همين   سخنراني حميد تقوايي   . بود
مورد را که به زبان هاي انگلـيـسـي و            
فارسي در دسترس داشتـيـم، بـه آنـهـا             

هـا را       معرفي ميکرديم و ايـن تـوجـه         
هـاي زيـادي را          جلب ميکرد و بـحـث      

 . دامن ميزد
 Göran) يــوران گــوســتــاوســون   

Gustavsson)   از دوستداران حـزب
از مسئولين ميز اطـالعـاتـي مـا            هم
بـحـثـهـاي زيـادي بـا            که فـعـاالنـه     بود

از مـيـز اصـالعـاتـي           بازديد کنندگان 
درمورد تحوالت مـنـطـقـه و مـوضـع             

 . کمونيست کارگري داشت حزب
جــزوه و کــتــابــهــاي       اطــالعــيــه و   

در مــورد ســيــاســتــهــاي جــاري        حــزب
بسياري از مراجعين    . حزب پخش شد  

خواهان تماسهاي بيشتر با ما بـودنـد         
و اظــهــار عــالقــه مـيــکــردنـد کــه در             

ايـن   . برنامه هاي مـا شـرکـت کـنـنـد             
برنامه تا سـاعـت هـفـت شـب ادامـه                
داشت و مورد اسـتـقـبـال هـزاران نـفـر             

 .قرار گرفت
 

 
گزارش شرکت حزب کمونيست کارگري در فروم 

 سوسياليستي در استکهلم سوئد

 افسانه وحدت 

شب گذشته طبق خبري کـه بـه مـا            
 رفيق تقي در بيـمـارسـتـانـي در            ،رسيده

او بدليل انتقـاد از      .   شهر باکو درگذشت  
مذهب اسالم و نوشتـن چـنـد کـتـاب و               

 در آذربايجان بسيـار     ،مقاالت انتقادي   
مــعــروف بــود و از ســوي مــقــامــات               
حکـومـت اسـالمـي و بـويـژه آيـت اهللا                  

ايـن  .   لنکراني به مرگ تهديد شـده بـود         
آيت اهللا حکومت اسالمي فتـواي قـتـل          
ــود و                     ــقــي را صــادر کــرده ب ــيــق ت رف
تروريسـتـهـاي حـکـومـت اسـالمـي در               
آذربايجان بدنبال فرصتي براي انجام اين 

رفيق تقي که بدليل انتقاد از . قتل بودند
مذهب اسالم از طرف دولت آذربايـجـان        

 ،دستگير و دو سال هـم در زنـدان بـود              
 نـوامـبـرسـاعـت ده شـب در               ۱۹شنبه   

 مـورد    ،حاليکه رهسپار مـنـزلـش بـود        
حمله يک ناشناس قرار گرفت و بشـدت          

برادر و خـانـواده او اعـالم          .   مجروح شد 
کــردنــد کــه تــروريســتــهــاي حــکــومــت          
اسالمي اين حمله را انجام داده اند چـرا     
که بارها او را بـه مـرگ تـهـديـد کـرده                   

رفـيـق تـقـي سـاعـاتـي قـبـل از                  .   بودند
درگذشت با بخـش آذري راديـو اروپـاي            
آزاد مصاحبه کرده و گفته بـود حـالـش            

سـاعـاتـي بـعـد از ايـن             .   بهتر شده است  
مصاحبه گفته شد کـه او حـالـش بـهـم                
خورده و سپس اعالم شد که رفيق تـقـي      

 .در بيمارستان فوت کرد
دوستداران او از اينکه حتي امکان      
دارد در بيمارستان مـزدوران حـکـومـت          

 ،اسالمي او را مسـمـوم کـرده بـاشـنـد               
حرف ميزنند و خواهان روشن شدن ايـن        

رفـيـق تـقـي چـهـره           .   موضـوع شـده انـد       
سرشناس منتقد اسالم و مـورد تـوجـه            

 .جوانان و مردم در آذربايجان بود
قتل رفيق تقي يک واقعـه مـهـم در            
آذربايجان است و جالب است که رسـانـه         
هاي وابسته به ناسيوناليسـتـهـاي آذري         
در اين مورد سکوت کرده و اين واقـعـه           

 .مهم را چندان پوشش خبري نداده اند
خانواده رفيق تقي خـواهـان روشـن          

. شدن فوري عوامل اين قـتـل شـده انـد            
دولت آذربايجـان در ايـن چـنـد روز در                

مورد اين سوقصد هـيـچ حـرفـي نـزد و               
 .هيچ اقدامي انجام نداد

ما از مـردم آذربـايـجـان و ازمـردم              
ايران و همه مـعـتـرضـيـن بـه جـنـايـات                  

 دعوت ميکنيم بـه     ،حکومت اسالمي   
ايــن جــنــايــت کــه بــي تــرديــد دســت                 
ســازمــانــهــاي اســالمــي و جــمــهــوري           

 اعـتـراض     ،اسالمي ايران در آن هسـت       
کرده و خواهان روشـن شـدن فـوري ايـن             

 .موضوع شوند
هر جا که امکـان دارد عـلـيـه ايـن               
ترور بيشرمانه و عليه فـتـواي قـتـل از              
سوي مالها و جنايتکاران حاکم بر ايران 
تظاهرات سازمان داده و از ايـن طـريـق          
يـاد رفـيـق تـقـي نـويسـنـده مـنـتـقـد و                       
معترض به اسالم و به اسالم سياسي را         

  .گرامي بداريم
مينا احدي کميته بين الملـلـي عـلـيـه            

 ٩٠ آذر ٢،   )اعدام

 
نويسنده و منتقد اسالم در بيمارستان باکو 

ترور نويسنده آذربايجاني با فتواي سران .درگذشت
 جمهوري اسالمي
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قدرت که هميشه تالش داشته اند زن و        
بدنش را بعنوان يک جنس دوم و ابـزاري         
در دست امـيـال جـنـسـي مـرد و بـرده                   
جنسي او معرفي کنند و اساسا از ايـن         
تحـمـيـل بـي حـقـوقـي اسـالمـي بـهـره                    
سياسي گرفته اند و به قدرت رسيده اند        
و کشته اند و دزديـده انـد و حـکـومـت                
کرده اند، بايد گفت متأسفانه برخي کـه        
همواره سعي کرده انـد خـودشـان را بـه               
سکوالريسم بچسبانند هم، با عناويني     

راديکاليسم بـيـش     " از اين دست که اين  
، اقدام او را مـورد انـتـقـاد         " از حد است  

نـيـروهـاي اسـالمـي هـم           .   قرار داده انـد   
و کشـتـن     "   حد شرعـي  " خواستار اجراي   

ــد                 ــوه اســالمــي شــده ان ــا بشــي ــي ! عــل
ــ    "   عليا" پاسخ زير آن عکس در وبالگش 

به همان شيوه سادگي و کوچکي خودش 
نخست درباره زناني : "ــ چنين بوده است

که در دهه هفتاد ميالدي در دانشـکـده         
هنرهاي زيـبـا بـعـنـوان مـدل در بـرابـر                  
نقاشان مرد لخت مـي شـدنـد قضـاوت          
کنيد و کتاب هاي هنري را پنهان کرده، 
مجسمه هاي برهنه را بشکنيد، سپـس       
در برابر آينه لخت شويد و بدن هاي خود 
را که بشکل تحقيرآميز بـه آنـهـا نـگـاه              
مي کنيد به آتش بکشيـد تـا پـيـش از               
فرسـتـادن اهـانـت هـايـي بـا مضـمـون                  
تبعيض جنسي به من و نفي حق آزادي     
بيان من، براي هميشـه از عـقـده هـاي              

در سوي ديگـر    " !   جنسي خود رها شويد   
اما، تمامي مردمان و زنان و دخـتـران           
شريف دنيا بودند که بـه شـوق آمـده و               
اقدام عليا را بمثابه حرکتي براي اعـاده        
حقوق ابتدايي زنان زير سيطره قـوانـيـن          
اسالمي و شـرايـط نـاامـن و بـي در و                  
پيکري که جنبش اسالمي با همدستـي       
جهان غرب بر سر مـردم و بـخـصـوص              
زنان و دختران اين جوامع حـاکـم کـرده             
است، مورد حمايت گرم و انساني خـود        

تا اين لحظه سـايـت عـلـيـا            .   قرار دادند 
روزانه بيشتر از يک ميليون بيننده دارد      

مـا هـمـه      " و کمپين وسيعي با عـنـوان          
در حمايت از او براه افتاده " عليا هستيم

 . است
بـه داليـل     "   عليا ماجـده الـمـهـدي       " 

متعددي جنبش اسالمي را به مصـاف       
خواسته هاي عليا به ايـن  .  طلبيده است 

سبب جهاني شده اند کـه اسـاسـا او از               

زاويه اي کامال انساني و طـبـيـعـي بـه             
دختري شاد کـه  .  زندگي نگاه کرده است 

بگفته خودش تـمـام چـيـزهـاي کـوچـک               
زنــدگــي را دوســت دارد و هــيــچ چــيــز             
طـبـيـعـي و نـرمــالـي را در زنـدگـي و                     
وجودش، به هيچ قيمتي حاضر نـيـسـت     

مـي  .   از دست بدهد يا نـاديـده بـگـيـرد            
خواهد از تمام وجودش و از تمام زندگي 

و بااينحـال، اهـمـيـت       !   اش سيراب شود  
اين اقدام عليا به حرکتي سياسي دامن       
زده است بر عليه آن سياهي و نـکـبـتـي            
که اسالم سياسي ميخـواهـد بـر جـهـان           

جنبشـي انسـانـي کـه بـايـد             .   حاکم کند 
بـه  .   گفت باز هم به انقالب برمي گـردد        

قدرت و عظمت انقالب مـردم مصـر و           
نيز انقالباتي که در کشـورهـاي اسـالم            
زده و ديکتاتوري منطقه خاورميـانـه و         
شمال آفريقا در نيمه راه متوقف شده اند 
و اقدام عليا پاسخي به ايـن وضـعـيـت             

ادامــه انــقــالب اســت و ايــنــکــه         .   اسـت 
انقالب ادامه دارد و هـنـوز هـيـچ چـيـز               

عـلـيـا مـي گـويـد           !   عوض نشـده اسـت     
 ژوئـن را بـرسـمـيـت نـمـي                ٢٨انقالب   

شناسد، انـقـالب هـنـوز ادامـه دارد و               
مردمي هم که امروز دوباره در مـيـدان          
تحرير جمع شده اند، مي گويند تغييري 
در قوانين کشور رخ نداده و حتي پس از 
تحويل قدرت تـوسـط نـظـامـيـان هـم،               
راهکارهايي تـعـبـيـه شـده کـه حضـور                

مـي  .   نظاميان در قـدرت حـفـظ شـود            
گويند همه چيز مانند گذشـتـه اسـت و            
نظامياني که بـقـدرت رسـيـده انـد، بـه                
همان شيوه سـرکـوب و کشـتـار زمـان                
حسني مبارک با مـردم و مـعـتـرضـان              
برخورد مي کنند و در مقابل، ارتش و         
شوراي نظامي موقـت هـم مـي گـويـد              
ـــ جـوانـان                      ـــ حـداقـلـي ـ قبول خـواسـت ـ

کــه "   الــتــحــريــر" مــعــتــرض در مــيــدان        
خواستار کناره گـيـري قـدرت نـظـامـي             

و !   هستند، در حال حاضر عملي نيست     
اين همان بي شرمي، وقاحت و رياکاري 

بر عليه آن بپا خـاسـتـه         "   عليا" است که   
او در وبالگش تعريف مي کند که . است

چگونه وقتي با دوسـت پسـرش، کـريـم            
عامر، در ميدان تحرير دست در گـردن         
همديگر در مقابل چادر نشسته بودنـد،       
نيروهاي اسـالمـي آمـده انـد و ضـمـن                
اعتراض به اينکه چرا دست در گردن هم 

. انداخته اند، چادر را خـراب کـرده انـد            
پس از آن انقالب، بورژوازي ملي مصـر   
و سـرمـايـه داري غـرب تـالش زيـادي                
بخرج دادند تا امکان گـذار مسـالـمـت            
ــه                   آمــيــز و بــدون دردســر قــدرت را ب
حکومت دسـت نشـانـده و سـرکـوبـگـر                
احتماال مذهبي ديگري فراهم کنـنـد و         
برآمد تمام اين تالش ها مسـلـط شـدن           
ارتش بر ساز و کار سياسي بود که تا به 

امروز ادامه داشته و مـردم مصـر هـم              
اکنون در اعتراض به همـيـن وضـعـيـت            

را تسخير کـرده    "   التحرير" دوباره ميدان   
از اين نظر، تمام جنبش واپسگراي      .   اند

اسالمي و کل جهان بورژوايي، دست به     
دست هم دادند تا سر انقالب مصر را به 

تمام اين سرمـايـه داري       .   سنگ بکوبند 
باصطالح متمـدن و کـل ايـن جـنـبـش                
ارتجاعي اسالم سياسي تـالش کـردنـد          
جامعه و انقالب را آرام کـنـنـد و ايـن                 
روش تــمــام ايــنــهــا بــود در هــمــه ايــن              
ديکتاتوري هايي کـه بـه قـدرت مـردم              

اسالمـگـرايـانـي کـه        .   بزير کشيده شدند 
دنــدان تــيــز کــرده انــد تــا در غــيــاب                 
آلــتــرنــاتــيــوهــاي ســيــاســي تــوده اي و           
مردمي، بر موج ايـن انـقـالبـات سـوار             
شوند و يکبار ديـگـر تـحـجـر و عـقـب                 
ماندگي و بيحقـوقـي زنـان و سـرکـوب              

و .   جامعه را به اين مردم تحميل کنـنـد        
، هـمـان آلـتـرنـاتـيـو            " عـلـيـا   " هم اکنون    

انساني است که بايد شکل سياسي پيدا 
کند و براي کامل کردن و بـه سـرانـجـام             

. رساندن انقالب مصـر مـتـحـزب شـود           
اعتراض او بيان سياسي خشـم نـهـفـتـه            
زنان و دختران در تمام کشورهاي اسالم       
زده است و به همين دليل هم، با حمايت 
پرشور ميليون ها نفر در سراسر جـهـان          

عليـا بـا اقـدامـش،         .   همراه گشته است  
توجه جهانيان را به مسـائـل مـتـعـددي           

به اينکه انقالب مصر    .   جلب کرده است  
بدليل نفوذ نظـامـيـان و بـنـيـادگـرايـان               

بـه  !   اسالمي، هـنـوز تـمـام نشـده اسـت             
اينکه بچه دار شدن قرار نيست فقط از         
طريق ازدواج اسالمي انجـام بـگـيـرد و           

به ايـنـکـه نـيـروهـاي           .   مهم عشق است  
نظامي و مذهبي هـمـيـشـه دو ابـزاري              
هستند که ديکـتـاتـوريـهـاي تـاکـنـونـي             
تاريخ، از آنها براي سرکوب و به انقيـاد         

. کشــانــدن جــامــعــه بــهــره جســتــه انــد           
اعتراض عليا به تمام اين وضـعـيـت و            
سياهي زندگي و به فرهنگ اسالمي و         
زن ستيزي است که در آن زن حق تمـلـک           
بر بدن خود را ندارد و اگر اعالم کند که  
اين قوانيـن اسـالمـي را قـبـول نـدارد،                
بزرگترين تابوها را شکسته است و بايد  

 ! کشته شود
عليا مي گويـد چـيـزهـاي کـوچـک             
زندگي را دوست دارد و هم اکنون او بـا           
همان کوچکي و سـادگـي و صـداقـت،              

اکـثـريـت مـردم در         .   فرياد برآورده است  
سراسر جهان خود را با او هم دل و هـم              
درد يافته اند و در عين حال، توجهشان        
به انقالب و ايـنـکـه اسـاسـا بـايـد يـک                   
انقالب را تا به آخـر ادامـه داد، جـلـب                

" عــلــيــا مــاجــده الــمــهــدي    .   " شـده اســت   
تجربياتش از ناکامي تاکنوني انـقـالب       
مصر را بـا جـهـانـيـان و بـويـژه مـردم                     

کشورهايي که دست به کار سرنگوني و       
بزير کشيدن ديکتاتوري ها هستند، در      

هـم اکـنـون مـردم         .   ميان گذاشته اسـت   
مصر بار ديگر به ميدان تحرير آمده اند 
تا آن نارضايتي و اعتـراضـات انسـانـي        
خود را بيان کنند و در ايـران و سـوريـه              
هم مردم، کارگران، زنان و جوانان دست 
به کار همين امر و تـالش بـراي جـارو               
کردن بساط ديکتاتوريهاي اسـالمـي و        

در اين ميـان انـقـالب        .   مذهبي هستند 
مردم ايران مي تواند نـقـش کـلـيـدي را              

ايفا کند و تکـمـيـل کـنـنـده تـمـام ايـن                   
انقالباتي باشد که در نيمه راه مـتـوقـف          

پــرچـمــدار  "   عـلــيـا  " شـده انــد و امـروز،           
خواسته هـاي کـوچـک و انسـانـي شـان                

انقالب مردم ايران مي تـوانـد آن         .   است
ضربه نهايي را بـر پـيـکـره ايـن سـتـون                  
اصلي ارتجاع اسالمي بزند که جهان را       
به خونريزي، عقب مـانـدگـي و آشـوب             
ــدگــي را از                      ــده و شــادي و زن کشــان

 .*  مردمانش دريغ داشته است

 
، پرچمدار  انقالبات "عليا"

 ...ناتمام و 
 

 هادي وقفي

١از صفحه    

 
 تورنتو، آانادا

 فعالين ايران سوليداريتي در حمايت از مردم ايران 
 

هر هفته روزهاي چهارشنبه در يکي از پر رفت و آمـدتـريـن مـراکـز شـهـر                        
با ميز و پارچه نوشته براي امضا و بلنـدگـو   "   ايران سوليداريتي " تورنتو، فعالين   

از مـبـارزه مـردم        .   و تعدادي پوستر جمع ميشوند و با مردم صحبت ميکـنـنـد            
ايران ميگويند و توجه رهگذران را نسبت به آنـچـه در ايـران مـيـگـذرد جـلـب                          

مردم انساندوست اعم از کانادائي، عرب زبان و يـا ايـرانـيـان مـقـيـم                     .   ميکنند
تورنتو به گرمي از اين حرکت استقبال ميکنند و با امضاي پـتـيـشـن دفـاع از                     
مردم ايران و يا با بلند کردن پوسترهاي کارگران و فعالين سيـاسـي زنـدانـي در                    
ايران و يا همه ديکتاتورها بايد گورشان را گم کنند، هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا                      

 . مردم ايران براي سرنگوني حکومت وحوش اسالمي در ايران جلب ميکنند
 . است)  نوامبر٢٣( آذر ٢عکس هاي زير مربوط به روز چهارشنبه 



 11 ١٣٩٠ آذر٤ انترناسيونال 

 شهال دانشفر 

 
 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

 
  آرون٥٠٠٠ دالر         خليل آيوان ٥٠٠ آذر و هوشيار 
  آرون ٥٠٠٠ آرون      مرجان واعظ ٥٠٠٠ افسانه وحدت 

  دالر٢٠٠ کرون         رزگار روشن  ٣٠٠٠ سيامک 
  دالر٢٠٠ دالر             ناصر اصغرى ٥٠٠ داود آرام 

  دالر٥٠٠ دالر        مسعود آذرنوش٥٠٠عباس ماندگار 
  دالر١٠٠ دالر    مينا بھروزى ٢٠٠ سليمان سيگارچى 

  دالر٢٠٠ دالر            نيما آزاده ٥٠٠ صابر آزاد 
  دالر٣٨٠ دالر     تينا ٧٠٠ سعيد صالحى نيا 

  دالر٦٤٠احمد حسيني  دالر          ٥٠ سھراب وفا 
  دالر١٠٠ دالر       محمود نظري ١٠٠عال فرهاد پور 

حوزه انترناسيونال  بابت آمك ماهھاى مرداد و شھريور 
   يک ميليون و دويست  هزار تومان  ١٣٩٠

 
 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

 
جــنــگ و جــدال در درون ســران              
حكومت بيش از هر وقت باال گـرفـتـه           

ايـن  پـرسـروصـداي      يـك نـمـونـه         .   است
كشاكشها حرفهايي است كه در همين      
هفته علي اكبر جـوانـفـكـر سـرپـرسـت             
موسسه مطبوعاتي ايـران و از افـراد           
مــنــتــســب بــه بــانــد احــمــدي نــژاد بــا           
روزنامه اعتماد داشت كـه بـدنـبـال آن           
قضيه تا آستانه دسـتـگـيـري او جـلـو               

او در واقع روي نقظه ضعفـهـا و          .   رفت
پرونده ها و مدارک عليه جناح مقـابـل        
انگشت گذاشت و آنها را تهـديـد کـرد           
که حقايق پشت پرده را رو خواهد کـرد         
و همين باند خـامـنـه اي را بـه خشـم                 

اما از خـالل سـخـنـان او عـمـق               .   آورد
نــزاعــهــايشــان نــيــز روشــن تــر بــروز             

در قسمتـي از ايـن گـفـتـگـو              .   ميکند
بلـه؛ مـا از ايـن          :   "   جوانفكر ميگويد   

ــمــان       ــان ــه اي        ( دوســت ــد خــامــن ــان ) ب
منحرفـيـم، از بـاورهـا و رفـتـارهـا و                  

ما آنها را   .   هاي آنها منحرفيم    برداشت
رفتـار و مـنـش آنـهـا را              .   قبول نداريم 

قبول نداريم و از آنها منحرفيم، اينـهـا         
درســت اســت و اگــر مــنــظــورشــان از           
جريان انحرافي انـحـراف از بـاورهـاي            

و بـعـد     . خودشان اسـت درسـت اسـت           
مگر نگفتند ما رمـال      : " ادامه ميدهد 

گير هستيم، چرا اثبات نکردند؟       يا جن 
 مـيـلـيـون دزدي         ١٥٠مگر نگفتـنـد      

چــرا .   کــرديــم پــس چــي شــد ســنــدش          

"  روز انفـرادي بـردنـد؟       ٦٠زاده را     ملک
جوانفکر در مقابل اژه اي نيز ايسـتـاده      

آقاي : " و با لحني تهديد آميز ميگويد    
متكي و اژه اي بـهـتـر اسـت سـاكـت                  

. عزتشان در سكوتشان اسـت    .   بمانند  
اگر پرده ها بيفتد مردم خيلي چـيـزهـا          

در همين جنگ و جدال     "   را مي فهمند  
: " جوانفكر ادامه ميدهد و مـيـگـويـد          

اي مناظره کند کـه        جمهور با اژه    رييس
چه؟ درست است رييس دولت با وزيـر         
اطــالعــاتــش مــنــاظــره کــنــد؟ آقــاي           

هـايـش      تواند حـرف    نژاد که نمي    احمدي
جــمــهــور ســنــد رو        ريــيــس. . . . را بــزنــد  

او در  "   ...کند به خاطر منافع نظام      نمي
بخش ديـگـري از صـحـبـتـهـايـش در                 

 و مـوسـوي و       ٨٨مورد جريانات سال    
کروبي و غيره اظهار نظـر مـيـکـنـد و              

يک اتفاقي در کشور افـتـاد        "   ميگويد  
افتاد، آقاي موسـوي يـک         که نبايد مي  

کـرد، مـقـام         رفتاري کرد که نبايد مـي     
معظم رهبري توصيه کردنـد و ايشـان        
را فرا خـوانـدنـد بـه رعـايـت مصـالـح                 

آمـيـز آقـاي         رفتارهاي تحـريـک   .   کشور
مــوســوي بــاعــث شــد يــک عــده بــه                

ها بـيـايـنـد و درگـيـري ايـجـاد                  خيابان
ها بسـيـاري از         کردند، در اين درگيري   

هــاي بسـيـجــي و پـلــيـس کـتــک                 بـچـه  
مگر نشـدنـد؟    .   خوردند و زخمي شدند   

خب اين اتفاق افتاد، طبيعي است کـه        

شونـد و مـمـکـن           يي بازداشت مي    عده
 تر و خشـک بـا هـم              است در يک جايي   

طــلــبــان مــرتــکــب         اصــالح.   بســوزنــد
اشــتــبــاهــات بــزرگــي شــدنــد و ايــن              
اشتباهات را بـايـد در جـاي خـودش               
بررسي کرد اما حـاضـر نـيـسـتـيـم بـه                 
خاطر اشتباهاتشان سر اينها را ببـرنـد      
و بگويند اينها شايسته هر بـرخـوردي         

! گويـم   من چنين چيزي را نمي    !   هستند
گــيــري و      قــبــول دارم کــه در تصــمــيــم        

رويکردهايشان اشتباه کردند کـه ايـن          
در جاي خودش قابل طـرح و بـررسـي             
اسـت، امـا ايـن بـحــثـي را کــه شـمــا                   

دهـم کـه        فرموديد اينطور پـاسـخ مـي       
شود، وقتي تشنج و       وقتي التهاب مي  

شود ممـکـن اسـت بـعـضـا              آشوب مي 
گناه هم هـدف بـرخـورد قـرار              افراد بي 

 .".يي آسيب ببينند گيرند و عده 
از اين سخنان روشن اسـت کـه دو        
جناح بر سر همه چيز با هـم جـنـگ و               

جوانفکر فـقـط حـرف        .   کشاکش دارند 
خودرا نميزند او پالتفرم و موضع کـل         

و  .   باند احمدي نژاد را بـيـان مـيـکـنـد             
جناح مقابل نيز با حمله به جـوانـفـکـر           
در واقع دارد پيامش را به احمدي نژاد        

ايـن جـنـگ      .   و کل جناحـش مـيـدهـد        
روشن است که هرچند هم خـامـنـه اي             
و بقيه تالش کننـد هـمـيـن روزهـا بـه                
نحو حاد و خـونـيـنـي سـربـاز خـواهـد                 

اين جنگي اسـت کـه مسـبـبـش            .   کرد
مردمي هستند که کل حاکميت را در       

ــد            ــرده ان ــروب ــا    .   وحشــت مــرگ ف و ت
سرنگوني اين حـکـومـت از پـا نـمـي                

 .*نشينند

ادامه اعتراض آارگران شرآت 
 مخابرات راه دور

ـات  ـار اعـــتـــراضــ در بـــيـــن اخـــبــ
آارگرى، اين هـفـتـه هـم شـاهـد خـبـر 
مربوط به اعـتـراض آـارگـران شـرآـت 
ـابـل  مخـابـرات راه دور شـيـراز در مـق

ايـن آـارگـران .   استاندارى فارس بوديـم
 ماه حقوق مـعـوقـه ٢٤در اعتراض به 

ـانـدارى در  و بالتكليفى در مقابـل اسـت
ـاد شـيـراز دسـت بـه تـجـمـع  فلكه ست

آارگران با سـوت زدن .   اعتراضى زدند
بطورجمعى توجه عابرين و مسـئـولـيـن 
را در استاندارى به اعتراض خود جلـب 

بنابه خـبـر ديـگـرى صـبـح .   مى آردند
 تـن ٣٠٠ آبان بـيـش از ٢٨روز شنبه 

از اين آارگران در مقابل ايـن شـرآـت 
آارگران باز هـم خـواهـان .   تجمع آردند

اجراى قانون بازنشستگى و هـمـچـنـيـن 
.  ماه حقـوق مـعـوقـه خـود بـودنـد٢٤

آارگران مصـمـم بـه ادامـه تـجـمـع و 

ـا رسـيـدن بـه حـق و  اعتراض خـود ت
 . حقوق خود مى باشند
 

تجمع اعتراضى آارگران 
شھردارى خرمشھر در مقابل 
فرماندارى و شھردارى اين 

 شھر
ــارگــران شــھــردارى ٧٠٠  تــن از آ

ـابـل ٢٨خرمشھر روز شنـبـه  ـان مـق  آب
 مـاه ٦فرماندارى اين شھر بـه خـاطـر 

 مـاه اضـافـه آـارى ٧حقوق معوقه و 
فـرمـانـدار .   معوقه دست به تجمع زدند

اين شھر در ميان آارگران حاضـر شـد 
ــلــوى  ــارگــران گــفــت بــرويــد ج و بــه آ
ـا  ـا را ب شھردارى من آنجا مشكل شـم

آارگران هـمـه .   شھردار حل خواهم آرد
به مقابل شھردارى رفتند و تا سـاعـت 

 بعدازظھر تجمع اعـتـراضـى خـود را ٢
ادامه دادند اما فرماندار به وعـده اش 

ــارگــران مــعــتــرض از .   عــمــل نــكــرد آ
ــار  ــا را ســر آ ــانــدار آنــھ ايــنــكــه فــرم

گذاشته خشمگينانه اعالم آردند  آـه 
مجددا يكشـنـبـه هـم تـجـمـع خـود را 

 .ادامه خواهند داد
 

آارگران آشتى سازى اروندان 
در اين شرآت تعطيل شده 

 تجمع آردند
ــلــيــرغــم ايــنــكــه آشــتــى ســازى  ع
اروندان قبال تعطـيـل گـرديـد امـا روز 

 نـفـر از ٢٠٠ آبان بـيـش از ٢٨شنبه 
آارگران در اين شـرآـت جـمـع شـده و 
ــارت حضــور و غــيــاب  ضــمــن زدن آ

 مــاه حــقــوق مــعــوقــه و ٧خــواهــان 
همچـنـيـن وارد آـردن حـق بـيـمـه در 

ايـن .   دفترچه هاى بـيـمـه خـود شـدنـد
ـابـل  آارگران هفته گذشته نيـز در مـق
فرماندارى تجمع آرده بودند و قـبـل از 
ــانــدارى  ــابــل اســت ــق آن هــم در اهــواز م

 .تجمع آرده بودند

  
 جوانفکر و باندهاي حکومت
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 ٦بنا بر اخبار منتشر شده شـعـبـه           
دادگاه تجديد نظر جـمـهـوري اسـالمـي           
طي تصميمي جـنـايـتـكـارانـه  احـکـام               
صادره توسط شعبه يکم دادگاه انقالب      
اسالمي در شهـر تـبـريـز بـراي فـعـاالن                
کارگري و دانشجويي تـبـريـز را مـورد             

بـديـن تـرتـيـب شـاهـرخ            .   تاييد قرار داد  

 ٥ سال ، محمد جراحي به        ١١زمان به   
 سـال و      ٦سال ، نيما پور يـعـقـوب بـه              

 مـاه حـبـس        ٦ساسان واهبـي وش بـه          
   .تعزيري محكوم شد

در اطالعيه هاي قبلي گزارش كرده 
بوديم كه شـاهـرخ زمـانـي، نـيـمـا پـور                  
يعقوب، ساسان واهـبـي وش، مـحـمـد             

 ١٨جراحي و سيد بـيـوک سـيـدلـر، در               
 بازداشت و بيـش از يـک          ١٣٩٠خرداد  

ماه را در سلول هاي انـفـرادي گـذرانـده             
 ٢٧سپس اين افراد در پنجشنبه . بودند

مرداد در شـعـبـه يـک دادگـاه انـقـالب                 
جـمـهــوري اســالمـي در شـهــر تــبـريــز،              

بـا گـذشـت حـدود دو           .   محاکمه شـدنـد   
 روز   ١٣٠ماهي  شاهرخ زماني بعد از  

 ٢٠٠ مــهــر بــا وثــيــقــه          ٢٧زنــدان در     
و رژيم .   ميليون تومان از زندان آزاد شد 

اسالمي سـاسـان واهـبـي وش و سـيـد                

بيوک سيدلر را با وثيقه سـي مـيـلـيـون              
توماني و محمد جراحي و  نـيـمـا پـور               
يعقوب را با وثيـقـه يـکـصـد مـيـلـيـون                 

  همانطور كـه      .تومان از زندان آزاد كرد    
بارها تاكيد كرده ايم، جمهوري اسالمي 
با صدور احكام سنگين براي كارگران و  
فعالين سياسي در عرصه هاي مختلف    
ســيــاســي مــيــخــواهــد ســازمــانــيــابــي         
مبارزات مردم و رشد اعـتـراضـات در           

بايد وسيعا بـه ايـن        .   جامعه را سد كند   
. احكام جنايتكـارانـه اعـتـراض كـنـيـم            

شاهرخ زماني، محمد جـراحـي، نـيـمـا            
پوريعقوب و ساسان واهبي وش و هـمـه         
كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايـد     

تـهـاجـم بـه       .     فورا از زنـدان آزاد شـونـد         
فعالين كارگري و صدور احكام سنگين    
زندان براي آنان بايد با اعتراضي وسيـع        

  .و گسترده  پاسخ گيرد
كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            

 بايد گردد
 آمپين براى آزادى آارگران زندانى

 ٢٠١١ نوامبر ٢١، ١٣٩٠ آبان ٣٠

 

بنا به خبر منـتـشـر شـده از سـوي               
سنديكاي شركت واحد رضا شهابي روز 

 آبان به کـلـيـنـيـک شـهـيـد               ٢٩يکشنبه  
عراقي اعزام شد و دکتر پيمان گودرزي       

آيـي کـه     . آر. پس از معايـنـه و ديـدن ام           
پيشتر از او گرفته شده بود، اعالم کـرد       

، ٥، ٤، ٣هاي  که غضروف مابين مهره
 ستون فقرات او از بين رفته و اين ٧ و ٦

هـا بـر روي عصـب  فشـار وارد                    مهره
ميکنند و احتمال پاره شدن اعصاب و        
در نتيجه از کار افتادن دست و پاي چپ 

بر همين اسـاس    .   رضا بسيار زياد است  
دکتر دستور داده است تا او به صـورت          
ارژانسي در بيمارستان بقيةاهللا بسـتـري       

از سـوي    .   و مورد جـراحـي قـرار گـيـرد           
پزشكان رضا شهابي طول مدت درمان      

 ماه اعالم شـده     ٦براي اين عمل  حدود      
رضــا شــهــابـي  در تــمــاسـي بــا             .   اسـت 

ديـگـر تـوان      :   " خانواده خود گفتـه اسـت      
تحمل اين بالتکليفي را ندارم و با توجه 
به وضعيت وخيم جسماني و درد شديـد        

ي ستون فقرات، کمر، گـردن و          در ناحيه 
دست و مشکالت کليه و قلب، اگـر بـه           
سرعت به وضعيت من رسيدگي نشـود        
از ابتداي آذرماه دست به اعتصاب غذا 

ام بـه      خواهم زد و تا روشن شدن تکليف      
خانواده و آشنايان ." آن ادامه خواهم داد

رضا با توجه به وضعـيـت وخـيـم وي و              

عوارض خطرناکي که اعتصاب در ايـن       
شرايط جسماني به دنبـال دارد، تـالش          
کــردنــد تــا او را از اعــتــصــاب غــذا                 

 .منصرف کنند
رضا شهابي عضو هـيـئـت مـديـره           
سنديكاي كارگران شركت واحد است كه 

 بازداشت و    ١٣٨٨ خرداد   ٢٢از تاريخ   
. بالتكليف در زندان اوين به سر مي برد

او  روز يكشنبه  طي تماس تـلـفـنـي از              
زندان با خا نواده اش خبر داده بود  كـه            

 آبــان از زنــدان بــه         ٢٩روز يــكــشــنــبــه     
بيمارستان شهيد عراقي منتقل و بـعـد        
از معاينات، پزشكان متخصص اعالم     
كرده اند كه بايد تحت عمل جراحي قرار 

بدين ترتيب رضـا شـهـابـي در           .   بگيرد  
. وضعيت جسماني وخيمي بسر ميـبـرد   

جانيان اسالمي در قـبـال جـان رضـا و              
بايد وسيعا به اين . سالمت او مسئولند

جنايت آشكار جـمـهـوري اسـالمـي در             

قبال رضا شهابي كه سياست اين رژيـم         
در قــبــال زنــدانــيــان ســيــاســي اســت،             

وضعيـت رضـا شـهـابـي          .   اعتراض كرد 
بـايـد بـا اعـتـراضـي           .   اضـطـراري اسـت     

گسترده خود نگذاريم كه او نـاگـزيـر بـه           
اعتصاب غـذا و بـدتـر شـد وضـعـيـت                 

 .جسماني اش شود
رضا شهابي بايد فورا از زندان آزاد       

  عالوه بر رضا شهابي، ابـراهـيـم            .شود
مددي از كارگران شركت واحد، بـهـنـام          
ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري، علي 
نجاتي عضو سنديكاي نيشـكـر هـفـت          
تپه و رسول بداغي عضو كانون صنفـي        

كارگران زنداني  .   معلمان در زندان است   
و همه زندانيان سيـاسـي بـايـد فـورا از               

 .زندان آزاد شوند
، زنداني سياسي آزاد بايد     يكارگر زندان 

 گردد
 آمپين براى آزادى آارگران زندانى

 ٢٠١١ نوامبر ٢١، ١٣٩٠ آبان ٣٠
 شهال دانشفر

Shahla_daneshfar@yaho
o.com 

 بھرام سروش 
Bahram.Soroush@gmail.
com  

 :١٤اطالعيه شماره 
 وضعيت جسمى رضا شھابى وخيم است
 رضا شھابى بايد فورا از زندان آزاد شود

 
 :١٣اطالعيه شماره 

دادگاه تجديد نظر جمھوري اسالمي در تبريز در 
تصميمى جنايتكارانه احكام صادر شده  براى فعالين 

 آارگرى و دانشجويى تبريز را تاييد آرد

 

انقالب دوم در مصر يا 
 ادامه انقالب؟

 
خوشبختانه مردم و جوانـان بـه پـا           

. خاسته بـاز هـم بـه مـيـدان آمـده انـد                   
انقالب ميتواند پيشروي کند و تعمـيـق      

 . پيدا کند
 هـر    ،انقالب دوم يا ادامه انـقـالب       

اسمي روي اين فاز تازه به ميدان آمـدن          
 در عمل يـک    ،مردم مصر گذاشته شود 

انقالب در فاز اول    .   اتفاق مهم مي افتد   
 اينبار حکـومـت     ،مبارک را ساقط کرد   

نظاميها به رهبري طنطاوي را به چالش 
به هر حال مـوضـوع ايـن         .   طلبيده است 

است که ميدان التحرير يک بار ديگر قد 
علم کرده است و حاکمان فعلي مصر را     
با تشتـت و سـردرگـمـي مـواجـه کـرده                 

باز هم صفحه تلويزيونها و رسانه .  است
هاي رسمي و اجتماعي را جنگ و گريز 
خياباني مردم انقالبي عليـه نـيـروهـاي          

 . مسلح مصر اشغال کرده است
در اين دوره اگـر چـه حـرف مـردم                
حاضر در التحرير اينست که نظـامـيـان         

 اما رسانه هاي بين الملـلـي        ،بايد بروند 
از خواست  تحويل قدرت نظاميان  بـه           

ايـن  . !   غير نـظـامـيـان حـرف مـيـزنـنـد               
خواست از سوي مـعـتـرضـيـن و مـردم                

 بـه    ،ميتواند يک تاکتيک درست بـاشـد       
شرطي که استراتژي در هم شکستن کل 
دستگاه ديکتاتوري و آلـتـرنـاتـيـو خـود           
يعني حاکميت شـوراهـاي مـردم را در            

بدون اين استـراتـژي و     .   افق داشته باشد  
بدون دخـالـت سـازمـان يـافـتـه طـبـقـه                   
کــارگــردر کــارخــانــه و مــردم درمــحــل          

 انقالب مردم مصر بـراي      ،زيست و کار  
آزادي و عليه فقرنـمـيـتـوانـد بـه پـيـروز                

 . منجر شود
 نگاهها بسـوي مـيـدان الـتـحـريـر             

در اين گوشه از جهان قـرار اسـت     .   است
تکليف انقالبي روشن شود که ميتوانـد       
در کشورهاي عربي و در بهـار عـرب و            
حتي در جهان تاثير تعيين کننده داشته 

مردم انـقـالبـي مصـر راه نشـان              .   باشد
 مي جنگند و پيش ميروند و     ،ميدهند

وظيفه رهـبـران و چـپ در آن جـامـعـه                  
اينست که يکقدم جلوتـر را ديـده و راه            
پيشروي بيشتر و بويژه راه قدرت گرفتن  
و نقش بازي کردن در قدرت سياسـي را      

 . به مردم نشان بدهد

وظيفه چپ و کمونيسم امـروز ايـن         
نيـسـت کـه بـا زيـر و بـم اعـتـراضـات                      
خياباني پارامتر روحيه اش باال و پايين 

کمونيسم کارگري بايد با هر نيـرو  .  برود
و قدرتي کـه امـروز دارد بـراي قـدرت                
گيري خود اسـتـراتـژي سـيـاسـي کسـب              
قدرت و افق آينده را بدون کم و کـاسـت            

قـدرت گـيـري      .   جلو جامعه قرار بـدهـد      
 سکوالريسم و کمونيسم کـارگـري       ،چپ

راهــي بــجــز ادامــه انــقــالب و در هــم               
همزمان .   شکستن ماشين دولتي ندارد   

بــا ادامــه انــقــالب بــايــد بــا اســتــقــرار             
شوراهاي کارگران و مردم در محل کـار   

 مـرحلـه اول اعـمـال قــدرت             ،و زيسـت   
دوگانه را تحميل کند و در نـهـايـت بـا               

 از حرمت ،کسب تمام قدرت در جامعه
و حقوق انساني مردم به تما معنا دفاع      

اين راهي است که کمونيسم امروز . کند
در مصر با اتکا به جنـبـش کـارگـري و            
ديگر کانونهاي قدرتگيري خود يـعـنـي         
سازمان دادن جـوانـان و زنـان و هـمـه                  
اقشار تحت ستم جامعه بايد در پـيـش         

 . گيرد
معلوم است کـه اسـتـراتـژي کسـب            
قدرت در يک جامـعـه انـقـالبـي بسـيـار              
پيچيده تر و چند وجهي تر از اين نکات 

امـا بـدون ايـن افـق و             .   گفته شده است  
بدون اين استراتـژي در مـراحـل بـعـدي              
جريانات اسالمي و نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
امکان اين را پيدا خواهند کرد کـه سـر           

ايـن امـر بـراي مـا           .   انقـالب را بـبـرنـد        
کمونيستهاي کارگري در ايران به دلـيـل    
تجارب يک انقالب شکست خورده و بـه        
دليل گذر از مـحـدوديـتـهـاي فـکـري و               
جنبشي چپ سنتـي و حـاشـيـه اي کـه                

 ۵۷راديکالترينـش در دوران انـقـالب            
مشغول مبارزه صنفي در کارخانه بـود        
و روح زمان خود را تشخـيـص نـمـيـداد             

 ايران ۱۹۷۹در انقالب سال . آشنا است
  جريانات ،بعد از تعيين تکليف قدرت    

اسالمي همـه اپـوزيسـيـون راديـکـال و              
. حتي رفرميست را از دم تيغ گذراندنـد       

اين بخشي از تجارب تلخ ما مردم ايران 
اما منـطـقـا ايـن تـجـارب بـراي               .   است

کارگر و کمونيسـت مصـري نـه تـاريـخ              
 . گذشته که چالشهاي آينده اش است

در اين ميان جريانـات چـپ بـويـژه            
چپ ايران به دليل افق و فرهنگ  سنتي 
جان سختي که در سياست آن النه کـرده         
است با ديدن توده چند ده هزار نفري در         
التحرير و يا خالي شدن اين مياديـن از          
تظاهرات و تجمع بال فاصله پيـروزي و         

نگرش ايـن    .   شکست را نتيجه ميگيرد   
چپ با توجه بـه مـحـدوديـت فـکـري و                 
جنبشي آن متوجه نـيـسـت کـه در هـر                
جــامــعــه اي در نــهــايــت جــنــبــشــهــاي           
اجتماعي پايداري هستند کـه تـعـيـيـن            
کننده سـيـاسـت و فـرهـنـگ اقـتـصـاد                  

جوانان فيس بوکي و     .   جوامع ميباشند 
کارگران متشکل و غير متشکل و زنان 
معترض و مدرن وهمچنـيـن سـنـتـي و             
همه اليت جـامـعـه و مـردم آزاديـخـواه               
هــمــگــي در نــهــايــت افــق شــان را از                

جنبشهاي . جنبشهاي معيني ميگيرند
سنت دار و پايدار جامعه مصر در يـک          

 ،بعد کـلـي عـبـارتـنـد از اسـالمـيـسـم                 
هر اتفاقي در .   ناسيوناليسم و کمونيسم  

آن جامعه بيفتد در نهايـت يـکـي و يـا               
ترکيبي از اين جنـبـشـهـا را بـه قـدرت                

در دل انقالب هم هر کـدام از      .   ميرساند
اين جنبشـهـا سـعـي مـيـکـنـنـد رنـگ                  

کسي که نـقـش      .   خودشان را به آن بزنند    
تعيين کننده جنبشها و بـه يـک مـعـنـا              
نقش طبقات را فراموش ميکند و فقط 
ظاهر قضايا را مـيـبـيـنـد افـق اش از                 
ژورناليسم سطحي رسانه ها ي رسـمـي          

ــمــيــرود     ــراي       .   فــراتــر ن ايــن هشــداري ب
 .*کمونيستها در ايران هم هست

 
... انقالب مصر و  ١٢از صفحه    



 12 ١٣٩٠ آذر٤ انترناسيونال 

 !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

با شروع انقالب در مصر دول غرب 
و آمريکا از سياستـهـاي مـبـارک بـراي             

در .   سرکـوب انـقـالب حـمـايـت کـردنـد              
اجـراي ايــن ســيـاسـت بـا سـد مــحـکــم                 
مبارزات مردم مواجه شـدنـد و عـقـب             

هنگاميکه متـوجـه عـمـق و          .   نشستند
ابعاد نارضايتي مردم شـدنـد و بـه ايـن              
نتيجـه رسـيـدنـد کـه نـمـيـتـوانـنـد آنـرا                     
شکست بدهند راه چاره را در اين ديدنـد       

بـراي مـهـار      .   که انقالب را مهار کـنـنـد      
انقالب مديريت اين بحران سياسي را با      
اتکا به هدايت ارتش و نيروهاي نظامي      

 . به پيش بردند
با توجه به نفوذي کـه آمـريـکـا در              
ارتش مصر داشت اين ارگان سرکوبـگـر        
و ستون اصلي حفظ نظام سرمايه داري        
در مصر را متقاعد کردند که نبايـد در          
اين مرحله هدف خود را حـفـظ مـبـارک           

بر اين اساس ارتش خود را  .   تعريف کند 
حامي انقالب و مايل به رفتـن مـبـارک           

سـيـاسـت بـاعـث        ايـن    اجراي  .   نشان داد 
ايجاد توهمـاتـي در مـيـان اقشـاري از               

موضعگيري نـيـروهـاي     گويا  .   مردم شد 
کـه انـقـالب      ، باعث شـد       و ارتش  مسلح

سريعتر از آنچه تصور مـيـشـد بـتـوانـد              
اگـر چـه     . مبارک را از قدرت ساقط کند 

 امـا    ،واقعيتي در ايـن ارزيـابـي هسـت         
ناروشني ها و همـيـن مـوضـوع بـاعـث            
ايجاد توهم دردناکي عليه انقالب مردم 

بخشي از فعالين و مردم مصـر بـه     .   شد
مـلـت و ارتـش        :   " اين نتيجه رسيدند که   

هم داده و يکجا در بـرابـر      دست  دست به   
به همين دليل    "   رژيم مبارک ايستاده اند   

 مصـر مـردم    از   بـخـشـي       درميان   ارتش
در ايـن    . قابل تحمل و بعضا معتبر شد 

فضاي انقالبي که مردم در اوج قـدرت           
 تـوهـم خـطـرنـاکـي           ،خود بسر ميبردند  

در اين فضـاي وهـم آلـود          .   ايجاد گرديد 
بود که ارتش قدرت را بعد از مبارک در         

ــرفــت     ــرده         .   دســت گ ــقــالب ک مــردم ان
ديکتاتور را انـداخـتـنـد امـا قـدرت را                

دستگاه ديکتاتوري همچـنـان   .   نگرفتند
 . قدرت را در دستان خود نگهداشت

متشکل از   "   شوراي عالي نظامي  " 

پس از بدست گـرفـتـن       فرماندهان ارتش   
مـاه  شش   قدرت، اعالم کرد که بيش از       

امـا پـس از       .   در قدرت نخـواهـد مـانـد        
ازسرنگوني  پس گذشت نزديک به ده ماه 

نظـامـي مصـر نـه         فرماندهان    مبارک،  
قدرت را در دستان خود حفظ کرده تنها 

بلکه قدم به قـدم در راسـتـاي تـحـکـيـم                 
 . موقعيت ارتش گام برداشتند

در اين مدت مردم به تجربه ديـدنـد         
وزيران تعدادي از مبارک و رفتن  بجز که

در کشور رخ   اي  او، تغييرقابل مالحظه    
انـگـار انـقـالبـي رخ نـداده             .   نداده اسـت   

گــويــا انــقــالب مــردم قــرار بــود          .   اســت
موقعيت نظاميان را در قدرت تحـکـيـم      

 ؟.!کند
واقعيت اين بود که با رفتن مبـارک       

. تغييـر چـنـدانـي نـکـرد          ساختار قدرت   
و ارتـش و نـيـروهـاي           حاکمـان مصـر،       

مسلح و ديگر نيروهاي امنيتي و زندان      
با هـمـان ذهـنـيـت و            و دادگاه و قوانين     

 به مـقـابلـه       با مردم  قبليطرز تفکررژيم   
 و پليس که    نيروهاي امنيتي .   پرداختند

در جريان انقالب منتظر تعرض مردم و       
در هم شکستن کل دم و دستگاه دولـت          

 بعد از مدت کوتاهي بـه هـمـان            ،بودند
. روشهاي دوران مبارک رجـعـت کـردنـد          

تـفـاوتـي    معـتـرض     مردم   با   شانبرخورد
دوران دسـتـگـاه امــنـيـتـي           مـاهـوي بـا        

 تـحـول     انـگـار  .   نداشتمبارک  حاکميت  
 جامعه رخ نـداده اسـت کـه           عمده اي در  

در .   را دچار تغيير کـنـد      عملکرد پليس   
آخرين درگيري مردم با نيروهاي مسلـح       

 ٢٠در ميدان التحـريـر در روز شـنـبـه                
نوامبريکي از نيروهاي مسلح که رو بـه        

 ايـن    ،مردم معتـرض شـلـيـک مـيـکـرد            
چنين مورد تشويق همکار بغل دستيش 

دستت درد نکند درست به     :   " قرار گرفت 
کار آن يکي تمـام  .   چشم او شليک کرديد   

اين گفگو بوسلـيـه خـبـرنـگـاران           . "   است
 . ضبط و منتشر شد

عالوه بر ايـن جـالـب اسـت کـه بـه                 
 هـاي دادگاهاو پرونده مبارک ودستياران   

امـا  د،   نـنـ  غير نظامي رسيدگي مي کـ      
مـثـل دوران     غيـرنـظـامـيـان مـعـتـرض             

 دردادگاههاي نظامي محـاکـمـه       مبارک
در چنين شرايطي اسـت کـه     !   .مي شوند 

جوانان فعال در انقالب و وبالگنـويسـان        
به چندين سال زندان محکوم ميشوند و       
قاتلين مردم و شليک کنـنـدگـان بسـوي           

... مردم و جنايتکاران و شکنجه گران و
. را انجام مـيـدهـنـد       "   وظايفشان" راحت  
 محمد حسـيـن طـنـطـاوي رئـيـس              ژنرال

 وقتي  بـه عـنـوان          شوراي عالي نظامي  
شاهد در دادگاه محاکمه مبارک حاضـر   

را بــه قــتـــل         مــيــشــود حــتــي  او                  
ميکند و طبعا در  متهم نگانتظاهرکنند

مورد سي و سه سال جنايت مبارک هـم         
 .حرف زيادي زده نميشود

به منظور تکميل نفـوذ ارتـش در          .
 مصوب ارتش سندساختار قدرت مصر 

 اصول تعـيـيـن کـنـنـده قـانـون               مبني بر 
 "وثيقة المبادئ الدستورية  " اساسي يا 

ايـن  در چهارچوب   قرار است   .   ابالغ شد  
 بـوسـيلـه    قانون اساسي آينده مصر       سند

 شوراي تـدويـن قـانـون اسـاسـي جـديـد                
تکميل و براي تصويب به پارلـمـان آتـي           

 . اين کشور تسليم شود
: اين سند قيد شـده اسـت         ۹  بند در

رسيدگي به مسايل مرتبط به نيروهاي "
مسلح و بررسي موضوع بودجه آن تنها       
و تنها مسئوليت خود ارتش است، و در 
بودجه عمومي دولت، تنها رقم اجمالي      

هــمــچــنــيــن   .   بــودجــه ارتــش ذکــرشــود      
هرقانوني که درمورد ارتـش صـادرمـي         

قبال به توافق ارتـش رسـيـده          شود، بايد   
اين سند همچـنـيـن بـا صـراحـت             .   باشد

 تــن   ۲۰ تــنــهــا     اعــالم کــرده اســت کــه      
ازاعضاي شوراي تدوين قانـون اسـاسـي       

پـارلـمـان انـتـخـاب مـي            اعضا  از ميان   
 تن ديگر را شوراي نـظـامـي      ۸۰شوند و 
ايـن  "   . پارلمان تعيين مي کـنـد      از خارج

موارد باال تنها نمونه هـايـي از تـالش             
ارتش به مـنـظـور تـحـکـيـم حـاکـمـيـت                  
نظاميان در اين کشور بـعـد از انـقـالب             

 . است
اکنون با آغاز دوباره به ميدان آمدن 
مردم در مصـر مـيـدان بـازي و شـيـب                 
زمين در دورهاي انقالبي به نفع چـپ و          

امــا جــنــبـــش       .   ســکــوالريســم اســت       
کمونيستي و چپ در اين جـوامـع فـقـط          
هنگامي ميتواند به پيروزي برسد  کـه       
آلترناتيو حکومتي قابل اعـتـمـادي بـه           

 . جامعه معرفي کنند
چپ و بويژه کمونيستها بايد  دست       
بردن به قـدرت سـيـاسـي و دخـالـت در                 
سطح ماکرو را وظيفه همين امروز خود 
ــنــد و از نــقــش اپــوزيســيــون بــه                  بــدان

آخـريـن   .   پوزيسيون نقـل مـکـان کـنـنـد           
اخبار حاکي است که بخشـي از چـپـهـا             
حتي در اين اوضاع برنـامـه شـرکـت در            
انتخابات و يا دخالت در جنگ و جـدال         

امـا  .   بر سر قـدرت سـيـاسـي را نـدارنـد              
کمونيستهاي انقالبي و کـارگـري راهـي         

. بجز ادامه انقالب براي پيروزي نـدارنـد       
 بـدون وجـود       ،بدون دخالت فعال چـپ        

اشتهاي کمونيستها براي ايفاي نقش در 
ابعاد ماکرو و بـدون مـهـيـا شـدن ايـن                 
شرايط در بهترين حالت جامعـه نـاچـار          

 
انقالب مصر و چالشھاي 

 پيش رو

با تاسف فـراوان بـه اطـالع مـي              
رسانيم که شمسي طاهـري مـبـارز و            
کمونيست دوست داشتني صبـح روز       

 در اثر يک بيماري ٢٠١١ نوامبر ٢٣
بطور ناگهاني در بـيـمـارسـتـان شـهـر              

 .مالمو در جنوب سوئد درگذشت
شمسي طاهري در انقالب مـردم       
ايران عليه رژيم سـلـطـنـتـي فـعـاالنـه               
شرکت داشت و در جريان اين انقـالب        
مــورد اصــابــت گــلــوــلــه نــيــروهــاي            
سرکوبگر رژيم شاه قـرار گـرفـت و از             

وي عـلـيـرغـم     .   گردن به پايين فلج شد    
اينکه نيمي از عمر خـود را بـر روي              
صندلي چرخ دار گذراند ولي بـا شـور          
وصف ناپذيري زندگي مي کـرد و بـه           

شـمـسـي    .   زندگـي عشـق مـي ورزيـد          
الگوي تالش و اميد براي بـرپـاکـردن           
يک دنـيـاي بـهـتـر و انسـانـي بـود و                     
زندگي پرشورش ايده ها و آرمـانـهـاي         

 .واالي انساني اورا مجسم مي کرد
در گذشت شمسي طاهري عـزيـز        
را به خانواده و بستگانش از صـمـيـم            
قلب تسليت مي گوئيم و خـود را در           

 .غم آنها شريک مي دانيم
ياد شمسي طاهري هميـشـه عـزيـز و            

 !گرامي باد
 

ــان و                    ــت ــاري از دوس ــم از طــرف ش
 نزديکانش

 ٢٠١١ نوامبر ٢٥

است با تحميل اصالحاتي ناپـايـدار بـه          
حاکميت يک نوع ناسيوناليسم عربي  با 

 . رنگ و لعاب اسالمي تن بدهد
اما مانـع اصـلـي بـراي پـيـشـروي               
هــمــيــن امــروز کــمــونــيــســم و چــپ و              
سکوالريسم در جامعه اي مثـل مصـر         
وجود و حفـظ ارکـان ديـکـتـاتـوري در                

بنابر اين ادامه انـقـالب از        .   مصر است 
راه در هم شکستن ماشين دولتي و کل        

تا هنگاميکه .   ميراث مبارک ميگذرد 
ارتش و دم و دستگاه سرکوبگر دولـتـي         
سر جاي خود قرار دارد و فقط مـبـارک           
رفته باشد و ارکانهاي حکومت در هـم          

نشکسته باشد نـبـايـد انـتـظـار تـحـول                
پيش شرط . جديي در آينده مصر داشت

هر نوع تحول انقالبي بـه نـفـع مـردم و               
پيش شرط پيروزي انقالب در مصر در      

بـا  .   هم شکستن ماشيـن دولـتـي اسـت          
حفظ اين مـاشـيـن سـرکـوبـگـر نـبـايـد                  
انتظار داشت کـه انـقـالب بـه پـيـروزي               
برسد نه تـنـهـا ايـن بـلـکـه اصـالحـات                   
تحمـيـل شـده دوران انـقـالبـي بـعـد از                   
ــا و               ــيـــهـ ــبـــيـــت قـــدرت اســـالمـ ــثـ تـ
ناسيوناليستها قـابـل بـاز پـس گـيـري               

 . ميباشند

 

  
 !ياد شمسي طاهرى هميشه عزيز و گرامى باد

١١صفحه   

 

 محمد آسنگران 


