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 کنفرانس دوربان و افزايش خطر آلودگي هوا
 بهروز مهر آبادي

 
 هواپيماي صالحي اجازه عبور نيافت

 بهروز مهر آبادي

 
  زمينه ها و چشم انداز انقالبات منطقه 

 پاسخ به شش سوال از مجله آرش        

٧صفحه    

جـــنـــگ لـــفـــظـــي و فشـــار            
ديــپــلــمــاتــيــک عــلــيــه جــمــهــوري         
اسالمي در مجامع بين المللي از       
هميـشـه شـديـد تـر شـده اسـت و                  
حکومت اسالمي را در منگنه اي      

حمله اوبـاش    .   جدي قرار داده است 

حکومت بـه سـاخـتـمـان سـفـارت              
 آذر کـه بـا         ٨انگلـسـتـان در روز          

هــدف يــک دســت کــردن صــفــوف          
حــکــومــت در داخــل و چــنــگ و            
دندان نشان دادن در خارج طراحـي       
شده بود، براي حکومت نتـيـجـه اي          

 
 حمله به سفارت انگليس و جنگ داغ دپيلماتيک

    مقدمه
روشن است که اين جـلـسـه بـا           
هدف بحث به خاطر بحـث بـرگـزار          

ما امروز در باره يکي     .   نشده است 
از مهمترين جلوه هاي نابـرابـري و         

تبعيض و ستم صحبت مـيـکـنـيـم          
که هميشه و مشخصا در دو دهـه         
اخير زندگي ميليونها انسان را در       
سطح جهان تحت تاثيـر قـرار داده          

الزم نيست در تاريخ غور و       .   است

مشترک و چه عواملـي هـمـزمـانـي           
خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت    
  و چرا فقط در چند کشور معين؟

روشـن اسـت کـه        :   کاظم نيـکـخـواه    

چيزي که در کشورهـاي مـورد اشـاره           
شما به وفور يافت ميشود دليل بـراي        

ســلـطــه حــکــام    .   انـقــالب کــردن اســت     

 
 مسئله ملي در ايران، بررسي تحوالت  اخير آذربايجان

 متن سخنراني محسن ابراهيمي در جلسه پالتاک     

٢صفحه    

٩صفحه    

١١صفحه   ٥-٦صفحات   

 
 نوامبر بيستمين سالگرد تشکيـل      ٢٦روز  

حزب کموينست کارگري ايران با حضور بـيـش          
 نفر در سالن هوسبي ترف در استکهلم ٢٠٠از  

ابتدا مجريان مـراسـم، آذر پـويـا و           .   برگزار شد 
آوات فرخي، به حاضرين خـوشـامـد گـفـتـنـد و               
سپس سيما بهاري دبير تشـکـيـالت حـزب در              
: شهر استکهلم ضمن صحبت کـوتـاهـي گـفـت           

گرامي بداريم ياد تمام عزيزاني که سـنـگـر بـه               
سنگر جنگيدند و انسانيت را پـاس داشـتـنـد،             
تــالش کــردنــد کــه ارزشــهــاي خــوب و واالي               

عزيراني که جـانشـان را در         .   انساني زنده بماند  
گرامي بداريم ياد عـزيـر      .   اين راه از دست دادند    

منصور حکمت را که با مشتـهـاي گـره کـرده،              
پرچمي بلند کرد که همچنان در دسـتـهـاي مـا              

 .هست
در ادامه، حميد تقوايي ليدر حـزب ضـمـن           
تبريک بيستمين سـالـگـرد تشـکـيـل حـزب بـه                 
حاضرين، گفت که آن چيزي کـه بـه ايـن جشـن                
شــادي و شــور و شــعــف ويــژه اي مــيــدهــد،                   
واقعيات مهـمـي اسـت کـه در دنـيـاي بـيـرون                    

وقــتـي حـزب مـا تشـکــيـل شــد              .   جـريــان دارد   
  درجـه مـقـابـل وضـعـيـت                ١٨٠اوضاع دنيـا     

امروز وقتي شما راديو تلويزيونها،     .   کنوني بود 
جرايد و رسانه ها را دنبال ميکنيد، ميبـيـنـيـد         

نـه تـنـهـا       .   که همه جا حـرف از انـقـالب اسـت             
انقالب عليه ديکتاتورها در ايـران و مصـر و               

که صحبت از جنبش ضـد  ...   تونس و سوريه و  
وقـتـي   .   کاپيتاليستي در نـيـويـورک هـم هسـت           

منصور حکمت اين حزب را تـاسـيـس کـرد در              
گـفـت ايـن روز        .   واقع به استقبـال تـاريـخ رفـت          

انقالب و اعتـراض  .  ميرسد و اين روز فرا رسيد 

  
ما همه رفيق تقي 

 !هستيم
 

جنبش اعتراض به قتل رفيق    
 ،تقي نويسنده و منتقد اسالم   

  .گسترده تر ميشود 
 ٤صفحه  

  
گزارشي از مراسم بيستمين 

 سالروز تشکيل حزب
  در استکهلم

 بهروز مهر آبادي

رفيق تقي نويسنده آذربايجاني  
 با فتواي جمهوري اسالمي    

 تروز شد 

خــيــزش هــاي تــوده اي          : آرش
ضد حکومـتـي در کشـورهـاي          
عربي چرا زنجيره اي شـد؟ آيـا          

توهم تکرار پـذيـري سـنـاريـوي          
آســان و تــنــد آهــنــگ تــونــس،          
مردم اين کشورها را بـه شـوق          
آورد؟ اگر نه، کدام زمينه هـاي       

تفحص کنيم تا به اين حقيقت تـلـخ و           
رنج آور واقف شويم که چگونه زندگـي       
ميليونها انسان به نام ميهن و ملت و      
پرچم و نـژاد وقـوم و هـويـت مـلـي و                   

خـود  .   غيره زير پـاهـا لـه شـده اسـت              

ماها شاهدان زنده تراژدي خونيني بـه       
نام يـوگسـالوي بـوديـم و ديـديـم کـه                  
چگونه همسـايـگـانـي کـه تـا هـمـيـن                 
ديروز يادشان رفته بود که اجـدادشـان         
به چه قومي تعلق داشتند و در غـم و           

 
 سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي  در همه جا تعطيل

 ١٢فرشاد حسيني، صفحه   
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خودکامه و ديکتاتورهاي مادام العـمـر       
جنايتکار و مـنـفـور، و طـبـقـه حـاکـم                  
سرمايه دار بي خاصيت و تا خرخـره از           
ثروت اشباع شده و فـاسـد و حـريـص،               
مدام دارد مردم را به انقالب کـردن فـرا           

مردم بـراي بـه زيـر کشـيـدن             .   ميخواند
امـا  .   اينها دليل و انـگـيـزه کـم نـدارنـد             

انقـالب يـعـنـي حـرکـت هـمـاهـنـگ و                   
همزمان ميليونها و دهها ميليون نـفـر         
براي در هم کوبيدن ماشين حاکم و نظم        

پيچيدگي مساله هـمـيـشـه بـر        .   موجود
سر اين هماهـنـگـي اسـت و عـامـل و                  
اتفاق و رويـداد يـا رويـدادهـايـي بـايـد                 
باعث شود که اين ميليونها نفر يک روز 

. و ساعت معيـن بـه خـيـابـان بـيـايـنـد                 
انقالب تونس و بدنبال آن انقالب مصـر        

. اين سوت آغاز را در همه کشورهـا زد         
همه مردم و بويژه بخش فعال و پر انرژي 
و طلبکار مردم يعني جوانان را تهييـج        

زمــان را بــه آنــهــا گــفــت و بــه                 .   کــرد
نميدانم چقدر اسم ايـن     .   خيابانشان آورد 

امــيــدي را کــه بــراي بــه زيــر کشــيــدن              
حــاکــمــيــن ســتــمــکــار و مــفــتــخــور در          
کشورهايي مثل سوريه و ليبي و يمن و 

" تـوهـم  " بحرين گسترش يافته، ميشود      
باالخره انـقـالبـات يـک جـايـي            .   گذاشت

هــمــيــشــه بــا افــت و        .   شــروع مــيــشــود  
و نهايتا هم کار    .   خيزهايي پيش ميرود  

نشنيده ام و نخـوانـده ام      .   خودرا ميکند 
که در يک جايي اکثريت مردم خـواهـان          
سرنگوني حکومت بوده باشند و نهايتا      

مـن بـطـور جـدي         .   موفق نشده بـاشـنـد      
اميدوار هستم و فکـر مـيـکـنـم کـه بـا                 
فضاي پر از اميد و ملتهبي که در ايـن        
کشورها ايجاد شده، در آينده نه چـنـدان        
دوري تمام اين دولتهاي خـودکـامـه در           
کشورهايي مثل ليبي و سوريه و يمن و 
بحرين و حتي برخي جاهاي ديگر مثـل        
عربستان که هنوز خيزش گسـتـرده اي          

. شروع نشـده کـنـار زده خـواهـنـد شـد                 
ممکن است بـه داليـل مـخـتـلـفـي کـه                 
مهمترينش ضعف رهبـري و فـرمـوـلـه            
نشدن خواستها و کـامـل نـبـودن صـف             
بندي هاي طبقاتـي اسـت، کـارگـران و             
مــردم در قــدم اول بــه هــمــه آمــال و                   
آرزوهايشان نرسـنـد و اوضـاع بـه روال              
تونس و مصر که هنوز نظم سـيـاسـي و       
اقتصادي و اجتمـاعـي تـکـان اسـاسـي             
نخورده پيش برود، اما ترديدي ندارم که 

بشار اسد و عبداهللا صالح و قـذافـي و             
ملک عبداهللا و ملوک ديگر بايد بروند و 
خواهند رفت و رفتن آنها تازه شروع کار 

همين روزها . دوره اينها تمام شده. است
در خــبــرهــا خــوانــدم کــه در ســفــارت              
جمهوري اسالمي در سوريه ولوله افتاده 
و دارنــد گــروه گــروه از ســوريــه فــرار                 
ميکنند و حتي به جناب سفير هم گفته 
شده که چمدانش را ببندد و در برود اما  
رژيم سوريه مانع شده و از او خـواسـتـه             
اند تا آخر ماه رمضان يکـي دو هـفـتـه              
بيشتر بماند که اوضاع خيـلـي قـمـر در          

انقـالبـات مـنـطـقـه         .   عقرب تلقي نشود  
پايان دوره خلفا و مـلـوک و شـاهـان را                

. حداقل در اين منطقه اعالم کرده است      
حلقه محاصره بـر هـمـه حـکـومـتـهـاي               
خودکامه بشدت تنگ شـده و کـم کـم              

سـوريـه   .   جايي هم ندارند که فرار کنـنـد       
قرار بـود فـرارگـاه امـن آيـت اهللا هـاي                  
جمهوري اسالمي باشد اما اکنون بشار      
اسد خود مانده است که به کجا پناهنده 

 .شود
مي پرسيد چـرا در چـنـد کشـور              

هيچوقت در تاريخ، همه دنيا     .   معين
همزمان به حرکت در نيامده کـه ايـن          

تحوالت اجتمـاعـي    .   بار دومش باشد  
به داليـل مـعـيـنـي از جـايـي شـروع                  
ميشود و بصورت موج وار و طـيـف           
گونه پـيـش مـيـرونـد و بـعـد فضـاي                  
اطــراف خــودرا تــحــت تــاثــيــر قــرار             

ــنــد    ــيــده ــکــه چــرا در ايــن              .   م ايــن
کشورهاي معين شروع شـده در يـک           
نگاه ميتوان به پيوندهاي تاريخـي و        
ژئوپوليتيک و حتي جـغـرافـيـايـي اي           
اشاره کرد که اين را توضيح مـيـدهـد          
که چرا اين کشـورهـا بـيـش از بـقـيـه                 
کشورهاي ديگر دنيا و پيش از بقيه،       
از اين انقالبات تاثير گرفتند و پشت       
سر هـم دارنـد بـه انـقـالب روي مـي                  

حتي در کشورهايي که هـنـوز        .   آورند
ــقــالبــي شــروع نشــده مــا فضــاي               ان

. متفاوتي نسبت به قبل را شـاهـديـم         
براي نمونه براي اول بـار مـا خـبـر از               
تجمع و اعتراض زنان و کـارگـران را          

در .   در عربستان و اردن مـيـشـنـويـم            
اردن ملک عبداهللا فـورا دسـت پـاچـه            

دارد بـخـشـي از        "   داوطلـبـانـه   " شده و   
در .   قدرتش را بـه پـارلـمـان مـيـدهـد              

عربستان دارند از حقوق زنان و برخي    
حــقــوق ديــگــر بــراي مــردم صــحــبــت         

و کويت هـم کـه قـبـال زيـر              .   ميکنند
فشار بود به تحرکات رفرميستي اش      

اما تاثيـر ايـن     .  سرعت بخشيده است 
انقالبات بطور قطع به کشـورهـاي بـه          
اصطالح عربي محدود نخواهد مانـد      
و به جاهاي ديگـر دنـيـا هـم خـواهـد                

" بهار عربي"همين االن پژواک . کشيد

در کشورهاي ديگر جهان هم احساس  
ميشود و در اسپانيا و ويسـکـانسـن           
آمريکا و پاريس و ايتاليا و يونان از         

. ميدان التـحـريـر صـحـبـت مـيـشـود              
ايران هم که جاي خود دارد و در واقع         
الهام بخش انـقـالبـات ايـن مـنـطـقـه                
بحساب مي آيد و در عين حال مردم        
بشدت از اين انقالبات روحيه و اميد       

شايد هنوز زود باشد کـه       .     گرفته اند 
از انقالبات در ديگر کشورهاي دنـيـا        
صحبت کنيم، اما هيچ ترديدي ندارم  
که گفتمان انقالب که بـرخـالف چـنـد           
دهه گذشته، اکنون ميتوان گـفـت بـه          
گفتمان جهاني تبديل شده، تاثـيـرات       
زيادي در فضاي مبارزات کارگران و       
مردم در کشورهاي ديگر هم خـواهـد         
گذاشـت و فضـاي کـل مـبـارزات را                
سياسي تر و راديکال تر و انساني تـر         

  . خواهد کرد
ى اين خـيـزش هـا در             آيا زنجيره  : آرش

جهان عرب، فقط مجموعه اي از چـنـد         
ى سياسـي اسـت يـا يـک رخـداد                 حادثه

تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفـنـظـر از          
نتايج سياسي و اجتماعي کوتـاه مـدت      
آن ها در هريک از اين کشورها، آيا روند 
بازگشت نـاپـذيـري در مـنـطـقـه اتـفـاق                 
افتاده و حركت عمومي ناگزيـري آغـاز         
شده است؛ همچنان که پنجاه سال پيش       
در همين کشورها بـا کـودتـاهـاي ضـد             

 استعماري ورقي تاريخي برگشت؟
ــيــکــخــواه      ــنــظــر مــن       : کــاظــم ن ب

انقالبات اخير، عليـرغـم هـمـه کـم و              
کاستي هايشان، تـحـوالت تـاريـخـي           
بسيار مهم و برگشت ناپذير و بسيـار        

بعـد از حـدود       .     اميد بخشي هستند  
ســي ســال کــه ايــن احســاس را بــه                 
اکثريت مردم جـهـان داده بـودنـد کـه             

يــعــنــي بــي   بــايــد بــا وضــع مــوجــود          
اختياري و فقـر و بـي افـقـي مـطـلـق                  
بسازند و بسوزند و شاهد يکـه تـازي          
دســتــجــات مــخــتــلــف جــنــايــتــکــار          
بورژوايـي بـاشـنـد، صـداي انسـان و               
آزاديخواهي، صحنه جهـان را تـحـت          

اگــر .   الشــعــاع خــود قــرار داده اســت        
کسي بخواهد اهميـت تـاريـخـي ايـن            
رويدادها را در جهان بـهـتـر مـتـوجـه              
شود بايد دوره کنوني را با مهمتريـن        
رويدادهاي دو دهه گذشتـه مـقـايسـه          

ــنــده            .   کــنــد  دوره هــيــاهــوي کــر کــن
بورژوازي بر سر مـرگ کـمـونـيـسـم و              

و اعالم پـايـان تـاريـخ، و           "   نظم نوين " 
بعد قتل عامها و پاکسازيهاي فجيع      
مذهبي و ناسيوناليستـي در اروپـاي         
شرقي، و بعد يازده سپتامبر و جنگ       
تروريستها در اقصـا نـقـاط جـهـان و              
ــرروزه                ــاي ه ــاره ــات و کشــت ــاي ــن ج

تروريسم اسـالمـي و تـروريسـم نـظـم               
نويني و کل ارتجاع هار بورژوايي که       

اينها .   بر جهان در اين دوره حاکم بود      
بودند که در دو سه دهه گذشته دنـيـا           

. را مســحــور خــود ســاخــتــه بــودنــد           
انقـالبـات خـاورمـيـانـه دارد بـر ايـن                 
فصل سياه و نـنـگـيـن و خـونـيـن در                  

در خـود    .   تاريخ مهر پايان ميـگـذارد     
منطقه خاورميـانـه و شـمـال آفـريـقـا               
تصورم اينست که پيـامـدهـاي فـوري          
اين انقالبات اينگونه خواهد بـود کـه       
اين کشورها دستخـوش يـک مـبـارزه           
طبقاتي فعال و بعضا حـاد خـواهـنـد           
شد و در هرکشوري بستـه بـه خـيـلـي              
فاکتـورهـاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                
اتفاقات مختلف و غير قـابـل پـيـش            

امـا  ايـن       .   بينـي اي خـواهـد افـتـاد           
مناطق ديگر بهـيـچـوجـه بـه اوضـاع             
ســـابـــق يـــعـــنـــي کشـــورهـــايـــي بـــا           
ديکتاتوري هاي فردي و خودکامـه و        
يکه تازي مذهب و بـي اخـتـيـاري و               
فقر مطلـق تـوده عـظـيـم مـردم، بـاز                 

ايــن بــدان مــفــهــوم     .   نــخــواهــد گشــت  
نيست که مـا ديـکـتـاتـور نـخـواهـيـم                
داشـت و مــردم حـتــمــا بــه حـقــوق و                
آزاديهاي سياسي همه جـانـبـه دسـت           
پيدا ميکنند و رنج و محروميتـشـان        

مدرن ترين کشـورهـاي     .   تمام ميشود 
دنـيـا را االن نـگـاه کـنــيـد يـک نــوع                    
ديکتاتوري اقـلـيـت سـرمـايـه دار را              

اما من بر اين بـاورم کـه دوره           .   داريم
بسر رسيده کال حکومتهاي خودکامه 

اين را قبال مشروحتر در جايي  .   است
حـتـمـا ارتـجـاع بـورژوايـي            .   نوشته ام 

تالش ميکند کـه در خـيـلـي از ايـن                
کشــورهــا دوبــاره اوضــاع را بــدســت          
بگيرد و نطام و ديکتاتوري خودش را 
به شکلي تا مدتي ادامـه بـدهـد امـا           
ديکتاتوري هاي سرمايه حتـي آنـجـا         
هم که بتوانند دوباره مستقر شـونـد،         
شکل کالسيک تـر و طـبـقـاتـي تـري                
خواهند گرفت و حـکـومـتـهـاي هـاي             
عهد عتيقـي و فـردي و فـراقـانـونـي                

ايـنـهـا    .   بساطشان جارو خـواهـد شـد        
بعنوان کهـنـه تـريـن و مـنـفـورتـريـن                 
ــمــادهــاي ارتــجــاع و تــوحــش و                   ن
ستمگري اقليت، در آيـنـده نـزديـکـي           
براي هميشه در زباله دان تاريخ دفـن         

عالوه بر اين، مذهب آن     .   خواهند شد 
نقش تعيين کننده و سياسي سابق را       
ديگر نخواهد داشـت و از بـازي کـن              
اصلي صحنه سياسـي ايـن کشـورهـا           

هــمــيــنــجــا .   ( کــنــار زده خــواهــد شــد      
اضافه کنم که در کوتاه مدت احتمال       
جلـو پـريـدن جـريـانـات اسـالمـي در                 

. برخي کشورهاي انقالب کرده هسـت     
اما يکه تازي اينـهـا دوره اش تـمـام              

مي آيند جلو تا آخرين ضربه را       .   شده
نوش جان کننـد و بـه حـاشـيـه رانـده                 

برخالف تمام دوره   :   و باالخره ) .   شوند
هاي تاکنوني، راي و نـظـر اکـثـريـت              
مردم وزن و اهميت جدي اي در ايـن            

اما همـانـطـور     .   کشورها پيدا ميکند  
که گفتم و روشن است هنوز تکـلـيـف          
اوضاع در هـيـچـکـدام از کشـورهـاي             
انقالب کرده روشن نيست و بـنـابـريـن       
بسته به خيلي فاکتورهاي بين المللي 
و داخلي، روند و نتيجه کشاکش هاي 
موجود ميتوانـد اشـکـال مـخـتـلـفـي              

يک نتيجه بسيار بارز و    .   بخود بگيرد 
شاخص ايـن تـحـوالت در هـمـه ايـن                
کشورها در جه زيادي از آزادي زنـان          
و خالص شدن آنها از قرنها ستمگري       

 .  و تبعيض و بي حقوقي خواهد بود
 
آيا اين جنبش هاي زنجيره اي        : آرش

که همچون واگن هاي متـعـدد قـطـار           
ــد، در                   ــاده ان ــت ــه راه اف هــمــزمــان ب
ساختـارهـاي سـيـاسـي و نـظـامـي و                 

هـاى اجـتــمـاعــي کــم و بـيــش                بـافـت  
متفاوت، مي توانند به حرکت با هـم        
ادامه دهنـد و سـرنـوشـت يـکـسـانـي                

ــا شــکــســت                (  ــروزي ي ــي ــم از پ ) اع
   بيابند؟

 
نـه فـکـر نـمـيـکـنـم             :   کاظم نيکـخـواه   

اوضاع در همه جا يکسان پيش خواهـد        
رفت و سرنوشت انقالبات يکي خـواهـد        

بســتــگــي بــه نــقــش جــنــشــبــهــاي        .   بــود
اجتماعي مـخـتـلـف در هـرکشـور ايـن               

در کـوتـاه مـدت        .   نتايج فرق مـيـکـنـد       
حداقل اين وضعيت مـيـتـوانـد خـيـلـي              

اما ارتباط و پيوند ايـن   .   متفاوت باشد 
کشورها، باعث ميشود که از هم تاثيـر    
بپذيرند و پيروزيها و شکستهـا در يـک           
کشــور، تــاثــيــرات مــعــيــنــي بــر ســايــر          

بنظر ميرسد کـه     .   کشورها داشته باشد  
اخوان " در مصر جريانات اسالمي مثل      

و دستجات ديگر اسـالمـي       "   المسلمين
کمک ارتش و ديگر بازماندگان نـظـم         با  

سابق، دارند تالش ميکنند که انـقـالب       
را خــاتــمــه يــافــتــه اعــالم کــنــنــد، يــک            
انتخابات و يک مجلـس مـوسـسـان راه            
بيندازند و مردم را به خانه بفرسـتـنـد و            

در مـقـابـل      .   اوضاع را به دست بگيرنـد     
آنها بخشهاي زيادي از جوانان و زنان و      
کارگران قرار دارند که تا کـنـون جـلـوي            
آنها ايسـتـاده انـد و تـالش مـيـکـنـنـد                   

محاکمه مبارک  .   انقالب را ادامه دهند   
و پسرانش يک نـمـونـه از نـتـايـج فشـار               

نميشود پيش بـيـنـي کـرد          .   انقالب بود 
نتيجه دقيقا چه خـواهـد شـد امـا يـک                
احتمال قوي اينست که ارتجاع اسالمي 
و بورژوايي موفق شـود مـوقـتـا دسـت              

 
 ...زمينه ها و 
١از صفحه     

 

 

٣صفحه    



 3 ٤٢٩شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

باالتري پيدا کند و اين خـود نـيـروهـاي            
جبهه انقالب را وادار ميکند که سـريـع         
تر متحد شوند، نقشه عمل روشن ارائـه    
دهند و خـواسـتـهـاي جـامـعـه را جـلـو                  

وقتي انسان صحبتهاي فعالين . بکشند
جوان انقالب مصر را ميشنـود بسـيـار          
اميدوار ميشود که بتوانند سريع خودرا 
فرموله کنند و يـک بـار ديـگـر بـا يـک                  
قــدرتــنــمــايــي مــعــجــزه آســا، هــمــه را           

در تونس هـم بـدرجـه         .   سورپرايز نمايند 
در .   اي اوضاع بر هـمـيـن مـنـوال اسـت             

ليبي بعد از سقوط قـذافـي کـه بسـيـار              
محتمل بنظـر مـيـرسـد، وضـع بسـيـار               

ارتش و دستگـاه  .   پيچيده تر خواهد بود 
حکومتي ليبي شـانـس چـنـدانـي بـراي             

زيـرا  .   بازيهايي نظيـر مصـر را نـدارنـد           
. وحشيانه جلوي انـقـالب ايسـتـاده انـد           

البته افرادي از وزراي قذافي که از همان 
ابتدا به کمپ مخالفين پيوستند االن از 

" شـوراي انـتـقـالـي       " چهره هـاي اصـلـي         
نيروهاي ناتو و دولتهاي غربي .   هستند

هــم در ايــن کشــور تــالش مــيــکــنــنــد            
سناريوي خودرا پياده کـنـنـد و دنـبـال               
چهره و شخصيت ميگردند و سعي شان 
. اينست که اوضاع به سمت چپ نچرخد

ظاهرا يک سري نيروهاي اسـالمـي هـم           
هستند که حتي گفته ميشود بعضا بـا         
جريان القاعده ارتباط و پيوند دارنـد و          
آنها هم تالششان اينـسـت کـه قـوانـيـن              

نـقـطـه قـوت       .   اسالمي را پـيـاده کـنـنـد         
انقالب ليبي اينست که مردم در بيشتر      
شهرها درگير انقالب و جنگ و گريز با        
نيروهاي حکومت بوده اند و در نتيـجـه         
حضور فعالي در صحنه سياسي دارند و 
اين بـدرجـه اي جـلـوي تـوطـئـه هـا را                     

در سوريه به دليل اينکه رژيـم  .  ميگيرد
بشـار اســد مـتــحـد نــزديـک جــمـهــوري              
اسالمي است، انقالب مستقيما عـلـيـه     
جمهوري اسالمي هم هست و در نتيجه       
شايد همين يک نقطه قوت اين انـقـالب          
است که ميـتـوانـد بـاعـث شـود مـردم                 
بيشتري از جـنـبـش اسـالمـي فـاصـلـه                

در کل احساس من اينست کـه       .   بگيرند
يک چپ جديد در ايـن کشـورهـا شـکـل              
گرفته است که بخش اعظم جوانان را در 

اين چپ آينده را از مـنـظـر        .   بر ميگيرد 
انساني و کارگري مي بيند، با مذهب و 
نــاســيــونــالــيــســم فــاصــلــه دارد و بــه              
سوسـيـالـيـسـم بـا ديـده مـثـبـت نـگـاه                     
ميکند، اما در عين حال غالبـا هـنـوز          
ــيــســم را بــخــوبــي                مــارکــس و کــمــون

اميدي براي بهبود اوضـاع      .   نميشناسد
اگر باشد حضور فعال طـبـقـه کـارگـر و              
عروج بيشتر اين چپ در راس جـنـبـش            

  . مردمي است

دسته اي از حکومتـيـان ايـران          : آرش
ناخشنود از اين واقعيت كـنـونـى کـه          
مردمان عرب اسالمگرا و خـواسـتـار        
حکومت اسالمي نيستند و هم چنين 
بـه بــهـانــه هــاي کــونـاگــون از جـملــه               
مداخله گري دولت هاي غربي، آن ها       
را ساخته و پرداخته غرب و اسرائيـل        

کنـنـد و دسـتـه ديـگـر از                 قلمداد مي 
هـا، بـه ايـن امـيـد کـه جـريـانـات                      آن

اسالمگرا در اين جنبش هـا تـقـويـت           
شــده و رهــبــري آن هــا را بــه دســت                

که آن ها در       بياورند، ادعا مي کنند   
در  "بـيـداري اسـالمـي      " پي چيزي جـز    

مــنــطــقــه و رســيــدن امــواج انــقــالب          
اسالمي ايران به سواحل آبي و خاکي       

بـا تـوجـه بـه         .   اين کشورها نيـسـتـنـد      
مجموعه شرائط حاکم بر اين جنبـش       
ها و ظرفيت هاي متناقض موجـود،       
بـه خصــوص وضــعــيـت رهــبـري ايــن            
جنبش ها و مـداخلـه گـري خـارجـي،            

 – شانس استقرار يک رژيـم سـيـاسـي         
اقتصادي دمـکـراتـيـک و يـا ريسـک               
عــقــيــم شــدن آن هــا بــا مــداخــالت               
امپرياليستي و يـا حـتـا چشـم انـداز              
تکوين رژيـم اسـالمـي چـقـدر اسـت؟              
دولت هاي غربي بـا حـکـومـت هـاي             
ليبي و سوريه مخالفت مي کـنـنـد و           
جمهوري اسالمي با حکومت بحريـن      

واکنـش اصـولـي بـه جـنـبـش              .  و يمن 
  هاي گوناگون چگونه بايد باشد؟

 
سـاده تـريـن قسـمـت          :   کاظم نيکخواه 

سوال شما براي من اين قسمت است که       
مــيــگــويــيــد شــانــس روي کــار آمــدن            

مـن  !   حکومتهاي اسالمي چقـدر اسـت      
تجربه . اين شانس را تقريبا صفر ميدانم

حکومت اسـالمـي در ايـران و نـفـرت                
عمومي مردم از آن، اينـکـه جـريـانـات            
اسالمي نقش چنداني در اين انقـالبـات        
نداشته اند و کال شکست و افول اسـالم          
سياسي در جهان در دوره کنـونـي، ايـن            

. شــانــس را بســيــار پــايــيــن مــي آورد            
همانگونه که قبال اشاره کردم احـتـمـال          
اينکه اسالمي ها در مقاطعي در دولت 
و مـجـلـس هـاي آيـنـده بـرخـي از ايـن                     

. کشورها دست باال پيدا کننـد، هسـت        
و ثانيا . اما اين اوال براي يک دوره است 

دست باال پيدا کردن احتمالي اينهـا بـه          
معناي خطـر يـک حـکـومـت اسـالمـي               

اينها فوقش مـيـوانـنـد در حـد            .  نيست
ترکيه و آنهم بطور مـوقـت جـامـعـه را               

يعني تالش ميـکـنـنـد      .   اسالميزه کنند 
قوانين و سنتهاي اسالمي را بـه حـوزه           
قانون قاچاق کنند امـا نـمـيـتـوانـنـد و                
نخواهند توانست حـکـومـت اسـالمـي           

فکر ميکنـم دوره روي       .   سرکار بياورند 
کار آمدن حکومتهاي اسـالمـي و کـال           

 . مذهبي بسر آمده است
اما اينـکـه واکـنـش اصـولـي بـه               
موقعيتهاي مختلفـي کـه مـيـتـوانـد            
پيش آيد چه بايد باشد، فکر نميکنـم         
فرمول واحد و از پيـش آمـاده اي در             

با کـنـار     .   اين مورد ميتوان ارائه داد    
زده شدن ديکتاتـورهـاي سـرکـوبـگـر،           
تـازه فضـاي بــه جــريـان افــتـادن يــک               
مبارزه طبقاتي و سياسـي آشـکـار و           
همه جـانـبـه، تـا حـد زيـادي ايـجـاد                   

تالش کمونيـسـتـهـا و هـمـه           .   ميشود
کــارگــران آگــاه بــايــد ايــن بــاشــد کــه            
سياست سـوسـيـالـيـسـتـي را در ايـن                
مبارزه تقـويـت کـنـنـد، خـواسـتـهـاي               
طبقه کارگر و اکثريت توده مـردم را          
فرمولـه کـنـنـد و تـالش کـنـنـد ايـن                    
جوامع هرچه بـيـشـتـر بـه سـمـت يـک                 

. فضاي آزاد و باز سـوق پـيـدا کـنـنـد              
هرچه فضا آزاد تر باشد، هرچه بيشتر 
بتوان جلوي ايجاد فضاي اخـتـنـاق و          
ســرکــوب را گــرفــت، شــانــس چــپ و           
کارگر و نمايندگي شدن کل انسانيـت       

شـانـس ايـنـکـه بشـود           .   بيشتـر اسـت    
جــلــوي روي کــار آمــدن ارتــجــاع و               
اقليتهاي مفت خور را گرفت بيـشـتـر         

بنابرين هر برخـورد و واکـنـش          .   است
اصولي تنها بر مـبـنـاي تـالش بـراي             
عملي شدن هرچه بشتر آزادي تشکـل       
و آزادي بيان و تـجـمـع و تـحـزب، و                 
همچنين دفاع از حق زندگي انسـانـي        
و رفاه براي همه افراد جامعه مـعـنـي       

بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه              .   پيدا مـيـکـنـد     
ديکتاتوري هاي اين مناطق با قدرت 
انقالب مردم سرنگون شده اند، بنظـر       
من شانس ايـنـکـه در ايـن کشـورهـا               
ــتـــوان شـــاهـــد روي کـــار آمـــدن                 بـ
حکـومـتـهـاي مـردمـي و چـپـگـرا و                  
بدرجه زيادي آزاديهاي سياسـي بـود،        

اين بسيار مهـم اسـت کـه          .   کم نيست 
قدرتهاي غربي نتوانستند سناريـوهـا      
و تــوطــئــه هــايــي نــظــيــر تــحــمــيــل              

 ٥٧دارودسته خـمـيـنـي بـه انـقـالب                
ايران را در هيچکدام از اين کشورهـا        

حتي در ليـبـي کـه نـاتـو          .  پياده کنند 
مستقيما وارد عمل شد، وضع به اين 
گونه پـيـش نـرفـتـه کـه نـمـايـنـدگـان                    
بــورژوازي غــرب تــوانســتــه بــاشــنــد          
انقالب را کنترل و محدود کنند و بـر         

بلکه ترکيبي . آن سيطره داشته باشند
از نيروهاي انقالبي و غير انقالبي در       
اوضاع دخيل هستند و شانس مـردم        

  .در آنجا هم کم نيست
اگر در تونس و مصر نيروهـاي   : آرش

امنيتي و ارتش بجاي تداوم و تعميق  
سرکوب، با اتخاذ تاکتيـک تـحـبـيـب           

مـردم و قــربـانــي کـردن بـن عـلــي و                  
مبارک، به مهار جنبـش بـرآمـدنـد و            
نظام را از گزند گسـتـرش و تـعـمـيـق               
حركت مردمي حفظ کردند، بـه نـظـر          

رسد که حاکمان ليبي و سـوريـه و          مى
 -يمن و بحـريـن الـگـوي خـامـنـه اي               
. احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند

ايــن کــه حــاکــمــان از جــنــبــش هــاي             
کشورهاي ديگـر درس مـي گـيـرنـد،             
جنبش هاي آزادي خواه وبرابري طلب      
ايران و عرب در همين مسيري که تـا         
به حال طي کرده اند، چه آموزه هايـي     

  براي يکديگر دارند؟
 

اول بگذاريـد بـگـويـم       :   کاظم نيکخواه 
که از نظر من نه جنبـش و انـقـالب در               
مصر و تونس مهار شده است و نـه در             
ليبي و سوريه با توپ و تانک و لشـکـر         
کشي، حکومتهايشـان مصـون مـانـده          

در مصر و تونس آشکارا کشاکـش       .   اند
انقالب و ضـد انـقـالب ادامـه دارد و                 
همين روزها هم در مصر و هم در تونس 
شاهد بزرگترين تظاهراتها بوديم که بـا        
دوره قبل از سرنگوني مبارک و بن علي 

از آن طرف در ليـبـي    .   قابل مقايسه بود  
االن که مـن دارم ايـن سـوال را جـواب                 
ميدهم بنظر ميرسد به سرنگوني قذافي 
چند روزي بيشتر باقي نـمـانـده اسـت و             
بشار اسد هم عليرغم جنـايـات بسـيـار           
بيرحمـانـه کـه بـا جـنـايـات حـکـومـت                   
اسالمي ايـران قـابـل مـقـايسـه اسـت،                
نــتــوانســتــه اســت دامــنــه انــقــالب را             
محدودتر کند و برعکـس تـظـاهـراتـهـا            
هــرروز ابــعــاد گســتــرده تــري بــه خــود            

 . ميگيرد
اما بهـرحـال ايـن سـوال مـهـمـي               
است که جـنـبـش هـاي آزاديـخـواه و                
بــرابــري طــلــب ايــران و کشــورهــاي             

چه آموزه هايي براي يکديگر  "   عربي" 
ــد ــالب در               .   دارنـ ــقـ ــس انـ ــفـ اوال نـ

کشورهاي منطقه و سرنـگـونـي چـنـد         
ديکتاتور خودکامه در اين کشورهـا،      
تاثيرات روحي و رواني بسيارمثبتـي      
در فضاي مبارزه در ايـران گـذاشـتـه             
اســت و امــيــدواري زيــادي بــراي                  
سرنگوني جمهوري اسـالمـي ايـجـاد           
نــمــوده اســت کــه فــکــر مــيــکــنــم در            
خيزشهاي بعدي در ايران تاثير زيادي  

مبارک بن علي نوبت    .   " خواهد داشت 
االن به يکي از شعـارهـاي       "   سيد علي 

عـالوه  .   انقالب ايران تبديل شده است  
بر اين ميشود از تـجـربـه جـوانـان در              
اين کشورها در استفاده از فيس بوک       
و تويتر و بسيج مـردم و ارتـبـاطـات              

که البته از ايـن      .   جهاني استفاده کرد  
 ايران نـيـز شـاهـد         ٨٨نظر در انقالب    

ثانـيـا   .   نمونه هاي بسيار خوبي بوديم    
جنبش و مبارزه در ايران هنوز موفق       

به سرنگون کردن جمـهـوري اسـالمـي          
نشده است اما به دليل جريان داشتـن     
طــوالنــي مــدت يــک جــنــبــش فــعــال           
سياسي و اجتماعي و ضد حکومتـي       
در ايران، انقالبيون منطقـه درسـهـاي         
زيادي از ايران ميتوانند بياموزنـد و        

اگر انقالبات منـطـقـه      .   بايد بياموزند 
بخواهند به پيروزي بـرگشـت نـاپـذيـر           
بــرســنــد بــايــد از ايــن دســتــاوردهــا             

در ايــران چــپ و         .   اســتــفــاده کــنــنــد    
راديــکــالــيــســم و جــنــبــش کــارگــري          

جنبش .   قدرتمند و با تجربه اي داريم     
هاي اجتماعي مـتـحـزب و فـرمـوـلـه              
هستند و برنامه و پـالتـفـرم دارنـد و              
خود اين کمک ميکنند کـه مـردم بـا            

. چشم بازتري بتوانند انتخاب کـنـنـد        
شـمـا اگـر مـقـايسـه کـنـيـد مـتـوجـه                     
ميشويد که در مصر و تونس و ليبي        
انقالب شد اما کـمـتـر شـنـيـديـم کـه                 
خواستهاي سياسي و رفاهي روشـنـي        

و ايــن يــک نــقــطــه       .   فــريــاد زده شــود    
امـا در ايـران در         .   ضعف جدي اسـت   

هر تجـمـع سـيـاسـي اولـيـن خـواسـت                 
شرکت کنـنـدگـان بـراي مـثـال آزادي              
زندانيان سيـاسـي و آزادي تـجـمـع و               
تشکل و لغو اعدام و جدايي مـذهـب       
از ذولت و برابري حقوق زن و مـرد و            

همه اينها در کـنـار       .   امثال اينهاست 
سنت گسترده اول مه و هشت مـارس        
و امثال اينها، يعني دست باال پـيـدا         

. کردن راديکاليسم و چپ در جـامـعـه      
اينها بـاعـث مـيـشـود کـه کسـي بـه                  
سادگي نتواند انقالب بعدي ايـران را        

ايـن  .   خفه کند و به بيراهـه بـکـشـانـد           
پيشرويها و دستاوردها به اندازه خود    

آينده جامعه بـه  .   سرنگوني مهم است 
جايگاه احزاب سـيـاسـي و فـرمـوـلـه               
کردن خواستها و بسيج نيرو حول آنها 

اينکه کدام طبقه  و     .   گره خورده است  
جنبـش بـتـوانـد خـواسـتـهـا و               کدام  

اهداف خودرا به خـواسـت جـامـعـه            
تبديل کند، تـعـيـيـن مـيـکـنـد کـه                 
جـامــعــه آيــنــده چــه خصـوصــيــاتــي         
داشته باشد و در خدمت همه مردم       
قرار گيرد يا فقط يک اقليت بـر آن           

کارگران و انقالبيون در . حاکم باشد
جوامع انقالبي بسيار نياز دارند که 
اين دستاوردها را بيـامـوزنـد و بـه             

طبعا اگـر در ايـران         .   دست بگيرند 
انقالب هرچـه زودتـر پـا بـگـيـرد و                
موفق شود حکومت اسالمي را بـه        
زير کشد، بيشترين و فـوري تـريـن            
ــي                 ــقــالب ــر جــوامــع ان ــر را ب ــي ــاث ت
ميگذارد اما قبـل از آن هـم بـايـد               
تالش کرد که اين پيوند و ارتـبـاط و            
تاثير گذاري ها از حـد خـودبـخـودي             

 
١از صفحه   ...زمينه ها و آينده   

٤صفحه    
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فراتر رود و نقشه مند و بـا بـرنـامـه               
 .   انجام شود

برخي مي گويند ايـن جـنـبـش          : آرش 
هاي تاکنون مسالمت آميز، وقتي بي      
رحمانه به خـاک و خـون کشـيـده مـي                
شــونــد، بــدون دخــالــتــگــري نــظــامــي        

توانند بر حـکـومـت        خارجي چطور مى  
هــاي تــا دنــدان مســلــح و انــعــطــاف             
ناپذيري مثل حکومت هاي قذافـي و         
اسد و عبداهللا صالح يا رژيـم بـحـريـن            
که از پشتيبـانـي عـربسـتـان و غـرب               

آيـا بـه        برخوردار است، غلبه كـنـنـد؟      
راستي جز تسليم به اين حکومـت هـا          
و يا طلب مداخله نظامي خارجي، راه       
ديگري براي پيشرفت اين جنـبـش هـا          

 وجود ندارد؟
 

اگـر بـدون دخـالـت         :   کاظم نيکـخـواه   
نظامي دولتها، راهي جز تسـلـيـم بـراي           
مردم وجود نداشت حرفي از انقالب هـم        

دخالت نظامي قدرتهـاي  .   در ميان نبود 
خارجي هـيـچـوقـت جـزئـي از انـقـالب                

خاصـيـت اصـلـي انـقـالب           .   نبوده است 
اينست که به قدرت نـيـروي اکـثـريـتـي              
مردم، همين دژهاي مسلـح و تـادنـدان           

انـقـالب   .   مسلح را در هـم مـيـشـکـنـد             
مکـانـيـسـمـش ايـنـسـت کـه اکـثـريـت                   
جامعه اي عـلـيـه حـاکـمـيـن دسـت بـه                  

شورش و اعـتـراض مـيـزنـد و هـمـيـن                  
باعث مـيـشـود کـه نـيـروهـاي مسـلـح                 
حاکمين هم زمـيـن زيـرپـايشـان خـالـي              
شود و افرادش روحيه شان را از دسـت            
بدهند و دچار تشتت شوند و دسـت بـه            
فرار بزنند، و نهايتا با يک قيـام کـل دم             

. و دستگاه سرکوب در هم کوبيده شـود        
حقـيـقـت ايـنـسـت کـه هـيـچ انـقـالبـي                     

. سرراست و خطي پـيـش نـرفـتـه اسـت               
عقب نشـيـنـي هـا و پـيـشـروي هـايـي                   

اما وقتي که اکثـريـت   .  صورت ميگيرد 
جامعه اي فعاالنه دست به کـار بـه زيـر          
کشيدن حکومت ميشود، دير يـاز زود         

اگـر قـرار     .   ميتواند به هدف خود بـرسـد      
بود شـيـوه تـانـک بـه خـيـابـان آوردن و                    
لشکر مزدوران مسلح را عـلـيـه مـردم             
بسيج کردن شبيـه آنـچـه در لـيـبـي يـا                  
سوريه يا ايران صـورت گـرفـت، بـطـور              
قطع انقالب را به شـکـسـت بـکـشـانـد،              
هيچ ديکـتـاتـوري تـرديـدي در لشـکـر               

روشـن اسـت     .   کشي عليه مردم نميکرد   
که اشاره شما به وضعيت لـيـبـي اسـت              
که نيروهاي قذافـي دسـت بـه حـمـالت              
گسترده اي عليه مردم زده بـودنـد و در            
حال پيشروي به سوي بن غازي بودند و          
دخالت نظامي ناتو تاثير زيادي داشـت        
که توازن قـوا عـوض شـود و نـهـايـتـا                   

امـا  .   حاميان قذافي عقب رانـده شـونـد        

اين سرنوشت محتوم انقالب در لـيـبـي          
من فکر نمـيـکـنـم اگـر نـاتـو در                .   نبود

ليبي دخالت نميکـرد حـتـمـا و قـطـعـا                
انــقــالب شــکــســت مــيــخــورد و تــمــام          

بــه احــتــمــال زيــاد بــن غــازي         .   مــيــشــد
سقوط ميکرد، به احـتـمـال زيـاد بـراي             

امـا  .   مدتي اوضاع به مـحـاق مـيـرفـت          
. دوبـاره از جـايــي سـر بــلـنــد مـيــکــرد               

مخصوصا در شرايط انقالبي مـنـطـقـه          
بعيد بنظر ميرسـد کـه ايـن سـرکـوبـهـا                

. مدت زيادي جامعه را آرام نـگـه دارد           
. هـمـيـن االن بــه سـوريـه نــگـاه کـنـيــد                  

را کـه    "   درعـا " نيروهاي بشار اسد شهـر       
سنگـر انـقـالب بـود بـه مـحـاصـره در                   
آوردند و نهايتا تسخير کردند بعد شـهـر     
حمص را تسـخـيـر کـردنـد و دسـت بـه                  

اما تظاهـراتـهـا و      . جنايات زيادي زدند 
جنگ مردم عليه حکومت بهـيـچ وجـه          

بــرعــکــس بــه    .   فــروکــش نــکــرده اســت     
شهرهاي بيشتري گستـرش پـيـدا کـرده           

ــر در حــال               .   اســت ــن شــه ــدي ــن االن چ
تــظــاهــرات هــرروزه عــلــيــه حــکــومــت         

حتي شهـرهـاي تسـخـيـر شـده            .   هستند
اينکه نهايـتـا    .   دارند تظاهرات ميکنند  

در اين مرحله چه ميشود روشن نيـسـت         
ــن را                  ــاري دارد اي امــا شــواهــد بســي
ميگويد که رژيم بشار اسد راه ديـگـري          

 . جز سقوط پيش رو ندارد
کــال در مــورد دخــالــت نــظــامــي           
دولتها بايد يک مقدار زيادي مظنـون و         

بـايـد مـردم بـدانـنـد کـه              .   محتاط بـود   
دولتها و نيـروهـاي بـورژوايـي بـخـاطـر               
انقالب و رهايـي مـردم وارد جـنـگ و               

يا زير فشـار افـکـار      .   کشاکش نميشوند 
عمومي دست به اين کار مـيـزنـنـد کـه             

. بدرجه اي در مورد ليبي اينگونـه بـود         
و يــا مــيــخــواهــنــد از طــريــق دخــالــت           
نظامي بر عليه ديکتاتورها، جـا پـايـي          
پيدا کنند که بتوانند انقالب را کـنـتـرل        

بـنــظـر مـن در مـورد دخـالــت              .   کـنـنــد  
نظامي ناتو در ليـبـي هـردوي ايـن هـا               

و نتيجه کار به هـوشـيـاري        .   دخيل است 
مردم و جبهه انقالب بستگـي دارد کـه           
تا چه حد بتواند توطئه ها را بـبـيـنـد و              

ناتو هيچگـاه در    .   بشناسد و خنثي کند   
تمام طول حياتش نقشي بـه نـفـع هـيـچ              

هيچگـاه بـه نـفـع         .  انقالبي نداشته است 
هميشـه نـقـش      .   مردم کاري نکرده است   

ايـن سـازمـان رسـمـا          .   بر عکس داشتـه   
ابزاري در خدمت پيشبرد سيـاسـتـهـا و           

هـيـچ   .   اهداف دولـتـهـاي غـربـي اسـت            
. ترديدي در ايـن مـورد نـبـايـد داشـت               

همين دولتهايي که سرنگـون شـدنـد يـا            
دارند سرنگون ميـشـونـد بـال اسـتـثـنـا                
مورد حمايت و احترام هـمـه دولـتـهـاي             

ميدانم که قذافـي  .   غربي و ناتو بوده اند    
و اسد يک مـقـداري بـا غـرب مشـکـل                

اما در سالهاي اخـيـر بـطـور          .   داشته اند 
جدي و همه جانبه از جانـب آمـريـکـا و             

. دولتهاي اروپـايـي حـمـايـت شـده انـد               

اينکه کار به اينجايي کشيده اسـت کـه           
کشيده، اين را انـقـالب تـحـمـيـل کـرده               

 .  ماهيت ناتو عوض نشده است. است
بـهـرحـال ايـنـکــه امـروز گــفـتـمــان               
انقالب به گفتمان جهاني تبديل شـده و          
اينکه امروز اين دولـتـهـا هسـتـنـد کـه                
حداقل در منطقه خاورميـانـه و شـمـال            
آفريقا بايد سياستهـايشـان را در قـبـال             
حــرکــت مــردم تــعــيــيــن کــنــنــد و نــه               
برعکس، اينها نشانـه هـاي مـثـبـت و              

اما نـه بـايـد        .   بسيار اميد بخشي است   
دچار اين ترديد و تـزلـزل شـد کـه فـکـر                 
کنيم انقالبات بدون دخالت نظـامـي بـه          
جايي نميـرسـد، و نـه بـايـد دچـار ايـن                   
خوش بيني شد که ارگـانـهـاي نـظـامـي             
اي مثل ناتـو و امـثـال آنـهـا، بـعـنـوان                  
نيروي ذخيره انـقـالب عـمـل خـواهـنـد               

و طبقـات   .   انقالب کار مردم است   .   کرد
در کوران انقالب نـيـز نـقـش طـبـقـاتـي                

بـورژوازي اسـاسـا      .   خودرا ايفا ميکننـد   
ضد انقالب است و انـقـالب اسـاسـا بـر              

و .   دوش طبقه کارگر پيش خواهد رفـت       
ما بعنوان نيروهايي که امر رهايي کـل         
جامعه را بر اسـاس اهـداف طـبـقـاتـي               
طبقه کارگر دنبال ميکنيـم، بـايـد ايـن            
هوشياري را مدام به کـارگـران و مـردم             

 .بدهيم
ايـــن :   تـــوضـــيـــح  ( ٢٠١١ اوت       ٢٤

مجله آرش  .   ١٠٧مصاحبه در شماره    
 .)به چاپ رسيده است 

 
 ...زمينه ها و  

جنبش اعتراض به قـتـل رفـيـق           
 ،تقي نويسنده و منتقد اسـالم         

 .گسترده تر ميشود
نامه سرگشاده مـريـم نـمـازي و           
مينا احدي به رئـيـس پـارلـمـان            

 اروپا جرسي بوزک
درخــواســت اعــزام يــک هــيــئــت        
مســتــقــل بــه آذربــايــجــان بــراي        

 رسيدگي به قتل رفيق تقي
مــالقــات مــيــنــا احــدي بــا                
مسئولين اتحاديه اروپا در روز       

   ماه دسامبر۶سه شنبه 
فرمان قتل را جنايتکـاران حـاکـم         
بر ايران صادر کرده بودند و در نهايـت         

 تــرور   ،هــم هــمــان فــتــوا دهــنــدگــان          
نويسنده و منتقد سرشناس اسـالم را         
  .سازمان داده و او را به قتل رساندند

 ۱۹ شـب      ۱۰رفيق تقي ساعـت      
نوامبر در حالـيـکـه از مـحـل کـارش               
رهسپار منزل بود مـورد حـملـه قـرار             

او سـپـس     .   گرفت و بشدت زخمي شـد     
در بيمارستان و بـعـد از چـنـد عـمـل                 

جراحي کمي بـهـبـود يـافـت و حـتـي                 
توانست مصاحبه کند و خود بـگـويـد         
که انگشـت اتـهـام بسـوي حـکـومـت               

سـپـس در روز       .   اسالمي ايـران اسـت      
 نوامبر به نحوي مرموز بـه قـتـل            ۲٣
سه فرزند او و همسرش و هـمـه         .   رسيد

وابستگان اين نويسنـده سـرشـنـاس و           
 خـواهـان     ،پزشک بيـمـاريـهـاي قـلـبـي          

روشن شدن آمرين و عاملين اين قتـل        
  .هستند

تا کنون دولت آذربايجـان در ايـن          
   .مورد چيز زيادي نگفته است

جمهوري اسالمي ايران در رسـانـه       
هايش از اين قـتـل ابـراز خـوشـحـالـي              
کرده و پسر آخوند لنکراني  که حـکـم           

 از ايـنـکـه        ،قتل را پـدرش داده بـود          
 ،فرمان خون ريختن پدرش اجـرا شـده        

  .ابراز خوشنودي کرده است
اين واقعه در دنيا با اعـتـراضـات          
زيادي روبـرو شـده و انـجـمـن قـلـم و                    
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـانـي ايـن             

. جنايت وحشيانه را محکوم کرده انـد      
تعدادي از نويسندگان آذربايجانـي بـا        

ما همه رفيق تـقـي   "   اعالم يک کمپين    

 مقاالت انتقادي در مـورد        ،"   هستيم
مــذهــب اســالم و جــنــبــش اســالمــي          
نوشته و اين مقاالت را به اسم رفـقـي            

در آذربـايـجـان      .   تقي منتشر ميکننـد   
مــوضــوع قــتــل رفــيــق تــقــي بــه يــک            
موضوع مهم سياسي تـبـديـل شـده و           
ابراز نفرت از حـکـومـت اسـالمـي و               
جنايات اين حکومت در بـيـن مـردم            

  .بسيار گسترده است
براي رسيدگي به ايـن جـنـايـت و             
براي روشن شدن همه زواياي اين قـتـل         

 از طـرف مـيـنـا احـدي              ،و آدمکشي 
سخنگوي کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه             
اعدام و سـنـگـسـار و مـريـم نـمـازي                   

امـروز  "     نه بـه شـريـعـه       "   مسئول نهاد   
پنجشنبه اول ماه دسـامـبـر نـامـه اي             
براي رئيس پارلمان اروپا جرسي بوزک      
ارسال شد و رسـمـا از پـارلـمـان اروپـا              
درخواست شد که يک هيئت مسـتـقـل         
به آذربايجان بفرستند تا اين موضـوع       

  .را از نزديک بررسي کنند
 مـاه    ۶قرار است روز سه شـنـبـه           

دسامبر مينا احدي در محل پارلمـان       
اروپا با تعدادي از مسئولين پـارلـمـان       
اروپا مالقات کند و اين مـوضـوع را           

  .پيگيري کند
ــران کــه             جــمــهــوري اســالمــي اي

حکومت قـتـل و جـنـايـت و کشـتـار                 
 امروز بايد بداند که ديگر دوره        ،است

فتوا دادن و  جنايتکاري آخوندها بسر       
رسيده و دير نيست روزي کـه طـومـار           
اين حکومت و باندهاي اسالمي جمع      
شود و سران حکومت اسالمـي بـجـرم         
جنايـت عـلـيـه بشـريـت دسـتـگـيـر و                   

 مـا از هـمـه مـردم              .محاکمه گـردنـد   
آزاديخواه در سـراسـر جـهـان دعـوت               
ميکنيم که اين جـنـايـت را مـحـکـوم              
کرده و بهر طريق ممکن به جـمـهـوري          

  .جنايتکار اسالمي اعتراض کنند
  کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۱ دسامبر ۱

 
 ما همه رفيق تقي هستيم

٣از صفحه    

کارگران کارخانه ريسندگي 
پرريس دست به اعتصاب 

 زدند
بنا بـرگـزارشـي كـه اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران روز اول آذر منتشر كـرده     
است، کارگران ريسـنـدگـي پـرريـس در            
شهر سنندج از صبح همـان روز کـلـيـه             
دستگاههاي کارخانه را خاموش کردند 
و طي تماسي با کارفرما به وي اعـالم           
کردند تا دريافت دستمزدهاي مـعـوقـه         

بنا . خود درب کارخانه را خواهند بست
براين گزارش حتي نگهبانـان کـارخـانـه           
نيز به اعـتـصـاب پـيـوسـتـه انـد و در                     
اقدامي متـحـدانـه پـس از خـامـوشـي               
دستگاهها، همه کارگران به خانه هـاي        

خود رفتند و فقط دو نفر نـگـهـبـان در              
اين کارگران مـدت  .   کارخانه باقي ماند  

 مــاه اســت دســتــمــزدهــاي خــود را              ٨
دريــافــت نــکــرده انــد و عــالوه بــر آن                

 مـاه از سـال        ٨کارفرما پس از گذشت     
 ايــن   ٨٩ عــيــدي و پــاداش ســال            ٩٠

 .کارگران را نيز پرداخت نکرده است
بنا بر خبر ديگري كه اتحاديه آزاد        

 آذر منتـشـر كـرد،      ٢کارگران ايران روز  
ايــن کــارگــران بــا دريــافــت يــکــمــاه از            
دستمزدهاي معوقه خود به اعـتـصـاب        

کــارفــرمــاي ايــن    .   خــود پــايــان دادنــد      
داد کارخانه همچنين به کارگران وعده       

تا دهم آذر ماه عيدي و پـاداش سـال           
 . آنان را نيز پرداخت خواهد کرد٨٩

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”بدون 
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افزايش فشار انقالب : سوريه
 و فشارهاي جهاني 

در هفته گذشته اعتراضات مردم بر 
عليه رژيـم هـمـچـنـان بـا قـدرت ادامـه                  

اعتراضات در دمشق، حمص و      .   داشت
درعا و ترس و نگراني هاي رژيم از خطر 
سرنگوني، جنون و جنـايـات حـکـومـت           
بشار اسد را در سرکوب مـردم افـزايـش            

در محالت حومه دمشـق و        .   داده است 
شهرک هاي اطراف آن اعتراضات شبانه      

در اين ميان رژيـم اسـد در           .   ادامه دارد 
اقدامـي وحشـيـانـه و بـراي زهـر چشـم                  

 نـفـر از       ۲۲گرفتن از مردم در اين هفته     
مـردم مـنـطـقـه          فعالين اعتـراضـات در     

اطراف دمشق را در مالء عام " رنکوس"
بنابر گزارشات منتشر . اعدام کرده است

شده، اجساد اعدام شدگان را در مـحـل           
منـابـع خـبـري       . هاي اعدام رها کرده اند 

اپوزيسيون مي گويند که خانه گرديها و       
دستگيري هاي گسترده در دمشق ادامه 

دولت اقدام به مصادره خانه هـا و        .   دارد
اموال مخالفان و بويژه فعالين سرشناس 

در .   انقالب مردم در دمشق کـرده اسـت        
ادامه سياست محاصره شهرها و گلولـه       
باران خانه هاي مردم درمناطق جـنـوب         
حــمــص و ديــر الــزور، درعــا و اطــراف             
دمشق، نـيـروهـاي امـنـيـتـي رژيـم روز                

 نـفـر را       ۳۳ نوامبر بـيـش از         ۲۵جمعه  
شـهـر   .  کشته و دهها نفر را زخمي کردند 

حمص با خاک يکسان شده و دهها هـزار         
ــد                 ــه ان ــر از مــردم آواره گشــت ــف روز .   ن

 نــوامــبــر در ا دامــه          ۳۰چــهــارشــنــبــه    
اعتراضات مردم، نـيـروهـاي امـنـيـتـي             

 نفر را در شهرهاي حمص و        ۱۴بيش از   
دمشق کشته و دهها نفر را زخمي کـرده         

 .اند
شوراي حقوق بشر سازمان ملل بعد 
از ماهها سکوت در برابر جنايات رژيـم      
اسد، نظاميان و دولت اين کشـور را بـه            
خاطر جنايت عـلـيـه بشـريـت مـحـکـوم               

بر اساس گزارش سازمان ملـل کـه     .  کرد
 نوامبر درژنو مـنـتـشـر       ۲۸روز دوشنبه   

 ۲۵۶گرديد، نظاميان دولـتـي سـوريـه            
کودک را در جريان سرکوب هاي گسترده 

ايـن  .   در ماهـهـاي گـذشـتـه کشـتـه انـد               
 ۴۰۰۰گزارش بر کشته شـدن بـيـش از           

 ماه گذشته ۹نفر از مردم در اعتراضات 
اشاره کرده و تاکيد کرده است کـه آمـار            
قربانيان سرکوب ها بسيار بيـشـتـر ايـن           

همزمان با ادامه اعتراضـات     .   مي باشد 
فشارهاي جهاني و منطـقـه اي نـيـز بـر               

در ايـن    .   رژيم سوريه افزايش يافته اسـت   
هفته و پس از پايان اولتيماتوم اتحاديـه        
عرب، اين اتحاديه تحريمهاي اقتصادي     

وزيـران  .   را بر عليه رژيم وضع کرده است     
امور خارجه کشورهاي عضـو اتـحـاديـه         

ــبــه             ــکــشــن ــر     ۲۷عــرب روز ي ــوامــب  ن
هاي اقتصادي عليه نظـام سـوريـه        تحريم

دولت هـاي عـراق و       .   را تصويب نمودند  
. لبنان در اين راي گيري شرکت نکـردنـد        

بر اساس تصميمات ايـن نشـسـت، اهـم            
تحريمهاي اين اتحاديه بـر عـلـيـه رژيـم              

قطع روابـط    :   " اسد به شرح زير مي باشد    
تجاري  دولت هاي عضو اين اتحاديه با        
رژيم سوريـه و مسـدود کـردن امـوال و                
داراييهـاي دولـتـمـردان، تـحـريـم بـانـک                

هـاي     مرکزي سوريه، بلوکه کردن حساب    
دولت سوريه در کشورهاي عربي، توقف 
معامالت مالي با دولت و بانک تجارت 

گـذاري     سوريه و توقف هرگونه سـرمـايـه      
هاي تجاري کشـورهـاي عـربـي در              بانک

 ". خاک سوريه
دولت ترکيه هم فشارهاي خود را بر  

نماينده اين  .   رژيم اسد افزايش داده است    
دولت در اجالس اتحاديه عـرب شـرکـت         

در مـرزهـاي مشـتـرک تـرکـيـه بـا                 .   کرد
اجازه "   ارتش آزاد ترکيه  " سوريه مقرهاي   

همزمان با اعـالم  .   استقرار پيدا کرده اند   
تحريمهاي اتـحـاديـه عـرب کشـورهـاي             
غــربــي نــيــز در حــال بــررســي اعــمــال               
تحريمهاي گسترده بر عليه سوريـه مـي         

رژيم سوريه در واکنش به اعمـال       .   باشند
تحريمها، يک بار ديگر تاکيد کرده است       
که دولت سوريه از تحريمها نمي تـرسـد          
وبه اندازه کافي دخيره دارد و از سرکوب        
اعتراضات مـردم کـه بـه ادعـاي رژيـم                
منجر به اعمال تـحـريـمـهـا شـده اسـت،               

  .  ابايي ندارد
 اعتراضات و انتخابات: مصر

در هفته گذشته مردم مصر يک بـار        
ديگر و اين بار بر عـلـيـه نـظـامـيـان بـه                   

در چـنـديـن شـهـر          .   خيابانـهـا ريـخـتـنـد        
اعتراضات به ادامه حکومت نظامـيـان       

در ايـن مـيـان نـيـروهـاي             .   ادامه داشت 
ارتش به مردم حمله کـرده و نـزديـک بـه               

 نفر را در شهر هاي مختلف کشته و ۵۰
.   نفر را زخـمـي کـردنـد          ۱۴۰۰بيش از  

گــروه هــاي اســالم گــرا و بــويــژه اخــوان             
المسلميـن از تـرس راديـکـال تـر شـدن                 

اعتـراضـات و دسـت بـاال پـيـدا کـردن                  
نيروهاي سـکـوالر، بـعـد از تـوافـق بـا                   
نظاميان از مردم خواستند به تظاهـرات       
ها خاتمه داده و ميدان التحرير را تـرک           
کنند که موجب آبروريزي بيـشـتـر بـراي           

 نوامبر ۲۸روز  .   اخوان المسلمين گرديد  
هـنـوز   .   انتـخـابـات پـارلـمـان آغـاز شـد              

بسياري از مـردم و نـيـروهـاي مـتـرقـي                
مصر در ميدان التحرير حضور داشته و    

يـکـي از     .   انتخابات را تحريم کـرده انـد        
شرايط انتخابات به نظاميان اجازه مـي        
دهد که نيمي از نمايندگان پارلمان را به        
نام نمايندگان کارگران و کشاورزان خـود       
انتخاب و در واقع انتصاب کنند و گفته        
ــا اخــوان                  ــظــامــيــان ب مــي شــود کــه ن
المسلمين در مورد تقسيم اين سـهـمـيـه          

رسانه هاي . انتصابي به توافق رسيده اند
وابسته به نـظـامـيـان، سـرمـايـه داران،               
نــاســيــونــالــيــســت هــا و اســالمــيــون و           
همچنين رسانه هاي جهاني تالش دارند      
اين انتخابات را خـيـلـي مـهـم و مـورد                
قبول همگاني جلوه بدهند اما  جـامـعـه          
مصر ملتهب است و مردم اعالم کرده و       
تاکيد کرده اند در روزهاي آينده نـيـز بـه            
اعتراضات خـود بـراي پـايـان دادن بـه                
حکومت نظاميان بدون توجه به نتـيـجـه         

   .انتخابات ادامه خواهند داد
فشار اعتراضات :کويت

 ! واستعفاي دولت
در هفته هاي اخير کويت نيز شاهـد      
گسترش اعتراضات برعليه دولـت ايـن         

هــفــتــه گــذشــتــه مــردم در        .   کشــور بــود  
اعتراض به سياستهاي اقتصادي دولـت       
و فساد مالي، مجلس اين کشـور را بـه            

در واکـنـش بـه        .   اشغـال خـود درآوردنـد       
اعتراضات مردم و بطور واقع زير فشـار        
اعتراضات مـردم  نـخـسـت وزيـر ايـن                 
کشور به همراه کابـيـنـه اسـتـعـفـاد داده               

الزم به يـاد آوري اسـت کـه مـردم             . است
معترض و مخالفان دولت اواخر هـفـتـه          
گذشته به دولت فرصت داده بـودنـد کـه            

 نــوامـبــر بــه      ۲۸اگـر تــا روز دوشـنــبـه            
ــگــويــد،              خــواســتــهــاي مــردم پــاســخ ن
اعتراضـات گسـتـرده تـري را سـازمـان               

در واکنش به ايـن تـهـديـد           .   خواهند داد 
. مردم، دولت مجبور به استعفا گـرديـد        

بــه گــزارش رويــتــرز مــحــمــد الصــبــاح             
نخست وزير کويت در نـامـه اي کـه در               
تلويزيون دولتي قرائت شد، علت کـنـاره        
" گيري خود و اعضاي کـابـيـنـه اش را               

و "   جلوگيري از رسيدن به نقطه خطـرنـاک       
در حمايت از منافع مـلـي اعـالم کـرده              

  .است
بحرين ادامه اعتراضات و 

 ! تقالهاي رژيم
در بحـريـن اعـتـراضـات بـه دنـبـال                

اعالم نتايج گزارش کميسيون تـحـقـيـق          
دربــاره ســرکــوب مــردم، وارد مــرحلــه            

در ايـن گـزارش کـه          .   جديدي شده اسـت   
ظاهرا مورد تائيد دولت نيز مـي بـاشـد         

 دولت بحرين بطـور مـنـظـم          : آمده است 
براي سرکوب تظاهرات آزاديخـواهـانـه       

تيم . مردم از شکنجه استفاده مي کند 
تحقيق پس از گـفـتـگـو بـا بـازداشـت                 
شدگاني که نام آنها فـاش نشـده اسـت            
جزييات شکـنـجـه شـدن آنـهـا را، کـه                 
شامل تجاوز جنسي، نابـيـنـا کـردن و            
شــالق زدن بــازداشــت شــدگــان اســت،         

بــا انــتــشــار ايــن     .   انــتــشــار داده اســت    
گزارش دولت موضع تدافعي گرفتـه و        
وعده رسيدگي به نقض حقوق زندانيان      

بــراي بــهــبــود    "   اصــالحــاتــي " و انــجــام   
دولت بشـدت زيـر      .   وضعيت داده است  

ــه             ــتـ ــرار داشـ ــات قـ ــراضـ ــتـ ــاراعـ فشـ
واعتراضات مردم، بويژه خانواده هـاي      

 .قرباينان سرکوبها ادامه دارد
 در ايــن مــيــان جــريــان اســالمــي         
شيعي حزب الوفاق وابسته به جمهوري 
اســالمــي در صــدد اســتــفــاده از ايــن            
وضعيت براي تحميل سياستهاي خـود      
. بر جنبش اعتراضي مردم برآمده است

در هفته هاي اخيـر مـوضـوع دخـالـت             
جمهوري اسالمـي در بـحـريـن، بـويـژه              
حمايت رسمي و عـلـنـي اش از حـزب              
الــوفــاق، روابــط رژيــم بــا بــحــريــن را             

هفته گذشته نيـز    .   بحراني ترکرده است  
ــحــريــن ازکشــورهــاي عضــو             دولــت ب

خـواسـت بـه      "   شوراي همکاري خـلـيـج     " 
جمهوري اسالمي فشـارآورده و مـانـع           
دخالت ايـن رژيـم در اوضـاع بـحـريـن                

تالش هاي جريان اسـالمـي بـا       .   بشوند
حمايت جمهوري اسالمي و مـتـقـابـال           
تقالهاي دولت اين کشور براي کـنـتـرل         
اوضاع، اين کشور را در آستانه جنـگ        
داخلي  بين دار و دسته هاي مـدهـبـي        
شيعه وابسته به جمهـوري اسـالمـي و           
سني وابسته بـه حـکـومـت قـرار داده               

هر دو طرف درگير در اين مورد       .   است
در صدد استفاده از اعتراضـات مـردم         
براي رسيدن بـه مـقـاصـد سـيـاسـي و                 
مذهبي خود بـوده و تـالش دارنـد بـه               
اعتراضات مردم رنگ مذهبـي زده و         

اوضاع . از آن بنفع خود استفاده نمايند
بحرين  و وضعـيـت حـکـومـت بـحـدي               
بحراني است که بدون دخالت نيروهـاي      
نظامي عربستان که از چند ماه پـيـش      
عمال بحرين را اشغال کرده اند، ادامـه        

  .حکومت رژيم ممکن نيست
ترس از اعتراضات : مراکش

 !و برگزاري انتخابات
در مـــراکـــش از اوايـــل فـــوريـــه               
اعتراضات بر عليـه رژيـم آغـاز گشـتـه              
بود، اما به دنبال وعده هاي رژيـم بـراي          

اصالح قانون اساسي، و همچنين آزادي 
فــعــالــيــت احــزاب ســيــاســي و بــرخــي            

. رفرمها، تاحدودي کـاهـش پـيـدا کـرد           
مردم معترض و فعاالن سياسي منتظر   

بـا  .   نتايج رفرمهاي حـکـومـتـي بـودنـد          
دادن وعده برگزاري انتخابات پارلمانـي      
با شرکت احزاب، رژيم مراکـش مـوفـق          
شـــده تـــا حـــدودي اعـــتـــراضـــات را              

هـفـتـه گـذشـتـه بـاالخـره             .   مهـارنـمـايـد    
انتخابات برگزار گرديد و همانطوريـکـه       
انتظار ميرفت حزب اسالمي عدالت و        

 کـرسـي از     ۱۰۷توسعه با بدست آوردن     
 کرسي پيروز انـتـخـابـات        ۳۹۵مجموع  

بسياري از احزاب چپ و سکوالر و . شد
 فوريه ايـن    ۲۰همچنين جنبش انقالبي    

مـيـزان   .     انتخابـات را تـحـريـم کـردنـد            
 ۴۵شرکت مردم در انتخابات کمتر از         

اکثريت مردم در پـاسـخ بـه        .  درصد بود 
فراخوانهاي تحريم انتخابات گروهـهـاي      
سياسي مخالـف حـکـومـت عـمـال در              
انتخابات شرکت نـکـرده و بـا بـرپـايـي               
تظاهراتهايي اعتراض خـود را بـه کـل            

در روز   .   رژيم يک بارديگر اعالم کـردنـد      
برگزاري انتخابات در ربـاط پـايـتـخـت            
مــراکــش تــظــاهــرات هــزاران نــفــره                 

مــعــتــرضــان بــه نــتــايــج        .   بــرپــاگــرديــد 
انتخاباتي که از پيش نتيجه اش معلوم       
بود، اعتراض داشته و اعالم کردند کـه         
رژيم تمام سعي و تـالش خـود را بـراي              
کنترل و مهار اعتراضات به کار گرفتـه        
و انتخابات حکومتي هم يکـي از ايـن           

احزاب و سازمانهايي که . سياستها بود
اعتراضات فوريـه امسـال را سـازمـان            
ــاره فــراخــوان ادامــه              داده بــودنــد، دوب
اعتراضات را داده  و از مردم خـواسـتـه           
اند فريب رفرمهاي حکومت که تالشـي       
براي حفظ قـدرت و رژيـم مـي بـاشـد،                
نخورده وبه اعتراضات خود براي ايجاد      
تغييرات بـنـيـادي در مـراکـش ادامـه               

  .بدهند
انتقال قدرت به معاون :يمن

 !صالح و ادامه اعتراضات
بعد از گذشت بيش از هشت ماه از 
آغاز اعتراضات مردم يـمـن بـر عـلـيـه               
رژيم صالح، باالخره رژيم صالح با پا در 
مــيــانــي ســازمــان مــلــل طــرح شــوراي         
همکاري خليج براي پايان دادن به بحران 

بر اساس اين طرح ديکتاتور . را پذيرفت
يمن هفته گذشته در عربستان اين طرح       

امضا " تضمين هايي"ر ادر قبال گرفتن 
بـر  .   کرده و قدرت را بـه مـعـاونـش داد             

اساس اين طرح قرار است وي انتخابات 
بدون توجه به اين زد      .   را سازمان  بدهد   

و بندهاي حکومت از باال اعـتـراضـات         
در هـفـتـه      .   مردم کـمـاکـان ادامـه دارد          

 بازتاب هفته
 

 رويدادهاي منطقه در 
 !يک نگاه

 محمد شكوهي   

 

٥صفحه    
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توفان هـاي شـديـد، سـيـالب هـاي              
مهيب، خشکسالي، باال رفتن سطح آب 
دريا ها، قحطي و گرسنگي، بيخانماني 
و آوارگي که کارشناسان بخشي مهـمـي        
از آن را ناشي از تغييرات جـوي و گـرم              
شدن تدريجي کـره زمـيـن مـي دانـنـد،               
نــتــوانســتــه اســت امــيــد بــه تــوافــق در           
کنفـرانـس جـهـانـي هـوا در دوربـان را                  

اين اجالس دو هفته اي از     .   بوجود آورد 
 نوامبر يعني سـه روز قـبـل شـروع              ۲۸

.  دسامبر ادامه خواهد يافت۹شده و تا 
بن به تعريف قرار است اين نشست که با 
ــا و                    ــت ه ــان دول ــدگ ــن ــاي ــم شــرکــت ن
متخصصين در آفريقاي جنوبي بـرگـزار        
شده،  بين دولتها توافقي بـراي کـاهـش           

امـا  .   گاز هاي گلخانه اي بـوجـود آورد          
شواهد نشان مـي دهـد کـه کـنـفـرانـس                
دوربان هم نتيجه اي بهتر از کـنـفـرانـس           
سالهـاي قـبـل در بـالـي، کـپـنـهـاگ و                    

 . کانکون نخواهد داشت
تحت فشار جنـبـش هـاي دفـاع از             
محيط زيست و خطر فـاجـعـه مـحـيـط             
زيستي که دانشمـنـدان و پـژوهشـگـران            

 ۱۹۹۷هشــدار داده بــودنــد، در ســال             
پيمان کيوتو توسط دولت هاي مختلف      

ــيــمــان            .   امضــا شــد    ــر اســاس ايــن پ ب
کشورهاي صنعتي مي بايسـت تـولـيـد          
گازهاي گلخانه اي خود را در مقايسه با 

 درصد کاهـش  ۵،۲ به ميزان ۱۹۰سال  
اين پيمان فاقد صراحت و دقـت         .   دهند

است و استثنائات و ضمائم مـخـتـلـفـي           
دارد که جاي تفسير هاي گوناگون را باز 

 تـعـداد     ۲۰۰۷تا پايان سال  .   مي گذارد 
 کشور اين پيمـان را امضـا کـرده          ۱۷۴
اما دو دولت آمريـکـا و چـيـن کـه               .   اند

بزرگترين منابع توليد گازهاي مسـمـوم       
کننده هواي کره زمين هستند، نسـبـت         

آمريکا اين .   به اين پيمان تعهدي ندارند    
پيمان را امضا نکرده است و چين هم بر 
اساس پيمان کيوتو در رديف کشورهاي  
در حال توسعه به حساب آمده و تعهدي        

 . براي رعايت اين قرار داد ندارد
در راستاي اجـراي پـيـمـان کـيـوتـو              
اتحاديه اروپا بازاري ايجاد کرد و بـراي         
کارخانه ها و نيروگاه ها سهميـه هـايـي           

براي انتشار دي اکسيد کـربـن تـعـيـيـن              
آنها مي توانند بـا پـرداخـت پـول          .   نمود

بيشتر سهميه بيشتري را در ايـن بـازار          
خريداري کـرده و بـه مـيـزان بـيـشـتـري                  
گازهاي گلخانه اي توليد نـمـايـنـد ايـن             
سهميه در بازار خريد و فروش مي شـود    
يعني مسموم کردن هوا براي نهاد هـاي        
سرمايه داري که امکـان پـرداخـت پـول            

 . بيشتري دارند، مجاز بشمار مي رود
شکست کنفرانس دوربـان قـبـل از           

ــرگــزاري ايــن     .   شــروع آن اعــالم شــد          ب
کنفرانس را مي توان يک دلخوشي براي       
کساني دانست که جلوگيري از فـجـايـع          
محيط زيستي را در چهارچوب قرارداد      
ها و مناسبات سـرمـايـه داري امـکـان             

محيط زيست قـبـل از       .   پذير مي دانند  
اينکه مسئله مهمي بـراي دولـت هـاي            
ســـرمـــايـــه داري بـــاشـــد، ابـــزاري در             
ــيــغــات              مــعــامــالت ســيــاســي و تــبــل

پـيـمـان نـامـه هـاي           .   انتخـابـاتـي اسـت      
مربوط بـه مـحـيـط زيسـت در سـطـح                  
جهاني و حتي در سطح ملي هم بنـدرت   
ضمانت اجرائي داشته و جـدي گـرفـتـه             

آنهم در در زماني آمـريـکـا،      .   مي شوند 
کانادا و بسياري از کشورهاي اروپـائـي         
چندين سال است که با بحران مـزمـن و            

. رو به رشد اقـتـصـادي روبـرو هسـتـنـد              
يـا  "   مـنـافـع مـلـي       " کسب سود بيشتر و     

بعبارت صريحتر منافع سـرمـايـه داري       
هر کشور و تنگ نظري و کـوتـاه بـيـنـي          
سرمايه نمي تواند جايي براي فکر کردن 
به خطري که هر روز زندگي ساکنين کره  
 .زمين را تهديد مي کند، باقي بگذارد

گزارش هاي منتشر شده نشان مـي    
دهد که در سالهاي اخير متوسط دماي    
کره زمين يک و نيم درجه سـانـتـيـگـراد              

پـيـشـنـهـادات بـيـشـتـر            .   باال رفته است  
کارشناسان محيط زيست در اين جهـت   
است که با موافقت دولتها اين ميزان تا 
دو درجه سانتيگراد ثابت نـگـاه داشـتـه           

اما گزارش سازمان بين الـمـلـلـي         .   شود
 در شـرايـط       IEAهمکاري براي انرژي    

حاضر و در صورتي کـه تصـمـيـم هـاي               
فوري و جدي گرفته نشود قبـل از سـال            

 افزايش دماي متوسط زمين به ۲۰۵۰
چنين . ميزان سه و نيم درجه خواهد بود 

امري به معني چندين برابر شدن ابـعـاد         
در چـنـيـن      .   فاجعه هاي طبـيـعـي اسـت        

شرايطي خشکسالي در نـواحـي خشـک          
بسيار شديدتـر و در نـواحـي مـرطـوب               
خطر سيالب ها و آبگرفتگي ها بيشتـر        

باال آمدن آب دريا ها بخش .  خواهد شد 
هاي بزرگي از مناطق ساحلي که اغلب       
پرجمعيت هستند، مـورد تـهـديـد قـرار            

بــراي نــمــونــه ســرزمــيــن        .   خــواهــد داد   
گرينلند که وسعت آن از ايـران بـيـشـتـر              

بـنـا بـه      .   است به زير آب خـواهـد رفـت           
گزارش هاي منتشر شده اثرات تخريـب        
محيط زيست حتي بـا افـزايـش دمـاي            
زمين به ميزان فعلي هم رو به افزايش و 

فشـار آوردن بـه       .   بسيار خطرنـاک اسـت     
دولت ها و گستـرش اعـتـراضـات مـي             
تواند اندکي در مسابقه مهيبي که براي  
نابودي محيط زيست بـيـن نـهـاد هـاي             
مختلف سرمايه داري در جريـان اسـت،        

اما تغيير چشـم انـداز       .   وقفه ايجاد کند  
مهيبي که در مقـابـل بشـريـت تـرسـيـم               
شده، بجز مقابله قاطع با سرمايه داري        

اهـمـيـت دادن بـه         .   امکان پذير نـيـسـت     
آسايش، امنيت و رفاه انسانها و تـوجـه          
به سرنوشت نسل هاي آينده در خصـلـت         

تخـريـب مـحـيـط        .   سرمايه داري نيست  
زيست را بايـد هـمـچـون جـنـگ، فـقـر،                
گـرســنــگـي، بــيــخـانــمــانـي از عــوارض           
مـخــرب ايــن نــظـام وارونـه بـه حســاب               

  .*آورد
هواپيماي صالحي اجازه   

 عبور نيافت
هواپيماي علي اکبر صالحي وزيـر       
خارجه جمهوري اسالمي روز يکـشـنـبـه      

 آذر اجازه عبور از آسمان مجارسـتـان         ۶
او نتوانست راه ديگري . را دريافت نکرد

براي سفر به هلند پيدا کـنـد و شـرکـت               
وزيــر خــارجــه رژيــم در اجــالس مــنــع              
گسترش سالح هاي شيميائـي در الهـه         

روز بعد رسانه هاي داخلي .    منتفي شد 
وزارت خـارجـه     "   مـقـام آگـاه     " از قول يک   

اعالم کردند که دولـت مـجـارسـتـان بـا              
طرح برخي مسائل فني از صدور مجوز 
عبور بـراي هـواپـيـمـا خـودداري کـرده                

اما مهـمـان پـرسـت سـخـنـگـوي              .   است
وزرات خارجه رژيم مـمـانـعـت از سـفـر               
صالحي را ناشي از فشار آمريکايي هـا        
دانست و اعـالم کـرد کـه وزارت امـور               
خارجه از سفيـر مـجـارسـتـان تـوضـيـح               

اين خـبـر کـوتـاه را مـي             .   خواسته است 
توان قدرت نمائي دولـتـهـاي غـربـي در             

. مــقــابــل جــمــهــوري اســالمــي دانســت       
ممانعت از سفـر وزيـر خـارجـه تـوسـط               
مجارستان اوج استيصال و درمـانـدگـي        
حــکــومــت را آشــکــارا جــلــوي چشــم              

از هم پاشيدگي و نـزاع هـاي         .   ميگذارد
داخل نظام، و سربلند کردن يک جنـبـش         
سرنگوني ميليونـي عـلـيـه حـکـومـت،             
امکان قلدري و عربده کشـي در سـطـح            

. بين الملـلـي را از رژيـم گـرفـتـه اسـت                  
جمهوري اسـالمـي هـم در سـطـح بـيـن                 
المللي در انزواي کامل قرار گرفته و هم     
در داخل در حلقه نفرت و انزجـار مـردم           

 .*قرار دارد

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
کنفرانس دوربان و 

 افزايش خطر آلودگي هوا

گذشته و به دنبال اعالم شروط صـالـح           
براي کنـاره گـيـري از قـدرت، بـويـژه                 

منـع تـحـت تـعـقـيـب بـودن خـود و                    " 
اعتراضـات  "   وابستگان حکومتي اش 

وسيع و گسترده اي در چـنـديـن شـهـر             
شعار اصلـي  .   اين کشور برگزار گرديد   

تظاهرات ها دستگيري و مـحـاکـمـه           
در شهرهاي عـدن و تـعـز          .  صالح بود 

نيروهاي وفادار به رژيم به تـظـاهـرات          
مردم حمله کرده و تعدادي را کشته و         

بر اسـاس تـوافـقـات         .   زخمي کرده اند  

ــواده               ــان ــگــان خ ــجــام شــده وابســت ان
ديکتاتور يمن و روسا و فـرمـانـدهـاي          
نــيــروهــاي مســلــح و ســازمــان هــاي          
اطالعاتي و امنيتي که در سـرکـوب          
مردم مستقـيـمـا دسـت داشـتـه انـد،               

شـامـل حـالشـان       "   منع تعـقـيـب    "   قرار
شده و مي توانند بدون مجازاتي ايـن         

مـردم خـواهـان      .   کشور را ترک نماينـد    
دستگيري و محاکمه صالح بوده و بـه       

 .*اعتراضات خود ادامه مي دهند

 ...رويدادهاي منطقه در 

تجمع اعتراضي کارگران 
بيكار در مقابل پااليشگاه 

 آبادان
شمار زيادي از کارگران بيـکـار و         
جوانان جوياي کار در شهر آبادان روز        

 آبــان در مــقــابــل درب اصــلــي              ٢٩
پااليشگاه آبادان تـجـمـع اعـتـراضـي            

اين جوانان خواهان رفـتـن      .   برپا كردند 
به سر كار و تأمـيـن شـغـل مـنـاسـب                
 .براي خود و ديگر بيكاران شهر شدند

 
تظاهرات گسترده ي 
 کارگران در تبريز

هـــزاران نـــفـــر از کـــارگـــران و               
بازنشستگـان آذربـايـجـان شـرقـي در             
تبريز در سالگرد تصويب قانـون ضـد         
کارگري کار اسالمي و در اعـتـراض           
به برده وارتر شدن قـوانـيـن حـاكـم بـر                
كار، بر عـلـيـه ايـن قـانـون اقـدام بـه                    

به گزارش آذوح ايـن    .   تظاهرات کردند 
کارگران با سردادن شعارهايـي نـظـيـر          

ــه               "  ــن ــي ــق ــق ــاخــدي اوز ح ــر اوي ــارگ ک
كارگر بيدار است، از حـق       "   ( داياخدي

وزيـر بـي لـيـاقـت          " و   ) خود آگاه است 
خواهان رسيدگـي بـه      "   استعفا استعفا 

ها بيکاري و عدم دريافـت حـقـوق           ماه
اين کارگران بـا در دسـت         .   خود شدند 

هـا و سـردادن          داشتن پـارچـه نـوشـتـه        
شعار، اعـتـراض خـود را نسـبـت بـه                
پيش نويس اصالح قانون کـار اعـالم          

: يكي از اين كـارگـران گـفـت      .   داشتند
مــا هــر روز شــاهــد خــالــي تــرشــدن              

هاي کـارگـران و بـازنشـسـتـگـان               سفره
هستيم که وضعيت آنان با وجود تورم       

تـر     و کمتر شدن قدرت خريد هر روزبد      
 اين تجمع پرشور در حـالـي          .شود  مي

برگزار گرديد که نيروهاي امنيـتـي از        
روزهاي گذشته بـا تـهـديـد فـعـالـيـن                
کارگري آنان را نسبت به برخـوردهـاي        

 .شديد هشدار داده بودند
  

ادامه تجمع كارگران لوله 
سازي اهواز در مقابل 
 دفترحراست كارخانه

صبح روز سه شـنـبـه اول آذرمـاه             

 تن از كارگران كارخـانـه   ١٠٠بيش از   
لوله سازي اهواز در اعتراض به عـدم         

 ماه حقوق خود بار ديگـر       ٢٧دريافت  
. دســت بــه تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد        

كــارگــران از بــا تــجــمــع در مــقــابــل              
ساختمان حراست كارخانه بـار ديـگـر         
به بي اعتنايي و عـدم پـاسـخـگـويـي              
مقامات به وضعيت خـود اعـتـراض          
كرده و به ادامـه تـجـمـعـات خـود تـا                 
پاسخگويي مسئولين و گرفتن حقوق     

 .خود باز هم تاكيد كردند
 آذر   ٦در خبـر ديـگـري كـه روز              

منتشر شده است، از ايـن خـبـر داده              
بود كه اعتراض اين كارگران با تجمع       
در مقـابـل سـاخـتـمـان حـراسـت ايـن                 
شركت، وارد هفتمين هفته خود شـده        

 .است
 

مهلت خواستن از كارگران 
 مخابرات راه دور

بدنبال اعتراضـات و تـجـمـعـات           
مستمر كارگران شركت مخابرات راه       
دور طي ماههاي اخير مبني بر عـدم        

 سال حقوق مـعـوقـه شـان،          ٢پرداخت  
سـرانـجـام مـقـامـات اسـتـانـداري در                
وحشــت از ادامــه و گســتــرش ايــن              
اعــتــراضــات در شــيــراز و تــهــران از           
كـارگــران مــعـتــرض يــكـمــاه مــهـلــت           

كارگران يـك مـاه مـهـلـت            .   خواستند
دادنــد تــا حــقــوقشــان بــعــد از ايــن               
زمانـبـنـدي پـرداخـت شـود در غـيـر                 
اينصورت تجـمـعـات و اعـتـراضـات            

 .مجددا برگزار خواهد شد
تجمع کارگران شهرداري 

 خرمشهر
 تــن از کــارگــران       ٥٠٠بــيــش از     

 ۲۹شهرداري خرمشهر روز يکشنبـه       
آبان هم در مقابل شهرداري خرمشهـر       

ايـن  .   دست به تجمع اعتـراضـي زدنـد        
كــارگــران از اولــيــن ســاعــات صــبــح          
مــقــابــل شــهــرداري تــجــمــع کــرده و            

 ماه حقـوق مـعـوقـه خـود            ٦خواستار  
 .شدند

٥از صفحه    
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شادي هم شريک بودند، کودکانـي کـه         
تا ديروز همبازي بودند، هـم مـدرسـه           
اي بودند با چه قساوتي تـوسـط شـبـه            
نظاميان صرب و کروات و غيره قـتـل         
عام شدند و جنازه هـايشـان بـعـدا در              

و .   گورهاي دستـه جـمـعـي پـيـدا شـد              
الـبــتــه هــمــه ظــاهـرا داشــتــنــد پــرچــم           
پرافتخار و مقدس ملـت خـودشـان را           
روي دريايي از خون ملت مـقـابـل بـه             

ميگويـم ظـاهـرا      .  اهتزار در مياوردند 
چون ميدانـيـم کـه پشـت اغـلـب ايـن                 
تحريکـات مـلـي و قـومـي، مـنـافـع                 
ــتــصــادي و ســيــاســي                 واقــعــي و اق
باندهايي در کار بود که معموال بـعـد          
از استقالل بساط چاپيدن همان مـلـت        

 .خودي را برپا کردند
تا آنجا که به تيتر جلسه مـربـوط          
: است سئواالت محوري اينها هستند    

 ۔۲ آيا در ايران ستم ملي هسـت؟           ۔۱
اگر هست زميـنـه و عـلـلـش چـه هـا                  

 راه رهـا شـدن از ايـن              ۔۳هستند؟ و    
 ستم ملي چيست؟

اجازه بدهيد به دو سـئـوال اول و             
دوم يکجا بپـردازم بـه ايـن دلـيـل کـه                 
وجود ستم مـلـي فـقـط مـيـتـوانـد از                  
طرف ايدئولوگهاي فاشيست بازمانده    
از نظام سلطنتي و وارثين اسالميشان     
در حکومت اسـالمـي انـکـار شـود و              

ايـنـهـا    .   نيازي به بحث مفـصـل نـدارد        
حافظان سياسي يـک نـظـام طـبـقـاتـي              
بوده اند و هستند که تبعـيـض عـلـيـه             
انسانـهـا در اشـکـال مـتـنـوع جـزوي                 

. جــدانشــدنــي از ســاخــتــارشــان اســت       
تبعيض در اشکال مختـلـف اکسـيـژن          
سياسي اين نظامهاي طبقاتي است و      
معلوم است که بايد هم ستم مـلـي را            
دامن بزنند و هـم وجـودش را انـکـار               

براي مردمـي کـه چـهـره کـريـه              .   کنند
ــحــظــه از                      ســتــم مــلــي را در هــر ل
زندگيشان با پوست و گوشت احساس      
ميکنند نيازي به اثبات وجـود سـتـم            

 .ملي نيست
 

 ستم طبقاتي، ستم ملي
ميدانيم کـه تـبـعـيـض طـبـقـاتـي               
بينادي ترين و دائمي تريـن تـبـعـيـض            

. در يک جامعه سـرمـايـه داري اسـت            
اين حقيقت که اکثريت ايـن جـامـعـه،           
اينجا اکثريت عظيم مردم ايران که در       
چارچوب آن به اصطالح گربه مـقـدس         

زندگي ميکنند، همه ثروت و رفـاه و          
آسايش جامعه را خلق ميکـنـنـد امـا           
سهـمـشـان فـقـط بـخـش نـاچـيـزي از                   
محصول ساخته دست خودشان اسـت       
تا زنده بمانند و مجددا بتـوانـنـد وارد           
دور جديد خدمت به وطن يعني همـان        
توليد ثروت بـراي اقـلـيـت مـفـتـخـور               

اگـر هـم بـه هـمـيـن تـبـعـيـض                   .   شوند
اعتراض کنند کـارشـان بـا سـاواک و              
ساواما مي افتد که ظاهرا پـاسـداران         
وطن و ملـت و مـلـيـت و تـمـامـيـت                   

. ارضي و پرچم مقدس و غيره هستنـد    
جالب است که يک بخش اين اکثـريـت         
عظيم در آذربايجان هستند و به زبـان         
ترکي حرف ميزنند؛ يک بـخـشـش در           
خوزستان هستـنـد و بـه زبـان عـربـي                
تکلم ميکنند؛ يک بخشش، در شيـراز   
و فارس و يـزد هسـتـنـد کـه بـه زبـان                    
فارسي حرف ميزنند و همچنين سايـر       

همـچـنـانـکـه يـک بـخـش             .   نقاط ايران 
همان اقليت طبقه حاکـم در تـبـريـز و             
اروميه و اردبيـل هسـتـنـنـد و تـرکـي               
صحبت ميکند و بخش ديـگـرش در          
جاهاي مختلف ايران که بـه عـربـي و            

. لري و فارسي و غيره تکلم ميکـنـنـد         
به اين معنا ستم طبـقـاتـي يـک سـتـم               
پايه اي است کـه فـراتـر از مـرزهـا و                  
پرچمها و انواع و اقسام هويتهاست و        
دارد همه روزه زندگي ميليونها انسان      

ترک و فارس و عرب و بلوچ و ترکمـن         " 
و غيره را له ميکند و نـابـود      "   و گيلک 
 .ميکند

فورا اين سئوال پيش مـيـايـد کـه            
پس ديگر هيچ تبعيض و ستم ديگري       
غيـر از سـتـم طـبـقـاتـي در جـامـعـه                     
نيست؟ روشن است که جواب مـنـفـي          

طبقات حـاکـم فـقـط بـا دار و                .   است
اعدام و شـکـنـجـه نـمـيـتـوانـنـد ايـن                    

بـه  .   وضعيت نابرابـر را حـفـظ کـنـنـد             
ايدئؤلوژي نياز دارند، به مذهب نـيـاز        
دارند، بـه فـرهـنـگ نـيـاز دارنـد، بـه                   
تحريک هيجانات ملي وقـومـي نـيـاز          

براي اين کـار نـيـاز دارنـد ايـن              .   دارند
جامعه را به هر شکل و به هـر بـهـانـه              
اي تقسيم کنند و تحقير کـنـنـد و لـه               

نيـاز دارنـد     .   کنند و سربزير نگه دارند    
که اتحاد طبقاتي کارگر ترک و فـارس        
و عرب و بلوچ و ترکمن و لر و غيره را       

نياز دارند بـخـشـهـاي     .   در هم بشکنند 
مختلف اين طبقه را يک بار به عنـوان      
کارگر استثمار کنند و له کننـد و بـار         
ديگر به عـنـوان زن و بـار ديـگـر بـه                    
عنوان ترک و لـر و عـرب و بـلـوچ و                    

 .غيره
روشن است کـه سـتـم مـلـي يـک                

ــعــي اســت         ــه واق ــم     .   مســئل امــا ســت
فارسهاي ايران يعني طبـقـه سـرمـايـه           
دار و طــبــقــه کــارگــر فــارس عــلــيــه              

. کارگران و سرمايه داران ترک نـيـسـت        
ستم سرمايه داري ايران به سرکـردگـي        
رضاشاه و محمد رضاشـاه و خـامـنـه            
اي عليه بخشي از جـامـعـه در ايـران              

ايدئولوژي رسـمـي ايـن        .   بوده و هست  
ستم در ايران ناسيونـالـيـسـم عـظـمـت             
طلب ايراني است کـه قـبـال در نـظـام               
سلطنتي تبلور پيدا کرده بود و امـروز        
بخشهايـي از اپـوزيسـيـون سـلـطـنـت               
طلب به شيپورش دمند و هميـن االن         
حتي بخشي از حکومت اسالمي هـم        
از آن به عنوان ابزار سياسي اسـتـفـاده           

 .ميکند
 

 اهميت مبارزه با ستم ملي
نميتوان به خاطر اهميت بـنـيـادي        
ستم طبقاتي در جامعه سرمايه داري       
گفت که خوب پـس ديـگـر تـبـعـيـض                
ملي مهم نيست و بايد نظام طبقـاتـي         
را زير و رو کرد و بقيه تبعيضها خـود           
بخود رفع ميشونـد و خـيـال خـود را               

اين در يک نگـاه تـاريـخـي       . راحت کرد 
تر درست است به ايـن مـعـنـا کـه تـا                  
زمانيکه جامعه طبقاتي اسـت انـواع         
تبعيضها را اين نظام در اشکال جديـد    

مـثـال   .   توليـد و بـازتـولـيـد مـيـکـنـد               
مــذهــب .   مــذهــب يــک نــمــونــه اســت        

مخلوق نظام سرمايه داري نـيـسـت و           
ــرانســه              ــي ف ــورژواي ــقــالب ب اصــال ان
بيشترين ضربه را به مذهب زد اما در    
انتهاي قرن بيست، در جريان انـقـالب         

، سرمايه داري جهاني تشـخـيـص       ۵۷
داد الزم است در مقابل چپ گرايي در      
منطقـه مـذهـب را در قـالـب اسـالم                  

اگـر  .   خميني دوبـاره مـيـدانـدار کـنـد            
ميخواهيم از دست مذهب کامال رها     
شويم بايد آن نظام و آن زمينه هايي را     
از بين ببريم که به مذهب نياز دارد و           

ولـي نـمـيـتـوان بـا           .   توليدش ميـکـنـد    
آروزي جامعه نابرابر طبقاتي مـبـارزه        
با مذهب و اسالم سياسي را تـعـطـيـل       

در مورد مسئله ملي هم همـيـن        .   کرد
در نـهـايـت بـايـد نـظـام              .   صادق است 

طبقاتـي را از بـيـن بـرد کـه زمـيـنـه                     

تبعيض ملي از بين برود امـا هـمـيـن            
امروز ستم مـلـي وجـود دارد و بـايـد               
عليه اش همين امروز مبـارزه کـرد و           
اتفاقا مبارزه عليه اين جلوه تبـعـيـض         
بخشي از مبارزه عليه نظام طـبـقـاتـي        

 .است
در نتيجه سئوال اين نيست که آيا       
بايد براي رفع ستم مـلـي تـا تـعـيـيـن                 

. تکليف طبقات در جامعه صبر کـرد       
سئوال اين است که راه مـوثـر مـبـارزه            

 عليه اين ستم چيست؟
 

ناسيوناليسم عظمت طلب، 
ناسيوناليسم قومي، دو روي 

 يک سکه
قبل از هر چيز بايد تاکيد کرد که        
با هيچ ستمي نميتوان با مـفـروضـات         

بـراي مـثـال،      .   همان ستم مبارزه کـرد     
نميتوان ستم تاريخي علـيـه زن را بـا             

. اعالم برتري زنان به مردان از بين برد    
نميتوان ستم تاريخي عليه سياهان را       
با اعالم برتري نژاد سياه پوست علـيـه         

نـمـيـتـوان     .   نژاد سفيد پوست پيش برد    
ستم عليه مذهب يـهـود را بـا اعـالم              

نـمـيـتـوان     .   برتري قوم يهود از بين بـرد  
ستم عليه مـردم عـرب زبـان يـا تـرک                

قـوم عـرب يـا        " زبان را با اعالم برتري      
و در کل نـمـيـتـوان         .   از ميان برد  "   ترک

عليه ستم ملي با اعالم بـرتـري مـلـي            
کساني که ادعا ميکنند    .   مبارزه کرد 

خليج فارس هميشه فارس بوده اسـت،      
تــفــاوتــي نــدارنــد بــاکســانــي کــه االن          
ميگويند اسم اين خليج اصال خـلـيـج          
کنگر بوده است که به قومي ترک زبان      
به هميـن نـام در هـزاران سـال پـيـش                  
برميگردد که گويا در بـيـن الـنـهـريـن             

نــمــيــتــوان بــا   .   زنــدگــي مــيــکــرده انــد    
فاشيسم آريايي با تـوسـل بـه ايـنـکـه                
نسل ما از شير يا گرگ است مـبـارزه           

 .کرد
ناسيونالـيـسـم عـظـمـت طـلـب و               
ناسيوناليسمي که سعي مـيـکـنـد بـه            
عنوان نماينده ملت تحت ستم ظـاهـر       
شود، در يک کاراکتر سياسـي بسـيـار          

اولي ملت و قـومـي   . شبيه هم هستند 
را برتر اعالم ميکند و به نـمـايـنـدگـي       
از آن ملت و قوم به اصطالح برتر ستم         
به ميلونها انسان ديگـر را تـوجـيـه و              
تشويق ميکند و دومي روي آرزوها و    
خواسته هاي انساني همان ميليـونـهـا        
انسان تحت ستم سوار مـيـشـود و بـه             
نماينـدگـي از آنـهـا مـبـارزه انسـانـي                 

هـر دو    .   همانها را تـحـريـف مـيـکـنـد           
انســانــهــا را از هــويــت و خــواســتــه               

انسانيشان تهي ميکنند، از خودشـان      
و از انسانيت و حس بشـردوسـتـيـشـان           

هيچکدام به انسانها   .   بيگانه ميکنند 
به عنوان شهروندان با حـقـوق کـامـال            

و دقـيـقـا      .   برابر جامعه نگاه نميکننـد    
به همين دليل اينها نه تنها نميتوانند       
حتي يک گـام بـراي رفـع سـتـم مـلـي                   
بردارند بلکه جدايي مـلـي و تـقـسـيـم              
انسانها به ملتها و تبعيض بر اسـاس         
تعلق به يک مـلـت مـعـيـن را دائـمـي                 

در يک کالم نميتـوان عـلـيـه          .   ميکنند
ناسيوناليسم و با ابزار ناسيـونـالـيـسـم          

و بــه ايــن مــعــنــا              .   مــبــارزه کــرد     
نــاســيــونــالــيــســم عــظــمــت طــلــب و            
ناسيوناليسم تحت ستـم دو روي يـک           
سکه هستند و مضـر بـه سـعـادت و               

 .خوشبختي انسانهاست
 

اعتراضات مردم  
آذربايجان، تحرک 
 ناسيوناليستها

ــجــان و                 ــاي ســتــم مــلــي در آذرب
ــورد               ــر و بـــرخـ ــيـ ــراضـــات اخـ ــتـ اعـ
ناسيوناليستهـا بـه ايـن اعـتـراضـات             
دقيقا يک نمونه بـرجسـتـه بـه مـثـابـه                
مصداق اين نکاتي اسـت کـه مـطـرح            

 قبل از هر چيز بايد با صـراحـت          .کردم
اين را گفت که نـبـايـد مـبـارزه مـردم                

 عــلــيــه   ۸۵آذربــايــجــان کــه در ســال          
مطلب تـحـقـيـر آمـيـز و راسـيـسـتـي                  
روزنامه دولتي ايران و همين چند مـاه      
پــيــش در اعــتــراض بــه خشــک شــدن           
درياچه اروميه راه افتاد از يکطرف، و       
تحرک ناسيوناليستهاي رنگانگـي کـه       
راه افتادند تا سوار مبارزه شجاعانه و       
بحق مردم آذربايجان شوند و محتواي    
انساني و آزاديخواهانه و ضـدرژيـمـي          
اين مبارزه را تحريف کنند را در يـک          

اين دو، دو پديده کامال     .   سبد گذاشت 
 مردم آذربايجان در     .متفاوتي هستند 

هر دو مورد به خيابانها ريختند تا در        
وهله اول از شر اين دمل چرکين يعني        

از سـتـم     .   جمهوري اسالمي رها شوند   
و تبعيض و تحقيري که اين حکومـت        

اين يـک    .   تحميل کرده است رها شوند    
جــنــبــش بــراي آزادي، بــراي حــرمــت          
انساني، بـراي رهـا شـدن از هـر نـوع                 
تــبــعــيــض و تــحــقــيــر اقــتــصــادي و             
فرهنگي و سياسي و همچـنـيـن سـتـم            

اين جنبشـي عـلـيـه فـقـر و             .  ملي بود 
فالکتي بود که در ورطـه اش کـارگـر             

 دقــيــقــا مــثــل کــارگــر         ۔آذربــايــجــان   
 غوطـه ور     ۔اصفهان و مشهد و اهواز      

 
 ...مسئله ملي در ايران، 
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شانزده آذر روز اعتراض سـراسـري        
، " سنگر آزادي و بـرابـري     " دانشگاه، اين   

روز هراس و وحشت جمهوري اسالمـي       
اما امسال با هرسـال فـرق        .   فرا ميرسد 

طي يکسال گذشته دنيا به انـدازه   .   دارد
دهها سال تغيـيـر کـرده و چشـم انـداز                

. تغييرات بسيار بزرگتر در پيش اسـت       
 آذر طــبــعــا رنــگ زمــان خــود را             ١٦

درست يکسال قـبـل هـمـيـن           .   ميگيرد
روزهــا آتــش انــقــالبــاتــي جــهــانــي بــا           
خودسوزي يک جوان تونسي شروع شـد        
که در مدت کوتـاهـي ديـکـتـاتـورهـاي             
چندين ده سالـه خـاورمـيـانـه و شـمـال                
آفريقا را يکي بعد از ديگري خـاکسـتـر          

" مرگ بر ديکـتـاتـور    " گويي شعار   .   کرد
که اولين بار دريکي    (  ايران   ٨٨انقالب  

)  آذر شـنـيـده شـد          ١٦از تظاهراتهاي    
ــود        امــا فــقــط ايــن       !   جــهــانــي شــده ب

ديکتاتورهاي خاورميانه نيسـتـنـد کـه         
. دود ميشوند و يـا بـرخـود مـيـلـرزنـد               

مــوج جــنــبــش هــاي انــقــالبــي و                     
تظاهراتهاي  عظيم کـه جـوانـان نـقـش             
اصــلــي در آن دارنــد از انــگــلــيــس و                
اسپانيا و يونان و اسرائيل تا آمريکا و         

تـا  .   شيلـي را بـه لـرزه در آورده اسـت                
يکسال پيش هـنـوز انـقـالب خشـونـت             
محسوب ميشد و جزو لـيـسـت سـيـاه             

حـاال  .   ادبيات ميديا و آکادميـهـا بـود        
اوبــامــا و ســرکــوزي هــم مــيــگــويــنــد           

و امثال خامـنـه   "   صداي آنرا شنيده ايم " 
بـيـداري اسـالمـي       " اي از ترس آن آيـه          

مــيــخــوانــد و دور خــود فــوت            "   اســت

طي يکسال معلوم شد کـه تـا         .   ميکند
. چـه حـد جــهـان هــمـســرنــوشـت اســت             

يـک  " معلوم شد در هـمـه جـاي جـهـان               
کــه مــالــک بــانــک و بــازار و              "   درصــد

 ٩٩" صنعت است حکومت ميکنـد و        
قرباني اين وضع و عليـه آن بـه        "   درصد

در يــکــســال   .   غــلــيــان در آمــده اســت       
گذشته معلوم شد راهي که مردم ايـران        
دوسال پيش شـروع کـردنـد، سـرمشـق             
جهان قرار گرفتـه و اکـنـون بـايـد کـار                 

بـايـد   .   نيمه تمام را در ايران تـمـام کـرد           
جمهوري اسالمي را به قدرت انـقـالب          
مردم سرنگون کرد و جامعه اي آزاد و          
برابر درست کرد که اختيار را به انسـان          

 ٩٩برميگرداند و الگويي بـراي هـمـه           
 آذر امسـال      ١٦.   درصدي ها ميـشـود    

الزم است قبل از هـرچـيـز يـادآور ايـن               
همه باشد، با آن تداعي شـود و هـرچـه             

 ٩٩پرسرو صـداتـر صـداي اعـتـراض              
درصدي ها بر عليه جمهوري اسـالمـي        
و آيت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر در ايـران                  

در ايـن مـتـن طـبـعـا بسـيـاري                 .   باشد
مسائل مشخص و بالفصل هست کـه         

الغاء تبعـيـض    .    آذر رنگ ميزند   ١٦بر  
و آپارتايد جنسيتي، اين سالح کـثـيـف         
و مخـوف اسـالم سـيـاسـي، در صـدر                
مطالبات و اعتراضات بـالفصـل قـرار         

چرا کـه جـمـهـوري اسـالمـي            .   ميگيرد
بويژه تالش کرده است از  طريق سـفـت           
کردن بندهاي آپارتايد جنسيتـي مـگـر         

در .   دانشگاه را ساکت و مرعوب کـنـد     
همين رابطه آزادي دانشجويان زنـدانـي        
و همه زندانـيـان سـيـاسـي از خـواسـت                

خــواســت .   هــاي فــوري و مــبــرم اســت         
آزادي بي قيد و شرط بيان و فـعـالـيـت             
سياسي آزادانه در دانشگاه نيز از جمله       

 ١٦.   مطالبات کليـدي و فـوري اسـت          
آذر فــرصــتــي اســت تــا دانشــگــاه در             
سطحي سـراسـري حـول مـطـالـبـات و               

در اين رابطـه    .   پرچم واحدي متحد شود   
يک بار ديگر توجه همه دانشجـويـان را          

جـلـب   . . " پالتـفـرم اتـحـاد سـراسـري          " به  

در مـورد اشـکـال بـرپـايـي             .   ميکـنـيـم   
 آذر   ١٦اجــتــمــاعــات و اعــتــراضــات        

طبعا رهبران و فعالين محلي بـايـد بـا           
توجـه بـه اوضـاع مشـخـص تصـمـيـم                 

بطور کلي ميتوان بر تـعـطـيـل         .   بگيرند
سراسري کالسها، برپايي اجتماعات و      
تــظــاهــرات و تــحــصــن، تــرتــيــب دادن         

 سمينارها و غيره تاکيد 
 . گذارد

سازمان جوانان کمونيسـت بسـهـم        
 آذر در جهتـي    ١٦خود در گراميداشت    

که آمد ميکوشد و دست تک تک شـمـا          
دانشجويان سراسر ايران را براي برپايـي     

 آذر عليه جمهوري اسالمي و بـراي      ١٦
 آزادي و برابري ميفشارد 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد آزادي و برابري 
 سازمان جوانان کمونيست 
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اين جـنـبـشـي بـراي رهـا کـردن                .   است
 ۳۲دختران و زنان آذربايجان از سـتـم            

ساله اي است که نمونه اش را فـقـط در      
قرون وسطي ميتوان يافت و دخـتـران و      
زنان تهران و اراک و شيراز و مشـهـد و             

ايـن  .   غيره هم عينا از آن رنج مـيـبـرنـد          
و .   اعتراض عليه خفقان اسـالمـي بـود        

به ايـن مـعـنـا ايـن جـنـبـش در کـنـار                      
جنبش سراسـري مـردم ايـران در سـال              

بي دلـيـل نـيـسـت کـه مـردم               .    بود ۸۸
عــلــيــه حــکــومــت شــعــار دادنــد و بــا            
نيروهاي سرکوب حـکـومـت اسـالمـي           

 .درگير شدند
ناسيوناليسم قوم پرست آذري چـه        
کار کرد؟ تـالش مـذبـوحـانـه اي کـرد                 
محتواي ضد رژيمي ايـن اعـتـراض را           
خفيف کند و رنگ ملي ضد فـارس بـه      

مردم با اوباش سپـاه و بسـيـج          .   آن بزند 
اسالمي در همان تـبـريـز و ارومـيـه و                
اردبيل مصاف کردند و گونـاز تـي وي           
گفت که مردم سرکوبگران از مـنـاطـق           

مـردم بـا     .   فارس نشيـن وارد شـده انـد          
دستگاه سرکوب حکومت درگير شدند     
و قوم پرستان آخوندها و سپاه و بسـيـج          

. ترک زبان را برادر مردم خطاب کـردنـد        
ارومو گولو جـان ويـريـر،         " مردم گفتند   

ــرمــان                 ــه ف ــن ــي ــل ــت ــون ق مــجــلــس اون
درياچه ارويـمـه جـان مـيـدهـد،            "   ( ورير

، ) مجلس به قـتـلـش فـرمـان مـيـدهـد              
گوناز تي وي گفت نه خـيـر شـعـار مـا                

ارومو گولو جـان ويـريـر،        " اين است که    
فــارســالر انــون قــتــلــيــنــه فــرمــان                  

درياچه اروميه جان مـيـدهـد و      "   ( ويرير
ايـن  ) .   فارسها به قتلش فرمان ميدهند  

واقعا تلـويـزيـونـي کـه        .   بسيار گوياست 
ريگي به کفش نداشته باشد مـيـتـوانـد           
تالش کند شعار صريحا ضـد رژيـمـي           
مردم را به شعار عليه فارسهـا تـبـديـل            
کند؟ شعارهاي ضد رژيمي مردم فـورا        
ميتوانست احسـاس هـمـبـسـتـگـي آن             

 بـه    ۸۸ميليونها انساني کـه در سـال            
خيابانها ريـخـتـنـد را جـلـب کـنـد در                   
حاليکه شعارهاي ناسيـونـالـيـسـتـهـاي          
قوم پرست علنا تالـشـي بـراي جـدايـي             
انداختن ميان مبـارزه سـراسـري مـردم           

 .ايران بود
جالب است که در اين مورد يعنـي        
بــرخــورد بــه رژيــم اســالمــي هــم،                   
ناسيوناليسم عظمت طـلـب آريـايـي و            
ناسيوناليسم قوم پـرسـت دو روي يـک             

بـه خـاطـر بـيـاوريـد کـه              .   سکه هستند 
وقتي صحبت حمله نظامي بـه مـراکـز          
اتمي ايران شـد داريـوش هـمـايـون بـه                
ــنــدگــي از طــيــفــي از هــمــيــن                 ــمــاي ن
ناسيوناليستها علنا گـفـت بـايـد بـراي            
حفظ تماميت ارضي مقدس در کـنـار         

 .جمهوري اسالمي قرار گرفت
من در چـهـره مـردم آذربـايـجـان،               
سيماي جوانان و زنان و مـردان مـيـدان           
تحـريـر در مصـر را مـي بـيـنـيـم کـه                      

باشعار نان و آزادي و حـرمـت انسـانـي            
. تحسين جـهـانـيـان را بـرانـگـيـخـتـنـد                

سيماي زنان و مردان وجـوانـان شـجـاع           
 با يـک     ۸۸تهران را ميبينم که در سال       

رژيــم تــا دنــدان مســلــح شــجــاعــانــه              
در مقابل در چهـره کسـانـي         .   جنگيدند

که امروز در تلويزيونها ظاهرا بـه نـفـع            
مردم ترک زبان حرف ميزنند و مـبـارزه         
ضد رژيمي مردم را با ايـن تـبـلـيـغـات              
تهوع آور که ما فارسها را تا کـرمـان و        
يــزد دنــبــال خــواهــيــم کــرد مــخــدوش          
ميکنند، سيماي جنايتکـارانـي مـثـل         
ميلوسويچها، کاراديچها، آرکـانـهـا و         

هـمـچـنـانـکـه در         .   توجمانها را ميبينم  
چهره داريوش همايونها و آريا پـرسـتـان         
رنگارنگ چهره فاشيـسـم هـيـتـلـري را             

اينها براي سعادت و آرامـش        .   ميبينم
 .بشر امروز سم هستند

 
 راه حل حزب براي رفع  

 ستم ملي
راه حل حزب کمونيست کـارگـري،        

 سال پيش به صراحـت در بـرنـامـه             ۱۷
 بـراي حـزب مـا          .اش اعالم شده اسـت     

برابري انسانها يـک مـفـهـوم مـحـوري              
ما در مقابل هر نوع مـقـدسـات        .   است

چه مذهبي و چـه قـومـي کـه بـرابـري                  
انسانها را زير سئوال ميبرد و انسانـهـا         
را بر اساس جنسيت و نژاد و مذهـب و      

. مليت و غيره تقسيم ميکند هسـتـيـم       
حزب هويت ملي و مـذهـبـي دادن بـه              
انسانها و بـر ايـن اسـاس بـخـشـي از                   
انسانها را برتر و بخش ديگر را پسـت           

اعالم کردن را تمايالت عقب مـانـده و          
سياستهاي ارتجاعي و مضـر بـه حـال            

 حزب يک اصل عـمـومـي         .بشر ميداند 
خواهان زندگي مردم منتسب بـه    :   دارد

مليتهاي مختلف به عنوان شـهـرونـدان     
 در عيـن    .آزاد و متساوي الحقوق است    

حال، در هر مـوردي کـه سـابـقـه سـتـم                 
ملي و تخاصمات ميان مردم منتسب      
به مليتهاي مختلف همزيستـي مـيـان         
آنــهــا را در چــهــارچــوبــهــاي کشــوري            
موجود را دشوار و مشقت بار سـاخـتـه          
باشد، حق جدايي ملـل تـحـت سـتـم و               
تشــکــيــل دولــت مســتــقــل از طــريــق           
مراجعه مستقيم به آرائ خود آن مـردم         

از نظـر حـزب      .   را به رسميت ميشناسد   
در چنين شرايطي هـيـچ نـيـرويـي حـق               
ندارد با توسل به زور و اسلحه و قشـون          
مردمي را به ماندن مـجـبـور کـنـد يـا               

اين خود مـردم    .   مجبور کند جدا شوند   
هستند که بايد در شرايط کـامـال آزاد           
به ماندن در يک چـهـارچـوب وسـيـعـتـر              
جغرافيايـي بـه عـنـوان شـهـرونـدان بـا                 
حقوق برابر يا جدا شدن از آن تصـمـيـم             

 .بگيرند
اجازه بدهيد صـحـبـتـم را بـا ايـن                
جمله تمام کنم که موطن آدمـي را در            

مـوطـن   .   هيچ نقشه اي نشاني نـيـسـت        
آدمــي در قــلــب کســانــي اســت کــه                

 .دوستش ميدارند
ما جامعه اي ميخواهيم که در آن        
هيچ حکومت و هـيـچ نـهـادي بـه نـام                 
هيچ مقـدسـاتـي حـق نـدارد بـه مـردم                 

بگويد چگونه فکر کنند، چه مـذهـبـي          
داشته باشند، چه جور لباس بپوشند و        

و روشن اسـت    .   به چه زباني حرف بزنند    
که فقط در چنين شرايطي سم مـذهـب          
و زن ستيزي و قوم پرستي ديگر جـايـي          
براي مسمـوم کـردن هـيـچ بـخـشـي از                 

 *.مردم را نخواهد داشت
 ۱۳۹۰ آبان ۲۸، ۲۰۱۱ نوامبر ۱۹ 

 
 :توضيح سخنران 

اين مطلب، مـتـن سـخـنـرانـي در             
 ۱۹جــلــســه اي اســت کــه در تــاريــخ              

در )   ۱۳۹۰ آبان    ۲۸  ( ۲۰۱۱نوامبر  
ايران، گفتمان سياسي   " پالتاک در اتاق    

برگزار "   نيروهاي دموکراتيک و انقالبي   
سخنرانان اين جلسه، مينا احـدي      .   شد

سخنگوي کميته بين الملـلـي عـلـيـه           ( 
اعــدام و ســنــگــســار و عضــو دفــتــر              
سياسي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
ايــران، دکــتــر ضــيــا صــدراالشــرفــي            

ــمــايــنــده و ســخــنــگــوي کــنــگــره            (    ن
و مـحـســن     )   مـلـيـتــهـاي ايــران فـدرال         

عضو دفتر سيـاسـي حـزب        ( ابراهيمي  
کمونيست کـارگـري ايـران و سـردبـيـر              
نشريـه کـمـونـيـسـم کـارگـري، نشـريـه                 

ايـن  .   بـودنـد  )   تئوريک سـيـاسـي حـزب       
. جلسه با استقبال وسـيـع مـواجـه شـد            

بحثهاي شفاهي اين جلـسـه از طـريـق            
 .اينترنت در دسترس خواهد بود

اين متن سخنراني نويسنده اسـت       
فقط در   .   که در جلسه مذکور ارائه شد   

جريان ارائه شفـاهـي، ايـنـجـا و آنـجـا                
 .نکات مختصري اضافه شد

 !زنده باد سوسياليسم

 
٧از صفحه   ... مسئله ملي در ايران،   

 
 !کنيد" اشغال" آذر دانشگاه ها را ١٦

 !عليه تبعيض و اختناق، عليه جمهوري اسالمي به ميدان آييد    
 !عليه سرمايه داري را برافرازيد  "  درصدي ها٩٩"پرچم انقالب  
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بنا بر خبر منـتـشـر شـده از سـوي               
سنديكاي كارگران شركت واحد ابراهيم     
مددي عضو هيات مديره اين سنديـكـا     

 آذر بصـورت      ٩در شامگاه چهارشنبـه      
موقت از زندان آزاد شد و با مراجعه بـه         
منزل مورد استقـبـال دوسـتـانـش قـرار             

 .گرفت
ابراهيم مددي بيش از سه سـال در        

و اكـنـون     .   زندان جمهوري اسالمي بـود    
بدنبال اعـتـراضـات گسـتـرده از سـوي               
خانواده اش، سنديكاي شركت واحـد و         
اعــتــراضــات جــهــانــي در حــمــايــت از           
كــارگــران زنــدانــي در ايــران، بصــورت           
موقت از زندان آزاد شـده اسـت و قـرار              
است در هفته آينده براي روشن تكليـف        
خــود بــه مــراجــع قضــايــي جــمــهــوري            

 .  اسالمي مراجعه كند
اين شگرد جمهوري اسالمي اسـت       
كه براي نگاهداشتن چماق دستگيري بر 
سر كـارگـران آنـهـا را بـا وثـيـقـه و يـا                        
بصورت موقت و غيره آزاد ميكنـد تـا          
چماق دستـگـيـر را هـمـچـنـان بـر روي                  

اين سياستي است . .  سرشان نگاهدارد
كه عينا در مورد منصور اسانلو نيز كه 
تحت عنوان مرخصي از زندان آزاد شد، 

 .  بكار برده شد
كليه كارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان            
سياسي بايد بدون قيد و شرط از زنـدان          
آزاد شوند و احكام صادر شده براي آنها      

و پرونده هاي قضايي تشكيل شده عليه 
 .آنها به دور ريخته شوند

بعالوه هم اكنون رضا شهابي يكـي       
ديگر از اعضاي سـنـديـكـاي واحـد در              

وضعيت جسمي او وخـيـم        .   زندان است 
رضـا شـهــابـي بـدلــيـل مشـكــل             .   اسـت 

در .     ديسك در خـطـر فـلـج شـدن اسـت              
اعتراض به اين مساله رضا شهـابـي از          

. اول آذر ماه اعالم اعتصاب غـذا كـرد          
در اين رابطه طبق آخرين اخبار منتشـر        
شده به سنديكاي كارگران شركت واحـد       

 آذر ماه به ٩رضا شهابي روز چهارشنبه 
رضـا  .   بهداري زنـدان مـنـتـقـل گـرديـد             

 در   ٨٩ خـرداد      ٢٢شهابي  از تـاريـخ          
زندان است  و در اين مدت بـا مشـكـل             

. شديد گردن و آرتروز مواجه شده اسـت        
رضا شهابي بـايـد فـورا از زنـدان آزاد                

 .شود
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ دسامبر ١، ١٣٩٠ آذر ١٠
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اين حملـه  .   عکس به ارمغان آورده است   
در ادامه اقدام مجلـس اسـالمـي بـراي            
کاهش روابـط ديـپـلـمـاتـيـک بـا دولـت                 

و خود اين هـا در ادامـه           .   انگليس بود 
فضاي تند بين المللي عليـه جـمـهـوري           
اســالمــي و عــکــس الــعــمــلــي از ســر             
استيصال به فشـارهـاي گسـتـرده بـيـن              

دو روز قبل از آن .   المللي صورت گرفت  
مجلس با تصويب يک طرح دو فوريتـي        
رابطه با دولت انـگـلـيـس را تـا سـطـح                  
کاردار تصويب کرد و آن را براي اجرا به     

حمله بـه سـاخـتـمـان          .   دولت ابالغ نمود  
سفارت در حالي انجام شد که نيروهـاي        

. انتظـامـي رژيـم نـظـاره گـر آن بـودنـد                  
تصاوير منتشر شده توسط رسانه هـاي      
وابسته به رژيم آتش زدن اتومبيل ها و         
بخش هايي از سفارت، شکستن شيشه      
ها و دزديدن اسناد و مـدارک و اشـيـاء             

دو سـاعـت     .   سفارت را نشان مي دهـد      
بعد از اشغال ساختمان تـوسـط بسـيـج            
دانشجويي نيروي پليس درب سفارت را 
بسـت و يـازده نـفـر از مــهـاجـمــيـن را                    
بازداشت نمود ولي بعد از ساعتي آنهـا         

 . را آزاد کرد
اين حمله بدون تـائـيـد خـامـنـه اي              

بنظر مي . نمي توانست انجام شده باشد
رسد در حالي کـه دولـت احـمـدي نـژاد                
درگير مشکالت اقتصادي تـالش دارد       
چهره اي رام و معقول از خود ارائه دهـد          
و فشارهاي بين المللي را بـر خـود کـم              
کــنــد، جــنــاح خــامــنــه اي امــيــدي بــه            
بازگشت مـنـاسـبـات عـادي بـا غـرب                

تصويب طرح کـاهـش رابـطـه بـا          .   ندارد
انگليس تـوسـط مـجـلـس و حـملـه بـه                  

ساختمان سفارت بيش از هر چيز نشـان       
دهنده اختالف عميق بين جـنـاح هـاي           

الريــجــانــي رئــيــس     .   حــکــومــت اســت    
مجلس صريحا از اين حمله حمايت کرد 
و دليل آنرا خشم دانشـجـويـان بـخـاطـر             
چند دهه ظلم انگليس به مـلـت ايـران،            

رئيس کميسيون امنيت ملي . بيان کرد
. مجلس هم آن را مورد تائيد قـرار داد          

اما وزارت خارجه رژيم با صدور بيانيـه        
. اي نسبت به اين اقدام ابراز تاسف کرد       

مهمانپرست سـخـنـگـوي وزارت امـور           
خــارجــه در تــوجــيــه ايــن حــملــه آنــرا                
عصبانيت بعضي از تظاهر کنندگان از      

در حالي . رويکرد دولت بريتانيا، ناميد
که شاخه اي از دفتر تحکيم وحدت ايـن      
حمله را مـحـکـوم کـرد، انـجـمـن هـاي                 

 دانشـگـاه بـا صـدور يـک              ۲۵اسالمي   
بيانيه از قطع رابطه با انـگـلـيـس ابـراز              
خوشحالي و از حمله بـه بـاغ قـيـطـريـه                

موسـي قـربـانـي عضـو          .   حمايت کردند 
: کميسيون حقوق قضايي مجلس گفـت     

دانشجوياني کـه ديـروز وارد سـفـارت            " 
شدند، بخشي از تشکـلـهـاي رسـمـي و             
موثر درون نظام هستند که به تشخيص 

فيلم ها و    " .   تکليف خود اقدام کرده اند    
تصاوير انتشار يافته نشان مي دهد که        
در بـيـن حـملـه کـنـنـدگـان تـعـدادي از                    
عوامل رژيم نـظـيـر قـاسـم سـلـيـمـانـي                  
فرمانده نيـروي قـدس سـپـاه و حـمـيـد                 

. رسايي نماينده مجلس وجود داشـتـنـد       
از طرف ديگر سايـت الـف وابسـتـه بـه               
احمد توکلي که از مخالفين سـرسـخـت         
احمدي نژاد است، با درج مـقـاالتـي از            
حمله به سفارت انتقاد کرد و آن را کـار           

کل اين تصـويـر     .   عوامل خودسر ناميد  
نشان مـيـدهـد کـه نـفـس ايـن حـرکـت                    
شکافهاي عميق درون حکـومـت را رو          

حتي جناح خـامـنـه اي در          .   آورده است 
برخورد به اين موضوع يک دست عکس 

 . العمل نشان نداد
هــدف خــامــنــه اي از حــملــه بــه               
ساختمان سفارت انگليس را مـي تـوان         
تقليد مذبوحانه اي از حمله به سـفـارت         

 و نقش خميـنـي در       ۵۸آمريکا در سال    
در واقــع حــکــومــت     .   آن زمــان دانســت    

ميخواست در شرايط انزواي کامل بين      
المللي صفوفش را يکدست کند و عليه 
غرب به مـيـدان آورد امـا نـتـيـجـه اي                  

اگــر حــملــه بــه     .     مــخــالــف آنــرا گــرفــت    
سفارت آمـريـکـا تـوانسـت رژيـم را در                
اجراي سياست سرکوب خود يکدست تر 

 آذر به سفـارت انـگـلـيـس         ۸کند، حمله   
عمال رژيم را پراکنده تر و سر در گم تـر         

حمله کنندگان بـه سـفـارت         .   کرده است 
آمريکا اگـر بـراي دوره اي تـوانسـتـنـد                 
بعنوان اصالح طلب در درون حکـومـت        
ظهور کنند، حمله کنندگان به سـفـارت        
انگليس افقي را مقـابـل خـويـش نـمـي              

اين حمله را مي توان يک قـدرت        .   بينند
نمايي در مقابل سخت تر شدن کمر بند        
تحريم توسـط آمـريـکـا و دولـت هـاي                 
اروپايي و بويژه انگليس دانسـت و بـار            
ديگر ثابت کرد که جمهوري اسالمي به     
هيچ قرارداد و پرنسيپ بـيـن الـمـلـلـي،             

خـامـنـه اي مـايـوس از            . پايبند نيست 
سرنـوشـت سـوريـه، تـنـهـا راه چـاره را                   
رويارويي هر چه بيشتـر بـا غـرب مـي               

بخـش مـهـمـي از نـظـام در ايـن                  .   داند
. زمينـه بـا او هـمـراه و مـوافـق اسـت                   

منحرف کردن نـظـرات از بـحـران هـاي              

عميق اقـتـصـادي و سـيـاسـي رژيـم و                  
گسترش سرکوب ها و احـتـمـاال جـذب           
بخش هايي از اپوزيسيون ناسيوناليست 

. مي تواند نتيجه اين رو در رويي باشـد        
احمدي نژاد بناچار در مورد اين واقـعـه         

امــا کــار او و         .   ســکــوت کــرده اســت      
بـراي  .   همدستانش مشکلتر شـده اسـت      

اميد بستن به حـمـايـت غـرب و بـويـژه              
انگليس بايد بـيـشـتـر تـالش کـنـنـد و                 

 . امتيازات بيشتري بدهند
حمله به سفارت انـگـلـيـس تـوسـط          

. دولت هـاي مـخـتـلـف مـحـکـوم شـد                 
شوراي امنيت بعد از چنـد سـاعـت بـه              
اتفاق آرا جمهوري اسالمي را مـحـکـوم         

حتي چين و روسـيـه نـيـز راي بـه                .   کرد
. محکوميت جمهوري اسـالمـي دادنـد       

چند دولت اروپايي از جـملـه فـرانسـه و             
آلمان سفراي خود را از تـهـران احضـار             

دولت انگليس تمامي کارکـنـان      .   کردند
سفارت خود را از تهران خارج نمود و به 
کليه ديپلمات هاي جمهـوري اسـالمـي         

 سـاعـت     ۴۸دستور داد تـا در مـدت             
اما مثل هميشه  .   انگليس را ترک کنند   

دولت انگليس تالش مـي کـنـد تـا در               
درون نظام متحدي براي خود جسـتـجـو         

ويليام هيگ وزير امور خارجه اين . کند
کشور اعالم کرد که  حمله به سفارت را 
با اقدامات قاطع پاسخ خواهد داد امـا        

 آذر خــبــرگـزاري دولــتــي فــارس          ۹روز   
اعالم کـرد کـه آلـيـسـتـر بـرت مـعـاون                   
وزارت خارجه بريتانيا گفـتـه اسـت کـه             
تحوالت اخير رابطه دو دولـت ايـران و             

 . بريتانيا را قطع نمي کند
حمله به ساختمان سفارت انگليـس      
در عرصه بين المللي جمهوري اسالمي      
را منزوي تر و بي آبرو تر کرد و برقراري 
رابطه سياسي متعادل بـيـن جـمـهـوري            
اسالمي و دولتهاي غربي را دشـوار تـر          

در عرصه داخلـي اسـتـيـصـال،          .   ساخت
اغتشاش و اختالفات داخل رژيم را هـر        

اين حملـه   .   چه بيشتر به نمايش گذاشت    
کار را براي دولتهاي آمريکا و انگليس        
در جهت شکل دادن به يک جبـهـه بـيـن             
المللي عليه حکومت اسالمي تسهـيـل      
کرده و جمهوري اسالمي را بـه مـنـزوي       

 .*  ترين وضعيت خود کشانده است

 

١از صفحه    
 

 ... حمله به سفارت انگليس و 

سرپا ماندن حکـومـتـهـاي طـالـبـانـي             
انســانــکــش و زن ســتــيــزايــن بــار بــا             

" خارجي"   بدون حضور دوول    " خواست  
پس ما .   در افغانستان است  "   و يا ناتو  

به اين ميتينگها مي آييـم کـه اعـالم         
کـنـيــم دسـت جـريـانــات و بــانـدهــاي               
اسالمي و حکومـتـهـاي اسـالمـي از            
زنــدگــي مــردم کــوتــاه و دســت دوول            
غربي و يا نهادهاي بين المللـي بـراي          
تحميل حکومتهاي ضـد انسـانـي بـه           

 .مردم افغانستان کوتاه
 مينا احدي سخنگوي

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 .۲۰۱۱نوامبر  ٢٩

 ١٠ دسـامـبـر از سـاعـت              ٥دوشنبه  
  بعد از ظهر  ٢صبح تا 
 در محل 
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...عليه تحميل حکومتهاي اسالمي و  ١٠از صفحه     



 ١٣٩٠ آذر١١ انترناسيونال 

اين روزها همه جاي اين مملـکـت        
الـبـتـه    .   رنگ سياه به خود گرفته است     

 سال اسـت کـه ايـن رنـگ، رنـگ                ٣٢
در .   مســلــط زنــدگــي مــا شــده اســت         

روزهايي از سال اين رنگ بيشـتـرتـبـاه          
ايـن  .   شدن زندگي ما را نشان ميـدهـد       

رنگ به ضرب يک خشـونـت سـازمـان           
يافته از سوي حکومت به زندگـي مـا          

حـکـومـتـي     .   مردم ايران زده شده است    
را "   معصـومـيـن اش     " که ريختن خون    

ضامن تداوم خود ميداند وبراي تـداوم     
حاکميت حاکمان اسالمي وسيعتـريـن      

ــارهــا را صــورت داده اســت               . کشــت
سبعيت اين رژيم نهايتـي نـدارد، ايـن           
سبعيت براي تضمين سود سرمايـه از       
مذهبي نشات ميگيرد کـه از هـمـان            
ابتدا با شمـشـيـر و ريـخـتـن خـون پـا                   

رفتار اين حکومت چنـان     .   گرفته است 
نفرت عـمـيـقـي از مـذهـب را در دل                  
مردم ريشه دوانده که شايد در تـاريـخ           

ايـن  .   نتوان مشابه آنـرا سـراغ گـرفـت           
نفرت هنـوز بـه درجـاتـي بـه صـورت                
بالقوه  است، يعني ايـنـکـه بـه دنـبـال               
فرصت است که خودش را نشان دهـد،   
اما با اين وجود اينجا و آنـجـا بـه هـر               
شکل که مـيـتـوانـد خـودش را نشـان               

ميدهد کـه  خـود کـارشـنـاسـان ايـن                  
حکومت بارها و بارها هشـدار دادنـد         

شـده اسـت     "   ديـن گـريـز     " که جـامـعـه        
آخرين آنـهـا، عـمـاد افـروغ نـمـايـنـده                  
مجلس هفتم شـوراي اسـالمـي اسـت           
که در مصاحبه بـا خـبـرگـزاري ايـلـنـا             

خطر الئيسيتـه و بـي        " هشدار ميدهد   
 ".ديني جامعه مان را تهديد ميکند

شايد کساني پيدا شـونـد و بـراي            
نگاه کن مـردم    : "   تحقير مردم  بگويند   

دسته دسته تو هيئـت هـا بـراي امـام              
، وبـعـد     " حسيـن عـزاداري مـيـکـنـنـد           

اين مـردم جـان بـه         :   " نتيجه ميگيرند   
" .  جان شان کنيد عقب مانده هسـتـنـد        

اينها عمدا حکومتي کـه بـه صـورت           
وسيع و به صـورت پـنـهـانـي در کـار                 
سازماندهي اين هـئـيـت هـا اسـت را              

اينان ميبينـنـد  کـه        .  ناديده ميگيرند 
چند روز مانده به اين ايام تمام شهر از         
بنرها پوشيده مـيـشـود کـه يـا رنـگ                
خون دارد يا رنگ سياهـي امـا چشـم            
شان را ميبندند، آنها به روي خودشان       
نمي آورند که ميليونهـا پـول بـه پـاي              

. ريخته ميشود"  هيئت هاي عزادراي" 
و فراموش ميکنند، مداحـان رسـمـي         
اين حکومت مطابق بخشنامه دولتي     
امام حسين را جوري ميکشند کـه بـه       

ايشان بـه    .   درد امروز حکومت بخورد   

روي مبارک خـود نـمـي آورنـد کـه در                
چنـد روز اول کـودکـان را جـلـو مـي                   
اندازند، به آنها طبل و سنج ميـدهـنـد          
که در تاريکي شبها کـودکـي خـود را            
له کنند تا بدين سـبـب بـزرگـان را بـه                

اين را کساني .   بيرون از خانه بکشانند   
را کـه يـکـي از          "   تـعـزيـه   " ميگويـنـد،     

شمايل تحميق مـردم اسـت زيـر و رو              
ميکنند و تاشايد يکجـورهـاي بشـود         
با تئاتر مدرن امروز يـکـي اش کـرد؛             

روز " در ســـيـــنـــمـــا فـــيـــلـــنـــمـــامـــه            
ــه ــعـ ــايـــي      "   (   واقـ ــيـــضـ ــرام بـ ــهـ را )   بـ

مينويسند و بعد آنرا به فيـلـم تـبـديـل             
ميکنند، بعد مدعي ميشوند که ايـن       

دولتي .   ندارند"   حافظه تاريخي" مردم   
که همه امکانات خود را بسيـج کـرده          
است تا به هر شکل ممکـن روي روح           
و روان مردم کار کند را نمي بينـنـد و            

در . بعد  مردم را ابله خطاب ميکنند         
شـقـي   " ،   " دشـمـنـان امـام      " آثار ايشـان     

مـعـرفـي مـيـشـونـد و            "   ترين مردمـان  
چنان ايشان را به شکل کريـهـي گـريـم            
کردند که بيننده از زنـدگـي اش سـيـر             

که چهره مسيح "   ياران امام " ميشود و   
" انـتـقـام خـون امـام         "   وار دارند براي       

دست بـه چـنـان قـتـلـهـاي هـولـنـاکـي                   
ميزنند که فقط از ذهن بيمار کسـانـي      
تـراوش مــيــکــنــد کــه در حــوزه هــاي            
علميه درس خوانده باشند و عمـال در         
اين سي و دوساله سربازان گمنام امـام        

زمان تا توانستند اين گونه قـتـلـهـا را           
ايــام " بــاايــن وجــود      .   ســازمــان دادنــد   

در نـزد جـوانـان      "   عزاداري امام حسين  
. معروف شده اسـت   "   حسين پارتي " به  

چون در چنين شبهايي تا نـيـمـه شـب              
هم تو کوچه بـاشـنـد کسـي از ايـادي                
حــکــومــت مــزاحــم شــان نــيــســت و             
قرارشبانه دختران و پسران در گـوشـه           
هاي تاريک کوچه هـا نشـان از عـمـق              

عـمـاد   !   " عزادار بودن اين مـردم اسـت       
همين چيزها را ديده که اکـنـون   "   افروغ

. هشدار ميدهد که خطر نزديـک اسـت        
ايشان سالها  در خدمت اين حکومت       
است و خود يکي از کسانـي بـوده کـه             

از "   اسـتـفـاده ابـزاري      " به قـول خـودش        
دين کرده است، چرا آنزمان که ايشـان          

مدير گروه اجتماعي مرکز تحقيقـات      " 
اســتــراتــژيــک ريــاســت جــمــهــوري در          

 و يا مسـئـول گـروه       ۷۲-۷۳سالهاي    
سياست داخلي کـمـيـسـيـون داخـلـي،             
دفاعي و امنيتي دبـيـرخـانـه مـجـمـع             
تشخيص مصلحت نظام در سـالـهـاي         

، و مدير گروه فرهنگ، هـنـر   ۷۷-۷۹
و تاريخ شبکه يک صـدا و سـيـمـا در                

، بوده و در دوره اي        ۸۰-۸۲سالهاي  
نمايندگي مجلس اسالمي را بـعـهـده          

خــطــر " داشــتــه نــگــران بــي ديــنــي و             
نبود؟ ايشان هم   "   الئيسيته و بي ديني   

مانند همه کارگزاران رژيم که خطر را        
متوجه شدند تـازه يـادشـان آمـده کـه               

بـايـد وجـود      "   اخالقي هم در سياسـت    " 
در ايـن    "   اخالق سياسـي .   " داشت باشد 

حکومت يعني سرکوب به هـر شـکـل          
ممکن؛ اين را ديگر هـمـه کـارگـزاران            

. جورواجور حکومت ثـابـت کـرده انـد          
چون شـاهـد هسـتـنـد کـه پـايـه هـاي                   
حکومت شان به لـرزه در آمـده اسـت              

. زنگ خطر را به صـدا در مـي آورنـد             
مـردم عـزادار     " ايشان شاهد هسـتـنـد        

چنانکه خـود ايـن مـردم         "   امام حسين 
براي دل خودشان به هئـيـت    " ميگويند  
نه براي گوش کـردن سـخـنـان       "   ميروند

همه آنهايـي کـه مـدعـي          .   فالن آخوند 
هستند که اين مملکت اسالمي است       
ميدانند کـافـي اسـت تـوده مـردم بـه                
معناي واقعي کلمه آزاد بـاشـنـد و از            
همه مصيبتهاي اجـتـمـاعـي خـالص           
شده باشند و به هر شکل که خواستند        
خود را بيان کنند آنوقت است که بايـد    
قضاوت کرد که اين مملکت اسالمـي       

هـمـيـن    .   و امام حسيني است يا خـيـر        
چيزها است که  امثال عماد افـروغ و           
آخـونـدهـاي مـخـتــلـف مــيـبـيــنـنـد و                 
ميدانند چه جنايتها نکردند کـه ديـن          
را حاکم کنند و اکنون کـه روز جـواب            
نزديک شده اسـت، زنـگ خـطـررا  بـه                

الـبـتـه بـراي آنـهـا           .   صدا در مي آورند   
زنگ خطر است است بـراي مـا زنـگ            

 *.آزادي است

 ياشار سهندي
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 زنگ خطر يا زنگ آزادي:دين گريزي

 ،ده سال قبل در شهر بن در آلـمـان          
يک حکومت بر عليه مردم افغـانسـتـان         
به رهبري کرزايي سـرهـم بـنـدي شـد و                
محلل اين ماجرا يوشکا فيشر بـود کـه       
بــعــنــوان وزيــر امــور خــارجــه آلــمــان و            
همچون ميزبان در اين کنفـرانـس عـرق          

طـبـعـا گـوش       .   ميريخت و کار ميکـرد    
همه حاضرين در کنـفـرانـس بـه صـداي             
معترضين و انتقادات آنـهـا در بـيـرون             

 کر بود و آنها مشغول سرهـم   ،کنفرانس
بندي يک حکومت بـودنـد و از آن هـم                

ده سال بـعـد از       .   فعاالنه دفاع ميکردند  
آن کنفرانس امروز هيچکس نميتواند از 
عملکرد ده سالـه کـرزايـي و بـانـدهـاي               

ده سـال    .   حاکم بر افغانستان دفاع کـنـد      
بعد روي خود را از واقعيت برگردانده و         

را برگـزار   "   بن دوم "   با وقاحت کنفرانس    
ميکنند و اين بار هـم آلـمـان مـيـزبـان                
است اين بار وزير امور خارجه وسترولـه   
هست و احزاب حاکم سوسيال مسيحي      
و ليبرال دمکرات هستند اما سيـاسـت        
همان است و حرفها هـمـان کـه ده سـال             

 .قبل شنيديم
دولت آلمان و همه دوول حاضـر در         

تصميم داشـتـنـد بـا       "   بن اول "   کنفرانس  
کمک نيروهاي مرتجع اسالمي و هـمـه          
مرتجعين از سران قوم و قبيله ها گرفته 
تا تـولـيـد کـنـنـدگـان مـواد مـخـدر و                     
جنايتکاران قديم و جديد يک حکـومـت        

 .سرهم بندي کنند
 مــردم   ،در آن کــنــفــرانــس کــذايــي      

 ، نيروهاي مترقي و مـدرن      ،افغانستان
سازمانهاي مدافع حقوق و حرمت زنان      

 .و خود زنان هيچ جايي نداشتند
از همان آغاز روشـن بـود کـه ايـن               
طرح زمينه ساز جنايت و قـتـل و بـي               
حقوقي بيشتر براي مردم در افغانستان      

 .است
اکنون دومين کنفرانس بن در حـال       
تدارک شدن است و اين بار ظاهـرا قـرار           

 دسـامـبـر بـا حضـور سـران              ۵است روز 
دولتـهـا و نـمـايـنـدگـان هـمـيـن دولـت                    
ورشکسته کرزايي و البته با التماس از        

 ،طالبان و دعوت به ديالوگ بـا آنـهـا              
 .حکومت بعدي را سرهم بندي کنند

در مقابل اين کنفرانس اعتراضات   
زيادي فراخوان داده شـده و قـرار اسـت             

 .ميتينبگهايي سازمان يابد

در دنـيـايـي      "   بـن دوم   "   کنـفـرانـس      
ايـن  .   متفاوت از بن اول برگزار ميـشـود   

کنفرانس در شرايطي برگزار ميشود که      
جوانان در دنـيـا از طـريـق امـکـانـات                  

در دنيـايـي کـه       .   ارتباطي بهم وصل اند   
جنبش اسالمي و اسـالم سـيـاسـي در              

در دنـيـايـي کـه         .   مسير سرازيري اسـت   
ميدان التحرير و ميدانهاي اسـپـانـيـا و           
نيويورک و برلين و کابل بهم وصل شـده         
و دولتهاي حاکم در سراسـر جـهـان بـي              

در چـنـيـن      .   آبروتر از هميـشـه هسـتـنـد         
شرايطي تصميم گـرفـتـن از بـاالي سـر              
مردم با اعتراضات برحق مـردم روبـرو          
ميشود و اميدواريم کـه ايـن سـيـاسـت             
کمک بـه شـکـل گـيـري حـکـومـتـهـاي                   

 در   ،ارتجاعي و ضد زن در افغانسـتـان       
دنيا با موج گسترده تري از اعتراضات       

 .مواجه شود
کميته بين المللي عليه سنگسار از 

 از   ،همه مخالفين سنـگـسـار و اعـدام          
 از ،مخالفين دولتها و قوانين اسالمي 

 ،مخالفين زن ستيزي و انسان سـتـيـزي        
دعـوت مـيــکــنـد کـه در مـقــابـل ايــن                 
کنفرانس و در اعتراض به سرهم بـنـدي          

کردن يک حکومت اسـالمـي ديـگـر در            
 .افغانستان تجمع کنند

اگر قرار اسـت مـردم افـغـانسـتـان              
 جدا شدن ،نفسي بکشند اولين شرط آن

دســت مــذهــب از دولــت و آمــوزش و             
 .پرورش است

باندهـا و دسـتـجـات اسـالمـي از               
مجاهدين افغان تا طالبان همگي بايـد       
بعنوان سازمانـهـاي تـروريسـت و ضـد             

 پاسخگوي جنايات بـيـشـمـاري        ،انسان
باشنـد کـه در آن کشـور عـلـيـه مـردم                    
ــخــتــي               ســازمــان داده و مســبــب بــدب

 .ميليونها نفر شده اند
دولتهاي غربي کـه بـا سـاخـتـن و               
تـحــمــيــل يــک حــکــومـت اســالمــي در           
افغانستان و با تحميل جنگ بـه مـردم         
افغانستان زندگي را بر آنهـا بـه جـهـنـم              
تبديل کرده اند بايد دست خود را از اين 
کشور کوتاه کرده و بيش از اين به ياري         

 .جريانات ارتجاعي اسالمي نشتابند
جوانان و مـردم آزاده افـغـانسـتـان             

 ،ميتوانند و بايد يک حکومت سکوالر 
آزاديخواه و مدافع بـرابـري زن ومـرد و             
مدافع آزادي بـيـان را سـازمـان داده و                

جواب اين باندهاي مرتجع اسـالمـي را       
 .خودشان بدهند

زنان در افغانستان خواهان آزادي و      
برابـري و رفـاه و امـنـيـت اجـتـمـاعـي                    
هستند و اين متحقق نـمـيـشـود مـگـر              
اينکه دست باندهاي اسالمي و طالبان      
و مجاهدين و همه اين جنايتـکـاران از           

شريعه و قـوانـيـن       .   سر مردم کوتاه شود   
اسالمي در افغانستان بايد فورا ممنوع 
شود و دولـتـهـاي غـربـي بـايـد از يـک                    
افغانستان سـکـوالر دفـاع کـنـنـد ونـه                
افغانستانـي بـا حـکـومـت مـرتـجـع و                 
مدافع سنگسار و بي حـقـوقـي مـطـلـق             

 .زنان
کـه  "   بـن دوم   "   مخالفين کنفرانـس     

 ،خوشبختانه امروز بسيار زياد هستند 
بايد در اين اعتراض خودشان بدانند که      
يک فاکتور مـهـم مـخـالـفـت مـا بـايـد                  
اعتراض به دخالت جريانات و باندهـاي       
اسالمي و قوانين شريعه در افغانستـان       

هـر نـوع ايـجـاد تـوهـم بـه ايـن                   .   باشـد 
جريانات و يا سکوت در مقابل جنايات 

 در حقيقت کمـک کـردن بـه        ،اسالميها  

 
 .به خيابان بياييد"بن دوم" عليه کنفرانس ،عليه تحميل حکومتهاي اسالمي و مدافع سنگسار به مردم افغانستان

٩صفحه    
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عليه دنـيـاي سـرمـايـه داري، عـلـيـه                 
بانکها، عليه يک درصـدي هـا، هـمـه            

حزب ما گـفـت     .   جا را فرا گرفته است    
حکومت انساني و انـقـالب انسـانـي،           

.  درصــدي هــا    ٩٩االن مــيــگــويــنــد      
برنامه يک دنياي بهتر در خيـابـان هـا           

امروز دنيا فريـاد  .   دارد اثبات ميشود  
ميزند که مـا بـه حـزب کـمـونـيـسـت                  

بــه حــزب    .   کــارگــري احــتــيــاج داريــم      
کمونيست کارگري يـونـان، ايـتـالـيـا،            
اسپانيا، آمريکا، ليبي، يمن و مصـر        

حميد تقوايي در خاتمه    .   احتياج داريم 
ســخــنــرانــي اش،  ضــمــن اشــاره بــه              
وضعيت جمهوري اسالمي گـفـت کـه          

 درصـد در      ٩٩خوشبختانه جـنـبـش        
ايران حزب خودش را دارد و در حـال             

جــدال بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري           
اسالمي بعنوان اولـيـن مـانـع تـحـقـق              

 . آرمانهاي خود ميباشد
مــيــنــا احــدي ســخــنــران ديــگــر          

مراسم، با بيان خاطـراتـي از انـقـالب            
آنزمان نـيـروهـاي انـقـالبـي          :    گفت ٥٧

فــاقــد حــزب رهــبــري بــودنــد و مــن              
ميخواهم از اين ميکروفون خطاب بـه      

سـيـنـه خـود را          حرف بزنم که   جواناني
سپر ميکنند، مـثـل مـا کـه در دوره              

 ايــنــکــاررا مــيــکــرديــم،      ٥٧انــقــالب   
خطاب به زنـانـي صـحـبـت کـنـم کـه                  
حجاب برميگيرند، درگير ميـشـونـد،       
کتک ميخورنـد و زنـدان مـيـافـتـنـد،               
خطاب به رهبران کارگري و خطاب بـه       
دانشجوياني که ميگويند يک زنـدگـي       

ديگر امکان پذيراست و خطاب به آته       
ايستها و بي خدايان بگويم اين حزب،       

مــنــصــور حــکــمــت   !   حــزب شــمــاســت  
ميگفت مـيـشـود هـمـيـن امـروز در                
زندگي مردم تغيير ايجاد کـرد و ايـن            
حزبي است کـه تـغـيـيـر ايـجـاد کـرده                 

جـان آدمـهـا را نـجـات داده و                .   است
تاجايي که ميتوانسته بـه خـانـه هـاي            

حـزب  .   مردم اميد و شادي آورده است     
کمونيست کارگري به سکينه محمدي 
ها و کبرا رحمانپورها و زنـان گـمـنـام            
ديگري که در اعماق جامـعـه بـودنـد،           

ايـن حـزب مـيـخـواهـد در             .   چهره داد 
زندگي ميليونهـا انسـان نـقـش بـازي             
کند و خوشبختي را عمومـي کـنـد و            

بـه مـن     .   بنابراين بايد به قدرت بـرسـد      

ميگويند شما کارهايتان خوب اسـت       
اما حيف که عضو حزب کمـونـيـسـت          

صـحـبـت مـن ايـن          !   کارگري هستـيـد   
است که اگر حزب کمونيست کارگـري       

يـک  .   نبود اينکارهـا پـيـش نـمـيـرفـت            
حــزب، يــک تــئــوري، يــک جــنــبــش و           
مجـمـوعـه اي از آدمـهـا پشـت ايـن                  
کارها هستـنـد کـه ايـن کـارهـا جـلـو                  

 . برود
در قســمــتــي از مــراســم اصــغــر           
کريمي، رئيس هيئـت دبـيـران حـزب،           
ضمن صحبت کوتاهي، بـه جـوانـانـي          
که در هفته هاي اخير و يا در جـريـان             
مراسم به حزب پيـوسـتـنـد بـا اهـداي              
شاخه گلي به آنـهـا عضـويـت شـان و               
ــک و                    ــري ــب ــه حــزب را ت ورودشــان ب

اين بخش مـراسـم بـا          . خوشامد گفت 
صحبت کوتاه چـنـد نـفـر از اعضـاي               

 . جديد خاتمه يافت
الزم به توضيح اسـت کـه در ايـن             
مراسم هيئتي از حـزب کـمـونـيـسـت              

جــبــهــه " از   .   ايــران شــرکــت داشــتــنــد      
نـيـز   "   اسـتـکـهـلـم       -آزاديخواهان ايـران  

هــيــئــتــي شــرکــت داشــتــنــد و پــيــام             
 .تبريکشان قرائت گرديد

ساعات آخر برنامه با صرف شـام       
و اجراي موزيک و رقـص تـوسـط يـک             
گروه کلـمـبـيـائـي و رقـص و گـرفـتـن                   
عکس هاي يادگاري و صـرف شـام و           

 . کيک توسط حاضرين ادامه يافت
 

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب          
 استکهلم -کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ نوامبر ٢٦شنبه 

 
١از صفحه   ... گزارشي از مراسم بيستمين سالروز تشکيل حزب در استکهلم  



 12 ١٣٩٠ آذر١١ انترناسيونال 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

به دنبال حـملـه اوبـاشـان رژيـم             
اسالمي بـه سـفـارت بـريـتـانـيـا در                

تــيــرگــي   تــهــران مــوج جــديــدي از        
روابط ميان دول غربي و جـمـهـوري        

بريتانـيـا   .   اسالمي ايجاد شده است   
ــه       ۴۸ ــاي        ســاعــت ب ــه ــات ــم ــل ــپ دي

جمهوري اسالمي مـهـلـت داده کـه           
خاک بريتانيا را ترک کنند و غـالـب         

اروپايي سفراي خود را از        دولتهاي
 اتحاديه اروپا .تهران فرا خوانده اند   

و شوراي امنيت سازمـان مـلـل بـا            
اتفاق آرا يورش به سفارت بريتانيـا        

پـروسـه   .   در تهران را محکوم کردند    
انزواي سياسي ديپلماتيک جمهوري    
اسالمي با اين اتفاقات اخير عمـال       

 .وارد فاز جديدي ميشود

تيرگي ايـن روابـط مـيـتـوانـد              
سـيـاسـت رسـمـي و          .   موقتي بـاشـد   

ديــريــنــه دول غــربــي بــا جــمــهــوري         
اسالمـي هـمـواره هـمـان سـيـاسـت               

جــمــهــوري .   چــمــاق و هــويــج اســت       
اســالمــي بــا ايــن اقــدام اهــداف و            
منافع سيـاسـي خـود را در سـطـح               
روابط بين المللي دنبال ميکند در       
عين حال دول غربي نيز با اهداف و 
منافع معيني دسـت بـه ايـنـگـونـه             
تنبيهات عليه جمـهـوري اسـالمـي         

اين موج ميتواند بـحـالـت       .   ميزنند
اوليه خود بازگشته و بعيد نـيـسـت          

بطن قراردادهاي و      که همه چيز در   
ــرامــوش و                ــه ف ســودهــاي کــالن ب

بحران اخيـر   . بخشودگي سپرده شود  

روابط ديپماتيک جمهوري اسالمـي     
با دول غربي اگر چه خود يک ضربه         
ــر جــمــهــوري             ســيــاســي ديــگــري ب
اسالمي و گـام ديـگـري در انـزواي             
اين هيوالي خونخوار معاصر اسـت   
اما در خال يک سياست فعـالـي کـه           
از زاويه منافع مردم به تنگ آمـده         
ايران اتخاذ شده باشد، ايـن بـحـران          
ميتواند در جهت منافع دول غربي       
و به سمت نوع ديگري از سـازش و           

در فضاي بـحـران     .   مماشات بچرخد 
ديپلماتيک جمهوري اسالمي و دول     
غربي و براي جلوگيري از توطئـه و         
دسيسه عليه مردم، بايـد سـيـاسـت         
راديکال و حقانيت منافع مردم در        
انــزواي بــيــن الــمــلــلــي جــمــهــوري           
اســالمــي را بــرجســتــه کــرده و بــه            

.  مجامع بين المللي تـحـمـيـل کـرد          
بايد بار ديگر خـواسـت مـيـلـيـونـي             
مردم مبني بر بستـن سـفـارتـخـانـه            

بعنوان النـه     هاي جمهوري اسالمي  
هاي ترور و سرکوب و جنايت عليه       
بشريت را با فشار افکار عـمـومـي          

مردم روي مـيـز بـحـث و تصـمـيـم                 
سـيـاسـي ديـپـلـمـاتـيـک              گيري هاي 

اما اين بار نه از     .   دولت ها گذاشت  
سر سـيـاسـت چـمـاق و هـويـج دول                 

زاويه آرزو و خـواسـت         غربي، که از  
قلبي ميليونها نفر مردم در سراسر      
جــهــان بــراي ســرنــگــونــي انــقــالبــي        

ــوري اســالمــي       ــه ــم ــوري   .   ج ــه ــم ج
رژيم جنايتکار    اسالمي بعنوان يک  

حق ندارد در هيچ جاي جهان چيزي       
 به نام سفارت و نمايـنـدگـي داشـتـه         

ســفــارت هــاي جــمــهــوري       . .بــاشــد
اسالمي را بايد در سـراسـر جـهـان             

 نـه تـنـهـا بـه دلـيـل ايـنـکـه                  .   بست
اوباشان به سفارت بريتانـيـا يـورش         
بردند بلکه مهمتر به دليـل ايـنـکـه           
اين سفارتخانه هـا مـرکـز تـوطـئـه              

 و مـــرکـــز   .   عـــلـــيـــه مـــردم اســـت       
نمايندگي حکومتي است که بـويـي       

نـمـايـنـده     .   از انسانيت نـبـرده اسـت       
 حکومتي است کـه زن در جـامـعـه           

نماينده .   اش آدم به حساب نمي آيد     
حکومت بي حقوقي مطلق کودک و      

نماينده حکومتي است   .   جوان است 
. که کودک را حـلـق آويـز مـيـکـنـد                

 نـمـايـنـده    .   انسانيت مـعـنـي نـدارد        
حکومتي است که سـي سـال تـمـام            
روي پايه هاي سرکوب و شکنجه و       

نــمــايــنــده   .اعــدام بــنــا شــده اســت        
بزرگترين سـازمـانـده تـروريسـم در            

 .ايران و جهان است
ســفــارتــخــانــه هــاي جــمــهــوري       
اسالمي را بايد در همه جـاي دنـيـا           
بست چرا که دنيا به سفـارت خـانـه           
هاي ترور و وحشت و سرکوب نـيـاز      

در بطـن ايـن بـحـران جـديـد              .   ندارد
بايد با تالش و مبارزه و تظـاهـرات         
و تجمع و تبليغات، اين شعار را بر      
سر در تمام مجاالت و بـحـث هـاو             
پلميکهاي سياسي در اين خصوص     

سفارت جـنـايـتـکـاران را          .   قرار داد 
ايـن خـواسـت مـردم ايـران            .   ببنديد
و خواست همه مردم شريـفـي       .   است

است که از گـوشـه اي از کـارنـامـه               
اين حکومت جنايت آگاهي يـافـتـه         

 .*اند

  
سفارتخانه هاي 

جمهوري اسالمي در 
 همه جا تعطيل
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 

 فرشاد  حسيني  

 

 نوامبر انگلستـان شـاهـد      ٣٠روز  
 ٤٠بزرگترين اعتصـاب کـارگـري در           

بيش از دومـيـلـيـون         .   سال گذشته بود  
نــفــر از کــارگــران بــخــش دولــتــي بــه              

هــمــچــنــيــن  .   اعــتــصــاب پــيــوســتــنــد    
تظاهرات و راهپيمايي بزرگي در ايـن         
روز در شهرهاي مختلف و بويژه مرکز      
لندن بـه جـريـان افـتـاد کـه جـمـعـيـت                    

. عــظــيــمــي در آن شــرکــت داشــتــنــد           
اعتصاب به فـراخـوان اتـحـاديـه هـاي             
کارگري بخش خدمات در اعتراض به      
سياست دولت دست راستي انگـلـيـس         
براي بـاال بـردن سـن بـازنشـسـتـگـي،                 
انجماد دسـتـمـزدهـا، و قـطـع بـرخـي                 

. مــزايــاي کــارگــران صــورت گــرفــت          
مدارس، دانشگـاهـهـا، فـرودگـاهـهـا،           
بــيــمــارســتــانــهــا، ادارات پــلــيــس، و           
كاركنان شهرداريها  از جمله مـراكـزي        
بودند كه در اين اعـتـصـاب  شـركـت               

 .   داشتند
در گزارش هاي منتشر شده يکـي       
از اعضاي سنديکاي اداره مهاجرت و      

ــاه       ــرودگ ــرل ف ــت ــن ــا          ک ــي ــان ــت ــري هــاي ب
اعضاي اين سنـديـکـا هـيـچ          " گويد  مي
اي جز شرکت در ايـن اعـتـصـاب             چاره

اين نخستين بـار طـي سـي          .   نديده اند 
سال گذشتـه اسـت کـه ايـن اتـحـاديـه                 
کارکنان خود را به اعتـصـاب دعـوت          

اين وضعيـت مـايـه تـاسـف           .   مي کند 
ما نمي خواستيم دست بـه ايـن          .   است

کار بزنيم اما صداي ما تاکنون شنيده      
نشده و فـکـر مـي کـنـيـم بـا ايـنـکـار                     

" . مان شنيده مي شود     صداي اعتراض 
يكي ديگر از تـظـاهـر كـنـنـدگـان در                 

ايـن  :   " گفتگو با خبرنگاران مـيـگـويـد        
خشم بـه دلـيـل آن اسـت کـه تـدابـيـر                     
اقتصادي اخذ شده ما را نشانه گرفـتـه     

 . " گيران را است و نه تصميم
 

مـوضــوع از ايــن قــرار اسـت كــه             
ــا قصــد دارد ســن                 ــي ــان ــت ــري دولــت ب

 ٦٧ سالگي بـه     ٦٥بازنشستگي را از    
بـعـالوه درصـد      .   سالگي افزايش دهـد    

باالتري نسبت به گذشته از دسـتـمـزد           
كارگران بابت مستمري کاسته خواهـد      

و افزايش دستمزدها تـا چـنـديـن           .   شد
بـه گـفـتـه       .   سال متوقـف خـواهـد شـد         

وزارت خزانه داري بريتانيا  ايـن طـرح          
 مــيــلــيــون پــونــد پــول       ٥٠٠بــيــش از     

. نصيب صنـدوق دولـت خـواهـد كـرد            
همچنين بر اساس برنامه هاي جـديـد          
دولت بريتانيا، کاهش کارکنان بـخـش      
هاي دولتي يکي ديگر از اقدامات آن        

. براي صرفه جويي بيشتر خواهـد بـود        
طبق اعـالم وزارت خـزانـه داري ايـن               

، نزديک بـه    ٢٠١٦کشور تا پايان سال     
 هــزار کــارمــنــد دولــت از کــار             ٧١٠

 دولت اعالم کـرده      .برکنار خواهند شد  
اســت کــه اجــراي بــرنــامــه ريــاضــت             

 مـيـالدي بـه      ۲۰۱۷اقتصادي تا سال    
طول خواهد انجاميد و در راستاي اين      
سياست بودجه بخش عمومي كـاهـش    

 . خواهد يافت
 

ــزرگ روز               ــرات ب ــظــاه  ٣٠در ت
نوامبر لندن، جـمـعـيـت عـظـيـمـي بـه               
ــار و                     ــعـ ــابـــان آمـــده و بـــا شـ ــيـ خـ
پالكاردهايشان صداي اعتـراض خـود       

كـارگـران از اتـحـاديـه          .   را بلند كـردنـد    
هاي كارگري مختلف با پـالكـاردهـاي        
خود و با شعارهايشان در خيـابـان هـا           

يك ويژگي جالب اين    .   مارش ميرفتند 
تــظــاهــرات حضــور جــوانــان جــنــبــش        
اشغال در صف راهپيمايي بود كـه بـا           

 ٩٩قدرت به دست ما     " پالكارد بزرگ   
، پيوسـتـگـي خـود را بـا             " درصدي ها 

جنبش جهاني علـيـه سـرمـايـه داري،             
جنبشي كه كل نظام موجود را نشـانـه         
رفته و تغيير سيستم را فرياد ميـزنـد،         

يـك دنـيـاي      " همچنيـن پـالكـارد        .   بود
 ١سـرنـگـون بـاد         " ،  " بهتر ممكن است  

، از جمله ديگر شعـار هـا         " درصدي ها 
شــعــار دادن، پــخــش مــوزيــك،        .     بــود

ــدن فضــاي                 ســوت زدن و آواز خــوان
پرشوري از اعـتـراض را در خـيـابـان                

 .*بوجود آورده بود

 
 اعتصاب و تظاهرات عظيم کارگران در انگليس

 آران رضايي


