
 

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

  ٥ ۵۱  شماره
   ۲۰۱۳  ژوئيه  ۲٦،  ۱۳۹۲ مرداد ٤جمعه  

 حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسیونال

به حزب كمونیست كارگری ایران 
 !بپیوندید

اكــبــر تــركــان نــمــايــنــده ويــژه حســن           
روحاني براي انتقال قدرت، چنـد روز      

ــراي        : " قــبــل گــفــت     دولــت بــعــدي ب
پرداخت يارانـه هـا پـولـي در بسـاط               

ــيــازهــاي           .  نــدارد ــراي تــامــيــن ن و ب
" . اساسي مردم با مشكل روبروست    

او در جــاي ديــگــري مــيــگــويــد                   
وضعيت اقتصاد خراب تر از تصـور   " 

خـود روحـانـي نـيـز          ".  قبلـي مـاسـت     
دولت قبلي سـالـيـانـه       :  گفته است كه  

 هــزار   ١٤ بـطـور مـيــانـگــيـن فـقــط              
امكان شغلـي ايـجـاد كـرده و مـوج                
جديدي از جوانان و فارغ التحصيـالن   

او مـيـگـويـد نـرخ          .  بيكار در راهـنـد    
منابـع ديـگـر      .   درصد است٤٢ تورم  

 ٧٠  تـا      ٦٩ ميزان تـورم رسـمـي را            
از سوي ديگـر  . درصد اعالم كرده اند 

رسانه هاي دولتي خبر ميـدهـنـد كـه         
دولت به نهادهاي مختلف بـدهـكـار          

 ٨٠٠ يك قلم بدهي ها مبـلـغ      .  است

ميليارد تومان بدهـي بـه شـهـرداري           
ــران اســت      ــه ــانــي      .  ت مشــاوران روح

ميگويند اين دولت در حالي پستـهـا    
را تحويل ميگيرد كـه خـزانـه خـالـي           

گفته ميشود كه بـودجـه سـال        .  است
 دولت احمدي نژاد تمـامـا پـا در        ٩٢ 

هواست و منابـع در آمـدي بـراي آن              
بعبـارت بـهـتـر بـودجـه           .  وجود ندارد 

  اوت  ۵ ژوئيه تا ۲۲
 همه جا عليه اعدام

 

 به دو ھفته کارزار 
 عليه اعدام بپيونديد 

 

 بايد بپا خاست
 و متحدانه جلوی کشتار 

 ! زندانيان را گرفت
 ١٢-١٠صفحه 

  همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی 
 ١٤-١٣صفحه .          باید فورا از زندان آزاد شوند

به دنبال انتخاب حسـن روحـانـي بـه             
رياست جـمـهـوري اسـالمـي، جـنـاح             

رژيم كه ماتم گـرفـتـه      "  اصالح طلب" 
بـود، جـان تـازه اي گـرفـتــه و الشــه                  

اصالحات تدريـجـي و گـام بـه گـام              " 
را از تـابـوت بـيـرون           "  رژيم اسـالمـي   

كشــيــده و ذوق زده دور ايــن الشــه               
خــيــاالتــي شــده انــد و مــجــددا بــه               
ریاكاری و عـوامـفـریـبـی مشـغـول           

دلـيـل ايـن ذوق زدگـي هـم              . شده اند 

روزنــه اي بـــراي امـــكــان ادامـــه                " 
يـكـي   .  عنوان شده اسـت   "  اصالحات

از نوشته هايي كه سعي كرده بـه ايـن        
موضوع جنبه تئوريك بدهد، نوشتـه     
اي اسـت از رشـيـد اسـمـاعـيـلـي در                   

او نـمـايـش رژيـم         ".  گويانيوز" سايت  
تحت عنـوان انـتـخـابـات در فضـاي              
دسـتــچــيـن كــردن تــعــداد مــعــدودي          
پاسدار قاتل كه جملگي مورد تأييـد      
خامنه اي و شوراي نگهبان بودند، و     

بـا گسـيــل صـدهــا هــزار پـاســدار و                
بسيجي كه قرار بود هر جـنـبـنـده اي           
را كه به اين بساط اعتراض دارند بـه      

" رأي بـه رفـرمـيـسـم         " رگبار ببندند،    
همين نكته بايد مسخـره  .  مي خواند 

را ثـابـت     "  رفـرمـيـسـم    " بودن اين نوع    
مديون "  رفرميستها" اين .  كرده باشد 

همين فضـاي سـركـوب و سـانـديـس              

 اقتصاد ورشكسته و جنگ نان در ايران 
 كاظم نيكخواه      

   ٨ صفحه      

 !الشه اصالحات و ریاكاری آخوندی
 ناصر اصغري       

   ٩ صفحه      

 ٢ صفحه         

 رویاهاي انسانها 
 !در این نظام جواب نمی گیرد

 ٧ صفحه                                  ياشار سهندي

خصلت ضد کاپیتالیستی جنبشهاي جاري                  
 حميد تقوائي

 !کتک خوردن یک خواهر زینب دیگر
 ٦ صفحه                                   مينا احدي 

 نژاد پرستی در آمریکا سرسخت و پابرجا
 ٥ صفحه                                  كيوان جاويد

 تظاهرات هزاران نفره 
 علیه سفر پاپ به برزیل

 ۴ صفحه                                 كاظم نيكخواه

 پیروزي کارگران فوالد زاگرس 
—— 

 اعتصابات کارگري گسترش می یابد 
 ١٥ صفحه         



 2 ١٣٩٢  مرداد  ٤ انترناسيونال 

اين نـوشـتـه بـر مـبـنـاي گـفـتـگـوي                     
تـلـويـزيـون کــانـال جـديـد بـا حـمـيــد                   
تقوائـي در مـورد خـيـزش تـوده اي                

 .  مردم برزيل  تنظيم شده است
 

برزيل و به درجـه اي    :  محمد کاظمي 
هم ترکيه ظـاهـرا دو نـمـونـه مـوفـق                 
رژيمهـاي سـرمـايـه داري  دوره مـا                 
هستند و حتي بـه عـنـوان الـگـوئـي                
براي رشد اقتصـادي بـه آنـهـا رجـوع              

با اين حال در يکي دو مـاه      . ميشود
اخير در هردو اين کشورها ما شاهـد     
تظاهرات و اعتراضات وسـيـع تـوده          

بـه نـظـر شـمـا ريشـه و               .  اي بوده ايـم   
علت اين اعـتـراضـات  و خـيـزشـهـا                

 چيست؟ 
دقــيـقــا چــون ايــن       :  حـمــيــد تــقــوائـي     

جوامع نمونـه هـاي مـوفـق کـارکـرد              
سرمايه هستند اين خيزشـهـا شـکـل           

در فـرهـنـگ رسـمـي و            !  گرفته است 
غالب بر جـامـعـه وقـتـي از رشـد و                  
شکوفائي و پيـشـرفـت اقـتـصـادي و            
غـيــره صـحــبــت مـيــشــود مــنــظــور            
ايـنــســت کــه ســرمــايــه خــوب ســود            

حسـاب  .  ميبرد و کارش رونـق دارد       
اين کارکرد موفق سـرمـايـه را بـايـد             
کامـال جـدا کـرد از حسـاب طـبـقـه                  
کارگر و در يک سطـح وسـيـعـتـري از           
تــوده مــردم زحــمــتــکــش و حــقــوق            
بگيري که در واقع موتـور و نـيـروي            
تـولــيـد کـنــنـده سـودآوري سـرمــايــه              

بـيـاد دارم کـه در انـقـالب              .   هستند
 ايران در ميان کـارگـران فـعـال و         ۵۷ 

دست اندرکار جنـبـش کـارگـري ايـن            
مـــا " اصــطــالح رواج داشــت کــه                 

کارگران مرغ عزا و عروسي سرمايـه        
منظورشـان ايـن بـود        !"  داري هستيم 

که  سرمايه داري چه بـحـران داشـتـه              
باشد و چه رونق، در هـر حـال آوارش         
بر سر کارگران ميريزد و بـهـايـش را            

و امـروز    !   بايد طبقه کارگر بـپـردازد    
 . دقيقا شاهد همين پديده هستيم

چه در کشورهائي کـه بـحـران و             
بــيــکــاري و رکــود در آنــهــا بــيــداد               
ميکند، مـانـنـد يـونـان و قـبـرس و                 
اسپانيا،  و چـه در کشـورهـايـي کـه                
وضع اقتصادي نسبتا بهتري دارنـد،      
نظير کشورهاي موسـوم بـه بـريسـک           

برزيل و روسيه و هـنـد و آفـريـقـاي          (  

، ايـن طـبـقـه کـارگـر            ) جنوبي و چين  
ــه                   ــه ل ــر چــرخ ســرمــاي اســت کــه زي

ــمــه جــا از خــدمــات            .  مــيــشــود   ه
اجتماعي زده انـد، هـمـه جـا گـرانـي               
بيداد ميکند و همه جـا دره عـمـيـق            
بين فقر و ثروت، بين اقلـيـت نـاچـيـز         
صاحب سرمايه و توده عظيـم مـردم         

. محروم، هر روز عميق تـر مـيـشـود        
تـظــاهــرات بـرزيــل در اعـتــراض بــه             
افزايش بهاي بلـيـط اتـوبـوس شـروع            
شد ولي به سرعـت مسـائـلـي نـظـيـر              
گراني و وضعيت نابسامان بهداشـت      
و آمــوزش و پــرورش و خــدمــات                
عمومي و فساد دولتـي و غـيـره در             

ايـنـهـا    .  مرکز اعتراضات قرار گرفت  
همه مسائل گريبانگـيـر تـوده مـردم          
کارگر و زحمتکش در کشوري اسـت      
که  از لـحـاظ کـارکـرد و رونـق کـار                  
سرمايه در مقـام هـفـتـم کشـورهـاي              
ــه                      ــملـ ــرار دارد و از جـ ــان قـ جـــهـ
کشورهايي محسوب ميشود کـه از       
بحران سرمايه داري نسبتا جان سالـم    

 . بدر برده اند
 فراموش نـکـنـيـم کـه سـرمـايـه              
داري امروز رسما و صريحا مـنـادي          
و مـجـري سـيـاسـت ريـاضـت کشـي                

و براي حل بحـران و    .  اقتصادي است 
گذار از رکود به رونق سـرمـايـه داري       
نــاگــزيــر اســت وســيــعــا و در هــمــه               
کشورها اين سياسـت ريـاضـت دادن         
به کارگران و توده زحمتکش جامـعـه    

آن روي سـکـه       .  را پياده و عملي کند 
رونــق اقــتــصــادي، مــحــرومــيــت و           
رياضت کشي تـوده کـارگـر و مـردم             

رونق سرمايه يعنـي  . زحمتکش است 
هر چه بيشتر از خـدمـات عـمـومـي              
زده شـده، دسـتـمـزدهـا کـاهـش داده               
شده، دستاوردهاي جنبـش کـارگـري         
در دهه هاي گذشته پس گرفتـه شـده         
و در نــتــيــجــه ســودآوري ســرمــايــه             

بـخـصـوص    .  افزايش پيدا کرده اسـت     
امروز در شرايط بحـران عـمـومـي و            
جهاني سرمايه داري هر جا  و به هـر      
درجه اي سرمـايـه کـارکـرد مـوفـقـي              
دارد به همان درجه سياست تحـمـيـل        
ــه               بــيــحــقــوقــي و ريــاضــت کشــي ب
کارگران و توده مردم  نيز موفق بوده  

 -خيزش توده اي مردم بـرزيـل    . است
عليه وضعيـت    -و همين طور ترکيه 

موجود در واقع خيزشي است عـلـيـه          
سرمايه داري  که بـراي  "  رونق" همين  

 .توده مردم حاصلي نداشته است
 

 ۸۸ بعد از انـقـالب         : محمد کاظمي 
در ايران ما شاهد اعتراضـات مـردم         
و انقالبات در منـطـقـه و در غـرب،              
حرکتي که به جنبش اشغال مـعـروف     
شد، بوديم و امروز هم نمونه ترکيه و   

وجوه مشتـرک و    .  برزيل را مي بينيم 
افتراق اين جنبشها در چـيـسـت؟ آيـا         
مشخصا تجربه بـرزيـل و تـرکـيـه از              

" بهار عربي" نوع انقالبات موسوم به  
اسـت و يـا از نــوع جـنـبـش اشـغــال                   

 است؟  
در يک سطح سـيـاسـي    :  حميد تقوائي 

مــيــشــود در بــررســي جــنــبــشــهــا و            
انقالبات جاري تفکيکـي قـائـل شـد           
ولي در يـک سـطـح پـايـه اي تـر ايـن                   
جنبشهـا ريشـه هـا و زمـيـنـه هـاي                  

 .مشترکي دارند
ــتــوان                 ــاســي مــي ــظــر ســي  از ن
تحوالت جاري را به انـقـالبـات نـوع             

و نـوع جـنـبـش اشـغـال           "  بهار عربي" 
نوع اول انقالباتـي اسـت     . تقسيم کرد 

که در خـاورمـيـانـه و شـمـال آفـريـقـا                 
. شکل گرفت و هنوز هم ادامـه دارد         

اينها علي العموم انـقـالبـاتـي عـلـيـه             
ديـکـتـاتـوريـهـاي چـنـد دهسـالـه در                 

مـردم عـلـيـه       .  کشورهاي منطقه بود 
ديکتاتورها به خيابان ريختنـد و در         
افکار عـمـومـي و  رسـانـه هـا ايـن                    
تصوير داده شد که اينهـا انـقـالبـاتـي         

از طــرف   .  بــراي دمــوکــراســي اســت     
ديگر و بموازات اين انقالبها جنـبـش    
اشغـال در غـرب شـکـل گـرفـت کـه                  

انـقـالب   " ديگر نميشد آنرا با فرمـول       
ــوري        ــتـــاتـ ــيـــه ديـــکـ ــلـ ــراي     "  عـ و بـ

دمـوکـراسـي تـوضـيـح داد چـون در                
! مهد دموکراسي سر بلند کـرده بـود       

اين جنبش هم مانند جنـبـش امـروز         
در برزيل يک اعتراض تـوده اي بـود            
بـه زدن خـدمـات اجــتـمـاعـي و بــي                 
تاميني و بي حقـوقـي اقـتـصـادي و              
سياسي تـوده مـردم و يـا نـود و نـه                   

ايـن جـنـبـش خـواسـتـار            .  درصـديـهـا   
دخالت مستقـيـم مـردم در تـعـيـيـن               
سرنوشتشان بود و اعالم کرد احـزاب     
حاکم احزاب يک درصد حاکم است و     

بنابرين تـا آنـجـا کـه بـه ايـن                 .   غيره
جنبه مشخص سياسـي بـرمـيـگـردد         
ميتوان گفت جـنـبـش مـردم بـرزيـل              
جــنــبــشــي از ايــن نــوع اســت و نــه                 

 .   جنبشي عليه ديکتاتوري
اما در يک سـطـح پـايـه اي تـري              
بــايــد تــوجــه داشــت کــه انــقــالبــات             

نيز "  بهار عربي" منطقه يا باصطالح   
صرفا حـرکـتـي عـلـيـه ديـکـتـاتـوري                

گرچه  در سطح سياسي مـردم     .  نبود
عليه ديکتاتورها بلند شـدنـد و ايـن            
هم امري کـامـال طـبـيـعـي و قـابـل                  

چون نظامهاي حاکم در    -انتظار بود 
در (  ايــن کشــورهــا بــراي دهــه هــا             

مصر و تونـس بـراي سـه دهـه و در                 
بـوسـيلـه يـک فـرد          )  ليبي چهار دهـه    

اما فـقـر     -ديکتاور نمايندگي ميشد  
و فالکت و بي تاميني اقـتـصـادي و          
بيکاري در اين جوامع بيداد ميکـرد     
و از مسائل اصلـي مـورد اعـتـراض           

بيـاد داريـد کـه        . توده هاي مردم بود 
ــا خــود ســوزي                  ــس ب ــون ــقــالب ت ان
اعتراضي يک کارگر دست فروش بـه       

و .  اسم محمد بوعزيزي  شـروع شـد         
يک محور انقالب مصر هـم مسـالـه         
فقر و تامين مـعـيـشـت بـود کـه بـا                  

نـان آزادي    " در شـعـار       "  نـان "خواست  
ــي      خــود را نشــان        "  کــرامــت انســان

ايــن اعــتــراض بــه فــقــر و             .  مــيــداد
محروميتها  در اين انـقـالبـات ضـد          
ديکتاتوري در واقع بيانگـر خصـلـت       
ضد کاپيـتـالـيـسـتـي ايـن انـقـالبـات                

 . است
يک جنـبـه ديـگـر ايـن واقـعـيـت                
آنست که کشورهائي نظـيـر مصـر و           
تونس سـنـتـا در بـلـوک غـرب قـرار                  
ميگرفتند و در تقسيم کـار و بـازار             
جهاني سـرمـايـه کـامـال جـا افـتـاده                

مدلهاي بانک جهاني در ايـن      .  بودند
ــود و                    ــده بـ ــاده شـ ــيـ ــا پـ ــورهـ کشـ
ديکتاتورهاي حاکم در اين کشـورهـا     
کامال تابـع سـيـاسـتـهـاي دولـتـهـاي               
غربي و پاسدار و حافظ منافع طبقه       
سرمايه دار بومي و جهاني در نـظـام         

يک علت .  تحت حاکميت خود بودند  
اصلي نارضائي و اعـتـراضـات تـوده        
اي علبه ديکتاتورهاي حاکم در ايـن         
کشورها، همانـنـد جـنـبـش اشـغـال،               
فــقــر و بــيــکــاري و بــي تــامــيــنــي                
اقتصادي و بيحقوقي سياسي نـاشـي     

 . از سلطه نظام سرمايه داري بود
تــجــربــه تــرکــيــه ايــن خصــلــت             
مشترک انقالبات و جنبشهاي جـاري    

تـرکـيـه از      .  را بخوبي بيـان مـيـکـنـد        
يکسو از لحـاظ اقـتـصـادي  از يـک                
رونق نسبي برخوردار است، سرمـايـه    

داري رو به رشـد و سـرمـايـه گـذاري               
هاي خارجي نسبتا هنگـفـتـي در آن           
صورت گرفته است و  از سوي ديگـر     
يک حزب اسالمي در قدرت است که       
تـالش مـيـکـنـد نـرم هـا و قـوانـيــن                    

. اسالمي را بر جـامـعـه حـاکـم کـنـد              
مثال همين خيزش جاري تـرکـيـه در         
ميدان تقسيم هـمـزمـان بـا مـمـنـوع              
کردن بوسيدن در اماکن عـمـومـي و          
ممنوعيت فروش مشروبات الـکـلـي     

الـبـتــه   .  در فـروشـگـاهــهـا آغـاز شـد            
اعتراضـات تـوده اي بـه سـرعـت از                

کـه    -مساله بازسازي ميدان تقـسـيـم     
فراتر رفـت و      -دولت از آن کوتاه آمد 

از نظر اقتصادي مسـالـه فـقـر و بـي               
تاميـنـي مـردم و از نـظـر سـيـاسـي                   
مساله سکوالريسم و جدائي مذهـب    

. از دولت را در محور خود قـرار داد      
شبيه وضعيت مصر که امروز بيرون       
راندن مذهبيها از قدرت سياسـي بـه         
مسله محوري انقالب مصر تـبـديـل         

ازين نقـطـه نـظـر تـجـربـه            .   شده است 
ترکيه در فصل مشترک بين جـنـبـش        
اشـغــال و انــقــالبــات مــنــطـقــه قــرار             

 .ميگيرد
 بياد داريد که در هـمـان هـفـتـه              
اول خيزش مردم ترکيه عـبـداهللا گـل        
رئيس جمهور آن کشور گفت که ايـن        
جنبش از جنس انـقـالبـات مـنـطـقـه              
نيست بلکه از نـوع جـنـبـش اشـغـال              

البته قصد ايشان اين بـود کـه       .  است
ترکيه را در ليگ کشـورهـاي غـربـي           
قرار بدهد و اين تصوير را بـدهـد کـه         
همانقدر کشور تـرکـيـه مسـالـه دارد           
که مثال انگليس و امريکا مشـکـل         

اما در هر حال اين گفته جنبـه  . دارند
ايـن  .  اي از واقعيت را بيان مـيـکـنـد        

جنبه را کـه  يـک جـنـبـش تـوده اي                    
اعتراضي در يک نظام نسبتا مـوفـق         
سرمايه داري  سر بـلـنـد مـيـکـنـد و                 
ماننـد جـنـبـش اشـغـال مسـتـقـيـمـا                  

 . خصلتي ضد سرمايه دارد
اما نيم ديگر واقـعـيـت ايـنـسـت          
که يک خواست اساسي مردم تـرکـيـه        
ســکــوالريســم و خــالــصــي از شــر               
حکومتي است که تا فرصتي بدست       
ــيــن و               مــيــآورد مــيــخــواهــد قــوان
استانداردهاي مذهبي را در جامـعـه        

شروع شدن اعتراضات از .  پياده کند 
ميدان تقسيم و عـلـيـه ايـن امـر کـه                
دولت قصد داشته اسـت بـجـاي يـک             

مرکـز  " محوطه و پارک عمومي  يک    
بسـازد ازيـن     "  يـک مسـجـد     " و "  خريد

 . نظر بسيار خصلت نما است
در هــر حــال وقــتــي ايــن ســايــه              

خصلت ضد کاپيتاليستی 
 جنبشھای جاری

 حميد تقوائي
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روشنها و تفاوتها در شکل را کـنـار           
بگذاريم متوجه ميشويم کـه تـجـربـه        
برزيل و ترکيه و انقالبات منـطـقـه و          
تجربه جنبش اشغال  اجزائي از  يـک        
خيزش جهاني علـيـه سـرمـايـه داري            

چون حتي آنجا که مردم با يک .  است
ديـکـتـاتــوري و يــا دولـت مـذهـبــي               
طرفند اساس و زيربناي اين دولـتـهـا        
ــظــامــهــاي قــرون              ــيــســم و ن فــئــودال
وسطائي نيست بلکه سـرمـايـه داري          

نـمـايـنـده     .  قرن بـيـسـت و يـک اسـت             
سرمايه داري در تونس بن علي بـود          
ــمــايــنــده                 و در مصــر مــبــارک، و ن
سرمايه داري در ايران هـم جـمـهـوري        

نميشود حسـاب ايـن       . اسالمي است 
ديکتاتوريها را از سرمايه داري جـدا        
کرد به نحـوي کـه گـوئـي از آسـمـان                  

اينها ديکتاتـوريـهـائـي     . نازل شده اند 
هســتــنــد ضــروري بــراي حــاکــمــيــت         
سرمايه و در دوره اي کـه  سـرمـايـه              
داري به شکل بالمنازعي همه دنـيـا       

هـيـچ يـک از ايـن           .  را فرا گرفته است 
ديکتاتوريها نه تنها با سـيـاسـتـهـاي         
بانک جهاني هيـچ مشـکـلـي نـدارنـد            
بلکه تمام تالششان پياده کـردن ايـن          

نــمــونــه بــارزش     .  ســيــاســتــهــا اســت    
تالشهاي جمهوري اسالمي اسـت از        
طرح يارانـه هـا تـا افـاضـات امـروز                
جناب روحـانـي در مـورد بـازسـازي             

 . اقتصادي و غيره
ازينرو بايد گفـت در يـک سـطـح             
پايه اي و عـمـومـي تـري ايـن نـوع                    
تفکيکها بين انقالبـات و خـيـزشـهـا           

امروز در دنيا   اساسـا   .   کنار ميرود 
دو اردوگـاه را در مـقـابــل هـم مــي                 

يک مقابله اساسي و پايـه اي    .   بينيم
در جهان چه در تونس و مصر و چـه            
در ايران و ترکيه و برزيل و فرانسـه و          

. يونان و آمريکا شکل گـرفـتـه اسـت          
مقابله اي که در يک سـويـش، بـقـول              
جنبش اشغال، يک درصديهـا يـعـنـي         
اليت سرمايه دار حـاکـم در جـوامـع             
قرار دارد  کـه بـخـش اعـظـم ثـروت                  
جامعه در دست اوسـت  و دولـت و               
همه نـهـادهـاي قـدرت را در دسـت                 
دارد، و در سـوي ديـگـر کـارگـران و               
توده مردمي قرار دارند که در فقـر و     
بيحقـوقـي و تـحـت فشـار ريـاضـت                
کشي اقتصادي زنـدگـيـشـان در هـم             
ــن                    ــيــه اي فشــرده شــده اســت و عــل
وضعيت فرياد اعتراض خود را بلنـد      

به نظر من اين صـفـبـنـدي     .   کرده اند 
اصلي بـيـن اردوي کـار و سـرمـايـه                  
محور و زير ساخت کل اعـتـراضـات          
توده اي اين دوره اسـت، صـفـبـنـدي              

بين تـوده وسـيـع مـردمـي کـه بـراي                 
گذران زندگي خود چيزي جـز نـيـروي        
کــارشــان نــدارنــد و اقــلــيــت نــاچــيــز            
صاحب سرمايه کـه پـولـش از پـارو              

ــه        .  بــاال مــيــرود     مشــکــل و مســال
سرمايه دار وقتي از بحران صـحـبـت       
مـيــکــنـد ايــنـســت کـه ســودآوريــش            
کاهش پيدا کرده، مسـالـه کـارگـران            
اينست که نميتوانند معيشتـشـان را      

از نظر توده مردم دنـيـا   .  تامين کنند 
بحث بر سر بقا و نفس برخورداري از     

در حـالـي     .  يک زندگي انسانـي اسـت      
که مساله سرمايـه دار ايـنـسـت کـه               
چطور از سقوط سـودش جـلـوگـيـري           

. کند و رقبا را از مـيـدان بـدر کـنـد                
وقتي کمپ سرمايه از  شـکـوفـائـي              
صــحــبــت مــيــکــنــد مــنــظــورش بــه         
سادگي باالبردن سـودآوري سـرمـايـه         

بهيچوجه بـحـث بـر سـر         . است و بس 
ــا  خــدمــات                     ــاه عــمــومــي و ي رف
اجتماعي و بهداشت و تـحـصـيـل و              
حــقــوق پــايــه اي مــردم و کــارگــران             

هيچکس رونق و شکـوفـائـي    .  نيست
اقتصادي را مثال با تضميـن حـقـوق        
صـنـفـي و اجـتــمـاعـي کـارگـران در                 
تشکل و اعتصاب و مبارزه  و غيـره    

هـيـچـکـس رونـق        .  تداعي نمـيـکـنـد     
اقتتصادي را با تـامـيـن بـيـمـه هـاي             
درمانـي و کـاهـش سـاعـات کـار و                 
افزايش دستـمـزدهـا و پـائـيـن آوردن              
سن بازنشستگي و امثالـهـم هـم ارز           

براي شکـوفـائـي    !  برعکس. نميگيرد
اقتصادي بايد کارگران بـيـشـتـر کـار            

غول سرمايـه  !  کنند و کمتر بخواهند 
هر چه بزرگـتـر و قـوي تـر مـيـشـود                  
نابرابري و تبعيض و بيحقوقي و بـي       
اختياري  و فاصله بين فقـر و ثـروت          
!  در جامعه بيشتر و بيشتر مـيـشـود        

بنابرايـن دو کـمـپ کـار و سـرمـايـه                  
حتي از نظر مفاهيم و کـلـمـاتـي کـه               
بکار ميبرند و تعبير و تلقـي اي کـه        
از رشد و پيشرفت دارنـد کـامـال در             

در ايـن    .  نقطه مقابل هم قـرار دارنـد       
ميان البته حقيقت با کـارگـران و بـا            
ــه درصــدي اســت،                    ــود و ن ــوده ن ت
مردمي که رفـاه مـيـخـواهـنـد، يـک               
زندگي انساني ميخواهنـد، آزادي و        

در غـرب و در        .  برابري ميخـواهـنـد    
 . شرق و در همه جاي دنيا

 
شما از تـقـابـل بـيـن          :  محمد کاظمي 

.  صف کار و سرمايه صحبت کـرديـد     
اما  در حرکتهاي اعـتـراضـي جـاري            
چه در ايران و چه در مصر و تونس و     
برزيل و ترکيه و حتي در کشـورهـاي       
سرمايه داري غرب مي بينيد طيـف        

عــظــيــمــي از کســانــي کــه در ايــن                
اعتراضات شرکت ميکننـد جـوانـان       

اين پديده را چـطـور       .   و زنان هستند  
توضيح ميدهيد؟ چرا در انـقـالبـات         
اخـيــر ايــنــقــدر نــقــش ايــن دو گــروه              

 برجسته است؟ 
در مورد نقش جوانـان  :  حميد تقوائي 

هر انقـالبـي را     .  موضوع روشن است 
در هر جـاي تـاريـخ  بـررسـي کـنـيـد                   
خواهيد ديد جوانان نـقـش بـرجسـتـه            

امــروز بــخــصــوص    .  اي داشــتــه انــد     
اينطور است بـخـاطـر ايـنـکـه آيـنـده                

بخش اعظـم  .  جوانان زير سئوال است 
جــوانــان را بــايــد جــزئــي از ارتــش                

کسـانـي کـه      .  بيکاران حساب کـنـيـد     
آماده کار هستند ولي نميتوانند کار     

و يا بعضا کارهاي موقت .  پيداکنند
و قراردادي پيدا ميکنـنـد کـه قـابـل            
اتکا نيست و آيند روشنـي در بـرابـر             

در کـل بـايـد        .  جوانان قرار نـمـيـدهـد      
بخـش اعـظـم نسـل جـوان امـروز را                 
تقريبا در همه کشورهـا جـزو طـبـقـه           

کـارگـرانـي کـه       .  کارگر به شمار آورد    
کسـانـي کـه      .  هنوز کار پيدا نکره اند 

جز نيروي کارشان ممر ديگري بـراي         
گذران زندگي ندارند  امـا خـريـداري           

. براي نيروي کار خود پيدا نميکنـنـد     
در کشورهائي مـثـل ايـران و ديـگـر               

" جهان سومـي  " کشورهاي باصطالح   
نرخ بيکاري بسيار باال است و  حتي       
جوانان بـا مـدرک دانشـگـاهـي و بـا                
تحصـيـالت عـالـي و تـخـصـص بـه                  

بنابر ايـن    .  سختي کار پيدا ميکنند 
خيلي طبيعي اسـت کـه نسـل جـوان             
ــيــيــن کــنــنــده در                  ــع ــيــروي ت يــک ن

. خيزشهاي توده اي عصر مـا بـاشـد          
منظورم اينست که عالوه بـر ايـنـکـه        
بطور علي العموم جوانان معموال در    
صف مقدم اعتراض و انـقـالب قـرار           

مثال در دهه شصت نـيـز       -ميگيرند
نيروي اصـلـي جـنـبـش ضـد جـنـگ                

، -ويتنام را جوانان تشکيل ميدادند     
امروز بر متـن بـحـران اقـتـصـادي و                
بيکاري و بي تامينـي اقـتـصـادي و             
تيره و تار بودن آينده، نـقـش جـوانـان          
بســيــار بــر جســتــه تــر از هــر دوره                 

 . ديگري است
 در مورد مساله زنان بايد گفـت      
که بـا يـک سـتـم و زخـم عـمـيـق در                      
جوامع روبرو هستيم کـه بـه قـدمـت            
تاريخ است  و در هـمـه جـاي دنـيـا                   

در .  عـــلـــيـــه زنـــان روا مـــيـــشـــود            
ــان جــزو              کشــورهــاي اســالمــزده زن

در ايــن   .  قـربـانـيـان اصـلــي هسـتـنـد            
کشورها براي اينکه رژيمهاي حـاکـم        
بتوانند ديکتاتوري خـود را بـر کـل             

جامعه اعمال و تثبيت کنند قبـل از       
هر کس زنان را هدف حمله خود قرار       

چون در فرهنـگ اسـالمـي       .  ميدهند
و تعصبات مـذهـبـي کـه نـيـروهـاي               
اسالمي  اشاعه ميدهند و پاسـداري      
ميکنـنـد  زن را بـراحـتـي مـيـتـوان                   

بـه بـهـانـه عصـمـت و             :  قربانـي کـرد    
عفت و ناموس و  حـجـب و حـيـا و               

ازينـرو در    .  اخالقيات و غيره و غيره  
اين کشورها اعتراض بـه مـوقـعـيـت           
فرو دست زن، حتي آنـجـا کـه بـطـور              
مسـتـقـيـم و آشــکـار خـود را نشــان                 
نـمـيـدهـد، يـک آتـش زيـر خـاکسـتــر                  

نيروي محرکه عظيمـي اسـت     .  است
که هر جا جنبش توده اي سـر بـلـنـد              

زنـان و       - ايـران      ۸۸ نـظـيـر        -کند   
بخصوص دختران جوان را در صـف          

 . اول مبارزه مي بينيد
امروز در يک سطح بين المللي و       
فراتـر از کشـورهـاي اسـالمـزده، در              
جـنـبـش اعـتـراض عـريـان نـيـز ايــن                  
پيشقدمي زنان مـبـارز را مشـاهـده            

اين جنبش در عـيـن حـال          .  ميکنيد
نشاندهنـده ايـن واقـعـيـت اسـت کـه                
حـتـي در کشـورهــاي غـربـي و کــال                
کشورهـائـي کـه مـذهـب در قـدرت               
نــيــســت نــيــز اعــمــال تــبــعــيــض و               
بيحقوقي نسبت به زنان يـک مسـالـه         

. مهم اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي اسـت                
بخصوص موقعيت زن و نگاه بـه زن          
بعـنـوان کـاالي جـنـسـي يـک پـديـده                  

امروز .  غالب در همه کشور ها است   
زن  "   صـادرات و واردات     " تجارت و    

بعـنـوان بـرده جـنـسـي در واقـع يـک                   
رشته پر رونـق سـرمـايـه داري دوران            
ــه فــقــط در                        ــهــم  ن مــا اســت و آن
خاورميانه و کشـورهـاي اسـالمـزده           
بلکه در کشورهاي غـربـي و اروپـاي           
شرقي و روسـيـه و هـمـه کشـورهـاي               

دمـوکـراسـي    " قديم و جديد در کمـپ     
جنبشـي مـثـل جـنـبـش           ".  بازار آزاد 

فمن در واقع  هـمـيـن مـوقـعـيـت زن                
بعنوان يک کاالي جنسـي را   نـمـي               

 .پذيرد و به چالش ميکشد
باالخره بايد به اين واقعيـت نـيـز          
اشــاره کــنــم کــه امــروزه در هــمــه                  
کشورها بويژه در غرب بخش عـمـده       
اي از زنان  وارد بازار کار شده انـد و             
جزئي از طـبـقـه کـارگـر مـحـسـوب                  

تبعيضي که در حـق زنـان         . ميشوند
از نـابـرابـري در          -کارگر روا ميشـود  

دستمزها تا اذيت و آزار جـنـسـي در           
محيط کار که انعـکـاس ديـگـري از            
برخورد به زن بعنوان کاالي جـنـسـي           

تا اين واقعيت که در شرايـط      -است
بحران سرمايه داري مـانـنـد شـرايـط            

امــروز، زنــان اولــيــن قـــربــانــيـــان                
بيکـارسـازيـهـا در هـمـه جـاي دنـيـا                  
هستند و بي تاميني و بـي آيـنـدگـي         
اقتصادي از جمله مصائبي است کـه     
بيش از هر بـخـش جـامـعـه گـريـبـان                 
زنان را ميگيرد، يک مولفه مهـم در          
اعتراضات امروز زنـان را تشـکـيـل            

بازتـاب ايـن شـرايـط را در             .  ميدهد
شرکت وسيـع زنـان در جـنـبـشـهـا و                 
اعتـراضـات تـوده اي دوران حـاضـر              

 . مشاهده ميکنيم
باين اعتـبـار امـروز مسـالـه زن             
فقط امر زنان و جـنـبـش رهـائـي زن             
نيست بلـکـه يـک مـوضـوع مـهـم و                 
ــالبــات و                    ــمــه انــق مــحــوري در ه

 . جنبشهاي توده اي عصر ما است
 

آيا فکر نميکنيد کـه  :  محمد کاظمي 
مدياي اجتماعي نظير تويتر و فيـس     
بوک و غيره تاثير  مـهـمـي در فـعـال            
شدن جوانـان در جـنـبـشـهـاي جـاري               

 داشته است؟ 
به نـظـر مـن مـديـاي          :   حميد تقوائي 

اجتماعي کال اين نـقـش پـايـه اي را               
دارد که چنين جنبشهاي تـوده اي را       

ــر کــرده اســت          ــذي ــپ اســاس .  امــکــان
سازماندهي و بسيـج ايـن خـيـزشـهـا             

. استفاده از مدياي اجتـمـاعـي اسـت         
 در ايـران هـم مـديـاي           ۸۸ در خيزش  

اجتماعي همين نقش را داشـت و از         
همانزمان روشن بود که نقش مدياي       
اجتماعي صرفا خبر رسانـي و خـبـر            
دهي و گستـرش اطـالعـات نـيـسـت             
بـلـکــه بـويــژه در بســيـج تــوده اي و                   
سازماندهي مـبـارزات هـم جـايـگـاه            

بعنوان مـثـال     .  تعيين کننده اي دارد   
بالگها و طـومـارهـاي انـيـتـرنـتـي و                
تــويــتــر و اس ام اس در بســيــج و                   
سازماندهي مبـارزات و تـظـاهـرات          

اگر بـيـاد   .  خياباني نقش مهمي دارد   
داشته باشيد اعتراض جهاني عـلـيـه          
حمله به عراق در دوره بوش پسـر بـه          
همن شکل سازمان داده شد و هميـن     
طــور اعــتــراض بــه کــنــفــرانســهــاي           

 و يا بانـک  ۲۰ جهاني کشورهاي جي  
در انـقـالب مصـر و          .  جهاني و غيره 

تونس هم اين واقعيت کـامـال قـابـل            
 . مشاهده است

در مورد مـديـاي اجـتـمـاعـي و              
فعال شدن جوانان، به نظر من ايـنـهـا        

. رابطه مستقيمي با يکديگر نـدارنـد       
گرچه ميتوان گفت که چـون جـوانـان          
با تکنولـوژي جـديـد بـيـشـتـر آشـنـا                 
هستند و گرداننده بـالگـهـا و فـيـس             
بوکها و غيره هستند طبعـا بـيـشـتـر          
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از اين ابزار استـفـاده مـيـکـنـنـد امـا              
ازينجا نبايد نتيجه گرفت کـه فـعـال            
شــدن جــوانــان در مــبــارزات جــاري           
بخاطر فيس بوک و تويتر  بوده اسـت     
ــاي                     ــقــش مــدي ــر عــکــس ن ــا ب و ي
اجتماعي در خيزشهاي اخير بخـاطـر      

ايــن دو   .  فـعــال شــدن جــوانــان اسـت         
فاکتور همانطور که توضيح دادم هر       
يک داليـل و زمـيـنـه هـاي خـود را                   

مدياي اجـتـمـاعـي يـک ثـمـره            .  دارند
ــوژي اطــالعــاتــي و               ــول ــکــن رشــد ت
ارتباطاتي است، تکنولـوژي اي کـه           
به توده مردم و به صف انقالب اجازه    
داده اســـت خـــودگـــزارشــــگـــر و                 

در يـک جـملـه        .  خودسازمانده بـاشـد    
ميتوان گفت که مديـاي اجـتـمـاعـي           
انحصار سنتي دولـتـهـا و صـاحـبـان             
کمپانيهاي خبري و خبرگـزاريـهـا  را         
بر رسانه ها و شـکـلـدهـي بـر افـکـار                

و ايـن    . عمومي در هم شکسته است  
يک تحول کيفي است در رشد آگاهـي    
مردم و در ساماندهي و سازمانيابي     

 .مبارزات مردم
 

به نظر شما  طـبـقـه      :   محمد کاظمي 
کارگر در  انـقـالبـات و جـنـبـشـهـاي                

 اعتراضي جاري چه نقشي دارد؟
از دو جـنـبـه مـيـتـوان         :  حميد تقوائي 

يک .  نقش طبقه کارگر را بررسي کرد  

جنبه مربوط ميشود به تقـابـل بـيـن           
کـمـپ کــار و ســرمـايـه کــه در بــاال                 

چه انقالبات منطقه و   .  توضيح دادم 
و چه خـيـزش     " بهار عربي"باصطالح  

برزيل و ترکيه و چه جـنـبـش اشـغـال             
همه اينها حرکـتـهـائـي اسـت کـه در               
مضمون و مـحـتـواي خـود بـيـانـگـر               
بچالش کشيده شدن يک در صديها و       
طبقه سـرمـايـه دار هسـت بـوسـيلـه                
کارگـران و تـوده مـردمـي کـه بـجـز                  
نيروي کـارشـان مـمـر ديـگـري بـراي               

نـود و    .  تامين معيشت و بقا ندارنـد    
نه درصديهائي که هيچ منفعـتـي در      
سلـطـه سـرمـايـه نـدارنـد و از آن در                    

به اين معني بايد گـفـت کـه      .  عذابند
از نظر سياسي و اجتماعي و از نـظـر        
افــق و چشــم انــدازي کــه در بــرابــر                 
جامعه بشري قـرار دارد آلـتـرنـاتـيـو              
کارگري و راه حل طبقه کارگر يعـنـي      
لغو کار مزدي و تحقق سوسياليـسـم       
کــامــال در تــحــوالت جــاري دنــيــا             
برجسته و محوري اسـت حـتـي اگـر             
توده مردم به حرکت درآمـده بـر ايـن            
واقعيـت آگـاه نـبـاشـنـد و صـريـح و                   
ــل                  ــت راه حـ ــواسـ ــم خـ ــيـ ــقـ ــتـ مسـ
سوسياليتسي طبقه کارگر را مطـرح       

وقتي جنبش اشغال خواسـت  .  نکنند
دمــوکــراســي مســتــقــيــم و دخــالــت          
مستقيم در سياست را طرح ميکنـد        
و اعــالم مــيــکــنـد آرزوهــاي مــا از              

صندوق راي بـيـرون نـمـي آيـد و يـا                   
وقتي انقالب مصر پـرچـم نـان آزدي           
کرامت انسانـي را بـلـنـد مـيـکـنـد،                  
ايــنــهــا هــمــه  نشــانــدهــنــده جــوهــر             
ســوســيــالــيــســتــي ايــن حــرکــتــهــا و           

 . تحوالت است
از نقطه نظر شيوه هـاي مـبـارزه            
نيز نقش طبقه کارگر تعييـن کـنـنـده         

شيوه هـاي مـبـارزه کـارگـري،          .  است
اعتصاب و پيکت و اشغال و کنـتـرل         
کارخانجات، شـيـوه هـاي مـدنـي و               
مـدرن و در عــيــن حــال کــارســاز و                
موثري است که ميتواند جـامـعـه را          
از سوق يـافـتـن بـه طـرف جـنـگ و                    
خونريـزي و شـرايـط يـک سـنـاريـوي                

يا بعبارت ديگـر  .  سياه مصون بدارد  
جنبشها و اعتراضات توده اي را از         
يک شورش و طغـيـان بـه سـطـح يـک                
مبارزه سازمانيافـتـه و هـدفـمـنـد و              

اعـتـصـابـات     .  قدرتمند ارتـقـا بـدهـد       
کــارگــري و اعــتــصــاب ســراســري و           
حمايت جامعه از ايـن اعـتـصـابـات             
مهمترين عامل و تضمين اينستکـه       
ارتجاع نتواند انقـالبـات را بـه خـون             

 .  بکشد و در هم بکوبد
به اين تريتب بايد گفت که طبقه       
کارگر هم از نظر مضون و مـحـتـواي       
جنبشهاي جاري و هم از نظر  شـکـل         
و شيوه هاي ايـن مـبـارزت جـايـگـاه               

 . تعيين کننده و برجسته اي دارد

بـه عـنـوان آخـريـن          :  محمد کـاظـمـي    
ــقــش احــزاب                  ــوال در مــورد ن ســئ
کمونيست کارگري در جـنـبـشـهـا و             

 انقالبات جاري چه نظري داريد؟ 
متاسفانه ناگزيريـم از    :  حميد تقوائي 

غيبت اين احزاب در انقالبات جـاري     
بخاطر غيبت چـنـيـن      . صحبت کنيم 

احزابي است که اين انقـالبـات حـتـي            
ــه مــثــل تــجــربــه مصــر                     ــجــا ک آن
ــد           پــيــشــرويــهــاي چشــمــگــيــري دارن
نميتوانند از طبقه حـاکـمـه خـلـع يـد              
کنند و آزادي و برابري و رفاه را بـراي     

. تــوده مــردم بــه ارمــغــان بــيــاورنــد           
انقالب در مصر کماکـان دامـه دارد         
ولي با کشمکشهاي زياد و سخـت و          
با آزمون و خطا به پيش مـيـرود، در        
حــالــي کــه اگــر يــک حــزب چــپ و                 
راديکال از نوع کمونيسم کارگري در     
مصر وجود داشت از همـان قـدم اول          

را "  نان  و آزادي و کـرامـت انسـانـي         " 
بطور زنده و مـلـمـوسـي و بـه شـکـل               
خواستها و شعـارهـاي مـعـيـن بـراي              
توده مردم معني ميکرد، انتـظـار و         
توقع مردم از سرنگوني حکومـت را     
باال ميبرد و چشم انـداز سـرنـگـونـي            

و نـه فـقـط          -کل نظام ديـکـتـاتـوري       
را در بــرابــر        -شــخــص ديــکــتــاتــور    
جـنـبـشـهـا و        .  جامـعـه قـرار مـيـداد         

انقالبات جاري به حزبي نـيـاز دارنـد            
که بتواند نماينده قدرت مردم بـاشـد       

و  توده مردم بتوانند بـه آن بـعـنـوان              
آلترناتيو حکومتي خودشان اعتمـاد     

حـزبـي کـه نـمـايـنـده            .  و اتکا کـنـنـد      
حکومت شورائي و دخالت مستقيـم      
توده مردم در حکومت و در تعـيـيـن       

به نـظـر   . سرنوشت سياسي خود باشد 
ــيــروزي و                 ــيــش شــرط پ مــن يــک پ
پيشروي اين انقالبات قدرت گـرفـتـن       
چـنــيــن احــزابــي اسـت و مــن فــکــر               
ميکنم زمينه هاي اجتماعي شـکـل      
گيري احزابي از نوع حزب کمونيـسـم     
کارگـري، احـزابـي کـه در رونـد ايـن                 
تحوالت شـکـل بـگـيـرنـد و بـه ايـن                   
انقالبات سمت و سو بدهند و بطـرف     
پيروزي هدايت کنند، کـامـال فـراهـم        

بــايــد امــيــدوار بــود و جــاي           .  اســت
ــادي هــم هســت کــه                امــيــدواري زي
شـرايـط اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي و                  
ــه                ــاســي حــاضــر، شــرايــطــي ک ســي
ضـرورت وجـود احـزاب کـمـونـيـسـم               
کارگري را به يک امر مـبـرم تـبـديـل             
کرده است، امکان عـمـلـي تشـکـيـل           

.  چنين احزابي را نيـز فـراهـم بـيـاورد           
ما به سهم خود و با تمام توانمان در         
ايران که حوزه مستقيم فعـالـيـت مـا            
هست و در هر جا که بتوانيـم تـاثـيـر           
بگذاريم تالش ميکنيم تا ايـن رونـد        
به پيش برود و کمونيسم کارگري بـه        
راس انقالبات و تحوالت جاري رانده    

 .* بشود

 

 ٢٣ روز سه شنبه اين هـفـتـه يـعـنـي                
ژوئــيــه پــاپ فــرانــچــســكــو رهــبــر              
كاتوليكهاي جـهـان بـه بـرزيـل سـفـر               

روشن است كه سفـر او در داغ         .  كرد
داغ تظاهراتهاي توده اي عليه دولـت    
اين كشور، فقط يك بازديد معمولـي      

. از يك كشور آمريكاي التـيـن نـبـود       
. او با هدفي كامال سياسي آمده بـود   

او آشكارا براي نجـات دولـت بـرزيـل           
از مخمصه تظاهراتهاي گسـتـرده بـه         

قصـد او    .  اين كشور سفـر كـرده بـود         
آشـكـارا ايـن بـود كـه رگ مـذهـبـي                   
مــردم را تــحــريــك كــنــد و فضــا را               
ــك گســســت در                   ــنــد و ي عــوض ك

. تظاهراتهاي توده اي ايـجـاد نـمـايـد          
در واقع نيز نقش كليسا و مـذهـب و         
پاپ در تمام قرون و اعصار از هميـن    

يك نقش متعفـن و    .  دست بوده است  

اما جنـاب  .  ارتجاعي و ضد مردمي 
پاپ فكر اين را نكرده بود كه عـلـيـه        
خود او در كشوري كه ادعا مـيـشـود     
بيشترين تعداد كاتوليكـهـاي جـهـان         
را دارد، تــظــاهــراتــي هــزاران نــفــره             
صورت گيرد و او را بـه مـخـمـصـه                 

گــزارش تــظــاهــرات را از        .  بــيــنــدازد
 : سايت يورونيوز بازگو ميكنيم

ــه             "  هــزاران نــفــر در اعــتــراض ب
هزينه باالي سفر پاپ فـرانـچـسـکـو،          
رهبر کاتوليکهاي جهان، بـه بـرزيـل،       
در اوج شـورشـهـاي مـردمـي عـلـيـه                
فساد دولتي و بحران اقـتـصـادي، در       
ريودوژانيرو و ديـگـر شـهـرهـاي ايـن              

تـظـاهـراتـي     .  کشور تظاهرات کردنـد   
که پاپ را مجبور کـرد تـا بـا هـلـي                 
کــوپـــتـــر وارد کـــاخ فـــرمـــانـــداري            

 .ريودوژانيرو شود

يـک دانشـجــوي مـعــتـرض مــي            
مسئله هـزيـنـه اي اسـت کـه            ” :  گويد

هزيـنـه   .  دولت براي اين سفر مي کند  
اي که معادل بيش از چهل مـيـلـيـون           

ايـن مـبـلـغ خـيـلـي            .  يورو شده اسـت    
شما مـي تـوانسـتـيـد آن را            .  باالست

بــراي بــهــداشــت و آمــوزش هــزيــنــه            
اين اعتراض مذهبي نـيـسـت،    . کنيد

بلکه سياسي است و هيچ ربـطـي بـه             
او به اينجا آمـده و بـراي       .  پاپ ندارد 

 “.او پول خرج شده است
ايــن ” :  ديــگــري هــم مــي گــويــد        
زنـده  .  وقاحت بايد فورا خاتـمـه يـابـد        

باد مـبـارزه مـردم بـرزيـل بـراي يـک                 
 “.زندگي شرفتمندانه تر

پــلــيــس از گــاز اشــک آور بــراي             
متفرق کردن تظاهرکنندگان مـجـهـز       

. به کوکتل مولـوتـف اسـتـفـاده کـرد            
برزيل با بيش از يـک صـد مـيـلـيـون                
کاتوليک، بيشترين تعداد پيروان ايـن    

 ."  مذهب را در جهان داراست
دو نكته در ايـن گـزارش كـوتـاه             

اوال .  هست كه الزم به توضيح اسـت     
از زبان يك دانشجو گفته ميشود كـه      

. اين تظاهرات ربطي بـه پـاپ نـدارد           

اين حرف به هردليل و مـالحـظـه اي           
كه بيـان شـده بـاشـد بـهـيـچ وجـه بـا                     

خود گـزارش  . واقعيت خوانايي ندارد 
ميگويد پاپ مجبور شـد مسـيـرش         
را كج كند و او را با هـلـيـكـوپـتـر بـه              

و كـل    . فرمانداري ريودوژانيرو بردند 
تظاهرات عليه هزينه كردن پول بـراي    

ــود       چــگــونــه چــنــيــن      .  ســفــر پــاپ ب
تظاهراتي ميتوانـد هـيـچ ربـطـي بـه              

 پاپ نداشته باشد؟ 
ــيــا آمــار         ــيــون     ١٠٠ ثــان  مــيــل

كاتـولـيـك در بـرزيـل از نـوع هـمـان                   
آمارهايي اسـت كـه در مـورد هـمـه               
كشورها بكار بـرده مـيـشـود و يـك               
مهر مذهبي به پيشاني هـمـه مـردم           
چـه مــذهــبـي و چــه ضـد مــذهــبــي                

اتفاقا بـنـا بـه آمـار         .  كوبيده ميشود 
بسيار جديد و قـابـل اتـكـاتـري طـي              
سالهاي اخير ميليونها نفر در بـرزيـل    
و كشورهاي ديگر آمـريـكـاي التـيـن         

اكـثـرا   .  از مذهب كاتوليك بريده انـد      
بي خدا شـده انـد و شـمـاري هـم بـه                     
شاخه هـاي ديـگـري از مسـيـحـيـت                
نظير مسيحيت اوانجليك كه نسبـتـا       

و يـك    .  جديدتـر اسـت پـيـوسـتـه انـد             

دليل اساسي اين گسست از مـذهـب         
كاتولـيـك افشـاي فسـاد گسـتـرده و               
مزمن در ميان كشيشان كاتوليك و       
كليساهاي كاتوليـك بـوده اسـت كـه            
بــيــشــتــر آنــهــا مــربــوط بــه تــجــاوز             
كشيـشـان بـه هـزاران و دهـهـا هـزار                  

همين جنـاب پـاپ     . كودك بوده است 
ــيــز مــثــل پــاپ ســلــف خــود در                   ن
الپوشاني اين نـوع تـجـاوزات دسـت           

بعالوه بنا به گزارشهـاي  .  داشته است 
متعـدد پـاپ فـرانـچـسـكـو كـه زاده                 
آرژانـتـيـن اسـت در دوره حـكـومــت               
ژنـرالـهــا بـا آنـهـا در دسـتــگـيـري و                    
كشتار مخالفين در موارد متعـددي      

و اخـبـار ايـن        .  همكاري كـرده اسـت      
پاپ و كـلـيـسـا را         "  شيرين كاريهاي" 

همه مردم شنيده انـد و مـيـدانـنـد و               
بارها در مورد آنها ابراز انزجار كـرده     

حقيقت اينست كه مذهب فـقـط    .  اند
بلكه ابـزار  .  ابزار تحميق مردم نيست 

تجاوز، ابزار دزدي، و عصـاي دسـت         
اقليت مفتخور حاكم است و هميشـه    
كـمـابــيـش هـمــيـن نـقــش را داشـتــه                 

 .*  است

 تظاھرات ھزاران نفره 
 عليه سفر پاپ به برزيل

 كاظم نيكخواه
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نه به كندي يـك روز كـه بـه سـرعـت                 
دقايق، يـك انسـان بـا آتـش گـلـوـلـه                   
انساني ديگر بـه خـون كشـيـده مـي               

نـه بـه هـمـيـن          .  شود و جان مي بـازد   
سرعت، كه در ابـعـادي كـمـتـر، امـا               
فاجعه بارتر مدام در بخش مـعـيـنـي         
از اين كره خاكي زيبا، گروهي هـدف     
بمب گذاري قرار مي گـيـرنـد و جـان             

كشتـار جـمـعـي و مـرگ            .  مي بازند 
ساالنه صدها پناهجو كه براي دسـت   
يافتن به كشوري امـن تـر جـان مـي              
بــازنــد را بــه ايــن تــراژدي انســانــي               

ايــن پــايــان مــاجــرا      .  اضــافــه كــنــيــد   
آمـار اعـدام هـاي دولـتـي و              .  نيست

همچنـيـن مـرگ كـودكـان را از بـي                 
بهداشتي و از كمبـود مـواد غـذائـي            

آنگاه اين خبر بظـاهـر   .  در نظر بگيرد 
جـرج زيـمـرمـن،       .   عادي را بشنـويـد    

ــه ســال       ۲۶  ســالــه، روز         ۲۹   فــوري
 در فلوريدا بـه سـوي تـريـوان         ۲۰۱۲ 

 ۱۷ پـوسـت        مارتين، نـوجـوان سـيـاه       
ساله شليک کرد و اين نـوجـوان را بـه         

 . قتل رساند
آيا يك لحظه وقت بـراي مـا كـه            
شنوندگان و بينندگان بـي گـنـاه ايـن           
خبر هستيم خواهد ماند تا بنشينيـم     
و با فرصت كافـي بـه ايـن مـوضـوع             
فـكـر كـنـيـم كـه چـرا در آمـريـكــاي                    

چـنـيـن    "  سرزمين فرصتهاي طالئـي  " 
جـنــايــاتـي رخ مـي دهــد؟ جــنــايــت             
بخاطر تنفر نژادي در سرزميـنـي كـه       
ــژاد                  رســمــا بــرده داري كــه مــادر ن
پرستي در آمـريـكـا اسـت بـرافـتـاده                

بيـاد داشـتـه بـاشـيـم تـقـريـبـا                 .  است
 ۱۸۶۳  سـال پـيـش، در سـال             ۱۵۰ 

آبراهام لينکلن شانـزدهـمـيـن رئـيـس          
اي مشـهـور        جمهور آمريكا اعالميه 

به اعالميه آزادي صادر کـرد کـه بـه            
موجب آن تمامي بردگان مستقر در        
ايالت هاي موتلف آزاد شـدنـد و بـه             
دنبال آن و بر پايه سيزدهمين مـتـمـم        

(قـانــون اســاســي ايـاالت مــتــحــده             
داري در سراسـر کشـور      برده)  ۱۸۶۵ 

 .ممنوع شد
 

 سـالـه بـقـتـل          ۱۷ چـرا ايـن نـوجـوان           
 رسيد؟

خانواده اين نوجوان بعد از رفع اتـهـام     
قـتـل عـمـد از جـرج ريـمـرمــن مــي                   

از صدور حکم تبرئـه قـاتـل      :  " گويند
مـادر  ".  فرزنـدشـان شـوکـه شـده انـد            

تريوان در واکنش به بـرخـي ادعـاهـا            
که گفته بودند جرج زيمرمن بدون در     
نظرگرفتن مالحظات نژادي و سـيـاه         
پوست بودن تريـوان مـارتـيـن وي را             

مطرح کردن چنين :  کشته است گفت  
موضوعاتي به جوک شـبـاهـت دارد          

 ٩١١ چون جرج زيمرمن در تماس با   
شماره تلفـن پـلـيـس فـوريـت هـاي              ( 

دربـاره يـک نـوجـوان سـيـاه             )  آمريکا
پوست كه مشكـوك بـه دزدي اسـت             

هـمـيـن کـه او بـه            . صحبت کرده بود 
سياه پوست بـودن پسـرم اشـاره کـرد             

ــژاد او اســت                 ــه ن او .  خــود اشــاره ب
همچنين اشاره مي كـنـد پسـرم حـق             
داشت به فروشگاه برود و خريد بکند   

 .و سالم به خانه بازگردد
 دليل تعقيب و سـپـس بـه قـتـل             

. رسـيـدن ايـن نـوجــوان روشــن اســت             
سياهان آمريكا مـظـنـونـيـن بـالـقـوه              
دزدي و خشونـت و خـريـد و فـروش               

اگـر سـيـاه بـدنـيـا           .  مواد مخـدر انـد     
بـيــائــي، در حــاشــيـه جــامــعــه قــرار             
بگيري و فرصـتـي بـراي رشـد بـرابـر                
نداشته بـاشـي و الـبـتـه مـثـل آقـاي                   
اوباما شانس اين را نـداشـتـه بـاشـي              
كه سناتور و سپس رئـيـس جـمـهـور              
بشوي طبعا مهر شرارت، خطرناك و     

امـا  .  دزد بر پيشاني خواهـي داشـت       
همه سياهان بـراي هـمـه عـمـر خـود                
چنين داغي بر پـيـشـانـي نـخـواهـنـد               

وقتي بـه عضـوي از طـبـقـه              .  داشت
ممتاز جامعه بدل شويد و صد البتـه      
در رسانه ها و مـحـيـط زنـدگـي تـان              
شهره خاص و عام گرديد، آنگاه نگاه     

. ها و قضاوت ها تغيير خواهد كـرد       
شما مي توانيد موقعيت مـمـتـاز و           
برتر خود را با پول و شهرت مطالـبـه       

 .كنيد و بدست بياوريد
عكس العمـل بـه حـكـم دادگـاه              

بخش وسيـعـي   . اما، غرور آفرين بود 
از مردم آمريكا فـارغ از تـفـاوت در            
رنگ پوست و نـژاد، بـعـد از تـبـرئـه                
جــرج زيــمــرمــن در يــکــصــد شــهــر              
آمريکا به حکم دادگـاه اعـتـراضـات          

مـعـتـرضـان     .  گسترده اي برپا كـردنـد   
خواسـتـار تشـکـيـل پـرونـده تـوسـط                

. دولت مرکزي عليه زيمرمـن شـدنـد        

همچنين اوباما در مورد راي دادگاه       
 .نيز از خود واكنش نشان داد

واكنش اولـيـه بـاراك اوبـامـا بـه              
راي صادره، احترام به راي دادگـاه و           
حفظ آرامش درباره نـتـيـجـه دادگـاه            

در واكنش بعدي وقتـي  . زيمرمن بود 
حجم عظيم اعـتـراضـات را ديـد بـه               
روي صحنه آمد و با اندوهـي كـه بـر          

وقتي براي . " چهره داشت چنين گفت  
بار خبر مرگ تريوان مـارتـيـن          اولين  

ــم او                       ــفــت ــا خــود گ ــدم، ب را شــنــي
حـاال  .  توانسـت پسـر مـن بـاشـد             مي

مي خواهم بگويـم تـريـوان مـارتـيـن             
 سـال پـيـش        ۳۵ توانست من در      مي

به حكم موقعيت طـبـقـاتـي و       "  باشد
اقتصادي بـايـد در جـواب بـه آقـاي                
اوباما گفت متاسفانه شـايـد يـك در         
ميليون چـنـيـن امـكـانـي بـراي ايـن                 

او .  نوجوان نگون بخت مـمـكـن بـود        
 .متعلق به طبقه ممتاز جامعه نبود

 

 دادگاه هاي جانبدار
 ساله كـه مـعـلـوم مـي          ۱۷ يك جوان   

شود حتي يك چاقو در جـيـب نـدارد           
توسط يك گارد مسلح تحت تعقيـب    
قرار مي گيرد و در يـك مـوقـعـيـت                

دادگـاه  .  نابـرابـر بـه قـتـل مـي رسـد               
فلوريـدا اتـهـام قـتـل عـمـد را نـمـي                    
پذيرد و اعالم مي كند جرج ريمرمن     
در دفاع از خود تريوان مارتين را بـه      

از سوي ديـگـر در     .  قتل رسانده است  
يك اقدام ديگر كـل هـيـئـت حـاكـمـه               
آمريكا، از رئيس جمهوري تا دادگاه     
ها و از سازمان سـيـا تـا اف بـي آي                
جملگي يك صدا و مـتـحـد بـا اسـم                

" خـطـر بـراي امـنـيـت مـلـي              " آشناي  
عليه ادوارد اسنودن بسيـج شـده انـد         

. تــا او را بــه آمــريــكــا بــرگــردانــنــد             
اسنودن شـخـصـي اسـت كـه اسـنـاد                
فراواني  فاش كـرده اسـت كـه نشـان               
مــيــدهــد دولــت آمــريــكــا چــگــونــه           

مــكــالــمــات تــلــفــنــي و ايــنــتــرنــتــي          
شهروندان آمريكـا را رد يـابـي مـي               
كــنــد و زنــدگــي خصــوصــي هــمــه               

در .  آمريـكـائـيـان را زيـر نـظـر دارد               
مـقـابـل ايــن جـاسـوســي آشـكـار در                
زنـــدگـــي خصـــوصـــي شـــهـــرونـــدان         
آمـريـكـائـي تـوسـط دســتـگـاه هــاي               
امـنــيــتـي و دولـت آمــريـكــا، جــاي              

. محكوم و متهم عـوض مـي شـود           
بجاي اينكه سيستم قضائي آمريـكـا     
دولــت و نــهــاد هــاي امــنــيــتــي را                
محكـوم كـنـد، در كـنـار دولـت يـا                   
همان قدرت حاكمه قرار مي گيـرد و      
خواهان استرداد اسنودن به آمـريـكـا         

هميـن  .  به منظور محاكمه مي شود   
دوگانگي نشان ميدهد در همه جـاي      
دنيا و از جـملـه در ايـاالت مـتـحـده                
آمريكا، قانون و دادگاه و امـنـيـت و       
عدالت چيزي جز بازتاب و انعـكـاس         

تنها در   .  قدرت هيئت حاكمه نيست 
يك جامعـه آزاد و بـرابـر كـه اسـاس                 
زندگي بشر بر پايه استثمار بنا نـمـي      
شـود، كـرامــت انسـانـي بـر زنـدگــي               

 .انسان حاكم مي شود
 

از لغو برده داري تا جان سختي نـژاد          
 پرستي
 ميلـيـون   ۴  سال پيش، بيش از ۱۵۰ 

برده در آمريكا وجود داشـت و بـرده            
داران مــالــك مــطــلــق زنــدگــي ايــن             

امـا  .  جمعيت عظيم انسـانـي بـودنـد        
طـبـقـه    .  الزم بود بـرده داري بـرافـتـد          

ثروتمند و اشراف در اياالت جـنـوبـي     
حاضر نبودند نظام جديد صنعتـي و         
بازرگاني اياالت شمالي كه بـرده هـا          
را رهـا كــرده و بــه كـارخــانـجـات و                 
كارگري روي آورده بودند، جايـگـزيـن     
نظام اقتصادي آنان گردد و به همـيـن      
جهت در حفظ سيستـم بـرده داري و          
حفظ پنبه زارهاي خـود اصـرار مـي           

مـالـكـيـت بـرده نـه تـنـهـا                .  ورزيدنـد 
نيروي كار و انساني اياالت جـنـوبـي        
را تشكيل مي داد بـلـكـه خـود يـك               
منبع ثروت و درآمد بـه شـمـار مـي            

برده يك كاال محسوب و خريد .  رفت
جـامـعـه جـديــد       .  و فـروش مـي شـد         

صنعتي آمريكا نياز به نـيـروي كـار            
ارزان را با همه وجود خود حس مـي          
كرد و الزم ديـد بـردگـي را در ايـن                   

جـنـگ داخـلـي       .  كشور ملـغـي كـنـد       
 شروع و تا ۱۸۶۱ آمريكا كه درسال  

 به طـول انـجـامـيـد حـاصـل              ۱۸۶۵ 
يـك نـيـروي كـار         .  چنين نـيـازي بـود      

چهار ميليوني از بردگان قرار بود بـه      
كارگران جامعه مدرن سرمايـه داري       
آمريكـا بـدل شـونـد و بـا شـكـسـت                    
جنوب در جـنـگ داخـلـي آمـريـكـا                

 مـلـغـي      ۱۸۶۳ بردگي رسما در سال  
 .گرديد

بردگي ملغي گرديد اما نـگـاه و       
عمل نژادپرستانه تا همين امـروز بـه        

وقــوع .  عــمــر خــود ادامــه مــيــدهــد        
جنگ جهاني دوم و شرکت گسـتـرده        
سياهپوستان در مـقـابـل فـاشـيـسـم،            
موقعيت اين بخش از جامـعـه را در        

. تحوالت داخلي آمريکا تغـيـيـر داد      
بار اول نيـروي كـار ارزان و ايـن بـار                 
نيروي نظامي فراوان و البته از نـظـر          
انساني براي طـبـقـه حـاكـمـه كـمـتـر                 

اوليـن  .  ارزشمند باعث اين تغيير شد 
گام براي ارتقاي موقعيت اجتمـاعـي      
آنـان، بـا ادغـام واحـدهـاي نـظـامــي                
سياهپـوسـتـان در ديـگـر واحـدهـاي               

 ۱۹۴۵ ارتــش آمــريــکــا در ســال               
سپـس ديـوان عـالـي         .  صورت گرفت 

فدرال اياالت متحده آمريکا در سـال     
 بـا صـدور حـکـمـي جـدايـي                ۱۹۵۴ 

نژادي در مـدارس را غـيـر قـانـونـي                
اين حکم سـيـاهـان را از          .  اعالم کرد 

يک تبعيض نارواي تـاريـخـي نـجـات          
اين هم البته پايان نژاد پـرسـتـي      .  داد

 .در آمريكا نبود و نيست
مقاومت در برابـر  ۱۹۶۰ تا سال  

هـاي سـابـقـا          ادغام نژادي در ايـالـت       
برده دار هـمـچـنـان بـه شـکـل جـدي                  

سيـاهـان هـمـچـنـان از           .  ادامه داشت 
ورود به امـاکـن مـخـصـوص سـفـيـد              
ــاشــگــاهــهــا،               پــوســتــان از جــملــه ب

. ها و بارها مـحـروم بـودنـد            رستوران
حتي در برخي از شهـرهـاي جـنـوب،            
سياهپوستان حق نـداشـتـنـد بـر روي            
صندلي مخصوص سفيد پوستان در    

. هاي عـمـومـي بـنـشـيـنـنـد               اتوبوس
 در ۱۹۵۵ اقدام روزا پارکس در سال  

شهر مونتگمري ايالت آالبـامـا روح         
اي به مـبـارزات سـيـاهـپـوسـتـان               تازه
پارکس در اقدامي شـجـاعـانـه،       . داد

ــي                    ــنــد شــدن از روي صــنــدل ــل از ب
مخصوص سـفـيـد پـوسـتـان در يـک               
اتوبوس عمـومـي خـودداري کـرد و             

ايـن  .  توسط پـلـيـس دسـتـگـيـر شـد              
اقدام، خشم سياهان را شـعلـه ور تـر             

مارتين لوتر کينگ يک تحريـم   .  کرد
چند ماهه را عليه سيـسـتـم حـمـل و           

 نژاد پرستی در آمريكا سرسخت و پابرجا
 درباره مرگ تریوان مارتین، نوجوان سیاهپوست در آمریکا

 كيوان جاويد

 

 

 



 6 ١٣٩٢  مرداد  ٤ انترناسيونال 

 شـب    ۱۰ تيرماه سـاعـت حـدود        ۲۴ 
يک زن حـزب الـلـهـي از           .  تهران است 

مسجد روانه خانـه اش هسـت و دو             
زن را مي بـيـنـد کـه در خـانـي آبـاد                    
تهران بـدون روسـري و در حـالـيـکـه                 
فقط شال بر گردن انداخته اند بسـوي      

اين زن حـزب  .  ماشينهايشان ميروند 
اللهي و هـمـکـارانـش جـزو كسـانـي                
است كه سالهاي سال بـه زنـان حـملـه          
کرده و کتک زده و آنها را روانه زنـدان     
کرده اند تا برادران اسالمـي شـان بـه          

امـا  .  تن و بدن اين زنان تجاوز کنـنـد     
حزب اللهي ها اينک مظلوم  شـده و         
فقط سعي ميکنند با نگـاهشـان در          
ابتدا به  زنان بفهمانند کـه کـار بـدي           
ميکنند، و آن زنان نگاه بدتر تحويل       
مــيــدهــنــد، ســپــس وارد گــفــتــگــو            
مــيــشـــونــد و پـــاســخ درخــور را                   

از خـود خـانـم فـراهـانـي             .  ميگيرنـد 
 تيرماه در خـانـي   ۲۴ حزب اللهي که   

 : آباد تذکر داده و ادب شده، بشنويم
من روزه بـودم و بـراي         :  فراهاني

اقامه نماز و صرف افطار، هـمـراه بـا        
ام بـه مسـجـد رفـتـيـم                 سالـه ۳ فرزند  

 شــب بــود در       ۱۰ سـاعــت تــقـريــبـاً        
آمـدم داخـل        مسير کـه داشـتـم مـي          

 نــفــر خــانــم را ديــدم کــه               ۲ کــوچــه    
هـاي خـود را دور گـردنشـان               روسري

انداخته بودند و داشـتـنـد بـه سـمـت               
رفـتـنـد، ظـاهـرشـان            ماشينشان مـي   

تعجب آور بود، اول سـعـي کـردم بـا               
نگاه هشداردهنده، بـاعـث شـوم کـه            
حجابشان را رعايت کننـد امـا آنـهـا           

اي را تـحـويـل مـن              نگاه طلبکـارانـه   
دادند، در مرحلـه بـعـد سـعـي کـردم               
يادآوري کنم که آنها در کجا زنـدگـي      

کنند و فقط خطاب به آنها گفـتـم     مي
هـا آيـا ايـنـجـا ايـران                ببخشيد خانم ” 

ايرانـه کـه     ” جواب دادند که “ نيست؟
بـه نـظـر شـمـا نـبـايـد               ” گفتم “  ! ايرانه

حداقل، تابع قوانين کشوري بـاشـيـم         
امـا  “  کـنـيـم؟      که در آن زنـدگـي مـي          

ديگر جواب اين سوالم را ندادند و بـه   
هـايـي بـود کـه نـثـارم                جاي آن مشت 

 .کردند مي
توجه کنيد که خواهر زينب ادب    
شــده مــثــل ســابــق ديــگــر بــه آنــهــا               

حجـابـت را رعـايـت کـن،            :  نميگويد
اينجا قوانين اسالمي است و اگر بـه        
حـرف مـا عــمـل نـکـنــي مشـت بــر                 
دهانت ميکوبيم و چنين و چـنـانـت           

بلکه فقط ميگويد حداقـل  .  ميکنيم
تابع قوانين کشوري باشيم کـه در آن       

ايـن کـامــال از       .  زنـدگــي مــيـکــنــيـد     
موضع ضعف است و بـايـد در ايـن               

. ديالوگ کوتـاه قـدرت زنـان را ديـد             
قدرت مردم ايران را ديد و بـا صـداي      
بلند اعـالم کـرد کـه ديـگـر ريـش و                  

اين يک اتـفـاق     .  شان ريخته است   پشم
خودشان مـيـگـويـنـد در          .  مهم است 

 ۲۴  و     ٣ ۲ عــرض دو روز يــعــنــي           
تيرماه در دو نقطه تـهـران زنـان ايـن               
مبارزين سرسخت دفاع از حرمـت و       
آزادي، دو زن حزب اللهي بي ادب و         
وقيح را با کتک زدن سـر جـاي خـود             

و من اضافه ميکنم ايـن    . نشانده اند 
فقط مـواردي اسـت کـه خـبـرگـزاري              
فارس آنرا مطرح کرده، دهها و دهها     
مــورد از ايــن واقــعــه در روزهــاي                
گـذشــتـه پـيــش آمــده و در مــديــاي               
اجتماعي خبرش منتشر شده  و ايـن     
فقط نوک کوه يخي است که رژيـم را          
در نهايت به بن بست کشانـده و يـک             

 . روز سرنگونش خواهد کرد
در هر دو مورد خواهـران زيـنـب          
کم دل و جرات، رزمي کارهـايـي کـه            

خودشان ميگويند درس کتک زدن و     
بـي حـرمــتــي و حـملــه کـردن را در                  
مکتب حکومت اسالمـي آمـوخـتـه         
اند، جرات نميکنند دست از پا خطـا     

ــد   ــن ــن ــر دو مــورد کــه                 .  ک و در ه
خــبـــرگـــزاري فـــارس ايـــن ســـايـــت            
عزيزکرده سپاه پاسداران بـا مـظـلـوم           
نمايي از بربادرفتن قوانين ممـلـکـت        
و يا کتک خوردن زنان حـزب الـلـهـي              

اين زنان بي حـجـاب و       .  حرف ميزند 
منزجر از حجاب هستند که در ايـن           
مشاجرات حرف نهايي را مـيـزنـنـد،        
در هر دو مـورد مـردم از ايـن زنـان                 
دفاع مـيـکـنـنـد و حـتـي در جـايـي                   

اراذل و   " خبرگزاري فارس ميـگـويـد        
اوباش جمع شده و از زنان بي حجاب       

در حـالـيـکـه دو زن           " .  دفاع کـردنـد   
حزب اللهي از دفـاع صـد در صـدي             
مردم و حـاضـريـن در مـحـل وقـوع                

" بدحجابان و بـي حـجـابـان      " حادثه از   
ميگويند، از نوعي فلج بودن بسـيـج     
و نيروهاي انتظامي و سـرکـوبـگـران          

 . نيز حرف ميزنند
خبرگزاري فـارس از ايـنـکـه آيـا             
همه اين اتفاقات در مقابـل چشـمـان         
فرزند سه سالـه شـمـا اتـفـاق افـتـاد،                 
سوال ميکند و خـجـالـت نـمـيـکـشـد            
بگويد کـه خـود ايـنـهـا و پـاسـداران                 
کثافت اسالمي در مـقـابـل چشـمـان           
هزاران پـدر و مـادر فـرزنـدانشـان را               
شکنجه ميکردند و به فرزنـدان آنـهـا       
تجاوز کرده و هـزاران خـانـواده را بـا              
کشتـن فـرزنـدانشـان تـا ابـد داغـدار                
کرده و جناياتشان تـا هـمـيـن امـروز             

طـبـعـا    .  غير قـابـل تـوصـيـف اسـت            
حزب اللهي مزبور بايد بفهـمـمـد کـه          
با همراه داشتن فرزندش ديگر نبـايـد         
جرات کند دست از پا خـطـا کـرده و            

در زندگي ديگران فضولي کرده و بـه       
 .  آنها در خيابان تذکر دهد

ميگويـنـد بـايـد در ايـن مـورد                
حرف زد و چاره انديشيد و شنيدم در       
ــس                 ــرار اســت مــجــل ــا ق   ايــن روزه

شان در مورد اين وقايع جلسـه       كذائي
 . گذاشته و چاره انديشي کند

 و چاره مجلس و منبر و خامنه اي    
روحاني و احمدي نژاد و رفسنـجـانـي       
و همه اين جنايتـکـاران ايـنـسـت کـه             
دسـت از سـر مــردم ايـران بـردارنــد،               
دست از سر زنان بردارند و گـورشـان            

اينرا بـايـد در مـجـلـس            .  را گم کنند  
 . تان قبول کنيد و بفهميد کذايي

جمهوري اسـالمـي ايـران بـه تـه              
بي دليل نـبـود کـه      .  خط رسيده است 

خــامــنــه اي ايــن بــار بــه انــتــخــاب               
روحاني رسيد، چرا که ايـن مـردم بـا             
انزجار از سي و چند سـال حـکـومـت          
اسالمي، با انزجار از فقر و نـداري و        
نــبــود کــوچــکــتــريــن امــکــان نــفــس          
کشيدن و زندگي کردن، و با فرهنـگ    
و سنت و عقايد پيشرفـتـه در عـمـل             
مــهــر بــاطــل بــر اســالم و قــوانــيــن               
اســالمــي و حــکــومــت اســالمــي و           
مشتي آخوند ريش و پشم دار وقـيـح         
و جــانــي زده انــد و خــامــنــه اي و                   
دستگاه جنـايـت اسـالمـي مـجـبـور              
است آخوند رنگ بزند و لـبـخـنـد بـر              
لبش بنشاند و صـداي نـکـره اش را              
کمي ظريف تر کند تا بتوانـد جـلـوي       

امـا  .  واژگون شدن کشتي را بـگـيـرد        
مردم نيز اين وضعيت و ايـن در هـم           
ريـخـتــگـي و ايـن بــه گـل نشـسـتــن                    
کشتي اسالم و حکومت اسالمي در       

مـردم در عـمـل        .  ايران را مي بينـنـد   
مشغول سرنگون کردن حکومـت در        

 . کوچه پس کوچه ها هستند
در همه جا جنبش و شور و شوق   

ــا           .  اســت جــنــبــش کــارگــري ايــران ب
گامهاي استوار و با قـدرت در حـال           

اعتصاب ميکننـد و    . پيشروي است 
اولين مورد پس زدن حکومتيـهـا را         
در پيروزي کارگران زاگرس کردستـان   

در  مـيـان     . همين روزها شاهد بوديم 

رهبران و دست اندرکاران اين جنبـش     
 . صحبت از اعتصابات سراسري است

زنان بعنـوان نـيـمـه جـامـعـه کـه                
اولين حمالت حکومت عـلـيـه آنـهـا            
بـود و ســمــبــل و بــيــرق حــکــومــت               
اسالمي تحميل حجاب بر سرشـان و      
کنترل کردن زنان از اين طريق بود بـا      
پس زدن و پـرتـاب کـردن حـجـابـهـا،               

 . رژيم را عمال دارند مي اندازند
ايـن اوضــاع را بــايـد ديــد و بــه               

پيام خـانـي آبـاد و          .  استقبال آن رفت  
پونک و پيام کارگران و دانشجويان و     
زنـدانـيــان سـيــاسـي کــه در بــدتـريــن               
شـرايــط روزانــه مــبــارزه مـيــکــنــنــد           

پيش بسوي سرنـگـونـي ايـن       :  اينست
 . بساط جنايت و رذالت اسالمي

رژيم اسالمي را مـيـتـوانـيـم بـا               
. سرعت و با قدرت سـرنـگـون کـنـيـم         

مـا مـردمـي      .  اين امکان پذير اسـت    
هستيـم کـه زخـم سـي و پـنـج سـال                     
حکومت اسالمي را بر تـن و روح و         
روان خود داريم، و ميدانيم که با چـه     

هــمــيــن .  هــيــواليــي طــرف هســتــيــم      
هيوالي جنايتکـار و بـيـرحـم را مـا               

بـي دلـيـل      .  عمال به زانو در آورده ايم 
نيست ارگان سپاه پاسداران به غـلـط        
کردن مي افتد و ديگر دستور حـملـه      
شبانه به منازل و تجـاوز بـه زنـان را              
نميدهد بلکه فقط ميگـويـد حـداقـل        
قوانين مملکت را رعـايـت کـنـيـد و            
پاسخ ما ايـنـسـت ايـن قـانـون را بـا                  
سپاه و آخـونـد و مـعـمـم و مـکـالي                 

. اسـالمـي بـه گـور خـواهــيـم سـپــرد               
انقالب در ايران چـهـره زنـانـه دارد و              
بسيار آزادي خواهانه و مدرن خواهد       

اين انقالب چهره منـطـقـه و بـه          .  بود
 . نوعي جهان را تغيير خواهد داد

زنده باد زنان آزاده و شجاعي کـه     
روزانه حزب الـلـهـي هـا و خـواهـران                

 . زينب را ادب ميکنند
ــاب کــردن                ــيــش بســوي پــرت پ

 حجابها در همه جا
پــيــش بســوي ســرنــگــون کــردن          

 حکومت اسالمي
  ٣ ۲۰۱  ژوئيه ۲۴ 

 کتک خوردن 
 !يک خواھر زينب ديگر

 مينا احدي 

 

نقل عمومي در ايالت آالباما شـکـل       
جـنـبـش    " اين اعتراض سپس به   .  داد

در سـال    .  تـبـديـل شـد      "  حقوق مدنـي  
بــا "  قــانــون حــقــوق مــدنــي      " ۱۹۶۰ 

هدف رفع تبعيص نژادي به تصـويـب       
 .رسيد

نـظـام سـرمـايـه داري بـا قــدرت               
تمام و به انقالبي ترين شيوه مـمـكـن        
نظام هاي ماقبل خود را جارو كرد و       

هر آنچه سد راه پـيـشـروي    . از بين برد 
اين نظام بوده است هر چند قديمي و       
جان سـخـت در بـرابـر مـنـطـق سـود                  

. نتـوانسـت چـنـدان مـقـاومـت كـنـد               

امروز نظام سرمايـه داري حـاكـم بـر             
و بـه    .  همه كشور هـاي جـهـان اسـت          

نظام سـرمـايـه داري        (*)" اين معنا  
مسبب و عامل بقاء کليـه مصـائـب       

فقـر و    .  گريبانگير انسان امروز است   
محروميت، تـبـعـيـض و نـابـرابـري،              
اختناق و سرکوب سياسـي، جـهـل و         

خرافه و عقب مـانـدگـي فـرهـنـگـي،              
بـيـکــاري، بـي مسـکــنـي، نــاامـنــي              
اقتصادي و سياسي، فساد و جنايـت      
همه و همه محصوالت گـريـزنـاپـذيـر          

همه محروميت هـا در      . اين نظامند 
اين جامعه محتوا و معناي جـديـدي     
متناسب با نيازهاي جهـان سـرمـايـه         

داري يافته انـد و هـر روز از نـو در                   
متن سرمايه داري مدرن امـروز، بـه          
عنوان اجزاء اليتجزاي اين نظام، بـاز      

 ."  توليد ميشوند
 –بنقل از يـك دنـيـاي بـهـتـر                (*) 

برنامه حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري               
 ايران
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گزارشي از شبکه يورو نـيـوز بـه نـام             
تصاويري از محله "  روياهاي ماندال" 

ــالت                ــحـ ــو و مـ ــووتـ ــروف سـ ــعـ مـ
مهاجرنشين ژوهانسبورگ افـريـقـاي       
جنوبي نشان داد که عمق فـاجـعـه را         
بعد از بيست سال سرنگوني آپارتايـد   

تصوير کودکان فقر در   .  نشان ميداد 
محالت که هيچ نشانه اي از زنـدگـي     
شايستـه انسـان نـداشـت بـيـنـنـده را                 

اين شبـکـه بـالفـاصـلـه         .  تکان ميداد 
در روز سه شنبه بـعـد از پـخـش ايـن             

 No Commentگزارش برنامـه     
در اين گزارش کوتاه، .  را پخش کرد   

سواران ارتش سلطـنـتـي انـگـلـسـتـان            
شتابان توپها را مستقر کردنـد و بـه            
ميمنت تولد نتيجه ملـکـه الـيـزابـت         

 توپ شليک کردند، يـک تصـويـر      ۴۱ 
در يـک    .  واضح از دنيـاي امـروز مـا         

سو کودکاني که در فقر و بدبختـي و      
نکبت پا به اين دنيا ميگذارند و در      
سوي ديگر نوزادي بدنيا نيامده همه       

. امکانات زندگي برايش فراهم اسـت   
دوربینهای رسانه هاي خبري جـهـان       
به  در بيمارستاني زوم بـود کـه قـرار          
بـود نـوزاد در آغـوش پـدر و مــادر                 
خوشبخت بيرون بيايد و به يـکـي از            

نـوزاد  .  چند کاخ سلطنتي بـرده شـود     
بي آنکه خود بخواهد از هـم اکـنـون             
پادشاه آينده انگلستان اسـت و قـرار           
است او را طوري تربيت کنند کـه در      
آينده آمـاده تـبـديـل شـدن بـه نـمـاد                    

الـبـتـه    .  تبعيض و مفت خوري شـود      
نـمـاد   : " اين رسانه ها تاکيد ميکننـد  

 !" وحدت يک ملت
روزانه در اين جهان صدهـا هـزار      

هــمــکــارم .  نـوزاد بــدنــيــا مــي آيــنـد         
چيزي نـمـانـده بـود         : " تعريف ميکرد 

که همـسـر و فـرزنـدم هـر دو کشـتـه                   
شوند چرا که تامين اجتماعـي نـمـي          
خواست هزينه يک عـمـل سـزاريـن را           

 ساعت تمام من را ۱۲ . متقبل شود 
پشت در بـخـش نـگـه داشـتـنـد، نـه                   

بخاطر ايـنـکـه مـرد بـودم و ازنـظـر                  
بـلـکـه    !  شرعي مثـال اشـکـال داشـت         

" زائـو " هيچ کس را نميگذاشتنـد تـا         
هــيــچ وســيلــه     .   را هــمــراهــي کــنــد      

. ارتباطي نبود جز يک تلـفـن داخـلـي       
هر بار کـه زنـگ مـيـزدم پـرسـتـاري                 
! ميگفت مادر حـالـش خـوب اسـت           

هر چه انـتـظـار      !  درد شروع شده است 
طوالني تر ميشد اخبار زايـمـان نـيـز         

خانواده هاي ديـگـري هـم      .  ترسناکتر
که منتظر بودند هـر کـس يـک خـبـر             
هولناک از مرگ مادر يا نوزاد يا هـر      

مادري که هـمـپـاي    .  دو آنها ميگفت 
من از صبح منتظر زايمان دخـتـرش        
بود، از شـنـيـدن ايـن اخـبـار کـامـال                  
آشفته شد، مرتب خـودش را نـفـريـن          
کرد تا اينکه طـاقـتـش طـاق شـد و                
دخترش را بـا هـمـان حـال تـرخـيـص                

در همين اوان خبر رسـيـد     . کرد و برد 
و فـرداي    !...  که فرزند به دنـيـا آمـد         

آنروز فهميدم که هـمـسـرم  مـتـوجـه               
ميشود که نوزادي که در شکـم دارد       
نفسش به شماره افتاده است و بـا آن         
حال با پرستاران درگير ميشود و بـه       
زور ميتواند آنها را متقاعد کند کـه     

اين داستان مطمـئـنـا    . " سزارين کنند 
به اشکال مختلف در سـراسـر جـهـان           
دارد در هر ثانيه تکرار ميشود چـون     
دولتهاي سرمايه داري نمي خواهـنـد       
هزينه کنند، هزينـه اي کـه قـبـال از                
حقوق امثال ما هـر مـاه کسـر شـده               

ــن                  .  اســت ــعــد از هــمــه اي ــازه ب و ت
ماجراها اگر نوزاد زنده متولـد شـود       

 درصد اين نـوزدان آيـنـده پـيـش            ۹۹ 
رويشان در هـالـه اي از ابـهـام قـرار                  

اگر زنده بمانند و بـه سـن کـار          .  دارد
کردن برسند بايد همه رنج و مـحـنـت     
والدين خود را به ارث بـبـرنـد و اگـر                
تصـمـيـم بـه مـقـابلـه بــا ايـن جـهــان                    
بگيـرنـد کـه سـراسـر  آن تـبـعـض و                     
نابرابري است يا آوارگـي در انـتـظـار             
شان است يا زندان و شکنجه و مـرگ   

 . به فجيع ترين شکل
کجاي اين کـره، انسـان گـرفـتـار             

 Royal Babyنــيــســت؟ حــتــي       
. گرفـتـار ايـن دنـيـاي نـکـبـت اسـت                 

همينکه بعد از واژه نوزاد بـا پسـونـد       
ــوزاد                 ــتــي در مــورد ايــن ن ســلــطــن
بخصوص ياد ميشود خود تـاکـيـدي      

تولد يـک  . است بر تبعيض و نابرابري 
انسان اسبابي شـده تـا بـورژوازي بـا              
همـه تـوان رسـانـه اي اش بـه مـردم                   
ــد کــه                    ــي کــن ــبــت زده حــال مصــي
خوشبختي به شانس است نـه انسـان        
بودن تـو، ايـن نـوزاد هـم هـر چـقـدر                   
سلطنتي از ايـن قـاعـده مسـتـثـنـي                 

مردمانی مانـنـد سـاکـنـیـن         . نيست
شهرکهاي سووتو در سـراسـر جـهـان            
گویا بايـد بـه شـانـس خـود لـعـنـت                  
بفرستند که در يـک خـانـواده پـولـدار           
بدنيا نيامدند نه اينکه گرفـتـار یـك       

نفرين اجتمـاعـي شـدنـد کـه نـامـش               
انسـانـهـا بـايـد        .  سرمايه داري اسـت     

شـان و       باورشان شود کـه فـرودسـتـي         
مـحــروم بــودنشـان از انســانـيــت نــه             
نتيجه کارکرد اجتـمـاعـي يـک نـظـام            
مشخص طبـقـاتـي  بـلـکـه نـتـيـجـه                   

نـــوزاد " شــان اســت و            " بــزبــيـــاري  " 
قرباني اين تبليغ شـرم آور       "  سلطنتي

ميشود چرا که  اين نـظـام حـتـي بـه                 
. نوزادان طبقه خويش رحم نمي کـنـد     

شکل گيري و رشدش در بطن مـادر،    
تــولــدش، و حــتــي نــامــش اســبــاب           
تبليغاتي شده اسـت تـا چـهـره کـريـه               
اين دنياي تهي شده از انسـانـيـت را              

" رونمايـي "نوزاد زيبا روي، . بپوشاند
ميشود تا روي سياه حاکمان مطـلـق         
جهان که تصميمـاتشـان جـز نـکـبـت             
چـيـزي ديـگـري بـه بـبـار نـمـي آورد                    
پوشيده ماند و رسانه هاي تصـويـري         
چه قدرت عظيمي دارند که سـيـاهـي       

روي .  جهان ما را سفيد جلـوه دهـنـد        
سياه اين جهان را ميتوان در هـمـيـن         
آخرين دستاورد رسانـه اي بـورژوازي        
ديـد کـه تـولـد يـک انسـان را دســت                   

آويزي ساختند تا همه نـکـبـت نـظـام             
 . شان را مخفي کنند

اما روياهاي انسانها را کسـانـي        
مانند مانـدال نـمـي تـوانـنـد جـواب               

مـانـدال هـرچـقــدر انسـانــي          .  بـدهـنـد   
خوب، دستاوردش اما بعد از بيست       
سال باز هم فقر و تبعيـض و گـلـوـلـه             
است چرا کـه مـانـدالهـا اسـاس ايـن               

اسـاس ايـن نـظـام         .  نظام را پذيرفتنـد  
نيز تحقير انسـانـيـت انسـان اسـت و              
ــمــان نــوزادي شــروع                     ــن را از ه اي

کودکان بسياري در فـقـر و     . ميکنند
سيه روزي مـتـولـد مـيـشـونـد و جـز                
تباهي روح و جسم شان هيـچ چـيـزي        

و کـودکـي در       .  در انتظارشان نيست  
نــاز و نــعــمــت افســانــه اي مــتــولــد              
ميشود و اما طوري تربيت ميـشـود     
که نگهبان اين سيه روزي و تـبـاهـي           
باشد، روحش را از انسـانـيـت تـهـي               
ميسازند و جسمش قرار اسـت نـمـاد       

رويـاهـاي انسـانـهـا در          !  وحدت باشد 
اين نظام جواب نمي گيـرد چـون ايـن         

 .*نظام انسان را برسميت نمي شناسد

 !رویاھای انسانھا در اين نظام جواب نميگيرد
 ياشار سهندي
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 8 ١٣٩٢  مرداد  ٤ انترناسيونال 

ــه                 بــنــدي دولــت احــمــدي نــژاد را ب
مصداق دقيق كلمه مـيـتـوان خـالـي            

 ! بندي نام نهاد
شــايــد بــخــشــي ازايــن ادعــاهــا          
بزرگنمايي هايي بـراي شـانـه خـالـي             
كردن باند روحانـي از زيـر تـعـهـدات             

امـا هـرچـه هسـت         .  خود بنظر برسـد   
يك بحران عميق، غيرقابل بهبود، و      
فـلــج كــنــنــده اقـتــصــاد ايــران را در               
برگرفته است و بـا تـوجـه بـه ايـنـكـه               
هيچ تالش جـدي اي بـراي حـل ايـن               
بــحــران در جــريــان نــيــســت بــحــران             
اقتصادي هرروز عميق تر و عـمـيـق          

بـحـدي كـه ديـگـر نـام             .  تر مـيـشـود     
بحران نيـز بـراي تـوضـيـح ابـعـاد آن                  

ــيــســت           ــلــج  . " بــهــيــچــوجــه رســا ن ف
، " بحران و تورم همزمان" ، " اقتصادي

و "  از هـم گسـيـخـتـگـي اقـتـصـادي              " 
ــي      ــصــادي       " حــت ــاشــي اقــت و "  فــروپ

عباراتي از اين قبيل بهتر وضـعـيـت       
ايـن را    .   واقعي را توصيف ميـكـنـد     

هم همينجا اشاره كنم كه اينكه كـار          
بدستان رده بـاالي حـكـومـت نـظـيـر              
همين روحاني و تركان و امثالهـم در     
وصف خرابي وضعيت اقتصادي آه و     
ناله ميكنند، البته يك مقدار زيادي       

ايـن جـمـاعـت       .  به وقاحت نيـاز دارد     
آخوند و دسـت انـدركـار حـكـومـتـي              

بــخــش .  خــود صــورت مســالــه انــد        
مهمي از خرابي اقـتـصـاد بـه دلـيـل               
دزديهاي كالن و چپاول بـي انـتـهـا و             
رشوه گيري ها و حـيـف و مـيـلـهـاي               
باور نكردني همين قماش آخوندهاي    
مـيـلـيـاردر و دزدان و آقـازاده هــاي                
حاكم طي سي سال گذشـتـه تـاكـنـون         

اينهـا بـا شـاخـص هـاي بـيـن                .  است
المللي و با دالر ميلياردر و سرمـايـه    

. داران كــالن مــحــســوب مــيــشــونــد        
خرابي اقتصاد در آمد ايـنـهـا را كـم            

برعكس چپاول بيـشـتـر    .  نكرده است 
و بيشتر اينها خود يك عامـل مـهـم            

 .  خرابي بيشتر اقتصاد است
بهررو هركـس بـا هـر ديـدگـاه و               
تحليلي اكنون متوجه شده اسـت كـه        
جمهوري اسالمي  اكنون شديدتـر از        
ــن بســت كــامــل                  هــر زمــانــي در ب

ايــن يــعــنــي    .  اقــتــصــادي قــرار دارد     
شكست اندر شكست براي جمهـوري      

و تـوجـه بـه ايـن شـكـسـت              . اسالمي
جمهوري اسالمي براي مـا مـردمـي         
كه ميخواهيم بـا آن مـقـابلـه كـنـيـم                 

بـيـاد بـيـاوريـم كـه چــه             .  مـهـم اسـت     
جنجالي بـر سـر هـمـيـن طـرح قـطـع                  

جـراحـي   " سوبسيدها كـه ابـتـدا آنـرا             
مـيـنـامـيـدنـد و بـعـد بـه                "  اقتصادي

هـدفـمـنـد كـردن        " و "  يارانه هوشمند" 
ــراه          "  يــارانــه هــا    تــغــيــيــر نــام داد، ب
چــه امــيــدهــايــي بــه آن         .  انــداخــتــنــد

چــگـونـه هـمـه جــنـاحـهــاي           .  بسـتـنـد   
حــكـــومــت از جــملـــه طـــرفـــداران              
رفسنجاني و خاتمي نوشتند كه ايـن       

. طرح را آنها قبل از همه داشـتـه انـد         
خامنـه اي آنـرا يـك نـهـضـت بـزرگ                  

احــمـدي نـژاد و       .  اقـتـصــادي خــوانـد     
شركا آنرا يك تحول اقتصـادي بـزرگ       
ناميدند كه قرار است به كل جامـعـه         
شوك مصرفي وارد كند و اقتصاد را       

و الي .  به ثبات و پيشرفت سوق دهد 
و ما همان زمـان نـوشـتـيـم كـه            .  آخر

اين طرح في الـحـال يـعـنـي قـبـل از                  
بــه .  شــروع شــكــســت خــورده اســت         

ســادگــي بــه ايــن دلــيــل كــه بــازوي              
سياسي اش يعنـي نـيـروي سـركـوب             

هر .  حكومت را مردم عقب رانده اند 
طرح رياضت اقتصادي اي را فـقـط            
با فشـار و سـركـوب و بـه سـكـوت                   
كشاندن جامعه ميتوان به پيش رانـد    
و اين حكومت قبال ابزار سـركـوبـش        

اعـتـراضــات   .  شـكـسـت خـورده بـود         
كارگري در گوشه و كنار جامـعـه در        
جريان بود و جامعه بشدت متعـرض     

به همين دليل ايـنـهـا      .  و ملتهب بود 
بطور خزنده اي نـام طـرح اقـتـصـادي           

بــه "  جـراحــي اقـتـصـادي      " شـان را از        
تـغـيـيـر     "  هدفمنـد كـردن يـارانـه هـا           " 

و تــبــلــيــغــاتشــان روي ايــن           .  دادنــد
متمركز شد كه ميخواهيم نان را سـر     

ــم        ايــن فــقــط     !  ســفــره مــردم بــيــاوري
. اعتراف سفيهانه اي به شكست بـود  

و اكنون دارند يكي بعد از ديگري بـه    
شكست خود و بن بسـت اقـتـصـادي           

 .شان اعتراف ميكنند
 

 صورت مساله دولت روحاني
دولــت روحــانــي كــه قــرار اســت در              
همين چند روز آينده رسما قـدرت را         

بدسـت بـگـيـرد، بـالفـاصـلـه بـا ايـن                   
خـزانـه اي     :  صورت مساله روبروست  

كه توسط همپالگي هـاي ايشـان تـا            
تـه چـپــاول شــده اســت، حــفـره هــاي               
بسيار بزرگ و عـمـيـق هـزيـنـه هـاي                
دولــتــي نــظــيــر نــيــروي ســركــوب و            
گشتهاي اوباش و حوزه هـاي آخـونـد        
پروري و مساجد و تكايا و كمكهاي       
مــيــلــيــاردي بــه حــكــومــت اســد و             
دارودسته هاي اسالمـي در آسـيـا و             
ــقــا و هــزار حــفــره ديــگــر كــه                   آفــري
هيچكدام قابل پركردن و يا تـعـطـيـل        
نيست، تحريمهاي بيـن الـمـلـلـي كـه             
كل شريانهاي اقـتـصـادي جـمـهـوري            
اسالمي را زير فشار گذاشـتـه اسـت،        
و كارخـانـه هـايـي كـه هـرروز يـكـي                  

. يكي ورشكسته و تعطيل ميشـونـد       
و در كنار اينها گراني و تورم هـرروز       
فزاينده كه در حـال حـاضـر بـيـش از               

 ٧٠  درصد بـرآورد شـده اسـت،             ٤٠ 
ميليون مردمـي كـه بـه آنـهـا وعـده                
افزايش يارانه هاي نقدي داده شـده و        
خــودرا بــحــق طــلــبــكــار حــكــومــت         
ميدانند، بيكاري باالي ده ميلـيـون،      
ــي كــه دســتــمــزدهــايشــان            كــارگــران
پرداخت نمـيـشـود و كـارگـرانـي كـه                
دستمزدهايشان چند بار زير خط فقـر    
اســت و بــه آن اعــتــراض دارنــد،                    
مـيـلـيـونـهـا جــوان آمـاده بـه كـار و                    
جوياي كار كه كـاري نـمـي يـابـنـد و               

و بـطــور خــالـصــه       .  اعـتـراض دارنـد     
ميليونها مردمي كه به دليـل دزدي        
و چپاول و هزينه هاي مـيـلـيـاردي و           
فزاينده جمهوري اسالمي، تهيـه نـان        
شب نـيـز بـرايشـان بـه يـك مـعـضـل                   

ايـن وضـعـيـت و         .  تبديل شـده اسـت     
ــرت مــردم از                    ــف فضــاي خشــم و ن
حكومت و جو متعرض و ملـتـهـبـي      
كه در جـامـعـه وجـود دارد، سـر بـر                  
كشــيــدن يــك مــبــارزه طــبــقــاتــي و             
سياسي حاد و داغ بر سر نـان و رفـاه           
و زندگي انسـانـي را در چشـم انـداز                

 .  سياسي جامعه قرار ميدهد
 

 بيانيه حزب اين را تاكيد كرد
 ايـن وضــعـيــت تــاكـيـدي بـر هـمــان                
حقيـقـتـي اسـت كـه  بـيـانـيـه حـزب                     
كمونيست كارگري شش ماه قبل بـر       

در بيانيه حزب در   . آن تاكيد گذاشت 
چشم انداز اوضاع سياسي در   " مورد  

كه در بهمن ماه سـال گـذشـتـه         " ايران
: "... منتشر شد از جمله آمده اسـت       

کل اين شرايط مساله نان و تـامـيـن         
اقتصادي را بـه مـرکـز سـيـاسـت در               
ايران رانده است و همه چـيـز گـويـاي              
اين است که جدال مردم با حکـومـت       
و صاحبان سرمايه ها بـراي دفـاع از         
معيشت و تامين اقتصادي، روز بـه        

. روز گسترش بيشتري خواهد يـافـت     
در کــنــار اعــتــراض بــه ســرکــوب و             
آپارتايد جـنـسـي و زنـدان و اعـدام،                
اعتراض به فقر و بيکاري و نداري به       
يک محور مبارزه گسترده توده هـاي        
مردم عليه جمهوري اسالمي تبـديـل    

و در شـرايـطـي ايـن تـحـول             .  ميشود
صــورت مــيــگــيــرد کــه جــمــهــوري           
اسالمي در تنگناي ورشـکـسـتـگـي           
ماليش ميخواهد يارانه هـاي نـقـدي         
را کاهش دهد يا کامال قطع کـنـد و        

 مـيـلـيـون مـردمـي کـه              ٧٠ بيش از   
شامل اين طرح ميشوند و في الحال       
تحت فشار افزايش هر روزه قيـمـتـهـا       
کمرشان خرد شده است را با گراني و      

 . تورم افسار گسيخته بحال خود رها کند
يک جنگ جدي ميان کارگران و       
اکثريـت مـردم از يـک طـرف و کـل                  
حکومت از سوي ديگر بـنـاگـزيـر در          

ــداز قــرار دارد         جــمــهــوري  .  چشــم ان
اسـالمـي مـيــخـواهـد بـا تـوسـل بــه                 
گسترش اعدامها و بگير و بـبـنـدهـا         

امـا فضـاي     .  جامعه را مرعوب کند 
خشم و نـفـرت عـمـومـي و کـل ايـن                  
شــرايــط بــهــم ريــخــتــگــي صــفــوف            
حـکــومــت و انــزواي بـيــن الــمــلــلــي             
جمهوري اسالمـي، ايـن جـنـايـات و             
اعــدامــهــاي حــکــومــت را نــيــز بــه             
موضوع اعتراض و مبارزه گسـتـرده      

اين مبارزه في الحـال  . تبديل ميکند 
 -... آغــاز شــده و در جــريــان اســت            

بيانيه حزب كمونيسـت كـارگـري در          
مورد چشم انداز اوضاع سيـاسـي در       

 "١٣٩١  بهمن ٥  -ايران
 

 چيزي در چنته ندارند
روحاني و كل جمهوري اسـالمـي در        
برابر اين وضعيـت چـيـزي در چـنـتـه              

دارودسته روحاني كل امـيـد     .  ندارند
خودرا به اين بسته اسـت كـه بـر سـر                
مساله اتمي با غرب به توافق برسند     
و در نتيجه تحريمهاي بـيـن الـمـلـلـي          
برداشته شود و اقتصاد ورشـكـسـتـه          

من شخصا .  حكومت تكاني بخورد  
جزو كساني هستم كه فكر ميكنـنـد         
تمام جناحهاي جمهوري اسـالمـي از      

صميم قلب دوست دارند با دولتهـاي      
و فــكــر   .  غـربــي بــه ســازش بــرسـنــد         

ــز                ــي ــي ن ــهــاي غــرب ــت مــيــكــنــم دول
مشتاقانـه مـايـلـنـد بـه ايـن سـازش                 
دست يابند و از خـوان يـغـمـاي كـار                

امــا .  ارزان در ايـران نصـيـب بـبـرنـد              
هردو طرف براي وصـال مشـكـالتـي          

غرب در فضـاي نـفـرت        .  جدي دارند 
عــمــومــي از جــمــهــوري اســالمــي            
نميتوانـد بـدون گـرفـتـن امـتـيـازات                
جـــدي و عـــقـــب نشـــيـــنـــي هـــاي               

جمهوري اسالمي، بـا    "  دموكراتيك" 
بـعـالوه   .  اين حكومـت كـنـار بـيـايـد           

ــك                ــژي ــگــاه حســاس و اســتــرات جــاي
اسرائيل در سياسـتـهـاي دول غـربـي            
نيز سازش با جمهوري اسالمي بدون       
عقب نشستـن از سـيـاسـت نـابـودي               
ــراي جــمــهــوري                ــيــل را كــه ب اســرائ

اسـت،  "  نـامـوسـي   " اسالمـي بسـيـار        
و جمـهـوري   .  بسيار مشكل ميسازد  

اســالمــي بــر مــتــن خشــم و نــفــرت             
مردمي كه مترصد فرصتي براي بـه      
زيــر كشــيــدن حــكــومــت هســتــنــد،          
بشدت از سـازش بـا غـرب و عـقـب               
نشيني از مواضع ضد غربي و ضـد        

هــر .  اسـرائــيـلــي خـود نــاتـوان اســت           
جناح و دارو دسته اي كه در نزديكي     
به غرب گام اول را بر دارد به هـمـيـن        
دليل بعنـوان سـازشـكـار و خـائـن و                
بازيچه دست استكبار مـورد حـملـه           

. جناحهاي ديگر قرار خواهد گـرفـت        
بـا  .  اين توضيح سـاده مسـالـه اسـت          

توجه به ايـن فـكـر مـيـكـنـم جـنـاب                  
روحاني و شركا و روسايش نيز بـايـد         
خواب سازش با دولـتـهـاي غـربـي و             

و يـا    .  آمريكا را از سـر بـدر كـنـنـد               
اينكه پيه سـرشـاخ شـدنـي جـدي بـا                
ولي فقيه و دارودسته ها و بـانـدهـاي          

كـه عـاقـبـت       .  ديگر را به تن بمـالـنـد     
 . خوشي برايشان نخواهد داشت

 
 آمادگي براي نبرد

كل اين صورت مساله بر اين تـاكـيـد     
ميكند كه رهبران كارگري و رهبـران        
جنبشهاي اعتـراضـي بـايـد خـود را              
بــراي يــك حــركــت نــقــشــه مــنــد و                

. سراسري عليه حكومت آماده كنند     
بــايــد هــوشــيــارانــه و حســاب شــده              

بـايــد خــواســتـهــا و        .  حـركــت كــنــنـد    
اهــداف جــنــبــش طــبــقــاتــي خــودرا           
بشناسند و به درستي فرموله كـنـنـد        

بـراي تـوده     .  و برايش نيرو جمع كنند  
كـارگــران، پــرسـتــاران، مــعـلــمـان، و            
كارمنـدان رده پـايـيـن و كـل مـردم                 
مــحــروم راهــي جــز يــك رودررويــي            

 ۱ از صفحه          
 

 اقتصاد ورشكسته 
 و جنگ نان در ايران 
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گسـتــرده بــا جــمـهــوري اســالمــي و             
كارفرمايان و سـرمـايـه داران ريـز و              

خواسـت و    .  درشت باقي نمانده است   
آرزوي توده وسيع مردم خالص شـدن        
از شـر جـمـهـوري اسـالمـي و تـمــام                  

رهــبــران و   .  دارودســتــه هــاي آنســت     
فعالـيـن جـنـبـش كـارگـري و ديـگـر                  
جـنـبـشــهـاي اعــتـراضـي، بــايـد ايــن              

و بــا   .  وضـعــيــت را جــدي بـگــيــرنــد         
جسارت و هوشياري تمام بـه آن گـام          

ترديد و تعـلـل و ابـهـام در           .  بگذارند

. اين شرايـط بسـيـار زيـان بـار اسـت               
سراسري عمل كردن و راديكال عمـل        
كردن و متحد كردن صفوف جـنـبـش     

و هـمـه     .  اعتراضي بسيار مهم اسـت    
اينها بر ارتباطي تنگاتنگ با حـزب     
كمونيست كارگري يعني حـزبـي كـه          

امر و هدف و كل سـيـاسـت خـود را             
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و          
پيشروي و پيروزي كارگـران و مـردم          
محروم براي برپايي جامـعـه اي آزاد           
و مرفه و سوسيـالـيـسـتـي قـرار داده              

مــيــشــود  .  اســت تــاكــيــد مــيــكــنــد       

مطمئن بود كـه بـا تـوجـه بـه درهـم                  
ريختگي صـفـوف حـكـومـت و بـن               
بست جـمـهـوري اسـالمـي و انـزواي              
بين المللي آن، ميتوان اين حكومـت      
را به عقب نشيني هاي بسيـار جـدي        

 *٢٠١٣  ژوئيه ٢٤ . واداشت

 

خوري هستند و رسما بـر اسـلـحـه و               
سركوب دولتي تـكـيـه دارنـد كـه بـه               
آنها فرصت دهد اصالحاتشـان را بـه        

او در   !  پيش ببرند و بـنـيـادي كـنـنـد           
بـعـد از     " همين نوشته مي گويـد كـه        

پـنــبــه شـدن آنــچــه اصــالحــات دوره            
ــود           ــه ب ــت ــاف ــمــي ب ــعــد از        "  خــات و ب

 و بـعـد از آن،           ٨٨ سركوبهـاي سـال       
هــزيــنــه  "  اصــالحــات" حــرف زدن از        

 .داشت و رو ميخواسته
رشيد اسماعيلي اميدهاي خـود      

اصالحات گام به گام و " به روحاني و    
را چـنـيـن فـرمـوـلـه كـرده               "  تدريجـي 

معتقدم اين انتخـابـات بـيـش       : " است
از ايـنـکـه پـيـروزي حـزب يـا جـنـاح                   
خـاصـي بـاشـد نشــانـگـر پـيـروزي و                 

ي سـيـاسـت ورزي       کارآمدي يک شيوه 
ي سياسي از آن بـه     است که در فلسفه   

در .  شـود    ياد مـي "  رفرميسم" عنوان  
ي سياسي معاصر رفـرمـيـسـم          فلسفه

و "  انــــقـــالبــــيـــگـــري   " در بـــرابــــر          
ــيــســم  "  ــکــال گــيــرد،     قــرار مــي   "  رادي

اي    رفرميسـم در واقـع هـمـان شـيـوه              
اســت کــه در ايــران بــه خــط مشــي               

" اصالحات گام به گـام و تـدريـجـي          " 
او سپس ."  معروف و نامبردار گشته 

مي گويد كه بين رزا لوكزامبورگ و      
برنشتاين، و لنين و كائوتسـكـي هـم        

رفرميسـم  " مجادالت حول دو مقوله   
رشــيــد .  وجــود داشـتــنــد   "  و انــقــالب  

گويد كه بخاطـر رشـد        اسماعيلي مي 
روحيه انقالبيگري بر عليه جمـهـوري     
اسالمي و رويگرداني و عدم تـمـايـل       
از طرف جامـعـه و روشـنـفـكـران بـه                
اصالح تدريجي ايـن رژيـم اسـت كـه             

و اين انگـيـزه   .  دست به قلم برده است 
هيچ سنخيتي نه "  رفرميسم" دفاع از  

با برنشتاين و كائوتسكي دارد و نـه          
با ليبراليسمي كه رشيد اسمـاعـيـلـي         

 .مي خواهد خود را به آن بچسباند
به بحث مقايسه هـاي بـي ربـط             

ايشان مي رسيم امـا الزم اسـت كـه              
يادآوري كنم روي كـار آمـدن حسـن              
روحاني نه حاصل غور و تفحـص در       
جامعه حـول مـقـايسـه بـيـن اصـالح               
رژيم و يا انداختن آن، بـلـكـه حـاصـل          
سركوب و بگير و ببنـد اعـتـراضـات         
تـوده اي در ايــن دوره و حــتــي بــي                  
اعتنائي جمهوري اسالمي به پـنـد و       
انــدرزهــاي جــنــاح اصــالحــات چــي           

عــرض انــدام كــردن       .  خــودش اســت   
طيف اصالحات چي هـم درسـت در           
چنيـن فضـائـي مـعـنـا مـي دهـد و                   
خوشحـالـي شـان و اعـالم آمـادگـي                
ــراي در خــدمــت قــرار گــرفــتــن                    ب
مجددشان هم، از همين نكـتـه اسـت          
كــه جــمــهــوري اســالمــي تــوانســتــه           

 . را از سر بگذراند٨٨ انقالب 
ــنــهــا در چــنــيــن                گــفــتــم كــه اي
فضاهايي مي تـوانـنـد عـرض انـدام             

فضاي باتالق مـانـنـدي مـثـل         :  كنند
فضاي سركوب و اختنـاق جـمـهـوري          
اسالمي كه تعـدادي شـب شـكـنـجـه             
كنند و كوره آدم سوزي راه بيانـدازنـد         
و در طول روز، روزنامه در بياورند و    
اداي فيلسوف و جامـعـه شـنـاس در            

آن بـه    "  فـيـلـسـوف    "فضائي كه . آورند
پاكسازي دانشـگـاه مشـغـول بـود و              

كه با پنس روسـري    " جامعه شناسي" 
ــد و                     ــان مــي چســبــان ــر ســر زن را ب

كـه سـپـاه پـاسـداران          "  سياستمـداري " 
كسـانـي كـه رژيـم         .  سازمان مي داد   

آدمكش و جنايتكـار اسـالمـي، كـه           
 ٢١ سر كار آمدن و ماندنش در قـرن      

تعجب قـريـب بـه اتـفـاق انسـانـهـاي                 
امروزي را بـه دنـبـال داشـتـه اسـت،                 

ايـنـهـا بـوده       "  زحـمـت  " حاصل كار و     
 .است

اما مغلطه هاي ايـن تـيـپـي كـه             
گويا تالش براي منع تـوده هـا بـراي           
ــي جــمــهــوري             انــقــالب و ســرنــگــون
اسالمي و جلو كشيـدن تـالش بـراي            

اصالح تدريجي و گـامـاس گـامـاس         
اين رژيم در كاتاگوري بـحـث دربـاره           
انقالب و رفـرم رزا لـوكـزامـبـورگ و             
بــرنشــتــايــن مــي گــجــنــد، فــقــط از            
كسـانــي بـر مــي آيــد كـه در دامــن                 
حجاريان، رفسنجاني و جالئي پور و       

اينها بـايـد     .  خامنه اي بزرگ شده اند 
بروند در صفحات تاريـخ كسـانـي را          
پــيــدا كــنــنــد كــه در صــدد اصــالح             
نازيسم هيتلر و فاشيسم موسوليـنـي     

در صدد پيـدا كـردن كسـانـي         .  بودند
باشند كه مي خواستـنـد طـالـبـان را             

نه تنها بحث اين تـيـپ   . اصالح كنند 
افراد ربطي به ايجاد اصـالحـاتـي در          
وضعيت جامعه و تالش بـراي نـفـس       
كشــيــدن مــردم زيــر ســرنــيــزه هــاي             
پاسدارن ندارد، بـلـكـه در بـرابـر ايـن               
ولگاريسم و ابتذال بايد از رفرميـسـم         
برنشتاين و ليبراليسم كالـسـيـك هـم          

بحث برنشتاين و يا هـيـچ     . دفاع كرد 
آدم شريفي در طول تاريخ ايـن نـبـوده        
كه برويم دولت قيصر و يا تـزار و يـا          
هيتلر و جمهوري اسالمي و صدام و       

در .  طــالـــبـــان را اصـــالح كـــنــيـــم            
هـا هـمـه         سرنگـونـي ايـنـگـونـه رژيـم           

ــول بــوده           ــق ــق ال ــف ــد   مــت رشــيــد  .  ان
اسماعيلي بايد خودش را در بهتريـن        
حالت با كشيش گاپون مقايسه كـنـد    
ــه                   كــه كــارگــران را دســت بســتــه ب
دادخواهي و ايـجـاد اصـالحـاتـي در             
وضعيتشان به جلوي كاخ زمستـانـي       
تزار برد و بيش از يـك هـزار نـفـر از                 
آنها را در يـك چشـم بـه هـم زدن بـه                    

حتي يك چنين مـقـايسـه    .  كشتن داد 
اي هم از سر اصـالحـات چـيـانـي كـه            
دســتــشــان بــه خــون مــردم در ايــن                

. جامعه آغشته اسـت، زيـادي اسـت          
اين اصالحات چيان جملگي دوره اي       
در خدمت خامنه اي بـوده و بـرايـش         

 . آدم كشته اند
بحث با اين اصـالحـات چـي هـا            

ســنــت " نــمــي تــوانــد حــتــي بــر ســر             
باشد، چرا كه هـمـان سـنـت         "  ليبرالي

در مقابل خانواده بوربون در فـرانسـه      
 فـرانسـه شـركـت         ١٧٨٩ در انقالب    

 اروپـا در      ١٨٤٨ در انقالبـات    .  كرد
در .  ســطــح وســيــعــي شــركــت كــرد          

.  انگليس شركت كرد١٦٨٩ انقالب  
در انقالب استقالل طلبان آمريكا بـر     

. عليه دولت بـريـتـانـيـا شـركـت كـرد              
حتي لـرزان و تـرسـان در انـقـالبـات                 

 روسـيـه هـم        ١٩١٧  و فوريه ١٩٠٥ 
سنت اصـالحـات چـيـان       . شركت كرد 

اسـالمـي در ايـران قـرار گـرفـتـن در                  
جبهه هاشمي بـر عـلـيـه خـامـنـه اي                
است و اسم اين همخوابـي بـا آخـونـد          
جــمــاعــت را هــم گـــذاشــتــه انـــد                   

رشـيـد اسـمـاعـيـلـي از            "!  رفرميسـم " 
نـام  "  مرتضـي مـرديـهـا      " فردي به نام    

مي برد كه او هم مثل بـقـيـه اصـالح        
طــلــبــان رژيــم اســالمــي، مــديــريــت          
روزنامه هـايـي را بـر عـهـده داشـتـه                 

مرتضي مرديها مي گويد كـه  .  است
بـايـد فـرهـنـگ حـمـاسـي انـقـالب و                   
خطرپذيري را بـا فـرهـنـگ احـتـيـاط              

. گرايي و ترس از آينده، تـبـلـيـغ كـرد          
بـيــنـيــد كــه چــگـونــه بــه ســبــك                مـي 

ايـنـهـا    !  مـي كـنـنـد؟      "  رفرم"اسالمي  
منتها متوجه اين موضوع نيسـتـنـد     
كه مردمي كه معموال به خـيـابـانـهـا       
مي آيند و انقالب مي كنـنـد، نـه از            
سر حماسه آفـريـنـي و خـيـال ايـنـكـه                
قهرمان شوند دست به اين كـار مـي           
زنند، بلكه ادامه زندگي را فـقـط بـا            
اعتراض و تغيير وضـعـيـت كـنـونـي            

مردم انقالب مـي  .  ممكن مي دانند  
كنند تا كسـانـي كـه جـلـوي بـهـبـود                 
شرايط زندگي شان را سـد كـرده انـد             

 .كنار بزنند
مــن از ســطــح درك مســائــل و             

از "  رشيـد اسـمـاعـيـلـي        " شناختي كه   
مــكــانــيــزم جــامــعــه و تــاريــخ دارد            

امـا هـر چــه       .  آشـنـائـي كـافـي نـدارم          
هست، يا آدمي است كه طوطـي وار      
يكسري مسائل را تكرار مي كنـد و       
يا براي رسيدن به اهدافـي، دسـت بـه           

در جائي از نـوشـتـه    .  تحريف مي زند 
ي مهم ديـگـر      نکته: " اش مي نويسد 

" تجـددخـواهـي ايـرانـي       " اين است که    

و نـه    "  اصـالح طـلـبـانـه       " در بسـتـري      
و در دستگاه دولت شـکـل     "  انقالبي" 

و سپس از فـريـدون آدمـيـت         ." گرفت
نقل قول مي آورد كه در دوره ايشـان        

كسي كه ادعا مي كند از   .  چنان بود 
مجادالت لوكزامبورگ و برنشتاين،   
و از بحثهاي ليـبـرالـيـسـم كـالـسـيـك              
مــطــلــع اســت، قــاعــدتــا بــايــد مــي            
ــات فــرانســه و                ــقــالب دانســت كــه ان
انگليس، انقالباتي بودند كه اشـراف       
و كاربدستان كـلـيـسـا هـم نـيـروهـاي               

تــمــام .  بسـيــار دخــيـل در آن بــودنـد            
هــا و نــويســنــدگــان و          " فــيــلــســوف " 

روشــنــفــكــران عصــر روشــنــگــري از         
دليلش هـم  .  اشراف و كشيشان بودند 

خيلي ساده است و ربطي بـه پـاسـدار          
و آخوند در حـكـومـت امـروز ايـران               

آنها تنها كساني بودند كه بـه     .  ندارد
كتاب و مجالت و محافل بحـثـهـاي      

. سياسي و فلسفي دسترسي داشتـنـد    
بقيه مـردم اصـال انسـان بـه حسـاب               

ــد       ــمــي آمــدن ــن اشــراف و          .  ن ــي ــم ه
كليساچي ها، با غور و تـفـحـص در           
بحثهاي سياسي و فلسفـي، و بـا بـه              
چالش كشيدن قدرت مطلقه پادشـاه،   
مدعي سهم بيشتري از قـدرت مـي           
شدند و چه بسا راه را براي تـحـوالت           

مـقـايسـه    .  بنـيـادي بـاز مـي كـردنـد            
آن دوره بـا پـاسـداران          " تجددخواهي" 

كه بـقـول   "  در دستگاه دولت"امروزي  
خشــونــتــهــاي  " رشــيــد اســمــاعــيــلــي       

را بــه وجــود آورنــد،        "  ٦٠ سـالــهــاي    
آنچـه كـه از       . قياسي است مع الفارق 

اين مي خواهم نـتـيـجـه بـگـيـرم ايـن                
است كه زمـانـي كـه مـردم خـود در                
خيـابـان هسـتـنـد و دولـت فـقـط بـا                    
قدرت سركوب و سياه چالهايي چـون        
اوين، رجائي شهر و كهريزك و غـيـره        
و غيره توانسته خود را سـر پـا نـگـه            
دارد، اصالح طلب بودن و آن هـم از             
نوع از زير ضرب بدر بردن حكـومـت       
ــا                  قــتــل و جــنــايــت، هــمــدســتــي ب

 .جنايتكاران است
در سطح تجربه فراتر از مرزهـاي    
ايران هم، امروزه ديگر كسي به فـكـر       
ــه داري               ــم ســرمــاي اصــالح ســيــســت

هر چـه هسـت بـه فـكـر ايـن                 . نيست

 ۱ از صفحه          
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هستند كه راه بـراي خـالـصـي از آن                
ايــن جــدال امــروز در        .  پـيــدا كــنــنــد    

ــرزيــل،              ــركــيــه، ب ــونــس، ت مصــر، ت
اسپانيا، بلغارستان، سوريه، لـيـبـي،        
يـمـن، ايسـلـنـد، يـونـان، آمـريـكـا و                   
پرتغال جلوي چشمان مـا در جـريـان           

 .هستند
 

 جمهوري اسالمي را بايد انداخت
جمهوري اسالمي را بايد انـداخـت و         
با قدرت مردم در خـيـابـان هـم بـايـد              

اين رژيـم را بـايـد انـداخـت              . انداخت
براي اينكه بيش از سه دهه است كـه        

. خون مردم را در شيشـه كـرده اسـت         
بيش از سـه دهـه اسـت كـه زنـان را                   
بصورت قـانـونـي و سـيـسـتـمـاتـيـك                
سركوب كرده و زندگي شـان را تـبـاه            

بيش از سه دهه است كـه    . كرده است 
ــان آن                     جشــن و شــادي را از جــوان

جــمــهــوري  .  جــامــعــه گــرفــتــه اســت      
ــوش                    ــان خـ ــا زبـ ــه بـ ــي نـ ــالمـ اسـ
مخـالـفـيـنـش كـنـار مـي رود و راه                   
دخيل شدن مردم در سرنـوشـت خـود       
را هـمـوار خـواهـد كـرد و نـه حـتــي                    
حاضر است كـوچـكـتـريـن روزنـه اي              
بــراي مــردم بــراي دخــيــل شــدن در              

 . سرنوشت خود ايجاد كند

اصالحات و رفـرم هـمـيـشـه دو              
معناي متفاوتي براي مردم در برابـر        

. اصالحات چيان رژيـم داشـتـه اسـت         
مردم كنار رفتن جمـهـوري اسـالمـي        
را مي خواهنـد و اصـالحـات چـيـان             

. رژيم سهيم شدن خـود در قـدرت را           
جمهوري اسالمي اصالح شـده هـيـچ       
چيزي ندارد كه به مردم تشنـه آزادي          

وقتي كه فشارهاي توده .  عرضه كند 
هاي معتـرض در چشـم اصـالحـات             
چيان رژيم رنگ و بـوي سـرنـگـونـي               
طلبي مي گرفت، اينها با حـرارت و       
بي پـرده بـه زيـر عـبـاي خـامـنـه اي                    

ــد  ــم        .  خــزيــدن اصــالحــات چــيــان رژي

زندانبان خودشان را بـراي ايـن زنـدان          
در نظر دارند، در حاليكه مردم چشم     
بـه گشــودن قــفــل ايــن زنـدان بــزرگ              

 .دارند
و مـردم مـي خـواهـنـد رژيـم را                
بياندازند تا قاتالن سه و نيم دهـه در          
اين جامعه را به پاي ميز مـحـاكـمـه           
بكشند و ابعاد جنايت در آن جامـعـه    

. را بــه اطـالع جــهــانـيــان بـرســانــنــد             
جمهوري اسالمي اصالح شده اي كـه   
بر وفق مراد اطالحات چيـان بـاشـد،           
چنين فرصتي را به جامعه نـخـواهـد        

تك تك كسانـي كـه اصـالحـات         .  داد
چيان مي خواهند از زير ضـرب بـدر          

 .برند، شاكي خصوصي دارند
و الزم است كه بعنوان ختم كـالم     
اين نكته را نيز بگويم كه زيـاد طـول         
نخواهد كشيد كه اصـالحـات چـيـان          

نه .  دوباره ماتم گرفته و به كما بروند  
فضا و شرايط بحرانـي و اعـتـراضـي          
ايـران و نــه شــرايـط و اوضــاع بــيــن                
المللي طوری است كه بـه جـمـهـوری            
اسالمی اجازه بدهد كـه حـتـی بـرای             
خادمین مصلح این رژیـم مـدتـی         

ــاز كــنــد            ادعــای .  طــوالنــی فضــا ب
اصالح این رژیـم مـورد تـمـسـخـر              

 .*مردم است
 ٢٠١٣  ژوئيه ٢٤ 

 

 به دو ھفته کارزار 
 عليه اعدام 
 بپيونديد 

 
جمهوري اسالمي با اعدام و شکنجه زاده شد و براي ايـنـکـه سـر پـا بـمـانـد روزي را                      

اما هرگاه کـه خـود را در خـطـر شـورش و اعـتـراض                        .  بدون اعدام سپري نکرده است 
دوره کـنـونـي يـک دوره بسـيـار               .  وسيع مردم ببيند، اعدام ها را چندين برابر ميـکـنـد          

شکننده در حکومت است و هر لحظه امکـان دارد مـوج عـظـيـمـي از اعـتـراض در                            
بيش از صداعدام در عرض چند هفتـه گـذشـتـه، تـالـشـي بـراي از                 .  جامعه براه بيفتد  

کل بـانـدهـاي حـکـومـت اعـم از اصـالح طـلـب و غـيـر                             . سر گذراندن اين دوره است 
 . بايد ناکامشان گذاشت. اصالح طلب در اين جنايت مقدس ذينفعند

 
بحران عميق و همه جانبه حکومت و تنگناهاي داخـلـي و بـيـن الـمـلـلـي آن زمـيـنـه                        
مناسبي است که با مبارزه پيگيـر عـلـيـه اعـدام، جـمـهـوري اسـالمـي را بـه عـقـب                                
راند، جان عده اي را نجات داد و خطر اعدام را از بـاالي سـر هـزاران نـفـر ديـگـر کـم                            

اما نياز به يک مبارزه پـيـوسـتـه و مـتـحـد در داخـل و خـارج                      .  اين عملي است.  کرد
 . دارد

 
بـا تـمـام      .  دو هفته کارزار مشترک ميتواند نقطه عطفي در مبارزه عليه اعـدام بـاشـد          

قوا به اين کارزار بپيونديم و در سراسر جهان مردم را اعـم از ايـرانـيـان مـقـيـم خـارج                       
 . يا مردم آزاده اين کشورها را به اين حرکت دعوت کنيم

 
 ژوئـيـه شـروع        ٢٢ حزب کمونيست کارگري با تمام قوا در اين کارزار که از دوشـنـبـه           

ميشود، شرکت ميکند و همه احزاب و جريانات مخالف رژيـم، فـعـالـيـن سـيـاسـي،                   
فعالين مدياي اجتماعي و همه مـردم شـرافـتـمـنـد و آزاده در سـراسـر جـهـان را بـه                                  
حمايت از مردم ايران عليه اعدام و آدمکشي دولـتـي و بـراي سـرنـگـونـي حـکـومـت                      

 . ننگين اسالمي فراميخواند
 

اعدام قتل عمد دولتي و يک جنايت آشکار توسط جـمـهـوري اسـالمـي و سـايـر دول                       
 . طرفدار اعدام است و بايد در سراسر جهان لغو شود

 
 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٣  ژوئيه ٢١ 

 اطالعيه کميته بين المللي عليه اعدام 
 

 بايد بپا خاست و متحدانه 
 ! جلوی کشتار زندانيان را گرفت

 
 ! مردم آزاده ايران

هـر گـاه کـه قصـد زهـر چشـم گـرفـتـن                      .  اعدام در ايران امري  صد در صد سياسي است 
بيشتر از مردم را دارند، هر گاه  احتمال ميدهند جايي اعتراضي شکل بگيرد و هـرگـاه          

 . از مردم وحشت بيشتري بر دلشان مي نشيند، بيشتر جنايت ميکنند
 

در اين حکومت دادگاه و قاضي و پرونده و  قوه قضاييه و غيره و غيره ،  اجـزا سـازمـان             
هيـچ حـکـمـي در ايـن            . دهنده  يک دستگاه عظيم جنايت و بيشرمي عليه مردم هستند 
 . حکومت رسميت قانوني نداشته و هيچ قضاوتي عادالنه نيست

 
حکومت براي ساکت کردن مردم به راحتي ميکشد و فقـط بـا طـنـاب دار و اعـدام بـا                        

 . مردم حرف ميزند
 

بعد از مضکه انتخاباتي اخير ، حکومت اسالمي به زندانبان هـايـش  دسـتـور داد کـه                 
اگر اعـتـراض نـکـنـيـم ايـن              . بيشتر بکشند و در يک ماه بيش از صد نفر را اعدام کردند 

 . روند وحشيانه ادامه خواهد يافت
 

کميته بين المللي عليه اعدام به همراه سازمانها و نهادهاي عليه اعدام ، در کـارزار دو         
 ۲۲ هفته اي عليه اعدام شرکت ميکند و از همگان دعوت ميکند که از فردا دوشـنـبـه          

 . اوت، بهر طريق ممکن عليه اعدامها  در ايران اعتراض کنند۵ ژوئيه تا دوشنبه 
 

ما نبايد بگذاريم بيش از اين جنايت کنند و جوانان را بکشند و خيالشـان راحـت بـاشـد             
نه اين وظيفه همه ما است کـه عـلـيـه       .  که اعتراضي نشد و دنيا نفهميد و بيشتر بکشند 

پس در اين دو هـفـتـه هـر جـايـي کـه هسـتـيـد مـيـتـيـنـگ و                              .  اعدامها اعتراض کنيم 
تظاهرات سازمان دهيد، با نهادهاي بين المللي و رسانه ها تماس بگـيـريـد و دسـت در              
دست هم و متحدانه  کار کنيم که جـمـهـوري اسـالمـي ايـران بـبـيـنـد کـه طـوفـان درو                                 

 . ميکند
 

 پيش به سوي يک کارزار بين المللي گسترده عليه اعدامها در ايران 
 زنده باد همبستگي مبارزاتي مردم عليه اعدام و عليه حکومت اسالمي ايران 

 
 کميته بين المللي عليه اعدام 

  ٣ ۲۰۱  ژوئيه ۲۱ 
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در هر جايي که امکانش را داريد ميتيـنـگ و حـرکـت اعـتـراضـي سـازمـان دهـيـد، بـا                            
صـداي  .  نهادهاي بين المللي تماس گرفته و مـقـامـات دولـتـهـا را زيـر فشـار بـگـذاريـد                        

 !  زندانيان سياسي و محکومين به اعدام باشيد
 

 : برنامه هاي تا کنوني اعتراض به اعدامها در ايران
 کانادا 

نهاد مادران عليه اعدام و  ايران سوليداريتي ، حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ، فـدراسـيـون                 
سراسري پناهندگان ،کمپين بين المللي عليه اعدام و فعالـيـن سـيـاسـي و فـرهـنـگـي در                   
تورنتو کانادا دست در دست هم  هر روز در مرکز شهر تـورنـتـو بـا در دسـت پـالکـارد و                         

 . شعار عليه اعدام به موج وحشيانه اعدامها در ايران اعتراض ميکنند
تا کنون اين برنامه ها در تورنتو با استقبال ايرانيان روبروشده و بـا مـهـوش عـالـسـونـدي                     

از .  مصاحبه کـرده انـد      ...  رسانه هايي از جمله تلويزيون کانال جديد و راديو پيام کانادا  و 
 ژوئيه  درمرکز شهر کانادا برنامه هاي اعتـراض بـه اعـدام سـازمـان مـي               ۲۷  تا ٣ ۲ روز  

 . يابد و اين برنامه ها در هفته آينده نيز ادامه خواهد يافت
 

ديدار آقاي احمد شهيد و مهوش عالسوندي پايه گذار نهاد 
 مادران عليه اعدام

در صفحه فيس بوک مهوش عالسوندي هم اکنون عکسهـايـي از ايـن ديـدار و گـزارشـي                        
در اين ديدار مهوش عالـسـونـدي و تـيـم هـمـراه ايشـان در                   . کوتاه از آن منتشر شده است 

مورد اعدامهاي گسترده در هفته هاي اخير خطر اعدام تعداد بيشـتـري در ايـن روزهـا و              
  . وضعيت وخيم زندانها با احمد شهيد صحبت کردند

ژاپن نيز به کارزار دو هفته يي عليه اعدام و جنايات اخير 
  .جمهوري اسالمي پيوست

 آگوست به هـمـراه دوسـتـانـي از اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ژاپـن و اتـحـاديـه                                 ۲ روز جمعه   
مهندسين و ساير دوستان و فعالين سياسي و اجتماعي آکسيـون اعـتـراضـي در مـقـابـل                   
سفارتخانه قتل و جنايت و جاسوسي و ترور جمهوري اسالمي در توکيو بـرگـزار خـواهـيـم            

 . جزئيات مربوط به اين آکسيون به زبان فارسي بزودي منتشر خواهد شد. کرد
 

 : سوئد 
 تجمع و مارش اعتراضي در استکهلم -  استکهلم

 . در ميدان سرگل و سپس حرکت به سمت پارلمان۱۵  ژوئيه ساعت ۲۷ شنبه : تاريخ
 

بعد از تشکيل شدن جلسات هـمـاهـنـگـي بـا حضـور نـمـايـنـدگـان احـزاب و                         :  گوتنبرگ
سازمانهاي فراخوان دهنده به کارزار جهاني قـرار اسـت روز اول آگـوسـت مـيـتـيـنـگ و                              

محل دقيق و ساعت مـيـتـيـنـک        . راهپيمايي در مرکز شهر يوتبوري گوتنبرگ برگزار شود 
 .متعاقبا اعالم ميشود

 مالمو  
 Triangeln:  بـعـد     ۲  ژوئيه طي يک اقدام سمبليک راهپيمايي از سـاعـت         ۲۷ شنبه 

 از ظهر  از تري انگل 
 .محل بعدا اعالم ميشود  – ژوئيه تظاهرات ايستاده ۱ ٣ چهارشنبه 

 تلفنهاي تماس 
 ٠٧٢١٩٧٩٠٩٧ : اسرين واصلي 

  ٠٧٠٣٦٣٨٠٨٨ : فريده آرمان 

 :  آلمان 
  در مرکز شهر، دم پالته ميتينگ اعتراضي ۱۷  ژوئيه ساعت ۲۷  شنبه کلن

 
 آگوست در مقابل کنـسـولـگـري جـمـهـوري          ٣ تظاهرات مرکزي در روز شنبه  : فرانکفورت

 . اسالمي
 ۰۱۵۷۷۴۶۵۰۱۸۶ : شهناز مرتب : تلفن تماس 

 
  ژوئيه ۲۶ جمعه هامبورگ، 

 ساعت  شش و نيم  تا  هشت عصر   
Spitalerstraße/Glockengießerwall 

 مقابل ايستگاه مرکزي قطار 
 :شماره تماس

    01724044323 
 

 ميز اطالعاتي : برمن 
  ۱۸  تا ۱۶  ژوئيه از ساعت ۲۷ 

 :Am Ziegen Markt 
 

 نروژ 
 ۱۴  تـا      ۱۲  آگوست چهار راه پـارلـمـان سـاعـت          ٣ ميز اطالعاتي و آکسيون شنبه :  اسلو  

 کارل يوهان گاتا 
Oslo karl Johan gata( cha har rah parlman )  saat 

12.00 -14.00 
 

 : لندن 
  ژوئيه ۲۷ ميدان ترافالگار شنبه  

 کميته بين المللي عليه اعدام از همه ايرانيان دعوت ميکند کـه در ايـن حـرکـات مـهـم                  
اعتراضي حضور بهم رسانده و از هر طريق ممکن به اعدامهاي گستـرده و وحشـيـانـه در              

 . ايران اعتراض کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ۲۰۱۲  ژوئيه ۲۵ 

 
Mina Ahadi 

0049 (0) 1775692413 
minnaahadi@gmail.com 

minaahadi-iran.blogspot.co.uk 
 

stopstonningnow.com 
notonemoreexecution.org 

ex-muslime.de 
 

 .به کارزار جھانی عليه اعدام بپيونديد
  آگوست همه جا علیه اعدام5 ژوئیه تا 22
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به ياری خانواده زندانيان 
 محكوم به اعدام بشتابيم

 
در طي يك ماه گذشته بيش از صد نفر تـوسـط رژيـم اسـالمـي در                     
زندانها اعدام شده اند و تعداد بيشـتـري در مـعـرض خـطـر اجـراي                     

خانواده هـاي زنـدانـيـان و زنـدانـيـان از مـردم                   .  حكم اعدام هستند 
خواسته اند  به كمكشان بشـتـابـنـد و اجـازه نـدهـنـد رژيـم تـعـداد                          

اين اعدامها در حـالـي صـورت مـيـگـيـرد            .  بيشتري را قرباني كند   
كه برخي از سازمانهاي جهاني بـه اصـطـالح مـدافـع حـقـوق بشـر                        

رئـيـس جـمـهـور رژيـم جـنـايـتـكـار                  ,  منتظر هستنـد تـا روحـانـي            
ايـن  !  زندانيان را آزاد كند و احـكـام اعـدام را لـغـو كـنـد                  ,  اسالمي

سازمانها خود ميدانند كه چنين عملي اتفاق نـخـواهـد افـتـاد امـا            
ترجيح ميدهند به جاي نجات جان انسانها منافع خـود را  حـفـظ              

ايـن يـك واقـعـيـت اسـت كـه در                  .   كرده و با رژيم مماشات كـنـنـد        
 سال اخير كليه جـنـاحـهـاي رژيـم در يـك نـقـطـه اشـتـراك                      ٣٤ طول  

.  زنـدان و شـكـنـجـه و اعـدام مـخـالـفـيـنـشـان                       :  كامل داشـتـه انـد      
خانواده هاي زندانيان  بدرسـتـي از مـردم شـريـف و آزاده انـتـظـار                         
دارند كه به ياري فرزنـدانشـان بشـتـابـنـد و مـقـامـات جـهـانـي را                           

 .تحت فشار قرار دهند
 

كـمـيـتـه     ,  در اعتراض به اعدامهاي اخير و جهت لغو احكـام اعـدام      
از تـاريـخ     ,   بين المللي عليه اعدام فراخوان  دو هـفـتـه اعـتـراضـي              

را )   آگـوسـت    ٥  جـوالي الـي         ٢٢ (   مـرداد      ١٤  تير ماه الـي       ٣١ 
كميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي از ايـن                     .   داده است 

حركت اعتراضي حمايت كرده و تـمـام امـكـانـات خـود را جـهـت                       
مـا از كـلـيـه         .  تقويت ايـن اعـتـراض جـهـانـي بـه كـار مـيـبـنـدد                          

شخصيتها  و تشكلهاي عـلـيـه اعـدام و مـدافـع آزادي زنـدانـيـان                          
سياسي دعوت ميكنيم به اين حركت اعتراضي بـپـيـونـدنـد  و در               

 مـرداد مـاه بـا تـجـمـع در مـقـابـل                      ١٢ روز سوم آگوست برابر با       
اعتراض در مقابـل سـفـارتـخـانـه هـاي رژيـم در                 ,  زندانها در ايران    

ارسال نامه اعتراضي بـه سـازمـانـهـاي جـهـانـي و               ,  خارج از ايران    
محكوم كردن سكوت اين سازمانهـا  در ايـن حـركـت اعـتـراضـي                   

 .شركت كنند و با سياست اعدام و شكنجه رژيم مقابله نمايند
 

  كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
 ٢ ۹ ١٣  تير ماه ٣٠  برابر با ٢٠١٣  جوالي ٢١ 

 
http://zendanisiasi.wordpress.com 
http://cfppienglish.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/
zendani.siasi?ref=ts 

 به کارزار جھانی عليه اعدام بپيونديد
 

همه باهم اعالم کنيـم کـه مـجـازات اعـدام جـنـايـت                 .   همه باهم برخيزيم، جلو اعدام زندانيان را بگيريم  
لـغـو   .  عليه بشر و قتل عمد دولتي است و بايد به اين جـنـايـت عـامـدانـه و آگـاهـانـه پـايـان داده شـود                            

مجازات اعدام و ارزش نهادن به جان انسان، اولين گام مبارزه بـا قـانـون و فـرهـنـگ کشـتـن آدمـيـزاد                         
 . در جامعه است

 
در ايران، عالوه بر مجازات اعدام ليـسـت ديـگـري از جـنـايـات از قـبـيـل بـريـدن دسـت و وارد کـردن                                        
ضربات شالق و شکنجه جسمي و روحي متهمان در قوانين قضائي حـکـومـت اسـالمـي وجـود دارد و                  

 .جمهوري اسالمي در دنيا با اين جنايتها تداعي مي شود
 

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني خود را بخـشـي از جـنـبـش جـهـانـي عـلـيـه اعـدام مـيـدانـد و از                                     
مــبــارزه مــردم در هــمــه جــاي جــهــان بــراي پــايــان دادن بــه مــجــازات اعــدام قــاطــعــانــه حــمــايــت                                    

فدراسيون بطور مشـخـص هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا مـبـارزه مـردم ايـران و مـبـارزه خـانـواده                                         . ميکند
اعدامي ها و محکومين به اعدام اعالم مي کند و همه پناهندگان و مهـاجـريـن ايـرانـي را بـه شـرکـت                      

 اوت ادامـه خـواهـد يـافـت              ۵  جـوالي تـا         ۲۲ گسترده در کارزار جهاني عليه اعدام که از روز دوشنبـه         
 .فرا مي خواند

 
بياييد همه باهم دراين کارزار جهاني با صداي بلند از همـه دولـت هـاي جـهـان بـخـواهـيـم تـا بـه جـرم                               
جنايت عليه بشريت سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي را ببنـدنـد و رابـطـه سـيـاسـي و ديـپـلـومـاتـيـک                           
خود را با آن قطع کنند و از همه مردم جهـان بـخـواهـيـم کـه بـه مـبـارزه مـردم ايـران بـراي سـرنـگـونـي                                   

 .  جمهوري اسالمي کمک کنند
 

 همبستگي، فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني
 ۲۰۱۳  جوالي ۲۲ 

 

هنرمند محبوب و فعال عليه اعدام در برنامه هاي دو هـفـتـه کـارزار بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام در                               
 کانادا  –تورنتو 

کميته بين المللي عليه اعدام از هنرمندان و همه مخالفين اعـدام دعـوت مـيـکـنـد در بـرنـامـه هـاي                        
مـا بـايـد بـتـوانـيـم جـنـبـش عـلـيـه اعـدام را                           .  متنوع دو هفته کارزار عليه اعدام فعاالنه شرکت کنند  
 . گسترده تر کرده و جلو اعدام جوانان را در ايران بگيريم

 کميته بين المللي عليه اعدام 
   ۲۰۱۲  ژوئيه ۲۴ 

 زنده باد فريدون فرھی
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 ممانعت از اعزام رسول بداقی به مراکز درمانی

 ۴ رسول بداقي عضو هيات مديره کانون صـنـفـي مـعـلـمـان              
او از سر دردهاي شـديـد     .   سال است که در زندان بسر ميبرد  

 تير او به بيـمـارسـتـان     ۲۲ بخاطر درد شديد روز .  رنج ميبرد 
" دکـتـر قـيـنـي       " اما با وجود تشخيص   . سينا انتقال داده شد 

و ضـرورت    )  جـراح مـغـز و اعصـاب          ( پزشک مـتـخـصـص         
بستري شدن سريع وي، جانيان اسالمي همان روز وي را بـه              

 .زندان بازگرداندند و به او اجازه مداوا  ندادند
 

  وضع جسمانی رضا شھابی ھمچنان نگران کننده است
 زنـدان اويـن بسـر          ۳۵۰ رضا شهابي عضو هيات مديره سنديکاي شرکت واحـد در بـنـد            

. بـرد    او مدتهاست  که از ناراحتي کمر و گردن و همچـنـيـن فشـار خـون رنـج مـي               . ميبرد
امـا  .   قبال نيز گردن او زير عـمـل جـراحـي قـرار گـرفـتـه اسـت                     

مقامات زندان با مرخصي رضا شهابي و پـيـگـيـري وضـعـيـت              
در بهداري زندان اوين نيز تـنـهـا      .  اش مخالفت ميکنند    درماني

انـد و وي از ويـزيـت             به تجويز داروهاي مسکن به او اکتفا کرده  
خـانـواده رضـا      .  توسط پزشک متخصص نيز محروم بـوده اسـت         

ها تقاضاي اعزام وي بـه مـراکـز درمـانـي خـارج از                 شهابي  بار  
اما  با مخالـفـت آنـان      .   اند زندان و يا مرخصي درماني را با مقامات مسئول مطرح کرده  

: انـد    مسئولين در پاسخ تقاضاي مرخصي درماني رضـا شـهـابـي گـفـتـه           . روبرو شده است 
چون وي تازه از مرخصي بازگشته است بايد مدتي بـگـذرد تـا دوبـاره بـه وي مـرخصـي                    " 

 .بدين ترتيب رضا عمال زير شکنجه درد و فشار هر روزه قرار دارد." داده شود
 سـال    ۵  سـال زنـدان و           ۴ رضا شهابي بيش از سه سال است که در زنـدان اسـت و او بـه                       

 .محروميت از فعاليت سنديکايي و هفتاد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شده است
 

 . پدرام نصراللھی مجددا دادگاھی شد
بنا به گـزارش کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                               

 تير ، پدرام نصـرالـلـهـي       ۲۷ تشکلهاي کارگري روز پنج شنبه  
از فعالين شناخته شده در شـهـر سـنـنـدج و از اعضـاي ايـن                      
کميته را در دادگستري جمهوري اسالمي در اين شـهـر مـورد          

جـرم پـدرام  ارسـال پـيـام  از زنـدان بـه                        .   محاکمه قـرار داد    
او مـتـهـم      .  مناسبت اول مه روز جهاني کارگر ذکر شـده اسـت     

 .است" فعاليت عليه نظام"به 
 و   ۹ وي   .   ماه زندان محکوم گـرديـد  ۱۹ پدرام نصراللهي قبال به همين اتهام محاکمه و به  

 .نيم ماه از اين مدت را در زندان مرکزي سنندج سپري کرده است
 

  ماه زندان محکوم شد۱۸غالب حسينی به 
بنا به گزارش کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                             
تشکلهاي کارگري غالب حسيني از فعالين شناخته شـده در         

 تيـر در شـعـبـه         ۳۱ شهر سنندج و عضو اين کميته در تاريخ  
اول دادگاه انقالب جمهوري اسالمي در ايـن شـهـر بـه اتـهـام                
عضويت در کميته هماهنگي و وابستگي بـه احـزاب خـارج              

 ۶ بـه    "  عـلـيـه نـظـام       "  سال زندان و به اتهام تبليغ    ۱ کشور به  
  .ماه زندان محکوم گرديد

از ابـراز وجـود فـعـالـيـن و               .   جمهوري اسالمي از متشکل بـودن کـارگـران وحشـت دارد           
رهبران کارگري و پيامهاي آنان به مناسبتهـاي مـخـتـلـف از خـارج از زنـدان و از درون                            

از همين رو نيز کارگـران زنـدانـي را زيـر فشـار قـرار مـيـدهـد تـا از                           .  زندان وحشت دارد 
بـه  .  تا بدين ترتيب تشکلهاي موجود کارگري را عـقـب بـزنـد        .  تشکلهايشان استعفا دهند 

امـا  .  فعالين و رهبران کارگري فشار مي آورد تا جلوي عرض اندام سياسي آنان را بگـيـرد      
کارگران ايستاده اند وداشتن تشکل، برپايي اول مه و ابراز وجود کردن و حـق بـيـان را از                 

ها در درون زندان، با گرو گـرفـتـن       جمهوري اسالمي همچنين با تشديد فشار و محروميت      .اي خود ميدانند حقوق پايه
دارو و درمان کارگران زنداني و زندانيان سياسي تالش دارد تا فضاي اعـتـراض در درون                
زندانها را بخواباند و با ابزار زندان و شکنجه اعتراضات کارگران و کل جـامـعـه را عـقـب               

  .بزند
کارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان             .  ها و تعرضات بايد وسيعا اعتراض کرد  در برابر اين فشار   

سياسي بيمار بايد بطور اضطراري و فوري از زندان آزاد شوند و تحت مـعـالـجـه و درمـان                 
  .جمهوري اسالمي در قبال جان و سالمتي آنها مسئول است. قرار گيرند

 . همه کارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند
   كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ۲۰۱۳ ژوئيه ۲۵ ، ۱۳۹۲  مرداد ۳ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 Bahram.Soroush@gmail.com 
 http://free-them-now.blogspot.com 

 
 

 ۱۲۰ اطالعيه شماره 
 تشديد فشار بر روی کارگران زندانی

اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در 
 !تبريز وارد نھمين روز خود شد

 
لــطــيــف حســنــي، مــحــمــود فضــلــي، يــوروش            
مهرعلي بـيـگـلـي، بـهـبـود قـلـيـزاده و شـهـرام                      
رادمهر از فعاليـن سـيـاسـي آذربـايـجـان، بـراي                 

 سـال زنـدان بـه اعـتـصـاب               ۹ اعتراض به حکم    
دادگسـتــري  .  غـذاي نـامـحــدود دسـت زده انـد             

آذربايجان شرقي از پذيرفتن حق اعاده دادرسـي        
آنها خودداري ميکند و مسئولين جانـي زنـدان      
تبريز به درخواست بحق اين زندانيان و خـانـواده      

 . شان با استهزا پاسخ ميدهند
دادستان کل آذربـايـجـان شـرقـي، خـانـواده               
هاي اين زندانيان را تهديد کـرده اسـت کـه اگـر              
فرزندانشان بـه اعـتـصـاب غـذا پـايـان نـدهـنـد                     

زندانيان مـتـقـابـال تـهـديـد            .  تبعيد خواهند شد  
کـرده انــد کــه اگــر دادســتــان و روســاي زنــدان                  

تهديشان کنند به اعتصاب غذاي خشک دسـت        
همين دادستان با وقاحت تمام و بـا  .  خواهند زد 

: استهزا از عزيزان اين زنـدانـيـان پـرسـيـده اسـت             
و رئـيـس زنـدان هـم در             !   ؟"آيا هنوز نمرده اند" 

خـوب البـد     : " مقابل تهديد زندانيان گفته اسـت    
ميخواهند خـودکشـي کـنـنـد و ايـن در زنـدان                   

 "!عادي است
اين گوشه اي کوچک از آن بساط جنـايـت و           
وقاحت است که سران حکومت اسالمي در کل       

 . ايران راه انداخته اند
کميته آذربايجان حزب کمونيست کـارگـري      
ايران اعالم ميکند که فعاليت سياسي بي قـيـد         
و شرط و آزادانـه حـق هـمـه اسـت و هـمـه ايـن                        

زندانيان بايد بيدرنگ آزاد شـونـد و بـه آغـوش              
 . عزيزان خود برگردند

بايد با تمام توان و بـه هـر طـريـق مـمـکـن                   
 . براي آزادي اين زندانيان سياسي تالش کرد

 
 زنده باد آزادي بي قيد و شرط فعاليت سياسي 

 سرنگون باد جمهوري جنايتکار اسالمي
 

 کميته آذربايجان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۳  جوالي ۲۰ ، ۱۳۹۲  تير ۲۹ 

 !ھمه فعالين سياسی بايد آزاد شوند
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 همه زندانيان سياسي 
بايد بي قيد و شرط آزاد 

 !گردند
لطيف حسني، محمود فضلي، بهبود قـلـيـزاده،     
آيت مهر علي بيگلو و شهرام رادمهـر فـعـالـيـن         
سياسي آذربايجاني و  از رهبران يئني گـامـوح،       

 تيرماه در اعتراض به حکم ناعادالنه نـه    ۲۲ از  
سال زندان و شرايط بـد زنـدان تـبـريـز دسـت بـه                    

دادگاه انقالب تبريز ايـن    .  اعتصاب غذا زده اند 
فعالين سياسي را بـراي دومـيـن بـار بـه اتـهـام                    
تبليغ عليه نظام و تشکيل گروه غير قانوني در      

 سال حبس محکوم کرده بود که ۴۵ مجموع به   
پـيـش از     .  در دادگاه تجديد نظر تاييد شده است  

 ايـن فـعـالـيـن بـه هـمـيـن                  ۱۳۸۹ اين در سـال        
 ماه حبس مـحـکـوم شـده       ۱۸  تا ۶ اتهامات به   

 .بودند
اين پنج فعال سياسي  به دسـتـور دادسـتـان          
كل كشور از زندان تبريز به بـازداشـتـكـاه زنـدان            

وضعيت ايـن  .  اوين در تهران انتقال داده شده اند  
اعتصاب کنندگان كه اكنون در قرنطينـه زنـدان       

مسئولين .  اوين هستند وخيم گزارش شده است  
زندان اوين از انتقال اين فعالين به زندان رجـايـي      

 . هاي  آينده خبر داده اند شهر کرج طي  روز
هـاي حـکـومـتـي از جـملـه                بعضي از رسانه  
کـه اغـلـب نـقـطـه           "  هـا    آذري" سايت حکومـتـي      

نظرات وزارت اطالعات را منعکس مـي کـنـد            

اين فعالين سياسي را به تروريسم مـتـهـم کـرده                
و خواستار اعدام اين قبيل از زندانيان سـيـاسـي        

/:http).  انــــد       آذربــــايــــجــــانـــــي شــــده          /
w w w . a z a r i h a . o r g / ?

lang=fa&muid= ۵۳&item= ۷۸۲( 
طرح اتهاماتي از اين نوع بر عليه فـعـالـيـن         

هاي حـکـومـتـي بـايـد جـدي               سياسي  در سايت   
حکومت اسالمي که در مـحـاصـره      .   شود  تلقي

درياي نفرت مردم است، از هر گـونـه فـعـالـيـت              
سياسي ميترسد و با پرونده سـازي مـيـخـواهـد            
ترس  و وحشت در دل مردم بـيـانـدازد و مـانـع                

محاکم قضايي جـمـهـوري    .  اعتراض مردم شود  
اسالمي مراکز توطئـه و پـرونـده سـازي عـلـيـه                 

 . مردم هستند
مــا رفــتــارهــاي ضــد انســانــي مــقــامــات             
امنيتي و قضـايـي جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه                   
فعالين سياسي آذربايجـان را شـديـدا مـحـکـوم               

اين فعالين سياسي بـايـد بـي قـيـد و               .  ميکنيم
بــايــد از جــامــعــه جــهــانــي         .  شــرط آزاد شــونــد     

بخواهيم که به موج اعدامها و دستگـيـريـهـا و           
ها در ايران و همچنيـن بـه مـحـاكـمـات             شكنجه

ناعادالنه و پرونده سازي عليه فعالين سـيـاسـي        
 . شديدا اعتراض کنند

 زنده باد آزادي بي قيد و شرط فعاليت سياسي
 سرنگون باد جمهوري جنايتکار اسالمي

 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۳  جوالي ۲۵ ، ۱۳۹۲  مرداد ۳ 

پرونده سازی حکومت اسالمی عليه فعالين 
 !سياسی در آذربايجان محکوم است

دو کارگر در تبريز جان خود 
 را از دست دادند

 
يک کارگر مقني هفته گذ شته در تبريز هـنـگـام      
تعمير يک چاه در پاساژ صاحب االمر دچار گـاز   
گرفتگي شد وهمکار او نيز که براي نجـات ايـن      
کـارگــر وارد چــاه شــد مــتــاســفـانــه دچــار گــاز                 
گرفتگي شد وهر دو نفربه علت فقـدان کـپـسـول         

 .اکسيژن جان خود را از دست دادند
اين دو کارگر در شرايطي دچار ايـن حـادثـه         
مرگبار شده اند که بيمه کارگران ساختمانـي بـه        
حکم مجلس اسالمي در سـال جـاري مـتـوقـف            
شده است و تـعـداد زيـادي از کـارگـران کـه در                      
کارهاي پرخطر ساختـمـانـي کـار مـيـکـنـنـد از                  

 . داشتن بيمه محروم شده اند
کميته آذربايجان حزب کمونيست کـارگـري      
به خانواده اين کارگران جـانـبـاخـتـه صـمـيـمـانـه                  
تسليت ميگويد و اعالم ميـکـنـد کـه مسـبـب                

مرگ اين عزيزان حکـومـت اسـالمـي سـرمـايـه              
حکومتـي اسـت کـه کـوچـکـتـريـن               .  داران است 

. ارزشي به جان کارگران و انسانها قائل نـيـسـت        
حکـومـتـي کـه مـحـصـول رنـج و کـار هـمـيـن                         
کارگران را به جاي تـامـيـن شـرايـط امـن کـار،                  
براي حفظ امنيت دزدان اسـالمـي حـاکـم بـاال                 

 . ميکشد
 کارگران ومردم تبريز،

ــت و                      ــاي ــه حــم ــران ب ــارگ ــواده ايــن ک خــان
در شـرايـطـي کـه         .  همبستگي شما نـيـاز دارنـد        

کارگران هيچ تشکلي براي احقـاق حـقـوق خـود            
ندارند، بايد به هر طريق مـمـکـن ايـن خـانـواده                 
هاي داغدار را در بـيـرون کشـيـدن حـقـشـان از                     

 . حلقوم مفتخوران اسالمي ياري کنيم
 

 سرنگون باد حکومت اسالمي ضد کارگر
 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۳  جوالي ۲۲ ، ۱۳۹۲  تير ۳۱ 

 !شرايط نا امن کار بار ديگر قربانی گرفت

بار ديگر کشمکش ميان کارگران کيان تـايـر و         
وزارت صنايع رژيم براي بازگرداندن کارفـرمـاي     

وزارت .  سابق اين کـارخـانـه بـاال گـرفـتـه اسـت               
صنايع مخفيانه تالش ميکند کـه کـارفـرمـاي           
قبلي را در مقابل رشوه هائي که از او گرفته بـه     
اين کارخانه برگرداند و کارگران که بـا آمـدن او        
خطر بيکار شدن خود را ميبينند، هـر بـار تـو                
دهني بزرگي به کارفرما و عوامل او و وزارت         
صنايع ميزنند و کـارفـرمـا و عـوامـلـش را از                  

اقــدام امــروز   .  کــارخــانــه بــيــرون مــي انــدازنــد        
کـارگـران فـوالد      .  کارگران اما بسيار جالب بود    

در مبارزات مستمر خـود واقـعـا مـثـل فـوالد               
 . آبديده شده اند

طبق گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران،           
 تـيـرمـاه      ٢٩ مالک قبلي کارخانه امروز شنبـه        

يک خاور گوسفـنـد بـراي اهـدا بـه کـارگـران بـه                    
مناسبت ماه رمضان به کارخانه فرستاد تـا بـا           
قرباني کردن گوسفندان و تقسيم ميان کارگـران     
و وعده يک سبد دويست هزار توماني کـاال بـه           

. کارگران، خود نيز بتواند وارد کـارخـانـه شـود             
کارگران اما با خشـم و انـزجـار بـه سـمـت ايـن                     
ماشين رفتند و آنرا مجبور به بازگشت کـردنـد         
و با الستيک زدن آتش در محوطه کارخـانـه بـه            
کارفرما و وزارت صنايع سرمـايـه داران اعـالم         
کـردنـد کـه اجـازه بـازگشــت مــالـک قـبــلـي را                      

کارگران سپس مجمع عمومـي خـود     .  نميدهيم
را برگزار کردند و عزم خود را بـراي جـلـوگـيـري         
از واگذاري کـارخـانـه بـه مـالـک قـبـلـي اعـالم                      

کــارگــران نــگــران ايــن هســتــنــد کــه               .  کــردنــد
کارفرماي قبلي زمين کـارخـانـه را کـه گـفـتـه                  
مـيـشــود هـزار مـيـلــيـارد تــومـان ارزش دارد                   
بفروشد و کارخـانـه را تـعـطـيـل و کـارگـران را                     

 . بيکار کند
کارگران با اقدام امروز خود نشان دادند کـه   
دوره اي که کارفرمايان و ارگانهاي دولتي آنـهـا      
بتوانند با ريـاکـاري کـارگـران را فـريـب دهـنـد                   

اهـدائـي و بسـتـه         "  گـوسـفـنـدان    . " گذشته اسـت   
دويست هزار توماني کارفرما گوشه اي کوچک     
از استثمار کارگران توسط اين مفتخوران اسـت     
که همراه با بکارگيري سنت هاي عـقـب مـانـده        
اسالمي خواستند به خورد کـارگـران بـدهـنـد و           
کارگران فريب اين دغلبازي ها و رياکاري هـاي      

. کثيف را نخوردند و هـمـه آنـهـا را پـس زدنـد                   
نقطه قوت کارگران کيان تاير در مبارزات خود       
سنت مجمع عمومي و اتـحـاد حـاصـل از آن،               
انتخاب نمايندگان خود و عزم راسخ در مقابلـه        
با تالش ها و توطئه هاي کارفرما و ارگـانـهـاي     

 . دولتي است
در پنج سال گذشـتـه کـارگـران کـيـان تـايـر                  

ــرز      (  ــب ــک ال ــي ــر و          )  الســت ــم ــارزات مســت مــب
سـرسـخـتـانـه اي را بــه پـيـش بـرده انـد، جــاده                        
اسالمشهر به تهران را بارهـا بـا السـتـيـک زدن               
آتــش مســدود کــرده انــد، هــمــســرانشــان در                  
اعتراضات آنها شرکت کرده اند و با آتـش زدن            
الستيک در محوطه کارخـانـه سـعـي کـرده انـد              
توجه مردم را به اعتراض خود جـلـب کـنـنـد و             

. روحيه مبارزه جوئي خـود را بـاال نـگـهـدارنـد             
 کــه   ٨٧ کـارگــران در اقـدام ديــگــري در ســال                

کارخانه توسط مالک قبلي به تعطيلي کشـانـده     
شد و دستمزد کارگران نيـز پـرداخـت نشـد، بـه                 
دفتر او حمله کردند و با تـجـمـعـات مـکـرر در               
مقابل ادارات دولتي، وزارت صـنـايـع را وادار             

بدنـبـال آن کـارخـانـه بـه             .  به خلع يد از او کردند  
 ٨٧ در مـردادمـاه       .  کار خود ادامه داده اسـت       

شوراي اسالمي را منحل کـردنـد، دفـتـري کـه               
توسط اين شورا اشغال شده بود را پس گرفتـنـد      

يـازدهـم تـيـرمـاه        .  نماينده انتخاب کردند٢٧ و  
امسال بار ديـگـر زمـزمـه بـازگـردانـدن مـالـک                   
قبلي باال گرفت و کارگران بار ديگـر بـا روشـن              
کردن آتش دست به اعتراض زدند و موقعي که       
در روزهاي گذشته اطالعيه اي از سـوي مـديـر           
عامل جديد منتصـب کـارفـرمـاي قـبـلـي، بـر                  
تابلوهاي اعالنات کارخانه نصب شد، کارگـران     
دست به اعتصاب زدند و با آتش زدن الستـيـک         
اعـتـراض خـود را از سـر گـرفـتــنـد و مـعــاون                       
اعزامي از طرف کـارفـرمـاي قـبـلـي را بـيـرون                   

اطالعيه هاي مدير عامل جديد نيـز از    .  کردند
تابلوهاي اعالنات کارخانه جمع آوري شـد امـا           
وزارت صنايع نماينده هاي کارگـران را تـهـديـد          
کرد که به وزارت کار دسـتـور خـواهـيـم داد تـا              

نـمـايـنـده     .  شوراي انتخابي کارخانه را بـرچـيـنـد       
هاي کارگران اما با قاطعيت اعالم کـردنـد مـا         
منتخب کارگران هستيم و هيچکس نميـتـوانـد       

 . شوراي ما را منحل کند
اقدام امروز کارگران کيان تاير را بـايـد ارج           

درس هـا و      .  نهاد و خبرش را به همه خـبـر داد          
تجارب مبارزات شکوهمند کارگران کيان تايـر   

کـارگـران   .  را بايد به ساير مراکز کارگري رساند      
کيان تاير شايسته حمـايـت وسـيـع هـمـه مـردم                 

 . آزاده اند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٣  ژوئيه ٢٠ ، ١٣٩٢  تيرماه ٢٩ 

 
روزشمار اعتـراضـات کـارگـران کـيـان تـايـر را                  

 :ميتوانيد در لينک زير دنبال کنيد
http://www.kargaran.org/
kargar%20kommunist/kk90-

news.htm 

 کارگران کيان تاير 
قربانی اش را به " گوسفندان"کارفرما و 

 ! کارخانه راه ندادند
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 تير ماه سـال    ۱۸   کارگر فوالد زاگرس از ۲۵۰ 
 به دستور کارفرماي ايـن کـارخـانـه از کـار            ۹۲ 

کارگران اخراجي اين کـارخـانـه در      .  اخراج شدند 
اعتراض به اخراج خود از کار و براي رسيدن بـه       
ديگر مطالباتشان از همان روز اول با تجمعـات      
متحدانه و پيگير خواسته هاي خـود را دنـبـال            

اين کارگران با تجمـعـات مـتـحـدانـه و           .   کردند
  پـيــگــيــر خــود در مــقــابــل دفـتــر کــارفــرمــا               

ــداري   اداره کــار شــهــرســتــان قــروه،               فــرمــان
 دفـتـر      استانداري کردستان در شـهـر سـنـنـدج         

 دفـتـر بـيـت        نماينده ولي فقيه در شهر سنندج 
رهبري در تهـران و مـجـلـس شـوراي اسـالمـي                 
دست به تجمعات اعتـراضـي زدنـد و خـواهـان               

 .رسيدگي به خواست هاي خود شده اند
کارگران فوالد زاگرس عـالوه بـر اخـراج از             

 از اول      کار که شديدا مورد اعتراضشـان بـود     
 دستمزد هاي خود را دريـافـت نـکـرده         ۹۲ سال  

بخشي از بن کاال و سنـوات آنـان نـيـز  در             .  اند
 . پرداخت نشده است۹۱ سال 

همچنين کارفرماي فـوالد زاگـرس هـزيـنـه           
بيمه اين کـارگـران را از اول سـال جـاري واريـز                    

طـبـق گـزارشـي کـه اتـحـاديـه آزاد                 .  نکرده بـود  
کارگران ايران از مبارزات اين کارگران منـتـشـر        
کرده است قيد شده است که اخيرا شرکت فوالد     
زاگرس اقدام به واريز کردن بيـمـه ايـن کـارگـران            

 .کرده است
طبق گزارش مـنـتـشـر شـده اتـحـاديـه آزاد                 

 تـيـر     ۱ ٣  صبح روز   ۸ از ساعت " کارگران ايران  
 دويست نفر کارگر اخراجـي فـوالد زاگـرس        ۹۲ 

دست به تـجـمـع در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي                       
اسالمي زدند و همزمان پروين محمـدي عضـو       
هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران و  دو           
نفر از کارگران فوالد زاگرس بـه نـمـايـنـدگـي از              
سوي کارگران در جلسه کمـيـسـيـون اصـل نـود                

 .شرکت کردند
در اين کميسيون که مدير عامل کارخانـه،      
نماينده هاي هر يک از سـهـامـداران،  نـمـايـنـده                
شهر قروه و رئيس کميسيون کارگـري مـجـلـس           

 سـاعـت طـول        ۵ نيز شرکت داشـتـنـد و حـدود            
کشيد اين کميسيون کـارفـرمـا را مـتـعـهـد بـه                  

 :توافق زير کرد
کارفرما حق تعطيلي فوالد زاگـرس و         -۱ 

اخراج کارگران را ندارد و کارگران شاغـل در آن       
کارخانه تحت هر شرايطي کارگر فوالد زاگـرس     

 .به حساب ميايند
در صورت فـروش کـارخـانـه اسـنـاد و               -۲ 

مدارک فروش بايد در اختيار کميـسـيـون اصـل             
نود قرار گيرد تا براي ايـن کـمـيـسـيـون مـحـرز                   
شود که خريدار تمـامـي تـعـهـدات مـربـوط بـه                 

. کــارگــران فــوالد زاگــرس را پــذيــرفــتــه اســت              

تعهدات خريـدار کـارخـانـه در صـورتـي مـورد                 
قبول واقع خواهد شد کـه خـريـدار ادـلـه کـافـي                 
براي راه اندازي کـارخـانـه، گسـتـرش تـولـيـد و                   
حفظ امنيت شـغـلـي کـارگـران را ارائـه نـمـوده                  

 .باشد
کارفرما مـتـعـهـد بـه پـرداخـت کـلـيـه                   -۳ 

معوقات کارگران ميشود و مي بـايـد تـمـامـي          
 .تعهدات خود در مورد آنان را اجرا کند

از آنجا که در حال حاضر هيچ تولـيـدي    -۴ 
در کارخانه صورت نميگيرد تا زمـان واگـذاري       
کارخانه به خريدار احتمالي، کارفرما مي بـايـد         
ادــلــه هــاي خــود را بــراي تــوقــف تــولــيــد بــه                   
شورايعالي کار ارائه دهد تا اين شورا بر اسـاس       
آن  بيمه مربوط به کارفرمايان را تاييد کنـد تـا       
مبلغ حاصل از دريافـت ايـن بـيـمـه بـه عـنـوان                  
دستمـزد بـه کـارگـران پـرداخـت شـود و مـابـه                      
تـفـاوت کسـري مــزد کـارگــران راسـا از ســوي                   

 .کارفرما پرداخت گردد
بدنبال اين توافق نماينده هاي کـارگـران در          
جمع هـمـکـاران خـود حـاضـر شـدنـد و پـرويـن                      
محمدي گزارش اين توافق را به آنان ارائه نـمـود    
و بدنبال آن کارگران فوالد زاگرس با پايان دادن         
به تجمع شان  با بدرقه برخي از کارگران حامـي        

 ."خود در تهران عازم شهرستان قروه شدند
کميته کردستان حزب کمونيسـت کـارگـري       

ايران اين موفقيت را به کارگران فـوالد زاگـرس         
اين يک موفقيت مهم بـود کـه     .  تبريک ميگويد 

فقط با اتحاد و همبستگي و پيگيري کـارگـران      
اين کارخانـه و حـمـايـت تشـکـلـهـاي کـارگـري                    
مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران مـمـکـن شـده             

اين يک مبارزه پيگير و متحدانـه بـود و       .  است
 . اتحاد کارگران ضامن اين پيروزي بود

درسها و موفقيت اين مبارزه شوانـگـيـز را        
بايد بررسي و به اطالع همه بخشهـاي کـارگـري        

ما ضمن تبريک ايـن پـيـروزي، بـه         .  ايران رساند 
هـمـه کـارگــران مــبـارز فـوالد زاگـرس خسـتــه                   
نباشيد ميگوييم و از همه فعالين و تشکلـهـاي     
کـارگـري اي کـه در کـنـار ايــن کـارگـران قــرار                      
گرفتند و تجارب خود را به آنها منتقل کـردنـد       

 . و ياري رسان آنها بودند قدرداني ميکنيم
امــا کــارگــران فــوالد زاگــرس فــقــط يــک                

قدم بـعـدي     .  پيروزي مشروط به دست آورده اند   
اين است که کارفرماي کارخانه فـوالد زاگـرس            

 تـيـر مـاه را        ۱ ٣ را ناچار کنند که توافقات روز  
 . بدون فوت وقت به اجرا بگذارد

 
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

 ٣ ۲۰۱  ژوئيه ۲۲  -۹۲ ٣ ۱  تير ۱ ٣ 

 کارگران فوالد زاگرس يک پيروزی مھم به دست آوردند
 کميسيون اصل نود مجلس خواسته ھای کارگران را پذيرفت

 کارفرما موظف به اجرای مطالبات کارگران شد

در روزهاي گذشته باز هم شاهد اعـتـصـابـات و        
تجمـعـات اعـتـراضـي مـهـمـي در تـعـدادي از                     

تـجـمـعـات اعـتـراضـي          .  مراکز کارگري بـوديـم     
صدها کارگر فوالد زاگـرس قـروه در تـهـران و                  
قروه و عزم و اراده متحد و قـدرتـمـنـد آنـهـا در                 
مقابل کارفرما و ارگان هـاي دولـتـي، حـرکـت               
متحد و هوشيارانه بيش از هـزار کـارگـر کـيـان           
تاير که بـا اراده اي مصـمـم و بـا قـاطـعـيـت،                         
رياکاري و توطئه وزارت صنايـع و کـارفـرمـاي           
قبلي را نقش بر آب کردند، تـجـمـع پـي در پـي              
کارگران تراکتورسازي تبريز براي گرفتن حـقـوق      
معوقه خود و اعتراض کارگران سيمان کـرمـان       
عليه واگـذاري قسـمـت هـايـي از کـارخـانـه بـه                     
شرکت هاي پيمانکاري، توربين شهريار، تجمع       

 نفر از بازنشستگان اتـوبـوسـرانـي     ٦٠٠ بيش از   
تهران براي نـقـد کـردن طـلـب خـود از شـرکـت                      
اتوبوسراني تهـران و اعـتـراض بـازنشـسـتـگـان                

صندوق فوالد در اصـفـهـان بـه عـدم پـرداخـت                   
 هزار کارگر فوالد، تجمع اعـتـراضـي    ٨٢ حقوق  

کارگران بيمارستان اميرکبير اهواز براي احقـاق     
حــقــوق خــود، گــوشــه اي از اعــتــصــابــات و                   
اعتراضات بي وقفه کارگران در نقاط مخـتـلـف     

 . کشور در روزهاي گذشته بوده است
 ١٢٠٠ در اطالعيه قبلي نيز به اعـتـصـاب         

کـارگــر کــارخـانــه نــورد لــوـلــه صــفـا در اراک،                  
 کــارگــر مــجــتــمــع فــوالد          ٤٠٠٠ اعــتــصــاب    

خوزستان و اعتصابات و اعتراضـات کـارگـران           
کيان تاير، کارگران فـرودگـاه خـمـيـنـي تـهـران،                 
کارگران کارخانه کـرمـانـيـت کـرمـان، اعضـاي              
تعاوني مسکن مهر، کارگران اخراجي سد ژاوه         
و کارگران سد بزرگ کنارک در نيمه اول تيـرمـاه         

 . اشاره کرديم
اين اعتراضـات در عـيـن حـال تـو دهـنـي                   
طبقه کارگر عليه اوبـاش و دار و دسـتـه هـاي                  

مـخــتـلــف حــکـومــت اســت کــه پــنـد و انــدرز                  
ميدهند صبر کنيد، توقعـات خـود را مـطـرح               

اينها نصايـح  .  نکنيد و به روحاني فرصت دهيد 
دزدان و جنايتکاران پليدي مانند رفسنجاني و      
خاتمي و اصـالح طـلـبـان حـکـومـتـي و سـايـر                     
اوباش حکومت به کارگراني است که نان سـفـره     
آنــهــا نــيــز دزديــده شــده اســت و کــارگــران بــا                   
اعتراضات خود پاسخ دنـدان شـکـنـي بـه آنـهـا               

 . ميدهند
امروز اما طبقه کارگر بـايـد خـود را بـراي              
اعتراضات قدرتمند، سراسري و سازمان يافـتـه      
آماده کند و با خواست هاي سـراسـري خـود در           
مقابل هـجـوم هـرروزه طـبـقـه سـرمـايـه دار و                       

اعـتـصـاب    .  حکومت اسالمي شان آماده شـود    
سراسري با خواست افزايش چند برابر دستـمـزد،    
پرداخت فوري حقوق معوقه کارگران، متـوقـف       
کردن اخراج هـا و بـازگشـت بـه کـار کـارگـران                     

اخراجي، بيمه هاي بيکاري و درمـانـي، کـوتـاه          
کـردن دســت پــيــمـانــکــاران و طــب رايــگــان و                 
آموزش و پرورش رايگان و ديـگـر مـطـالـبـات                

. بحق خود، بيـش از هـر زمـان ضـروري اسـت                 
تشکيل مجامع عمومي کـارگـران بـراي چـاره             
جوئي در مقابل اين شرايط و همراهي خـانـواده      
هاي کارگري دو عـامـل مـهـم بـراي پـيـشـروي                   

 . است
حزب کمونيست کارگري از اعتـصـابـات و           
اعتراضات کارگران با تمام قوا حمايت ميکنـد     
و رهبران و تشـکـل هـاي کـارگـري در سـراسـر                    
کشور را به تالش متحدانه بـراي پـيـشـروي در              

 . شرايط کنوني فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٣  ژوئيه ٢١ ، ١٣٩١  تيرماه ٣٠ 

 کارگران گوش به الطائالت حکومتی ھا نميدھند
 اعتصابات گسترش می يابد 
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  لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام بـايـد فـورا لـغـو            

اعدام يا هر نوع مجـازات  .  گردد
متضمن تعرض بـه جسـم افـراد           

نقص عضو، تـنـبـيـه بـدنـي، و             ( 
تحت هر شرايطي ممنـوع   )  غيره
همچنين مجازات حـبـس      .  است

  .ابد بايد لغو شود
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سخنگويان و ايـده پـردازان بـورژوا، مـارکسـيـسـم و کـمـونـيـسـم کـارگـري را مـتـهـم                                   
ميکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت براي رسـيـدن بـه اهـداف اجـتـمـاعـي خـويـش                          

واقعيت اينست که اين خود نظـام بـورژوايـي اسـت کـه از بـنـيـاد بـر خشـونـت                          .  است
خشونت عليه جان و جسـم انسـان هـا، خشـونـت عـلـيـه                     .  سازمان يافته متکي است   

عواطف و اذهان آنها، خشونت علـيـه امـيـد و تـالش آنـهـا بـراي بـهـبـود زنـدگـي و                                    
نظام کار مزدي، يعني اجـبـار هـر روزه اکـثـريـت عـظـيـم جـامـعـه بـه                            . دنياي خويش 

فروش توان جسمي خويش به ديگران براي امرار معاش، سر مـنـشـاء و چـکـيـده کـل                   
زنـان، کـارگـران، کـودکـان، سـالـخـوردگـان، مـردم                   .  خشونـت ذاتـي ايـن نـظـام اسـت              

مناطق محروم و عقب مانده تر جهان، هر کس حقي را مـطـالـبـه مـيـکـنـد و عـلـيـه                        
ستمي بلند ميشود، و هر کس و همه کس که در جامعه موجود مـهـر تـعـلـق بـه ايـن                  

به پيشاني وي کوفته شده است، قرباني مسـتـقـيـم و هـر روزه خشـونـت                "  اقليت"يا آن  
جنگ و مردم کشي، اساسا در پـي رقـابـت سـرمـايـه هـا و                .  عريان نظام موجود است 

تـکـنـولـوژي     .  قطب هاي اقتصادي، در اين نظام ابعاد خيره کننده اي پيـدا کـرده اسـت           
. سالحهاي انهدام و کشتار جمعي از تکنولوژي توليد به مراتـب پـيـشـرفـتـه تـر اسـت                 

زرادخانه بورژوازي در سطح بين المللي براي انهدام چندين و چـنـدبـاره کـل کـره ارض                   
اين نظامي است که سالح هـاي مـخـوف اتـمـي و شـيـمـيـايـي را عـمـال                         .  کافي است 

و باالخره عالوه بر هـمـه ايـنـهـا، جـامـعـه بـورژوايـي                 .  عليه توده مردم بکار برده است    
ميتواند به پيشرفت هاي خيره کننده اش در تبديل جنايت، قـتـل و تـعـدي و تـجـاوز                     

  .به امري عادي و هر روزه در زندگي عموم مردم، مفتخر باشد
آيا چنين نظامي ميتواند بدون آنـکـه مـردم کـارگـر و زحـمـتـکـش بـه زور مـتـوسـل                                 
شوند، از سر راه رهايي انسان و محو هميشگي خشـونـت کـنـار زده شـود؟ در هـيـچ                         
گوشه اي از تئوري کمونيسم، اعـمـال قـهـر بـعـنـوان جـزء اليـتـجـزا و ذاتـي انـقـالب                                   

امـا هـر کـس بـا انـدک شـنـاخـتـي از جـامـعـه                           .  کارگري ضروري دانسته نشده اسـت      
موجود اذعان ميکند که طبقه حاکم خـود را بـا مسـالـمـت از بـرابـر اراده اکـثـريـت                            

اگـر دفـاع از مـنـافـع و              .  عظيم جامعه براي تغيير نظام موجود کنار نخواهـد کشـيـد       
دفـاع از نـفـس        .  مصالح روزمره بورژوازي وظيفـه دولـت و دسـتـگـاه سـرکـوب اسـت                    

موجوديت سرمايه داري و مالکيت بورژوايي به طـريـق اولـي فـلـسـفـه وجـودي آن را                         
اگر مطالبه اضافه دسـتـمـزد يـا آزادي بـيـان در ايـن جـامـعـه پـاي                            .  تشکيل ميدهد 

دولت و پليس و ارتش را به ميان ميکشد، ميتوان تصور کـرد کـه تـالش بـراي خـلـع                   
يد اقتصادي و سياسي از بورژوازي با چـه عـکـس الـعـمـل و مـقـاومـت قـهـرآمـيـزي                            

خشونت بورژوازي و دولت او علـيـه انـقـالب کـارگـري، عـلـيـه اراده                  . روبرو خواهد شد 
اکثريت عظيم مردم که زير پرچم طبقه کارگر براي برقراري يـک جـامـعـه نـويـن بـه پـا                    

  .ميخيزند، امري عمال اجتناب ناپذير است
مـقـاومـت بـورژوازي در بـرابـر             .  انقالب کارگري بايد دولت بورژوايي را به زير بکـشـد         

انقالب و بويژه در مقابل اشتراکي شدن وسائل توليد، حتي پـس از در هـم شـکـسـتـه                    
از اينرو تشکـيـل يـک حـکـومـت کـارگـري               .  شدن قدرت دولتي اش ادامه خواهد يافت 

که اين مقاومت را خنثي کند و فرمان انقالب را به اجـرا در بـيـاورد، امـري حـيـاتـي                    
حکومت کارگري نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکـومـتـي مـافـوق جـامـعـه و               .  است

اما اين حکومت، که به هـمـيـن اعـتـبـار در             .  حکومتي طبقاتي است. طبقات نيست 
تئوري مارکسيسم ديکتاتوري پرولتاريا ناميده شده است، دولـت اکـثـريـت اسـتـثـمـار               
شده جامعه براي ديکته کردن حکم آزادي و برابري انسان ها به طـبـقـات اسـتـثـمـارگـر               

از نـظـر شـکـل، حـکـومـت کـارگـري                .  و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه هاي آنهاست   
يک دولت آزاد است که تصميم گيري و اعمال اراده مستقـيـم خـود تـوده وسـيـع مـردم                   

حکومت کارگـري بـنـا بـر مـاهـيـت              . کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد 
خويش حکومتي گذرا است که با تحقق اهداف انقـالب ضـرورت وجـودي خـود را از                    

 .دست ميدهد و زوال پيدا ميکند
 

 از يك دنياي بهتر، برنامه حزب كمونيست كارگري
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