
 

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

  ٥١٧  شماره
   ۲۰۱۳  اوت  ٩،  ۱۳۹۲ مرداد ١٨جمعه  

 حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسیونال

 

يـك رونــد خــطــرنــاك تــوســط دولــت            
اوباما و هـمـدسـتـان اروپـايـيـش در                

و آن   .   پيش چشم ما در جريان اسـت     
حركت خزنده به سمت مشت آهـنـيـن        
و محدود كردن تـدريـجـي آزاديـهـاي           
سـيــاســي اي اســت كــه در قــوانــيــن              

نـحـوه   .  آمريكا و اروپـا وجـود دارد          
محاكمـه بـردلـي مـنـيـنـگ در يـك                  
دادگاه نظامي، تعقيب و زيـر فشـار           
گذاشتن ژولـيـان آسـانـژ و اسـنـودن،               
باطل كردن غيرقانوني و بـي سـابـقـه          
پاسپورت رسـمـي ادوارد اسـنـودن و            

نمونه هاي ديگر و كم سر و صداتـري     
از اين دست نشـان مـيـدهـد كـه ايـن                
دولتها مدام دارند پا را از اختيـارات        

 . رسمي شان فراتر ميگذارند
بـردلـي   " روز سه شنبه اين هفـتـه          

ــيــنــگ    ــه اســنــاد           "  مــن ســربــازي ك
مكاتبات مخفي سفـارتـخـانـه هـاي           
آمريكا را به ويكي ليكس داده بـود،     
بــراي دومــيــن بــار در يــك دادگــاه                

منـيـنـگ هـفـتـه         .  نظامي حاضر شد 
قبل بعد از رفع خطر حكم اعـدام كـه         
از جانب دادستان تقـاضـا شـده بـود،          

.   سـال زنـدان مـحـكـوم شـد            ١٣٦ به  
 ٩٠ اما اين هفته محكوميت او بـه        

جـرم او از      .  سال زندان تخفيف يافـت    
جـملـه ايــنـسـت كــه اسـنـادي نـظـيــر                 
كشتار زن و مرد و كـودكـان عـراقـي             
توسط هليوكوپترهاي آمريكائـي در     
عراق را كه خود مقامات آمريكا بـر      
آنها سرپوش گذاشته بودند، را افشـا        

ژولـيـان آسـانـژ اكـنــون          .   كـرده اسـت    
بيش از يك سال اسـت كـه عـمـال در               

گراني در ايران بيداد مي کـنـد و در             
اين ميان گراني و کمـبـود دارو جـان           

به اين حرفـهـاي مـردم      .  درو مي کند  
به نقل از سايت عصر ايران به تـاريـخ      

 : توجه کنيد۱۳۹۲  تيرماه ۱۹ 
من و خواهرم بيمـاري ديـابـت        -
تا مـاه پـيـش انسـولـيـن مـي              .  داريم

 هزار تـومـان کـه ايـن مـاه            ۶ خريديم  
نـوار  .   هزار تومان خـريـد کـرديـم      ۱۲ 

تست قند خون مي خريديم هـر عـدد       
 ۴۵  هزار تومان که اين ماه شده   ۳۵ 

جـالـبـه کـه نـوار تسـت             .  هزار تومان 

 و   ۳۸۰۰ قند خون زماني کـه دالر         
 الـي  ۳۲  تومان بود با قيمت ۴۰۰۰ 

 . هزار تومان فروش مي رفت۳۵ 
همسر بـنـده قـرص وارفـاريـن              -

مصـرف مـي     )  ضدلخته شدن خـون ( 
كند كه تاچندي پيـش مـثـل نـقـل و               
نبات در همه داروخانه هـا بـود ولـي           

اگر ايشـان  .  االن اصال موجود نيست 
در اثر نبودن قرص دچار سكته شـود        

 مسئول كيست؟
داروي بــتــافــرون مــخــصــوص        -

اس حـدود يـكـمـاه اسـت            . بيماران ام  

 توزيع نمي شود، چه كنيم؟
از كيفيت داروها هم صحـبـت      -

كنيد، پسر من به خاطر مصرف يـک      
شربت آنتي بيوتيـك سـاده كـه قـبـال              
هميشـه مصـرف مـي كـرد تـا پـاي                 

 .مرگ رفت
ــتـــان بـــوکـــان                - در شـــهـــرسـ

آمـپـول رگـام در        )  آذربايجان غربـي ( 
سيستم توزيع دولتي موجود نيـسـت      
و مردم مجبورند آن را در بـازار آزاد         

تنفيذ و تحليف روحاني به سالمـتـي     
خـامـنـه اي گـفـت ايشـان             .  طـي شـد    

است، حکم را امضاء کـرد    "  آزموده" 
و از هــمــه خــواســت از او حــمــايــت               

جناب پرزيدنت يک مصاحـبـه    .  کنند
مطبوعاتـي گـذاشـت کـه عـالوه بـر               
صدا و سـيـمـا، امـثـال بـي بـي سـي                   

مـديـاي   . فارسي هم برايش رله کردند 
فــارســي و غــيــر فــارســي در مــورد             
کانتراست لحن و بيان رئيس جمهـور      
جديد با روش هـاي وحشـي و حـزب             
الهي احمـدي نـژاد بـا آب و تـاب و                  

. بدرجـه اي ذوق زده صـحـبـت کـرد               
هـم بـدون فـوت وقـت           "  کابينه اميد" 

معرفي شد و خيل مفسرين، اعـم از        
بسم اهللا گو و غير بسـم اهللا گـو، در           

اي، و غــيــره،      . او. بــي بــي ســي، وي       
ــرخــي مــالحــظــات در              ــيــرغــم ب عــل
مجموع اطميـنـان خـاطـر دادنـد کـه              

. و کار کشـتـه اسـت       "  مجرب" خيلي  
سخنگويان آمريکا و اتحـاديـه اروپـا       
هم رضايت خود از اولين رفتـارهـا و           
وجنات روحاني را  اعالم کردند و بـه     

بـديـن   .  ملت ايـران تـبـريـک گـفـتـنـد              

ترتيب تـا اطـالع ثـانـوي هـمـچـنـان                 
بـر کشـور     "  برد، بـرد  " فضاي روحاني   

 .   حاکم است
با آمدن روحـانـي ظـاهـرا اغـلـب            
نيروهاي دخيل در اوضـاع سـيـاسـي           

کــرده انــد؛ يــا      "  بــرد" ايــران احســاس     
. دستکم چـنـيـن وانـمـود مـيـکـنـنـد               

خــامــنــه اي خــوشــحــال اســت چــون            
ــافــي                    ــدازه ک ــه ان ــات را ب ــخــاب ــت ان
مهندسي کرده و مردم نتوانستند بـه        

 "! برد، برد" و بازندگان یکابينه روحان
 مصطفي صابر

 ۴ صفحه      

 !دور باطل چپاول و چپاول
 درباره مشکل گرانی و کمبود دارو در ایران

 حسن صالحي

   ٣ صفحه      

 تشديد خزنده ديكتاتوری توسط دولت اوباما  
 كاظم نيكخواه

 ٦ صفحه      

 در برابر مردم تونس عقب مينشيند" النهضه"
 كاظم نيكخواه

 ۴ صفحه      

 گزارش کميته بين المللي عليه اعدام 
 درباره اعتراضات مخالفين اعدام 

 عليه جنايات جمهوری اسالمي 
 ٩ صفحه      

 کارگران فوالد قروه کوتاه نمي آيند 
 ٢ صفحه      

 خانواده بهنام ابراهيم زاده 
 نياز به حمايتي جهاني دارند

 ٧ صفحه      

  !جنايتي ديگر عليه بشريت در سوريه
کشتار دسته جمعی مردم کرد ستان توسط 

 !جریانات اسالمی را محکوم میکنیم
 ٢ صفحه       

 آخرين اخبار و گزارشات سوريه
 محمد شكوهي 

   ٥ صفحه      

 آقاي عنايت فاني، حجاب مساله اصلي است 
 اصغر کريمي

 ٧ صفحه      

 عماي شکست اصالح طلبانم
 سيامک بهاري

 ٨ صفحه      



 2 ١٣٩٢  مرداد  ١٨ انترناسيونال 

طبق اخباري که از کردستان سوريه منتشر شده است، جريـانـات    
اسالمي جبهه النصر، حکومت اسالمي عراق و شام، القـاعـده،       
انصارالسنه و ارتش آزاد سوريه علـيـه مـردم کـردسـتـان سـوريـه                

 .دست به جنايات هولناکي زده اند
 نـفـر از       ۷۰ اين جريانات تنها در يک اقـدام جـنـايـتـکـارانـه               

واقـع در اطـراف       "  تلعران و تلحاسـل " مردم کرد زبان دو روستاي  
 نفر از مردم و جوانان اين دو روسـتـا       ۵۰ ٣ شهر حلب را کشته و  
طبق گـزارش فـرانـس پـرس، جـريـانـات                .  را به اسارت گرفته اند 

تروريست اسالمي اعالم کرده اند جوانان اسـيـر ايـن دو روسـتـا               
 نفر ديـگـر   ۱۵۰ با توجه به اين خبر سرنوشت .  نفر هستند۲۰۰ 

در يک اقدام جنايتکارانه ديگر، جريـانـات   .  از آنها نامعلوم است  
اسالمي بيست نفر از جوانان يک روستاي ديگر را سـر بـريـده و                  
جنازه هاي آنها را در بيابان رها کرده اند و هـمـزمـان چـنـد صـد                 
نفر ديگر از مردم کرد زبان کردستان سوريه را دستگـيـر کـرده و         

 . کسي از سرنوشت آنها خبر ندارد
طبق فتواي رسمي اين جريانات، امـوال مـردم کـرد زبـان و              

. زنان کرد زبان به عنوان غنايم جنگـي حـالل اعـالم شـده اسـت                 
بهانه اين جنايات که ابعاد روزافزونـي مـي يـابـد هـمـگـامـي و                       
همکاري و مـعـامـالت احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد بـا رژيـم                           

اما اين دامن زدن به  يـک جـنـگ قـومـي              .  جنايتکار اسد است  
مذهبي است که قـربـانـي آن فـقـط مـردم مـنـاطـق کـردنشـيـن                           

بلکه نفرت قـومـي و مـذهـبـي و ارتـجـاع را تـقـويـت                       . نيستند

ميکند و عليه همه مردم سوريه و تالش آنـهـا بـراي رهـايـي از                  
ايـن جـنـايـات در مـتـن اوضـاعـي                 .  رژيم قاتل بشار اسـد اسـت       

تبهکارانه و  ضد بشري صورت ميگيرد که دولت بشار اسـد بـا      
حمايت دولتهايي چون جمهوري اسالمي و روسيه آنرا خلق کـرده   

از سوي ديگر دول ديگر منطقه چون عربستـان و قـطـر و           .  است
ترکيه و همچنين آمريکا و دول غربي با تقويت انواع جـريـانـات       
ارتجاعي و ضد مردمي بطور مستـقـيـم و غـيـر مسـتـقـيـم در                     

 . جهنمي که در اين کشور بر مردم حاکم شده است شريک اند
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن مـحـکـوم کـردن                          
جريانات اسالمي و نيروهاي ديگري که در جنايات  عليه مـردم      
کردنشين دست داشته اند، مردم آزاديخواه در سـراسـر جـهـان را            
فراميخواند که به ياري مردم سوريه  و مبارزه آنها براي رهـايـي         
از شر حکومت اسد و جهنمي که نيروهاي ارتجاعي بـرپـا کـرده         

 . اند بشتابند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٣  اوت ٣ ، ١٣٩٢  مرداد ١٢ 

جنايتی ديگر عليه 
 ! بشريت در سوريه

کشتار دسته جمعی مردم 
کردستان توسط جریانات 
 !اسالمی را محکوم میکنیم

جـرم  .  صبح امروز پنج نفر از کارگران کيان تاير بازداشت شـدنـد        
کارگران دستگير شده اعتراض به تالش و تـوطـئـه ارگـان هـاي                
حکومت براي بازگرداندن شرفي کارفرماي سابق ايـن کـارخـانـه            

تالش شرفي اين است که کارخانه را بـدلـيـل زمـيـن هـاي           .  است
کـارگـران   .  گران قيمـتـش بـفـروشـد و کـارگـران را بـيـکـار کـنـد                         

بالفاصله دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي در مـقـابـل بـخـشـداري                           
. چهاردانگه زدند و خـواهـان آزادي فـوري رفـقـاي خـود شـدنـد                       

کارگران اعالم کردند که اگر کارگران بازداشتي آزاد نشوند فـردا          
 . نيز دست به اعتراض خواهند زد

طبق گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران بازداشتـي        
از فعالين کارگري هستند که اغلب در مذاکرات نـمـايـنـده هـاي           
خود با مسئولين نهادهاي دولتي حضور داشته انـد و کـارگـران           

کيان تاير بازداشت آنـهـا را تـوطـئـه پـلـيـس امـنـيـت و شـرفـي                           
اين پنج کارگـر ابـتـدا بـه         .  کارفرماي سابق اين کارخانه ميدانند 

پليس امنيت اسالم شهر احضار شدند و حوالي ظـهـر بـازداشـت         
بهانه بـازداشـت کـارگـران، ضـرب و شـتـم يـک مـامـور                         .  شدند

 مـرداد کـارگـران        ١٢ روز   .   مـرداد اسـت      ١٢ امنيـتـي در روز         
دوربين يک مامور امنيتي را که وارد کارخانه شده و از نـزديـک         

امـا  .  از آنها فيلمبرداري ميکرد، گرفتند و در آتـش سـوزانـدنـد              
کارگران کارخانه ميگويند در اين روز پنج کارگر بازداشـتـي در           
محل درگيري حضور نداشته اند و دستگيـري آنـهـا تـوطـئـه اي              

 . براي تضعيف مبارزه کارگران است
از يک ماه قبل که مجددا وزارت کار کارخانه را بـه شـرفـي            
واگذار کرده است، کارگران کيان تاير پيگيرانه در حال تـجـمـع و          

در .  اعتراض و آتش زدن الستيک در محوطه کارخانه بـوده انـد          
 تير اشاره کرديـم کـه شـرفـي بـه مـنـاسـبـت                  ٢٩ اطالعيه مورخ  

رمضان و براي فريب کارگران، يک ماشـيـن خـاور گـوسـفـنـد بـه                 
کارخانه فرستاد تا با قرباني کردن آنها و پخش گوشت آن مـيـان      
کارگران، آنها را به تمکين دارد اما کارگران نه مـاشـيـن حـامـل           

 . گوسفند و نه شرفي را به کارخانه راه ندادند
کارخانه کيان تاير در سـالـهـاي گـذشـتـه بـدلـيـل مـبـارزات                       
متحد و درخشان کارگران به خاري در چشم کارفرما و حکومت    

جا دارد کليه مراکز و تشکل هاي کارگـري بـه     . تبديل شده است 
هر شکل که ميتوانند از اعتراض کارگران کيـان تـايـر حـمـايـت                 
کنند و مبارزه آنهـا بـراي حـفـظ کـارشـان و راه نـدادن شـرفـي،                          

مبارزه متحدانه و   .  کارفرماي قبلي، به کارخانه را تقويت کنند   
قاطع، سنت کردن مجمع عمومي کارگران براي بحث و تصميـم        

 نـمـايـنـده،       ٢٧ جمعـي، انـحـالل شـوراي اسـالمـي و انـتـخـاب                      
هوشياري و اشکال مبتکرانه مبارزه کارگران، ايـن کـارخـانـه را               

بـايـد   .  به يک سنگر مبارزه حق طلبانه کارگران تبديل کرده است   
از تجارب آنها آموخت و جا دارد که هر کس بـه هـر شـکـل کـه                

اخبار اعتراضات کـارگـران     .  ميتواند از مبارزه آنها حمايت کند 
را بايد هرچه وسيعتر پخش کرد، به بازداشت کارگران اعـتـراض       
کرد و از مبارزه کارگران براي جـلـوگـيـري از حضـور شـرفـي در                  
کارخانه و تصدي امـور کـارخـانـه تـوسـط او و نـمـايـنـدگـانـش                          

 . پشتيباني نمود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ٢٠١٣  اوت ٦ ، ١٣٩٢  مرداد ١٥ 

 : روزشمار مبارزه کارگران کيان تاير را ميتوان در اين لينک نگاه کنيد
http://www.kargaran.org/01axbar/9204/

kiantayer.mordad92.htm 

پنج کارگر کيان تاير 
 بايد فورا آزاد شوند

 
بازداشت کارگران از اولين نشانه هاي 

 ! روحاني است" اميد و اعتدال"حکومت 

در حالي که محمد رسول شيخي زاده فرماندار قـروه بـا احضـار            
برخي از نمايندگان کارگران، وقيحانه آنان را تهديد کرده بود کـه     
ادامه تجمعات اعتراضي کارگران تبعـات امـنـيـتـي بـراي آنـان                
خواهد داشت، اما کارگران بي توجه بـه تـهـديـد او امـروز نـيـز                        

نماينده هاي کارگران در جـلـسـه      .  دست به تجمع اعتراضي زدند   
هفته قبل نيز به محـمـدرسـول شـيـخ زاده اعـالم کـردنـد کـه از                           

 .خواست خود کوتاه نمي آيند و به اعتراض ادامه خواهند داد
بدنبال تجمعات اعتراضي کارگران فوالد زاگرس در مقـابـل    

مجلس شوراي اسالمي و وعده نهادهاي رژيم مبني بر ابـقـا بـه         
 مـاه دسـتـمـزد مــعـوقـه آنــان، اداره کـار و                      ۴ کـار و پـرداخــت         

 کارگر اخراجي فـوالد زاگـرس را       ۲۵۰ فرمانداري قروه همچنان  
بنا به خبري که توسـط اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             .  سر مي دوانند  

 مـرداد کـارگـران فـوالد           ۱۲ منتشر شده است، صبح روز شنبه       
زاگرس پس از عزيمت به کـارخـانـه و امضـاي دفـتـر حضـور و                     
غياب با در دست داشتن صورتجـلـسـه کـمـيـسـيـون اصـل نـود                       
مجلس دست به تجمع اعتراضي در مقابل اداره کار شهـرسـتـان          
قروه زدند و خواهان اجـراي ايـن صـورتـجـلـسـه و رسـيـدگـي بـه                          

مسئولين اداره کـار بـا فشـار کـارگـران،            . خواستهاي خود شدند 
در جـلـسـه امـا عـلـي             .  نماينده هاي آنان را به جلسه فراخواندنـد    

خالديان رئـيـس اداره کـار ايـن شـهـر بـا جـوابـهـاي سـربـاال بـه                                
نمايندگان کارگران اعالم کرد که صورتجلسه کمـيـسـيـون اصـل            
نود ارزشي ندارد و از آنان خواست بجاي تجمـعـات اعـتـراضـي،           

 .  مرداد ميتوانند شکايت کنند۱۸ براي پيگيري مطالباتشان تا 
ـان بـه               کارگران فوالد زاگرس پس از تجمع امروز اعالم کردند که هـمـچـن

 . اعتراض براي رسيدگي به خواستهاي خود ادامه خواهند داد
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري از مردم مـبـارز و        
شرافتمند قروه، سنندج و در سراسر کشـور مـي خـواهـد کـه بـا                  
حمايت از کارگران فوالد زاگرس، تهديدات فرمانـدار ايـن شـهـر             
را محکوم کنند و با حـمـايـت قـاطـع خـود از کـارگـران مشـت                        

 . محکمي به دهان اين مزدور حکومت بزنند
کميته کردستان حزب بر ضرورت تشکيـل هـرروزه مـجـمـع             
عمومي و شرکت فعاالنه کليه همسران و اعضاي خانـواده هـاي         
کارگران در تجمعات اعتراضي کارگري و در مجامع عـمـومـي         

اين مبارزه بايد به پيـروزي بـرسـد و حضـور           .  آنها تاکيد ميکند 
همسران کارگران و مردم مـبـارز و آزايـخـواه نـقـش مـهـمـي در                       

 . پيروزي کارگران خواهد داشت
 

 زنده باد مبارزه متحد و يکپارچه کارگران فوالد زاگرس قروه 
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

  ۲۰۱۳  اوت ۳  ، ۹۲  مرداد۱۲ 

فرماندار قروه کارگران فوالد اين 
 شهر را تهديد مي کند

 و رئيس اداره کار آنها را سر مي دواند
 کارگران فوالد قروه 

 کوتاه نمی آیند 



 3 ٥١٧شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 هـزار تـومـان تـهـيـه             ۴۰۰ با قيمت   
 . کنند

اس . بتافرون داروي بيمـاران ام     -
 تـومـان     ۸۰ كه با قيمـت مـاهـيـانـه            

براحتي در دسترس بـود، ايـن اواخـر            
 تومان رسيده بود كه بـه هـر     ۴۲۰ به  

چـنـد روز     .  بدبختي تهيه مي كـرديـم     
قبل داروخانه هالل احمر قيمت آن را     

 هـزار    ٦٠٠  مـیـلـیـون و           ١ بالغ بر   
 .  تومان اعالم كرد

باور بفرماييد براي تهـيـه يـک          -
عدد اسپري آسم تمام داروخانـه هـاي      
شـهـرم را گشـتـم ولـي دريــغ از يــك                  

بيماري آسم را هـم كـه هـمـه           . افشانه
حاال همسرم شبـهـا تـا      . مي شناسند 

صبح به سختي نـفـس مـي كشـد و               
صداي خس خس سيـنـه اش تـا يـك              

 .  كوچه آن طرف تر شنيده مي شود
االن .  من كارمند بيمارستانـم    -

چندماهي است كه بـه خـاطـر نـبـود              
يک بيـمـاري   ( اس .دارو هيچ بيمار ام 

را تـوي بـيـمـارسـتـان         )  صعب العالج 
هـر چـنـد وقـت         ...  بستري نميـكـنـن    

يـكــبــار خــانــواده هــاشــون مــراجــعــه         
ميكنن و با كلي اميد ميپـرسـن كـه       
مشكل دارو حل شده؟ و با نااميـدي      

 .برميگردن
قــرص مــزاالزيــن ايــرانــي كــه          -

براي درمـان کـولـيـت اولسـروز مـي              
باشد مدتي است نـايـاب شـده اسـت             

 بـرابـر قـيـمـت          ۵ ونمونه خـارجـي آن        
مسـئـولـيـنـي کـه         .  ايراني مي بـاشـد    

يــارانــه دارو را حــذف کــردنــد چــرا               
پاسخگو نيستن؟ آيا ما قشر بـيـمـار        

 کم درآمد محکوم به مرگيم؟
مـادر گـوهـري گـرانـبـهـاســت              -

مــادرم را بــه خــاطــر داروهــاي بــي              
 .کيفيت ازدست دادم

بــه عــنــوان يــک پــزشــک مــي             -
ــاي                ــط داروهـ ــقـ ــاش فـ ــم، کـ ــويـ گـ
بيماريهاي صعب العالج پـبـدا نـمـي          
شد چون اين بيماريها معموال شيـوع    

مشکل اصـلـي در حـال        .  کمي دارند 
حاضر کـمـبـود داروهـاي الزم بـراي              

متفـورمـيـن،    .  بيماريهاي شايع است  
رانيتيدين، شـيـاف اسـتـامـيـنـوفـن،             
سرم نرمال سالين و بسـيـاري قـطـره              
هاي معمول چشـمـي جـزو داروهـاي           
ــنــد و در                     ــنــدي هســت ــه ب ــمــي ســه

شهرستانها کمبودشان شـديـدا حـس         
فقـط تـهـران و شـهـرهـاي             .  مي شود 

 .بزرگ را نبينيد
... 

اينها که اينجـا آورده شـد فـقـط             
گوشه هايي از ابعاد مشکـل گـرانـي           
و کمبود دارو در ايران را مـنـعـکـس           

حــرفــهــا و درد دلــهــا و          .  مـي کــنــد   
شکوائيه هـا زيـاد  اسـت، امـا ايـن                 
گفته ها فـقـط دردل نـيـسـت، فـقـط                 
شرح مصيبـت نـيـسـت، ايـنـهـا يـک                
ادعانامه است، ادعانامه اعتراضـي      

چـرا کـه     .  عليه جمهور اسالمي ايران   
اين رژيم به هزار و يک دليل مسـئـول         
چنين وضعي است، و نه فـقـط بـراي         
رفع اين مشکل کـاري نـکـرده اسـت             
بلکه سعي مي کند ابعاد بـزرگ ايـن        
مشکل را الپوشاني کند و در قـبـال           
مســئــولــيــتــي کــه دارد شــانــه بــاال             

 .بياندازد
اوال بــر خــالف حــرفــهــاي وزيــر           
بهداشت احمدي نژاد، حسن طريـقـت        
منفرد، در ايران ما فقط بـا کـمـيـود             

حـتـي   .   قلم دارو روبرو نـيـسـتـيـم     ۳۰ 
رييس سـازمـان تـدارکـات پـزشـکـي             
هالل احمر هـم از کـمـبـود بـيـش از                  

ــم دارو در ايــران خــبــر                    ۲۰۰   قــل
 .دهد مي

در ثاني سياست ارزي جمـهـوري       
اســالمــي و بــخــصــوص حــذف ارز             
مرجع از اوايل ارديبهشـت مـاه سـال         

 يکي از عـوامـلـي اسـت کـه            ۱۳۹۲ 
مستقيما بر گراني دارو تاثير داشتـه        

معلوم است که قـيـمـت تـمـام           .  است
شده توليد دارو و يا وارد کردن آن بـا          

 تــومــان و      ۱۲۲۶ ارزي بــاالتــر از        
 تـوان بـر قـيـمـت            ۲۴۷۷ معادل ارز   

اگر حتـي ايـن     .  دارو تاثير مي گذارد 
تاثير هـم بـالفـاصـلـه نـبـاشـد شـوک                  

در .  شديدي به بـازار وارد مـي کـنـد            
جامعه اي که اساس آن بر سود آوري       
بنا شده است و دارو نـه مـرهـمـي بـر             
درد مردم بلکه پوشـشـي بـراي سـود          
آوري ســرمــايــه داران اســت، آنــگــاه           
زالوصفتان نياز مردم را به گـرو مـي       

. گيرند تا پول بيشتري به جيب بزنند    
در هــمــيــن رابــطــه خــوب اســت بــه              

يکـي از    " هاشم تبريزي دانا"حرفهاي  
کساني که در عرصه واردات دارو و         

تجهيزات پزشکي فعاليت مي کـنـد        
وي در   .  اشــاره اي داشــتــه بــاشــيــم          

: مصاحبه با خبرنگـار ايسـنـا گـفـت           
چند روز از حذف ارز مـرجـع واردات        
دارو نگذشته بود کـه قـيـمـت انـواع              

 ۵۰۰  تــا      ۲۰ دارو در بــازار بــيــن           
بـخــشــي از    .  درصـد افــزايـش يــافـت       

هــاي دارو و حـتــي           افـزايـش قـيـمــت      
کمياب شدن برخي از داروها، صـرفـا     
جـو روانــي ايــجـاد کــرده و مـوجــب               
سوءاسـتـفـاده فـرصـت طـلـبـان شـده                
است؛ اين افراد به هر نحو ممکن بـه       

دهند و جـان     ثروت اندوزي ادامه مي  
 .مردم برايشان ارزشي ندارد

ثالثا همـيـن امـروز دارو وجـود             
دارد ولـي در گـمـرک هـاي ايـران در                 

چرا که بـدلـيـل    .  حال فاسد شدن است   
مشکالت ارزي نمي تواند تـرخـيـص         

بعنوان مـثـال، نـادري مـعـاون          .  شود
 ۸ فني گـمـرک ايـران، روز دوشـنـبـه                

 تن دارو در ۳۳۰ مرداد گفته بود که  
فرودگاه امام خـمـيـنـي بـالتـکـلـيـف               

ــده       ــانـ ــان        " مـ ــدگـ ــنـ ــنـ ــون واردکـ چـ
الـتـفـاوت نـرخ ارز            اند مابـه    نتوانسته

اي را پــرداخــت         مــرجــع و مــبــادــلــه      
بــانــک مــرکــزي خــواســتــه        ."  کــنــنــد 

 تـومـانـي و      ۱۲۲۶ التفاوت ارز   مابه
 توماني را پرداخت کننـد  ۲۴۷۷ ارز  

تا بتوانند داروهـايشـان را تـرخـيـص            
بـانـک   .  کننـد و در بـازار بـفـروشـنـد              

ــا اتــخــاذ                  مــرکــزي از يــک طــرف ب
ســيــاســتــهــاي ارزي اش مــوجــبــات          
ثروت اندوزي عـده ای مـفـتـخـور را              
فراهم مي آورد چرا کـه دسـتـشـان را            

 ۱۲۲۶ باز مي گذارد که کاال با ارز    
وارد کنند و با ارز بازار آزاد بـفـروش       

و از طـرف ديـگـر داروي            .  برسانـنـد  
مردم را به گرو مي گيرد کـه از ايـن           
طريق سهمي از اين ثروت انـدوزي را       

ايــن يــک دور      .  نصــيــب خــود ســازد     
باطل چپاول و چپاول است کـه تـنـهـا        
با دخالت مردم مـي تـوانـد تـغـيـيـر                

بعالوه همين يک قلم نشان مـي   .  کند
دهد که تحريم اقتصادي که بـعـضـي        
از عوامل رژيم بدان اشاره مي کنـنـد     
پوششي براي طفره رفـتـن از قضـيـه             

ــتــصــادي             .  اســت تــحــريــم هــاي اق
جمهوري اسالمي هر چند که ممکن     
است مستقيما شـامـل دارو نـبـاشـد            

ولي بطور غيـر مسـتـقـيـم تـاثـيـرات              
معيني بر مشـکـالت داروي کشـور          
دارد و ازاين نظر غير انسـانـي اسـت            
ولي مسئله اصـلـي خـود جـمـهـوري              

خودشان مي گـويـنـد      . اسالمي است 
با اينکه در تحريم هستيم خـودمـان     " 

"! هم واردات دارو را تحريم کرده ايـم         
و اين اشاره اي به اين حقـيـقـت اسـت           
که جمـهـوري اسـالمـي سـالمـتـي و               
بهداشت جامعه را قـربـانـي مـنـافـع              

 .اقتصادي و سياسي خود مي کند
 

مشکل گراني و کمبود دارو 
 چگونه حل مي شود؟

عــابــد فــتــاحــي عضــو کــمــيــســيــون          
بهداشت و درمـان مـجـلـس شـوراي             

بـا اخـتـصـاص       :  اسالمي گفته اسـت    
يک تا دو ميليارد دالر تمام مسـائـل     

شـود و ايـن          مربوط به دارو حل مـي     
عابد فتاحي دارد   .  پول زيادي نيست 

به زبان بي زباني مي گويد دولـت تـا       
دير نشده با اختـصـاص بـودجـه الزم            
مشـکـل دارو را بـرطــرف ســازد تــا               
بتواند از اعتـراض بـي حـد و حصـر               

 . مردم به اين اوضاع در امان بماند
واقعيت ايـن اسـت کـه مشـکـل             
حــاد دارو در ايــران بــا اخــتــصــاص             
گــوشـــه ای از خـــرج هـــاي کـــالن                  
جــمــهــوري اســالمــي بــراي تــامــيــن          
مـــخـــارج مســـاجـــد و پــــرورش                 
تروريسـتـهـاي اسـالمـي مـي تـوانـد               

اما اين  بـه اصـطـالح          . برطرف شود 
در اولويت جمهوري اسالمي نيـسـت       
چرا که سر پا نگاهداشـتـن دسـتـگـاه             
تحقير و سرکوبـش بـرايـش مـهـمـتـر              

جمهوري اسالمي تا بخواهيـد  .  است

براي سپاه و بسيج و گله هـاي حـزب         
اهللا پول بـريـز و بـپـاش مـي کـنـد و                   
مشکل ارزي ندارد ولي تا نـوبـت بـه            
نيازهاي اساسي مردم مي شود، کـم      

در نــزد رژيــم اســالمــي          .  مــي آورد  
سرمايه داران دايـرکـردن چـوبـه هـاي            
دار در شهرهـا و انـجـام اعـدامـهـاي              
عـلــنــي و دســتــگــيـري و بــازداشــت             
ــامــيــن                 ــر از ت کــارگــران حــيــاتــي ت
! سالمتي و بهداشـت جـامـعـه اسـت           

چنين رژيمي تنها مسـتـحـق بـه زيـر            
حتي با استانداردهـاي  .  کشيدن است 

متعارف جامعـه سـرمـايـه داري در            
غرب، دولـتـي کـه نـتـوانـد بـه نـيـاز                   
مهمي چون بهداشت و دارو در يـک            
جامعه پاسخ مناسبي بـدهـد کـارش       
به استعفا کشيده مـي شـود و بـايـد              

 .برود
ــهــداشــت و خــدمــات               طــب، ب

. درمـانـي رايـگـان حـق مـردم اسـت               
جــامــعــه مــوظــف اســت کــه هــمــه              
امکانات خـود را بـراي سـالمـت و               
بهداشت و بطور کلي رفاه و آسـايـش           

در نـظـام     .  شـهـرونـدان  بـکـار گـيـرد             
جمهوري اسالمي حتي مطابق آنچـه       
که خود وعـده داده انـد عـمـل نـمـي                 

 ۳۰ قرار بوده که بيماران تنهـا    . شود
درصد هزيـنـه درمـانـي را پـرداخـت              

 درصـد  بـقـيـه را بـيـمـه                ۷۰ کنند و  
حـاال وضـع بـر عـکـس شـده               .  بدهـد 

است، تازه اگر شمـا بـيـمـه درسـت و             
رژيمـي کـه     .  حسابي اي داشته باشيد 

حتي نمي تواند به ايـن تـعـهـد خـود                
حـکـومـت    .  پايبند باشـد بـايـد بـرود         

بايد در دست کساني قرار گـيـرد کـه         
با رنج و زحمت خـود هـمـه ثـروت و               
امکانات جامعه را فراهم مي کنـنـد     
ولــي امــروز تــمــامــا از آن مــحــروم             

ايــجــاد جــامــعــه اي کــه           .  هســتــنــد 
شهروندان به يکسان از همه مـواهـب      
زندگي برخوردار باشند کامال عملي     

نيرويمان را بـراي ايـن     .  و ميسر است 
 .*کار وسيعا به ميدان آوريم
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 4 ١٣٩٢  مرداد  ١٨ انترناسيونال 

 !به حزب كمونیست كارگری ایران بپیوندید

بهانه آن به خيابان بريـزنـد و انـقـالب             
رفسنـجـانـي خـوشـحـال اسـت            .  کنند

چون کانديدهاي آقا شکست سخـتـي        
خوردند و بعوض دست پرورده ايشان    
از صـنـدوق بـيـرون آمـده و حـاال او                  

غـرب  .  ميتـوانـد تـجـديـد قـوا کـنـد              
خوشحال است چـون فـکـر مـيـکـنـد               
تحريم ها اثر خودش را گذاشته است       
و خامنه اي از امثال جلـيـلـي کـوتـاه            
آمــده و بــه روحــانــي رضــايــت داده              

مردمي هم که در انـتـخـابـات       .  است
شرکت کردند و مـعـادالت و پـيـش              
بيني ها را بهم زدند، وضعيت جديـد      
را ثـمـره تـحـرک خـود مـي دانـنـد و                    
مـتــرصــدنــد بــبــيــنـنــد کــي و کــجــا             
ميتوانند دخالت کـنـنـد و خـواسـتـه             

 . هاي خود را پيش ببرند
مساله عجيب تر ميشود وقـتـي    
توجه کنيم که اين نيروها  خـود نـيـز         

و "  برد برد" بخوبي ميدانند اين حس     
کــاذب "   امــيــد و اعــتــدال      " فضــاي   

. متظاهرانه و مـوقـتـي اسـت      .   است
در پس آن يک دنيا جـنـگ و تـقـابـل               

ــده اســت      ــي ــه    .  خــواب ــزاع :   از جــمل ن
دستجات دروني جمهـوري اسـالمـي        
بويژه خامنه اي و رفسنجاني؛ تقـابـل     
ــا غــرب و                  ــهــوري اســالمــي ب جــم
همينطور با مـدعـيـان مـنـطـقـه اي؛               

حـتـي آنـهـا کـه بـطـور              ( جنگ مردم   
بـا  )  تاکتيکي به روحاني راي دادنـد       

. کـــل رژيـــم اســـالمـــي؛ و غـــيـــره               
مناقشاتي که تقريبا به انـدازه عـمـر           

. جــمــهــوري اســالمــي قــدمــت دارد        
ــري و                   ــذي ــي نــاپ مشــحــون از آشــت
العــالجــي، ســرشــار از اعــتــراض و           
مبارزه و خون و خـونـريـزي و داغ و                
درفش و ترور اعدام و زندان و فـقـر و         

گاه تا سرحد جنـگ  .  سيه روزي است  
و تـقـابـل نـظـامـي و يـا بـرپـا کـردن                      
انقالب و سنگر بندي در خـيـانـانـهـا           

 . پيش رفته است
در نتيجه موقعيت کسـانـي کـه          
اين فضاي کاذب و شکننده را جـدي       
گرفته اند، بـه آن دامـن مـيـزنـنـد و                  
ميکـوشـنـد بـه آن تـداوم بـخـشـنـد،                  

مـنـظـور    .  مضحک و ابـلـهـانـه اسـت          
البته جريان موسوم به اصالح طلـبـي    

اين ها کسـانـي بـودنـد کـه در            . است
دهه اول جمهوري اسالمي در رکـاب       
خـمــيــنـي  ايــن مــاشــيــن کشــتــار و               
تحميق اسـالمـي را سـاخـتـنـد و بـا                 

در .  پايان جنگ کنار گذاشته شـدنـد       
ــمــي هشــت ســال بــراي                   دوره خــات
جمهوري اسالمي عمر خريـدنـد و از         

 ۱۸ جمله همراه با خامنه اي خيـزش     
در .  تير را عقيم و سـرکـوب کـردنـد             

 و در بـرابـر انـقـالب مـردم                ۸۸ سال  
عليه جـمـهـوري اسـالمـي بـا شـعـار                

عـمـال   "  دوره طاليي امام" برگشت به   
بعنوان مکمل کهريزک و کشتارهـاي       
خياباني نظام عمل کردند و پـاداشـي       

. جز زندان و حصر و تبعيد نگرفـتـنـد     
حاال همين ها بار ديگر کاسه داغ تـر    
از آش جمهوري اسالمي شـده انـد و            
با رقـت تـمـام در تـزيـيـن و تـوجـيـه                     

 . روحاني سنگ تمام ميگذارند
از جمله تالش اين حضرات بـراي    
فروختن کابيـنـه روحـانـي در هـفـتـه                

ضـمـن ايـنـکـه        .  گذشته تماشايي بود 
ميکوشيدند به اصطالح انـتـقـاداتـي        

براي مثال چرا يـک زن در کـابـيـنـه              ( 
نيست، و يا چرا عارف در آن شـرکـت      

به آن داشته باشـنـد، امـا گـاه         )  ندارد
در تـوجـيـه کـردن آن چـنـان پـريشـان                  
گويي ميکردند که به سرگرمي مـي        

نــظــيــر ايــنــکــه مــفــســر         .   مــانســت
محترمي ضمن اعتـراف بـه ايـنـکـه              

در تـمـام     "  اين امينتي ترين کابـيـنـه   " 
طول حيات جمهوري اسالمي اسـت،      

چـون  :   بالفاصله توضيح مـيـداد کـه      
ــا               ــه آقــاي روحــانــي خــودشــان ســال
امنيتي بوده و بيشتر با آنها حشـر و        
نشر داشته و چون امنيتي ها بـلـدنـد         
چطور فرا جناحي عمل کنند، خـوب     
انتخاب هـا بـيـشـتـر امـنـيـتـي شـده                  

ــتــخــاب جــالد           !   اســت در مــورد ان
بـعـنـوان وزيـر       "  پور محمدي" مشهور

دولت اميد و اعتدال هم  گفتـنـد کـه         
ايشان وزير دادگستري است و خيـلـي     

در مــورد تــيــم       !   کــاره اي نــيــســت      

اقتصادي کابينه هـم گـفـتـنـد کـه از                
دوربري هاي رفسنجـانـي هسـتـنـد و           
ظاهرا روحاني ميخواهد بطور جـدي      
با مسالـه اقـتـصـاد بـطـور جـدي در                 

در عين اينکه به روي مبـارک  .  بيفتد
نياوردند که وزير کار دولت امـيـد و           

از کـار کشـتـه        "  علي ربيعـي "اعتدال  
ترين امنيتي هاي جمهوري اسالمـي    
و از بنيـانـگـذاران وزارت اطـالعـات           

خــيــلــي مــعــلــوم اســت کــه             .  اســت
سروسامان دادن به اقتصاد به معنـي   

ــردن         ــال ک ــب و "  ريــاضــت کشــي    " دن
سياست هاي بانک جهاني از يـکـسـو       
و طــبــعــا ســرکــوب اعــتــصــابــات و           
اعتراضات کارگري از سـوي ديـگـر            

 ... است
همين يک تصويـر هـم بـه انـدازه              
کافي موقعيت مضحک و در عـيـن          
حال تالش ارتجاعي و جنايـتـکـارانـه      
توجيه کنندگان روحاني را منعکـس      

واقعيات سرسـخـت اوضـاع      . ميکند
سياسي ايران، تناقضات و بـن بسـت        
هاي داخلي و بين المللـي جـمـهـوري            
ــجــام خــود را                  ــه ســران اســالمــي ک
بصورت تشـديـد روز افـزون  فـقـر و                 
فالکت و گراني و اختناق از يکسو و    
خشم و نفرت و اعتراض و اعتصـاب      
و تـظـاهـرات مــردم از سـوي ديـگــر                
نشان ميدهد، سـريـعـتـر و زيـر و رو                
کننده تر از آنچه تصورش را بـکـنـيـم       

بـزودي  .  اوضاع را تغيير خواهـد داد      
و بـا قـدرتــي دو چـنـدان بـار ديـگــر                   
معلوم خواهد شد جمهوري اسـالمـي    

بـايـد از سـر راه          .  هيچ عالجي نـدارد   
جامعه کنار رود و مـردم سـرنـوشـت          

اولين بازندگان .  خود را بدست گيرند  
اميد و "و " برد، برد"دوره  مستعجل  

قبل از همه کساني خواهـنـد   "  اعتدال
بود که در آن دميدند، خـود فـريـبـي              
کردنـد تـا شـايـد بـتـوانـنـد مـردم را                    

در واقـع  آنـچـه کـه شـاهـد               .  بفريبند
هستيـم کـوبـيـدن مـيـخ ديـگـري بـر                  
تابوت جـريـان اصـالح و اسـتـحـالـه                 
جمهوري بدست خود حضرات مدافع   

 ) ۲۰۱۳  آگوست ۸ .  (آن است

 ۱ از صفحه          
  و یکابينه روحان

 "! برد، برد"بازندگان 

 

)  اوت  ٧ (  روز سه شنبه ايـن هـفـتـه             
تـونــس شــاهــد يــكـي از بــزرگــتــريــن             
تظاهراتهاي ضد دولتي در مـاهـهـاي        

خبرگزاريها خبر دادنـد كـه     .  اخير بود 
دهها هزار نفر از كارگران و مـردم در        
شهر تونس پايتخت اين كشـور جـمـع         
شدند و خواستشان كنار رفتـن فـوري         

برخي از گزارشهـا  .  دولت النهضه بود  
 هزار نفر و يـك      ٤٠ از حضور بيش از  

گزارش از تـظـاهـرات بـيـش از صـد                 
هزار نفر از مـردم در ايـن تـظـاهـرات               

فــدراســيــون عــمــومــي     .  خــبــر دادنــد   
ــارگــري تــونــس                  ــه هــاي ك ــحــادي ات

(UGTT)      هـزار عضــو      ٦٠٠ كـه 
دارد يــكــي از فــراخــوان دهــنــدگــان             

ــود             ــن .  اصــلــي ايــن تــظــاهــرات ب اي
تظاهرات به مناسبت شـشـمـيـن مـاه           
ترور يكي از رهبران چپ اپـوزيسـيـون       

 .  يعني شكري بالعيد صورت گرفت
تونس از زمان تـرور بـالـعـيـد در              
فضايي از تـظـاهـرات و اعـتـراضـات             
دائم عليه جريانات اسالمـي و حـزب        

ايـن فضـا     .  حاكم النهضه بسر ميبـرد    
با ترور محمد البراهمي يـكـي ديـگـر        
از رهبران اپوزيسـيـون ضـد اسـالمـي           

 مــاه ژوئــيــه امســال شــدت            ٢٥ در   
مـردم تـونـس ايــن        .  بـيـشـتـري يـافـت        

ترورها را كه گفتـه مـيـشـود تـوسـط               
جـريـانـات اسـالمـي سـلـفـي صـورت                
گــرفــتــه، بــا چــراغ ســبــز الــنــهــضــه               

با فشار مردم معترض روز   .  ميدانند
 اوت راشد الغـنـوشـي رهـبـر حـزب           ٥ 

اســالمــي الــنــهــضــه اعــالم كــرد كــه           
مـجــلـس مـوســسـان را كــه بــيـشــتــر               
اعضاي آن از حـزب الـنـهـضـه بـودنـد             
منحل ميكند و آمـاده اسـت كـه بـا              
جريانات سياسي مختـلـف بـراي يـك           

. دولت فراگير مذاكره و سـازش كـنـد         
اما اين عقب نشـيـنـي و پـيـشـنـهـاد                 
مذاكره نيـز بـا بـي اعـتـمـادي و بـي                   

كارگران و   . اعتنايي مردم مواجه شد 
مــردم كــه از تــرورهــا و هــمــچــنــيــن             
تــقــالهــاي اســالمــي كــردن جــامــعــه          
توسط النهضه بـه خشـم آمـده انـد و               
اعتمادي به آنهـا نـدارنـد، بـه چـيـزي جـز                 

 . كنار رفتن حكومت رضايت نميدهند
روي كار آمدن جريـان ارتـجـاعـي         
النهضه بعد از سرنگـونـي بـن عـلـي،             
بيانگر اينست كه انقالب تـونـس كـه          
الهام بخش انقالبات و جـنـبـش هـاي            
وســيــعــي در ســطــح جــهــان گــرديــد،           

همچون انقالب مصر از يـك ضـعـف           
حـزب  .  جدي و اسـاسـي رنـج مـيـبـرد            

اسالمي النهضـه كـه در واقـع كـپـي               
اخوان المسلمين مصـر اسـت، هـيـچ             

گرچه .  نقشي در انقالب مردم نداشت   
همچون اخـوان الـمـسـلـمـيـن فـرصـت               
نكرد وارد ساخت و پاخـت و مـراوده          
با ديكتاتوري حاكم شود، اما بـارهـا        
به بن علي قبل از سرنگونـيـش چـراغ        

كـه  " ( تـنـدروي  " سبز داد و مردم را از   
منظورش تظاهرات و انقالب و قـيـام      

. برحذر داشـت )  و سرنگوني رژيم بود  
الــنــهــضــه يــك جــريــان اســالمــي بــا             
پالتفرم و برنامه اي كامال ارتجـاعـي       
است كه تحميل آنهـا بـه جـامـعـه بـه                

. مـعــنــاي عــقــب گــرد كــامــل اســت           
فضاي راديكال و انقـالبـي در تـونـس          
تاكنون اجازه نداده است كه اين حـزب    
بتواند برنامه و سنتهاي اسـالمـي را          

اما در عـمـل     .  بر جامعه تحميل كند  
تونس در دوره كنوني نسبت بـه دوره       

ايـن  .  بن علي نيز عقب تر رفته اسـت         
را ميتوان بويژه به وضـعـيـتـي كـه بـه            
زنان عمال تحميل شده است مشاهـده   

تحـقـيـر و تـوهـيـن بـه زنـان، و                   .  كرد
فضاي ناامني و سـنـتـي و اسـالمـي              
علـيـرغـم مـقـاومـت هـرروزه زنـان و                 
جوانان، كامال در مناطق زيـر نـفـوذ           

 .النهضه قابل مشاهده است
روشن است كه مردم تونس بـراي      
دست يابي به آزادي و رفـاه و زنـدگـي         

و .  انسـانــي دســت بـه انـقــالب زدنـد             
اكنون نيز كارگران و مردم بـا هـمـيـن             
هدف مصممند حكومت النهـضـه را      

امـا جـبـهـه انـقـالب           .  به زير بكشـنـد    
استراتژي و برنامه روشـن و شـفـافـي             
بــراي ايــن هــدف در دســت نــدارد و               
همين ضعف است كـه فضـا را بـراي             
قدرت گيري نيروهاي اسالمي آمـاده       

اولين وظـيـفـه هـر انـقـالبـي              . ميكند
بايد دسـت يـابـي مـردم بـه قـدرت و                  

. اداره جامعه توسط خود مردم باشـد     
و اين بدون حزب انقالبي و پالتـفـرم و      
برنامه روشـن و راديـكـال و رهـبـران                
شناخته شده و با نفوذ غـيـر مـمـكـن            

انقالب بايد بتواند اين ضـعـف     .  است
در غـيـر     .  را هرچه زودتر برطرف كند    

اينصورت خطر توطئه گري نيروهـاي       
بورژوايي مدام باالي سـر مـردم قـرار           

 .* خواهد داشت
 ٢٠١٣  اوت ٨  

در برابر مردم " النھضه"
 تونس عقب مينشيند

 كاظم نيكخواه
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 ميليارد دالري ٣/٦ کمک 
 دجمهوري اسالمي به رژيم اس    

درهفته هاي اخير جمهوري اسـالمـي     
دوباره سر کيسـه را بـراي رژيـم اسـد              

 ۳ شل کرد و خط اعتباري بـيـش از           
ميليارد دالر بـراي کـمـک بـه بـقـاي                 

. رژيم اسد را در اختيار وي قـرار داد        
همزمان کمـک هـاي تسـلـيـحـاتـي و               
راســت و ريســت کــردن تــجــارت                  
خارجي رژيـم اسـد در خـارج کشـور               
تـوســط جــمــهــوري اســالمــي ادامــه          

ماجـرا از ايـن قـرار اسـت کـه                .  دارد
رژيم اسد که تحت تحريمهاي شـديـد         
غرب قرار دارد، براي تهيـه بسـيـاري        
از اجـنـاس و کـاالهـاي مـورد نـيـاز                 

در .  حکومتش در تنگنا مـي بـاشـد       
ايــن مــيــان جــمــهــوري اســالمــي بــا           
اسـتـفـاده از سـپـرده هــايـش در نــزد                 
بانکهاي خارجي از جـملـه سـويـس،            
کشورهاي اسکانديـنـاوري و بـخـشـا           
آلـمـان و دو بـانــک در انــگـلــسـتــان،                 
تجارت خارجي رژيم اسد بـويـژه امـر          

. وارداتش را سر و سـامـان مـيـدهـد             
همين مدتـي پـيـش بـود کـه رسـانـه                 
هاي آلمان و انگلستـان از مـاجـرا ي           
ــه هــاي حــاوي قــطــعــات              مــحــمــوــل
الکترونيک، سيستمهاي مـخـابـراتـي       
شرکت نوکيا و زيمنس آلمان را فاش       

ايــن تــجــهــيــزات بــراي يــک         .  کــردنــد
شـرکـت ثـبـت شـده در دبـي بـوده و                    
جمهوري ا سالمي ادعا کـرده کـه از           
طريـق ايـن شـرکـت بـرخـي امـورات                
واردات و تجارت خارجـي اش را بـا            

انـجـام   "  کشورهـاي دوسـت و بـرادر         " 
اين شرکت در لـيـسـت      .  ميداده است 

در .  تـحــريـمــهــاي غــرب مـي بــاشـد           
پوشش ايـن شـرکـت تـجـار و دالالن               
رژيم براي خريد هاي الزم بـراي رژيـم        
اسد و با استفاده از پـول هـاي رژيـم                
در بانکـهـاي خـارجـي، تـحـريـمـهـاي               
رژيم اسد را دور زده وبا پـرداخـتـهـاي        
چندين برابرقيمت ها، نيازهاي رژيـم       

در کـنـار     .  اسد را تامين مي نمايـنـد   
اين کمک هـاي افسـانـه اي بـه رژيـم                 
اسد، جـمـهـوري اسـالمـي رسـمـا بـا                

 ۱۰ پـرداخــت پــول نـقــد نــزديــک بــه              
ميليارد دالر، بـه هـمـراه آزاد سـازي            
ذخاير طالي خود در نـزد بـانـکـهـاي           
خارجي، امر تقـويـت پـول سـوريـه و              
جلوگيري از سـقـوط ارزش آن را بـه               

در کـنـار ايــن       .  عـهـده گـرفــتـه اسـت         
صدور نفت، ساخت پااليشگـاه بـراي      

تصفيه مواد نفتي، فـعـالـيـت دهـهـا             
شرکت قرارگاه حاتم سپاه در سوريـه،      
از جــملــه حــمــايــت هــاي جــمــهــوري           
اسالمي براي سرپا نگه داشتـن رژيـم      

هزاران نـيـروي سـپـاه         .  اسد مي باشد  
قدس، نيروهاي گارد ويژه سپاه بـراي       
تامين امنيت دولت و دم و دستـگـاه      
رژيم اسـد در دمشـق مسـتـقـر مـي                 

اينها گوشـه هـايـي از کـمـک            .  باشند
هاي جمهـوري اسـالمـي بـراي رژيـم              

واقعيت اين است کـه    .  اسد مي باشد 
رژيم اسد بدون کمـکـهـاي جـمـهـوري            
اسالمي و بخشا روسيه و چين، توان       
بر سـر قـدرت مـانـدن را نـداشـتـه و                    

روسيه و چين تحت فشارهـاي  .  ندارد
آمريکا و غرب بخشا ناچار شده انـد        
حمايتهايشان را از رژيـم اسـد کـمـتـر           
نــمــوده و در عــوض بــا جــمــهــوري              
اسالمي وارد وسيع تريـن مـبـادالت          

مـبـادالتـي کـه از         .  تجاري شـده انـد     
طـريـق جـمــهـوري اســالمـي و بــراي               
تامين نـيـازهـاي حـکـومـت وحشـي             
اسد در اختـيـار ايـن رژيـم قـرار داده                

حمايت بي دريغ جـمـهـوري      .  ميشود
اسالمي از اسـد در حـالـيـکـه مـردم               
ايران با دهها کمبود و گراني و فقر و    
فالکت دست و پنجه نرم مي کـنـنـد،      
بخشي ديگر از سياست ضد انسانـي        
و سرکوبگرانـه رژيـم بـرعـلـيـه مـردم               

رژيـم اسـد و دم و           .  ايران مـي بـاشـد      
دستگاه سرکـوبـگـرش کـمـبـود دارو            

ــر از           .  نــدارد ــيــمــارســتــانــهــايــش پ ب
. پزشکان اعزامي رژيـم مـي  بـاشـد            

عمله و اکره رژيـم و هـوادارانـش در              
دمشق توسط جمهوري ا سالمـي از         

اخيرا برخـي  .  هر نظر تامين ميشوند 
مقامـات رژيـم فـاش کـرده انـد کـه                  
کمبود برخي از داروها بـه عـلـت در            

اولويت قرار گرفتن حمايـت از خـط        " 
، بــويــژه تــامــيـن دارو و           " مـقــاومـت  

 . مداواي زخمي هاي رژيم مي باشد
حمايـت جـمـهـوري اسـالمـي از              
ــه هــاي                       ــم اســد و دار و دســت رژي
تروريست اسالمي اولـويـت اول ايـن           

بـا حـمـايـت رژيـم          .  جانيان مي باشـد  
اسالمي جنايتکاري نظير رژيـم اسـد       

 هـزار نـفـر را        ۱۰۰ توانسته  بيش از   
کشته، صـدهـا هـزار نـفـر را زخـمـي                 

 مـيـلـيـون نـفـر را             ۶ نموده و بيش از    
آواره و سوريـه را تـبـديـل بـه ويـرانـه                   

جمهوري اسالمي در سـوريـه       .  نمايد
. براي بقايش در ايران مـي جـنـگـنـد            

خامنه  اي و اسد به همراه تمام سـران     
اين دو رژيم وحشي و جنـايـتـکـار بـه           
جرم ارتکاب جنايت بر عليه بشـريـت    

 . بايد دستگير و محاکمه شوند
 

جنايت دار و دسته هاي 
تروريست اسالمي برعليه 

 مردم در مناطق کرد نشين
ــات                 ــان در هــفــتــه هــاي اخــيــر جــري
ــه بــه                ــروريســت اســالمــي وابســت ت
القاعده، جريان حکومت اسـالمـي و      
النصره دسـت بـه قـتـل عـام زنـان و                   

. کودکان در مناطق کردنشيـن زدنـد       
اين جنايات بـه دنـبـال مـقـاومـت و                 
ــيــريــهــاي احــزاب کــرد بــراي                 درگ
جلوگيري از ورود اين دار و دسته هـا      
بــه مــنــاطــق کــردن نشــيــن صــورت           

ــت  ــرف ــات اســالمــي کــه           .  گ ــان جــري
ضرباتي از اپوزيسيون کرد متـحـمـل       
شده بود، در مسـيـر عـقـب نشـيـنـي               
شــان، صــدهــا زن و کــودک را در                   
روستاها به وحشـيـانـه تـريـن شـکـل               

 .قتل عام کردند
 در واکـنــش بـه ايـن جــنـايــات،             
احـزاب کـردســتــان ســوريــه حــمــالت          
گسترده اي رابراي پاکسازي منـاطـق      
و پايگاههاي تروريستهاي اسـالمـي       

احـزاب اپـوزيسـيـون       .  آغاز کـرده انـد     
کرد اعالم کرده اند مناطق کردستان       
بــايــد عــاري از دار و دســتــه هــاي                 

در گيريـهـا   .  تروريست اسالمي باشد  
در استان کردنشين حسکه و مناطق       

الزم بـه    .  مرزي با ترکيه ادامـه دارد       
يــادآوري اســت کــه تــروريســتــهــاي            
اســالمــي مــخــالــف اســد تــوســط              
عربستان، قطر و احزاب اسالمگـراي    

. سلفي از مصـر تـقـويـت مـيـشـونـد               
باآغاز جنگ بين اپوزيسيـون کـرد و         
جريانات تروريسـت اسـالمـي، رژيـم          
اســد بــا اســتــفــاده از فــرصــتــي کــه               
جريانات اسالمي برايش بوجودآورده    
اند، حمالت نظامـي گسـتـرده اي را            
در اطــراف حـمــص و بـراي بــازپــس              

. گــيــري حــمــص آغــاز کــرده اســت             
همزمان بمباران اين مناطق و بخشـا     
بمباران مناطق کـرد نشـيـن تـوسـط             

 .اسد ادامه دارد
 

ادامه درگيريها دراطراف 
 دمشق، حمص و حلب

در روزهاي اخير حـمـالت رژيـم اسـد            

. به مخالفان گستـرده تـر شـده اسـت            
رژيم اسـد بـا کـمـک هـاي بـي دريـغ                    
جـمـهـوري اسـالمـي و روسـيـه و بـا                   
دريافت تجهـيـزات نـظـامـي ظـاهـرا              
موفق شده اسـت حـمـالتـش را بـراي             
بازپس گيري شهرهاي حمص و حلب       

بـنـابـر اخــبـار حـمــص          .  آغـاز نـمـايــد     
سومين شهر بزرگ سوريه با بيش از         

 هزار نفر جمعيت در محـاصـره   ۴۰۰ 
ــاشــد         ــاي    .  ارتــش مــي ب ــه ــاران ــمــب ب

مـردم شـهــر     .  وحشـيـانـه ادامـه دارد        
بطور واقعي هر روز با مرگ دسـت و     

عليرغم حمالت .  پنجه نرم مي کنند  
مقاومت مخالفان و بخشا مـردم بـر        
عليه سرکوبگران رژيم اسد در داخـل       
شهر ودر شکل جنگ خانه بـه خـانـه           

حــدود دوهــفــتـه پــيــش       .  ادامـه دارد   
سـازمــانـهــاي امـداد رســانـي اعــالم            
کردند که اگر اين وضعيت در حمـص    
ادامه داشته باشد، تا يک ماه ديـگـر           
بزرگترين فاجعه انساني در سوريـه و        
بويژه در شهر حمـص اتـفـاق خـواهـد              

سازمان هاي امداد رسانـي از    .  افتاد
رژيم اسد دوباره درخواست کـرده انـد        
که اجـازه ورود و کـمـک رسـانـي بـه                   
مردم را بدهد که رژيم اسد مخالـفـت      

آب و بـرق حـمـص قـطـع            .  کرده است 
کــمــبــود مــوادغــذايــي     .  مــي بــاشــد   

امکانات پزشکي و افـزايـش تـعـداد           
زخمي ها در اثر بمبارانها، حمـص را در          

 .آستانه يک فاجعه بزرگ قرار داده است
در حــلــب دومــيــن شـهــر بــزرگ           
سوريه که در دسـت مـخـالـفـان مـي               
باشد، جنگ و مقاومت مردم ادامـه    

 مـيـلـيـون       ۲ از جميعت بـاالي    .  دارد
نفري حلب بيش از يک و نيم ميليـون        

. نفر موفق به فرار از شـهـر شـده انـد             
 مـاه اسـت کـه در            ۸ حلب بـيـش از        

نـيـروهـاي    .  دست مخالفان قرار دارد    
اسد در حومه شهر مستقر شده و بـه          

. بمباران و توپ باران ادامه ميدهنـد    
همزمان هر روز هـواپـيـمـاهـاي رژيـم            

ارتـش از    .  حلب را بمباران مي کننـد   
بــمــبــهــاي آتــش زا، مــوشــک هــاي              
بالستيک و بـمـبـهـاي خـوشـه اي در                

بـر  .  حمله به حلب استفاده کرده اسـت  
اساس گزارشات مخـالـفـان بـيـش از            

 هزار نفرهنوز در حلب زنـدگـي     ۲۰۰ 
بــخـش بـزرگــي از ايــن          .  مـي کـنــنـد     

جمعيت بـه دلـيـل مـحـاصـره حـلـب                 
امکان خروج از شهر حلب را نداشـتـه    
و ناچارا در جنگي ناخواسته درگـيـر         

طبق آخرين اخبار مخالفـان  .  شده اند 
موفق شده اند اين هفته يـک پـايـگـاه           
هــوايــي مــهــم را تصــرف نــمــوده و              
نــيــروهــاي اســد را وادار بــه عــثــب               

 .نشيني نمايند

همزمـان درگـيـريـهـا در اطـراف             
دمشق شدت بيشتري به خود گرفـتـه    

مخالفان مسلح رژيم از حـدود  .  است
دوماه پيش حمالتشـان را بـر عـلـيـه             

. مرکـز قـدرت اسـد آغـاز کـرده انـد                
دمشق که تا به حال ظاهرا از جـنـگ       
به دور بوده است، بـا آغـاز حـمـالت              

. مخالفان، رژيم سراسيمه شـده اسـت     
ــم از ورود                     ــت رژيـ تـــرس و وحشـ
مخالفان بـه حـومـه دمشـق و آغـاز               
جنگ برعـلـيـه مـرکـز قـدرت رژيـم،               

الزم بـه    .  روزبه روز بيشتر شده اسـت      
ــدس                  ــاه ق تــوضــيــح اســت کــه ســپ

 ۱۵ جمهوري اسـالمـي بـا بـيـش از               
هزار پاسدار مدت بيش از يـک سـال           
اسـت کـه در دمشـق مســتـقـر شــده                

تامين امنيت دم و دسـتـگـاه          .  است
حکومت اسد رسما بـه سـپـاه قـدس              

. جمهوري اسالمي سپرده شـده اسـت     
همزمان رفت و آمـدهـاي نـظـامـيـان             
بلند پايه جمهوري اسالمي به سوريه       
و ارسال تـجـهـيـزات نـظـامـي ادامـه                

در هفته اخير دهها مقام رژيـم    .  دارد
اسد راهـي تـهـران شـدنـد تـا ضـمـن                   
تشکر از کمک هاي خامنـه اي بـراي          
سرپا نگه داشتن رژيم اسـد، طـرح و            
نقشه هاي آتي دو طرف بـراي حـفـظ          

بـخـشـي از      .  رژيم را بررسي نـمـايـنـد        
اعضــاي دولــت ســوريــه در تــهــران             

دستورات نظـامـي،   .  مستقر شده اند  
ســازمــانــدهــي حــمــالت بــر عــلــيــه            
مخالفان توسط جمهوري اسالمي و      
نيروهاي ويژه سپاه تهيه و بـراي اجـرا       
به سـپـاه قـدس مسـتـقـر در سـوريـه                   

در ايـن هـفـتـه اسـد            .  ارسال ميـشـود   
ديکـتـاتـور سـوريـه بـعـد از مـاهـهـا                   
دوباره در تلـويـزيـون دولـتـش ظـاهـر              

مشــت " شــده و اعــالم کــرد کــه بــا               
جواب مخالـفـان را خـواهـد         "  آهنين  

رژيم اسد ظاهرا تصميم دارد بـه  .  داد
جنـايـاتـش و کشـتـار مـردم سـوريـه                 

 .ادامه بدهد
 در حاليکه قتل عـام و کشـتـار           
مـردم سـوريـه ادامـه دارد، غـرب و                
سازمان ملل مدتهاست کـه در بـاره           
سوريه سکوت کرده و در عمل دست       
رژيم را براي ادامه سرکـوب و ويـران            

خـبـري   .  کردن سوريه باز گذاشته انـد      
در مــيــان    "  تــالش هــاي صــلــح         "  از

نيست و حتـي آمـريـکـا و اتـحـاديـه                 
اروپا بخشا چشـم بـر جـنـايـات اسـد               

تـمـايـل غـرب و بـخـشـا              .  بستـه انـد    
. اسرائيل به مانـدن اسـد مـي بـاشـد              

ارزيــابــي ايــنــهــا ايــن اســت کــه بــا                
سرنگوني رژيم اسد، احزاب و دار و           
دســتــه هــاي تــروريســت اســالمــي             

 آخرين اخبار و گزارشات سوريه 
 محمد شكوهي 
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. سفارت اكوادور زندانـي شـده اسـت          
جرم او افشاي ديپلماسـي مـخـفـي و            

او ايـن    .  توطئه گـرانـه آمـريـكـاسـت          
خوشبختي را تا ايـن لـحـظـه داشـتـه              
است كـه بـدسـت سـازمـان امـنـيـت                 
آمريكا نيفتاده است و گرنـه بـعـد از            
تحمل شكنجه حكم اعـدام را بـاالي        

ادوارد اسـنـودن در       .  سرخـود داشـت    
فرودگاه مسكو گرفتار شـده اسـت و        
اگر دستگير شود حداكثر به اعدام و      
حداقل به حبس ابد محكوم خـواهـد         

جرم او اينست كه جـاسـوسـي و        .  شد
استراق سمع سازمان امنـيـت دولـت         
آمريكا عليه مكالمات و مـراودات        
خصوصي ميليونها مردم آمريكـا و      

 .  كشورهاي ديگر را افشا كرده است
بنا به قانون دولت آمـريـكـا حـق          
نـدارد كسـي را بـه داليــل سـيـاســي                

اما هيچ ترديدي نـبـايـد    .  زنداني كند 
داشت كـه هـر سـه ايـنـهـا زنـدانـيـان                   

. سـيـاسـي دولــت آمـريـكــا هسـتـنــد             
بردلي منيـنـگ رسـمـا يـك زنـدانـي                

آسانژ و اسنودن نيز بـه  . سياسي است 
داليل سياسي تـحـت تـعـقـيـب قـرار               

دولت آمـريـكـا دارد نـفـس آزادي            .  دارند
 .بيان را آشكارا سركوب ميكند

قــانــونــي كــه دادگــاه بــر عــلــيــه           
قــانــون ضــد   " مـنــيــنــگ بــكــار بـرد          

است كه يـك    "  ١٩١٧ جاسوسي سال  
قانون مربوط به شرايط جنگي بـوده       
است و هنگام ورود امريكا به جنگ    

امـا اولـيـن      .  جهاني اول تصويب شـد   
كساني كه با ايـن قـانـون مـحـاكـمـه                
شدند سوسياليستها و كمونيستهـاي    

و بعدتر در دوره سيـاه  .  آمريكا بودند 

در دهـه    "  مك كارتـيـسـم   " معروف به  
 نيز همين قانـون عـلـيـه       ٢٠  قرن ٥٠ 

كــارگــران راديــكــال و چــپ و هــمــه              
آزادانديشان و منتقدين دولـت بـراي          
ــه                ــي ــن عــل صــدور احــكــام ســنــگــي

بسـيـاري   .  مخالفين بكار گرفته شـد     
صاحبنظران و حقوقدانان نشـان داده        
و ثابت كرده اند كه اسـتـفـاده از ايـن            
قانون براي مـحـاكـمـه افـرادي مـثـل              

. منينگ يك اقدام غير قانوني اسـت  
زيـرا آنـهـا نـه در خـدمـت دشـمـنــان                   
جنگي آمريكا بوده انـد و نـه پـولـي              
گرفته اند بلكه صـرفـا عـلـيـه دولـت               

تـازه خـود ايـن        .  افشاگري كـرده انـد      
قانون در تناقض بـا قـانـون اسـاسـي              

زيرا حـقـوق شـهـرونـدي          .  آمريكاست
امـا  .  آمريكائيان را محدود ميكنـد    

دولت اوبـامـا در صـدد خـرد كـردن                
هرگونه افشـاگـري عـلـيـه نـهـادهـاي               

آنها در مواجـهـه بـا      . حكومتي است 
ــر                ــي و عصـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــاي اجـ مـــديـ
ارتباطات، ميخواهند كـاري كـنـنـد         
كــه كســي كــه دســت بــه افشــاگــري             

. ميزند زندگيش تماما نـابـود شـود          
حتي از نظر مالي سـعـي مـيـكـنـنـد             
آنها را به ورشكستگي كـامـل سـوق          

قــطـعـا اگــر دولـت آمـريـكــا            .  دهـنـد  
بتواند به اسنودن يا آسانژ دست يابـد        

. سرنوشت بدتري در انتظار آنهـاسـت       
يعني آنها به دليل افشـاي اقـدامـات         
ضد شهروندن تـوسـط دادگـاه فـدرال           
آمريكا بـه احـتـمـال زيـاد بـه اعـدام                  

 .محكوم خواهند شد
در واقع دولت اوباما نه فقط جـا     
ــوش                 ــي ب پــاي دولــت دســت راســت

گذاشته، بلكه در مقابـل افـرادي كـه         
اعمال ضد قانوني و ضد شـهـرونـدان       
ــد                        ــنـــــــ ــنـــــــ ــا كـــــــ را افشـــــــ

(whistleblowers)      از دولــت ،
.  بوش نيز پارا فـراتـر گـذاشـتـه اسـت           

اين اقدامات ضد آزادي با همدسـتـي    
بــرخــي دولــتــهــاي اروپــايــي نــظــيــر            
انگلستان و سوئد و برخي دولـتـهـاي       

ايـن دولـتـهـا       .  ديگر انجـام مـيـشـود       
مدام در تـالش هسـتـنـد كـه حـقـوق                
دموكراتيك و شهروندي را كـه طـي           
قــرنــهــا مــبــارزه كــارگــران و مــردم             
آزاديخواه بدسـت آمـده اسـت هـرچـه             

 .محدود تر كنند
 اهــرم ايـــن تــالش و تــقـــالي                

مبـارزه بـا     "ديكتاتور منشانه، بهانه  
هــم آســانــژ و هــم         .  اســت"  تــروريســم

اسنودن و هم منينگ و همه كسانـي    
كه طي چند سـال اخـيـر زيـر ضـرب                 
دولـت آمـريـكــا و دولـتــهـاي ديـگــر               
غربي قرار گرفته انـد، اتـهـام اصـلـي           
شــان ضــربــه زدن بــه مــبــارزه ضــد               
تروريستي است يـا خـوراك دادن بـه             

در واقع سياسـت بـه     .  تروريستهاست
سيـاسـتـي    " ضد تروريستي"اصطالح  

ضد آزاديهاي دموكراتيك در غـرب         
ــتــرل               .  اســت ــن ــع و ك اســتــراق ســم

مكالمات و ارتبـاطـات شـهـرونـدان،          
دستگيريهاي بي محابا و بي دلـيـل،     
زنداني كردن بدون تـوضـيـح و ارائـه              
اتهام، كه همه در ضديت با قـوانـيـن            
اساسي كشورهاي آمـريـكـا و اروپـا            

" اضـطـراري  " قرار دارد، تحت قوانين    
. مبارزه با تروريسم صورت ميگيرد    

ابعاد اين اقدامات فقط بـه آسـانـژ و             
. اسنودن و منينگ محدود نميشود     

موارد بيشـمـاري از مـحـدود كـردن              
ــدي را در                 رســمــي حــقــوق شــهــرون
سالهاي اخير بويژه در آمريكا شـاهـد     

 . بوده ايم
مساله آنچنان ابـعـادي دارد كـه          
حتي نشريه ليبـرال و دسـت راسـتـي             

بر جلد آخرين شـمـاره     "  اكونوميست" 
دهـه بـاخـت بـراي         : " اش نوشته است  

و در مــقــالــه اي بــا هــمــيــن             "  آزادي
مضمون هشدار ميدهد كه اين رونـد     
ــيــســم و               ــراي لــيــبــرال خــطــرنــاكــي ب

روزنـامـه گـارديـن       .  دموكراسي است 
نوشته هاي متعددي در اين زمـيـنـه           
نوشته و تاكيد ميكند كه قانون ضد    

 بـايـد كـال مـلـغـي           ١٩١٧ جاسوسي  
شود و آسانژ و اسنـودن و مـنـيـنـگ             
بــعــنــوان قــهــرمــانــان مــردم مــورد            

 .استقبال قرار گيرند
بسياري از شخصيـتـهـا و مـردم           
آمريكا و جهان با ايـن اقـدامـات بـه              

اكنـون آسـانـژ      . مخالفت برخاسته اند 
و اسنودن و منينگ عالوه برحمايت     
دهها ميليونـي در جـهـان، در خـود              
آمريـكـا از حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي                   

امـا  .  صدها هـزارنـفـره بـرخـوردارنـد          
ــقــالي                  مــقــابلــه بــا ايــن تــالش و ت
دولتهاي سـرمـايـه داري آمـريـكـا و               
غرب يـك حـركـت بسـيـار وسـيـع و                  

. جهانـي و سـيـاسـي را مـي طـلـبـد                  
قلدري دولـت آمـريـكـا در تـعـقـيـب                 
اسنودن و آسانژ و مـحـاكـمـه بـردلـي            
منينگ علي القاعده ميبـايسـت بـا         
اعتراضات گسترده تر مـردم جـهـان          

مـخـصـوصـا كـه در          .  روبرو مـيـشـد     
همين سالهاي اخير ما بارهـا شـاهـد        
پــايــمــال كــردن حــقــوق فــردي افــراد           

از .  توسط دولـت آمـريـكـا بـوده ايـم             
جمله جنايات وحشـيـانـه  نـيـروهـاي             
اين حكومت در زنـدان ابـوغـريـب و             
گـوانـتـانــامـو بـراي هـمـه جــهـانـيــان                

شناخته شده اسـت و مـورد انـزجـار              
 .  همه مردم قرار گرفته است

پرداختن به سياست دولـتـهـايـي          
نظير دولت انگلستان ايـنـجـا مـورد           

و گرنه مـيـشـود نشـان         . بحث نيست 
داد كه اينجا نيز با موارد خطرناك و       
بسيار ضد آزاديـهـاي فـردي مـواجـه            

از .  هستيم كه بـاور كـردنـي نـيـسـت            
جمله براي مثال دهها نـفـر از دانـش             
آموزان و جوانان كم سن وسـالـي كـه            
در سال گذشـتـه در تـظـاهـرات ضـد                
دولتي در لندن شركت كرده بودند بـه     
بهانه تخريب اموال عمومي و بهـانـه      
هايي مـثـل كـش رفـتـن يـك بـطـري                  
شراب و بهانه هايي از اين دست، بـه          
مجازاتهاي بسيار شديد و سنگيـنـي    

 ١٢  سال و     ١٠ نظير محكوميت به  
سال زندان مواجه شدند و اكـنـون در          

 . زندان بسر ميبرند
بهررو ميتوان امـيـدوار بـود كـه           
ــاي                  ــاطــات و مــدي ــب در عصــر ارت
اجتماعي، و در عصري كه انقالبـات      
تويتري دنيا را به تكان مـي آورد، و        

 درصدي ها عـلـيـه اقـلـيـت يـك               ٩٩ 
درصدي به خـيـابـان آمـده انـد، ايـن                 
تالش هـا و پـروژه هـاي ضـد آزادي                
دولــت اوبــامــا و ديــگــر دولــتــهــاي            
سرمايه داري غربي نيز با مـقـابلـه و          
خيزش اعـتـراضـي بسـيـار گسـتـرده              
جهاني مواجه گردد و نـقـش بـر آب             

آزاديهاي موجود در غـرب را      . گردد
دولتها به مردم نداده اند كه بتـوانـنـد      

ــد           ــرن ــگــي ــا   .  بســادگــي پــس ب ــنــه اي
دسـتـاورد انـقــالبـات و خــيـزشـهـا و                
جدالهاي طبقاتي گستـرده و سـخـت          
عليه ديكـتـاتـوري هـاي سـركـوبـگـر              

و با مقابله طبقاتي و راديكال .  است
و محكم نيز ميتوان نه فقط آنـهـا را        
حفظ كرد، بلكه به سكويي بـراي بـه         
زير كشيدن سلطـه ديـكـتـاتـوري يـك            
درصدي هاي مفتخور سـرمـايـه دار          

 *٢٠١٣  اوت ٧ .  تبديل نمود

  ۱ از صفحه          
تشديد خزنده ديكتاتوری 
 توسط دولت اوباما  

 

احتمال قدرت گـيـري داشـتـه و ايـن                
را بـه خـطـر        "  امنيـت اسـرائـيـل      " امر  

در يــک چــنــيــن        .  خــواهــد انــداخــت    
وضــعــيــتــي رژيــم اســد هــم نــهــايــت           
بربريت و سرکوبش را برعـلـيـه مـردم        
سازمان داده تا براي احتمـاالت آتـي          
در مورد سوريه، از مـوضـع بـرتـري             

ــرخــوردار بشــود      ــن مــيــان         .  ب در اي
اپوزيسيون سوريه و درخواستـهـايـش       
از غرب براي مسلح کردنشان چنـدان     

ــرو نشــده اســت               . بــا اســتــقــبــال روب
دولتهـاي فـرانسـه و انـگـلـسـتـان در                 

بحبوحه بحث در مورد مسلح کـردن        
اپوزيسيون مخـالـف اسـد، مشـغـول           
صدور سالح و تـجـهـيـزات بـه رژيـم                

بعـداز مـاهـهـا چـک و            .  اسد بوده اند  
چانه زدن در اين مورد، اعالم کـردنـد    
که مسلح کردن مخالفـان بـه صـالح           

اين وضعيت باعث شـده کـه        .  نيست
حمايت هاي عربستان و قـطـر از دار           
و دســتـه هـاي تـروريســت اســالمــي             
ــدهــا                     ــه و ايــن بــان ــافــت ــش ي ــزاي اف
درمــوقــعــيــت نــظــامــي بــهــتــري در          
مــقــايســه بــا ســايـــر گــروهــهـــاي                 

بخش هـايـي   .  اپوزيسيون قراربگيرند 

از اپوزيسيون متمـايـل بـه غـرب در             
سوريه اعالم کرده اند کـه ايـنـهـا هـم             
چاره اي ندارند کـه بـراي مـقـابلـه بـا                
رژيم اسد، با جريانات اسـالمـي وارد      
ائـتـالف شـده و دسـت ايـنـهـا را در                    
تصميم گيريهايشـان درسـيـاسـتـهـاي          

به يک معنـا  .  اپوزيسيون باز بگذارند 
احزاب و دار و دسته هـاي تـرويسـت            
اسالمي از فرصتي که پيش آمده در     
صدد تقويت خود و تبـديـل شـدن بـه           
وزنــه مــهــم در رقــم زدن تــحــوالت              

 .سوريه شده اند
و نکته آخر اينکه در طول بـيـش      

از يک سال و نيم از آغاز جنگ تـمـام         
عــيــار رژيــم اســد بــرعــلــيــه مــردم،             
مــقــاومــت مســلــحــانــه و درگــيــري          

 هزار ۱۰۰ مخالفان با رژيم، بيش از   
 هـزار نـفـر        ۲۴۰ نفر کشته، بيش از      

ميليونـهـا نـفـر آواره         .  زخمي شده اند 
شيرازه مدني و اقـتـصـادي        .  شده اند 

جـنـگ و     .  سوريه از هم پاشيده اسـت   
بــمــبــاران مــردم، ادامــه کشــتــار و              
جنايات رژيم اسد و بخشـا احـزاب و         
دار ودسته هاي تروريست اسـالمـي،       
سوريه را در آستانه يک فاجعه بـزرگ          

.  قـرار داده اسـت      ۲۱ انساني در قرن   

سازمان ملل اعـالم کـرده اسـت کـه              
ابعاد جنايات و کشتار مردم سـوريـه       
توسط رژيم اسـد بسـيـار بـيـشـتـر و                  
گسترده تر از نسل کشي و جـنـايـات         

رژيـم اسـد  بـايـد           .  روندا مـي بـاشـد       
سرنگـونـي رژيـم      .  گورش را گم بکند 

اسد يک خواست عـمـومـي  مـردم و            
انقالب ناتمام  و به حاشيه رانده شـده      

مسـئــول  .  مـردم ســوريـه مــي بـاشــد         
مستقيم اين همه کشـتـار، جـنـايـت،           
سرکوب و وحشيگري برعلـيـه مـردم        
ــهــوري                 ــم اســد و جــم ــه، رژي ســوري

 .*اسالمي مي باشند
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آقاي فاني، اگر در همين انگلستانـي        
که شما زندگي مـيـکـنـيـد، جـنـبـش               
سوسياليستي و جنـبـش سـکـوالر و          
آزاديـخـواهــان، مـذهــب را بــه کـنــج             
کليساها نرانده بودند و مثـال امـروز        
شما را با اجبار قانون و دادگـاه هـاي       
قــرون وســطــائــي بــه پــوشــيــدن فــرم             
معيني لبـاس کـه کـلـيـسـا تـعـيـيـن                  
ــه               ــد، چ مــيــکــرد، وادار مــيــکــردن
احساسي داشتيد؟  آيا در اينصـورت      
هم در مصاحبه با ايـنـا شـوچـنـکـو،              
رهبر گروه فمن، ادعا ميکـرديـد کـه           
ــران                 ــان اي ــت اول زن ــوي حــجــاب اول
نيسـت؟ اگـر هـمـسـرتـان در ايـنـجـا                  
مجبور بود چادر يا مقنـعـه بـپـوشـد          
بــاز هــم ادعــا مــيــکــرديــد حــجــاب            
اولويت اول زنان نيست؟ اگر مـجـري        

بي بي سي به يک فعال ضد آپـارتـايـد       
در آفريقاي جنوبي ميگفت آپارتـايـد       
اولويت اول سياهپوستان ايـن کشـور         
نيست چه تحويل مـيـگـرفـت؟ و يـا              
ــه                   ــه چــهــل مــيــالدي ب اگــر در ده
مبارزين آلمان و ايـتـالـيـا مـيـگـفـت              
فـاشـيـســم اولـويــت اول نـيــسـت چــه               
پاسخي ميگـرفـت؟ آيـا درک ايـنـهـا              

 براي شما دشوار است؟ 
 شما حتي يک اسـتـدالل کـوچـک         
براي اثبات اين حکم تـان نـداشـتـيـد             
ــعــدادي از                    ــنــکــه ادعــاي ت جــز اي

هاي ايـران را هـمـچـون         “  فمينيست” 
اما نه حـکـم   .  وحي الهي تکرار کنيد 

تان ربطي به واقعيت دارد و نـه مـراجـع              
 .مورد اشاره شما ربطي به حقوق زن

کسي که حجاب را اولـويـت اول          

نـــمـــيـــدانـــد، داليـــل ســـيـــاســـي و             
. ايـدئــولـوژيــک خـاص خـود را دارد             

بــدون حــجــاب جــمــهــوري اســالمــي         
مساله بـه هـمـيـن سـادگـي           .  نميماند

هـاي  “ فمينيسـت ” اين مشکل .  است
اصالح طلـب حـکـومـتـي اسـت کـه                
مجريان بي بي سي فارسي هم حشـر        

ايـنـهـا    .  و نشر خاصي با آنـهـا دارنـد          
نماينده زنان ايران نيستـنـد، بـخـشـي           
از مــدافــعــيــن حــکــومــت اســالمــي         

راســتــي خــبــر داريــد کــه          .  هســتــنــد
بسياري از چهره هاي واقـعـي حـقـوق         
زنان، که دست قضا تعدادي از آنـهـا         
کـمـونـيـســت دوآتشـه هــم هسـتـنــد،              
حـجـاب را اولـويـت اول مـيـدانـنــد؟                
هيچوقت با آنها صحبت کـرده ايـد؟        
آيا خبر داريد در خيابان هـاي تـهـران          

و شيراز و تبريز و رشت و آبادان و قم     
و مشهد چه جنگي بر سر حجاب در    

 جريان است؟ ميدانيد چرا؟
چون زنان بخوبي بياد دارنـد کـه         

 براي اوليـن بـار بـا        ٥٧ در همان سال  
زمزمه حجاب مواجه شدند، سـپـس       
هزاران زن بـي حـجـاب از ادارات و                
مدارس و دانشگاه ها اخراج شـدنـد،        
به صورتشان اسيد پاشيدند، با پـونـز      
روسري عقب رفته شان را به پيشانـي    
شان چسباندند، تحقيـرشـان کـردنـد،         
کتکشان زدند، زندانشان انداختند و       
آنگاه که حجاب را عملي کردند همه       

چـون حـجـاب      .  چيز را از آنها گرفتند 
که بر تن زن پوشاندند در همان وهلـه     
ــر ســوال                    ــودن او را زي اول انســان ب
بردند، و زن ديگر انسـانـي نـبـود کـه           

ســايــر .  حـقــوقـي الزم داشــتـه بــاشـد           
اول .  حقوقش را هم بسرعت گرفتـنـد      

حضانت را از زنان نگرفتنـد تـا بـعـد           
اول حق طـالق    .  حجاب سرشان کنند  

را از آنـهــا سـلـب نـکـردنـد تـا بـعــد                     
زنـي کـه     .  حجاب را اجـبـاري کـنـنـد          

وادار به پوشيدن حجـاب مـيـشـود و          

همينطور مـرد آزاده اي کـه در ايـن               
جامعه زندگي ميکند و حب اصالح       
طلبي قورت نداده است، با گوشت و       
پوست زندان حـجـاب را مـيـبـيـنـد،                
تحقير حجاب را ميبيند، ايـن بـيـرق       
حـکــومــت نـحــس اســالم را بــر تــن               
خودش لمس مـيـکـنـد و عـلـيـرغـم                 
خطراتش با چنگ و دندان عـلـيـه آن            

جـمـهـوري اسـالمـي بـا           .  ميـجـنـگـد    
حجاب معني پيدا کرد و آنگاه هـمـه       
چـيــز را از زنــان و از کــل جــامــعــه                  

آيا با تاريخ استقرار جمهوري  .  گرفت
اسالمي آشـنـائـي داريـد؟ بـا تـاريـخ               

 استقرار طالبان چه؟
آقاي فاني، خانم اينا شـوچـنـکـو         
در ايران زندگي نميکند امـا بسـيـار            
از شما بـه واقـعـيـات جـامـعـه ايـران                 
آشناتر است و رنجي کـه زنـان ايـران              
ميکشند را هزاربار عميقتر از شـمـا       

چـون مـثـل خـانـم          .  احساس ميکنـد  
شيرين عبادي دلش براي حـکـومـت         

خود را کنـار  !  اسالمي نسوخته است  
. زنان ايران و مدافـع آنـهـا مـيـبـيـنـد               

 ٢٠١٣ اوت .  اينرا اذعان کنيد

 بهنام ابراهيم زاده  را بسـيـاري از شـمـا مـي                    
هـاي شـنـاخـتـه شـده              بهنـام از چـهـره       . شناسيد

کارگري، عضو کميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد                
تشکلهاي کارگري و از فعالين دفاع از حـقـوق           

او به جرم مبارزاتـش در دفـاع از         . کودک است 
حقوق کارگر، در دفاع از حـقـوق کـودک و در                

 سال زندان محکوم شـده    ۵ دفاع از انسانيت به   
بهنام سه سال از محکوميت خود را در   .  است

هـاي رژيـم      زير فشارهاي شديد زندان و شکنجه      
 ۷۵ بـطـوريـکـه       .  اسالمـي سـپـري کـرده اسـت           

درصد از شنوايي گوش چپ را از دست داده و      
امـا درد    .  از درد در ناحيه گـردن رنـج مـيـبـرد          

بزرگتر بهنام وضعـيـت تـنـهـا فـرزنـدش نـيـمـا                   
ابراهيم زاده و ابتالي او بـه بـيـمـاري خـطـرنـاک                

عليرغم اين جمـهـوري اسـالمـي       .  سرطان است 
بهنام را همچنان در بند نگاهـداشـتـه و هـر از               
چند گاهي آنهم زيـر فشـار اعـتـراضـات وي و                 
کارزاري جهاني با مرخصي وي موافقت کـرده       

اکنون بهنام در مرخصي از زنـدان بسـر          .  است
اما با تمديد آن موافـقـت نشـده و بـار           .  ميبرد

ديــگــر ايــن خــانــواده زيــر فشــار و كــابــوس                    
ايـن  .  بازگرداندن بـهـنـام بـه زنـدان قـرار دارنـد                 

درحاليست که بهنام تـا کـنـون حـتـي فـرصـت                 
در .  درمان بيماريهاي خـود را نـداشـتـه اسـت               

همين رابطه زبيده حـاجـي زاده هـمـسـر بـهـنـام                
اي خــطــاب بــه هــمــگــان و نــهــادهــاي                   نــامــه

انساندوست در سراسر جهان نوشته و حمـايـتـي     

ايـن نـامــه     .  جـهـانـي را اســتـمـداد کـرده اسـت               
در اين نامه زبيـده حـاجـي زاده        .  ضميمه است  

خواستار اين شده است که بـه هـر شـکـلـي کـه                
ميتـوانـيـم جـلـوي تصـمـيـم رژيـم اسـالمـي و                      

بـا  .  بازگـردانـدن بـهـنـام بـه زنـدان را بـگـيـريـم                     
حمايتي گسترده وسيعا بـه درخـواسـت زبـيـده               

بهنـام بـايـد فـورا آزاد           . حاجي زاده پاسخ دهيم 
نيما به وجود پدرش نـيـاز دارد، بـهـنـام            .  شود

. بايد کنار فرزندش و هـمـسـرش زبـيـده بـاشـد                
بهنام بايد در عـيـن حـال تـحـت درمـان بـراي                     

 .معالجه بيماريهايش قرار گيرد
جـمــهــوري اســالمــي کــارگــران زنــدانــي و            
زندانيان سياسي را بـه اشـکـال مـخـتـلـف زيـر                   

از جــملــه قــطــع      .  فشــار و آزار قــرار مــيــدهــد          
ــدانــيــان، مــمــانــعــت از درمــان                 مــالقــات زن
زندانياني که در همان زندانهاي رژيم اسـالمـي           
به بيماريهاي دشواري ابتال پيدا کرده انـد، و حـتـي              
بعضا تـهـديـد جـانـي آنـان هـمـه و هـمـه از جـملـه                             
شگردهاي رژيم اسـالمـي بـراي فشـار بـر کـارگـران                 

با کارزاري جـهـانـي    .  زنداني و زندانيان سياسي است 
 .ها و تهديدات اعتراض کنيم به اين فشار

بهنام ابراهيم زاده بايد فـورا از زنـدان آزاد              
همه کارگران زنداني و زندانيان سـيـاسـي      . شود

 .بايد از زندان آزاد شوند
 

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ۲۰۱۳  اوت  ۸ ، ۱۳۹۲  مرداد ۱۷ 

 نامه زبیده حاجی زاده : ضمیمه 
نگذاريد همسرم بهنام ابراهيم 
 زاده را به زندان برگردانند 
نيما فرزندم به حضور پدرش 

 نياز دارد 
اين نامه را خطاب به همه انهايي که قـلـبـشـان           

بـي  .  براي ازادي وانسانيت مي تبد ، مينويسم  
شک همه شما عزيـزان سـازمـانـهـا ونـهـادهـاي                 
حقوق بشري هر انسان ازادي خواهي که قلبـش      

خـبـر هـاي دردنـاک         .  براي انسانيـت مـي تـبـد         
. مريضي تنها فرزند ما نيماي عزيـز را داريـد            

ميدانيد که ما با وجود زنداني شـدن هـمـسـرم             
بهنام ابراهيم زاده چـه دردهـا ورنـج هـايـي را                   

. انهم در نبود همسرم بهنام متحمل مي شويـم    
فرزندم نيما در نبود پدرش متاسـفـانـه بـه ايـن              
مـريضـي دردنـاک ودهشــنـاک گــرفـتـار شـد و                   
اکنون ماههاست که ما نيما را در بيمـارسـتـان     
فوق تخصصي کودکـان مـحـک بسـتـري کـرده               

اما به تازگي نيما را بـه خـانـه وبـه کـنـار                 . ايم  
خودمان اورده ايم ولي بعد از چـنـد روز ديـگـر             
نيما بنا به تاکيد دکترهاي بيمارسـتـان مـحـک         
ووخيم بودن وضعيتـش بـايـد بـه بـيـمـارسـتـان                  

در ايـن مـدت       .  محک بـرگـرددوبسـتـري شـود         
زماني که همسرم در کنارمان بود تـا حـدودي          

ولي اکنـون  .  وضعيت روحي نيما بهتر شده بود 
باز مقامات قضايي تصـمـيـم گـرفـتـه انـد کـه                  
هـمــســرم و پــدر فــرزنــد بــيــمــارم را بــه زنــدان                  

برگرداندن همسرم بـهـنـام بـه زنـدان           .  برگردانند
ضربه سخت وکـاري بـه تـنـهـا فـرزنـد بـيـمـارم                     
نيماي عزيز مي رساند وقطعا بهـبـودي اش را        

فـرزنـدم هـمـان       .  به تاخير وبه خطر مـي انـدازد        

گونه که به دارو و قرص پزشکان براي بهـبـودي    
مـن  .  اش نياز دارد، بـه پـدرش هـم نـيـاز دارد              

جرم همسرم تنـهـا دفـاع      .  آزادي او را ميخواهم 
بـهـنـام يـار       .  از کودکان وکـارگـران بـوده اسـت           

وياور دهها خانواده کارگري وکودک بوده اسـت        
ايـا  .  که به حبس ناعادالنه محکوم گرديده انـد    

همچين انساني بايد جايش گوشه وکنج زنـدان          
باشد واز ديدن تنها فرزند بيمارش وکـودکـانـي          
که بهنام به انها عالقمند است محروم بـمـانـد؟     
من امروز به عنوان مادر نـيـمـا ابـراهـيـم زاده                
وهـمــسـر بــهـنــا م ابــراهـيــم ز اده از تـمــامــي                      
سازمانها ونهادها ي انسـان دوسـت ومـتـرقـي            
وهمه کساني که قلبشان بـراي انسـانـيـت مـي              
تبد مي خواهم که به هر طريق ممکن که مـي        
توانند نگذارند بهنام را بـه زنـدان بـرگـردانـنـد                 
واعــتــراض خــود را عــلــيــه ايــن تصــمــيــم و                   

. برگرداندن بهنام به زندان واکنش نشان بدهـنـد     
نيماي من به پدر ش نـيـاز دارد ومـا نـيـز بـه                      

مـا را تـنـهـا         .  کمک شما عـزيـزان نـيـاز داريـم            
همانطور که تا کنون همراهمان بـوده    .  نگذاريد

کـمـک   .  صميمانه از همگـان سـپـاسـگـزارم       . ايد
 .کنيد تا بهنام در کنار ما بماند 

 زبيده حاجي زاده همسر زنداني بهنام ابراهيم ز اده
 ۹۲  مرداد ۱۷ 

آقای عنايت فانی، حجاب  
 مساله اصلی است 

 اصغر کريمي

 ۱۲۱ اطالعيه شماره 
خانواده بهنام ابراهيم زاده نياز به حمايتي جهاني 

 دارند، نگذاريم بهنام به زندان بازگردانده شود

 



 8 ١٣٩٢  مرداد  ١٨ انترناسيونال 

معرفي کابينه روحاني و علني شـدن     
وزراي پيشنهادي به مجلس شـوراي        
اســالمــي، يــک بــار ديــگــر دامــنــه              
اختالفات و زد و بنـدهـاي بـانـدهـاي           
حـکـومــتـي بـراي سـهــم خــواهـي از                

. قدرت دولتي را به نمايش ميگذارد   
اين اختالفات نه فقط تنـاسـب قـواي       
باندها و مافياي حکومتي که دعـوا      
و سـرخـوردگـي درونـي آنـهـا را نـيـز                  

 . برمال ميکند
اصالح طلبان حکومـتـي تـالش       
زيادي براي بقدرت رسـيـدن روحـانـي          
بخرج دادند و حـتـي حـاضـر شـدنـد                

را )  محمد رضـا عـارف      (مهره خود  
به پاي او بسوزانند، اما دستشان بـه        
کرسي هاي اصلي و تعـيـيـن کـنـنـده              

اصــالح .  کـابــيــنــه بــنــد نشــده اســت         
طلبان حکومتي با توجه به تـنـاسـب        
قدرت نفـوذ خـود در مـقـابـل بـيـت                 
خامنه اي و دستگاه نظامي امنيتي     
او و مصاف با مجلسي که اساسا از     
نيروهاي واليي خامنـه اي تشـکـيـل          
شده است و عدم جايگاهي مـردمـي        
و مورد اعتماد در جـامـعـه، تـالش            
کردند خـود را از حـاشـيـه بـه مـتـن                   
بکشانند و در کـنـار خـامـنـه اي و                  

 .عليه مردم باز هم نقش آفريني کنند
خامنه اي توانست بـا تـوجـه بـه            
همـيـن سـيـاسـت اصـالح طـلـبـان و                  
درعين حال براي رد شدن از تند پيـچ      
انتخابات و جنگ دروني مافيـاهـاي     
درگير، با کـارت اصـالح طـلـبـان و                

گـذر  .  طرفداران رفسنجاني بازي کند 
از تندپيچ انتخابات، نـمـايـنـدگـان و           
کـانـديــدا هـاي خـامــنـه اي را از او                   

روحاني انتخاب او نبود، تيم .  گرفت
پادگاني و ضرب فشار امنـيـتـي هـم        
نميـتـوانسـت کـانـديـداهـاي او را از                 

تـجـربـه سـال       .  صندوق بيرون بـيـاورد   
 گزنده تـر از آن بـود کـه چـنـيـن                  ۸۸ 

 .ريسکي بخرج دهد
تاييد صالحيت پـنـهـانـي وزراي         
پيشنهادي روحاني تا آنجـا کـه تـيـغ           
حـامـنـه اي مـيـبـرد و سـپـاه و کـل                      
دســتــگــاه نــظــامــي و امــنــيــتــي او             
ميـتـوانـد راهـهـا را بـه روي رقـيـب                   

روحاني مـتـوجـه    .  ببندد انجام گرفت 
است که اين دروازه را باند خامنه اي     

د رعــيـن حــال روحـانــي         .  مـي پـايــد    
ميداند کـه بـازي بـا کـارت اصـالح                
طلبان حکـومـتـي مـحـدويـت هـا و                

. چراغ  قرمزهاي بيت را بدنبال دارد      
روحاني اگر چه از چهره هـاي نـزديـک        

بــه رفســنــجــانــي اســت، امــا مــورد           
در .  اعتمـاد خـامـنـه اي هـم هسـت              

ــ امنيتي او سـالـهـا            دستگاه نظامي 
حـد نصـاب     .  کليد داري کـرده اسـت       

قدرت و تسهيم به نسبـت را در ايـن           
او .  دستگاه مافيايي آموخـتـه اسـت       

حتي عارف را هم کـه پـيـش پـايـش                
قرباني کرده اند نميتواند به خـدمـت          
بگيرد تا بتواند سر جناح خـاتـمـي و         
رفسنجاني را کمي تا قسمتي باالتـر        

 !نگهدارد
ترکيب کابينه روحاني گـواه ايـن      
است که فـيـلـتـر هـاي بـيـت رهـبـري                  

در پست هاي حسـاس  .  فعال بوده اند 
و تعيـيـن کـنـنـده، پـنـج وزارتـخـانـه                  
اصــلــي، ســابــقــه داران امــنــيــنــي و            
نظامي، سينه چاکـان واليـت رديـف          

عـلـوي، نـهـاونـديـان، پـور            .  شده انـد   
محمدي، جـنـتـي و امـثـال آنـهـا از                  
مهره درشت هـايـي هسـتـنـد کـه در               

روحاني بـايـد   .  رديف جلو نشسته اند  
دست رقيب را بگيرد و قدرت را در           
دسـتـش بـگـذارد و الـبـتـه پـاي لـرز                    
انتظارات اصالح طلبـان بـراي سـهـم           

 . خواهي از قدرت بايستد
اصالح طلـبـان درصـدنـد بـلـكـه             
بتواند به اين زودي خـود را جـمـع و               

ايـن جـنــاح جـمـهــوري         .  جـور کـنـنــد     
اسالمي عليرغـم ايـنـکـه فـتـنـه گـر                 
خوانده شده اند، سرانش را دسـت بـه          
گريبان کرده اند و مـحـروم از قـدرت          
مانده بودند، اما در سـواري دادن و           
خـوش رقصـي بـراي رهـبـري کـوتـاه                

 . نيامده اند
روحــانــي مــيــدانــد کــه مــخــرج          

امــا در   .  مشـتــرک جــنـاح هــا اســت         
تصميم نهايي بايد اسير دسـت بـانـد           

او بخوبـي مـيـدانـد       .  خامنه اي باشد  
هواي سياست در کشور، در منطـقـه         
و در جهان براي جـمـهـوري اسـالمـي           

به همين دليل تاكيد كـرد    . پس است 
!. ما فرصتي براي اشتباه نداريـم   " كه  

او در نهاد شوراي عـالـي امـنـيـت و              
ستاد استراتژيک حکومتـي صـاحـب        

بخوبـي مـيـدانـد       .  منصب بوده است 
. همه حکومت در لبه پـرتـگـاه اسـت        

مــوقــعــيــت اســتــراتــژيــک مــنــطــقــه،        
شورشهاي آزاديخوهانه، نـارضـايـتـي       
عميق مردم از حکومت، شکافـهـاي     
روزافزون درون دستگاه حکومـتـي و       
انزواي جهاني، جمهوري اسالمـي را        

او .  در مــنــگــنــه قــرار داده اســت               
آرامـش  !  وخامت اوضاع را مـيـدانـد      

قبل از توفان را اگر چـه هـمـه جـنـاح             
هاي حکومتي تشـخـيـص داده انـد،          
اما روحاني قرار اسـت بـراي نـجـات             
حکومت تا بتواند سازش بين جنـاح      

اما دست دادن بـا      .  ها را ميسر کند  
همه جناح هاي درگير در اين وانفسـا    
نبايد به معناي تقسيم قدرت با همـه   

اصالح طلبان اينـجـا   !  آنها تلقي شود 
قافيه را به نفع اصول گـرايـان بـاخـتـه         

او در سفر استراتژيکـش بـه قـم        .   اند
نشان داد که جناح اصالح طلبي کـه        
او را حمايت کرده بود را بـا سـکـوي            

از سوي .  قدرت ديگري تاخت ميزند   
ديگر، واقعيت شـرايـط حـاضـر ايـن             
ــيــز در                 اســت کــه دولــت يــازدهــم ن
مواجهه بـا مـطـالـبـات مـردم بـايـد                 
شمشير را از رو ببندد تا با مـردمـي      
که جمهوري اسالمي را نميخـواهـنـد      

 ! روبرو شود
کشمکش با غرب، تـوازن قـواي        
منطقه و انقالباتـي کـه مـثـل بـمـب               
کــنــار گــوش جــمــهــوري اســالمــي            
منفجر شده است و اسـالم سـيـاسـي             
که سـرش بـه سـنـگ خـورده اسـت،                 
همگي چالش پر درد سـر جـمـهـوري           
ــحــه               اســالمــي اســت و ايــن مصــال
ــر             بــانــدهــاي حــاکــمــيــت را دشــوارت

چشمک غـرب بـه روحـانـي           .  ميکند
آب از دهــان اصــالح طــلـبــان را راه               

ســعــيــد حــجــاريــان     .  انــدخــتــه اســت   
صراحتا ميگويـد تـمـهـيـدات بـانـک             
جـهـانـي را بـايــد بـکـار بسـت و راه                    
خروج از کشمکش با غرب را نشـان          

 . ميدهد
گــرد و خــاک انــتــخــابــات بــايــد           

جـمـهــوري   .  بسـرعـت فـروکـش کـنـد          
اسالمي تـحـمـل چـنـيـن فضـايـي را                

بايد تـحـريـم هـاي کشـنـده و               .  ندارد
ضربات مداوم غرب بر پـيـکـرش را            

منظره هاي سياسي بـا  . تخفيف دهد 
ــان                  ــه زي ســرعــت حــيــرت آوري و ب

. جمهوري اسالمي تغيير مـيـکـنـنـد        
تقسيم پست و سهم خواهي از قدرت     
در اين ميـدان آشـفـتـه، جـنـاح هـاي                 
حکومتي را با درد سـرهـاي آزمـون            

 .نشده اي روبرو کرده است
اگـر روحــانـي مــخـرج مشــتــرک           
اصالح طلبان و اصولگريان اسـت و          
به گفته خـودش، دسـت هـمـه را بـه                 
گرمي ميفشارد، پـس چـرا پسـت و            

؟ ! مقام ها چنين کـالـسـه شـده اسـت           
پـيـروز انـتـخـابــات چـرا پسـت هــاي                 
کليدي را به رقباي خود تقديـم کـرده           
است؟ جناح هايي که بازي را بـاخـتـه     
اند، چرا بيشترين سـهـم از قـدرت را           

اين اما مـعـمـا      .  از آن خود مي کنند 
نيست، معادله اي پـيـچـيـده و چـنـد            

حـقـيـقـت سـاده        . مجهولي هم نيست 
هرم قدرت در  جمهوري واليت فقـيـه     

روساي جمهـور  .  اسالمي همين است 
پادوهايـي سـر     ! التزام به واليت دارند 

به راهند و همه مـهـره هـايـي کـه در              
شــطــرنــج قــدرت چــيــده مــيــشــونــد،         
عليرغم همه کشمکش ها، عليـرغـم        
هـمـه دعـواهــاي خـونــيـن درون ايــن               
مافياي متعفن، همـيـن عـاقـبـت را             

کـابـيــنـه روحـانــي       .  خـواهـنـد داشــت     
حاصل درگيـري عـيـان امـا نـاتـمـام               

 ! باندهاي مافيايي قدرت است
انتخاب پور محـمـدي، بـعـنـوان           
يـک شـاخــص و يـک پـيــام روشــن و                  
شمشيـري کـه بـارهـا بـريـده و خـون                  
ريخته است، از جوانان بنـدر عـبـاس         
تا کشتار خونين سال شصت وهفـت،    
يک نـمـونـه بـارز از دولـت تـدبـيـر و                    

دامنه اعتدال روحـانـي   !  اعتدال است 
به دامنـه هـاي خـونـيـن اويـن هـا و                   

کـلـيـد    .  خاوران ها محدود مـيـمـانـد        
داخــلــي در دســت وزراي         "  اعــتــدال" 

اطــالعــات و کشــور و دادگســتــري           
ــره            .  اســت ــان شــاه مــه ــگــراي اصــول

از مــافـيــاي    !  هـايشـان را چــيـده انــد         
الريجاني تـا جـنـتـي سـهـم خـود را                  
دقيق کرده انـد و مـحـدوده حـاشـيـه               
اقـتـصـاد و بـازرگـانـي را بـه طـيـف                    
رفســـنـــجـــانـــي و شـــرکـــاي حـــزب            
مشـارکــت و اعــتــدال و ســازنــدگــي            

 . سپرده اند
فيروز آبـادي مـيـگـويـد حـاضـر              
اســت پــاي نــيــروي نــظــامــي را از                

. اقتصاد ويران  کشور بيرون بـکـشـد       
غولهاي اقتصادي سپاه پـاسـداران و         
دستگـاه نـظـامـي امـنـيـتـي رهـبـر،                 
ارتفاعات اقتصادي را تسخير کـرده       

اما تحريم ها مانند طوفان همـه  . اند
پس بـهـتـر      .   چيز را  بهم ريخته است 

است اين ويرانه را بـه مـرور تـحـويـل           
اين هـم    .  باند رفسنجاني و شرکا داد   

خــرده حسـابــهــا را       .  سـهــم آنـهــاســت    
مــيــگــذارنــد بــراي وزرات اقــتــصــاد         

بانـک مـرکـزي و سـيـاسـت             !  روحاني
پولـي را در داالنـهـاي ديـگـري پـي                 
ريزي ميکنند و در سـاخـتـمـانـهـاي              
اقتصادي ورشکستگي دستگاههاي   
دولتي و حسابها و بدهـکـاري هـا را          

 .ميدهند اين جناح وصله پينه کند
ترکيب کابينه روحاني در عـيـن         
حال گواه چند حـقـيـقـت غـيـر قـابـل                 

 :کتمان است
اصالح طلبان و سـبـزهـايـي       :  اول

ــا را                 ــه ــه  " کــه حــکــومــت آن ــن ــت " ف
ميخـوانـد، حـاضـرنـد پـا در رکـاب                 

ســرخـم کــرده انــد و         .  رهـبــر بــاشــنـد    
حـفـظ نـظـام اصـل          .  سواري ميدهند 

 .واليي آنها نيز هست
اصولگرايـان حـکـومـتـي،        :   دوم

عليرغم کسـب قـدرت بـيـشـتـر امـا               
چالش حفظ نظام را نمي تـوانـنـد بـه           

در رو در رويـي        .  تنهايي پيش ببرند 
ــقــر                      ــر خــط ف ــه زي ــا مــردمــي ک ب
نگهداشته شده اند و براي سرنگـونـي       
نظـام اسـالمـي خـود را آمـاده مـي                 
کنند نمي تواننـد بـه تـنـهـايـي تـاب               

 .بياورند
حل مسـالـه تـحـريـم هـا و             : سوم

کابوس تسليم شدن در مقابـل غـرب       
و سرکشيدن يک جام زهر تاريخي تـر      

بــحــران !  در چــنــد قــدمــي آنــهــاســت        
سوريه و درگيري در خـاورمـيـانـه اي         

اصـالح  !  ملتهب روي ميز آنـهـاسـت       
طلبان اما تشنه سرکشيدن ايـن جـام          

 !اما رهبر بايد اول سر بکشد. اند
اصول گريان در دريايي طوفـانـي     
بايد تـعـادل از دسـت رفـتـه خـود را                  

روحاني اين بار را بـايـد       .  حفظ کنند 
بـدوش بــکـشـد و هــمـه مــعـضــالت               
خامنه اي را بايد در کـارنـامـه خـود            
بعنوان شکسـت خـود ثـبـت کـنـد و                

 .بپذيرد
در ايـن مـيـان در دل            :  و چـهـارم   

همه دعواهاي حکومتي و چـنـگ و          
دنداني که به هم نشان ميدهند، امـا      
نيروي حيرت آور، پتانسيل عظيـم و        
قدرتي مهار نشدني نيز مـداومـا در        

نـيـروي   .  حال جنـبـش و تـکـاپـوسـت           
اعتراض و مطالبات بحـق مـردمـي          
که همه حسابهاي حـکـومـتـي را بـا              
همه جناح ها و دسته هايش را بـهـم             

اين نيرو عليرغم بي سـابـقـه    .  ميريزد
ترين سرکوبها و فضاي امنيـتـي کـه           
خود حضرات هم پايشان در آن گـيـر           
ميکند، همچنان معتـرض ايسـتـاده        

اين همان نيرويي اسـت کـه در       . است
 در ظرف چند هفته جهان را ۸۸ سال  

مـردمــي کــه بــا      .  حـيـران خـود کـرد        
دســت خــالــي حــکــومــتــي درنــده و            
وحشي را بـه يـک قـدمـي شـکـسـت                 

 . کشانده بودند
اصول گرايان و اصالح طلبان بـا       
اين نيروي عـظـيـم پـنـجـه در پـنـجـه                 

نــيــرويــي کــه هــمــه        !  خــواهــنــد شــد    
شکافهاي حکومتي را غير قابل پـر        

بــه کــمــتــر از        !  شــدن خــواهــد کــرد       
سرنگوني کل دسـتـگـاه حـکـومـتـي             
ــت             ــايـ ــي رضـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ

 .*نميدهد

 معمای شکست اصالح طلبان
 سيامک بهاري
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 ماه اوت، روحاني در حضور رهـبـر و ديـکـتـاتـور بـزرگ              ٣ شنبه  
اين يـک شـوي     .  زانو زد و حکم تنفيذش را از ضحاک زمان گرفت   

مضحک بود که در آن اجزا بهم ريخته يک حکومت فـاشـيـسـت و         
جنايتکار، بهم لبخند دروغين زده و با نمايـش مسـخـره وحـدت               
اعالم کردند که ميروند تا چهار سال ديگـر بـکـشـنـد و جـنـايـت                     

 . کنند تا حکومت اشان دوام يابد
بـر  .  در اين سو و در کشورهاي مختلف، ما در خيابان بوديم      

عليه اعدام بيش از صد نفر در چند هفته گذشته، علـيـه زنـده بـه             
گور کردن زندانيان سياسي، عليه خفقان و سرکـوب اعـتـراضـات           
کارگران و دانشجويان، عليه يک حکومت مذهبـي و ارتـجـاعـي             

 . اسالمي که با زبان گلوله و طناب دار با مردم حرف ميزند
.  اوت با دو واقعه ثبت شـد ٣ در صحنه سياست در ايران روز  

رئيس جمهور شدن رسمي روحاني و توهم پراکني طـرفـداران ريـز         
و درشت حکومت اسالمي، بيانيه هايي مسخره سازمانهـاي بـه         

لطف کن و حـقـوق       "  اصطالح حقوق بشري خطاب به روحاني که    
را رعايت کن و چراغ سبز نشان دادن مجدد و چنديـن بـاره     "   بشر

اتحاديه اروپا و دوول اروپايي به اين حکومت به دليـل انـتـصـاب          
که گفتيم اين حکـومـت   .  و اين طرف ما بوديم"  معتدل" روحاني  

با قانون اساسي و دستگاه قضايي و همه سران ريز و درشـت آن،              
ضد مدنيت، ضد حقوق انساني و ضد حق حيات و نفس کشيدن       
مردم است و سالهاي سال است که با اين بازي ها فريـب مـيـدهـد        

اين حکومت اساسا به طناب دار تکيه زده چـرا      .  و زمان ميخرد 
اين وصـلـه نـاجـور بـر            .  در صد مردم اينها را قبول ندارند۹۹ که  

پيکر يک جامعه مدرن و ميليوني است  کـه فـقـط بـا سـرنـگـون                  
 .  کردن  آن ميتوان از حقوق بشر حرف زد

منتظر باشيد از فردا جريانات هميشه طرفدار رژيم اسـالمـي     
اکثريت و حزب توده و سازمانهاي وابسته به اينها و چـهـره هـاي           
حقوق بشري اين جماعت کفش و کاله کرده و منطبق بر حرفهـاي    
خامنه اي در مراسم تنفيذ بگويند که سطح تـوقـعـات را پـايـيـن            

و يـا    ...  بياوريد،  مشکالت همه از بيرون تـحـمـيـل مـيـشـود و                 
روحاني خرابه تحويل گرفته و نميتواند کاري بکند  وتقـصـيـر بـر         

در يک کالم زمان خريدن براي حکـومـت   ...  گردن ديگران است و  
و کمک کردن به حکومت اسالمي براي ادامه حـيـات و گـرفـتـن                  

 . حق حيات از مردم ايران

شنبه با وجود اينکه مـا  فـقـط در بـرخـي از کشـورهـا در                            
خيابان بوديم و با وجود اينـکـه بسـيـاري از احـزاب اپـوزيسـيـون                    
کماکان مهر سکوت بر لب زده و عليه اعدام يک نفر  در هر پـنـج       
ساعت در ايران الم تا کام حـرفـي نـزدنـد، امـا حـرف اصـلـي در                      

 . مورد آينده ايران  را ما زديم
اعدام جنايت است و اين حکومت از روز اول با جنـايـت زاده           

اعدام اسم تلطيـف شـده ي قـتـل           .  شده و با جنايت نفس ميکشد   
ايـن حـکـومـت       .  عام سياسي است که در ايـران در جـريـان اسـت              

. وصله ناجور بر پيکر جامعه است و بايد فورا گورش را گم کـنـد      
ما نميگذاريـم ايـن بـار خـيـل دوم خـردادي و دوول اروپـايـي و                            

ايـن   .  مبلغين و مدافعين اعدام براي اين حکومت زمـان بـخـرنـد            
بار فيلم سريع خواهد چرخيد و دور نيست روزي کـه مـردم ايـران                
همه گرسنگان و هيچ بودگان بپا خيزند و تکليف اين حـکـومـت            

آنروز بايد همه کسانيکه از قـبـل خـون و رنـج و             .  را يکسره کنند 
درد مردم ارتزاق سياسي کرده و به اين دستگاه عظيم جنايت کـم        
رساندند پاسخگوي اين سياستهاي خـونـيـن و هـمـراهـي عـمـلـي                 

 . اشان  با فاشيسم اسالمي  باشند
در اينجا عکس و گـزارشـات کـوتـاهـي از اعـتـراض عـلـيـه                        

  . اعدامها را منتشر ميکنيم
تورنتو بعد از دو هفته اعتراض روزانه  –کانادا 

   اوت ٣شنبه 
 اعدام را تبديل به يک افسانه کنيم

  اگوست پايان مرحله اول مبارزه عليه اعدام در ايران3
پالزاي ايرانيان همراه با حزب کمونيسـت    -تورنتو    -کانادا  

کـارگـري، دوســتـان ايـران سـولـيـداريــتـي، فـدراســيـون سـراســري                       
پناهندگان، کمپين بين المللي عليه اعدام و حـزب کـمـونـيـسـت              

حکمتيست و فعـالـيـن سـيـاسـي  فـرهـنـگـي ، نـهـاد                         -کارگري  
 مادران عليه اعدام 

 : لينک عکسها از صفحه فيس بوکي مهوش عالسوندي 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=456532657777930&set=pcb.456536564

444206&type=1&theater 
 

 اوت ميتينگ در مقابل کنسولگري ٣فرانکفورت 
 حکومت اسالمي ايران 

 : لينک عسکهايي از اين ميتينگ در فرانکفورت 
https://www.facebook.com/shahnaz.morattab/
m e d i a _ s e t ?
set=a.10201705666668803.1073741854.1394

303218&type=1  
  اوت مرکز شهر ٣: هانوفر 

 روحانی تنفيذ شد، ھمزمان  صدای بلند  مخالفين اعدام در دنيا 
 !عليه حکومت جنايت اسالمی و رئيس جمھور تروريست اش

 



 10 ١٣٩٢  مرداد  ١٨ انترناسيونال 

 !سرنگون باد جمھوری اسالمی
 !زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادی: سردبیر

 نازیال صادقی: مسئول فنی
  anternasional@yahoo.com: ای میل

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

 فاتح بهرامي: سردبير اين شماره

به همت مهرزاد زرنگار و با همراهي حزب : کوبلنتس 
 : پيراتن در آلمان ميز اطالعاتي در مرکز شهر کوبلنتس

بـه دعـوت سـازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت يـک مـيـز                            :  لوبک  
اطالعاتي در مرکز شهر لوبک برپا شد که در آن جـوانـان آلـمـانـي              

 : به جوانان در ايران پيام همبستگي داده اند

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.596335957074491.1073741843.158782

074163217&type=1  
https://www.facebook.com/photo.php?

v=211359599019450&saved 
 

چند برنامه ميتيـنـگ و اعـتـراض عـلـيـه اعـدام و                     استکهلم   
شرکـت سـازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت  در فسـتـيـوال دفـاع از                               

  همجنسگرايان  و اعتراض به اعدام همجنسگرايان در ايران 
گزارش هرمز رها مسول کميته عـلـيـه اعـدام در اسـتـکـهـلـم در                    

 :مورد اعتراضات اين شهر عليه اعدام 
http://www.rowzane.com/html/recent-

announcements/1479-stk-3.html 
 گوتنبرگ 

همچنين روز پنجشنبه اول ماه اوت در مرکز شـهـر گـوتـنـبـرگ                  
ميتينگي به دعوت احزاب مـخـتـلـف بـرپـا شـد کـه در ايـنـجـا                           
گزارش و عکس و يک مصـاحـبـه در مـحـل ايـن مـيـتـيـنـگ را                         

 . مالحظه ميکنيد
 : گزارش تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران از اين ميتينگ 

http://komalah.org/Farsi/index.php/
exbar/8897.html  مصاحبه با سوسن صابري در محل ميتينگ: 

ht tp : / /w w w . yo u tu be . c o m/w a tc h ?
v=oaiQlw_s_h8 

  
کميته بين المللي عليه اعدام از همه کسانيکه در ايـن دو هـفـتـه             

در اقصي نقاط جهان به خيابـان رفـتـه و اعـتـراض کـردنـد درود                   
ميفرستد و اعالم ميکند که فردا دوشـنـبـه در مـحـل پـارلـمـان                       
ايتاليا در شهر رم، آخرين برنامه اين کارزار دو هـفـتـه اي انـجـام               

به کمک نهاد نـدا دي در ايـتـالـيـا و طـاهـر جـعـفـرزاده                        .  ميشود
مالقات و مذاکراتي با مقامات دولت ايتـالـيـا سـازمـان يـافـتـه                 
است که در آن مينا احدي و طـاهـر جـعـفـرزاده حضـور خـواهـنـد                    

 . ما گزارش اين مالقات را منتشر خواهيم کرد. داشت
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ٣ ۲۰۱  آگوست ۴ 

ــه          ــب ، ۱۳۹۲  مــرداد       ۱۲ روز شــن
 ،   ۲۰۱۳ مصادف بـا سـوم آگسـت            

ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت در            
فستيوال پـرايـد، رژه شـادي و جشـن              
همجنسگرايـان، دوجـنـس گـرايـان و            
تــرانســســکــشــوالــهــا و مــدافــعــيــن           
آزاديهاي انسانـي در اسـتـکـهـلـم کـه               

 هزار نفر شرکت کنـنـده در     ۶۰ حدود  
 هـزار نـفـر        ۵۰۰ فستيوال و بيش از       

تماشاچي داشت شرکت کرد و طـبـق        
معمول هميشه که در عرصه دفاع از      
آزاديهاي انسـانـي و پـيـش بـردن آن،               
پيشرو و در صف مقدم است، مـيـان           
صدها هزار تماشاچي پـرچـم آزادي و         

 .برابري را باال برد
در اين رژه خيابانـي پـالکـارهـاي           
سازمان جوانان کمونـيـسـت کـه روي           

اعدام همجـنـسـگـرايـان      " آن شعارهاي   
ال * از   "  ، "  را در ايران متوقف کنيد 

هــا در ايــران دفــاع         *  جــي بــي تــي     
بـه چشـم     "  آزادي و بـرابـري      " و   "  کنيد

مي خورد، توسط شرکت کـنـنـدگـان          
 .در صف باال برده مي شد

تمام مسير فستيوال با موزيک و     
جشن و پايکوبي شـرکـت کـنـنـدگـان             
پيش رفت و تـمـاشـاچـيـان سـوئـدي،               
توريست هاي بسياري و نيز ايـرانـيـان      
سـاکــن اسـتــکــهــلـم مــي ديـدنــد کــه               
فرهنگ جوانان، زنان و مـردم ايـران،          
فرهنگ شادي و رقـص ، دوسـتـي و             
آزاديخواهيست، نه فـرهـنـگ عـزا و            
غم و در سر خود زدن، نه آن فرهنگـي   

در .  که جمهوري اسالمي مي خواهد    
طول مسير افراد زيادي به ايـن صـف         
پيوستند و ما را تـا انـتـهـاي مسـيـر              

هـمـجـنـسـگـرايـان و          .  همراهي کردند 
ترانس سکشوالهاي ايـرانـي و حـتـي            

 .جوانان غير ايراني
در بين احزاب سيـاسـي سـوئـد و          
سـيــاسـتــمــداران شــنــاخـتــه شـده ايــن            
کشـورکـه جــهـت دفـاع از آزاديـهــاي              
انساني و تحول پذيري در جامعه، در       
اين رژه خياباني شرکت کرده بـودنـد،         
حضور سازمان جوانان کمونيسـت از       
ايران توسط برگزارکنندگان فستـيـوال    
پرايد چندين بار از تريبون رسمي ايـن        
برنامه اعالم شد و شعارهـاي مـا بـه             

. زبان انگليسي و سوئدي تـکـرار شـد       
در همين لحظه شرکت کـنـنـدگـان در         
صف سازمان جـوانـان کـمـونـيـسـت،             
دستهاي خود را به هم گره زدند و در       
يک زنجير انساني و با هـمـبـسـتـگـي              

ابـي و    "  روياي ما"زيبايي، با موزيک  

ايسـتـاده   " شادمـهـر عـقـيـلـي و نـيـز                 
از شاهين نـجـفـي هـمـخـوانـي          "  مردن

کرده و دستهاي به هم گـره خـورده را          
 .باال بردند

ــان            ايــن حــرکــت ســازمــان جــوان
کمونيـسـت بـا اسـتـقـبـال و تشـويـق                  
بسيار زيـاد تـمـاشـاگـران و ايـرانـيـان                

 .ساکن استکهلم مواجه شد
سازمان جوانان کـمـونـيـسـت در           
هر عرصه اي که صـحـبـت از حـقـوق            
انساني و آزاديهاي انسانـي بـاشـد در          
صف مقدم مبارزه با دين و مـذهـب،       
ارتجاع، خرافه و سنت، مبارزه علـيـه    

. استثمار و اسـتـبـداد ايسـتـاده اسـت            
 .ما پيروزيم

 
 شيرين شمس

 سازمان جوانان کمونيست
 ۱۳۹۲  مرداد ۱۳ يکشنبه 

 ۲۰۱۳ چهارم آگست 

به دنبال تماس نسرين بشارت ـ هماهنگ كننده كمپين بيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                     حمايت بروس آلن از مبارزه عليه اعدام
 اتحاديه كارگران ماشـيـن   ١٩٩ اعدام در تورنتو، با بروس آلن، معاون لوكال  

 هفته اي عليه اعـدام، نـامـه اي بـه           ٢ سازي كانادا، وي در حمايت از كمپين    
شركت كنندگان در آكسيونهاي ترتيب داده شده نوشت كه تـرجـمـه آن را در                  

 به كميته بين المللي عليه اعدام در تورنتو  :زير مشاهده مي كنيد
هاي آگـاهـي    اين نامه را مي نويسم كه صداي خود را به صداي همه آن وجدان   

اضافه كنم كه در سراسر جهان بر عليه قطع فوري و بدون قيد و شـرط اعـدام           
. حكم اعدام جائي در جامعـه اي مـدرن و مـدنـي نـدارد               . به ميدان آمده اند 

اين موضوع كه شامل سنگسار زنان هم مي شود، وقتي كـه قصـد و نـيـت              
 .پشت آن سياسي باشد، حتي بيشتر انزجار برمي انگيزد

 بروس آلن
 ١٩٩ نايب رئيس اتحاديه كارگران ماشين سازي كانادا ـ لوكال 

 كانادا -سنت كاترين، انتاريو 

 !سازمان جوانان کمونيست يک بار ديگر درخشيد


