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 ماه پـس از بـه زيـر            ٥حدود  
کشيدن حسني مبارک از قـدرت،      
جــامــعــه مصــر در الــتــهــاب و             
کشاکشـي فـزايـنـده و حـاد بسـر               

ميـدان الـتـحـريـر دوبـاره           .   ميبرد
هرروز ولوله است و هـزاران نـفـر            

ــدان جــمــع                ــن مــي هــرروز در اي
ميشوند و سخنراني ها و بحثـهـا        

. و کشاکش ها مدام جـريـان دارد        
در درگيريهايي که هفته گـذشـتـه         
صورت گرفت ارتشي ها و لبـاس       
شخصي ها به جـمـعـيـت تـجـمـع              

 ٣٠٠کننده حمله کردند و حـدود     

 
 بازتاب هفته

 
 نيز ديگر اثر ندارد" مجتهدين شجاع"دادگاههاي علي و 

 
  ساله توسط طالبان۸اعدام کودک 

   بهروز مهرآبادي
 انقالبات منطقه در يک نگاه

 سوريه، مصر، مراکش، بحرين، ليبي، يمن       
 محمد شكوهي   

 
 انقالب مصر در تالش برداشتن گام هاي بعدي

هيچ چيز مسـخـره تـر از سـخـن گـفـتـن از                      
همه کس  .   انتخابات در جمهوري اسالمي نيست    

رايـي شـمـرده      .   ميداند که انتخابي در کار نيست     
نميشود و کساني را از صندوق هاي راي بـيـرون            
ميکشند و به مجلس کذايي گسيل ميکنند تـا          
در آنجا تازه بنشينند و دست به تـوطـئـه گـري و            

بويژه با خيزش تـوده اي اي      .  خزعبل گويي بزنند 
 به جريان ٨٨که در پس مضحکه انتخاباتي سال 

افتاد امروز کسي در اين دنيا نيست که ذره اي از 
سياست سـر در آورد و نـدانـد کـه صـحـبـت از                        

. انتخابات در جمهوري اسالمـي مسـخـره اسـت           
" انـتـخـابـاتـهـاي      " اما در عين حال هر بار همـيـن          

جمهوري اسـالمـي بـه مـوضـوع داغـي تـبـديـل                   
دليلش هم اين است که در مـقـطـع ايـن         .  ميشود

نمايش انتخاباتي دعـواهـا و نـزاعـهـاي درونـي                
حکومت که هميشـه بـه وفـور وجـود دارد، اوج                 
ميگيرد و سرباز ميکند و توجه هـا را بـه خـود                

زيرا نـفـس ايـنـکـه چـه افـرادي از                .   جلب ميکند 
صندوق ها بيرون کشيده شـونـد و بـرنـده اعـالم                 
شوند خود موضع نـزاع و تـوازن قـواي طـرفـيـن                  

اين روزها بحث انتخابات مجلس نهم داغ       .   است
آنهم در شرايطي که باند حاکم دو شقه .  شده است

شده است و طرفين در برابر هم صف آرايي کـرده            
مخالف "   اصولگرايان" بخشي از به اصطالح .  اند

احمدي نژاد صف خودرا جدا کردند و جناح تـازه           
تشـکـيـل    "   جـبـهـه پـايـداري       " اي را تحت عـنـوان        

کساني همچـون مصـبـاح يـزدي و حـداد              .   دادند
عادل از پايه گزاران اين جبهه جـديـد هسـتـنـد و                
تالش ميکنند نيروهاي مخالف دولت را گرد هم 

حداد عادل در اولين نشست . آورند و متحد کنند
اين جبهه ميگويد احتمال شکست اصولگـرايـان        

بنظـر مـن نـفـس         .   در انتخابات بعدي وجود دارد 
اين نوع اظهار نظرات نيز يـک بـازي بـراي بـازار                

من از همينجا به ايشان اطـمـيـنـان       .  گرمي است 

عليرغم اين، تظاهر   .   نفر زخمي شدند  
کنندگان دولت نـظـامـي را مـجـبـور              

 وزير خودرا کـه سـابـقـه          ١٤کردند که   
خدمت به حکومت مبارک را داشنند      
کنار بزند و برخي خواسـتـهـاي ديـگـر            

مـحـاکـمـه     .   انقالب را عمـلـي نـمـايـد         
حسني مبارک و دو پسرش بنـامـهـاي       

جمال و عال و همچنـيـن وزيـر کشـور             
دولت مبارک حبيب العـدلـي بـه جـرم            
کشتار و چپاول، قرار اسـت روز سـوم            

. اوت يعني يک هفته ديگر آغاز شـود       
مبارک اعـالم اعـتـصـاب غـذا کـرده              

طــنــطــاوي رئــيــس شــوراي            .   اســت

. انــد و مــردم زيــادي آواره شــده انــد             
ــن                  ــب اي ــوان ــشــود در مــورد ج ــي م
درگيريها توضيح دهيد و بگوييد کـه        
موضوع و ابعاد اين تحرکات نظامـي    

   چيست؟
درگيري نـظـامـي     :   محمد آسنگران 

نيروهاي مسلح رژيـم بـا مـخـالـفـيـن               

 
 !تا بانک جهاني" خط پنج"از 

الزم است به اين سئوال پاسخ گفت که      
علل و زمـيـنـه هـاي سـيـاسـي طـرح                  
چنين نظراتي در جامعه و در جنـبـش         
کارگري چيست؟ آيا اين نظرات داراي      
سابقه ايست و گرايشي را نمايـنـدگـي         
ميکند و اگر جواب مثبت اسـت چـه           
گرايشي؟ قصد اين نوشتـه پـاسـخ بـه            

 
عـلـيـه مـجـمـع         اخيرا نظراتي    

عمومي و در دفاع از طـرح حـذف          
يارانه ها و حمايت از سياسـتـهـاي         

بـه  اقتصادي دولت احمـدي نـژاد            
اســم کــارگــر و دفــاع از مــنــافــع              
کارگران مطرح شـده و از جـوانـب            

مختلفي از طـرف رفـقـاي حـزبـي             
پاسخ درخور و مـحـکـمـي گـرفـتـه             

اما به نـظـر مـن هـنـوز جـا             .   است
دارد اين نوع موضع گيريهاي پـرو       
رژيمي  بر متن شـرايـط سـيـاسـي             
عمومي و روند جنبش کارگري در      

. ايران مورد بررسـي قـرار بـگـيـرد           

 حميد تقوايي  

٢صفحه    

٣صفحه    

٦صفحه   ٥-٦صفحات   

 
انتخابات نمايشي، نزاعهاي 

 واقعي 
 

 كاظم نيكخواه 

 
 در مورد جنايت فاشيستي در نروژ

 ١٢حسن صالحي، صفحه     

 كاظم نيكخواه 

٧صفحه    

ــتــرنــاســيــونــال      جــنــگ و     :   ان
درگيريهاي نظـامـي در مـنـاطـق           
  مرزي کـردسـتـان عـراق و ايـران             
مدتي است که شروع شده و بـنـا           

بــه گــزارشــهــاي مــنــتــشــر شــده           
نيروهاي جمهوري اسالمي دسـت     
به تـوپ بـاران و خـمـپـاره بـاران                 
مناطقي از کردسـتـان عـراق زده          

 
 در مورد جنگ جمهوري اسالمي و پژاک در کر دستان

 گفتگو با محمد آسنگران   

 
 قتل عام نروژ توسط سرباز جنگ صليبی

٤بهروز مهرآبادي، صفحه    

 



 2 ١٣٩٠ مرداد ٧ انترناسيونال 

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد              

نظاميان، قدرتهاي خارجي را عـامـل         
تــداوم اعــتــراضــات قــلــمــداد کــرده و           

و کشـورهـاي     "   جـاسـوسـهـا    " ميگـويـد     
خارجي که با مصـر دشـمـنـي دارنـد،              
پشت تظاهراتها و اعتراضات کنـونـي       

جـوانـان انـقـالبـي در مـورد             .   هستـنـد  
فراخوان سرنـگـونـي دولـت نـظـامـيـان              

اين روزهـا گـروهـهـاي        .   بحث ميکنند 
مختلف اپوزيسيون تالش دارند با يک      
حرکت متحدانه مقابل شوراي نظامي      

 ٢٩حاکم ظاهر شوند و همين جـمـعـه           
ــات چــپ و                 ــان اوت قــرار اســت جــري
ســکــوالر و اســالمــي و طــيــفــهــاي               
مختلف در يک حـرکـت واحـد شـرکـت           
کنند و متحدانه عليه حکـومـت ابـراز         

 . وجود کنند
کشاکشها و جـدال کـنـونـي بـراي             

. آينده مصر بسيار حياتي و مهم است      
اين يـک مـبـارزه طـبـقـاتـي اسـت کـه                   
جــريــان دارد و گــرچــه بــه صــورت رو             
دررويــي مســتــقــيــم طــبــقــه کــارگــر و          
بورژوازي خودرا کمتر نشان مـيـدهـد،         
اما اساس مساله تقابل اين دو طـبـقـه          

سرنوشت جامـعـه    .   اصلي جامعه است  
مصر به نتيجه کشـاکشـهـاي کـنـونـي             

روشــن اســت کــه       .   گــره خــورده اســت      
انقالب يـک گـام مـهـم و اسـاسـي را                   
برداشته است و آن سرنگـونـي حسـنـي           

. مبارک ديکـتـاتـور ايـن کشـور اسـت             
شوراي نظامي که اکنون سرکـار اسـت         
نيز نه بعنوان يک حکـومـت نـظـامـي،             
بلکه بعنوان يک حکومت انتقالـي سـر         

نـاچـار   "   شـورا " ايـن    .   کار مـانـده اسـت       
است خـودرا مـطـيـع فـرمـان انـقـالب                

. اين نيز خـود مـهـم اسـت          .   نشان دهد 
اينها نه همچون دار و دستـه خـمـيـنـي          

 تــحــت نــام انــقــالب بــه          ٥٧در ســال     
حکومت رسيده اند و نـه بـا سـرکـوب              
انقالب خودرا در قـدرت نـگـه داشـتـه             

اينها در واقع يـکـي از نـتـايـج و                .   اند
شواهد متعدد ناتمـامـي و نـاروشـنـي            

کـــه ( بـــورژوازي مصــر        .   انــقـــالبـــنـــد 
دولتـهـاي آمـريـکـا و اروپـا و ديـگـر                   
قدرتهاي درگير در مصـر نـيـز ايـنـجـا              

عـلـيـرغ تـالـشـهـا و            )   مورد نظر اسـت   
توطئه هايي کـه بـه جـريـان انـداخـت،               

براي انقـالب   "   رهبر" و  "   امام" نتوانست  
مصر بتراشـد و تـحـمـيـل کـنـد، امـا                   
خانواده مبارک و شماري از چهره هـاي        
منفور رژيم را با شـتـاب کـنـار زد تـا                

. بتوانند مسير انقالب را تغيير دهـنـد       

کار شوراي نـظـامـي کـنـونـي تـغـيـيـر                 
مسير و يـا مـنـحـرف کـردن انـقـالب                 

ايـنـهـا بـعـيـد اسـت کـه               .   مصر اسـت   
بتوانند براي مـدتـي بـيـش از مـوعـد               
تعيين شـده بـعـنـوان دولـت سـر کـار                   

اما ماموريتـشـان ايـنـسـت و           .   بمانند
تالش ميکنند که رويدادهاي بعدي را      
کنترل کنند، در تعيين و نحوه فرمولـه        
کردن قوانين بعدي تاثير بگـذارنـد، در         
جلو کشيدن جـريـانـات و زمـامـداران             
بعدي اعمال نفوذ کـنـنـد، و در عـيـن               
حـال ارتــش و بـخــشـهــاي ديــگـري از               
حکومت مبارک را بـعـنـوان يـک رکـن             

 .حکومت بعدي نگه دارند
اما در يک سـطـح پـايـه اي مـانـع              
اساسي در شـرايـط کـنـونـي ارتـش و                

ايـنـهـا    .   شوراي نظامي حاکـم نـيـسـت        
همانگونه که گفتم محصول ناتـمـامـي     

جبهه انقالب اگـر    .   و ناروشني انقالبند  
عزم کند ميتواند يک شبه ايـن هـا را              

مساله اساسي همـيـن عـزم        .   کنار بزند 
مساله اساسي اينست کـه     .   کردن است 

نيروي انقالب پالتفرم روشن و شـفـاف         
اکنون انـقـالب بـه        . خودرا داشته باشد 

جايي رسيده است کـه بـايـد فـراتـر از                 
نفي حکومت سابق، کل نظام مـوجـود        

بايدبگويـد چـه تـحـوالت         .   را نفي کند  
بايد بگويد بـه     .   اساسي اي مي خواهد   

جــاي حــکــومــت نــاســيــونــالــيــســت و         
ديکتاتوري و سرمايه داري و مذهـبـي        

. سابق چه چيزي را ميخواهد بـنـشـانـد         
سياست نه گفتن به اين و به آن بقـايـاي         

و .   حکومت مبارک ديگر کافي نيسـت  
مشـاهـده مـيـشـود        )   از دور  ( آنچه که   

اينست که صف نيروهـاي راديـکـال و           
کارگري و انـقـالبـي پـالتـفـرم اثـبـاتـي                

.  روشني براي آينده و نظام آينده نـدارد        
اگر بخواهـيـم دقـيـق تـر بـيـان کـنـيـم                    
اينست که نه فقط سمبلهـا و بـقـايـاي             
رژيم مبارک، بلکه کل نظام سياسـي و         
حقوقي و اقتصـادي مـوجـود را بـايـد              

در اين صورت پالتفـرمـهـاي    .  نفي کرد 
اثــبــاتــي نــيــز بــه خــودي خــود روشــن            

قطعا بعنوان نوک تيز ارتجاع     .   ميشود
بايد کل بقايـاي رژيـم سـابـق را جـارو                
کرد و جبهه انـقـالب بـه نـحـو سـازش                
نـاپـذيـري دارد ايـن مسـيـر را دنـبـال                   

بايد اميدوار بود که در بـطـن         .   ميکند
اين تالش به نفي کل نظام و نهـادهـاي          
سرکوب و قوانين آن نـيـز بـدون هـيـچ                

  . ابهام و سازشي پرداخته شود

کشاکش انقالب با جنبش 
 اسالمي و محافظه کار

از ابتداي شکل گيري و به جـريـان          
افتادن انقالب در مصـر، تـمـام صـف             
انسانيت با نگراني منتظر اين بود کـه      
جــريــانــات اســالمــي و در راس آنــهــا           

چـه نـقـشـي ايـفـا           "   اخوان المسـلـمـيـن     " 
غالب پيش بيني ها اين بود      .   ميکنند

که اينها بدليل قديمي بودن و سازمـان     
يافته بودن و گسترده بودن، ميتـوانـنـد       
بر جريان انقالب سيطره يابند و آنرا بـه          

در صـف    .  انحراف و شکست بکشانند 
اپوزيسيـون مـبـارک نـيـرو و حـزب و                 
جريان شناخته شده ديـگـري مشـاهـده          

اما در کمال تعجب هـمـگـان،        .   نميشد
جنبش اسالمـي در حـاشـيـه مـانـد و                
بهتر است بگوييم به حاشيه رانـده شـد          
و انقالب توسط نيروهايي هدايت شـد        
کــه جــوان بــودنــد، راديــکــال بــودنــد،           
سکوالر بـودنـد، و در عـيـن حـال بـه                   
مفهوم سنتي آن متـشـکـل نـبـودنـد و              

در جايي من عـبـارت       .   حزبي نداشتند 
رژي دبـره را بـراي       "   انقالب در انقالب" 

اين انـقـالب تـا       .   اين انقالب بکار بردم   
. اينجا تا حد زيادي منحصر بفرد بـود       

البته تمام انقالبات مهم تاريخي جنبه      
هاي مهم خود ويژه اي تاکنون از خـود       

امــا هــمــگــي از يــک       .   نشــان داده انــد    
و آن رهبـري   .   فاکتور برخوردار بوده اند   

اي متشکل و سازمان يافته و شناخته     
انقالب مصـر، و مـيـتـوان           .   شده است 

گفت انقالبات اين دوره در خاورميـانـه        
هنوز .   از اين نظر نيز خود ويژه هستند      

که هنوز است چهره ها و کاراکتـرهـاي          
اصلي انقالب مصر در سـطـح وسـيـع             

بهرحال تا آنـجـا     .   شناخته شده نيستند  
که به جريان اسالمي مربوط مـيـشـود         
جريان اخوان المسلـمـيـن در ضـعـيـف             

و ايـن    .   ترين حـالـت خـود ظـاهـر شـد             
ناشي از سياستهاي محافظه کارانـه و        

اين جريان از هـمـان        .   ارتجاعي آن بود  
ابتدا تالش کرد بـه سـازشـي بـا رژيـم                

بـا عـمـر سـلـيـمـان کـه               .   مبارک برسـد  
بورژوازي در مـرحلـه اول او را پـيـش                

وقـتـي   .   کشيده بود، وارد مـذاکـره شـد        
که عمر سليمان را انـقـالب کـنـار زد،             
اخوان المسلمين با نظاميان و بـقـايـاي     
هيئت دولت مبـارک بـطـور تـلـويـحـي              
کنار آمد، و اين جبهه راديکال و چـپ          
و سکوالر بود که قدم به قدم جنگيد و          

. انقالب را تا اينجا بـه پـيـش کشـيـد              
اکنون نيز کشاکـش چـپ و راسـت در              

اسـالمـي هـا روي        .   مصر جريـان دارد    

اين حساب ميکنند که اگر راي گيـري        
و انتخاباتي صورت گيرد آنها به دليل       
پايگاههاي گسترده اي کـه بـويـژه در             
روستاها و محيطهاي سـنـتـي دارنـد،           

بـه  .   ميتوانند اکثريت ر ا بدست آورنـد       
همين دليل ميخواهنـد هـرچـه زودتـر           
کار را به رفراندوم و قـانـون اسـاسـي و              
مجلس موسسان بکشانند و با بدسـت      
آوردن اکـــثـــريـــت، خـــودرا در راس              
حکومـت بـکـشـانـنـد و خـتـم کـامـل                   

در مقابل آنـهـا     .   انقالب را اعالم کنند 
نــيــز جــوانــان راديــکــال و انــقــالبــي و            
کارگران و نـيـروهـاي انـقـالبـي تـالش               
ميکنند اين تالشها را خنثي کنـنـد و          
اجازه ندهند ارتجاع و عقب ماندگي و       
حکومت مذهبي در مصـر بـه قـدرت           

اين خيـلـي خـالـصـه آن چـيـزي               .   برسد
 . است که از دور مشاهده ميشود

سوال اينست که آيا انقالب مصـر        
گامهاي بعديش نيـز مـنـحـصـر بـفـرد              
خواهد بود؟ آيا جبهه چپ و سکوالر و        
کارگـري مـيـتـوانـد عـلـيـرغـم فـقـدان                  
رهبري و پالتفرم روشن و چـهـره هـاي             
کاريسماتيک، انقالب را به جلـو سـوق         
دهد و با نيروهاي محافظه کار يعـنـي         
اسالمي ها و طيفهاي راست ليبـرال و       
سنتي و مذهبي مقابله کند و تـوطـئـه       
هاي آنها را خنثي کـنـد؟ ايـن سـوالـي              
است که جواب روشني برايـش  وجـود           

شواهد بطور جـدي اي بـر ايـن             .   ندارد
داللت ميکند که جاي احـزاب چـپ و           

و .   سوسياليست و راديکال خالي است    
اگر اتفاقي جدي و اميد بخش بخواهد       
صورت گيرد، تشکـيـل فـوري چـنـيـن             

احزاب معموال نمـايـنـده      .   احزابي است 

و هـمـزاد پـالتـفـرمـهـا و بـرنـامـه هـا                     
به درجه اي که بـتـوان شـاهـد            .   هستند

فرموله شدن خواستهاي آزاديخواهـانـه      
و انســانــي و کــارگــري و چــپ بــود،                
ميتوان مطمئـن بـود کـه تشـکـلـهـاي               
متـنـاسـب بـا آنـهـا نـيـز دارد شـکـل                     

بايد ديد انقالب مصر تا چـه      .   ميگيرد
حد اين معجزه را نـيـز از خـود نشـان                
ميدهد و بـا سـرعـتـي بـاور نـکـردنـي                 
پالتفرم آينده و رهـبـري آيـنـده اش را               

الزمـه ايـن جـهـش و           .   شکل مـيـدهـد    
تحول، قاعدتا ارتباط با کـل جـنـبـش           
چپ و کارگري جهـانـي و اسـتـفـاده از               
تجربيات و آموزه هـاي تـاريـخـي ايـن             

در راس کل اين پالتـفـرم       .   جنبش است 
و در شــرايــط کــنــونــي مــيــتــوان بــر               

جدا کـردن  .   شاخصهايي تاکيد گذاشت  
مذهب از دولت و قوانين و آمـوزش و        
پرورش، آزادي بي قيد و شرط بـيـان و           
اجــتــمــاع و تشــکــل و اعــتــصــاب و              
آزاديهاي سياسـي بـي قـيـد و شـرط،               
حقوق رفـاهـي نـظـيـر حـق مسـکـن و                  
بهداشت رايگان و بيمه هاي اجتماعي       
و تحصيل رايگان براي هـمـه افـراد، و           
اداره شــورايــي و مســتــقــيــم جــامــعــه          
توسط مردم جنبه هايي از اين پالتفرم       
آينده را نشان ميدهد که توجه و تاکيد        
بر آنها ميتواند انقالب و جامعه آينـده        
مصر را از شر ارتجاع و عـقـبـگـرد و               
اقليت هاي مرتجع بطور قطـع نـجـات          
دهد و فضايي ايجاد کند کـه جـنـبـش            
چپ و انساني بتواند به جامـعـه آيـنـده            

انساني و مـرفـه       مصر سيمايي آزاد و     
 . *بدهد
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مسلح در مناطق مرزي تـقـريـبـا هـر             
سال در فصل بهار و تابستان اوج تـازه         

اما به نظـر مـيـرسـد کـه          .  اي ميگيرد 
اين بار ابعاد درگيـري و اهـدافـي کـه              
جمهوري اسالمي از درگيري بـا پـژاک         
تعقيب ميکند وسيعترو متنوع تر از       

ايــنــهــم داليــل   .   ســالــهــاي قــبــل اســت    
از يک طـرف جـمـهـوري         .   خاصي دارد 

اسالمي دچار اختالفات حـاد داخـلـي        
جناح هاي خـود اسـت و مـيـخـواهـد               
توجه ها را بـه مـرزهـا جـلـب کـنـد و                   
قدرت نظامي و نيروي سرکوبش را بـه     
رخ جامعـه بـکـشـد و در عـيـن حـال                   
احتمال به ميدان آمدن گسترده مـردم        
کردستان عليه حکومـت اسـالمـي را          

از طـرف    .   هم با ايـن اقـدام سـد کـنـد             
ديــگــر احــزاب مــخــتــلــف شــريــک در          
حکومت بغداد بـا هـمـديـگـر در يـک               
کشــمــش دائــمــي بســر مــيــبــرنــد و              
جمهوري اسالمي ميخواهـد بـه نـفـع            
جريانات شيعي که متحد او هسـتـنـد         
احزاب ناسيوناليـسـت کـرد را تـحـت             

در يک تصـويـر کـلـي         .  فشار قرار دهد 
اين دو هدف اصلي جمهوري اسالمـي   

 . در اين جنگ است
اما عالوه بر اين اهداف کلـي کـه          

  جــمــهــوري      ،بــه آنــهــا اشــاره کــردم        
اسالمي به طـور مـحـدود و مـحـلـي                

. اهداف ديگري را نيزدنبـال مـيـکـنـد          
هدف جنـگ جـمـهـوري اسـالمـي بـا               

ک در هــمــان      . ک. جــريــان پــژاک و پ        
محدوده محلي هم به طور مشـخـص         
از يک اقدام تـالفـي جـويـانـه نـظـامـي               

حـملـه جـمـهــوري       .   فـراتـر رفــتـه اســت       
اســالمــي بــه ايــن مــنــاطــق مــرزي              
همزمان و هماهنگ بـا حـملـه ارتـش            
ترکيه به اين مناطق کـه مـعـروف بـه             

عـراق و تـرکـيـه         ،مثلـث مـرزي ايـران       
خــود ايــن   .      آغــاز شــده اســت       ،اســت

موضوع نشان از يـک اقـدم مشـتـرک              
جمهوري اسالمـي اعـالم کـرده         .   دارد

اســت مــيــخــواهــد ايــن مــنــطــقــه را             
امــا بــا تــوجــه بــه        .   کــنــد"   پــاکســازي" 

ــامـــي            ــظـ ــاي نـ ــدهـ ــراهـــي واحـ ــمـ هـ
انصاراالسالم با نيروي نـظـامـي رژيـم          
در درگيريهـاي اخـيـر عـلـيـه پـژاک و                 
تالش اين جريان اسالمي در چند سال       
قبل براي مستقر شدن در اين مناطـق        

 ،ک از آنـهـا      . ک. و ممانعت پژاک و پ      
ظن آن ميرود که جـمـهـوري اسـالمـي            
ميخواهد جريانات اسالمي را در اين       
منطقه حائل بين سـه کشـورمسـتـقـر            

 . کند
ناگفته نماند که اين مـوضـوع در          
ميان مردم و نيروهاي سياسي منطقه      
شايع شده و تا حدودي باعث نـگـرانـي      

. حاکمان کردستان عراق هم شده است     
الزم به يادآوري اسـت در جـريـان ايـن              

 تـوپ بـاران روسـتـاهـاي            ،درگيـريـهـا   
منـاطـق مـرزي کـردسـتـان عـراق بـه                 
شدت ادامه داشته و نيروهاي نظامـي       
جمهوري اسـالمـي وارد خـاک عـراق             

تاکنون بيش از هـزار نـفـر از        .  شده اند 
مردم ايـن مـنـطـقـه آواره و تـعـدادي                  

هـمـزمـان بـا       .   کشته و زخمي شده انـد     
عــلــي بــاپــيــر رهــبــر       " ايــن تــحــوالت      

کـه در چـنـد مـاه           "   جمعيت اسـالمـي    
گذشـتـه يـکـي از مـتـحـديـن جـريـان                   

بوده و به عنـوان اپـوزيسـيـون          "   گوران" 
 خـود    ،حکومت اقليم کردستان عـراق    

را قــاطــي اعــتــراضــات بــحــق مــردم           
کردستان عراق کرده بود و از قبل ايـن         
فــعــالــيــتــهــا ســعــي داشــت جــا پــاي             
جريانات ارتجاعي و مزدور اسـالمـي        

 بـه    ،را در کردستان عراق محکم کنـد      
ايران سفر کرده و گفته ميشـود کـه او           
در حال مذاکره با فـرمـانـدهـان سـپـاه              

 . قدس است
ايــن تــحــرکــات را اگــر در مــتــن           
تحوالت منطقه مـورد بـررسـي قـرار            
دهيم ما را به اين نتيجه ميرساند کـه          
جــمــهــوري اســالمــي مــيــخــواهــد در         
هماهنگي با ترکيه کمک کنند کـه بـه          

و پــژاک کــه در ايــن           .   ک. ک. جــاي پ  
مـنــاطـق مـرزي غـيــر قــابـل کـنــتــرل               

 يک جريـان اسـالمـي        ،مستقر هستند 
گــوش بــه فــرمــان خــود را در آنــجــا               
مستقر کنند که با هـر دو حـکـومـت              
اسالمي در ايـران و تـرکـيـه هـمـسـاز                

اگر اين تـحـول را بـتـوانـنـد بـه                .   باشد
سرانجام بـرسـانـنـد هـم از مـزاحـمـت                

ک و پژاک راحت ميشوند و هـم          . ک. پ
يک نيروي اسالمي گـوش بـه فـرمـان             
ــده                   ــامــالت و ب ــع ــد در م ــوان ــت ــي م
بستانهاي منطقه کارت بـازي خـوبـي         
در اخــتــيــار آنــهــا بــويــژه جــمــهــوري             

بـرخـورد دو پـهـلـو و            .   اسالمي بـاشـد   
مماشات جويانه طالباني و بارزاني با      
جمهوري اسالمي و ترکيه نسـبـت بـه           

. اين درگيريها از اينجا ناشي ميشـود      
زيرا آنـهـا نـه دل خـوشـي از پـژاک و                     

ک دارنــد و نــه مــيــتــوانــنــد در            . ک. پ
هماهنگي کامل با جمهوري اسالمي     
و دولت ترکـيـه در ايـن اقـدام شـريـک                 

ک و پـژاک در        . ک. زيرا وجود پ.   شوند

اين منطقه حداقل نفعش براي احـزاب       
حاکم در کردستان عراق اين اسـت کـه       
اين مـنـاطـق مـرزي  بـه مـکـانـي و                     
جوالنگاهي براي جريـانـات اسـالمـي         

اما منافـع   .   رقيب آنها تبديل نميشود   
سيـاسـي و اقـتـصـادي عـمـده اي بـا                   
دولتهاي ترکيه و جـمـهـوري اسـالمـي          
هم دارند که نميخواهند آنرا از دسـت          

  .  بدهند
  بـه بـرخـوردهـاي           : انتـرنـاسـيـونـال     

بارزاني و طالبانـي اشـاره اي کـرديـد             
ميشود بطور مشـخـص تـر تـوضـيـح             
دهيد سياست و عکس العـمـل دولـت        
عراق و احـزاب و نـيـروهـاي دولـتـي                 
کردستان عراق در اين رابطه چـه بـوده          

  است؟ 
آنها ابتدا نـظـاره      :   محمد آسنگران  

گر بودند و بعدا خيلي نرم و دوسـتـانـه           
خواهان پايان دادن به اين حـمـالت از           
سـوي حــکــومـت اســالمــي بــه مــردم           

در .   ساکن در روستاهاي مرزي شـدنـد      
حاليکه طبـق گـزارش صـلـيـب سـرخ              
صدها نفر از مـردم و سـاکـنـيـن ايـن                 
مناطق آواره شده و اعـالم شـده اسـت            

 نفر مـردم  آواره و بـي             ۸۰۰که براي  
سر پناه امـکـانـات اولـيـه زيسـتـي و                 

  مـقـامـات        ،غذايي ارسال کـرده انـد       
دولتي حاکم در کردستان عراق هـنـوز        
رسما اعالم نکرده انـد کـه جـمـهـوري             

. اسالمي وارد خاک عـراق شـده اسـت          
در حـالـيـکـه نـاامـنـي و تـوپ بـاران                    
روســتــاهــاي ايــن مــنــطــقــه و قــلــدري         
حکومت اسـالمـي در ايـن مـنـطـقـه                

. خواب آرام را از مـردم گـرفـتـه اسـت            
همه خبـرنـگـاران و شـاهـدان عـيـنـي                
بارها تاکيد کـرده و فـيـلـم و گـزارش                
مستند منتشر کرده اند که نـيـروهـاي         
جمهوري اسالمي وارد خاک کردستـان      
عراق شده و صدها نفر از مـردم آواره           
گرديـده و چـنـديـن روسـتـا خـالـي از                   

حـاکـمـيـن مـحـلـي          .   سکنه شده اسـت    
کردستان عراق در ابتـدا چـنـد روز بـا             

 ،سکوت و صبر و شکيـبـايـي کـامـل           
سـپـس   .   نظاره گر ايـن اوضـاع بـودنـد          

مسئولين محلي به ايـن حـمـالت بـه             
اصطالح اعتراض هـمـراه بـا عـجـز و              

 .البه خود را منتشرکردند
مسعود بـارزانـي، رئـيـس اقـلـيـم             

 اي   کردستان عراق، با انتشـار بـيـانـيـه          
باران مـنـاطـق مـرزي مـنـطـقـه                 گلوله

کــردســتــان عــراق تــوســط جــمــهــوري        
از تـهـران       کـرد و     اسالمي را محکوم  

ايجاد رعب و " خواسته بود که به جاي      
و "   گــفــتــگــو " ، از طــريــق     » " وحشــت

بـه حـل مسـائـل         "   راهکارهاي عملي " 
 فرماندهان نيروهاي نظـامـي      .بپردازد

کردستان عراق هم ضمن ابراز نگرانـي     
از اين اوضاع و توپ باران روستاهـاي        
مرزي مرتب اعالم ميکنند که هـنـوز        
گزارشي مبني بـر ايـنـکـه جـمـهـوري               
اسالمي وارد خـاک کـردسـتـان عـراق             

 ! شده باشد را در دست ندارند
اما نکته قابل توجه اين است کـه       
حکومت مـرکـزي عـراق بـه ريـاسـت               
نوري مالکي کـه يـکـي از مـتـحـدان               
جـمـهــوري اسـالمــي اســت تـا کـنــون              
سکوت کرده و تنها کـاري کـه انـجـام             
داده اند يک هيئت پـارلـمـانـي بـغـداد              
سفري تحقيقاتي به مـنـاطـق جـنـگـي            
کرده است و قـرار اسـت گـزارشـي بـه                

سياسـت بـه     .  دولت مرکزي ارائه بدهد 
غايت مماشات جويانه و نرم و توام با        
صبر و انتظار سياست همه جناحهـاي       

 . شريک در قدرت بغداد است
ــهــا               ــيــري ــا ايــن درگ هــمــزمــان ب
جمهوري اسالمي آب رودخانـه الـونـد         
را قــطــع کــرد و مــردم شــهــرهــا و                   
روستاهـاي مسـيـر ايـن رودخـانـه در               

مـردم  .   شرايط سـخـتـي قـرارگـرفـتـنـد           
دربنديخان بـارهـا از دولـت مـرکـزي              
عراق خواستند که دخالت کـنـد و بـه             

. جمهوري اسالمـي اعـتـراض نـمـايـد           
اما خبري از اقدام دولت در اين رابطـه        

مردم در مـحـل خـود بـا دسـت              .   نشد
جـاده  .   خالي شروع به اعتراض کـردنـد      

عبور و مرور دو کشـور را بسـتـنـد و               
تظـاهـرات کـردنـد سـپـس مـقـامـات                

 از   ،کردستان بـا لـحـنـي بسـيـار نـرم               
حکومت اسالمي ايران خواستنـد آب       
رودخانه را آزاد کـنـد و دسـت از ايـن              

. حمالت به روستاهاي مـرزي بـردارد         
پاسخ  مسئولين و فرماندهان سپاه به       

  بسيار از باال بـود و         ،اين اعتراضات 
سپس .   وقعي به اين التماسها ننهادند    

وزير امور خارجه عـراق کـه يـکـي از              
رهبران حـزب بـارزانـي اسـت در يـک               
حالت رو در بايسـتـي و تـحـت فشـار               

 ۵وارد معرکه شد و روز چـهـارشـنـبـه             
مرداد هوشيار زيباري به ايـران گـفـت          
بــهــتــر اســت از ايــن حــمــالت دســت             

 در غير اينصـورت روابـط دو          ،بردارد
رئـيـس دولـت      .   کشور لطمه مي بيـنـد     

به عـنـوان دوسـت و          )   مالکي( عراق  
مهره ايران رفتار ميکند و تـا امـروز            
جالل طالباني به عنوان رئيس جمهور      
عراق و همچنين بقيه سران حکـومـت        
عراق همگي با احتياط  و همراهي با        

 .حکومت اسالمي رفتار کرده اند

حمله جمهوري اسالمي ايـران بـه         
اين مناطق در عين حال همزمان بـود        
با انتشار سندي محرمانه مـبـنـي بـر            
اينکه جمهوري اسالمي از حـکـومـت        
محلي کردستان عراق خواسـتـه اسـت         
که نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون جـمـهـوري               

. . . ) کوملـه و دمـکـرات و         ( اسالمي  
مستقر در اين منطقه را خـلـع سـالح             

مالکي هم تا کنون چـنـديـن بـار       .   کند
تکرار کرده است اپوزيسيون جمهـوري      
اسالمي حـق نـدارنـد در خـاک عـراق               
عليه حاکمان تـهـران اقـدامـي انـجـام              

نــمــونــه بــارز ايــن مــوضــوع        .   بــدهــنــد
برخوردشان بـه سـازمـان مـجـاهـديـن              
خلق بود که اکنون گفتـه انـد قـبـل از               
پايان سال جاري مـيـالدي بـايـد خـاک            

  .  عراق را ترک کند
 فکـر مـيـکـنـيـد کـال             : انترناسيونال

جمهوري اسالمي چه هدفي را از ايـن         
  تعرضات دنبال ميکند؟

همچنانکه گـفـتـم     :   محمد آسنگران 
ــران اهــداف             حــکــومــت اســالمــي اي

قــدر قــدرتــي در      .   مــتــعــددي را دارد     
 نشان دادن چنگ و دنـدان بـه           ،مرزها

 پيدا کردن بهانه اي بـراي      ،مردم ايران 
اعمال فشـار بـه بـانـدهـاي مـخـتـلـف                 
دروني خودش براي ايـجـاد وحـدت و            
مــقــابلــه بــا دشــمــن در شــرايــط بــه               

 در عـيـن حـال          ،اصطالح اضـطـراري    
 بـه چـالـش گـرفـتـن             ،قلدري در عـراق   

اتوريته مسئولين محلي در کردستـان      
عراق و کمک به بـانـدهـا و نـيـروهـاي                
اسالمي طرفدار خود در دولـت عـراق         

 ،و در کشــور عــراق و در مــرزهــا                 
جــمــهــوري اســالمــي ايــران يــکــي از           
نيروهاي مهم و تاثـيـر گـذاردر عـراق            
است و اکـنـون بـا بـحـث خـارج شـدن                 

 ايـران    ،نيروهاي امريکـايـي از عـراق        
مي کوشد نقش جـدي تـري در آنـجـا              

 . بازي کند
در عين حال حکـومـت اسـالمـي          
ايران قصد پـس رانـدن و تـار و مـار                  

اکــنــون ايــن      .   کــردن پــژاک را دارد          
حکومت با وقاحت از ايـنـکـه رهـبـر              

 ،پژاک را بايد بـه ايـران تـحـويـل داد                 
حرف ميزند و از دولت آلـمـان خـواهـان            
اينست که از فعالـيـت پـژاک در آلـمـان               

اينکه سياستهاي پـژاک     .   جلوگيري کند 
چيست و چـه نـقـدي بـه آن هسـت يـک                   

 ولـي ايـنـکـه يـک           ،موضوع ديگر است  

 
در مورد جنگ جمهوري 

١از صفحه   ...اسالمي و   

٤صفحه    

 

 



 4 ١٣٩٠ مرداد ٧ انترناسيونال 

سايه اندوه سراسر نروژ را پـوشـانـده         
سربازان مسلـح در خـيـابـانـهـاي            .   است

مرکز شهر گشت مي زنـنـد، نـيـروهـاي            
پليس در آبهاي اطراف جزيره اوتايـا در         
نزديکي اسلو جستجو مي کنند و دهها 
خانواده با خبر شده اند که فرزندان آنـهـا     

 ژوئـيـه     ٢٣.   هرگز باز نخواهـنـد گشـت      
امسال هوا آفتابي است اما گويي کسي 

همـه در    .   آفتاب و خورشيد را نمي بيند  
تصـويـر   .   بهـت و انـدوه بسـر مـيـبـرنـد               

 سـالـه بـر        ۳۲"   آندرس برينـگ بـريـوک     " 
صفحات اول روزنامه هاي نقـش بسـتـه         
اســت، انــيــفــورم پــوشــيــده بــا ســالحــي          
پيشرفته مجهز به دوربين که خـوانـنـده          

او روز قبل بـا      .   خبر را نشانه رفته است    
انفجار چندين بمب در مرکز شهر و در          

 نـفـر را       ۸نزديک ساختمان هاي دولتي      
کشت و دهها نفر را زخمي کـرد سـپـس       
در حالي که لباس پليس پوشيده بود، به 
اردوي جوانان سوسيال دمکرات رفت و      

بر اساس آخـريـن     .   آنها را به گلوله بست 
 نفر در ايـن مـحـل جـان              ۶۸گزارشات  
 .باختند

جنايت، بـا وحشـي گـريـهـا و آدم                
کشــيــهــاي تــروريســتــهــاي اســالمــي و         
القاعده که کشتن هرچه بيشتر انسانهـا       

. را هدف خود قرار داده اند مو نمـيـزنـد          
به همين دليـل در اولـيـن سـاعـات در                
راديو و تـلـويـزيـون از احـتـمـال نـقـش                    
القاعده در اين عمليات جنايتبار خـبـر         

اعالم شد که يک گروه اسالمي . داده شد
به نام انصار الجـهـاد مسـئـولـيـت ايـن               

امــا .   کشـتــار را بـعــهـده گــرفـتــه اســت            
ساعتي بعد نام و مشخصـات قـاتـل و            

آندرس بـريـوک     .     تصاوير او منتشر شد   
 ۲۲ساعتي قبل از آغاز عمليـات روز          

 صفـحـه   ۱۵۰۰ژوئيه در يک مانيفست     
اي انگيزه سـيـاسـي خـود را از طـريـق                 

او خـود را     .   اينترنت منتشر ساخته بود   
ادامه دهنده جنگ صليـبـي بـر عـلـيـه              

افــکــار و فــرهــنــگ           " کســانــي کــه         
مارکسيستـي دارنـد و از مسـلـمـانـان               

 . اعالم کرد" حمايت مي کنند
کســانــي کــه فــرصــت خــوانــدن                
مانيفست آندرس بريوک را داشتـه انـد،         
اعالم کرده اند بجز بخش هايي که مـي         
ــال پـــردازي هـــاي                    ــيـ تـــوان آن را خـ
ماليـخـولـيـائـي دانسـت، بـخـش هـاي                
سياسي آن در برنامه احزاب راسيسـتـي        
اروپا وجود دارد و او تالش کـرده اسـت           

. تا اين سيـاسـت هـا را عـمـلـي سـازد                 
بحران عميق اقتصادي و رشد بـيـکـاري       
زمينه مساعدي براي رشد و گسـتـرش         

امـروز  .   راسيسسم بـوجـود آورده اسـت         
تقريبا وجود يک حـزب راسـيـسـتـي در              
پارلمان و يـا در دولـت هـاي اروپـايـي                 

خـارجـي سـتـيـزي،        .   امري عادي اسـت    
برقراري قوانين ضد پناهندگي، کاهش     
امکانات رفاه اجتمـاعـي را مـي تـوان             
بخاطر وزنـه ايـن احـزاب در سـيـاسـت                

حتي حـزب    .   کشورهاي اروپايي دانست 
حاکم سوسيـال دمـکـرات نـروژ کـه بـه                

حـزب  " سنـت قـديـمـي هـنـوز خـود را                  
مــي نــامـد، حـملـه بـه حـقــوق              "   کـارگـر  

پناهنـدگـي و مـهـاجـران را در رديـف                 

برنامه انتخاباتي قبلـي خـود گـذاشـتـه            
ــود ــه               .   ب ــه ب در کــنــار ســيــاســت حــمل

پناهندگان و مهاجرين، بند و بسـت بـا          
دولت هاي اسالمي و سازش بـا اسـالم            

تــاسـيــس  .   سـيـاســي را مــي تــوان ديـد           
مدارس اسـالمـي، سـاخـتـن مسـاجـد،             
پخش برنامه هاي مذهبي ـ اسالمي از        
رسانه هاي دولتي و حتـي تـالش بـراي            
بــرقــراري دادگــاهــهــاي اســالمــي بــراي        
کساني که خود از کشورهاي اسالم زده        
گريخته اند، بخـشـي از ايـن اقـدامـات              

فعال شدن جـريـانـات اسـالم         .   بوده است 
ســيــاســي، اقــدامــات تــروريســتــي، زن        
ستيزي و کودک آزاري ايـن جـريـانـات،             
سياست گتـو سـازي از سـوي دولـتـهـا                
تحت نام ايجاد جامعه چند فرهنگي و        
بيزاري بسياري از مـردم اروپـا از ايـن               
وضعيت دلـيـل ديـگـري بـراي رشـد و                 
قدرت گيري احـزاب دسـت راسـتـي در             

 .اروپا بوده است
شواهد نشان داد که آندرس بـريـوک        
انجام جنايت خود را از چندين سال قبل 

اين عمل غير انسـانـي      .   تدارک ديده بود  
بر زمينه سياست راستـي اسـت کـه در           
کشورهاي مختلف اروپا به جلو آمده و        

. نفوذ سياسي و تريبون پيدا کرده اسـت       
 مـورد    ۷۰ و     ۶۰سياستي که در دهـه       

انزجار همگاني بود و جرات ابراز وجود       
نداشت ولي امروزه سخنگويان خـود را        
در پارلمـان کشـورهـاي مـخـتـلـف، در               
دولت ها و حتي در پارلمان اروپا پـيـدا           

احـزاب دسـت راسـتـي در           .   کرده اسـت   
اروپا عمال و رسما در مقـابـل جـنـبـش             
کارگري قـرار گـرفـتـه انـد و در تـالش                  
هستند تا دامنه فعاليت هاي نهاد هاي 

کارگري را محدود ساختـه و دسـتـاورد         
هاي اجتماعي که در طول سالها توسط 

.  طبقه کارگر بدست آمده، پس بگيـرنـد       
کمونـيـسـت هـا هـمـواره در صـف اول                  
مــبــارزات ضــد راســيــســتــي و ضــد               
فاشيستي بوده اند و بي دليل نيست که   
آندرس بريوک و مانيفست او در درجـه           
اول کمونيستها و مارکسـيـسـت هـا را            

 . هدف قرار داده است
فاجعه اي کـه راسـيـسـم در اسـلـو                
بوجـود آورد، بـحـث هـاي مـربـوط بـه                  
تروريسم، گروههاي تروريست اسـالمـي     

بـراي  .   و اسالم سياسي را نيز دامـن زد         
پيروان نسبيت فرهـنـگـي، رسـانـه هـا،             
مقامات دولتي و برخي از احزاب چـپ         
که همواره در مـقـابـل اسـالم سـيـاسـي               
کرنش کرده اند، فرصت مناسبي بوجود 
آمد تا بار ديگر در مـقـابـل فـاشـيـسـم                
اروپائي به دفاع از فـاشـيـسـم اسـالمـي             
بپـردازنـد و بـه تـبـلـيـغ جـامـعـه چـنـد                       

. فرهنگي و نسبيت فرهنگي بـپـردازنـد       
اما براي مردمي که خود توحش اسـالم       
سياسي را تـجـربـه کـرده انـد و اکـنـون                  
جنايات گروههاي راسـيـسـتـي را مـي             
بينند، اين ها هر دو روي يک سکه اند و 
بجز تفاوت در نام و بعضي ظـواهـر در            

. اهداف و سياست هاي خود مشترکند 
فاشيسم اروپائي و فاشيسم اسالمي هر    
دو ضد زن، ضد کارگر، ضد کمونيست، 
ضد همجنسگرا، ضـد سـکـوالريسـم و           
شديدا مذهب گـرا و نـاسـيـونـالـيـسـت                

هيچـکـدام از ايـن دو جـريـان              .   هستند
رسما  و عمال کوچکترين اعتقـادي بـه           
برابري انسانها، آزادي، برابري و ارزش        

يک وجـه مشـتـرک مـهـم            .   انسان ندارند 

سـتـيـزي    "   خـارجـي  " ديگر اين دو جريان     
تـرور و قـتـل يـک مـبـنـاي                .   آنها اسـت  

ايدئولوژيک آنها است هر کس با عقايد        
آنها مخالف است بايد کشته شود، هـر         
کس کـه در کشـور ديـگـر، در قـبـيلـه                    
ديگري متولد شده باشد، بيگانه است و 

تعليمات نظامي  .   بايد بيرون رانده شود   
و استفاده از اسلحه و وسايل کشتـار از          

گزارشات . ابزار عادي اين گروهها است
بسياري منتشر شده کـه احـزاب دسـت           
ــه                   ــا اعضــاي خــود را ب راســتــي اروپ
اردوگاههاي تـعـلـيـمـات نـظـامـي مـي               
فرستـنـد و بـه آنـهـا داشـتـن سـالح را                     

 .توصيه مي کنند
آندرس بريـنـگ بـريـوک مـحـصـول             

. وضعيت اجتماعي امروز جهـان اسـت       
بحران عميق و بن بست سرمايـه داري،         
آلترناتيو سوسياليسم را بطور واقعي در 
مقابل بسياري از مردم جهان قرار داده        

رشد احزاب دست راستي و ابـراز        .   است
وجود جريانات فاشيستي و تروريسـتـي       
محصول اين سرگشتگي سرمايه داري       

بعد از موارد مختلف اقـدامـات        .   است
 ۲۲تروريستي فاشيسم اسالمي، واقعه 

ژوئن اسلو تجربه تـلـخـي از جـريـانـات               
مقابلـه بـا ايـن        .   فاشيستي اروپائي بود  

وضعيت نياز به آرمان هـاي انسـانـي و           
اراده واحد طبقه اي دارد که منافعي در 

بايد در .   باقي ماندن اين وضعيت ندارد   
مقابل هر دو نوع فاشيسم ايستاد و اين 
از طبقـه کـارگـر سـاخـتـه اسـت تـا در                    
مبـارزه سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي خـود،                  
راسيسم و فاشيسم را هـر چـه بـيـشـتـر                
منزوي و از صحنه سياست و اجـتـمـاع           

 .*بيرون براند

 
 قتل عام نروژ توسط سرباز جنگ صليبي

حکومت تروريست کـه در پـرونـده اش            
جنايات و قتل عـامـهـاي هـزاران نـفـره              

 اکـنـون در مـوضـع مـدعـي              ،ثبت شده 
عليه تروريسم حرف ميزنـد و خـواهـان           
 ،تعقيب رهبران احزاب اپوزيسيون است

جـمـهـوري    .   يک مـوضـوع ديـگـر اسـت           
اسالمي در منطقه مرزي ايران و عـراق        
قصــد ســازمــان دادن يــک شــبــکــه                   

اين مناطق . تروريستي اسالمي را دارد
را مــيــخــواهــد در اخــتــيــار جــريــانــات          

امـا  .   اسالمي متـحـد خـود قـرار دهـد            
تجربه تا کنوني نشان داده است که ايـن         
سياست رژيم موفقيتي در بـر نـخـواهـد         

 . داشت
ــال     ــون ــاســي ــرن ــت ــن           : ان ــيــر اي ــاث   ت

درگيريهاي نظامي در کردستان ايـران       
  چه بوده است ؟ 

مـردم کـردسـتـان       :   محمد آسنـگـران   
ايــران ايــن وقــايــع را بــا دقــت دنــبــال                

بسته شدن مرز و يا تظاهرات . ميکنند
مردم در بـنـديـخـان عـلـيـه بسـتـن آب                   
رودخانه الوند و توپ باران مردم و آواره        

 در مـنـاطـق        ،شدن بيش از هـزار نـفـر          
مرزي همه مسائلي هستند که مردم با       

مـردم  .   دقت و نگراني آنها را مي بينند     
ايران که تجـربـه چـنـد سـال جـنـايـت و                   
قــلــدري و تــوپ بــاران و اعــدام و بــي                
حرمتي هاي ديگري از سـوي مـزدوران         

 ايـن رفـتـار       ،حکومت اسالمي را دارند   
تروريستي و قلدر مـنـشـانـه حـکـومـت             
اسالمي فقط نفرت آنها را تـعـمـيـق و               

 . وسعت ميبخشد
در پايان الزم است تاکيد کـنـم کـه            
حکومت اسالمي ايران را بايد به نيروي 

در ايـن مـرحلـه از          .   مردم سرنگون کرد  
مبارزه به نظر من هر نوع نظاميگري و        
نظامي کردن فضـاي مـبـارزه بـه ضـرر              

در مبارزه عليه جـمـهـوري        .   مردم است 
اسالمي وقتي اوضاع سياسي و تناسب 

قوا اجازه بدهد طـبـعـا بـايـد دسـت بـه                 
امـا شـرايـط امـروز بـا آن              .   اسلحه بـرد  

موقعيت مناسب و و مورد نظر هـنـوز          
فاصله دارد و جـريـانـي مـثـل پـژاک و                  

ک عمـال بـه عـنـوان يـک نـيـروي                . ک. پ
مسلح در جهت خـالف ايـن مـبـارزات             

دست به اسـلـحـه      .   شهري عمل ميکنند  
بردن در مقابل دولتـهـاي فـاشـيـسـت و            
ديکتاتور جزيي از مکانيزم مبارزه براي 

ولـي  .   سرنگوني اين حـکـومـتـهـا اسـت          
ماجراجويي نظامي و تحميل جنگ بـه       
مردم در يک تـعـادل قـواي نـامـنـاسـب                
عمال به نفع جـمـهـوري اسـالمـي تـمـام              

  . ميشود
وقايع اخير در عـيـن حـال سـتـرون             
بودن جنبش ناسيوناليستي در کردستان 

سران حکومت اقـلـيـم       .   را نشان ميدهد  
کردستان عراق نه تنها عليه اپوزيسيون 
جــمــهــوري اســالمــي در حــد تــوان و               
ــم اســالمــي                ــا رژي مــقــدورات خــود ب

 بلکه از مـردم     ،همکاري کرده و ميکند   
. تحت حاکميت خود هم دفاع نميـکـنـد        

تمام جريانات ناسيوناليست اپوزيسيون 
جمهوري اسالمي مستقر در کردسـتـان       

 در مقابل اين سياسـت سـکـوت          ،عراق
نــهــايــت اعــتــراض شــان بــه        .   کــرده انــد  

قلدري جمهوري اسالمي اين بوده اسـت       
که چرا وارد خاک کردستـان عـراق شـده            
است و روستا هـا را تـوپ بـاران کـرده                

همه آنها در مـقـابـل مـمـاشـات              .   است
حــاکــمــان کــردســتــان عــراق و اهــداف           
جمهوري اسالمي مهر سکـوت بـر لـب           

زده و يا به شکلي تاييد آميز در مـورد           
سياست بارزاني و طالـبـانـي حـرف زده          

اين سياست نـاشـي از بـن بسـتـي               .   اند
است که اين جـريـانـات و کـل جـنـبـش                 

. ناسيوناليستي در آن قرار گرفته اسـت        
اين موضع جبونانه در ادامه سکوت و        
يا بد تـر از آن تـايـيـد سـرکـوب مـردم                    
معترض در شهرهاي کردستان  بوسيله      
بارزاني و طالباني افتضاح ديگري براي 

 .ب ميشود ناسيوناليسم کرد محسو

 بهروز مهرآبادي

 ...در مورد جنگ جمهوري اسالمي و 

 بــعــد از وعــده اصــالحــات شــاه             
مراکش و دادن تغييرات جزيي در قانون 
اساسي اين کشور، مردم بعد از گذشتن 
سه هفته از آغاز اصالحات حکومتـي،       

در رباط . دوباره دست به تظاهرات زدند
پايتخت مراکش تظاهراتـي بـا عـنـوان           
مخالفت با قانون اسـاسـي جـديـد ايـن              

 .کشور برگزار گرديد
از نظر مردم اصالح قانون اسـاسـي        
مشکلي از مردم را حل نـکـرده و آنـهـا             

هيچ اميدي به برگزاري انتخـابـات آزاد         
مردم خواهان قانون اساسـي     .   هم ندارند 

ديگري که در آن مطالبات اقشار فقير،       
بيکـاران و زنـان مـنـظـور شـده اسـت،                  

تظاهر کنندگان اعالم کرده اند . هستند
تا زمان ايحاد تغييرات بنيـادي تـر در           
سيستم حکومت در خيابانها خـواهـنـد       

ايـن  "   بـيـسـتـم فـوريـه        "   جـنـبـش      .   مانـد 
 !تظاهرات را سازماندهي کرده بود

٣از صفحه    

 
 !تظاهرات برعليه اصالحات حکومتي" مراکش
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ادامه تظاهرات ميليوني : سوريه
 !برعليه رژيم اسد

 ژوئـيـه بـزرگـتـريـن           ۲۲روز جـمـعـه       
تظاهرات بر عليه رژيم اسد در بـيـش از          

.  شهر بزرگ ايـن کشـور بـرگـزارشـد             ۱۵
خبرگزاريها از شرکت ميليونهـا نـفـر در           

بـه گـفـتـه       .   اين تظاهـراتـهـا خـبـر دادنـد           
ناظران اين بزرگتـريـن تـظـاهـرات مـردم              
برعليه رژيم از آغاز اعتراضات در چهار       
مــاه پــيــش بــود و خــواســت اصــلــي آن              

تعداد .   سرنگوني حکومت بشار اسد بود 
تظاهر کنندگان در شمال سوريه در شهـر        

 هزار نفـر، در درعـا        ۶۵۰حماه  بيش از     
 هـزار نـفـر ، در           ۵۵۰در جنوب بيش از     

ــر                   ــزور و در شــه ــرال ــر دي شــرق درشــه
 ۲۰۰قاميشلي بيش از يک ميـلـيـون و            
 ۴۰۰هزار نفر، در شهر حمض بـيـش از            

هزار و در منطقه مدان دمشـق، الذقـيـه           
در ساحل درياي مديترانـه صـدهـا هـزار           

 . نفر اعالم شد
حکومت سوريه کـه از سـراسـري و             
گسترده بودن تظاهرات مردم غافـلـگـيـر         
شده بود، دوباره تانکها را به خـيـابـانـهـا             
آورد و نيروهاي ارتش و نيروهاي لـبـاس          
شخصي را براي سرکـوب مـردم گسـيـل            

در جريان حمالت نيروهاي امنيتـي  .   کرد
 نفر از مردم کشته و دهـهـا         ۷در اين روز    

. نفر زخمي و صدها نفر دستگيـر شـدنـد          
بعد از پـايـان تـظـاهـرات هـا نـيـروهـاي                   
امنيتي اقدام به دستگيريـهـاي گسـتـرده         
اي در شهرهاي حمص، درعا، دمشـق و         
روستاهاي جبل الزاويه در اسـتـان ادلـب           

به گزارش ديده بـان حـقـوق بشـر             .   کردند
ســوريــه خــودروهــاي زرهــي ارتــش وارد         

و روستاهاي اطراف آن  "   السراجه" منطقه  
شهرهاي درعا و حمض کماکان  .   شده اند 

ــد              ــرار دارن در .   در مــحــاصــره ارتــش ق
شهـرکـهـاي اطـراف شـهـرهـاي درعـا و                 
حــمــض مــردم بــه فــراخــوان اعــتــصــاب          
عمومي جواب مثبت داده و صدها هزار     

. نفر در اعتصاب عمومي بسر مي برنـد       
قوانين منع آمد و شد در شهرهاي درعا         

تک تيرانـداز هـاي      . و حمض برقرار شده و    
وابسته به نيروهاي امنيتي بـاالي پشـت         

دسـتـگـيـرهـاي      .   بام ها مستقر شـده انـد       
گسترده در شهر حمص و درعـا و خـانـه             

در طول يک هفته بيش . گردي ادامه دارد
 نفرفقـط در شـهـر حـمـض بـراثـر                 ۵۰از  

اصابت گلوله نيروهاي ارتش کشته شـده        
با انتشار اخبار سرکوب رژيم سوريه      .   اند

و ادامه اعـتـراضـات، لـحـن کشـورهـاي              
غربي در محکوميت جنايات رژيم اسـد        

" احـتـمـال   " تند تر شده و سازمان ملل از         
جنايت بر عـلـيـه بشـريـت تـوسـط رژيـم                 
خبرداده و تـحـريـم هـاي گسـتـرده اي را                

. عليه حکومت سوريه اعالم کـرده اسـت     
ديکتاتوري اسد سياست سرکـوب خشـن      
و تمام عيار را با حمايت و پشتيباني بي   

. دريغ جمهوري اسالمي به پيش مي برد      
اصــالحـات و    " رژيـم بشــار اســد خــبـر از          

" تصويب قانون آزادي فـعـالـيـت احـزاب            
داده بــا ايــن خــيــال واهــي کــه مــردم و                

امـا  .   اعتراضات را مهار و کنتـرل کـنـد         
عمال نه سرکوب و کشتار و نه وعده هاي 
توخالي رژيم اسد، در عزم و اراده مـردم           
بـراي بـه زيـر کشـيـدن رژيـم اسـد اثـري                     

از آغـاز اعـتـراضـات از           .   نداشتـه اسـت    
 ۱۵۰۰چهار ماه پيش تاکنون دست کم        

 هزار نفر دستگير   ۱۲، بيش از      نفر کشته 
و دهها هزار نفر نـاچـار بـه تـرک مـحـل                  

  .زندگيشان شده اند
باز گشت روزهاي انقالب : مصر

 فوريه به ميدان التحرير
از اواســط هـفــتــه گــذشــتـه دوبــاره           
اعتراضات مردم برعليه دولت نظاميان 

هزاران نفر هر   .   در مصر آغاز شده است    
روزه در ميدان التحـريـر قـاهـره تـجـمـع               
کرده و خواهان آزادي زندانيان سياسي و 

. محاکمه سران رژيـم مـبـارک هسـتـنـد            
حکومت نظاميان هفته پيش مـردم را         
تهديد کرد  که  اگر ميدان الـتـحـريـر را             
تخليه نکنند، با آنهـا بـرخـورد خـواهـد            

در تــحــولــي ديــگــردر اثــر فشــار           .   شــد
اعــتــراضــات مــردم در قــاهــره دولــت            
نظاميان ناچار دست به ترميم کـابـيـنـه        

.  وزير دولـت را عـوض کـرد            ۱۴زده و   
و " راضي"دولت به اين اميد که مردم را 

راهي خانه هايشان کنـد، دوبـاره وعـده           
را "   اصالحات و بـرگـزاري انـتـخـابـات           " 

داد، اما هيـچـکـدام از ايـن اقـدامـات               
. نــتــوانســت مــردم را راضــي نــمــايــد             

گروههاي جوانان و جريـانـات راديـکـال          
وهواداران ادامه انقالب دوباره فراخـوان      

 جوالي را    ۲۳تظاهرات براي روز شنبه     
ــد ــراخــوان               .   دادن ــن ف ــه اي ــاســخ ب در پ

تظاهرات هزاران نفري مردم از مـيـدان          
تحرير به طرف وزارت دفاع ايـن کشـور          

 .آغاز شد
 مردم خواهان ادامـه مـحـاکـمـات          
مقامات دولت مبارک،آزادي زنـدانـيـان       

سياسي و برقراري آزاديـهـاي سـيـاسـي            
نــيــروهــاي ارتــش بــا      .   فــوري هســتــنــد   

سازماندهي دار و دسـتـه هـاي اراذل و             
اوباش وابسته به باندهاي  ارتـش و در            
حمايت نيروهـاي ارتـش بـه تـظـاهـرات              

در جـريـان حـمـالت         .   مردم حمله کردند  
ارتش وباندهاي وابسته به آنها، بيش از       

ناظـران  .    نفر از مردم زخمي شدند ۲۰۰
معتقدند که اين بـزرگـتـريـن و خـونـيـن               
ترين تظاهرات بر عليه دولت نظامـيـان        
بعد از سرنگونـي رژيـم مـبـارک درمـاه              
فــوريــه امســال بــوده و حــتــي شــعــار               
ســرنــگــونــي حــکــومــت نــظــامــيــان در         

ــد                 ــه گــوش مــي رســي ــظــاهــرات ب . ت
سازماندهندگان ايـن اعـتـراضـات کـه            
هسته اصلي آن در ميدان التحرير قاهره 
مي بـاشـنـد، اعـالم کـرده انـد کـه در                    
روزهـاي آتـي نــيـز دسـت بــه بــرگــزاري               
تظاهراتهاي مشـابـه  زده و بـه دولـت                 
نظاميان حالي خواهند کرد که انـقـالب        
ناتمام مردم مصر کمـاکـان مـي تـوانـد           

رويارويي انقـالب و     .   ادامه داشته باشد  
دولت ضد انقالب نظامي مصـر ادامـه         

  .دارد
تظاهرات ضد حکومتي : بحرين

 !ادامه دارد
چهار ماه بعد از آغاز اعـتـراضـات         
مردم بر عليه رژيم اين کشورو سرکـوب         
وحشيانه مردم، ماه قبل رژيـم بـحـريـن           

نمايندگان "اعالم کرد که حاضر است با 
ــ مـنـظـور گـروهـهـاي            "   احزاب مخالف 

اسالمي شيعه که مستقيما از جمهوري 
اسالمي دستور مي گـيـرنـد ــ مـذاکـره              

را نـاکـام     "   دشمـنـان بـحـريـن       " نمايد، تا   
احزاب و جريانات اسـالمـي از         .   نمايند
کـه حـزب      "   حزب الوفاق بـحـريـن      " جمله  

اسالمي شيعه و وابستـه بـه جـمـهـوري             
اسالمي مي باشـد وارد مـذاکـره بـراي             

بـعـد از     .   گرفتن امتيازاتي از رژيم شـد      
چند دور مذاکره، آن هـم در حـالـي کـه               
ــعــاد               اعــتــراضــات ادامــه داشــت و اب
سرکوبها گسترده تر گرديد، ايـن حـزب          
مجبور شد فعال از مذاکره بـا رژيـم آل             

تغيير سياسـت ايـن     .   خليفه دوري جويد  
حزب مستقيما نتيحه فشار اعتراضات 

دولت بحرين در . مردم در خيابانها  بود
اقدامي ديگر و براي آرام کـردن اوضـاع       
تعدادي از زندانـيـان وابسـتـه بـه حـزب               
الوفاق را از زنـدان آزاد کـرد و دوبـاره                 

. وعده تغييراتي به نفع اين جـريـان داد          
بدين ترتيب اين حزب عمال وارد زد و            
بند با رژيم بحريـن شـده و تـالش دارد               
براي خـودش مـوقـعـيـتـي دسـت و پـا                   

بـعـد از چـنـد هـفـتـه سـکـون و                    .   نمايد
آرامش نسبي از دو هفته پـيـش دوبـاره           
تظاهرات ها بر عليـه رژيـم آل خـلـيـفـه                

اين بار بـازمـانـدگـان و       .   آغاز شده است 
خانواده هاي کشته شدگان اعتـراضـات       
چند ماه گذشته به همراه جوانان بحريـن      
فراخوان تظاهرات داده و بديـن تـرتـيـب           
دور ديــگــري از اعــتــراضــات را آغــاز            

 ژوئـن هـزاران      ۲۶روز سه شنبه    .   کردند
نفر ضمن شرکت در تظاهرات خواستـار      
اقدام عليه کساني شدند که در سرکوب       
مــردم درجــريــان تــظــاهــراتــهــاي ضــد           
حکومتي در چنـد مـاهـه اخـيـر دسـت               
داشته و دهها نفر را کشته وهزاران نـفـر        

رژيـم بـحـريـن       .   را دسـتـگـيـر کـرده انـد            
مــجــبــور شــده بــود در اثــر فشــار                      
اعتراضات و مـبـارزات مـردم، بـويـژه             
بازماندگان و خانواده هاي کشته شدگان 

 نـفـره اي       ۵و دستگير شدگان کـمـيـتـه          
تشکيل بدهد تا درباره نقش نـيـروهـاي          
امنيتي دولتـي در سـرکـوب خشـونـت             

ايـن  .   آميز اعتراضات تـحـقـيـق نـمـايـد           
کميته بعد از چند هفته اعالم کـرد کـه            
گزارش مورد نظر تا ماه اکـتـبـر آمـاده             

اين تظاهرات در اعـتـراض       .   خواهد شد 
به عـدم پـاسـخـگـويـي ايـن کـمـيـتـه و                     
طــوالنــي بــودن پــروســه رســيــدگــي بــه           
جنايات حکومت و نيروهاي امـنـيـتـي          

تظاهرکنندگـان خـواهـان      . برگزار گرديد 
معرفي فوري عامالن و آمـران کشـتـار          
مردم بـوده و اعـالم کـرده انـد کـه در                    
روزهاي آينده نـيـز بـه اعـتـراضـاتشـان               

 .ادامه خواهند داد
جنگ مخالفان با رژيم : ليبي

قدافي و بمباران ناتو ادامه 
 !دارد

آخرين خبرها از ليبي حاکي از اين       
است که نيروهاي مـخـالـف قـذافـي بـه               
حـــمـــالت خـــود شـــدت داده انـــد و                  
پيشرويهايي بـه طـرف پـايـتـخـت ايـن                

در سطح بين المـلـلـي       .   کشور داشته اند  
دولتهاي بيشتري شوراي موقت ليبي را 

از جـملـه دولـت        .   برسميت شـنـاخـتـنـد       
بريتانيا در يک اقدام ديپلمـاتـيـک تـمـام            
کارکنان سفارت ليبي را از ايـن کشـور        
اخراج کرد و شـوراي مـوقـت لـيـبـي را                
بعـنـوان دولـت بـرسـمـيـت شـنـاخـت و                   
ساختمان سفارت را در اختيار آنها قرار     

همانگونه کـه هـمـگـان مـيـدانـنـد              .   داد
اعتراضات و انقالب مردم ليبي مسيـر     
کامال متفاوت تر از انفالبات مصـر و          
تونس و ساير کشورها منطقه در پـيـش     

درروزهاي آغازين انقالب، مردم . گرفت
در جمعيت هايي صدها هزار نـفـري بـه           

هــمــزمــان کــه رژيــم        .   مــيــدان آمــدنــد    
موجوديت خود را در خطر ديد، به ابعاد 
سرکوب ها  و وحشيگري در سـرکـوب           

در يـک    .   انقالب مردم شـدت بـخـشـيـد          
تعرض مردم و مخالـفـان رژيـم قـدافـي             
موفق شدند  بخش هـايـي از کشـور را              

تحت کنترل خود گرفته، مسلح شـده و          
جنگ بـراي سـرنـگـونـي رژيـم را آغـاز                 

بعـد از گـذشـت سـه هـفـتـه از                  .   نمايند
جنگ مردم و مخالفان با رژيم، ناتو بـه      

از مـخـالـفـان و بـراي            "   حـمـايـت   " بهانه  
يکـسـره کـردن کـار رژيـم قـذافـي وارد                  

مـخـالـفـان     .   جنگ با رژيـم لـيـبـي شـد            
قدافي ضمن استقبال از اين اقدام نـاتـو         
موفق شدند بخش هـايـي از کشـور را              
تحت کنترل خود گرفته و بطور دوفاکتو 

نـاتـو بـه بـهـانـه           .   دولت تشکيل بدهنـد   
جلوگيري از سرکوب مردم ليبي توسط      
رژيم قذافي، بمباران ليبي را از سه مـاه         

بعد از چهار ماه کـه از        .   پيش آغاز کرد  
آغاز انقالب در ليبـي مـي گـذرد، يـک            
جنگ تمام عيار ميان رژيـم قـذافـي و             

شمار .   نيروهاي مخالف در جريان است    
. نامعلومي در اين جنگ کشته شده اند

حکومت قدافـي بـا تـمـام سـبـعـيـت و                  
درندگي به سرکوب مردم و مـخـالـفـان            

نيروهاي ناتو هر روز بـه       .   پرداخته است 
مناطق تحت کنترل رژيم حمله کـرده و          
بمباران پايتخت اين کشور تقـريـبـا هـر           

مخالفان دولت در شهر .   روز ادامه دارد  
بنغازي که مرکزشان است دولت سـايـه         

ايـن دولــت کــه بــه        .   تشـکــيــل داده انــد     
مـعـروف شـده،      "   شوراي انتقالي ليـبـي    " 

کنترل بخش هايي از کشور را در دست        
گرفته و از طرف آمريکـا و کشـورهـاي         

. غربي به رسميت شنـاخـتـه شـده اسـت           
بـر اسـاس     .   جنگ در ليبي ادامـه دارد       
 هزار نفر   ۱۰گزارشات تا کنون بيش از      

رژيم قذافي چندين شهر    .   کشته شده اند  
در مناطق . را با خاک يکسان کرده است

تحت کنترل نيروهاي قدافي هزاران نفـر       
. از مردم در حين فرار قتل عام شده اند        

جنگ در اطـراف شـهـرهـاي مضـراتـه،             
هيچ کدام از . بريگا به شدت ادامه دارد

طرفين موفق نشده اند به لحاظ نظامي  
جـنـگ ادامـه      .   به پيروزي دست يـابـنـد       

دارد در اين ميان صدهـا هـزار نـفـر از               
رژيـم قـذافـي      .   مردم ليبي آوار شده انـد      

فعال سر کار است و دست به هر جنايتي 
دولتهاي اروپايي و آمريکا در     .   مي زند 

صدد پيدا کردن راههايي براي کشانـدن       
قذافي به پاي ميز مذاکره با مخالفان بر 
آمده اند که تا تاکنون نتيجـه اي نـداده            

در حال حاضر جـنـگ، بـمـبـاران            .   است
هاي ناتو و گرسنگي و کمبود مايحتاج 
اولـيـه و نـبـود امـکـانـات پـزشـکـي و                     
درمان، زندگي را براي مردم تبديـل بـه           

  .جهنمي کرده است
 ! يمن و تهديد جنگ داخلي

در يمن بعد از فرار دو مـاه پـيـش         
صالح ديکتاتور اين کشور معاون وي      

 بازتاب هفته
 

 انقالبات منطقه در يک نگاه

 محمد شكوهي   

٦صفحه    

 



 6 ١٣٩٠ مرداد ٧ انترناسيونال 

برگزاري دادگاههاي چند دقيقه اي،      
بدون وکيل مدافع، بدون آيين دادرسي و        
به شيوه محاکمات عصـر حـجـري امـام            
علي، اشـد مـجـازات بـا هـدف عـبـرت                 
گيري سايرين را مي توان شيوه مـتـداول          
دستـگـاه قضـاوت جـمـهـوري اسـالمـي               

به هميـن شـيـوه حـکـم نـابـودي              .  دانست
دهها هزاران نفـر در ايـن مـحـکـمـه هـا                  

جـرم اکـثــريــت آنــهــا       .   صـادر شـده اســت      
انديشيدن، خـوانـدن، نـوشـتـن و اظـهـار               
عقيده کردن بوده است و تعداد بيشماري       
به تحمل ضربات شالق و ساير شکـنـجـه          
هاي اسالمي، قطع اعضاي بدن و زنـدان        

حـتـي چـنـديـن تـن از             .   محکوم شده انـد  
وکالي مدافع بخاطر دفاع از مـتـهـمـان            
آنهم بر مبناي قوانين رسمي خود رژيـم،         

. شکنجه شده و در زندانها بسر مي برنـد        
تعداد زيادي از کودکان با فرمان مجتهد 

، اعدام شده   " مکارم شيرازي " هايي نظير   
و يا بهترين سالهاي زندگـي خـود را در             

فرمايشات اين آيـت    .   زندانها گذرانده اند  
شعبه قضـايـي بـه       " اله  و تاکيد بر اينکه       

سبک دادگاههاي امير مومنان علـي بـا         

حضور چند مـجـتـهـد شـجـاع تشـکـيـل                
اما مي تـوان    .   ، چيز تازه اي نيست    " شود

آن را تصوير گـويـاي سـيـمـاي سـيـسـتـم                 
قضائي رژيم و تالش براي تشديد فضاي       

مــکــارم  .   ســرکــوب و ارعــاب دانســت          
اسـالمـي   "   مجـلـس مـحـتـرم       " شيرازي از   

خواهان حـل مشـکـالت قـانـونـي بـراي                
رسميت دادن به سيستم قضايي مـتـداول        

 . در نظام اسالمي است
قاچاق مواد مخدر، دزدي، تـجـاوز،       
قتل و بسياري ديگر از ناهنجـاري هـاي          
اجتماعي پديده هـايـي هسـتـنـد کـه در               
جمهوري اسالمي ابعاد بسيـار گسـتـرده         

رژيمـي کـه خـود پـرونـده            .   تري يافته اند  
صدها هزار قتل عمد دولتـي و تـرور را             

. دارد، عمال مروج قتل وجـنـايـت اسـت           
فقر، اسـتـيـصـال و شـرايـط دهشـتـنـاک                 
اجتماعي بـازار مـنـاسـبـي بـراي مـواد                
مخدر فـراهـم کـرده اسـت و بـر اسـاس                   
گزارشات انتشار يافته سر نـخ واردات و        
عرضه مواد مـخـدر در دسـت سـرداران             

ايـن بـار     .   سپاه و سردمداران رژيـم اسـت       
شخص احمدي نژاد نيز که خود يـکـي از           
پاسداران قديمي اسـت و سـر و تـه ايـن                 
ارگــان را خــوب مــيــشــنــاســد بــه ايــن               

. قاچاقچي گري سپاه اعتراف کرده اسـت      
ترويج فرهنگ عقب مانده و لمـپـنـيـسـم           
اسالمي، زمينه پديـده هـايـي هـمـانـنـد              

. زورگيري و تجاوز را فراهـم کـرده اسـت           
رژيم خود بخـش زيـادي از  دسـتـجـات                
اوبــاش و لــمــپــن هــا را بــراي ســرکــوب             
مبارزات مردم و ايجاد فضـاي وحشـت،        

پرونده بسـيـاري     .   سازماندهي کرده است  
از جناياتي که اين دستجات انـجـام داده          

 .اند هيچوقت باز نشده است
در راستاي سخنان مکارم شـيـرازي        
سخنگوي قـوه قضـائـيـه غـالمـحـسـيـن               
محسني اژه اي در شانزدهميـن نشـسـت          

قوه قضـائـيـه مصـمـم        :  " خبري خود گفت 
است با جرايم خشـن و خـاص هـمـانـنـد                
تجاوز، آدم ربايي و تجاوز به عـنـف کـه             
امنيت جامعه را مخـتـل مـي کـنـد بـه                

ديـوان  . . . . .   صورت جـدي بـرخـورد کـنـد          
عالي کشور موظف شد شعبات ويژه اي       
را براي رسـيـدگـي خـارج از نـوبـت ايـن                   

رژيمـي کـه خـود        . "   پرونده ها تعيين کند   
موجب اصـلـي تـمـام نـاهـنـجـاري هـاي                 
اجتماعي است نمي تواند حل کنـنـده آن          

اگر قرار باشد که فـروشـنـدگـان         .   ها باشد 
مواد مخدر، قاتالن، متجاوزان و دزدان       
محاکمه شوند، اول بايد از آيت اله هـاي          
مــيــلــيــاردر، ســرداران ســپــاه، اعضــاي          
مجلس اسـالمـي، وکـال، گـردانـنـدگـان              
سيستم قضايي و تمام دسـت انـدرکـاران          

دزدي يـا پـخـش مـواد          .   نظام شروع کرد  
. مخدر مسئله جمهوري اسالمي نيسـت     

از نظر حـکـومـت اسـالمـي مـردم هـمـه                 
زن بودن، جوان بـودن، کـارگـر         .   مجرمند

خواهـان  .   بودن و دانشجو بودن جرم است     
آزادي، برابري، شادي و رفاه بودن نيـز از          
جرايم ديگري هستند که با مجـازاتـهـاي         

 . اسالمي پاسخ مي گيرند
همانطور که مکارم شيـرازي گـفـتـه          
است نظام قضاوت اسـالمـي بـر ايـجـاد              
ارعاب و بر مبناي انتقام کشي و سـنـن            

. عقب مانده عصر حجري اسـتـوار اسـت         
اين نظام خواهان اعمـال اشـد مـجـازات            

تا سايرين عبرت بگيرند و حساب  " است  
بـي رمـق     " آنچه که اين مجـتـهـد      " .   ببرند
دادگاهها مي نامد، مالحظـات و    "  بودن

ظاهر سازي هايي است که رژيم بـخـاطـر          
فشار افکار عمومي مردم دنـيـا، وجـود         
قوانين بين المللي و يا بـه قـول خـودش               

، ناچار اسـت    " نظام ناسالم قضايي غرب   " 
سخنان اين آيت اله بار ديگر      .   انجام دهد 

اين واقعيت را نشان مي دهد که دستگاه 
قضاوت اسالمي  قـرن هـا از سـيـسـتـم                 
قضايي رايج در دنياي امـروز و بسـيـار             
دورتر از شيوه انساني و سوسيـالـيـسـتـي          
پرداختن به مشکالت و رفتارهاي آسيب      

  .زننده به زندگي اجتماعي است
 ساله توسط ۸اعدام کودک 

 طالبان
کـودک  !   جنايتي تازه و تکان دهـنـده     

 ساله اي توسط نيروهاي طالبان اعدام    ۸
آنها اين کودک را ربودند و از پدر او         .   شد

که يک پليس محلي است خواستـنـد کـه           
در ازاي آزادي پسرش خود را به طـالـبـان       

پس از اينکه او درخـواسـت         .   تسليم کند 
طالبان را نـپـذيـرفـت، کـودک را بـه دار                  

به گفته مقامات افغان بـخـش        .   آويختند
هــايــي از واليــت هــلــمــنــد در جــنــوب              
افغانستان در کنترل نيرو هـاي طـالـبـان            

اين اولين بار نيست که نـيـروهـاي         .   است
طالبان دست به چـنـيـن جـنـايـاتـي مـي                

انــتــشــار صــحــنــه هــاي اعــدام و         .   زنــنــد
شکنجه توسط نيروهاي طالبان، توحـش      
بي حد و مرز آنها را به مردم جهان نشان          

ايـن اولـيـن بـار نـيـسـت کـه                 .   داده اسـت  
کودکان قرباني قوانين اسالمي طـالـبـان         

 ۱۳۸۶در زمســتــان سـال        .   مـي شــونــد   

 سـالـه اي بـجـرم جـاسـوسـي                ۱۲کودک   
در تابستان .   توسط آنها بدار آميخته شد    

 ساله اي بجرم ۷سال گذشته هم پسر بچه 
حمله به مـدارس و      .   جاسوسي اعدام شد  

کشتار کـودکـان، مسـمـوم کـردن دانـش              
ــراي                ــاده از کــودکــان ب ــف آمــوزان، اســت
عمليات انتحاري نمونه هاي کوچکي از       
جنايات طالبان است که انتـشـار يـافـتـه            

 . است
در پشت بند و بسـت و کشـمـکـش              
هاي داخلي رژيم افـغـانسـتـان، حـمـايـت             
ارتش و دولت پاکستان از طالبـان و بـن            
بسـتـي کـه آمـريـکــا و مـتـحــدانـش در                   
افغانستان گرفتار آمـده انـد، ايـن مـردم            
افغانستان و بويژه کودکـان هسـتـنـد کـه             
بيشترين صدمات را مـي بـيـنـنـد و در               
چنبره روساي قبايل، گروههاي مسلـح و      
ــروريســت اســالمــي و در مــعــرض                  ت
تهاجمات نيروهاي آمريکا و متحـدانـش       

در حالي که دستجات طـالـبـان         .   هستند
بايد دستگيـر و مـورد مـحـاکـمـه قـرار                 
بگيرند، اخبار مذاکرات آمريکا و دولـت      
افغانستان بـا آنـهـا و سـودهـاي مـالـي                  
هنگفت آنها از حضور نيروهاي خـارجـي        

وقـايـع   .   در افغانستان منتشر مـي شـود       
چند سال اخير اين واقعيت را نشـان داده          
است کـه نـه دولـت کـرزاي و شـيـوخ و                     
روساي قـبـايـل و نـه حضـور نـيـروهـاي                  
آمريکا و متحدانش مي تواند کمکي به        

فـقـط قـدرت      .   حال کودکان افـغـان کـنـد        
گيـري جـنـبـش سـکـوالر، آزاديـخـواه و                 
برابري طلب مي تواند ضامن خـالـصـي          
کودکان، زنـان و مـردم افـغـانسـتـان از                 

  .*توحش و ارتجاع اسالمي باشد

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
مجتهدين "دادگاههاي علي و 

 نيز ديگر اثر ندارد" شجاع

ميدهم که تازماني که يک دست غيبـي    
اي وجود دارد که هنوز کـار مـيـکـنـد،              
اصولگرايان شکست نخواهند خـورد و       
اين دست هرکه را که ايشان بخواهـد از         
صندوق بيرون ميکشد و بـرنـده اعـالم            

اما روشن است که اين نمايش .  ميکند
انتخاباتي نيز به حاد شدن نزاعها کمک       

طرفداران جنبش کذايي سبز به . ميکند
تقال افتاده اند که شرکت خودرا وثـيـقـه           
آزادي موسوي وکـروبـي قـرار دهـنـد و              
شرکت خود در اين نمايش انتخاباتي را       

احمدي .   به آزادي آنها مشروط کرده اند     
نژاد و باند مشـايـي آنـطـور کـه گـفـتـه                   
ميشود از مدتها قبـل در حـال تـدارک             
دســت بــاال پــيــدا کــردن در نــمــايــش               

و بقيه اصولگـرايـان     .   انتخاباتي هستند 
يعني جناح طرفدار خامنه اي نيز هنوز  
قادر به يکدست کردن صفوف خـود بـر           

 . سر انتخابات نشده اند
به اين ترتيب اين بازي انتـخـابـاتـي         

نيز به حادتر شدن نزاعها کمک خـواهـد          
تالش خامنه اي براي وصله پيـنـه        .   کرد

هـيـئـت حـل       " کردن نزاعها و برپا کردن       
دست و پازدني مضحک بـراي      "   اختالف

بهم آوردن شـکـافـهـا در آسـتـانـه بـازي                 
اين هيئت در واقع قرار . انتخاباتي است

است در يک تالش براي سـازش، سـهـم            
جــنــاحــهــاي مــتــنــازع در انــتــخــابــات          
اسفندماه را از هم اکنون تعيين کند تـا         
مشکل و معضالتي نظير آنچه در سال       

 صورت گرفت و جمهوري اسـالمـي        ٨٨
. را تا لبه سقوط کامل برد پيش نيـايـد         

اما مساله اين است که مـردم در سـال            
.  نـيـسـتـنـد       ٨٨ ديگر آن مردم سال   ٩٠

مردم قطعا تـالش مـيـکـنـنـد کـه ايـن                 
انتخابات کذايي را نيز بر سر جمـهـوري         

اما با اين تفاوت    .   اسالمي خراب کنند  
که اين بار بسيار بعيد اسـت کـه هـيـچ               
جناح و دار و دسته حکومت قادر شـود        

. حرکت مردم را کند و يا کـنـتـرل کـنـد             

مردم کـاري بـه انـتـخـابـات حـکـومـت                 
اما به جمهـوري اسـالمـي کـار           .   ندارند
عميق تر شدن شکافها همانگونه . دارند

که هميشه نشان داه است فضا را بـراي         
با اين .  به ميدان آمدن مردم باز ميکند 

تفاوت که اين بار مردم از همان ابتدا با      
پرچم سرنگوني قدم به ميدان خـواهـنـد          
گذاشت و کل جناحهاي حکومت را زير 

تحليال ميتوان . ضرب قرار خواهند داد
برآورد کرد که خيـزش بـعـدي مـردم از              

 ٨٨آنجايي شروع ميشود کـه در سـال          
يعني با شـعـار مـرگ بـر           . فروکش کرد 

حکومت اسالمـي   " جمهوري اسالمي و    
اين پاسخي است که مردم ". نميخواهيم

بايد به جمهوري اسالمي بدهنـد و کـل        
جناحها و دارودسته هاي حـکـومـت را           

. زير ضـرب انـقـالب خـويـش بـگـيـرنـد                
ــعـــه و مشـــخـــصـــات              فضـــاي جـــامـ
اعتراضاتي که صورت مـيـگـيـرد ايـن            
خوش بيني را تقويت ميکند که به ايـن      
سرنگوني طلبـي هـمـه جـانـبـه تـا حـد                  

 .*  زيادي اطمينان داشته باشيم

...انتخابات نمايشي،   

به همراه ارتش زمام امور را به دسـت          
مـعـاون صـالـح رئـيـس           .   گرفته اسـت   

ــده اســـت                 ــور شـ ــن کشـ . دولـــت ايـ
تظاهراتهاي موافقان و مخالفان رژيم     

خـبـري از وعـده        .   کماکان ادامه دارد   
هاي داده شده در مورد انتخابات آزاد 

در بخشهاي حنوبي اين کشور . نيست
جريانات تروريسـت اسـالمـي شـيـعـه            
وابسته به جمهوري اسالمي، جـريـات       
تروريستي القاعده و قوم گراها  دست 

خطر بوجود آمدن . به تحرکاتي زده اند
وضعيتي مشابه ليبي، يعني علطيدن 

. در گرداب جنگ داخالي جدي اسـت       
دار و دسته هاي دولتي به همراه ارتش 
خود را آمـاده مـي کـنـنـد بـه بـهـانـه                    
مبارزه با تروريستها و خرابکاران، بـه    

. ايــن بــخــش يــمــن حــملــه نــمــايــنــد             
تظاهراتهـاي مـخـالـفـان و مـوافـقـان               

. روزهاي جمعه هر هفـتـه ادامـه دارد        
اوضاع يمن حتي تيره و تار تر از ليبي 

دولـت مـي گـويـد         .   به نظر مـي رسـد       
انقـالب تـمـام شـده، مـردم بـه خـانـه                   
هايشان برگردند و مـنـتـظـر بـرگـزاري            

اگر چـه ديـکـتـاتـور         .   انتخابات باشند 
يمن فرار کرده و لي نظام هنوز بـاقـي           

اين خطر وجود دارد که جنبـش       .   است
انقالبي مردم به دليل نبود نيـروهـا و          
احزاب راديکال و انقالبي، در البـالي        
اختالفات قبيله اي و قومـي و خـطـر            
قدرت گيري جريانات اسالمي قرباني    

اينکه آيـا انـقـالب مـردم يـمـن              .   شود
خواهد توانسـت يـکـبـار ديـگـر و بـا                 
قدرت و خواستهاي روشن و مـردمـي         
دوباره به ميدان بـيـايـد، هـنـوز زيـاد               

دست بدست شدن قدرت . روشن نيست
دولتي بين بانـدهـاي دولـت قـبـلـي و               
ارتـش و دار و دســتـه هــا و روســاي                 
قبايل، آينده و افق انقالب مردم يمـن        

 .   را ناروشن تر از هميشه کرده است

١از صفحه   ... انقالبات منطقه در يک نگاه ٥از صفحه     
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 .   اين نوع سئواالت است
قبل از هر چيز بايد گـفـت کـه ايـن              
نوع نظرات بيسـابـقـه و ابـتـدا بسـاکـن                

مشخصا يک خصيصه   .   مطرح نميشود 
کارگر " گرايش معروف به خط پنج و يا        

از بـدو روي کـار آمـدن رژيـم              "   کارگري
جمهوري اسـالمـي تـا امـروز دفـاع از               

دفاع از بـنـي   .  جناحهاي رژيم بوده است 
صدر، از رفسنجاني و از خاتمي و خـط         
دو خرداد در کارنامه اين گرايش ثـبـت           

بهانه هم هميشه ايـن بـوده اسـت         .   است
که اين جناحها ميخواهند و ميتوانـنـد         
شرايط را متعـارف کـنـنـد و سـرمـايـه                
داري را رشــد بــدهــنــد و ايــن بــه نــفــع               

در دوره هـاي قـبـل ايـن           .   کارگران است 
، " سرمايه داري متعارف" نوع مدافعين  

بهمراه  جناح مربوطه سرشان به سـنـگ    
بهمـيـن   .   خورد و به حاشيه پرتاب شدند     

دليل اين ديگاه في الحـال رسـوا و بـي              
اعتبار است و  بيشک مدافعيـن امـروز       
اين خط نيز بزودي به بايگـانـي سـپـرده            

اما نبايد اجازه داد دوباره زير . ميشوند
جنـاح  " آبي بروند و پس فردا در دفاع از         

 ! ديگري سر درآورند" متعارف کننده
آنچه امروز جديد است موقعـيـت         

رقت بار احمدي نژاد، سردار سـازنـدگـي         
اين حاميان اقتصاد مـتـعـارف، حـتـي            
درميان حکومتي ها و هم جناحـيـهـاي         

بـه دولـتـي دخـيـل          .   ديروز خودش است  
بسته اند که نمونه تمام عيار جنايـت و           
رذالــت و در عــيــن حــال جــبــونــي و                  

در .   استيصال جمهوري اسـالمـي اسـت       
اين شرايط   طرفداري از اين حکـومـت          
با پرچم کارگر پناهي  نـيـز بـه هـمـيـن                  

. ميزان رسوا و حقير و جـبـونـانـه اسـت             
خط و سـيـاسـت هـمـان اسـت امـا در                    
موقعيتي بسيار رسوا تر و رقت بار تـر          

 !   از گذشته
خصوصيت ديگر اين خـط حـزب           

خـط  .   گريزي و سـيـاسـت گـريـزي اسـت            
" پنجي ها ظاهرا ازينکه روشنـفـکـران          

بـراي کـارگـران حـزب         "   خارج از طـبـقـه      
درست ميکـنـنـد و سـيـاسـت تـعـيـيـن                  

اما دم خروس . ميکنند خيلي ناراحتند
آنجا بيـرون مـيـزنـد کـه ايـن سـيـاسـت                   
گريزي و  حزب ستيزي هميشـه  دامـن            
احزاب کمونيست راديکال و ضد رژيمي 
را گرفته است و اينان بـا جـنـبـشـهـا و                 
شــخــصــيــتــهــا و احــزاب بــورژوائــي و            
رفرميست حتي اگر بخشي از حکومت      
باشند هيچگاه مشکل چنداني نداشتـه      

سياست گريزي نوع خط پنـج خـود     .   اند

سـيـاسـت دفـاع       :   عيـن سـيـاسـت اسـت         
مستقيم و غير مستقيم از حکومت؛ و        
استقالل اينان از احزاب کمونيست خود    

وابستگي عمـلـي    :   عين وابستگي است  
و سياسـي  بـه احـزاب و جـنـبـشـهـاي                    

 . بورژوائي
اين خصوصيات در مورد مدافعين 
امروزي سرمايه داري متعارف به نـحـو        

.  بسيار عريان و بارزي بچشم مـيـخـورد        
جوهر حرف ايـنـان ايـنـسـت کـه وضـع                 
کارگران در دوره احمدي نژاد بهتـر شـده        

گويا کارگران صاحـب خـود رو           -است  
و طرح   -شده اند و خودشان خبر ندارند

حذف يارانه ها هـم طـرح خـوبـي اسـت               
چون به اقتصاد سر و سامان خواهد داد   
و موجب رشد سرمايه ها خواهد شـد و     
لذا وضع کارگران هم بهتر خواهد شد و       

عينا همين نـظـرات در مـورد          !  (   غيره
دوره خاتمي و نرمال کردن اقتصاد ايران 
و رشد سرمـايـه هـاي کـوچـک و غـيـره                  
مطرح شد که هم حزب مـا و هـم خـود               
واقعيت جواب دندانشکني به آنها داد و 

پاسخ ما به اين نـوع  ) .   بايگانيشان کرد 
نظرات همانست که بـه کـارگـرپـنـاهـان             
: دوخــردادي در زمــان خــاتــمــي داديــم          

بحران جمهوري اسالمي اساسا سياسي     
ايدئولوژيک است و هـيـچ        -اجتماعي  -

بخش و جناحي از جـمـهـوري اسـالمـي            
قادر به متعارف کردن سرمايه داري در       

نـــظـــري کـــه امـــروز       .   ايــران نـــيـــســـت    
کــارشــنــاســان اقــتــصــادي طــرفــدار               

در .   ( نئوليبراليسم نيز   به آن معترفنـد       
اين زمينه رجوع کنيد به مقالـه نـاصـر           

  چـو دزدي بـا چـراغ         " اصغري با عنوان     
در "   تـــر بـــرد کـــاال               آيـــد، گـــزيـــده      

اگـر    ) .   ١٦٥کارگرکمونيست شـمـاره         
کسي در دوره خـاتـمـي در ايـن مـورد                 

  ٨٨ترديدي داشت امروز بعد از تجربه   
و وضعيت بشدت بهم ريخته حکـومـت        

ميبايد     -حتي در ميان اصولگرايان     -
هر نوع شک و ترديـدش بـر طـرف شـده               

اما ظاهرا جهت گيري و گـرايـش   .  باشد
سياسي سخت جان تـر از ايـن حـرفـهـا                

امثال حزب تـوده و اکـثـريـت را             .   است
جان بجان کنيد باز با چار دست و پـاي           

. طرفداري از حکومت پائيـن مـيـايـنـد          
خط پنجي ها هم شرايط هر چـه بـاشـد             

رژيـم  "   جناح متعـارف کـنـنـده       " دفاع از   
 ! يادشان نميرود

اجازه بدهيد براي روشن شدن بهـتـر     
بحث فرض بگيريم واقعا سـيـاسـتـهـاي           
اقتصادي احمدي نژاد بتـوانـد مـعـضـل           

اقتصادي حکومت را حل کنـد و رژيـم           
بـقـول مـعـروف فـرض          .   متعارف بشـود  

سئوال اينست که   .   محال، محال نيست  
از اين فرض بايد چه نتيجه اي گـرفـت؟           
حمايت از دولت؟ تمکين و سـکـوت و            
منـتـظـر مـعـجـزات اقـتـصـادي دولـت                 
نشستن؟ کسي که حمايت و تمکـيـن و          
سکوت در قبال هر جناحي از بورژوازي 
که قادر به حل بحران و متعارف کـردن          
اقتصاد است را تجويز ميکند قاعـدتـا        
بايد در کنار تاچر و ريگان و سرکوزي و 

زيـرا هـمـه ايـنـهـا           !   کامرون قرار بگيرد  
راه . براي حل بحران راه حل واقعي دارند

حل واقعي از زاويه منافع طبقه سرمايه 
کسـي  .   دار و در چارچوب نظام سرمايـه      

که از اين راه حل بورژوائي دفاع ميکند 
قاعدتا بايد به کارگران اسپانيا و پرتغال 
و يونان و هر کشور بـحـرانـزده ديـگـري              
توصيه کند که اعتراض نـکـنـنـد و بـه              
سياست رياضت کشـي اقـتـصـادي تـن            

 !  بدهند
اين نه ربطي به کمونيسـم دارد و            

. نه حتي به رفرميسم و سنديـکـالـيـسـم          
. اين نئوکنسرواتيسم تمام عـيـار اسـت         

حتي سنديکاها و سنديکاليـسـتـهـا در           
اروپا و آمريکا در برابر اين خط اولـتـرا           

و هرکس خـود را      .   راست قرار ميگيرند  
نه حتي چپ و کمونيست بلکه مترقي و 
رفرميست ميداند در هر جاي دنيا  در        

 .   برابر اين خط ايستاده است
در جمهـوري اسـالمـي ايـن خـط               

ارتجاعي شکل عـريـان و تـهـوع آوري              
در ايـنـجـا حـکـومـتـي            .   بخود ميگيرد 

مجري طرح رياضت کشـي اقـتـصـادي           
است که از پنجه هايش خون ميچـکـد،         
نداها و  سهرابها را  به گلوـلـه بسـتـه و              
صدها نفـر را در کـهـريـزکـهـا بـه جـرم                    
مخالفت با حکومت مـورد وحشـيـانـه           
ترين  شکنجه ها و تجاوزها  قـرار داده     

آش چنان شور شده که جناحهـاي       .   است
مختلف از درون خود حـکـومـت مـدام            
دارند ابعاد جنايات و دزديهاي يکديگر 

دفاع از چنين حکومتي . را رو ميکنند
تحت لواي گشايش اقتصادي و خـودرو       

. دار شدن کارگران واقعا تهوع آور است       
با همين نوع استدالالت بود که بخشـي        
از جنبش کارگري در آلمان از فاشيـسـم         

هيتلر هم بـحـران     .   هيتلري دفاع ميکرد  
بورژاوزي آلمان را حل کـرد و اشـتـغـال             
ايجـاد کـرد، جـاده و اتـوبـان سـاخـت،                  
کارگران را صاحب فولکس واگن  کـرد،    

هاي آلمان آن زمان نـيـز        "   خط پنجي " و  
دقــيــقــا بــا هــمــيــن نــوع اســتــدالالت             
طــرفــداران امــروزي احــمــدي نــژاد بــه            

 . حمايت از هيتلر برخاستند
اين نوع صنفي گري، يعـنـي ديـدن          
کارگر نه بعنوان يک طبـقـه اجـتـمـاعـي             
بلکه بعنوان يک صنف تولـيـد کـنـنـده،             
يک خصوصيت هميشگي خـط پـنـجـي        

گوئي کـارگـر زنـدگـيـش          .   ها بوده است  
تنها به کارخانه و موقعيت اجتماعيش      
تنها به نيروي توليد کننده  در کارخانـه         
ها محدود ميشود، يعني دقيقا تـلـقـي         

گـوئـي   .   اي که بورژوازي از کارگـر دارد       
کارگر نه عضـو جـامـعـه اسـت، نـه از                  
سلطه مذهب بـر زنـدگـي خـود و تـوده                
مردم در رنج است و نه به تبعيض و فقر 
نابرابري اي که در جامعه بيداد ميکنـد   
اعتراضي دارد و  نه به ستم به زنان و نه 
ــدان و                       ــجــه و زن ــه اعــدام و شــکــن ب

. بيحقوقيهـاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي              
گوئي اگر حکومت بروي جـامـعـه تـيـغ            
کشيده باشد و خـون تـوده مـردم را در               
شيشه کرده بـاشـد بـاکـي نـيـسـت، سـر                 

البته ! مطالبات صنفي به سالمت باشد
در عالم واقع هميشه کارگران قربانـيـان        
اصلي چنين حکومتهاي سـرکـوبـگـري          

سي سال حاکميت جمـهـوري        -بوده اند   
اسالمي  نمونه گويائـي در ايـن مـورد             

اما حتي اگر  چنين هم نمـيـبـود       -است
بهتر شدن "باز کسي مجاز نبود به بهانه 

در برابر حکـومـتـي    "   وضع صنف کارگر  
که کل جامعه را به خون کشيده سر خـم          

 .   کند
اين حمايت از کارگر نيست ايـن            

ارتجاع بورژوائي در قالب کارگر زدگـي       
اين نـفـي هـويـت        .   و کارگر پناهي است   

اجتماعـي طـبـقـه کـارگـر، جـلـوگـيـري                 
ازحضور و قد علم کردن طبقه کارگر در 
عرصه سياست، و نفي مبارزه سيـاسـي        
اين طبقه براي قرار گرفتن در راس توده      
هاي محروم مردم و آزاد ساختن خود و        

و . همه جامعه از شر سرمايه داري است
در شرايط مشخص سياسي ايـران ايـن          
نگرش به معني تـمـکـيـن بـه يـکـي از                 
خونخوار ترين و جاني تـريـن دولـتـهـاي           
بورژوائي در تاريخ معاصر دنيا  و قـرار   
گرفتن در برابر جامعه ايست که در حال 

در جامعه اي نظيـر ايـران         .   انفجار است 
دستهاي بانک جهاني بخون مردم آلـوده      
است و حاميان سياستهاي توصيه شده       
بانک جهاني در اين  کشورها هر نـيـتـي         
داشته باشند عمال  در کـنـار مـاشـيـن              

 . جنايت دولتي قرار ميگيرند
ويژگي ديگر خط پنج و مدافعين        

سرمايه داري مـتـعـارف مـخـالـفـت بـا               
مجمع عمومي و شورا و آويزان شدن به        

دلـيـل هـم روشـن         .   سنديکاليسـم اسـت    

سنديکا شکل مشخص است کـه  .   است
ميتواند محملي باشد براي قانونگرائي     

. و اعتراض در چـارچـوب نـظـم فـعـلـي               
يعني آنچه دقـيـقـا از مـلـزومـات کـار                 
مدافعين ايـن يـا آن جـنـاح حـکـومـت                 

بعالوه سـنـديـکـا شـکـل         .   بشمار ميرود 
تشکيالتي بسيار مناسبي اسـت بـراي         
صنفي گـري و سـيـاسـت گـريـزي ايـن                  
گرايش، يا بعبارت بهتر دفـاع عـمـلـي            

و باالخره . اينان از سياستهاي بورژوائي
شکل فعاليـت سـنـديـکـائـي مسـتـلـزم               
مداخله فعال و هر روزه تـوده کـارگـران           
نيست و اين اجازه ميدهد فعالـيـن ايـن          
خط نظراتي که هيچگونه پايگاهـي در        
ميان توده هاي کارگر ندارد را از قـول            
کارگـران و بـعـنـوان مسـئـول و عضـو                  
هيات مديره و يا فالن مسئول اتحاديـه        
عنوان کنند و از پاسخگـونـي بـه تـوده             
کارگر حتي در بدنه تشکيالت متبوعه      

 . خود معاف باشند
ازينجا ميـتـوان بـا بـرهـان خـلـف                

بداليل اساسي ضديت اينان با شـورا و          
مـجـمـع    .   مجمع عمومي نـيـز پـي بـرد           

عمومي و شورا يعني دخالت مستقـيـم       
توده کارگر در امور هر روزه خود، يعني 
باز کردن راه بـراي پـيـشـبـرد مـبـارزات              
کارگري در شرايطي که امکان مـبـارزه         
قانوني نزديک به صفر اسـت و بـاالخـره            
شورا و جنبش شورائي يـعـنـي زمـيـنـه             

" غيرصنفي"ايجاد کردن براي مبارزات 
طبقه کارگر، از اعتراض به مضـحـکـه          
هاي انتخاباتي رژيم تا دفاع از جنـبـش         
زنان و جوانان و تا  قد علم کردن در اول    
ماه مه ها باشعار زنده باد سوسياليسم        
و تا دخالتگري در سرنوشت و سيـاسـت     

 . کل جامعه
مجموعـه ايـن عـوامـل بـروشـنـي              
داليل شوراستيزي و سنديـکـا پـنـاهـي            
خط پنج را توضيح ميدهد و نيازي بـه          

تنـهـا بـايـد       .   شرح و بسط بيشتر نيست    
اين را دوباره تاکيد کرد که خط دفاع از   
سياستهاي بانک جهاني، که يک شـکـل         
مشخـص بـروز خـط پـنـج در شـرايـط                  
امروز است، تماما در مـقـابـل مـبـارزه            

بـه    -سنديکائي و حتي سنديکاليستي   
شکلي که مثال اتحاديه ها در غرب در        
برابر طـرح ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي               

واقـعـيـت    .   قرار مـيـگـيـرد     -ايستاده اند 
اينست کـه جـمـهـوري اسـالمـي جـاي                 
چنداني براي مبارزه قـانـونـي در ايـران             
باقي نگذاشته اسـت و بـهـمـيـن دلـيـل                
سنديکاليـسـم در ايـران نـاگـزيـر اسـت                
بسيار راست تر از اتحاديه هاي غـربـي          
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در ايران  اگر کسي بخـواهـد        .   عمل کند 
حتي براي تحـقـق مـطـالـبـات صـنـفـي                
کارگران مبـارزه کـنـد بـايـد چـارچـوب                
قانوني را زير پا بگذارد و با دولت سينه 
به سينه بشود و اين مسـتـلـزم بـمـيـدان              
آوردن توده هاي کارگر و متکي شدن به      
تشکلهائي از نوع مجـمـع عـمـومـي و             

تــجــربــه مــبــارزات جــاري     .   شـورا اســت   
" خـودبـخـودي   " کارگري و شـکـلـگـيـري          

 -مجمع عمومي در دل اين مـبـارزات          
از جمله در تجربـه مـبـارزات کـارگـران              

دقيقا مـويـد ايـن واقـعـيـت              -هفت تپه 
 .  است

با اينحال بايـد حسـاب گـرايشـات           
ن جـنـاحـهـاي حـکـومـت را از                اطرفدار

بويژه بـايـد   .   مبارزه سنديکائي جدا کرد   
توجـه داشـت طـرفـداران سـيـاسـتـهـاي                
ــخــاطــر                 ــژاد  ب ــتــصــادي احــمــدي ن اق
سنديکاليسمشان نـيـسـت کـه بـه ايـن               

مساله برعـکـس   . مواضع درغلتيده اند 
است، سنـديـکـا پـنـاهـيـشـان از  خـط                   

" جناح متعارف کننده " سياسي دفاع از    
 . حکومت نشات گرفته است

از نقـطـه نـظـر جـنـبـش کـارگـري                   
امروز اين خط و سـيـاسـت در تـقـابـل                 
آشکاري با مـبـارزات و پـيـشـرويـهـا و                

. دستاورهاي اين جنبش قرار ميـگـيـرد       
آقاي رضا رخشان، که اين دوره مباحث       
با اظهار نظرات ايشان در دفاع از طـرح     

يارانه ها و احمدي نژاد شروع شد، خود        
بر شانه مبارزات کارگران هفـت تـپـه و          
اتحاديه اي که حـاصـل ايـن مـبـارزات              
بوده است قرار گرفته اسـت و مـواضـع             
امروز ايشان در واقع پشـت پـا زدن بـه              

بر سـر شـاخ      .   اين سابقه مبارزاتي است   
ايشـان يـکـي از        !   نشسته و بن مـيـبـرد       

افـتــخــارات خــود را آرام نــگــهــداشــتــن          
امـا اگـر در       !   کارگران هفت تپه ميداند   

اين حرف واقعيتي بـاشـد حـاصـل ايـن              
آرامش نه تحقق مطالبات و بلکه پـس          
گرفتن هـمـه دسـتـاورهـاي تـا کـنـونـي                 
کارگران هفت تپه بوسيله رژيـم خـواهـد          

نه تنها در هفت تـپـه بـلـکـه هـمـه                .   بود
دستاورهاي تا کنوني جنبش کارگري از 
جمله شکل گيري تشکلها و نهادهـائـي        
از فعالين کارگري با هدف متحد کردن       
ــده شــدن                    ــو ران ــجــل ــارگــر و ب ــوده ک ت
شخصيتهاي شناخته شـده در جـنـبـش           
کارگري و در يک کالم هويت و تعـيـنـي           
که امروز جنبش کارگري در ايران کسب 
کرده است همه حاصـل فـعـالـيـت خـط              
راديکال و سازش ناپذير کمونيستي در       
اين جنبش است و نه سياستهاي راسـت       
صــنــفــي گــرايــانــه و ســازشــکــارانــه بــا          

اين سياستـهـا در      .   جناحهاي حکومتي 
ميان کارگران، در بستر اصلي جـنـبـش         
کارگري و  در نـهـادهـا و تشـکـلـهـاي                   
کارگري از جمله خود اتحاديه هفت تپه        

اما از آنجا که اين خط . پايگاهي ندارد
ميتواند با فراغ بال نظرات پرو رژيـمـي          
اش را مطرح کـنـد و فـعـالـيـن چـپ و                    
ــري                ــارگـ ــبـــش کـ ــنـ ــال در جـ ــکـ راديـ
محدوديتهاي زيادي در مقابله علني با 
اين خط دارند  وزن و مـوقـعـيـت ايـن                  
گرايش بسيار بيـشـتـر از آنـچـه واقـعـا                

از هـمـيـن رو        .   هست به نـظـر مـيـرسـد          
مقابله نظري بـا ايـن گـرايـش عـمـدتـا                 
بعهده کمونيستهاي خارج از ايران قـرار       

بايد در اين زمـيـنـه بـيـشـتـر          .     ميگيرد
منزوي کردن و حاشيـه  .   نوشت و قلم زد   

اي کردن اين گرايـش هـدفـي اسـت کـه               
حزب ما ميتواند و وظيفـه دارد نـقـش            
تعيين کـنـنـده اي در تـحـقـق آن ايـفـا                     

 .ميکند
الزم اســت در خــاتــمــه در مــورد              

جنـاح مـتـعـارف       " حاميان خط دفاع از     
حکومت در مـيـان مـحـافـل و             "   کننده

" بـه نـقـطـه تـه خـط            " نيروهاي چپي که     
. رسيده اند  نـيـز تـوضـيـحـاتـي بـدهـم                  

نظرات مطرح شـده اخـيـر از زبـان يـک                
فعال کارگري با استقبال ايـن جـمـاعـت          
روبرو شد باين دليل که اين نـيـروهـا از             

عده اي از     -لحاظ سياسي مدتهاست  
دوره اول رياست جمهوري خاتمي و سـر         
بـرآوردن دو خـرداد و بـخـشـي از دوره                  

حــامــي اصــالحــات و         -احــمــدي نــژاد   
تغييرات تـدريـجـي و مـتـعـارف شـدن                

امـروز ايـنـان      .   اقتصادي رژيم بوده انـد     
طرح چنين نظراتي از زبـان يـک فـعـال               

ــر                   ــيــدي ب ــاي جــنــبــش کــارگــري را  ت
سياستهاي اولترا راست خود ميبينند و 

نـکـتـه دوم      .   به استقبالش مـيـشـتـابـنـد       
اينست که کارگر پناهي و کارگر زدگـي   
يک خصوصيت محافل و سازمانهـائـي       
است کـه خـود را چـپ و کـمـونـيـسـت                    
ميخوانند اما سياستهاي راست و ضـد       

دفـاع  .   کارگري را نمايندگي مـيـکـنـنـد        
عملي از جناحهاي حکومتي با ظـاهـر         
کارگر پناهـي شـيـوه هـمـيـشـگـي ايـن                 
جماعت بوده است و طبعا کسي کـه از          
درون جنبش کارگـري مـبـلـغ ايـن نـوع               
نظرات باشد هردو اين جنبـه هـا را در             

" خـودش کـارگـر     " هـم    .   خود جـمـع دارد     
است و هم طرفـدار طـرح يـارانـه هـا و                  
متعارف شدن حکومت، و لذا مستحق      
! حمايت دوآتشه کـارگـرپـنـاهـان راسـت          

کمي هيستري ضد حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري را به اين معجون اضافه کـنـيـد      
تا تصوير کامل بشود و بـه شـان نـزول              
کارگرپناهيهاي اخير اين جمـاعـت پـي         

 . ببريد
از نقطه نظـر مـا نـفـس طـرح ايـن                  
نــظــرات اولــتــرا راســت، چــه از جــانــب           
محافل وامانده چپ عنوان بشود و چـه         
از طــرف فــعــالــيــن راســت درجــنــبــش           

کارگري، در تقابل با سياستها حزب ما 
از سياست دفاع از مجمع عمومي و     -

جنبش شورائي تا نمايندگي کردن طبقه 
کارگر در عرصه مبارزه سـيـاسـي و تـا             
دخالتگري فعـال در جـنـبـش انـقـالبـي               

بـيـانـگـر وزن و نـقـش               -جاري و غـيـره    
تعيين کننده حزب  و سياستهاي حزبي       

انقالبي در جنبش کارگري و در جنبش       
ايــن واقــعــيــت در عــيــن حــال          .   اســت

نشاندهنده وظيفه خطـيـري اسـت کـه             
حـزب مـا     .   در برابـر حـزب قـرار دارد          

مــوظــف اســت و ايــن مــوقــعــيــت و             
توانائي را دارد که چنين گرايشاتي را      
در جنبش کارگري و در کـل جـنـبـش             
انقالبي در ايران طرد و منزوي کنـد و          
در بــرابــر آن خــط مــبــارزه  بــا کــل                  
حکومت و سرنگوني طلبـي انـقـالبـي          
از موضع طـبـقـه کـارگـر را بـعـنـوان                  
محور مبـارزه فـعـالـيـن و نـهـادهـاي                
جنبش کارگري نمايندگـي و تـقـويـت           

اين انتظار و توقع بجاي  فعالين      .   کند
انقالبي و چپ در جنبـش کـارگـري از            

بايـد ايـن وظـيـفـه را            .     حزب ما است 
جدي بگيريم و با تمام تـوان بـه پـيـش            

 .*  ببريم
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 ياشار سهندي
بـعــد از نـزديــک دو مـاه يــکــي از                
سايتهاي حکومتي با نام بـي مسـمـاي          

رسما تاييد کرد کـه يـورش     "   جامعه نو " 
بــه پــارتــي خــانــوادگــي در شــهــر ســده            

اصفهان کـار مـزدوران      )   خميني شهر (   
سـخـنـان يـکـي از           .   حکومت بوده است  

متهمين از قول شخص سومي در ايـن          
در خـانـه بـه        : " سايت منتشر شده است      

علت بيماري در حـال اسـتـراحـت بـوده              
است كه يكي از اهالي باغدار محل در        
تماسي ادعا ميكند كه عـده اي زن و             
مرد بصورت مختلط و نابهنجار پارتي 
اي مفتضح را در محل به راه انـداخـتـه            
اند و از من خواست تا براي برخـورد بـا       

اين متهم در ادامه . ايشان به محل بروم
من نيز با وجود مريضي بـدلـيـل        :   گفت

حس مذهبي براي بررسي صحت حادثه    
با نيت برخورد با چنين افعال مفسدانـه        
اي به محل رفتم و پس از اطمينان، بـا           
بقيه افرادي كـه بـراي بـرخـورد بـا ايـن                  
حادثه جمع شده بودند به يـكـبـاره وارد            

مجلس شكل گرفـتـه شـديـم و پـس از                
جداكردن مردان، زنان را به باغي ديگـر        

امـا  .   منتقل كرده و سپس رهـا كـرديـم          
موضوعي كه در اين بين شاهد بـوديـم          
حضور دو زن ارمني  رقـاصـه در بـيـن               
جمع آن زنان بـوديـم كـه بـه حضـور در                  

بــي .   مــجــالــس فســاد مــعــروف بــودنــد      
اعتنايي مردان حاضر در آن پارتي پس       
از جدا كردن زنان از ايشان و بـيـان ايـن         

هـركـاري بـا      " مطلب از سوي ايشان كه       
ميخواهيد با زنـان انـجـام دهـيـد ولـي               

يـكـي از     "   كاري با ما نـداشـتـه بـاشـيـد           
نكاتي بود كه در گفته هاي اين مـتـهـم         
بيان شد و در آن صـحـنـه نـيـز تـعـجـب                  
افرادي كه بـراي بـرخـورد ايشـان رفـتـه                

نـاگـفـتـه     :   وي افـزد  .   بودند را برانگيخت  
نماند كه يكي از افراد بين ما كه تحـت          
تاثير جو فاسد موجود بعـد از انـتـقـال              
زنان قرار گرفته بود و قصد انجام فـعـل          
حرام را داشت، با برخورد قهرآمـيـز مـا          
روبرو  شد و نهـايـتـا تـجـاوزي صـورت               

. . . ولي روز بعد از اين واقـعـه          .   نگرفت
زنان معلوم الحال اقدام به شـكـايـت از            
افرادي كه پـارتـي ايشـان را بـرهـم زده                

رذالت و کـثـافـت از        ..." بودند ميكنند 
ايـن  .   سرتاپاي اين توضيحات مي بـارد     

دقيقا ادبياتي است که رسما و هميـشـه         
در طي ايـن سـي دو سـالـه حـکـومـت                   
اسالمي براي اشاعه نظرات بـه غـايـت           
ضد بشري و بخصوص ضد زنان بـکـار           

زنان مـعـروف، زنـان رقـاصـه،          . "   ميبرد
زنان معلوم الحـال، پـارتـي مـفـتـضـح،              
مجالس فساد، افعـال مـفـسـدانـه، بـي             

اينها ترجـيـع بـنـد       . . .   و"   غيرتي مردان   
ادبيات اين حکومت عليه زنان و شادي 

، شادي اعمال مفسدانه نـام      . مردم است 
ميگيرد و زنان بـاعـث فسـاد قـلـمـداد               

اين همـان داليـلـي اسـت کـه             .   ميشوند
قاتالن شهر کرمان چنديـن سـال پـيـش            

" ادـلـه  " عليه مقتوالن بکار بردند، ايـن         
محکمه پسندي براي دسـتـگـاه قضـاي          
اين حکومت است که بـه زنـان تـجـاوز              

شادي افعال حرام نام ميگيرند تا . کنند
آنها که با خدا معامله کـردنـد کـثـيـف              

سـايـت   .   ترين اعمال از شـان سـر بـزنـد            
از " عبـرت نـيـوز     " ديگر حکومتي به نام     

اينکه چنين بي پروا يک باند ديگر ايـن          
خمينـي  (   حکومت از جنايت شهر سده      

دفاع کرده به آنها حمله مـيـکـنـد          )   شهر
که نبايد اينگونه به دفاع از اعمال شان        
بپردازند و گفتـه در صـورت مشـاهـده             
اعمال مفسدانه مملکت قـانـون دارد ،          

نيروهاي مقدس دارد که خود به ايـنـهـا          
ايـن سـايـت نـيـز          .   رسيدگي مـيـکـنـنـد       

تلويحا تاييد مـيـکـنـد کـه مـهـاجـمـان                
شمـا  : "   حکومت بودند نيروهاي رسمي   

كجاي ايران مردي را پيدا مي كـنـيـد           
كه بپذيرد هـمـسـرش و خـواهـرش را               
بربايند و او موافقت كند ، مگر آنكـه         
افراد متجاوز و جنايتكار با پوشانـدن       
صورتها و اسـتـفـاده از عـنـاويـن يـك                
نهاد مقدس خود را به داخـل مـحـفـل           
خصوصي مردم رسانده و تالش كننـد       
تا با ادعـاي انـجـام اعـمـال قـانـونـي                  
حاضرين را ترسانده و سـپـس نـيـز بـا             
توسل به همين ابزار ، مردان را حبـس         
و بانوان را به بهانه انتقال به نقـطـه اي            
امن خارج نمايند و با توسل به چـاقـو           
و شمشـيـر آنـهـا را تـهـديـد بـه قـتـل                      

در همه ايران ايـن نـيـروهـاي           . "   نمايند
مقدس حکومت در روز روشـن جـلـو            
چشم همگان زنان را بـخـاطـر پـوشـش            
مي ربايند اگر تجاوز نکنند تـا آنـجـا           
که ممکن ايشان را تحقير ميکننـد و         
سراسر پـروسـه بـازداشـت بـراي فـقـط               

. حجاب شکنجه روحي و رواني اسـت       
نـهـاد هـاي      " وقتي نيروهاي ملبس به      

رسما در خـيـابـان ايـنـکـار را           "  مقدس

ميکنند، وقتي رئـيـس اداره آگـاهـي            
ايـن حــکـومــت مـيــگـويــد قـربــانـيــان             
خودشان مـقـصـرنـد چـون رفـتـارشـان               
تحريک کننده بوده، نـيـروهـاي لـبـاس            
شخصي هزار بار بيشتر بـه خـودشـان           
حق ميدهنـد کـه هـر کـاري بـکـنـنـد                  
مانند آنچه در شهر سده انـجـام دادنـد         
يا در کرمان زنان و مردان را بـه قـتـل              

سايـت عـبـرت نـيـوز وعـده             .   رساندند
ميدهد متهمان دستگير شـده اعـدام         
خواهند شد و ايـن تـنـهـا جـواب ايـن                
حکومت است بـه تـجـاوزي کـه خـود              

دستگيري .   باعث و باني آن بوده است     
متهمان تجاوز دسته جمعـي بـه زنـان           
در شهر سده وقـتـي عـمـلـي شـده کـه                 
مردم اين شهر يکپارچه بـه اعـتـراض           
برخاستند و ايشان مجبور شـدنـد کـه           

بـا  .   مزدورانشان را دسـتـگـيـر کـنـنـد            
انتشار اين نوشتـه هـا در سـايـتـهـاي               
حکومتي هيچ شبهه اي نـيـسـت کـه             
ــتــاده کــار خــود                ــفــاق اف جــنــايــت ات
حکومت است و اين حکومت بـاعـث         
وباني اين جنايتهاي سـازمـان يـافـتـه            

ايــن را نــيــز بــايــد بــه پــرونــده             .   اســت
 .*جنايات حکومت اضافه کرد
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

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

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

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

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

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

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

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

کميته هماهنگی بـرای  به گزارش   
کمک به ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري            

 مـرداد حـكــم پــدرام         ٣روز دوشـنــبـه       
نصراللهي فعالي  كارگري و يـكـي از           

 ٢اعضاي اين كميته تـوسـط شـعـبـه             
دادگــاه انــقــالب جــمــهــوري اســالمــي        

بنا بر اين حـكـم پـدرام بـه             .   اعالم شد 
اتهام واهي اجتماع و تباني به دو سـال      

 سـال    ٥حبس تعزيـري كـه در مـدت             
. تعليق شـده مـحـكـوم گـرديـده اسـت              

پدرام در دادگاه جـانـيـان اسـالمـي در             

 تير در همين شعبه توسط قاضـي        ٢١
 . طياري محاكمه گرديد

در حاكميت جـمـهـوري اسـالمـي           
برپـايـي تـجـمـع و اعـتـراض، ايـجـاد                  
تشكل و دست زدن به اعتصاب بـراي         

پـدرام بـه     .   حقوق حقه خود جـرم اسـت        
جرم دفاع از خواستهاي برحق كارگران      

. محاكمه و حكم زنـدان گـرفـتـه اسـت            
. بايد به اين حكم وسيعا اعتراض كرد      

كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             
بايد فورا و بدون قيد و شرط از زنـدان        

ــآزاد شــو    ــده هــاي قضــايــي        .   دن ــرون پ
تشكيل شده براي كارگران و فـعـالـيـن           

فشـار و    .   سياسي بايد فورا لـغـو شـود        
تهديـد بـر روي فـعـالـيـن كـارگـري و                    
فعالين سياسـي بـايـد فـورا مـتـوقـف               

 .شود
 

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             
 بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ ژوئيه ٢٨، ١٣٩٠ مرداد ٦

  

 مــرداد، شــاهــرخ      ١روز شــنــبــه      
از فعـالـيـن     كارگر ساختماني و    زماني  

كـمـيـتـه     كارگري شهر تبريـز و عضـو           
 پيگيري ايجـاد تشـكـلـهـاي كـارگـري            
توسط جانيان اسالمي  بـه مـحـاكـمـه            

به گزارش منتشر شـده از       .   كشيده شد 
ســوي كــمــپــيــن بــراي آزادي شــاهــرخ          
زماني، زمان اين محاكمه آنقدر کوتاه      
بوده است که حتي خانواده وي فرصـت       
نكردند  خود را به آنـجـا بـرسـانـنـد و                 
مالقاتي با او داشته باشند و وقتی بـه         
دادگاه رسيدند  که شـاهـرخ بـه زنـدان              

 .  انتقال داده شده بود
 روشـن هنوز نتيجه اين محـاكـمـه         

نيست و فقط منشي دادگاه جمـهـوري        
اسالمي اعالم داشته است كه پـرونـده         

 . شاهرخ تكميل شده است
در  خـرداد     ١٧شاهرخ زماني روز    

حالي که در حـال مسـافـرت بـود، در              
تـبـريـز تـوسـط          -ميانـه ي راه تـهـران         

مامورين اطالعات جمهوري اسالمي    
از اتوبوس پياده و دستگير و زنـدانـي           

عالوه بر شاهرخ زماني، محمـد  .    شد
جراحي و بـيـوك سـيـدلـر از فـعـالـيـن                   

كارگري در شـهـر تـبـريـز و مـنـصـور                  
اسانلو و ابراهيم مددي و رضا شهابـي        
از اعضاي هيات مـديـره سـنـديـكـاي             
واحد و بهنام ابراهيم زاده عضو كميته       
پيگيري و فعال دفاع از حـقـوق كـودك         

 و هـمـه       یكـارگـران زنـدانـ      .  در زندانند 
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان              

 . آزاد شوند
كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             

 بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٨، ١٣٩٠ مرداد ٦

 
 ١١٨اطالعيه شماره 

 شاهرخ زماني عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري محاكمه شد

بنا بر اخبار مـنـتـشـر شـده رضـا               
شهابي عضو هيات مديره سنديـكـاي       
واحــد زيــر تــهــديــد و فشــار دائــمــي              
مقامات قضايي جـمـهـوري اسـالمـي          

از جمله در هـفـتـه گـذشـتـه            .   قرار دارد 
يك مقام اطالعاتي به رضا شهابي كه       
در بـنــد امــنـيـتــي وزارت اطـالعــات             

 زندان اوين مـحـبـوس      ٢٠٩يعني بند   
است، مراجعه كرده و با تهـديـد بـا او             

اين بازجو كـه در       .   برخورد نموده است  
سيستم قضـايـي جـمـهـوري اسـالمـي             

بـا حـالـت      !   كارشناس خوانده ميـشـود    
تهديد و تمسخربه رضا گفته است كـه       
اگر براي كارگران مبارزه كرده اي حاال       

او نيز  پـاسـخ        !   هم تاوانش را پس بده      
داده است كه من بنا بر وظـيـفـه ام بـه               
دفاع از كارگران پرداخته ام و هنوز هم        

 .اين راه را قبول دارم
از سويي به نظر ميرسد مقـامـات        
قضايي از جمله قاضي صـلـواتـي كـه            

صريحا هرگونه اقدامي به قصد ايجاد  
فشار و آزار و اذيـت رضـا و خـانـواده                
اش را انجام ميدهد، سعي ميكنند با    
پنهان كردن بهانـه ي بـازداشـت رضـا             

. كماكان وي را در زندان نـگـه بـدارنـد            
 خــرداد ســال گــذشــتــه         ٢٢رضــا در      

دستگير شد و با وجـود ايـنـكـه بـراي               
آزادي وي وثيقه ي يـكـصـد مـيـلـيـون               
تــومــانــي تــعــيــيــن شــده اســت، امــا            
صلواتي و ديـگـر مـقـامـات قضـايـي              
تــاكــنــون از تــحــويــل وثــيــقــه تــوســط          
خانواده اش خودداري كرده و آنـهـا را            
براي انجام اين كار به دادگاه راه نـداده          
اند و به بهانه عـدم تـوديـع وثـيـقـه از                  
سوي خانواده اش به بـازداشـت وي در           

در رابطه بـا ايـن       . زندان ادامه داده اند 
مــوضــوع خــانــواده رضــا شــهــاي بــه           
مقامات مختلـف قضـايـي از جـملـه             

دادسـتـان   "   جعفري دولت آبادي"   دفتر    
جمهوري اسالمي در تـهـران مـراجـعـه         

. كرده اند، اما پاسـخـي نـگـرفـتـه انـد              
قاضي صلواتي حتي گفـتـه اسـت كـه            

بي خود گفته " دادگستري استان تهران    
است كه شهابي بـايـد بـا وثـيـقـه آزاد                 
شود و هر كدام از مـقـامـات قضـايـي             
كه چنين گـفـتـه خـانـواده را سـر كـار                  

 ! "گذاشته
 مـاه   ١٤بدين ترتيب رضا شهابي     

و خانـواده وي را       .   است در زندان است   
رضا شهابي بـه    .   مرتب سر مي دوانند   

جرم اعتصـابـات بـا شـكـوه كـارگـران               
 و  تـالش        ٨٤شركت واحـد در سـال          

براي ايجاد سنديكاي شركت واحد در       
رضــا شــهــابــي و هــمــه        .   زنــدان اســت  

كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             
  .بايد فورا از زندان آزاد شوند

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             
 بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ ژوئيه ٢٨، ١٣٩٠ مرداد ٦

 
 ١١٩اطالعيه شماره 
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 10 ١٣٩٠ مرداد ٧ انترناسيونال 

كارگران پتروشيمي هاي 
 ماهشهر

 
ــديــريــت                   ــاه از تــوافــق م ســه م
پتروشيمي هاي ماهشهـر و مـقـامـات           
دولــتــي بــا کــارگــران اعــتــصــابــي ايــن           
پتروشيمي ها مبني بـر عـقـد قـرارداد             
مستقيم با کارگران از اول مرداد امسال 
ميگذرد و هنوز خـبـري از اجـراي ايـن              

طـبـق گـزارشـي کـه          .   توافقنامه نيسـت  
اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر کرده      
است، چند روز مانده به اول مـرداد كـه            
روز پايان مهلت داده شده بـه كـارفـرمـا            
بود،  مديريت پـتـروشـيـمـي بـنـدرامـام              
تالش كرد كه كارگران را وادار به قـبـول          
دوماه ديگر مهلت براي عـمـلـي كـردن            
تــوافــقــات انــجــام شــده كــنــد، امــا بــا             
مقاومت و زمزمه اعتصاب مجدد در       

سـرانـجـام طـي       .   ميان آنان مواجـه شـد      
نشستي كه مديريت شركت و مسئولين 
منطقه با نمايندگان كارگران داشـتـنـد،         
اعالم داشتند كه در صـورت مـوافـقـت           
کارگران با دو ماه مهـلـت بـيـشـتـر کـه                
پايان شهريور خـواهـد بـود ، مـاهـانـه                  

 سـاعـت اضـافـه کـاري بـه               ٤٠معادل   
 .دستمزد آنان اضافه خواهد کرد

بنا بر آخرين خبرهاي منتشر شـده        
در سايت اتحاد، کارگران پـتـروشـيـمـي           
بندر امام پس از چنـد روز صـحـبـت و               
تبادل نظر نهايتا با مهلت خواسته شـده   
از سوي کارفرما در قبال تعلق مـعـادل          

 ساعت اضافه کاري به دستمزدهاي ٤٠
ماهيانـه خـود مـوافـقـت کـردنـد و بـا                   
قاطعيـت اعـالم نـمـودنـد ايـن آخـريـن                 
مهلت آنان به کارفرما خواهد بود و آنان 

) آخر شهريور مـاه    ( در پايان اين دو ماه    
در قبال هيچ امتيازي از خواست حذف       
شرکتهاي پيمانکـاري و عـقـد قـرارداد            

 . مستقيم كوتاه نخواهند آمد
 

كارگران تراكتورسازي تبريز 
 روز اعتراض به تجمع ٤بعد از 

 خود پايان دادند
 

به گزارش ايسنا كـارگـران شـركـت           
خصوصي آهنگري تراكتورسازي تبريـز     
از اول مرداد با خواستهاي اجرايي شدن       
قرارداد بهروري كه در گـذشـتـه امضـا             
شده بود، افزايش مدت زمـان قـرارداد،         
رسمي شدن كارگران قراردادي با سابقـه       
كاري باالي چـهـار سـال دسـت از كـار                 
كشيدند و با پرپايي تجمعات اعتراضي 

. خـواسـتــهـاي خــود را پــيـگـيــر شـدنــد              
فـرمـانـداري    "    مـرداد      ٤سرانـجـام روز       

استان وارد عمل شده و با كـارگـران بـه             
 ٥مذاكره نشستند و  بدنبال جلسـه اي         

برگزاري يك جلسه ويـژه      ساعته با قول    

بــراي رســيــدگــي بــه مــطــالــبــات آنــان،          
كارگران موقتا به اعتراض خود خاتـمـه      

 . دادند
 

اعتصاب كارگران پيمانكاري 
 ٢غفوري در پااليشگاه فار 

 شازند اراك
 

بنا به خبر منـتـشـر شـده از سـوي                
انجمن صنفي کارگران بـرق و فـلـزکـار             

 صــبــح روز       ٧کــرمــانشــاه، ســاعــت         
 مرداد بيش از صد نفـر از         ٥چهارشنبه  

کارگران پيمانکاري غفوري در اعتراض 
به عدم پرداخت چهار ماه حقوق معوقه       

ايــن .   خــود دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد        
 ظهر پايان ١٢حركت اعتراضي ساعت 

پيمانکاري غفوري از پيمانکاران . يافت
 شـازنـد     ٢دست سوم در پااليشگاه فاز       

اراک و  زير مجموعه  شرکـت پـايـنـدان             
بنا بر خبر غفوري پيمانكار ايـن        .   است

شركت ادعا کرده بود که عدم پـرداخـت       
حقوق کارگران بخاطر دريـافـت نـکـردن          
پول از شرکت کـارفـرمـاي خـود بـعـنـي               

امـا كـارگــران     .   شـرکـت پـايـنـدان اسـت          
توجهي به اين بهانه هـا نـداشـتـه و بـه                 
اعتراضشان ادامه دادند  و بر خـواسـت         

تــا ايــنــكــه    .   خــود پــافشــاري نــمــودنــد      
سرانجام حراست شركت اقدام به مداخله 
ــازهــم كــارگــران وقــعــي               كــرده، امــا ب
نگذاشتند و پيمـانـكـار را بـه مـواخـذه               

در نتيجه اين پافشاري ها بـر  .     كشيدند
مال شد كه غفوري عليرغم اينكـه پـول      
خود را از شركت پايندان گرفتـه اسـت،           
اما دستمزد كـارگـران را بـاال كشـيـده               

در نـهـايـت زيـر فشـار كـارگـران                .   است
كارفرما ناگزير شد كه دستمزد فروردين 

 مـرداد    ٨ماه كارگران را تا روز شـنـبـه        
 . پرداخت كند

بنا بر گزارش ديگري كـه از سـوي            
انجمن صنفي كارگران برق و فـلـز كـار             
كرماشناه منتشر شده اسـت، کـارگـران         
شــرکــت ســرآمــد صــنــعــت گــيــلــد از              

فـاز  ( پيمانکاران دست سوم پااليشگاه      
نفت شازند اراک که تعدادشان بيش      )   ٢
 نفر مي باشد از اول سال جاري        ١٢٠از  

تا کنون هيچ دستمزدي دريافت نـکـرده       
ــد مــديــر شــرکــت در جــواب بــه                 .   ان

درخواست پرداخـت حـقـوق کـارگـران ،             
عدم پرداخت  صورت وضعيت از جانب 
کارفرماي خود، يعني شرکت تناوب را      

 .بهانه کرده است
 

تجمع اعتراضي كارگران 
 ايرانيت شهر ري

بنابه خبري كه به حزب كمونيـسـت        
كارگري رسيده است، کارگران ايـرانـيـت        
شهرري به دليل عدم وجود مواد اوليه و 

وضعيت نابسـامـان آن شـرکـت کـه در               
معرض تعطيلي قرار گـرفـتـه اسـت در             
مــقــابــل فــرمــانــداري شــهــرري تــجــمــع        

ايــن تــجــمــع   .   اعــتــراضــي بــرپــا كــردنــد    
 نفر بودند از ٣٠٠کنندگان که نزديک به 

 تيـر   ٢٩ صبح روز چهارشنبه     ٩ساعت  
ــا                     ــارد ب ــالك ــن پ ــت ــا در دســت داش ب
شعارهايي خواهان ادامه توليد کارخانه 

اين تـجـمـع     .   و حفظ كارهاي خود شدند    
در .   تا پايان وقـت اداري ادامـه داشـت           

ديدار فرماندار با نمايـنـدگـان كـارگـران         
وي قول رسيدگي فوري به اين مطـالـبـه          

 .کارگران داد
 

تجمع کارگران مخابرات راه 
 دور شيراز مقابل مجلس اسالمي

 
به گزارش خبرگزاري دولتي مـهـر،        

 نفر از کارگران صنايع مخابـراتـي   ٣٥٠
 ٢شــيــراز، صــبــح روز          (ITI)راه دور  

 ٢٤مرداد در اعتراض به عدم دريافت        
ماه حقوق مـقـابـل مـجـلـس اسـالمـي                

كارگران از جـملـه شـعـار          .   تجمع کردند 
حق و حقوق کارگر پـرداخـت   :   " دادند  مي

زنـدگـي مـعـيـشـت، حـق            " ،   " بايد گردد 
پالکاردهاي همـراه ايـن      " .   مسلم ماست 

هايي از جـملـه       کارگران نيز حاوي نوشته   
چـرا  "،   "ITI يا تعطيـلـي   ITI کمک به " 

مصوبات سـفـرهـاي اسـتـانـي اجـرايـي              
 مـاه از      ٢٦بعد از گذشت " ، "شود؟  نمي

مصوبات هيئت دولت و رئيس جمهـور       
 .بود" کارگر بدون حقوق است

 
تجمع اعتراضي بازنشستگان 

 ذوب آهن اصفهان
ــا آمـــده اســـت كـــه                 ــرهـ ــبـ در خـ

 مـاه    ٣بازنشستگان ذوب آهن اصفهان     
اند و عليرغم     است حقوق دريافت نکرده   

هــاي مــکــرر مســئــوالن کــانــون            وعــده
بازنشستـگـي هـنـوز هـم حـقـوق آنـهـا                  

در اين اخبار آمـده    . پرداخت نشده است 
 ٢٠٠است كه در ابتداي هفته بيش از          

نفر از اين بازنشستگان در مقابل کانون 
بازنشستـگـي ذوب آهـن در اصـفـهـان               
تجمع كردند و ضمن اعتراض به اينکـه        

انـد تـاكـيـد           ماه حقوق دريافت نکرده    ٣
كردند كه در صورت عدم دريافت حقوق 
به تجمع خود در هـمـيـن مـكـان ادامـه              

  .دهند مي
اعتصاب کارگران كارخانه 

 نوپوش 
بنابه خبر مـنـتـشـر شـده كـارگـران              
کارخانه نوپوش در شهر صنعتي رشـت        
كه وابسته به نساجي ايران برك و حـدود         

 مــاه   ٨ كــارگــر دارد، بــه عــلــت           ٢٥٠
 تير دست به    ٦دستمزد معوقه از تاريخ     

کــارگــران عــيــدي و      .   اعــتــصــاب زدنــد   
 و   ٨٨سالـهـاي     پاداش و مزاياي پايان    

مديريت كارخانه .  را نيز طلب دارند٨٩
 تـيـر از ورود کـارگــران            ٢٠در تـاريــخ      

. اعتصابي به کارخانـه مـمـانـعـت كـرد            
کارگران با اين حال وارد کارخانه شـدنـد      

طـبـق   .   و به اعتصاب خود ادامه دادنـد      
آخرين خبري كه مـنـتـشـر شـده اسـت،                
كارگران يك ماه از هشت ماه دسـتـمـزد          

انـد و فـعـال بـه              معوقه را دريافت كرده   
مـديـريـت    .   انـد  اعتصاب خود پايان داده 

 ٥همچـنـيـن وعـده داده اسـت كـه در                   
مــرداد بــخــش ديــگــري از مــطــالــبــات         
معوقه به کارگران را پـرداخـت خـواهـد            

  .كرد
كارگران كارخانه ريسندگي و 

 ماه در ٤بافندگي كاشان، 
 اعتصاب

 
جهان "طبق خبري كه سايت دولتي  

كـارگـران   " منـتـشـر كـرده اسـت،            "   نيوز
کارخانه ريسندگي و بافنـدگـي کـاشـان          

 ماه است حـقـوق خـود را بـه           ٣٣حدود  
اند و مـعـوقـه        طور کامل دريافت نکرده   

 مــاه اســت کــه در           ٤دارنــد و حــدود        
اعتصاب بـه سـر بـرده و طـبـق گـفـتـه                    

 نفر کـه در    ١١٩٠کارگران اين کارخانه  
انـد هـم        اين کارخانه در حـال کـار بـوده          

در ادامه اين خبر ." اکنون بيکار هستند
يکي از کارگران اين کارخانه : آمده است

گفته است كه ما بـراي گـرفـتـن حـق و                 
حقوق خود طومار تـهـيـه کـرده و ايـن                
مشکل را به مسئولين استاني از جمله       
فرماندار، مدير کل کار استان اصفهان، 

اند و    استاندار و امام جمعه کاشان گفته     
هايي را هم بـه وزيـر کـار و امـور                   نامه

اجتماعي و نمايندگان مجلس نوشته و       
ايم ولي هيچ يک پاسخي به اين         فرستاده

  .اند موضوع نداده
تجمع اعتراضي كارگران 

 نساجي مازندران 
 مـرداد كـارگـران نسـاجـي            ٦روز  

مازندران براي چندمين بار در مقـابـل      
استانداري اين شهر دسـت بـه تـجـمـع             

كارگـران خـواهـان ده        .  اعتراضي زدند 
 مـاه    ٢ماه دستمزد پرداخت نشـده و          

 مـاه حـقـوق        ٤پاداش خود كه معادل     
در حــركــات    .   مــي بــاشــد، هســتــنــد       

اعتراضي قبلـي طـبـق وعـده اي کـه               
نماينده استاندار، مدير کل اداره کـار،       
نماينده صنايع و معادن، مدير عامل      
و رئيس هيت مديره شرکت نساجي و        

ــا               رئــيــس اطــالعــات در نشــســت ب
كارگران داده بودند، قرار بود كه مدير       
عامل شركت طبق  طبق زمـانـبـنـدي          

. طلب هاي كارگران را پـرداخـت كـنـد          
اما هيچ اقدامي در اين جهت صورت       
نگرفتـه و از ايـنـرو كـارگـران دوبـاره                 

.  دست به اين تجمع اعـتـراضـي زدنـد           
يکي از کارگران معترض در گـفـتـگـو          
ــال روز                  ــمــ ــار شــ ــگــ ــرنــ ــبــ ــا خــ بــ

کارگران طبـرسـتـان شـرکـت        : "ميگويد
 نفر مي باشند و در        ٢٨٥نساجي که   

روزگاري بازوهاي پرتوان ايـن شـرکـت         
بودند از هيچ گونه امتيازي برخـوردار       

بـا تـوجـه      : "   او ادامه ميدهد  " .   نيستند
 ماه از معوقات کارگران     ١٤به اينکه   

 ١٥٠را پرداخت نکردند اما بيش از         
نفر نيروهـاي نـور چشـمـي آقـايـان را                
جذب کردند و حقوق آنـهـا بـه مـوقـع               

 .پرداخت مي کنند
يكي ديگر از هميـن كـارگـران بـا            
اشاره به اينکه طبق هماهنـگـي هـاي          
به عمل آمده بين شوراي تامين، بانک    

 ٣ملت و بانک ملي برگزار شـده بـود            
ونيم ميليـارد بـراي پـرداخـت حـقـوق              
کارگران به شرکت وام پـرداخـت شـده            

 و نيم ميليارد آن بـيـن          ٢بود که فقط    
کارگران تقسيم شـد و از مـابـقـي آن                

 .کسي باخبر نيست
ــراض               ــا اعــت ــگــري ب ــر دي ــارگ ك

برخي از کـارگـران بـدلـيـل            :   " ميگويد
نداشتن کرايه نتوانستند در اين تجمع      
شرکت کـنـنـد تـا از حـق خـود دفـاع                   

بـا تـوجـه بـه         : " و ادامه ميدهـد " .   کنند
اينکه فصل هـنـدوانـه در حـال اتـمـام               
است برخي از کارگـران قـدرت خـريـد            
يک هـنـدوانـه بـراي فـرزنـدان خـود را                 
نــدارنــد امــا کــارفــرمــاهــا زيــر کــولــر          
ماشين خـود بـراي مـا دسـت تـکـان                 

ــد                 ــه مــا مــي خــنــدن او .   دهــنــد و ب
ماه است کـه بـراي خـريـد           ٤: " ميگويد

نان جلوي نانوا گردن کج مـي کـنـم و              
و " .   نسيه نان به فرزندان خود مي دهـم     

يـکـي از ايـن کـارگـران            : "   مي افـزايـد    
بــدلــيــل عــدم تــوان پــرداخــت کــرايــه            
تاکسي و پول توجيبي فرزنـد خـود را           
از دانشگاه بيرون آورده که فـرزنـد وي           
به اين دليل دچار افسردگي شده اسـت        

ما انسانيم و نياز به     : "   و ادامه ميدهد  
زندگي کردن داريم و مي خواهيم ايـن         

 "*.حق را از ما نگيرند

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

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب
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کــاظــم الــغــزالــي اکــنــون در ژنــو          
او در مراکش در يـک    .   زندگي ميکند   

خانواده مذهبي متولد شده و بتـدريـج       
در دبيرستان سواالت زيادي در مـورد       
مذهب و اسالم و فلسفه داشـتـه و در          
وبــالگ خــود از ايــن يــاس و از ايــن                
سواالت حرف زده و در نهايت گفته از        

بـانـدهـاي    .   اسالم دست کشـيـده اسـت       
اسالمي او را تهـديـد بـه مـرگ کـرده               

پليس مراکش به او گـفـتـه هـيـچ             .   اند
مسئوليتـي در قـبـال دفـاع از او بـه                  

 .عهده نميگيرد
 مجبور به   ۲۰۱۱کاظم در فوريه    

ترک مراکش شده و اکنون در سـويـس          
 .زندگي ميکند

در گفتـگـوي تـلـفـنـي کـه امـروز                
 ، ژوئيه با کـاظـم داشـتـم          ۲۵دوشنبه  

مـيـگــفـت کـه خـود را اکـس مسـلــم                  
ميداند و ميخواهد از او و جوانـان در          

. . . مراکش و مصر و ليبي و سودان و      

ايـنـهـا بـه يـک جـنـبـش               .   دفاع کـنـيـم    
اعتراضي دست زده و از مردم دعـوت   

 امســال مــاه رمضــان کــه         ،کـرده انــد   
بزودي شروع ميشـود را بـه يـک مـاه               
اعتراض علني عليـه اجـبـار بـه روزه             

" کاظم ميگـويـد     .   گرفتن تبديل کنند  
آزادي مذهب يک امر شخـصـي اسـت          
کـــه در مـــراکـــش بـــه آن احـــتـــرام                 

 ".نميگذارند
مــا در بســيــاري از کشــورهــاي          "

مـا زنـدگـي      .   عرب زبان آزادي نـداريـم     
در خانه و در درون        .   دو گانه اي داريم   

افکار و تفکرات خودمان نوعي و در         
. بيرون بايد نقش ديگري بـازي کـنـيـم          

در کشــورهــاي   .   ايــن درســت نــيــســت     
عرب زبـان ايـن قـانـون حـکـمـروايـي                 

هـمـيـشـه       ،ميکند يکـبـار مسـلـمـان        
 ما هزاران نفر هسـتـيـم کـه            ،مسلمان

اينرا قبول نداريم و عليه آن فـعـالـيـت            
 " .ميکنيم

کاظم ميگويد از وقتي فيس بوک      
هســت مــا هــمــديــگــر را در دنــيــاي             

بـا تشـکـر      .   مجازي پـيـدا مـيـکـنـيـم           
فراوان از اين مدياي اجتماعي کـه بـه        

 مـا    ،ما نشان ميدهد تنها نـيـسـتـيـم         
 " .بسياريم

کـاظـم بـه زبـان عــربـي فـراخــوان               
شکستن تابوي غـذا خـوردن در مـاه             
رمضان در مال عام را داده و سـايـت             
بي خدايان در سويس اين فـراخـوان را           
با زير نويس انگليـسـي عـلـنـي کـرده              

 آنـرا ديـده و         ۷۲۰۰۰تا کنون    .   است
. هزاران نفر به اين حرکت پيوستـه انـد         

ايــن يــک چــالــش عــلــنــي مــهــم در                
کشورهاي مختلف عليه نفوذ جنبـش      
اسالمي و اعـمـال فشـار بـه مـردم و                 

 .جوانان در اين کشورها است
http://
www.freidenker.tv/ 
Rozexari2 

 يک گـروه از      ،بدنبال اين فراخوان    
وبالگ نويسان مراکشي کمپـيـنـي در         

 ،مراکش اعالم کرده اند با اين عنوان      
روزه در رمضـان يـا روزه خـواري در              " 

. "  ما همه مراکشي هسـتـيـم       ،رمضان
در يک مصاحبه با تلويزيون الـجـزيـره          

نجيب کاوکي از فـراخـوان دهـنـدگـان            
اين حرکت ميگويد ما اين کمپيـن را         

 در   ۲۲۲اعالم کرده ايم تـا آرتـيـکـل            
. قانون اساسي مراکـش مـلـغـي شـود           

طبق اين آرتيکل در ماه رمضان روزه        
خــواري در مــراکــز عــمــومــي کــار و            

روزه .   فعاليت اجتماعي ممنوع اسـت     
 .خواران مجازات ميشوند

تعدادي از لينکهـاي مـربـوط بـه           
اين فـراخـوان و فـعـالـيـتـهـاي کـاظـم                   

 الغزالي
http://
bahmut.blogspot.com/ 
http://
bahmut.blogspot.com/ 
http://
www.youtube.com/
user/emkacel 

جنبش عـلـيـه دخـالـت اسـالم و               
 يک جـنـبـش       ،مذهب در زندگي مردم   

. قوي در کشورهـاي اسـالم زده اسـت           
نســل جــوان بــا اتــکــا بــه امــکــانــات            

 حاضـر   ،اينترنتي و فيس بوک و تويتر     
 ۱۴۰۰نيست به سنتهـا و مـقـررات            

 فکر نـکـنـد و        ،سال پيش تمکين کند   
دوران .   دنبال پاسخ سواالتـش نـگـردد       

تسلط اسالم و سـنـتـهـاي ضـد آزادي             
انديشه و تفکر و تعقل به پايان رسيـده    

بويژه امروز با انقالبات گسترده     .   است
و ميليوني در مـنـطـقـه و بـا مـبـارزه                 
قهرمانانه عليه دولتهاي ديکتـاتـور و       

 زمينه براي مذهب زدايي و      ،اسالمي
خالصي فرهنگـي بسـيـار فـراهـم تـر              

 .است
از ايـــن حـــرکـــت جـــوانـــان در               

. کشورهاي اسالم زده بايد دفـاع کـرد         
جوانان در ايـران بـا تـجـاربـي کـه از                    
زندگـي تـحـت حـاکـمـيـت حـکـومـت                 

 ،فاشيست اسالمي به دست آورده انـد      
در صف اول اعتراض و مبارزه عـلـيـه          
دخالت قوانين و سنتهاي اسالمي در       

بـايـد بـه ايـن         .   زندگي خـود هسـتـنـد        
حرکت مـهـم جـوانـان در کشـورهـاي               
عرب زبان پيوسته و همبسته بـا آنـهـا        
براي پس راندن مذهب و اسالم و براي        
سرنگوني حکومتهـاي ديـکـتـاتـور و           
اسالمي پيش رفت و براي يـک آيـنـده            
انساني و بهتر و بـراي زنـدگـي آزاد و              

 .شاد اقدام کرد
 مينا احدي

 ۲۰۱۱ ژوئيه ۲۵ –کلن 
 

 
 دعوت وبالگ نويسان جوان عرب به روزه خواري در مال عام

 ! در مال عام روزه خواري ميکنيم ،ديوار سکوت را مي شکنيم 

در حـالـيـکـه سـازمـان عـفـو بـيـن                  
 اوضاع حقوق بشـر در ايـران را            ،الملل

 سـران حـکـومـت         ،فاجعـه آور خـوانـده       
اسالمي از سازماندهي قتلهاي بيشـتـر       

 .حرف ميزنند
عليرضا مالحسـنـي ريـزه و الغـر            

 بـا نـگـاهـي سـرگـردان در               ،اندام اسـت  
 به روح   ،مورد اينکه چرا در شب حادثه     

 سـالـه و درشـت انـدام             ٣۰اهللا داداشي  
حمله کرده حـرف مـيـزنـد و از ايـنـکـه                  
حوصله درس خواندن نداشته و سپس در 

 صــحــبــت   ،جــايــي شــروع بــکــار کــرده       
و سپس خبرنگار از قـول او        . . .   ميکند

مينويسد که عليرضا خواهان مجازات   
و اجـراي    "   اعدام خودش "   خودش و البد  

ايـن  .   اين مجازات در اسرع وقـت اسـت        

خواست دستگاه قضايي و جنايتکـاران      
. حـــکـــومـــت اســـالمـــي ايـــران اســـت         

ميخواهند فورا او را در همـان مـحـلـي            
که ظاهرا يک نفر را به قتل رسـانـده در             
مال عام اعدام کنند تا قدر قدرتي خود       

 .را به جوانان نشان دهند
يک حادثه و يا يک واقعه در تـهـران          
باعث مرگ يـک ورزشـکـار سـرشـنـاس             
ايراني شد و فورا دستگاهاي حکومتي      
به تقال افتاده و قبل از اينکه تحقـيـقـي           

 قبـل از     ،شود و دادگاهي تشکيل شود    
اينکه واقعا معلوم شود چه کسـي ايـن           
قتل را انجام داده سه جوان را دستگـيـر          

سـال سـن       ۱۷کرده و يکي از آنها را که  
 قــاتــل مــعــرفــي کــرده و اکــنــون           ،دارد

قبل از چهـلـم   "   متهم"   صحبت از اعدام    
روح اهللا داداشي و صحبت از اعدام يک        

 سـال در مـال عـام           ۱۸نوجوان زير سن    
 .است

روزي نيست که خبر محکوميت به 
اعدام و يا به قتل رساندن تعدادي را در         

محسني اژه اي دادستـان   .   ايران نشنويم 

 يکي از قاتلـيـن     ،کل حکومت اسالمي  
حرفه اي و بيرحم حکومت اسالمي کـه         

 ،دستش به خون هزاران نفر آلـوده اسـت        
از :    ژوئيه با سبعيـت مـيـگـويـد       ۲۵روز

طرف قوه قضاييه دستور داريم که سريع 
رسـيـدگـي کـنـيـم و           "   جرائم پرخطـر  "   به  

قاطعيت بـخـرج داده و مـجـازاتـهـا را                
او با افتخار از اعـدام    . علني اجرا کنيم 

 نفر در ماههاي اخير در زندانـهـا و           ۴۵
يا در مال عام حرف زده و مجددا خط و 
نشان ميکشد که بيش از اينها خواهيم       

يکي از کساني که اين روزها او     .   کشت
 نـاصـر خـانـي زاده فـعـال               ،را کشـتـنـد    

 .سياسي است
 

ناصر خاني زاده در زنـدان ارومـيـه          
 مرداد ماه برابـر     ۲بعد از ظهر يکشنبه     

 ژوئيه در اثـر بـيـمـاري گـوارشـي           ۲۴با  

او اهل بوکان و عضو يکـي       .   جان باخت 
از احزاب سياسي اپوزيسيون حکـومـت       

او را با بيمـاري سـخـتـش       .   اسالمي بود 
تنها گذاشته و مانع مداوايش شدند تـا        

ايـن يـک روش جـديـد در             .   جان بـاخـت    
. اعدام و قتل عـمـد در زنـدانـهـا اسـت               

 اوليـن قـربـانـي حـکـومـت            ،خاني زاده   
در چند ماه گذشته چنـد      .   اسالمي نبود 

فعال سياسي مبـتـال بـه سـرطـان و يـا                 
بيماريهاي قلبي در زندان جان باختند و 
حکومت جـنـايـتـکـار اسـالمـي مـانـع                
رسيدن دارو و درمان به اين افراد شده و       

 .علنا باعث مرگ آنها شد
زندانها در ايران با تراکم جـمـعـيـت          

 با نبود استاندارد هاي بهداشـتـي   ،زياد
 با شيوع بيماريهاي واگيردار ،وامنيتي

و تعـرض و تـجـاوز و بـي حـرمـتـي و                     
 قتلگاه هزاران زنداني    ،شکنجه و اعدام  

 .سياسي و يا زندانيان عادي است
 حکومت ،حکومت اسالمي ايران  

اين .   ديکتاتوري و اعدام و جنايت است  
حکومت در مقابل مردم و جواناني کـه        

 به اعدام و جنـايـت   ،آنها را قبول ندارند   
براي مقابله با ايـن     .   بيشتر دست ميزند  

جنايات بايد تکليف اين حـکـومـت را           
حـکـومـت اسـالمـي بـايـد            .   روشن کـرد  

اين با مبارزه مـتـحـدانـه     . سرنگون شود 
ايـنـهـا جـز       .   ما مردم امکان پذير است    

جــنــايــت و قــتــل و چشــم در آوردن و                
قـتـل و     .    هنر ديگري ندارند   ،سنگسار  

جنايت تنها حربه اين جالدان در مقابله       
با مردمـي اسـت کـه جـانشـان از ايـن                  
حکومت به لب رسيده و براي سرنگوني       

 .آن روز شماري ميکنند
مينا احدي سخنگوي کميته بين المللي 

 ۲۰۱۱ژوئيه  ۲۶-عليه اعدام

 
 !  کشتن است و بس،هنرشان

  ساله در مال عام۱۷ احتمال اعدام يک جوان   ،زمينه چيني براي اعدامهاي بيشتر   

  
International Committee Against Stoning (http://
stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution (http://
notonemoreexecution.org)   
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ژوئـيـه بـا        ٢٢جنايت راسيستـي     
ابراز انزجار بشـريـت مـتـمـدن از ايـن                
اقــدام وحشــيــانــه تــروريســتــي و ابــراز         
همدردي بـا خـانـواده هـا و بسـتـگـان                 
قربانيان اين حادثه ناگـوار روبـرو شـده           

قربانيان اين فاجعـه انسـانـي از          .   است
جمله دهها جوان و نوجوان هستند کـه         
در اردوي تابستاني سـازمـان جـوانـان           

در )   حـزب حـاکـم     ( حزب کارگـر نـروژ        
 .جزيره اوتويا شرکت کرده بودند

آندرس برينگ برويک که متهم بـه        
ارتکاب اين جنايت است در محل اين       

جوانان پـرداخـت و بـا          "   شکار" اردو به   
 جـوان را بـا شـلـيـک             ٦٨قساوت تمام   

او سـاعـاتـي      .   گلوـلـه از پـاي در آورد           
پيش از آن با منفجر کـردن يـک بـمـب               

پـايـتـخـت     ( بسياري قوي، مرکز اسلـو       
را مـبـدل بـه مـنـطـقـه جـنـگـي                  )   نروژ

 انسان ديگر را قربانـي     ٨ساخته و جان    
. گرفت و شماري را مـجـروح سـاخـت             

اين اقدام جنايتکارانه تـروريسـتـي کـه          
بعد از جنگ جهـانـي دوم بـزرگـتـريـن               
فاجعه انساني در کشور نروژ به شـمـار       

 نـفـر کشـتـه و           ٧٦مي رود مجموعا     
 نـفـر زخـمـي بـر جـاي               ١٠٠نزديک به   

 .گذاشته است
بســيــاري از مــردم از خــود مــي             
پرسند که براي جلوگيري از بروز چنين       
جناياتي چه بايد کـرد و چـگـونـه مـي             
توان جامعه را از خـطـر فـاشـيـسـم و                  

 جنايات آن مصون داشت؟
قبل از هر چيز بايد تاکـيـد کـنـيـم             
که جنايت فاشيستي نروژ اتـفـاقـي در          
آســمــان صــاف نــيــســت و حــتــي در               
کشورهاي غربي موردي منحـصـر بـه          

به ياد بياوريم کـه در سـال       .  فرد نيست 

 با بمب گذاري جريانات راسـت     ١٩٩٥
) آمريکـا ( افراطي در اوکالهما سيتي     

.  نفر بـيـرحـمـانـه کشـتـار شـدنـد               ١٦٧
هدف از چـنـيـن جـنـايـتـي کـه دولـت                   
خودي و شهروندان بي دفـاع را مـورد            
حمله قرار مي دهـد، مـرعـوب کـردن             
جامعه براي پذيرش نظمي تماما ضـد       
ــر ارزشــهــاي                انســانــي و مــبــتــنــي ب

يـکـي   .   فاشيستي و نژادپرستانـه اسـت      
از داليل اينکه قربانيـان ايـن جـنـايـت             
تــروريســتــي از مــيــان جــوانــان ضــد             
راسيست با تمايـالت و افـکـار چـپـي              
انتخاب شدند، به گفته آندرس برويـک،       

در نطفه خفه کردن خـائـنـيـن آتـي بـه               " 
نروژ و اروپـا کـه افـکـار و فـرهـنـگ                    

يـکـي   .   بوده اسـت  "   مارکسيستي دارند 
ديگر از وجوه فعاليـت ايـن نـازيسـت،            
نفرت پراکني عليه مردم منتـسـب بـه          

ايـن هـمـان الـگـوي          .   اسالم بوده اسـت    
ايدئولوژيک شناخته شده نـازيسـتـهـاي        
آلمان است که از يک طرف کمونيستها       
و چپيها و از طرف ديگر يـهـوديـان را             

 .کشتار مي کرند
از نظر سياسي زمينه وقوع چنيـن       
جناياتي را بايد در قدرتگيري احـزاب         
خارجي ستيز و راسـيـسـتـي بـر مـتـن                
بحران و ناامني اقتصادي و شغلـي در        

با مقبوليت يافتـن  .   اروپا جستجو کرد  
احزاب راسيستـي در نـزد بـخـشـي از               
جامعه، آنها توانستند به پارلمانها راه       
يابند و از تريبون مجالـس بـه اشـاعـه             
نفرت عليه خارجيان و غيراروپايي هـا       

به اين ترتيب تفرقه افـکـنـي         .   بپردازند
نژادي و تحريکات راسيستي به ابزاري      
براي احزاب راست بـورژوايـي تـبـديـل            
شد تا از مسـئـولـيـت خـود در قـبـال                   

گسترش نابسامـانـهـاي اقـتـصـادي و             
اجتماعي شانه خالي کنند و تـقـصـيـر           

. بـيـانـدازنـد    "   بـيـگـانـگـان     "   را به گردن     
موضوعي که بازتاب آنرا در تصـويـب        
قوانين عليه خارجيان و يا تصـويـب و          
اجراي سياستهاي بسيار سختـگـيـرانـه        

در .   پنـاهـنـده پـذيـري مـي تـوان ديـد                
چنين فضايي که با غيرقـابـل نـفـوذتـر           
کردن اروپا و تقويـت ايـده هـاي اروپـا              
محوري تـوام بـوده اسـت بسـيـاري از               
مردم آسيا و اروپـا در رويـاي يـافـتـن                
زندگي بهتر يـا در دريـاهـا و کـانـتـن                 
کاميونها جان باخته اند و يـا شـرايـط            

 .بمراتب سختتري را تجربه کرده اند
" ملي گرايانه افراطـي   " تمام افکار   

کـه در    "   بنيادگرايانـه مسـيـحـي      "   و يا   
 صفـحـه اي آنـدرس        ١٥٠٠مانيفست  

برينگ برويک بـيـان شـده بـه درجـات               
زيادي بـخـشـي از پـالتـفـرم احـزاب و                 
جريانات راسيستي در اپوزيسيون و يا      
 .در قدرت در کشورهاي اروپايي است

ــروز               ــوگــيــري از ب شــرط اول جــل
جناياتي نظير آنچه در نـروژ روي داد            
ايــن اســت کــه بــه جــنــگ افــکــار و                 
باورهايي رفت که با مـالک قـرار دادن           
هـويـتـهـاي کـاذب مـلـي و قـومـي و                    
مذهبي، خاک بر هويت انساني آدمهـا       
مي پاشند و کارکردهـاي فـاجـعـه بـار             
چنين باورهايي را به همـگـان گـوشـزد           

بــا مــحــور قــرار دادن هــويــت          .   نــمــود
جــهــانشــمــول انســان بــايــد بــه جــنــگ          
عقايدي رفت که ميان انسانها تـفـرقـه          
مــي انــدازنــد و جــداســازي را بــجــاي            
همبستگي ميان انسانها موعظه مـي      

در مقابل انتقاد راسيستـهـا بـه         .   کنند
جوامع مالتي کـالـچـرالـيـسـم و دفـاع              

بـايـد   "   فرهنگ ملي و اروپايـي   " آنها از   
از موازين پـيـشـرويـي دفـاع کـرد کـه                 
بشريت مترقي تاکنون در دنـيـا بـدان            

بايد از ارزشهايي بـه  .   دست يافته است 
دفاع برخاست کـه انسـان را فـارغ از                

نژاد، جنسيت، قوميت و مـذهـب اش         
تعريف و تعيـيـن   .  محور قرار مي دهد 

چنين ارزشهايي مرز کشوري يا مهين      
نمي شناسد و از اين رو نسبي نـيـسـت           
 .بلکه تنها مي تواند جهانشمول باشد

تاکنون حکومتهاي اروپايي بـراي      
مقابله با تروريسم به جاي تـعـرض بـه            
پايه هاي سـيـاسـي آن تـفـکـراتـي کـه                  
نهايتا منجر به خشـونـت راسـيـسـتـي             
مي شود، از فرصت اسـتـفـاده کـرده و             
حقوق مدني شهروندان را تحت عنـوان       

مـحـدود کـرده      "   قوانين ضد تـروريسـم    " 
نازيسـم و نـژاد پـرسـتـي بـايـد از                  !  اند

لحاظ سياسي عرصه را هر چه بيشـتـر     
بر خود تنگ ببيند تـا نـتـوانـد مـولـد                
آدمهايي نظير آندرس برينـگ بـرويـک         

جامعه اي که در آن به انسـانـهـا      .   باشد
بر اساس ارزشـهـاي بـرابـر و يـکـسـان                 
برخورد مي شود و تبعيض و نابرابـري        
جايي ندارد، بطور قـطـع زمـيـنـه سـاز              

 .چنين جناياتي نيز نمي تواند باشد

  
در مورد جنايت 
 فاشيستي در نروژ
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 ژوئيه در دو نقطه     ٢٢جنايت روز   
 نفر منجـر    ٩٢نروژ که به مرگ حداقل    

شده است، نه تـنـهـا جـامـعـه نـروژ را                
تکان داد و مردم اين کشور را شـوکـه           
کرد بلکه قلب مـيـلـيـونـهـا انسـان در               

. سراسر جهان را عميـقـا بـه درد آورد            
 نفر از قـربـانـيـان ايـن اقـدام ضـد                 ٨٥

 سالـه از    ١٨ تا   ١٤انساني، نوجوانان   
اعضاي سازمان جوانان حزب کـارگـر        

 .نروژ بوده اند
 سـالـه     ۳۲در اين رابطه يک فـرد         

نروژي بنام آنـدرس بـريـنـگ بـريـويـک              
شواهد تـاکـنـونـي      .   دستگير شده است  

بر اين داللت دارد که فـرد دسـتـگـيـر               
شده که بـه تـنـهـايـي يـا احـتـمـاال بـا                     

 عـامـل        هـايـي     همکاري افراد يا گـروه    
ــروريســتــي اســت              ــيــات ت ايــن عــمــل

 گـرائـي    تمايالت راست افراطي و ملي  
 .دارد

دنيا بايد در مقابل تـروريسـم چـه          
تــروريســم اســالمــي و چــه تــروريســم           
جريانات راسيستي و فـاشـيـسـتـي بـا             

تمام قوا قد علم کند و از حقوق بـرابـر        
 .براي همه مردم جهان دفاع کند

مـا اعضــاي حــزب کــمــونــيــســت        
کارگري ايران در نروژ صـمـيـمـانـه بـه               

بستگان و دوستان قربانيان اين فاجعه      
تسليت ميگوييم و عميقا خود را در         

 .غم و اندوه آنها شريک ميدانيم
 

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب          
 نروژ -کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٣

 Euro Newsبـــه گــــزارش          
 ژوئيه بار ديگـر  ٢٣مادريد روز شنبه    

شاهد حضـور جـوانـانـي بـود کـه در                 
اعتراض به اوضاع بـد اقـتـصـادي بـه            

بســيــاري از ايــن     .   خــيــابــانــهــا آمــدنــد  
جوانان که خود را ايـنـديـگـنـادوز يـا               

نامند سفر خود را از         خشمگينها مي 
شهرهاي ديگر به سمت پايتخـت مـاه         

شماري از آنها بـا     .   گذشته آغاز کردند  
. پاي پياده خود را به مادريد رساندنـد    

يکي از شرکت کنندگان در تجمع روز       
اين جـنـبـش بسـيـار          :   " گويد  شنبه مي 

به نظر من حـاال وقـتـش          .   مفيد است 
است که به خيابانها بياييم تـا عـلـيـه             

شــود    هــايــي کــه مــي       ســوء اســتــفــاده  
تا قدرتهاي اقتصـادي    .   اعتراض کنيم 

هـاي خـود        را وادار کنيم سوء استفاده    
مــردم کـــار     .   را مــتــوقـــف کــنــنـــد          

آنها منزلـت اجـتـمـاعـي         .   خواهند  مي
خواهند و از اين کـه بـه آنـهـا بـي                  مي

کـنـنـد      شود و احساس مي     توجهي مي 
 ."اند آينده روشني ندارند خسته شده

اعتراضهاي خياباني در اسپـانـيـا       
دو ماه قـبـل و پـيـش از انـتـخـابـات                    

ميـزان بـيـکـاري در         .   محلي آغاز شد  
اسپـانـيـا بـه بـاالتـريـن حـد خـود در                    
چـهــارده ســال اخــيــر رســيــده اســت و            

 سـال    ٢٥تقريبا نيمي از جوانـان زيـر        
دولــت در دو ســال       .   بـيـکــار هســتـنـد      

گذشته مالياتها را افزايـش و حـقـوق           
 .کارمندان را کاهش داده است

 حسن صالحي   

 
 اطالعيه در محکوميت جنايت تروريستي در نروژ

 

 
 اعتراض مردم به اوضاع بد اقتصادي در اسپانيا


