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کميته بين المللي عليه اعدام خواهان آزادي فوري دو 
 امريکايي به گروگان گرفته شده در ايران است

 
  نفر از كارگران ساختماني  در سنندج٤٠٠تجمع اعتراضي 

 ٨صفحه  
 علي نجاتي به يک سال زندان محکوم شد

غالمرضا خاني به ده ماه زندان كه سه سال به حال 
 تعليق درآمده است محكوم شد

 چند خبر از اعتراضات كارگري 

 ٧صفحه  

روز جهـارشـنـبـه ايـن هـفـتـه              
اولين دادگـاه مـحـاکـمـه حسـنـي             
مبارک و عال و جمال مـبـارک دو          

حســنــي .   پســرش تشــکــيــل شــد      
مبارک و پسرانش در ايـن دادگـاه         
به جرم کشتار معترضان و تقـلـب        

و سوء استفاده مـالـي مـحـاکـمـه            
مـبـارک در حـالـي کـه            .   ميشوند

روي برانکارد بود با هليکوپتر بـه   
دادگاه آورده شد و بـه هـمـراه دو              
پسرش در جـايـگـاه مـتـهـم قـرار               

آنها اتهامات مربوطـه را      .   گرفت
رد کردند و دادگاه با اعالم اينکه        

 
 بازتاب هفته

 بازتاب کوتاه رويدادهاي منطقه
  سوريه، مصر، اسرائيل، مراکش

 محمد شكوهي   
 

 حمله قشون اسالم به مهد کودک ها
 بهروز مهرآبادي

 
 "کشور اسالمي"رمضان ماه اثبات غير اسالمي بودن 

 ياشار سهندي

 
 دوره حکومتهاي خودکامه بسر آمده است: محاکمه مبارک

چهار وزير پيشنهادي احـمـدي      
نژاد براي وزارتـخـانـه هـاي نـفـت،             
کار، صنعت و ورزش پس از مدت  
ها بالتکليفي و جنگ و دعـوا در         

داالنهاي قدرت حاکمين مذهبـي،     
باالخره از مجـلـس اسـالمـي رأي           

بـانـد هـاي رژيـم         .   اعتماد گرفتنـد  
خطر ادامه دعـوا را دريـافـتـنـد و              

گرماي سوزان خورشيد يک روز مرداد مـاه        
تهران براي ساعتـي در کـنـار فـواره هـاي آب                  

. ، بيشتر قابل تـحـمـل اسـت          " پارک آب و آتش   " 
مي توان براي زمان کوتاهي حضور نکبت بـار       
حکومت اسالمي را فراموش نـمـود و دور از              
چشم گزمه هاي آن خنکاي قـطـرات آب را بـر             

اما براي برآوردن اين    .   پوست خود احساس کرد   
حداقل نياز انسـانـي هـم بـايـد وارد جـدال بـا                     
رژيمي شد که دشمن انسان و خواسته هـاي آن            

آب بازي جوانان و کودکان در پارک آب و   .   است
. آتش در روزهاي تابستان امري طبيعـي اسـت         

اوباش جمـهـوري اسـالمـي مـعـمـوال از تـرس                  
. اعتراض مردم جرات ممانعت از آن را نـدارنـد         

 جـوان در ايـن پـارک          ۱۰۰۰اما تجمع بيش از  
 مـرداد مـوجـب وحشـت رژيـم             ۷در روز جمعه    

اين اجتماع از طريق فيـس بـوک سـازمـان             .   شد
داده شده بود و جوانان چنديـن سـاعـت بـه آب                

صـداي  .   بازي، شادي و پايکوبي مشغول بودند     
خنده و شادي هر چند موجب وحشت ماموران        
رژيم شد اما به گفـتـه اتـابـکـي مـديـر عـامـل                    

نيروي انتظامي نيز نـتـوانسـت آنـهـا را             " پارک،  
 ." متفرق کند

در همان روز همانند چند جمعه ديگـر، در          
پارک پرديسان گروه ديگـري از جـوانـان تـحـت                

پـوشـيـدن    .   ، تـجـمـع داشـتـنـد         " خز بازي " عنوان  
لباس هايي که مطابق مد روز و عرف متـداول          
جامعه نباشد، نشان دادن ابتکارات جديد و بـه         
مسخره گرفتن سنت هاي حاکم را مي شود در         

هم از طريق فـيـس       "   خز پوشان .   " اين تجمع ديد  
خبر تجمع تـعـداد     .   بوک با هم تماس مي گيرند     

زيادي از جوانان در دو پارک تهران، رژيم را بـه             
رسانه هاي وابسته به رژيم در       .   وحشت انداخت 

 
، کابوس تازه "آب بازي"

 جمهوري اسالمي

 بهروز مهرآبادي

١٠صفحه    

٦صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 كاظم نيكخواه 

حدود يک ماه اسـت کـه فـقـر،            
گرسنگي و تشنگي در شاخ آفريقا      
شدت و گستردگي بـي سـابـقـه اي          
پيدا کرده و فاجعه اي انساني را به        

بــر مــتــن   .   جــريــان انــداخــتــه اســت    
جـنــگ و رقـابــت هــاي قــومــي و             

دسـتـجـات    کشاکش هاي گسترده     
مــخــتــلــف ســيــاســي، قــحــطــي و         

از گفته ميشود   خشکسالي اي كه  
بيست سال پيش تا كـنـون سـابـقـه            
نداشته اسـت ايـن مـنـطـقـه را بـه                 

بنا بر  .   کشتارگاه تبديل کرده است   
گزارشها اين وضعيت جان نـزديـك       

 
 شاخ آفريقا در كام مرگ و قحطي

 شهال دانشفر 

٢صفحه    
 
 غارتگران سپاه بر سر خوان ميلياردهاي نفتي

حسني مبارک از نظر جسمي امـکـان         
بيشتـر مـانـدن در دادگـاه را نـدارد،                

قـرار اسـت دوازده روز         .   پايـان يـافـت     
ديگر  جلسه بعـدي دادگـاه تشـكـيـل             

اينکه اين دادگاه تـا چـه زمـان        .     شود
طـول بــکــشــد و تصــمــيــمــات آن چــه            

در واقـع    .   خواهد بـود روشـن نـيـسـت          
بايد گفت تصميمات دادگاه نيز مـثـل      

خــود تشــکــيــلــش بســتــگــي بــه زور            
٣صفحه    

 

شرق آفـريـقـا و بـويـژه           :   سيما بهاري 
سومالي شاهـد يـکـي از بـزرگـتـزيـن               
فــجــايــع انســانــي بــدلــيــل قــحــطــي و          

رسانـه هـاي جـمـعـي          .   گرسنگي است 

جهان هر روز گزارشات مـتـعـددي از           
قربانيان تازه گرسنگي در شرق آفريقـا       

تصـويـر   .   و سومالي ارائه مـي دهـنـد        
کودکاني که از فرط سو تغذيه چـيـزي         

 
 مـاه ژوئـيـه        ٣۱امروز يکشنـبـه      

 بــدون   ،ســاعــت شــش و نــيــم صــبــح         
حضور خبرنگاران و بدون خبر رسانـي       

 ،وسيع قرار بود جالدان حاکم بر ايران       
بـه  "   ظرايف پـزشـکـي     "   با رعايت تمام  

 بـه اسـم       ، سالـه  ٣۰چشم هاي مجيد    

 ،دفاع از عدالت و دفاع از حق متـهـم         
اسيد ريخته و او را از هـر دو چشـم                 

در آخرين لحظات آمنـه از    .  کور کنند 
اين حکم گذشت و مـانـع کـور کـردن              

 .چشمان مجيد شد
هفت سال قبل آمنه بـهـرامـي در          
جريان عمل وحشيانه اسيد پاشيدن به      

 
قانون قرون وسطايي چشم در مقابل   ،زنده باد آمنه 

 !چشم فقط به نفع جانيان حاکم بر ايران است

 مينا احدي

 
 يک فاجعه انساني از قبل پيش بيني شده: شرق آفريقا

 هادي وقفي  متن مصاحبه تلويزيون کانال جديد با حسن صالحي     

٦صفحه   ٩صفحه     
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به دوازده ميليون نفر را به خطر جـدي          
ــداخــتــه اســت     از ايــن جــمــعــيــت        .   ان

ميليوني قحطي زده در شاخ آفـريـقـا،          
سه ميليون و دويست هزار نفـر آن در            
اتيوپي،  همين تعداد نـفـر در کـنـيـا،              
صد و هفده هزار نفر در جيبوتي و دو          
مــيــلــيــون و شــشــصــد هــزار نــفــر در            

به مـوازات    .   سومالي زندگي ميكنند 
گرسنگـي و بـي آبـي ، بـيـمـاريـهـاي                   

مردم قحطي زده    اين  مسري نيز جان      
 .را تهديد ميکند

بــه گــزارش يــونــيــســف قــحــطــي         
موجود در شاخ آفريقا تا آنجـا کـه بـه             

تـوانـد بـه         کودکان مربـوط اسـت مـي        
قيمت جان نيـم مـيـلـيـون کـودک ايـن                

آنتوني لـيـک،   .   منطقه جهان تمام شود  
رئيس يونيسف در ايـن مـورد گـفـت              

زدگــان آن قــدر        بســيــاري از قــحــطــي     
توانند خـود را       اند که نمي    ضعيف شده 

به مناطق زير کنـتـرل سـازمـان مـلـل              
 .برسانند

گرسنگي در اين منطـقـه  آنـقـدر            
شدت يافته است که هزاران نفـر بـراي           
رسيدن به اردوگاههايي کـه بـتـوانـنـد            
خود را از كـام مـرگ نـجـات دهـنـد،                
کيلومترها را با پاي پـيـاده طـي مـي            

در اين كوچ كردنـهـا، بسـيـاري          .   کنند
مـادرانـي را مشـاهـده         .   جان ميدهنـد  

ميکني که به اميد زنده نگـه داشـتـن           
خــود و کــودکــانشــان راهــي بــيــابــان            
ميشونـد تـا بـه اردوگـاهـهـاي کـمـک                 
رسانـي بـرسـانـنـد، امـا کـودکـانشـان                
ياراي تحمل گرسنگي و تشـنـگـي را           
ندارند و در برابـر چشـمـان آنـهـا جـان                

ــد   ــازن ــب ــده         .   مــي ــي را مشــاه مــادران
ميکني که در مسـيـر راه  کـودکـان                
عــزيــزشــان را کــه از شــدت ضــعــف             
اميدي به زنده ماندنشان نـيـسـت  بـه             
ناچار در ميان راه رها ميکـنـنـد و بـا          
کـودکــانــي کـه امــيــدي بـه بــقــايشــان            
هست، خود را بـه نـخـسـتـيـن مـرکـز                 

بسـيـاري از     .   امدادرساني ميرسـانـنـد    
کودکاني که به مقصد ميـرسـنـد نـيـز            
پوست به استخوانشان رسيده اسـت و         
آنقدر ضعيف شده اند کـه جـان سـالـم             

 .  بدر نميبرند
ــه                   ــدن ب ــا رســي ــره ــب ــر خ ــا ب ــن ب
اردوگاههاي كمك رساني يک هفته تـا       
يــک مــاه طــول مــي کشــد و زنــان و                
کودکان و سالمـنـدان مـجـبـورنـد ايـن              

مســيــرهــاي طــوالنــي را پــاي پــيــاده          
 .بپيمايند

در هفته هاي گذشته سازمانـهـاي    
انساندوسـت از جـهـانـيـان خـواسـتـار               
كمك به مـردم قـحـطـي زده در شـاخ                 

و  كمك هايـي بـه سـوي         .   آفريقا شدند 
اما بطور واقعـي    .   اين مردم ارسال شد   

شاخ آفـريـقـا در چـنـگـال قـحـطـي و                    
خــوشــكــســالــي رهــا شــده و  فــقــر و              
گـرســنـگــي روزانــه از مـردم قـربــانــي             

 .ميگيرد
 ژوئيه بان كي مون دبـيـر         ١٢روز  

کل سازمان مـلـل زيـر فشـار انـتـقـاد                
هاي جهاني، اعالم کرد کـه بـيـش از             

 مــيــلــيــون نــفــر در شــاخ آفــريــقــا            ۱۱
انـد و بـراي ادامـه زنـدگـي بـه                   گرسنه
انـد و ايـن          هاي جهاني مـحـتـاج        کمک

سازمان براي نجات اين افراد احتـيـاج       
در .    مــيــلــيــارد دالر دارد        ۱/   ۶بــه   

حاليكه تـنـهـا نـيـمـي از ايـن مـبـلـغ                    
موجود اسـت و از تـمـام کشـورهـاي                
جهان خواست كه مستقيما بـه کـمـک           

  .مردم شاخ آفريقا بشتابند
 قربانيان جنگ قدرت

در ميان كشورهـاي قـحـطـي زده           
شاخ آفريقا، منطقه جـنـوب و مـركـز             

وخــامــت .   ســومــالــي بــدتــريــن اســت       
اوضاع سومـالـي بـه حـدي اسـت کـه                
سازمان ملل براي دومين بار پـس از          

.  اعــالم قــحــطــي کــرده اســت        ١٩٩٢
حجم خشكـسـالـي در ايـن كشـور بـه                
حدي است كه گفته ميشود كـه حـتـي          

. حيات جانوران به خطر افـتـاده اسـت          
هاست كـه بـاران        برخي از مناطق سال   

هـاي كشـاورزي بـه           اند و زمـيـن       نديده
هم اكنون بـطـور     .   اند  بيابان تبديل شده  

روزانه هزاران نفر از مردم ايـن كشـور           
بــراي نــجـــات از گــرســـنــگــي بـــه                  

هاي آوارگان سازمان مـلـل در          اردوگاه
ها بـدون      كنند و ساعات    كنيا فرار مي  

روند تـا از        آب و غذا در بيابان راه مي      
هــاي    ســازمــان.   مــرز عــبــور كــنــنــد       

المللي نيز نسبت به كمـبـود آب و         بين
.  انـد   ها هشدار داده    غذا در اين اردوگاه   

 هـزار    ۴۳۰شـود تـا کـنـون             گفته مي 
سوماليايي توانسته اند خود را به اين       

 .پناهنگاهها برسانند

اما اين تنها خشکسالي نـيـسـت         
. که دارد مـردم را کشـتـار مـيـکـنـد                 

جنگ و رقابت دستجات مختلف کـه        
هرکدام به قدرت ها و دولتهايي خارج       
از منطقـه وصـلـنـد، در واقـع اسـاس                

رساندن نان و آب به چند   .   مساله است 
ميلـيـون نـفـر در ايـن زمـانـه نـبـايـد                     

اما وقتي که .   مشکل جدي اي ميبود   
مرگ از گرسنگي و قحطي جـزئـي از        
اسـتـراتـژي جـنـگــي يـک طـرف بــراي                
نابودي مردم منتسب به قوم ديـگـري         
تلقي ميشود، خودبخود کمک رساندن     

بـويـژه در     .   نيز کـار سـاده اي نـيـسـت            
سومالي مردم نه تنها از خشكسـالـي         
و گرسنگي  بلكه از جنگ و نـاامـنـي           

مـردم بـراي فـرار از          .   نابود ميـشـونـد    
جنگ هاي قبيله ناگزيرند خـود را بـه        
اردوگاههاي پناهنـدگـان در كـنـيـا و             

 .اتيوپي برسانند
 بـدنـبـال      ١٩٩١سومالي از سـال     

سقـوط دولـت مـحـمـد زيـادبـاره  بـه                   
قبايل تقسيم شد و اوضاع بـه جـنـگ            

 با ٢٠٠٦از سال .  داخلي كشيده  شد 
پاگرفتن جنبـش اسـالمـي هـا تـحـت              
عنوان مبارزه با اشغالگران و ايـجـاد          
يك سومالي مـتـحـد،  ايـن جـدالـهـا                 

نتـيـجـه ايـنـكـه         .   شدت بيشتري يافت  
اكنون سومالي كشوري فـاقـد دولـتـي        
رسمي، فاقد ثبات سياسي و صـحـنـه       

جنگ داخلي بيـن    .   دائمي جنگ است  
قبايل موجود و بـيـن دولـت مـوقـت               
حاكم كـه حـمـايـت سـازمـان مـلـل و                   
غرب را دارد بـا جـريـانـات اسـالمـي               
موسوم بـه الشـبـاب از شـاخـه هـاي                 
القاعده كه در بـخـش بـزرگـي از ايـن                
كشور احاطه دارند، ايـن مـنـطـقـه را              

در هـمـيـن      .   كامال ناامن كـرده اسـت       
رابطه  دزدان دريـايـي پـديـده ديـگـري             
است كـه در ايـن مـنـطـقـه شـاهـدش                  
هســتــيــم و از زمــان جــنــگ داخــلــي            

 شكل گرفـتـه   ١٩٩٠سومالي در دهه    
است و ميـگـويـنـد كشـتـيـرانـي بـيـن                 
المللي را دچار مخاطره و تهديد كـرده        
است و گروگانگيري و باج بگيري يـك        

بـراي  .     منبع بزرگ اقتصادي آنهاست   
آمــريــكــا و كشــورهــاي غــرب نــيــز              
موقعيت سوق الجيشي سومالـي، بـه        
لحاظ داشتن طوالني ترين ساحـل در        
آفريقا و مشـرف بـه خـلـيـج فـارس و                  
تنگـه هـرمـز كـه دو نـقـطـه كـلـيـدي                     
اقتصادي است، جايـگـاه ويـژه اي بـه             
ايـن كشــور مـيــدهـد و يـك ســر ايــن                 
كشمكش ها منافع اين دولتـهـا قـرار          

 . دارد
نــتــيــجــه ايــن وضــعــيــت، يــعــنــي         
جنگ هاي داخلي قبيله اي و فعاليـت   
جريانات اسالمي سومالي موسوم بـه      
الشباب که عـامـدانـه مـانـع رسـيـدن              
کمک به مردم قـحـطـي زده مـيـشـود،               
ــه                      ــه را ب ــق ــط ــن ــن م ــي در اي ــدگ زن
کشتارگاهي براي مردم تـبـديـل كـرده          

هـمـه  ايـنـهـا و حضـور دزدان                 .  است
دريايي و نـبـود امـكـانـات جـاده اي                 
همين امروز  معضالت جـدي كـمـك           
رساني به مردم قحطي زده سـومـالـي           
است كه در چنگال فقـر و گـرسـنـگـي              
اسيرند و دارند جـانشـان را از دسـت              

الشباب حتي تـهـديـد كـرده         .   ميدهند
است كه كساني را كـه بـخـواهـنـد در              
مناطق جنوبي سومالي كمك رسـانـي       

 .كنند، خواهد كشت
بدين ترتيب در ميان اين تراژدي       

عظيم انساني قحطي و  خشكسالي ،       
تصوير جنايتكارانه و كثيف جريانات     
اسالمي و قبيله اي را بيش از بيش به    

بنا بر گزارشهـا در      .     نمايش ميگذارد 
 سال قـبـل در سـومـالـي،             ۲۰قحطي  
.  هزار نفر جان بـاخـتـنـد        ۲۰۰بيش از   

اکنون نيز احتمال ميرود در مـنـاطـق           
مياني سومالي که سازمـان الشـبـاب        
مانع از انتقـال و تـوزيـع کـمـک هـاي                 
خارجي در کشور مـيـگـردنـد، دهـهـا             
هزار نفر از قحطي و گـرسـنـگـي جـان             

 . خود را از دست بدهند
ــي قــحــطــي و                ــاجــعــه انســان ف

گرسنگي در شاخ آفـريـقـا،  بـيـش از               
بيش وارونگي اين جـهـان سـرمـايـه و             
اوج تــوحــش آنــرا مــقــابــل هــمــگــان             

كشــوري بــا مــوقــعــيــت         .   مــيــگــذارد 
جغرافيائي سومالي و  دسترسي آنـهـا        
به نفت، سنگ آهـن، مـاهـيـگـيـري و              
غيره، منطقه اي با جمعيتي ميليوني      

ثروتهايـي  .   به كام مرگ فرو رفته است  
كه ميتوانست، زنـدگـي را بـراي ايـن             
مـردم تـغـيــيـر دهـد، ثــروتـهـايـي كــه                 

ميتـوانسـت در كـنـار پـيـشـرفـتـهـاي                 
امـروز بشــري، راه نــجـاتــي در بــرابــر             
قحطي و خشكسالي  و نابودي مـردم         
ايجاد كند، اكنون ميليونها انسـان را        
چنين در كام مرگ و نابودي فرو بـرده          
است و جنـگ و تـوحـش يـك مشـت                
باندهاي ارتجاعي قبيله اي، مذهـبـي        
اين كشور را به سرزميني نـابـود شـده           

 . تبديل كرده است
جهان سرمايه داري نيز تقسيمات     
خود را كـرده اسـت و نصـيـب كشـور                

منـافـع   .   سومالي مرگ و تباهي است    
سرمايه داري حكم مـيـكـنـد كـه ايـن              
بخش از جهان را بـه حـال خـود و در                 
چنگال گرسنگي و جـنـگ و تـوحـش             

از همين روسـت كـه حـتـي          .   رها كنند 
زباله هاي اتمي نيـز از ايـن مـنـطـقـه                
مرگبار و سواحلش سر در مـيـاورد و           
در كنار همه اين مصائب داستان دفن     
زباله هاي اتمي ايتاليا و كشيده شـدن     
اين زباله ها به سواحـل ايـن مـنـطـقـه               

 ٢٠٠٥است كه بعد از سونامي سـال         
ــواع                     ــه ان ــجــا ب ــردم آن ــالي م ــت و اب
بيماريهاي ناشناخته، اوج اين تـوحـش    

اين جنايت آشـكـار نـيـز          .   برمالتر شد 
خود يكي ديگر از فجايعيست كـه بـر          

بـديـن   .     سر مردم سومالي آمده اسـت      
ترتيب سومالي و شاخ آفريقا انـتـهـاي         
خــط اســت، آنــجــايــيــســت كــه چــهــره          
جنايتكارانه جهـان سـرمـايـه داري را            
ميتوان آشكار تر از هر كجا  ديـد، و          
با فـريـاد بـلـنـد عـلـيـه ايـن تـوحـش،                     

در .   كيفرخواست خـود را اعـالم كـرد          
شرايطي که گرسنگي و جنگ قـدرت         
دارد زن و مرد و کودک و پير و جـوان             
را هزار هزار قرباني مـيـکـنـد، مـردم             
متمدن جهان ميتوانند و بايـد جـبـهـه           
تازه  و انساني اي را بـگـشـايـنـد و بـا              
فشاربه دولتها مانع فجايع بيشتـر در        

 .*آفريقا شوند

 
 ...شاخ آفريقا در كام 

١از صفحه    
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 تلفن تماس با حزب در خارج از کشور                 

 ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩خليل کيوان، دبير کميته خارج         
 

 تلفن تماس با حزب از ايران
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

 :  آدرس پستي
I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 

آزمايـي انـقـالب و ضـد انـقـالب در                 
. خيابانها و در سـطـح جـامـعـه دارد               

شوراي نظامي حـاکـم تـا مـدتـهـا در               
برابر خواسـت مـردم بـراي مـحـاکـمـه               
مبارک مـقـاومـت کـرد و تـا آخـريـن                  
لحظات روشن نـبـود کـه مـبـارک در               

فضــاي .   دادگــاه حــاضــر خــواهــد شــد       
اعتراضي در جامعه و بويژه در قاهـره        
و ميدان مشهور الـتـحـريـر، در واقـع              
حکم انقـالب را بـه شـوراي نـظـامـي                

 . ديکته کرد
محاکمه مـبـارک از جـنـبـه هـاي              

تا آنجا که   .   متعددي بسيار مهم است   
به انـقـالب مصـر مـربـوط مـيـشـود                 
امــروز مــردم مصــر خــوشــحــالــنــد و          

. فضاي ويژه اي در مصر حـاکـم اسـت          
اينکه يک ديکتاتور سي سـالـه را کـه            
قدرتهاي جهاني پشت سـر او بـودنـد،           
ــاهـــرات و                  ــظـ ــا قـــدرت تـ ــردم بـ مـ
اعتراضات خود به پاي ميز محاکـمـه    

ايـن  .   کشيدند، رويداد ساده اي نيسـت     
کم نبودنـد   .   بيانگر تداوم انقالب است   

و نيستند نيروهايي کـه مـيـخـواهـنـد            
انقالب را تمـام شـده اعـالم کـنـنـد و                 
مردم را به خـانـه بـفـرسـتـنـد و نـظـام                    
سياسي و اقتصادي و حـقـوقـي مصـر           

نـه فـقـط      .   را دست نخورده نگه دارنـد      
شوراي نظامي حاکم بلکـه جـريـانـات          
اسالمي و ليبرال و نيروهاي بورژوايي      

. مختلف در اين جهت تالش ميکنند     
محاکمه مبارک نشـانـه ايـنـسـت کـه               
جــبــهــه انــقــالب کــه اکــنــون اســاســا            
کارگران و دانشجويان و زنان معترض      
را در بر ميگيرد، يـک پـيـروزي مـهـم              

ايــنــکــه ادامــه     .   بــدســت آورده اســت      
اوضــاع در مصــر چــه خــواهــد شــد               
بستگي به چگونگي پيشرفت مـبـارزه     
طبقاتي حادي دارد که در ايـن کشـور          
ميان جبهـه انـقـالب و ضـد انـقـالب                

جريانات اسالمي نـظـيـر       .   جريان دارد 
اخــوان الــمــســلــمــيــن و ســلــفــيــون، و           
همچنيـن ارتـش و لـيـبـرالـهـا و کـل                   
بورژوازي، همگي با هـم جـبـهـه ضـد             
اتقالب و محافـظـه کـار را تشـکـيـل               

ايـنـهـا روشـن اسـت کـه از               .   ميدهند
ــد              ــت دارنـ ــالب وحشـ ــقـ ــه انـ . ادامـ
ــرد              ــي ــخــواهــنــد اوضــاع آرام گ . مــي

هيچکدام خواهان سرنگـونـي مـبـارک         
نبودند و اکنون نـيـز هـمـگـي نـگـران                

. تحوالت اساسي در جامعه هسـتـنـد        
حقيقت اينست که نه جبهه انـقـالب و          
نه جبهه ضد انقالب يکدست و متحد     

اما ضد انقالب از حـمـايـت          .   نيستند
مالي و سياسي و تبليغي دولـتـهـايـي          
نظير عربستان و کشـورهـاي غـرب و           
بورژواهاي رنگارنگي بـرخـوردارنـد و         
بويژه امـکـانـات مـالـي وسـيـعـي در                 

اما جبهه انقالب از اين     .   اختيار دارند 
تـنـهـا بـه       .   امکانات برخوردار نيـسـت    

حمايت نيروهاي مترقي و پـيـشـرو در       
اما عليرغـم   .   سطح حهان دلگرم است   

اين، در فضاي انقالبي جـامـعـه، کـل            
ضد انقالب نـيـز نـاچـار اسـت بـا نـام                  

ناچار ميشود بـه    .   انقالب به پيش رود   
برخي خواستهاي مردم گردن بـگـذارد        
و امکان تعرض رودر رو بـا مـردم و               
نــيــروهــايــي کــه تــحــولــي اســاســي را          

ايـن آن نـقـطـه         .   ميخواهـنـد را نـدارد       
قوتي است که بايد اميدوار بود بتواند   
فرصتي ايجاد کند که صف نيـروهـاي        
انقالبي و آزادي طلب خودرا متشکـل       
و فرموله کند و سنگرهاي اصـلـي را           

افـت و    .   براي پـيـشـروي فـتـح نـمـايـد              
خيزهاي زيـادي در جـوامـعـي مـثـل               
مصر و تونس که ديکتاتورهايشان را       
سرنگون کرده اند اما نظام حاکم هنوز      

. در هم شکسـتـه نشـده، در راه اسـت              
بسياري از رويدادهاي منـفـي را نـيـز            

امــا .   بــي شــک شــاهــد خــواهــيــم بــود        
شخـصـا بسـيـار امـيـدوارم کـه رونـد                 
اساسي اوضاع بـه سـمـت تـکـمـيـل و               
تــعــمــيــق انــقــالب و عــمــلــي شــدن               
خواستهاي رفـاهـي و آزاديـخـواهـانـه             

 .مردم پيش رود
اما محاکمه مبارک از ايـن نـظـر           
نيز بسيار مهـم اسـت کـه دارد آغـاز               
دوره اي جــديــد در تــاريــخ بشــري را              

مـبـارک نـه بـدتـريـن           .   اعالم مـيـکـنـد     
ديکتاتور از مـيـان ديـکـتـاتـور هـاي               
موجود و پـيـشـيـن جـهـان بـود و نـه                    
محاکمه کنندگان او نـمـونـه تـيـپـيـک              

امـا  .   مردم آزاد جهان امروز هسـتـنـد        
جــايــگــاه ويــژه اي کــه از ايــن زاويــه               
انقالبات منطقه و بويژه انقالب مصـر       
دارد، اين محاکمه را بـه جـايـگـاهـي              
مهم و سمبوليک و تاريخي در شـروع          

. دوره تاريخي جـديـد ارتـقـا مـيـدهـد              
دوره اي که ديگر حکومتهاي فردي و        
خــود کــامــه امــکــان ادامــه حــيــات            

دوره اي کـه بشـود بـا شـاه و                .   ندارند
خليفه و رهبر و ولـي فـقـيـه و امـثـال                 
اينها به مردمي ميليونـي حـکـومـت          
کرد با انقالب مصر و تونس پـايـانـش          

اين هنوز به معناي پـايـان        .   اعالم شد 

زيرا همانگونه کـه    .   ديکتاتوري نيست 
کمونيستها هميشه تـاکـيـد کـرده انـد            
بهترين دموکراسي هـاي نـوع غـربـي            
نيز ديکتاتوري در شکلي پوشـيـده تـر          

امـروز ايـن حـکـم تـاريـخـي              .   هستنـد 
کمونيسـتـهـا بـا مشـاهـده وضـعـيـت                
کشورهاي مهد سرمايه داري بر اکـثـر        

ميـتـوان   .   مردم جهان روشن شده است    
آمريکا، انگلستان و فرانسـه در صـد           
سال اخير را بعنوان شاهد مثال جلوي       

مـيـتـوان رويـدادهـاي        .   چشم گـذاشـت    
هميـن روزهـا در انـگـلـسـتـان را کـه                   
ــد و                   ــدن هــمــگــان در روز روشــن دي
فهميدند کـه يـک سـرمـايـه دار بـنـام                  
روپــرت مــرداک چــنــديــن حــکــومــت          
انــگــلــســتــان در دهــه هــاي اخــيــر را            
شخصا تعييـن کـرده اسـت، بـعـنـوان               

امـا  .   شاهد مثال جلوي چشم گذاشـت     
آنچه اينجا مـيـخـواهـم تـاکـيـد کـنـم                 
ايــنــســت کــه حــکــومــتــهــاي فــردي و         
خودکامه و بي قانون که در آنـهـا يـک          
فرد يا يک خانواده و دار و دسـتـه بـر                
جامعه اي حـکـومـت مـيـکـنـد و در                
سطح جامعه يکه تازي ميکـنـنـد، بـا           
انقالب تويتري و فيس بوکي دوره اش       

ايـن نـوع     .   بطور قطع بسر رسيده است    
دولتها چند صد سال پيش در اروپا بـا         
انقالب کبير فرانسه عـلـيـه شـاهـان و             
حکومت اشراف و فئودالها به ته خـط      
رســيــد و در هــم ريــخــتــه شــد و جــز                

امـا  .   بقايـايـي از آنـهـا بـاقـي نـمـانـد                 
حکـومـتـهـاي ديـکـتـاتـوري فـردي و                
خودکامه و عشـيـرتـي و مـذهـبـي و                
قبيله اي در بخشهاي زيادي از آسيا و        
آفريقا به عنوان شکلـي از حـکـومـت            
طبقه سرمايه دار به حـيـات خـود تـا              

هــنــوز چــنــد   .   امــروز ادامــه داده انــد      
دوجيـن از ايـن نـوع حـکـومـتـهـا در                   
کشورهايـي مـثـل عـربسـتـان، اردن،             
کويت، يـمـن، سـوريـه، و هـمـچـنـيـن                 
کشورهاي متعدد ديـگـري از آفـريـقـا            

يک نمونه آشنا و تيـپـيـک      .   وجود دارند 
و مشــهــور ايــن نــوع حــکــومــتــهــاي           
سرکوبگر نيز حکـومـت اسـالمـي در           
ايران است که عملکرد و وضعـيـت آن          

خصـوصـيـت    .   بر همگان روشـن اسـت      
اصلي حکومتهاي خودکامه ايـنـسـت       
که رسما عقل و شعور مـردم را نـفـي             
ميکنند و شاه و خليفه و فـقـيـهـي را               
بعنوان هم صاحب اختيار مطلق و هم       
بــعــنــوان عــقــل کــل جــامــعــه اعــالم            

جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان         .   ميکنند
يک حکومت مذهبي اسالمي تـبـلـور       
کامل چنين نوع حکومتـهـايـي اسـت          

که حتي لباس پوشيدن و فکر کردن و         
خصوصي ترين جـنـبـه هـاي زنـدگـي              

در ايـن    .   مردم را نيز کنتـرل مـيـکـنـد          
زمينه زياد گفته شده است و نيازي به        
تشريح بـيـشـتـر ايـن نـوع دولـتـهـا و                    

نکتـه اي کـه در         .   حکومت ها نيست  
اين رابطه مهم است که اضافه کـنـيـم           
اينست که وجود اين نوع ديکتـاتـوري        
هاي عريان و خودکامه، در عين حـال        
يک فـاکـتـور مـهـم در ادامـه حـيـات                  
ديکتاتـوري هـاي دمـوکـراتـيـک نـوع              

همانطور که گرسنگـي و      .   غربي است 
فقر و قحطي در آفريقا و آسيا، بعنوان        
توجيه فـقـر و اسـتـثـمـار و سـاعـات                   
طــوالنــي کــار و زدن از تــامــيــنــات              
اجتماعي و امـثـال ايـنـهـا در غـرب                 
ــرد،                ــرار مــيــگــي ــاده ق ــف مــورد اســت
همينطور وجود حکومـتـهـايـي مـثـل           
جمهوري اسالمي و ملوک عربستان و      
کشــورهــاي اســالم زده نــيــز بــه بــي               
اخــتــيــاري نــهــادي مــردم در غــرب             
مشــروعــيــت و شــايــد بشــود گــفــت            

و بـرعـکـس      .     مقبوليت مـي بـخـشـد       
مــيــتــوان مــطــمــئــن بــود کــه پــايــان             
حکومتهاي خـودکـامـه در شـرق، در            
عين حال زير پاي ديـکـتـاتـوري هـاي             
دموکراتيک غربي را خالي ميکـنـد و         
بدون شک روند تاريخي و تاريخ سـازي    
را در تاريخ بشر بـراي پـايـان دادن بـه              

. بي اخـتـيـاري تـوده اي مـيـگـشـايـد                
تصادفي نيست که اين روزهـا وقـتـي           
در ميدان باستيـل فـرانسـه و مـيـدان              
سل اسپانيا و ويسکـانسـيـن آمـريـکـا           
تجمع و اعتراض صـورت مـيـگـيـرد،           
ميدانهاي محل تجمع مـردم بـعـنـوان          

. ميدان التحرير نـام گـذاري مـيـشـود           
تصادفي نيست که جوانان فرانسـه در        
ــاضــت                 ــاســت ري ــي ــه س ــراض ب ــت اع
اقتصادي دولت سارکوزي ميـگـويـنـد        

اينها بارقه هـاي    " .   اينجا ايران نيست  " 
شروعي تازه است که تاريخ صـد سـال        

 .آينده جهان را شکل خواهد داد
بهررو انقالبات مـنـطـقـه در دوره           
اخير مـيـشـود گـفـت اولـيـن بـروزات                
سياسـي و اجـتـمـاعـي و تـوده اي و                   
برجسته کـامـپـيـوتـر و ايـنـتـرنـت در                  

ايـن انـقـالبـات       .   عرصه اجتماعي بـود  
شروع دوره اي را به نـحـوي آشـکـار و              

. کامال قابل فهم به همگان اعالم کرد      
و آن اين بود کـه شـرايـطـي کـه بشـود                 
مردمي ميليوني را زيـر سـانسـور و             
اختناق و بي خبري، در بـردگـي نـگـه             

ترديدي نـبـايـد     .   داشت بسر آمده است   
کرد که اين دوره با سرعـت بـيـشـتـري             
ــه هــيــچ                   ــافــت و ب ــداوم خــواهــد ي ت
ديکتاتور و خودکامه اي رحم نخواهد      

اين هيجان انگيز تـريـن جـنـبـه            .     کرد
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جمهوري اسالمي نيروهـاي خـود       
را بســيــج کــرده اســت تــا بــه دشــمــن             
ديگري که پايه هـاي نـظـام را هـدف               

از نـيـروي     .   قرار گـرفـتـه، حـملـه کـنـد            
انتظامي گرفته تا وزارت بازرگانـي و         

 نهاد ديگر جمهوري اسـالمـي در         ۲۴
. اين نبرد به کـار گـرفـتـه مـي شـونـد                

نيروي متخاصمي که در مقابل نـظـام        
قد علم کـرده، کـودکـان خـردسـال در               
مهد کودک ها هستند که در مـقـابـل          

و فـيـلـم      "   رقص" قشون اسالم از سالح     
اسـتـفـاده مـي       "     کارتون خارجي " هاي  
بخشي از تبليغات جنگي رژيم     .   کنند

براي اين جنگ را در مقالـه مـنـتـشـر             
 ۹شده توسط خبرگزاري فارس در روز   

 .مرداد مي توان خواند
نويسنده مقاله برنامه روزانه مهد     
ــمــالت                     ــاد ح ــه ب ــاي کــودک را ب ه

او غرولـنـد مـي      .   مي گيرد"   اسالمي" 
تنها نشان اينکه اين مـهـد        :   "   کند که 

هاي کودک در کشوري اسالمي فـعـال        
هستند اين است که براي خالي نبودن       

 سوره از قـرآن را يـاد            ۳ تا   ۲عريضه  

و شـکـايـت مـي         "   کودکان مي دهـنـد    
يکي از فـوق بـرنـامـه           :   " کند از اينکه  

هاي مهدهاي کودک در حـال حـاضـر            
مربي مهد کـودک    .   برنامه رقص است  

براي بچه ها مي رقصد و از آنها مـي           
خواهد که اداي او را در بياورند تـا بـه            
قــول خــودشــان فضــاي مــهــد کــودک           

" . تــبــديــل بــه يــک فضــاي شــاد شــود          
، وجـود   " مختلط بودن مهد کودک ها    " 
اشکال حيوانات و شـخـصـيـت هـاي            " 

بر روي ديوارهاي مـهـدهـاي    "   کارتوني
نمايش کارتون هـاي خـارجـي      " کودک،  

که بدون هيچ فيـلـتـري صـحـنـه هـاي                
معاشـقـه آدم هـا و حـيـوانـات را بـه                    

، مسائل ديـگـري      " نمايش مي گذارند  
هستند که مايه هراس اين فاشـيـسـت         

 ۲۶" او از    .   اسالمي را فراهم کرده اند    
، " دستگاه مرتبط با حجاب و عـفـاف        

" فرهنگ عفـاف  " استمداد مي کند تا     
 .را در مهد کودک ها معني کنند

مشـاور  "   تينـا بـرنـا     " يک سال قبل    
امور بانوان وزير رفـاه در نـمـايشـگـاه             

مردم بـزودي شـاهـد      " قرآن خبر داد که   
تحوالت اساسي در بـحـث عـفـاف و              
حجاب در مراکز خدمات دهـي چـون          

و تهديـد   "   مهد کودک ها، خواهند بود    
با متخلفـان اجـرا و رعـايـت            " کرد که   

از " .   حجاب برخورد جدي خواهـد شـد       
 قانون عـفـاف و حـجـاب بـه              ۸۴سال  

تصويب شوراي عالي فرهنگي رسـيـد     
 وزارتخانه و نهاد را موظـف بـه          ۲۶و  

گسترش فرهـنـگ عـفـاف و حـجـاب              
بند سيزدهم اين قانون در مـورد        .   کرد

در ارديـبـهـشـت       .   مهد کودک ها است   
سال قبل رژيم در يـک نـمـايـش غـيـر                 
انســانــي و بــه کــمــک نــيــروي بســيــج            
تــعــدادي از دخــتــران خــردســال را بــه           
خيابانهـا آورد تـا بـه نـفـع عـفـاف و                    

گذاشتن مسابـقـه   .   حجاب شعار دهند 
 سـال بـا       ۷ تـا     ۵نقاشي براي کودکان    

موضوع حجاب و عفاف و گـذاشـتـن           
همايش عفاف و حجاب ويژه مـربـيـان         
مهد کودک گوشه اي از تـالش هـاي             
رژيم براي اسالميزه کردن مهد کـودک      

با "   طرح هميار حجاب  .   " ها بوده است  
هدف نهادينه کردن الگوي حجاب در       
مراکز مهد کودک و پيش دبستاني از        
سال گذشته در استان اصـفـهـان اجـرا            

رژيم تالش مـي کـنـد تـا ايـن            .   گرديد
طرح را در ساير نقاط به اجـرا درآورد           
و اعالم کرده است که از طـلـبـه هـاي              
حوزه علميه براي تـبـلـيـغ حـجـاب در              

 .مهد کودک ها استفاده مي کند
 ۳۱جمهوري اسـالمـي در طـول           

سال تالش زيادي کرده است تا جـامـه         
کريه اسالمي را به پـيـکـر جـامـعـه و               
حتي به تن کودکان خردسال بپـوشـانـد         

و محدوديت هاي زيادي را به مـراکـز          
نگهداري از کـودکـان تـحـمـيـل کـرده               

پوشاندن حـجـاب بـه کـودکـان،           .   است
اجبار به گذاشتن بـرنـامـه هـاي قـرآن              
خواني و روضه خواني در مهد کـودک         
ها، ايجـاد مـحـدوديـت هـاي بسـيـار               
براي دسترسي به امکانات تفريحي و       
آموزشي، صـدمـات زيـادي روانـي و            

. جسمي زيادي به کـودکـان زده اسـت           
تــالش بــراي جــدا ســازي جــنــســي،             
ممنوعيت موسيقي و شادي و مطرح      
کردن بحث هاي سکسـيـسـتـي نـظـيـر             
حجاب و عـفـاف در بـيـن کـودکـان،                 
دنياي شاد و زيباي آنها را بهم ريختـه         
است، که بدون شک تـاثـيـرات نـاگـوار            
خود را در زندگي آينـده ايـن کـودکـان            

اما هـر کـودکـي کـه           .   خواهد گذاشت 
فقط چند لـحـظـه روزنـه اي بـيـابـد و                  
دنــيــاي زيــبــاي خــارج از ديــوارهــاي           
تاريک، محزون و وحشت آور اسالمـي       

را بـبـيـنـد، بـراي درهـم شـکـسـتـن و                    
گريختن از اين حصار تـالش خـواهـد           

بي دلـيـل نـيـسـت کـه بـا تـمـام                   .   کرد
رقـص جـزء اليـنـفـک          " محدوديت ها،   

اسـت و    "   برنامه هاي يک مهـد کـودک       
کــودکــان ايــران بــيــش از هــر کشــور             
ديگري به تماشاي فيلم هـاي کـارتـون          
مي نشينند تا رابـطـه آزاد انسـانـهـا،             
رقــص و شــادي و رنــگــهــاي زيــبــاي             
ــقــاشــي هــاي                 زنــدگــي را در درون ن
متحرکي ببيـنـنـد کـه از سـانسـور و                

. اختناق اسالمي کمتر آسيب ديده اند     
به قول خبرگزاري فارس ايـن کـودکـان          

مـي شـونـد      "   جوان سرکشي " تبديل به   
و "   عفاف برايش مفهـومـي نـدارد     " که  

در خيابانها هستي نظـام اسـالمـي را          
وحشــت .   بــه چــالــش مــي کشــنــد              

خبرگـزاري فـارس را مـي تـوان درک               
 .*کرد

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
حمله قشون اسالم به مهد 

 کودک ها

شايد محکم تـريـن دلـيـل ايـنـکـه               
کشـورهــاي مــانـنــد ايــران، کشــورهــاي         

چرا .  اسالمي نيستند ماه رمضان باشد 
که چند روز مانـده بـه شـروع ايـن مـاه                 
حکومت اسالمي گارد جنگي ميگيرد     
تا بتواند فضاي مذهبي و اسـالمـي را           

خـط و نشـان       .   در جامعـه حـفـظ کـنـد          
کشيدن ها براي مردم از سوي حکومت       
شروع ميشود که اگر کسي در اين مـاه          
بــه خــوردن يــا نــوشــيــدن در مــال عــام             

تمـام  !   بپردازد چنين اش ميکنم و چنان    
رستوارانها و ساندويچ فـروشـيـهـاو آب           
ميوه فروشيها و کـلـيـه واحـدهـاي کـه                
خدماتي اينـگـونـه ارائـه مـيـدهـنـد بـا                 
تهديد و ارعاب تعطيل ميگـردنـد چـرا          

اگـر واحـد صـنـفـي کـه             "   بـفـرمـوده   " که  
اينگونه خدمات را عرضه ميکند دايـر       

. باشد با عواقب بدي مواجه خواهد شد      
امسال هم که با همين تهديدهـا شـروع          
گرديد و کار را به آنجا کشانـدنـد حـتـي         

اينکه در مسافـرت روزه      "   حکم شرعي " 

باطل است ناديده گرفتند و گفتند حتي 
مسافران بايد از روزه خواري خـودداري        

استانـداري مـازنـدران رفـتـن بـه             .   کنند
را مـمـنـوع      "   مـاه مـبـارک     " دريا در اين     

بي شک بدشان نمي آمد اگر     .   اعالم کرد 
ميتوانستند کال مسافرت کـردن را در         

اگـر کشـور     .   اين ماه ملغي مـيـکـردنـد        
اســالمــي اســت و بــقــول اســالمــي هــا           
ــردم                    ــفــاق م ــب بــه ات ــري ــت ق ــري ــث اک
مسلمانند، اين همه لشکر کشي علـيـه        
زير پاگذاشتن شئونات اسـالمـي بـراي          

 چيست؟ و عليه کيست؟ 
. مردم اما کار خودشان را ميکنند

در اين ماه کوچه و پس کوچه هاي شهر         
مکاني است بـراي ديـدن رفـتـار مـردم              

براي در امان . نسبت به قوانين اسالمي
ماندن از شر نيـروهـاي انـتـظـامـي ايـن               
حکومت، مردم تشنه و گشنه با تـهـيـه          
نوشابه اي، آب مـيـوه اي ، کـيـکـي و                  
سيگاري رفـتـار مـعـمـولـي کـه از هـر                   
انساني سر ميزنـد را در ايـنـجـاهـا بـه                 
نمايش ميگذارند و به همان نسـبـت بـه           

در .   قوانين خدا دهن کـجـي مـيـکـنـنـد            
ــقــي                     ــه طــري ــار هــر کــس ب مــحــل ک

کـه رسـانـه هـاي         "   اعتقادات مـذهـبـي    " 
دولتي و غير دولتي روي آن ميکـوبـنـد           
را در جهت کامال عـکـس بـه نـمـايـش              

بسياري از کارکنان با دست     !   ميگذارند
و پا کردن گوشه دنجـي در مـحـل کـار               
شکمي از عزا در مي آورد گيرم کـه بـا              
يک لقمه نان و پنـيـر و اتـفـاقـا هـمـيـن                    
مواقع بـه مسـخـره کـردن روزه و مـاه                  

آنهايـي کـه     .   مبارک مربوطه ميپردازند  
اهـل ذوق هسـتـنـد گـاهـي شـعـري در                   
ــا و آخــرت                    ــي ــوشــي در دن وصــف خ
مــيــخــوانــنــد و بــه هــمــديــگــر هشــدار           

که بـا هـمـيـن پـکـي کـه بـه                  :   " ميدهند
سيگار زدي يـک حـوري از کـيـسـه ات                

و يادآور ميشوند که هيزم ديگي  ! "   رفت
که قرار است طرف را بجوشانند بيشتـر        

از هـمـکـارم پـرسـيـدم چـراروزه             !   گرديده
اي : گفت! گرفتي ميخواهي بري بهشت

بابا، کدام بهشت، بـهـشـت چـي کشـک              
! همه ميگيرنـد مـا هـم گـرفـتـيـم              !   چي

مـن بـه شـيـوه خـودم            :   ديگري ميگويد 
روزه مــيــگــيــرم؛ جــمــعــه هــا مــطــلــقــا            
نميگيريم، روز تعطيله ميخواهم تـخـت     

روزهاي ديگه هم هر وقت حس      .   بخوابم
کنم گشنه ام و تشنه ام معطـلـش نـمـي            

 !کنم
چند وقـت پـيـش خـامـنـه اي گلـه                 
ميکرد که چرا کسي براي نـمـاز صـبـح             

و ايـن    !   خودش را به مسجد نمي رساند     
خود اعتراف بسيار روشـنـي اسـت کـه             

مردم خواب سحرگاهان را به بيداري بي 
موقع ترجيح ميدهند چرا که آنـقـدر در          
چنبره روزمره زندگي گرفتار شده انـد و         
خسته هستـنـد کـه اگـر هـم مسـلـمـان                  
معتقد باشند از خير اين نماز بي وقـت          

" کفـاره " گويا بعدا يک جوري     .   ميگذرند
! آنرا ميپردازند تا خـدا خشـنـود گـردد            

جالب است نماز که ستون دين اسـت را          
همکاران روزه گير ! ميشود با پول خريد

من گله ميکنند که سحـر بـيـدار شـدن             
واقعا عذاب است چرا کـه ديـگـر نـمـي              
توانند آنجور که بايد و شايد استـراحـت         

بخاطر احتـرام بـه     " کارفرماي ما .   کنند
و رفاه حال همکاران روزه گيـر  "     اين ماه 

ســاعــت کــار را نــيــم ســاعــت جــلــوتــر            
ميکشد و از ان سـو نـيـم سـاعـت کـم                   
ميکند و در عوض وقت استراحت ظهر 

اگر ( را کاهش ميدهد و ساعات ديگر  
براي صـرف چـاي و        )   وجودداشته باشد 

نــانــي را نــيــز حــذف شــده مــيــدانــد و               
ميخواهد، يعني خـيـلـي راحـت شـدت            

بـاالخـره مـاه      .   استثمار را بـاال مـيـبـرد        
ميهماني خدا است و کارفرما هم بـايـد         

جمـهـوري   .   از اين ميهماني منتفع شود 
اسالمي در رسانه هايش، خودش را از         
ته پيراهن بدر ميکند و از مـحـسـنـات          

که ايـن مـاه مـاه          :   ماه مبارک ميگويد  

ميهماني خداست و درهاي بـهـشـت بـه           
روي بندگان باز است و از سـوي ديـگـر             
نيروهاي انتظامي اش را به خـيـابـانـهـا            
گسيل ميکند تـا مـردم را بـه زور بـه                  

باراک اوباما پيغام . بهشت هدايت کنند
. تبريک براي ماه مبارک ارسال ميکـنـد       

رسانه هاي بورژوازي تاکيد ميکنند که      
مردم سوريه مثال بخاطـر مـاه مـبـارک           
بيشتر به تظاهرات خواهند پـرداخـت و         
از سوي ديگر همان مردم سوريه پـرچـم          
سمبل جنبش اسـالمـي را هـر بـار در                

. تظاهرات خياباني به آتش مـيـکـشـنـد         
همه و همه اينها نشان ميدهد که آنچـه          
که رسانه هاي بورژوازي سعي در حقنـه        

ايـن را    .   آن دارند از حقيقت بـدور اسـت        
بخصوص بخش وسيعي از مـردم ايـران         

براي نمونه با همين روزه . ثابت کرده اند
نگرفتن خود عمال به جنگ مـذهـب و           

مردم در اقدامات   .   حوزه علميه ميروند  
عملي شان نشان ميدهند که اين کشور       

 . چقدر اسالمي است
بهررو مـاه رمضـان مـثـل مـحـرم               
يکي از مقاطع شـدت يـابـي جـنـگ و                
گريز و کشاکش با حـکـومـت اسـالمـي         

 .*توسط مردم است

 
رمضان ماه اثبات غير 

کشور "اسالمي بودن 
 "اسالمي

 ياشار سهندي
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تظاهرات و درگيري :سوريه
 ادامه دارد

 
 هفته از آغـاز انـقـالب          ٨بيش از   

در .   مردم بر عليه رژيم اسد مي گـذرد       
طــول ايــن مــدت مــردم بــا تشــکــيــل           
کميته هـاي انـقـالب در مـحـالت و                 
ــالب و                  ــقـ ــورات انـ ــا، امـ ــرهـ ــهـ شـ
سازماندهي هر چه گسـتـرده تـر تـوده            
اي در جنگ بر عليه سـرکـوبـگـران را          

ارتــش و نــيــروهــاي     .   در دســت دارنــد    
سرکوبگر فقط با سالح هاي سنگيـن،      
بخشا بمباران توپخانه توانستـه اسـت        
فعال در شـهـرهـاي درعـا، حـمـض و                

در اينجا مـروري     .   حماه مستفر بشود  
مي کنيم بر مهمترين اعـتـراضـات و          
مبارزات هاي مردم سـوريـه در شـهـر            

 :هاي مختلف
 تظاهراتهايي که از روز يکشنـبـه       

 ژوئيه در سراسر کشـورسـوريـه بـر       ٣١
عليه رژيم ديکتاتوري اسد آغـاز شـده         
بود، از دوشنبـه ايـن هـفـتـه بـاقـدرت                

مـرکـز اصـلـي       .   بيشتري ادامه يـافـت     
تظاهراتها شهرهاي حـمـاه، حـمـض و           

. چندين محله در منظقه دمشـق بـود         
از روز دوشنبه هفته اي کـه گـذشـت،             
ارتش شهر حـمـاه را مـحـاصـره کـرده               

 اوت   ٢از اواسط روز سه شنبه       .   است
تـا  .   گلوله باران شديد شهر ادامه دارد     

 ژوئـيـه بـيـش از           ٣١آخر روزيکشنبه   
از روز سـه      .    نفر کشته شده انـد      ١٢١

. شنبه ارتش وارد اين شهر شـده اسـت         
ابــعــاد جــنــايــات و ســرکــوبــگــريــهــاي        
نيروهاي امنيتي حـد و مـرزي نـمـي              

از اولين ساعات بامـداد روز       .   شناسد
ــا عصــر روز            ٢ســه شــنــبــه          اوت ت

 نـفـر در ايـن          ٤٠چهارشنبه نزديک به    
در حاليکه مـردم    .  شهر کشته شده اند 

مشغول اعتراض و مبـارزه بـر عـلـيـه           
نيروهاي امنيتي هستند، هزاران نـفـر        
از مردم، بويژه کودکان و زنان ناچار به        
ترک شهر حماه و پناه بردن به روستاها        

 .شده اند

 ژوئيه تـا روز      ٣١از روز يکشنبه    
 نفر در   ١٣٤ اوت بيش از   ٢سه شنبه   

جريان حمالت ارتش به مـردم کشـتـه           
صدها نفر زخمي  و دستگير      .   شده اند 
کشته شـدگـان از شـهـرهـاي           .   شده اند 

حماه، عربين در شمال شرقي دمشـق،       
. لتاکيه،حمص و معظميه مي باشـنـد      

درا دامـه تـظـاهـراتـهـا در شـهـرهـاي                 
ديــرالــزور و درعــا، نــيــروي هــاي                  
سرکوبگر به روي مردم آتش گشوده و        

 نفرر ا کشته و دهها نفـر       ١٠نزديک به   
منطقه مـعـظـمـيـه       .   را زخمي کرده اند   

در حومه دمشـق نـيـز بـه مـحـاصـره                 
نيروهاي امنيتي در آمـده و تـلـفـن و              

 .برق منطقه قطع شده است
 ٣از ظهر روز چهارشنبه بـعـد از           

روز محاصره شهر حماه، تـانـک هـاي            
ارتش شليک کنـان وارد مـرکـز شـهـر              

تظاهراتها، مـقـاومـت و        .   حماه شدند 
ايستادگي بي نظير مردم شـهـر حـمـاه           
در برابر نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر ادامـه               

ارتــش لــبــاس شــخــصــي هــا و          .   دارد
نيروهاي گار ويژه اسد شروع بـه خـانـه           
گردي و دستگيريهاي گسـتـرده مـردم         

ا حمالت وحشيانه بـه مـردم         . کرده اند 
تمام روز چـهـارشـنـبـه ادامـه داشـتـه                 

ــه               .   اســت ــک ب ــزدي ــعــد از ن  روز   ٣ب
 ٤مقاومت و مبارزه، چهارشنبه شب       

ــراي                    ــاي ارتـــش بـ ــک هـ ــانـ اوت تـ
در حــمــاه   "   مــيــدان الــعــاصــي  " تصــرف

حمالت گسترده اي را بر علـيـه مـردم           
در جـريـان ايـن حـمـالت            .   آغاز کردند 

.  نفر از مردم حماه کشته شده انـد         ٤٥
هزاران نفر آواره شده و در صـدد پـنـاه             

. بردن به شهرکهاي اطراف بر آمده انـد    
ارتش اجاز و رود و خروج بـه مـردم را          

 بر اساس آخـريـن اخـبـار و             . نمي دهد 
گزارشات تـا ظـهـر روز پـنـجـشـنـبـه                   
درگــيــري و تــظــاهــرات مــردم در                  

 دير الزور ، دوما ، حوران  بـا   شهرهاي
 .نيروهاي سرکوبگر ارتش ادامه دارد

در همين حال اواخر هفته گذشـتـه        
گروههاي مدافـع حـقـوق بشـر اعـالم              
کـردنــد کــه از آغــاز اعــتــراضــات در            

 هـفـتــه پــيـش بــيـش از             ٨سـوريـه از       
.  هزار نفر مفـقـود گشـتـه انـد            ٣٠٠٠

 نفر کشته و بيـش از    ١٨٠٠نزديک به   
بعد از  .    هزار نفر دستگير شده اند     ١٢

شهر درعا، شهر حماة کانون و مـرکـز           
بزرگ اعتراض بر عليه رژيم اسد شـده        

حماه سه دهه پيش نـيـز شـاهـد           .   است
تظاهراتهـاي گسـتـرده بـود و حـافـظ               
اسد، تظاهرات را بـه شـدت سـرکـوب           

طبق گزارش ها آن موقع هـزاران       .   کرد
نفر در اين شهر جان خود را از دسـت             

 هزار نفر جـمـعـيـت       ٨٥٠حماه  .   دادند
در همين هفته کشورهاي غربي     .   دارد

آز آمريکا گرفـتـه تـا اتـحـاديـه اروپـا                
دوباره تحريمهـاي سـوريـه را تشـديـد             

برخي کشورها نـمـايـنـدگـان و          .   کردند
روز .   سفراي رژيم اسد را اخراج کـردنـد     

سه شنبه شوراي امنيت سازمان ملـل      
با صدور بيانيه اي سرکـوب مـردم در           

   .سوريه را محکوم کرد
محاکمه مبارک به : مصر

 !جريان افتاد
 
 اوت  يـکـي ار           ٤روز چهارشنبه   

مهمتـريـن روزهـاي مـبـارزات مـردم             
بعد از ماهها کش و قـوس        .   مصر بود 

بين نظاميان و تالش براي  کارشکني       
در محاکـمـه مـبـارک، در اثـر ادامـه                
اعتراضات و بـويـژه خـواسـت اصـلـي             
مردم مبني بر محـاکـمـه سـران رژيـم             
بويژه شخص مبـارک، بـاالخـره دولـت           
نظاميان مجبور شد عقب نشـسـتـه و          
اعالم نمايد که مـبـارک را بـه دادگـاه              

امـا تـا     .   مي آورد تا محاکـمـه بشـود        
لحظه اي که مردم مبارک را ديدند که        
روي برانکارد در دادگاه حضور يافت،      
هيچکس مطمـئـن نـبـود کـه شـوراي              
نظامي حاکـم بـه مـحـاکـمـه مـبـارک                
يعني فرمانده سابقش رضايت خواهد     

 . داد
مــحــاکــمــه مــبــارک ديــکــتــاتــور        
ســرنــگــون شــده مصــر بــه هــمــراه دو            

هـمـزمـان    .   پسرش در قاهره آغـاز شـد       
تظاهـرات مـردم در مـحـل بـرگـزاري               

ميليونها نفـر در     .   دادگاه ادامه داشت  
سراسر مصر پاي تلويزيونها نشسته و      

گـزارشـهـا    .   منتظر اعالم حکم بـودنـد      
ــعــد از قــرائــت                  حــاکــي اســت کــه ب
کيفرخواست بر عليه مبارک،وي هـمـه       

اتـهـامـات    .   اتهامات وارده را رد کـرد      
مبارک دستور تيـرانـدازي بـه تـظـاهـر             
کنـنـدگـان، قـتـل عـمـد، فسـاد، سـو                  

. استفاده از قدرت و چپاول مي بـاشـد         
بعد از نزديک به دو سـاعـت دادسـتـان            
مصر اعالم کرد که مبـارک بـه دلـيـل            
ناتواني جسمي بيـشـتـر از ايـن نـمـي               
ــد و ادامــه                  ــمــان ــد در دادگــاه ب تــوان

 مـرداد مـاه مـوکـول           ٢٤محاکمه به    
همزمان محاکمه چند مقام .   مي شود 

در .   سـابـق رژيـم مـبــارک ادامــه دارد            
 اوت   ٢تحولي ديگر روز سـه شـنـبـه             

نيروهاي ارتـش بـه مـتـحـصـنـيـن در                
ميدان التخرير قاهره يورش برده و بـا          
تهديد و سـرکـوب بـه تـحـصـن مـردم                

متحصنين اعالم کـرده  .  پايان داده اند 
اند که دوباره به مـيـدان بـر خـواهـنـد                

   . گشت
تسريع :شاه مراکش و 

 "!اصالحات
پـــس از اعـــالم اصـــالحـــات                
حکومتي در قانون اسـاسـي مـراکـش          
توسط شاه اين کشور، هـزاران نـفـر از            
ــن                   ــان اي ــان و جــوان ــژه زن ــوي مــردم ب
اصالخات را نـاکـافـي دانسـتـه و بـر                 

بـعـد   .   ادامه تظاهرات ها تاکيد کردند 
از گذشت نزديک بـه چـهـار هـفـتـه از                 
آغاز دور جديد اعتراضات، در هـفـتـه         
گذشته يک بار ديـگـر هـزاران نـفـر در               
اعتراض به ناکافي بودن اصـالحـات،        

در .   خواهان ادامه اعتراضـات شـدنـد       
واکـنــش بــه دور جـديــد اعــتــراضــات           
محمد شاه مراکش  اوايل ايـن هـفـتـه            
ــر ضــرورت اصــالحــات، و              ــاره ب دوب
سريعتر کردن اين پروسه تاکيد کرده و        
قول داده کـه اصـالخـات را شـخـصـا                

بر اسـاس آمـار      .   پيگيري  خواهد کرد   
و ارقـامــي کـه حـکـومــت ارائـه داده                
نزديک به صد در صد مـردم در هـمـه              
پرسي اصالح قانون اسـاسـي شـرکـت            

امـا  . کرده و خواهان تغييرات هستـنـد      
عليرقم اين شرکت در رفراندوم قـانـون      
اساسي بسـيـاري از مـردم مـعـتـرض              
بوده و معتقد هسـتـنـد کـه چـيـزي از                

شـاه  .   اختيارات شاه کـم نشـده  اسـت           
مــراکــش  ازا دامــه اعــتــراضــات و              
احتمال تبديل شدن  اعـتـراضـات بـه             
جنبش سرنگوني حکومت پادشـاهـي      
نگران بوده و به هـمـيـن خـاطـر وعـده               
پشت وعده داده تـا بـلـکـه اوضـاع از               

ــود                ــارج نشــ ــم خــ  . *دســــت رژيــ
 

اعتراض به گراني : اسرائيل
 !و افزايش قيمتها

 
از روز شنبه هفته اي کـه گـذشـت           
بيش از صـد هـزار نـفـر در اسـرائـيـل                  
برعليه افزايش قيمت بنزين، گرانـي و        
کمبود مسکن دست به تظـاهـرات بـر          

دولـت   .   عليه دولت نـاتـانـيـاهـو زدنـد           
اسرائيـل در نـظـر دارد سـيـاسـتـهـاي                 
صرفه جويي اقتصادي را تصـويـب و           

اولين تصمـيـم دولـت       .   به اجرا بگذارد  
بـا اعـالم     .   افزايش قيمت بـنـزيـن بـود        

افزايش قيمت بـنـزيـن هـزارن نـفـر بـه                
چـنـد سـاعـت بـعـد            .   خيابانها آمـدنـد   

ناتانياهو مجبور شد عقب بنشينـد و        
اعالم کرد کـه فـعـال قـيـمـت بـنـزيـن                   

تـرس و نـگـرانـي         .   افزايش نمـي بـايـد      
ــيــل ازا دامــه                 دولــت و رژيــم اســرائ
اعتراضات ايـن دولـت را بـه واهـمـه                

 .انداخته است

 بازتاب هفته

 
 

 محمد شكوهي   

 !زنده باد سوسياليسم

 بازتاب کوتاه رويدادهاي منطقه
  سوريه، مصر، اسرائيل، مراکش

 
 و نيم تا ٩تلويزيون کانال جديد در شبکه هات برد، همه روزه 

  و نيم شب به وقت ايران١١
 :مشخصات ماهواره   

 افـقـي سـيـمـبـل           ۵  / ٦اف اي سي     -١١۶٠٤هات برد ، فرکانس  
 KBC  شبکه ٢٧٥٠٠ريت 

  ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:    تلفن  تماس 
       nctv.tamas@gmail.com:  اي ميل آدرس

 



 6 ١٣٩٠ مرداد ١٤ انترناسيونال 

مورد جـريـحـه دار شـدن احسـاسـات               
اسـالمــي، بـه رجــز خــوانــي و روضــه             
خواني پرداختند و دستگاه جاسوسي ـ     
امنيتي به کار افتاد تا از روي عکـس        
ها و نوشته هاي انتـشـار يـافـتـه روي              

را "   مـجـرمـان   " صفحات فـيـس بـوک،         
روز .   شـنـاســائـي و دسـتــگـيــر کــنـنـد             

 مـرداد پـلـيـس خـبـر از               ۹يکشـنـبـه      
دستگيري تعـدادي از جـوانـان داد و             

 مرداد پليس به تجمع جوانـان      ۱۰روز  
در پــارک آب و آتــش حــملــه بــرد و                  
: ساجدي نيا رئيس پليس اعـالم کـرد         

متاسفانه در ادامه وقايع بوستان آب   " 
و آتــش امــروز تــعــدادي از پســران و             
دختران جوان در يکي از بوستان هـاي     
شهر تـهـران اقـدام بـه انـجـام اعـمـال                   
خالف شئون اسالم کردند که ماموران  
پليس پايتخت پس از اطالع از ماجرا       
بالفاصله در محل حاضـر و تـمـامـي            
اين متخلفـان و هـنـجـار شـکـنـان را                 
دستگير و تـحـويـل مـراجـع قضـايـي               

 ."دادند
  اعالم شد که دستگـيـر شـدگـان          
عالوه بر سازماندهي و برنـامـه ريـزي          

آب " اقدام به تهيه و توزيـع        "   آب بازي " 
بين شرکت کنندگان نـيـز کـرده          "   پاش

پليس امنيت " روزبهاني رئيس   .   بودند
اعــالم کــرد بــا بــازداشــت          "   اخــالقــي

. شدگان شديدا بـرخـورد خـواهـد شـد            
کـه  "   بـرخـورد شـديـد      " تحت تاثير ايـن      
بـجـاي آن     "   شکنجـه " مي توان از کلمه  

اســتــفــاده کــرد،  دســتــگــيــر شــدگــان          
 خـرداد در يـک         ۱۲چهارشنـبـه شـب        

" جـرم " نمايش تکراري تلويزيوني، بـه        
" آب بــازي  " خــود يــعــنــي شــرکــت در         

يـکـي از بـازداشـت         .   اعتـراف کـردنـد     
را کـه   "   آب بازان " شدگان ويژگي تجمع    

مــوجــب وحشــت رژيــم شــد، چــنــيــن           
خيـلـي صـمـيـمـي بـود،            : " توضيح داد 

 "! بيش از اندازه صميمي بود
رسانه ها و سايت هاي حکومتـي       

ــان را                  ــازي جــوان ــار " جشــن آب ب ک
دشمنان و براي از بيـن بـردن حـيـا در               

برنامه ريزي براي دور کردن     " ،  " جامعه
ــرهــنــگ و ارزشــهــاي                ــان از ف جــوان

دانستند و دست انـدرکـاران       "   اسالمي
مـظـاهـر    " رژيم خواستـار جـمـع شـدن            

ــراي           "   فســاد و حــداکــثــر مــجــازات ب
عــربــده کشــي    .     شــدنــد"   مــجــرمــيــن " 

بلندگو هاي رژيـم بـر عـلـيـه جـوانـان                 
" خــز بــازي  " و   "   آب بــازي  " مــجــرم بــه     
شايد اين براي اولـيـن بـار        .   ادامه دارد 

باشد که حکومتي جوانـان را بـه ايـن             
دليل زنداني کـرده و مـورد آزار قـرار              

اين موضوع هر چند سـوژه       .   مي دهد 
تازه اي براي دست انـداخـتـن و هـجـو              
کردن جمهوري اسالمي بـوجـود آورده        
است، اما بيش از هر چـيـز شـکـنـنـده              

. بودن و هراس رژيم را نشان مي دهـد    
هر نوع تجمع مردم بويژه جوانـان مـي       
تواند براي جمهوري اسالمي خطرنـاک      

فقط سنگيـنـي قـطـرات آب و            .   باشد
طنين صداي خنده و شادي نيست کـه        
پايه هاي نظام اسالمي را مي لـرزانـد        
اين نفرت و انزجار مردم است که رژيم        

مقامات رژيم از خطـر     .   را مي ترساند  
با شهر هاي ديـگـر       "   آب بازي " سرايت  

ايـن نـگـرانـي       .   ابراز نگراني کـرده انـد      
بيجا نيست، بـدون تـرديـد فسـتـيـوال              

. پـايـدار خـواهـد شـد         "   آب بازي " هاي  
دور نيسـت کـه هـر تـابسـتـان شـاهـد                  

در "   آب بـازي   " کـارنــاوال هــاي بــزرگ        
سنتـي کـه     .   همه شهرهاي ايران باشيم   

از مـبـارزه بـا جـمـهـوري اسـالمـي و                  
سرنگوني آن سرچشمه خواهد گرفت و      
به اين دليل جايگـاه ويـژه اي خـواهـد              

 . يافت
آنچه آب بـازي جـوانـان بـوضـوح             
نشان داد هـمـيـن حـقـيـقـت اسـت کـه                 
حکومـت اسـالمـي بشـدت از مـردم              

وحشت دارد زيـرا مـيـدانـد کـه مـردم               
و .   بشدت از اين حکومت نفرت دارند     

در جريان يکي از همين تجمعات کـل     
حــکــومــت ضــد زنــدگــي و شــادي و            

دشمـن هـر چـيـز انسـانـي را بـه زيـر                     
 .* خواهند کشيد

 

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 
١از صفحه   ...، کابوس تازه "آب بازي  "  

رسيدن به يک توافق نيم بند را به خطر         
مـوضـوع   .   سقوط نظام، ترجيح دادنـد    

انتخـاب  .   اصلي دعوا وزارت نفت بود    
رستم قاسمي به کنترل سپاه پاسـداران       
بر مهمترين منبع اقتصادي جمهـوري   

مـي  .   اسالمي، رسـمـيـت کـامـل داد           
توان گفت که در دعواي بين بانـدهـاي         

بـرنـده شـد و        "   سـپـاه پـاسـداران      " رژيم   
بازوي سرکوب رژيـم روي بـزرگـتـريـن            

حـاال  .   منبع مالي نيز چنگ انـداخـت       
هر کدام از جناحها مي کوشـد تـا دل            

و بـه    .   فرماندهان سپاه را بدست آورند    
همين دليل بود که الريجاني، رئـيـس         
مجلس خارج از قـاعـده مـعـمـول بـه                

" سـردار قـاسـمـي      " حمايـت از وزارت        
قــرار گــاه خــاتــم االنــبــيــاء       " فــرمــانــده   
معامله از قبل سـر گـرفـتـه           .   پرداخت

بود و احمدي نژاد که بنـا بـر اخـبـاري              
مورد انتقادات بسيار و حتي تـهـديـد          
برخي سرداران سپاه بود، براي معرفي      
و قبوالندن وزراي خود، حـرف زيـادي        

حضور و صحـبـت     .   براي گفتن نداشت  

او در مجلس چند دقيقه بيشتـر طـول          
دولـت  " نکشيد بـا ايـن اسـتـدالل کـه               

" کوچک اما چابک و مسـلـط و عـالـم             
هـمـگـان ايـن افـراد را            " است و اينکه    

مي شنـاسـنـد و نـيـازي بـه مـعـرفـي                   
 ". نيست

خامنه اي حدود دو هفتـه پـيـش،          
الريجاني و عده اي از نمايندگان قابل       
اعــتــمــاد مــجــلــس را فــراخــوانــد تــا            

ــود را از                 ــتــي خ ــارضــاي " رذالــت" ن
ــ دو  " نمايندگان در    کردن احـمـدي     "   دو 

نژاد هنگام معرفي وزير ورزش  نشـان        
اين بهانه اي بود که خـامـنـه اي       .   دهد

بدان دست برد تا در کنار هيـئـت حـل           
اخـتــالف رئــيـس جــمــهـوري گــريــبــان          

آن .   خودرا از اين بحران خـالص کـنـد          
جلسه طبق معمول بـا اظـهـار ارادت            
نمـايـنـدگـان و شـخـص الريـجـانـي و                  
اينکه مجلس بسيار اشتباه کـرده کـه          
معظم لـه را تـا ايـن انـدازه نـاراحـت                   

فــتــيلــه .   نــمــوده اســت، پــايــان يــافــت        
اختالفات به يکباره پائين کشيده شـد       
و اعضاي مجلس بـا اکـثـريـت قـابـل              
توجهي به وزرا راي اعتمـاد دادنـد تـا          
بار ديگر اعالم کنند بـه تـوافـقـات و              
بند و بست هـاي پشـت پـرده احـتـرام               

الريجـانـي در پـاسـخ بـه            .   مي گذارند 
کـه ورود    "   عـلـي مـطـهـري       " اظهارات   

سپاه به اقتصـاد را فسـادآور خـوانـده             
اين تلقي نـادرسـت اسـت         :   " بود، گفت 

ما از اين تحريم ها زياد داشـتـه       . . .   و  
او از نمايندگان خـواسـت کـه بـه            " .   ايم

" رأي نـمـاديـن     " وزارت سردار قاسمـي      
در لـيـسـت      "   سـردار قـاسـمـي      !   " بدهند

تحريم هاي آمريکا و اتـحـاديـه اروپـا            
قرار دارد و انتصاب او به سمـت وزيـر           
نفـت گـره تـحـريـم هـا را بـراي رژيـم                     

قـاسـمـي از      .   پيچيده تر خـواهـد کـرد        
ــالت               ــمـ ــان حـ ــدگـ ــنـ ــان دهـ ــازمـ سـ
موتورسواران، لباس شـخـصـي هـا و            
ساير نيروهـاي سـرکـوبـگـري بـود کـه               
چــنــديــن ســال اعــتــراضــات مــردم را          
سرکوب کرده و در خـيـابـانـهـا بـجـان                
مردم افتادند و آنها را مورد تجـاوز و          

او بعنوان رئـيـس      .   شکنجه قرار دادند  
در غـارت و      "   قرارگاه خاتم االنـبـيـاء      " 

چــپــاول مــيــلــيــاردهــا دالر دســتــرنــج         
. زحمتکشان نقش مهمي داشته اسـت     

پروژه هاي بزرگ سدسازي، راه سازي،      
احداث خطوط نفت و گاز، پل سـازي،        

در اخـتـيـار و      . . .   طرح هاي کشاورزي   
در مواردي در انحـصـار ايـن قـرارگـاه             

 .  است
طبق گزارش هاي رسـمـي، سـپـاه          
پاسداران از طريق قرارگاه خاتم االنبيا      

 سـال درآمـدي بـيـش از             ۶در مـدت     
بيست و پنـج مـيـلـيـارد دالر داشـتـه                

بخشي از ايـن پـول بـه حسـاب             .   است
هــاي بـــانــکــي ســرداران ســـپــاه و                  
اطرافيانشان واريز شده و بخش ديـگـر        
آن براي حفظ نظام و افزايش سـرکـوب         

واگـذاري  .   ها اختصاص يـافـتـه اسـت         
وزارت نفت به سپاه به معني سياسـت        
باال بردن قـدرت سـرکـوب و مـقـابلـه               

شديدتر با اعـتـراضـات مـردم  بـايـد                 
تـلـقـي شـود کـه مـورد تـوافــق تـمــام                   

 . جناحهاي رژيم است
راي نمادين مجلس اسـالمـي بـه          

بــه مــعــنــي ادامــه     "   ســردار قــاســمــي  " 
هراس رژيم از مردم و به معني باز تـر           
کردن دست دار و دسته سپاه و بسـيـج           

. براي سرکوب، کشتار و غارت اسـت       
خامنه اي، دولت، مـجـلـس، شـوراي            
نــگــهــبــان و حــوزه عــلــمــيــه و ســايــر             
ارگانهاي رژيم به اين نتيجه رسيده اند       
که راهي جز سرکوب و بـاال کشـيـدن             
مستقيم هست و نيست جامعـه بـراي         

راهي .   نظام اسالمي باقي نمانده است    
که تمام ديکتاتورها در روزهـاي آخـر          
حکومـتـشـان و قـبـل از سـرنـگـونـي                  

 .*نزديک خود برمي گزينند
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اعتصاب كارگران شركت 
آهنگري تراكتور سازي تبريز 

 ادامه دارد
 

 تبريـز    تراکتور سازي   كارگر ٨٠٠
ــل                 ــامـ ــرداخـــت كـ ــواســـت پـ ــا خـ بـ
دستمزدهايشان در پـايـان هـر مـاه و              
تمديد قراردادهاي كاري خود و ديـگـر       

. مطالباتشان همچنان در اعتصـابـنـد      
 مرداد آغاز شده و      ٤اين اعتصاب از    

مقامات مسئول كارگران را به اخـراج       
امـا كـارگـران اعـالم         .   تهديد كرده اند  

داشته اند كه تـا بـه خـواسـتـهـايشـان                
پاسخي داده نشـود بـه اعـتـصـاب و                

. اعتـراض خـود ادامـه خـواهـنـد داد              
 :  خواستهاي كارگران عبارتند از

 پرداخت به موقع حق بيمه كارگران -
محسوب كـردن شـرايـط سـخـت و               -

ــگــام                 ــن ــران ه ــارگ ــراي ك ــان آور ب زي

 بازنشستگي
اضافه كردن مدت قرارداد كـارگـران        -

 و كاركنان قراردادي شركت
 پرداخت بهره وري هاي معوقه -
پرداخت كامل حقوق در پـايـان هـر            -
 ماه

 
كارگران مخابرات راه دور 
 در اعتراض و مبارزه

 مـرداد كـارگــران       ١٤صـبـح روز       
مـــخـــابـــرات راه دور در ادامـــه                     
اعتراضات گستـرده خـود و بـخـاطـر             

 ماه دستمزد پرداخت نشـده خـود          ٢٦
تجمـع  .   دست به تجمع اعتراضي زدند    

اعتراضي كارگران موجب بسته شـدن      
مسير ميدان امـام حسـيـن تـا بـلـوار               

و مـردم    .   آزادي در اين روز شـده بـود          
شهر از ايـن حـركـت كـارگـران سـخـن                

قبل از آن نـيـز جـمـعـي از          .     ميگفتند

 روز   ٥اين كارگران به تهـران رفـتـه و             
متوالي در مقابل مـجـلـس اسـالمـي           

بـه گـفـتـه يـكـي از             .   تجمـع داشـتـنـد      
كارگران اين كارخانـه در گـفـتـگـو بـا               
خبرنگاران، جمهوري اسالمي از ترس     
پيوستن مردم به صف آنها، كـارگـران         
را وادار كرده بود كه يوينفوريم سـفـيـد      

. رنگ بر تن كنند تا مشخص بـاشـنـد     
همچنين نيروي انتـظـامـي جـمـهـوري           
اسالمي تمام تالش خود را بكـار بـرد          
تا اين خبر انعكاسـي پـيـدا نـكـنـد و                
حتي يكي از خـبـرنـگـاران زن كـه در                
محل حاضر بود مورد ضرب و شـتـم         

اعتراضات كارگـران   .     آنها قرار گرفت  
كارگران .   مخابرات راه دور ادامه دارد    

خواهان دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده          
خود و روشن شدن وضـع بـالتـكـلـيـف             

  . كاري خود هستند
تجمع اعتراضي کارگران 

کشت و صنعت کارون شوشتر 

 تپه در مقابل مجلس و هفت
 مـرداد جـمـعـي از          ١١صبح روز   

بر شرکت کشت و صنـعـت         كارگران ني 
تر و هفت تپه با خـواسـت          کارون شوش 

حق بيمه و بازگشت به كـار بـرخـي از              
كارگران اخراجي در مـقـابـل مـجـلـس            

در ايـن    .   شوراي اسالمي تجمع کردند   
تجمع اعتـراضـي بـه كـارگـران وعـده               

 .رسيدگي به خواستهايشان داده شد
 

اعتراض كارگران شركت 
 آردل ادامه دارد

به گزارش آژانس ايران خـبـر، روز          
 مـرداد نـمـايـنـدگـان           ١٢چهارشنبه      

بــه بــانــک    "   آردل" کــارگــران کــارخــانــه      
تجارت مراجعه کرده اند تا اعـتـراض         
کارگران را بـه مـقـامـات ايـن بـانـک                  

موضوع اعتراض آنـهـا     . اعالم نمايند 
 مـرداد    ٩از اين قـرار اسـت کـه روز               

تعدادي از مامورن انتظامي جمهوري   
اســالمــي بــه بــهــانــه مــقــروض بــودن          

كارخانه آردل بـه بـانـك تـجـارت، بـه                 
محل اين كارخانـه رفـتـه و اقـدام بـه                 
تعطيل كردن آن و بـاز كـردن چـنـديـن               

. دستگاه توليدي اين كارخانـه کـردنـد        
كارگران كه خود را در معـرض اخـراج         
و بيكاري ديدند در بـرابـر ايـن اقـدام               
نيروهاي انتظامي ايستاده و بـا آنـان           

كارگران ميگـفـتـنـد كـه         .   درگير شدند 
بدهي كارفرما به بانگ تجارت ربطي      
به آنها ندارد و آنـهـا خـواهـان حـفـظ                 
اشتغال و دريافت بموقع دستمـزدشـان        

اين اقدام نـيـروي انـتـظـامـي            .   هستند
منجر به درگيري با كارگران گرديـد و         
تعدادي از آنها مـورد ضـرب و شـتـم              

چـنـد نـفـر از كـارگـران             .   قرار گرفتـنـد   
كارگران اين كارخانـه    .   زخمي گرديدند 

قبال نيز در روز دوشنبه هميـن هـفـتـه            
در مقابـل بـانـك تـجـارت و روز سـه                  
شنبه در مـقـابـل مـجـلـس اسـالمـي                
تجمع داشته و خواهـان رسـيـدگـي بـه             

 .*وضعيت كاري خود شدند

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري 

علي نجاتي عضو هـيـات مـديـره          
سنديكاي نـيـشـكـر هـفـت تـپـه و از                    
رهبران شناخته شـده و مـحـبـوب در              
ميان كارگران اين كارخـانـه،  تـوسـط            

 دادگاه تجديد نظر حکومت     ١٣شعبه  
اسالمي، به يك سال حـبـس تـعـزيـزي             

 . محكوم شد
جرم علي نجاتي دخالت و شرکـت       
در اعــتــراضــات بــا شــكــوه كــارگــران          

 و ايـجـاد     ٨٥نيشكر هفت تپه در سال      
تشكلشان سنديكاي نيشكر هفت تپـه      

 ٦او قبال نيز به همـيـن خـاطـر             .   است
ماه در زندان فـجـر دزفـول در اسـارت              

بـعـد از آن در         .   رژيم اسالمي بسر برد   
دادگاه بـدوي جـمـهـوري اسـالمـي او               

تبرئه شد اما بعد از ارسـال حـكـم بـه               
 دادگاه تجديد نظر، وي را به ١٣شعبه 

ايـن  .   يكسال زندان محكوم كـرده انـد        
درحاليست كه علي نجـاتـي سـه سـال            

 سال سابـقـه كـار      ٢٥است كه با وجود     
از كــار اخــراج و او خــانــواده اش در                
شرايط اقـتـصـادي بسـيـار بـدي بسـر               

اخيرا نيـز بـه خـاطـر سـكـتـه              .   ميبرند
زير عمل جراحي قـلـب         قلبي در زندان  

قرار گرفت و هم اكنون در حـال مـداوا           
عليرغم همه اينها جنايتكاران    .     است

جمهوري اسـالمـي عـلـي نـجـاتـي را                
بايـد بـه     .   دادگاهي و محكوم كرده اند    

ايــن حــكــم و بــه ايــن دادگــاهــهــاي                
حـكـم   .   فرمايشي وسيعا اعتراض كرد   

و بـه    .   علي نجاتي بايد فورا لغو شـود       
اين همه فشار و پيگرد وي خاتمه داده        

علي نجاتـي و ديـگـر كـارگـران             .   شود
اخراج شده نيشكر هفت تپه بايد فـورا         

علي نـجـاتـي    .   به سركار خود بازگردند 
و خانواده اش شـايسـتـه وسـيـعـتـريـن                

با تمام قـوا عـلـي        .   حمايت ها هستند  
نجاتي را مورد حـمـايـت وسـيـع خـود              

  .قرار دهيم
كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايـد       

 گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ اوت ٤، ١٣٩٠ مرداد ١٣

 
 ١٢١اطالعيه شماره  

 علي نجاتي به يک سال زندان محکوم شد
 وسيعا به حكم زندان وي اعتراض كنيم       

 

 محمد جراحي   

 ابراهيم مددي 

 شاهرخ زماني  

 رضا شهابي 

 بهنام ابراهيم زاده

 منصور اسانلو 

 
 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

  
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر                                                
 bahram.soroush@gmail.com                                                                 بهرام سروش

 ش مـنـتـشـر شـده از              بنا بر گزار  
سوي كميته هماهنـگـي بـراي ايـجـاد            

غالمرضا خاني از   تشكلهاي كارگري   
فعالين شناخته شده كارگري و عضـو        
ســنــديــكــاي شــركــت واحــد، تــوســط         
دادگاههاي جانيان اسالمي به ده مـاه       

زندان كه در  سـه سـال تـعـلـيـق شـده،                 
جرم غالمرضـا   .   محكوم گرديده است  

خاني شركت در مراسـم اول مـه سـال             
 و اعتصابات با شـكـوه كـارگـران            ٨٨

ــال                   ــد در سـ ــت واحـ ــركـ  و    ٨٤شـ
مــبــارزاتشــان بــراي داشــتــن تشــكــل         

غـالمـرضـا    .   سنـديـكـاي واحـد اسـت         
خاني در مراسم روز جهاني كارگـر در         

 در پارك الله تهران دستگـيـر        ٨٨سال  
 روز در بازداشـت     ٥٠گرديد و بيش از     

بسر برد و بعد با قرار كفالت از زنـدان           
 .آزاد گرديد

بايد وسـيـعـا حـكـم زنـدان بـراي                
. غالمرضا خـانـي را مـحـكـوم كـرد              

برگزاري اول ماه، حق اعتصاب و حـق        
تشكل حقوق پايه اي كـارگـران اسـت،        
حكم صادره بـراي غـالمـرضـا خـانـي             

كارگران زندانـي و    .  بايد فورا لغو شود 
همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد فـورا از               

پرونده هاي تشكـيـل   .   زندان آزاد شوند  
شده براي فعالين كارگري و فـعـالـيـن            

عرصه هاي مختلف مبارزه بايد لـغـو        
شود و هر گونه تهديد و فشار بـر روي           
فعالين كارگـري و تـمـامـي فـعـالـيـن                

  .  سياسي بايد  فورا متوقف گردد
كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            

 بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ اوت ٤، ١٣٩٠ مرداد ١٣

 
 ١٢٢اطالعيه 

 غالمرضا خاني به ده ماه زندان محكوم گرديد
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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 

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

بنا به خبر منتشـر شـده از سـوي             
کميته هماهنگي براي کمک به ايـجـاد        

 ١١روز سه شنبه    تشکل هاي کارگري  
 نــفــر از     ۴٠٠ ، حــدود  ١٣٩٠مــرداد   

کارگران ساختمـانـي در اعـتـراض بـه             
بـيـمـه    " اجرا نکردن طـرح مـوسـوم بـه             

در مقابل شـعـبـه      "   کارگران ساختماني 
 بيمه تامين اجتماعي واقع در چهار       ٢

شــهــر )   ســيــروس ســابــق  ( راه انــقــالب     
ــد          ــجــمــع کــردن ــجــمــع  .   ســنــنــدج، ت ت

اعتراضي کارگران از ساعت هشـت و        
سي دقيقه صبح شـروع و تـا سـاعـت              

ــا دخــالــت                 ١٠  ادامــه داشــت کــه ب
  .هاي انتظامي پايان يافت نيرو

الزم بــه ذکــر اسـت کــه ســازمــان            
تامين اجتماعي، ماهانه مبلغي را به      
عــنــوان حــق بــيــمــه از ايــن کــارگــران            
دريـافــت کــرده، امـا در بــيــمـه کــردن              

کارگران هـيـچ اقـدامـي انـجـام نـداده                
تجمع کنندگان طـي طـومـاري         .   است
 نفر آن را امضاء کرده بـودنـد         ٣٠٠که  

خواهان صدور دفترچه بيمه خود شـده        
و اظهار داشتند در صورت عدم پاسخ       
گويي و عدم رفع مشـکـلـشـان دوبـاره             
تــجــمــع اعــتــراضــي بــرپــا خــواهــنــد            

در خاتمه اين حركت اعتـراضـي         . كرد
دو نفر از کارگران به عنوان نماينده بـه         
داخل اداره بيمه رفته و بـدون نـتـيـجـه              
بازگشتند و مسئولين بـيـمـه تـامـيـن             
اجتماعي کارگران را تهديد به حضـور      

سرانجام زيـر    .   نيروهاي امنيتي کردند  
بــرخــي از     فشــار اعــتــراض كــارگــران     

مسئولين سازمان تاميـن نـاگـزيـر بـه            
حضور در جمع کارگران معترض شـده       
و وعـده دادنـد کـه تـا روز شـنـبـه بـه                      

. مشکل آنان رسـيـدگـي خـواهـد شـد             

کارگران نيز اعـالم کـردنـد کـه اگـربـه               
مشکلشان رسيدگي نشود بـار ديـگـر          

 .دست به تجمع خواهند زد
کارگران خوب مي دانند که وعـده     
هاي مسئولين بيمه تامين اجتمـاعـي        

ــاي حــکــومــت و                  و ــاده ــه ــگــر ن  دي
کارفرمايان هيج گونه اعتباري نـدارد        
و آنها هيچگاه بـه مشـکـالت عـديـده           
کارگران کوچکتريـن تـوجـهـي نـکـرده             

کميته کردستان حزب از مبارزه و      .   اند
اعتراض کارگران ساختماني سـنـنـدج        
حمايت مي کنـد و آنـان را بـه ادامـه                 
تجمع اعتـراضـي تـا دسـت يـابـي بـه                 

 . خواستهايشان فرا مي خواند
 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگري

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               
 کارگري

 ١٣٩٠ مرداد ١٣، ٢٠١١ اوت ٤

 
  نفر از كارگران ساختماني  در سنندج٤٠٠تجمع اعتراضي 

سرنگوني حکومت و درهم شکـسـتـن        
نظام جمـهـوري اسـالمـي بـه مـعـنـي                

 :تحقق اهداف زير است
خلع يد ولي فقيه، رئيس جمهور و   -١

 كليه مقامات دولتي از قدرت
 
بازداشت فوري و محاکمه عـلـنـي      -٢

سـران و کـلـيـه مـقـامـات جـمـهــوري                  
اسالمي که در تمام طـول حـاکـمـيـت             
اين رژيم مسئـول، آمـر و يـا عـامـل                
 کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند

 
انحالل فوري وزارت اطـالعـات و         -٣

همه نهادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                
 سرکوبگر و مسلح حکومت

 
انــحــالل دولــت، مــجــلــس، قــوه            -٤

قضائيه، دادگاهها، بنيادهـا و سـايـر         
ــهــادهــاي ســيــاســي و اجــرائــي و                 ن

 ايدئولوژيک رژيم
 
الــغــاي قــانــون اســاســي، قــانــون           -٥

مجازات اسـالمـي، قـانـون قصـاص،           
قانون کار و ساير قوانين ضد انسـانـي         

 جمهوري اسالمي
جـنــبـش سـرنــگــونـي هـمــچـنــيــن           
بمنظور جلوگيري از بازگشت و اعـاده       
قــدرت ارتــجــاع در اشــکــال ديــگــر،           
ممانعت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                   
مهندسي قدرت از باالي سر مردم، و        
براي ايجاد شرايطي که مردم بتوانـنـد        
آگاهانـه، آزادانـه و در شـرايـط امـن                
نظام حکومتى آتى را تعـيـيـن کـنـنـد              
براي تـحـقـق اهـداف زيـر پـيـگـيـرانـه                  

 .مبارزه ميکند
 
آزادي فوري و بيقيد و شرط کلـيـه         -١

 زندانيان سياسي و عقيدتي
 
 .لغو مجازات اعدام -٢
 
لغو حجاب اجبـاري و جـداسـازي           -٣

لـغـو فـوري هـمـه قـوانـيـن               .   جنسيتي
 .تبعيض آميز نسبت به زنان

 
جدائي کامل مذهب از دولت، از        -٤

ســيــســتــم قضــائــي و از آمــوزش و               
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي            .   پرورش

مــذهــبــي بــعــنــوان عــقــيــده و امــر               
 خصوصي افراد

 
اعالم و تضمين آزادي بي قـيـد و            -٥

شـرط عـقـيــده، بـيـان، اجـتـمـاعــات،               
مطبوعات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،          

 تشکل و تحزب
 
برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي         -٦

براي همه شهروندان کشور مستقل از       
مذهب، زبان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،              

 مليت و تابعيت
 
حسابرسي مالي از کليه مقامات      -٧

حکومت و وابستگانشان و همچنـيـن       
کليه موسسات و بنيادهاي مذهبـي،       
ــظــامــي جــمــهــوري              اقــتــصــادي و ن

مصـادره امـوالـي کـه ايـن            .   اسالمـي 
مقامات و موسسات از راه دزدي و           
غارت اموال مردم تصاحب کـرده انـد         
و صرف آن در خدمت رفاه همه افـراد           

 جامعه
 
تامين فوري مبرم ترين نـيـازهـاي        -٨

افزايش فوري دستمزد  .   رفاهي جامعه 
و حقوق متناسب با سطح هزينه ها و      
منـطـبـق بـا آخـريـن اسـتـانـداردهـاي                 

رايـگـان کـردن فـوري         .   زندگي امـروز   
 .طب و آموزش و پرورش

 
ضامـن تـحـقـق اهـداف فـوق قـدرت                

مـردمـي کـه بـا انـقـالب             .  مردم است 
خود جمهوري اسـالمـي را سـرنـگـون            
کرده اند بايد متحـد و مـتـشـکـل بـه               
حضور فعال در عرصه سياست ادامـه       
دهند، هر نيروي مانع تحـقـق اهـداف          
فوري فوق و کل خواستهاي انقالب را       
کنار بزنند و اداره امـور را خـود در                

 .دست بگيرند

 
 منشور جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی

 جاش فـتـال و سـارا           ،شين باوئر   
شورد به اتهام ورود غـيـر قـانـونـي بـه               
ايــران تــوســط نــيــروهــاي حــکــومــت          
اسالمي دستگير شده و ماهها تـحـت         
اذيت و آزار زندانبانان ايـن حـکـومـت          

ــد       ــنـ ــتـ ــرار داشـ ــن          .   قـ ــي از ايـ ــکـ يـ
در مـاه    "   سارا شـورد   "  دستگيرشدگان  

 با پرداخت وثيـقـه از     ۲۰۱۰سپتامبر  
زندان آزاد شد امـا دو سـال اسـت کـه              
شين بـاوئـر و جـاش فـتـال در زنـدان                   

 .جمهوري اسالمي هستند
 مـاه ژوئـيـه        ٣۱فردا يـکـشـنـبـه          

ــددا دو                ۲۰۱۱ ــجـ ــرار اســـت مـ  قـ
 در   ،امريکايي به اسارت گرفتـه شـده       

همه مـيـدانـنـد       .   تهران دادگاهي شوند  

که ايـن سـه نـفـر از سـوي حـکـومـت                    
 ،اسالمي ايران به گروگان گرفته شدند     

و حکومت کـوشـيـد از طـريـق تـحـت                
فشار گـذاشـتـن و اذيـت و آزار چـنـد                  

 امتيازات سياسي و اقتـصـادي     ،جوان
اين روش حـکـومـت اسـالمـي        .   بگيرد

در مقابل شهروندان کشورهاي ديـگـر        
و از جمله شهروندان امريکـايـي اسـت          
که اکنون در اسارت اين جنـايـتـکـاران          

ــنــد  ــر ســال        .   هســت ــب ــت  دو   ۲۰۱۰اک
خـبــرنــگـار آلــمــانـي کــه قصـد انــجــام             
مصاحبه با پسـر سـکـيـنـه مـحـمـدي               

 تـوسـط     ،آشتياني در تبريز را داشتند    
جانيان اسالمي دستگير و تحت فشار      

 در تلويزيون عليه خود     ،گذاشته شدند 

و عليه کمپين نجات سـکـيـنـه حـرف             
بزنند و در نهايت حکـومـت اسـالمـي           
ايران با گرفتن امـتـيـازات مـهـمـي از              

در .   دولت آلمان اين دو نفر را آزاد کـرد   
مورد اين دو جـوان امـريـکـايـي نـيـز                 
 .هدف حکومت اسالمي همين است

 ،کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام          
رفتار سـرکـوبـگـرانـه و غـيـر انسـانـي                 
جانيان حاکم بر ايران با ايـن دو جـوان            
را بشدت مـحـکـوم کـرده و خـواهـان                

 .آزادي فوري اين دو امريکايي است
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ۲۰۱۱ژوئيه  ٣۰ 

 
کميته بين المللي عليه اعدام خواهان آزادي فوري دو امريکايي به گروگان گرفته 

 شده در ايران است
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ازآنها بـاقـي نـمـانـده و در حـال جـان                    
سپردن در آغوش مادران خود هستنـد       
و همچنين تصـاويـر انسـانـهـايـي کـه               
اسکلت بدن آنها را چيـزي جـز پـوسـت             

مـي خـواسـتـم       .   سر پا نگه نـمـي دارد        
بــپــرســم ابــعــاد ايــن فــاجــعــه انســانــي          

  چيست؟
همين االن که من و   :   حسن صالحي 

شما داريم با هم صحـبـت مـي کـنـيـم               
مردم در سومالي و شـرق آفـريـفـا بـه                
دليل گرسنگي دارند از پـاي در مـي             

ــنــد  ــحــظــه کــه مــي گــذرد               .   آي هــر ل
انسانهاي تازه اي جان خود را از دسـت         

طبق آمـار سـازمـان مـلـل            .   مي دهند 
 مـيـلـيـون نـفـر در مـعـرض               ١٢حدود  

ايـن  .   گرسـنـگـي و مـرگ قـرار دارنـد              
 ساله اخير   ٦٠بزگترين خشکسالي در    

در اين منطقه و يـکـي از بـزرگـتـريـن                
در کـنـيـا فـقـط          .     فجايع انساني است  

 کودک مشکل سـوء تـغـذيـه         ٦٥٠٠٠
دارند و با مرگ دست و پنجه نرم مـي           

در جـنـوب سـومـالـي کـه ايـن                .   کنند
بحران انساني بسيار حاد اسـت بـيـش           

 درصد کودکان با مشکل سـوء        ٣٠از  
تغذيه روبرو هستند و روزانه  دسـتـکـم          

مـردم زيـادي از       .    کودک مي ميرنـد    ٤
جنوب سومالي به کشورهاي کـنـيـا و          
اتيوپي پناهنده شده اند تـازه آنـهـايـي            
که شانس آورده اند و خودشان را زنـده           

بسـيـاري در     .   به اردوگاهها رسانده انـد    
مسير راه بدليل گرما و گرسنگي مـي        
ميرند  و يـا تـوسـط  اسـالمـيـون  و                     

در .   جنگ ساالران کشتـه مـي شـونـد          
کنيا بزرگتـزيـن اردوگـاه پـنـاهـنـدگـان              
يعني داداب قـرار دارد کـه بـيـش از                 

 هزار انسان بـا بـدتـريـن شـرايـط             ٤٠٠
. زيســتــي در آن زنــدگــي مــي کــنــنــد           

بــيــشــتــر آنــهــا از کشــور ســومــالــي          (   
بــه ايــن دلــيــل ســاده کــه             )   هســتــنــد 

امکانات اردوگاه جوابگوي موج زيـاد      
اين اردوگـاه فـقـط        .   پناهندگان نيست 

 هزار نـفـر را دارد و االن              ٩٠ظرفيت  
 برابر اين در آن مـتـمـرکـز شـده               ٥  -٤
روزانه هزاان نفر بـه ايـن جـا روي              .   اند

. مي آورند و اين کمـاکـان ادامـه دارد           
 ١٢٠در اردوگاهي در اتيوپي بيش از       

هزار انسان با شرايط بدي زندگي مـي         
مـوگـاديشـو در کـوران جـنـگ              .   کنند

است و مثل يک جهنم واقعـي اسـت و            
کساني که به آنجا پناه مي برند چيـزي         

وضـع  .   جز جنگ نصيبشان نمي شـود      
طوري است که در خود اين اردوگاههـا     

. نيز يک جـوري قـحـطـي حـاکـم اسـت               
بيماري در بين ساکنيـن زيـاد اسـت و            

عذا به همه نمي رسد و مـردم عـزيـزان            
خودشان را که روزانه مـي مـيـرنـد در              

. حوالي اردوگاهـهـا دفـن مـي کـنـنـد              
سخنگوي يونيسف هشـدار داد       اخيرا  

که اگر کمک هـاي فـوري بـه مـنـطـقـه                 
شاخ آفريقا نرسد بيش از پانصـد هـزار          
کودک در هـفـتـه هـاي آيـنـده در ايـن                   
منطقه جان خود را از دسـت خـواهـنـد        

   .داد
در مــورد کشــور      :   ســيــمــا بــهــاري    

سومالي بطور مشخص وضـع بـه چـه            
  ترتيبي هست؟

در سـومـالـي ايـن         :   حسن صالـحـي   
بحران بدليل جـنـگ داخـلـي و از هـم                
پاشيده شدن سامانه جامعه و اقتصـاد       

. کشور ابعاد فاجـعـه آمـيـز تـري دارد             
مردم بدليل جنگ حتي قادر نيسـتـنـد     
ــه                       ــا ب کــه کشــت و زرع کــنــنــد و ي
دامپروري بپردازنـد چـرا کـه از سـوي              
جنگ ساالران از منـاطـق خـود رانـده            

در .   مــي شــونــد و امــنــيــتــي نــدارنــد          
سومالي به اين معنا ما با يک شرايط         
متعارف روبرو نيستيم و کال عالوه بـر        
گرسـنـگـي و قـحـطـي يـک وضـعـيـت                   

  . جنگي حاکم است
گزارشهايي از جنايات   :   سيما بهاري 

. جـريـان الشـبــاب مـنـتـشــر مـيـشــود              
اسالميستهاي الشباب در ايـن وسـط         

  چه نقشي دارند؟
ايــنــهــا يــکــي از     :   حســن صــالــحــي  

طرفهاي جنگ در سومالي هسستـنـد        
که بخش هايي در جنوب کشور را در          
کنترل خود دارند و مانع رسيدن کـمـک         

ايـنـهـا يـک عـده          .   به مردم مي شـونـد      
وحشي هستنـد کـه نـيـروهـاي امـداد               
رسان سازمان ملل را تـا بـه حـال يـا                  
کشته اند يا براي گرفتن پـول گـروگـان          

اينها هـر جـا کـه هسـتـنـد              .   گرفته اند 
بساط سنگسار و حجـاب اجـبـاري را           
پهن کرده اند و از کودکان گرسنه بـراي         
ميليشياي اسالمي سربـازگـيـزي مـي         

زندگي مردم را بـه گـرو گـرفـتـه          .   کنند
اند تا به موجوديت زشت خـود ادامـه           

اخيرا يکي از شيخ پشم الـديـن         .   دهند
هاي اين گروه مرتجـع گـفـتـه بـود کـه                

کشورهاي همسايه و بـيـگـانـگـان در            " 
نظر دارند مردم ما راهـي کشـورهـاي           
مسيحي مثل کنيا و اتيوپي کنند تـا         
باور هاي آنـهـا را تـعـيـيـر بـدهـنـد و                     

بـا  "   بعنوان سرباز از آنها استفاده کننـد      

چنين حرفهايي است که اينـهـا جـلـوي           
. کمک هاي سازمان ملل ايسـتـاده انـد       

مردم از دست اين وحشي هـا، يـعـنـي            
يک .   جنگ  و گرسنگي فرار مي کنند      

گـزارش هـم داشــتـيــم کـه مــي گــفــت               
اسالميست هاي الشباب براي تامـيـن     
هزينه اي خود با تخريب جنـگـل هـاي           
سومالي از چوب آنها ذغال توليد مي        
کنند و بـه فـروش مـي رسـانـنـد  کـه                    

.  مـيـلـيـارد درآمـد دارنـد             ١٥ساالنه  
مي شود تصور کرد که تخريب جنگـل   

    .  به خشکسالي البته کمک مي کند
با توجه به حقايقـي کـه        :   سيمابهاري

اشاره کرديد تا چه حد فکر مـيـکـنـيـد             
بشود خشکسالي بي سابقه را عـامـل         

 اين فاجعه عظيم انساني تلقي کرد؟  
ــحــي       خــب طــبــعــا       :   حســن صــال

خشــکــســالــي عــلــت بــالفصــل ايــن            
اگـر چـه در هـمـيـن            .   وضعيـت هسـت    

سطح هم همه مسئله را توضيح نـمـي          
گر چه اين هم يک واقعـيـت تـلـخ            .   دهد

است که نه فقط در آفـريـفـا حـتـي در                 
برخي جاهاي ديگر دنيا هم مردم نه به        
دليل خشکسالي ولي به دليل افزايـش       
قيمت مواد غذايي و گـرسـنـگـي مـي            

ببنيد اين خشکسالي کـه االن      .   ميرند
شاخ آفريقا را فرا گرفته بنـا بـه گـفـتـه               
مقامات سازمـان مـلـل قـابـل پـيـش               
بيني بود و مي شد از قبل قدم به قـدم       
پيش بيني کرد که چطور ايـن مسـئلـه           
مي تواند به يک فاجعه بزرگ انسـانـي          

سئوال اين است کـه بـراي        .   تبديل شود 
مقابله با چنين خشکسالي چه برنـامـه       
هايي تدارک ديده شده بود؟ مـثـال آيـا            
مواد غذايي اندوخته براي مردم وجود      
دارد يا نه؟ آيا اقدامات بنـيـادي بـراي           
کشاورزي موثر انجام شده يا نه؟ و يـا           
کاري براي احـداث چـاهـهـاي عـمـيـق               
صورت گرفته يـا نـه؟ جـواب بـه ايـن                 

ايـنـجـا ديـگـر        .   سواالت منـفـي اسـت      
طبيعت نيست که داره سخن ميگـويـد    
بلکه نظام هاي سياسـي و اقـتـصـادي            
حاکم بـر ايـن کشـورهـاسـت کـه دارد                 

ــنــد              ــقــش بــازي مــي ک ــتــش  .   ن راس
مدتهاسـت کـه بشـر طـبـعـيـت را بـه                   
درجات زيادي مهار کرده و ما قادريـم        
که  با بالياي طبيعي و عوارض ناشـي         
از بروز آنها و  منجمله خشکسالي تـا          

تـازه از ايـن       .   حد زيادي مقابله کنيـم       
بگذريم که حـتـي مـي شـود از وقـوع                

. بعضي از آنها ميشود جلوگيري کـرد       
امــا بــه نــظــر مــن وجــود دولــتــهــاي              
ستمکار و ظالم و فاسد در آفريـقـا کـه            
مشغله شان بهيچ وجه تامين زنـدگـي         
مردم و حفظ جان آنها نيسـت، بـاعـث           
شده که در ايـن مـورد هـيـچ اقـدامـي                

صورت نگيرد و نهايتا مردم ايـنـطـور          
اينها نـمـايـنـدگـان طـبـقـه             .   نفله شوند 

سرمايه دار حاکـم هسـتـنـد و حـافـظ               
اقليتي مفت خور که مـنـافـعـشـان بـا              

. منافع اکثزيت مردم در تضـاد اسـت         
در اين سطح دليل گرسنـگـي مـردم و            
کشتـه شـدن هـزاز هـزاز آنـهـا هـمـان                   
داليلي است که مثال بـاعـث شـده در             
اروپا و مثال در کشوري مـثـل يـونـان              
مردم بـراي تـامـيـن غـذا تـوي صـف                  
کليسا بايستند و يـا در جـايـي مـثـل               
ايران رنگ گوشت و ميوه را فـرامـوش         
کنند و با شکم گرسنه سر را بر بـالـيـن            

اين همان نظامي است که بـا       .   بگذارند
زدن سوبسيدها بر روي مواد عذايي با       
هدف صرفـه جـويـي اقـتـصـادي بـراي               
سرمايه و سرمايه داران افزايش قيمت       
مواد غذايي را موجب مي شود و اين         

به نوبه خود به گرسنـگـان جـهـان مـي              
از نظر ما کمونيستهـا عـامـل         .   افزايد

همه مشقات مردم نظام سرمايه داري       
است که در آن همه امکانات و ثـروت           
جامعه در تصاحب اقليت ناچيز اسـت        
و بفيه بايد براي آنها جان ميکنـنـد تـا        
سرمايه داران در ناز و نعـمـت زنـدگـي            
کنند و بقيه با هزار و يـک مشـکـل و              

اگـر  .     بدختي دست و پنجه نرم کـنـنـد         
ــيــســتــهــا و                 ــيــا دســت مــا کــمــون دن
سوسياليستهـا بـود بـطـور قـطـع ايـن                

داشتن خـورد  . وضعيت تغيير مي کرد 
و خوراک و نه فقط ان بلکه تامين همه         
نيازهاي يک زندگي انساني حق مسلـم       
همه قلمداد مـي شـد و هـمـه تـوان و                  
قدرت و امکان جامعه در اين خـدمـت    

 .*به حرکت در مي آمد

 
  ...يک فاجعه شده: شرق آفريقا

 

 
 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



 10 ١٣٩٠ مرداد ١٤ انترناسيونال 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ۱۹او  .   صورتش از دو چشم نابينا شد     
بار روي صورتش عمل جراحي انـجـام         
داده و اکنون با اثرات اين جنايت غيـر         

 .انساني مقابله ميکند
آمنه در آخـريـن لـحـظـات اعـالم              

. ميکند که قصاص را نـمـيـخـواهـد              
زنده بـاد آمـنـه کـه بـا وجـود ايـنـکـه                     
زندگيش و جوانـي و زيـبـايـي اش بـه                
دليل اين عمل غير انسـانـي از سـوي            

 در مقابل دور بـاطـل       ،مجيد تباه شده  
چشم در مـقـابـل چشـم ايسـتـاد و در                 
ــحــظــات اعــالم کــرد کــه                  ــن ل آخــري

پـيـام   .   نميخواهد اين حکم اجـرا شـود        
آمنه در رسانه هاي بين المللي همواره       
اين بود که بايد به اين فجايع رسيدگي        

. کرد و نبايد قربانيان را تنها گـذاشـت        
او ميـگـفـت و مـيـگـويـد کـه تـعـداد                    
کسانـي کـه قـربـانـي اسـيـد پـاشـيـدن                   
ميشوند بسيار زياد است و متهـمـيـن         
خيلي زود از زنـدان آزاد مـيـشـونـد و               
جامعه زنان قرباني اين فجايع را تنهـا        

اينها همه حرفـهـايـي اسـت       .   ميگذارد
که امروز آمنه بهرامي با اين تصمـيـم         

 بـيـش از پـيـش           ،شجاعانه و انسانـي   
 .براي آنها گوش شنوا پيدا خواهد کرد

از قــربــانــيــان اســيــد پــاشــي هــا         "
درخواست ميکنيم کـه مـتـهـمـيـن را              

اين پيام يکي از مـقـامـات        . "   نبخشند
حکومت اسالمي در هـفـتـه گـذشـتـه             

امروز قرار بود با حضور پزشکان      .   بود
متخصص و داديار اجراي احـکـام در          
بيمارستان دادگستري تهران اين عمـل      
انجام شود و رسـانـه هـاي حـکـومـت                
نوشتند که رئيس قوه قضـايـيـه اجـازه           

آنـهـا   . . .   را داده است  "   عمل" انجام اين   
عالقمند بـودنـد بـا کـور کـردن چشـم                

 قدر قـدرتـي حـود را بـه             ،هاي مجيد 
. جوانـان و مـردم ايـران نشـان دهـنـد                
 ،حــکــومــت مــيــخــواســت پــيــام دهــد      

ميتوانيم هـمـه شـمـا مـعـتـرضـيـن و                  
مخالفين و جوانان ضـد حـکـومـت را            
اسير کرده و هر باليي که بخواهيم سـر        

با اسلحه بـدسـتـان و         .   شما در بياوريم  
اراذل و اوباش خودمان تصميم گـيـري      
در مورد چشم و دست و پا و حيـات و           
مرگ شـمـا در اخـتـيـار حـکـومـت و                  

اين پـيـام قـدر قـدرتـي          . آخوندها است 
جانيان بـايـد مـيـبـود و اکـنـون پـيـام                   

پـيـام يـک زن        .   کامال مـتـفـاوت اسـت       
قــربــانــي کــه صــورتــش و چشــمــان و             

 امــا   ،زيــبــايــي اش را از دســت داده          
نميخواهد بـه اسـم جـامـعـه و اجـراي                
عدالت همان کاري را بکننـد کـه يـک            

 .فرد در حالت جنون به آن دست زد
اين روزها در ايران بدليل به قـتـل          

 در نزاع   ،رسيدن چند فرد شناخته شده    
 تـوجـه     ،هاي خياباني و بسيار عـادي      

ها به راحت شدن قتل و آدمکشـي در           

خيابانها و همچنين در منازل و خـانـه          
البـتـه حـکـومـت اعـالم           .   ها جلب شد  

" کرد که خبررساني و بقـول خـودشـان         
جـرم اسـت و مـجـازات           "   سياه نمـايـي   

ولي همين فجايـع يـک هـفـتـه          ! !   ،دارد
گذشتـه در ايـران نشـان مـيـدهـد کـه                  
جنايت و آدمکشـي و اعـدام در مـال             

 و وحشــيــگــريــهــاي حــکــومــت        ،عــام
. اسالمي جامعه را بيمار کـرده اسـت         

کشتن و قتل بسيار عـادي شـده و در             
 فـورا تـعـدادي        ،هر نزاع و اخـتـالفـي        

دست به چاقو برده و رگ گردن ميزنند        
و بويژه در اين مورد نيز زنان بيشترين        

در همين هفته خـبـر       .   قربانيان هستند 
قتل حداقل هـفـت زن را در ايـران در               

 .رسانه ها ديدم
وقــتــي حــرمــت انســانــهــا مــورد         

 ،تعرض روزانه حکومت قرار ميگيرد    
وقتي حکومتـي زنـان را آدم حسـاب             
نميکند و در خيـابـان بـه بـهـانـه هـاي               
واهي به زنـان حـملـه کـرده و آنـهـا را                   
مورد اذيت و آزار قـرار مـيـدهـد ايـن               
تصوير و اينکه زن را بـايـد مـحـبـوس             
کرد و مـواظـبـش بـود و زن نـامـوس                 
" خانواده است و ميتوان او را به اتهام      

 ،کشت و سنگسـار کـرد      "   بي ناموسي 
اينها به عقل بخشي از جامعه تبديـل         
ميشود و قتل زنان ساده ترين کـار در          
جامعه بوده و اسيد پاشيدن به صورت       
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

زنان بـه عـنـوان يـک امـر عـادي در                   
 .ميايد

همين حکومت در مقابل قتل در      
خيابانها چوبه دار بر پا ميکند و فيلم        
اعدامها را علني پـخـش مـيـکـنـد و              
ظاهرا اين چنين ميخواهد به مقـابلـه        

. با جرايم وجنايات در جامعه بپـردازد   
البته همـه مـيـدانـنـد کـه جـنـايـت و                   
آدمکشي از طـرف حـکـومـت بـراي              
ترساندن مردم ومقابله با اعتـراضـات       
ميليوني و ادامـه حـيـات حـکـومـت              

 .اسالمي است
 مـاه ژوئـيـه را بـه             ٣۱يکشنـبـه     
 ، روزي که يک قرباني  ،خاطر بسپاريد 

که لطمات غير قابل تصـوري از يـک            
اقدام جنايتکارانه متحمـل شـده بـود          
در مــقــابــل قــانــون کــذايــي چشــم در           

مقابل چشم ايستاد و از ايـن طـريـق              
فرياد زد که بايد ايـنـدور تسـلـسـل را              
بشکنيم و بايد فکري اساسي بـه حـال      
مصايب و زن سـتـيـزي و جـنـايـت و                 

 .اسيد پاشي در ايران کرد
تنها راه حل واقـعـي و عـمـلـي و               
متمدنانه سرنگون کردن اين حکومت     
جنايت و قصاص و چشم در آوردن و           

حـکـومـت    .   دست و پـا بـريـدن اسـت            
   .اسالمي بايد سرنگون شود

 مينا احدي
 ۲۰۱۱ ماه ژوئيه ٣۱يکشنبه 

سرانجام در چـهـارشـنـبـه گـذشـتـه               
دادگاه حسني مبارک و پسران و يکي از 

ايـن يـک واقـعـه         .   اوباش اش برگزار شد   
" جـهـان عـرب     " محدود به مصـر و يـا            

. ايـن يـک اتـفـاق تـاريـخـي بـود                .   نبـود 
ديکتاتوري که چند دهه کشـتـه بـوده و          
کارگران و مردم را غارت کرده بود و در  
عوض با سران جهـان بـورژوازي شـراب           
پيروزي نوشيده بود و بارها زيـر پـايـش           

حـاال   فرش قرمـز پـهـن کـرده بـودنـد،                
تحقير شده در قفسي در دادگاه حـاضـر          

همه ديکتاتورهاي عالم، هـمـه       .   ميشد
شارلتانهايي که اکـنـون مـنـفـعـت يـک               
اقليت حاکم يعني طبقه سرمايه دار را        
به انحاء گوناگون نمايندگي ميکـنـنـد،        
چــه اســالمــي و چــه دمــکــرات و چــه               
نــاســيــونــالــيــســت، از ديــدن صــحــنــه            

از .   ديکتاتور در قفس برخود لرزديـدنـد      
خامنه اي در ايران تا اسد در سوريه تـا           
ديکتاتورها در چين و روسـيـه و سـايـر             
نقاط تا همه جنايتکاراني کـه بـعـنـوان           

رئيس جمهوري و سياستمدار دستـشـان     
در خون مردم آلوده است و هنوز راسـت         
راست راه ميروند، حاال شبها کم و بيش 

در عوض همه  ! کابوس قفس مي بينند
" خس و خـاشـاک    " مردم عادي دنيا همه     

ها در همه جاي جهـان احسـاس قـدرت           
اين درس بزرگي بود که به يمـن   .   کردند

انقالب جوانان و زنان و کارگـران مصـر          
به ديکتاتورها و بـه طـبـقـه حـاکـم در                  
سراسر دنيا و به همه مـردم عـاصـي از             

 .وضع کنوني داده ميشد
دولت ژنرال طـنـطـاوي، يـا هـمـان              

کودتادي ارتش مصر علـيـه انـقـالب و            
تحت نام همراهي بـا انـقـالب، بسـيـار              

. کوشيد تا از اين محاکمه سر بـاز زنـد        
هزار جور بهانه آوردند و از جمله اينکـه         
مــبــارک مــريــض اســت و غــيــره، امــا            
نتوانستند در مقابل اين خواست وسيـع    
انقالب مصر بـيـش از ايـن مـقـاومـت                

هم اکنون نيز تمام تالش شـان را    .   کنند
خواهند کرد تا حتي االمکان از سـر و          

ته اين دادگاه بزنند و اجازه نـدهـنـد کـه             
محل محاکمـه چـنـديـن دهـه جـنـايـت                
حسني مبارک و کل سيستـم حـاکـم در          

اما انقالب مصر همچنـان     .   مصر گردد 
ادامه دارد و تالش هاي ضد انقـالب و          
از جمله ارتش ديگر مثل سابق يکطرفه 

دادگـاه  .   اوضاع را تعيين نخواهـد کـرد       
مبارک براي مردم و انـقـالب شـان يـک              
پيشروي و يک پيروزي قلـمـداد خـواهـد           
شد و به نوبه خود به فضاي دخالت توده 
ها در سياست دامن خواهد زد و روحيه 

در عين حال ايـن    .   ها را باال خواهد برد   
دادگاه هر اندازه هم که بـخـواهـنـد آنـرا              
صرفا به جنايت دوره انقالب اخير و يـا          
صرفا به مـبـارک و پسـرانـش مـحـدود               
کنند، به ناگزير پاي همه جنايات و همه 
جنايتکاران را کـم و بـيـش بـه مـيـان                   

چنانکه در همين اولـيـن     .   خواهد کشيد 
روز وکالي مبارک گفتند که بايد ژنـرال      
طــنــطــاوي کــه خــود وزيــر و مــجــري               
دستورات مبـارک بـوده اسـت بـعـنـوان              

امــا !   شــاهــد در دادگــاه ظــاهــر شــود            
موضوع حـتـي فـراتـر از ايـن خـواهـد                  

در واقــع دادگــاه مــبــارک چــه              .   رفــت
بخواهند و چه نخواهند مسائل اساسي      
انقالب در مصر را در خـود مـنـعـکـس             
خواهد کرد و بر صفحه تلويزيون دولتي       
و به هر خانه و کافه و محفل و اجتمـاع           

 .واقعي و مجازي مردم خواهد برد
روشن است که انقالب مصـر تـازه          

در اول کار است و در ايـن بـاره در ايـن                
نشريه و سـايـر ارگـانـهـاي حـزب زيـاد                 

امـا  .   صحبت کرده و بايد بازهم بکنـيـم       
اجازه بدهيد اينجا به اين بسنده کـنـيـم           

از جانـب هـمـه مـردم ايـران کـه در                   تا  

انتظار به قفس کردن خامنه اي و سـران         
جنايتکار جمهوري اسالمي هستند بـه       

و آرزو کنيم  مردم مصر تبريک بگوييم؛ 
که انقالب شان را تا به آخر پيش ببـرنـد          
و کل سيسـتـم اخـتـنـاق و اسـتـبـداد و                   
استثمار حاکم را سرنگون کنـنـد و يـک            
زندگي شـاد و آزاد و بـرابـر در مصـر                   

 . برقرار کنند
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