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 صداي متفاوتي از عراق 

 گفتگو با عصام شکري دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري چپ عراق         

 
کمترين چيزي که در مورد حجاب ميتـوان        
گفت اين است که حجاب پرچم کثيف و خونين          

امروز ديگـر ايـن نـقـش          .   ارتجاع مذهبي است  
حجاب براي همه کس در ايران آشکار و روشـن           

حکومت عهد عتيقـي  .   و غير قابل انکار است    
اسالمي شديدا ضد زن است و تـحـقـيـر و بـي                  
ارزش شمردن زنان هويت اساسي آنرا تشـکـيـل          

تحقير زنان در عين حال اهرمي بـراي         .   ميدهد
اين حـکـومـت     .   به بند کشيدن کل جامعه است     

هر گاه که ميخواهـد تـعـرضـي بـه بـخـشـهـاي                   
مختلف مردم بکنـد يـاد حـجـاب و تـفـکـيـک                   

اين روزها مـجـددا لشـکـر         . جنسيتي مي افتد 
کــف بــر دهــان آورده اســالم را دارنــد آمــاده                   
ميکنند تا براي تحميل حجاب به زنان يـورش          

وقتي که ميخواهـنـد بـه کـارگـر حـملـه                .   آورند
کنند که حقوقش را نخواهد يـاد حـجـاب مـي              

وقتي که ميخواهند معلم ساکـت شـود         .   افتند
کـال وقـتـي وحشـت         .   ياد حجـاب مـي افـتـنـد          

انــقــالب کــارگــران و مــردم وجــودشــان را فــرا              
. ميگيرد بـا چـمـاق حـجـاب جـلـو مـي آيـنـد                      

ايـن بـار     .   ميگويند اين بار دستگير ميـکـنـيـم        
. اين بار چنين و چنان ميکنـيـم  .   زندان ميکنيم 

اما همينکه امروز بعد از سي و چند سال تـازه            
آخوندهاي فسيل از اين صحبت ميکـنـنـد کـه            

همانگونه که رضا خان زورکي چـادر مـردم را       " 
، " برداشت بايد زورکي سرزنـهـا چـادر گـذاشـت            

خود اين آيا نشان نميدهد که زنان زجر کشـيـده           
اند و تلفات داده اند و زنـدان و تـعـرضـات را                   
چشيده اند اما حجاب اين توق کثيف بـنـدگـي            

 را نپذيرفته اند؟ 

 
 وحشت رژيم و وعده بيمه بيكاري به جوانان 

ديويد کامرون نـخـسـت وزيـر          
انــگــلــيــس در مــحــکــومــيــت                

شورشـهـاي اخـيـر در ايـن کشـور               
صـاف و    "     اعالم کرد اين وقـايـع         
 ". ساده تبهکاري است

 مرداد رئيس كميـسـيـون       ١٩روز  
اجتماعي جمهوري اسالمـي خـبـر از          

ــب      ــكــاري           " تصــوي ــي ــه ب ــم ــي طــرح ب
در اين كميسـيـون     "   مخصوص جوانان 

او گـــفـــت كـــه ايـــن طـــرح              .   را داد   
مخصوص جوانان جوياي كار است و       
ميتواند به عنوان يك مسـكـن عـمـل           

طبعا جمهوري اسالمي كـم از        .     كند

 
 تبهکار چه کسي است؟

 نگاهي به شورشهاي جاري در انگليس   

٢صفحه    

٢صفحه   ٤-٥صفحات   

 
برنده جنگ بر سر حجاب ما 

 !هستيم
 كاظم نيكخواه 

 عصام شـکـري در     : انترناسيونال
ماههاي اخير گزارشات و اخبـاري      
از اعتراضات گسترده در عراق بـه       
گوش ميرسد اما اين اعتـراضـات       
پوشش رسانه اي مناسب نـداشـتـه        

ممکن است بطور خـالـصـه        .   است

براي خوانندگـان انـتـرنـاسـيـويـنـال            
توضيح دهيد که تـا آنـجـا کـه بـه               
خــواســتــهــا و اعــتــراضــات مــردم        
مــربــوط مــيــشــود در عــراق چــه           
ــعــمــل               ــگــذرد؟ و عــکــس ال مــي
نــيــروهــاي دولــتــي در رابــطــه بــا            

 

 ژيژک و انقالب در ايران
 توهمات يک فيلسوف سياسي   

 ٩محسن ابراهيمي، صفحه   

 "Fuck     ــمــــاس  fuck.    حــ
 fuck.   الــفــتــح fuck.   اســرائــيــل

آژانس امداد  fuck.   سازمان ملل 
و کـــار ســـازمـــان مـــلـــل بـــراي              

 fuck.   پناهـنـدگـان فـلـسـطـيـنـي           
ــکــا   ــان غــزه از            .   آمــري ــوان مــا ج

اسرائيل، حماس، اشـغـال، تـجـاوز         
به حقوق بشر و بي تفاوتي جامعـه         

 !المللي حالمان به هم مي خوردبين 

 
 از مانيفست جوانان غزه تا اعتراض توده اي 

 در تل آويو

 اصغر كريمي   

 حميد تقوايي  

 اعتراضات چيست؟
جامعـه عـراق نـيـز           : عصام شکري 

مثل خيلي جاهاي ديگر از انقـالبـات         
امـا  .   منطقه تاثير و الهام گرفته است     

عراق همه مـيـدانـنـد کـه مسـائـل و                 
مشکالت متفاوتي نسبت به جـوامـع       

ديگر منطقه دارد و به حد بي سـابـقـه           
. اي اسير کشتـار و تـرور بـوده اسـت              

٦صفحه    

 شهال دانشفر 

٨صفحه    

 

١٢صفحه    



 2 ١٣٩٠ مرداد ٢١ انترناسيونال 

(this is criminality pure 
and simple.) 
بي بي سي و ديـگـر رسـانـه هـاي               
اصــلــي هــم دم گــرفــتــه انــد کــه ايــن                
شورشها کار دارودسته هاي تبهکار و       
اراذل و اوباش است، فـيـلـم و عـکـس                
مغازه هاي غارت شده و ساختمانهـاي       
بـه آتــش کشــيــده شــده و گــزارشــهــاي            

" اراذل و اوبـاش     " مشروح از خشـونـت       
منتشر ميکنند، از ناامني خيابـانـهـا        
و درهم ريختن نـظـم و قـانـون اظـهـار                 
نگراني ميکنند، و حتي آنـجـا کـه از             
ضــرورت ريشــه يــابــي ايــن  وقــايــع               
صحبت ميکنند  فراموش نميـکـنـنـد          
بالفاصله تاکيد کنند که  ريشـه هـاي           
مساله هـر چـه بـاشـد ايـن شـورشـهـا                    
محکوم است و بايد اراذل و اوبـاش را           
سر جاي خودشان نشاند، و از پـلـيـس            
انتقاد ميکنند که باندازه کافي قـاطـع        

 !عمل نکرده است
گـوئـي   !   کمدي تـهـوع آوري اسـت         

يکشبه دار و دسته هاي جـنـايـتـکـار،            
سارقين و دزدان و تبهکاران حرفه اي،        
و اراذل و اوباشي کـه تـفـريـحـشـان بـه                
آتش کشيدن است خواب نما شـده انـد          
و  در محـالت فـقـيـر نشـيـن لـنـدن و                    
بيرمنگام و بـريسـتـول و لـيـورپـول و                 
منچستر و غيره به خيابـانـهـا ريـخـتـه             

و در اين ميان اين پليس مـهـربـان    .   اند
و بيش از حد سليم النـفـس انـگـلـيـس              

 ! است که مظلوم واقع شده
رسـانـه     -اين تصويرسازي دولـتـي     

اي بيش از حد وقيحانه و در عين حـال   
هـر کـه     .   مضحک و بـاسـمـه اي اسـت           

عقل خودش را تماما بدست مـاشـيـن          
مهندسي افکـار رسـمـي نـداده بـاشـد              
ميفهمد که تبهکار نه جوانان عـاصـي        
و شورشي، بلکه دولت و نظام مـوجـود         

پـلـيـس    "   صاف و سـاده    " تبهکار  .   است
انگليس است که در ده سال اخير بيش         
از سيصد و سي نفر را در بازداشت بـه           
قتل رسانده و حتي در يک مورد هم بـه          

مـورد  .   کسي حساب پس نـداده اسـت        
آخرش هم قتل مارک داگـن در مـحلـه            
توتنهام لندن بود که شورشهـاي اخـيـر          
با تظاهرات مسالمت آمـيـز مـردم در           
اعــتــراض بــه آن و بــي اعــتــنــائــي و               

مهربان و مسالمتجوي   " سکوت پليس   
.  در مورد اين جنايت آغـاز شـد        "   لندن

تبهکـار دولـتـي اسـت کـه بـا زدن از                   
بودجه خدمات اجتماعي، فـقـر و بـي            
تاميني را در جامعه گستـرش داده و          
از جمله با قطع  بـورسـهـا و وامـهـاي                

 -تحصيلـي و بـاالبـردن شـهـريـه هـا                  

امــري کــه حــدود شــشــمــاه قــبــل بــا               
تــظــاهــرات عــظــيــم دانشــجــويــان و            

راه ادامــه     -مــحــصــلــيــن روبــرو شــد       
تحصيل و ورود به دانشگاهها را بروي       

يک نـتـيـجـه       .   ( جوانان فقير بسته است   
اين زدن از بودجه خدمات اجـتـمـاعـي          
تعطيلي کامل کلوبها و مراکز ورزشي      
و تفريحي جوانان در محله تـوتـنـهـام،           

) . نقطه آغاز اين شورشها،  بوده اسـت        
غــارتــگــر دولــتــي اســت کــه صــدهــا            
ميلياردها پونـد از  جـيـب مـالـيـات                
دهــنــدگــان و از مــحــل صــنــدوق                   
بازنشستگي کارگران و کارمندان و بـا       
زدن از بودجه بيـمـارسـتـانـهـا و مـهـد                
کودکها و  ساير خدمات اجتماعي  به        
جيب گشاد بانـکـهـا و سـرمـايـه دارن               
گردن کلفت ميريزد و ميخواهد بحران      
سرمايه دارها را با زدن از مـعـيـشـت             

تـبـهـکـار     .   کارگران حل و فصـل کـنـد         
نظامي است که براي بقاي خود راهـي         
بجز تحـمـيـل فـقـر و بـيـکـاري و بـي                     
آيندگي به کارگران و جـوانـان و تـوده              

صـاف  " و باالخره تبهکار    .   مردم  ندارد  
خود جناب کامرون اسـت کـه         "   و ساده 

سياستهايش از روزي که زمـام دولـت          
را در دست گرفته چيزي بجز تـعـطـيـل           
کردن بيمارستانها و مهـد کـودکـهـا و            
زدن از بودجه مدارس و دانشگاهها  و        

 .    ساير خدمات عمومي نبوده است
ــبــهــکــاري            فــوران خشــم مــردم ت

. نيست، عصيان عليه تبهکاري اسـت      
جوانان محروم و بحاشيه جامعه رانـده        
شده، جواناني که نه کار پيدا ميکنـنـد         
و نه توان مالي ادامه تحصيـل دارنـد،          
جــوانــانــي کــه يــک روز درمــيــان در               
خيابـانـهـا بـوسـيلـه پـلـيـس مـتـوقـف                   
ميشوند و مورد جستجوي بدني قـرار        
ميگيرند، عليه نظم موجود بخيابانها     

مضـمـون و خصـلـت ايـن            .   ريخته انـد   
شورشها طغيان علـيـه نـظـم سـرمـايـه              

عليه پليس اش، دولـتـش،      :   داري است 
ايـن  !     اقتصادش، و مالکيت مقدسش   

يک حرکت سازمان يافته سيـاسـي  بـا         
شعارها و پالکاردها و اهداف روشن و        
اعالم شده نيست، چه بسا بسـيـاري از        
شورشـگـران خـود نـتـوانـنـد تـوضـيـح                 
بدهنـد از چـه خشـمـگـيـن انـد و چـه                     
ميخواهند، امـا ايـن واقـعـيـت، ايـن               
شکل ويژه بروز خشـم بـحـاشـيـه رانـده              

، ذره   " داغ لعنت خوردگان  "   شده گان و    
اي از حقانيت محتوي و مضمون ضـد        

. سرمايه دارانه اين طغيان کم نميکنـد      

مغازه ها غارت ميشونـد نـه بـخـاطـر             
اينکه سارقين حـرفـه اي بـخـيـابـانـهـا               
ريخته اند بلکه به اين دليل که مـغـازه       
صف مقدم برخورد سرمـايـه بـا مـردم            

محلي که اشياء مـورد     .   نيازمند است 
نياز مردم را نه بـر مـبـنـاي نـيـازشـان               
بلکه بر مبـنـاي پـولشـان در جـامـعـه                

علت و انگيـزه جـوانـان        .   توزيع ميکند 
مـغـازه هـا       "   غـارت " فقير و محروم در     

. عمال و واقعا چيزي جـز ايـن نـيـسـت             
ميـرونـد و آنـچـه مـيـخـواهـنـد را بـر                     

در يـک ويـدئـو کـلـيـپ روي               .   ميدارند
اينترنت دو دختر که يک بطـري شـراب          

مـا  " کرده انـد مـيـگـويـنـد            "   غارت" را  
ميخواهيم به پليس و ثروتمندان نشـان    

" . بدهيم که هر کاري بخواهيم ميکنيم     
شــراب خــواســتــه انــد و رفــتــه انــد و               

و بــا ايــن عــمــل بــه            .   بــرداشــتــه انــد   
ميتوانند چون پولش را   " ثروتمندان که   

و به پليس حافظ اين نظم نشـان        "   دارند
ميدهند که پول داشتن را بعنوان پيش       
شــرط مصـــرف کـــردن بــرســـمـــيـــت            

اين حرکت البته تـقـدس       .     نميشناسند
مالکيت و  تمام نظم و قانوني که حول         
آن بهم بافته شده را در هم ميـشـکـنـد،           
صاحبان سرمايه ثروتمندان و مالکين     
را وحشـتـزده مـيـکـنـد، و امـنـيـت و                   

اما تنها بـه     .   آرامش آنانرا بهم ميريزد   
اين دليل که کل اين اصل مـقـدس بـا             
همه نظم و قانون و امنـيـت و آرامـش             

تبهکار مـردمـي     .  اش تبهکارانه است 
نيستنـد کـه  آنـچـه مـيـخـواهـنـد بـر                     

 -مــيــدارنــد بــلــکــه نــظــام اجــتــمــاعــي       
اقتصادي است که خواستهاي پايـه اي        

. مــردم را از آنــهــا دريــغ کــرده اســت             
نظامي که حوائج انسانهـا را بـه کـاال             
تبديل کرده است و  محصوالت مـورد        
نياز مردم را نه در اختيار نيازمـنـدان،         
بلکه در اختيار کساني قـرار مـيـدهـد            

تـبـهـکـار     .   که پولش را داشتـه بـاشـنـد         
 . نظام سرمايه داري است

شــورشــهــاي انــگــلــيــس از نــظــر           
خصلت ضد سرمايـه دارانـه شـان، در            
ــوده اي                کــنــار مــوج اعــتــراضــات ت
چندماهه اخير در يونان و اسـپـانـيـا و            
پرتغال و فرانسه و اعـتـراضـات جـاري           
در اســرائــيــل و جــنــبــش اعــتــراضــي           
دانشجويان در چند ماه قـبـل در خـود            

ايـن تـحـوالت      .   انگليس قرار ميگيـرد   
در کشورهاي اروپائـي، مـانـنـد مـوج             
انقالبات در منطقه خاورميانه و شمال      
آفريقا، همه در تحليل نهائي ناشـي از         
بــحــران و درمــانــدگــي اقــتــصــادي و            
ســيــاســي ســرمــايــه داري و اشــکــال            
مختلـف بـروز اعـتـراض تـوده مـردم                

امـا از    .   محروم به وضع موجود اسـت      

 
 ...تبهکار چه کسي است؟
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جنگ بر سر حجـاب يـک جـنـگ            
و بـرنـده ايـن جـنـگ            .   طبقاتـي اسـت    

ما زنـان و    .   بطور قطع ما خواهيم بود  
مرداني که در برابر تـحـجـر و تـعـفـن                
کپک زده و ضد انساني عهد عتيقـي،        
آزادي و انسانـيـت و آيـنـده روشـن را                

مـفـت خـوران و        .   نمايندگي ميکنـيـم   
چپاولگران و مـيـلـيـاردرهـاي حـاکـم،             

 سال است با توحش تـقـال        ٣٠بيش از   
ميکنند يک جامعه را از نظـر حـقـوق           
اجتماعي به عهد جاهليـت و قـهـقـرا            
عقب برانند تا بتواننـد بسـاط مـفـت            
خــوري و ثــروت انــدوزي شــان را                   

حـجـاب سـمـبـل        .   محفوظ نگه دارنـد   
بردگي زنان است و بـردگـي زنـان گـام             
اصلي در بردگي کل کـارگـران و کـل             

براي اينهـا مـهـم اسـت          .   جامعه است 
که هر زني يک پـرچـم سـيـاه اسـالم را               
روي خــود بــکــشــد تــا قــدرقــدرتــي              
حکومت را هـر لـحـظـه در کـوچـه و                  

آن .   خيابان بـه هـمـگـان يـادآور شـود              
کودن هايي که مبارزه طبقـاتـي را از           
مبارزه زنان و مردان عليه حـجـاب و           
جدا سازي جنسيتي جـدا و تـفـکـيـک             
ميکنند، اگر ريگي در کفش نداشـتـه        
باشند فهمشان از اين جامعـه شـديـدا          

 . معيوب و محدود است
رجز خوانـي عـلـيـه زنـان و بـراي                
تحميل حجاب بـه زنـان، فـي الـحـال               

اما ميتـوان   .   پاسخ خودرا گرفته است   
با قاطعيت گفت که پاسخ محکمتري      

ايـن  .   و قاطع تـري را خـواهـد گـرفـت             
جامـعـه دارد بـا صـداي رسـا اعـالم                 

بـه  .   ميکند که زير بار نخـواهـد رفـت         
. تحقير و توهين رضايت نخواهد داد      

زجر و شکنجه و اعدام و زندان يعـنـي          
کـه حـاکـمـان داشـتـه انـد              "   زوري" کل  

نتوانسته است قهقراي اجتماعي را به      

. زنان و مردم اين جامعه تحميل کـنـد    
و بــرعــکــس امــروز ايــن ايســتــادگــي         
جانانه زنان و کل مردم عليه حجاب و     
تفکيک جنسيتي است که در صـفـوف       
حــکــومــت اســالمــي ســرمــايــه داران        
پژواک مي يابد و آنها را بيش از پيش         

حـتـي چـهـره       .   به جان هم مـي انـدازد        
هاي معلوم الحالي نظير احمدي نـژاد       
و شرکـا صـدايشـان در مـي آيـد کـه                  

سـطـحـي و غـيـر          " نبايد اين اقدامات   
و بـه هـذيـان        .   را ادامـه داد     "   عالمانه

تفکيک جنسيتي " گويي مي افتند که     
نداريم اما دختران و پسران بايد از هم        

طـرح  " و مـيـگـويـنـد          ! "   جدا بنشنينـد  
 سال اسـت روي      ٢٤تفکيک جنسيتي  
 ".زمين مانده است

تاريخ خونبار سي ساله جـنـگ و          
کشاکش بر سر حجاب اين را بروشني       
تاکيد ميکند که ميتوانيم کـمـر ايـن           
حکومت وحشي و عقب مـانـده را از           

. همينجا بشکنيم و خواهيم شکـسـت      
ميتوانند جـنـايـت کـنـنـد و زنـدان و                 
شـکــنــجــه و تــعــرضـاتشــان را ادامــه           

را "   زورشـان " ميتوانند باز هـم       .   دهند
اما زنان ايران سر تسـلـيـم         .   بيازمايند
هــرروز دارنــد ايــن را نشــان          .   نــدارنــد

هــرروز دارنــد پــرچــم ايــن       .   مــيــدهــنــد
در .   حکومت را زير پا لـه مـيـکـنـنـد             

برابر چشـمـان هـمـان لشـکـر کـثـيـف                 
اوباش سياه پوش و مسلح حـکـومـت          
کار را به جايي رسانده اند که هـر روز           
ناچارند از بي حجابي زنان بـنـالـنـد و            

 . کابوس بيينند
بــا قــاطــعــيــت مــيــگــويــيــم کــه           
حکومت اسـالمـي سـرمـايـه دارن و              
مفتخوران در اين زمينه محـکـوم بـه          

اين را جـنـبـش        .   شکست کامل است  
زنان و کال جـنـبـش آزاديـخـواهـي در              

هر معـجـزه اي     .   ايران تضمين ميکند  
از اين حکـومـت سـاخـتـه بـاشـد ايـن                 

ايـن  .   يکي را نميتـوانـد عـمـلـي کـنـد             
جامعه بطور قطع يک روز کـه چـنـدان           
دور نــخــواهــد بــود حــجــاب و کــل                
سياست تفـکـيـک جـنـسـيـتـي را يـک                 
پارچه و هماهنگ دور خواهد انداخت      

آزادي زنـان آزادي      " و فرياد خواهد زد     
و آنـرا عـمـلـي خـواهـد             "   جامعه است 

 .*کرد
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 3 ٤١٣شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

از ( کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه به سايت زير          
لطفا قيد کنيد که کمـک ارسـالـي شـمـا بـراي             .   ارسال کنيد)   paypalطريق  

 : 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

 
  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 

نقطه نـظـر شـکـل  بـروز، شـورشـهـاي                  
جاري در انگليـس هـمـتـراز و هـم ارز                
اعتراضات ديگر نيست، شکـل بـدوي        

در اين مورد ما با     .   تر و خام تري است    
شعارها و خواستهاي مشخـص اعـالم        
شــده، و بــا اعــتــصــابــات کــارگــري و             
تظاهرات خياباني و يا تصرف و چـادر         
زدن در مــيــدانــهــا و غــيــره مــواجــه               
نيستيم، بلـکـه بـا فـوران خشـم مـردم                
روبروئيم که گرچه اعتراض  ريشـه اي           
به پايه هاي نظم سرمايه را به نـمـايـش         
ميـگـذارد امـا مـثـل هـر عصـيـان و                   
طغيان ديگري خام، نـامـتـعـيـن و بـي              

طــغــيــانـي کــه، مــانــنــد      .     هـدف اســت   
عصيان کارگـرانـي کـه در اوايـل قـرن               
نوزده ماشينها را درهم ميشکستـنـد،       
قالب سياسي بخود نميپذيرد و شـعـار         

. و مطالبه و هـدفـي اعـالم نـمـيـکـنـد               
چنين به نظر ميرسد که عده اي صـرفـا          
ميخواهند جامعه را به هـم بـريـزنـد و             
اين نقطه ضعفي است که نـه تـنـهـا بـه           
دولـت و احــزاب دولـتــي بـورژوائــي و              
رسانه هايشان امکان ميدهد تا افکـار       
عمومي جامعه را علـيـه ايـن حـرکـت             
بسيج کنند و از يک موصع حق بجانب        

آنـچـه فـي الـحـال          ( آنراسرکـوب کـنـنـد      
بـلـکـه    )   دولت انگليس مشغول آنسـت     

اين شـرايـط حـتـي بـه احـزاب راسـت                  
افــراطــي و شــبــه فــاشــيــســت امــکــان          
ميدهد بعنوان پاسداران نظم و قـانـون          

اخيرا رهبر يک گروه    .   عرض اندام کنند  
لـيـگ دفـاع از        " راست افراطي به اسم      

، يکي از سـازمـانـهـائـي کـه             " انگليس
فاشيست  نروژي آنـدرس بـريـويـک در             
مانيفستش بعنوان يـک مـنـبـع الـهـام              
بخش از آن ياد ميکند، در مصـاحـبـه           
با آسوشيـتـد پـرس اعـالم داشـتـه کـه                 
پليس انگليس قادر به کنـتـرل اوضـاع          
نيست و قرار است هزار نفر از اعضـاي         
ايــن ســازمــان بــراي تــامــيــن نــظــم بــه           

اين يـک حـالـت       .   خيابانها اعزام بشوند  
کالسيک برخورد بـورژوازي بـه بـحـران            

سـيـاسـي و      "   نا آراميهـاي  " اقتصادي و   
دوره بـحـران      .   اجتماعي پيـامـد آنسـت      

دوره احــزاب مــيــانــي و پــارلــمــان و               
يـا بـايـد      .   متعارف نيـسـت     سياستهاي

طبقه کارگر با حزب و برنامه و پـرچـم            
طبقاتي خود  بميدان بيايد و جـامـعـه            
را حول نقد سـوسـيـالـيـسـتـي بـه نـظـم                   
سرمايه بسيج کند و يا نيـروهـاي فـوق         

" نظم و قانون  " راست بورژوازي به شعار     
هـر چـه     .   جامعه را به صالبه ميکشنـد   

اعتراضات توده اي سازمانيافته تـر و        
شفاف تر باشد و با اعالم خواسـتـهـا و            
شعارهاي شفاف و روشن بميدان بـيـاد         
بهمان درجه زمينه رشد چپ و نـقـد و             
اعتراض کمونيستي وضعيت مـوجـود      
در ميان توده ناراضـي مـردم بـيـشـتـر              
فراهم ميشود و برعکس هـر چـه ايـن             
اعتراضات به عصيان و شـورش کـور           
نزديک تر بـاشـد زمـيـنـه رشـد راسـت                 

شـورشـهـاي    .   افراطي بيشـتـر مـيـشـود        
. اخير در انگليس از اين نوع دوم اسـت        

در ايــن شــرايــط وظــيــقــه نــيــروهــاي             
کمونيست نشان دادن ريشـه هـاي ايـن           
خشم و عصـيـان تـوده اي ، بـرجسـتـه                 
کردن مضمون و  خصلت ضد سرمـايـه         
ــا                  ــه ايــن حــرکــت، و مــقــابلــه ب داران
اقدامات و تبليغات دولت و رسانه هـا        

در پـيـشـبـرد      .   عليه مردم عاصي است   
اين وظيفه کمونـيـسـتـهـا جـنـبـشـهـاي               
اعتراضي کارگـران و دانشـجـويـان در            
کشــورهــاي ديــگــر اروپــائــي  و مــوج           
انقالباتي که در خـاورمـيـانـه سـر بـاز                
ايســتــادن نــدارد  را در کــنــار خــود                 

 *.دارند

 
٢از صفحه   ... تبهکار چه کسي است؟  

 
 

محمود احـمـدي نـژاد بـراي دولـت             
: انگيس کـالس درس اخـالق گـذاشـت            

زشت ترين رفتار هجمه غيرقابل پليس "
بـه مـردمـي کـه چـيـزي تـو دسـتـشـون                     

من مي خوام تـوصـيـه کـنـم بـه            .   نيست
مسئولين انـگـلـيـس کـه دنـيـا عـوض                 

بايد حرف ملتشون را بشنونـد،      . . .   شده  
بـعـضـي از مصـاحـبـه مـردم              .   بپذيـرنـد  

اميـدي بـه آيـنـده         .   انگليس را من ديدم   
اينها بـودنـد کـه بـحـران را              . . .   نمونده،  

مـيـنـدازنـد رو دوش         . . .   درست کردنـد     
مردمي توده هاي مردمي کـه قـبـل از             

معلومه که  . . .   بحران تحت فشار بودند     
عصيان مي کنند، ممکنه پوشش هايي 
بــدنــد و بــگــن کــه اراذل و اوبــاشــنــد،               

بـجـاي   . . .   قاچاقـچـي مـواد مـخـدرنـد             
اينکه لشکر کشي کننـد بـه لـيـبـي بـه                

در همين رابـطـه     . "   مردم خودشان برسند  
رامين مهمان پرست سخنگـوي وزارت       
امور خارجه رژيم خواستار خويشتنداري 

پليس انگليس در بـرخـورد بـا تـظـاهـر               
کــنــنــدگــان شــد و از دولــت انــگــلــيــس           
خواست تا بـا تـظـاهـر کـنـنـدگـان بـاب                  

حسـيـن ابـراهـيـمـي         .   گفتگو را باز کنـد    
عضــو کــمــيــســيــون ســيــاســت خــارجــي       
مجلس اسالمي هم آمادگي مجلس را       
براي ارسال يک هيئت بـه بـريـتـانـيـا بـه                
منظور نقض حقوق بشر در ايـن کشـور           

 . اعالم کرد
! خـويشـتـنـداري    !   واقعا دقت کنـيـد    
بــاز کــردن بــاب      !   رســيــدگــي بــه مــردم      

ايـنـهـا را چـه کسـانـي دارنـد                !   گفتـگـو  
ميگويند؟ در فرهنگ هـاي مـخـتـلـف            
عبارات، ضـرب الـمـثـل هـا و اشـعـار                  
مختلفي در مورد وقاحت وجـود دارد،         
اما بعيد بنظر مي رسد در مـيـان آنـهـا             
چيزي پيدا کرد که بتواند در خور سـران          

هـمـانـطـور کـه        .  جمهوري اسالمي باشد 
واژه هــاي شــقــاوت و جــنــايــت بــراي                
توصيف خصـوصـيـات و اعـمـال آنـهـا               

سران يکـي از سـفـاک         .   کفايت نمي کند  
ترين حکومت هاي جهـان درس اخـالق         

رژيمي که بيش از صـد هـزار       .   مي دهد 
نفر را اعدام کرده و به نسبت جـمـعـيـت             
کشور باالترين آمار اعدام را در جـهـان        

در همين دو سـال اخـيـر چـنـديـن             .   دارد
تظاهرات بزرگ را در تهران و شهـرهـاي         
ديگر به خون کشيده، صدها اعتـصـاب        
کارگري را سرکوب کرده، ميليونها نفـر        

را زنداني و شکنجه کرده است و پرونـده         
هاي متعدد ترور مخالفان در داخـل و           

ســران چــنــيــن   .   خــارج از ايــران را دارد        
حکومتي مي خواهند به سايرين درس       
گفتگو با مخالفان و رعايت حقوق بشر       

 . بدهند
 سال قبل بر مـي  ۲۰۰اگر تاريخ به  

گشت و جنبش کارگري جامعه انگليس 
را دگرگون نـمـي کـرد و دسـت و پـاي                    
سلطنت و طبقه حاکم آن کشور را نـمـي         
بست، بدون شـک آنـهـا هـم در مـقـابـل                  
تـظــاهـرات مـردم بـه شـيــوه جــمـهــوري               

جـنـايـات    .   اسالمي عـمـل مـي کـردنـد          
پلـيـس ايـن کشـور دارد ايـن را نشـان                   
ميدهد که اينها اگر دستشـان بـاز بـود             
شايد دست کمي از هم پالکي هـايشـان          

امـا جـهـان مـتـمـدن           .   در ايران نداشتند  
امــروز اجــازه چــنــيــن کــاري بــه دولــت            
انگليس نمي دهـد هـمـچـنـانـکـه رژيـم                
جمهوري اسالمي را در افکار عمـومـي        
مردم جهان منفور و در مـجـامـع بـيـن              
المللي بيش از هر زماني منزوي ساخته 

اما شايد اگر دولت انگليـس بـه         .     است
توصيه سـردار نـقـدي رئـيـس سـازمـان               
بسيج مستضعفـيـن عـمـل کـنـد ضـرر               

ســردار نــقــدي اظــهــار       .   نــخــواهــد کــرد   
آمادگي کرده اسـت تـعـدادي از گـردان              
هاي عاشورا و الزهرا را به عنوان نيروي 
پاسدار صلح به لـنـدن و مـنـچـسـتـر و                  

 بهروز مهرآبادي

 
يک رکورد جديد در 

 وقاحت

در ايـن صـورت       .   بيرمـنـگـام بـفـرسـتـد         
لزومي به حضور پليس و نيروهاي ضـد         
شورش انگليس در خيابانهاي اين شهـر        

نـيـروهـاي بسـيـج، لـبـاس            .   هـا نـيـسـت      
شخصي هاي  موتور سوار گـردان هـاي          
عاشورا و الزهرا مسلح به اسيـد، قـمـه،          
زنجير و انواع سالح هاي ويژه بسيج بـه          
تظاهر کنندگان حـملـه بـرده و آنـهـا را                 
بخاطر عدم رعايت حـجـاب اسـالمـي،           
صرف مشروبات الکلي، گوش دادن بـه        

موزيک مستهجن و عدم رعايت شـئـون        
اسالمي لت و پار کرده و يـا دسـتـگـيـر               
نموده و تحويل قاضي شرع مي دهند تا 

در .   به اشد مجازات مـحـکـوم نـمـايـنـد            
زبان فارسي ضرب المـثـل هـاي زيـادي            
براي ميزان وقاحت اشخاص وجود دارد    
اما در مورد سران جـمـهـوري اسـالمـي            
شايد بشود گفت که سنگ پـاي قـزويـن           
در مقابل آنها از خجـالـت خـيـس عـرق              

 .*مي شود



 4 ١٣٩٠ مرداد ٢١ انترناسيونال 

 
 اعتراضات ادامه دارد  :سوريه

در هــفــتــه اي کــه گــذشــت رژيــم            
سوريه به اقدامات سرکوبگرانه اش بر      

. عليه اعـتـراضـات مـردم ادامـه داد            
مرکز اصلي حمالت ارتش شـهـرهـاي         

ايـن سـه     .   ديرالروز، حماه و حمص بود    
شهر در هـفـتـه هـاي گـذشـتـه شـاهـد                  
بزرگترين تظاهراتها برعليه رژيم اسـد     

 اوت تانـک هـا     ۷روز يکشنبه .     بودند
و نيروهاي ارتـش بـعـد از مـحـاصـره                

دير الزور،حـمـص    چندين روز شهرهاي    
و حماه، حمالت گستـرده اي را بـراي            
سرکوب انقالب مردم در اين دو شـهـر         

تـا آخـرروز دوشـنـبـه          .   آغاز کـرده انـد     
 نـفـر در      ۱۰ نفر درحماه و     ۴۰بيش از   

روز .   ديــر الــزور کشــتــه شــده انــد                 
 نفر ۱۱چهارشنبه  در شهر حمص نيز       

از مردم تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي                
مـزدوران حـرفـه اي بـه           .   کشته شـدنـد   

همراه قبايل و سـران عشـايـر هـوادار             
رژيم اسد حمالتشان بـر عـلـيـه مـردم              
انقالبي را با حمايت ارتش ادامه مـي        

 .دهند
 اوت ديـده      ۸عصر روز دوشنـبـه       

 ۸بان حقوق بشر سـوريـه اعـالم کـرد              
نــفــر از مــعــتــرضــان از جــملــه مــعــن            
العودات فعـال حـقـوق بشـر در شـهـر                

 نـفـر ديـگـر در           ۵درعا و همـچـنـيـن         
در اين روز قـرار      . ديرالزور کشته شدند  

بود مراسم خاکسپاري کشته شـدگـان        
. روز يــکــشــنــبــه قــبــل بــرگــزار شــود          

همزمان با آغاز اين مراسم ارتـش  و            
ــه مــراســم                 ــيــروهــاي امــنــيــتــي  ب ن
خاکسپاري حمله کرده و تـعـدادي  را            

هـمـچـنـيـن      .   کشته و زخـمـي نـمـودنـد         
مـعـره   "   نيـروهـاي امـنـيـتـي بـه شـهـر               

در اسـتـان ادلـب در شـمـال              " النعمان   
غرب اين کشور حمله کرده و اقدام بـه          

. دستگيريهاي گسترده مردم کرده انـد     
 اوت ارتش و تانک هـا        ۹روزسه شنبه   

  در مرز تـرکـيـه وارد          «بنش»به شهر   
به گزارش رويـتـرز بـه نـقـل از               .   شدند

شاهدان عـيـنـي نـيـروهـاي امـنـيـتـي                
محالت شهر را يکي پس از ديـگـري           
محاصره کرده و اقدام بـه دسـتـگـيـري          

اما اعتراضـات   .   معترضان مي کنند  

 . مردم و مقاومتها ادامه دارد
هــمــزمــان  بــا کشــتــار مــردم و              
جــنــايــات ارتــش و رژيــم ســوريــه و               
مقاومت هاي مـردم در مـقـابـل آن،              
موجب شد تا واکنش هاي جهانـي بـه          

دولـت  .   سرکوب ها نيز افـزايـش يـابـد         
آمريکا ضمن محکوم کـردن کشـتـار          
مردم، تحريمهاي جديدي را بر عـلـيـه          

کشـورهـاي   .   رژيم سـوريـه وضـع کـرد          
عضو شوراي همکاري خليج از دولـت       
سوريه خواستند تـا کشـتـار مـردم را             

ــدهــد     ــان ب ــاي ــت،     .   پ کشــورهــاي کــوي
عربسـتـان و قـطـر سـفـرايشـان را در                  
اعتراض به سياستهاي سـرکـوبـگـرانـه         

. رژيم اسد، از اين کشور فراخوانده اند      
هفته گذشته تالش هاي ديپـلـمـاتـيـک          
ترکيه براي قانع کردن اسـد بـه اجـراي            
اصالحات و پايـان دادن بـه سـرکـوب             

رژيم اسد  .   مردم نيز ادامه داشته است    
در واکــنــش بــه مــحــکــومــيــت هــاي           
جــهــانــي عصــر روز ســه شــنــبــه از                
تلويزيون دولتي اعالم کرد کـه دولـت          

را ادامـه    "   تـروريسـتـهـا    " وي  جنگ با     
اما بنا به گزارشها ارتـش      .   خواهد داد 

سوريه بعد از اين موضعگيري، شـهـر        
حمص را تخليه کردند و از ايـن شـهـر             

بر اساس آخرين اخبار    .   عقب نشستند 
و گزارشات منتشر شده از زمان آغـاز        
انقالب مردم سوريه بر عليه رژيم اسد       

 هزارنفـر   ۲از پنج ماه پيش، نزديک به       
 هزار نفر دستگـيـر   ۱۳کشته، بيش از    

  . نفر مفقود شده اند۳۰۰۰و 
فراخوان به تظاهرات در : مصر

  اوت۱۲
پــس از آنــکــه هــفــتــه گــذشــتــه              
گروههاي اسـالمـي اقـدام بـه قـدرت               
نمايي در ميدان التحرير قاهره کردند،   
احزاب و جـريـانـات هـوادار انـقـالب               
مصــر، مــتــشــکــل از جــريــانــات                 
غــيــراســالمــي و ســکــوالر و چــپ و             
جنبش هاي اجتماعي مختـلـف بـراي         

 اوت، فـــراخـــوان       ۱۲روز جـــمـــعـــه       
تظاهرات در ميدان الـتـحـريـر را داده            

وحـدت  "    ايـن تـجـمـع  بـا شـعـار                 . اند
بـرگـزار مـي      "   عاشقان انـقـالب مصـر      

درهمين رابطه جنبش هـواداران    .   شود
ــزاري                  ــرگ ــعــد از ب ــقــالب مصــر ب ان
کنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـي روز شـنـبـه                  
گذشته با صدور اطالعيه اي فراخـوان       

دربـخـشـي از      .   تظاهرات را اعالم کرد   
دولت مـدنـي بـر        :   اطالعيه آمده است  

اساس حاکميت قانون و احترام به همه     
ــاشــد              . آزادي هــاي ســيــاســي مــي ب

هواداران انقالب مصـر بـا هـر گـونـه               
تالش براي کشيدن دين بـه فـعـالـيـت             

هــاي ســيــاســي از طــريــق تــحــريــک              
. احساسات توده ها مخالف هسـتـنـد       

مصر در درجه نـخـسـت کشـور هـمـه               
شهروندان به دور از تـبـعـيـض نـژادي،            

در هـمـيـن      .   مذهبي و جنسيتي اسـت    
حال فعاالن و سـازمـانـدهـنـدگـان ايـن             
اعتراض معتقد هستند که تظاهـرات      
جمعه آتي قدرت نمايي اين جنبش در       
برابـر تـحـرکـات جـريـانـات اسـالمـي                

  .خواهد شد
 !جنگ ادامه دارد: ليبي

جنگ مخالفان دولت ليبـي بـعـد         
از چند هفتـه فـروکـش دوبـاره از سـر                

از روز شـنـبـه نـيـروهـاي             .   گرفته شـد   
مخالف قذافي حمالت جديـدي را بـر          
عليه مـواضـع  نـيـروهـاي وفـادار بـه                 

مخالفان مـوفـق     . قذافي آغاز کرده اند   
 ۸۰شــده انــد  شــهــر بــئــرالــغــنــم در               

کيلومتـري طـرابـلـس پـايـتـخـت ايـن                
هـمـزمـان    .   کشور را  تصرف نـمـايـنـد         

 ۴۰درگيـريـهـا در شـهـر الـزاويـه در                  
. کيلومتري غرب طرابلس ادامه دارد     

جبهه اصلي جنـگ در اطـراف شـهـر             
مخالفان مي گـويـنـد    . بريقه مي باشد 

کــه از روز شــنــبــه گــذشــتــه حــمــالت           
گسترده اي را برعليه نيروهاي قـذافـي        
درشهر بريقه و اطـراف آن آغـاز کـرده             

شهـر بـريـقـه بـه ايـن دلـيـل کـه                    .   اند  
بندرگاهي استراتژيک بـراي انـتـقـال و           
صــدور نــفــت خــام بــوده و يــکــي از                

هاي نفتي لـيـبـي در آنـجـا               پااليشگاه
مســتــقــر اســت، بــراي شــورشــيــان از          

در .   اهميت بسيـاري بـرخـوردار اسـت         
همين حال بـمـبـارانـهـاي نـاتـو ادامـه                

عصــر روز ســه شــنــبــه دولــت            .   دارد
قذافي مدعي شده که ناتو يک دهکده       
را بمباران کرده که در جريان آن بـيـش           

 نفر از مردم غير نظامي کشتـه        ۷۰از  
دختر معمر قذافي بـا اعـالم        .   شده اند 
مخالفان بايد از تيـرهـاي بـرق         " اينکه  

آويزان شوند تا عبرتي بـراي سـايـريـن            
ميزان توحش رژيم قذافي را در     "  شود

 .حمله به مردم اعالم کرده است
تظاهراتهاي موافقان و : يمن

 موافقان رژيم 
تظاهراتهاي مخالفان و مـوافـقـان      
رژيم در شهرهاي  صنعـا وتـعـز يـمـن              

در اين مـيـان ديـکـتـاتـور          .   ادامه دارد 
فراري يمن که در عربستان به سر مـي         
برد با صدور اطالعيه اي از مخالـفـان     
خـواســتــه اسـت  کــه درمــاه رمضــان             

در هميـن   .   اعتراضات را ادامه ندهند   
حال تحرکات جريانـات اسـالمـي  از            
القاعده گرفته تا جريانات شيعي براي      
زير کنترل در آوردن اعتراضات مـردم        

 .بر عليه حکومت ادامه دارد
طرح بيمه بيکاري "در باره

  !حکومت" جوانان
اخيرا در کميسـيـون  اجـتـمـاعـي             

بـيـمـه    " مجلس رژيم صحـبـت از طـرح         
بـراي جـوانـان شـده و گـويـا               "   بيکاري

طــرحــي هــم تــهــيــه شــده کــه در ايــن             
کميسيون بررسـي شـده و قـرار اسـت              
هفته آينده در کـمـسـيـون اجـتـمـاعـي               
مــجــلــس تصــويــب و بــراي تصــويــب          
نــهــايــي در مــجــلــس مــورد بــحــث و           

در رابـطـه بـا ايـن          .   بررسي قرار بگيرد  
طرح يکي از نمايندگان مجـلـس مـي          

آن دسته از جواناني که براساس      :   گويد
ســازي دولــت      هــاي اشــتــغــال      بــرنــامــه

تواننـد مشـغـول بـه کـار شـونـد،                  نمي
تحت پوشش اين طرح و قانوني به نـام     

گـيـرنـد و         قانون بيمه بيکاري قرار مي 
در صـورتـي     .   کننـد   حقوق دريافت مي  

افراد تـحـت پـوشـش ايـن طـرح قـرار                 
گيرند که به عنوان جوانان جـويـاي          مي

با اجراي ايـن    .   کار واجد شرايط باشند   
طرح دريافت حقوق ماهانه حداکثر تا       
دو سال ادامه خواهد داشت و زمـانـي        
که اين افراد توانستند شـاغـل شـونـد            

 قسـط پــس      ۵۰پـول داده شــده طــي          
افرادي که از گـذشـتـه       .   شود  گرفته مي 

انـــد و يـــا از               وام دريـــافـــت کـــرده       
مـنـد      هـاي مـخـتـلـف بـهـره              موقعيـت 

تواننـد زيـر پـوشـش ايـن             اند، نمي   شده
در مـورد مـبـلـغ و          .   طرح قرار بگيرند  

ميزان دريافتي واجدين شرايط بـيـمـه         
 ۳۰۰بيکاري جوانان، مجلس سـقـف        

هزار تومان بـراي دوسـال را در نـظـر                
 وي در بايان تاکيد کرده . دارد

اجــراي ايــن طــرح آمــار        " کــه بــا     
واقعي بيکاري هم در کشور مشخـص   

 "مي شود
ــل، اهـــداف و                 ــورد داليـ در مـ
سياستهاي حکومت از پـرداخـتـن بـه           

و تقـالهـايـش بـراي       " معضل بيکاري" 
پـيـدا کـردن راهـهـايـي بـراي کـاهــش                 
بيکاري، در باالي حکومت و ارگانهـا       
و دار و دســتــه هــاي گــونــاگــونــش،              
مدتهاست که بحثهاي داغـي جـريـان          

مــحــور اصــلــي ايــن مــبــاحــث         .   دارد
نگراني و در واقع وحشت از گسـتـرش         
فقر و فالکت، و بـه حـرکـت در آمـدن               
لشکر ميليوني بيکاران است که خود       
حکومت چند سـال پـيـش بـا عـنـوان               

. از آن يـاد کـرد        "   شورش گـرسـنـگـان    " 
اينکه حکومت امـروز مـجـبـور شـده            
امر بـيـکـاري جـوانـان و بـويـژه طـرح                   
پرداخت بيمه بيـکـاري جـوانـان را در             
حرف هـم کـه شـده در دسـتـور خـود                   

بگذارد، بخودي خود بـيـانـگـر ابـعـاد             
گسترده بيکـاري و فـقـر و فـالکـت و                 
بــخــشــا بــي افــقــي و بــي بــرنــامــگــي           
حکومت در فراهم آوردن زمينـه هـاي         

خـودشـان رسـمـا       .   اشتغال مي بـاشـد،    
اعالم کرده اند که آمار دقيق بيکـاران        

 درصـد  ۳۴ درصد تا ۱۶از . را ندارند 
آمار بيکاري است که دار و دستـه هـا           
و باندهاي حکومتي ارائه داده و مـي         

خود سخـنـگـوي  کـمـيـسـيـون              .   دهند
اجتماعي مجلس در معرفي اين طرح     

با اجراي ايـن طـرح آمـار           :   " مي گويد 
 ".واقعي بيکاران مشخص خواهد شد

 اينکه اين طرح اصال بـه مـرحلـه          
تصويب برسد زير سوال است چه رسـد        
به اينکه بخواهد عملـي شـود و تـازه             
بتواند مشکلي از مشکل بيکـاري را        
در اين درياي بيکاري و ورشکستـگـي    

ســيــاســتــهــاي .   اقــتــصــادي حــل کــنــد     
اشتغال زايي، فتواي هاي رهـبـري در          

، " جـهـاد اقـتـصـادي       " مورد اشتغال و     
ــاي                ــال ه ــغ ــت ــجــاد اش ــاي اي ادعــاه
ميليوني، در کنار دهها وعده و وعيد       
دولت و حکومت در طول اين سـالـهـا           
بهيچ وجه نتوانسته مشکل و معضـل       

آنـچـه روي     .   بيکاري را تخفـيـف دهـد       
داده برعکس افزايش سريـع بـيـکـاري          

دقيقـا هـمـيـنـجـاسـت کـه             .   بوده است 
بخش هايي از حکومت با استفـاده از     
اين اوضاع و احوال و فقـر و فـالکـتـي             
که بر مردم و وبويژه جوانـان تـحـمـيـل             
کــرده انــد، در صــدد بــهــره بــرداري               
سياسي به نفع باند هاي حکـومـتـي و        

احـمـدي نـژاد      .   دولتي ها بر آمـده انـد       
" مثال مي خواست با  طرح يارانه ها          

مردم را باال ببرد، امروز     "   قدرت خريد 
مي گويند که پرداخت يارانه گراني را       

 سال  ۵بيش از   .    درصد برده  ۷۰باالي  
است که ادعا مي کنند هر سال بيـش          
از يک ميليون شغل ايـجـاد کـرده انـد             
ولي آمار بـيـکـاران  بـه جـاي درصـد                 

ــتــه اســت           ــاال رف شــعــار  .   شــاعــالن ب
محوري احمدي نژاد و خـامـنـه اي از            

 به اين طرف ايجـاد اشـتـغـال           ۸۴سال  
امروز خـودشـان اعـتـراف مـي           .   است

کنند که طرح  هاي اشتغال زايـي، از           
طرح بنگاههاي زود بازده تا اشتعال و       
خود اشتغالي، همه و همه بـي فـايـده            

طرح بيمه بيکاري جـوانـان      .   بوده است 
ــراي رفــع                  قــبــل از آنــکــه طــرحــي ب
مشکالت نيـروي جـوان جـويـاي کـار             
بــاشــد، طــرحــي بــا اهــداف ســيــاســي             

 بازتاب هفته
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 4 ٤١٣شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

بـه شـهـر      "   شورش گرسنگـان  " زبانه  
لندن نيز کشـيـده شـد و مـعـلـوم شـده                    
فاصله طبقاتي چنان شديد است که بـه         

. بهانه اي شهر به آتش کشيده مـيـشـود      
هنوز چند ماهي بيشتر نگذشتـه اسـت         
که شاهد بوديم عروسي نوه ملکه با چه        

رسانه هـا  .   دبدبه و کبکبه اي برقرار شد    
چنان گزارش کـردنـد کـه گـويـي مـردم                
بخصوص در شهر لندن هيچ دغدغه اي 
نــدارنــد اال ديــدن عــروس و دامــاد و               

گـفـتـنـد ايـن        !   مخصوصا لباس عروس  
عروسي براي آرامش جامعه الزم است،    
ايشان البـد خـبـر داشـتـنـد در اعـمـاق                  

البته چـنـان نشـان      .   جامعه چه ميگذرد  
و " همه چيز آرومه"دادند و گفتند گويي 

اين عـروسـي بـراي آرامـش بـيـشـتـر و                  
در هـمـيـن راسـتـا          .   بيشتر جامعه است 

چند هفته پيش بود که شهردار لندن در        
مقامات عاليـرتـبـه ورزشـي و          " حضور  
و جمعي از مـردم کـه بـي بـي           "   سياسي

سي ميگفت صد ها هزار نفر ميشوند،      
با ! )   البته ما در تصوير چيزي نديديم     (   

شـهـر   :   شوخ طبعي و مزه پراکني گـفـت       
لندن آماده برگزاري المپيک است حـتـي        

بـي  !   همين امروز ولي کسي خبر نـدارد       
بي سي در هر دو مـورد بـرنـامـه ويـژه                 
داشــت و در مــورد الــمــپــيــک کــه                      
خبرنگارانش سعي بسيار ميکردنـد بـا        
زور خودشان را هيجان زده نشان دهـنـد         
شايد من بيننده هم به وجد آيم تا شايـد      
يادم برود براي رفع مشکالتم بايد کاري 

" بي طـرفـي    "  اينها همه در پوشش      . کنم
ايـن  .   اين رسانه انجام ميشد و ميـشـود       

همه در بخش فارسي بي بي سـي بـود،            
بخش انگليسي آن چکار مي کنـد خـدا         

اما مسلم است آن بـخـش هـم          .   ميداند
مدعي است مسـتـقـل اسـت هـر چـنـد                
دولت بودجه آنرا مـيـدهـد امـا تـره هـم              

بقـول صـادق     !   براي دولت خرد نمي کند    
صبا رئيس بـخـش فـارسـي ايـن راديـو               
فقط به منشور که خود نـوشـتـه وفـادار        

اين را ديگر مـا عـالـم        .     است و ال غير 
هستيم و  اين را بي بي سي در اين چند    
روز بيشتر از پـيـش ثـابـت کـرد کـه آن                  
 .منشور کذايي را نيز دولت نوشته است

از وقتي ما خاطرمان است و فـکـر         
کنم از همان ابتداي شکل گيـري راديـو          
بــي بــي ســي بــخــش فــارســي زبــان آن              

بهرحال مـا بـا ايـن بـخـش آن آشـنـا                   (   
دسـت انـدرکـاران ايـن راديـو            )   هستـيـم  

تاکيد کـردنـد کـه ايـن راديـويـي اسـت                 
مستقل، به خير و شر هيچ خـبـري کـار            
ندارند اال اينکه چنـد مـنـبـع مسـتـقـل               

اين چند منبـع    .   وموثق آن را تاييد کند    
موثق و مستقـل کـي هسـتـنـد و چـي                 
ميخواهند هيچ وقـت مشـخـص نشـده           
است و فکر کنم اگر تا روز قيامـت هـم             
اين راديو برقرار باشد اين راديو مـنـابـع      
خبري اش مستقل و موثق اش را افشـا         

اين شايد  درآن مـنـشـور          .   نخواهد کرد 
بهرحال، در پـي شـورش      .   قيد شده است  

در لندن راديو بي بي سي بالطبـع نـمـي            
توانست ساکت بـمـانـد، شـورش را بـه               
گروهي جوان در بهترين حالت طـغـيـان          
زده نسبت داد يا به زبان نـخـسـت وزيـر             

؛ امـا حـرف       " جنـايـتـکـاران    "   انگلستان  
اصلي اش همان بـود کـه رسـانـه هـاي                
جمهوري اسالمي در مورد مردم بـکـار        

شـورش از    " .   اراذل و اوبـاش     " ميـبـرنـد      
محالت به گفته خود بي بي سي فـقـيـر       
نشين اين شهر شروع شـد و گـويـا ايـن               

و من به عنوان يک بيننده ( طبيعي بود 
و شـنـونـده ايـن راديـو تـا روز شـورش                   

" محـالت مـحـروم     " نميدانستم که لندن    
امــا چــيـزي کــه بــورژوازي        ! )     هـم دارد   

حاکم بر لندن را وحشت زده کرد اين بود 
که سريعا تمام شهر را در برگـفـت و بـه              

در .   شهـرهـاي ديـگـر هـم کشـيـده شـد                
برنامه خبري دوشنبه شب اين راديو در    

در "  شاهد عيني وقايع"مصاحبه با يک  
يکي از محالت که شورش در آن واقـع           

مـجـري   .   شده بـود بـه گـفـتـگـونشـسـت             
" برنامه خيلي سعي کرد از دهـان يـک             

اين حرف را بيرون بکشـد    "   مبنع معتبر 
درست است پـلـيـس بـد کـرده امـا               :   که

دليل نداشته که چنين شـورشـي بـه پـا              
سـاکـن مـحلـه       "   نويسنده ايرانـي "  شود،  

همه اينها نتيجه رفـتـار     :   گفت"   هکني" 
توهين و تحقيري اسـت کـه پـلـيـس بـا                

قاضـي  .   " مردم محروم اين مناطق دارد  
: نويسنده مذکور تاکيد کـرد     "   ربيحاوي

که در اين محالت فقر بيداد ميکنـد و          
پليس هم هيچ زباني جـز زور گـويـي و              

نـقـل بـه      .   (   تحقير مـردم بـلـد نـيـسـت            
يک گـزارش  .   مصاحبه تمام شد  )   معني

درلــحــظــه اي    .   از وقــايــع پــخــش شــد         
مسئولين فني بي بي سي فارسي يادش 
رفت که صداي مـجـري را قـطـع کـنـد                  

مجري !) شايد هم دستي در کار بوده ( 
گويا داشت به کسي جواب پس مـيـداد         

يــعــنــي (   قــاضــي   : "   ايشــان مــيــگــفــت   
خوب گفت، مشکـلـي     )   نويسنده مزبور 

و هـمـيـن      .   صدا  قطع شـد   . ..! "  نداشت
يک جمله ناقص به خوبي گويا است کـه         

ايـن  .   چقدر اين رسانـه بـي طـرف اسـت            
رسانه مدام تاکيد ميکنـد قضـاوت بـا           
ببيندگان است و ايشـان فـقـط خـبـر را               
بخش ميکند اما همين يک جمله کافي 
بود تا نشان دهد که اين رسانه چقدر بي 

بايد پرسيد معيار خوب و      .   طرف است 
بد بودن نظر يک مصاحبه شونده از نظر        
بي بي سـي چـيـسـت؟ چـرا بـالفـاصـلـه                  
مجري مورد استنطاق قرار گـرفـتـه کـه           
اين چنين جواب ميدهد؟ مگر مـجـري        
يک رسـانـه بـي طـرف کـارش قضـاوت                
کردن است؟ مگر اين رسانه قرار نـبـود          
به خير و شر خبر کار نداشته بـاشـد اال             

و بســيــار    . . .   آن؟"   مــهــم بــودن   " مــثــال    
 .سواالت ديگر

واقعيت اين است که اين رسانه بـي        
طرف نيست و اصـوال رسـانـه بـيـطـرف              
کامال بي معني است و ما بارها بر آن          

در مورد شورش جوانان . تاکيد کرده ايم
در لندن هر بار که خبرنگاران و مجريان 
ــزارش                     ــي ســي در مــورد آن گ ــي ب ب

نـگـاه   : "   ميکنند، تاکيد مـيـکـنـنـد کـه          
.  سالـه سـوخـت      ٨٠کنيد يک ساختمان    

واي خداي من اين ساخـتـمـان از زمـان             
پليس بد . ملکه ويکتوريا قدمت داشت

کرده درست، اما جوانان هم بـايـد جـلـو            
خودشان  را بگيرند، اگر پليس نـبـاشـد           
حتي پليس بد، جـنـايـتـکـاران شـهـر را               

پليس را بـايـد آمـوزش        .  نابود ميکنند 
داد اما والديـن هـم بـايـد حـواس شـان                 
باشد که جـوان شـان را خـوب تـربـيـت                  

از قول نخست وزير انـگـلـسـتـان          ! "   کنند
تـا  .   همه را سرکوب ميکنند:   ميگويند

لحظه نوشتن اين متن من به عنوان يک 
بييننده شاهد نبودم که ايـن رسـانـه بـا              
يکي از اين جوانـان صـحـبـتـي داشـتـه               

دردتـان چـيـسـت کـه          : "   باشد که بپرسـد   
امـا  "   انبار شرکت سوني را آتـش زديـد          

خبرنگار بي بي سي وعده مـيـدهـد کـه            
مــثــال تــوزيــع ســي دي بــه زودي حــل              
ميشود اين را مسئـوالن انـبـار سـونـي             

امـا واقـعـيـت چـنـان           !   قولش را دادنـد     
واقعي است که همين رسـانـه البـه الي            
حرفهايش جوري که هيچـکـس نشـنـود          
بگويد با بحران جـهـانـي و قـطـع شـدن                
امکانات رفاهي مردم از سوي دولـتـهـا      

امـا  .   اين وقايع غير مـنـتـظـره نـيـسـت             
خـبـرنـگـاران     " خبرنگار بـي بـي سـي و             

ديگر بـه فـکـر مـردم مـحـالت             "   شريف
محروم لندن نيستند؛ رسانه هاي ديگـر       
بورژوازي هم دست کمي از بي بـي سـي       
فارسي ندارند اما شورش چنان گسترده      
بود که آنها هم مجبور هستـنـد گـاهـي            
اعترافـاتـي بـکـنـنـد کـه اصـال مـايـل                   
نيستند به گوش شنوندگان وببيـنـدگـان       
شان برسد چرا که  زمـانـه عـوض شـده               
است عصر اينترنت است و صداي مردم 

به اسرائـيـل نـگـاه        .   به گوش هم ميرسد   
ميگفتـنـد ايـن مـردم جـد انـدر               .   کنيد

است و خون موسي در "   يهودي" جدشان  
رگانشان است و آب شان به هيچ وجه با         

امـا  .   تو يـک جـوي نـمـي رود            "   اعراب" 
جوانان در اسرائيل اعالم ميکنند اينجا 

کسي نميداند شـايـد يـکـي       ! مصر است 
در لندن پيدا شد و گفت اينجا هم شهـر          
حما است، کما ايـنـکـه پـيـدا شـدنـد و                  
مـيــگــويـنــد مـا حــرمـت و مـعــيــشــت              

اين را ديگر بعد از پنج شب . ميخواهيم
مجبور شدند برخي رسانه هاي بوژوازي 
اعتراف کنند که اين شورشهـا نـتـيـجـه            
فقر و بي آينده گي مردم اسـت و کـمـي              
صداي مردم مناطق محروم انگليس را      

اما بي بي سي کـامـال       .   منعکس کنند 
بي طرفـانـه از دهـان مسـعـود بـهـنـود                  

هـيـچ خـبـري نـيـسـت،جـاي             :   ميـگـويـد   
 *!نگراني نمي باشد

 

 بازتاب هفته

 يا شار سهندي

 
در شهر خبري نيست،  "

 "!همه چيز آرومه

مشخص آن هم در آستانه نزديـک شـدن          
به انتخابات حکومتـي و تـالش بـراي            

مـثـل   .   بهرداريهاي سياسي مـي بـاشـد       
طرح کذايي دادن هزار مـتـر زمـيـن بـه             
همه مردم براي ساختن ويال که احمـدي   

ايــنــهــا درهــر   !   نــژاد مــطــرح کــرده بــود      
انتخاباتي وعده اي جديد مي دهند  تا        
بدين طريق بخش هايي از مـردم را بـا             
اين وعده و وعيـدهـا پـاي صـنـدوقـهـا                
کشانده و قدرت باند خودشان را درهـرم   
قدرت و سيستـم حـکـومـتـي تـثـبـيـت                

ايـن طـرح حـتـي در صـورت              .     نماينـد 

اجرايي شدن هم نخواهد توانست پاسخ       
چرا که يـکـي     .   معضل بيکاري را بدهد   

از عــلــل بــنــيــادي وجــود و گســتــرش            
بـيـکـاري خـود جـمـهـوري اسـالمـي و                  

.  اقتصاد ورشـکـسـتـه اش مـي بـاشـد               
جمهوري اسالمي وصله ناجور بر پيکر      
سياست و جـامـعـه در دنـيـاي مـدرن                 

براي پايان دادن . امروز بوده و مي باشد
به معضل بيکاري در وهلـه اول بـايـد              
نظام سرمايه داري عقب افتاده اسالمي 

 .*را به زير کشيد

 
" ...طرح بيمه بيکاري جوانان"در باره ٤از صفحه     

ــت خــواهــان روز             شــورش عــدال
 اگوست از سـانـتـيـاگـو          ۱۰پنجشنبه  

بـيـش از صـدهـزار         .   شيلي سر بـرآورد   
نفر از مردم و دانشجويان در اعتراض       
به سـيـاسـت هـاي دولـت در زمـيـنـه                  
آموزش و پرورش و آموزش عالـي بـه       

ايـن در حـالـي        .   .   خيابان هـا آمـدنـد       
است که شيلي طي هفته هـاي اخـيـر            
صــحــنــه اعــتــصــابــات و تــظــاهــرات         
مردمي در اعـتـراض بـه مشـکـالت             

 . مــوجــود در نــظــام آمــوزشــي اســت          
هزاران دانشجوي شـيـلـيـايـي تـهـديـد             
کرده اند در صورت بي توجهي دولـت        
به خواسته آنان سال تحصيلـي جـديـد          
ــرده و از حضــور در                     ــم ک ــحــري را ت
کالسهـاي درس خـودداري خـواهـنـد            

 .  كرد
مردم، دانشجـويـان، مـعـلـمـان و            
قشرهاي کارگري از عمده قشـرهـايـي        
هستند که در اعتـراض بـه سـيـاسـت             

هاي دولت شـيـلـي در خـيـابـان هـاي                
سانتياگو و سـايـر شـهـرهـاي کشـور               

 . شـــيـــلـــي تـــظـــاهـــرات کـــرده انـــد            
تظاهرات مردم شيلي در سانـتـيـاگـو،         
با برخورد پليس و خشـونـت مـواجـه             

 نـيـروي     ۱۰۰۰بـيـش از       .   شده اسـت   
پليس بـا اعـمـال روشـهـاي خشـونـت               
آميز و استفاده از مـاشـيـن هـاي آب              
پاش و هلـيـكـوپـتـر و گـاز اشـك آور                  
سعي در متفـرق كـردن مـعـتـرضـيـن               

به گفته مقامات رسـمـي در        .   داشتند
 آگـوسـت     ۱۰تظاهرات روز پنجشنبه    

در سانتياگو شيلي و ديگر شـهـرهـاي         
 .  نفر بازداشت شـدنـد     ۸۷۴اين كشور   

اقدامات نيروهاي امنيتـي و پـلـيـس           
در مــواجــه بــا مــعـتــرضــيـن مشــابــه           
برخوردهاي زمان ديكتاتوري پينوشه    

 ۱۹۹۰ تـــا       ۱۹۷۳در ســـالـــهــاي        
 . ميباشد

 "برگرفته از وب الگ فرشاد حسيني"
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طبعا يـک پـاي ايـن کشـتـار و تـرور                   
آشکارا نيروهاي تروريست اسالمي و      

اما اساسي تر از آنـهـا،        .   بعثي هستند 
نيروهاي آمريکـايـي مـتـحـديـن آنـهـا              
هستند که تقريبا همه چـيـز از جـملـه             
زير ساختها، نيـروگـاهـهـاي بـرق، آب            
آشاميدني و جاده ها و راهها را نابـود         

 هـزيـنـه      کرده اند و باعث شده انـد کـه         
زنــدگــي مــدام افــزايــش يــابــد و فــقــر            
گسـتــرده اي حــاکـم شـود و تـمــدن و                 

امـا  .   جامعه به نابـودي کشـيـده شـود         
 -نـــيـــروهـــاي حـــاکـــم اســـالمـــي              

قـبـيلـه اي شـرکـاي            -ناسيونـالـيـسـت    
زيرا .   اصلي نيروهاي اشغالگر هستند   

.  آنها توسط اينها به عراق آورده شدند      
مردم عـراق امـروز دقـيـقـا حـرفشـان                
ايــنــســت کــه بــيــن اســالمــي هــا و                

. اشغالگران آمريکائي تفاوتي نيـسـت     
ايـن بـنـظـر       .   اينها هردو يکي هستنـد    

من بخشي از تغيير جدي است که در         
صحنه سيـاسـي و اجـتـمـاعـي عـراق               

اين فاصله گـرفـتـن    .   شکل گرفته است  
از حاکمين ميتوانست محـصـول يـک         

امـا شـرايـط داخـلـي          .   انقـالب بـاشـد     
عراق باعث شده اسـت مـردم تـا ايـن              
حد از حاکمين و نـيـروهـاي اسـالمـي             

بـه  .   فاصله بگيرند و عليه آنها باشـنـد       
اين ترتيب توده مردم شروع کردند بـه         
مبارزه علـيـه حـکـومـت اسـالمـي و               

اين مبارزه با خواست زنـدگـي       .   قومي
يعني با اعـتـراض      .   انساني شروع شد  

به فقر و بيکاري و براي دست يابي بـه          
ابتدايي ترين خدمات رفـاهـي شـروع          

ايــن اعــتــراضــات و طــرح ايــن           .   شــد
خواستها ابتدا در شهرهاي جنـوبـي و          
مخصوصا بصره، ناصريه و کـربـال و           

. شهرهاي ديـگـر جـنـوبـي پـا گـرفـت                
روشن است کـه ايـن شـهـرهـا تـوسـط                
نيروهـاي اسـالمـي عـمـدتـا طـرفـدار               

. جمهوري اسالمي ايران اداره ميشـود     
بــهــرحــال تضــاد طــبــقــاتــي در عــراق          
ــجــايــي رســيــده کــه مــردم ديــگــر                 ب

مـردم فـکـر      .   نميتوانند تحمـل کـنـنـد       
کردند که ديگـر نـمـيـتـوانـنـد سـاکـت                

جبهه هاي سياسـي اصـلـي        .   بنشينند
در عــراق بــيــن گــروهــهــاي شــيــعــي             
اسالمي و جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
پروعربي که با گروههـاي تـروريسـتـي          
سني حشر و نشر دارد تقسيم ميـشـده         

جامعه عراق با انـواع و اقسـام          .   است
باندهاي اسالمي، قبليه و عشـيـرتـي،     
ناسيوناليست از هـر رنـگ و طـيـفـي              

مساله مهم و امـيـد   . اشباع شده است 
بخش اينست که مردم اکـنـون عـلـيـه             
همه اينـهـا دارنـد شـورش و انـقـالب                

مردم عراق اکنـون در هـمـه          .   ميکنند
ــد، از                   ــه شــورش زده ان جــا دســت ب
سليمانيه تا بغداد و فلوجه و رمـاديـه،     

در همه  .   بصره، ناصريه، کربال و نجف    
بزرگتـريـن   .   جا اعتراضات جريان دارد   

تظاهرات در ميدان تحريـر در بـغـداد           
) ٨٩اوايــل اسـفــنــد      ( فــوريــه     ٢٥در   

ايــن تــظــاهــرات و       .   صــورت گــرفــت   
تظاهراتهايي کـه بـدنـبـال آن صـورت             
گرفت به باندهاي حاکـم فـهـمـانـد کـه              

مــردم .   مــردم آنــهــا را نــمــيــخــواهــنــد       
مذهب آنها، سـکـتـاريـانـيـسـم آنـهـا،               
ناسيوناليسم آنها و عشيره گري آنـهـا         

مـردم  .   و توحش آنها را نـمـيـخـواهـنـد          
جــان بــه لــبــشــان رســيــده و تــغــيــيــر              

اين يک موقعيت تـازه در       .   ميخواهند
مـا هـمـيـشـه بـراي ايـن              .   عراق اسـت   

تالش کرده ايم و گفته ايم کـه سـلـطـه              
جنگ و کشاکش ارتـجـاعـي بـيـن دو             
قطب تروريستي بر صحنه اجتـمـاعـي        

مـن فـکـر      .   عراق بايد شکـسـتـه شـود        
ميکنم که انـقـالب در عـراق ايـن را                
جلوي چشم هـمـه گـذاشـتـه اسـت کـه                
مردم هيـچـکـدام از ايـن دوقـطـب را                

چـنـد مـاه قـبـل از ايـن               .   نميخواهنـد 
. چنين فضايي تصورش هم سخت بود  

اگر در مورد سياست در عـراق حـرف          
ميزديد يا طرفدار مقتدا صدر تـلـقـي          
ميشديد يا بعثي سابق يا سني و جزو        
گروههاي مجاهد يا مامور نيـروهـاي       

شــق ديــگــري مــعــنــي        .   آمــريــکــائــي 
امروز مردم راه ديگري را در        .   نداشت

پيش گرفته اند و شق ديگري را جلوي        
 . چشم گذاشته اند

بهرحال اکنون تظاهرات هـا ادامـه        
دارد امــا بــه داليــل مــتــعــددي مــثــل           

قبل از   .   ماههاي اوليه قدرتمند نيست   
خشونتـي کـه     هر چيز به دليل توحش و    

نيروها و دستجات حـکـومـتـي عـلـيـه             
ايـنـهـا بـا       .   تظاهرات بکار گـرفـتـه انـد        

باتون و چاقو و قمه به تظاهر کننـدگـان          
تظاهر کنندگان را کـتـک        .   حمله کردند 

زدند و آنها را با آمبـوالنـس بـه نـقـاط               
اين تهاجم بعد از     .   نامعلومي ميبردند 

آن صورت گرفت که مالکي وعـده داد          
 روز حکـومـت را بـهـبـود            ١٠٠بعد از   

خواهد داد و فساد و دزدي را متـوقـف          
 –نــيــروهــاي اســالمــي      !   خــواهــد کــرد  

قومي حاکم در بکار بـردن خشـونـت و            

توحش کمتر از اوباش و بسيجـي هـاي          
حکومت ايران يا حکومت بعث سوريـه       

. يا حکومت قذافي  جنايت نکرده انـد         
اينها براي حفظ خود  در حکومت کـار    
ديــگــري جــز خشــونــت و تــوحــش                  

 . نميتوانند انجام دهند
 

بـه سـرکـوبـهـا اشـاره           :   انترناسيـونـال  
کرديد اما کال تـا قـبـل از شـروع ايـن                 
تظاهراتها تصور اينکه بشود در عـراق       

. تظاهرات توده اي کـرد مشـکـل بـود            
اگر ممـکـن اسـت هـمـيـن را بـيـشـتـر                    
توضيح دهيد که چـگـونـه در شـرايـط              
جنـگـي و تـروريسـتـي عـراق امـکـان                 
ادامه تظاهرات تـوده اي وجـود دارد؟           
موقعي کـه امـکـان و خـطـر حـمـالت                 

 تروريستي و نظامي وجود دارد؟ 
 

در واقع تظاهرات هـا     :   عصام شکري 
ــد                  ــرده ان ــط را عــوض ک ــن شــراي . اي

تــظــاهــرات بــخــشــي از جــنــبــش ضــد          
. تــروريســتــي و ضــد اســالمــي اســت          

بخشي از هويـت آن هـمـيـن اسـت کـه                 
بعنوان جنبش مسـتـقـل مـردم ظـهـور             

اين نقطه قوت اين جـنـبـش        .   کرده است 
مردمي که ابتـدا بـه خـيـابـانـهـا              .   است

رفتند و دست بـه تـظـاهـرات زدنـد در               
عين حال فضايي را بـراي بـقـيـه مـردم              

. براي تظاهراتهاي بيشتر ايجاد کـردنـد      
ــيــروهــاي                ــاعــث عــقــب گــرد ن ايــن ب
تروريستي و اسالمي و کاهش نـفـوذ و          

ايـن  .   تضعيف موقعيت آنها شده اسـت     
جنبش انقالبي در عراق بنظر من فقـط      

اين .   جزئي از موقعيت در عراق نيست     
امـا  .   خود موقعيت امروز عـراق اسـت       

ممکن است کسـي بـگـويـد پـس چـرا                
حمالت تروريستي در عـراق مـتـوقـف           

امـا  .   اين واقـعـيـتـي اسـت        .   نشده است 
الزم بــه اشــاره اســت کــه عــمــلــيــات               
تروريستي بعد از شـروع تـظـاهـراتـهـا              

در کل تظـاهـراتـهـا       .   کاهش يافته است  
نسبتا امن بوده اند زيـرا مـردمـي کـه              
بيرون رفتند و دست به تظاهرات زدنـد         

. از ابتدا ضد تروريسم اسالمـي بـودنـد         
در .   فضا کال عـلـيـه تـروريسـتـهـا بـود              

نتيجه مردم اکنون بـا نـوع کـالـسـيـک               
سرکوب دولتي روبرو هستند که تـالش       
ميکنند تـظـاهـرات را بـا سـرکـوب و                

. خشونت نيروهاي دولتي عقب بـرانـنـد       
من فکرميکنم اگـر مـردم بـيـشـتـر و                
بيشتر به تظاهرات بپيوندنـد تـروريسـم         
نيروهاي اسالمي و بعثي کمتر و کمتـر        

سربازگيـري آنـهـا دارد بـه           .   خواهد شد 
نـکـتـه    .   مخصـمـصـه جـدي مـيـخـورد           

جالب اينسـت کـه تـرس و وحشـت از                

مـردم  .   ميان مردم رخت بر بسته اسـت       
هــمــانــقــدر از تــروريســم در رابــطــه بــا            
تظاهرات ترس دارند که براي رفتـن بـه          
خـــريـــد يـــا مـــالقـــات دوســـتـــان و               
بسـتـگـانشــان بـايـد خـطـر را بـه جــان                   

مردم ميگويند مـا آمـاده ايـم           .   بخرند
مثل آن جوان تـونسـي يـعـنـي مـحـمـد              
بوعزيزي  که خودرا به آتش کشيـد، در       
همينجا يعني ميدان التـحـريـر کشـتـه           

مــيــگــويــنــد مــا کــمــتــر از او          .   شــويــم
تــا آنــجــا کــه بــه       .   قــهــرمــان نــيــســتــيــم  

تروريسم مربوط ميشود االن تروريسـم      
خودرا متوجه افسران رتبه باالي پليس      
و ارتش با روش هاي مـتـفـاوتـي کـرده              

صــدهــا نــفــر از آنــهــا تــوســط            .   اســت
بعضي هـا  .  مخالفينشان ربوده شده اند 

ميگويند اين کار نيـروهـاي جـمـهـوري         
اسالمي ايران اسـت کـه اوضـاع را بـر               

برخي ميگوينـد   .   ضد آمريکا بچرخاند  
اين جزئـي از دعـواي درون نـيـروهـاي               

اما تـروريسـم بـه صـورت          .   ارتش است 
ترورهاي گسترده مردم کـاهـش يـافـتـه           

  . است
 در مـورد رهـبـري و            : انترناسيـونـال  

نيروهاي سازمان دهـنـده اعـتـراضـات           
چــه مــيــگــويــيــد؟ آيــا ســازمــان و يــا             
رهبراني هستند که نقش تعيين کننـده        

 در اعتراضات دارند؟
 تـظـاهـرات تـوسـط          : عصام شکري 

فعالين محلي يعني توسط کساني از      
ميان خـود مـردم رهـبـري و هـدايـت                

همچنين تشکلهاي جـوانـان،     .   ميشود
زنان، کارگران و سازمانها و فـعـالـيـن           
حقوق مدني هستند که در رهـبـري و           

ــد              ــقــش دارن ــظــاهــرات ن . هــدايــت ت
تظاهرات تـوده اي در سـايـه شـرايـط               
فعلي خيلي زود شـکـل مـيـگـيـرد و                
اغلب حول و حوش خـواسـتـهـاي ضـد          
دولتي و خواست سراسري پايـان دادن        
به فاجعه در عـراق و تـوقـف نـابـودي               

در همين  .   بيشتر عراق شکل ميگيرد   
اتحاد علـيـه    " رابطه ميتوانم به تشکل     

در عراق اشـاره کـنـم کـه در             "   بيکاري
ماه ژانويه گذشته شکل گرفت و خـود        

اين .   ما هم در تشکيلش نقش داشتيم     
تشکل چهره هـاي جـوانـي را شـامـل              
ميشود که در عين حال سازمانـگـران        
تظاهرات عليه بيکـاري در سـالـهـاي           
بالفاصله بعد از سـقـوط صـدام بـوده             

بهرحال جنبش کنـونـي در عـراق          .   اند
رهبري متحد و سراسري اي ندارد اما       
گروهها و سـازمـانـهـاي کـوچـکـتـري               
هستند که قدرت سازمانگري دارند و      

تـالـشـهـايـي      .   در آن نقش ايفا ميکنند 
دارد ميـشـود کـه ايـن سـازمـانـهـا و                  
تشکلها با هم بـه وحـدت و اتـحـادي               

در واقع مـن دارم بـه         .   سراسري برسند 
اين سوال از زاويـه مـيـدان الـتـحـريـر                 
بغداد که بسيار مهم و کـلـيـدي اسـت            
جواب ميـدهـم امـا بـنـظـرم جـنـبـش                  
انقالبي در عراق بسيار از بغداد فراتـر        
ميرود و هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم                 
بخشها و شهرهاي متعددي را اساسـا       

 . در جنوب عراق در بر ميگيرد
ميتوانم بگويم که فضـا و روحـيـه           
تازه اي وارد عراق شده است و جـوانـان           
اوضــاع را در کــنــتــرل خــود دارنــد و               

. خواستها بطور واقعي انـقـالبـي اسـت          
. اما مساله رهبري هنوز روشن نيسـت      

شايد رويدادهاي آيـنـده بـه ايـن سـوال               
  . جواب روشن تر و واقعي تري بدهد

 حـزب کـمـونـيـسـت           : انترنـاسـيـونـال    
کارگري چپ عراق در اين رويدادها چـه        

  نقش و چه نقشه اي دارد؟
. سوال مـهـمـي اسـت       :   عصام شکري 

حزب ما در همه رويدادها شرکت دارد        
و رفقاي ما در رهبري تـظـاهـراتـهـا در             

. بغداد بدرجه اي رهبري و نـفـوذ دارنـد          
ــوب                   ــارچ ــا در چ ــب ــال ــا غ ــاي م ــق رف

" عـلـيـه بـيـکـاري        " فعاليتهاي تشـکـل      
بـراي نـمـونـه اخـيـرا           .   فعاليت ميکنند 

عليه بيکاري تظاهراتي را سازمان داد      
در بـغـداد     "   مـوتـانـابـي    " که از خيـابـان       

شروع شد و کل مسير طوالني خيـابـان         
مشـهــور رشــيـد را طــي کــردنـد و بــه                

رهـبـري ايـن      .   ميدان التحرير رسـيـدنـد     
تظاهرات در دست فعالـيـن مـا بـود و              
شعارهاي انساني و انقالبي ما بـر ايـن          
تــظــاهــرات حــاکــم بــود و نشــانــي از              
شعارهاي مذهبي و قومي و فـرقـه اي           

هــمــچــنــيــن فــعــالــيــن مــا در           .   نــبــود
تظاهرات هاي ميدان التحريـر شـرکـت         
ميکنند، در تـعـيـيـن شـعـارهـا نـقـش                
دارند، نشريات و اعـالمـيـه هـا را بـه                

عـلـيـه    " تشکـل    . دست مردم ميرسانند 
اکنون يک خبرنامه هـفـتـگـي         "   بيکاري

" نه به بـيـکـاري     " منتشر ميکند به اسم     
که وسـيـعـا      " .   ال للبطاله " به زبان عربي    

ميان تظاهر کـنـنـدگـان و تـوده مـردم                
ايـن نشـريـه در مـورد           .   توزيع ميشـود  

بيکاري است و تالش ميکند صـفـوف         
 درصـد    ٥٠بيـکـاران را کـه بـيـش از                

کارگـران عـراق را تشـکـيـل مـيـدهـد                 
اسـتـراتـژي اي      .   متحد و متشکل كنـد    

حاضـر  که ما دنبال ميکنيم در شرايط       

 
١از صفحه   ... صداي متفاوتي از عراق   

 !زنده باد سوسياليسم
٧صفحه    
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

صحنه هايي از يک فـيـلـم کـه روي             
سايت يوتيوب مـي تـوان ديـد، فـريـاد              
هاي يک زن ميان سال خطاب بـه چـنـد              
مامور پليس فضاي خيابان فـرعـي کـم          

. و رفت و آمد را در تهران پر کرده اسـت          
ماموران براي جـمـع آوري ديـش هـاي              
ماهواره به پشت بام خانـه هـجـوم بـرده             

مـامـوران   .   اند و زن آنها را بيـرون رانـده         
حتي جرات نشان دادن کارت شناسائـي       

چـرا بـه پشـت بـام           .   " خود را نيز ندارنـد    
، " چرا زنـگ نـزدي؟      "   خانه من آمدي؟،    

چــرا کــارت شــنــاســائــي نشــان نــمــي            " 
مقـاومـت زن و حضـور سـه             "  .... دي؟

چهار نفر ديگر از همسايه ها مـامـوران         
را وادار به گريز از محل کـرده و فـريـاد              

بـراي  :   " هاي زن آنها را بدرقه مـي کـنـد         
چي در ميري؟، فرار کردي؟، بدبـخـتـاي         

مشــاهــده ايــن صــحــنــه در               ! " .     دزد
خيابانهاي تهران و ساير شهرهاي ايـران        

صحنه هاي يورش اوبـاش      .   عادي است 
جمهوري اسالمي به منازل مـردم بـراي         
جمع آوري ديـش هـاي مـاهـواره اي و                 
مقاومت مردم در مقابل آنـان هـر روز            

تصـاويـر و     .   صدها بار تکرار مي شـود      

فيلم هاي حمله تـکـاور هـاي رژيـم کـه                
مانند رامـبـو بـا کـابـل و تـجـهـيـزات                   
تکاوري از ديوارها بـاال مـي رونـد تـا               
گيرنده هاي امـواج مـاهـواره اي را از               

اين ديش هـاي     .   پشت بام ها جمع کنند    
گـاهـي   "   گردنکش و ياغـي   " ماهواره اي   

فقط يک صافي فلزي هسـتـنـد کـه يـک              
دسته قابلمه کهنه با نخ به آن بسته شـده     
و با ابتدايي ترين وسايل تبديل به ابـزار         
خطرناکـي شـده انـد کـه هـراس در دل                  

. حــکــومــت اســالمــي انــداخــتــه اســت        
سربازان اسالم با طنـاب و جـرثـقـيـل و               
هــلــيــکــوپــتــر پشــت بــام هــاي مــنــازل           
مسکوني را فتح مي کنند و بـا پـتـک              
بجان اين ديش ها مي افتند و آنـهـا را              
از پشت بام ها به پـائـيـن پـرتـاب مـي                 
کنند تا از بنياد اسالم و نظام اسـالمـي      

امـا ايـن اقـدامـات         .   محافظت نمايـنـد   
کافي نيست آيت اله علـم الـهـدي امـام             

:   " . جمعه مشـهـد تـوصـيـه مـي کـنـد                
دستگاههاي ديجيتالـي و فـيـلـتـرهـاي            
الکترونيکي بـايـد بـوجـود بـيـايـد کـه                 
جريـان مـاهـواره را در کشـور کـامـال                 

ايـن مـمـلـکـت بـه عـنـوان               .   کنترل کند 
مــمــلــکــت امــام زمــان بــايــد از آفــات            

 ". ماهواره مصون باشد

اما نه توسل به فرشتگان و اجـنـه،          
نه دعـا و نـفـريـن، نـه دسـتـگـاهـهـاي                     
ديجيتالي و نه فيلترهاي الکترونيکـي،       
هيچ کدام چاره کـار نـواب امـام زمـان               
نيست و مخاطب زن تهراني مـامـوران         
: پليس نيستند وقتي که فرياد مي زنـد        

" . تمام ديش هاي تهران را جمع کردي؟      " 
در حقيقت او عجز و ناتواني جـمـهـوري          
اسالمي را در مقـابلـه بـا مـردم اعـالم               

چـيـزي کـه دسـت انـدرکـاران             .   مي کند 
. رژيم هم ناچار به اعتـراف آن هسـتـنـد            

سيد رمضان شجاعي کـيـاسـري عضـو          
کميسيون فرهنگي مـجـلـس اسـالمـي           

اگر اين نوع برخورد هـا در        :   "   مي گويد 
ساله هاي گذشته مفيد بـود و نـتـيـجـه              
معکوس نداشت، امروز شاهد افـزايـش       
آمار مخاطبان شـبـکـه هـاي مـاهـواره             

و امــيــن شــعــبــانــي عضــو         " .   نــبــوديــم
مجلس اسـالمـي از سـنـنـدج نـتـيـجـه                 
عکس تهاجمـات رژيـم را اعـالم مـي               

اعتقاد دارم تهاجم فرهـنـگـي در         :   " کند
حال آسيب رساندن به جامعـه اسـالمـي          
است، بايد مقابله کـرد امـا سـوال ايـن              
است که اين مقابله بايد به چه صـورتـي          

بايد با فکر و تدبير بهترين راه را         .   باشد
انتخاب کرد تا اين اقدام نتيجه عـکـس         

 ". در جامه نداشته باشد
 نتايج نظر سنجي منتشر شده کـه        
رسما در رسانه هاي مجاز درون کشـور         
منتشر شده بخش کوچکي از واقـعـيـت         

ــيــان مــي کــنــد           درصــد از      ۴۲.   " را ب
پاسخگويان گفته اند که بيننده بـرنـامـه         
هاي ماهواره هستند و در هـر شـبـانـه              

 سـاعـت بـرنـامـه          ۳روز بطور متوسط     
 ۳۳.   هاي ماهواره را تماشا مي کـنـنـد        

 ۳۲درصد در حد زياد و خيلي زيـاد و             
درصد در حد خـيـلـي کـم بـه تـمـاشـاي                  
برنامه هاي ماهواره ابراز عـالقـه کـرده          

با وجود افزايش حمالت رژيم آمـار       .   اند
کساني که به برنامه هـاي تـلـويـزيـونـي             
ماهواره ها نگاه مـي کـنـنـد نـه تـنـهـا                  
کمتر نشده، بلکه نسبت بـه سـال قـبـل              

ــيــشــتــر شــده         ــيــشــتــر      .   کــمــي ب ــيــم ب ن
پاسخگويان به نظر سنجي مـوافـق آزاد         

و اگـر در نـظـر          . "   شدن ماهواره هستند  
بگيريم که بسياري از افراد در هراس از      
مزدوران رژيم از پاسخگوئي طفره رفتـه       
و يا تماشاي برنامه هاي ماهواره اي را         
انکار کرده اند، مي تـوان دريـافـت کـه              
آمار واقعي طرفداران مـاهـواره بسـيـار          

 .بيشتر از نتايج اين نظر سنجي است
 قــانــون مصــوبــه تــوســط اصــالح         

 بـه ريشـخـنـد         ۱۳۷۳طلبـان در سـال         
گرفته مي شود و آمار بينندگان کـانـال          

در .   هاي ماهواره اي افزايش مـي يـابـد         
گزارش مربوط به نظر سنجي مضـرات        
: ماهواره به اين شرح خالصه مي شـود        

گرايش جـوانـان بـه فـرهـنـگ غـربـي،                " 
گرايش به بـي بـنـد و بـاري در مـردم،                   
تضعيف پايبندي مـردم بـه ديـن، شـاد             
شدن روحـيـه مـردم و انـتـشـار اخـبـار                   
واقعي از ايران و عامل بروز ناآرامـي و          

هـراس جـمـهـوري       " .   اغتشاش در کشور 
امــواج .   اســالمــي بــي دلــيــل نــيــســت        

نامرئي ماهواره پـايـه هـاي حـکـومـت             
جوانـانـي   .   اسالم را متزلزل ساخته است    

که از دريچه کوچک تلويزيـون واقـعـيـت           
هاي خارج از دنياي خفقان آور و کثيـف         
احکام اسالمي را بـبـيـنـنـد بـدون شـک               
فرهنگ غربي را در مـقـابـل فـرهـنـگ              
متحجر روضـه خـوانـي انـتـخـاب مـي               

ديگر نمي توانـنـد زنـجـيـر هـاي             .   کنند
دين را بر دست و پاي خود تحمل کننـد          

نـقـش اطـالع      .   و آرام نخواهند نشـسـت      
در "   کـانـال جـديـد      " رساني و آگاهـکـري       

جنبش انقالبي مردم در دو سـال قـبـل،            
تجربه تلخي براي رژيم اسـت کـه بـراي             
جلوگيري از تکرار آن تمام تـالش خـود           

حمالت وحشـيـانـه     .   را بکار گرفته است   
رژيم به ديش هاي بي زبان مـاهـواره اي           

 .*بي دليل نيست

 
 مصاف تکاوران اسالم با ديش هاي ماهواره اي

اينست کـه رهـبـري تـظـاهـرات هـا را                  
متحد کنيـم و مـانـع نـفـوذ گـرايشـات                 
اسالمي و ناسيوناليستي در آنها شـويـم        

استقالل آنها را از نيروهاي ارتجاعي      و  
ايـن وظـيـفـه       .   طبقه حاکم حفظ کـنـيـم      

مهمي است که شرايط حـاضـر مـا را             
ايـن  .   مجبور ميکند که انـجـام دهـيـم          

بخش از کار ما به رهبري اي آگاه نيـاز          
فعالين ما جوان اما با پرنسـيـپ        .   دارد

مـا بـايـد بـه ايـن            .   و منضبط هستنـد   
جنبه توجه کنيم و توان و ظرفيت آنـهـا          
را مد نظر داشته باشيم و بر اسـاس آن          
تجزيه تحليل کنيم و آنـهـا را هـدايـت              

رهبـري حـزب الزم       .   کنيم و رشد دهيم   
است که در فعاليتهاي هرروزه بـا آنـهـا           
باشد تـا رويـدادهـا را دنـبـال کـنـد و                    
تضمين کند که کمونيسم کـارگـري در        
اين اوضاع حاضر است و از اين آزمون        

اين وضعيت دقـت و       .   موفق بيرون آيد  
پيگيري زيـادي الزم دارد و بـايـد بـه                 
سواالت و مسائل ريـز و درشـتـي کـه              
پيش مي آيد سريع تر از تـوانـانـي ات             

کال خط عمومي جنـبـش   .   جواب دهي 
ما با جنبش انـقـالبـي و تـالش بـراي                

. تاثير مثبت بـر آن هـمـاهـنـگ اسـت              

مــنــظــورم جــلــو آوردن مــفــاهــيــم                  
سکوالريسم، برابري شهـرونـدان، دفـاع        
از حقوق زنان و حقوق کامال برابر زن و         
مرد، و عقب راندن ايده هاي تبـعـيـض          
آمــيــز و گــرايشــاتــي کــه ارزشــهــاي              
ــيــســتــي و قــبــيلــه اي را                ــال نــاســيــون

عقايد مذهبي  .   ميخواهند حاکم کنند  
ــان از                    ــدگ ــن ــر کــن ــاه ــان تــظ ــي در م

امـا  .   محبـوبـيـتـي بـرخـوردار نـيـسـت             
گرايش ناسيوناليستي تلقـيـات فـاسـد         

. خودرا اينجا و آنـجـا نشـان مـيـدهـد              
مخصوصا اخيرا در عکس العـمـل بـه          
حمالت جمـهـوري اسـالمـي بـه مـردم              
عراق جنبه هاي ناسيوناليستي بيشتـر      

حزب مـا در ايـن        .   قابل مشاهده است  
رابطه بـيـانـيـه اي صـادر کـرده و ايـن                   
حمالت و بـمـبـارانـهـاي کـردسـتـان و                 
همچنين قطع جريان آب رودخانه هـاي       
داخل عراق نظـيـر کـارون و ديـالـه، و                
هــمــچــنــيــن مســمــوم کــردن آب شــط          
العرب، و خشکاندن دشتهاي هـويـزه و         

 .غيره را محکوم کرد
از نظر سياسي مـا پـالتـفـرمـي را           
ارائه داده ايم که در آن مـوضـع خـودرا             
در مــورد قــدرت ســيــاســي در عــراق            

از نظر ما اين پالتـفـرم       .   روشن کرده ايم  
راه حل مشخص مساله قدرت سياسي      

بحران طبقـه حـاکـم در         .   در عراق است  
عراق اين مساله را بـه صـحـنـه آورده               
است و بنابراين ما فکر کرديم کـه ايـن           
وظيفه ماست که به اين مساله جـواب         

راه حل ما بطور خالصه اينسـت  .   دهيم
که کاري کنيم که مردم بطور اساسي و        
واقعي از طريق شوراهايشان سرنوشـت      

 . و آينده خودرا در دست بگيرند
و باالخـره مـردم عـراق رنـجـهـا و                
مشقات زيادي را متحمل شـده انـد و            
موقعيت انقالبي کنوني حضور مـا را       

ما عليـرغـم شـرايـط        .   ضروري ميکند 
سخت و مشکالت مالي و غيره که بـا      
آن دست و پنجه نـرم مـيـکـنـيـم داريـم                
احترام و اعتمـاد بـيـشـتـري در مـيـان                

مـا بـه حـمـايـت          .   مردم کسب ميکنيم  
همه مردم شريف و انسـان دوسـت در             
جهان و در ايران نياز داريم که بتـوانـيـم           
پرچم سوسياليسم و انسانيـت و آزادي         

  . را در عراق بر افرازيم
عصـام شـکـري از        :   انتـرنـاسـيـونـال     

شرکت شمـا در ايـن گـفـتـگـو بسـيـار                  
  كمپين براي آزادي كارگران زنداني . ممنونيم

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

 بهروز مهرآبادي

٦از صفحه    
  

ادامه اعتراض معلمان در  ...صداي متفاوتي از عراق 
 مقابل مجلس

 مرداد آمده اسـت     ١١در خبرهاي   
 نـفـر از کـارکـنـان            ١٠٠كه بـيـش از         

شرکتي آموزش و پـرورش از سـراسـر            
 هـزار    ٢٠کشور به نمايندگي از حدود      

همکار خود با تجمع مقابـل مـجـلـس           
اسالمي خواستار جذب در آمـوزش و        

اين عده روز يـکـشـنـبـه         .   پرورش شدند 
. نيز در مقابل مجلس تـجـمـع کـردنـد           

يکي از اين تـجـمـع کـنـنـدگـان گـفـتـه                  
التدريسـي    جمعي از معلمان حق   :   است

و آموزشياران نهضت سوادآموزي نيـز      
صبح همان روز مقابل نـهـاد ريـاسـت            

مـعـتـرضـيـن      .   انـد  جمهوري تجمع کرده  
ــد     ــمــان         :   گــفــتــه ان آزمــونــي از مــعــل

التدريسي و شركتي گرفته شده كـه         حق
بايست بيش از نيمي از ايـن افـراد            مي

شدند در حالـي      در اين آزمون قبول مي    
كه كمتر از يـك سـوم در آزمـون فـوق                

معترضين هـمـچـنـيـن        .   پذيرفته شدند 
معتقدند كه برگزاري چنين آزمونهـاي      
تشخيصـي بـراي آغـاز هـمـكـاري بـا                
آموزش و پـرورش و يـا ورود از يـك                  
مرحله به يـك مـرحلـه ديـگـر اسـت و                 

بايسـت از ايـن مـعـلـمـان چـنـيـن                    نمي
 .شد آزموني گرفته مي
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ايــن وعــده و وعــيــد هــا نــداده اســت               
مــخــصــوصــا ايــن روزهــا در آســتــانــه          
نمايش انتخابـاتـي مـجـلـس اسـالمـي             

از .   بازار چنين وعده هـايـي داغ اسـت           
جمله احمدي نژاد در آغاز همـيـن سـال           
جاري وعده ايجاد دو و نـيـم مـيـلـيـون               
فرصت شغلي براي كارگران بـيـكـار را           
داد و بعد هم محمد رضـا بـا هـنـر از                 
مقامات حكومـتـي، بـا خـوانـدن ايـن              
وعده به طنزهاي هـاي غـم انـگـيـز بـا                

 ميليارد دالر بـراي      ٤٠٠اشاره به نياز  
تحقق چنيـن كـاري تـحـقـق آنـرا غـيـر                  

يا همين اخـيـرا احـمـدي         .   عملي خواند 
نژآد در جـايـي ديـگـر بـا صـحـبـت از                    
واگذاري هزار متر زمين به هر خانـواده        
ايراني،  مايه جـوك و مـزاح در درون               
خــود حــكــومــت و بــاال گــرفــتـــن                    

بعالوه براي رژيمي   .     جنجالهايشان شد 
 ٣٣٠كه دستمزد كارگر را در سـطـح             

هزار تومان نگاهداشته و بنـا بـر آمـار            
منتشر شده خودشان خطر فقر بيـش از         
يك ميليـون و نـيـم مـي بـاشـد، بـراي                   
رژيمي كه در حاكميـت آن نـپـرداخـتـن              
دستمزدها آنهم براي مـاهـهـا و حـتـي              
بيش از يكـسـال بـه يـك نـرم مـعـمـول                   
جامعه تبديل شده اسـت، چـه اتـفـاقـي             
افتاده است كه اكنون با چنين وعده اي    
خطاب بـه جـوانـان جـلـو آمـده اسـت؟                 
روشن است كه هوا خيلي پـس اسـت و            
جمهوري اسالمي حسابي وحشت كرده     

 . است
جانيان اسـالمـي طـرح هـدفـمـنـد              
كردن يارانه ها را تصـويـب كـردنـد تـا               
آخرين لقمه نان سفره خالي مردم را بـه           

يــك بــخــش مــهــم           .   ســرقــت بــرنــد      
تــبــلــيــغــاتشــان در اجــراي ايــن طــرح            
رياضت اقتصادي نيز پـرداخـت يـارانـه          
هاي نقدي بود و اكنون مـيـبـيـنـيـم كـه              
چگونه در ادامه آن مانده انـد و مـردم             
هم در مقابل اين طرح ايسـتـاده انـد و              
صحبت از نپرداخت قبض ها  بـه يـك             

. گفتمان اجتماعي تـبـديـل شـده اسـت           
بنابراين  در شرايطـي كـه سـنـگ روي              
سنگ بنـا نـيـسـت، در شـرايـطـي كـه                  
اقتصادشان چنين در هم فرو ريخـتـه و          
يك موضوع مهم جـنـگ درونـي شـان            
نيـز هـمـيـن مـوضـوع اسـت، مسـالـه                  
چـيــسـت كــه كــمــيـســيـون اجــتـمــاعــي            

حكومت با يـك چـنـيـن وعـده اي كـه                  
هزينه گزافي بر ميدارد به ميدان آمـده         

 است؟ 
ــكــه طــرح                 ــن ــظــر از اي  صــرف ن
كميسيون اجتماعي جمهوري اسالمـي     
تحت عنوان بيمه بيكاري براي جـوانـان        
آماده بكار، ربطي بـه بـيـمـه بـيـكـاري                
دارد يا نه، و صرف نظر از اينكه چقـدر          
اجراي هميـن چـيـزي كـه بـه آن بـيـمـه                    
بيكاري ميگويند، عملي خـواهـد شـد         
يا خير، نفس اينكه اين جانيـان امـروز          
وادار شده اند از بـيـمـه بـيـكـاري بـراي                
جوانان سخن بـگـويـنـد تـا بـقـول خـود                 
مسكني براي جوانان باشد، خـود يـك          
عــقــب نشــيــنــي آشــكــار و نشــانــگــر            
استيصـال و وحشـت ايـن رژيـم از بـه                  
عصيان آمدن جوانان و انـقـالب مـردم           

وعده هايي كه بدون شـك بـراي          .     است
جمهوري اسالمي گزاف تـمـام خـواهـد          

 . شد
نگاهي به اتفاقات همين دو هفـتـه     
اخيـر بـه روشـنـي نشـان مـيـدهـد كـه                    

مسـالـه بـه      .     موضوع از چه قرار اسـت     
سادگي اينست كه جمهـوري اسـالمـي          
نقش جـوانـان را در خـيـزش انـقـالبـي                  

 را تجربه كـرده اسـت       ٨٨مردم در سال  
و امروز به چشـم خـود مـي بـيـنـد كـه                  
ــاي                 ــا مــدي ــد ب ــان دارن هــمــيــن جــوان
اجـتـمـاعـي شـان، بـه اعـتـراضـاتشــان                

درست بعد از جنـگ     .   سازمان ميدهند 
آب بازي جوانان در پارك ها و سازمـان         
يافتن اين اعتراض اجتمـاعـي تـوسـط          
فيس بوك و مدياي اجتماعي، بـعـد از          
سلسله حركاتي اعتراضـي كـه در  آن             
جــوانــان دخــتــر و پســر بــه پــارك هــا               
ريـخــتـنــد و بـا شـكــسـتــن ديــوارهــاي              
آپارتايد جـنـسـي اعـالم داشـتـنـد كـه                  
شـادي حـق مـاسـت و بـه ايـن شـكـل                     
اعتراض خود را بيان كردند، جمـهـوري        
اسالمي به تكاپو افتاده اسـت و بـقـول            
خود بدنبال مسكنـي بـراي خـوابـانـدن            

ــان اســت        ــهــم در مــتــن        .   ايــن طــوف آن
شرايطي كه جامعه حـالـتـي انـفـجـاري            
داشته و مردم در كمين فرصـتـي بـراي            

. يكسـره كـردن كـار ايـن حـكـومـتـنـد                 
خصوصا اينكه جانيان اسالمـي نـقـش        
جوانان در انقالبات كشـورهـاي شـمـال           

نــقــش مــديــاي    .   آفــريــقــا را ديــده انــد        
اجتماعـي در بسـيـج جـامـعـه عـلـيـه                  
ديكتاتور ها و عليه فقر و بيحقوقي را        
ديده اند، و امروز بـه چشـم خـود مـي                
بينند كه چگـونـه در سـطـح جـهـان از                 
ويســكــانســيــن آمــريــكــا تــا مــيــدان            
خورشيد اسپانيا و باستـيـل فـرانسـه و            
هم اكنون در اسرائيـل دارنـد از مصـر             
الهام ميگيرنـد و مـيـگـويـنـد ايـنـجـا                 

بله جهان متحولي اسـت   .   التحرير است 

كه ديكتاتورها  را به وحشت انـداخـتـه           
است و ايـنـهـا هـمـه بـراي جـمـهـوري                    
اسالمي يك كابوس است و در چـنـيـن            
شرايطي است كه  از  طـرحـي تـحـت                 

بـيـمـه بـيـكـاري بـراي جـوانـان                " عنوان  
  .سخن در ميان است"  آماده بكار

 !وام به جاي بيمه بيکاري
اما اجـازه بـدهـيـد كـمـي هـم در                 
مورد خود اين طرح در همين سطحـي      

بـنـا بـر ايـن         .   كه در خبر آمده بپـردازم     
طرح گفته ميشود كه به جوانان بيكار      

 هزار تومان و بـه      ٣٠٠مجرد ماهانه  
 ٣٥٠جوانان متاهل بيكـار مـاهـانـه           

هزار تومان البته حداكثر تا مـدت دو         
سال پرداخت خواهد شد و اين پول نيز        
بعد از اشتغال ايـن جـوان بـه كـار در                 

 ماهه بازپرداخت خواهد    ٥٠اقساطي  
بدين ترتيب جانيـان اسـالمـي از         .   شد

بيمه بـيـكـاري بـه جـوانـان صـحـبـت                  
ميكنند و بعد معلوم ميشود كه ايـن        
پول نه براي تا ماداميكه  جوانان كـار         
ندارند و آماده اشتغالند، بلكـه تـنـهـا           
براي حداكثر دو سال پرداخت خـواهـد         
شد  و تاره آنها بايد پولي را كه تـحـت            
عنوان بيمه بيكاري دريافت كرده اند،       
بعد از اشتغال به كارشان در اقساطـي        

ايـن هـم     !    ماهه بازپرداخت كنـنـد     ٥٠
رنــدي آخــونــدي اســت، دادن  وام بــه             
جوانان، بيمه بـيـكـاري بـراي جـوانـان              

واقــعــا .   آمــاده بــكــار، نــام مــيــگــيــرد       
 . مسخره است

 اما خود اين تصميم تا همين جا       
هــزيــنــه ســنــگــيــنــي بــراي جــمــهــوري        

و هـمـانـطـور كـه          .   اسالمي در بر دارد 
اشاره كردم  رژيمي كـه بـا اقـتـصـادي              
ورشكسته و در هم ريخته روبـروسـت،         
اكــنــون در بــرابــر جــوانــان و جــنــبــش           
انقالبي مردم به چـنـيـن اسـتـيـصـالـي              
افتاده كه مجبور است بـراي مسـكـن         

. زدن به آن چنين هـزيـنـه اي بـپـردازد              
واقعيت اينست كـه فـقـر و بـيـكـاري                
نيروي ميليوني جوانان را بـه تـبـاهـي           

بيكاري ابعاد ميليونـي    .   كشانده است 
هيچ آيـنـده اي در         .   و سرسام آور دارد   

بـخـش   .   مقابـل جـوانـان وجـود نـدارد           
عظيمي از جوانان، از هـمـان سـنـيـن              
پايين و حـتـي كـودكـي بـخـاطـر فـقـر                 
خانواده امكان ادامه تحصيل نيـافـتـه        
و ناگزير به فروش نيروي كار خـود بـه            
ارزانترين قيمت به دالالن كار شده اند       
و خيلي عظيمي از آنـهـا هـم اكـنـون                

جوانـانـي   .   بيكار و بي آتيه سرگردانند    
كه بخاطر فقر  حتي امكـان ازدواج و           
تشكيل خانواده و داشتن يـك زنـدگـي       

جواناني كـه    .   انساني را پيدا نميكنند   
فارغ التحصيل ميشـونـد و بـعـد هـم              

بخاطر بيكاري خود را عاطل و باطـل     
جواناني كه بخش عظيمي    .   مي بينند 

از آنان بخاطر همه اين نابساماني هـا         
به ورطه اعـتـيـاد و تـبـاهـي كشـيـده                  

و  در كـنـار هـمـه ايـنـهـا و                  .   ميشوند
تحت  حاكمـيـت قـوانـيـن ارتـجـاعـي               
اسالمي، جـوانـان از هـر نـوع شـادي               
كردن و داشتـن يـك زنـدگـي انسـانـي               

يـك جـوان اجـازه داشـتـن            .   محرومند
دوست پسر يا دوسـت دخـتـر خـود را              
ندارد، يك جوان اجازه لباس پـوشـيـدن         
به شكلي كـه مـي پسـنـدد و دوسـت                
دارد را نـدارد و زنـدگـي هـر روزه او                  
مورد تفتيش و تجسس و بيـحـرمـتـي          

در ايــن رژيــم دانشــگــاه را                .   اســت
قبرستاني ميكنند، در پـاركـهـا و در           
دانشگاهها و در سطح جامعه بسـاط        
تفكيك جنسـيـنـي راه انـداخـتـه انـد،               
جوانان را بجرم مشروب خـواري و يـا           
روزه خواري و غيره به شالق ميكشند       
و بدين ترتيب سي و دو سال است كـه           
جوانان نيز همچون كل جـامـعـه  زيـر             
يــك بــي تــامــيــنــي، بــيــحــقــوقــي و              
بيحرمتي سيستماتيك و هر روزه قرار      

آنـوقـت جـانـيـان اسـالمـي            . داشته اند 
جواني كه مقابل ايـن وضـعـيـت مـي              
ايستد و زير بـار قـوانـيـن ارتـجـاعـي                
اسالمي نميرود را اوباش و ارازل مـي     

تحت اين عنوان آنهـا را مـورد          .   نامد
و حتي مهمانـي    .     تعرض قرار ميدهد  

ها و جمـع شـدنـهـاي جـوانـان نـيـز از                   
تعرض اوباش جمهـوري اسـالمـي در           

طبعا در اين ميـان و بـر       .   امان نيست 
پايه قوانين اين رژيم آپارتايد جـنـسـي         
وضع دختران جوان بسيار اسفنـاك تـر         

از جـملــه يــك عـرصــه دائــمــي           .   اسـت 
تعرض اين رژيم حجاب اسـت و مـي            
بينيم كه اكنون رژيـم در بـرابـر كـنـار                
رفتن حـجـاب و ابـعـاد گسـتـرده ايـن                 
جنبش آنچنان بـه اسـتـيـصـال افـتـاده              
است كـه ديـگـر بـه سـيـم آخـر زده و                     
ميـگـويـد  بـراي حـجـاب تـذكـر هـم                    
نخواهنـد داد و مسـتـقـيـمـا جـرم آن                  

 . دستگيري و زندان خواهد بود
اينها همه مـوضـوعـات هـر روزه           

و .   جنگ جـوانـان بـا ايـن رژيـم اسـت               
امروز اين جنگ به يك نقطه جـوشـش         

جــمــهــوري .   و عصــيــان رســيــده اســت      
" بيمه بيكـاري  " اسالمي با اعالم طرح     

جــوانــان آمــاده كــار بــه قــول خــودش            
ميخواهد مسكني براي اين جـوشـش       

در يك كالم  اساسا اوضـاع پـر           .   باشد

تپش جامعه ايران و تحوالت شـگـرف        
جــهــان امــروز اســت كــه جــمــهــوري             
اسالمي را چـنـيـن وحشـت زده كـرده              
است و  اين خود براي ما يـک نشـانـه               

بايد اين عـقـب نشـيـنـي          .   مثبت است 
رژيم در حرف و طرح را به يك سكـوي          
پرش براي پيش كشيـدن خـواسـتـهـاي           
خود و تشـديـد مـبـارزاتـمـان تـبـديـل                

 . كنيم
اين عقب نشيني رژيـم و ايـنـكـه            

 هزار تومان بـه    ٣٠٠ميگويد ماهانه   
 ٣٥٠جوانان آماده به كـار مـجـرد و              

هزار تومان بـه جـوانـان آمـاده بـكـار                
متاهل خواهد پرداخت را  بـايـد نـقـد             
چسبيد و اين پولها را از حـلـقـومشـان           

اين عقب نشيني بـطـور       .   بيرون كشيد 
واقعي جنبـش اعـتـراضـي جـوانـان و              
مردم ايران را در موقـعـيـت تـعـرضـي             
تري قرار ميدهد و  سنگري اسـت كـه           
جوانان آنرا با مبارزه خود فـتـح كـرده            
اند و بايد به سكوي پرشي تبديل شود  
براي متحد شدن آنان حول خواستهـاي       

. سراسري و براي يك زنـدگـي انسـانـي          
اين وعده ها را بايـد نـقـد چسـبـيـد و                 
كاري كرد كه هزينه بسـيـار سـنـگـيـن             
تري براي اين حكومت داشته باشـد و         
فرصت نداد كـه از زيـر بـارش شـانـه                 

بايد جـمـع شـد و اعـالم             .   خالي كنند 
كرد، ما نه تنها اين پول را ميخواهيم        
و حق خود ميدانيم بلكه مـا خـواهـان           

مـا  .     بيمه بيكـاري مـكـفـي هسـتـيـم            
خواهان يك زندگي انساني و همانطور      
كه كارگران در طومارهـايشـان اعـالم         
داشتند حداقل دو ميليون تـومـان در          
ماه هستيم تا بتوانيم گـذران زنـدگـي           

اعالم كـنـيـم كـه مـا خـواهـان                .   كنيم
شرايط و ايجاد تسهـيـالت الزم بـراي          
تــحــصــيــل و ادامــه تــحــصــيــل خــود          

اعالم كـنـيـم      .   بصورت رايگان هستيم 
ما درمـان    .   كه ما مسكن ميخواهيم   
و تــازه چــرا      .   رايــگــان مــيــخــواهــيــم     

ــي                  ــدگــي انســان ــن،  مــا زن تســكــي
خالـصـه   .   ميخواهيم و كوتاه نمي آييم    

كالمم اينست كه اعالم ايـن طـرح از            
سوي جمهوري اسالمي بـيـش از هـر            
چيز استيصال اين حكومـت و قـدرت         
جوانان را در مقابل چشم كل جـامـعـه          

بايد قدرتمان را ببينـيـم      .     قرار ميدهد 
و صفوف اعتراض خود را با اتكـا بـه           
مدياي اجتماعي مان سازمـان دهـيـم       
و ما نيز اعالم كنيم اينـجـا الـتـحـريـر          

 .*است

 
 ...  وحشت رژيم و وعده

 
١از صفحه    

 شهال دانشفر 
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اسالوي ژيژک، خود را جزو فالسفـه       
اي ميداند که نميخواهند جهان را فقـط     

او کــه خــود را            .   تــفــســيــر کــنـــنــد         
مارکسيست و کمونيسـت مـيـنـامـد و            
گاهـا حـتـي بـا تـي شـرت لـنـيـن  در                        
مصاحبه ها ظاهر ميشود،  به يکي از         
مطرح ترين فالسفه سـيـاسـي مـعـاصـر            

خـبـرگـزاري راسـت       .   تبديـل شـده اسـت       
محافظه کار فاکس در آمريکا از او بـه          
عنوان خطرناکترين فيلسـوف مـعـاصـر         
ياد مـيـکـنـد و مـحـافـل ژورنـالـيـسـم                    

، از او بـه عـنـوان            " چـپ " دموکـرات و      
الويس پريسلي جهان فلسـفـه سـيـاسـي           

 ۵۰ سـالـش اسـت و           ۵۰.   ياد ميکنند 
کــتــاب در زمــيــنــه فــلــســفــه، تــئــوري           
سياسي، نقد فرهنگ و فـيـلـم نـوشـتـه               

 سال پيش، رسانه هاي مطـرح       ۱۰. است
رسمي او را تحويل نمـيـگـرفـتـنـد و بـه                
قول خـودش بـه عـنـوان دلـقـک جـهـان                   
فلسفه از او ياد ميکردند؛  امـا امـروز             

 .براي مصاحبه با او صف ميکشند
ژيژک، اخـيـرا در بـاره رويـدادهـاي             

 در ايران اظهار نظر کرده اسـت    ۸۸سال  
عــالوه بــر     .     کــه جــاي تــامــل دارد            

اخــتــصــاص چــنــد صــفــحــه در کــتــاب          
نـخـسـت بـه صـورت          " مشهورش به نام    

و "   تـراژدي، آنــگــاه بــه صــورت کــمـدي          
اظهارات پراکـنـده در مصـاحـبـه هـاي              
مخـتـلـف، حـرف اصـلـي اش در بـاره                  
اوضاع ايران را در مقاله مفصلي تحـت        

آيا گربه به دره سـقـوط خـواهـد       " عنوان  
 . زده است" کرد؟

عــنــوان مــقــالــه ژيــژک، اشــاره اي          
استعاره اي به سرنوشت گربه در کارتون       

) تـام و جـري      ( مشهور موش و گـربـه          
گربه در اين کـارتـون، وقـتـي بـه              .   است

پرتگاه ميرسد، همچنان به رفتن ادامـه       
. ميدهد اگر چه زيرپايـش خـالـي اسـت           

تنها زماني سقوط ميـکـنـد کـه ورطـه             
بـه زعـم ژيـژک،        .   زير پايش را ميبـيـنـد      

. حکومت اسالمي شبيه اين گربه اسـت  
کافي اسـت کسـي       .   در لبه پرتگاه است   

زير پايش را به اين حکومت نشان دهـد         
از اين بگذريم که اتفـاقـا   . تا سقوط کند 

 بـه    ۸۸حکومت اسالمي کـه در سـال           
لبه پرتگاه نزديک شد، اگر بـه قـعـر دره             
سقوط نکرد به اين دليل نبـود کـه زيـر             
پايش را نديد بلکه به اين خاطر بود کـه          
جنبش انقالبي مردم نتـوانسـت آخـريـن          

بـه هـر حـال ايـن بـحـث               .   تلنگر را بزند  
 .اصلي ما نيست و از آن ميگذريم

ژيژک مدعي اسـت کـه روايـتـهـاي            
مربوط به اعـتـراضـات ايـران در سـال               

، عليرغم تمام تفاوتهايش، همه در       ۸۸
تصـور  .   يک نکتـه اشـتـراک نـظـر دارنـد             

ميکنند که محور تعارضات در ايـران         
تــقــابــل بــيــن تــنــدروهــاي       :   " ايــن اســت  

گــرايــان لــيــبــرال       اســالمــي بــا اصــالح     
او ادعا ميکنـد کـه مـانـدن           " .   گرا  غرب

در اين چهارچوب بـاعـث مـيـشـود کـه              
صاحبان اين روايتـهـا از درک جـايـگـاه             

نـتـوانـنـد روشـن        .   موسوي عاجز شـونـد    
آيا باالخـره مـوسـوي اصـالح          " کنند که   

طلبي با پشتـوانـه غـرب اسـت کـه بـه                 
دنبال آزادي فردي بيـشـتـر و بـازار آزاد            
است، يا عضوي از نظام روحاني حـاکـم         

اش هيچ تـأثـيـر جـدي           که نهايتاً پيروزي  
در رابطـه   "   در تغييرطبيعت رژيم ندارد؟   

 هم نتيجه مـيـگـيـرد         ۸۸با اعتراضات   
که اين  تحليلگران به علـت مـانـدن در             

هـمـگـي از      " اين چهارچوب تـحـلـيـلـي،          
درک طبيعت حقيقي ايـن اعـتـراضـات           

 ."!عاجزند
خود ژيژک که ظاهرا اين چـهـارچـوب را          
درهم شـکـسـتـه اسـت، طـبـيـعـت ايـن                  
اعتراضات را چگونه تبيين مـيـکـنـد؟          
آيا قادر است از اين چهارچوب فـاصـلـه       
بگيرد و جايگاه واقعي جنبش انقـالبـي        

 را فراتر از اين دو قـطـبـي تـبـيـيـن                 ۸۸
 کند؟ 

توجهتان را به فـرازي از مـقـالـه ژيـژک                
 : جلب ميکنم

رنــگ ســبــزي کــه هــواداران مــوســوي         " 
هـاي اهللا اکـبـري           اند، فرياد  اختيار کرده 
بامهاي تهـران در تـاريـکـي            که از پشت  

شـود، بـه وضـوح           شب طنين انداز مـي     
دهد که آنها اين عمل خـود را         نشان مي 

ــالب          ــق ــرار ان ــک ــنــي       ۱۹۷۹ت ــمــي  خ
هـاي آن و         بازگشت به ريشـه      دانند،    مي

ايـن  .   شرايط پيش از انـحـراف انـقـالب          
هــا    بــازگشــت تــنــهــا شــامــل بــرنــامــه         

شــود؛ حــتــي بــيــش از آن شــيــوه               نــمــي
فعاليت جمع را مد نـظـر دارد، اتـحـاد              
راسخ مردم، اتفاق نظر و يـکـپـارچـگـي            

ســازمــانــدهــي    -فــراگــيــرشــان، خــود       
  الـبـداهـه      هـاي فـي       شان، شـيـوه     ابتکاري

ــرکــيــب           ــرگــزاري اعــتــراضــاتشــان، ت ب
منحصر به فردخود انگيختگي و نـظـم         
اشان، يا آن راهپيـمـايـي تـهـديـد آمـيـز                

مـا  .   هزارشان در کمال سـکـوت     -هزاران
اينجا با خـيـزش مـردمـي اصـيـلـي از                 

شده انقـالب خـمـيـنـي           طرفداران مغبون 
 ."سروکار داريم

اينجا بالفاصله چند نکته و چند فاکـت         

 : توجه ما را جلب ميکند
چــيــســت؟ "   آنــهــا" مــنــظــور از      " :   آنــهــا" 

موسوي و دار و دسـتـه اش؟ جـوانـان                 
معترضي که اعتراضشان را تـا سـطـح           
يک نيمه قيام پيش بردند؟ هر دو باهـم؟         
اين مهم است چون مستقـل از ايـنـکـه             
تحليلگر به چه سنتـي فـلـسـفـي تـعـلـق              
دارد، فاکتهاي هزاران بار منشتـر شـده         
در ويديوکليپها از همان هفته هـاي اول         

ي متعلق به موسـوي  "آنها"نشان داد که  
يي که  خيابانها را بـه صـحـنـه             " آنها" با  

يک اعتراض شکوهمند تبـديـل کـردنـد          
دو خــواســتـه، دو هـدف و دو دســتــور               

. عميقا متفـاوت و مـتـضـاد داشـتـنـد              
موسوي و دارو دسته اش ميخواسـتـنـد         

بـازگـردنـد در      "   دوران طـاليـي امـام       " به  
حـــالـــيـــکـــه مـــبـــارزان بـــاريـــکـــادهـــا       
ميخواستند همه آن عمارت کثيـفـي را         
که خميني در راس جنبش اسالمـي بـه          
يمن حمايت بيدريغ دول غرب بنـيـانـش         

البـد  .   ( را ريخته بودن در هـم بـکـوبـنـد           
ژيژک تصاوير سوختن تمثالهاي امـام و        
خامنه اي را در آتش خشم انقالب ديـده         

 ). است
اوال فـريـادهـاي      " :   فريادهاي اهللا اکـبـر     " 

اهللا اکبر با سرعت خيـره کـنـنـده اي از               
پشت بامها محو شد و بـه فـريـادهـاي              
مرگ برديکتاتور تبديل شد اگـرچـه تـا           

در گزارشهاي بي بـي     "   فرياد" مدتها اين   
سي و صداي آمريکا و امثـال مـحـسـن         
! سازگارا هنوز همچنان زمزمه مـيـشـد       

ثانيا، اين سـئـوال جـا دارد کـه بـه چـه                  
دليلي دارد فيلـسـوف سـيـاسـي مـا از               
ميان اين همه فرياد، مـثـال فـريـادهـاي            
مرگ بر احمدي نژاد و مرگ بر خـامـنـه           
اي و حکومت اسـالمـي نـمـيـخـواهـيـم              
نميخواهيم، فقط اين يکـي را خصـلـت         

 نما ميکند؟  
بـرجسـتـه تـريـن        " :   راه پيمايي سـکـوت    " 

، راه پـيـمـايـي هـاي          ۸۸شکل اعتراض   
عظيم با شعارهاي علنا ضد حـکـومـت         

راه پـيـمـايـي سـکــوت،          .   اسـالمـي بـود     
تاکتيک سياسي موسوي و شـرکـا بـود            
که دقيقا قصد داشت همين شعارهـا را         
در سکوت خفه کند  که البته نگرفت و          
در ميان طوفان خشم مردم بـه حـاشـيـه            

 . رانده شد
انـقـالب   " :     خمـيـنـي     ۷۹تکرار انقالب   " 

خميني ديگر چه صيـغـه اي اسـت؟ در             
يـک انـقـالب      )    شـمـسـي     ۵۷  ( ۷۹سال  

انـقـالب مـردم      .   داشتيم و يـک ارتـجـاع       
ارتـجـاع خـمـيـنـي         .   عليه نظام سلطنتي  

کــه وظــيــفــه اش     )   ارتــجــاع اســالمــي  ( 
 ۸۸انقالب  .   سرکوب همين انقالب بود   

ــقــالب        ــود و ارتــجــاع         ۷۹ادامــه ان  ب
 .  موسوي ادامه ارتجاع خميني

خيزش مردمي اصيـلـي از طـرفـداران           " 

در سـال    " :   شده انقالب خـمـيـنـي         مغبون
 يـک خـيـزش انـقـالبـي بـود و يـک                    ۸۸

ارتجاع اصيل اسالمي ضد انقالبي کـه        
. ظاهر اپوزيسـيـون بـه خـودش گـرفـت             

صف خيزش انقالبي را جوانان و زنان و         
کـارگـران تشـکــيـل مـيــدادنـد و صــف               
ارتجاع اصيل اسـالمـي را مـوسـوي و             

اوليها ادامه دهـنـدگـان      .   دارو دسته اش  
 بودند و دومـيـهـا       ۵۷آرمانهاي انقالب   

کسانـي  .   مغبون شدگان ارتجاع خميني   
که زماني خود ارگانهـاي قـدرت را در            
دست داشـتـنـد و مـغـضـوب شـرکـاي                 

آگاهـانـه   .   سابقشان در قدرت شده بودند    
تالش شـد بـا قصـد تـخـريـب جـنـبـش                   
انقالبي مردم از درون، اين دو صـف را         

 . با هم تداعي کنند اما نگرفت
به نقل قول ديگري از همين مقاله دقـت         
کــنــيــد کــه ايــن تصــويــر وارونــه را بــا              

 :  صراحت بيشتري ارائه ميدهد
ــام او        " . . .    ــوي( نـ ــوسـ ــرادف  )   مـ ــتـ مـ

بازدميدن در رويايي عمومي اسـت کـه         
. انقالب خميني را بـه پـيـروزي رسـانـد             

بـود،  "   آرمانشهـر " حتي اگر اين رويا يک    
بايد در آن آرمانشهر اصيل انـقـالب را           

اين بدان معني اسـت کـه     .   جستجو کرد 
تـوان بـه         خميني را نمـي ۱۹۷۹انقالب  

جريان تندروي اسالمگرايي کـه قـدرت         
ايــن   -را در دســت دارد تــقــلــيــل داد              

ايـن  .   . . .   انقالب بسي فراتـر از آن بـود          
حــقــيــقــت کــه چــنــيــن انــفــجــاري بــايــد          

شـد، گـواه آن اسـت کـه                خامـوش مـي    
انقالب خميني واقعه سياسـي اصـيـلـي        

موقتي که نيروهـاي  "   گشايش" بود، يک   
بي سابقـه تـغـيـيـر اجـتـمـاعـي را آزاد                   

هر چـيـز     " اي که در آن      ساخت، لحظه   مي
آنچه به دنبـال  " .   رسيد  ممکن به نظر مي   

آن واقع شد، بسته شدني تدريـجـي بـود           
دسـت گـرفـتـن کـنـتـرل               که از طريـق بـه      

سياسي توسط نظام اسـالمـي حـاصـل           
 بايد گفت حـرکـت      به زبان فرويدي، .   شد

ــا              ــن روزه ــراضــي اي ــت ــازگشــت  " اع ب
 ."انقالب خميني است" گان شد سرکوب

اينجا هم باهمان احکام قـبـلـي مـواجـه            
ايـن جـا هـم ژيـژک، انـقـالب               .   هستـيـم  

 را با ديکتاتوري کـه در        ۵۷شکوهمند  
نقش سرکرده ضد انقالب آن انـقـالب را          

و به تـبـع   .   به خون کشيد تداعي ميکند  
 را هم با نخسـت     ۸۸آن، جنبش انقالبي    

وزير محبوب همان ديکتـاتـور تـداعـي          
 . ميکند

 ۸۸ترديدي نيست که اعتراض انقالبي      
 ۵۷بازگشت سرکوب شدگـان انـقـالب          

يا بهتر اسـت بـگـويـيـم بـازگشـت              .   بود
، اگر چـه    ۵۷آرمانها و آرزوهاي انقالب     

ــيــروهــاي                ــا ن در مــقــعــطــي ديــگــر، ب
اجتمـاعـي وسـيـعـتـر، بـا آرمـانـهـايـي                  
صريحتر، با تحرک نسلي که در انقـالب        

 حـتـي پـا بـه جـهـان نـگـشـوده                   ۱۹۷۹
اين تنها خطي است که جـنـبـش         .   بودند

 ربـط    ۵۷ را بـه انـقـالب            ۸۸انقالبـي    
 نشـان داد      ۸۸جنبش انقالبي   .   ميدهد

، با قـدرت بـه        ۵۷که آرمانهاي انقالب    
 ۵۷نـه انـقـالب        .   ميدان بازگشته اسـت   

انقالب خميني بود و نه جنبش انقالبـي        
 را ميتوان با نام موسوي مـتـرادف          ۸۸

 بـا ضـد        ۵۷برعکس، انقالب   .   دانست
. انقالب خميني بـه خـون کشـيـده شـد              

 هـم هـمـان وراث          ۸۸خيزش انـقـالبـي       
بـا ايـن     .   خميني را در مقابل خود يافت    

تفاوت که در اولي، همه سران حکومـت    
اسالمي که امروز به جان هم افتاده انـد       

. يکپارچه زير عباي خميني جمع بودنـد     
در دومي، همه آنها در مقـابـل خـيـزش            
انـقـالبـي مـردم بـودنـد اگـر چـه نـقــش                    

بـه  ( بـخـشـا      .   متفاوتي ايفا مـيـکـردنـد       
) زغم ژيژک جريان تنـدروي اسـالمـگـرا         

قدرت را در دست داشتـنـد و از روبـرو               
مـغـبـون    " شمشير ميکشيدند و بـخـشـا       

نه مـغـبـون     "   ( شدگان حکومت اسالمي  
بـودنـد کـه از        )   شدگان انقالب خميـنـي    

درون جنبش انقالبي عليه اش شمشـيـر        
امـا ايـن دو يـک          .   پنبه اي ميکشيدنـد   

جـلـوگـيـري از       :   وجه مشـتـرک داشـتـنـد        
يـکـي بـا سـرکـوب          .   سقوط گربه به دره   

جنبشي که گربه را ميخـواسـت بـه دره            
ديگري با نشان دادن دره زيـر      .  هل دهد 

مـحـض   .   پاي گربه به همان سرکوبگـران     
اطالع ژيژک، اتفاقا اين دوميها خود را        
وارثـان صـديــق خـمـيــنـي مـيــدانـنـد و                 
ايرادشان به شرکاي سابقشان ايـن اسـت       
که ته دره را نمي بينـنـد و بـا حـمـاقـت                  
خــود زيــر پــاي ايــن گــربــه را خــالــي                 

روشـن اسـت کـه ايـن هـمـه               .   ميکنـنـد  
احساس مسئوليت در قبال اين گربه بـه        
ايــن خــاطــر اســت کــه خــود جــزئــي                 

ــيــکــرش هســتــنــد             . جــدانشــدنــي از پ
ميدانند که بـا سـقـوطـش هـمـه بـاهـم                  

 . سقوط خواهند کرد
 بايد به چه زبانـي حـرف         ۸۸معترضين  

ميزدند تا فالسفه سـيـاسـي عصـر مـا              
حاليشان مـيـشـد کـه مشـکـلـشـان بـا                  
کليت اين گـربـه اسـت و مـوسـوي هـم                 

آنــهـا بـا صـراحــت        .   جـزوي از آن اســت       
تمام، همان چند هـفـتـه بـعـد از شـروع                 

موسوي بهـانـه   " اعتراضشان فرياد زدند    
ــه اســت             امــا "   اســت، کــل رژيــم نشــان

فيلسوف سياسي ما اصرار دارد که نـام        
موسوي را با آرمانهاي اصيـل انـقـالب          

 .  مترادف کند۵۷
 : ژيژک ادامه ميدهد

بسيار ممکـن    -آينده نامشخص است    " 
که بر اريـکـه قـدرتـنـد جـلـوي                است آنان 

ها را بگيرند، و گربه ما هـم          انفجار توده 

 
 ژيژک و انقالب در ايران
 توهمات يک فيلسوف سياسي   

 

 محسن ابراهيمي   

١٠صفحه    
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كارگران قند وتصفيه   
شكراهواز مقابل استانداري 

 تجمع كردند
 كـارگـر     ٩٠ مرداد حدود    ١٦روز  

كارخانه قند وتصفيه شـكـر اهـواز در           
ايـن  .   مقابل استانداري تجمـع كـردنـد       

كارگران از آذرماه سال گذشته تاكنـون      
حــقــوق ، عــيــدي و پــاداش خــودرا               

از هــمــيــن رو       .   انــد   دريــافــت نــكــرده    
كـارگــران بــا مشــكــل تــمــديــد نشــدن          
دفــتــرچــه هــاي بــيــمــه خــود مــواجــه            

 . هستند
تجمع اعتراضي كارگران 
 مجتمع گوشت فارس

 مرداد گزارش شـده     ١٥روز شنبه   
بود كه روز يكشنبه كارگران مجـتـمـع         

 نـفـر را       ٨٠گوشت فارس كه بيش از       
 صـبـح     ٩شامل ميشوند از سـاعـت          

مــقــابــل اســتــانــداري فــارس تــجــمــع          
كارگران پالكاردهايي  .   خواهند داشت 

 مــاه   ١٨مــبــنــي بــر اعــتــراض بــه             
ســردوانــده شــدن، حــقــوق نــگــرفــتــن،         
بــازنشــســتــه نشــدن، شــرمــنــده بــودن         

بخاطر سفره خالي و تـامـيـن نـكـردن              
مايحتاج فـرزنـدان خـود آمـاده كـرده              

  .بودند
تجمع پرستاران بيمارستان 

خميني دراعتراض به تبعيض در 
 پرداخت کارانه

در خبرها آمده اسـت كـه تـعـداد             
زيـــادي از پـــرســـتـــاران مـــجـــتـــمـــع           

 ١٥بيمارستاني خميـنـي صـبـح روز            
مرداد در اعتراض بـه بـرآورده نشـدن            

هـاي خـود در مـقـابـل دفـتـر                  خواسته
. مديريت بيمارسـتـان تـجـمـع کـردنـد            

تبعـيـض در     :   تجمع كنندگان گفته اند   

پــرداخــت حــقــوق کــارکــنــان مــابــيــن          
هـاي بـهـداشـت و عـلـوم از                 وزارتخانه

جمله موضوعات اعتراضي پرستاران    
پرستـاران ايـن بـيـمـارسـتـان از              .   است

مدتها قبل بارها به صورت شـفـاهـي          
. مطالبات خود را مطرح کرده بـودنـد        

اي که بيش از      يک ماه قبل نيز در نامه     
 امضا داشت به وزير بـهـداشـت،    ٤٠٠

رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران و       
سازمان نـظـام پـرسـتـاري، خـواسـتـار              
رسيدگي به حل مشکالت خـود شـده          

پـرسـتـاران بـه تـبـعـيـض بـيـن                 .   بودند
کارانه خود و پزشـكـان اشـاره كـرده و            

پرستاران بيمارستان خميني   :   گفته اند 

 ماه است که کارانه خود را دريافـت         ٦
در حالي که کارانه پزشکـان      .   اند  نکرده
.  برابر پـرسـتـاران اسـت      ٥٠٠ تا ١٠٠

 صـبـح بـدون        ١١اين تجمـع سـاعـت         
 .نتيجه خاصي به پايان رسيد

 
سومين روز تجمع اعتراضي  

 کارگران فوالد ميبد 
 مرداد جمعي از كارگـران      ٢٠روز  

شركت فوالد ميبد به نـمـايـنـدگـي از             
 كارگر اين كارخانه در اعتـراض       ٥٠٠

بـه ده مـاه دسـتـمـزد پـرداخـت نشــده                  
سومين روز تجمع اعتراضي خـود در        
مقـابـل فـرمـانـداري ايـن شـهـر بـرپـا                   

 . كردند

 بـلـکـه دوبـاره          قعر دره سقوط نکند،به  
در هـر    .   خود را بر زمين استوار بـيـابـد        

صورت، رژيم ايران ديگرنه همـان رژيـم         
قبلي، بلکه قدرت خـودکـامـه فـاسـدي           

 ." ميان بقيه خواهدبود
اوال، بسيار ممکـن اسـت آنـان کـه بـر                
اريکه قدرت هستند مجددا با انفـجـار        
توده اي مـواجـه شـونـد چـون هـمـه آن                  
فاکتورهايي که منجر به ايـن انـفـجـار            
تــوده اي شــد هــمــچــنــان ســرجــايــش             

عالوه بر اين، نه تنـهـا بسـيـار        .   هستند
ممکن است بلکه هـمـه شـواهـد نشـان             
ميدهد که آنان که االن بر اريکه قـدرت         
نيستـنـد ولـي  قـبـال بـودنـد، يـعـنـي                     
موسوي و خاتمي و دار و دسـتـه شـان              
هم نتوانند سرانفجار توده اي راديـکـال       

مردم شيره بمالند و انفجار توده اي بـاز      
، که زماني در قـالـب     " گربه ما " گردد و   

موسوي يکه تازي ميکرد و امـروز در         
 . قالب خامنه اي به ته دره سقوط کند

ثانيا، اين ادعا ديگر بسـيـار سـخـيـف            
است که  اگر حکومت سـقـوط نـکـنـد              

رژيم ايران ديگرنه همان رژيـم قـبـلـي،         " 
بلکه قدرت خودکـامـه فـاسـدي مـيـان             

ســرکــوب " بــراي   . "   بــقــيــه خــواهــدبــود    
ضد انـقـالب خـمـيـنـي، بـراي              "   شدگان

، يـعـنـي      " رژيـم ايـران    " ،  ۸۸معترضين  
همان جمهوري اسالمي، از همـان اول،        
مخصوصا با نسل کشي سياسي دهـه        

 و بعد از آن است که نقش يک رژيـم           ۶۰
از .   را ايفا کرده اسـت   " خودکامه فاسد" 

همان موقع اسـت کـه ايـن رژيـم، يـک                 

" قدرت خودکامه فاسدي ميـان بـقـيـه         " 
بــوده اســت و مــوســوي هــم اتــفــاقــا،              

آيـا  .   نخست وزير محبوبش بـوده اسـت       
ژيژک نميداند موسوي و اصالح طلبـان        
اسالمي چه نقشـي در پـايـه گـذاري و               
تـثـبـيـت ايـن حــکـومـت داشـتـه انــد؟                   
فيلسوفـي کـه در بـاره هـمـه مسـائـل                  

 از دستورات اخالقي اسـالم در       ،جهان  
باره سکس گرفته تا رياکاري نهفتـه در         
تبليغات استار باکس در باره مـحـيـط          

فـيـلـم    "   ضد امپـريـالـيـسـيـم       " زيست تا     
نــبــرد اســپــارتــهــا بــا شــاه                   ( ۳۰۰

اظـهـار نـظـر مـيـکـنـد             )   هخـامـنـشـي    
 . نميتواند اينقدر از مرحله پرت باشد

ژيژک در مصاحبه اي، انتـخـاب مـيـان           
قرص آبي و قرمز در فيلم مـاتـريـکـس            
را مثال ميزند و ميـگـويـد کـه نـبـايـد                

 انـتـخـاب      ،حتما ميان اين دو قـرص          

 يـکــي را      ،مـيــان تــوهــم و واقـعــيــت           
انتخاب کرد و ميتـوان قـرص ديـگـري            

با اين استعاره، به جـهـان       .   انتخاب کرد 
سياست نقب ميزند و ميگويد بايـد از         

فــانــدمــانــتــالــيــســم  " انــتــخــاب مــيــان      
فـراتـر   "   ليبراليسـم غـربـي     "   و "   اسالمي

اما وقتي همين تـز را بـه ايـران              .   رفت
تســري مــيــدهــد ســر از حــمــايــت از               

مــيــگــويــد کــه   .   مــوســوي در مــيــاورد    
جستجوي ايشان براي قرص سوم علـت       

موسـوي و    " اصلي حمايت قلبي اش از      
در " است که گـويـا از يـکـطـرف               "   بقيه

مقابل بنيادگرايـي اسـالمـي ايسـتـاده           
اند و از طرف ديگر ليـبـرال سـاده لـوح              

او در فسـتـيـوال        . "   غربي هم نيـسـتـنـد      
، اين تصوير را بـه        ۲۰۰۹مارکسيسم  

امـا  :   " نتيجه منـطـقـي اش مـيـرسـانـد            
بــحــران درونــي ايــران ايــن اســت کــه               

مـوســوي يــک اصــالح طــلـب طـرفــدار            
غرب نيست بلکه يک انـقـالبـي اصـيـل         

اگر ما نتوانيم اين را تشـخـيـص      .  است
 ." دهيم، کار ما زار است

بايد به ژيژک يادآور شد که اتفـاقـا کـار            
کسي زار است که قرص سومش را در          
ــبــان اســالمــي              ــنــجــزار اصــالح طــل ل

آنهم در جـامـعـه اي کـه           . جستجو کند 
تکان سياسي نيروي سومـش، جـوانـان         
و کارگران و زنان، الهام بـخـش نـيـروي             

نيروي سومـي   .   سوم در سطح جهان شد    
که امروز پايتختـهـاي سـرمـايـه را در              
نورديده است و دو جـنـبـش ارتـجـاعـي             
جهان را که براي مدت طوالني بشريـت   
را در ميان منگنه شان خرد ميکـردنـد         

 ۱۰.   * انگشـت بـه دهـان کـرده اسـت             
 ۲۰۱۱آگوست 

 
 ... ژيژک و انقالب در ايران

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران 

پيروزي کـارگـران مـحلـه، کـه پـوشـش                
رسانـه اي وسـيـعـي را دريـافـت کـرد،                  
موجي از اعتصاب بخش نساجي را در       
برگرفت، که کارگران در ساير کـارخـانـه         
ها همان دستاوردهـايـي را درخـواسـت           
ميکردند که کارگران محله کسب کرده       

مبارزه جويي صنعتي بسـرعـت       .   بودند
. به ساير بخشهاي اقتصادي کشيده شد     

تصاوير اعتصابات که هم توسط رسانه    
هاي اجتماعي و هم رسانه هاي اصـلـي          
پوشش داده شد به اين معـنـي بـود کـه              
ميليونها کارگر بتدريج ميتوانستند بر     
ترس خود فائق آيند و اعـتـصـابـاتـي را           
سازمان دهـنـد کـه از اخـبـار پـيـروزي                 
اعتصابـات در سـايـر بـخـشـهـا الـهـام                  

بعنوان يک روزنامه نگار که . ميگرفتند
 را   ٢٠٠٧موج اعـتـصـابـات در سـال             

پوشش ميدادم، مـکـررا از اعـتـصـاب            
بـا شـنـيـدن       :   " کنندگان ميـشـنـيـدم کـه        

اتفاقات در محلـه تشـويـق بـه حـرکـت               
 ".شديم

با آنکه ايـن اعـتـصـابـات تـوسـط               
بــرخــي، بــعــنــوان اعــتــصــابــات صــرفــا        

اقتصادي  به تمسخر گرفته شدند، آنهـا      
در آوريــل   .   در اسـاس سـيـاســي بـودنـد           

، يک شـورش کـوچـک در شـهـر              ٢٠٠٨
محله در اعتراض به قيمت نان صـورت     

نيروهاي امنيتي شورش را در .   پذيرفت
عــرض دو روز ســرکــوب کــردنــد، کــه             
حداقل سه کشته و صدها نفر دستگـيـر         

صحنـه  .   و شکنجه شده بر جاي گذاشت     
" انتفاضـه مـحلـه     " هاي آنچه که بعنوان     

شناخته شد ميتوانستند صحـنـه هـاي          
نمايش تمرين بـراي آنـچـه کـه در سـال                

 اتفاق افتاد بـاشـنـد، کـه در آن              ٢٠١١
تظاهرات کنندگان پوسترهاي مبارک را 
پايين کشيدند، با نيروهـاي پـلـيـس در            
خيابانها جنگيدند، و سمبلـهـاي حـزب         
دموکراتيک ملي مورد تنفر مردم را به        

بزودي بعد از آن يـک      .   مصاف طلبيدند 
شورش مشابه در شهر البورولـوس، در        

 .شمال دلتاي نيل، صورت گرفت
با آنکه اين خـيـزشـهـا فـرونشـانـده              
شـدنــد، کشــور شــاهــد اعــتــصــابــات و          
تحصنها، و تظاهراتهاي تقريبا هر روزه  
توسط  کارگران و فعالين اجتماعي در        

. مرکز قاهره و اسـتـانـهـاي ديـگـر بـود               
کارگران معترض در بـهـار و زمسـتـان            

 محل اطـراف مـجـلـس را           ٢٠١٠سال  
اشغال کردند که از طرف مقاله نويسـان     

" هـايـد پـارک قـاهـره         " محلـي بـعـنـوان         
هـايـد پـارک يـکـي از            .   ( شنـاخـتـه شـد      

بزرگترين پارکهاي شهـر لـنـدن اسـت و             
قسـمـتـي از آن بـه گـوشـه سـخـنـرانــان                    

در ايـنـجـا هـرکـس کـه             .   مشهور اسـت  
بخواهد ميتواند بدون برنامـه قـبـلـي و            
اعالم شده آزادانـه بـراي مـردم حـاضـر               

پـارکـهـاي ديـگـري بـا           .   سخنراني کنند 
هــمــيــن نــام در شــهــرهــاي کشــورهــاي          

گــوشــه " وجــود   .   مــخــتــلــف وجــود دارد    
هم محـدود بـه شـهـر لـنـدن             "   سخنرانان
ــيــســت  ايــن مــبــارزات     ) .     مــتــرجــم .   ن

اقتصادي و سياسي هر روزه عليه دولت 
به اين معني بود که مشروعـيـت رژيـم            
مبارک دارد فرسايش مييابد، البته اگر      

 .رژيم  ابدا مشروعيتي داشت
، قطـعـا   ٢٠١٠نزديكي هاي اکتبر  

اين يـک امـر عـادي         .   چيزي در هوا بود   
بود که آدم در سر راه خود به کار شـاهـد      

کارمندان . اعتصابي اينجا و آنجا باشد
بخش دولتي کـه از اداره راهـي خـانـه                 

بودند از کنار فعـالـيـنـي کـه اعـتـراض               
کوچکي در مرکز قاهـره سـازمـان داده           

آنها نگاه ميکـردنـد     .   بودند ميگذشتند 
اما .   ولي بندرت واکنش نشان ميدادند    

آنها شاهد نمايش هـر روزه مـخـالـفـت              
در اين ميان تونس شورش کرد،      .   بودند

يک ديکتاتور را سرنگون کرد، و مهمتر 
از آن، انقالب از طريق تلـويـزيـون بـراي            
ميليونها مصري و جاهاي ديگر پخـش     

. شد، بيشتر از طريق تلويزيون الجـزيـره       
. اين تنها يـکـي از کـاتـالـيـزورهـا بـود                

اتفاقات هـر روزه وحشـيـگـري پـلـيـس               
کاتاليزورهاي بسيار زياد ديگري فراهم     

 .ميکرد
 ژانـويـه سـال        ٢٥خيزشـي کـه در         

 شروع شد نـتـيـجـه يـک پـروسـه               ٢٠١١
طوالني بود که طي آن ديوار تـرس ذره           

کليد تمام قضيـه ايـن      .   به ذره فروريخت  
بود که عمل در زمين بطور تصويري به        
. وسيعترين بينندگان ممکن منتقل شد

هيچ چيز به اندازه اين به فروريزي تـرس         
کمک نميکند که آدم بـدانـد کـه کسـان               
ديگري هستند، در جاهاي ديگـري، بـا         
اشتياق يکسان براي رهـايـي، و شـروع            

 .*کرده اند به انجام عمل
 

 
١١از صفحه   ... انقالب مصر از زبان يکي   

٩از صفحه    

زني يک پالک سوغاتي با تاريخ انقالب مصر را در مرکز قـاهـره در               
 ژانـويـه   ٢٥دست گرفته است، اما دانه هاي خيزش بسيار پيشتر از         

 )رويترز -عکس از پيتر اندروز(.کاشته شده بود
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 مقدمه مترجم
 انقالب يک پروسه است   

انقالبها يکشبه اتقاق نـمـيـافـتـنـد،          
از .   اگر چه گاها چنين به نظر مـيـرسـنـد      

ساده و خطـي    .   آسمان آبي هم نمي افتند    
انقالبات يکي از پـيـچـيـده        .   هم نيستند 

ترين نوع تحوالت اجتماعي هستند که      
زمان طوالني براي رشـد و شـکـوفـايـي             
الزم دارند، عوامل بسـيـار اقـتـصـادي،           
سياسي، فرهنگي و رواني در آن دخـيـل         
هستند و به همـيـن خـاطـر هـم بسـيـار                 
بغرنج بوده و مسير پر پيـچ و خـمـي را               

در حالـيـکـه مـوش کـور           .   طي ميکنند 
انقالب مشغول نقب زدن اسـت احـاد و           
گروهها و احـزاب بـه کـار روزانـه خـود                
مشغول هستند و با کار هـر روزه شـان             
در رشد و نمو انقالب دخالت ميکـنـنـد          
بي آنکه از جزئيات  تغييرات اجتماعي    
که بطور مداوم اتفاق ميافتند و از نقش 

درک ايـنـکـه      .   خود کامال آگـاه بـاشـنـد         
انــقــالب يــک پــروســه طــوالنــي بــا                    
پيچيدگيها و زير و بم هاي فراوان است، 

. براي فعالين سياسي بسيار مهم اسـت       
کم نيستند پريودهايي که زمين و زمان   
تيره و تار بنظر ميرسند و ادامه مبارزه        
و پراتيک اجتماعي امري بيخـود و بـي           

درک پـديـده     .   نتيجـه بـه نـظـر مـيـايـنـد              
انقالب بعنوان يک پروسه اجتمـاعـي، و         
نه بعنوان يک امر فوري و خودبـخـودي،         
به ما کمک ميکند تا به اهميت پراتيک        
هر روزه خود آگاه باشـيـم و بـراي ديـدن               
اهــمــيــت عــمــل خــود و چــنــد و چــون               
تغييرات و تحوالت اجتماعي چشـم بـه         

به مـا  .  ريشه ها و اعماق جامعه بدوزيم 
کمک ميکند تا در شرايطي که جامـعـه          
آرام و ساکت بنظر ميرسد و چشم انـداز          
تحول انقالبي تاريک مـيـنـمـايـد امـيـد              
خود را از دست ندهيم و پراتيک انقالبي      

به مـا کـمـک        .   خود را بر زمين نگذاريم    
ميکند تا جايگاه پـراتـيـک خـود را در               
تــحــوالت پــيــچــيــده اجــتــمــاعــي بــهــتــر        
بشناسيم و تغييـرات الزم را بـه عـمـل               

 .آوريم
حسام الـحـمـالوي در ايـن نـوشـتـه               
کوتاه و در عين حال جـامـع و سـلـيـس               

خود شما را به ده سال پيش ميـبـرد کـه             
در آن اعتراضات توده اي بـا انـتـفـاضـه             
فلسطين در مصر شروع مـيـشـود و بـا             
شمردن فـاکـتـورهـاي اسـاسـي انـقـالب               
مصر و نقطه عطفهاي آن نشان ميـدهـد        
که چگونه ترس مردم مصر قدم به قـدم           

 ژانــويــه خشــم     ٢٥فــرو مــيــريــزد و در         
فروخفته کارگران و اقشـار زحـمـتـکـش            
منفجر مـيـشـود و انـقـالب عـظـيـم و                   
باشکوه مصر را به مردم مصر و تـمـام            
. انسانهاي دربند دنيا به ارمغان مياورد

انقالب مردم ستمکشيـده و زجـر ديـده            
ايران هم دارد مسير پر پيچ و خـم خـود            
را طي ميکند و يکي از همين روزهـا،           

 ٢٥ اکـتـبـري،        ٢٥ بهمني،    ٢٢در يک   
 مارسي، و يا اول مـاه مـه          ٨ژانويه اي،   

ي به بار خواهد نشست و رهايي انسـان          
جـنـايـت، و سـتـم مـذهـب،              ،   از کثافت 

ناسيوناليسم، و استثمار انسان از انسان 
را به مردم ايران و همه مردم جـهـان بـه              

 .ارمغان خواهد آورد
هــمــراه بــا حســام الــحــمــالوي بــه             
جزئيات انقالب مصر و تحوالتي که بـه        

 . ژانويه منتهي شدند دقيق شويم٢٥
*** 

انقالب مصر ده سال در حال 
 تکوين بوده است

 
 آدم نام مـبـارک       ١٩٩٠در سالهاي   

از حرفـهـاي   .   را به سختي پچ پچ ميکرد  
سياسي و جوک در مکـالـمـات تـلـفـنـي              

امسال، مـيـلـيـونـهـا        .   صرف نظر ميشد  
 روز، در حــالــيــکــه        ١٨مصــري بــراي     

شجاعانه به مصاف شليـک گـاز اشـگ           
آور و گلوله هاي پالستيـکـي و گـلـوـلـه               
هاي زنده توسط پليس ميرفتند، علـيـه        

مـردم  .   ديکتاتور فرتوت خود جنگيدنـد   
مصر ترسشان ريخته است اما اين يـک         

انقالب مصر، بجاي . شبه اتفاق نيافتاد
 ژانـويـه از آسـمـان آبـي              ٢٥اينـکـه در       

بيافتد، نتيجه يک پروسـه اسـت کـه در             
طول دهه قبل در حال جوشش بوده است 

يک واکنش زنجيره اي به اعتراضـات         –
  در هـمـبـسـتـگـي بـا          ٢٠٠٠پاييز سال   

 . انتفاضه فلسطين
حکومت مشت آهـنـيـن مـبـارک و           
شروع جنگ کثيف بـيـن رژيـم و شـبـه                

 بـه    ١٩٩٠نظاميان اسـالمـي در سـال           
. معني مرگ اعتراضات خيابانـي بـود       

تــجــمــعــات عــمــومــي و اعــتــراضــات          
خياباني ممنوع شد و اگر اتفاق افتاد با 

اسلحه گـرم عـلـيـه        .   سركوب مواجه شد  
اتـحـاديـه    .   اعتصابات بکار گرفـتـه شـد       

هاي کارگري تحت کـنـتـرل دولـت قـرار             
 .گرفتند

تنها بعد از اينکه انتفاضه فلسطين 
 شروع شـد، دهـهـا         ٢٠٠٠در سپتامبر   

هزار نفر از مردم مصر در اعـتـراض بـه            

احتماال براي اوليـن      –خيابانها ريختند   
با وجود اينـکـه ايـن      .   ١٩٧٧بار بعد از    

تظاهراتهـا در هـمـبـسـتـگـي بـا مـردم                  
فلسطـيـن بـودنـد، بسـرعـت بـعـد ضـد                  
رژيــمــي پــيــدا کــردنــد و پــلــيــس بــراي             
فرونشاندن اعتراضات صـلـح آمـيـز بـه            

اما رئيس جمهور بـعـنـوان        .   ميدان آمد 
يک موضوع تـابـو بـاقـي مـانـد و مـن                   

. بندرت شعارهاي ضد مبـارک شـنـيـدم         
بخـاطـر دارم کـه بـراي اولـيـن بـار کـه                     
تظاهرات کنـنـدگـان بصـورت تـوده اي             
عليه رئيس جـمـهـور شـعـار مـيـدادنـد                

، در جريان شورشهاي ٢٠٠٠آوريل سال 
پروفلسطيني در اطراف دانشگاه قـاهـره       

در حال نبرد با نـيـروهـاي مـنـفـور              .   بود
امنيت مرکزي تظاهرات کـنـنـدگـان بـه           

حسـنـي   :   " زبان عربـي شـعـار مـيـدادنـد           
 ."مبارک دقيقا مانند آريل شارون است 

 ٢٠٠٣با شروع جنگ عراق در مارس        
خشم مردم در ابعاد وسيعتري مـنـفـجـر          

 مصــري در     ٣٠٠٠٠بــيــشــتــر از     .   شــد
مرکز قاهره با پليس جنگيدند کـه طـي          
آن ميدان تحرير را مختصرا بـه تصـرف          
خود در آوردند و تابلو مبارک را به آتش     

 .کشيدند
صحنه هايي که توسط الـجـزيـره و         
ساير شبکه هاي ماهواره اي از شـورش         
مردم فلسطين يـا حـملـه رهـبـري شـده                
توسط آمريکا عليه عـراق پـخـش شـد             
الهام بخش فعالين در سرتاسر مصر شد 
تا ديوار ترس را خشت به خشت پـايـيـن           

 بود که مبارزان ٢٠٠٤در سال . بکشند
پرو فلسطينـي و ضـد جـنـگ جـنـبـش                 
کفايه را براه انداختند که رييس جمهـور        

 .و خانواده او را به مصاف طلبيد
با اينکه جنبش کفايه در ايجاد يک     
حرکت تـوده اي در مـيـان کـارگـران و                  
اقشار فقير شهري شکست خـورد، امـا          
استفاده آن از رسانه هاي اجـتـمـاعـي و             
اصلي به تغيير فـرهـنـگ سـيـاسـي در               

ميليونها مصري، در    .   کشور کمک کرد  
حاليکه در خانه هايشان نشسته بودنـد،       
ميتوانستند فعالين جوان شـجـاعـي را         
تماشا کنند کـه رئـيـس جـمـهـور را بـه                  
تمسخر ميگرفتند و پرچمهاي مزين بـه       
شعارهايي را به اهتزاز در مـي آوردنـد            

. که يک دهه پيش غير قابل تصـور بـود       
ــر          ــب ــام ــران در        ٢٠٠٦در دس ــارگ ، ک

بزرگترين کارخانه نساجي در خارميانه، 
در دلـتـاي نـيـل، وارد           "   محلـه " در شهر   

اين حرکت بـدنـبـال دو        .   اعتصاب شدند 
دهه آرامش در مبارزات صنعتي اتفاق      
افتـاد کـه در اثـر سـرکـوب و بـرنـامـه                     

 IMFتهاجمي نئوليبرال کـه حـمـايـت            
و بـانـک     )   صندوق بـيـن الـمـلـلـي پـول            ( 

بدنبال . جهاني را داشت بوجود آمده بود

به خيابان ميايند تـا اعـالم کـنـنـد کـه               
اعتـراض بـه وضـع مـوجـود فـقـط بـه                   

ديگـر  .   کشورهاي عربي محدود نيست   
اين مـردم، يـعـنـي مـردم اسـرائـيـل و                   
فلسطين و مصر و ليبي و سوريه به چـه         
زباني بگويند که با هم دشمني نداريـم،        
متحدين هـم هسـتـيـم و بـه هـم يـاري                   
ميرسانيـم، از هـم مـي آمـوزيـم و بـر                   
يکديگر تاثير ميگذاريم؟ به چه زبـانـي      
بگويند که دشمنان مشترکي از اسـالم         
منحط سياسـي تـا دولـت نـژادپـرسـت              
اسرائيل و حـامـيـان آمـريـکـائـي ايـن                 
دولت هـا و نـظـام هـاي فـاسـد حـاکـم                    
داريم؟ به چه زباني بگويند که با هـم و            
دسته جمعي داريم شروع قرن بيـسـت و          
يک را رقم ميزنيم و بـا هـم شـروع يـک                
ــرن را                     ــن ق ــم در اي ــخ مــه ــاري دوره ت
مينويسيم؟ به چه زبانـي بـگـويـنـد کـه              
حل مساله فلسطـيـن در گـرو تصـفـيـه              
حساب با مرتجعين حـاکـم در هـر دو              

 سوي ارتجاع است؟ 
انقالبات و اعتـراضـات و شـورش          
هــاي دو ســال اخــيــر در ادامــه هــيــچ               
بخشي از جـنـبـش هـاي بـورژوائـي و                  

. احزاب اپوزيسيون بـورژوائـي نـيـسـت          
عـلـيـه اسـالم       .   عليه هـمـه آنـهـا اسـت           

سياسي و فرقه هـا و احـزاب و دولـت                
هاي اسالمي، عليه محافظـه کـاران و          
ــه                  ــيـ ــلـ ــا در غـــرب، عـ ــرال هـ ــبـ ــيـ لـ
ناسيوناليست هـاي هـمـه جـا، عـلـيـه                
طرفداران نسبيت فرهنگي و عليه چـپ       

" . ضـدامـپـريـالـيـسـت       " هاي پرواسالم و    
زبان اين انقالبات و اعتراضات به طـور        
صريحي سوسياليستي و کمـونـيـسـتـي         
نيست و با اين ترمينولوژي ها خـود را          
بيان نکرده است، اما از همـيـن جـنـس             

بــراي آزادي و رفــاه و عــدالــت             .   اســت
دفـاع از حـرمـت و          .   اجتـمـاعـي اسـت      

عليه بـيـکـاري و        .   زندگي انساني است  
نداشتن امنيت شغـلـي و تـبـعـيـضـات              
مختلف اقتصادي و اجتـمـاعـي اسـت،          
عليه بيحقوقي و فشارهاي پـلـيـسـي و            
زندان و شکنجـه، عـلـيـه بـيـحـرمـتـي،                
عليه دخالت هاي پليسي و بـي ارج و             
قرب بودن اکثريت شريف و زحمـتـکـش        

عليه فقري است که هـمـه       .   جامعه است 
عليه پرت شـدن  . جا دهن باز کرده است 

از متن جامعه به حاشيه نـاامـن تـر آن             
در يک کالم عليه نظـام سـرمـايـه        .   است

داري و مصائب آن و عـلـيـه حـکـومـت              
نـفـس   .   هاي مرتجع و فـاسـد آن اسـت            

بروز اعتراضات به شکل انـقـالب نـيـز            
خود پديده اي از جنـس چـپ اسـت، از              
جنس مـبـارزه طـبـقـه کـارگـر و مـردم                  
محروم، نه براي رفرم هاي بورژوئي، کـه     

براي به زيـر کشـيـدن حـکـومـت هـاي                 
بورژوائي و ايجاد تـغـيـيـرات بـنـيـادي              

 . است
ــري               ــم تصــوي ــاک ــاي ح ــه ه ــان رس
ميدهند کـه مـنـافـع طـبـقـه حـاکـم را                   

اما ابـعـاد و گسـتـردگـي            .   برآورده کند 
اين اعتراضات و ماهيت حق طـلـبـانـه           
آنها چنان اسـت کـه حـتـي بـخـشـي از                  
رسانه هاي رسمي خود هيئـت حـاکـمـه           
ها نيز خود را ناچار يافته اند از زميـنـه       
هــاي اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي ايــن             
اعتراضات و خواست هاي بحـق مـردم         

و از طـرف ديـگـر مـديـاي          . حرف بزنند 
اجتماعي بر انحصار تمام عيـار راسـت        
بــر مــديــا پــايــان داده و روايــت خــود               
انقالبيون را به گوش طيف وسـيـعـي از           

خود مانيفست جوانـان    .   مردم ميرساند 
غزه قبل از هرچيز در مدياي اجتماعـي        
با استقبال مواجه شد و سپس به برخـي         

اينـجـا نـيـز       .   رسانه هاي حاکم راه يافت    
مردم پلي ميان خود ايجاد کـرده انـد و        
همـديـگـر را در سـراسـر جـهـان پـيـدا                    

از .   ميکنند و به هم يـاري مـيـرسـانـنـد          
هر نظر نقطه عطفي در تاريـخ بشـريـت           

  . معاصر شده است
پالتفرم هاي روشن سياسي 

 حياتي است 
مردم ابتکار را خيلي جاها بدسـت       
گرفته اند و ميخواهند تغييرات زيـر و         
رو کننده اي در زنـدگـي شـان صـورت               
گيرد اما عليرغم اينکه به يمن هـمـيـن          
انقالبات و اعتراضات از يک دهه قـبـل         
بسيار روشن تر و شفاف ترند اما هنوز        
به يک پرچم سـيـاسـي و فـکـري روشـن                

پالتفرم هـاي روشـن و         .   مجهز نيستند 
اصول استراتژيکي کارسازي راهـنـمـاي       

احزاب سياسي بانفوذي از     .   آنها نيست 
جنس کمونيسم کـارگـري رهـبـري ايـن             
اعتراضات را ندارند و اين نقطه ضعف       

و اين پالتفرم .   مهم اين جنبش ها است    
ها و استراتژي ها به حکم اين مبارزات 
فقط کشوري نيست، منطقه اي است و       

بايد جبهه هاي ايـن    . حتي جهاني است 
مبارزه عليه مذهب و اسالم سـيـاسـي،         
عليه ميليتاريسم آمريکا و اسـرائـيـل،         
عليه تئـوري هـا و تـوجـيـهـات دسـت                 
راستي را تعريف کرد و حول آن نـيـروي           

اين دوره   .   هرچه بيشتري به ميدان آورد    
ميتـوانـد و بـايـد دوره عـروج مـجـدد                  
کمونيسم ، کمونيسم کارگري و انساني      

. مارکـس و مـنـصـور حـکـمـت بـاشـد                 
بشريت بيش از هـر زمـان بـه آن نـيـاز                  

 ١١. دارد
 *٢٠١١ اوت 

انقالب مصر از زبان يکي 
 از فعالينش

 حسام الحمالوي  
 ترجمه حبيب بکتاش   

 
١٢از صفحه   ... از مانيفست جوانان غزه تا   

 

 حبيب بكتاش  

١٠صفحه    
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

درد بـس اسـت، اشـک          !   ديگر بس است  
بس است، رنج بس است، کـنـتـرل بـس             
است، محدوديت، توجيه هاي ناموجه،     
ترور، شکنجه، بهـانـه، بـمـبـاران، شـب             
هاي بيخوابـي، غـيـرنـظـامـيـان مـرده،              
خاطرات سيـاه، آيـنـده يـاس آور، حـال               
دردناک، سياست آشفته، سياستـمـداران      
خشک مغز، مزخرفات مـذهـبـي، بـس           

ما مـي گـويـيـم        !   زندان بس است  !   است
اين آينده اي نيـسـت کـه مـا         !   بس کنيد 

مـا مـي خـواهـيـم آزاد            !   مي خـواهـيـم     
مي خواهيم يک زنـدگـي نـرمـال         .   باشيم

 ايـنـهـا      . صلح ميخواهيم .   داشته باشيم 
 "انتظارات زيادي است؟

اينها جمالتي از مانيفست جوانـان      
گــوئــي .   غــزه در ژانــويــه امســال اســت         

جوانان غزه اين مانيفست را براي مردم       
تونس و مصر و ليبي و سوريه و بحرين         
و اسرائيل و حتي براي مردم آمريکـا و          

. و فرانسه و يونان نـوشـتـه انـد          انگليس  
کسي تصور نميکرد که تنها چند هفتـه       
پس از انتشـار ايـن مـانـيـفـسـت مـردم                
تونس به خيابانها بريزند و به حـاکـمـان           
تبهکار و سرکوبگري که زندگي آنها را        
نسل اندر نسل سياه کرده بودند بگويند       
درد و رنج و فقر و محروميت و زندان و         
شکنجه و سياسـتـمـداران خشـک مـغـز             

و چند ماه بـعـد هـمـيـن را          .   نميخواهيم
مردم مصر در ميدان الـتـحـريـر فـريـاد              
بزنند و سپس مردم ليـبـي و سـوريـه و               
بحرين و عراق و مـانـيـفـسـت جـوانـان                 
فلسطيني به فرياد اعتراض ميليون ها      
نفر در اين کشورها تبديل شود که خود        
براي پـايـان دادن بـه ايـن مشـقـات بـه                   
خيابانها ريخته اند و با قدرت ميگويند 

و امروز جوانـان غـزه پـژواک          .   بس است 
مانيفست خود را در ميان صدها هـزار        
نفر از مردم اسرائيل ديدند که ميگفتند 

چادر بـرپـا کـردنـد و         !   اينجا مصر است  
علـيـه سـيـاسـتـمـداران خشـک مـغـز و                   
مزخرفات يک دولت مذهـبـي سـرمـايـه          
داري بپاخـاسـتـنـد و خـواهـان عـدالـت                

يکـسـال و نـيـم قـبـل             .   اجتماعي شدند 
ازاين مانيفست، مردم ايران بـودنـد کـه          

پيشقراول اين انقالبات شدنـد و عـلـيـه            
حکومتي که در راس قـطـب تـروريسـم            
اسالمي قرار دارد و زندگـي غـيـرقـابـل            
توصيفي را بر مردم تحميل کرده اسـت         
بپاخاستنـد و خـواهـان سـرنـگـونـي آن                

خشم و نـفـرت عـلـيـه عـفـريـت                 .   شدند
سرمايه و تبعيضات و محروميت هاي      
آن در اعتراضات مردم يونان و فرانسه و 
اسپانيا و انگليـس نـيـز زبـانـه کشـيـده                

 . است
از ايران تـا کشـورهـاي عـربـي، از              
فلسطين تا اسرائيل، از فرانسه و يونـان        
تا اسپانيا مجـمـوعـه اي اسـت کـه بـا                 
حکومت ها و سيسـتـم هـاي سـيـاسـي              
متفاوت، جهانشمولي اين اعتراضات و 
ماهيت ضـد سـرمـايـه آنـهـا را نشـان                   

زمــيــنــه هــاي اجــتــمــاعــي         .   مــيــدهــد 
اقتصادي اين اعتراضات عليرغم همـه      
تفاوت ها و عليرغم اينکه چگونه خـود    
را بيان ميکنند، و يا ديـگـران آنـهـا را              

جوهر مشـتـرکـي     چگونه بيان ميکنند،    
سرمايه داري بـويـژه بـا تـعـمـيـق               .   دارد

بحرانش چـنـان زنـدگـي را بـراي مـردم                
مشقت بار کـرده اسـت، چـنـان طـبـقـه                 
کارگر و اکثريت محروم جـامـعـه را در            
چنگال کـثـيـف خـود مـچـالـه کـرده و                   
مخصوصا چنان حال و آينده نسل جوان 
طبقه کارگر را سياه کرده اسـت، چـنـان         
بار کمرشکن بـحـران خـود را بـه دوش               
مردم انداخته و فاصله اقليت ثروتمند و 
اکثريت فقير را در همه جا تشديد کـرده         
است و چنان فجايع سياسي و اقتصادي 
عميق و گسترده اي به بار آورده است که 
همه جا کاسه صبر مردم را لبريز کـرده          

در حاليکه دارائي سران حکومت . است
هاي فاسـد مصـر و تـونـس و ايـران و                   
اقليت طفيلي سرمايه دار سر بـه آمـار           
نجومي مـيـزنـد، اکـثـريـت مـردم ايـن                 
کشورها حتي قدرت خـريـد نـان خـالـي             

در .   براي سير شدن را از دست داده انـد          
کشورهاي اروپائي، که زماني بورژوازي 
به دولت هاي رفاه خود مينازيـد چـنـان           
در سه دهه اخـيـر بـه مـعـيـشـت مـردم                  
هجوم برده اند که ديـگـر تـحـصـيـل در              
دانشگاه هم کم کم بـه امـتـيـازي بـراي               

سـالـهـا    .   طبقات مرفه تبديل مـيـشـود       
است که در اين کشورها نيز نسل جـوان         
طـبــقــه کــارگــر، حسـاس تــريــن بــخــش           
جامعه، جز خشم و نفرتي تلنبار شده از 
سيستم، از حـکـومـت، از پـلـيـس، از                 

بخش اعـظـم     .   بازار، از مالکيت، ندارد   
جوانان حـتـي در غـرب هـم امـروز در                 
حسرت يک شـغـل مـعـمـولـي بـاثـبـات                
ميسوزند چه رسد بـه طـبـقـه کـارگـر و                

جوانـان ايـن طـبـقـه در کشـورهـاي بـه                   
اين خشم تـلـنـبـار        .   اصطالح جهان سوم  

شده بايد جائي منفجر ميشد و شـروع          
 . به انفجار کرده است

ده سال قبل مـنـصـور حـکـمـت بـه               
رســانــه هــا ســيــمــاى      :   " درســتــي گــفــت  

ايدئولوژيکى و معنوى واقعى جهان را       
روايـت خـود را       .   منعکس نـمـيـکـنـنـد        

ميگويند، روايت حاکم، روايـت طـبـقـه          
.  روايتى که بـدردشـان مـيـخـورد           .حاکم

ميليتاريسم، تروريسم، راسـيـسـم، قـوم         
پرستى، فناتيسم مذهبى و سودپرستى، 
در صدر اخبارند، امـا در عـمـق ذهـن               
اکثريت مردم دوران ما جاى محـکـمـى         

يک نگاه سـاده بـه دنـيـا، نشـان            .   ندارند
ميدهد که توده هاى وسيع مردم جهـان        
از دولــتــهــا و رســانــه هــا چــپ تــرنــد،               
نوعدوست ترند، صـلـح دوسـت تـرنـد،              
ــد،                ــرن ــد، آزاد ت ــرن مســاوات طــلــب ت

مردم در دو سـوى ايـن         .   آزاديخواه ترند 
کشمکش ننگين، تـمـايـلـي بـه سـواري             

 ." دادن به سران بورژوازي ندارند
و همانجا نوشـت کـه ايـن دورنـمـا              

صحنه به دو سـوى ايـن     .   محتوم نيست 
يک نيـروى سـوم،      .   جدال محدود نيست  

يک غول خفته، وجود دارد که ميتـوانـد         
اين دوره ميتواند، اگر    .   ورق را برگرداند  

اين غول بيدار شود، سر آغاز تـحـوالت         
مثبت و تحقق آرمانهايى در جهان باشد 
که بشريت در دهه هاى آخر قرن بيستـم         

کمتر از . ديگر از آن قطع اميد کرده بود
يک دهه پس از اين تـحـلـيـل درخشـان،             
اين غول خفته بيـدار شـده و تـودهـنـي               
محکمي به رسانه هـا و هـيـئـت هـاي                
حاکمه هـا و مـفـسـران و مـبـلـغـان و                     

چنان به . آکادميست هاي آنها زده است
آنها تودهنـي زده کـه رئـيـس جـمـهـور                 
آمريکا مجبور ميشود هيئت حـاکـمـه         
اين کشور را حالي کند کـه بـايـد بـهـار               

منظورش اين است که ! عربي را بفهمند
حمايت از بن علي ها و مبارک ها ديگر 
عملي نيست، مردم ديگر به مـا اجـازه         
هر غلطي نميدهند و اگـر ايـن دوره را              
نفهميم و همچنان به شـيـوه زمـخـت از             
ديکتاتورهاي در حال سـقـوط و نـظـام             
هــائــي کــه خــود بــه شــکــل گــيــري و                
تداومشان کمک کرده ايم، حمايت کنيـم     
ضربه محکم تري ميخوريم و کيسينجر 
اين استراتـژيسـت بـورژوا بـا اشـاره بـه                
سقوط حسني مبـارک، از فـروريـخـتـن            
ديوار برلين کمپ سـرمـايـه داري بـازار            

قــدرت ايــن   .   آزاد صــحــبــت مــيــکــنــد      
اعتراضات، که همه ميدانند هـنـوز در         
نقطه شروع خود قرار دارد، تا همينـجـا         

چنان محيرالعقول بوده است که رسـانـه        
هاي دست راستي را هم وادار کرده است 
به زبان ديگري حرف بزنند و حـتـي در             
انگليس که طغيان به شـکـل حـملـه بـه              
فروشگاهها خود را بروز داد از زمـيـنـه          
هاي اجتماعـي و حـملـه بـورژوازي بـه               
زندگي مردم و حاشيه اي شدن ميلـيـون        
ها نفر از مردم فقير و تـحـقـيـر هـرروزه           

. توسط پليس اين کشور صحبت کنـنـد   
ديگر نه تبيين ها و تئوري هـاي حـتـي            
دو سال قبلشان به دردشان ميخورد، نه       
درس هاي قبلي دانشـگـاهـي شـان، نـه             
تاکتيک هاي دو سال قبلشان و نه بـقـول        
حميد تقوائي سخنـرانـي هـاي دو سـال            

  . قبل روساي جمهورشان
 پايان تاريخ يا شروع يک تاريخ؟ 
امروز اگر اسرائيل در صدر اخـبـار         
جهان قرار گرفته است نه بخاطر بمباران 
مردم فلسطين توسط دولـت اسـرائـيـل           
بلکه بخاطر حضور صـدهـا هـزار نـفـره             

اگر حسنـي   .   مردم عليه اين دولت است    
مبارک در راس اخبار جهان است به اين     
دليل است که انـقـالب مـردم او را بـه                 

ــاه آورده اســت            ــه دادگ ــر       صــحــن  و اگ
کشورهـاي سـوريـه و لـيـبـي در صـدر                  
اخبارند نه به دليل بـده و بسـتـان هـاي               
دولت ها و جريانات ارتـجـاعـي بـلـکـه              
بدليل انقالب مردم عاصي از اين دولت 

و صرفنظر از اينکه هرکدام از . ها است
اين اعتراضات و فوران جـهـانـي خشـم            
مردم به کجا بينـجـامـنـد، بـه پـيـروزي              
برسد يا ميانه راه متوقفش کننـد، امـا        
تا همينجا چهره خاور مـيـانـه و شـمـال           
آفريقا و صحنه سياسي جهان را بشدت       

ــت           ــرده اسـ ــوض کـ ــال       .   عـ ــعـ ــک فـ يـ
سوسياليست مصري ميگويد جـنـب و        
جوشي که در ميان کارگران پا گرفته به        
معني اين است که انقالب بطور واقعي       

دوره اي کـه      .   در مصر شروع شده اسـت     
فقط توسط مفسران و ايدئولـوگ هـاي         
طبقه حاکم تاريخ نويسـي مـيـشـد، بـه              

حـاال  .   مردم سـپـري شـد       "   آهنين" دست  

تزهاي دانشـگـاهـي شـان را هـم بـايـد                  
ديوار برلين که فرو ريخت    .   عوض کنند 

پايان تاريخ را اعالم کـردنـد و گـفـتـنـد               
اکنون بـه    .   قبول کنيد.   دنيا همين است  

يمن مبارزه مردم در ايـران و مصـر و               
سوريه آقاي کيسينجر بايد اعالم کـنـد         

يـعـنـي    .   که ديوار برلين مـا فـروريـخـت         
تــئــوري هــاي پــايــان تــاريــخ آنــهــا هــم            
فروريخت و شروع يک دوره مهم تاريخي 

دوره اي کــه بــا        .   ديــگــر اعــالم گشــت     
انقالبات و اعتراضات وسـيـع تـوده اي           

دوره اي کـه نـقـطـه           .   شـروع شـده اسـت       
عطفي مهم در تـاريـخ بشـريـت را رقـم               

  . ميزند
پلي ميان فلسطين و اسرائيل، 

 پلي ميان همه مردم  
مانيفست جوانان غزه که سرشار از 
نــفــرت از حــمــاس و الــفــتــح و دولــت               
اسرائيل و آمريکا و سازمان ملل يعني 
مسببين وضعيت تيره و تار آنها است،       
در عين حال دراز کردن دسـت دوسـتـي            
بود به طرف مردمي که چند کيلـومـتـر          
آنطرفتر زير دست و پـاي نـتـانـيـاهـوهـا              

در هـفـتـه گـذشـتـه           .   دست و پا ميزننـد    
صدها هزار نفر از مردم اسرائيل به ايـن     
مانيفست پاسخ مثبت دادنـد و دسـت           

بــه شــيــوه    .   جــوانــان غــزه را فشــردنــد         
اينجا مصر " سمبليکي اعالم کردند که    

در واقع مبارزه مـا از هـمـان            و  ،  " است
جنس مانيـفـسـت جـوانـان غـزه اسـت،               
رنگ مذهب ندارد، عليه دولـتـي اسـت         

بـه  .   که شما را به خاک و خون ميـکـشـد          
خيابان آمدند تا درد مشـتـرک، دشـمـن           

" عربهـا "مشترک و سرنوشت مشترک با  
جالب است موقعي کـه      .   را اعالم کنند  

سرکوبگران در تونس مشغول سـرکـوب       
مصر بلند مـيـشـونـد و         مردم اند مردم    

موقعي کـه مـردم مصـر را سـرکـوب               
ميکنند مردم سوريه و ليبي دست بـه         

بـهـار   " انقالب ميزنند و زماني کـه از           
صحبت ميکنند مردم اسرائـيـل   "   عربي

  
 از مانيفست جوانان غزه 

 ...تا 
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