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 صفحات ديگر

تظاهرات مردم سليمانيه عليه جنايات دولت ترکيه و 
 جمهوري اسالمي

 
در دفاع از مردم :  تظاهرات جهاني٢٠١١سوم سپتامبر 

 کردستان عراق، عليه جنايات 
 !جمهوري اسالمي و دولت ترکيه
 ليست آکسيونهاى سوم سپتامبر    

 ١٠صفحه  
 

اطالعيه حزب کمونيست کارگري در حمايت از  مبارزه 
 مردم  در اروميه، تبريز و ميانه 

 ١٢صفحه  
 دادگاه و محاكمه عليه فعالين كارگري

 ١١صفحه  
 ٩اخباري از اعتراضات كارگري در ايران، صفحه  

ــهـــوري اســـالمـــي در           ــمـ جـ
مخمـصـه جـديـدي قـرار گـرفـتـه               

يک حکومت مستبد شبيه    .   است
خودش در ليبي سرنگـون شـده و          
متحد استراتـژيـکـش در سـوريـه           
روزهــاي آخــر حــکــومــتــش را             

جـمـهـوري اسـالمـي        .   ميگـذرانـد  

مانده است که چـه بـکـنـد و چـه                
هـمـچـنـان از       .   موضعـي بـگـيـرد      

بشــار اســد دفــاع کــنــد و مــردم            
سـوريـه را عـمـال امـپـريـالـيـســم                
بنامد يا موضـع عـوض کـنـد و             
خزنده شـروع بـه انـتـقـاد از اسـد                
کــنــد؟ هــر دو بــراي جــمــهــوري            

 
 بازتاب هفته

 سرنوشت ماموران امر به معروف 
 ياشار سهندي

 
 تازه ترين رويدادهاي منطقه

 محمد شكوهي   
 

 ماه رمضان ، ماه مبارك خدا
  مصطفي خوش سيما        

 
 خشکيدن درياچه اروميه فاجعه اي براي ميليونها نفر 

 گفتگو با محسن ابراهمي    

 
در ميان خبرهاي مربوط به ليبي يک خبـر         

و آن   .   شايد چندان مورد تـوجـه قـرار نـگـرفـت              
او را   .   درمورد عـبـدالـبـاسـط الـمـقـراحـي بـود               

ميشناسيد؟ او يک لـيـبـايـي مـتـهـم بـه بـمـب                    
 سـال    درگزاري در هـواپـيـمـاي پـان آمـريـکـن                  

.  نفر منجر شـد   ٢٧٠ است که به مرگ ١٩٨٨
او در اسکاتلند منطقه اي که هواپيما سرنگون        
شد، محاکمه شد و به مدت ده سـال در زنـدان              

البته او مدام دست داشتن در بمب گذاري        .   بود
را انکار کـرده اسـت و تـنـاقضـات زيـادي در                    
پرونده او وجـود داشـت کـه هـيـچـگـاه روشـن                     

حکومت محلي اسـکـاتـلـنـد در سـال           .   نگرديد
 با اين توضيح که او به دليـل ابـتـال بـه          ٢٠٠٩

سرطان پروستات چندماهي به عـمـرش بـاقـي            
نمانده، اجازه داد او بعد از ده سـال زنـدان، بـه                 

اين تصـمـيـم بـا مـخـالـفـتـهـاي               .   ليبي بازگردد 
زيادي در انگلستان و آمـريـکـا مـواجـه شـد و                 
دولت اسکاتلند متهم بـه مـمـاشـات بـا رژيـم                 

.  قذافي شد و بشـدت زيـر فشـار قـرار گـرفـت                   
مخالفين ميگفتند که  الـمـقـراحـي بـه دلـيـل                  
جنايت عظيمي کـه کـرده اسـت مـي بـايسـت                  

اين بطـور خـالـصـه          .   ميماند و در زندان ميمرد    
اما با عقـب رانـده شـدن رژيـم             .   سابقه خبر بود  

قذافي از تـريـپـولـي يـا طـرابـلـس، مـدافـعـان                      
بازگرداندن مقراحي به زندان و بويژه حـکـومـت          
آمريکا دوباره فعال شدند و تالششان ايـن بـود            
که المقراحي توسط دولت جديد ليبـي پـيـدا و             
دستـگـيـر شـود و بـراي گـذرانـدن بـقـيـه دوره                       
زندانش به اروپا يا حتي به آمريکا بـازگـردانـده           

 . شود
و تازه ترين خبر اين بـود کـه خـبـرنـگـاران                 
برخي رسانه ها محل اسکان المقراحي را پـيـدا     

هرچه انقالب در سوريه عميق تـر       
و گسترده تر ميشود سران جـمـهـوري          

. اسالمي بيشتر به لـرزه مـي افـتـنـد             
احمـد آوايـي نـمـايـنـده مـجـلـس                  سيد

آناليـن در     وگو با خبر اسالمي در گفت  

ارزيابي از عـمـلـکـرد وزارت خـارجـه              
دربــاره تــحــوالت ســوريــه و لــيــبــي              

نقـطـه اشـتـراک سـوريـه بـا              :   " ميگويد
هاي منطقه اين بـود کـه          ديگر انقالب 

آزادي و انــتـخــابـات واقــعـي در ايــن              

 
  قذافي و سراشيب اسدسقوطکابوس 

 
 ليبي به روايت چپ سنتي

 در حاشيه سخنان ناصر زرافشان 

محسن ابراهيمـي در     :   انترناسيونال
رابطه با خشک شدن دريـاچـه ارومـيـه           
همانطور که ميدانيد اعتـراضـاتـي از         
جانب بخشهايي از مـردم بـه جـريـان              

قبل از هر چيز توضيح دهـيـد         .   افتاده
 که چه اتفاقي دارد مي افتد؟ 

درياچه ارومـيـه    :   محسن ابراهيمي 
بزرگترين درياچه داخل ايران، دومـيـن    
درياچه شور جهان، بيستمين دريـاچـه        

 هـزار سـال       ۴۰۰.   بزرگ جهـان اسـت     
 هزار کـيـلـومـتـر         ۶عمر دارد و قريب     

 
ــيــبــي و              ــقــالب مــردم ل از ان
مبارزات گستـرده آنـان بـر عـلـيـه              
حکومت قذافي روايت هاي زيادي     

اين مبـارزات عـمـومـا       .   شده است 

ــکــار              مــورد حــمــايــت وســيــع اف
عمومي مردم و نيروهاي مـتـرقـي        

امـا در    .   جهان قرار گـرفـتـه اسـت         
هفته گـذشـتـه روايـت ديـگـري از               

 بهروز مهرآبادي

٤صفحه    

٧صفحه    

٣صفحه    

٣صفحه   ٥-٦صفحات   

 
 دنياي جان بولتون و دنياي

  دکتر سواير
 

 كاظم نيكخواه 

سيد علي خامنـه اي امسـال در           
سخنانش بمناسبت عيـد فـطـر تـمـام            
تالش خود را بکار بست تا وضـعـيـت         
خود  و حکومتش و اوضاع بـحـرانـي           

. مملکت را کامال عادي نشـان دهـد         

او با دستپاچگي و ترس سعي کرد بـه         
هر چـنـد جـرأت        .   همه چيز اشاره کند   

نکرد در مورد وضعيت سوريه حرفـي       
بزند، اما از انقالبات منطقه و شـمـال         
آفريقا گفت و ايـنـکـه ايـن تـحـوالت                

 
 !آخرين ترس ها و هذيانگويي هاي ديکتاتور مفلوک

 عبدل گلپريان 

 
 مخمصه جمهوري اسالمي و موقعيت اسالم سياسي

 
انقالب مردم سوريه بر عـلـيـه         
ديکتاتوري اسد بـا قـدرت ادامـه           

مقاومت و ايستادگي مـردم     .   دارد

در برابر سرکـوب هـاي وحشـيـانـه            
رژيم سوريه، تحسين همگان را بـر       

تاکـنـون سـيـاسـت        .   انگيخته است 
جمهوري اسالمي حمايت بي چـون      

 
 !جمهوري اسالمي و انقالب مردم سوريه

 محمد شكوهي   

١١صفحه    
٨صفحه    

 هادي وقفي

 اصغر كريمي  

٢صفحه    

  
 " سال پيش همسر من به قتل رسيد٢٢"

 ١٢فريده آرمان، صفحه 
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 !زنده باد سوسياليسم

١از صفحه    

وزيـر امـور     .   اسالمـي خـطـرنـاک اسـت         
خارجه جمهوري اسالمي اخيـرا گـفـتـه          

بشار اسد بايد در بـرخـورد بـا           است که   
مردم از شـيـوه هـاي احـتـيـاط آمـيـز                   
استفاده کند و در مقابله با معتـرضـان          
با سعه صدر بيـشـتـري رفـتـار کـنـد و                 
پــاســخــگــوي خــواســتــه هــاي مشــروع        

هـمـزمـان از اسـد هـم            !   مردمش باشـد  
يک نـمـايـنـده      .   قاطعانه دفاع کرده است   

آزادي و   مــجــلــس نــيــز گــفــتــه اســت            
انتخابات واقعي در سوريه وجود نـدارد    

. کـنـد     و اقليت بر اکثريت حکومت مي     
گفته ميشود که خامنه اي هم دسـتـور          
توقف حمايت از دولت سـوريـه را داده            

 . است
اين اظهارات قبل از هرچيز نشـان        
ميدهد که جمهوري اسالمـي مـتـوجـه          
شده است که کـار اسـد تـمـام اسـت و                  
بيش از اين نـبـايـد روي اسـب بـازنـده                 
شرط بندي کند و همه پل هـاي رابـطـه            
با حکومـت جـانشـيـن اسـد را خـراب                

تا همينجا هـم کـلـي کـار دسـت              .   کند
رابطـه اش بـا حـمـاس           .   خود داده است  

بخاطر ناهمخواني در رابطه بـا سـوريـه        
خراب شده و در کل منطقه بي آبروتر و         

و مهمتـر ايـنـکـه       .   منزوي تر شده است  
هر سيـاسـتـي جـمـهـوري اسـالمـي در                
پيش گيرد بطور قطع سـرنـگـونـي اسـد            
شکست بـزرگـي بـراي ايـن حـکـومـت               
خواهد بود و اين يکي از همه خطرنـاک          

ميتوان تصور کرد کـه فـرداي        .   تر است 
ــگــونــي حــکــومــت اســد، ســران             ســرن
حکومت چگونه مـقـابـل دوربـيـن هـا              
قرار ميگيرند و مـقـابـل مـوج شـادي              
مردم در ايران و در منطقه به چه روزي          
مي افـتـنـد؟ امـا مشـکـل جـمـهـوري                 
اسالمي اين است که عليرغم همه ايـن         

 ١٨٠مشکالت، نـمـيـتـوانـد چـرخـش             
درجه اي بـکـنـد و مـقـابـل اسـد قـرار                    

جمـهـوري اسـالمـي يـک رکـن             .   بگيرد
مهم اسالم سياسي در منطقـه اسـت و           

و اسـرائـيـل و        "   امپرياليـسـم  " مقابله با   
دفاع از دولت ها و جريانـات اسـالمـي           

. اســتــراتــژي آنــرا تشــکــيــل مــيــدهــد          
شــکــســت را بــايــد قــبــول کــنــد امــا               

. استراتژي اش را نميتواند تغييـر دهـد        

وگرنه کل بنيادهاي حـکـومـت بـه بـاد             
  . ميرود

 موقعيت اسالم سياسي 
 

با شـروع انـقـالبـات در مـنـطـقـه،                
ضربات سنگيـنـي بـه جـنـبـش اسـالم               
سياسي وارد شده است و بـا شـکـسـت             
اسد که يکي از پايگاه هاي مهم اسـالم         
سياسي است، ميخ بزرگـي بـه تـابـوت            
اسالم سياسي و مـتـحـدش جـمـهـوري             

ديگر مـولـفـه     .   اسالمي کوبيده ميشود  
هاي ضربه به جنبش اسالم سياسـي را          

 : ميتوان برشمرد
در عرض کمتر از يکسال در چنديـن          -

منـشـاء   کشور که به قول حميد تقوائي       
و مبدا و حياط خلوت اسالم سـيـاسـي           
است انقالباتي رخ داده است که اسـالم         

و نه تنها   .   سياسي درآن هيچکاره است   
هيچکاره است که اين انقالبات مقابـل       

  . آن است
مانيفست جوانان غزه که چند هفـتـه          -

قبل از انقالب تونس منتشر شـد و در         
واقع پرچم جنبش نوين و آزاديخواهـانـه     
اي در خود فلسطين اسـت، حـمـاس و             
الفتح و اسـالم سـيـاسـي را در کـنـار                   
دولت آمريکا و اسـرائـيـل و سـازمـان               
ملل بعنوان دشـمـنـان مـردم مـعـرفـي               

  . کرده بود
تظاهرات توده اي در اسرائيل که نـه           -

رنگ و بوي مذهبي و ناسيوناليـسـتـي          
که با شعـار سـمـبـلـيـک ايـنـجـا مصـر                   
است، عرض اندام کرد، هم سرنـوشـتـي         
مردم اسرائيل و فلـسـطـيـن و مصـر و               
تونس را تحکيم کرد و جبـهـه انسـانـي            
عليه جريانات ارتجاعي را در منـطـقـه         

  . بيشتر تقويت نمود
 در ايران که پيش درآمـد    ٨٨انقالب   -

همه اين انقالبات بود، انقـالبـي عـلـيـه            
مهمترين سنگر اسالم سياسي بود کـه        
بحران همه جانبه جمهوري اسالمـي را        

چنان تـعـمـيـق کـرد        .   بسيار تعميق کرد  
ــوري اســالمــي در                 ــه ــم ــه ســران ج ک
سرنگوني هر ديکتاتـوري در مـنـطـقـه            
  . آخر و عاقبت نزديک خود را ميبينند

در سطح جهاني، انقالبات مـنـطـقـه            -
اين تصوير دروغين را که ايـنـهـا امـت            

نسـبـيـت    .   اسالم انـد در هـم شـکـسـت            
مـدافـعـان    .   فرهنگي سکه يک پول شـد      

خــجــول اســالم ســيــاســي تــحــت لــواي          
بـي آبـروتـر      "   امـپـريـالـيـسـم      " ضديت با    

همبستـگـي جـهـانـي بـا مـردم              .   شدند
ايــران عــلــيــه حــکــومــت اســالمــي و            

همبستگي با ميليون ها مردم مصر و       
ليبي و تونس و سوريه و يمـن و عـراق             

عليه دولت هاي نيمه اسـالمـي و     ...   و  
  . سرکوبگر تقويت شد

سازش و بـنـد و بسـت دولـت هـاي                   -
غربي با دولت هاي اسالمي در منطقه       

تـوجـيـهـات قـبـلـي          ديگر . دشوارتر شد 
که اين دولـت    معلوم شد   .   کارائي ندارد 

ها بي اعتبارتر از آن هسـتـنـد کـه در                
غرب سعي کرده بودند افکار عمـومـي        

 . را با آن بار بياورند
با تعمين ايـن رونـد، دوره اي کـه               
توسط دو قطب تروريسم بيـن الـمـلـلـي            
شکل داده ميشد، به پايان خود نزديـک        
ميشود و با پايان اين دو قطبي، قطـب         
اسالم سياسي جايگـاه قـبـلـي خـود را              
تماما از دست ميدهد و اسالم سياسي       

فـي الـحـال بسـيـاري از            .   افول ميکنـد  
سنگرها را از دست داده است و کامـال         

. در موقعيت تدافعي قرار گرفته اسـت       
اين روندي است که تک تک دولت هـا و           
جريانات اسـالمـي را بـه پـايـان خـود                 

 . نزديک ميکند
جمهوري اسالمي اولين بازنده ايـن    

مـخـمـصـه جـمـهـوري          .   تحوالت اسـت   
سرنـگـونـي    .   اسالمي بسيار جدي است   

قذافي و قريب الوقوع بودن سرنـگـونـي         
اسد حکومت را در وحشـت عـمـيـقـي             

در ســطــح جــهــان و        .   قــرار داده اســت    
منطقه موقعيـتـش بشـدت تضـعـيـف             

مردم از سرنگوني حکومـت  . شده است 
هاي سـرکـوبـگـر بـه وجـد آمـده انـد و                    
اميدواري در صفـوف مـردم گسـتـرش           

. يافته و راه حل ها روشن تر شده اسـت          
انقالبات در عين حال ميخ ديگـري بـه          

بـا  .   در ايران بـود " اصالح طلبي"تابوت  
اين تحوالت اکنون سرنگوني طلبي بـه       
تنها گـفـتـمـان و راه حـل در مـقـابـل                     

 . جمهوري اسالمي تبديل شده است
دولـت هـا و احـزاب و جـريـانــات                
اسالمي براي بقاي خود دسـت بـه هـر             

امـا جـلـو رونـد         .   اقدامي خـواهـنـد زد      
. اضمحالل خود را نميتوانند بـگـيـرنـد         

توازن قوا به زيان اين جنبش در حرکـت        
سير قهقـرائـي کـه جـهـان را در               .   است

خود فرو برده بـود بـه پـايـان رسـيـده و                  
انقالبات سوت پايان قطعي آن دوره، و        
ورود به دوره جديد را بـه صـدا درآورده            

سوال مهم اين است که چه جنـبـش   .  اند
هــائــي بــه جــلــو صــحــنــه مــيــايــنــد و            
کمونيسم کارگري در چـه مـوقـعـيـتـي              
قرار گرفته اسـت و تـا چـه حـد آمـاده                  
است از اين موقعـيـت بـراي پـيـشـروي              

خود استفاده کـنـد؟ بـه ايـن سـوال در                 
فرصت ديگـري خـواهـم پـرداخـت امـا              
بطور مختصر ميتوان گـفـت کـه هـمـه             
شواهد حاکي از آن اسـت کـه در ايـران              
انــقــالب بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري        
اســالمــي بــار ديــگــر در دســتــور روز            
جامعه قرار ميگيرد، جـريـانـات مـلـي         
اسالمي و اصالح طلب حاشيـه اي تـر           
شده اند و جريانات سرنگونـي طـلـب و         
انقالبي و مشخصا حزب کـمـونـيـسـت           
کارگري در موقعيت بهتري قرار گرفتـه      

در سطح جهاني نيز اسالم سياسـي  .   اند
حالت تدافعي بيشتري بخود گـرفـتـه و          
زمينه ضربات بزرگ تر به اين جـنـبـش          

شرط پيشروي عـلـيـه      .   فراهم شده است  

اين جنبش اما قبل از هرچيـز در گـرو            
اين است که پيروزي هاي تا کـنـونـي و            
مولفه هاي مبارزه در شرايط جديـد را         
تبيين و تثبيت کنيم تا نيروي بيشتـري       
عليه اين جنبش به حـرکـت درآوريـم و             
تارگت هـاي مـبـارزه در ايـن دوره را                 

بيش از هـر زمـان        .   روشن تعريف کنيم  
ضروري است بـا افـکـار عـمـومـي در                
سطح بين المللـي کـار کـنـيـم و نـيـرو                  

حرف هاي زيادي براي گـفـتـن         .   بگيريم
داريم و گوش ها بيش از هرزمان بـراي          

ايـن دوره بـايـد        .   شنيدن آنها بـاز اسـت      
دوره عروج مجدد کمونيسـمـي نـويـن،           
کمونيسم کارگري و انساني مارکـس و        

 .*منصور حکمت باشد

 
مخمصه جمهوري اسالمي 

 ..و 
 

ــه  The Heraldبــه گــزارش       ب
دعوت بزرگترين اتـحـاديـه کـارگـري           

روزهاي چهـارشـنـبـه و        CUTشيلي  
 اوت در سـراسـر      ٢٥ و   ٢٤پنج شنبه   

. کشور اعتصاب عمومي اعالم شـد      
ها هزار نفر با حضور در خيابانها     صد

اعتراض خود رابـه قـوانـيـن نـابـربـر،               
نبود امکانات رفاهي و براي بـهـبـود         
قوانين کار و بازنشسـتـگـي و بـطـور             
خــالــصــه يــک زنــدگــي بــهــتــر اعــالم          

همزمان دانشجويان و دانـش       .   کردند
آموزان نيز با اعتصاب خود خـواهـان     
آموزش رايگان و هزينه کردن بيشـتـر        

. دولت در زمينه آمـوزشـي هسـتـنـد           
اين اعتصابات که از چند مـاه پـيـش        
آغاز شده است، فقط و فقط با بـاتـون     
و گاز اشک آور و بازداشت معترضين      

جواب گرفـتـه اسـت، ولـي تـا بـحـال                 
نتوانسته است مردم را مـتـقـاعـد بـه            
سـکـوت و خـانـه نشــيـنـي بـکـنـد و                    
برعکس هـر روز در حـال گسـتـرش               

ــوده اســـت     ــکـــي از             .   بـ ــر روي يـ بـ
هايي که دانشـجـويـان حـمـل             پالکارد

ــه چشــم                 ــد ايــن شــعــار ب مــيــکــردن
در کـوبـا مـن مـيـتـوانـم              :   " ميـخـورد  

آمــوزش رايــگــان داشــتــه بــاشــم، در          
ــي چــي      ــل ــي ــان   "   ؟؟؟. . .    ش دانشــجــوي

ميگويند مصمم هستند اعتراضـات     
شان را تا دستيابي به مـطـالـبـاتشـان           

هم اکنـون کـه کـارگـران         .   ادامه دهند 
نيز با حضور وسيع خـود بـه مـيـدان              

ــده ــن                  آم ــرود اي ــي ــار م ــظ ــت ــد، ان ان
تر بشود و فشـار         اعتراضات گسترده 

 .را بر دولت افزايش دهد
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کردند و توانستند به خانه او راه يابند و         
معلوم شد  .   با خانواده اش گفتگو کنند    

که المقراحي آخرين لحظات زندگيش را 
ميگذراند و آشکارا در حالت کما و در         

کـمـپـيـن گـران        .   آستانه مرگ قرار دارد    
از "   ميت رومنـي  " مزبور و در راس آنها      

چهره هاي شاخص جـمـهـوري خـواهـان            
آمريکا با اين وجـود بـر مـوضـع خـود                
پافشاري کردند و گـفـتـنـد او بـايـد در                 

جان بولتون نماينده سـابـق   .   زندان بميرد 
ــکــا در ســازمــان مــلــل گــفــت                 آمــري

المـقـراحـي بـايـد بـه اعـدام مـحـکـوم                   " 
و .    نفر را کشـتـه اسـت       ٢٧٠او .  ميشد

حـتـي   .   تنها ده سال در زندان بوده اسـت       
به حساب رياضي براي کشتن هر نفر او    

ايــن .   دو هــفــتــه در زنــدان بــوده اســت            
هستند کسان  . "     بهيچوجه کافي نيست  

ديگري در کمپين براي جـانـبـاخـتـگـان            
هواپيماي الکربي که با همين اسـتـدالل        
در تمام سالهاي اخـيـر خـواهـان حـکـم               

ايـن يـک     .   اعدام براي مقراحي بوده انـد      
برخورد منطقي و ساده و سـرراسـت بـه            

مــنــطــق جــنــايــت و         :   جــنــايــت اســت    
منطق قصاص و عـقـوبـت و         .   مکافات
منطق اينکه باالخره کسـي کـه         .   انتقام

جنايت کرده نبايد آب راحت از گلويـش        
 . به اين باز ميگردم. پايين رود

اما در همين رابـطـه يـک بـرخـورد              
ديگر را نيز شاهد بوديم که انگيزه مـن          
براي نوشتن اين يادداشت ايـن بـرخـورد          

که Jim Swireدکتر جيم سواير      .   بود
را در بـمـب گـذاري          "   فـلـورا  "دختر خود  

الکربي از دست داده اسـت و يـکـي از               

کمپين گران الکربي است که تالش کرده 
است تا حقيقت روش شـود، مـيـگـويـد            

المقراحي را بايـد راحـت گـذاشـت کـه              " 
بدون تحقير و با منزلت لـحـظـات آخـر             

من فکر ميکنم با . زندگيش را بگذراند
توجه به تمام مراحلي که او گـذرانـده او           
بايد در کنار خانواده اش در تريپولي در 

فکر بازگراندن او در ايـن  .  آرامش بميرد 
ايــن .   شــرايــط بســيــار وحشــيــانــه اســت      

شخص تقاضاي تجديد نظر در حکمش      
را پس گرفت تا بتواند در کنار خانـواده         

او حق دارد در روزهاي آخـر        .   اش بميرد 
دکتـر سـوايـر      . "   عمرش در آرامش باشد   

در اشاره به اينکه خانواده مقراحي گفته 
اند شرايط ليبي باعث شده است کـه او          
به دارو و دکتر دسترسي نداشته بـاشـد،         

من دوست دارم در اين لـحـظـات          " گفت  
سخت و بي دارويي به او کمک کنم امـا      
با توجه به  پيچيدگي اوضاع نـمـيـدانـم            
اين امکان برايم وجود خواهد داشت يـا        

 " نه
با خوانـدن ايـن جـمـالت اشـک در               

شما چظور؟ دکتر . چشمان من جمع شد
سواير هم مثل من و شما نميداند که آيا 

 نفر و از ٢٧٠واقعا اين شخص قاتل آن 
و .   جمله دختر عزيز او بوده است يـا نـه          

يک احتمال را اين ميدهد کـه او قـاتـل              
اما او بر خالف شيوه اي که طـي         .   است

قرون و اعصار رايج بوده است، خواهـان    
. خواهان قصاص نـيـسـت   .   انتقام نيست 

مــيــگــويــد ايــن شــخــص حــق دارد در             
لحظات آخر زندگيش تحـقـيـر نشـود و            

.  مثل يک انسـان، بـا مـنـزلـت بـمـيـرد                 

: منطق او هم سـاده و سـرراسـت اسـت              
مقراحي چه قاتل چه بي گناه يک انسان        

مقراحي در اين شـرايـط خـطـري           .   است
او در حـال مـرگ         .   براي جامعه نيسـت   

است و فکر انتقام گيري از او وحشيانـه         
او سزاوار اينست که مثل انسـان        .   است

لحظات آخر زندگيش را بگذراند و بدون 
تحمل تحقير و مجازات و انتقام گيـري        

  . بميرد
 کدام نگاه و کدام منطق؟ 

من دکـتـر سـوايـر و افـکـار او را                   
نميدانم او دقيقا چگونه بـه       .   نميشناسم

اين سادگي دارد خـالف جـريـان حـرف             
هضــم بــرخــوردهــاي او بــراي        .   مــيــزنــد

ميليونها نفر در سراسر جهان که انديشه 
هايشان را از رسانه هـا و تـبـلـيـنـغـات                
حاکم گرفته اند، سخت و غيـر مـمـکـن           

يـک  !   يک قاتل و مرگ با منزلت؟.   است
دراز کــردن دســت      !   قــاتــل و آرامــش؟      

 ! دوستي و محبت به سوي يک قاتل؟
براستي کداميک منطقي تر اسـت؟      
کسي که قتل و جنايت کرده آنهم در اين 
ابعاد باور نکردني منطقي بنظر ميرسد 

و تــازه جــنــاب     .   کـه در زنــدان بــپـوســد        
سناتور آمريکائي اگر ميتوانست او را       

 بار به شيـوه جـمـهـوري اسـالمـي           ٢٧٠
زيرا او قاتل اسـت  و          .   قصاص ميکرد 

زيرا عدالت در مورد . حقش همين است
قربانيان او بايد رعايت شود و قاتل بايد 
اعدام شود يا در بهترين حالت در زندان 

اين منطق حاکم بر تمام جوامع     .   بپوسد
تاکنوني بوده اسـت کـه هـنـوز هـم در                 

عـريـان   .  بسياري از کشورها حاکم است 
ترين و سرراست ترينش را هم جمهـوري     

اسالمي بر اساس قوانين اسالمي پياده 
ميکند و ميگويد قتل در بـرابـر قـتـل،            
چشم در برابر چشم، و دسـت در بـرابـر               

. و آنرا سر راست عملي ميـکـنـد   .   دست
خيلي ها خشونت جمهوري اسـالمـي و         
طالبان و امثالهم را قبول نـدارنـد ولـي            
هنوز به مجازات مجرم و قاتل تـاکـيـد       

يعني منطق و نحوه حرکتشان بر . دارند
 . اساس مجازات و انتقام است

اما منطق ديگري هـم وجـود دارد          
که همان است که اينجا دکتر سواير آنرا 

اين نحوه برخورد را     .   نمايندگي ميکند 
شايد بشود منطق اجتماعي يا انسانـي       

اساس اين حرکـت بـر انـتـقـام            .   نام نهاد 
بلکه اساس آن بـر ايـنـسـت کـه            .  نيست

جامعه بايد از خشونت و جنايت مصون 
جنايتکار نبايد بتواند .   نگه داشته شود 

اما در عـيـن حـال        .     بيشتر جنايت کند  
بايد تالش کرد او را اصـالح کـرد و از             

بايد تالش کرد . جنايت کردن باز داشت
ريشه هاي جنايت کاري را شناخت و آن 

در ايـن مـنـطـق         .   ريشه ها را خشکـانـد     
اعدام و حبس ابد معنايي ندارد زيرا راه 

. را بر اصالح جامعه و فـرد مـي بـنـدد             
زيرا جامعه و مردم و قربانيان از انتقـام         

بلکه بر عکس انتقام و     .   نفعي نمي برند  
اعدام و قصاص و کشتار و حبس ابد و      
تحقير و مجازات مجـرمـيـن راه را بـر              
ادامه زنجير وار قـتـل و جـنـايـت بـاز                  

تاريخ جوامع کنونـي شـاهـد        .   ميگذارد
جوامعي که بر تحقير و   .   اين مدعاست 

تــوهــيــن و ســرکــوب و ســتــمــگــري و              
محروميت اکثريت مردم استوارند و از    
نظر ما ريشه تمام جرم و جـنـايـات در               

 . همينجاست

براستي شما خوانندگـان چـه فـکـر           
ميکنيد؟ از اينکه قـاتـلـي عـقـوبـت و               
مجازات نشود و مثال در جايي آرام بـه     
مطالعه و آموزش مشغول باشد ناراحت 
نميشويد؟ حتي اگر بدانيد که او ديـگـر       
قاتل نيست و نـخـواهـد بـود؟ آيـا اگـر                 
بجاي دکـتـر سـوايـر بـوديـد کـه دخـتـر                   
نازنينتان را روي هوا وحشيانه کشـتـار         
کرده بودند، بازهم حاضر بوديد به کمک  
قاتل بشتابيد؟ اين سوالي است که بايد      

تـا مـعـلـوم       با جسارت به آن جـواب داد          
شود که هرکس کجا ايستاده است و تا چـه           
حد به منطق دنياي غيـر انسـانـي کـنـونـي               

 .آلوده است
ظاهر قضيه اينست که بـحـث بـر سـر             

بر سر  .   اختالف بر سر مساله مجازاتهاست    
ابـد  مخالفت يا موافقت با اعدام و حـبـس           

اما بنظر من مساله بسيار از اين . است
حقيقت اينست که بحث بر . فراتر ميرود

دو نـوع جـهـت        .   سر دو نوع تفکر اسـت     
گيري اسـاسـا مـتـفـاوت و دو دنـيـاي                   

ايـنـکـه کسـي خـواهـان           .   متفاوت است 
انتقام و عقوبت و قصاص باشـد، او را           
به يک سنت طبقاتي وصل ميـکـنـد، و           

دکتر سواير بـه بـهـبـود          کسي که مثل    
جامعه و فرد مـي انـديشـد و در پـي                
انتقام نيست به سنت طبقاتي ديگـري       
تــعــلــق دارد کــه مــدرن و انســانــي و              

حـتـي اگـر خـود         .   سوسياليستي است 
از نـظـر مـن دنـيـا            .   دقيقا اينرا ندانـد   

عميقا و وسيعـا بـه نـگـاه و بـرخـورد                 
دکتر سوايـر نـيـاز دارد تـا از تـاريـخ                  

شـمـا   .   توحش خود کامال عبـور کـنـد       
 * چه فکر ميکنيد؟

 ... دنياي جان بولتون و 

کشور وجود ندارد و اقليت بر اکثـريـت         
بهترين گزينه بـراي      .کند  حکومت مي 

سوريه اصالحات داخلي در اين کشـور       
ولي متأسفانه حکومت سـوريـه      .   است

آنـان خـيـلـي       .   دير وارد اصالحات شـد     
 از ايــنــهــا بــايــد اعــتــراضــات              زودتــر

چــراکــه  .   شــنــيــدنــد    مــردمــي را مــي      
ها از حـکـومـت ايـن کشـور در                انتقاد

ابتدا با هـدف اصـالحـات بـود و اگـر                
سوريه زودتر از اينهـا بـا مـردم کـنـار               

 ".. . رسـيـد    آمد به اين وضعيت نمي      مي
عضـو کــمــيــســيــون امــنــيــت مــلــي و          
: سياسـت خـارجـي هـمـچـنـيـن گـفـت                

واقعيت اين است که حمايـت مـطـلـق           " 
چـراکـه   .   ما از سوريه کار درستي نبـود      

مــردمــي کــه در ايــن کشــور عــلــيــه              
کـردنـد مـردم         حکومت تظاهرات مـي    

ــد و حــرکــت              ــودن ــنــي ب ــدي هــاي    مــت
هـرچـنـد    .   جـوش بـود       اعتـراضـي خـود     

هــا را      آمــريــکــا و غــرب مــعــتــرض          

تحريـکـت کـرده و بـا ارسـال اسـلـحـه                   
سمت و سوي خـاص خـود را بـه ايـن                 

وي در خصــوص        .تــحــوالت دادنــد     
عملکرد وزارت خـارجـه در خصـوص           

ايـران  :   تحوالت ليبي هم اظهار داشـت     
قصد همکاري با انقالبـيـون لـيـبـي را             
داشت ولي خود آنها اين هـمـکـاري را          

 ."نپذيرفتند
ــي              اظــهــارات ســيــد احــمــد آواي
نماينده وعضو کميسيون امنيت ملـي      
و سياست خارجي رژيـم در مـجـلـس،            
زبان حال اظهـارات سـوزنـاکـتـر سـران             
رژيـم اسـالمــي در خصــوص انــقــالب           

هـمـيـنـکـه او بـه           .   مردم سـوريـه اسـت      
دولــت مــتــبــوعــش و       "   اشــتــبــاهــات " 

همچنين توحش دولت بشار اسد عليه      

مردم انقالبي سوريه اعتراف ميکـنـد،       
معلوم است که سران اصلي حـکـومـت         
اسالمي سيل بـنـيـان کـن انـقـالب را                

سـران  .   عميق تر از اينها حس کرده اند      
حکومت اسالمي در تاريخ مناسبـات      
ــا ارســال                    ــه، ب ــم ســوري ــا رژي خــود ب
کمـکـهـاي مـالـي، نـظـامـي و حـتـي                   
فرستادن تيمهاي ترور و آدم کش عليه        
مردم انقالبي سـوريـه، از ارائـه هـيـچ               
گونه اقدامي براي سرپا نـگـاه داشـتـن             

در .   رژيم بشار اسد فرو گزار نکرده انـد       
حاليکه نماينده رژيـم در مـجـلـس در             
قبال ادامه حيات حکومتي هم جنـس        
حکومت متبوع خود اينگونه با يـاس       
و نا اميدي شکوه مي کند، پـيـداسـت           
که سران جنايتکار حکومت اسـالمـي        
با مشاهده اوضاع سوريه پـايـان عـمـر           

اين نـمـايـنـده       .   خود را نظاره مي کنند    
رژيم در بـخـشـي از اظـهـاراتـش مـي                 

ــد  ــا            :   " گــوي ــران قصــد هــمــکــاري ب اي
انقالبيون ليبي را داشت ولي خود آنها        

بـعـيـد    " .     اين همکاري را نـپـذيـرفـتـنـد         

نيست که حـکـومـت اسـالمـي وقـتـي              
سراشيبي حکومت قذافي را بو کشيـد       
به انقالبيون ليبي پشنهاد کـمـک داده           

اما چه کسي حاضر است نـنـگ   .   باشد
همکاري با حکومت منحوسـي مـثـل       
جمهوري اسـالمـي را در ايـن دنـيـاي               
وانفسا که همه کس از ايـن حـکـومـت            
نفرت دارد بپذيرد؟ آنچـه خـواب را از            
چشــمـــان ســـران و آيـــت اهللا هـــاي                 
ميلياردر حـکـومـت اسـالمـي ربـوده،            
انقالب در کشورهاي عـربـي و شـمـال            

حتي اگر اين جنايتکـاران    .   آفريقا است 
از سر مصلحت و مـنـفـعـت سـيـاسـي               
براي تداوم نظامشان قصد همکاري بـا     
انقالبيون ليبي را هـم مـي داشـتـنـد،              
پاسخ دندانشکن  و دست رد بر سـيـنـه           
رژيم اسالمي از سوي آنان گويـاي ايـن         
اسـت کــه نــمـي شــود بــه حــکــومــتــي             
پوسيده که خود در حال سـرنـگـونـي و             

چــنــيــن  .   افــتــادن اســت تــکــيــه کــرد          
اظهاراتي از سوي عضو امنيت مـلـي         
و سياسـت خـارجـي رژيـم، نـيـازي بـه                 

تحليل و بررسي براي نشان دادن و يـا          
پيش بيني کردن سرنگوني رژيم بشـار        

نزديکـتـريـن حـامـي رژيـم           .   اسد ندارد 
بشار اسد يعني حکومت اسالمي کـه        
سرمايه و هستي مردم را بـراي سـرپـا            
نگه داشتن اين حکومت بکار گـرفـتـه          
و جامعه اي را در فقر و فالکـت اسـيـر             
کرده است، اکنون شکست و نـاکـامـي          
در قبال حمايتهايش از رژيم سوريـه را         
از زبان يکي از نمايندگانـش اعـتـراف          

اظـهـارات بـخـوبـي گـويـاي            .   ميـکـنـد   
شمارش معکوس براي رفتن حکومـت   

هشدار و نگرانيهاي احـمـد       .   اسد است 
آوايي عميق تر و دردناکتر از آن اسـت          
که او در اين مصاحبه اظـهـار داشـتـه             

با سرنگوني حکومت بشار اسد     .   است
توسط مردم انقالبي سوريـه، ضـربـات         
نــهــايــي بــر پــيــکــر تــرک خــورده رژيــم           
اسالمي توسط  مردم انقـالبـي و بـپـا             

ايـران بسـيـار مـحـتـمـل تـر و                 خاسته   
 .*آسانتر خواهد بود

 

 
 ... قذافي و سقوطکابوس 

١از صفحه    
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لـيـبـي    رويداد هاي چند ماهه گذشتـه        
توسط آقاي ناصر زرافشان از تلويزيـون       
پيام افغان منتشر شـد کـه بـيـشـتـر بـه                

اما در گرماگرم   .   شوخي شباهت داشت  
نبرد هاي خونيني کـه بـراي ريشـه کـن              
کردن باقيمانده رژيم قذافي جريان دارد        
و در هنگـامـه بـازگشـايـي زنـدانـهـا و                  
نمايش صحنه هاي کساني کـه بـدسـت         
نيروهاي قذافي مورد شکنجه، تـجـاوز        
قرار گرفته و به قتل رسيده انـد، بـعـيـد          
بنظر برسد که اگر حتي يک نفر  از مردم 
ليبي صحبت هاي آقاي ناصر زرافشـان       
را بشنود و بفهمد، بتواند به اين شوخي  

از مصاحبه ايشان مـي     .   دردناک بخندد 
توان نتيجه گرفت که مردم ليـبـي بـايـد            
معمر قذافي، خاندان و همکارانش را به 
قصر هاي خود برگردانند و از مبارزات       
خود بر عليه ديکتاتوري و فقـر اظـهـار           

آقاي زرافشان مصاحبه . پشيماني کنند
خود در مورد اوضاع ليـبـي را بـا ايـن               

ليبي مورد تجاوز : "جمله آغاز مي کند
آشکار ناتو قرار گرفت و کامال بديـهـي         
است که مطامع امپرياليستي در پـس         

انقالبي در کـار  . "   اين تجاوز نهفته است   
جنبش عظيم مـردم بـر عـلـيـه             .   نيست

فقر، استثمار و خفقان و سرکوب در کار 
اصـال مـردمـي کـه بـر عـلـيـه                 .   نيسـت 

حکومت عشيره اي قـذافـي بـرخـاسـتـه            
هواپيما هاي  " اند، در کار نيستند بلکه      

ناتو و مامورين اطالعاتي انگليسي و       
فرانسوي و يک مشت سـلـطـنـت طـلـب              
فاسد که چهل سال پيش بعد از سـقـوط          

، " ملک ادريس پناه برده بودند به ايتاليا      
ما که از آنچه بـا بـيـشـرمـي            " هستند و   

بعضي آنها را انقالبيون لـيـبـي خـطـاب         
هر چه . مي کنند، صحنه جنگي نديديم

رسانه هـاي غـربـي نشـان دادنـد، يـک                 
مشت  آدم غير حرفه اي، مشخص، آدم 
بيکاره عقب چند تا وانـت کـه بـه هـوا                

جنگي وجود نداشـت  .  شليک مي کردند 
. " و مردمي در کار نبودند که بجنگـنـد        

تئوري انـقـالب را بـايـد از دکـتـر                 .   بله
به نظر ايشان انقـالب     .   زرافشان آموخت 

را آدمهاي حرفه اي که اصال شغل آنهـا         
انقالب کردن است انجام مي دهنـد کـه          
همگي کـار درسـت و حسـابـي دارنـد،               
عقب وانت هم نمي ايستنـد، بـلـکـه بـا              
ماشين هاي شخصي خود و يا با قطـار         
و اتوبوس به محل انقالب تشريف مـي        

تيراندازي هوايي نکرده بلکـه بـا        .   آورند
دقت و حوصله و کـامـال حسـاب شـده              
هدف گيري و تيراندازي مـي کـنـنـد و              
يادشان نمي رود که در هنگام استـفـاده         

 .  از اسلحه، دستکش بپوشند

چـپ  .   اين ديدگاه البته تازه نـيـسـت    
سنتي همه چيـز را بـا يـک دو قـطـبـي                   
امپرياليسم و خلق توضيـح مـيـدهـد و            

. قادر به ديدن مبارزه طبقـاتـي نـيـسـت         
اين گرايش را در بـرخـورد بـه خـيـزش                 

 در ايران توسط بـرخـي       ٨٨انقالبي سال   
فرقه هاي منزوي ديده ايم کـه چـگـونـه             
تــمــام مــبــارزات مــردم را بــه حســاب            
جناحهـاي حـکـومـت گـذاشـتـنـد و بـه                  

ايـن نـوع     .   موضعي ارتجاعي افـتـادنـد      
گرايش را از جانب جرياناتي از قـبـيـل             
اس دبليو پي انگيس ديده ايم که چگونه 

خميني و " ضد امپرياليستي"از موضع 
. بن الدن و حسن نصراهللا دفاع ميکـنـد        

آقاي زرافشان انگيزه رويداد هاي اخـيـر        
:   " ليبي را چنين تـوضـيـح مـي دهـنـد              

طبيعي است که ايتاليا با اون اقتـصـاد          
ورشکسته و از نفس افـتـاده اش دنـدان            

طبيعي اسـت   .   تيز کرده براي نفت ليبي    
که آمريکا و بقيه متحدان غربيش براي 
اورانيوم چاد که تنها راه دسترسي بهش       

ايشان ." ليبي هست، دندان تيز کرده اند
همه کس و همه چيز را ديـده انـد بـجـز                
مردمي را که در همان قدم اول صـدهـا           
هزار نفره به خيابان آمدند و چندين شهر 

اگر . را از دست رژيم قذافي خارج کردند
ايشان اخبار ليبي را از اوايل زمسـتـان          
گذشته با چشم باز و نه با عينـک سـيـاه        
چپ سنتي تعقيب مي کرد مي دانست       
که آغاز ايـن انـقـالب تـظـاهـرات هـاي                
بزرگي بود که بـر عـلـيـه خـفـقـان رژيـم                  
قذافي در شهر هاي مختلف ليبي به راه 

طرح منطقه ممنـوعـيـت پـرواز         .     افتاد
 اسـفـنـد    ۲۹توسط سازمان ملل از روز      

 به اجرا درآمد که مردم بخش هايي     ۸۹
از کشور را از دست ارتش قذافي بيـرون      
آورده بودند، شهر بنغازي و چـنـد شـهـر            
ديگر در تصرف نيروهاي مردمي بود و 
نبردهاي بزرگي بين شورشيان و ارتـش        

و .   تا دندان مسلح قذافي در جريان بـود       
تازه زير فشار افکار عـمـومـي و مـردم             
بود که غرب به فکر دخالت در اوضـاع          

 . افتاد
چپ سنتي، راست غير سنتي 

 است
ما تـازه دارد      "   امپرياليسم" منتقد  

دخالت ايتاليا و غرب را در ليبي کشف 
او نمي داند که ايتاليا تا شـش       .   ميکند

ماه قبل بزرگترين شريک تـجـاري رژيـم          
قراردادهاي پرسودي توسط .   قذافي بود 

شــرکــت هــاي بــزرگ چــنــد مــلــيــتــي و           

ايتاليائي بسته شده بود و پس از اوليـن        
موفقيت هاي مردم ليبـي  در مـقـابـل              
ارتش قذافي، ارزش سهام ايـن شـرکـت           
ها سقوط فاحشي کرد و بحران اقتصاد       

آقــاي .   ايــتــالــيــا خــيــلــي جــدي تــر شــد         
زرافشان نمي داند که بين رژيم قذافي و        
اتحاديه اروپا قرارداد امـنـيـتـي امضـا           
شده بـود تـا مـانـع ورود پـنـاهـجـويـان                   
آفريقايي به اروپـا شـود و مـدرنـتـريـن                 
تجهيزات امنيتـي تـوسـط کشـورهـاي           
اروپايي به ارتش ليبي فروخته شده بـود         
و دســت و دلــبــازي ژنــرال قــذافــي در               
واگـذاري قــرار دادهــاي اقــتــصــادي بــه          

 .شرکت هاي اروپائي زبانزد همه بود
قذافي : "     دکتر زرافشان مي گويد 

. يک نظامي قدرت طلب و مقتدر، قبول
رژيم او هم يک رژيم هم عشيره اي و هـم     

يـک  .   مبتني بر در آمد قابل توجه نـفـت     
معجون پيچيده اي ازش درست ميـشـه         

اگر قذافـي ايـن مـدل         .   که هر چه هست   
هست، جامعه ليبي هم يک جامعـه اي         
است که مثل آلمان و انگليس و فرانسه        

بــا .   يــک جــامــعــه عشــايــريــه      .   نــيــســت
و قـذافـي درسـت        .   مختصـات خـودش    

. نمايـنـده آن جـامـعـه عشـايـري اسـت                
قذافي عقب مانده نماينـده آن جـامـعـه            

بايد به هـم بـخـورنـد         .   عقب مانده است  
. " ولي هماهنگي طبيعي بـا هـم دارنـد          

بله اين همانجايي است که تمام چپهـاي     
سنتي در اين دوره به آن ميرسـنـد و آن             

معلوم نيسـت کـه     .   يک خط راست است 
ايشان بر چه مبنائي جامعـه لـيـبـي بـا             
بيش از شش ميليون جمعيت را عشيره  
اي ارزيابي مي کند آنهم در کشوري که        
اقتصاد آن بر گرده کارگر صنعتي نـفـت     

اين کارگران در اوايل .   استوار شده است  
اســفــنــد مــاه گــذشــتــه تــوانســتــنــد بــا            
اعتصاب هاي خـود بـويـژه در جـنـوب              
ليبي، رژيـم قـذافـي را فـلـج کـنـنـد و                     
وحشت و هراس در شرکت هـاي نـفـتـي            

جامعـه اي را      .   شريک رژيم ايجاد کنند   
که تکنولوژي و ابزارهـاي مـدرن بـکـار            
گرفته مي شود و سازماندهـي و آغـاز           
خيزش همگاني مردم از طريق شـبـکـه          
رسانه هاي اجتماعي نظير فيس بوک و        
توسط جوانان سازماندهي شد، با کدام      
استدالل مي توان عشـيـره اي نـامـيـد؟           
بدون شک حکومت مـعـمـر قـذافـي بـر               
مبناي روابط عشيره اي شکـل گـرفـتـه           
بود و تالش داشت که مناسبات عـقـب         
. مانده قبيله اي را از انقراض حفظ کند

حرکات مضحک سـرهـنـگ قـذافـي از             
جمله بر پا کردن خيمه و بارگاه در سـفـر       
هاي او به اروپا و آمـريـکـا و نـمـايـش                  
رسوم عقب افتاده عشيرتـي، بـراي مـا           
ايــرانــي هــا مــي تــوانــد بــا ســفــرهــاي             

. ناصرالدين شاه به فرنگ مقايسه شـود      

اين نمايشات مسخره با واقعـيـت هـاي          
زندگي قرن بيست و يکم و افکار مـردم         
و بويژه نسـل جـوان لـيـبـي هـمـخـوانـي                 
نداشت و يکي از معضالت رژيم قذافي 
محسوب مي شد و  بدون شک معضـل         
ذهن دکتر ناصـر زرافشـان هـم هـمـيـن               

اما حقيقت مـاجـرا ايـنـسـت کـه           .   است
خانواده قذافي هم اين عشيره گـرايـي و          
عشيره پرستي ژست ظـاهـريـش بـود و            
پسران قذافي در اروپا تحصيل کرده اند       
و دوست دخترهايشان دختران موبور و       
مانکنهاي پلي بوي بـودنـد و سـرمـايـه             
هـايشـان در اقصـا نـقــاط جـهـان دارد                 
ميچرخد و سود توليد ميکند و سـهـام          
عمده بـرخـي کـنـسـرنـهـاي بـزرگ بـيـن                  
المللي در دست قذافي و خانواده اوست       
و خيلي فاکتهاي ديگر در ايـن زمـيـنـه            

بنابرين اين معادله که يـک      .   وجود دارد 
طرف گويا يک قبيله و سنت و عشـيـره           
خالص ليبايي وجود دارد و طرف ديگر       
تماما امپرياليستها و ناتو و دولتـهـاي        
. غربي هستند، بهيچ وجه واقعي نيست

اين فقط تصوير کسي است که مـبـارزه         
. طبقاتي را در دنياي امروز نمي بـيـنـد         

اين فقط تصويري است که چپ سـنـتـي          
براي توجيه موضع راست خود از حکام       
مستبد و مرتجع آنجا که بـا دولـتـهـاي            
 . غربي سرشاخ ميشوند، بدست ميدهد

متاسفـانـه از دهـان دکـتـر نـاصـر                
زرافشان بايـد سـخـنـان نـمـايـنـدگـان و                 
سخنـگـويـان احـزاب دسـت راسـتـي و                
راسيستي اروپائي و آمريکائي را شنيد   
وقــتــي کــه مــردم لــيــبــي را مســتــحــق           

تـولـد   .   حکومت معمر قذافي مي دانـد      
ميليونها انسان در ليبي و در حکومت       
قــذافــي بــطــور مــادرزاد يــوغ قــوانــيــن          
ارتجاعي و وحشيانه را بـر گـردن آنـهـا             
مي گذارد و جنايتکاري همچون معمـر      

. قذافي را نماينده آنها قلمداد مي کـنـد      
بنظر ايشان مـردم لـيـبـي شـايسـتـگـي                
برخورداري از آزادي و برابري ندارند چرا   
که در يک جامعه عشايري زندگي مـي          

 .کنند
و "   نظامي قدرت طلب و مقتـدر      "   

حاکمي که در داخل کشور هم مسائلي "
نـاصـر   "   انـتـقـاد   " ، اين بيشترين    "   داشته

قـذافـي   .   زرافشان به معمر قذافي اسـت      
براي سالها مورد تحسين چپ سنتي و        

او از شـاخـص       .   عقب مانده ايـران بـود       
هاي برجسته راه رشد غير سرمايه داري 
و مــورد ســتــايــش طــرفــداران اردوگــاه          

از ايـنـجـهـت       .   شوروي بشمار مي رفـت    
مــي تــوان گــفــت کــه حــمــايــت نــاصــر             

زرافشان از بقاي حکومت قذافـي بـدون      
در " چپ"اين نوع از . سابقه قبلي نيست

محدوده تـنـگ ذهـنـي خـودش بـاقـي                
مانده، دنيا را نمي بيـنـد و بـه انسـان،               
حقوق انساني و ارزش هـاي انسـانـي،             
اعتنائي ندارد و همه را فداي مبارزات        

حاکمان در قـدرت      "   ضد امپرياليستي " 
آزادي بيان، برابري زن و مرد، . مي کند 

حقوق کودک، آزادي تشکل و تجمع بايد 
در پيشگاه حاکمي که با امپرياليسم به       

. خصومت برخاسته است، قرباني شـود     
مردم ليبي بايد اسـتـثـمـار، خـفـقـان و                 
سرکوب را تحمل مي کردند و خـيـزش           
آنها در مـقـابـل ايـن شـرايـط بـه نـفـع                      

 . امپرياليسم تمام مي شود
 تفسير دکتر زرافشـان از انـقـالب           
نيز از چهارچوب مکانيکي چپ سنتـي       

ايشان در ابتدا جنبـش     .   خارج نمي شود  
آزاديخواهانه مـردم لـيـبـي را تـوطـئـه                
امپرياليستها و سلطنت طلب ها اعالم      
: مي کند و با اين پيش فرض مي گويد        

اسـت  "   درونزا" تحول اجتماعي يک امر     " 
يعـنـي يـک      ! ) .   چه واژه زيبا و مقدسي    ( 

امري است که زمينه اين تحول بتدريـج        
و خرده خرده با تغييرات اجتـمـاعـي در           

ايـن  .   داخل يک جامعه فـراهـم مـي شـه         
تغييرات و تحوالت مردم را هم تـاثـيـر           
مي ده، همراه خودش مي کشونه تا يک   
جائي که وضع موجود که ثابته، تغييـر        
نکرده همراه با اين تغيـيـرات، اونـوقـت           
اونــقــدر در تضــاد و در مــغــايــرت بــا              
تحوالتي که تدريجا روي هـم انـبـاشـتـه            
شده قرار مي گيره که بـرخـورد بـوجـود             

از طرف ديگر وقتي يک جامعـه       .   مياره
اي تــحــول را، تــحــول نــظــام ســيــاســي            
اقتصادي اش را در دستور تاريـخ قـرار           
مي ده، در دستور زندگي اجتماعي اش 
قرار مي ده، توانائي انجام اين وظـيـفـه           
هم خود بخود و بطور ذاتي همراه با اين    

و نتيجه مي گيرد ." ضرورت فراهم شده
چون هواپيماهاي ناتو به ارتـش قـذافـي         
حمله کرده اند پس جامعه ليبي خواهان 

بجز آقـاي    .   هيچ تحول اجتماعي نيست   
زرافشان کمتر کسي وجود دارد که چشم 
خود را ببندد و اگر از فعل و انفـعـاالت           
درون جامعه ليـبـي بـي خـبـر بـاشـد و                  
تغييـرات اجـتـمـاعـي آن را نـبـيـنـد و                    
تحوالت جهـانـي و مـنـطـقـه و تـاثـيـر                   

. شگرف آن بر جامعه ليبي انکـار کـنـد         
بي دليل نيست کـه وي خـيـزش مـردم               
ليبي را بدون ارتباط به انـقـالب مـردم            
تونس و مصر و سـرنـگـونـي حـکـومـت             

 
 ...ليبي به روايت چپ سنتي

١از صفحه    
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االن شاهديم که به راحتي بـه     ... "
کنند و شأن او را        روحانيت توهين مي  

پايين مي آورند؛ در اين سابـقـه بـيـش            
 سال انقالب چه زماني سـابـقـه          ۳۰از  

داشته که يک روحاني را جـايـي گـيـر              
اين گفتـه  "  بيندازند و او را دوره کنند؟ 

نهـي  " يک حجت اسالم است که در پي        
به بيان صحيص تر فضولـي      "   از منکر 

. در کار مردم کتک مفصـلـي خـورده            
در چند ماه گـذشـتـه چـنـديـن واقـعـه                 
مشابه اتفاق افتاده است کـه حسـابـي          

را در آورده     "   روحانيت معظـم  " صداي  
پـژوهشـگـر    " اما در ايـن مـورد         .   است

مذکور اعتراف مـيـکـنـد کـه           "   ديني  
ديگر مـراعـات نـمـي       "  شان روحانيت" 

ايشان واقعه را اين گونه تعريـف     !   شود

يک موتورسوار با شـدت بـه       : " ميکند
ماشين بنده زد، به راکب ايـن مـوتـور           
که مشغول کشيدن سيگار بود گـفـتـم          
که از خسارتـي کـه بـه مـاشـيـن مـن                  
زدي، مي گذرم، فقط شما حرمت ماه     
مبارک رمضان را نگه دار و سيگارت       

پـس از ايـن تـذکـر،           .   را خاموش کـن    
مــوتــورســوار اقــدام بــه فــحــاشــي و              

هاي وقيحانه نه به شخص بنـده         توهين
که به روحانيت و مقدسـات مـذهـبـي           

قـدر شـرم آور          هـا آن      کرد؛ اين فحاشي  
بــود کــه يــادآوري آن مــوجــب آزارم               

.  توضيح زيادي الزم نـدارد       ".شود  مي
اين موتور سوار سمبل و نمونه تيپيک       

 ميليون نفر زن و مرد و کـودک و             ٦٠
 .پير و جوان در جامعه ايران است

اين شايد اولين نمـونـه بـاشـد کـه             
يــک آخــونــد از نــفــرت مــردم از ايــن               

اين جنـاب   .   انگلهاي اجتماع ميگويد  
آنقدر عصـبـانـي اسـت کـه قـول داده                 

به خاطر توهـيـن بـه        "   شکايت خود را    

پيگيري "   روحانيت و باورهاي مذهبي   
نفرت از آخوند جماعـت بـعـد از        !   کند

ســي ســال حــکــومــت ايــن زالــوهــاي           
اجتماعي هيچ عجيب نيست، ايـنـهـا         
نه تنها به غارت وسـيـع ثـروت مـردم             
مشغول هستند بـلـکـه در تـمـام ايـن                
مدت در خصوصي ترين امـور مـردم          
دخالت کرده اند و بـا هـولـنـاک تـريـن                
روشها؛ شالق، قطع دست، پـرتـاب از          
بلندي، اعـدام و سـنـگـسـار مـردم را                

عـکـس الـعـمـل آن          . مجازات کرده اند  
جوان موتورسوار گوشـه کـوچـکـي از           
نفرت عميقي است که از اين انگلهاي       
اجــتــمــاع در ســراســر جــامــعــه مــوج           

خود اين آخوند اشاره ميـکـنـد      .   ميزند
که ابتدا با يک نفر درگـيـر شـده اسـت               
اما در ادامه به گفته خـودش پـنـج و              
شش نفري بـه او حـملـه کـردنـد و بـه                   
ماشين ايشان خسارت وارد کـردنـد و         
در اين ميان زدند چشم راست حاج آقا     

پـنـج   " اين جـمـع شـدن          !   را باال آوردند  
ديگر گوياي خيلي چيـزهـا      "   وشش نفر 

نکته اينجاست آنهـا نـيـامـدنـد          .   است

که ميان دعواي بوجود آمده وسـاطـت      
کنند بلکه يک طرف دعوا شدنـد و از       

. در آمـدنـد    "   پژوهشگر ديني" خجالت  
سايتي حکومتي که خبر را مـنـتـشـر           

حـجـت اسـالم      " کرده تاکيد کرده است      
نقش فعالي در سرکوب مـردم    "   روزمه

 داشته است، و اي ٨٨در تظاهراتهاي   
ــر           " بســا اگــر آن           ــف ــنــج و شــش ن " پ

مـيـدانسـتـنـد کـه حـاجـي در جـريــان                  
 نــقــش   ٨٨ســرکــوب مــردم در ســال          

مستقيم داشته بدتر از ايـن بـر سـرش            
 .مي آوردند

اين حادثه و حوادث مشـابـه ايـن           
که روز به روز به گـزارش خـود رسـانـه          
هاي حکومت بـيـشـتـر هـم مـيـشـود                

در "   نقش و جايگاه روحانيـت    " نشان از   
بـي اغـراق     .   بين توده هاي مردم اسـت     

ميتوان ادعا کرد به جز در بـخـشـهـاي       
شـمـا در     )   مانند بازار تهـران   ( از شهر   

طول روز آخـونـدي را مشـاهـده نـمـي               
مگر ايـنـکـه مـجـلـس عـزايـي              .   کنيد

باشد يا وقت نماز باشد که سريـعـا بـه            
آخـونـد   .   داخل مسجد پـنـاه مـيـبـرنـد           

مــزبــور بــراي دلــداري خــودش هــمــه           
" سـران فـتـنـه      " تقصيرها را بـه گـردن          

انداخته که گويا رفتـار ايشـان بـاعـث            
از "   احترام روحانيت " اين شده است که     

اما واقعيت ايـن اسـت کـه           .   بين برود 
هم خودشان به شدت زيـر    " سران فتنه" 

دقيقا به خاطـر ايـنـکـه         .   سوال هستند 
در ايـــن حـــکـــومـــت مـــهـــمـــتـــريـــن          
مسئوليتهـا را داشـتـنـد و در دوران               
ايشان کشـتـارهـا عـظـيـمـي صـورت               
گرفته است و بيشترين تـوهـيـن هـا و             

دوران طــاليــي امــام     " تــحــقــيــرهــا در     
رفـتـار   .   بوقوع پيوستـه اسـت     "   خميني

مردم ناشي از به تنـگ آمـدن از ايـن              
آدمها است کـه يـک ذره بـراي انسـان               

بهـرحـال   .   ارزش و احترام قائل نيستند    
به ايـن پـژوهشـگـران ديـنـي، حـجـت                 
االسالمهاي سابق هشدار ميدهيم که     
تا بدتر از اين بر سرشان نيامده فکـري   

از ما گفتن و     .   به حال خودشان بکنند   
 تا وقـتـي کـه هـمـه            !از ايشان نشنيدن  

 .*شان از صحنه جامعه جارو شوند
 

 بازتاب هفته

 
سرنوشت ماموران امر به 

 معروف 

هاي بن علي و حسني مبارک ارزيـابـي          
مي کند و کشورها و تحوالت آن را بـر           

تقسيم کند " غير نفتي"و " نفتي"مبناي 
و بناچار وضعيت عراق و حمله ناتو بـه          

 را با حمله امسال ۲۰۰۳صدام در سال  
آقاي . ناتو به ليبي در کنار هم قرار دهد

زرافشــان هــنــوز تــوســعــه ارتــبــاطــات،        
دهکده جهاني و تاثير عظـيـم مـبـادـلـه           
اطالعات را در دهه اخيـرو در جـوامـع           

چـه  .   مختلف بشري درک نـکـرده اسـت          
معيار و چه شاخصي وجود دارد تـا بـه           
آقاي زرافشان نشان داده شود که مـردم         
لـيـبــي تشــنـه آزادي هســتـنــد، فــقـر و                
نـابــرابــري عــظــيــم اقــتــصــادي را نــمــي          
خواهند، که کـارگـران لـيـبـي خـواهـان               
تشکل هاي خود هستند تا ايشان لـزوم        
ايجاد تحول اجتـمـاعـي را بـراي مـردم              
ليبي تجويز کنند؟ آيا قرار بـوده اسـت            
که تحوالت اجتماعي تـدريـجـي مـورد          
نظر ايشان در حکومت خاندان سرهنگ 
قذافي ها و در طول دهه ها و صـده هـا            

 صورت بگيرد؟
جدا از ابـداع حـيـرت انـگـيـز در                
ارزيابي تحوالت سياسي ـ اجتـمـاعـي        
کشور هاي ليبي و عراق  و قياس مـع    
الفارق بين شرايط ايـن دو کشـور در             
دو شـرايـط مـتـفـاوت، ديـدگـاه آقـاي                
زرافشان در مورد دخالت ناتو در ايـن         

بـراي  .   دو کشور قابل مـالحـظـه اسـت         
نيـروهـاي خـارجـي بـه          "   تجاوز" ايشان  

اين کشور هـا درجـه اول اهـمـيـت را                 

دارد، يک کشور مورد تهاجم اجـنـبـي          
مـهـم نـيـسـت کـه           .   قرار گرفـتـه اسـت      

ميليونها نفر در اين کشور ها تـوسـط         
رژيم هاي قذافي و صـدام بـه بـردگـي              
کشيده شده و سرکوب شده اند، مـهـم          

دهـهـا   "   تـجـاوزات  " نيست که در ايـن         
هزار نفر از مـردم بـيـدفـاع کشـتـه و                  
مجروح شده و يا بيخانمان گشته انـد،        
کــه بــيــشــتــريــن قــربــانــيــان کــودکــان،        

آقــاي .   ســالــمــنــدان و زنــان هســتــنــد         
زرافشان نگران نيستند که در جـنـگ          
دو قدرت يعني ناتو و قذافي يا صـدام    
گروه سومي هستند که تمام صدمات      

ايشان  بيش از     .   را متحمل مي شوند   
ويران شـدن زيـر بـنـاي          " هر چيز نگران    

اقتصادي و اجتماعي عراق و ليبـي و         
منهدم شدن آنچـه کـه ايـن دو کشـور               
طي چند دهه بـا صـرف درآمـد هـاي              

ايـن  " و ايـنـکـه        "   نفتي ساخـتـه بـودنـد       
کشورها ناچارند چند دهه ديـگـر هـم           
درآمد هاي نفتي خودشـان را هـزيـنـه            
کنند تا دوباره به نقطه اي برسـنـد کـه            
شــش مــاه قــبــل از ايــن تــهــاجــمــات            

الزم بـه تـوضـيـح         .   ميـبـاشـد   "   داشتند
نــيــســت کــه طــبــقــه کــارگــر و مــردم             
زحمتکش ليبي و عـراق بـهـره اي از               
اين زيربناي اقتصادي نـداشـتـه انـد و            
زير بناي اجتماعي موجـود هـم بـجـز            
مبتني بر سرکوب و استثمار هـر چـه           

آنـچـه کـه مـوجـب          . بيشتر نبوده است 
تاسف ايشان است بيـش از هـر چـيـز               

صدمه خوردن به منافع سرمايه داري       
يعني مالکان زيربناي اقتصادي و از        
هم پاشيده شدن بنـيـاد هـاي مسـلـط             

متاسفانه پرنده خيـال    .   اجتماعي است 
شـش مـاه     " دکتر زرافشان از شـرايـط         

، بلند تـر پـرواز       " قبل از اين تهاجمات   
نمي کند و دنياي بهتري نـمـي تـوانـد             

 .آرزو کند
نبردي در ليبي بـه انـتـهـاي خـود             

مردم ليبي قد علم کـرده      .   رسيده است 
و سنگ بزرگي را از راه خود برداشـتـه          
اند ولي مصافهاي ديـگـري در پـيـش            

حمله نـاتـو بـه ارتـش          .   خواهند داشت 
قذافي با هدف همدردي و همياري بـا         
کارگران و زحمتکشان ليبـي و دهـهـا           
هــزار کــارگــر مــهــاجــر کــه در آنــجــا             

دخالت نـاتـو    .     مشغول به کارند، نبود   
سه ماه بعد از آغاز خـيـزش انـقـالبـي              
مردم ليبي و پيشروي سريـع آنـهـا در             

گسـتـرش   .   مقابل ارتـش قـذافـي بـود          
سريع امـواج انـقـالب در عـيـن حـال                 
شکننده بودن رژيم قـذافـي و انـزجـار             

. شديد مردم از رژيـم او را نشـان داد             
براي آمريکا و مـتـحـدانـش چـاره اي              

ايـن  .   بجز دخالت در ليبي نمانـده بـود        
انتخابي ناگزير براي غرب براي ادامـه       
کنترل بر منابع و صنايـع نـفـتـي ايـن              

بـر عـکـس تصـور دکـتـر             .   کشور بـود  
ــا              ــي ــال ــت ــه داران اي زرافشــان ســرمــاي
بيشترين کنترل را بر منابع اقتصـادي       
ليبي داشتند و تـا آخـريـن لـحـظـات                
مخالف حمله ناتـو بـه ارتـش قـذافـي              

پيشروي مردم ليبي در مقـابـل     .   بودند

رژيم آنها را ناچار به همراهـي در ايـن            
حرکت و جلوگيري از کشتار مردم در        
بن غازي و سهيم کـردن سـايـر کشـور             

. ها در منافـع احـتـمـالـي آيـنـده کـرد               
سرمايه داري ليبي هر چند بخشـي از       
سران مهم خود را از دست داده اسـت           
اما همچنان جامعه ليبي را در چنگ       
خــود دارد و بــدون شــک از حــمــايــت             
آمريکا و متحـدانـش نـيـز بـرخـوردار             

سرنگـونـي قـذافـي مـي تـوانـد              .   است
پيروزي يک مرحله از انقالب ليبي بـه         

. شمار بيايد امـا پـايـان کـار نـيـسـت               
تـوازن  .   پيش بيني آينده آسان نـيـسـت        

قــوا بــيــن جــنــبــش هــاي مــخــتــلــف             
اجتماعي و طبقات مختلف ناپـايـدار        

دهـهـا سـال اخـتـنـاق           . و ناروشن است 
امکان تحزب و تشکل را از بين بـرده          

اما پس از ايـن پـيـروزي مـردم            .   است
بــرقــراري دوبــاره شــرايــط اخــتــنــاق و          

دکـتـر   .     سرکوب کار آسـانـي نـيـسـت          

زرافشان در سخنان خـود شـکـوه مـي           
دوران بـعـد از ديـکـتـاتـوري            :   " کند که 

به نوعي مي تـوان     " .   هرج و مرج است   
با سقـوط   .   اين حرف را درست دانست    

ديکتـاتـور ارگـانـهـاي اعـمـال قـدرت               
طبقه حاکمه از هم مـي پـاشـد و ايـن               
فرصت مناسـبـي اسـت تـا احـزاب و               
تشکل هاي سياسي شکل بگـيـرنـد و          
نــقــش واقــعــي خــود را در تــحــوالت            

نيـروي سـومـي      .   اجتماعي بازي کنند  
در مقابل دو قطب ارتجاعي قد عـلـم          
کرده و شـرايـط نـويـنـي فـراهـم کـرده                  

اين شرايط مي تـوانـد فـرصـت         .   است
مناسبي براي جنبش کارگـري لـيـبـي          
باشد تا تشکل هاي کـارگـري بـوجـود           
آيد و طبقه کارگر ليبي بـتـوانـد مـهـر             
خود را بر تـحـوالت آتـي ايـن کشـور                
بزند و توازن قوا را به نـفـع خـود و بـه                 

 .*نفع همه مردم ليبي تغيير دهد

 
 ...ليبي به روايت چپ سنتي

 
 معلمان شرکتي در مقابل مجلس اسالمي 

 دست به تجمع زدند
 از اوايل صبح سه شنبه اول شهريور جمع زيادي از معلمان شرکـتـي در بـرابـر                  

در پـي اعـالم وزارت آمـوزش و              .   مجلس اسالمي دست به تجمع اعتراضي زدنـد       
پرورش كه حاضر به ادامه همکاري با اين معلمان نيست، آنهـا هـم دسـت بـه ايـن                    

   .تجمع اعتراضي زدند
 تجمع اعتراضي معلمان در مقابل مجلس اسالمي

اي    هاي فنـي و حـرفـه          ايسنا خبر داده است كه جمعي از معلمان آموزشكده        
بار ديگر در مقابل مجلس اسالمي تجمع اعتراضي كردند و خـواسـتـار روشـن                  

در ادامه اين خبر گفته شده است كـه ايـن       .   شدن وضعيت استخدامي خود شدند    
چهارمين اعتراض معلمان در ده روز گذشته در اعتراض به بـالتـكـلـيـفـي بـوده                    

 .است

٤از صفحه    



 6 ١٣٩٠ شهريور ١١ انترناسيونال 

صحنه هاي تاز ه اي :سوريه
 !از جنايات رژيم اسد

گذشته نيروهاي رژيـم بـي         در هفته 
 نفر را کشته و صـدهـا نـفـر را               ۴۷۰از  

اين کشتارها عمدتـا  .   دستگير کرده اند  
در شــهــرهــاي حــمــاه، حــمــص و درعــا           

سازمان عفو بـيـن     .   صورت گرفته است 
الملل با انتشـار گـزرشـي از وضـعـيـت               
ســوريــه تــا ئــيــد کــرد کــه در ادامــه                  

 نفر که در ميان ۸۸سرکوبگريهاي رژيم 
 کودک نيز ديده مـي شـود، در         ۱۰آنها  

زندانهاي رژيم اسد در شهرهاي حمـص،     
درعا، حـمـا، دمشـق و حـلـب بـر اثـر                    

. شکنجه هاي وحشيانه جان باختـه انـد        
اين جنايات در حـالـي ادامـه دارد کـه               

 اوت ۳۰ارتش بارديگر از روز سه شنبه 
گـروهـهـاي    .   وارد شهر حمـا شـده اسـت         

مخالف حکومت اعـالم کـرده انـد کـه             
ارتش شهر را محاصره کـرده و بشـدت            

پــس از آن     .   تــوپ بــاران نــمــوده اســت        
مزدوران حرفه اي و لباس شخـصـي هـا       
وارد شهر شده و اقـدام بـه خـانـه گـردي               

بر اساس آخرين گزارشـات تـا        .   کرده اند 
روز پنجشنبه صدها نفر در جريـان ايـن       

ارتـش  .   خانه گرديها دستگير شـده انـد        
براي ايجاد رعب و وحشت تهديد کـرده         
است که اگر فعالين تسلـيـم نشـونـد بـه              
جاي مردان، همسران و کودکـانشـان را         

 . دستگير و به زندان خواهد انداخت
 اوت   ۳۱اواخــر روز چــهــارشــنــبــه       

خبرگزاريها با انتشار فيلم ويدئـويـي از         
ابعاد سـرکـوب هـاي رژيـم، گـوشـه اي                

. ديگر از جنايات رژيم را افشـا کـردنـد           
عدنان محمد بکور دادسـتـان رژيـم در            

 نـفـر از     ۴۲۰استان حما  اعالم کرد که       
انقالبيون و فعـاالن اعـتـراضـات اخـيـر             
توسط نيروهاي امنيتي کشته و در باغ       
هاي اطـزاف شـهـر حـمـاه در گـورهـاي                 

وي .   دسته جـمـعـهـي دفـن گشـتـه انـد                
اعتراف کرد که نيروهاي سرکـوبـگـر از          
وي خواسته اند که گواهي بدهد که ايـن         

کشـتـه   "   گروههاي مسلـح "تعداد توسط  
وي همچنين تـائـيـد کـرد کـه             .   شده اند 
 نفر از مردم  که در زندانهـاي   ۷۲تعداد  

رژيم در حماه بودند، بر اثر شکنجه هاي 
. وحشيانه ماموران زندان کشته شده اند

وي گـفـت کـه نـيـروهـاي امـنـيـتـي در                    

 هزار نـفـر     ۱۰شهرهاي نامبرده بيش از     
در ايـن مـيـان        .   را دستـگـيـر کـرده انـد          

اتحاديه اروپا طرح تحريـم خـريـد نـفـت             
سوريه را در دسـتـور گـذاشـتـه اسـت و                
شماري کشورها طرح تحريم سـوريـه را         
به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه داه       

همچنـيـن حـمـهـوري اسـالمـي و              .     اند
مقامات رژيم هم ناچار شده اند در اثـر          
فشار انقالب مردم سوريه، در حـمـايـت       
جمهوري اسالمي از رژيم اسـد تـجـديـد          

بر اساس آخرين اخبار .   نظرهايي نمايند 
و گزارشات منـتـشـر شـده  در جـريـان                 
اعتراضات شش ماه گذشـتـه بـيـش از             

 نفر از مردم کشته، دههـا هـزار          ۳۰۰۰
 هـزار نـفـر        ۳نفر دستگيـر و بـيـش از             

  .مفقوداالثر شده اند
رژيم قذافي سقوط : ليبي

 !کرد
در ليبي نيـروهـاي مـخـالـف رژيـم             

. موفق شدند طرابلس را تصرف نماينـد      
با تصرف اين شـهـر رسـمـا عـمـر رژيـم                 

در طـول هـفـتـه         .   قذافي به پايان رسـيـد     
گذشته مخالفان قدافي وارد طـرابـلـس          

شوراي انـتـقـالـي بـه ايـن شـهـر                 .   شدند
جـنـگ بـر عـلـيـه           .   مراجعت کرده است  

نيروهاي هوادار قذافي، بويژه در شـهـر          
. سرت زادگاه قذافي متمرکز شده اسـت      

در اقدامي ديگر مخالفان به نـيـروهـاي         
هــوادار قــذافــي اولــتــيــمــاتــوم داده انــد         
چنانچه تا روز يکشنبه خود را تسـلـيـم           
ننمايند، حمالت گسترده اي را بر عليه       

در هـمـيـن      .   آنها سازمان خـواهـنـد داد       
هــفــتــه تــعــدادي از اعضــاي خــانــواده            
ديکتاتور سابق ليبي به الـجـزايـر فـرار            

مخالفان خواستار تحويل آنها . کرده اند
شده اند اما دولت الجـزايـر تـاکـنـون از              

 .تحويل آنها خودداري کرده است
با تصـرف طـرابـلـس گـوشـه هـاي                
ديگري از ابعاد سرکوب و جنايات رژيم 

با فـتـح زنـدان        .   قدافي علني شده است   
 هـزار    ۱۰ابوسليم در طرابلس بيش از        

زندانيان آزاد شـده     .   زنداني آزاد شده اند   
اعالم کرده اند که چهار زندان که دو تاي 
آنها مخفي مي باشد، جمـعـا بـيـش از             

در هميـن  .    هزار زنداني داشته است    ۶۰
حال سازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق بشـر                
اعالم کرده اند که دهـهـا هـزار زنـدانـي              

بـا  .   مفقود شده و خبري از آنها نـيـسـت        
استناد به گزارشات زندانيان آزاد شده و   
منابع مخالفان احتمال قتل عام هزاران  

  . زنداني توسط رژيم قدافي وجود داد
 !اعتراضات ادامه دارد: يمن

بعد از بازگشت صالح ديـکـتـاتـور          

يمن به کشور، او دوباره وعده اصالحات 
اما اعتراضات بر عليه رژيم . داده است

در همين هفته صدها هـزار      .   ادامه دارد 
نفر در صنعا پايتخت  و تعز بـر عـلـيـه              
رژيم تظاهرات کرده و جواب رد به وعده 
هاي اصالحات ديکـتـاتـور ايـن کشـور            

بنا به گزارشات منتشر شده رژيم . دادند
صالح در صـدد اسـت سـران قـبـائـل و                 
عشاير هوادار خودش را  به بهانه خطـر         
جريانات تروريستي نـظـيـر الـقـاعـده و              
تحرکات جريان اسالمي شيعـه هـوادار        

تظاهر . جمهوري اسالمي، مسلح نمايد
کنندگان در شهـر هـاي يـمـن خـواهـان               
پايان دادن به حکومت  صـالـح بـوده و              
اعالم کرده اند بـه تـظـاهـراتـهـاي خـود                

  .ادامه خواهند داد
سرکوب مبازرات : بحرين

 ! مردم و وعده هاي رژيم
ــر                 ــي ــاي اخ ــن در روزه ــحــري در ب

قـبــال  .   تـظـاهـرات ادامـه داشــتـه اســت           
ــوفــاق " جــريــان اســالمــي     کــه حــزب    "   ال

اسالمي شيعه هوادار جمهوري اسالمي 
مــي بــاشــد، اعــالم کــرده بــود کــه در               

به دنـبـال    .   انتخابات شرکت خواهد کرد   
اعالم نتايج کميسيون تحقيق پيـرامـون      
سرکوب ها و کشتار هاي رژيم آل خليفه 
وبرمال شدن ابعاد جنايات رژيم بحريـن       
در سرکوب مبارزات مردم، ايـن حـزب        
ــعــال  از مــواضــع                    ــد ف ــردي ــار گ ــاچ ن
خودپيرامون پيوست به طرح اصالحات     

بـر اسـاس اخـبـار و           .   رژيم دست بردارد  
گزارشات، رژيم اين کشور هزاران نفر را      
در جريان تظاهراتهاي چند ماهه گذشته 

ــفــان و     . دســتــگــيــر کــرده اســت        مــخــال
سازمانهاي مدافع حقـو ق بشـر اعـالم            
کرده اند که دهـهـا پـزشـک، پـرسـتـار و                 
کارکنان بيمـارسـتـانـهـا کـه در جـريـان                
اعتراضات اخير مجروحين را معالجـه      
کرده بودند، توسـط رژيـم دسـتـگـيـر و               

خــطـر زنــدانــهــاي    .   مـحــاکــمــه شــده انــد     
طوالني و اعدام اين دستگير شدگان را     

در هفته گذشـتـه رژيـم        .   تهديد مي کند  
بحرين اعالم کرد که بر اسـاس فـرمـان             
پادشاه اين کشور بـه دسـتـگـيـرشـدگـان             

ديده انـد،    "   صدمه" اعتراضات اخير که   
اين اقـدام    .   خسارت پرداخت خواهد شد 

براثر فشار هاي بين اللـمـلـي و افشـاي             
نــقــض شــديــد حــقــوق بشــر در جــريــان            
سرکوبها وبنابه توصيه متحدان رژيم در 

در اين ميـان    .   منطقه صورت مي گيرد   
کشورهاي غربي و بويژه آمريکا به دليل 
دست باال داشتن جريان اسالمي شيعـه        
هــوادار جــمــهــوري اســالمــي در ايــن             
اعــتــراضــات، دســت رژيــم بــحــريــن و            
عربستان را در سرکوب مبارزت مـردم        

بـر اسـاس اخـبـار و           .   باز گـذاشـتـه انـد        
گزارشات منتشر شده دهها نفر در هفته 

هاي اخير در جريان اعتراضات کشـتـه         
اقـدام بـر     " شده  و صدها نفر بـه بـهـانـه              

به .   دستگير شده اند"  عليه امنيت ملي 
دليل اهميت  استراتژيک بـحـريـن بـراي           
آمريکا و غرب، اين کشورها در بـرابـر           

. جنايات رژيم بحرين سکوت کـرده انـد        
در  اين ميان جمهوري اسالمي هـم در           
صــدد اســت کــه احــزاب و جــريــانــات              
اسالمي  هوادار خودش را النسه کرده و 
ازانقالب مردم بحرين، روايت خودش را 

 .*بدهد
 * * * 

ماه رمضان ، ماه مبارك 
 خدا

  مصطفي خوش سيما        
 

اين ماه مـبـارك خـدايـي،          !   رمضان
ماه زهر چشم گرفتن از مردم و كشيـدن         
سپاه جهل وخرافـه اسـالم سـيـاسـي بـه               

 ماه رمضان را ماه .خبابانها پايان يافت
تزكيه نفس ميخوانند، اما در واقع ماه       
توهين و تحـقـيـر تـمـام مـردم مـحـروم                 

در اين مـاه حـزب اهللا و هـيـات               .   است
هاي مفتخور و لـمـپـن هـاي اسـالمـي               
بسيج ميشوند تا قوانين برگرفته پـر از         

 سال گـذشـتـه را جـاري            ١٤٠٠توحش  
خصوصا امروز اين ماه بـركـتـي         .   كنند

است بـراي جـمـهـوري اسـالمـي تـا در                 
اوضـاعــي كــه هــمـه مـردم عـلــيـه اش                
هستند، بتوانند اوباش حزب اهللا اش را 

از همين رو رمضان مـاه       .   سازمان دهد 
تبديل کردن فضاي عمومي جامعـه بـه       
زندان سياسي، ماه کنـتـرل و تـجـسـس             

امـا  .     مردم با چماق خدا و اسالم اسـت        
در همين ماه جوانان به پاركها آمدند و        
گفتند شـادي و زنـدگـي انسـانـي حـق                 
مسلم آنهاست و كل قوانين اسالمي را        
به هيچ گرفتند و صداي اعتراض خـود         

 .را بيان كردند
ماه رمضان همچنين  ماه آيت اهللا       
هاي مـيـلـيـاردر و دزدهـاي اسـالمـي                

صنعت مـذهـب کـه پـر درآمـد              .     است
ترين منبع سود براي سـرمـايـه داران و            
حقارت واستثمار براي بـخـش مـحـروم           
. جامعه است، در اين ماه بروبيايي دارد

در مــاه رمضــان پــادوهــاي اســالمــي            
حكومت  ميكوشند به خـود سـازمـان           
دهند و به هزاران شـيـوه نـان و نشـانـي                

از اينرو هـزيـنـه       .   براي خود كسب كنند   
هاي كالني که البته مقدار  ناچـيـزي از       
ثروت هاي هنگفتشان اسـت را صـرف           
ــد                 ــا هــم رضــاي خــداون مــيــكــنــنــد ت
متعالشان را داشته باشند و هم جـاه و           

از .   مقامي در نظام اسـالمـي مـوجـود          
جمله حضرات صاحبان ثروت و هستـي       
به يغما بـرده مـردم، در قـالـب هـزاران                
هيئت با فـرسـتـادن کـارت دعـوت بـه                

همکيشان خود در دفاتر ادارات دولتي، 
مســاجــد، رســتــورانــهــا ،تــاالرهــاي             
شناسنامه دار شهرهـاي ايـران در ايـن             
ماه آنچنان بساطي تحت عنوان مجلس 

جالب .   افطار برپا كردند كه ديدن داشت 
است كه  با چهره اي عوامـفـريـبـانـه در              
برابر آن بخش از مردمي كه ته قلبشـان         
اعتقادي هم به خدا و اسالم دارند، همه        
اينكارها را در راه خدا و مستـضـعـفـان           

صرف پولهايـي كـالن      .   نمايش ميدهند 
از ميلياردها پـول بـر جـيـب زده بـراي                
نزديكي لحظه به لحظه بر خداي حـاكـم          

بساط افطاري راه مي .!!   بر اين بربريت
اندازند تا بلكه مردم نيازمند را تـحـت          
اين عنـوان  كـه وعـده اي غـذاي گـرم                   
بگيرند به صفهاي طوالني انتظار قوت      

و بـه ايـن شـكـل           .   و اليموت بكشانـنـد    
سعي ميكنند تنوز اسـالمشـان را داغ          

اما جالـب ايـنـجـاسـت كـه            .   نگاهدارند
مردمي كه معني همه اين بازي هـا را           
ميدانند، عليرغم فـقـر و فـالكـتـشـان،             
عمدتا به همه اين برنامه ها بـيـتـفـاوت           
هستند و بايد بگويم بساط اين هـيـات          

. ها امسال از هر سال بي رونق تـر بـود            
تازه همان تعدادي از مردم گـرسـنـه كـه            
براي گرفتن غـذا و افـطـاري مـراجـعـه                
ميكردند، بعدا ميديـدي كـه در جـمـع             
هايشان بر سر اينكه چگونه از شـر ايـن           
حكومت ميشود رها شد، سخن گفته و 
آرزوهايشان از يك زنـدگـي انسـانـي را             

 .بيان ميكردند
در سوي ديگر اين تصـويـر از مـاه            
رمضــان، ايــن مــاه مــبــارك خــدايــي،            
مردمي را ميبينيد كـه  در زيـر خـط                
فقرو فالکت زندگي ميگذرانند، از بـام       
تا شام ميدوند تا لقمه نـانـي گـيـرشـان              
بيايد، حاال بايد قوانين اين ماه مبـارك       

روزه داري كنـنـد و       .   را هم رعايت كنند   
با شكم گرسنه و سفره خالي بگذرانند و 
اگر هم خطا كنند، اگـر در مـالء عـام               
روزه خواري كنند، جريـمـه و شـالق در             

و حكومـت اسـالمـي       .   انتظارشان است 
براي اين بارها اخطار داد و بيانيه صادر 

 .كرد
روزي از يکي از کارگران هـمـکـارم         
سئوال کردم که شـمـاهـم درايـن مـاه از               
افطاري وسحـري مسـجـد مـحـل خـود              

نه تنها استفـاده    :   استفاده کرديد؟ گفت    
تـازه  .   نمي کنيم بلکه از آن نفرت داريـم        

بدون خوردن آن هم احسـاس مـي کـنـم              
جلوي چشمم گوشت حيوان مرده ايي را       

مـيـشـه    :   پرسـيـدم     ! !   به زور بهم داده اند   
بگي خوش ترين وبد ترين منـاسـبـت و           
روزهاي زندگيت كدامهاهستند؟ جواب 

! ! داد هيچ روز خوشي نديده ونداشته ام     
اما  دو مورد در سال بسيار آزارم مـي            

 بازتاب هفته
 

تازه ترين رويدادهاي 
 منطقه

 

٧صفحه    
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 جـزيـره  و         ۱۰۲مربع وسعت دارد و با      
صدها نوع پرند مثل مرغ آتش و تنجـه         

غـيـره بـه      وحيواناتي مثل گوزن زرد و         
مــثــابــه يــکــي از زيــبــاتــريــن مــنــاطــق          

ِگلهـاي  .   توريستي جهان ثبت شده است    
کرانه دريـاچـه خـاصـيـت درمـان بـراي                

هـاي زنـان        دردهاي مفصلي و بـيـمـاري      
اين درياچه از طرف يـونسـکـو بـه       .   دارد

مثابه يکي از بهـتـريـن انـدوخـتـه هـاي               
امـا  .   طبيعي جهان شناخته شـده اسـت       

مهتر از همه، زندگي ميليونـهـا انسـان          
مستقيم و غير مستقيم از وضعيت اين 

تـعـداد زيـادي از        .   درياچه متاثر اسـت    
محل کار کردن در پالژها و قـايـقـهـاي            
توريستي و صنعت توريسم اين درياچـه     

مناطقي وسيـعـي از      .   زندگي ميکردند 
اطراف اين درياچه بـه خـاطـر رطـوبـت               
هواي ناشي از حضور اين درياچـه جـزو          
مساعدترين مناطق براي کشـاورزي و        
باغـداري و دامـداري اسـت و بـه ايـن                  
اعتبار زندگي و معيشـت مـيـلـيـونـهـا              
انسان مستقيما تحت تاثيـر وضـعـيـت          

 . اين درياچه است
اين درياچه، با اين همـه ارزشـهـاي          
توريستي، زيست محيطي و اقتصـادي      
و مـعـيـشـتـي، جـلـوي چشـم نـابـاور و                    
اندوهگين مردم بسرعت در حال خشـک    

طوري که در دهسال گذشته .   شدن است 
تعدادي از جزيره ها بـه خشـکـي وصـل           

سطحي و سيـعـي از مـحـيـط            .   شده اند 
. درياچه به کوير نمک تبديل شـده اسـت         
. پالژها و قايقها به نـمـک نشـسـتـه انـد             

 گـرم    ۴۰۰غلظت شوري آب به نزديـک        
عمق  دريـاچـه در       .   در ليتر رسيده است   

.  متر پايين رفته است    ۶ده سال گذشته    
 کـيـلـومـتـر      ۱۰در جاهايي سطح آب تا  

عقب نشسته است و به نمکزار تـبـديـل           
 درصد دريـاچـه      ۶۰تا کنون   .   شده است 

به شوره زار تبديل شـده اسـت و پـيـش               
بيني کارشناسان اين است که در فاصله 
پنج تا هفت سال آينده از ايـن دريـاچـه              
يک شوره زار و يک کوير نمک عظيـم بـر            

 ۱۰کــويــري بــا      .   جــاي خــواهــد مــانــد     
پيش بيني ميشود که . ميليارد تن نمک

با خشک شدن اين درياچه، به جاي هواي 
مرطوب، مردم استانهاي شمال غـربـي        
با طوفانهاي وسيع نمک مواجه خواهند      

طوفانهايي که سـطـح وسـيـعـي از            .   شد
مراتع و باغها و مزارع را تماما ويـران          

در يـک جـملـه، ايـن يـک              .   خواهـد کـرد    
فاجعه زيست محيطي و انسانـي اسـت         

 ۱۴که مسـتـقـيـمـا زنـدگـي بـيـش از                    

  . ميليون انسان را ويران خواهد کرد
چرا اين اتفاق دارد مـي      :   انترناسيونال

افتد؟ آيا داليل طبيعي دارد يـا داليـل         
    ديگري آنرا توضيح ميدهد؟ 

مثل همـه مـوارد      :   محسن ابراهيمي 
اين جا هم با  دو روايت عميقا متفاوت 

روايــت حــکــومــت     .   مــواجــه هســتــيــم    
روايت . اسالمي و روايت مردم معترض

حکومت اين است کـه خشـکـسـالـي و              
کمبود باران موجب اين وضعـيـت شـده          

صاف و ساده حکومت اسـالمـي     .  است
با اين تـوجـيـه مـيـخـواهـد در مـقـابـل                   

. اعتراضات مردم از خـود دفـاع کـنـد             
مردم هم صاف و سـاده ايـن روايـت را               
قبول نـدارنـد و آن را يـکـي ديـگـر از                      
دروغهاي سياسي شارالتهاي حاکـم در       

به  قـول مـردم، اوال در           .   ايران ميدانند 
سال گذشته حجم باران در منطقه بسيار 
باالتر بوده است و هيچ بهبودي در وضع 
درياچه بوجود نيامده است وثانيا، اگـر        
خشکسالـي مـنـطـقـه سـهـمـي در ايـن                  
وضعيت داشته اسـت چـرا دو دريـاچـه              

در تـرکـيـه و        "   وان" خواهر به نـامـهـاي         
در ارمنستـان،   )   سيوان"   ( گويجه گولو " 

دو در يـک مـنـطـقـه             عليرغم اينکه هر 
اکولوژيکي با درياچه اروميه قرار دارند 
و  عمر مشابهي دارند ولي هيچکدام با 

.  مشکل مشـابـهـي مـواجـه نشـده انـد              
واقعيت اين است کـه تـرکـيـبـي از بـي                
اعــتــنــايــي مســئــولــيــن و نــهــادهــاي            
حکومتـي در قـبـال مـحـيـط زيسـت،                
زندگي و معيشت مردم، و مـهـمـتـر از             
همه منافع اقتصادي باندهاي مختلـف      
حکومـتـي مسـبـب ايـن تـراژدي شـده                

 : مهمترين موارد اينها هستند. است
در دو دهــه گــذشــتــه، عــلــيــرغــم               -١

هشــدارهــاي کــارشــنــاســان مــتــعــدد،          
جمهوري اسالمي با راه انداختـن پـروژه         

 سـد، ورود حـجـم          ۳۵احداث بيـش از       
 رودخانه منتهـي بـه     ۲۱عظيمي از آب  

 و نـيـم       ۵درياچه اروميه يعـنـي حـدود          
ميليون متر مکعـب را مسـدود کـرده            

يعني عمـال شـريـانـهـاي اصـلـي             .   است
خوني که اين درياچه را زنده نگه داشتـه      

ايـن سـدهـا، هـيـچ           .   است را بسته است   
ربطـي بـه ادعـاي جـمـهـوري اسـالمـي                 
مبني بر تامين آب کشاورزي مـنـطـقـه          

بلکه يکي از مـهـمـتـريـن پـروژه             .   ندارد
ــه پشــتــش                  ــود ک ــصــادي ب ــت هــاي اق
مافياهاي اقتصـادي حـکـومـتـي قـرار            

دارنــد کــه از قــبــل ايــن ســدســازيــهــا،             
. ميلياردها دالر پول به جـيـب زده انـد            

اگر کسي ميخواهد بداند از قـبـل ايـن             
پروژه ها چه چيزي نصيـب چـه کسـانـي          
شده اسـت بـايـد بـه سـراغ ارگـانـهـا و                     
وزارتهاي متنوع نيرو و راه و کشاورزي        
و مافياهاي اقتصادي متصل به سـپـاه         
پاسداران و مهتر و مشخصتر از هـمـه           
قرارگاه خاتم االنبيا برود که بـه مـثـابـه            
يــکــي از اخــتــاپــوســهــاي اقــتــصــادي            
حکومت اسـالمـي، تـمـام پـروژه هـاي               
زيرساختي و جاده سازي و سد سـازي و     
غيره را در چنگالهاي خود داشته اند و         

بــي دلــيــل نــيــســت کــه ســران             .   دارنــد
حکومت به سطح وسيعي از اعتراضها       
و هشــدارهــاي کــارشــنــاســان وقــعــي            
نگذاشته اند و اين پـروژه هـا را ادامـه               

 .  داده اند
بايد اين را هم اضافه کـنـم کـه در              
مصاحبه با برنامه زنده تلويزيون کانـال       
جديد در همين هفته، محمد شکوهـي،       
به يک  جنبه ديگري از پروژه سد سـازي          
هم اشاره کرد که جاي تـامـل و تـاکـيـد            

عالوه بر پولسازي از طـريـق سـد           .   دارد
ســازي، از دو دهــه پــيــش حــکــومــت             
اسالمي از پروژه هاي سد سازي در اين        
منطقه يک هدف امنـيـتـي هـم داشـتـه              

به اين معنا که با سدسـازي روي       .   است
رودخانه هايي که از منطقـه کـردسـتـان           
سرچشمه ميگيرند، اوال سعي ميکـرده      
در امکانات لجيستيکي و تغيير جا و        
نقل و انتقال نيروهاي اپوزيسيون خـلـل         
وارد کند و ثانيا، روستاهاي زيـادي در         
منطقه را ناگزير به کوچ اجباري کند و          
به اين ترتيب شرايط را براي نـيـروهـاي           
اپوزيسيون فعال در مـنـطـقـه مـحـدود              

  . کند
عـــلـــيـــرغـــم هشـــدارهـــاي جـــدي          -٢ 

 ۶۰کارشناسان محيط زيست در دهـه        
و بعد، جمهوري اسالمي پروژه ساختـن        
جــاده و پــل مــيــان گــذر روي دريــاچــه             

و اين کـار را بـا          .   اروميه را عملي کرد   
روشي مغاير با مدرنترين تـکـنـولـوژي          
جاده و پل سازي و با اتکا بـه ابـتـدايـي              

بـيـش   .  ترين شيوه جاده سازي انجام داد 
 ميليارد تن خاک و سنـگ از کـوه            ۵از  

زنبيل کنده شد و به درياچه ريختـه شـد      
تا شرق و غرب اين درياچه به هم وصـل          

درياچه به دو نيـمـه       به اين ترتيب    .   شود
يـک  .   شمـالـي و جـنـوبـي تـقـسـيـم شـد                  

اکوسيستم آبي يکپارچه به دونيم تبديل 
تعادل زيست محيطي دريـاچـه بـر        .  شد

گردش طبيعي آب و اکسيژن     .   هم خورد 
و مواد خوراکي که از طريق چرخش آب 
در حاشيه و کناره هاي دريـاچـه انـجـام             
ميشده تخريب شد و اين موجب شد که   
ميزان شـوري و غـلـظـت نـمـک آب در                  

بخش شمالي دريـاچـه بـه خـاطـر عـدم                
تبادل طبيعي آب بين اين دو بخـش بـه           
سرعت باال برود که منجـر بـه نـابـودي             
تنها جاندار آبزي سخت پـوسـت بـه نـام             

عـالوه بـر     .   آرتميا در نيمه شمـالـي شـد        
اين، آلودگي صوتي و محيـط زيسـتـي          
حاصل از رفت و آمد خودروها امنـيـت         

و مـثـل     .     زيستي پرندگان را به هـم زد        
مــورد ســد ســازي، ايــن جــا هــم پــاي               
مافياي اقتصادي در گير بود که در باال 

معترضين افشا کرده   .   به آن اشاره کردم   
اند که در پروژه پل مـيـانـگـذر دريـاچـه             
اورميه شرکتهايي دست اندر کـار بـوده         
اند که سرشان به مجـتـبـي خـامـنـه اي               

در يک جمله بايد بگويم که      .   وصل است 
اين يک مرگ طبيـعـي و اکـولـوژيـکـي              
نيست که به سراغ درياچه اروميه رفـتـه         

قاتالن اسالمي، حکم اعدام ايـن      .   است
  .  درياچه را صادر کرده اند

در مـورد اعـتـراضـات         :   انترناسيونال
خـواسـت مـردم در ايـن           .   مردم بگوييـد  

اعتراضات چه ميباشد؟ آيا قبال هم در      
  اين زمينه حرکتهايي صورت گرفته؟

اعتـراض بـه ايـن        :   محسن ابراهيمي 
فاجعه زيست محيطي و جـنـايـتـي کـه             
زندگي بيش از ده ميليـون را بـه خـطـر               
انداخته است مـدتـهـاسـت شـروع شـده              

بزرگترين اعـتـراض در فـروديـن           .   است
همين امسال در تبريز و اروميه رخ داد         
که به درگيري وسيع مردم معـتـرض بـا           
. نيروهاي انتظامي و امنيتي منجر شد
 ۵آخرين اعـتـراض هـمـيـن هـفـتـه در                   

هم در تبريـز و هـم در         .   شهريور رخ داد  
اروميه مردم تجمع اعـتـراضـي شـکـل            
دادند و مثل هـمـه مـوارد، حـکـومـت               

اسالمي افسار اوباشش را بـاز کـرد تـا            
بـا گـاز     .   مردم معترض را سرکوب کند    

اشک آور و گلوله ساچمه اي سراغ مـردم      
رفت اما با مقاومت و تعرض متـقـابـل        

مردم در اروميه   .   معترضين مواجه شد  
به نيروهاي " بي شرف بي شرف"با شعار 

موتور سوار حکومت اسـالمـي حـملـه           
متقابل کردند و مـجـبـور بـه فـرارشـان              

. اعتراض همچنـان ادامـه دارد       .   کردند
همين هفته هم  در سايتـهـا دعـوت بـه             

. تظاهرات در تبريز و اروميه شده اسـت       
بحثهاي درون مجلس اسالمي در رابطه 
با تامين آب از رودخانه ارس و سيلوند، 

. به اين اعـتـراضـات  دامـن زده اسـت               
ظاهرا عده اي از اوباش درون مـجـلـس           
طرح دوفوريتي آورده اند که از آب ايـن         
دو رودخانه کمي آب به دريـاچـه تشـنـه             
بدهـنـد کـه بـا راي اکـثـريـت اوبـاشـان                    

 .   مجلس رد شده است
در اعتراضات تا کنوني شعارهـاي      

ــر داده شــده اســت           ــو     :   زي ــول ارومــو گ
ســوســوزدي، آذربــايــجــان اويــانــمــاســا         

درياچه اروميـه تشـنـه اسـت،          .   ( اتوزدو
) . آذربايجان بيدار نشـود بـاخـتـه اسـت           

اروميه گولو سه سـلـه نـيـر، سـوسـوزام               
درياچه ارومـيـه فـريـاد         .   ( هاراي هاراي 

سـدلـري   . )   ميزنـد، تشـنـه ام تشـنـه ام             
سيـنـديـرون، ارومـو گـولـون دولـدورون              

سدها را بشکنيد، درياچه اروميه را پر (
و يکي از شعارهاي مـهـم ايـن           ) .   کنيد

ارومو گـولـو جـان        :   هفته اين بوده است   
ويرير، مجلس اونون قتلينه فرمان ويرير 

درياچه اروميه جان ميدهد، مجلس به (
بـا ايـن شـعـار         ) .   قتل آن فرمان ميدهد   

اعــالم مــردم مــعــتــرض بــه روشــنــي             
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١از صفحه    

 

 محسن ابراهيمي    

٨صفحه    

دهند، اولي روزهاي آخر سـال و فصـل           
دومـي خـريـد      !   خريد شـب عـيـد اسـت         

آغــاز ســال تــحــصــيــلــي کــه اخــتــالف           
طبقاتي فاحشي دربازار بـه چشـم مـي           
خورد و به آشکـار خـود را نشـان مـي                

مـاه  .     دهد و هر انساني را زجر ميدهد      
رمضان را هم من بعـنـوان مـورد سـوم          
اضــا فــه كــردم و در ادامــه صــحــبــت             
هايش به مساله  ريخت وپاش حيوانـي        
ســر مــايــه داران و حــاج آقــا هــا و                     
بازاريهاي فاسد از يک طرف واز سـوي          
ديگر، نظاره گر بودن بچه هاي گـرسـنـه        
و محتاج نان روز در شـب عـيـد و اول               

آقـازاده هـا و حـاج          .   مهر سخن گـفـتـم     
آقاهايي كه در شب عـيـد و اول مـهـر                
تحت عنوان جشن نـيـكـوكـار و جشـن             
عاطفه ميكوشـنـد بـخـشـي از كـفـاره               
گناهانشان و ذکـات سـرمـايـه شـان را              
بپردازند، تـا دزدي هـايشـان را حـالل               

كنند و هم دنيا را داشته باشـنـد و هـم              
و واقعـا هـم اگـر بـهـشـت و                .   آخرت را 

جهنمي بود آنها هستند که به بـهـشـت          
خواهند رفـت و جـهـنـم نصـيـب فـقـرا                  
ميشود که نميدانند کي روزه بگيرند و        
کي بخورند و مـدام از عصـبـانـيـت و                
نداري به خدا و آسمان فحش ميدهند و     

ما دوازده ماه سال در   !.  کفر ميگويند 
در مــاه   .   گــرســنــگــي و روزه هســتــيــم       

رمضان هم باز گرسنگي از مـاسـت و            
مفتخوري و به جيب زدن پولهاي كـالن        

. نصيب جنابان پـاسـدار مـيـلـيـاردرهـا           
واقعا مرگ بر اين نـظـام تـوحـش ضـد               
انسان و ضد بشر، مرگ بر اين حاكمان        
اسالمي سرمايه ، بعنوان مسبـبـيـن و          
سالخان بي رحم و واستثمار گر، مـرگ        

و نـابـرابـري، زنـده بـاد زنـدگـي              , بر فقر  
 !*انساني

٦از صفحه   ... ماه رمضان ، ماه مبارك خدا  
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مسـتـقـيـم     ميکنند که ميدانند مسئول     
اين فاجعه زيست محيـطـي و انسـانـي              

مـردم مـيـدانـنـد کـه مسـئلـه               .   چيسـت 
مستقيما سياسي و موضوعي مربـوط      

بـيـدلـيـل     .   به دزدان حاکم اسالمي است    
نـيـسـت کـه هــر اعـتــراض عـلــيـه ايــن                  
وضعيت فورا به تقابل ميان معترضين      
و نيروهاي امنيتـي حـکـومـت تـبـديـل             

حـکـومـت اسـالمـي دريـاچـه            .   ميشـود 
اروميه را به مرگ از تشنـگـي و مـردم            
منطقه را به بيخانماني و مـحـرومـيـت           
گسترده از معيشتشان مـحـکـوم کـرده           
است و مردم هم بدرستي سراغ قـاتـالن          

  . اصلي رفته اند
بــا تــوجــه بــه هــمــه       :   انــتــرنــاســيــونــال

فاکتورها فکر مـيـکـنـيـد مـيـشـود از                
خشکيدن دريـاچـه اورمـيـه جـلـوگـيـري              
کرد؟ اگر نه چه اقدامات ديـگـري بـراي           
دفاع از زندگي مردمي که زندگيشان به 

    خطر افتاده ميشود انجام داد؟
در پاسـخ بـه ايـن         :   محسن ابراهيمي 

ســئــوال هــم جــنــبــه عــمــلــي و عــلــمــي            
کارشناسانه را بايد در نظر گرفت و هـم          

اين دو الـبـتـه در         .   جنبه سياسي اش را   
جمهوري اسالمي بشدت به هم مربـوط       

کــارشــنــاســانــي در ايــن مــورد          .   اســت
ميتوانند قابل اعتمـاد بـاشـنـد کـه بـه               
طور کامل از حکومت اسالمي و دار و 

دسـتــه دولــتــي مســتــقــل بـاشــنــد و از             
دسترس تطـمـيـع و تـهـديـد حـکـومـت                 

و تــازه آنــوقــت     .   اســالمــي دور بــاشــنــد    
ميتوان از نظر علمي بـه اسـتـنـتـاجـات             
واقعي و راه حلهاي واقعي براي کـنـتـرل          

تا هـمـيـنـجـا از        .     تخريب درياچه رسيد  
پمپاژ آب از رودخانه ارس و سيلـونـد و           
بارورکردن ابرها و غيره صـحـبـت شـده            

اما از نظر اکثر کارشناساني کـه        .   است
از همان اول در رابطه با سـدهـا و جـاده              
ميان گذر هشدار داده بـودنـد و بـا بـي               
اعتنايي کامل دولـت اسـالمـي روبـرو            
شده  بودند، بايد قبل از هر چيز فـکـري        

و . به سدها و همين جاده ميان گذر کرد
اينجاست که فورا پاي منافع اقتصادي      
همان مافيايي که پروژه سدها و جاده را 

و .   در دست داشته است به وسط ميايـد      
روشــن اســت کــه بــه خــاطــر ارتــبــاط               
تنگاتنگ اين مـافـيـاي اقـتـصـادي بـا              
مافياي سياسي حاکم، نـه تـنـهـا هـيـچ              
اراده سياسي از طـرف دسـتـگـاهـهـاي              
دولتي براي نجات ايـن دريـاچـه وجـود             
نخواهد داشـت بـلـکـه بـرعـکـس اراده                
سياسي حکومت در مقابل اعتراض به      

. اين وضعيت و چاره جويي خواهد بـود        
 . همان چيزي که تاکنون بوده است

مسئله فقط اين نيسـت کـه آيـا از             
نقطه نظر علمـي و عـمـال راهـي بـراي                
نجات درياچه وجود دارد؟ مسـئلـه ايـن       

است که بـراي پـيـدا کـردن ايـن راه، و                   
مهمتر از اين براي پياده کردن آن بـايـد            
قبل از هـر چـيـز بـودجـه و امـکـانـات                   

ــودجــه و    .   جــامــعــه را بســيــج کــرد            ب
امکانات جامعه کجاست؟ در چـنـگـال        
دزدان اســالمــي حــاکــم کــه ذره اي بــه             
مــحــيــط زيســت و مــعــيــشــت مــردم             
اعتنايي ندارند و تمامـا در فـکـر بـاال              
کشيدن ثروت از قبل خانه خرابي مـردم        

اين همان حکومتي اسـت کـه         .   هستند
ثروت عظيم اين کشـور را کـه بـخـشـا                
توسط همين مردم منطقه مورد بـحـث         
توليد شده است خرج احداث امـامـزاده         
و توليد آخوند و لشکر ترويج خـرافـه و            
حماقت ميکند؛ اين همـان حـکـومـتـي           
است که اين ثروت را خرج مسلح کـردن         
آدمکشان حرفه اي اسالمي در لبنان و        
سوريه و فلسطين ميکـنـد؛ ايـن هـمـان             
حکومتي است که بخشي از درآمدهاي    
کالن همين سدسازيها را خرج نگهداري 
نيروهاي امنيتي ميکنـد تـا بـه سـراغ             
معترضين از جمله معترضين ارومـيـه         

بـه ايـن اعـتـبـار،          .     و تـبـريـز بـفـرسـتـد          
وضعيت کنوني اين درياچـه و عـواقـب           
طبيـعـي و اقـتـصـادي واجـتـمـاعـي و                  
ــا مــحــصــول               ــمــي ــق انســانــي آن مســت
سياستهاي حکومت اسالمـي و دزدان        

مسئـول مسـتـقـيـم خشـک           .   حاکم است 
شدن اين درياچه و به هـمـراه آن خشـک              
شدن منبع معيشت بيش از ده ميليـون        
انسان، نه تنها اين بلکه کوچ و آوارگـي       

اجبـاري ايـن مـيـلـيـونـهـا انسـان خـود                   
و مـثـل هـمـه         .   جمهوري اسالمي اسـت   

موارد اينجا هم فقط و فقـط اعـتـراض           
گســتــرده و مــتــحــد مــردم اســت کــه               
ميتواند راه نجاتـي در ايـن مـورد بـاز               

 . کند
عالوه بر اين، حتي اگر سياستهـاي       
انسان ستيز دزدان اسالمي حاکم هـيـچ         
نقشي در اين وضعيت نداشت، و مـثـال         
اين وضعيت تماما محصـول تـحـوالت        
طبيعي مثل خشکسالي مورد ادعـاي       
رژيم  هـم بـود، بـاز هـم بـايـد زنـدگـي                      
ميليونهـا انسـانـي کـه بـه خـاطـر ايـن                   
تراژدي از بين خواهد رفت را از ثـروت           

بـايـد هـمـه       .   اين جامـعـه تـامـيـن کـرد           
کارگرانـي کـه از مـحـل تـوريسـم ايـن                  
ــام                ــم ــد، ت ــکــردن ــي ــذران م ــه گ ــاچ دري
کشاورزان و باغداران و دامداراني که به 
خاطر اين وضعـيـت مـنـبـع مـعـيـشـت                
خودشان را از دست خواهند داد، تـمـام          
خانواده هايي که بي خانـمـان خـواهـنـد            
شد و هر تک فردي که شغل و درآمـد و       
معيشتش را از دست خواهد داد تـحـت     

و به اين معنا بـايـد       .   پوشش قرار گيرند  
کمر حکومت اسالمي را شـکـسـت تـا            
مردمي که زير اين فاجعه کمرشـان خـم       

 . شده است بتوانند قد راست کنند
به اين اعتبار بايد تاکيد کـنـم کـه            
هــمــه چــيــز مــنــوط بــه ايــن اســت کــه              
اعتراضات چقدر گستـرده و مـتـحـد و             

اگرچه قربانيان مستقيم   .   قدرتمند باشد 

و بالفاصله خشک شدن دريـاچـه، مـردم          
شهرها و روستاهاي منطقه وسيعـي از        
استانهاي اطراف اسـت امـا از لـحـاظ              
سياسي نتيجه تقابل مـردم مـنـطـقـه و             
جــمــهــوري اســالمــي بــه هــمــه مــردم              

ايـنـجـا    .   معترض در ايران مربوط است    
هم هـر درجـه از پـيـشـروي و پـيـروزي                   
اعتراض مردم، موقعيت اعـتـراض در         
سطح سراسري عليه حکومت اسـالمـي       
را تقويت ميکند و موقعيت حکـومـت        
را در قبال مـردم مـعـتـرض تضـعـيـف                

ميخواهم تاکيد کـنـم کـه ايـن           .   ميکند
عرصه مبـارزه نـبـايـد فـقـط بـه مـردم                  

اعـتـراض مـردم      .   منطقه محدود بمانـد   
منطقه عـلـيـه ايـن سـيـاسـتـهـاي ضـد                   
انساني بخشـي از اعـتـراض مـردم در              
ساير نـقـاط ايـران اسـت کـه دائـمـا در                   

بايد به هر طريق ممکن و       .   جريان است 
در سطحي وسيعتر از منـطـقـه بـه ايـن              

. سياستهاي ضد انساني اعتـراض کـرد     
فاجعه زيست محيطي و انساني خشـک       
شدن درياچه اروميه، يک وجه ديـگـر از          
فاجعه عظيمتري است که در کل ايـران         
: به زندگي مردم سـايـه انـداخـتـه اسـت              
. فاجعه اي به نـام جـمـهـوري اسـالمـي              

مبارزه و اعـتـراض بـراي نـجـات ايـن                 
درياچه را هم بايد به عنوان بـخـشـي از         
مبارزه براي نجات از شـر ايـن فـاجـعـه              
عظيمتر يعني جمهوري اسالمي تلـقـي       

 .*کرد
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ادامه و يادآور انقالب اسالمي است و       
مردم اين کشورها بايد مراقب بـاشـنـد     

و سـپـس     !   که انقالباتشان به يغما نرود    
به موضوع انتخـابـات در ايـران و در              
واقع بيان ترس و واهمه اي پرداخت که        
از هم اکنون سرتا پاي تمام مـقـامـات           

تـرس و    .   حکومت را فـراگـرفـتـه اسـت         
وحشت از تکرار وقـايـع خـيـابـانـي دو              
سال پيش اينبار در مقياسي عظيم تـر       

سخـنـان خـامـنـه اي          !   و تمام کننده تر   
واکــنــشــي بــود هــم بــه انــقــالبــات و               
تحوالت عظيم منطقه و هم به انقالبي       
کــه هــمــگــان مــدتــهــاســت در ايــران             

سـوي ديـگـر      .   انتظارش را مي کشـنـد     
ترس از اين انـقـالب را مـي تـوان در                 
اختالفات باندهاي مختلف حکـومـت       
که هم اکـنـون بـا حـذف خـودي هـا و                   
ــان                  ــي ــقــط در م ــا، ف ــرخــودي ه غــي
اصولگرايان متمرکـز شـده، مشـاهـده          

خامنه اي در تـمـام تـالش هـاي             .   کرد
ــ حداقـل در          اخيرش براي ايجاد اتحاد 
ــ ناکـام مـانـده           ميان خود اصولگرايان 

او در بـاصـطـالح هـيـئـت هـاي              .   است
مختلف حل اختالف، مهدوي کني را       
بعنوان ريش سفيد و نماينده خود اجير       
ساخت که اتحاد را حداقـل بـه جـبـهـه              

. اصولگرايان بـازگـردانـد و نـتـوانسـت           
خامـنـه اي گـفـت در ايـران بـرخـالف                  
بعضي کشورهاي جهان، چه پيشرفـتـه        
و چه غيرپيشرفته که در آنها خـبـاثـت           
ها و خيانت ها و چـه حـتـي کشـت و                 
کشتارهايي که بر سر انتـخـابـات مـي           
شود، اتفاقي نمي افتد امـا در عـيـن              
حال اضافه کرد که  نـبـايـد اجـازه داد               
انتخابات که هميشه ضامـن امـنـيـت          
نظام بـوده، امـنـيـت نـظـام را بـخـطـر                   

خامنه اي طبق معمول پـرت      !   بياندازد
از آن نوع خزعبـالتـي      .   و پال زياد گفت   

که تمام ديکتاتورها در آخرين روزهاي      
از .   حکومتـشـان بـر زبـان مـي آورنـد              

همـان نـوع کـه سـرهـنـگ قـذافـي در                   
ابتداي شروع خـيـزش تـوده اي مـردم              

. ليبي براي سرنگوني اش بر زبان رانـد        
ديکتاتور ليبي هم معترضان را خـس        
و خاشاک و موش و سوسک نـامـيـد و             

شما کي هستيد؟ من همه شـمـا    " گفت  
و " !   را مثل سوسک صحرايي مي کشم     

هم اينک خود سرهنگ است که بهمراه       
خانواده دزد و جنايـتـکـارش در تـمـام             
دنيا دنبـال سـوراخـي مـي گـردنـد تـا                 
پنهان شـونـد و حـداقـل جـان خـود را                  

سخنان .   نجات دهند و پيدا نمي کنند     
خامنه اي در عين حال، ترس از همين        

تـک تـک     .   هم سرنوشتي با قذافي است    
مــقــامــات ايــن حــکــومــت، از دوم               
خـردادي و اصـالح طـلـب گــرفـتـه تــا                 
اصولگرا و غيره، بخوبي مي دانند که       

مـي دانـنـد کـه         .   کارشـان تـمـام اسـت        
از انقالب و    "   بهار عرب " همانگونه که   

خيزش مردم ايـران الـگـو گـرفـت، بـه                
همان صورت، هم اکنون اين جوانـان و         
مردم ايران هسـتـنـد کـه مـي تـوانـنـد                 
ضربه نهايي را به حکـومـت اسـالمـي           
بمثابه محور اسالم سياسي و جـنـايـت         

. و تــرور و وحشــيــگــري وارد آورنــد              
مقامات اين حکومت، از قاليـبـاف و         
رفسنجاني و مهدوي کـنـي و بـرادران           
الريجاني گرفته تا احمدي نژاد و انواع       

و اقسام سرداران دزد و آدمکش سـپـاه         
و بسيج بخوبي مي داننـد و بـرايشـان             
آشکار است که ديگر فريب دادن مردم       
با هدف داغ کردن تنور انتـخـابـات تـا            
چه اندازه بـرايشـان غـيـرمـمـکـن شـده               
است و حتي فراتر از ايـن، آيـا اسـاسـا              
اين حکومت خواهد توانست نـمـايـش         
! انــتــخــابــاتــي ديــگــري بــرگــزار کــنــد؟      

پرسش اساسـي و آن تـرس و وحشـت               
خامنه اي از پاسخ به هـمـيـن پـرسـش              

مي داند که جمهـوري اسـالمـي      .   است
مدتهاست که در فرار از سـرنـگـونـي،            

 . امروز و فردا را مي شمارد
بايد گـفـت ايـنـروزهـا حـکـومـت               
خامنه اي دارد فقط با خـودش سـخـن           

خامـنـه اي دارد بـه دار و              !   مي گويد 
دسته اش راه نشان مي دهد و آنـهـا را            

" مي نامد و مـي گـويـد           "   آحاد مردم " 
آحــاد مــردم، مســئــوالن گــونــاگــون،           
منبرداران سياسي و کسـانـيـکـه مـي            
توانند با مردم حرف بـزنـنـد، بـايـد از               
انتخابات بعنوان يک نعـمـت سـيـاسـي           

و در واقــع، دارد        " !   پــاســداري کــنــنــد   
اعـالم مــي کـنــد کـه هـمـچــون تـمــام                 
ديکتاتورها شمشير را از رو بسـتـه و            
ميخواهد در آشـفـتـه بـازار انـقـالبـات              

وسيع و عميق منطقه که اتفاقـا هـيـچ           
رنگي از اسالميگري هم ندارند، به هر       
قيمتي که شده، با برگزاري انتخابـاتـي        

. آرام بــراي خــود مشــروعــيــت بــخــرد         
بااينحال، بايد گفت ايـن فـقـط قـدرت            
مردم است که خامنه اي و نظامـش را      
واداشته تا اينچنين باصطالح به سـيـم        

ــد      ــن ــزن مــردم در کشــورهــاي        .   آخــر ب
مــخــتــلــف مــنــطــقــه تــوانســتــه انــد             
ديکتاتورها را کنار بزنند و هم اکـنـون         
ديکتاتور پير ايران نا اميـد از نـجـات          
اسـد، از وحشــت انــقـالب بــه هــذيــان             

ــاده اســت          ــت ــي اف ــوي ــران     .   گ ــردم اي م
مدتهاست مترصد فرصتي هستند تـا      
بساط ديکتاتوري مذهبي را از ايـران         
جارو کـنـنـد و هـم اکـنـون تـمـام ايـن                     
انقالبات و نتايج و دستاوردهاي آنـهـا         
را بدقت زير نظر دارند تا بـتـوانـنـد آن              
ضربه نهايي را بر پيکره اسالم سياسي       

راه نجاتي بـاقـي   .   در منطقه وارد آورند 
نمانده و در واقع، شايد بتـوان گـفـت و            
اميدوار بود که بلواي نهايي حـتـي بـه            
انتخابات هم نرسد و اختالفات عميـق       
حکومتيان زمينه هاي ديگري را براي      
به خيابان آمـدن دوبـاره مـردم فـراهـم               

 ..*سازد

١از صفحه    
 

  ... آخرين ترس ها و

 هادي وقفي 

٧از صفحه    
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اعتصاب کارگران پااليشگاه  
 آبادان

در خــبــرهــا آمــده اســت كــه روز               
 شـهـريـور تـعـداد زيـادي از               ٦يكشنبه  

کارگران پااليشگاه آبادان در اعتراض به 
عدم رسيدگي به مشکالت كـاري خـود         

عصر جمعه نـيـز      .   دست از کار کشيدند   
صدها کارگر پااليشگاه آبـادان در پـي           
وعــده يــکــي از نــمــايــنــدگــان مــجــلــس          
اسالمي از اين شهر، در يـک حسـيـنـيـه             
تجمع کردند تا به گفتگو و مـذاکـره بـا             
مقامات مربوطه بپردازند اما هيچک از 
کارگزاران رژيم براي گفتگو بـا آنـان در           

بــه دنــبــال بــي     .   مــحــل حــاضــر نشــدنــد    
اعتنايي کارگزاران رژيم بـه درخـواسـت          
کارگران، كارگران نيـز ضـمـن از دسـت             
کشيدن كار، اعـالم كـردنـد تـا تـحـقـق                 
مطالبات خود به اين اعتـصـاب ادامـه          

  .خواهند داد
كارگران متروي اهواز دست از 

 كار كشيدند
به گزارشي كه ايلنا مـنـتـشـر كـرده            

 تــن از كــارگــران شــركــت          ٤٠٠اســت،   
كيسون، شركت پيمانكار طرف قـرارداد      

 ٧با متروي اهواز به دليل عدم پرداخت 
 شهريور دسـت از      ٥ماه حقوق خود روز     

 ٦همين خـبـرگـزاري روز         .   كار كشيدند 
هاي   بنا به گزارش  :   " شهريور خبر داد كه   

رسيده امروز هم اين اعـتـصـاب ادامـه             
  ."دارد

تجمع اعتراضي كارگران كاغذ 
 پارس مقابل فرمانداري شوش

بنابر خبري كه كميته ي هماهنگي      
براي كمك به ايجاد تشكلهاي كـارگـري         

 نفر از   ٢٠٠منتشر كرده است، بيش از  
كارگران كارخانه كاغذ پارس بـه دلـيـل          
عدم پرداخت چند ماهـه دسـتـمـزدهـاي           

 شهريور تجمع ٧خود صبح روز دوشنبه 
اعتراضي مقابل فرمانداري شهـرسـتـان       

كارخانه .   شوش در خوزستان برپا كردند    
مزبـور كـه مـواد اولـيـه ي خـود را از                     
كارخانه نيشكر هفت تپه تامين ميكند 

 كـارگـر     ٣٠٠٠در سالهاي قبل بيش از      
رسمي و قراردادي داشته است كه اكـثـر          

اند و اكـنـون بـه دلـيـل                آنها رسمي بوده  
اخراج و بيكارسازيها، تـنـهـا در حـدود            

 تن كارگر در آن مشـغـول        ٧٠٠كمتر از   
  .بكار هستند

کارگران اداره تجمع اعتراضي   
 آب و فاضالب خرمشهر 

در خبرها آمده است كه دهها تن از   
کارگران اداره آب و فاضالب خـرمشـهـر         
در مقابل دفتر شرکت پيمانـکـار خـود،          

کارگران .   دست به تجمع اعتراضي زدند    

با برگزاري اين تجمع، خواستار دريافـت    
  . ماهه خود شدند٤دستمزدهاي معوقه 

ادامه اعتراضات کارگري در 
 شرکت آرم فرم

در خبرها آمده است كـه مـبـارزات          
کارگران شاغل در شرکت آرم فرم جـهـت    

 ماه دستمزدهاي معـوقـه      ٣دستيابي به   
مربوط به سال جـاري هـمـچـنـان ادامـه             

کارفرماي شرکت مذکور در تهران . دارد
 مـاه    ٣قرار دارد عالوه بر عدم پرداخت       

دستمزدهاي معوقه پيشين، از پرداخت     
دستمزد مرداد کارگران نـيـز خـودداري          

 .ورزد
 

: كارگران نساجي بافت بلوچ
فرزندانمان شبها گرسنه 

 خوابند مي
در خبرها آمده اسـت كـه بـيـش از              

 تن از كارگران بافت بـلـوچ كـه در        ٦٠٠
 به منـظـور بـازنشـسـتـگـي            ١٣٨١سال  

اخراج شدند تاكنون بازنشسته نشده و از 
حقوق بازنشستگي و مزاياي آن محروم      

 نـفـر از هـمـيـن            ١٠٠بيش از    .   هستند
كارگران كه مقابل تـامـيـن اجـتـمـاعـي             
ايرانشهر روز اول شهريور دست به تجمع 
زده بودند به عدم توجه مقامات دولتـي        

هـاي خـود        نسبت به سرنوشـت خـانـواده       
يكي از كارگران در اين     .   معترض بودند 
بــه خــدا بــه نــان شــب           :   تــجــمــع گــفــت   

محتاجيم و فـرزنـدانـم شـبـهـا گـرسـنـه                  
ميخوابند و نـاچـارا بـه خـالف كشـيـده               

سرنوشت مـا در مـعـرض         .   خواهند شد 
نابودي است ما حتي براي افطار چيـزي        
جز آب خالي و چند عدد خرما آنهـم در           

بـه هـمـه      .   اين منطقه خرماخيز نـداريـم      
ارگانـهـا و مـقـامـات و ادارات دسـت                 
انــدركــار نــيــز مــراجــعــه و شــكــايــت و            

امـا نـرود     . ايم درخواست و التماس كرده 
ميخ آهنين در سنگ و تـاكـنـون هـيـچ              

 .جوابي به ما داده نشده است
 

تجمع كارگران كارخانه سازمايه 
 هايشان  همراه با خانواده

 ٢در خبـرهـا آمـده اسـت كـه روز                 
 نـفـر از كـارگـران         ١٢٠شهريور بيش از    

كارخانه سازمايه پاكدشـت كـه تـولـيـد             
كننده آجر و سفال مـيـبـاشـد هـمـراه بـا                

 و نيم صبح    ٩هايشان از ساعت      خانواده
در جلو كارخانه تجمع اعتراضي برگـزار     

اين كـارگـران بـيـش از دو سـال              .   كردند
است كه حقوق معوقه دارند و علـيـرغـم       
پيگيريهاي مستمري كه طي ايـنـمـدت         

اند هيچگونه پاسخي نـگـرفـتـه و            داشته
بــارهــا بــه دفــتــر ريــاســت جــمــهــوري،            

مـراجـعـه    . . .   فرمانداري، وزارت كار و       

اند ولي تنها چـيـزي كـه دريـافـت               داشته
. اند وعده و وعيد پـوچ بـوده اسـت             كرده

هدفشان از   : يكي از كارگران گفته است 
سردواندن كارگران اين است كـه ظـاهـرا          

خسته كنند در حـالـي كـه بـايـد             ما را   
مطمئن باشند ما خسته نخواهيم شد و       
تا حقمان را نگيريم از پـاي نـخـواهـيـم               

  .نشست
اعتصاب و تجمع اعتراضي 
 کارگران راهسازي آالن راه

 مرداد منتشر ٣١طبق خبر که روز 
شده است، کـارگـران شـرکـت راهسـازي            
آالن راه در اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت               

 مـاهـه خـود،       ٤حقوق و مزاياي معوقه     
اين کـارگـران بـا        .   دست به تحصن زدند   

مراجعه به شرکت ياد شده در شهـرهـاي         
سردشت و ربط و مشاهده بسـتـه بـودن            
اين دفاتر، به دفتر شرکـت در روسـتـاي            
نالس مراجعه و مقابل دفـتـر مـربـوطـه            

رئيس شرکت در    .   دست به تحصن زدند   
مقابل خواست کارگران، اقدام به توهين 

 نفر از کارگران را که هر ٥به آنان نمود و 
 سال سابقه کار داشتـنـد را       ٥ تا   ٤کدام  

در مـقـابـل کـارگـران        .   از کار اخراج کرد   
اعالم کردند به تحصن خود تا رسيدن به 

  .دهند هايشان ادامه مي خواست
اي از بيکاران  تجمع عده

شهرستان انديمشک مقابل اداره 
 کار اين شهر

اتحاديه مستقـل كـارگـران شـمـال          " 
در خبري اعالم كرده است كه " خوزستان

اي از بيـکـاران       صبح روز چهارشنبه عده   
شهرستان انديمشک بـا تـجـمـع مـقـابـل              
اداره کار اين شهر نسبت به بـيـکـاري و            

هاي غير واقعي مسئولين مـبـنـي        وعده
بر ايجاد دو و نيم ميليون شغل اعتراض 

: در ادامه اين خـبـر آمـده اسـت          .   کردند
تجمع کنندگان عنوان کـردنـد کـه مـا             " 

بيکاران بواسطه بيکاري از همه حـقـوق         
ايم لذا  اجتماعي و شهروندي محروم شده

دولت بايد حـقـوقـي را بـه عـنـوان حـق                  
نکرده بيکاري تا زماني که شغل ايجاد       

  ."است به ما برداخت نمايد
تجمع اعتراضي معلمان استان 

 کهکيلويه و بويراحمد 
در خبرها آمده است كه از صبح سه 
شنـبـه اول شـهـريـور تـعـداد زيـادي از                   
معلمان حق التدريسي استان کهکيلويه     
و بوير احمد در برابر مجـلـس اسـالمـي            

ايـن  .   دست به تجـمـع اعـتـراضـي زدنـد            
معلمان با وجود سابـقـه چـنـديـن سـالـه               
هنوز از سوي وزارت آموزش و پـرورش         

بيشتر اين مـعـلـمـان        .   اند  استخدام نشده 
باالتر از ده سال سابقه كار در آموزش و         

اين معلمان شب قبلش از . پرورش دارند
ياسوج راه افتاده و صبح روز سه شـنـبـه           

 
 اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

صديق کمانگر از چهره هاي سرشناس جنبش كمونيستي ايران و        
 شهريور ۱۳( ١٩٨٩محبوب در شهر سنندج در سپتامبر    

 . به دست جانيان اسالمي  ترور شد ) ۱۳۶۸
 يادش گرامي باد

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

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

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

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

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

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

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

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

 ٧به تهران رسيده بودنـد و از سـاعـت               
صبح اعتراض خود را جلـوي مـجـلـس           

انـد   معلمان گفته.   اسالمي شروع كردند  
آموزش و پرورش با ناديده گرفتن هـمـه         
سوابق آنها در حال سردواندن اين افـراد         

انـد تـا رسـيـدن بـه               است و اعالم كـرده     
حقشان در برابر مجلس به تجـمـع خـود       

 .دهند ادامه مي
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در اعتراض به حمله جنگنده هـاي        
دولت ترکيه و توپ باران مناطق مـرزي    
کردستان عراق توسط نيروهاي ارتش و    
سپاه پاسداران جمهوري اسـالمـي، روز         

 اوت ســاعــت ســه و نــيــم            ٢٧شــنــبــه   
بعدازظهر صدها نفر از مردم آزاديخـواه       
شهر سليمانيه و ايرانيان مقيم اين شهـر        

تـظـاهـرات    .   دست بـه تـظـاهـرات زدنـد          
اردوغان تروريسـت،   " کنندگان که شعار    
سـر مـيـدادنـد، از         "   احمدي نـژاد قـاتـل       

مسيـر خـيـابـان پـارک آزادي بـه پـارک                  

آزادي رسـيـدنـد و در آنـجـا ابـتـدا يـک                    
دقيقه سکوت اعـالم کـردنـد و سـپـس               
نــمــايــنــدگــان احــزاب و ســازمــانــهــاي          
مختلـف شـرکـت کـنـنـده، پـيـام هـا و                    
اطالعيه هاي خود را در مـحـکـومـيـت           
جــنــايــت دولــت تــرکــيــه و جــمــهــوري            

در ايـن مـراسـم        .   اسالمي قرائت کردند  
فراخـوان مشـتـرک حـزب کـمـونـيـسـت                
کــارگــري ايــران و حــزب کــمــونــيــســت           
کارگري چپ عراق بـراي تـظـاهـرات در            
روز سوم سپتامبر نيـز قـرائـت شـد کـه               

ايـن  .   مورد استقبال مـردم قـرار گـرفـت         
تظاهرات در سـاعـت شـش بـه پـايـان                  

 .رسيد
کميته کردستان حزب کمـونـيـسـت        
کارگري به شـرکـت کـنـنـدگـان در ايـن                 
تجمع اعتراضي درود مي فرسـتـد و از        
هــمــه مــردم آزاديــخــواه در اروپـــا،                  
آمريکاي شمالي، ترکيه، عراق و ايـران        
مي خواهد تا در محکوميت جمهـوري       
اسالمي و دولت تـرکـيـه، بـراي تـوقـف              
فـوري ايـن جـنــايــت و پـايــان دادن بــه                 

فضاي ميلتاريستـي، روز شـنـبـه سـوم             
سپتامبر به تـظـاهـرات در حـمـايـت از               

 .مردم کردستان عراق دست بزنند

 کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                
 کارگري ايران

 ٢٠١١ اوت ٢٧

 
 تظاهرات مردم سليمانيه عليه جنايات دولت ترکيه و جمهوري اسالمي

چند هـفـتـه اسـت کـه زنـدگـي مـردم                   
بخش هـايـي از کـردسـتـان عـراق در                 
حــمـــالت و اقـــدامـــات ضـــدبشـــري           
جمهوري اسالمي و دولـت تـرکـيـه بـه             

هـدف  .   خاک و خون کشيده شـده اسـت        
اين جنـايـات ايـجـاد فضـاي رعـب و                
ميليتاريسم و عقب راندن اعتـراض و        

صــحــنــه هــاي    .   مــبــارزه مــردم اســت     
دلــخــراش بــدن هــاي تــکــه پــاره شــده           
مردم، بسياري را در جـهـان بـه خشـم              

آورده و فــي الــحــال در چــنــد شــهــر                 
کردستان عراق تظاهرات هـايـي بـرپـا           

در ادامه اين اعـتـراضـات،       .   شده است 
در محکوميت جمـهـوري اسـالمـي و          
دولت ترکيه، براي تـوقـف فـوري ايـن             
ــه فضــاي                  ــايــان دادن ب جــنــايــت و پ
ميلتاريستي از همه مـردم آزاديـخـواه         
در اروپا، آمريکاي شـمـالـي، تـرکـيـه،            
عراق و ايران دعوت ميـکـنـيـم تـا در              
روز شنبه سوم سپتامبر به تـظـاهـرات        

در حمايت از مـردم کـردسـتـان عـراق              
 .دست بزنند

ما در کنار مردم عـراق و هـمـراه             
همه آزاديخواهان و نيروهاي سـيـاسـي        
مخالف جنايات جمهوري اسـالمـي و        
دولت ترکيه تـظـاهـرات هـايـي را در               
شهرهاي مختلف جهان برپا خـواهـيـم         

ليست و جزئيات تـظـاهـرات هـا          .   کرد
در اطالعيه هاي بعدي اعالم خـواهـد         

 .شد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 حزب کمونيست کارگري چپ عراق
 ١٣٩٠ شهريور ٣، ٢٠١١ اوت ٢٥

مردم کردسـتـان در مـنـاطـق مـرزي               
 عـراق و تـرکـيـه در يـک مــاه                  ،ايـران 

گذشته به بهانه مقـابلـه بـا نـيـروهـاي              
ک و پـژاک مـداومـا زيـر           . ک. مسلح پ 

حمالت توپخانه اي جمهوري اسالمي     
و بمباران هواپيماهاي جنـگـي ارتـش         

هــمــزمــان بــا ايــن     .   تــرکــيــه بــوده انــد    
بمبارانها، نيروهاي پياده نظام اين دو       
دولت در مناطق مرزي بـا کـردسـتـان           
عراق تمرکز کرده، به حمالت نظـامـي        
دست ميزنند و تاکنون تعـداد زيـادي         
از مردم اين مناطق را کشته و زخمي        
و آواره کرده و خسارات مـالـي زيـادي         

 .به آنها وارد کرده اند
ــم              ــي ــل ــامــات حــکــومــت اق مــق
کردسـتـان و رسـانـه هـاي کـردسـتـان                 
عراق اعالم کرده اند که در نتيجه ايـن    

 روسـتـا     ۳۵حمالت تاکنون ساکـنـان       
ناچار به ترک محل زندگي خـود شـده           

 مـرداد هـفـت        ٣٠تنهـا در روز        .   اند
عضو يک خانواده از جمله يـک کـودک          
خردسال بر اثر حمله هوائي جـنـگـنـده          

 .هاي ترکيه جان باختند
اين موارد تنها بخش کوچکي از       
فجايع دولتها و نيـروهـاي نـظـامـي و             
جريانات تروريسـت دخـيـل در عـراق            
است که هرکدام اهداف ارتـجـاعـي و           
ضد انساني خود را در ايـن مـنـطـقـه             

دولـت عـراق و       .   تـعـقــيـب مــيـکـنــنـد        
حکومت اقليم کردستان نيز تـاکـنـون         
در مقابل اين جنايات عمدتا سکـوت       

ايــن ســکــوت نــاشــي از          .   کــرده انــد   
ماهيت ارتجاعي اين حـکـومـت هـا،        

ترکيب قومي مذهبي آنها و روابط و        
بند و بست هاي کثيف آنها بـا دولـت           
هاي ترکيـه و جـمـهـوري اسـالمـي و                

ــره اســت              ــي ــان و غ ــربســت ــردم .   ع م
کردستان عراق در منگـنـه جـنـايـتـي             
گــرفــتــار آمــده انــد کــه يــک ســرش                
جــمــهــوري اســالمــي و  دولــت هــاي           
ترکيه و عـراق و آمـريـکـاسـت و سـر                 
ديگرش جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت               
قومي و ارتجاعي نظير پژاک و پ ک          
ک است که هدفي جز سهم خواهي در         

مردم هيچ نفعي در اين   .   قدرت ندارند 
دفـاع  .   جنگ قدرت مرتجعين ندارنـد    

جــانــانــه از مــردم کــردســتــان عــراق،          
وظـــيـــفـــه صـــف آزاديـــخـــواهـــي و            

 .سوسياليسم و جهان متمدن است
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران           
همبستگي عميـق خـود را بـا مـردم              
عراق و کردستان عراق عليـه شـرايـط          
ناامني که توسط اين نيروها بـر آنـهـا           
حاکم شـده اسـت، اعـالم مـيـکـنـد و                 
تجاوزات جنايتکارانه اخير جمـهـوري      
اسالمي و دولـت تـرکـيـه را شـديـدا                 

از همه مردم آزاده و      .   محکوم ميکند 
همه نـيـروهـاي سـيـاسـي در عـراق و                 
ترکـيـه و ايـران و در سـراسـر جـهـان                    
دعوت ميکنيم تا براي محکـومـيـت        
دولت هاي تـرکـيـه و ايـران و عـلـيـه                   
فضاي ميليتاريستي در مـنـطـقـه بـه            

  .ميدان بيايند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ اوت ٢٣، ١٣٩٠ شهريور ١

 
در دفاع از مردم عراق و کردستان عراق  عليه 

 سياستهاي تجاوزکارانه دولت هاي 
 جمهوري اسالمي و ترکيه

 
در دفاع از مردم :  تظاهرات جهاني٢٠١١سوم سپتامبر 

 کردستان عراق، عليه جنايات 
 !جمهوري اسالمي و دولت ترکيه

در اعتراض به اقدامات جنايتـکـارانـه        
و ضد انساني جـمـهـوري اسـالمـي و               
دولت ترکيه در هفته هاي اخير عـلـيـه          

در .   مردم کردستان عراق، بپا خـيـزيـم        
واکنش به اين اقدام جنايتـکـارانـه، تـا           
کــنــون اعــتــراضــاتــي در چــنــد شــهــر           

سـوم  .   کردستان عراق برگزار شده است    
سپـتـامـبـر اعـتـراضـاتـي عـلـيـه ايـن                   
جنايات در کشورهاي مختلف برگـزار      

. به اين اعتراضات بپونـديـد     .   ميگردد
ليست اعتراضاتي که تا کنـون اعـالم         

  .ليست تکميل ميشود. شده است
 :سوئد 
 ١٦ تا ١٤ساعت :  برس 

Stora torget 
 0737598566تلفن تماس ؛      

 اسمائيل مردوخي
 
 ١٥ تا ١٣ساعت : گوتنبرگ  

Brunnsparken 
 0737178819تلفن تـمـاس؛       
  عبداله اسدي

 ١٥ تا ١٣ ساعت :مالمو
Davidshallsbron  

 تلفن تماس؛  فريده آرمان
 0703638088   

 ١٧ تا ١٦ساعت : اوربرو
stortorget 

Mission Free برگزار کننده :  
 :کانادا
  بعدازظهر٤ تا ٢ساعت : تورنتو

 مقابل كنسلوگري تركيه
TURKISH CONSULATE 

10  Lower Spadina 
Avenue 
South of lake Shore Blvd. 
W  

 ١٩ تا ١٧ساعت : ونکور 
 مقابل آرت گالري، خيابان  
 Robson & How  

 : آلمان
 سـپـتـامـبـر،        ٣شـنـبـه      :   فرانکفورت

 بـعـدازظـهـر در مـرکـز            ٥ تا   ١ساعت  
 Hauptwacheشهر 

حـزب کــمـونــيـســت      :   فـراخـوان دهـنــده     
کــارگــري ايــران، حــزب کــمــونــيــســت         

  کارگري چپ عراق 
 ۵ سپتـامـبـر، سـاعـت           ٣شنبه  :   کلن

بــعــد از ظــهــر در مــرکــز شــهــر کــلــن             

Domplatte 
حـزب کــمـونــيـســت      :   فـراخـوان دهـنــده     

کــارگــري ايــران، حــزب کــمــونــيــســت         
 کارگري چپ عراق 

 
 واشنگتن  : آمريکا

  بعدازظهر ٣ تا ١ سپتامبر، ٣
 مقابل سفارت ترکيه 

Place: Embassy of Turkey 
(2525 Massachusetts Ave 
NW) starting at 1pm, then at 
2pm move to protest at the 
offices of the Islamic 
Republic of Iran (2209 
Wisconsin Ave) and protest 

for an hour. 
 ميشن فري ايران : سازمان دهنده

  ٠٠١٢٤٠٥٩٥٢٦٣٣: تماس
 Cyprus: قبرس

 ١٠ سپتامبر، سـاعـت       ٣:   نيکوزيا  
 صبح  مقابل سفارت جمهـوري       ١١تا  

 اسالمي ايران 
امير مسعود خاقانـي، تـلـفـن         :   تماس

٩٩١٧٠٨٠٣ 
  CRRM: سازمان دهنده

 
در دفاع از مردم کردستان عراق، عليه جنايات : ليست آکسيونهاى سوم سپتامبر
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و چرا از رژيم دوست و برادر بشار اسد         
حــمــايــتــهــاي نــظــامــي و     .   بــوده اســت  

شــرکــت مســتــقــيــم در ســرکــوب                 
اعتراضات مردم سـوريـه، راه انـدازي          
تبليغات به نفع رژيـم سـوريـه، کـمـک              
هاي چند ميليارد دالري به ايـن رژيـم          
سرفصل هاي اصـلـي سـيـاسـت رژيـم             

وقاحت وبـي شـرمـي       .   ايران بوده است  
چمهوري اسالمي تا آنچا پـيـش رفـت          
که جمهوري اسالمـي رسـمـا انـقـالب            

توطئه بـيـگـانـگـان و         " مردم سوريه را    
دانست و در کمک به رژيم      "   تروريستها

سوريه براي سرکوب انقالب مردم، از       
 .هيچ کمکي دريغ نکرد

 اکنون بيش از شش ماه از آغـاز          
انقالب مردم سوريه بر عليه حکومـت   

ادامه مبارزات مـردم     .   اسد مي گذرد  
وضعيت رژيم اسد را شکننده کـرده و         
متحد طبيعي آن جمهوري اسالمي را   

چشـم  .   هم زير منگنه گـذاشـتـه اسـت          
انداز پيروزي مردم سوريه بخش هايي      
ازحکومت را مجبورکرده است که بـه        
انقالب مردم سوريه اعـتـراف کـرده و           
شکسته و بسته، البته تا آنجـايـي کـه           
خامنه اي صالح بـدانـد، از سـيـاسـت            
حمايت بدون چون و چراي حکومت از        

ــه                ــان ب ــه، زب ــم ســوري ــاد  " رژي ــق ــت " ان
چند هـفـتـه پـيـش احـمـدي            .  بگشايند

نژاد در ديـدار بـا مـقـامـات تـرکـيـه                   
مجبور شد اعـتـراف کـنـد کـه مـردم               

دارند که به نـظـر     "  خواستهايي"سوريه  
وي بايد دولت سوريـه بـه آنـهـا گـوش             

بـخـش ديـگـري از حـکـومـت              .   بدهـد 
اصالحات در سوريـه هـمـراه بـا           " شعار
جــمــهــوري .   را ســر داده اســت      "   مــردم

اسالمي که براثر فشار انقـالب مـردم         
سوريه آچمز شده است، در هفته هـاي          
اخير و به دنبـال فشـارهـاي جـهـانـي،               
بويژه وضـعـيـت نـگـران کـنـنـده خـود                 
جــمــهــوري اســالمــي در داخــل، بــه             

" نوع ديـگـر   " تحرکات خود در برخورد     
. به انقالب مردم سوريـه افـزوده اسـت          

بخش هايي از رژيـم بـه ايـن نـتـيـجـه                  
رسـيــده اســت کــه ادامــه حــمــايــت از            
حکومت بشار اسد با خـطـرات جـدي           

آنها معـتـقـدنـد کـه رژيـم           .  روبرو است 
خـط مـقـدم مـبـارزه بـر             " سوريه که در  

قرار دارد، با به ميـدان      "   عليه اسرائيل 
آمدن مـردم مـوجـوديـتـش بـه خـطـر                 

افــتــاده و ايــن بــزرگــتــريــن ضــربــه بــه            
درادامــه .   جــمــهــوري اســالمــي اســت     

انــقــالبــات مــنــطــقــه و ســرنــگــونــي            
ديکتاتورها احتـمـال بـه زيـر کشـيـده              
شدن حکومت اسـد زيـاد اسـت و در              
اين صورت جمهوري اسالمي يکي از      
مهمترين هم پيمانانش را در منـطـقـه         

. از دست داده و ايزوله تر خـواهـد شـد           
در همين راسـتـا جـمـهـوري اسـالمـي              

 درجـه اي    ۱۸۰ناچار شده يک چرخش  
 . در سياست حمايت از رژيم اسد بدهد

جمهوري اسالمي در تالش اسـت      
پـاره اي    " اين بار رژيم اسد را به انجام         

براي سالم بدر رفـتـن کـل          "   اصالحات
رژيم از خطر سرنگوني توسط انقـالب       

اينکه جـمـهـوري    . مردم، تشويق نمايد 
اسالمي تا چه حد در دنبال کردن ايـن          
سياست و يـا فشـار بـه اسـد در ايـن                   
زمينه جدي است جاي تـرديـد بسـيـار           

حقيقت اينسـت کـه حـکـومـت           .   است
اسد نيز همچون جـمـهـوري اسـالمـي            
آنقدر در همين چـنـد مـاهـه جـنـايـت                
کرده اسـت کـه راه سـازش بـا راسـت                 
ترين بخشهاي اپـوزيسـيـونـش را هـم             

اما فکر کردن بـه چـنـيـن           .   بسته است 
سياسـتـي از طـرف سـران جـمـهـوري                
اسالمي که هدفش حـفـظ رژيـم اسـد             
مي باشـد، خـود گـويـاي نـا امـيـدي                 

خامنه اي و کل جمهوري اسـالمـي از      
. وضعيت خطرناک رژيم اسد مي باشد     

نشانگر عقب نشيني بـيـشـتـر اسـالم            
سياسي و نماينده رسمي آن جـمـهـوري       

انـقـالب مـردم      .   اسالمي  مـي بـاشـد        
ســوريــه نــه فــقــط رژيــم اســد، بــلــکــه            
جمهوري اسالمي را هـم بـه مصـاف             

جمهوري اسـالمـي کـه       .   طلبيده  است  
خود در معرض خشم و نـفـرت مـردم           
ايران قـرار دارد و در داخـل  بـه هـم                    
ريخته و شکننده تر از هر زماني مـي         
باشد، سرنگوني حکومـت سـوريـه را          

دو هفته پيش وقتي کـه      .   دورنمي بيند 
گروه تروريستي حـمـاس بـراي حـفـظ             
آبروي خود بـه رژيـم سـوريـه بـخـاطـر                 
ســـرکـــوب مـــردم اعـــتـــراض کـــرد،           
جمهـوري اسـالمـي اعـالم نـمـود کـه                
کمکهايش به اين گـروه را بـه حـالـت               

گـروه تـروريسـتـي       .   تعليق در مي آورد   
حزب اهللا کـه از بـدو شـروع انـقـالب                 
مردم سوريه مواضع شبيه جـمـهـوري         
اسالمي داشت، به دنبال اعـتـراضـات        
مردم به حمايت اين گروه از رژيم اسد،       
بويژه بعد از حمله به مقرها و دفاتر آن         
در سوريه و آتـش زدن عـکـس هـاي                
حسن نصراهللا و پرچم اين گروه، ناچـار        

. شده است فعال سکوت اختيار نمايـد      
همزمان مواضع کشورهـاي عـربـي و          

بويژه مواضع کشورهاي حوزه خـلـيـج         
در محکوميت رژيم سوريه بـه دلـيـل           
ســرکــوب انــقــالب مــردم، جــمــهــوري        
اسالمي را در منطقه منزوي تـرکـرده         

بسياري از کشورهاي مـنـطـقـه         .   است
بطور ضمنـي از جـمـهـوري اسـالمـي              
خواسته اند تا از حـمـايـت رژيـم اسـد               

ــردارد     ــه         .   دســـت بـ روشـــن اســـت کـ
سياستهاي حمايتي جمهوري اسالمي    
از رژيـــم اســـد شـــکـــســـت خـــورده               

انقالب مردم سوريـه بـر عـلـيـه          . . است
رژيم اسد، انقالبي بر عليـه جـمـهـوري        
اسالمي و کل جريان اسـالم سـيـاسـي           

هر درجه اي    .   در منطقه نيز مي باشد    
که اين انقـالب پـيـشـروي کـرده و بـه                 
پيروزيهايي دسـت مـي يـابـد، هـمـان              
انــدازه اســالم ســيــاســي و جــمــهــوري          
اسالمي و متحدانش در منطـقـه زيـر          

تـا  .   فشارو منگنـه قـرار مـي گـيـرنـد             
همينجا انقالب مـردم سـوريـه کـاري            
ترين و بزرگترين ضـربـه را بـر پـيـگـر                
اسالم سياسي و نـمـايـنـده رسـمـي آن               

در .   جــمــهــوري اســالمــي زده اســت           
منطقه اي که موج انـقـالبـات جـريـان            
دارد و ديکتاتورها يکي پس از ديگـر        
توسط انقالبات مردم به زيـر کشـيـده           
مي شوند، جمهوري اسالمـي هـم در          

 .*نوبت قرار دارد

 
 ... جمهوري اسالمي و 

محکوميت افشين حيرتيان، فعال 
 سال حبس ٤حقوق کودکان به 
 تعزيري

در خبرها آمده اسـت كـه افشـيـن            
حيرتيان، فعال حقوق کـودکـان کـار و            
خيابان، از سوي دادگاه اسالمي تهران      

 ســال حــبــس تــعــزيــري       ٤بــه تــحــمــل     
يکي از اتـهـامـات     .   محکوم شده است  

وي نوشتـن و چـاپ چـنـد مـقـالـه در                   
رابطه با کودکـان کـار و روز جـهـانـي                

 .کودک بوده است
 ١٣افشين حيرتـيـان کـه در روز             

مــاه در پــارک مــقــابــل خــانــه               خــرداد
هنرمندان بازداشت شـده بـود پـس از            

 ماه بازداشـت مـوقـت، بـه           ٢قريب به   
در ادامـه    .   قيد وثيقه از زندان آزاد شد     

اين خبر آمـده اسـت كـه وي در طـي                  
 زنـدان    ٢٠٩دوران بازداشت در بـنـد          

اويــن بــه مــنــظــور اخــذ اعــتــرافــات             
تلوزيـونـي بشـدت تـحـت فشـار قـرار                

 .داشت
بازداشت يک فعال کارگري در 

 شهر سنندج
از سنندج خبري منتشر شـده كـه          

 شهـريـور، مـامـوران امـنـيـتـي              ٦روز  
رژيم با يورش به خانه كورش بخشنده،  
ــعــال كــارگــري و عضــو كــمــيــتــه                 ف
هــمــاهــنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد          
تشكلهاي كـارگـري، او را هـمـراه بـا                
فــرزنــدش بــه نــام يــاشــار، بــازداشــت           

در اين يورش لوازم شخصي     .   كنند  مي
و کامپيوتر نـامـبـرده را نـيـز ضـبـط                 

در ادامه اين خبر آمده اسـت        .   اند  کرده
كه ياشار بخشنده پس از چند سـاعـت         

 ٧بازداشت آزاد گرديده است اما روز         
شهريور نـامـبـرده مـجـددا احضـار و               
هــمــراه کــورش بــخــشــنــده بــه دادگــاه           

 .اند منتقل شده
 

 عضو انجمن صنفي ٦احضار 
 معلمان کردستان

 ٧در خــبــرهــاي روز دوشــنــبــه              
 تـن از      ٦شـهـريـوري آمـده اسـت كـه               

اعضــاي انــجــمــن صــنــفــي مــعــلــمــان        
کردستان به نامهاي كمـال فـكـوريـان،          
علـي قـريشـي، مصـطـفـي سـربـازان،               
پرويز ناصحـي و عـزت نصـرتـي روز              

 شهريور با تماس تلفنـي بـه       ٦دوشنبه  
دادگــاه اســالمــي رژيــم در ســنــنــدج            

 
 دادگاه و محاكمه عليه فعالين كارگري

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

 bahram.soroush@gmail.com بهرام سروش               

 

در ادامه آمده است كـه   .   احضار شدند 
 تن بـايـد روز سـه شـنـبـه راس                 ٦اين  

 صـبـح در شـعـبـه چـهـارم                ٨ساعـت    
 .بازپرسي دادگاه حاضر شوند

طبق خبري که به کميته کـردسـتـان         
 رضا عـبـديـان يـک          ،حزب رسيده است  

کارگر اهل بوکان که در کارخانه عـايـق          
 در تهران کار مـيـکـرد        ،کاري ساختمان 

بر اثر انفجار گـاز جـانـش را از دسـت                 
 .داده است

 ۲۰۱۱ اوت     ۲۸ديروز يکشـنـبـه       
ساعت دو بعد ازظهر بر اثر انفجار گـاز          

در ايـن    .   يک کارگر ديگـر قـربـانـي شـد           

حادثه دلخراش بر اثر انفجار گـاز تـکـه           
شيشه به گردن رضا عبديان اثابت مـى         
کند و متاسفانه گردن او را از تـن جـدا              

همکاران رضا تالش ميکنـنـد      .   ميکند
که جسد او را از محل آتش سـوزي دور           
کنند اما قدرت انفجار و آتـش سـوزي            
متعاقب آن چنان شديد بـوده اسـت کـه            
اجازه چنين کـاري را بـه هـمـکـاران او                 
نداد و جسد اين کارگر تمامـا در آتـش            

بعد از مهار آتش سوزي سـر و         .   سوخت
جسد سوخته رضا عـبـديـان را از زيـر               
آوار بيرون مـيـکـشـنـد و بـه پـزشـکـي                   

تـا  .   قانوني تهران مـنـتـقـل مـيـکـنـنـد              
رسيدن اين خـبـر خـانـواده رضـا هـنـوز                

 .جسد عزيزشان را تحويل نگرفته اند
طبق گفته کارگـران ايـن کـارخـانـه            
قبال چـنـديـن بـار کـارگـران بـه مـديـر                    
کارخانه هشدار داده و احـتـمـال خـطـر               

امـا  .   انفجار گاز را به او گـفـتـه بـودنـد              
کارفرما هر بار در جواب کارگران گفتـه        

است مشکلي نيسـت و نشـت گـاز بـه               
ايـن  .   مقدار کم خطري را ايجاد نميکند     

بي توجهي کـارفـرمـا و نـبـود ايـمـنـي                  
محل کـار هـر سـال تـعـداد زيـادي از                   
ــانــي ســود و طــمــع                 کــارگــران را قــرب

 .کارفرمايان ميکند
کميته کردستان حزب درگـذشـت رضـا          
عبديان را بـه خـانـواده و بسـتـگـان و                   
همکاران او تسليت مـيـگـويـد و هـمـه               
کارگران را فراميخواند کـه در مـقـابـل             
ايــن نــوع بــي تــوجــهــي کــارفــرمــايــان           

اعتراض کنند و خواهان تامين ايـمـنـي     
محل کار طـبـق اسـتـانـداردهـاي بـيـن                

نـبـايـد اجـازه دادعـدم          .   الملـلـي شـونـد      
ايمني محل کار بيش از ايـن کـارگـران            
را قرباني سود و طـمـع کـارفـرمـايـان و               

 .سرمايه داران کند
 

کميتـه کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                 
 کارگري ايران

 ۲۰۱۱ اوت ۲۹

 
 بر اثر انفجار گاز يک کارگر ديگر جانش را از دست داد
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)  اوت  ٢٧(  شهريـور     ٥روز شنبه   
. . . شهرهاي تبريز، اروميه، مـيـانـه و           

شاهد اعتراضات جوانـان و مـردم بـه             
فاجعه مـحـيـط زيسـتـي خشـک شـدن               

دريـاچـه ارومـيـه       .   درياچه اروميـه بـود     
دومين درياچه بزرگ آب شـور دنـيـا و            

بـا  .   بيستمين درياچه بزرگ جهان است    
 عـالوه بـر       ،خشک شـدن ايـن دريـاچـه          

خسـارات شــديــد مــحــيــط زيســتــي و          
مشکالت عديده اي که گفته مـيـشـود      
بــراي مــردم بــدنــبــال خــواهــد داشــت،          
بخـشـي از مـردم مـتـحـمـل خسـارت                 
مالي ميشوند، عده اي کار خود را از        
دست ميدهند و تعداد زيادي مجـبـور        

 .به ترک خانه و کاشانه خود ميشوند
 اعـتـراضـات      ،از چند سـال پـيـش       

بحق مردم اروميه و اطراف بـه خشـک           
. شدن درياچه اروميه شروع شـده اسـت        

مردم به درست انگشت اتهام را بسوي        
حکومت اسالمي گـرفـتـه و خـواهـان             
اقدامات فوري در مقابل خشـک شـدن         

 . اين درياچه هستند
حکومت اسـالمـي امـا نـه فـقـط              
عکس العملي به ايـن خـواسـت بـحـق              

ــداده و کــوچــکــتــريــن               مــردم نشــان ن
احساس مسئوليتي در قبـال مـحـيـط          
زيست و زندگي مردم ندارد، بلکـه هـر          
حرکت و اعـتـراض فـعـالـيـن دفـاع از                
محيط زيست و جوانان اروميه و ساير       

وقـتـي   .   شهرها را سرکوب کـرده اسـت       
که مدتي پيش تعدادي از جـوانـان در            
يک حرکت سمبليک، بطري هاي آب را       

 مــزدوران   ،بــه دريــاچــه مــيــريــخــتــنــد      
حکومت به آنها حمله کرده و تـعـدادي         

 ٥در روز شـنـبـه          .   را دستگير کـردنـد     
شهريور نيز باز هم چـمـاق بـدسـتـان و               
مزدوران حکومت به تجمع اعتـراضـي       
مردم در اروميه و تبريز حملـه کـرده و            

. تــعــداد زيــادي را دســتــگــيــر کــردنــد         
مزدوران حتي به بيمارستـان مـطـهـري          
در شهر اروميه حمله کرده و مجروحان       
و کساني که به بيمارسـتـان پـنـاه بـرده              

خانواده هـاي    . بودند را دستگير کردند 
دســتــگــيــر شــدگــان هــنــوز از مــحــل            

 . نگهداري عزيزان خود خبري ندارند
جمهوري اسالمي، حکـومـتـي بـه         
تمام معـنـي ضـد انسـان اسـت و هـر                  
حرکت اعتراضي مردم و هـر خـواسـت          

بحق آنان را با سرکوب و دستگـيـري و        
حزب کمونيست .   جنايت پاسخ ميدهد  

کــارگــري ســرکــوب جــوانــان و مــردم            
اروميه، تبريز، ميانه و ديگر شـهـرهـا          
را بشدت محکوم ميکند و همه مردم        
در سراسر کشور را فراميخواند کـه از          
اين اعـتـراضـات بـحـق و بـراي آزادي                
فوري و بي قيد و شرط کليه دستـگـيـر           

 . شدگان دست به اعتراض بزنند
حزب کمونيست کارگري همانطور    

گـفـتـه    "   يک دنياي بـهـتـر     " که در برنامه    
بــرخــورداري از يــک مــحــيــط        " اســت،   

زيست سالم و ايمن و آزادي سـاکـنـيـن            
کشور و نمايندگان آنـهـا در کـنـتـرل و               
حسابرسي تاثيرات فعاليت هاي دولت     
و بنگـاه هـاي مـخـتـلـف بـر مـحـيـط                    

را حـق بـديـهـي و بـي چـون و                  "   زيست
  . چراي مردم ميداند

زنده باد انقالب انساني براي حکومـت       
 انساني

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 مطلبي از فريده آرمان
به تازگي كتابي در سوئد منـتـشـر       

تـو را در الرنـاكـا          " شده اسـت بـه نـام           
كه بـه زبـان سـوئـدي          "   مالقات ميكنم 

اســـت و نـــويســـنـــده آن خـــانـــم آذر                 
مـوضـوع ايـن      .   محلوجيان مي بـاشـد     

كتاب اتصالي است بين وضعيت ايران    
امروز و قتـل يـك فـعـال سـيـاسـي در                  

 .الرناكا
وقتي كتاب را ديـم مـحـل مـرگ             

 اوت   ٢٦.   شــوهــرم را بــه يــاد آوردم           
 سال پيش در چنـيـن   ٢٢ دقيقا ٢٠١١

روزي هــمــســرم بــه دســت جــمــهــوري            
بـه قـتـل      )   الرناكـا ( اسالمي در قبرس    

 .رسيد

ساعت نه و نيم شب بود كـه غـالم       
كشاورز در جلوي چشمان من و بـرادر          

. و مادرش در الرناكا بـه قـتـل رسـيـد              
من صداي شليك زيادي شنيدم و فكـر        

. كردم كه در جـائـي آتـش بـازي اسـت              
وقتي برگشتم غـالم را ديـدم كـه روي              

. زمين افتاده و خـون از او جـاريسـت              
بالفاصله فهميدم كه چه اتفاقي افـتـاده     
است و شروع به فرياد كشيـدن كـرده و          

فرياد مـن ايـن بـود          .   كمك ميخواستم 
كه قاتلين در سفارت ايـران هسـتـنـد،             
تمام اين لـحـظـات بـه سـرعـت اتـفـاق                 

ــه               .   افــتــاد ولــي غــالم كــه بــود؟ او ب
اپوزيسيون مخالف رژيم ايـران تـعـلـق           
داشت و بـراي حـقـوق انسـانـي تـالش                

صاحبان قدرت در جـمـهـوري        .   ميكرد
اسالمي طرح قتل هاي مخالفين خود      

 .در خارج كشور بودند
حتما شما ندا آقـا سـلـطـان را در               
زماني كه در خياباني در تهران جـلـوي         
چشم همه در يك تظاهرات آرام در سال     

 به قتل رسـيـد را بـه يـاد مـي              ٢٠٠٩
اين قتل مرا به ياد قـتـل غـالم            .   آوريد

ندا يكـي از صـدهـا هـزار            .   مي اندازد 
جواني بود كه در ايران بر عـلـيـه رژيـم              

. ديــكــتــاتــوري ايــران تــظــاهــرات كــرد       
ــان آزادي و جــامــعــه انســانــي                جــوان

آنها خواهان سـرنـگـونـي        .   ميخواستند
هـمـان چـيـزي       .   رژيم ديكتاتوري بودند  

وقتي كه مـن    .   كه غالم نيز ميخواست   
در مــورد اتــفــاقــاتــي كــه در لــيــبــي،             
سوريه، تونس و مصـر در تـلـويـزيـون               
ميبينم و مي شنوم كشـور بـه كشـور             
مــردم بــلــنــد مــيــشــونــد و بــر عــلــيــه             
ديــكــتــاتــوري و فــقــر بــه تــظــاهــرات             
ميپردازند، اين مرا بسـيـار خـوشـحـال         

از اين خوشحالم كه رژيم هاي      .   ميكند
ديــكــتــاتــوري يــكــي بــعــد از ديــگــري          

 
 سال پيش همسر من به ٢٢"

 "قتل رسيد
عنوان مطلبي در روزنامه سيد  

 اوت ٢٧سونسكا كه در تاريخ  
  در كشور سوئد منتشر شد    ٢٠١١

مردم در هـمـه جـا         .   سرنگون ميشوند 
 .خواهان يك جامعه نوين هستند

 در   ٢٠٠٩انقالبي كـه در سـال           
ايران شروع شد مثل آتش داغـي بـود          
در زيــر پــاي ســردمــداران جــمــهــوري          

ما ميدانيم كـه رژيـم ايـران          .   اسالمي
در نوبت سرنگـونـي قـرار دارد و هـر               

لحظه امـكـان سـرنـگـونـي ايـن رژيـم                
جـان تـاسـف      .   بيشتر و بيشتر ميشود   

است كه هنوز بسياري از كشـورهـاي          
جهان اين رژيم وحشي و جنايتكـار را         
به رسميت مي شناسنـد و بـه روابـط             
ديــپــلــمــاتــيــك خــود بــا ايــران ادامــه           

 .ميدهند
 

تو را  "عكسي از جلد كتاب   
 "  در الرناكا مالقات ميكنم

 

غالم كشاورز از چهره هاي 
سرشناس جنبش کمونيستي       

 ٤ (١٩٨٩ اوت ٢٦ايران در 
 در شهر الرناكا  ) ٦٨شهريور 

در قبرس توسط جانيان  
 اسالمي ترور شد 
 يادش گرامي باد
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