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 ادامه دارد
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  ١٠محمد شكوهي، صفحه     

 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران
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اولـيـن سـئـوال       :   سيمـا بـهـاري     
اينستکه زندگي روزمره مـردم را       
چه مساله اي بـيـش از هـر چـيـز               
:  ديگر تحت تاثير قـرار مـيـدهـد          

مشکـالت اقـتـصـادي، مسـائـل           
اجتماعي، بيکـاري و فـقـر و يـا              

خـــود حـــکـــومـــت جـــمـــهـــوري         
 اسالمي؟

نـکـاتـي کـه بـر          :   حميد تقوائي 
شمرديد ابعاد مختلف مسـائـلـي       
که مردم با آن دست بگريبانند را        
مطرح ميکند ولي فکر کـنـم هـر          

 
 بازتاب هفته

 کدام سارق قرباني مي شود؟
  بهروز مهرآبادي

 اعتراض القاعده به احمدي نژاد
  بهروز مهرآبادي

 ما تصوير گر جالد نيستيم
 ياشار سهندي  

 !رويدادهاي منطقه در يک نگاه
 محمد شكوهي   

 
 انقالب با رهبريش زاده نميشود

 مصاحبه تلويزين کانال جديد با حميد تقوائي در مورد مطالبات مردم، انقالب و اصالحات،                      
 و موقعيت و نقش چپ در هدايت و پيروزي انقالبات             

کارگران پتروشيمي عليـرغـم تـهـديـدهـا و             
يك اتـفـاق سـيـاسـي          .   فشارها کوتاه نيامده اند   

اعـتـصـاب    شـروع دور دوم        مهم در اين هفـتـه        
. هزاران كـارگـر پـتـروشـيـمـي مـاهشـهـر اسـت                  

" بندر امـام  " اعتصاب اين بار نيز از پتروشيمي       
شروع شده و تا كنون پتروشيـمـي هـاي ارونـد،              

در .   اميركبير و تندگويان بـه آن پـيـوسـتـه انـد               
فروردين ماه امسال بود كه بخـش وسـيـعـي از              
اين مجتمع كارگري با همين خواست به ميدان        
آمدند و اعتصـابـات يـازده روزه مـتـحـد آنـان                  
بطور واقعي تحرك جديدي در جنبش كـارگـري         

اعتصابات موفـقـي كـه مـديـريـت            .   ايجاد كرد 
ناگزير به دادن تعهدي كتبي مبني بـر اجـرايـي            
كردن خواست كارگران پتـروشـيـمـي مـاهشـهـر             

بعد از آن  اگـر چـه           .   طي زماني سه ماهه شد 
در پايان موعد تعيين شده پاسخي به كارگـران         
داده نشد، ولي مديريت دو ماه ديگر يعنـي تـا            

در برابـر ايـن      .   آخر شهريور ماه فرصت خواست    
پيشنهاد مـديـريـت در هـمـانـمـوقـع كـارگـران                   
متحدانه ايسـتـادنـد و اعـالم كـردنـد كـه ايـن                    
آخرين مهلتي است كه بـه مـقـامـات مسـئـول               
داده ميشود و اگر اين بار پاسخي داده نشـود،          

. اعتصابات خـود را از سـر خـواهـنـد گـرفـت                   
اكنون در پـايـان ايـن اولـتـيـمـاتـوم اسـت، كـه                      
كارگران با عزم جزم جلو آمده و اعتصابـاتشـان          

 . را از سر گرفته اند
اعتصابات كارگران پتروشيمي مـاهشـهـر        
مهم اسـت چـون اوال در يـك مـركـز كـلـيـدي                       
كارگري با هزاران كارگر، وابسـتـه بـه صـنـايـع              
نفت صورت مـيـگـيـرد و ثـانـيـا كـارگـران بـا                      
خواست مهم كوتاه شدن دست پيـمـانـكـاران از            

هاي دو هفته اخيـر مصـر،       رويداد
ها هزار کارگر و مـعـلـم          اعتصاب صد 

رانــنــدگــان   و مــحــصــل و پــزشــک و           
 انقالب مصـر را        ترانسپورت عمومي 

آنانکه بـا   .   وارد فاز جديدي کرده است    
جنبش کارگري در مصر آشنا هستند      
ميدانند که انقالب جاري در مصر در       

مبارزات گسـتـرده و        ادامه و امتداد    
سازمان يافته کارگران مصر در سـال         

 
 زنده باد انقالب مصر

 يسقط يسقط حکم العسکر     

انقالب مصـر، از هـمـان اول            
انقالب همگان نـبـود امـا قـطـعـا              

. انقالبي براي رهايي همـگـان بـود        
انقالب همه باهم تناقض در خـود         

اما انقالب براي رهايي همه .  است
انسانها يک پديده واقعي سـيـاسـي        
است که تنهـا بـا حضـور فـعـال و               
پيشـرو و رهـبـري کـنـنـده طـبـقـه                  

در .   کارگر راديکال مـمـکـن اسـت        

کس اين را ميداند کـه مـانـع اصـلـي              
براي حل ايـن مشـکـالت خـود رژيـم              

ايــن را   .   جــمــهــوري اســالمــي اســت       
  .مدتهاست مردم ميدانند

در جامعه هميشه هم اعتراضات     
و مبارزات وسيعي بر سر اين مسائل       
وجود داشته و هم   جمهوري اسالمي        

با سرکوب و خشونت آميزترين شـيـوه        
ها با اين اعتـراضـات بـرخـورد کـرده             

اين تجربه همه مردم را بـه ايـن          .   است
نتيجـه درسـت رسـانـده اسـت کـه بـا                  
وجود جمهوري اسالمي نميتوان    از         
حل مسائل اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي             

 
 !انقالب پايان نيافته است

 مصر کارگران در مقابل مصر سرمايه داران  
 محسن ابراهيمي   

٢صفحه    

٩صفحه   ٩صفحه     

٤صفحه   ٥-٦صفحات   

 
آغاز دور دوم اعتصاب هزاران 

 کارگر پتروشيمي

 

اين هفته در رسانه ها اعـالم شـد          
که بدنـبـال فـرمـانـي از طـرف مـلـک                  

عبداهللا پادشاه عربستان زنان در ايـن        
 در   ٢٠١٥کشور مي توانند از سـال         

راي گيري شوراهاي شهر و مـجـلـس            

 احمد فاطمي  

١٢صفحه    

 
 ملک عبداهللا هم جام زهر را نوش جان مي کند

 سهيال شريفي   

٧صفحه    

 شهال دانشفر 

 
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني 

٨صفحه    
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مــثــل فــقــر و اعــتــيــاد و بــيــکــاري و               
بـيــحــقـوقــي زنــان و ديــگــر مســائــل و             

همه .  مشکالت مردم حرفي بميان آورد
چيز گره ميخورد بوجود رژيمـي کـه در         
واقع کل اين مسائل و مصائب را بمردم 
تــحــمــيــل کــرده اســت و بــا نــيــروهــاي            
سرکوبگر و دارو دستـه هـاي اوبـاش و             
انواع نيروهاي نظامي و انتـظـامـي کـه           
بجان مردم انداخته است به اين وضعيت 

بنابرين خـيـلـي روشـن        .   تداوم ميبخشد 
است که همه چيز گره ميخورد بـه امـر            

و اين راه حل واقـعـي       .   تغيير فوري رژيم  
اين را . مشکالت و مصائب مردم است

هم اضافه کنم که اين نتيجه گـيـري بـه             
اين معنا نـيـسـت کـه بـر سـر مسـائـل                   
مشخص مثل افـزايـش دسـتـمـزدهـا و             
عليه بيکاري و بر سر حـقـوق زن و يـا                
عليه دخالت مذهب در دولت و قوانيـن        

بـرعـکـس از      .   و غيره نبايد مبارزه کرد    
کانال همين مبارزات و با متحد شدن و 
همجهت شدن و يکپارچه شـدن هـمـيـن            
مبـارزات هسـت کـه کـل مـوجـوديـت                
جمهوري اسالمي هم بخطر مي افتد و        
جنبش سرنگوني طلبانه، جنبـش بـراي        
تغيير رژيـم هـم ازيـن مـبـارزات نـيـرو                 

در واقع بايد گفت کـه  تـمـام          .   ميگيرد
اين عرصه هاي مشخص مبارزه ابـعـاد        
و جنبه هاي مختلف جنبش عـمـومـي          
براي بزير کشيـدن جـمـهـوري اسـالمـي             
است و در همين مبارزات عرصه اي بر        
سر خواستهاي مشخص است که مـردم        
عمال کل رژيم جمهوري اسالمي را نيـز        

  .  بچالش ميکشند
مــعــمــوال وقــتــي از     :   ســيــمــا بــهــاري  

مطالبـات مـردم صـحـبـت مـيـکـنـيـم                 
ميگوئيم مردم آزادي ميخواهند ، رفاه      

از نـظـر    .   ميخواهند، برابري ميخواهند  
شما از اين سه خواست پـايـه اي رفـاه،              
ــرابــري کــدام در درجــه اول                  آزادي و ب

  اهميت قرار دارد؟
به نظر من اگر آزادي و  :   حميد تقوائي 

برابري و رفاه را بطور حقيقي و واقعي و 
درست مطرح کنيم ميبينيم که همه اين 

آزدي بـه    .   خواستها بهم گره خـورده انـد       
معناي رهائي انسان از قيد و بندهائـي        
که نظام سرمايه داري بـمـردم تـحـمـيـل             

و .  کرده است بدون برابري ممکن نيست 
رفاه هم همينطـور بـدون بـرابـري قـابـل               

اگـر آزادي را بـه سـطـح             .   تحقق نيسـت  

قانوني و حقوقي محدود نـکـنـيـم و بـه           
معني وسيع و عميق کلمه رهائي مردم    
از تـــنـــگـــنـــاهـــاي اقـــتـــصـــادي و از             
محدوديتهائي که مردم بخاطر وضعيت 
معيشتي و موقعيت طبقاتي بـه مـردم       
تحميل ميشوند در نظر بگيريـم روشـن         
است که بدون بـرابـري آزادي مـتـحـقـق               

اين هم روشن است که اگـر  .   نخواهد شد 
رفاه را تامين زندگي هـمـه مـردم و نـه               
فقط بخشي از جامعه که صاحب مال و 
منالي هست بدانيم و بـخـواهـيـم تـمـام             
جامعه بر مبناي آخرين استانـداردهـاي       
يک زندگي درخور شـان انسـان در قـرن             
بيست و يک مرفه باشـد آنـوقـت روشـن             
ميشود که بـدون بـرابـري ايـن مـمـکـن                

 . نيست
منظور من اينستکه ممکن اسـت       
آزادي و رفاه را در معني محدود کلـمـه          
تعبير کرد، مثال آزادي را   پارلمان و يا 
ــطــور کــه در               دمــوکــراســي دانســت آن
کشورهاي غـربـي هسـت و يـا رفـاه را                 
تامين يک حداقل زندگي بخور و نميري  
براي مردم  به اين مـعـنـي کـه شـغـلـي                  
داشته بـاشـنـد و يـا بـعـنـوان مسـکـن                    
آلونکي داشته باشنـد و سـقـفـي بـاالي              
سرشان باشد تعريف کرد ولي ميـدانـيـم         
که اکثريت جامعه رفـاه و آزادي را بـه              

. اين معني درک نميکند  و نميـخـواهـد      
" آزادي و رفـاه    " در جوامعي که اين نوع      

دارند هنوز فقر و تبعـيـض و نـابـرابـري             
طبقاتي و استثمار و انـواع سـتـمـهـا و               

مـثـل هـمـه       .   مصائب بـيـداد مـيـکـنـد         
جوامع غربي که هـم ايـن مصـائـب در              
آنها هست و اعتراض و مـبـارزه عـلـيـه           

امـا وقـتـي بـه         .   اين وصعيت هم هست   
برابري ميرسيم نميشود زياد تعـبـيـرات      

گرچه بعضي  .   متفاوتي از آن بدست داد    
برابري را بعنوان برابري مردم در بـرابـر           
قانون تعبير ميکنند ولي اين تـعـريـف          

مـردم عــادي    .   پـوچـي از بـرابـري اسـت           
وقتي از بـرابـري صـحـبـت مـيـکـنـنـد                   
منظورشان بـروشـنـي ايـنـسـت کـه دره               
عظيم بين فقر و ثروت در جامعه از بين 

اينکه کسي کـه در يـک خـانـواده           .   برود
ثروتمند بدنـيـا مـيـايـد و چـون پـدر و                   
مادرش سرمايه دار و يا صاحب ثـروت        
هستند زندگيش براي تمام عمر تاميـن       
است و در مقابل کسـي کـه در طـبـقـه                

کارگر بدنيا ميايد از همان کودکي بايد 
مشغول کار بشود تا زندگيش را تامين 
کند خيلي روشن است کـه هـيـچ اثـر و               

. نشانه اي از برابري در ايـنـجـا نـيـسـت             
حال چه در جامعه آمريکا باشد و چه در 
جامعه ايران تـحـت سـلـطـه جـمـهـوري                

در هر حال نکته مهم اينسـت       .   اسالمي
که در واقع برابري هست کـه مـيـتـوانـد             
بطور واقعي رفاه و آزادي را بـراي هـمـه            

  . مردم تامين کند
در انقالبات اخير که در     :   سيما بهاري 

کشــورهــاي مــتــعــددي اتــفــاق افــتــاد           
ميشنويم و مي بينيم و ميخوانـيـم کـه           
معموال دولتهاي حاکم را تـحـت فشـار           

امـا  .   ميگذارند که اصالحات بـکـنـنـد        
وقتي دولتها پاي اين اصالحات ميروند 
مردم نميپذيرند و ميگويند ديگر قبول      

. نيست، انقالب و سرنگوني ميخواهيم    
سئوال اينست کـه بـاالخـره اصـالحـات            
قابل قبول هست و يا نيـسـت؟  چـطـور            

  بايد با اين مساله برخورد کرد؟ 
تا جائي که به تـجـربـه         :   حميد تقوائي 

اين انقالبات مربـوط مـيـشـود قضـيـه             
يعني اول انقالبي شروع    .   برعکس است 

ميشود و مردم حرکـتـي را بـراي بـزيـر               
کشيدن حکومت شروع ميکنند و بـعـد       
! باالئيها به صرافت اصالحات ميافتند

ناگهان  خرگوش اصالحات را از کـاله           
بـخـانـه بـرويـد مـا           "   در ميـاورنـد  کـه           

 "! اصالحاتي را در دستور ميگذاريم
اين نوع اصالح طلبي عين ارتجاع      

شان نزول آن مقابله با انقـالبسـت        .   است
. و نه هيچ بهبودي در وضـعـيـت مـردم            

اين باصطالح اصـالح طـلـبـي اسـلـحـه               
ايست که ارتجاع حاکم در برابر انقـالب        

وقـتـي مـردم بـلـنـد           .   بدست مـيـگـيـرد      
ميشوند و اين تشخيص را ميدهند کـه        
براي حل مسائل و مشکـالتشـان بـايـد           
حکومتي برود و ديکتاتوري سـرنـگـون         
بشود و سيل تظاهرات و اعتصابـات و         
اعـــتـــراضـــات شـــروع مـــيـــشـــود،               
ديکتاتورهائي که تا ديروزحتي بـا ذره         
اي بهبود در وضعيت مردم  مـخـالـفـت          
ميکرده اند دفعتا به صرافت اصالحات 

قـبـول   "   اصـالح طـلـبـي      "اين . مي افتند 
اين را حتي اصالحات نميشـود      .   نيست
اين يک تاکتيـک ارتـجـاع اسـت           .   ناميد

براي خواباندن انـقـالب و ادامـه هـمـان             
ديديم بشار اسد حرف از . وضعيت قبلي

اصالحات زد، اما نه اصالحاتي در کار 
اسـت و نــه کســي ايــن ادعــا را جــدي                
ميگيرد و يا قـذافـي و پسـرش سـيـف               

االسالم هم قبل از اينکه متواري بشوند 
ادعا هاي اصـالح طـلـبـي داشـتـنـد و                 
ميگفـتـنـد بـيـائـيـد مـذاکـره کـنـيـم و                     

. اصــالحــاتــي را در دســتــور بــگــذاريــم         
دولتهاي غربي هم معموال اين مـوضـع        
را ميگيرند که بايـد ديـکـتـاتـورهـا بـه               
اصالحات تـن در بـدهـنـد ولـي بـطـور                  
واقعي حتي اسم اصالحات از سـر ايـن           

. نوع مانورها و تاکتيکـهـا زيـاد اسـت           
اينها تمهيداتي است که ارتجاع حاکم و 
ديکتاتوري حاکـم بـکـار مـيـگـيـرد تـا                
مردمي که دقيقا بهبود و رفاه و بـايـن            
معني اصالحات عميق در زندگـيـشـان        
ميـخـواهـنـد را بـه عـقـب بـرانـد و بـه                       
شکست بکشاند و وضعيت موجـود را        

باين دليل است که اصـالح      .     حفظ کند 
طلبي در شرايط انقالبي به نظر من يک        

استفاده از نـام    .   تاکتيک ارتجاعي است  
اصالحات است براي سرکـوب و تـوهـم           
ايجاد کردن و بـخـانـه فـرسـتـادن مـردم               

 .معترض
  ولي با اصالحات علي العموم ما      
نه فقط مخالفتي نداريم بلکه از هر نوع 
اصالح واقعي در وضعيت مردم حمايت 

اصالح طـلـب واقـعـي کسـي            .   ميکنيم
است که خواهان بهبود وضعيـت مـردم         

کسي که وقتي شرايط طـوفـانـي         .   است
نيست، وقتي جامعه در حالت انقـالبـي        
نيست، وقتي مـردم تـحـت فشـارنـد و               
ساکت و مرعوب شده اند،  در چـنـيـن           
شرايطي سيـنـه سـپـر کـنـد و خـواهـان                  
اصالحات در برابر ديکـتـاتـوري حـاکـم           

مثال خواهان آن باشد که زنان با       .   بشود
مردان برابر باشند يـا حـقـوق کـارگـران             
افزايش پيدا کنـد و يـا حـق تشـکـل و                  
اعتصاب و آزاديهاي سياسي برسمـيـت       

يـعـنـي اصـالح       .     شناخته بشود و غيره   
طلبي براي بهبود وضعيت زندگي تـوده       
.  مردم و نه بعنوان آلترناتيو انقالب آنها

اين نيروها را مـيـشـود اصـالح طـلـب                
ناميد ولي اصالح طلبي دوران انـقـالب     
مــثــل هــمــان اصــالح طــلــبــي نــوع دو            
خردادي در ايران در واقع تالـشـي بـراي            

انـقـالب اسـت و        "   گـزنـد  " حفظ نظام از      
   . کامال ارتجاعي است

تــقــريــبــا بــيــشــتــر      :   ســيــمــا بــهــاري    
صاحبنظران و حتي بـرخـي از دولـتـهـا              
اين ارزيابي را دارند که همان اتفاقـاتـي         
که در منطقه افتاد و انقالباتي کـه شـد           

اما بيـشـتـر     .   در ايران هم تکرار ميشود    
 کـه    ٨٨از دوسال است کـه از انـقـالب             

مردم در صفوف ميليوني يک نـبـرد رو           
در رو با حکومت  داشـتـنـد  گـذشـتـه                  

چرا امروز ما تحرکي نميبينيـم؟      .   است
آيـــا واقـــعـــا تـــحـــرکـــي نـــيـــســـت و                

   اگراينطورست دليلش چيست؟ 
اينکه تحرکي هست و   :   حميد تقوائي 

يا نيست را اجازه بدهيد بعدا تـوضـيـح           
بدهم لي هر چه هست در هر حال روشن         
است که جنبش انـقـالبـي مـردم کـه در             

 بميدان آمد و آن ابعاد عظيم را ٨٨سال 
داشت فرونشانده شده و به عـقـب رانـده           

چه عواملي باعث اين امـر شـد؟          .   شده
اولين عامـل سـرکـوب  و خشـونـت و                 
جــنــايــت بــيــحــد و حصــري اســت کــه              
جمهـوري اسـالمـي در بـرابـر جـنـبـش                 

بگـلـوـلـه     .   انقالبي مردم  در پيش گرفت  
بست، وسيعا بازداشت و دستگير کرد،      
کهريزکها را بـوجـود آورد، جـامـعـه را              
 . مرعوب کرد و جنبش را به عقب راند

 جنـبـه ديـگـر ايـنـسـت کـه مـردم                  
بدرست از شـکـاف و دعـواهـاي درون               

دعـواي بـيـن      .   حکومتي استفاده کردند  
کروبي با جناح احمدي      -جناح موسوي 

نژاد و خامنه اي و  اصولگرايان بر سـر            
انتخابات حاد شد و مردم بدرست ازيـن        
شکاف استفاده کردند اما در عين حال       
اين شکل و ظرف و مـحـمـل اعـتـراض             
اجازه داد که جناح مغلوب حکومت که 
صريحا ميگفت ميخواهد نظام را حفظ 
کند و تنها اخـتـيـارات رهـبـر مـحـدود               
بشود و غيره در جامعه بجلوي صحـنـه         
سياسي رانده بشود و بعنوان قيدي بپاي 

بـه  .   .   جنبش انقالبي مردم عـمـل کـنـد         
نحوي که مبارزه مردم در خيابان کامال 
عــلــيــرغــم و در مــقــابــل شــعــارهــا و               
باصطالح رهنمودهـائـي بـود کـه خـط             

نـظـيـر    .   کروبي اعالم ميکـرد     -موسوي
راهپيمائي سکوت و شعار اهللا و اکبر و 
يا خواست بازگشت بقـانـون اسـاسـي و            

مطرح شدن . دوره خميني و غيره و غيره
و بجلو رانده شدن ايـن نـوع مـواضـع و               

 ٨٨سياستها  يک نقطه ضعف حـرکـت          
انقالب نتوانست با پرچم متفاوتي     .   بود

حافط نظام "   اپوزيسيون"و با نقد جريان  
به معنائي "   اصالح طلب" و يا نيروهاي    

که در سئوال قبل تـوضـيـح دادم تـداوم             
انقالب به آن درجـه از عـمـق           .   پيدا کند 

نرسيد که حساب خودش را بروشنـي از     
 .اين نيروها جدا کند

جهاني و  باالخره شرايط منطقه اي 
امروز بعـد از    .   را هم بايد در نظر گرفت     

زنجيره انقالبات در کشورهاي منـطـقـه        
ميبينيم که از انقالب و انـقـالبـيـگـري             
اعاده حيثيت شده است، انقالب به يـک        
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 3 ٤٢٠شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

گفتمان جهاني تبديل شده و بـورژوازي         
جهاني و دولـتـهـاي غـربـي کـامـال بـه                  

بـهـمـيـن     .   موضعي تدافعي افـتـاده انـد        
خاطر استقبالي که در افکار عمومي از 
اين انـقـالبـات مـيـشـود و اتـوريـتـه و                    
جذابيت و محبوبيتي که انـقـالبـهـا در            
زمان حاضر در مـنـطـقـه و در جـهـان                  

 وجــود   ٨٨کســب کــرده انــد در ســال             
امروز انـقـالبـهـا در کشـورهـا           .   نداشت

مختلف بيکديگر ياري مـيـرسـانـنـد و            
بهمديگر اميد ميدهند و يـکـديـگـر را          

 ازين نقطه   ٨٨انقالب  .   تقويت ميکنند 
 . نظر ميشود گفت  تنها بود

 اينها عوامل مختلـفـي اسـت کـه           
 به عقـب نشـانـده      ٨٨باعث شد انقالب    

ولـي نـمـيـتـوان گـفـت امـروز در                 .   شود
. جامـعـه ايـران تـحـرکـي وجـود نـدارد                

بهيچوجه جامعه ساکت و ساکـن نشـده        
اين را شما در اعتصابات مـداوم        .   است

کارگري و اعـتـراضـات هـر رزوه مـردم             
و بــازتــاب ايــن امــر را            .   مــيــبــيــنــيــد  

بخصوص در اين يکي دوساله اخيـر در         
حاد شـدن بـيـسـابـقـه دعـواهـاي درون                 
حکومت و بجان هم افتادن بخشـهـائـي          

. از خوداصولگرايان مشاهده ميکـنـيـد      
اينها همه نشان مـيـدهـد کـه جـامـعـه                
آبستن تحوالت عظـيـمـي اسـت و مـن              
فکر ميکنم زنجيره انقالبـات مـنـطـقـه           
بسرعت به ايران هم خواهد رسيد و مـا          
شاهد اوجگيري دور مجددي از انقالب      

  .  در ايران خواهيم بود
وجه مشخصـه تـقـريـبـا         :   بهاري  سيما

همه انقالباتي که در منطقه اتفاق افتاد 
توده مردم بطور . بي رهبر بودن آنهاست

خـوربــخــودي بــه خــيـابــان مــيــريــزنــد و           
اعتراض ميکننـد آيـا نـمـيـشـود ازيـن               
مشاهده ايـنـطـور نـتـيـجـه گـرفـت کـه                   
انقالبات با رهبري از پيش تعيين شـده         
  و معين پيش نميروند و پيروزنميشوند؟

بـه نـظـر مـن شـکـل             :   تـقـوائـي     حميد
درست تبيين مساله اينستکـه رهـبـري         
انقـالبـهـا در دل خـود انـقـالب شـکـل                   

هر اندازه هـم    .   ميگيرد و عروج ميکند   
احزاب راديکال و چپ و انقالبي از پيش 

 -وجود داشته باشند و قوي هم بـاشـنـد         
که البته در اين ديکـتـاتـوريـهـا چـنـيـن                
شرايطي نيـسـت چـون يـکـي از داليـل                
وجودي ديکتاتوري اينست کـه احـزاب         
چپ و راديکال را سرکوب کند و تـحـت           
پيگيرد و دستگيري و زنـدان و اعـدام             
قــرار بــدهــد؛ در جــمــهــوري اســالمــي            
اينطورست و در مصر زمان مبارک هـم        

ولي در هـر حـال حـتـي             -همينطور بود 
اگر فرض کنيم چنين احزاب قدرتمند و       

پر نفوذي هـم وجـود مـيـداشـتـنـد بـاز                  
رهبري انقالب پيشاپيش به آنان اعـطـا         

 .نميشد
 اين تصور خيلي ساده انـگـارانـه و          
سطحي است که فکر کنيـم انـقـالب بـا             

بهيچوجه اينطور ! رهبرش بدنيا مي آيد
نه در تجربه تـاريـخـي و نـه در               .   نيست

انـقـالب خـودش      .   تئوري اينطور نيست  
روندي از تـحـوالت اسـت کـه مسـائـل                
جامعه را بيش از پيش عريان ميکند و 

تضـاد  .     مقابل چشم مردم قرار ميدهـد     
و اخــتــالف مــنــافــع طــبــقــاتــي بــيــن              
حکومتگران و توده عظيـم کـارگـران و           
مردم زحـمـتـکـش بـه سـرعـت  در دل                   

بهميـن  .   انقالب خودش را نشان ميدهد    
دليل است که مارکس ميگويد در دوره   
انقالبي در يک روز بـانـدازه ده هـا سـال            
مردم تجربـه کسـب مـيـکـنـنـد و آگـاه                  

ايـن  .   ميشوند و به واقعيات پي ميبرند     
مکـانـيـسـم عـيـنـي انـقـالبـات بـاعـث                   
ميشود که رهبري انقالب در دل خـود           

. انقالب شکـل بـگـيـرد و عـروج کـنـد                
رهبري امريست که در روند انقالب بايد 
کسب بشود منـتـهـي روشـن  اسـت از                
جانب احزاب و نيروها و شخصـيـتـهـاي          
ســيــاســي کــه ســابــقــه اي دارنــد و در               
مبارزات فعال بوده انـد و از پـيـش از                

  . انقالب خود را آماده کرده اند
در مورد اينکه انقالبات ميتواننـد      
و يا نميتوانند بدون رهبري پيروز بشوند 
اگر پيروزي را پيروزي نهائي و تـحـقـق            
کامل خواستها و آرمانهاي توده مـردم        
يعني آزادي و رفاه و برابري بدانيم طبعا 
. بدون رهبري چنين چيزي ممکن نيست

ولي پيروزي به معـنـي پـيـشـروي هـاي              
مهم و گامهاي تعييـن کـنـنـده بـطـرف              
پــيــروزي نــهــائــي، نــظــيــر بــرانــداخــتــن         
ديکتاتورهائي که براي چند دهه جامعه 

مورد مصر  -اي را به انقياد کشيده اند 
ميتواند قبل از آنکه نيروي  -و يا تونس

رهبري کننده انقالب شکل گرفته باشد      
اين پيشرويها خود جزئـي  .   اتفاق بيافتد 

از روند شـکـلـگـيـري و عـروج رهـبـري                 
اما در هر حـال چـه بـه            .   انقالبات است 

معني پيروزي نهائي و چه پيشرويـهـاي        
مقطعي، اين نظر کـه انـقـالبـات بـدون              
رهبري از پيشي پيروز نميشوند درسـت       

اين گفتـه مـانـنـد ايـنـسـت کـه               .   نيست
بگوئيم هيچ انقالبي پيروز نميشود چون 
انقالبات همانطور که گفتم با رهبرشـان       

  .  زاده نميشوند
مــعــمــوال احــزاب و     :   ســيــمــا بــهــاري  

نيروهاي چـپ و کـمـونـيـسـت بـعـنـوان                  
نيروهاي آزاديخـواه و بـرابـري طـلـب و               
دخــالــتــگــر و فــعــال در مــبــارزات و               

ولـي در    .   انقالبات  شناختـه مـيـشـونـد        
انقالبات اخير مشاهده ميکنيم چپها و  
کمونيستها جـلـوي صـحـنـه نـبـودنـد؟               
مشکل چيست؟ آيا نوبت چپـهـا هـنـوز           
فرا نـرسـيـده؟ آيـا ايـن انـقـالبـات نـوع                    
انقالب سوسياليستي نبـود؟ يـا عـلـت           
ضعفي است کـه خـود چـپـهـا دارنـد و                 

  اشکال از آنهاست؟
به نظر من نکاتي کـه      :     حميد تقوائي 

بر شمرديد هـيـچـکـدام جـواب واقـعـي               
مساله نيست گرچه نکته آخر جنبـه اي         

اجازه بدهيد .   از واقعيت را بيان ميکند 
وقتـي از    .   منهم از همين جا شروع کنم     

چپ و کمونيسم صحبت ميکنيم بـايـد         
توجه کنيم که يک تصويـر عـمـومـي از            
چپ و کمونيسم وجود دارد که در چهـل         
پنجاه سال اخير در دنيا شـکـل گـرفـتـه             

در اين دوره جنبشها و فعاليـن و        .   است
احزاب سياسي خود را چپ و کمونيست 
ميناميدند که  بـه آرمـان و خـواسـت                 
آزادي و برابري و حـتـي دخـالـتـگـري و                
فعاليت در مبـارازت و خصـوصـيـاتـي            
ديگري که شما  که به آن اشـاره کـرديـد             

نه در عمل و نه حتـي  . ربطي نداشته اند 
. در سياستها و مواضع اعالم شده شان      

ــيــروهــائــي خــود را                هــمــيــن امــروز ن
کمونيست ميخوانند که طرفـدار حـزب        

چـپـهـاي    .   اهللا و اسالم سياسي هسـتـنـد       
ضد آمريکائي که هر نـيـروي مـخـالـف            
آمريکا را خودبخود مترقي و انـقـالبـي         

هستند مثل حـزب    " چپهائي.  "ميدانند
توده در خـود ايـران کـه مـواضـعـشـان                  

و کال احزاب ديگري که . ارتجاعي است
ايـن  .   طـرفـدار شـوروي بـودنـد و غـيـره               

نيروها را بـهـيـچـوجـه نـمـيـتـوان جـزء                   
جنـبـشـي دانسـت کـه امـرش آزادي و                 
برابري و رفاه و بزير کشيـدن کـل نـظـام              
استثمار سرمايه داري براي رسـيـدن بـه          

صـف ايـن نـيـروهـاي          .   اين اهداف است  
مدعي کمـونـيـسـم را نـبـايـد بـا صـف                   

. کـمـونـيـســم کـارگـري اشــتـبـاه گـرفــت               
متاسفانه در دوره جـنـگ سـرد چـپ و               
کمونيسم عمدتا بـا ايـن نـوع نـيـروهـا                
تداعي ميشد و هـنـوز هـم در افـکـار                 
عمومي کمونيسم نـوع بـلـوک شـوروي            
تصــويــرعــمــومــي اســت کــه مــردم از            

بـنـابـر ايـن وقـتـي از             .   کمونيسم دارنـد   
ضعف چپ در انقالبات جاري صحـبـت        
ميکنيم  بايد متوجه باشيم که اين نوع        
چپ و کمونيسم غيـر کـارگـري بـنـا بـه                
ــهــايــش اصــوال              ــاســت ــاهــيــت ســي مــن
نميتوانست و نميتواند در اين انقالبـات     

 .جائي داشته باشد
 از طرف ديگر شناخته شدن چنين       
نيروهائي به اسم کمونيـسـت در اذهـان           
عمومي خود بعنوان مانعي براي رشد و 
کسب نفوذ کمونـيـسـم کـارگـري عـمـل              

روشــن اســت کــه جــنــبــش          .   مــيــکــنــد 
کمونيسم کارگري که منافع و سياستها  
و اهداف  واقعي طبقه کارگر و بـه ايـن           
اعتبار سياستـهـاي رهـائـيـبـخـش کـل              
جامعه را نمايندگي ميکند تـمـامـا در       
نقطه مقابل شاخه هاي مـخـتـلـف چـپ            
غيرکارگري قرار دارد اما اين واقعـيـت         
بايد در يک سطح وسيعي شناخته بشود 
و اين تمامـا بـه  پـراتـيـک کـمـونـيـسـم                    
کــارگــري در دل ايــن انــقــالبــات گــره               

با اين توضحيـات امـيـدوارم        .   ميخورد
در جـلـوي     "   ضعف چپ " نقش بقول شما    

 .  صحنه نبودن کمو نيستها روشن باشد
 اما فاکتورهاي ديگري که گفتـيـد       
نظير ايـنـکـه وقـت ايـفـاي نـقـش چـپ                    
نـــرســـيـــده و يـــا شـــرايـــط انـــقـــالب               
سوسياليستي مهيـا نـيـسـت و غـيـره،              

اين انقالبات  .   اينها ديگر صادق نيست   
از لحاظ مضمون واقـعـيـشـان و بـطـور              
عيني انقالباتي هستند عليه سـرمـايـه       

هـمـه   .   داري و اين کـامـال روشـن اسـت           
ــيــه                 ــنــد کــه مــردم گــرچــه عــل مــيــدان
ديکتاتورها بلند شده اند ولي آرمانشان 
پارلمان و انتخابات و دموکراسـي نـوع         

و حـتـي رسـانـه هـا و              .   غربـي نـيـسـت      
دولتهاي غربي هم هيچکدام نتوانستند   
ادعا کنند کـه ايـن انـقـالبـات بـر سـر                    

يک دليلش اينست که در     .   پارلمان است 
خود اروپا و آمريکا  دموکراسي به آخر        

مـردم مـيـگـويـنـد         .   خط رسـيـده اسـت       
پارلمان بخواهيم که چه بشود؟ که مثل       
آمريکا و انـگـلـيـس و يـونـان و غـيـره                    
قـوانــيــن ريــاضــتــکــشــي اقــتــصــادي را        
تصويب کند و به فقر و بيکاري و بستن 
بيمارستانها و مهد کودکـهـا و زدن از            
خدمـات عـمـومـي قـانـونـيـت بـدهـد؟                 

. بنابرين پارلمان آرمـان کسـي نـيـسـت           
دوره توهم بـه آن نـوع حـکـومـتـي کـه                   
بورژوازي غرب هميـشـه تـالش داشـت           
بعنوان آرمان و الگوي مردم کشورهاي       
جهان سوم قلمداد کند تمام شده است و        
بطور واقعي االن بحث بـر سـر دخـالـت            
مســتــقــيــم مــردم در ســيــاســت و در               
سرنوشـت سـيـاسـي خـودشـان اسـت و                 

روياي ما از صـنـدوقـهـاي راي            " اينکه  
بنـابـر ايـن بـايـد          .   و غيره"   بيرون نميايد 

گفت که از لحاظ اجتماعـي چـپ قـوي            
است و اين شرايـط چـپ انـقـالبـي نـوع                
کمونيسم کارگري را طلـب مـيـکـنـد و             

من فکر ميکنيـم    .   بميدان فرا ميخواند  
بر زمينه اين شرايط کمونيسم کارگـري       
ميتواند به سرعت نيرو جمع کنـد و بـه        
يک عامل موثر در تـحـوالت سـيـاسـي            

بخصوص در کشورهائي   .     تبديل بشود 
که  انقالب ديکتاتور را سرنگـون کـرده          
يک آزاديـهـاي دوفـاکـتـو و فضـاي بـاز                 
سياسي ايجاد شـده کـه مـثـل شـرايـط               

امروز مصر به جنبش کـارگـري و چـپ            
کارگري امکان ميدهد که بعنوان نيروي 
مدافع و پرچمدار و نمـايـنـده بـرابـري و              
  . آزادي و رفاه بجلوي صحنه رانده بشود

حميد تقوائي آيـا فـکـر         :   سيما بهاري 
نميکنيد که تنها يـک حـزب حـاال هـر               
مــرامــي داشــتــه بــاشــد و هــر انــدازه                
راديکال باشد بـه تـنـهـائـي نـمـيـتـوانـد                 
رهبري را بدست بـگـيـرد؟ نـطـرتـان در               
مورد جبهه فراگير احزاب و جـريـانـات           

  سياسي چيست؟ 
 اين نظريه که گويا هـر      : حميد تقوائي 

چه تعداد بيشتري از احزاب و فـعـالـيـن           
سياسي مخالف دور هـم جـمـع بشـونـد             
مبارزه براي سرنگوني و انقالب بيشتـر       
تقويت ميشود يـک تصـور سـطـحـي و               

اينطور .   ساده انديشانه و يک توهم است  
مـبـارزه مـردم وقـتـي تـقـويـت               .   نيست

ميشود که اعتراض و نـقـد راديـکـال و           
عميق کمونيستي به وضعيـت مـوجـود        
بتواند در انقالب دست باال پيدا کنـد و        
نظر توده هاي انقالبي را بخودش جـلـب         

بعنوان مثال در شرايـط سـيـاسـي          .   کند
ايران  نيروهائي که خواهان سـرنـگـونـي          
هستند تعابير  مختلفي از سـرنـگـونـي          

برخي مقصودشان صـرفـا کـنـار         .   دارند
يـا حـتـي اگـر         .   گذاشتن ولي فقيه است   

مخالف حکومت اسـالمـي بـاشـنـد بـا             
نظام حاکم مشکلي ندارند و ميخواهند 
ماشين دولتي را با تمام دستگاه اداري      
و زندانها و نيروهاي انتظامي و نظامي       
و ساير نهـادهـاي سـرکـوبـگـرش حـفـظ               

هرچه اين نـوع نـيـروهـا بـيـشـتـر               .   کنند
متحد بشوند و يا ائتالف کنند و جبهه        
تشکيل بدهند مبارزه تقويت نميشـود،      

چـنـيـن جـبـهـه اي           .     تضعيف مـيـشـود    
نــمــيــتــوانــد بــه پــرچــمــدار و نــمــايــنــده            
آزاديخواهي و برابري طلبي بي تخفيف      
و آرماني کارگران و توده مردم حتي در    

در   -همان سطحي که  در خـيـابـانـهـا               
 ايران و در انقـالبـات جـاري         ٨٨انقالب  

مطرح مـيـکـنـنـد تـبـديـل               -در منطقه 
 . بشود

 به نظر من راه تقويت انقـالب ايـن          
مـنـظـورم      -است که نيروهاي انقـالبـي        

فقط کمونيسم کارگري و حزب نـيـسـت         
بلکه هر نيروئي که بخواهد  بـه آرمـان             

انـتـقـاد و          -هاي انقالب وفـادار بـاشـد       
اعتراض مردم به وضعيـت مـوجـود را           

. تعميق ببخشند و راديـکـالـيـزه کـنـنـد            
براي مردم توضيـح بـدهـنـد کـه عـلـت                
وجود ديکتاتوري و فقـر و بـيـحـقـوقـي              
گريبانگيـر جـامـعـه چـيـسـت،  نـقـش                  
مذهب  در اين ميان چيست، و چـطـور           
مذهب در ايران و در هر کشور ديـگـري          

 
٢از صفحه   ...انقالب با رهبريش زاده نميشود  

٤صفحه    
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مــحــيــط كــار و بســتــن قــراردادهــاي             
. مستقيم دست بـه اعـتـصـاب زده انـد             

اکنون که اين يـادداشـت را مـيـنـويسـم              
 روز اسـت كـه ايـن           ٥يعني هفتم مهر،    

كارگران در اعتصابند و اعالم كرده انـد     
كه اگر به خواستشان رسيدگي نشود تـا        
خاموش کردن كامل تمام دستـگـاهـهـا         

چنين حـرکـتـي در        .   پيش خواهند رفت  
يك مجتمع بزرگ هزاران نفره بر فضـاي        
كل جـنـبـش كـارگـري و كـل جـامـعـه                    

اينـكـه   .   تاثيرات مهمي خواهد گذاشت   
 كارگر معترض در جـريـان ايـن         ٦٥٠٠

اعتصابات هر روزه در مـقـابـل دفـتـر               
مديريت جمع ميـشـونـد، راهـپـيـمـايـي             
ميكنند، شعار ميدهند و خواسـتـهـاي        
خود را فرياد مـيـزنـنـد بـيـش از بـيـش                 
قدرت و درجه باالي هـمـبـسـتـگـي ايـن              

شـعـارهـاي    .   كارگران را بـيـان مـيـكـنـد          
تـا  " كارگران، يعني شـعـارهـايـي مـثـل            

، " نتيجه نگيريم ما از ايـنـجـا نـمـيـريـم              
ظريف کار ظـريـف کـار وعـده وعـيـد               " 

مــزايــا مــزايــا حــق مســلــم         " ،   " کــافــيــه
نترسيد نترسيد ما همه با هم "، "ماست
خوردن حـق کـارگـر خـيـانـت            " ،  " هستيم

تبعيض براي کارگر تا "، "است به کشور
پيمانکار پـيـمـانـکـار       " ،  " کي ادامه دارد  

كه هر روزه "   حيا کن مجتمع رو رها کن     
بر فضاي پتروشيمي طنين مـي انـدازد         
به روشني فضـاي بـاالي اعـتـراض در              

 .  ميان اين كارگران را نشان ميدهد
نكته جالب اينجاست كه طـي ايـن         
چند روز اعتراض مديريت پتروشـيـمـي        
ماهشهر به هر شـگـردي دسـت زده تـا              
بـلــكــه اعــتــصــاب كــارگــران را در هــم            

تالش كرده است كـه از وجـود          .   بشكند
كارگران رسمي و حتي كارمنـدان بـراي         
پــر كــردن جــاي كــارگــران اعــتــصــابــي           
استفاده كند و مانع از كار افتادن خـط          

اما عمال كارگـران رسـمـي        .   توليد شود 
در مقابل او ايستاده اند  و كاربـرد ايـن            
سياست نيز راه به جايي نـبـرده اسـت و             
اين خود درجه باالي اتحاد كارگـران در         

 . اين مجتمع را نشان ميدهد
اعتصـابـات مـتـحـد هـزاران نـفـره               
كارگران پتروشيمي ماهشهر تا هـمـيـن        
جا دستاوردهاي بـا ارزشـي بـراي ايـن              

در اعـتـراض روز      .   كارگران داشته است  
 مهر كارگران با شعارهـاي   ٦چهارشنبه  

فرماندار خجالت خجالت ، وعـده هـاي         
توخالي ديـگـر اثـر نـدارد، ظـريـفـکـار                 
خجالـت خـجـالـت ، وعـده مـا شـنـبـه                    
همينجا همينـجـا ، قـول و قـرار هـاي                 
تداوم قدرتمند تر اعتصاب را گذاشتند      
و بدين ترتيب عـزم جـزم خـود را بـراي                

. پيگيري خواستهـايشـان بـيـان كـردنـد           
 روز از اعتصاب اين     ٥اكنون با گذشت    

كارگران توليد در اين پتروشيمي رو بـه         
کاهش گذاشته اسـت و بـنـا بـر اخـبـار                 
منتشر شده تمامي تعمـيـرات اسـاسـي          
که قرار بود انـجـام شـود هـمـچـنـان بـر                  
زمين مـانـده، تـريـلـي هـا بـه سـخـتـي                    
بارگيري ميشوند  و بـويـژه واحـدهـاي              
تعميرات، نگهداري، ابزار دقيق و بـرق         

که تماما انـجـام کـار در آنـهـا بـر                 . . .   و
عهده کارگران شرکتهـاي پـيـمـانـکـاري           
بوده است با مشکالت شديدي مـواجـه         

كارگران پتروشيمي مـاهشـهـر      .   شده اند 
بر روي خواست خـود، خـواسـت كـوتـاه              

شدن دست پيمانـكـاران و قـراردادهـاي           
 .مستقيم با شركت مصممند

كل اين تصويـر ابـعـاد گسـتـرده و              
فضاي باالي اعتراض در ميان كارگران      

همانطور كه . پتروشيمي را بيان ميكند
باالتر اشاره كردم اين اتفاق مـهـم اسـت         
ــاه شــدن دســت                  ــوت ــواســت ك ــون خ چ
پيمانكاران يعني تالش براي کنـار زدن        
يک سالح مـهـم سـرمـايـه داران عـلـيـه                 

وجود پيمانکاران مـتـعـدد بـه       .   کارگران
سرمايه امکان داده است که کارگران را      
شقه شقه کند، از اتحادشان جـلـوگـيـري        
کند، حرکت سراسري کارگران را بسيـار       
مشکل سازد، و بسياري از حقوق اوليه      

. کارگران ساده تر زير ضرب قرار گـيـرد      
خواست کنار زدن دالالن مفتخـور روي        
يک مسالـه و مـعـضـل مـهـم جـنـبـش                   
کارگري انگشت ميگذارد کـه در واقـع           
كل اين شرايط برده وار كار در ايـران را           
كه معضل بخش عظيمي از كارگران در 
ايران است را زير حمله قرار مـيـدهـد و             
ميخواهد كـل ايـن زنـجـيـر را از پـاي                  

بــويــژه .   جــنــبــش کــارگــري پــاره كــنــد          
همانطور كه اشاره شد طرح اين خواست 
در پتروشيمي بدنبال خـود طـرح آن در            
مراكز كليدي مهمي چون صنايع نفت و 
صنايع وابستـه بـه آن، مـجـتـمـع هـاي                 
بزرگي چون ايران خودرو  و امـثـال ايـن           
مراکـز بـزرگ را نـيـز بـدنـبـال خـواهـد                    

هــمــيــنــجـا اشــاره کــنـم کــه تــا           .   داشـت 
همينجا حتي قبل از ايـنـکـه کـارگـران             
پتروشيمي به هـمـه خـواسـتـهـاي خـود               
برسند در واقـع ايـن فضـا بـراي طـرح                  
خــواســت کــنــار زدن دســت زالــوهــاي            
پيمانکار از مراکز بزرگ توليدي ايجـاد       
شده است و بدون ترديـد شـاهـد چـنـيـن               
 .  حرکتي درابعادي سراسري خواهيم بود

اين را هم بايد توجه داشت که ايـن          
اعتصابات در شرايطي روي ميدهد كـه     

. جامعه در جنب و جوش اعتراض است
بازگشايي مـدارس و گـرانـي و فـقـر و                 
خارج ماندن بخش زيادي از كودكان از        
چرخه تحصيلي مردم را به خشم درآورده 
است، محيـط هـاي كـارگـري حـالـتـي                
انفجاري دارد و هر روز شاهد اعـتـراض     
و حركتي در اين كارخانه و آن كارخـانـه          
در شهرهاي مختلف هسـتـيـم و مـردم             
همه جا دارند از اينكه چگونه مـيـشـود          
ايــن رژيــم را ســرنــگــون كــرد ســخــن                

در چنين شرايطي، هر حرکت . ميگويند
کارگران و بويژه اعـتـصـابـي در چـنـيـن               
ابعاد اهميـت سـيـاسـي ويـژه اي پـيـدا                 

 . ميکند
طبعا يك راز مـهـم مـوفـقـيـت تـا                
كنوني كارگران پتروشـيـمـي مـاهشـهـر           

بايد اين . صف متحد اين كارگران است
اتحاد را به تشكل و سـازمـان تـبـديـل               

هــزاران كــارگــران پــتــروشــيــمــي         .   كــرد
ماهشهر اكنون بيش از هر وقت اهميت 
و جايگـاه اجـتـمـاعـات هـر روزه خـود                 
بعنوان محلي بـراي تصـمـيـم گـيـري و               
متحد شـدن را مـيـبـيـنـنـد و تـجـربـه                      

ايـن دسـتـاورد را بـايـد ارج              .   ميكنـنـد  
از هـمـيـن رو         .   گذاشت و حفـظـش كـرد       

ميتوان و بايد تالش كرد اين جمع شدن        
ها را به نهادي ثابت و دائـمـي تـبـديـل               

به اين مـعـنـي كـه  جـدا از ايـن                    .   كرد
روزهاي اعتراض كه هر روزه كـارگـران          
جمع ميشوند و اعتراض خود را بـيـان           
ميكنند، هر روزه جمع ميـشـونـد و بـا             
قدرت مبارزه جمعي خـود مـديـريـت و            
مــقــامــات مســئــول را زيــر فشــار                   
ميگذارند، تصميم گرفت كه هر هـفـتـه       
در روزي مـعـيـن جـمـع شـد و مـجـمـع                   

جمع شد و . عمومي خود را تشكيل داد
در مورد مشكالت و چگونگي پيگيري 
خواستهاي خـود صـحـبـت و گـفـتـگـو                 
داشت و بدين ترتيب مجمع عمومي را        

به محلي براي متشكل شدن و مـتـحـد           
ماندن و تصميم گـيـري و اعـمـال اراده              
خود در مورد شرايط كار و زندگـيـشـان          

 .  تبديل كرد
آنچه اكنون در پتروشيمي ماهشهر     
مــيــگــذرد و اهــمــيــت و جــايــگــاه ايــن            
ــك                  ــيــت ي ــم ــر اه ــارزات امــروز ب مــب
همـبـسـتـگـي وسـيـع كـارگـري تـاكـيـد                   

بايد اين مـبـارزات از سـوي          .   ميگذارد
تشكلهاي مـخـتـلـف كـارگـري و هـمـه                
كارگران مورد حمايت و پشتيباني قرار      

از جمله اتـحـاديـه آزاد كـارگـران            .   گيرد
ايران طي بيانيه اي مبـارزات كـارگـران          
پتروشيمي ماهشهر را مورد حمايـت و        
پشتيباني قرار داده و كل كارگران را بـه      
. حمايت از اين مبارزات فراخوانده است

نـبـايـد    .   بايد بـه ايـن حـركـت پـيـوسـت               
. كارگران پتروشيمي را تـنـهـا گـذاشـت           

بايد وسيعا از خواستها و مطالبات اين 
خـانـواده هـاي      .   كارگران حـمـايـت كـرد        

كــارگــران در پــتــروشــيــمــي مــاهشــهــر          
ميتوانند نقش مهمي در رساندن صداي 
کارگران پتروشيمي به سـراسـر ايـران و            

مـيـتـوانـنـد      .   حتي جهان داشته بـاشـنـد       
نقش مهمي در گسترش اين اعتراضات 

كـارگـران در     .   و تقويت آن داشته باشنـد     
مراكز مختلف كارگري مـيـتـوانـنـد در           
اشكال مختلف همبستگي خـود را بـا          
اعــتــصــابــات كــارگــران پــتــروشــيــمــي         

مـيـتـوانـنـد بـا         .   ماهشهر نشـان دهـنـد      
اعتصـابـات اخـطـاري، بـا نـامـه هـاي                 
حمايتي، با طومارهاي اعتراضي و بـا        
ابتكارات مختلف اين همـبـسـتـگـي را          

ما نيز به سهـم خـود تـالش        .   نشان داد  
داريم كـه صـداي ايـن اعـتـراضـات را                 

ــاد كــارگــران       .   جــهــانــي كــنــيــم      زنــده ب
 *.پتروشيمي ماهشهر
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در خدمت مفتخورها و سرمـايـه داران          
   . عمل ميکند

يا وقتي با رژيم حـاکـم مـخـالـفـت              
ميکنيم منظورمان از رژيـم چـيـسـت؟           
شخص ديـکـتـاتـور؟ دولـت و کـابـيـنـه                 
موجود؟ يا کل سيستم و کـل مـاشـيـن            
دولتي حاکم با همه ادارات و قوانيـن و          
زنــدانــهــا و نــيــروهــاي ســرکــوبــگــرش؟         
سيستمي که بايد تماما کنار زده شود و 
جاي خودش را بقدرت مستـقـيـم مـردم           
بدهد، همـانـطـور کـه امـروز مـردم در                
مصر و ديگر جوامـع در حـال انـقـالب              

 .دارند فرياد ميزنند
که ما  آنـرا         - اين خط و سياست     

تعـمـيـق نـه مـردم بـه وضـع مـوجـود                    " 
راه واقعي تقويت انقالب و        -" ميناميم

به جلو سوق دادن آنست و نه جمع جبري 
  .نيروهاي سرنگوني طلب

سئوال آخـرم را مـطـرح          :   سيما بهاري 
حـزب  .   ميکنم چون فرصت کمي داريـم      

براي آنکه مردم آنرا انتخاب بکنند چـه         
  سياستهائي را در دستور دارد؟  

ــقــوائــي      فــکــر مــيــکــنــم      :   حــمــيــد ت
توضيحاتي که در سئوال قبلي دادم تـا         

قـدم  .   حدي پاسخ به اين سئوال هـم بـود         
اول ما اينست که همانطور که گفتم نقد 
و اعتراض مردم به وضعيت موجود را        
عميق کنيم و راديکاليزه کنيم و به ايـن         
ترتيب بتوانيم پـرچـمـدار و نـمـايـنـده و                
سخنگوي آمال و آرزوهـاي انسـانـي و             

در زمـيـنـه      .   برحق تـوده مـردم بـاشـيـم           

مبـارزه بـراي سـرنـگـونـي، در عـرصـه                 
مبارزه براي مطالبات جنبش کارگري،     
آزادي زن،  مـذهـب زدائـي از دولـت و               
جامعه،  مبارزات جوانان و کال در همه 
عرصه هاي مبارزاتي حزب بايد حـرف        
آخر را اول بزند يعنـي نشـان بـدهـد کـه                
چطور تحقق خواستهاي برحق و انساني      
مردم در گـرو ايـنـسـت کـه کـل نـطـام                     

بـخـشـهـاي     .   سرمايه داري از بيـن بـرود       
مختلف جامعه به جنـبـه هـا و گـوشـه               

. هائي از نظام موجود اعـتـراض دارنـد         
بايد اين اعتراضات را تا حد نقد ريشـه         
هاي مصائب مردم  و کليت ايـن نـظـام            
بسط داد و اين يعني پيشبرد سـيـاسـت       

 .  تعميق نه مردم در سطح کل جامعه
جنبه ديگر سياست حزب اينستکه  
در سطح عملي بـايـد بـه سـازمـانـدهـي             
مبارزات در جنبش کارگري و در ديگر        

حول خواستهاي  -جنبشهاي اعتراضي 
 -راديکـالـي کـه بـه آنـهـا اشـاره کـردم                  

 بـيـانـيـه ده        ٨٨ما در انقالب    .   پرداخت
خواست مردم را اعالم کرديم و بسياري       
از بندهاي اين بيانيه مـحـور فـعـالـيـت             
سازماندهي حزب و بسيج حـامـعـه در           

 . عرصه هاي مختلف مبارزاتي است
  نکته بعد اينـسـت کـه حـزب مـا              
بايد هر چه بيشتر به يک حزب معرفه و     
شناخته شده و در دستـرس بـراي مـردم         
تبديل بشود و مردم بايد در سـطـح هـر            
چه وسيعتري متوجه بشوند که حزب چه 
ميگويد و چه مـيـخـواهـد و اهـداف و               

به نظر من هر چه     .   سياستهايش چيست 
بيشتر مردم حزب را بشناسند، بيشـتـر        

به اين دليل . بطرف حزب روي مي آورند
که ما در برنامه و سياستها و اهدافمان    
بيانيگر آرمان و آرزوهاي عميق انساني 

و آزديخواهانه و برابري طـلـبـانـه مـردم            
 . هستيم

و باالخره بايـد بـر ايـن نـکـتـه هـم                  
تاکيد کنم کـه حـزب بـايـد در عـرصـه                 
مبارزه بر سر قدرت سياسي بعنوان يک       
نيروي جدي و فعال شـنـاخـتـه بشـود و               
مردم در سيماي اين حزب اين را ببينند 
که حزب ميتـوانـد قـدرت سـيـاسـي را                
بگيرد و نگهدارد و مـيـتـوانـد بـه ايـن                 

. ترتيب جامعه را آزادي و رفاه بـرسـانـد         
اينها بطور خالصه رئوس سياست حزب 
است که گرچه سياست همـيـشـگـي مـا            
بوده است اما در اين دوره و در شرايطي 
که جامعه در تب و تـاب انـقـالب قـرار              
دارد پيشبرد اين سياستها جنبه مبرم و 
فوري و بسيار تعيين کـنـنـده اي پـيـدا               

 .* ميکند
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با تمام تالشهايي که در چنـد روز         
گذشته براي سـرپـوش گـذاشـتـن روي             
اختالس سه هزار مـيـلـيـارد تـومـانـي             
توسط بعضي از مقامـات جـمـهـوري          
اسالمي از جمله رئـيـس کـمـيـسـيـون              

 مجلس انـجـام شـد، دعـوا            ۹۰اصل  
بين دو باند رقيب  بشدت باال گـرفـتـه           

 مهر سـخـنـگـوي وزارت         ۵روز  .   است
اقتصاد رژيم از برکناري مدير عـامـل        
بانـک صـادرات مـحـمـد جـهـرمـي و                 
همچنين تغيير مديريت بانک سـامـان       
و برکناري يـکـي از اعضـاي هـيـئـت               

ــانــک مــلــي خــبــر داد                ــره ب او .   مــدي
همچنين اسـتـعـفـاي مـحـمـد خـاوري              
مدير عامل بانک ملـي را هـم اعـالم             

خاوري در استعفا نامـه خـود از          .   کرد
" مقام معظم رهـبـري و مـلـت ايـران             " 

عذرخواهي کرده و بانـک صـادرات را          
مسئول اصلي اختالس بزرگ معرفـي      

بدنبال آن محمد جـهـرمـي       .   کرده است 
مــديــر عــامــل بــرکــنــار شــده بــانــک             
صادرات هم با انتشار بـيـانـيـه اي از              

بـه کـانـادا خـبـر داد و              "   خـاوري " فرار  
باز هم آدرس غـلـطـي     :   "   اعالم کرد که  

را به مردم مي دهند زيرا با فرار آقاي         
خاوري به کانادا برخـي از آنـان دچـار             

او . "   سردرگمي و دستپاچگي شده انـد      
همچنين به بخش ديگري از دزدي هـا        
و از جمله  واگذاري زمينهـاي بسـيـار           
ارزان از طرف دولت به مهرآفريد امير       
خسروي و گـروه امـيـر مـنـصـور آريـا                

 . اشاره کرد
خاوري و جهرمي هر کـدام مـورد         
حمايت يکي از باند هاي حـکـومـتـي           

جهرمي حمايت بخشهايي از    .   هستند
پس از بـرگـزاري      .   اصولگرايان را دارد  

جلسه غير علنـي مـجـلـس اسـالمـي             
دربــاره اخــتــالس، کــاتــوزيــان رئــيــس        
کميسيون انرژي مجلس از او حمايـت        

خاوري نيز حمايت دار و دسـتـه           .   کرد
دولت را با خود دارد و گفته مـيـشـود          
فرار او نيز با توافـق سـران حـکـومـت              

 .صورت گرفته است
پس از انتشار خـبـر فـرار رئـيـس              
مستعفي بانک ملي، سخـنـگـوي ايـن        

بانک اعـالم کـرد کـه خـاوري در يـک                 
ماموريت اداري در لندن بسر مي برد       
و روز پنجشنبه به ايـران بـاز خـواهـد              

غالمحسين اژه اي که بعـنـوان      .   گشت
قاضي پرونده اختالس مـعـرفـي شـده           

دو نـامــه از دفـتــر         :   "   اعـالم کــرد کــه     
در .   خاوري بـه مـا ارسـال شـده اسـت              

نامه اول خاوري عنوان کرده است کـه         
استعفا داده و در نـامـه دوم مـدعـي               
شده به ايران باز مي گردد و اسـتـعـفـا             

اگر :   " او همچنين گفت که   "   نداده است 
خاوري به ايران باز نگردد همه وصـلـه          
ها و اتهامات به او چسبانده مي شود    

 ."و اين به نفعش نيست
اژه اي يــکــي از ســنــاريــو هــاي             
محتمل براي سرپوش گـذاشـتـن روي          

. پرونده اختالس را مـطـرح مـي کـنـد            
همه اتهـامـات بـه خـاوري چسـبـانـده               
شــود کــه مصــون از تــعــرض طــرف             
مقابل مـي تـوانـد بـه کـانـادا مـحـل                  

امـا ايـن     .   سکونت دائمي اش برگـردد    
پرونده به اين سادگي بسـتـه نـخـواهـد            

خاوري، جهرمي و چـنـد پـادوي           .   شد
ديگر مي توانند بعنوان متهم در ايـن      

امـا ايـن نـمـي         .   پرونده قرباني شـونـد     
در افشـاگـري   .   تواند پايان ماجرا باشد  

هايي که در مورد خاوري و جـهـرمـي           
شده است، پاي بسياري از مـقـامـات           
جمهوري اسالمي هم به ميان کشـيـده        
شده است و دزدان اصلي هم احسـاس         

بعيد به نـظـر مـي         .   امنيت نمي کنند  
رسد که به راحتي دفعات قبل بين دو         
جناح حکومت توافقي در اين زميـنـه        

کشمکش شديدي براي بـه  .   انجام شود 
دست گـرفـتـن اهـرم هـاي قـدرت در                 
جريان است و نـزديـک شـدن بـرگـزاري             
مضحکه انتخابات مجـلـس بـيـشـتـر           
بهانه و چاشني اي بـراي شـدت يـابـي             
جنگ و رقابتهاي حادشان بـراي بـاال          
کشيدن پولها و بدسـت گـرفـتـن اهـرم             

ايـن جـنـگ ادامـه         .   هاي قدرت اسـت   
دارد و هـرروز شـدت بـيـشـتـري مـي                 

هرچه خامنه اي تالش مـيـکـنـد         .   يابد
از لنگ و لگد زدن طرفين جلـوگـيـري          
کند و اوضاع را آرام کند، لگد پـرانـي           
ها از جاي ديگري شـروع مـيـشـود و              
اين بار بنظر ميرسد کـه بـا تـوجـه بـه               
اينکه پاي ملياردها دالر و ثـروتـهـاي         
عظـيـم در مـيـان اسـت، هـيـچـکـدام                  

از آن   .   بسادگي نميخواهد کوتاه بيايد   
طرف باندهاي حـکـومـت خـودرا زيـر            
نگاه مردم بـجـان آمـده و مـتـنـفـر از                  
حکومت مـي بـيـنـنـد کـه مـتـرصـد                  
فــرصــتــنــد کــه تــک تــک دزدان را بــه              

نگرانـي آنـهـا بـراي         .   محاکمه بکشند 
پـرونـده   .   بعد از سرنگوني رژيـم اسـت        

ــايــت هــاي دســت                  دزدي هــا و جــن
اندرکاران حکومت اختالس اسـالمـي      
آنقدر سنگين و آنقدر آشکار است کـه         
آنها را در هـر جـاي جـهـان و در هـر                    
دادگــاهــي کــه زيــر نــفــوذ جــمــهــوري           
اسالمي نباشد، مي توان آنـهـا را بـه             
جرم جنايت عليه بشريت به محـاکـمـه       

اين دزدي ها و چـپـاول هـا از             .   کشيد
نــان شــب کــارگــران و مــردم مــحــروم           

به قيمـت فـقـر و         .   صورت گرفته است  
فالکت، گرسنگي، بـيـمـاري و مـرگ             
ميليونها نفر از مـردم، گـرسـنـگـي و              
بيماري ميليـونـهـا انسـان تـمـام شـده               

پرونده اين دزدي هـا در جـهـان          .  است
انتشار خواهد يافت و دنياي مـتـمـدن          
امــروز در مــقــابــل ايــن راهــزنــي بــي            

نـگـرانـي دزدان      .   تفاوت نخواهد مانـد   
بيش از هر چيز براي  سرنـوشـت خـود            
بعد از سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي           

 .*است
اعتراض القاعده به 

 احمدي نژاد
شايد اين از بالهت احـمـدي نـژاد           
است که اين را حساب نکرده بـود کـه        

 سپتامبر فقط بـه     ١١با انکار جنايت    
دولت آمريکا حمله نميکند بلکه روي      

القاعده هم خط   "   افتخارات" بزرگترين  
شايد هم اين را بـايـد        .   بطالن ميکشد 

ــروريســتــهــاي              ــه حســاب رقــابــت ت ب
القاعده ظـاهـرا هـر       .   اسالمي گذاشت 

رئـيـس   .   دو جنبه را واقـعـي مـيـدانـد            
جمهور اسالمي در سفر نيويـورک بـار         
ديگر انفجار مـرکـز بـانـک جـهـانـي و                
کشته شدن نزديک به سه هـزار نـفـر را            

او .   کار خود دولـت آمـريـکـا دانسـت            
" بعنوان يک مهندس" اظهار داشت که    

مي تواند بگويد که برخورد هواپـيـمـا         
ها موجب فروپاشي دو آسـمـانـخـراش          
در نيويورک نبود بلکه انـفـجـار بـمـب             

سـازمـان الـقـاعـده بـا           .   باعث آن شـد     
انتشار بيـانـيـه اي پـرسـيـد بـا وجـود                  
مدارک و داليل کافي چرا احمدي نـژاد     
اصرار مي کند ايـالـت مـتـحـده خـود              

الــقــاعــده .   عــامــل ايــن حــادثــه اســت       
بـرانــگــيــخــتــه شـدن حــس رقــابــت در           
جمهوري اسالمي را موجب تـحـريـف         

 ۱۱مضــحــک واقــعــيــت عــمــلــيــات          
در وجود رقابت بين  .   سپتامبر دانست 

الــقــاعــده و جــمــهــوري اســالمــي در           
. صنعت تروريسم هيچ شکي نـيـسـت        

اما القاعده سخنان رئيـس حـکـومـت         
اظـهـار   .   اسالمي را نبايد جدي بگيرد    

 سپتامـبـر    ۱۱نظر او در مورد انفجار      
بهتر از اظهار نظر کارشناسانـه او در          
مورد مضرات کشت سـيـب زمـيـنـي           

ايشان در يک سـمـيـنـار امـور            .   نيست
کشاورزي وزارت جهاد اظهـار داشـت        
کـه بــجـاي ايــنـکــه کشـاورزان ســيــب             
زميني بکارند و براي هـر کـيـلـوي آن             

 کيلو آب مصرف کـنـنـد، بـايـد          ۲۵۰
اين آب را داخل بـطـري ريـخـت و بـه                 

 بـرابـر     ۵۰ساير کشورها صادر کرد و      
صحـبـت کـردن دربـاره         !   درآمد داشت 

ــاورزي و آب                     ــفــــاوت آب کشــ تــ
آشاميدنـي، چـرخـه طـبـيـعـي آب در                
طبيعت و بسياري مسـائـل ابـتـدائـي            
ديگر که هر کودک دبستاني آن را مي        

معني صريح ايـن    .   داند، بيفايده است  
نظارت در يک سمينار کشـاورزي ايـن         
است که کشاورزي را تعطيل کنـيـد و          

بـيـان ايـن      .   بجاي آن آب صادر نمائيـد   
نظرات مشعشع از رهبران حـکـومـت         

از .   اسالمـي دور از انـتـظـار نـيـسـت               
اولين رئيس جمهور آن که کشف کـرد         
اشعه موي زنان موجب تحريک مردان      
مي شود تا آخـريـن آن کـه هـالـه نـور                
باالي سـرش چشـم اهـالـي فـرنـگ را                
خيره کرد و وجود هوالکاست را انکـار    
کرد، همگي توحش آميخته با بالهت      
يک قبيله عصر حـجـري را هـمـراه بـا               
وقاحت بيـحـد آنـان بـه نـمـايـش مـي                  

سران اين قبيله حتي وقتي که .   گذارند
کت و شلوار هم مي پـوشـنـد بـاز هـم               
نمي توانند سنگ چخماق و چمـاق در     
جيب هاي خود نداشـتـه بـاشـنـد و از               
پديده هاي تاريخ معاصـر جـنـايـتـبـار            
ترين پديده هـاي آن يـعـنـي سـرمـايـه                

 . داري و فاشيسم را  برگزيده اند
اکــثــريــت حــاضــريــن در مــجــمــع        

 ۵عمومي سـازمـان مـلـل بـيـش از                 
دقيقه سخنان احمقانه رئيس جـمـهـور         
اسالمي را تحمل نـکـرده و سـالـن را              

مي تـوان مـقـاومـت و           .   ترک کرده اند 
تحمل مردم ايران را سنجيد که بـيـش       

 سال است اراجـيـف سـران ايـن           ۳۱از  
رژيــم را از راديــو و تــلــويــزيــون، از                 
بلندگوها و در محل کـار، مـدرسـه و            

حضـور چـنـيـن       .   دانشگاه مي شنـونـد    
ابلهاني که جز توحش و غارت چـيـزي         
نمي شناسند در مجامع بين الـمـلـلـي          
بجز بي اعتـبـار کـردن ايـن مـجـامـع                
نتيـجـه ديـگـري نـمـي تـوانـد داشـتـه                   

 .*باشد
ما تصوير گر جالد 

 نيستيم
 ياشار سهندي  

 
 روز پيش بار ديگر جـمـهـوري          ١٠

جوانکـي  .   اسالمي جنايتي ديگر آفريد   
 ساله درنمايشي رعب آور در حالي       ١٧

که مادرش را فرياد ميزد و بـه شـدت             
ميگريست در صبحـگـاه چـهـارشـنـبـه            

ديگري در چهارراهي در کـرج دار زده           
نام مقتول  "   عليرضا مال سلطاني  .   " شد
او متهم بـه ايـن بـود کـه در يـک                  .   بود

را کــه    "     روح اهللا داداشــي      " حــادثــه     
ــوده در اوج                  ــدن ســازي ب ــهــرمــان ب ق

 ضـربـه     ٣عصبيت و درگيـري بـا زدن           
هـمـه حـادثـه       .   چاقو به قتل رسانده بـود  

گواه اين بوده نه تصميم قبـلـي در کـار             
بوده نه اساسا شب حـادثـه کسـي قـرار             

ميـان يـک مـرد ورزيـده و             .   بوده بميرد 
قوي هيکل و سه نوجوان درگيري پيش       
مي آيد و کار به برخورد فيزيکي شديد        
ميکشد کـه در ايـن مـيـان چـاقـويـي                  
کشيده ميشود و متـاسـفـانـه ضـربـات            
درست بر نقاط حسـاس بـدن فـرو مـي              

" قــهــرمــان" آيــد و مــنــجــر بــه مــرگ              
ــه              .   مــيــشــود  ــهــرمــان و ن ــه خــود ق ن

هيچکس ديگر چنين مـرگـي را بـراي            
پيش بينـي نـمـي       "   قويترين مرد جهان  " 

کرد و همين بر عواطـف مـردم تـاثـيـر              
شديدي داشت و از سوي ديگر در ايـن           
مدت تمـام شـهـر کـرج و شـهـرکـهـاي                  
اطراف حومه پر شد از تصـاويـر بـزرگ           
از قهرمان و هيکل هرکول وارش، و در        
ــا                     ــه شــده ب ــت ــوش ــر ن ــر آن تصــاوي زي

بـعـد از ايـن        " يـا    "   خاطراتت چه کنـيـم    " 
وقتي که تصـويـر     " .   ايران بي تو چه کند    

متهمان منتـشـر شـد هـمـگـي شـوکـه                
شدند، چنان ريز اندام بودنـد کـه کسـي            

. باورش نميشد که اينها قـاتـل بـاشـنـد        
شايع شد که عمدا اين تصاوير منتشـر         
شده است که قهرمان را تـحـقـيـر کـرده              

شايعه پشت شايعه، گـاه چـنـان       .   باشند
شايعاتي منتشر مـيـشـد کـه بـاور آن               

و در ايـن      .   بهيچ روي امکان پذير نبود    
ميان دستگاه خـونـريـز دولـتـي بـهـانـه               
مناسبي پيدا کرد که نمايش قـتـلـي را           
براه بيندازد که اين بـار ظـاهـرا وجـدان             

به سـرعـت   . عمومي هم آنرا ميپذيرفت 
همه چيز مهيا شد و در تـاريـکـيـهـاي               

 ٩٠صبح آخرين چهارشنبـه تـابسـتـان           
عليرضا در اوج تنهايي و بـي کسـي و            
بي پناهي با قـاتـالنـي روبـرو شـد کـه                 
خونسرد دست به دنده و فرمان جرثقيل       

اينها نـمـايـنـده ائـمـه اطـهـار               .   داشتند
بودند که عليرضـا از ائـمـه مـدد مـي                
جســت و ايــن ســنــگــدالن خــونســرد              
عليرضا را که آرزوي آغـوش مـادرش           
را داشت به آسمان سـيـاه کشـيـدنـد تـا               

بـي  .   نتواند به آخرين آرزويش نيز برسـد      
جهت نبود آنروز خورشيد ديرتر طـلـوع         
کرد چرا که کودکي را بر دار کشيدند و          
جمعي بيمارگـونـه هـلـهلـه شـادي سـر                

 .دادند
گــزارشــگــران حــکــومــتــي مــانــنــد      
خبرگزاري فارس خبر را منتشر کـرد و         

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
 کدام سارق قرباني 

 مي شود؟

٦صفحه    



 6 ١٣٩٠ مهر ٨ انترناسيونال 

 ١٠٠تظاهرات در : سوريه
 شهر و وعده اصالحات

جنگ بيـرحـمـانـه و لشـکـر کشـي               
گسترده نتوانسته اسـت انـقـالب مـردم           

 ۸پس از گذشـت      .   سوريه را عقب براند   
ماه از آغاز جنبش انقالبي و بـا وجـود            
افزايش سرکوب، ميليونها نفر از مـردم    
هرروزه در سـراسـر کشـور بـا بـرپـايـي                  
تظاهراتهاي گسترده به مبـارزات خـود        
براي به زير کشيدن رژيم اسد ادامه مي        

در ادامـه اعـتـراضـات، هـفـتـه              .   دهنـد 
گذشته نيز شـهـرهـاي مـتـعـدد سـوريـه               
شاهد تظاهرات هاي بزرگ بر عليه رژيم 

بر اساس گزارشات مـنـتـشـر شـده           .   بود
 سپـتـامـبـر در بـيـش از              ۲۳روز جمعه   

 شهر تظاهـرات ضـد حـکـومـتـي             ۱۰۰
در ايـن روز نـيـروهـاي           .   برگزار گـرديـد    

سرکوبگر ناچار شدند از محوطه هـا و          
محل هايي کـه تـظـاهـرات بـرگـزارمـي              

ايـن اقـدام بـنـابـه          .   شود، خـارج شـونـد       
توصيه فرماندهي نظامي رژيم اسد و به 

فراهم سازي زمـيـنـه گـفـتـگـو و              " بهانه  
نيروهاي . صورت گرفته بود" اصالحات

ارتش در ادامه سرکوبـهـاي وحشـيـانـه،          
بعد از دو روز محاصره شهر رستن، روز 

 سپتامبر با دهـهـا تـانـک         ۲۷سه شنبه  
هــمــزمــان   .   وارد ايــن شــهــر شــدنــد             

هليکوپترهاي ارتش و توپخانه سنگين     
اقدام به بمـبـاران شـهـر هـاي رسـتـن و                  
حمص که در نـزديـکـي هـم قـراردارنـد،              

شاهدان عيني به خبرنگاران گفته     .   کرد
اند که شهر رستن غرق در دود و آتـش             
بوده و تعداد زيادي از مـردم کشـتـه و               

. زخمي و دهها نفر دستـگـيـر شـده انـد             
 هزارنفر جمعيـت دارد و      ۴۰شهررستن  

در نزديکي شهر حمص از مراکز اصلـي     
درتـحـولـي    .   انقـالب مـردم  قـرار دارد           

ديگر تعدادي از سربازان و نظاميان جدا 
شده از ارتـش بـا تشـکـيـل گـروهـهـاي                  
مقاومت، مبارزات مسلحانه بـرعـلـيـه        
نيروهاي سرکوبگر ارتش را آغـاز کـرده         

 مهر يکي از ايـن گـروهـهـا             ۷روز  .   اند
اعالم کرد که در منطقه جبل الزاويه در   
مقابل نيروهاي بشـار اسـد مـوفـقـيـت              

و  نفر از آنها را کشته   ۸۰هايي داشته،  

تعدادي از دانش آموزان زنداني را آزاد        
سياست وحشـيـانـه و ضـد           .   کرده است 

انساني محاصره شهرهـا و بـمـبـاران و             
سرکوب مردم، کمـاکـان يـک سـيـاسـت             

در ماههاي گذشته شهرهاي . رژيم است
حمص، درعا، بـانـيـاس، جسـرالشـغـور           
مورد حمالت گسترده ارتش و نيروهاي      

سازمان ملل هـفـتـه    .   سرکوبگر بوده اند  
گذشته اعالم کرد در جـريـان سـرکـوب             
اعــتــراضــات مــردم تــوســط نــيــروهــاي        

 نـفـر از       ۲۷۰۰نظامي سوريه تاکـنـون       
 کودک جان خود را از دسـت        ۱۰۰جمله  

اما بطور واقعي آمار و ارقـام      .   داده اند 
کشــتــه هــا و زخــمــي شــدگــان بــدســت            

. نيروهاي رژيم، بيشتر از ايـنـهـا اسـت           
براساس گزارشات سازمانهاي مستقـل     
حقوق بشر و فعالين انقالب مردم که در 
مرزهاي اردن، لبنان و ترکـيـه مسـتـقـر           
هستند، تعداد کشته شـدگـان بـيـش از            

بـراسـاس هـمـيـن        .    نفرمي باشد  ۳۰۰۰
گزارشات هزاران نفر زخـمـي، بـيـش از            

 هزار نفر دستگير شـده  و صـدهـا               ۱۶
هزار نـفـر از مـردم در شـهـرهـايـي کـه                    
نامبرده شد، از زندگي و خانه هـايشـان          

با وجود سرکوب هـاي    .     آواره گشته اند  
وحشيانه حکومت سوريـه، کشـورهـاي        
اروپايي درخـواسـت قـبـلـي خـود بـراي               

دولــت بشــار اســد در       "   تــحــريــم فــوري  " 
چارچوب يک قطعنامه شوراي امـنـيـت         

روز .   سازمان ملل را کنار گذاشتـه انـد        
 سپتـامـبـر پـيـش نـويـس             ۲۷سه شنبه   

قطعنامه ديگري که توسط بـريـتـانـيـا،           
فرانسه، آلمان و پرتـغـال و بـا حـمـايـت                
آمريکا تـهـيـه شـده اسـت، بـه شـوراي                  

در .   امنيـت سـازمـان مـلـل ارائـه شـد               
شـوراي  :   " قطعـنـامـه جـديـدآمـده اسـت           

امنيت فقط در صورتي مساله تـحـريـم         
را مــطــرح مــي کــنــد کــه ســرکــوب                  

درا دامه پـيـش     " .   معترضان پايان نيابد  
نويس قطعنامـه جـديـد ايـن کشـورهـا              

 عضو شـوراي     ۱۵" تاکيد شده است که     
عزم خود را بيان مي کنند کـه         "   امنيت

در صورت عدم اطاعت سـوريـه از ايـن          
قطعنامه، تدابـيـر هـدفـمـنـد از جـملـه                 

ايـن عـقـب      .   تحريم ها را اتخـاذ کـنـنـد         
نشيني را مي توان ناشي از فشار ها و          
توافقات جمهوري اسالمي و موفـقـيـت        
ديپلماتيک رژيم اسد در ادامه سـرکـوب        

اکثر کشورهاي اروپايـي در    .  ها دانست 
باره اوضاع سوريه مواضع متناقـض و        

مشاور . بخشا آميخته با سکوت  دارند
 مهر در مصاحبه با بي ۶بشار اسد روز 

بي سي خبر از تشکيل کميته اي بـراي          
تعديل يا تغيير قـانـون اسـاسـي داد و               

برگزاري انتخابات پارلماني در زمستان 
او ادعــا کــرد اصــالحــات       .   امسـال داد   

عظيمي در شش ماه گذشته در سـوريـه         
انجام شده که هيچ کس در خواب نـمـي           

اين اظهارات و وعـده     .   تواند تصور کند  
ها را مي توان نشـانـه قـدرت جـنـبـش                
انقالبي مردم و تالش حکومت سـوريـه         
براي شکاف انداختن در ميان نيروهـاي       

  . مختلف اپوزيسيون دانست
بازگشت ديکتاتور و : يمن

 !ادامه اعتراضات
در طول هفته گـذشـتـه تـظـاهـرات            
هاي گسترده وبـخـشـا درگـيـري مـيـان             
مخالفان و مـوافـقـان رژيـم صـالـح در               

 ۲۵روز يـکـشـنـبـه          .   يمن اوج گـرفـت      
سپتامبر صالح ديکتاتور يمن بـه ايـن          
کشـــور بـــازگشـــت و دوبـــاره وعـــده              

در واکنش به سخنراني    .   اصالحات داد 
او صدها هزار نفر در صنعا پـايـتـخـت            
اين کشـور بـر عـلـيـه رژيـم دسـت بـه                     
تظاهرات زده و خواهان برکناري صالح      

نيروهاي وفادار به رژيم بـه روي         .   شدند
تظاهر کنندگان آتش گشوده و بيـش از       

 نفر را کشـتـه و صـدهـا نـفـر را                   ۱۰۰
علي عبدالـه صـالـح در         .   زخمي کردند 

سخنراني اش در تلويزيون دولـتـي يـک          
بار ديگر تاکيد کرد که از قدرت کـنـاره        

ــخــواهــد کــرد        وي خــواهــان    .   گــيــري ن
برگزاري انتخـابـات پـيـش از مـوعـود              

" مشکـالت " شده و ادعا کرد که بزودي       
در ادامه اعـتـراضـات       .   حل خواهد شد  

 سـپـتـامـبـر        ۲۸جاري، روز چهارشنبه     
دهــهــا هــزارتــن در صــنــعــا دســت بــه            
تظاهرات زده و خواهان برکناري صالح      

از زمان آغـاز اعـتـراض هـا در           .   شدند
 ۴۰۰يمن در ژانويه گذشته، بـيـش از            

   .نفر کشته و هزاران نفر زخمي شده اند
انتخابات حکومتي و : بحرين

 !ادامه تظاهراتها
 سـپـتـامـبـر روز         ۲۵روز يکشنبه   

انتخابات مياندوره اي مـجـلـس رژيـم          
سازمانـهـا وگـروهـهـاي        .   آل خليفه بود  

معترض قبال با پخـش فـراخـوانـهـا و           
اطالعيه هايي ازمردم خواسته بـودنـد       

. که اين انتخابات را تـحـريـم نـمـايـنـد             
و شـمـاري     "   فوريـه ۱۴ائتالف جوانان   " 

هاي مـعـتـرض از جـملـه ايـن                 از گروه 
بـراسـاس گـزارشـات       .   سازمانها بودند 

چـنــد ســاعـت قـبــل از آغـاز رسـمــي                
انتـخـابـات هـزاران نـفـر از مـردم در                  
مـيــدان مــرواريـد مـنــامـه پـايــتـخــت             
بحرين دست به تـظـاهـرات بـر عـلـيـه               

نيـروهـاي پـلـيـس بـه ايـن              .   رژيم زدند 
تظاهرات حـملـه کـرده و تـعـدادي را                

اعـتـراضـات    .   زخمي و دستگير کـردنـد     
تا آخر روز يکشنبه در مـنـامـه ادامـه             

بنابريک خبر ديـگـر مـحـاکـمـه           .   داشت
دستگيرشدگان اعتراضـات چـنـد مـاه          

 ۲۸روز چهارشنبه    .   گذشته ادامه دارد  
 نفر از فعاالن و معترضان      ۲۱سپتامبر
" اقدام برعليه امـنـيـت مـلـي          " به اتهام   

مــحــاکــمــه و بــه زنــدانــهــاي طــوالنــي           
  . محکوم شدند
جنايات بيشتري از :ليبي

 !رژيم قذافي برمال مي شود
اوايل اين هفـتـه مـقـامـات دولـت             
انتقالي ليبي در طرابلس اعالم کـردنـد        
که يک گورستان جمعـي در ايـن شـهـر              

ايــن گــورســتــان در       .   پــيــدا کــرده انــد      
نــزديــکــي زنــدان ابــوســلــيــم در شــهــر            
طرابـلـس کشـف شـده و در آن حـدود                  

بــه گــزارش   .   جســد وجــود دارد    ۱۲۷۰
سازمانهاي حـقـوق بشـر و مـقـامـات               

دولتي اين اجساد مـربـوط بـه کشـتـار             
درايـن سـال     .   ميالدي است۱۹۹۶سال  

به دنبال اعتراضات گسـتـرده بـرعـلـيـه            
رژيم قذافي، هزاران نفر دستگـيـر شـده          

 نـــفـــر از          ۲۰۰۰حـــدود     .   بـــودنـــد 
دستگيرشدگان در محـوطـه و اطـراف          
زندان مخوف ابوسليم  توسط نيروهاي      
قذافي قتل عام شده و دراين گور دسته        

در هـمـيـن حـال         .   انـد    جمعي دفن شـده    
بنابراخبـار و گـزارشـات درگـيـريـهـاي              
ــه قــــذافــــي             ــيــــروهــــاي وفــــاداربــ نــ
ديکتاتورفراري ليبي در اطـراف شـهـر          

نيروهاي .   سرت و باني وليد ادامه دارد     
مخالف موفق شده اند وارد شهر سـرت      
شوند و نقاط کليدي را بـه تصـرف در            

 .*آورند
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 رويدادهاي منطقه در 
 !يک نگاه

٥از صفحه    

 

 هــزار نــفــر در ايــن         ١٥مــدعــي شــد     
مراسم شرکت کردند و ابراز شادمانـي       

و همين مبنايي شد کـه هـمـه           .   کردند
کــه "   کــارشــنــاســان  " مــردم از ســوي         

مترصد اين هستند که ثابت کنند کـه        
ما مردم اليـق هـمـچـيـن حـکـومـتـي                
هستيم به سخن در آيند و بـيـشـتـر از              
آنکه قتل عمد دولتي يعني اعـدام را          
محکوم کنند ما مردم را به محاکـمـه        
بکشند و متهم مان کنند که به جـالد        
تصــويــر داديــم اصــال تصــويــر خــود            

بــر فــرض کــه خــبــر فــارس          !     جــالديــم
صحيح بوده و همه جمعيت ادعا شـده        

 ١٥در محل حضور داشتند و همه آن        
امـا چـرا     .   هزار نفرهمه شادمان بودنـد    

اين سبب شده است کـه جـالد يـعـنـي              
حکومت بي گنـاه جـلـوه داده شـود و               
توده مـردم وحشـي و بـي تـرحـم؟ در                 
اينجا خيلي راحت يک حکومت قـاتـل       
و جاني بي تقصير جلوه داده مـيـشـود       

نـمـايـش    " چون گويا ما مردم خواستار      
و بــراي پــايــان ايــن        .   هســتــيــم"   اعــدام

رهـا سـاخـتـن           :   "   . . . نمايش گفته شده  
ــمــايــش امــا بە واســطەي                 مــردم از ن
بخشايش و بخشودگي مـمـکـن اسـت          
عملي شود، بخشايش اکـنـون بـنـيـان            
ســوبــژکــتــيــويــتە جــمــعــي مــاســت، نە         
بخشش خصوصـي کە بـخـشـايـش در             

اش    تـريـن شـکـل        ترين و مردمي    عميق
ــاس بـــر هـــم زدن نـــمـــايـــش                      اسـ

ســـامـــان   -ســـايـــت گـــويـــا    . " (   اســـت
اعدام که يک عمل آگاهانـه   )   شجاعي  

و سازماندهي شده از سوي يک دولـت         
و در ايــنــجــا جــمــهــوري           (   مــعــيــن    
براي ايجاد رعب و وحشـت       )   اسالمي

اجرا ميگردد و به آن رنگ قـانـون هـم         
زده اند تـا ايـن قـتـل بـي رحـمـانـه را                     

توجيه داشته باشند اما از سـوي ايـن           
کارشناسان به گونه اي جلوه داده شـده         
که گويا ما مردم بـخـشـش نـداريـم و               

واقـعـيـت امـا       .   خواستار قتل هستـيـم    
ايـن حـکـومـت از         .   اينـگـونـه نـيـسـت        

ابتداي تولدش ابزار اصلي حـاکـمـيـت          
اش اعدام بوده و هنوز هم به شدت بـه         
آن متکي اسـت و يـک روز هـم نـمـي                  

در حـالـي در       .   تواند بدون آن سر کـنـد       
پشت بام مدرسه رفاه سران حـکـومـت        
پيشين قتل و عـام شـدنـد کـه سـران                 
حکومت فعلي در طبقـات پـايـيـن آن            

ايـن شـروعـي      .   نماز شکر ميگـذاردنـد   
 و   ٦٠بود که با قتل و عامهاي دهـه           

.  به اوج خود رسيـد ٦٧بخصوص سال   
اعـدام  .   اما نه ايـنـکـه خـاتـمـه يـافـت               

هميشه ادامه داشته است چرا که ابزار       
اصلي جمهوري اسالمي براي سرکوب     

اعدام در زنـدانـهـا را        .   مردم بوده است  
کافي ندانستند آنرا به سطح خيابانـهـا        

 .کشاندند
حکومتي رسما جلو چشم هزاران      

از طـريـق     (   نفر بلکه مـيـلـيـونـهـا نـفـر            
. رسما دست به قتل ميزند    )     تلويزيون

اما جالب است مـردمـي کـه قـربـانـي              
اين وضعيت هستند محکوم ميشوند     

ايـن  .   کـه تصـويـر گـر جـالد هسـتـنـد                
مفسران با وجدان يادشان نـيـسـت کـه           
در قــتــل دل آرا دارابــي چــه صــف                  
معترض و محکمي از هـمـيـن مـردم            

ــيــه اعــدام شــکــل گــرفــت             چــرا .   عــل
هيچکدام از اينها به يـاد نـمـي آورنـد             
همين مردم هيچگاه قتل شهال جاهـد       
را نپذيرفتند، چرا کسي از مـرگ بـي            
رحمانه فطمه حقيقـت پـژوه يـاد نـمـي             
کند که با شقاوت تمام به دار کشـيـده           

 ...ما تصوير گر جالد نيستيم

٧صفحه    

 محمد شكوهي   



 ٤٢٠شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

١از صفحه    

٦از صفحه    
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دخالت کـرده و حـق راي دادن و              شورا  
در فـرمـان   .    انتخاب شدن داشته باشند 

از " ملوکانه ملک عبداهللا آمده اسـت            
آنجائيکه ما طبق قوانين شريعت نمـي       
خواهيم زنان را در هـمـه عـرصـه هـاي               
جامـعـه بـه حـاشـيـه بـرانـيـم، بـعـد از                      
مشورت با علماي ارشد تصميم گرفتـه       
ايم از دور بـعـدي انـتـخـابـات زنـان را                  
بــعــنــوان عضــو درگــيــر مــوضــوعــات        

تا همين جا اين فـرمـان        " .   جامعه کنيم 
. خيليهـا را مـتـعـجـب سـاخـتـه اسـت                 

بعضي از رسانه ها به انگيزه شـنـاسـي           
اين تصميـم نـاگـهـانـي پـرداخـتـه انـد،                 
بعضيها مـي گـويـنـد مـلـک عـبـداهللا                 
ممکن است بزودي بميرد و خيـال دارد        
ميراث خوبي از خودش بجـا بـگـذارد،          
ديــگــران مــعــتــقــدنــد او از هــمــان اول            
پادشاهيش از ديگران ليبرال تر بـوده و         
سعي کرده است قوانـيـن حـک شـده در            

. ســنــگ ايــن کشــور را تــغــيــيــر دهــد           
يادمان مي اندازند که چند سال پـيـش          
اين پادشاه خوش قلب از دست مـالهـا         
و مفتي هاي مرتجعش عصباني شـده        
بود که دو دخـتـر جـوان را کـه مـورد                   
تجاوز قرار گرفته بـودنـد مـحـکـوم بـه              
شالق کرده بودند چرا که در جـائـي بـا              

. مردان متـجـاوزشـان تـنـهـا بـوده انـد               
عکس چند سال پيش ملـک عـبـد اهللا            
که با تعدادي از زنـان چـادري گـرفـتـه                
است را بعنوان اثبات راديکال بـودن او       
از آرشيوها در آوردند و روي سـايـتـهـا             

 گذاشتند
با وجود هـمـه ايـنـهـا واقـعـيـات                .

سرسخت تر و جامد تر از آن هسـتـنـد              
که حتي دست راستي ترين رسـانـه هـا            
هــم بــتــوانــنــد آنــهــا را پشــت گــوش               

ــد   ــدارن ــيــان ــان        .   ب ــار مــبــارزات زن اخــب
عــربســتــان االن مــدتــهــاســت کــه از              
مرزهاي اين کشور عبور کرده و تـوجـه         

. جهانيان را بـخـود جـلـب کـرده اسـت               
ويديوهاي رانندگي زنان روي سايتهـاي      
مختلف بينندگان زيادي را جلب کـرده        

خبر شالق زدن يـک زن بـخـاطـر             .   است
رانندگي دقيقا دو روز بـعـد از اعـالم               
فرمان حق راي به زنان بار ديگر سـرهـا         
را به طرف اين کشور و آنچه بر زنان آن           

البته آخرين خبـرهـا     . ( مي رود برگرداند  
حاکي است که ملک عبد اهللا اين حکـم   

تـرس ازايـن     ! )   را هم لـغـو کـرده اسـت           
ــه               مــبــارزات و اعــتــراض جــهــانــي ب

وضعيت برده وار زنان در اين کشـور و           
انقالبات منطقه فـاکـتـورهـاي اصـلـي            
هستند که جناب پادشاه را به صـرافـت         
سر کشيدن جام زهر و ايجاد تغييـراتـي         

 سـالـه ايـن        ١٥٠٠جزئي در قـوانـيـن          
گـفـتـه مـي شـود          .   کشور انداخته است  

زنان عربستان به قولهـاي عـمـل نشـده            
عادت کرده اند و زياد اميدوار نيستند       
که اين فرمان هم تغيـيـري اسـاسـي در             

آنها بخوبي مـي    .   زندگيشان ايجاد کند  
دانند که براي برون رفت از ايـن جـهـنـم             

. خانه تکاني اساسـي تـري الزم دارنـد           
زني که حق ندارد بدون همراهـي يـکـي           
از مردان حـامـي اش از خـانـه خـارج                 
شود، زني که براي برگشتن  از خـريـد             
بايد منتظر برادر يا پدر و يا شـوهـرش           
باشد، زني که  تمام زنـدگـيـش در يـک              
محيط بسته و در چهـارچـوب خـانـه و             
در جمع زنان ديگر محدود شده اسـت،         
زني که حـق کـار کـردن نـدارد و بـراي                  
تهيه ابتدائي ترين نيـازهـايـش قـانـونـا            
بايد چشم به دست شوهـر و يـا پـدرش              
بدوزد، چنين زني چقدر بـطـور واقـعـي            
اين امکان را دارد که از حق راي و حـق          
کانديد شدن استفاده کند؟ فرض کنـيـم        
خانمي آنقدر خوش شانس و زرنـگ و            
با اعتماد به نفس بـاشـد کـه تصـمـيـم                
بگـيـرد در انـتـخـابـات آيـنـده شـوراي                  

اگـر ايـن خـانـم         .   مجلس کانـديـد شـود      
نتواند شوهرش را قانع کـنـد کـه او را               
براي تبليغات انتخاباتي اينـور و آنـور          
ببرد چقدر مـي تـوانـد شـانـس ايـن را                 
داشته باشـد کـه يـک جـامـعـه بشـدت                 
مردساالر و ضد زن را راضي کـنـد کـه            
به او راي بدهند و او را بعنوان نمايـنـده           
خود به مجلس بفرستند؟ بدست آوردن       
و تثبيت حق راي يکي از دستاوردهـاي   
درخشان جنبش برابري طلبانه زنـان در       

بـراي بـدسـت      .     طول تاريخ بـوده اسـت       
آوردن اين حق زنان و مردان زيـادي در           
دنيا تالش کرده اند، کتاب نوشته انـد،       

. زنــدان رفــتــه انــد و جــنــگــيــده انــد                
جنبشهاي سوسياليستي و آوانگارد از      
نزديک به دو قـرن پـيـش در فـرانسـه و                 
کشورهاي ديگر مسئلـه بـرابـري زن و            
مرد و حـق راي بـراي زنـان را مـطـرح                  

زنـان در    .   کرده و براي آن جنـگـيـده انـد          
 حق راي گـرفـتـه         ١٨٩٣نيوزيلند سال   

در آمريکا و انگلستان جنبشهاي     .     اند

حق راي زنان تاثيرات انـکـار نـاپـذيـري            
در تغيير افکار عـمـومـي جـامـعـه در              
قبال مسئله زن و بدست آوردن حـقـوق           

انـقـالب   .   بيشتري براي زنان داشته انـد      
کارگري اکتبر و بـرسـمـيـت شـنـاخـتـن               
برابري زن و مرد در کشور شـوراهـا در         
تقويـت مـبـارزات زنـان بـراي بـدسـت                
آوردن حقوق برابر در کشورهـاي ديـگـر          

حـتـي   .   دنيا نقش بسزائي داشتـه اسـت       
در کشورهائي مانند کويت و بـحـريـن           

حـاال زنـان     .   هم زنان حق راي گرفته انـد  
عربستان در قرن بيسـت و يـکـم بـايـد               
براي ابتدائي ترين حقوق انسـانـي خـود        
مثل رانندگي يا راي دادن بجنـگـنـد و           
شالق بخورند و دنيا را به کمک بطلبنـد    
ــدام                  ــد ان ــاي ــات مــنــطــقــه ب ــقــالب و ان
حــکــومــتــهــاي مــرتــجــع را بــه رعشــه          
ببيـانـدازد کـه پـادشـاهـان مـرتـجـعـي                 
مانند ملک عبداهللا بـخـود بـيـايـنـد و               

آنهم بسيار نيم بند و بـا        ( ناچار به رفرم    
شونـد کـه تـازه چـهـار            )   هزار اما و اگر  

. سال بعد قـرار اسـت بـه اجـرا در آيـد                 
بدون ترديد نفوذ  ارتجاع اسـالمـي در           
بافت عمومي جامعـه و ديـکـتـاتـوري            
خشن و عريان تنها داليلي نيستند کـه         
به دولت عربستان اجازه مي دهـنـد در          
قرن بيست و يکم چنين فرودستي و بي        
حقوقي مطلقي را به زنـان ايـن کشـور             

فاکتورهـاي فـراکشـوري      .   تحميل کنند 
از جمله سازش دولتهاي غربي کـه بـي         
شــرمــانــه چشــمــشــان را بــر ســرکــوب           
وحشيانه زنان عربستان مي بندند و بـا        
سران مرتجع آن خوش و بش مي کننـد         
و پولهاي بسـيـار عـظـيـم و  کـالن از                    
نفتهاي بي پايان اين کشـور بـه جـيـب              
مي زنند نقشي غيـر قـابـل انـکـار در               
تداوم و بـازتـولـيـد ايـن شـرايـط غـيـر                   

تـا هـمـيـن چـنـد           .   انساني داشته اسـت    
وقت پيش که با استفـاده از ايـنـتـرنـت              
زنــان عــربســتــان تــوانســتــنــد صــداي           
اعــتــراضــشــان را بــه خــارج از کشــور            
برسانند و به يمـن انـقـالبـات مـنـطـقـه                
گوشهاي شنوا براي شنـيـدن ايـن صـدا           
پيدا شد، دولـتـهـاي غـربـي تـوانسـتـه                
بودند در کـمـال خـونسـردي جـنـايـات                
دوستان پولدارشان در عـربسـتـان را از           
چشم و گوش مردم دنيا مخفي کـرده و     
به روي مبارکشان هم نمـي آوردنـد کـه           
دارند با چه دايناسورهـائـي هـم پـيـالـه             

 مي توان خوش بـيـن بـود و        .مي شوند 
اين دستاورد جديد را نقطه پرشي بـراي        
بدست آوردن حقوق  بيشتـر بـراي زنـان            

تـاريـخـا بـرسـمـيـت          .   در عربستان ديـد    
شناختن حق راي براي زنان بـه مـعـنـي            

برسمت شناختن آنان بعنوان شهرونـدان      
جامعه و در نتيجه برسميت شـنـاخـتـن          
حقوق بـرابـر بـراي آنـهـا تـداعـي شـده                   

به اين معني حـق راي يـکـي از             .   است
پايه اي ترين حقوق زنان تعبيـر شـده و             
اين اميد وجود دارد که در عـربسـتـان            
هم اين حق پايه و مبنـائـي شـود بـراي              
بدست آوردن و متحقق کردن خـواسـتـه          

تـا هـمـيـن       .   ها و مطالبات ديگر زنـان      
االن هم مي بينيم که بعد از اين فرمـان    
ملک عبد اهللا ناچار شـده اسـت حـکـم              

. شالق زدن زن راننده را هم پس بگـبـرد         
مي توان گفت سير پـيـشـروي زنـان بـه              

نـفـس   .   يک مـعـنـي شـروع شـده اسـت              
اينکه زنان متوجه اين نکـتـه شـده انـد             
که فعاليتها و تالشهاي پيگيرشان مي      
تواند نتيجه بخـش بـاشـد خـود امـيـد               
بخش است و انتظار مي رود کـه زنـان            
به مـبـارزاتشـان بـا عـزمـي راسـخ تـر                  

اما در اين شکي نيـسـت       .     ادامه دهند 
که براي رسـيـدن بـه بـرابـري کـامـل و                   
سـاخــتــن دنــيــائــي بــرابــر بــايــد از شــر            
رژيــمــهــاي ارتــجــاعــي و دايــنــاســوري        
مــانــنــد رژيــم پــادشــاهــي و اســالمــي          

 .* عربستان براي هميشه رها شد

 
 ...ملک عبداهللا هم جام زهر 

شد و يا از قتـل دو بـرادر فـتـحـي در                  
نميشود که مراسم تشـيـع   اصفهان ياد  

جنازه آنها به مراسم ضد اعدام تبديل       
شد؟ چـرا ايشـان از پـايـيـن کشـيـدن                  
محکوم به اعدام درشهر بافق کـرمـان        
توسط مردم يادي نمي کنند؟ و سعي       
نمي کنند اينها را نشانه تصوير مردم       
جــلــوه دهــنــد و آنــوقــت ادعــاي يــک             
خبرگزاري منفور حکومتي را مـالک        

 ١٥قرار ميدهـنـد کـه مـدعـي شـده                
هزار نفر در آن شرکت داشتند؟ گـيـرم          
که اينگونه بـوده بـاشـد بـايـد از ايـن                 
کارشناسان محترم پرسيد شـمـا خـود         
کجا و بـه صـراحـت نـفـس اعـدام را                  
مـحـکـوم کـرديـد کـه انـتـظـار داريــد                  

"   . . . مردمي به تماشاي اعدام نروند؟      
اعدام عليرضا از آن روي کە هـنـوز بە            
سن قانوني نرسيدە بود محکوم شدە و  
محکوميت کلي امر اعدام در ايـران         

بــار ديــگــر يــادآوري شــدە             نــيــز يــک   
ــت، ــاعـــي      . . . "   ( اسـ ــجـ ــان شـ ــامـ ) سـ

محکوميت کلي امـراعـدام از سـوي          
کي و کجا يک بار ديگر يادآوري شـده          
است؟ به عنوان نمونه خـانـم عـبـادي            
اعدام عليرضا را محکوم کـردنـد کـه          
چون مـطـابـق کـنـوانسـيـونـهـاي بـيـن                 

 سـال مـمـنـوع         ١٨المللي اعدام زيـر      
است و امـا ايشـان در مـورد نـفـس                  
اعدام ساکت هستند و زماني هم کـه          
صحبتي داشتنـد بـراي مـوارد مـهـم             

خود همين مـفـسـر      .   ضروري دانستند 
که از ايشان نقل و قول آورديـم اعـدام            

قصاص را .   را به قصاص ربط ميدهد    
وقتي کسي اعدام ميشود    .   مي پذيرد 

اين جنايت را نتيجه نـبـخـشـيـدن مـا              
مردم ميداند نه يک قانون ضد بشـري         
اسالمي و از همانجا به ايـن مـيـرسـد            

ما مـردم   !   که ما مردم بخشش نداريم    

عجب گرفتـاري داريـم از سـويـي در               
چنگال حکومتي بي رحم اسـيـر شـده           
ايم و به شدت قتل و عام ميـشـويـم و             
از سوي ديگر محکوم ميـشـويـم چـرا           

خاليـق هـر چـه        " اسير اين حکومتيم؟  
ولي حقيقت اين نـيـسـت، ايـن           ! "   اليق

مـا مـردم بـارهـا         .   لياقت ما نـيـسـت      
ثابت کرده ايم و براي آن هـزاران هـزار            
اعدامي داده ايم که اين حـکـومـت را           

ما مردمي هستيـم کـه       .   نمي خواهيم 
لغو اعدام جزو خواسـتـه اصـلـي مـان             
اســت و بــراي آن تــالش کــرده ايــم و               

 .ميکنيم
! مــا کســي را نــمــي بــخــشــيــم             

بخشايش اکنون بنيان سوبژکتـيـويـتە       " 
در عين حـال روي      !  نيست" جمعي ما 

. ديــگــر نــبــخــشــيــدن اعــدام نــيــســت        
بخشش وقـتـي بـه کـار مـي آيـد کـه                   
عملي را قبول کرده باشيم ما اعدام و      
قصــاص را عــمــل جــنــايــت کــارانــه            
ميدانيم براي همين محکوم ميدانـيـم       

را هم قبول   "   بخشش" و به همين دليل     
بايد سران ايـن حـکـومـت بـه             .   نداريم

خاطر سي سال جنايت محاکمه شوند      
هيچ گذشتي در کـار نـيـسـت و امـا                 
همين ما مردم که سي و دو سـال از              
اين حکومت زخم خورده ايم خواستـار       
اين نيستيم که کساني پيـدا شـونـد و            

مـا  .   طناب بر گردن آنهـا بـيـنـنـدازنـد           
ميخواهيم اين عمل نـنـگـيـن و ضـد             

مـا  .   بشري توسط ما به پـايـان بـرسـد          
ميخواهيـم هـمـه گـره هـايـي کـه بـر                   
طنابها جهت اعدام انداخته شده است      

مــا ثــابــت کــرديــم مــا          .   بــاز کــنــيــم   
تصويرگر جالد نيسـتـيـم مـا تصـويـر             
همه زيباييهاي جهانيم؛ اين را تـاريـخ         

 *.جنبش ما ثابت کرده است
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در هفته هاي اخـيـر فشـار بـر روي              
فعالين كارگري در ايران شدت بيشتـري       

جمهوري اسالمي با صـدور     .   يافته است 
احكام سـنـگـيـن زنـدان بـراي فـعـالـيـن                  
كارگري و فعالين عرصه هاي مختـلـف        
اجتماعي در ايران تالش دارد، جـنـبـش         
اعتراضي كارگري و مبارزات مـردم را       

از جملـه رژيـم اسـالمـي در            .   عقب بزند 
 اوت در شهر تبريز سه نفر از فعالين ١٨

كارگري و دو نفر از فعالين دانشجـويـي         
را دادگاهي كرده و تحت عنوان تشكيل 
گروههاي مخالف حكـومـت و تـبـلـيـغ             
عليه نظام براي آنها احكـام سـنـگـيـنـي            

يكي از اين كـارگـران       .   صادر كرده است  
شاهرخ زماني كارگر ساختماني عضـو       
كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هـاي     
كارگري است كه بـه يـازده سـال حـبـس               

مـحـمـد    .   تعزيزي مـحـكـوم شـده اسـت           
جراحي كارگر زنداني ديگري اسـت كـه          

 سـال حـكـم زنـدان           ٥در همين دادگـاه       
گرفته است و براي دو دانشجوي ديـگـر          
نيما پوريعقوب و ساسان واهبي وش بـه     

 سال و شش ماه حكم داده شده ٥ترتيب 
 سال حكم زندان به يك فـعـال       ١١.   است

كــارگــري بــه خــاطــر مــبــارزاتــش بــراي          
مــتــشــكــل شــدن و بــراي خــواســتــهــاي          
برحقش هشدار دهنده اسـت و اقـدامـي           

 .اضطراري را مي طلبد
همچنين رژيم اسالمـي در هـمـيـن           
روزها در جريان اعـتـراضـات كـارگـران            
آهــنــگــري تــراكــتــورســازي تــبــريــز در           
اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشـده        
شان، در اقدامي جنايتكارانه تعدادي از 

آنها . كارگران اعتصابي را دستگير كرد
. را در سلولهاي انـفـرادي نـگـاهـداشـت            

براي تحقيرشان موي سرشـان را كـوتـاه           
كرد و بعد هم حكم اخراجشان را صـادر          
كرد و سرانجام زيـر فشـار اعـتـراضـات             
كارگران با قرار وثيقه از زندان آزادشـان         

 .كرد
فــعــالــيــن مــعــلــم نــيــز در آســتــانــه          
بازگشايي مدارس زير فشار قرار گرفتـه      
و به دادگاه احضار شده و بـعـضـا حـكـم          

و .   تبعيد و يا اخراج از كار گـرفـتـه انـد             
رسول بداغي از اعضاي هـيـات مـديـره           

 سال حكم در ٦كانون صنفي معلمان با 
زندان است و اخيرا حكم اخراجش از كار 

 را نيز صادر كرده اند
كمپين براي آزادي كارگران زنـدانـي       
بــا اعــالم كــارزاري جــهــانــي از هــمــه              
ــهــادهــاي             ــهــاي كــارگــري و ن ســازمــان
انساندوست در سراسر جهان ميخـواهـد       
كه با همبستگي خود با كارگـران ايـران          
به جمهوري اسالمي فشار بـيـاورنـد كـه           

مـا از    .   اين فشار ها فورا متوقف شـود    
ــهــادهــاي             ــهــاي كــارگــري و ن ســازمــان
انساندوست در سـراسـر جـهـان انـتـظـار              
داريم كه به هر شكلي كه ميتواننـد مـا           
را در پيشبرد كارزاري جهاني عليه ايـن        

 .تهاجمات ياري رسانند
احكام سنگين زنداني براي فعاليـن     
كارگري و دور جديد تهديد و فشـار بـر             
روي فعالين كارگري و ديگر عرصه هاي 
اجتماعي در حالي صورت ميگيرد كـه        
از قبل تعدادي از كارگران از جمله رضا       
شهـابـي، ابـراهـيـم مـددي از كـارگـران                 
سنديكاي شركت واحد و بهنام ابراهـيـم        
زاده عضو كميته پيگيري بـراي ايـجـاد          
تشكلهـاي كـارگـري در زنـدانـنـد و در                 
همين هفته اخيـر كـورش بـخـشـنـده از               

فــعــالــيــن كــارگــري شــهــر ســنــنــدج بــه           
بازداشتگاه اطالعات سـنـنـدج انـتـقـال            
داده شده است و عـلـي نـجـاتـي عضـو                 
هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه 
نيز با يكسال حكم زنـدان بـراي اجـراي             

ــده اســت               . حــكــم خــود احضــار گــردي
همچنين داود رضوي از اعضاي هيـات       
مديره سنديكاي واحد به دادگاه احضـار     
شده است و منصور اسانلو را نيز پس از 

 سال زندان ، در حاليكه در وضـعـيـت           ٤
جسمي وخيمي قرار دارد تحـت عـنـوان          
مرخصي از زندان آزاد كردند تـا چـمـاق           
زندان و دستگير همچنان بر روي سـرش        

 .باشد
جمهوري اسالمي با اين يـورش در        
واقع تشـكـلـهـايـي كـه بـا تـالش خـود                    
كارگران شكل گرفته است را زير حـملـه          
گـرفـتـه اسـت تـا مـانـع سـازمـانـيـابــي                    

صـدور چـنـيـن       .   مبارزات كارگران شـود   
احكام سنگين و جنايتكارانـه اي بـراي          
كارگران و چنين يورش گسـتـرده اي بـه            
فعالين كارگري و فعالين مـعـتـرض در          
عرصه مختلف اجتمـاعـي در ايـران را            
مي بايست با اعتراضي جهانـي پـاسـخ          

 .داد
ما از همه سازمانهاي كـارگـري در       
سراسر جهان ميخواهيم كه با حمايت و        
پشتيباني وسيع خود از اين كـارزار مـا          
را در پيشبرد اين خواستهاي اضطـراري       
و آزادي فوري كارگران زنداني و زندانيان 

با نوشتن . سياسي در ايران ياري رسانند
نــامــه هــاي اعــتــراضــي بــه جــمــهــوري          
اسالمي و محكوم كردن صدور احـكـام       
سنگين براي فعالين كارگري و خواسـت     
آزادي فوري كارگران زنداني و زندانـيـان        
سياسي از زندان مـا را در ايـن كـارزار               

 .همراهي كنيد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ سپتامبر ٢٠

 
اعالم کمپين در اعتراض به تشديد فشار بر فعالين 

 كارگري و  صدور احكام سنگين براي آنان 
 .  سال حكم زندان گرفته است    ١١شاهرخ زماني  

به خبر منتشر شده از سوي كميتـه        بنا   
هماهنگي براي كمك به ايجاد تشـكـل         
هاي كارگري کورش بخشنده از فعاليـن       
كارگري در شهر سنـنـدج و عضـو ايـن              

ــه مــدت                روز در     ٢٢كــمــيــتــه کــه ب
اطالعات سنندج در بازداشـت بـود در          

 ٧٠ شهريور با قـرار وثـيـقـه            ٢٧تاريخ  
 .ميليون توماني آزاد شد

به مناسبت آزادي جمعي از طـرف        
كميته هماهنگي و جمعي از فـعـالـيـن            
كارگري در شـهـر سـنـنـدج مـراسـمـي                 
برگزار گرديد و حاضرين با حلـقـه هـاي           
 . گل از كورش بخشنده استقبال كردند

آزادي كورش بخشنده را بـه او، بـه           
ــواده و بســتــگــانــش و بــه هــمــه                 خــان

انسانهاي آزاديخواه تبريك مـيـگـويـيـم          
همه كارگران زنداني و هـمـه زنـدانـيـان             

. سياسي بايد فورا از زندان آزاد شـونـد          
پرونده هاي قضايي تشكيل شـده بـراي          
فعالين كارگري و همه فعالين سـيـاسـي         

فشار و تـهـديـد بـر          .   بايد فورا لغو شود   
 .روي فعالين كارگري بايد متوقف شد

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد      
 گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٧، ١٣٩٠  مهر٥

كورش بخشنده از زندان 
 آزاد شد

صـــدور احـــكـــام ســـنـــگـــيـــن و           
جنايتكارانه براي فعالـيـن كـارگـري و           
فعـالـيـن مـعـتـرض در عـرصـه هـاي                  
مختلف اجتـمـاعـي در ايـران را مـي               
 . بايست با اعتراضي جهاني پاسخ داد

 نـــوامــبــر بــا بـــرپــايـــي              ٥روز    
آكسيونهاي اعتراضي قدرتمـنـد خـود        
در سراسر جهان اعتراض خود را عليه       
احكام سنگين زندان براي كـارگـران و          
فعالين سياسي در ايران اعالم كنيم و        
خواهان آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                 

شــرط تــمــامــي كــارگــران زنــدانــي و            
 .  زندانيان سياسي از زندان شويم

احكام صادر شده بـراي كـارگـران          
زنداني و فعالين سـيـاسـي بـايـد لـغـو               
شود، پرونده هـاي قضـايـي تشـكـيـل              
شده براي كارگران و فعاليـن سـيـاسـي           
بايد لـغـو شـود و تـمـامـي كـارگـران                    
زنداني و زندانيان سياسي بدون قيـد و         

 .شرط از زندان آزاد شوند
جــمــهــوري اســالمــي ايــن رژيــم           
سركوب و جـنـايـت بـايـد از سـازمـان                

 .جهاني كار آي ال او اخراج شود
 "کمپين براي آزادي كارگران زنداني"  

 ٢٠١١ سپتامبر٢٩
Free Them Now! 
(Campaign to Free Jailed 
Workers in Iran) 

-them-free://http
/com.blogspot.now   
 شهال دانشفر

 00447779898968 
 بهرام سروش

0044-7852 338334      

 نوامبر روز اعتراضي سراسري عليه احكام سنگين براي كارگران زنداني و فعالين ٥
 سياسي در ايران  و براي آزادي كارگران زنداني و  همه زندانيان سياسي 

 كارگر زنداني ، زنداني سياسي آزاد بايد گردد   

مانطـور کـه در جـريـان هسـتـيـد                
جــمــهــوري اســالمــي اخــيــرا  احــكــام           

 براي فـعـالـيـن کـارگـري             زندان سنگين
ــرده اســت        صــدور احــكــام     .   صــادر ك

سنگين و جـنـايـتـكـارانـه زنـدان بـراي                
فعالين كارگري و فعالين معـتـرض در         
عرصه هاي مـخـتـلـف اجـتـمـاعـي در               
ايـران را مــي بــايسـت بــا اعــتــراضــي             

 جهاني پاسخ داد
در اعتراض به اين سرکـوب هـا و           
براي آزادي کـارگـران زنـدانـي و کـلـيـه                
زندانيان سياسي همراه بـا تـعـدادي از            
سازمانها و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق              
کارگران و زندانيان سياسي روز شـنـبـه          

 نــوامــبــر را بــا مــيــتــيــنــگ هــاي               ٥
اعتراضي خود در سـراسـر جـهـان، بـه              
روز همبستگي بين المللي با كـارگـران        

 !ايران تبديل كنيم
احكام صادر شده بـراي كـارگـران           

زنداني و فعاليـن سـيـاسـي بـايـد لـغـو                 
شود، پرونده هاي قضايي تشكيل شـده    

براي كارگران و فعالين سـيـاسـي بـايـد            
لغو شود و تمامي كارگـران زنـدانـي و            
زندانيان سياسي بدون قيـد و شـرط از            

جاي چنين رژيمي در   .  زندان آزاد شوند 
 . نيست" آي ال او" سازمان جهاني كار 

ما انتظار بيشترين حمـايـت را از          
ــمــامــي               ــهــاي كــارگــري و ت ســازمــان
سازمانهـاي انسـانـدوسـت در سـراسـر             
جهان داريم و از شمـا مـيـخـواهـيـم بـه             
حــركــت اعــتــراضــي مــا در ايــن روز             
بپيونديد و به هر شكلي كه ميـتـوانـيـد           
از کارگران زنداني در ايران پشتـيـبـانـي       

 . کنيد
 "کمپين براي آزادي كارگران زنداني" 

 ٢٠١١ سپتامبر٢٩
Free Them Now! 
(Campaign to Free 
Jailed Workers in Iran) 
http://free-them-
now.blogspot.com/   
Email: 
info.free.them.now@gmail.c
om  

 به همه سازمانهاي كارگري و انساندوست در سراسر جهان                 
 نوامبر روز اعتراضي سراسري عليه احكام سنگين براي كارگران      ٥

زنداني و فعالين سياسي در ايران و براي آزادي كارگران زنداني و   
 همه زندانيان سياسي از زندان    

 به حركت اعتراضي ما در اين روز بپيونديد
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مبارزاتـي کـه در       .    روي ميدهد۲۰۱۰
 رژيـم        عليرغم قدر قـدرتـي  ۲۰۱۰سال  

مبارک و سرکوب وحشيانه کـارگـران و          
هاي  هايشان از يک سوء و کمبود خانواده

هـاي     اساسي جنـبـش، ضـعـف تشـکـل           
کارگري و رهبري سياسي از سوي ديگر 

 قيـد     رژيم مبارک را عليرغم حمايت بي     
و شرط سياسي و کمکهاي دست و دل          

 از سوي سرمايـداري غـرب          بازانه مالي 
 از مـخـارج دسـتـگـاه               که بخش بزرگي  
مبارک تامين ميکـرد،     عظيم سرکوب   

رژيم مبارک ايـن هـيـوالي آدم خـور را               
 ۲۰۱۰در سـال      .   مستاصل کـرده بـود     

مليونها کارگر مصري يا در اعتصابها      
براي شرايط بهتر محيط کار و دستمزد 
بــهــتــر اعــتــصــاب کــرده بــودنــد يــا در            

هاي اعـتـراضـي گسـتـرده و پـر                تحصن
 .شکوه شريک شده بودند

 
کارگران و زحمتکشان    اما آنچه که  
 ماه قبل يک بار ۹ بيش از  مصر را کمي

ديگر به رويارويي مستقيم با دسـتـگـاه          
هراس انگيز سرکوب و زندان و شکنجه      
مبارک، اين بار هم مانـنـد گـذشـتـه بـه               

هاي خاک آلوده شبـرا و         کوچه پس کوچه  
از آنجا به تحرير کشانيده بود، نان بـود          

لهجه   در   که البته نه چندان اتفاقي        که
.  نـامـنـد        مـي "      زنـدگـي  " مصري، آنـرا      

 تـا بـه       ۲۰۰۵کارگران مصـر از سـال           
امروز براي نان مبارزه کرده انـد و ايـن             

. مبارزه اختياري نيست، اجباري اسـت      
گرسنگي اين شرايطي که اکثريت قريب 
به اتفاق جمعيت مصر را به آن محکوم        
کرده اند آن انگيزه اصلـي اي اسـت کـه              
کارگران مصر را در شبراي قـاهـره، در           
اسکندريه، منصوره ، اسـيـوط و بـور             

هــا مــيــکــشــد و         ســعــيــد بــه خــيــابــان      
وحشيگري دستگاه هيـوالي سـرکـوب،        
زندان و شکنجه و کشتار و تحقير را بـه   

 . سخره ميگيرد
هـاي شـور انـگـيـز             اما اگر هـفـتـه      

و جنبش يکپارچه    اشغال ميدان تحرير    
همه مصر بر عـلـيـه مـبـارک مـنـفـور،                 

 سـراسـر خـاور           متاثر از فضاي انقالبي   
ميانه و شمال آفريقا و گرد و غباري که         
اين خيزش شکوهمند ميليوني ايـجـاد        

تـريـن      کرده بود موقتا تعيـيـن کـنـنـده             
هاي انقالب را از انظار پـنـهـان            خواسته

و  کرده بود اما اين هنوز انـقـالب نـان             
نـان  .    بود      البته آزادي و کرامت انساني    

نه يک  هنوز انگيزه انقالب بود و آزادي       
مطالبه لـوکـس، بـلـکـه الزمـه تـحـقـق                 

 انـقــالب مــيــلـيــونــي          خـواســتـه اصــلـي     
فـوريـه     ۱۲.   کارگران گرسنه بـوده اسـت      

 براي تمام نيروهاي سـيـاسـي و           ۲۰۱۱

اجتماعي درگير در انقالب مصر، براي      
کارگران شبرا، براي نـظـام زخـم خـورده            

 حمايت شده تـوسـط ارتـش دسـت               ولي
قــابــل " هــاي      نــخــورده بــا هــمــان ژنــرال       

  ، با همان دستگاه اطالعاتي" اعتمادش
اش و      اش و با ارتشبد طنطاوي      گسترده

 و بـه         البته براي سرمايه داري جـهـانـي       
هاي  ويژه براي دولت آمريکا با استراتژي

پر هزينه و دراز مدتش که اينک در هيچ 
يـک   ارزيـدنـد،       بازاري يک پول سياه نمي    

اگر بـراي غـرب و در          .   نقطه عطف بود  
راس آن آمريکا اين نـقـطـه عـطـف ايـن               
اميد را زنده نگاه داشته بود که با از نو          

هايش در صحنه دور جديدي  چيدن مهره
از فشار، تمکـيـن، کـنـتـرل، اسـتـثـمـار                
وحشيانه و جـزيـره آرامـش و بـهـشـت                 
سرمايه را خواب ببيند، براي کـارگـران         

اينکه چه . مصر اين نقطه سر سطر نبود
اندازه مشاورين سياسي کاخ سفـيـد بـه          

هـا بـراي        موفقيت طرح جابجائي مهـره    
صحنه و نظام اميـد داشـتـه          حفظ نظم   
شود حدس زد اما آنچه حدس  اند را نمي

و گــمــان بــر نــمــيــدارد ايــن اســت کــه                
مردم مصـر طـنـطـاوي را بـا            "   ( مشير" 

 ارتشـبـد      رتبه نظامي اش، مشير يعني  
خطاب ميکنند و اين را از روي احتـرام         

اين ياد آور اعتراض به     .   انجام نميدهند 
و ارتـش    )   حاکمان نظامي مصـر اسـت      

تحت امر او تنها آلـتـرنـاتـيـو غـرب در             
سرکوب انقالب . مقطع فعلي بوده است

به هر وسـيلـه و بـه هـر قـيـمـت تـنـهـا                        
غـرب در شـرايـط         آلترناتـيـو مـوجـود         

امروز سرمايه داري بـحـران زده غـرب             
صحبت از رفرم اقتصادي براي به . است

خانه فرستادن بـخـش هـايـي از مصـر                
. معترض حتي مطرح هم نـبـوده اسـت          

جانشينان مبارک نه ميتوانسته اند و نه 
ميخواسته اند کـه تـغـيـيـري در وضـع                

ها که ديگر  اين موجود ايجاد کنند اما 
! در اين صحنه متکلم وحـده نـيـسـتـنـد            

 ۲۵کارگران مصر که دروازه بان دژ تـا          
ژانويه تسخير ناپذيـر غـرب در شـمـال              
آفريقا را بـه زيـر کشـيـده انـد چـگـونـه                    
مرعوب مشير طنطاوي کـه تـا ديـروز            
براي مبارک در ماشين بـاز مـيـکـرد و             

ايسـتـاد بشـونـد؟ کـارگـران                خبردار مي 
 فوريه پس از تکاندن ۱۲مصر از همان    

گرد و خاک تحرير گام بعدي انقالب نان        
 را     شايسته انساني  و آزادي براي زندگي   

کـارگـران مصـر قصـد         .   برداشته بـودنـد   
ها در هـمـان        نداشتند که به تغيير مهره    

ايـن  .   صحنه پيشـيـن رضـايـت بـدهـنـد            
ايـن انـقـالب      .   انقالب نان و آزادي بـود       

اي بـود       اين صحنه.    بود   کرامت انساني 
که کارگران مصر بـه حـريـف تـحـمـيـل                
ميکردند و قواعد و مـقـررات بـازي را            
 .نيز خودشان تعريف و تبيين ميکردند

هـا هـزار      ۱۰۰هاي اخـيـر         در هفته 
کارگر صنايع، کارگران بندر، راننـدگـان    

، معلمين، دانـش      وسايط نقليه عمومي  
آموزان، پزشکان و پرسنل بهـداشـت در       
ســراســر مصــر دســت بــه اعــتــصــاب،           

همه مصر،  .   تظاهرات و تحصن زده اند    
همـه نـيـروي کـار و زحـمـت و فـقـر و                       
گرسنگي بار ديگر به سـمـت تـحـريـري             

العاده حاکمان  قوانين فوق. ديگر ميرود 
نظامي را، قانون ممنوعيت اعتـصـاب       
را، تــهــديــد و زنــدان و ســرکــوب را و                
عاملين آن، نظام حـاکـم را، حـاکـمـيـن              
نظامي حافظ نظام استثمار وحشيـانـه،       
نظام گرسنگي دادن مزمن به ميليونها      
مصري ، فقر و فـحـشـا و بـيـحـقـوقـي                   
مطلق ، نظام مرده شور بـرده سـرمـايـه             

 .داري را بــه چــالـــش گــرفــتــه انـــد                    
 که گرد و خاک تحريـر اول           هايي  خواسته

را به خود گرفتـه بـودنـد بـار ديـگـر بـا                   
پالکاردها، بـر بـدنـه اتـوبـوس هـا، بـر                  
زبانها و بر ضمير انسانـهـا پـر رنـگ و               

نـان، آزادي ،      .   شفاف ظـاهـر مـيـشـنـد         
 معلمين مصري همان جا که  !انسانيت

 در صـد      ۲۰۰گويند بـه کـمـتـر از              مي
افزايش حقوق رضايت نـخـواهـنـد داد،           

گـويـنـد ايـن را بـه شـرطـي قـبـول                       مي
. ميکنند که وزير علوم هم برکنار شـود  

ها هزار کارگـر      معلمين مصري، آن صد   
اعتصابي اما يک خـواسـتـه ديـگـر هـم              

اين خواسته هر روز پر رنگ تر ،        .   دارند
شفاف تر و همه گـيـر تـر از روز قـبـل                   

هاي مردم مبارز را به ميدان تحرير  توده
مردم مصـر    .   و تحرير دوم فرا ميخواند    

طـالـب سـرنـگـونـي حـاکـمـان نـظـامــي                  
 سـپـتـامـبـر        ۳۰فـردا جـمـعـه         .   هستند
 اوليـن تـظـاهـرات کـارگـري در              ۲۰۱۱

ميدان گيزه با شعار مرگ بر حـکـومـت          
اين شعار را . نظاميان برگزار خواهد شد
مــا شــعــار   !   بــه خــاطــر داشــتــه بــاشــيــد      

ــم                 "  ــکـــ ــط حـــ ــقـــ ــط، يســـ ــقـــ يســـ
ســرنــگــون بــاد حــکــومــت      "   ( الــعــســکــر
را از تمام کارخانه ها، کارگاه ) نظاميان

هـا خـواهـيـم          ها، مـدارس و دانشـگـاه         
کـارگـران مصـر بـا روشـنـي و               .   شنـيـد  

شفافيت روز افزون قـدرت سـيـاسـي را             
هـدف گـرفـتــه انـد و خــود را بـراي آن                    

زنـده بـاد      .متشکل و آماده مـيـکـنـنـد        
زنــده بــاد حــکــومــت     !   انــقــالب مصــر  
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 ...زنده باد انقالب مصر

١از صفحه    
 

 کـه بـراي       ۔مصر، نسل جوان، نسلـي       
جـز  بورژازي مصر هـيـچ چـيـز نـبـود                
 در   ۔بخش اصلي ارتش ذخيره بيکاران     

کنار و همراه با ميليونها کارگر عـلـيـه           
ايـن  .   طبقه حاکم دست به انقالب زدنـد       

اکـثـريـت    .   انقالبي عليه نظم حاکـم بـود       
عظيم مردم مصر، از حرمت و انسانيت 
و رفاه و آزادي  مـحـروم بـودنـد و ايـن                   
اکثريـت بـراي نـان و آزادي و حـرمـت                  

اين انـقـالبـي بـود         .   انساني بپا خاستند  
براي باز گرداندن حرمت  و اخـتـيـار و               

 آن لـحـظـه      .آزادي به اين اکثريت له شده 
اي که طوفان انقالب، حسني مبارک را       
مثل کف دريا به حاشـيـه شـرم الشـيـخ              

امـا کـدام     .   راند، مصر غرق شادي شـد    
مصر؟ مصر کـارگـران، مصـر جـوانـان            
بيکار، مصر زاغه نشينـان، مصـر بـي           
خانـمـانـهـا، مصـر گـرسـنـگـان، مصـر                 
کودکان کار، مصر زندانيـان سـيـاسـي،          
مصر زنان تحقير شـده در زيـر سـلـطـه                

مصـر طـبـقـات       .     فرهنگ مردساالرانه 
محروم و ستمـکـش، مصـر مـيـلـونـهـا               
جوان تحقير شده حـق داشـت بـا رفـتـن               
مبارک غرق شادي شود چراکه مبـارک،       
تجسم سياسي چند دهه سـلـطـه طـبـقـه             
سرمايه داري، چند دهه فقر و خفقـان و         

مـبـارک سـمـبـل سـيـاسـي             .   تحقير بـود  
محرومـيـت از نـان وآزادي و حـرمـت                

امـا بـا سـقـوط مـبـارک،             .   انساني بـود  
مصـر در    .   مصر فقط غرق شادي نشـد      

اما کدام مصر؟ . عين حال ماتم زده شد
ــورژوا، مصــر دزدان                ــه ب ــق مصــر طــب
اقتصادي، مصر سرکوبگران سـيـاسـي،       

مصر وزرا و وکـال      .   مصر شکنجه گران  
و سـرکـردگـان نـظـامـي و امـنـيـتـي و                    

و در يک کالم مصر بـورژوازي،     .   پليسي
 . مصر ارتجاع سياسي، مصر گذشته

دول غرب، در اين مـيـان، هـم در            
مراسم شادي انقالب شرکت کردند وهم      

شاديشـان  .   در مراسم عزاي ضد انقالب   
. اشـکـشـان صـمـيـمـانـه          .   رياکارانه بـود  

همراه انقالب شادي کردنـد تـا هـر چـه              
همراه ضد .   زودتر به انقالب پايان دهند   

انقالب اشک ريختنـد تـا هـرچـه زودتـر              
سـاقـط   .   ضد انقالب را نـجـات دهـنـد           

کردن مبارک يک پيـشـروي بـزرگ بـراي            
انقالب توانسته بود شخص . انقالب بود

قدرتمند نظام کهنه را به پايين بکشد و    
با اين کارش قدرت خود را نشـان داده            

گـام اول    .  اما اين فقط يک گام بود.  بود
با سقوط مبارک فقـط دريـچـه اي          .   بود

براي نان و آزادي و حرمت انسـانـي بـاز            
شيـادان حـرفـه اي بـورژوازي           .   شده بود 

مصر در معيت شـيـادان حـرفـه اي تـر               
بورژوازي غرب دست بدست هـم دادنـد         
تا سقوط مبارک را همه هـدف انـقـالب        

اما آنان که براي نان و حرمت . جا برنند
و آزادي بپا خواسته بودند نميتواستـنـد        

مـردم  .   با رفتن مبارک به خانه برگـردنـد      
براي وضع موجود بدون مبارک انقـالب       

مردم بـراي تـغـيـيـر نـظـم             .   نکرده بودند 
 .حاکم بپاخاسته بودند

مبارک رفته است اما طبقه کارگر، 
آن اکثريت عظيم که در مرکز تحقـيـر و      
فقر و بـيـحـرمـتـي نـظـام حـاکـم بـود و                    
هست، نه تنها ميدان را  تـرک نـکـرده               
است بلکه با وسعت بـيـشـتـر و قـدرت               
بيسشتر و راديکاليسم بيشتر به ميدان      

امروز قلب انقالب مصر در    .   آمده است 
  .ميان طبقه کارگر ميطپد

موج اعتصابات سـراسـر مصـر را          
فقط در مـاه گـذشـتـه،           .   فراگرفته است 
 اعتصاب مهم کارگري ۶۵مصر شاهد 

اعتصاباتي که همچنان گسـتـرش       .   بود
اعـتـصـاب مـعـلـمـان،          .   پيـدا مـيـکـنـد       

کارگران حمل و نقل عمومي ، کارگران       
پست، کـارگـران نسـاجـي، پـزشـکـان و               
پــرســتــاران و تــکــنــولــوژيســتــهــاي                
آزمايشگاهها و دهها اعتصاب بزرگ و 

 . کوچک ديگر مصر را فراگرفته است
خواسته اين کارگران فقط صنـفـي        
. فقط افزايش دستمـزد نـيـسـت        .   نيست

فقط حفاظت کارگران در مقابل خطرات 
فقط بيمه بيکـاري    .   ناشي از کار نيست   

که اگر . فقط بيمه درمان نيست. نيست
فقط همين ها هم بود خود يک خواسـت      
بحق و عادالنه و حـيـاتـي بـراي طـبـقـه                

کـارگـران، عـالوه بـر ايـن            .   کارگر اسـت  
خواسته هاي بحق اقتصادي، بـه فسـاد         
اداري حاکم معترضند؛ خواهان اخـراج        
مديران فاسد و دزدان بازمانده از نـظـام         
سابق هستند؛ خواهان دخالت مستقيـم      
خـود کـارگــران در اداره مــوسـســات و              
کـارخــانـه و مــحـلــهـاي کـار هسـتــنــد؛               
خواهـان اخـراج وزيـر عـلـوم هسـتـنـد،                 
خــواهــان بــرکــنــاري وزيــر امــور داخلــه         

 . هستند
زماني ميدان تحرير قـلـب طـپـنـده          

هــفــتــه گــذشــتــه،    .   انــقــالب مصــر بــود    
 ۹۰کارگران مصر به رهبـري بـيـش از             

 تشـکـلـهـايـي       ۔تشکل مستقل کارگري    
 بـا    ۔که دستاورد انقالب مصر هستند       

حضور فعال رهبـران فـعـال کـارگـري و              
جوانان چپ به ميدان تحرير روي آوردند     

ــد                 ــده کــردن ــقــالب را زن . و خــاطــره ان

 !انقالب پايان نيافته است
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در هفته هاي اخيرسـران و مـقـامـات              
جمـهـوري اسـالمـي،از خـامـنـه اي تـا                 
باندهاي سرکوبگـر وابسـتـه بـه سـپـاه،               
ارتــش و بســيــج، تــا خــيــل امــامــان                
جماعت، فرماندهان سابق جنگ هشت 
ساله ايران و عراق، به عبـارتـي کـلـيـت             

برکات و "رژيم اندر باب سالگرد جنگ و
ايـنـهـا از      .   سخن گفتنـد  "   نعمات جنگ 

روحيه ايثارو شهادت،عين زمـان     " نبود  
گاليه کرده و بـا صـرف هـزيـنـه             "   جنگ

بـازگـويـي    " هاي ميلياردي به صـرافـت         
بـراي نسـل جـوان        "   دفاع مـقـدس شـان       

در همين راستـا کـاروانـهـاي       . افتاده اند 
سانديش خور و بسيجي و سـپـاهـي در            

بـراي  "   راهـيـان نـور     " قالب کـاروانـهـاي        
جبهه هاي جنگ، راه انداختـه     " ديدار از   

و به همراه خيل عربـده کشـان و نـوحـه               
خوانان، روانه مناطق جنگي سابق کرده 

" خامنه اي و سران رژيم انـدربـاب  .   است
ايـــثـــارو شـــهـــادت در راه اســـالم و                 

هر روز به منبر رفته و پيرامون "امامش
" برکات و نعمات جنـگ هشـت سـالـه           " 

براي جمهوري اسالمي سخنـرانـي مـي          
درواکنش به ايـن سـيـاسـت بـانـد              .   کند

خامنه اي، سران و مقامات مـغـضـوب       
شده، رژيم نظير رفسنجـانـي، خـاتـمـي،         
موسـوي، کـروبـي، شـمـخـانـي ورفـيـق                
دوست به همـراه فـرمـانـدهـان ارتـش و               
نيروهاي مسلح در آن زمان، شـروع بـه           

خود کـرده وروايـت       " ناگفته هاي " انتشار
بـيـان   "   جنگ مقدسشـان  " خودشان را از    

که بر خالف روايت خامنه اي     .   ميکنند
و دار و دسته هـايـش اسـت و مـدعـي                 
ميشوند که اينهـا صـاحـبـان و وارثـان              

حماسه مقاومت و   "جنگ هشت ساله و 
بوده و طرف مـقـابـل فـقـط قصـد           " ايثار

و مصـادره    "   برکات"سوءاستفاده از اين  
به نفع باند و دار و دسـتـه اش را دارد                 

فـرمـانـدهـان     " ومي خواهـنـد زيـر پـاي            
را خـالـي     " واقعي جنگ اسالم عليه کفر    

و تصوير وارونه از واقعيات اين . نمايند
انتشار ناگفته ها، تحليل   .   واقعه بدهند 

و ارزيابي باندهاي حکومتي از جـنـگ         
کماکـان  "   دفاع مقدسشان " هشت ساله و  
 .ادامه دارد

اما جنگ هشت ساله چه بود؟ چـه        
اتفاقاتي افتاد؟ اثرات و تبعات ويرانگر 

 اين جنگ چه بود؟ 
 کـه  ١٣٥٩ شهريور   ٣١خميني در   

جنگ يک تعمت "جنگ شروع شد، گفت
الهي است و برکات زيـادي بـراي نـظـام           

همه چيز در خدمت جنگ اسـالم        .   دارد
. " برعليه کفر بايد به کـار گـرفـتـه شـود             

ببينيم برکات اين جنگ براي جمهـوري       
يـک سـال و انـدي از            .   اسالمي چه بـود    

انقالب مردم عليه ديکتاتوري آريامهـر      
مـردم هـنـوز در        .   بيشتر نگذشـتـه بـود      

شادي پيروزي بر ديـکـتـاتـور بـودنـد و               
تالش و کشاکش با حاکمين جديد براي       
دست يابي به رفاه و حقوق و آزاديـهـاي           

اعــتــصــابــات .   ســيــاســي ادامــه داشــت     
کارگري و مـبـارزات اقشـار گـونـاگـون              
جامعه براي رسيدن به خواسـت واقـغـي        
آزادي و برابري و رهايي از شر سـرکـوب      
ادامه داشت و ميليونها نفر در گوشه و        
کنار کشور هر روز در باره ادامه انقالب 
و راهــهــاي بــه پــيــروزي رســانــدنــش،              
اعتراض و اعتصاب و مبـارزه کـرده و           

در .   روشنگري عظيمي در جـريـان بـود         
واقع انقالب ادامه داشـت و کـل نـظـام              
تحميل شده جمـهـوري اسـالمـي را بـه              

همه جا بر ضـرورت     .   مصاف گرفته بود  
سازماندهي وادامه انـقـالب بـر عـلـيـه             
حاکمان تازه از راه رسيده تاکيد گذاشته     

در يک چنين اوضاع و احوالـي  .   مي شد 
تا قبل از آغاز جـنـگ     .   جنگ آغاز شد  

جمهوري اسالمي نتوانسته بود انقـالب      
مردم را سرکوب وآزاديهاي سيـاسـي را         

دوفاکتو قدرت دوگانه و   .   محدود نمايد 
. بخشا بالتکليفي بر جامعه حاکم بـود       

مردم انقالبي جمهوري اسـالمـي نـمـي           
خواستند و براي رسيدن به يک نظام آزاد 
و برابر درحال مبارزه بودند کـه از ايـن             
ناحيه جمهوري اسالمي تـازه بـه مـردم           
ــخــشــا                   ــيــت و ب ــحــمــيــل شــده امــن ت

هـر آن    .   موجوديتش تـهـديـد مـي شـد           
احتمال اين مي رفت که در يـک بـرآمـد         
ديگر بساط حاکمان تازه برسرشان ويران 

در يـک چـنـيـن اوضـاع و احـوال                 . گردد
بـه  " تعمت الهي " سياسي جنگ به عنوان   

بـه بـهـانـه       .   داد جمهوري اسالمي رسيد   
جنگ سرکوب هاي گسترده بـه جـريـان          

حزب اهللا چرخاني با عربده . انداخته شد
. جنگ جنگ تا پيروزي گسترش يافت     

احزاب سياسي،اتحاديـه هـا و تشـکـل            
فـعـالـيـن     .   هاي کارگري ممنـوع شـدنـد       

کــارگــري، زنــان، دانشــجــويــان چــپ و           
کمونيست هزار هزار دستگير و زندانـي       

 دقيقه اي بـدسـت       ٥و در محاکمه هاي     
نـاگـفـتـه هـاي        "همين جانياني که امروز 

را روايت مي کنـنـد ودردوره        "   جنگشان
نـقـطـه    .   حکومت همينها  اعدام شـدنـد     

اوج اين سرکـوب هـاي سـازمـانـيـافـتـه               
ــالب مــردم، ســال              ــق بــا .    بــود   ٦٠ان

آغازجنگ خارجي، جمهوري اسـالمـي       
مدتها بود جنگ داخلي بر عليه انقالب 
و سرکوب نهايي انقالب ناتمام مردم را       

با بربريت و وحشيـگـري      .   آغاز کرده بود  

اسالمي تمام و کمال سرکوب انقالب را 
 . به اجرا گذاشت

جــمــهــوري اســالمــي مــحــصــول           
بـه بـهـانـه       .     اسـت     ٦٠سرکوبهاي دهه    

جنگ خطوط توليد کارخانجات عوض 
اخراج و بيکارسـازيـهـاي گسـتـرده          .   شد

مـالـيـات و بـاج و خـراج              .   آغاز گرديـد  
جنگي براي تامين هزينه هـاي جـنـگ           

هـر گـونـه      .   رژيم بر مردم تحميل گرديـد  
کار و فعاليت سياسي و کارگري رسـمـا         

" خدمت بـه دشـمـن خـارجـي          " به عنوان   
اراذل و اوبـاش بسـيـج و            . قـلـمـداد شـد      

حراست، شوراهاي اسالمـي و انـجـمـن           
هاي اسالمي را به جان طبقه کـارگـر و         

در جامـعـه و     .  مردم حق طلب انداختند 
کارخانه و دانشـگـاه رسـمـا حـکـومـت               

عربده کشان بسيچ   . نطامي اعالم کردند  
و ســپــاه و انــواع و اقســام گلــه هــاي                  
تروريست، از حزب اهللا گرفته تا ثـاراهللا        
و سربازان گمنام امام زمانشان را بـراي        
ايجاد فضـا و جـو سـرکـوب، رعـب و                  

. وحشت در جامعه به خيابانهـا آوردنـد        
شـهـادت   : " خميني رسما اعالم کرد کـه        

در جبهه هاي جنگ داخـلـي بـه انـدازه              
شهادت در جبهه هاي جنگ پيش خـدا        

بدين وسيله و با ايـن       . "   ارج و قرب دارد   
سياست تيليغاتي صدها هزار آدمکش     
و جاني را مسلح کرده و به جـان مـردم              

 .انداختند
بـراي فــراريـان ازحـدمـت سـربــازي            

صـدهـا هـزار جـوان         .   حکم اعدام دادنـد   
" بـهـشـت و شـهـادت         "   ناآگاه را با وعـده    

بسيج کرده وبا انداختن کليد بهشت بـر         
گردنشان، روانه قتلگاههاي جبهه هـاي      

صدها هزارانسان گوشـت    .   جنگ کردند 
ميليونها نـفـر     .   دم توپ حکومت شدند   

بيش از صد شـهـر ويـران          .   آواره گشتند 
صدهـا مـيـلـيـاردالر خسـارت بـر              .   شد

همه اينها فقط و . حامعه تحميل گرديد
فقط براي حفظ نظام کثيـف جـمـهـوري           
اسالمي و تثبيت پايه هـاي حـکـومـت            

خود سران و مـقـامـات خـکـومـت           .   بود
بارها اعتراف کرده انـد کـه اگـر جـنـک               

اصرار خميـنـي بـر      .   نبود؛ نظام هم نبود   
ادامه جنگ به هر قيمت فقط تـا آنـجـا         
الزم بود که حکومت موفق بشود پـايـه         

جنـگ  .   هايش را در داخل تثبيت نمايد     
و جنون جنگي خميني و کل حکـومـت         
ــت و                   ــري ــرب ــوري اســالمــي و ب ــه ــم ج
وحشيگـريـهـاش در سـرکـوب مـردم و               
انــقــالب مــردم حــد و مــرزي را نــمــي              

در سال هاي آخر جـنـگ و بـه         .   شناخت
دنبال فجايع و کشتارهاي وحشـتـنـاک،         
مبارزه ضد جنگ و بـر عـلـيـه جـنـگ                

مردم و جوانـان ديـگـر        .   شروع مي شود  
سربازگيـري  .   براحتي به جبهه نمي روند    

اجباري و گره زدن زندگي و نان مردم به         

سياست هاي اقتصاد جنگي و کـوپـنـي         
هم نمي تواند نـيـرو بـراي جـبـهـه هـاي                 

در جبهه هاي   .   جنگ رژيم تامين نمايد   
. جنگ اوضاع به ضرر رژيم مـي بـاشـد          

در داخل ترس از اوج گيري اعتراضـات        
مردم بر عليه رژيم، حکومـت را دچـار           

نهايتا خـمـيـنـي در         . وحشت کرده است 
 را قبول ٥٩٨ قطعنامه ٦٧تيرماه سال 

بـا پـايـان      .   و جام زهر را سر مـي کشـد          
جنگ خارجي جـمـهـوري اسـالمـي در             
هراس از بازگشت دوبـاره اعـتـراضـات           
مردم و خطري که بالقوه تهـديـدش مـي        

کرد، به فرمان خميني دست به قتل عام 
بـدسـتـور خـمـيـنـي در            . ديگري مـيـزنـد    

 چند روز بعد از پايـان       ٦٧تابستان سال   
جنگ هزاران زنداني سياسي در زندانها 

بعد ها همينهـايـي    .   قتل عام مي شوند   
را روايـت    "   ناگفته هاي جنگ شـان     " که  

مي کنند، اعتراف مي کنـنـد کـه ايـن             
جنايت رژيم به خاطـر روحـيـه دادن بـه               
نيروهاي شکست خورده حکومت و زهر 
چشم گرفتن از مـردم  بـود کـه مـبـادا                 
خيال کنند که حکومت ضعيف شـده و         

 
 !به بهانه سالگرد جنگ هشت ساله ايران و عراق

راهپيمايي هميـن کـارگـران از مـيـدان              محمد شكوهي   
تحرير تا ساختمان کابينه، نه تنـهـا بـه           
نحوي سمبليک حاکـي از صـف آرايـي            
جديد انقالب در مـقـابـل ضـد انـقـالب              
بود، بلکه شعارها و خـواسـتـهـاي ايـن             
تظاهرات يک بيانيه علني عليه ارتجاع 
حاکم و يک اعالم علني ادامه انـقـالب          

اين شعـارهـا بـر پـرچـم اعـتـراض               .   بود
اعتصاب حق "  :کارگران نقش بسته بود

نــه بــه مــحــاکــمــه و         " ،   " کــارگــر اســت   
خلع يـد    " ، " مجازات کارگران اعتصابي 

ــامــي           ــظ ــاي ن ــه ــاه ــنــع  " ،   " از دادگ م
محدوديتهاي قانوني عليه اعتصاب از 

ايـن يـک دهـن        " :   طرف دولـت نـظـامـي       
کجي آشکار عليه اوباشان نظامي نظام 
سابق است که بـه نـام انـتـقـال قـدرت،                 
مشغول سازماندهـي سـرکـوب طـبـقـه            

 .کارگر هستند
، " مرگ بر اتحاد ارتش و سرمايـه " 

اين يک ": خلع يد از دولت نظامي حاكم"
اعتراض علني عليه ارتشـي اسـت کـه           
چهره دوست انقالب به خـود گـرفـت تـا          

،     قانون اسـاسـي      نه".   سر انقالب را ببرد   
ايـن يـک     " :     انساني  انتخابات، زندگي    نه

کيفر خواست عليه همه جلوه هاي نظـم         
اينکه نـظـم مـوجـود بـا            .   موجود است 

قانون اساسي اش، با انتخاباتش مغاير  
اينکـه زنـدگـي      .   با زندگي انساني است   

انساني منوط به رها شدن از کليت اين  
  .نظام ضد انساني است

ايـن  " :   ما مردميـم، مـا قـانـونـيـم          "
شعار بايد مو بر تن قانونگزاران طبـقـه         

بـحـران   " حاکم سـيـخ کـنـد کـه بـه نـام                    
، کـارگـران     " منافـع مـلـي     "و "  اقتصادي

اعتصابي را با قـانـون اضـطـراري دوره            
  .سابق حبس و شکنجه ميکنند

و چکيده همه اين شعار و خواسـتـه       
ها را در چهار کلمه زير ميتوان ديد کـه     
قاعدتا بايد صف طبقه حاکم مصـر را         

انقـالب پـايـان      .   " به ترس و لرز بياندازد    
  ".نيافته است

. آري انقالب پـايـان نـيـافـتـه اسـت             

اما با يـک تـفـاوت         .   انقالب ادامه دارد  
اگـر ديـروز قـلــب        .   نسـبـت بـه گـذشـتـه          

انقالب فـقـط در مـيـدان تـحـريـر مـي                  
طپيد؛ امروز، انقالب مصر هزاران قلب 

  .طپنده در هزاران محل کار دارد
اين فقط انقالب مصر نـيـسـت کـه        
امروز به پيشروي و قـدرت گـيـري ايـن             

پيشروي طـبـقـه      .   طبقه گره خورده است 
کارگر مصر، راه را براي تحـرک طـبـقـه             
کارگر در همه کشورهاي منطقه که زير 
  .تعرض انقالب هستند باز خواهد کرد

*** 
در اين ميان، رفتار سياسي اخـوان       

بـه خـاطـر      . المسلمين جالب توجه است 
بياوريد که اين جريان ارتجـاعـي زمـان          
سر متعفنش را بلند کـرد کـه انـقـالب              
مصر  توانسته بود مبارک را به پـايـيـن         

و تنها نقشي که از همان موقـع     .   بکشد
داشت اين بود که در معامالت سياسي 
که از باالي سر انقالب در جريان بـود و     
هست نقشي براي خـودش دسـت و پـا              

ادامه انقالب با حضور گسترده و   .   کند
فعال طبقه کارگر، اين جريان را هـم بـه           

شـرکـت در     .   سرگـيـجـه انـداخـتـه اسـت           
تظاهرات کارگران را بايکوت ميکند و      
به معامالت کثيفش با شوراي نظامـي   

دليلش هم روشـن    .     حاکم ادامه ميدهد  
انقالب مصر محتواي پيـشـرو و     .   است

انـقـالب مصـر      .   راديکال وانساني دارد   
بـراي رهـا شـدن از          .   براي تغييـر اسـت     

دزدي و فساد و تحقير و بـي حـرمـتـي              
حضور طبقه کارگر اين انقالب را . است

و هر چقدر انـقـالب       .   راديکالتر ميکند 
مصر راديکالتر شود همـانـقـدر زمـيـن           
زير پاي هر جريان ارتجاعي خـالـي تـر            

به اين ترتيب، طبيعتي تـريـن       .   ميشود
نقش اخون المسلميـن چـيـزي جـز ايـن               
نميتواند باشد کـه در اتـحـاد مـقـدس               
اوباش متعلـق بـه  نـظـام حـاکـم و در                    
مقابل پيشروي طبقه کارگر جايي براي      

 *.خودش دست و پا کند

٩از صفحه   !انقالب پايان نيافته است  

١١صفحه    
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قطار من با يکساعت و نيم تاخـيـر         
قرار اسـت هـمـان روز          .   به برلين ميرسد  

ساعت هفت عصر در جمع سازمان زنان 
رنـاتـه   .   سخنرانـي کـنـم     "   شوکو فابريک "   

در   ،ويت يکي از مسئول اين سازمـان         
ايستگاه مرکزي قطار منتظرم هسـت و        
باهم به يک رسـتـوران مـيـرويـم و نـهـار                  

در آنجا رناته از خودش حرف  .   ميخوريم
ميزند که مادرش روسي بـوده و پـدرش           
آلماني و او از آلـمـان شـرقـي مـيـايـد و                   

. تجارب تلخي در آن سالها داشته است        
اسم اين موسسه مدافع حقوق زنان کمي     

 .عجيب است
" شـکـوالت سـازي     " اسم آن کارخانه    

او ميگويد چـون مـحـل کـار مـا              .   است
قبال کارخانه شکـوالت سـازي بـوده بـه             

ايـن نـهـاد      .   همين اسم باقي مانده اسـت     
بيست کارمند دارد و بودجه خـود را از           

 .سناي برلين و اتحاديه اروپا ميگيرد
ساعت هفت و ربع جلسـه را شـروع          

قرار است رناته بخشـهـايـي از         .   ميکنيم
. کتابم را بخواند و از مـن سـوال کـنـد                

همراه با کتاب مروري ميکنيم به دوران       
کودکي من و سپس انقالب در ايـران و            

 ،بعد روي کار آمدن حکومت اسـالمـي        
اعدامها و جـنـايـات ايـن حـکـومـت و                 
شرايطي که باعث ميشود به کـردسـتـان         

 سپس پناهندگي به اروپا و هـمـه           ،بروم
مسائلي که در اروپا نـيـز در رابـطـه بـا                 
فعاليتهاي جنبش اسالمي مطرح اسـت      
و بحث انتگراسيون و تشـکـيـل شـوراي           

همـه ايـنـهـا       .   مرکزي اکس مسلم وغيره   
موضوعات جالبي هسـتـنـد کـه بـاهـم              
مرور ميکنيم و جمعيت حاضر در سالن 
با دقت و بـا احسـاس ايـن مـبـاحـث را                  

 .تعقيب ميکنند
" نجال کلـک  " بويژه خوشحال شدم که     

زني که از ترکيه مي آيد و اکنـون چـهـره           
او نـويسـنـده و        .   معروفي در آلمان است   

وي هم در   .   منتقد جنبش اسالمي است   
اين جلـسـه حضـور دارد و در بـحـثـهـا                   

در نهايت تقريبا .  فعاالنه شرکت ميکند 
همه معتقد هستيم که بـايـد مـتـحـدانـه             
خواهان ممـنـوعـيـت حـجـاب کـودکـان              
شويم و در مقابل دست انـدازي مـذهـب         

 .به زندگي مردم بايستيم

فرداي آن روز قـرار اسـت پـاپ در               
برلين باشد و در پارلمان برلين سخنراني 

 سـپـتـامـبـر يـک ائـتـالف               ۲۲روز  .   کند
 نـهـاد و سـازمـان         ۷۰بزرگ متشکل از  

فراخوان يک ميتينگ اعتراضي عـلـيـه         
پاپ بنديک شانزدهـم را داده و مـنـهـم               
يکي از فراخوان دهندگان و سـخـنـرانـان          

فرزانـه درخشـان يـک        .   اين حرکت هستم  
ميز اطالعاتي گذاشـتـه و پـوسـتـرهـاي             
اعتراض به سفر پاپ بسيار مورد توجـه        

اين پوسترها را کـه از      .   قرار گرفته است 
طرف حزب کمونيست کارگـري ايـران و          
اکس مسلم و کودکان مقدمنـد و ايـران         
سوليدارتي تهيه شده در بيـن جـمـعـيـت            

 .پخش ميکند
 سـپـتـامـبـر سـاعـت            ۲۲پنجشنبه  

چهار بعد از ظهر در مـرکـز بـرلـيـن در                 
کـمـي   .   محل شروع راهپيمايي هسـتـيـم      

 ،طول ميکشد همديگر را پـيـدا کـنـيـم            
دوستاني از برمن آمده و همه همـديـگـر          

نازنين برومنـد   .   را باالخره پيدا ميکنيم   
و پدرام که قبل از ظهر رسيده اند با مـن      
و يک خانم آلماني که از جلسه ديـروز بـا            

 .هم آشنا شده ايم به همديگر ميرسيم
بنياد جردانـو   " ما قرار است با جمع      

که يک سازمـان آتـئـيـسـت اسـت             "   برونو
در آنـجـا دوسـت عـزيـزم            .   حرکت کنـيـم   

ميکـايـيـل اشـمـيـت         " و  "   فيونا لورنتس " 
و تـعـداد ديـگـري از دوسـتـان              "   سالمون

آتئسيت و سکوالر که در فـعـالـيـتـهـاي             
.  را مي بينم ،ديگر با آنها آشنا شده ايم

فيونا را شش سال پيش در کلن مالقات        
او مشغول نوشتن کتابي بـود در         .   کردم

مورد آتئيسـت هـا و سـرگـذشـت چـنـد                 
منهم يـکـي    .   آتئيست معروف در آلمان     

ما چندين ساعت   .   از انتخابهاي او بودم   
در يک رستوران در کلن باهم گپ زديم و         

بدون خـد ا      "   کتاب فيونا بعدا با عنوان      
سـه  .   چاپ شد "   ميتوان بهتر زندگي کرد   

سال قبل خبردار شدم که متاسفانه فيونا 
به سرطان مبتال شده و اکـنـون چـنـديـن             
سال است کـه او بـا ايـن بـيـمـاري مـي                    

امروز که او را دوباره در بـرلـيـن           .   جنگد
ديـدم بـطـرفـش دويــدم بـغـلـش کـردم و                   

متاسفـانـه تـارهـاي       .   احوالش را پرسيدم  
صوتي در اثر بـيـمـاري سـرطـان از کـار                

 ،او وقـتـي حـرف مـيــزد          .   افـتـاده اسـت     
صدايي نمي شنيدم فقط با حرکات لـب         
و صداي بريده نفس و اشاره ميتـوانسـت         

خودش گفت بخاطر بيـمـاري   . حرف بزند 
بسيار دردنـاک بـود بـا        ...   اينطوري شدم 

وجود اين او در ميتينگ بود و اطالعيه 
 جمعيت ...بنياد جردانو را پخش ميکرد

بسيار زياد است و همه در حال گپ زدن     
از همـه جـالـب       .   و عکس گرفتن هستند   

تر حرکت دونفر را ميبينم که دسـت در           
دست هم خود را به شکل پاپ و هيـتـلـر            

در آورده و در مــيــان جــمــعــيــت قــدم                 
آنها به موضوعي مورد تـوجـه        .   ميزنند

اين دو  .   مردم و رسانه ها تبديل شده اند      
نفر خود را به اين صورت گـريـم کـرده و              
در بين جمعيت حرکت مـيـکـنـنـد و بـا               

  از نازنين بـرومـنـد        .مردم حرف ميزنند  
ميخواهم عکسي از من و ايـن دو نـفـر             
بگيرد و از مردي که قيافه کامال شبيـه          
هيتلر دارد ميـخـواهـم اجـازه دهـد يـک               

سـالم  "   او ميگـويـد     .   عکس با او بگيرم   
و مــن بــا صــداي بــلــنــد          "   خــانــم احــدي  

اي داد و بيداد هـيـتـلـر مـنـو             "   ميگويم  
و او مـيـگـويـد از بـنـيـاد                "   مي شناسـه  

جردانو برونو هستم و شما را از آنجا مي 
قيافه آنها خيلي ماهرانه گريم ... شناسم

همـه بـه ايـن مـوضـوع مـي               .   شده است 
 در آغاز ميتينگ چنديـن نـفـر      ...خنديم

اينقدر جمعيت زياد   .   سخنراني ميکنند 
است و جاي ما دور از محل سخنرانيها        

گـفـتـه    .   به زحمت حرفها را مي شـنـويـم         
ميشود تـعـداد زيـادي از نـمـايـنـدگـان                 
پارلمان به هنگـام سـخـنـرانـي پـاپ در               
پارلـمـان جـلـسـه را تـرک کـرده بـه ايـن                      

بــراي ايــن   .   مــيــتــيــنــگ پــيــوســتــه انــد      
 .نمايندگان جمعيت دست ميزند

. اکثر شرکت کنندگان جوان هستند    
شعارها و پالکـاردهـاي جـالـب و طـنـز               
گونه و ايده هاي بسـيـار جـذاب بـه ايـن                

 .تجمع رنگ و بوي خاصي داده است
راهپيـمـايـي شـروع مـيـشـود و بـا                 
موزيک و شادي حدود يکساعت ادامـه        

مردم در کنار خيابانها بـا شـور و           .   دارد
شوق و خوشحالي اين جمعيت عظيم را        

اين يک حرکت اعتراضي    .   نگاه ميکنند 
بــزرگ اســت و پــلــيــس در اطــراف                     
تظاهرکنندگان به نظر من با نوعي ترس 
و واهمه به اين جمعيت پانزده هزار نـفـره          

  در پايان راهپيمايي تجمع      .زل زده است  
اصلي است و همه خـيـابـانـهـاي اطـراف             
ميداني که در آنجا جمع شـده ايـم هـمـه              

مـيـکـايـيـل      .   مملـو از جـمـعـيـت اسـت            
اشميت سالمون دست مـرا مـيـگـيـرد و            

مينا بيا بريم بطرف ماشيـنـي      :   ميگويد
کــه در بــاالي آن ســخــنــرانــيــهــا انــجــام            

  او با انتظامات آنجا صـحـبـت      .ميشود
ميکند و مرا معرفي ميکند و ما وارد         

بسيار شلوغ . اين ماشين بزرگ ميشويم 
است و هر کس مشغول يـک کـار اسـت              

 ... فيلمبرداري و پخش موزيک و
ــنــده و مــودراتــور کــه يــک               گــردان
خبرنگار و گوينـده راديـو و تـلـويـزيـون               

 سخنرانان را يکي بعد از ديگـري        ،است
اولين نفر که مـعـرفـي        .   معرفي ميکند   

ميشود يک نـويسـنـده هـمـجـنـسـگـراي               
آلماني است و سپس ميکاييل اشـمـيـت         
" سالمون است که مجله اشپيگل او را           

. معرفـي کـرده اسـت       "   پاپ آتئيست ها    

سالمون سخنراني بسيار جالب و رزمنده 
اي ميکند که بارها با تشويق جمـعـيـت          

او ميگويد جاي پاپ نـه       .   روبرو ميشود 
در پارلمان آلمان بلـکـه در دادگـاه بـيـن               

او در ادامه ميگـويـد   .   المللي الهه است  
مالياتهاي ميلياردي که کليسا از مردم      

 بـه هـمـت        ،ميگيـرد و فـربـه مـيـشـود            
موسوليني و هيتلر در اين جـوامـع جـا            

کـلـيـسـا هـمـواره         .   افتاد و قـانـونـي شـد        
همکار فاشيسـتـهـا و نـازيسـتـهـا بـوده                

.   و باالخره نوبـت مـن مـيـرسـد             ...است
: مودراتور مرا چنين معـرفـي مـيـکـنـد           

زني که در زندگيش طعـم تـلـخ دخـالـت              
مذهب را چشيده و هـمـسـرش در ايـران             
اعدام شده است و اکـنـون بـا تشـکـيـل                 

کميته عليه اعدام و سنگسار به مبـارزه        
با نقض حقوق انسـانـي پـرداخـتـه و بـه                 
کــمــک نــهــاد جــردانــو بــرونــو در آلــمــان           
سازمان اکس مسلم را بـنـيـان گـذاشـتـه             

 ... است
بعد از سخنراني من بـرنـامـه هـاي            
سخنراني تمام ميشود و مردم و جوانـان     
تا پاسي از شب در آنجا در خيابانها مي 

اين حـرکـت يـک        .   رقصند و شاد هستند 
خاطره زيبا و در عين حال بـعـنـوان يـک              
واقعه مهم يعني قدرت نمايـي جـنـبـش           

دخالت سکوالر و آتيست در آلمان عليه       
مذهب و پاپ و کليسا در اذهان بـاقـي           

 .ميماند
 

 
 دو ،دو سخنراني در برلين

روز پرهيجان عليه مذهب 
 و کليسا و پاپ 

 
 آكسيون براي آزادي کارگران زنداني در مرکز شهر فرانکفورت

 ٣٠ميز اطالع رساني در مرکز شهر فرانکفورت روز جمعه     
  در محل٢٠ تا ١٦از ساعت   ، سپتامبر

Hauptwache     در مرکز شهر فرانکفورت 
 81688732 0049157 :تلفن تماس 

 مينا احدي 

  
  تلفن تماس با حزب در خارج از کشور                 

 ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩خليل کيوان، دبير کميته خارج         
 

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

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

 

 . بر عليه اش قيام کنند
 اينها گوشه اي از واقـعـيـات ايـن            
جنگ کثيـف و سـرکـوبـگـريـهـاي کـل                

ايـن  .   حکومت جمهوري اسالمي اسـت     
مهم است که نسل جـوان امـروز ايـران             
اين واقعيات را بدانند و از زبان شاهدان 
و بازماندگان تاريخ سي سال گـذشـتـه،          
ابعاد جـنـايـات و بـربـريـت حـمـهـوري                  

نـاگــفـتــه هــاي     .   " اسـالمـي را بشــنـونــد       
ســران وبــانــدهــاي گــونــاگــون        " جــنــگــي 

حکـومـت، از خـامـنـه اي گـرفـتـه تـا                    
رفسنحاني، موسوي و خاتمي،رضايـي      

و صدها مقام رژيم، توجيه اسـالمـي و          
وقاحت وبي شرمي ايـن جـانـيـان بـراي             

توجيـه و    .   ادامه حکومتشان مي باشد   
ماستمالي کردن مسئوليت جناياتشان    
در سرکـوب انـقـالب مـردم ايـران مـي                

جمهوري اسالمي و تمام سران و      .   باشد
مقاماتش در طول اين سي سال گذشته       
مسئول، سازمانده هدايت کننـده و بـه          
پيش برنده همه اين جنايـات و بـه يـک              

همه اينهـا   . معنا نسل کشي مي باشند    
بايد دستگير و به جرم ارتکاب جنـايـت      

 .* بر عليه بشريت محاکمه شوند

١٠از صفحه   !انقالب پايان نيافته است  
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

طبق گزارش اتحاديه آزاد کارگران      
ايران، اعتصاب کارگـران پـتـروشـيـمـي           
هاي ماهشهر وارد سـومـيـن روز خـود            

 :در اين گزارش آمده است. شد
ديروز چـهـارم مـهـرمـاه کـارگـران              "

مـرکـز اصـلـي       (   پتروشيمي بندر امـام       
در ميدان مقابل دفـتـر ايـن         )   اعتصاب

شرکت دست به تجـمـع و راهـپـيـمـايـي               
 .زدند

کارگران در اين تجمع و راهپيمايي      
تا نتيجه نگيريم مـا از       :   شعار ميدادند 
ظريف کار ظريـف کـار      –اينجا نميريم  

مزايا مـزايـا حـق          –وعده وعيد کافيه    
نترسيـد نـتـرسـيـد مـا             –مسلم ماست   

خوردن حق کارگـر      –همه با هم هستيم     
تبعيـض بـراي       –خيانت است به کشور     

پـيـمـانـکـار        –کارگر تا کي ادامه دارد       
 .پيمانکار حيا کن مجتمع رو رها کن

بنا بر اين گزارش اعتصاب و تجمع 
کارگران امروز هم بطور مـتـحـدانـه اي            

در سومين روز اعتصـاب    .   ادامه داشت 
هيچيک از مسئوليـن پـتـروشـيـمـي در             

کارگران .   ميان کارگران حاضر نشده اند 
نيز هيچيک از مسئولين پتروشيـمـي و         
قول و قرار و وعده هـاي آنـان را قـبـول                
ندارند و خواهان  مذاکره با مسـئـولـيـن       

 .رده باالي وزارت نفت هستند
ايــن اعــتــصــاب در حــالــي امــروز          
سومين روز خود را پشت سـر گـذاشـت            
ــران                 ــارگ ــا شــروع اعــتــصــاب ک کــه ب
پيمانکاري، مـديـريـت پـتـروشـيـمـي از              
همان ابتـدا کـارهـاي آنـان را بـر دوش                 

پرسنل رسمي انداخته است، اين پرسنل 
نيز از آنجا که انجام اين کارها را جـزو            
وظايف خود نميدانند با مسئولين خود 
درگير شده اند تـا جـايـي کـه در واحـد                 
بسته بندي يکي از چـهـار واحـد بسـتـه              
بندي، کارگران رسـمـي، کـار کـارگـران             
پيمانکاري را انجام نداده اند به هـمـيـن       
دلــيــل کــارمــنــدان رســمــي در پشــت              
دستگاهها قرار گرفته و اقدام به بسـتـه          
بندي کرده اند و باعث خرابي در بسـتـه        
بنديها و خراب شدن مـحـصـول بـرخـي             
دستگاهها شده اند که ايـن امـر امـروز          
مــنــجــر بــه درگــيــري شــديــد يــکــي از             

قابل ذکر . کارمندان با مسئول خود شد
 واحــد B اســت در حــال حــاضــر خــط          

PVC             از مدار سرويـس خـارج شـده و

نيز در حال خارج شدن از مـدار          A خط
همچنين امروز  .   توليد قرار گرفته است   

مديريت پتـروشـيـمـي تـعـدادي کـارگـر              
داربست بند را از بيرون وارد کـارخـانـه            
کرده بود تا به جاي کارگران پيمانکاري       
اعتصابي مشغول کار شـونـد امـا ايـن            
کارگران به محض اطالع از اعـتـصـاب         
کارگران پيمانکاري، لباسهاي کار خود     
را در آورده و بـا پـوشـيـدن لـبـاسـهـاي                    
شخـصـي شـان حـاضـر بـه ادامـه کـار                   

 ".نشدند
زنده باد پرسنل رسمي پتروشيمـي       

بندر امام و کارگـران بسـتـه بـنـدي کـه                
حاضر به کار به جاي کارگران اعتصابي 
نشدند و توطئه مديران را بـراي ايـجـاد           
تفرقه و تحت فشار قرار دادن کـارگـران          
اعتصابي و همينطور پـرسـنـل رسـمـي            

 .خنثي کردند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري کـلـيـه              
کارگران و پرسنل رسمي و غير رسـمـي          

پتروشيمي ها را به تداوم همبستگي بـا      
يکديگر و حمـايـت قـاطـع از کـارگـران               

حـزب خـانـواده      .   اعتصابي فراميخوانـد  
هاي کارگران اعتصابي را بـه حـمـايـت            
فعال از ايـن اعـتـصـاب و شـرکـت در                   

 .تجمعات کارگران فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٧، ١٣٩٠ مهر ٥

  
 : ٣پتروشيمي هاي ماهشهر، اطالعيه شماره      

 عتصاب هزاران کارگر پتروشيمي هاي ماهشهر ادامه داردا
 تالش کارفرما براي تفرقه در ميان کارگران بي نتيجه ماند   
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  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 

اکنون بسياري در جهان ميدانند که 
تعداد بيشماري زن و مرد، پير و جـوان،       
از هــمــه اقشــار جــامــعــه، بــه دلــيــل                 
عقايدشان و يا اعتـراض بـه حـکـومـت             
اسالمي در سياهچال هاي مخوف رژيم      

امـا شـايـد      .   حاکم بر ايران بسر ميبـرنـد      
بسياري ندانند که همين چنـدي پـيـش،          
همـزمـان بـا اعـتـراضـات تـوده اي در                  
شهرهاي آذربايجان شـاهـرخ زمـانـي و            
محمد جراحي فعالين کارگري در تبريز      

دفاع از ابـتـدائـي      "   جرم" را دستگير و به     
ترين حقوق کارگران به يازده سال و پنـج         

همراه با آنهـا  . سال زندان محکوم کردند 
دو فعال دانشجوئي، نيما پوريعقوب بـه       

 مـاه    ٦ سال و ساسان واهبي وش بـه           ٦
شـايـد بسـيـاري       .   زندان محکـوم شـدنـد      

ندانند کـه جـمـهـوري اسـالمـي اخـيـرا                 
تعدادي از فعالين اعتصاب در کارخانه      
تراکتورسازي در شهر تبريز را به سـلـول         
هاي انفـرادي انـداخـت، سـرشـان را بـه                 
نشـانــه تــحــقــيــر کــوتــاه کــرد و از کــار              

شايد بسـيـاري نـدانـنـد         .   اخراجشان کرد 
اويـن و بسـيـاري از زنـدان هـاي ايــران                  
همواره محل به بند کشيدن فـعـالـيـن و            

کسـانـي کـه      .   رهبران کارگري بوده است   
جرم شان بـرپـايـي اعـتـصـاب و ايـجـاد                 
تشکل هاي کارگري بوده است و مـورد         
بدترين تـوهـيـن هـا و شـکـنـجـه هـاي                    

جسمي و رواني بوده انـد، نـظـيـر شـالق            
زدن کارگران به جرم برپائي اول مه و يـا       
بريدن زبان اسـانـلـو رهـبـر سـنـديـکـاي                 

شايد ندانـنـد کـه       .   کارگران شرکت واحد  
جمهوري اسـالمـي بـي وقـفـه فـعـالـيـن                 
کارگري را دستگير و زنداني ميکنـد و         
آنها را تحت فشارهـاي مـخـتـلـف قـرار              

شايد ندانند که کارگراني که به    .   ميدهد
نپرداختن حقوق هاي شان به مـدت يـک      
سـال و دو سـال و سـه ســال اعـتــراض                   
ميکنند سرکوب ميشوند و رهبرانشـان   

شـايـد نـدانـنـد کـه           .   به زندان مي افتنـد    
اعتراض کارگران عليه دستمزدهائي که 
يک پنجم خط فقر است جرم مـحـسـوب         
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ايــن .   مــيــشــود و ســرکــوب مــيــشــود          
واقعيات را بـايـد بـه گـوش جـهـانـيـان                 

 .رساند
ما به همراه تعـدادي از گـروهـهـا،            
نهادها و فعالين سياسي در اپوزيسيون 
جمهوري اسالمي روز پـنـجـم نـوامـبـر             

 را بعنوان روز جـهـانـي مـبـارزه           ٢٠١١
براي آزادي کـارگـران در بـنـد و هـمـه                   

به سـهـم    .   زندانيان سياسي قرار داده ايم    
خود مجموعه اي از اقدامات از تـهـيـه          
نامه هاي اعتراضي تا برپايـي پـيـکـت         
ها و ميزهاي اطالع رساني در مـراکـز          
شهرها و تماس با سازمان هاي کارگري 
در کشورهاي مختلف را در دستور قرار 

از شما دعوت ميکنيم در هـر  .   داده ايم 
کجاي جهان هستيد با ما همراه شـويـد         

. و به اين اعتراض بين المللي بپيونديد      
يا اينکه خود دست به کار شـويـد و بـا              
تشکل ها و فعالين سياسي و کـارگـري         
شهرتان تماس بگيريد و برپايي اجتماع     
اعتراضي در پنجم نوامبر را بـرعـهـده           
بگيريد و خواست آزادي فوري و بي قيد 
شرط کارگران زنداني و همـه زنـدانـيـان           

 .سياسي در ايران را پر طنين تر کنيد
تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب             

 کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩٠ مهرماه ٧، ٢٠١١سپتامبر ٢٩

اجازه دهيد از سـوي سـازمـانـهـا و              
افراد سکـوالر از سـوي آتـيـسـت هـا و                  
کساني که از اسالم خارج شده و بـه ايـن             

 و از جانـب ضـد        ،مذهب پشت کرده اند   
مذهبها از کشورهـاي ايـران و عـراق و              

بـه هـمـه شـمـا          . . .   افغانستان و سوريه و    
 .درود بفرستم

امروز در برلين خيلي از سخـنـرانـان      
در مورد احترام به حقوق انسـانـي حـرف           
زدند و عليه دخالت کليسا و مذهـب در        
ــدگـــي                   ــژه زنـ ــويـ ــردم و بـ ــدگـــي مـ زنـ

 .همجنسگرايان صحبت کردند
کليسا نهادي اسـت کـه در دنـيـاي              
امروز آشکارا از قـوانـيـن و سـنـتـهـا و                   

. فرهنگ قرون وسطايي دفـاع مـيـکـنـد           

کليسا اين قوانـيـن را در هـرجـايـي کـه                 
 در يک موسسـه و يـا          ،امکانش را دارد  

در يک منطقه با تـمـام خشـونـت پـيـاده                
کليسا و هـمـه مـذاهـب عـلـيـه              .   ميکند
 عليه پيشرفت و عـلـيـه مـدرنـيـتـه          ،علم

آنها اگر بتـوانـنـد مـيـخـواهـنـد             .   هستند
  .مردم را به دوره قرون وسطي برگردانـنـد        

ما اينجا جمع شده ايم که اعالم کنيم که 
مردم حق دارند اعالم کنند کـه مـذهـب          

مردم حق دارنـد    .   بايد از دولت جدا باشد    
خواهان کـوتـاه شـدن دسـت مـذهـب از                 

 .آموزش و پروش باشند
اين حق مردم است در قرن بيست و         
يک آنگونه عشق بورزند و زندگي کـنـنـد          

هـيـچـکـس و       .   که خودشان ميـخـواهـنـد      

هــيــچ نــهــادي حــق نــدارد در زنــدگــي               
 ايـن حـق       .خصوصي مردم دخالت کـنـد      

مردم است که از جوامع انساني مـذهـب        
صنعـت مـذهـب در هـمـه            .   زدايي کنند 

 بـا تـحـمـيـل        ،دنيا با تحميل بي حقوقي    
خشـونـت و بـا جـنــايـت مـقـدس نـفــس                   

اينجا ميخواهم بگويم کـه در        .   ميکشد
آلمان چون کليسـا حـق ويـژه دارد تـقـال                
ميکند کـه دسـت جـنـبـش اسـالمـي و                 
اسالمي ها را هم بگيرد و آنـهـا را نـيـز               

کليسـا در آلـمـان از          .   وارد اين گود کند   
آموزش امام در دانشـگـاهـهـاي آلـمـان              
دفاع مـيـکـنـد و از حـقـوق ويـژه بـراي                     

. ارتجاع اسالمي در آلمان دفاع ميکـنـد      
مــا بــايــد مــتــحــدانــه از دســتــاوردهــاي          

رنسانس و روشنگري تا به امـروز دفـاع            مينا احدي در ميتينگ اعتراضي هزاران نفره در برلينسخنراني 
  اجازه مـيـخـواهـم در ايـنـجـا از                  .کنيم

ران نفر اعدامي و اطرف خانواده هاي هز
  سنگسار شدگان

مـا    :در کشورهاي اسـالم زده بـگـويـم          

بايد بکوشيم در همه دنيا دست مذهب       
از دولت و قـانـون وآمـوزش و پـرورش               

هيچ مذهب و اخالقيـاتـي      .   کوتاه  شود  
نبايد مانع زندگي آزادانه و خوشـبـخـت         

  ".انسانها باشد


