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شروع شـد، در     ۸۸ جنبشي که در ايران 
مسير خود در تونس و مصـر و لـيـبـي         
سه ديکتاتور را به پايـيـن کشـيـد؛  در           
سوريه و يمن و بحرين مشغـول نـبـردي      
خونين اسـت؛ در يـونـان و اسـپـانـيـا و                  
فـرانسـه و انـگـلـسـتـان و اسـرائـيـل بـه                      
نمايش قـدرتـمـنـدي دسـت زد؛ امـروز               
گامهاي بلندش را به آمريکـا، سـمـبـل       
سياسي و اقتصادي جهان سرمايه داري 

ايـن جـنـبـش جـهـانـي،            .  گذاشته اسـت   
اشـغـال وال     " امروز در شـکـل جـنـبـش            

، پنجه هاي قدرتمندش را بـر      " استريت
گلوگاه گردن کلفت ترين مـرکـز مـالـي         

.  سـرمــايــه جــهــانــي  حــلــقـه زده اســت              
جوانان، کارگران، زنان، تـهـيـدسـتـان و          
تحقير شدگاني که سالهاي طوالني زير 
پاي قدر قدرتي سرمايه لـه مـيـشـدنـد،        
امروز به همه جلوه هاي سـرمـايـه داري      

ايــن درد   .  جــهــانــي تــعــرض کــرده انــد        
مشترک ميلياردها گرسنه و بي خانمان 
و تحقير شده است که به فرياد مشتـرک  
تبديل شده است و طنين اش همه جهان 
نابرابر سـرمـايـه  داري را فـرا گـرفـتـه                    

 . است
هنوز در اروپا و آمريکا انقـالبـي نشـده      

اما ميتوان گفت کـه ايـن شـبـح           .  است
همان انقالبات منطقه است که بـر فـراز     
آتن و مادريد و لندن و  تل آويو چـرخـي   
زد و امروز باالي سـر وال اسـتـريـت در           

طنز اوضاع را نگاه . گشت و گذار است
اگر از شارالتانـهـاي هـفـت خـط          .  کنيد

سياسي که به نـام مـفـسـريـن مـعـتـبـر،              
تــالش کــردنــد دول غــرب را حــامــي               

٢ صفحه  ۶ و  ۵ و  ۴ صفحات    

  : اکتبر شرکت کنيد ١٥در تظاهرات جهاني 
۲ ١ صفحه   !براي تغيير جهان بپاميخيزند" درصدي ها ٩٩"    

يکشنبه نهم ماه اکتبر ارتش مصر 
آشکارا و بدون پرده پوشي ماهـيـت   

در ميـدان  .  خود را نشان داد  واقعي
تحرير خودروهاي زرهي وحشيانه و 
عامدانه تـظـاهـرکـنـنـدگـان را زيـر               

هاي خود لّه کردند و آنها را بـه   چرخ
در نــتــيــجــه ايــن      .  رگــبــار بســتــنــد   

نفر کشته  ۳۰ وحشيگري در حدود 
. نفر مجـروح  ۲۰۰ شدند و بيش از 

ما اين جنايت ارتش مصر را قـويـاً   
کـنـيـم، بـه خـانـواده و              محکوم مي
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انـقـالبـات مـنـطــقـه مــعـرفـي کـنـنــد                  
بـگـذريــم، هـر انسـان آگـاه و شـريــف                  
مـيــدانـد کــه ايــن دولــتــهـا در کــنــار               

قرار گرفتند تا بتواننـد در    "  انقالبات"
درست در لحظـه  .  مقابلش قرار گيرند

ســـقـــوط ديـــکـــتـــاتـــورهـــاي مـــورد         
حمايتشان، پشتشان را خالـي کـردنـد      

ايـن  .  تا زير پاي کل نظام خالي نشـود 
يک تاکتيک حسابگرانه سيـاسـي بـود      
در خدمت استراتژي بقا نظام سرمايـه  

ــتــنــد امــا            .  داري ــا رف ــکــتــاتــوره دي
ديکتاتورها صرفا سـمـبـلـهـاي فـردي         
نظامي بودنـد کـه وجـودش و ادامـه             

نـان و    " حياتش منوط به پايمال کردن 
مـگـر   .  اسـت "  آزادي و حرمت انساني

نه اين است که ديکتاتورهاي منطقه، 
مديران سياسي اي بودند که در راس     
حکومتهاي سرمايه داري مـنـطـقـه،         
نقش مديريت دوشيدن ارزش اضـافـي   
از گرده طبقه کـارگـر مـنـطـقـه را بـه                
عهده داشتند؟ مگر نه ايـن اسـت کـه        
شغل اينـهـا سـازمـان دادن تـحـمـيـل               
رياضت اقتصادي بر کارگران بـود تـا       
سود سرمايه لطمه نخورد؟ کشـورهـا     
متـنـوع بـودنـد، ديـکـتـاتـورهـا فـرق                 
ميکردند، اما نظامها همه سـرمـايـه      
داري بودند و بخشي الينفک از نـظـام     

عصيانهايي که . سرمايه داري جهاني
در اين مناطق خود را در قالب خشـم    
و نفرت از ديکتاتورها نشان داد، در     
اصل عصيان عليه نظامهايي بـود و      
هسـت کــه بـا هـزار رشــتـه بــه بـانــک                   
جهاني، صندوق بـيـن الـمـلـلـي پـول،              
صدها نهاد بانکي و مـالـي جـهـانـي            

آن خطي کـه مـيـدان        .  متصل هستند
آزادي تهران و ميدان تحرير قـاهـره را       
به ميدان خـورشـد مـادريـد و  پـارک              
آزادي در مقابل وال اسـتـريـت وصـل           
ميکند، فقط و فـقـط يـک واقـعـيـت               

اينکه هم سرمايه داري جهانـي  .  است
است و هم مبارزه عليه سرمايه داري   

سـرمـايـه چـنـگـالـهـاي           .  جهاني اسـت 
چرکينش را بـر گـلـوي مـيـلـيـاردهـا                  
انسان در اقصي نقاط جهان فـرو بـرده     
ــم                   ــا انســان ه ــارده ــي ــل اســت و مــي
مصممند ايـن چـنـگـالـهـا را در هـم                  

جنبـشـهـاي اعـتـراضـي در           .  بشکنند
مراکز دول غرب و  جنبش اشغال وال   
استريت، جلوه هاي ديگري از جنبـش  

تهران و انقالبات تونس و  ۸۸ انقالبي 
است که اگر چه ويژگيهاي ... مصر و 

ــز                      ــد امــا در يــک چــي خــود را دارن
عصيان  عليه بربريتي کـه  :  مشترکند

سرمايه داري بر زندگـي مـردم حـاکـم         
عصيان عليه دنياي سراپا . کرده است

 . وارونه سرمايه داري
در پاييـن، بـه جـوانـب و جـلـوه هـاي                  

؛ " اشغال وال اسـتـريـت   " متنوع جنبش 
به ترکيب جـمـعـيـتـي، خـواسـتـه هـا،              

دقت ميکـنـيـم    ...  شعارها، روشها و 
تا به تصويري دقيق از  ايـن حـرکـت            

 . شورانگير تاريخي برسيم
 

 :  حرکتي خودجوش
يک تجمع چند صد نفره اوليه امروز به 

جنبـش اشـغـال      " جنبشي عظيم به نام 
. مــنــجــر شــده اســت       "  وال اســتــريــت   

جنبشـي کـه دهـهـا هـزار نـفـر را در                    
نيويـورک و صـدهـا هـزار نـفـر را در                   
صدها شهر آمريکا به تحرک واداشتـه  

اکتبر صدها  ۱۵ است و قرار است در 
ايـن  .  شهر در جهان را در بـر بـگـيـرد          

. فقط يک حقيـقـت را نشـان مـيـدهـد            
توده هاي لگدمال شـده جـان بـه لـب             
رسيده زير پاهاي نظام نابرابر سرمايـه  

و هـمـيـن      .  داري منتظر جرقه هستند
توده هاي تحت سـتـم، مـرکـز مـالـي             
جــهــان ســرمــايــه داري را بــه مــرکــز              

. اعتراض به اين نظام تبديل کرده انـد   
امروز، وال اسـتـريـت، ايـن تـجـسـم و              
تبلور ثروت و رفـاه و دزدي و فسـاد             
ــال                  ــه اشــغ ــه داري ب مــالــي ســرمــاي

قـربـانـيـان     .  قربانيانش در آمـده اسـت    
سرمايه داري آمـريـکـا، در جـنـبـش               

به معترضيـنـش   "  اشغال وال استريت" 
قربانيان سربلند کـرده  .  تبديل شده اند

 . اند
 

 !اکثريت متحد
به ترکيب جمعيت هزاران نـفـره نـگـاه         

اشـغـال وال     " در صف جـنـبـش        .  کنيد
چه کساني را ميبينيم؟ زيـر    " استريت

پاي آسمـانـخـراشـهـاي وال اسـتـريـت،             
امـروز  ( جايي که با يک چرخـش قـلـم        

الـبـتــه بــا يــک کـلــيـک در کــي بــورد                  
ثروتهاي نجومي در ميان ) کامپيوتر

ــشــود،                ــابــجــا مــي ــورس ج دالالن ب
انسانهايي جمع شـده انـد کـه بـه نـام                
ريـاضــت اقــتـصــادي، هـمــيـن ديــروز            
ماليـاتشـان را دمـکـراسـي آمـريـکـا               

باال کشيـد  ) دولت طبقه سرمايه دار(
و مستـقـيـمـا بـه حـلـقـوم بـانـکـهـا و                     
ــهــادهــاي مــالــي ريــخــت تــا از                     ن

کسـانـي   .  ورشکستگي نجاتشان دهد
جمع شده اند که کارشـان را از دسـت         
داده اند، خانه هايشان توسط بانکـهـا   
ــيــمــه                     ــاال کشــيــده شــده اســت، ب ب
بازنشستگـيـشـان در مـعـرض خـطـر               
است، از وام دانشجويي مـحـروم شـده      
اند، از بيمه بهداشت و درمان محـروم  

و  اينها کساني هستـنـد کـه      .  شده اند
درست در اوج بحـران مـالـي، در اوج          
تـبــلــيــغــات شــنــيــع دولــت کــه بــايــد             
کمربندها را سـفـت کـرد، در اخـبـار                
خوانده اند که مـديـران گـردن گـلـفـت             
همـيـن بـانـکـهـا و نـهـادهـاي مـالـي                    
ــه خــودشــان               ــي ب ــيــون مــزايــاي مــيــل

از امــکــانــات    .  اخــتــصــاص داده انــد     
اجتماعي و خوراک و سر پناه و حـمـل     
و نقل و درمان و بهداشت کارگران زده 
اند و درست در همان لحظه خـودشـان     
با جتهاي خصوصي بـازيـهـاي گـلـف          

 . سازمان داده اند
، دانشـجـويـان و        " اشغال وال استريت" 

جوانان نا اميد از آيـنـده را در کـنـار             
پيرزنان و پيرمردان بازنشسته اي کـه      
رنج و تالش سالهاي طـوالنـيـشـان بـه        
يغما رفته است در کنار هم قـرار داده    

اشغال وال استـريـت، جـمـعـيـت         .  است
عظيمي کـه بـه صـف ارتـش زخـيـره                 
بيکاران پرتاب ميشوند را با جمعيت 
عظيم کارگري که نگران از آينده شـان    

. هستند در کنار هـم قـرر داده اسـت           
رهبران اتحاديه هاي کراگري بـه ايـن     (

جنبش پيوستند و در سخنرانيهاشـان  
اعالم کردند که شما به ما راه را نشان 

مـعـلـوم کـرديـد کـه بـايـد بــه                 .  داديـد 
فضاي راديکال اعتـراض  . خيابان آمد

به نظم موجود، اتحاديه هاي کارگري 
نهادي شده آمريکا را هـم تـکـان داده        

اين خـبـر خـوبـي بـراي طـبـقـه                 .  است
کارگر آمريکاست که قرباني مستقيم 
تعرض چند دهه گذشته سرمايه بـوده    

اشغال وال استريـت، فـعـالـيـن        .)  است
شريف عليه جنگ ويـتـنـام، فـعـالـيـن          
جـنـبــش حـقــوق مـدنــي را در کـنــار                 
دختران و پسرانشان قرار داده است که 
ديروز به ميلـتـاريسـم سـرمـايـه داري           
آمريکا در عراق مـعـتـرض بـودنـد و            
امروز در مقابل مرکز مـالـي طـبـقـه          

جنبـش اشـغـال      .   حاکم بپا خاسته اند
وال استـريـت، آزاديـخـواهـان، بـرابـري            
طلبان، انساندوستان شريـف جـامـعـه       
آمريکا در مقابـل نـابـرابـري و فسـاد            

بــراي .  حـاکـم را مــتـحــد کــرده اســت            
اعتـراض بـه نـابـرابـري اقـتـصـادي و                 

تحقير اجتماعي و فساد سياسي، چـه  
مکـانـي بـهـتـر از مـرکـز مـالـي وال                    
استريت که سمـبـل و تـجـسـم مـالـي              
نظامـي اسـت کـه مـنـشـا هـمـه ايـن                    

 جنايات و فساد و نابرابري است؟ 
پالکاردهاي خود جـوش، شـعـارهـاي         

 راديکال  
هم شکل و هم مضمون پالکاردها در 
مقابل وال استريت جاي شکـي بـاقـي      
نميگذارد که ما اينجا با يک جـنـبـش    
اصيل توده اي، کـارگـري و راديـکـال         
مواجه هستيم که وضع موجود را بـه    

به هزاران پالکارد . چالش کشيده است
هـر  .  در دستان معترضين نگاه کنـيـد  

کس حرف دلش را با دسـتـخـط خـود       
روي مقوايي نوشته و به خيابان آورده   

معـلـوم نـيـسـت چـه تـعـداد از                 . است
شرکـت کـنـنـدگـان ايـن اعـتـراض بـا                  
مارکس و مانيفست آشـنـا هسـتـنـد،        
اما وقتي به شعارها دقت مـيـکـنـيـد      
انگار از مانيفست کمونيـسـت الـهـام       

 . گرفته اند
 
 سرمايه داري،  "

 "  جنايت سازمان يافته است
ــوده هــاي عــادي                     ــار را ت ــن شــع اي
زحمتکش در کشوري به دست گرفتـه  
انــد کــه ســالــهــاي طــوالنــي بــه نــام                
دمکراسي و آزادي فردي و فرصتهاي 
طاليي، محـصـول کـار و تـالـشـشـان              
توسط همان بانـکـداران و قـمـاربـازان          

. بيرحم بـورس بـه يـغـمـا رفـتـه اسـت                
ــام آزادي فــردي،                  ــه ن کشــوري کــه ب
سالهاي سال حلقه اي از ميلياردرها و 
بانکداران و سـيـاسـتـمـداران شـيـادي              
مثل ريگان و بوش و نـظـريـه پـردازان       
شيادتري مثل ميلتون فريدمن بـر آن    

در کشوري که در .  حکمراني کرده اند
عــيــن لــگــد مــال کــردن تــوده هــاي               
تهيدست، همچنان خود را مـظـهـر و        
تجسم فرصت هاي طاليي براي هـمـه     

مشـهـور   .   افراد بشر قالب زده اسـت     
است که مردم آمريکا، بيشتـر از هـر       
کشور سرمايه داري، تـحـت تـاثـيـر و          
تسلط افکار و تصويـر طـبـقـه حـاکـم           
هستند و بيشتر از هـر کشـور ديـگـر           

دقيـقـا بـه      .  غرب، غرق خرافه هستند
همين دليل، بلند کردن اين شـعـار در     
قلب مالي سـرمـايـه داري آمـريـکـا،             
نشانه اي از يـک زلـزـلـه سـيـاسـي در                  
افکار طبقـات مـحـروم عـلـيـه نـظـام               

مـعـتـرضـيـن بـه         .  سرمايه داري اسـت 
جنايت سازمانيـافـتـه کـاپـيـتـالـيـسـم             
شعارهاي ديگري هم در دست گرفـتـه   

اند حاکي از عمق نفرت طبقاتي عليه 
 : نظم نابرابر حاکم است

طمع کـمـپـانـيـهـا مسـاوي اسـت بـا                  "
ايـن يـک دهـن کـجـي            !"  فالکـت بشـر    

ــبــلــيــغــات                    آشــکــار در مــقــابــل ت
ايــدئــولــوگــهــاي راســت دون صــفــت           
ســرمــايـــه داري اســت کــه گــويـــا                   
کــمــپــانــيــهــاي ســرمــايــه داري رشــد           
اقتصادي و شغل و رفـاه بـه ارمـغـان             

 . مي آورند
آيـا مـن بشــر هســتـم يـا بـايــد پــول                   " 

يک طنز تلـخ عـلـيـه       "  بيشتري بسازم؟
اين حقيقت سرمايه داري کـه بشـر را       

بشر را وسـيلـه و       .  برده پول کرده است
يـک  .  پول را هـدف اعـالم کـرده اسـت          

خرده دالل بورس در مصاحـبـه اي بـا        
بي بي سي گفت که همه ميتواننـد از    
قـبــل بــحــران مــالــي پــول بسـازنــد و               
دالالن بورس هر شـب بـا رويـاي يـک             

چـه  !  بحران ديگر بـه خـواب مـيـرونـد         
کسي نـمـيـدانـد کـه روي ديـگـر ايـن                   
روياي دالالن، کابوس ميليون انسـان    
ديــگــر اســت کــه مــعــمــوال از درون              
بحرانها به عنوان توده  بـيـکـار و بـي         
سرپناه و گرسنه به خيابـانـهـا پـرتـاب        

حرف اين خـرده دالل بـيـان          .  ميشوند
ساده و بي شيله پيله افکـار و اعـمـال        
سالطين مالي وال استريت اسـت کـه       
آگاهانه و سازمانيافته بحران اعـتـبـار    

 . را خلق کردند ۲۰۰۸ سال 
ــيــازهــاي             "  ــه ن ــي، ن نــيــازهــاي انســان

ايـن اعـالم صـريـح ايـن            ":   کمپانيـهـا  
حقيقت است که در جامعـه سـرمـايـه       
داري، نيازهاي سرمايه در يـکـطـرف        
است و نـيـازهـاي انسـانـي در طـرف                 

اينها نميتـوانـنـد مـکـمـل هـم            .  ديگر
نياز سرمايه منوط به پايـمـال   .  باشند

ــي اســت                 ــازهــاي انســان ــي . کــردن  ن
نيازهاي انساني زماني تحقق مييابد 

 . که نياز سرمايه زير پا گذاشته شود
اين جامعه کـار نـمـيـکـنـد، بـيـايـيـد               "

 "! جامعه ديگري بسازيم
آنهايي که کـاپـيـتـالـيـسـم را جـنـايـت               
سازمان يافته اعالم مـيـکـنـنـد، حـق         
دارند اعالم کنند که کاپيتاليسم کـار    
نميکـنـد، بـيـايـيـد جـامـعـه ديـگـري                  

حق دارند در کنار اين شـعـار     .  بسازيم
ميليونرها زمـانشـان     " اعالم کنند که 

حـق دارنـد اعـالم        ".  پايان يافته اسـت 
حـق دارنـد     ".  مـردم، نـه سـود       " کننـد    

نابرابري اجتماعـي را     " اعالم کنند که 
حق دارند اعالم کنند ".  متوقف کنيد

١ از صفحه  !جنبش اشتغال وال استريت        

۳ صفحه   
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". تجاوز به بشريت را پايان دهيـد " که 
و البته خودشان دست به کار شده انـد    
تا تجاوز کاپيتاليـسـم بـه بشـريـت را            

 . پايان دهند
 
 "سرمايه داري را لغو کنيد"

جنبش اشـغـال وال اسـتـريـت بـا ايـن                  
شعار اعالم ميکند که به اين حقيقـت  
واقف است که تجاوز کاپيتاليـسـم بـه      
انسانيت نميتـوانـد در عـيـن حضـور            

جنبشـي کـه     . سرمايه داري پايان يابد
کاپيتاليسم را جنايت سازمان يـافـتـه      
اعالم ميکند؛ کاپيتاليسم را مـغـايـر      
بـا نــيـازهــاي انســانـي مــيـدانــد، آنــر               
مسبب فالکت بشر ميداند، مـجـبـور    
است استراتژي رهايـيـش را هـم لـغـو            

 . کاپيتاليسم اعالم کند
 
 جنگ با کارگران را  “

 “متوقف کنيد
اين خـطـاب بـه طـبـقـه سـرمـايـه دار                    
ميلياردر است که پيـش از بـحـرانـش         
شيره جان کارگران را مـي مـکـيـد و             
هنگام بحرانش، از طـريـق کـنـگـره و          
پارلمان و کـاخ سـفـيـد و هـمـه دم و                   
دستگاه دولتي به معيتشت کـارگـران   
هجوم بـرد تـا سـودآوري سـرمـايـه را               

اين  جنگي آشکار عـلـيـه      .  حفظ کند
. کار و معيشت طـبـقـه کـارگـر اسـت          

امروز کارگران و بيکاران و تهيدستان 
و له شدگان، اين جنگ را متقابال بـه    
مقابل يکي از سـنـگـرهـاي مـتـعـفـن             
ــه داري، مــرکــز مــالــي وال               ســرمــاي

جنبش اشـعـال     . " استريت  کشانده اند
، اين شـعـار را فـقـط بـه            " وال استريت

عنوان يک خواسته به ميان نـکـشـيـده     
با اشغال وال استريت جنـگ بـا     .  است

. سرمايه داران را شـروع کـرده اسـت             
دست بکار شده است تا جنگ عـلـيـه      

 . کارگران را خود متوقف کند
 
 "پليس ابزار ثروتمندان است"
بـا ايـن شـعـار         "  اشغال و ال اسـتـريـت   " 

عمق آگاهي طـبـقـاتـي اش را بـه رخ              
اعالم ميکند کـه مـيـدانـد         .  ميکشد

پليس که ظاهرا ابزار حـفـظ امـنـيـت          
جامعه اسـت، در واقـع  ابـزارطـبـقـه                 

ميداند که پليـس اصـلـي      . حاکم است
 . ترين سازمان سرکوب طبقاتي است

يک اعالم جـنـگ   " اشغال وال استريت"
متقابل عليه تعرض طبـقـه سـرمـايـه        
دار به معيشت نان و آزادي و حـرمـت   

جنـگـي کـه در جـريـان            .  جامعه است
اعتباري ابعاد وحشيانه -بحران مالي

همان پـلـيـس کـه         .  تري به خود گرفت
ظاهرا مسئول حفظ امنيـت جـامـعـه       

است، امروز با تمام نيرو مسـئـولـيـت     
حفظ امنيت وال استريت را به عـهـده     

توده هاي محروم، علـيـه   .  گرفته است
جــنـــايـــت  " کــاپـــيــتـــالــيـــســم، ايــن             

عصيـان کـرده انـد، بـه           "  سازمانيافته
مراکز سـازمـانـدهـي جـنـايـت عـلـيـه               
جامعه هجوم برده اند، و همچنـانـکـه    
انتظار ميرفت پلـيـس را بسـراغشـان         

پليس در همـيـن مـدت،      . فرستاده اند
با باتون و گاز فلفل و مشت و لـگـد،       
جانيان متمـرکـز در وال اسـتـريـت را              

و ايـن الـبـتـه اول         .  حفاظت کرده است
صحبت از جنـبـش اشـغـال       .  کار است

اين يعني چه؟ يعنـي  . کاخ سفيد است
اينکه جنبش اعتـراضـي مـيـخـواهـد         

يـک پـايـش      .  گامهاي بلندتري بر دارد
را بر گلوگاه مالي سـرمـايـه گـذاشـتـه         
است و پاي ديگرش را ميـخـواهـد بـر       

و .  گلوگاه سياسي سرمايه فـرود آورد   
آنگاه روشن است که بـا تـقـابـل تـمـام           
عيار تمام نهادهاي سرکوبگر سرمايه 

 . مواجه خواهد شد
 

 :  درصد ۱ درصد در مقابل  ۹۹ 
، اعـالم جــرم      " اشـغــال وال اســتـريــت      " 

اکثريت عـظـيـم جـامـعـه در مـقـابـل                
اعـالم جـرم     .  اقليـت مـفـتـخـور اسـت          

توليد کنندگان انـبـوه عـظـيـم ثـروت             
اجتماعي عليه اقليتي اسـت کـه ايـن        

. ثروت را به تملک خود در مـيـاورنـد       
درصد علـيـه جـنـايـت         ۹۹ اعالم جرم 

. ســازمــانــيــافــتــه يــک درصــد اســت           
يک درصد روي شانه هـاي    " شعارهاي 

 ۹۹ مـا    " ،   " من ثروتمـنـد شـده اسـت        
افتـخـار مـيـکـنـم         " ، " درصدي هستيم

، بر فـراز    " درصد هستم ۹۹ بخشي از 
سر انبوه جمعيت اشـغـال کـنـنـده وال            

اين جنبـش بـا     .  استريت موج ميزنند
اين شعارها، مضمون طبقاتي نبرد با 

اعـالم  .  وال استريت را اعالم ميـکـنـد   
ميکند کـه آن يـک در صـدي کـه در                 
برجهاي وال استريـت روي سـرنـوشـت         

 ۹۹ انسانها قمار ميکنند، بدون ايـن    
اعالم ميکند که . درصد هيچ هستند

. به قدرت عـظـيـم خـود واقـف اسـت              
جنبش اشغال وال استريت، که قـدرت    
عـددي خــود را بــه رخ اقــلــيــت دزد                
مفتخور ميکشد، با شـعـار ديـگـري         

 ۹۹ اعتماد بـه نـفـس سـيـاسـي ايـن                  
مــا : " درصـد را هـم اعـالم مـيــکـنـد              

بزرگتـر از آن هسـتـيـم کـه شـکـسـت                   
ــخــوريــم   ــن نــيــشــخــنــدي بــه             "!  ب اي

رجزخوانيهاي توخالـي مـديـران فـربـه          
شرکتهاي غول پيکر مالـي اسـت کـه        
روي دوش نحيف مـيـلـيـونـهـا انسـان          

فربه شده اند و در جريان بحران مالي، 
همراه با سياستمداران فاسد کنگـره و    
سنا و کاخ سفيد، چپ و راست اعـالم  
ميکردند که اين کمپانيها بزگتر از آن 

بـه زبـان     .  هستند که شکست بخورنـد 
آدميزاد، يعني سرنوشت کار و خانه و 

درصد به سرنوشت ايـن     ۹۹ معيشت 
کمپانيهاي عزيز گـره خـورده اسـت و          

. نـبـايـد گـذاشـت شـکـسـت بـخـورنــد                
جنبش اشـغـال وال اسـتـريـت بـا ايـن                  
شعار جواب شارالتنهاي وال استريـت  

و .  و حاميان سياسي اش را مـيـدهـد     
باالخره جنـبـشـي کـه ايـن چـنـيـن بـه                  

درصدي اش واقـف اسـت          ۹۹ قدرت 
حق دارد اين اعتماد به نفس سيـاسـي   
را به عزم سياسي تبديل کند و اعـالم    

 "! ما تسليم نميشويم"کند 
 

 مجمع عمومي  
ــت              "  ــري ــبــش اشــغــال وال اســت ــن ، " ج

تصميماتش را در مـجـمـع عـمـومـي           
آن سـنـتـي کـه در مـيـدان               .  ميگيـرد 

تحرير قاهره آغـاز شـد و در مـيـدان               
خورشـيـد مـادريـد ادامـه پـيـدا کـرد                 
امروز در مقابل وال استـريـت بـه يـک         
شکل روتين تصميم گيري تبديل شده 

مجمع عمومي امکان ميدهـد  .  است
که روحيه و فضا و راديکاليسم حاضر 
در مــيــان تـوده هــاي خشـمــگــيــن و               
مـعــتــرض در تصــمــيــمــات جــنــبــش          

مجمع عمومي جايي .  منعکس شود
بــراي مــذاکــرات پشــت پــرده بــاقــي             

مجمع عمـومـي، امـکـان       .  نميگذارد
ميدهد ابتکارات شگرف تـوده هـاي       
شرکت کننده به تصميمات مبتکرانه 

مجمع عـمـومـي    .  جنبش تبديل شود
توده هاي مـعـتـرض در خـيـابـان، بـه              
نحوي سمبليک در مـقـابـل مـجـامـع           
مافيايي پشت پرده مـيـلـيـونـرهـا  و             
حامـيـان سـيـاسـي شـان در دولـت و                  

مجمع عمومي، به . کنگره و سناست
عنوان محل علني آزادي بيـان، ابـراز     
وجــود ســيــاســي، دخــالــت فــعــال و              
مستقمم و هـمـه جـانـبـه در تصـمـيـم               
گيري عمال دارد معناي واقعي آزادي 
را در مقابـل کـاريـکـاتـوري از آزادي            

 ۹۹ . تحت نام دمکراسي قرار ميدهد
درصد دارند در مورد سرنوشت خـود    
در فضــاي بــاز و عــلــنــي تصــمــيــم                
ميگيرند و به اين ترتيب يک تـعـرض     
سياسي به دمکـراسـي پـارلـمـانـي راه           
مياندازند کـه عـمـال حـق و امـکـان                 

 ۹۹ تصميم گيري در مورد سرنوشت   
درصد را به دست معامالت سيـاسـي   
احزاب مختلف يک در صـدي حـاکـم          

 . ميسپارد
 

 "بلندگوي مردم"
 !در مقابل رسانه هاي حاکم 
، تا آنـجـا     " جنبش اشغال وال استريت"

که ممکن بـود تـوسـط رسـانـه هـاي               
رسمي و اصـلـي آمـريـکـا و  جـهـان                    
سرمايه داري يـا تـحـريـف شـد و يـا                   

فاکس نيوز، ايـن بـلـنـد         . بايکوت شد
گوي تـمـام عـيـار رذايـل سـيـاسـي و                 
ايدئولوژيک جناح راست طبقه حـاکـم     
آمريکا و دنياي سرمايه داري، هـمـان   

بـا  .  کاري را کرد که انتظارش ميرفت
تـحـريــف بــيـشــرمـانـه  ايــن جــنـبــش                
راديکال و انساني و با اين اراجيف بـه  

بـيـکـاره هـاي       :  سراغ اين جنبش رفت
هايي که حوصله شان سر رفته است و 
دارند در مـقـابـل وال اسـتـريـت حـال                

جـرالـدو ريـورا، مـجـري          ! ( ميکـنـنـد   
شبکه خبري فاکـس نـيـوز وقـتـي در            
ميان جمعيت آفتابي شد، بـا خشـم و       
نفرت معترضين روبرو شد و فـرار را        

فضـاي رسـانـه      .)  بر قرار تـرجـيـح داد     
ديگر هم در شروع اين جنبش، دسـت    

يـکـي از     .  کمي از فاکس نيوز نداشت
مخبرين امور مـالـي سـي ان ان، در            
روزهاي اول چشم به دوربين سي ان ان 
دوخت و علنان اين جنبش را مسخره 

در .  اما جهان عوض شده اسـت   .  کرد
مقابل رسانه هاي طبقه حاکم، رسانـه  
هــايــي کــه مــعــمــوال دســت هــمــان               
مـيــلـيــاردهـاي ول اســتـريــت هســت،            
اشغال کنندگان وال اسـتـريـت، مـثـل            
هـمـه جـنـبـشـهـا و انـقـالبـات جـهــان                    
معاصر دارند با رسانه هاي اجتماعي 

قدرت رسانه اي   .  ابراز وجود ميکنند
درصد مردم در تويتر و فيس بوک  ۹۹ 

و پيامهاي تلفني و غيره،  انـحـصـار        
رسانه اي طبقه حاکم را در هم کوبيده 

آنچيزي که امکان رسـانـه هـاي      . است
اجــتــمــاعــي را در خــدمــت جــنــبــش           
اعتراضي قرار ميدهد، فقط قدرت و   
امکانات و برد تکنولوژيک اين رسانه 

مســئلــه ايــن اســت کــه        .  هـا نــيــســت   
زمانيـکـه اقـلـيـت وال اسـتـريـتـي بـا                   
امکانات قدرتمند و گسترده و سـريـع   
اينترنت پول جابجا ميـکـنـنـد و پـول          
باال ميکشند؛ اشغـال کـنـنـدگـان وال          
استريت، اين اکثريت عظيم با هـمـيـن    
امکان، اعتراض جابجا مـيـکـنـنـد و        

تـعـداد   .  اعتراض سازمـان مـيـدهـنـد       
وسيع معترضين ضـربـدر امـکـانـات        
تکنولوژيک اينـتـرنـتـي، رسـانـه هـاي            
رسمي طبقه حاکم را به نحـوي مـوثـر      

 . خنثي کرده است
اشغال کنندگان وال استريت، به نحوي 
سمبليک دو ابتکار ديگر را هم به کار 
انداخته اند تا به اين بايـکـوت رسـانـه       

وال " روزنـامـه     .  اي دهن کجي کـنـنـد     

را "  اســتــريــت جــورنــال اشــغــال شــده          
منتشر کرده اند که اولين شـمـاره اش     

هــزار دســت بــدســت          ۵۰ بــا تــيــراژ      
شهردار ميلياردر نـيـويـورک      . ميشود

به اشغال کنندگان هشـدار داده اسـت       
که نميتوانند سيتسم بلنـدگـو داشـتـه       

اشغال کنندگان  معترض بلند . باشند
در مجامع . گوي مردم راه انداخته اند

عمومي و تجمـعـات وسـيـع، صـداي          
سخنرانان توسط مستمعين به گـوش    

هـر  .  توده هاي وسيع حاضـر مـيـرسـد      
جمله سخنران توسط حاضرين نزديـک  
به سخنران و با صـداي بـلـنـد تـکـرار             
ميشود و به گوش جمعيت دورتـر از      
سخنران مـيـرسـد و آنـهـا هـم تـکـرار                 
ميکنند و به گوش جـمـعـيـت دورتـر          

ميخواهند قدرت مردم را . ميرسانند
ميخواهند بگـويـنـد کـه       .  نشان دهند

جناب بلومبرگ، شـهـردار مـيـلـيـارد         
نـيـويـورک و پـلـيـس نـيـويـورک قــادر                  
نيستند با هيچ تـرفـنـدي صـداي ايـن          

 . جمعيت را خاموش کنند
 
انقالب غير قابل اجتناب است،  "

 ؟"چرا همين حاال نه
، بـا ايـن       " جنبش اشغال وال استريـت " 

فـقـط   .  شعار دارد حرف آخر را ميزنـد 
. نميگويد که انقالب گريزناپذير است

اگر فقط همين را ميگفت بايد دسـت  
روي دست ميگذاشـت و در انـتـظـار           

نه خيـر، ايـن     .  انقالب مگس ميپراند
جنبش ميگويد انقالب هـمـيـن حـال         

. الزم است وهمين حاال ممکـن اسـت    
انـقـالب   " نه تنها اين، بلکه ميگـويـد     

جهاني بزرگتر از آن است که شکـسـت   
بـاز هـم يـک نـيـشـخـنـد بـه                  "!  بخـورد 

سالطين مالي که خود را بزرگتر از آن 
 . ميدانند که شکست بخورند

 
 وال استريت را  "

 "  به ميدان تحرير تبديل کنيد
اشغال کنندگان وال اسـتـريـت بـا ايـن            

وصل کـردن    . شعار پيام روشني دارند
وال استريت به ميدان تحرير، سـرشـار     

. از معانـي سـيـاسـي راديـکـال اسـت             
ميدان تحرير مصر، سمبل سرنگونـي  
مـبــارک، ديـکــتــاتـور دســت نشــانــده           

. سرمايه داري آمريکا در مصر اسـت 
ظرافت قضيه اين است که طبقه حاکم 
آمــريــکــا وقــتــي قــدرت انــقــالب در            
ميدان تحريـر را رويـت کـرد سـريـعـا               
پشت اين ديکتاتور را خالـي کـرد تـا        
بتواند زير پاي انقالب مصر را خـالـي   

امروز همين طبقه حاکم در خود . کند
آمريکا با معترضيني مـواجـه اسـت        
که مبارزه شان را جـلـوه اي ديـگـر از           

. مبارزه در ميدان تـحـريـر مـيـدانـنـد           

۲ از صفحه   !جنبش اشتغال وال استريت                          

١٢ صفحه   



 4  ١٣٩٠مهر  ٢٢ انترناسيونال 

سـده  ( نفر در خمـيـنـي شـهـر           ۴ اعدام 
مهـر   ۲۰ در روز چهارشنبه )  اصفهان

صفحات ديگري بر پرونده جنايتي که 
خرداد در ايـن شـهـر انـجـام             ۴ در روز 

در آن روز جــمــعــي از            .  شــد، افــزود   
دوستان و بستگان در يکي از باغهاي 
خميني شهر دور هم جـمـع شـدنـد تـا            
سـاعـاتـي را در کــنـار هـم بـخـوشــي                  

مهماني با حمله يـک گـروه     .  بگذرانند
نفره مسلح صحنه شـکـل گـيـري        ۱۴ 

چـنـد نـفـر بـا لـبـاس              .  يک فاجعه شـد   
بسيج و نيروي انتظامي در را کوبيـده  
و وارد بـاغ شــدنـد و هــمـزمـان عــده                 
ديــگــري از ديــوارهــا بــه داخــل بــاغ              
ريختند و به شرکت کنندگـان در ايـن       

دسـت و پـاي       .  مهماني هجوم بـردنـد    
نفر بودند بسـتـه و در          ۸ مردان را که 

زنان را کـه    . داخل اتاقي زنداني کردند
نـفــر بــودنــد، بـازداشــت کــرده و بــا                  ۶ 

اتومبيل به محل ديگري منتقل نموده، 
آنــهــا را مــورد تــجــاوز قــرار دادنــد و               

بعد آنها را در خيـابـان رهـا      ساعاتي 
يکي از اين زنان حاملـه و    .   نمودند

 .در سن کودکي بوديکي ديگر از آنان 
خبر اين جنايت خيلي زود در خـمـيـنـي       
شهر، اصفهان و در همه ايران مـنـتـشـر       
شد و بدرستي نگاهها  و مـوج انـزجـار        

تـجـاوز هـمـواره       .  مردم متوجه رژيم شد
رژيـم بـراي ايـجـاد         يکي از حربه هاي 

ــه بــا                   ــقــابل ــرس و وحشــت و م ت
اعتراضات مردم و بي اعتنائي آنها 
به قوانين ارتجاعي اسـالمـي بـوده        

و بويژه در دو سال گذشتـه مـوارد     است 
اعـتـراضـات    .  مکرر آن افشا شده اسـت   

مردم بويژه در خميني شهـر رژيـم را بـه          
مردم از طريق پيـامـک   .  وحشت انداخت

هاي تلفني فراخوان برگزاري تـظـاهـرات    
خـرداد هـزاران نـفـر از              ۱۲ روز   . دادند

مردم در مقابل دادگستري اجتماع کرده 
و خواستـار دسـتـگـيـري عـامـالن ايـن               

خرداد نيز هزاران  ۲۲ روز . جنايت شدند
. نفر در مقابل فرمانداري اجتماع کردند

سخنان فـرمـانـدار کـه بـراي آرام کـردن               
مــردم مــي خــواســت ايــن جــنــايــت را             
الپوشاني کند با فرياد هـاي اعـتـراض        

مردم در شعار هاي خود . آميز قطع شد
عـوامـل رژيـم را مســبـب انـجــام ايــن                 

 . جنايت اعالم کردند
مقامات جمهوري اسالمي ناچار شدند 
اعالم کنند که براي دستگيري متهمـان  
اقدام خواهـد کـرد امـا در عـيـن حـال                 
قربانيان اين واقعه را نيز مقصر و مجرم 

دادستان خـمـيـنـي شـهـر         .  اعالم نمودند
بـرداشـتـن    " دليل حمله به مـهـمـانـي را           

پوشش هـاي اسـالمـي و بـا پـوشـشـي                
بسيار نادرست و در فضايي که نامحـرم  
در آن بوده است به رقص و پايکوبي مي 

امـام جـمـعـه       . "  اعـالم نـمـود     ."  پردازند
اگر اين خـانـمـهـا       : "  اصفهان اعالم کرد

حجاب داشتند مورد تجاوز قـرار نـمـي      
ابطحي عضو مجلس شـوراي    ". گرفتند

سر و : "  اسالمي در توضيح واقعه گفت
صداي اين مهماني به بيرون مي رسد و 
متهمان را تحريک مي کنند که بـدانـنـد    

." در آنجا چه اتفاقي در حال جريان است
رسـانـه   " او از انتشار خبر اين جنايـت و      

امام . شدن آن اظهار نارضايتي کرد" اي
البته آنها هم : " جمعه خميني شهر گفت

که مورد تجاوز قرار گرفته انـد هـم       
آدمـهــاي عــلـيــه الســالمـي نـبــوده            

با شراب خواري و رقـاصـي       ...  اند 
" يک عده ديگر را هم تحريک نمودند

و رئيس پـلـيـس آگـاهـي اصـفـهـان               
بر اساس تحقيقات : "  اعالم کرد که

و بررسي هاي پليس مشـخـص شـد      
درصـد     ۵۰ که قربانيان اين حادثـه    

در بروز آن مقصر هستند و اگر ايـن  
افراد موازيـن اخـالقـي را رعـايـت            

 ".کرده بودند اين اتفاق نمي افتاد
اين اظهار نظر ها به روشنـي نـقـش      
رژيم و اوباش آن را در انجام چـنـيـن    

شـواهـد   .  جنايـاتـي نشـان مـي داد          
ديگري نيز وجود دارد که حـاکـي از     
دخالت بسيج در انجام اين جـنـايـت    

با وجودي که از باغي که مـکـان     .  است
برگزاري مهماني بوده تصاوير متعددي 

اما هنوز از محـلـي   منتشر شده است، 
که زنان بـه آنـجـا بـرده شـده و مـورد                 
تجاوز قرار گرفته اند، هيچ اسمي برده 

گفته مـي شـود کـه ايـن             .  نشده است
محل از اماکن تمرکز بسيج و نيـروي  

بنـا بـه گـزارش هـاي           .  انتظامي است
انتشار يافته قربانيان اعالم کـرده انـد     

مـهـاجـم خـود را         "  اراذل و اوبـاش "که 

نيروي بسيج معرفي کرده و يکديـگـر   
را حاجي، سيد و بـرادر خـطـاب مـي           

اما آنچه که نـقـش جـمـهـوري          . کردند
اسالمي را در حمله به يـک مـهـمـانـي        
خصوصي و تجاوز برجسته مي کند، 
سـيــاســت ســرکــوبـگــرانــه رژيــم بــراي           
نابودي حق مـردم بـراي داشـتـن يـک              
زنـدگــي طــبــيـعــي، سـيــاســتـهــاي زن            
ستيـزانـه و دشـمـنـي آن بـا شـادي و                    

تجاوز هـاي    .  امنيت انسانها ها است
... خميني شهر، کاشمر، گلسـتـان و       

حـتـي اگـر بـطـور مسـتــقـيـم تـوســط                  
مزدوران جـمـهـوري اسـالمـي انـجـام              
نشده باشد، اما موجه نشان دادن ايـن  
اعــمــال و در مــوارد بســيــار صــدور             
فرمان براي انجام آنها، رژيم را بعنوان 
متهم اصلي ايـن فـجـايـع نشـان مـي               

 . دهد
جمهوري اسالمي براي خاموش کردن 
اعتراضات و براي سرپوش گـذاشـتـن      
بر ابعاد جنايت خميني شـهـر، چـهـار         

اعدام يک نفر ديگـر  .  نفر را اعدام کرد
نيز در ديوان عـالـي اسـالمـي مـورد            

تجـاوز بـا قـتـل عـمـد             .   بررسي است
دولتي پاسخ گرفت در حالـي کـه ايـن        
هر دو پديده ناشي از حکومت جهل و 

اما اين پايـان  .  جنايت بر جامعه است
ماجرا نيست، اين پرونده نيز بـايـد در     
دادگاهي ديـگـر مـورد بـررسـي قـرار             

دادگاهي که مشروعيت خود .  بگيرد
را نه از قوانين عصر حجري اسـالمـي   
بلکه از خواست انقـالبـي مـردم بـراي         
برقراري يک جـامـعـه انسـانـي خـوهـد            

 .*گرفت
پرونده اي جديد از 
تروريسم جمهوری 

 اسالمی

روز سه شنبه وزير دادگستري آمريکا 
اعالم کرد کـه فـردي بـنـام مـنـصـور                
ارباب سيار را بـه اتـهـام تـدارک تـرور            
سفير عربستان در آمريکا دسـتـگـيـر       

در همين رابـطـه نـام فـرد           .  کرده است
ديگري به نام غـالم شـکـوري سـاکـن            
ايران نيز به عنوان همدست او در ايـن    

ايــن دو فــرد     .  تـوطـئـه اعـالم گــرديـد         
بعنوان ماموران نيروي قدس وابسـتـه   

. به سپاه پاسداران مـعـرفـي گـرديـدنـد        
اريک هولدر اعالم کرد که اين شـبـکـه    
ترور وابستـه بـه جـمـهـوري اسـالمـي              
قصد بمب گذاري در سفارتخانه هـاي    

اسرائيل و عـربسـتـان را نـيـز داشـتـه                
به گفته او شخص دستگير شده . است

به دست داشتن در طرح ترور اعتـراف  
کرده و اطالعات زيادي در خصـوص      
نقش مقامات جمهوري اسـالمـي در     

 . اين طرح داده است
بدنبال انتـشـار ايـن خـبـر وزيـر امـور                
خارجه آمريکا گفت کـه آمـريـکـا بـا            

منزوي ساختـن  " همپيمانان خود براي 
در عرصه بـيـن الـمـلـلـي         "  بيشتر ايران

دولت آمـريـکـا      . مشورت خواهد کرد
همچنين شرکت هواپيـمـائـي مـاهـان        
اير را بخاطر روابط نزديک، همـکـاري   
و مـعـامـالت آن بـا سـپـاه پـاسـداران                 

نـفـر ديـگـر از            ۴ تحـريـم کـرد و نـام             
فرماندهان سپاه و يک نفر از مقامات 
رژيم را به ليست تحريم خـود اضـافـه        

 . کرد
معاون باراک اوباما در مصـاحـبـه اي      

اين اقدام وحشتناکي است : اعالم کرد
و ايران بايد پاسخگوي اقدامات خود 

حکومت عربستان بـالفـاصـلـه       .  باشد
نسبت به اين خبر واکنش نشان داد و   
سعود الـفـيـصـل وزيـر امـور خـارجـه               
ــد                  ــاي ــران ب ــه اي ــت ک ــان گــف عــربســت

او در   .  پاسخگوي اقـدام خـود بـاشـد          
پاسخ خبرنگاران اعالم کرد که ما در   
برابر فشار ايران تسليم نخواهيم شد و 
هر اقدامي که آنها عـلـيـه مـا انـجـام             
دهند با پاسخ عربستان روبرو خواهـد  

 . شد
مقامات جمهوري اسالمي اتهامـات  
آمريکا و عربستان را رد کرده و آن را   
نمايش مضحک، سـاخـتـگـي، رفـتـار         
هاي نخ نما و سنـاريـوسـازي بـا       
اهداف تفرقه افکنـانـه از سـوي        
دشــمــنــان اســالم و مــنــطــقــه،            

تدارک و انجام عمليات . ناميدند
تـروريســتـي تــوسـط جـمــهــوري          
اسالمي امر تازه و ناشناخته اي 

از پـايـه هـاي        ترور يـکـي       .  نيست
بــجــز .  حـکــومــت و بـقــاي رژيــم اســت           

سرکوب مستقيـم مـردم و مـخـالـفـيـن              
سياسي، تاکنون صد ها مورد از تـرور      
مخالفان سـيـاسـي در داخـل و خـارج                

و از جمله در آمريکا افشـا و      کشور 
دخالت مستقيم مقامات جمـهـوري   

تعدادي از . اسالمي ثابت شده است
مقامات جمهوري اسالمي به خاطر 
رهبـري عـمـلـيـات تـروريسـتـي در               
دادگاههـاي بـيـن الـمـلـلـي مـجـرم                 
شناخته شده و تحت تـعـقـيـب قـرار        

پرونده هاي فـراوانـي از قـاچـاق           .  دارند
اسلحه، پولشويي، قاچاق مواد مخدر و 
ســايــر جــرائــم تــوســط رژيــم ايــران در              

. کشورهاي مختلف جهـان وجـود دارد      
هر کدام از اين موارد مي تواند دليـلـي   
باشـد تـا سـايـر دولـتـهـا از بـرسـمـيـت                      
شناختن جمهـوري اسـالمـي خـودداري         
کرده و بعنوان يک رژيم جنايتکار بـا آن    

تـدارک تـرور سـفـيـر          .  قطع ارتباط کنند
عربستان در آمـريـکـا نـيـز مـي تـوانـد               
واقعيت داشته باشد، اما مطـرح کـردن     
آن از طرف دولت آمريکا و فشار آوردن   
به جمهوري اسالمي را مي توان نـاشـي   
از تـمـايـل آمـريـکـا بـراي فشـار آوردن                 

. بيشتر به رژيم و رام کـردن آن، دانسـت      
دولت آمـريـکـا بـخـوبـي مـي دانـد کـه                  
جمهوري اسالمي مورد انزجار و نـفـرت   
مردمي است که هر لحظه ممکن اسـت  
براي پائين کشيدن حکومت به خيابانها 

بحران عميق اقتصادي و شکاف . بريزند
هاي درون حکومتي بيشتر از هر زمان 
ديگري است و فرصت مـنـاسـبـي بـراي          

. گرفتن امتياز و مهار زدن به آن اسـت     
گزينه دخالت نظامي هم هر چند بسيار 
دور و بعيد بنظر مي رسد اما آمريکا و 
متحدانش امکان استفاده از ايـن ابـزار       
را کنار نگذاشته انـد و کشـف شـبـکـه              
تروريستي  رژيـم، مـي تـوانـد در ايـن                  

 . راستا موثر باشد
بـا وجـود صـدهـا هــزار مـورد اعــدام،                
سنگسار، شکنجه و زندان، پرونده هـاي  
متعدد ترور، زن ستيزي قانوني، پرونـده  
هاي بيشمار دزدي و غـارتـگـري سـران         
رژيم و نقض ابتدائي ترين اصول حـقـوق   
بشر هنـوز جـمـهـوري اسـالمـي مـورد              

تحريم . پذيرش مجامع بين المللي است
و جنگ نتوانسته اند ذره اي از تـوحـش     

تنها راه نجات بشريت . اين رژيم کم کند
از شر اين رژيم جنايتـکـار، سـرنـگـونـي         

کافـي  . اين رژيم توسط مردم ايران است
ــراي            ــه ب ــن         اســت ک ــد مــاه اي ــن چ

جمهوري اسـالمـي از مـجـامـع          
بين المللي طـرد شـود و سـايـر           
دولت ها روابط ديپلماتيک خود 
را با آن قطع کنند تـا بـا اولـيـن         
خيزش مردم ايران بسـاط آن از        

تـروريسـم   .  کره زمين جمع شـود   
جمهوري اسالمي بـيـش از هـر          
چيز مـتـوجـه مـردم ايـران بـوده             
است و بجز آنها نيروي ديـگـري     
نمي تواند با اين تروريسم مقابله 

جنبش سرنگـونـي طـلـبـي        .  کند
ــهــاي                ــت ــردم ايــران و خــواس م
آزاديخواهانه و برابـري طـلـبـانـه        

بيش از هر زمـان ديـگـري        آنها بايد 
 .*مورد حمايت جهانيان قرار گيرد

 بازتاب هفته

 !اساس سوسياليسم انسان است

 تجاوز و قتل
 عمد دولتي 

 بهروز مهر آبادي

 

 بهروز مهر آبادي
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 ادامه اعتراضات،  : سوريه
 !ادامه سرکوب و کشتار

اکتبر مـخـالـفـان        ۱۲ روز چهارشنبه  
رژيـم اسـد اعـالم کـردنـد کـه ازآغــاز                 
اعتراضات از هشت ماه پيش تاکنون 

نفر توسط نيروهـاي   ۳۷۵۰ نزديک به 
فـقـط   .   امنيتي سوريه کشته شده اند

نفر کشته شـده     ۱۱۳۹ در شهرحمص 
شهر حمص در کـنـار شـهـرهـاي            .  اند

حماه و درعـا از کـانـونـهـاي اصـلـي                  
 .انقالب سوريه هستند

در هفته اي که گذشت تـظـاهـراتـهـا و        
اعتراضات سراسري و گسترده مـردم    

 ۷ روز جـمـعـه        .  سوريه ادامـه داشـت      
اکتبر تظاهراتهاي بزرگي در شهرهاي 
حمص، ادلب، حماه، درعا، انحل برپا 

در اين تظاهرات هـا کـه بـعـد از           . شد
وتوي قعطنامه محکوميت رژيم اسد 
در شوراي امنيت سازمان ملل انجام 
شد، مردم بر عـلـيـه روسـيـه و چـيـن                
شعارداده و پرچمهاي اين کشورهـا را    
به نشانـه اعـتـراض بـه حـمـايـت ايـن                 
دوکشــور از رژيــم اســد بــه آتـــش                    

نــيــروهــاي امــنــيــتــي بــا         .  کشــيــدنــد 
وحشيگري تمام به تظاهـرتـهـا حـملـه        

. نـفـر را کشـتـنـد            ۷۰ کرده و بيش از 
نـفـر      ۵۰ فقط در شهر انخل نزديک به 

. کشته  و صدها نفر زخمـي شـده انـد       
هواپيما هاي ارتـش شـهـر حـمـص و              
حومه آن را بمباران کرده و نـيـروهـاي      
امنيتـي در مـعـيـت بـانـدهـاي تـرور                 
دولـتــي وارد شـهــر شــده و اقـدام بــه                 
دستگيـري و کشـتـارگسـتـرده مـردم              

 . نموده اند
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هـفـتـه      
اي که گذشت در شـهـرهـاي عـفـريـن،         
کوباني در حومه حلـب، عـامـودا در        
استان حسکه و قـنـيـنـص در اسـتـان             
ساحلي الذقيه، بـا وجـود مـحـاصـره            
شديد تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                
حـکــومــت نــظــامـي، تــظــاهــراتــهــاي         

جــوانــان .  گسـتــرده اي بـر پـا گــرديـد             
معترض در شهر الدرباسيه در اسـتـان   
حسکه مجسمه بشار اسد را در شـهـر   

 .عامودا به زير  کشيدند
در ادامه سياست محاصره شهرهـا و    
سرکوب مردم، نيروهاي امنـيـتـي بـه       

دو منطقه المزراب و جبرين در حومه 
حماه يورش برده تعدادي را کشـتـه و         

خبرگزاري آلمـان روز    .  زخمي کرده اند
اکتبر گزارش داد که از    ۱۱ سه شنبه 

روز دوشنبه تا عصر روز سه شنبه  در 
نـفـر      ۱۴۴ نفر کشته و  ۹ شهر حمص 

در اعتراضـاتـي کـه      .  اند دستگير شده
در حمايت از مردم حمص و حمـاه در    
حـومـه دمشـق روز جــمـعـه گـذشـتــه                

در . نفر کشته شده اند ۳ برگزار گرديد 
همين حال رژيم بيـشـتـريـن نـيـروهـاي          
نظامي و عوامل امنيتـي و انـواع و         
اقسـام بـانـدهــا و دار و دسـتـه هــاي                  
ترورش را در دمشـق مسـتـقـر کـرده            

ماه است کـه عـمـال         ۵ بيش از .  است
در دمشق حکومت نـظـامـي بـرقـرار          

 .است
آمريکا وبرخي کشورهاي اروپا فشـار  
و تحريم هاي رژيم اسد را تشديد کرده 

نشــســت هــا و گــفــتــگــوهــاي             .  انــد
مخالـفـان رژيـم اسـد از طـيـف هـاي                  

طـرح  " مختلف نيز بـراي رسـيـدن بـه             
در باره نحـوه و چـگـونـگـي          "  مشترک

سازمانـدهـي انـقـالب ادامـه داشـتـه               
در اين گفتگوها فشار انـقـالب   .  است

مـردم بـه خـوبـي اثـراتـش را بـر ايــن                    
جــريــانــات .  نــيــروهــا گــذاشــتــه اســت      

و بخشا شخصيتـهـا و     " اصالح طلب"
عوامل سابق رژيم تمام تالـشـشـان را      
به کار گرفته اند تـا بـلـکـه هـژمـونـي            

اعـتـراضـات    " خودشان که اسـتـراتـژي      
مسالمت آميز همزمان با گفتـگـو بـا      

مي باشد، را بر انقالب مردم و   "  رژيم
نيروهاي راديکال دخيل در مـبـارزات   

براساس آخرين اخبـار  .  تحميل نمايند
سياست اين نيروهـا مـوفـق نـبـوده و            
مردم در تظاهراتهايي که در روزهـاي  
اخير برگزار گرديد، اعالم کـردنـد کـه        
هر گونه مذاکره و گفتگو بـا رژيـم را       
رد کرده و خواهان سرنگوني رژيم مي 

ــد   ــاشــن ــن حــال            .  ب ــي ــم حــزب  " در ه
که مثل همـتـايـش    " کمونيست سوريه

يعني حزب توده ايران هيچ ربـطـي بـه      
کمونيسـم و آزاديـخـواهـي و بـرابـري               
طلبي ندارد و مخالف سرنگوني اسـد  
مي باشد، از اقدام روسيه در استفـاده  
از حق وتوي اين کشور براي رد کـردن     
قطعنامه محکوميت رژيـم اسـد در         

. کرده اسـت "  قدرداني"شوراي امنيت 
در حــمــايــت از اعــتــراضــات مــردم             
مــخــالـــفــان رژيــم اســد در اروپـــا                    

هـاي     تظاهراتهايي در برابر سفارتخانه
رژيم سوريه در کشورهاي بـريـتـانـيـا،        

. سوئيس، بلژيک و آلمان بـرپـا کـردنـد      
در برلين تطاهر کنندگان موفق شدند 
وارد محوطه  سفـارت شـده و پـرچـم           

 رژيم اسد را پائين بکشند

 
تحريکات براي ايجاد  : مصر

 !جنگهاي مذهبي
در هفته گذشته گـروهـهـاي مـذهـبـي         
اسالمگرا و مسيحي به بهانه حمله به 
يک کـلـيـسـا و مسـجـد بـه جـان هـم                      

دولت نظاميان در شـهـرهـاي    .  افتادند
قاهـره و اسـکـنـدريـه در حـمـايـت از                   
اسالمگرايان به تظاهر کنندگان حمله 

صحنه هاي حمله زره پوش ها به . برد
غير نظاميان اعتراضات مردم جهـان  

. را بر عليه رژيـم مصـر بـرانـگـيـخـت           
ارتش عمال وظيفه دامن زدن به نـزاع    
هاي مذهبي و قـومـي را بـر عـهـده                
گرفته است تا به بهانه  جلـوگـيـري از      

، قـدرت و اخـتـيـارات           " هرج و مـرج " 
تامين "خود را افزايش داده و به بهانه 

، نيروهاي انقالب و   " امنيت و وحدت
مردم معترض و ناراضي را سـرکـوب   

بيشتر نيروهاي راديـکـال مصـر      . کند
وقايع اخير را نتيجه تحريکات دولـت  
و باندهايي از رژيم سـابـق دانسـتـه و           
نظاميان را مسئـول ايـن وقـايـع مـي            

بر اساس گزارش هـاي رسـمـي        . دانند
نفر از تظاهـر کـنـنـدگـان تـوسـط             ۲۶ 

نيروهاي ارتش کشته شـده و صـدهـا          
مـهـر      ۱۹ روز   .  نفر زخـمـي شـده انـد        

معاون نخست وزير مصـر کـه پسـت          
وزارت دارايـــي را هـــم داشـــت در                 
اعتراض به حمله ارتش بـه مـردم، از         

احــزاب، .  سـمــت خــود اســتــعــفـا داد         
سـازمـانـهــا و نــيـروهـاي راديـکـال و                
انـقـالبـي ايـن تـحـرکـات و جـنـايــات                  
مذهبـي را مـحـکـوم کـرده و دولـت                 
نظاميان را مسئول اين اتفاقات مـي    

خطر کشاندن انـقـالب نـاتـمـام          . دانند
مردم به درگيريهاي مذهبي و قومـي  

نيروهاي انقالب . در مصر وجود دارد
بايد با درايـت و روشـنـگـري بـه ايـن                 
موضوع برخورد کرده و راه هر گـونـه     
استفاده نظـامـيـان و نـيـروهـاي ضـد              
انقالب از اين تحرکات را براي پـايـان     
دادن به انقالب مردم، بسته و راه حـل  

 .خود را ارائه دهند
 

تظاهرات هاي گسترده در  : يمن
 !صنعا و وعده هاي ديکتاتور

در هفته گذشته صالح ديکتاتور يمـن  
يک بار ديگر در تلويزيون حـکـومـتـي     
ظاهر شده و اعالم کرد کـه در آيـنـده          
نـزديـک قصــد دارد از قــدرت کـنــاره              

اين در حـالـي اسـت کـه           .  گيري نمايد
وي دو هفته قبل تهديد کرده بـود کـه     

آن زمان در واکنـش بـه     .  نخواهد رفت
اين اظهارات صالح صدها هـزار نـفـر      
هر روز در شـهـرهـاي مـخـتـلـف ايـن                 
کشــور دســت بــه تــظــاهــرات زده و               

ارتـش  .  خواهان بـرکـنـاري وي شـدنـد         

 

 تحوالت منطقه
 !در يک نگاه 

 مدرسه يا اندروني
 و زندان 

محرم سازي مدارس دخترانه به شيوه "
عنوان مناسبي اسـت  "  حياط اندروني

که سايت خبر آنـاليـن بـراي تـوضـيـح           
سياست جمهوري اسالمي در مدارس 

خبرنگار ايـن  . دخترانه بکار برده است
اين طرح با هـدف    : " سايت مي نويسد

استتار مدارس دخترانه در تمـام دوره    
هاي تحصيلي به اندرونـي و بـيـرونـي         
خانه هاي قديـمـي شـبـاهـت دارد کـه             
محور را بر رفـاه حـال زنـان انـدرونـي              
قرار مي داد و مدارس حياط مـحـور     
هم با هدف مشابهي قرار است به رفاه 
بيشتر دختران دانش آموز در ورزش و 
جست و خيز بدون مـانـتـو و مـقـنـعـه            

ايـن عـنـوان بـه خـوبـي             ."  منجر شـود 
سياست قرون وسطائي و ضد زن رژيـم  

هر چند که ممـکـن   .  را نشان مي دهد
است در زير سايه حکومـت اسـالمـي      
معدودي از آيت اله هاي بـازمـانـده از      
دوران دايناسور ها هنوز در بيت خـود  
اندروني و بيروني داشته و اهـل بـيـت        

در درون اندروني با رفـاه    "  آزادانه" آنها 
بسر برده و به جست و خـيـز مشـغـول         
باشند، اما در جامعه متـمـدن امـروز      
ــزادگــان،                 ــدگــي شــاه ــحــوه زن ــن ن اي
آخوندهاي پولدار و داروغه هاي چـنـد   
صد سال قبل را فـقـط مـي تـوان در               

 .داستانها و روايت ها خواند و شنيد
جدا سازي جنسي، کشيدن پـرده هـاي     
برزنتي ضخـيـم در مـقـابـل مـدارس،             
نصــب دوربــيــن هــاي مــدار بســتــه،             
ــج و ســازمــان                ــدهــي بســي ســازمــان
جاسوسـي، مـربـي پـرورشـي، کـالس              
هاي قرآن و نـهـج الـبـالغـه، بـرپـايـي                 
جشن تکليـف، جـدا سـازي جـنـسـي،             
شالق و زندان و انواع مختـلـف شـيـوه       
هـاي تـحـمـيـل قـوانـيـن اسـالمـي بــه                   
کودکان و نوجوانان  و بويژه دخـتـران،     

ســال    ۳۱ نـتـوانســتـه اسـت در طــول             
حکومت اسـالمـي، تـاثـيـري داشـتـه              

تبديل مدارس به زندانهايي کـه  .  باشد
تماس دانش آموزان را با دنياي خـارج  
قطع کند آخـريـن شـيـوه اي اسـت کـه               
ذهن متحجر سران جمهوري اسـالمـي   

 . توانسته است ابداع کند
شهريور هزينه طرح  ۲۴ روزنامه شرق 

تبديل مدارس دخـتـرانـه بـه زنـدان را              
در .  ميليارد تومان اعـالم کـرد     ۸۰۰ 

حالي که گزارشات مختلف مـنـتـشـر       
شده در رسـانـه هـاي مـجـاز خـبـر از                  

تشکيل کـالس هـاي درس مـنـاطـق              
روستائي در آغل هاي مـتـروک، کـپـر         
ها و حتي روي تخته سـنـگ هـا مـي         
دهد و بر اساس گزارش روزنامه شـرق  

در صد مدارس فاقد شرايـط    ۴۰ بيش از 
ايمني هستند، سرمايه گذاري رژيـم بـراي     

را مـيـتـوان      "  مـحـرم سـازي     " اجراي طـرح    
کافي است بـه    .  بيانگر هراس رژيم دانست

سايت ها و صفحات اينتـرنـتـي مـراجـعـه         
کنيم تـا بـبـيـنـيـم چـنـد دقـيـقـه غـيـبـت                       
جاسوسان و مزدوران رژيم کافي اسـت کـه     
دختران دانش آمـوز حـجـاب خـود را بـه                
کـنـاري انـداخـتـه و در مـقـابـل چشـمــان                    
وحشتزده خامنه اي در درون قاب عـکـس     
روي ديوار کالس، بسـاط رقـص و بـزن و            
بکوب راه مي اندازند و فيلم آن را براي پـر  
بيننده ترين سايت هـاي ايـنـتـرنـتـي مـي              

هـمـه مـردم دنـيـا نشـان             فرستند تا بـه    
دهند که کمترين ارزشي براي قـوانـيـن    

فـقـط کـافـي       .  اسالمي قائل نيسـتـنـد   
است که چند دقيقه ابزار سرکوب رژيم 
از کار بيفتـد تـا دانـش آمـوزان هـمـه               
ديوارهاي جدا سازي جنسي را در هـم    
بشـکـنـنـد و صـحـنـه هـاي پـرشـوري                   

چـهـارشـنـبـه      " و   "  آب بـازي   " همـچـون     
حضور گسـتـرده   .  بوجود آورند" سوري

دانش آموزان در تـظـاهـرات هـاي دو           
سال اخير خود مي تواند دليل ديگري 
براي بيشـتـر مـحـدود کـردن مـدارس             

 .دخترانه باشد
جمهوري اسالمي اين طرح ارتجـاعـي   

" شــاداب ســازي مــدارس        " خــود را       
اما دانـش آمـوزان ايـن          .  ناميده است

مدارس همانقدر مي توانند شاداب و 
در رفاه باشـنـد کـه زنـان در انـدرونـي               
هاي شيوخ و تجـار و داروغـه هـا در            

مـحـبـوس کـردن       .  چند صد سال قـبـل  
زنان در درون اندروني ها، در چند صد 
سـال گـذشـتـه نـتـوانسـت مـانـع بـروز                   
جنبش  هاي آزاديخواهـانـه و بـرابـري         
طلبانه زنان شود و ديوارهاي اندرونـي  

در زمـانـي کـه        .  ها در هم کوبيده شـد 
اين جنبش ها به اوج خود رسيده و بـه  
موفقيت هاي بزرگي در سراسر جـهـان   
دست يافتـه انـد ديـوارهـاي انـدرونـي             
هـاي جـمـهـوري اسـالمـي مـقـاومـت                
چنداني نمي توانند داشته باشند، آنهم 
در صورتي که رژيم امکان ساخـت آن    

طرح محبوس کردن دختـران  .  را بيابد
دانش آموز فقط مي تواند دست و پـا  
زدن هاي مذبوحانه يک رژيم متالشـي  
را نشان دهد که حتي از حضور آزادانه 
دانش آموزان در جـامـعـه بـه وحشـت          

 .*مي افتد

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي
 محمد شکوهي
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عمال دو شقه شده اسـت، بـخـشـي بـه          
مردم پيوسته و بـخـشـي هـم از رژيـم            

تظـاهـراتـهـا هـر روز          .  دفاع مي کنند
در بخش هايي از کشـور      .  ادامه دارد

احزاب و دار و دسته هاي اسالمگرا و 
. بخشا تروريست وارد جنگ شده انـد   

اما ايـن گـروهـهـا عـمـال در مـقـابـل                  
خواست هاي آزاديخواهانـه و بـرابـري        

در اين ميـان  .  طلبانه مردم قرار دارند
در "  مبارزه با تروريسـم " رژيم به بهانه 

اين قسمت از يمن عمال جنگي تـمـام     
عيار را بـر عـلـيـه مـردم آغـاز کـرده                  

يمن عمال درگير جنگ داخلـي  .  است
ــت     ــراي          .  شـــده اسـ ــري بـ ــطـ ــن خـ ايـ

اعتراضات مردم و مبارزه آنهـا بـراي     
. به زير کشيدن رژيم صالح مي بـاشـد  

سياست آمريکا و غرب در برخورد به 
اعتراضات برعليه رژيم يمن، سکوت 

بـر اسـاس     .  رضايت آميز مـي بـاشـد       
آخرين آمار اعالم شده تاکنون بيش از 

نفر از مـردم در تـظـاهـراتـهـاي              ۵۰۰ 
مختلف در چند ماه گـذشـتـه در ايـن         

 .کشور کشته شده اند
 

 :اردن
 !تظاهرات بر عليه فساد و دولت

در هفته گذشته بعد از مدتها سکون، 
امان پـايـتـخـت اردن شـاهـد بـرپـايـي                

. تظاهرات بزرگ بر عـلـيـه رژيـم بـود           
تظاهر کنندگان اعالم کردند که وعده 
هاي شاه اردن عملي نشـده، گـرانـي و        
فقر در کنار فساد گسترده حکومـت،  

. دمـار از روزگـار مــردم آورده اســت            
تظاهر کنـنـدگـان خـواهـان بـرکـنـاري             
نخست وزيـر و بـرخـي از مـقـامـات                 

بــرگــزار .  ديــگــر حــکــومــت هســتــنــد      
کنندگان براي روزهاي آينده نيز اعالم 

 .تظاهرات کرده اند
 

 !جنگ ادامه دارد:ليبي
نيروهاي دولت انتقالي نزديک بـه يـک     
ماه است که براي تصرف شهـر سـرت     

در هـفـتـه      .  زادگاه قدافي مي جنگنـد 
اي که گذشت درگيريها کماکان ادامه 

شهر سـرت دژ نـظـامـي         .  داشته است
قدافي و نيروهاي مزدور و هـوادار او      

در منطقه بني وليد نيز جـنـگ   .  است
مخالفان هر روز خـبـر از       .  ادامه دارد

پيشرويهايي مي دهـنـد و لـي هـنـوز            
نتوانسته اند شهر سرت را بـه تصـرف     
خود در بياورند اما پيشروهاي زيادي 

مـهـر يـکـي از            ۲۱ روز   .  داشتـه انـد    
پسران قذافي در اين شـهـر دسـتـگـيـر           

در اين ميان وضعيت زنـدگـي و       .  شد
گذران و معيشت مردم با مشـکـالت   

کـمـبـود دارو،      .  جدي روبرو مي باشد
پزشک براي مـداواي هـزاران زخـمـي،           
کمبود امکانات  رفاهي، زنـدگـي را       

بـر  .  براي مردم سخت تـر کـرده اسـت         
اساس آخرين آمار اعالم شده از طرف 

هزار نفر در  ۵۰ دولت انتقالي بيش از 
طول چند ماه گذشته کشته و هـزاران      

 .*نفر زخمي شده اند
جناب سروان "

کي اينجا   تا
 !"هستيد

دو ماه پيش، در رسانه هاي حکومت 
تصاويري منتشر شد که نشان ميـداد  

در عمليات کماندويي " پليس فداکار"
، جفت پا رفتـه انـد     " عمليات راپل" با 

روي ديشهاي ماهواره اي و آنـرا لـه و       

در تصـاويـر ديـگـر         .  لورده سـاخـتـنـد      
ديشها که اسـبـاب شـيـطـان مـعـرفـي             
شدند از وسطه تا شده اند و يا پـلـيـس    
بــا تــمــام رشــادت ســعــي دارد درب             

. اتاقکي در پشت بامي را جا بـکـنـد     
بعد از آن بود که خبر ميرسيد بـه ايـن     
مـحلـه و آن مـحلـه يــورش بـردنـد و                   

الـبـتـه قصـد       .  ديشها را نابود کـردنـد    
جسارت نداريم که بگـويـيـم کـه خـود          
پليس، دزد هم هست چون بي تعـارف  

را سالم جـدا مـيـسـاخـتـنـد          "  ال ام بي" 
بعد ديش را نـابـود مـيـکـردنـد چـون              

ــهــرحــال خــود           عــوامــل نــيــروي       " ب
مــيــدانســتــنــد کــه ايــن        "  انــتــظــامــي 

به گفـتـه   . دستگاهها بازار خوبي دارد
يک نماينده مجـلـس ايـنـهـا سـرمـايـه             

يکي از !  ملي است و نبايد نابود شود
اهداف مهم اين عمليات ايجاد رعـب  

هنگام عمليات، محله . و وحشت بود
اي کــه قــرار بــود از وجــود ديشــهــا                
پاکسازي شود به مـحـاصـره در مـي           

نيروهاي يگان ويژه در خودروها .  آمد
مستقر در وروديهاي محله در کمـيـن   
بودند تا اگـر بـراي ديـگـر نـيـروهـاي                

پيش مي آمد حمله پليس مشکلي 
در عــيـن ايــنـکــه ســعــي          .  کـنــنـد  

ميکردند اين عمليات بي و سر و 
صـدا انــجـام پـذيـرد ولـي سـعــي               
داشتند خبر آن مثل توپ بپـيـچـد    

اما . تا همگي مردم هراسان شوند
ــظــار حــکــومــت،            ــت ــرخــالف ان ب

فـيـلـم    .  داشتمقاومت مردم وجود 
هاي منتشـر شـده از ايـن مـقـاومـت               

مردم با نيش و کـنـايـه      .  حکايت دارد
به استقبال اين عمليات مـيـرفـتـنـد و        
اين مقاومت بيـشـتـر از جـانـب زنـان             

زبان مردم دراز بـود و تـحـريـک             . بود
کننده اما پليس بـه روي خـود نـمـي             

جـــنـــاب ســـروان ال ام بـــي،              : " آورد
دستتون درد نکنه "، "؟!فروشيه؟ چنده

اين ديش ديگـه زنـگ زده بـود بـايـد              
خدا برکت بده به "، !"عوضش ميکردم

جـون شـمـا      !  کار و کـاسـبـي نصـابـهـا          
نباشه جناب سروان، جون خـودم االن      
نصاب بود حسـابـي نـانـم تـو روغـن               

جنـاب سـروان نصـاب خـوب           " ، !" بود
آخ، الهي کوفت بشـه    " ،!"سراغ داري؟

هـزار     ۱۰ عباس آقا، هـمـيـن ديـروز           
تومن گرفتي تنظميش کـردي، حـاال       
عصري بيا يک ديش هم بيار، ال ام بي 
هم يادت نره با ما هم کـمـتـر حسـاب       

صبر کن االن برات مشتري جـور  .  کن
چــــنـــد لــــحـــظــــه       ... مـــيـــکــــنـــم        

خــانــمــهـا شــمــا هــم ديــش         ... گـوشــي 
بيا بيست تا مشتـري هـم     ... ميخوان

... عصري اينجا بـاشـي    ... جور کردم
کي اينـجـا     جناب سروان تا... گوشي

پــلــيــس خــون خــودش را         !"  هســتــيــد
ميخورد امـا نـمـي تـوانسـت چـيـزي              
بگويد چون ميترسيد کار به درگـيـري   
بکشـد تـا بـاالخـره فـرمـانـده نـيـروي                  
انتظامي دستها را به نشـانـه تسـلـيـم          
برد باال؛ چرا که پـلـيـس پـايـش را از              
محله بيرون ميگذاشت دوباره ديشها 
خيرسرانه روبه آسمان در پشت بامـهـا   

اعتراف به شکست .  رديف شده بودند
سخنان احمدي مقدم مـوج    در اين   
نيروي انـتـظـامـي قصـد          : " ميزند

ورود به منزل كسـي را نـدارد، از         
آوري تـجـهـيـزات      اين رو براي جمع

اي نـه وارد مـنـزل كسـي            ماهواره
شويم و نه از كسي حكم ورود    مي

ــت                 ــاف ــراد را دري ــازل اف ــن ــه م ب
بــه ايــن تــرتــيــب در        .  كــنــيــم   مـي 

ــع        ــمـ ــتـ ــجـ ــوص مـ ــا و         خصـ هـ
هــاي    هــايــي كــه ديــش        آپــارتــمــان

ماهواره آنان قـابـل رويـت اسـت،         
هـاي     ماموران بـا هـيـأت مـديـره           

ساختمانها وارد مذاكـره شـده تـا        
آوري    آنها خود رأسا اقدام به جمـع 

گفته اسـت  ايشان ."  ها كنند گيرنده
پليس بيکار نيـسـت کـه ديـش جـمـع             

صدا و سيما برنامه هايش .  آوري کند
را بهتر کند تا مـردم سـراغ مـاهـواره         

فرماندهي پـلـيـس تـهـران امـا           !  نروند
خودش را از تک و تا نينداخته و گفته 
طرح جمع آوري ادامه دارد اما گـفـتـه    
پليس بايد در مرحله آخر وارد مـاجـرا   
شود؛ يعني سيماي جمهوري اسالمي 
با برنامه هايش حـريـف مـاهـواره هـا          

نمايندگان مجلـس مـيـگـويـنـد         ! شود
. بايد برخورد شديدتري صورت گـيـرد  

ما نيستيم تـا  :  احمدي مقدم ميگويد
وقتي کسي شاکي خصوصي نداشـتـه   

مردم هم . باشد وارد ماجرا نمي شويم
کوتاه بيايند اقال جلو چشـم هـمـگـان         

 ! ديش را نگذارند
اين کشکمشها ميان کارگزاران رژيم، 

کشمکشي از عـقـب مـانـدگـي        نه 
بخشي از آنها و يا روشنفکر بودن 
بخشي ديـگـر، بـلـکـه حـاکـي از                
مقـاومـت مـردم اسـت کـه نـمـي                
توانند يک تصميم واحد بگـيـرنـد،    
اگر هم تصميمي ميگيـرنـد قـادر      

احـمـدي   .  نيستند اجرايش کـنـنـد     
: مقدم در جاي ديگر گـفـتـه اسـت      

پليس در رابـطـه دخـتـر و پسـر                " 
دخالت نمي کند و هيچگاه بـراي    
پرسـيـدن نسـبـت افـراد ايسـت و               

!" بازرسي راه اندازي نـمـي کـنـيـم       
حقيقت اين است که نمي تـوانـنـد      

کنند، حريف ايـن مـردم     "  دخالت"
وقتي فرمانده کل . ديگر نميشوند

نيروي انـتـظـامـي چـنـيـن عـقـب                
نشيني ميکند مشخص است چه 

احتياج به هيچ آمار و   .  خبر است
ارقام و بيان مشاهدات شـخـصـي    

تنها کاري کـه از مـا         .  ما نيست
رفـتـن   برمي آيد اين است که زمان 

 . *آنها را جلو بيندازيم

 بازتاب هفته

 ياشار سهندي

جديد، همانطور   در سال تحصيلي
که انتظار ميرفت شاهد شروع مجدد 

. اعــتــراضــات دانشــجــويــان هســتــيــم      
خــبــرهــاي اعــتــراضــات مــتــوالــي از          
دانشـگــاهــهــا روز بــه روز بــه گــوش              

اعـتـراضـات در دانشـگـاه          .  رسـد    مي
شهرکرد،دانشگاه بهشتـي، دانشـگـاه      
يزد و اطالعيه دانشجـويـان دانشـگـاه       
مازندران براي مقابله با طرح تفکيـک  
جنسيتي، اعتراض دانشـگـاه زنـجـان       
عليه تفکيک جنـسـيـتـي و اعـتـراض           
دانشجويان دانشگاه پلي تـکـنـيـک از       
نمونه هاي آن در هـمـيـن بـتـداي سـال           

 .تحصيلي ست

بعد از جانباختن آمنه زنگـنـه در     
خوابگاه در اثر گازگرفتگي، چـنـديـن      
روز است کـه دانشـجـويـان دسـت بـه               

. اعــتــراض و اعــتــصــاب زده انــد                 
دانشجويان معترض خواهان استـعـفـا    
رئيس دانشگاه و پـايـان يـافـتـن ايـن               
وضعيت شده اند، آنها اعالم کرده انـد  
که بايد شرايط زندگـي و تـحـصـيـلـي           
تغيير پـيـدا کـنـد و دانشـجـويـان در                  
استاندارد بااليي بـراي تـحـصـيـل در            
دانشگاه ها و زندگي در خوابـگـاه هـا      

هـمـچـنـيـن در دانشـگـاه            .  بسر ببـرنـد  
زنجان دانشجويان اين دانشگاه علـيـه   
طرح تفکيک جنسيتي و جـدا سـازي         

شـدن        هاي غذا خـوري و پـولـي          سالن
سرويسهايشان دست به اعـتـراض زده     
اند، دانشجويان مـبـارز در زنـجـان و           
تهران و شهرهاي ديگر همه و همـه بـا     

مــيــرد ذلــت       دانشــجــو مــي   " شــعــار    
اعتراضات را استارت زده "  پذيرد  نمي
 .اند

سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت بـه            
تمام دانشجويان آزاديـخـواه و مـبـارز         
درود ميفرستد و از همه دانشـجـويـان    
در شهرهاي مختلف ميخواهد که در 
اعــتــراضــي ســراســري و مــتــحــدانــه،         
دوشادوش هم، به مصـاف جـمـهـوري       
اسالمي کـه مـيـخـواهـد بـا وضـع و                  

اجــراي قــوانــيــن مــتــحــجــرانــه خــود،         
دانشجويان و اعتراضاتشان را مـهـار     
و سرکوب کند بروند و بـايـد مـانـنـد            
دانشجويان پـلـي تـکـنـيـک و زنـجـان               
اعتراضات را از همان هفته اول شروع 
کرد و اين حکومت ضد انساني را که 
جان انسانها برايش هيچ ارزشي ندارد 

از طرفي شاهد غارت و . را عقب راند
چــپــاول مــيــلــيــاردي ارازل و اوبــاش            
حکومت هستـيـم و از طـرف ديـگـر              
شاهد جـانـبـاخـتـن انسـانـهـا بـخـاطـر                

بــايــد .  شــرايــط بــد زنــدگــي هســتــيــم        
دانشجويان در همه شهرها به حمايـت  
از دانشجويان معترض پلي تـکـنـيـک     

که اعتراضاتشان ادامه دارد بـرونـد و     
زمــيــن را بــيــش از قــبــل زيــر پــاي                 

سـال  .  جمهوري اسـالمـي داغ کـنـنـد           
تحصيلـي جـديـد بـايـد بـه اعـتـراض                  
سراسري و همه جانبه عليه جـمـهـوري    

ايـن را دانشـجـويـان         .  اسالمي بـاشـد    
معترض پلي تکنيک و زنجـان اعـالم     

 .کرده اند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 سازمان جوانان کمونيست
۲۰۱۱ اکتبر  ۱۰ ،  ۱۳۹۰ مهر  ۱۸   

دانشجویان یکصدا در دفاع از حرمت انسانی و علیه تفکیک جنسیتی. اعتراضات دانشجویی کلید خورد  
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

مـدتـي اسـت کـه هـر            :  انترناسيونـال 
چهارشنبه، شما در شلوغترين مـرکـز   

ــورنــتــو مــيــزهــاي                  ايــران  " شــهــر ت
ميزهاي همبستگي با " ( سوليداريتي

مبارزه مردم ايـران عـلـيـه جـمـهـوري              
برپا کرده و عليه جـمـهـوري    ) اسالمي

ايـران  .  اسالمي افشـاگـري مـيـکـنـيـد         

سوليداريتي چه نوع نهادي است و چه 
 هدفي را دنبال ميکند؟

با سالم گرم بـه تـمـام        :  يدي محمودي
خوانندگان عزيز انترناسيـونـال، ايـران      
سوليداريتي نهادي است در دفـاع از        
مبارزات مردم ايران و در گـرمـاگـرم          
اعتراضات ميليـونـي مـردم در سـال           

هـدف ايـران     .  شـكـل گـرفـت          ۲۰۰۹ 
سولـيـداريـتـي جـلـب حـمـايـت مـردم                 
كشورهاي غربي از مـبـارزات مـردم          
ايران، افشاي چهره ضد انسـانـي رژيـم      
اسـالمــي در مـيــان مــردم، دفــاع از              
زندانيان سياسـي و كـال تـقـويـت هـر               
اعتراض و مبارزه اي كه بتوانـد رژيـم     
اسالمي را در عـرصـه هـاي وادار بـه           

 . عقب نشيني كند
 

از مـيـزهـاي ايـران          :  انترناسيـونـال  
ــو بــراي                 ــت ــورن ــي در ت ــت ــداري ــي ســول
خوانندگان انترناسيونال تصويري زنده 

مـاتـريـالـهـاي مـيـز چـه هــا               .  بـدهـيـد   
هستند؟ چه صحبتهايي ميشود و چه 

چيزهايي در باره جمهوري اسالمي را 
به  اطالع مردم ميرسانيـد؟ چـه نـوع        
پوسترها و شعارها را در معرض ديـد  
مردم قرار ميدهيد؟ آيا فقط در مورد 
جنايات جمهوري اسالمي افشـاگـري     

 ميکنيد؟ 
مـا از اول آگـوسـت،          :  يدي محمودي

يعني نزديك به سه ماه پيش هر هفتـه  
روزهاي چهار شنبه از سـاعـت دوازده     
ظهر به مدت دو ساعـت در خـيـابـان         
يانگ، يكي از پـر رفـت و آمـدتـريـن            
خيابانهاي شهر بـزرگ تـورنـتـو مـيـز             
ايران سوليداريتي را برپا داشـتـه ايـم،        
ماتريالهاي ما بسيار زيادند از جـملـه   
عــكــســهــاي از زنــدانــيــان ســيــاســي،          
محكومين بـه اعـدام و سـنـگـسـار،               
عكس ديكتاتورهاي سرنگون شـده و    
همچنين عكس سران كشـورهـاي كـه      
در لــيــســت اعــتــراضــات مــردم در              
خـاورمـيـانــه قـرار دارنـد و از جـملــه                 
عكس خامنـه اي جـالد، پـالكـاردي           
مبـنـي بـر كـوتـاه كـردن دسـت رژيـم                   
اسالمي از سر مردم سـوريـه، پـارچـه         
بزرگ چند متري كه در قسمتي از آن     
نوشته شده زندانيان سـيـاسـي را آزاد          
كنيد و يا نه به اعدام و سـنـگـسـار و           
قسمت ديگـر آن مـردم مـي تـوانـنـد               
امضـا كـنــنـد و يـا شــعـاري روي آن                  
بنويسند كه خود دوست دارند، چـنـد     

پوستر از جنايتهاي رژيم اسـالمـي از       
جمله اعدام در دوره هـاي مـخـتـلـف              
حيات ننگين رژيم اسـالمـي، كـارت        
پستالي كه مردم مي توانند اسم يكي 
ــاســي را روي آن                    ــان ســي ــي ــدان از زن
بنويسند و آنرا به ادرس سازمان ملـل  
پست كنند و خواهان آزادي زنـدانـيـان    

عكس ندا آقا سـلـطـان    .  سياسي شوند
كه در مقابل دوربين توسـط جـانـيـان       
اسالمي به قتل رسـيـد،عـكـس زهـرا          
كاظمي خبرنگار ايراني ـ كانادائي كه 
توسط رژيم اسالمي در زندان اوين بـه  
قتل رسيد،  بويژه از هفته پيش هم ما 

روز )  آبـان    ١٤ ( نوامبر  ۵ به استقبال 
جهاني دفاع از كارگران زندانـي رفـتـه      
ايم و عكسهايي از كارگران زنداني را   

.  در معرض ديد مردم قرار مي دهيـم 
هدف اصلي ما همانطوري كه گـفـتـم      
افشاي جنايتهاي جمهوري اسالمي و 
حمايت مردم از مبارزات مردم ايـران    
است، اما ما در بسـيـاري مـوارد بـه           
جنايت همه رژيمهـاي ديـكـتـاتـور در          
منطقه پرداخته ايـم و بـويـژه هـر بـار              
حـمـايـت خـود را از مـبـارزات هـمـه                   
كشــورهـــاي خـــاورمــيـــانــه عــلـــيـــه            
ديكتاورها را اعالم مي كنيم و همين 
تــالــشــهــا جــنــبــه بســيــار جــذاب و               
انترناسيوناليستي به فعاليـتـهـاي مـا       
داده است و به اين دليل روزي نيـسـت   
که تعدادي از ما نخـواهـنـد كـه بـايـد           
عكس ديكتاتورهاي آنـهـا را هـم بـه           

 . پوسترهايمان اضافه كنيم
 

تورنتو شهري اسـت کـه     :  انترناسيونال
افراد زيادي از کشورهاي زيادي در آن 

از واکـنــش ايــن      .  زنـدگـي مـيـکــنـنـد        
انسانها صحبت کنيد؟ استقـبـال ايـن      
مردم چگونه است؟ چه جنبه هايي از   
اين ميزها براي اين مردم جالب توجه 

 است؟ 
دقيقا اينطور اسـت و    :  يدي محمودي

تورنتو يـكـي از مـحـدود شـهـرهـاي                 
جهان است كه مردم دهـهـا كشـور از          
جهان را در خود جاي داده، و به همين 
خاطر هم ما با طيف وسيعي از مردم 

تـا هـم     .  كشورهاي دنيا روبرو هستيم
اكنون مردم از كشورهـاي امـريـكـاي       
التين، اروپا، خاورميانه، شمال آفريقا 

در کنار ميز ايران سولداريتي در ... و 
اين محل حضور پيدا كـرده و از مـا           

راستش . حمايت و پشتيباني كرده اند

استقبال مردم بسيار بـي نـظـيـر بـوده          
بطوري كه براي  خود من كه با هميـن  
هدف شروع به اين فعاليتها كردم ايـن  
درجه از حمايت و پشـتـيـبـانـي بـرايـم            

اينجـا دوسـت دارم       . قابل تصور نبود
خيلي خالصه فقط به چنـد نـمـونـه از         

. حمايت و صحبهتاي مردم اشاره كنم
از همان هفته هاي اول ما دوسـتـي از     
بحرين به نام عدنان پيدا كـرديـم و او         
عكس ديكتـاتـور بـحـريـن را هـم بـه                

. پوسـتـر ديـكـتـاتـورهـا اضـافـه كـرد                
عـــدنـــان هـــمـــان روز اول در بـــاره                  

با اطمينـان  " تظاهراتهاي بحرين گفت 
مي گويم كه مـردم بـحـريـن نـه بـراي             
جمهوري اسالمي ديگري، بلكه بـراي  
رفاه و آزادي عـلـيـه ديـكـتـاتـوري بـه               

 ." ميدان آمده اند
او االن يك پاي ثابت ميزهاي ماست  

و هميشه تاكيد مي كند كه اعتـراض  
مـردم بـحــريـن ربـطــي بــه جــمـهــوري               
اسالمي ندارد و بايد مورد پشتيباني 

هـمـيـن    .  همه آزاديخواهان قرار بگيرد
چند هفته پيش زني از برزيل روي بنـر  
ما را امضا كـرد و بـا ديـدن عـكـس              
سكينه محمدي آشتياني بدون اينكـه  
يك كلمه انگليسي صحـبـت كـنـد بـا          
اشاره به من مي گفت كه او سكينه را 

زن و مـرد مـيـانسـالـي          .   مي شناسد
. جلو آمدند و ما را تشويق كردند

گفتند در ضـمـن مـا هـمـشـهـري            
زن جـوانـي از       .  سكيـنـه هسـتـيـم       

عـربسـتــان از مـا مـي خـواســت              
عكس پادشاه عربستان را هم بـه    

. ليست ديكتاتورها اضافه كنـيـم  
ايرانيان بسياري ما را تشويـق بـه     

مـن  .  ادامه فعاليتها مـي كـردنـد     
يك زن ايراني را ديدم كـه بـعـد از        
امضا و نگاه به همه پوسـتـرهـا و      
شعارها رفت در گوشه اي شـروع      

زوج جواني از سوريه . به گريه كرد
در كمال ناباوري به شـعـار مـا در        كه 

دفاع از مبارزات مردم سـوريـه چشـم      
واقعا تا االن "دوخته بودند و گفتند 

فكر مي كرديم همه مردم ايـران    

 روزهاي مبارزه عليه جمهوري اسالمي در تورنتو
 مصاحبه با يدي محمودي، دبير تشکيالت حزب در شرق کانادا

       ۸ صفحه  

 یدی محمودی، در حال سخنرانی در پای میز ایران سولیداریتی
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

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

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

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

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

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

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران

 
 تلفن تماس با حزب در خارج از کشور 

  ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩ خليل کيوان، دبير کميته خارج         
 تلفن تماس با حزب از ايران

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ دبير كميته سازمانده    : شهال دانشفر
 :  آدرس پستي

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

 
 !جمهوري سوسياليستي، جمهوري انساني است

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، ... 
 بدون اميد سوسياليسم

 سوسياليسم“ خطر”و بدون  
 !به چه منجالبی بدل ميشود 

عليه ما مردم سوريه كـه عـلـيـه       
".  بشار اسد مي جنگيم هستنـد 

پسر جوان مصـري را ديـدم كـه            
پولي به صندوق كمك مالـيـمـان    

بـيـا مـن اهـل         "  انداخت و گـفـت  
مصرم و تازه انقالب كـرده ايـم،       
من هم شما را كمك مي كنم تـا  

مردي از ".  شما هم انقالب كنيد
افغانستان كه يك پاي خود را از 
دست داده بود و روي ويلچير بود 
به نشانه اعـتـراض خـواسـت تـا          
هنگامي كه عكس ديكتاتورها 

را زير گرفته از او عكس بگيريم 
مسبب قـطـع پـاي مـن         " و گفت 

همين خـامـنـه اي جـنـايـتـكـار               
بــه نــظــر مــن هــمــه                ".  اســت 

فـعـالــيـتـهــاي مـا بـراي هــزاران             
رهگذري كـه از كـنـارمـان مـي            
گذرند قابل تحسين است و مـا      
اين را در صـحـبـتـهـايشـان، در           
ــت                 ــالمــــ ــان دادن عــــ نشــــ
پــــيــــروزيـــــهــــايشـــــان و در              

امـا  .  لبخندهايشان مي بـيـنـيـم    
عكس ديكتاتورها با تـوجـه بـه        
انقالبات منطقه خـاورمـيـانـه و         
شمال آفريقا بسيار مورد تـوجـه     
است و مردم زيادي با راه رفـتـن     
روي عكسها و لگد کوبيدن روي 

آنها نفرت خود را از حكومتهاي 
ديكتاتـور و جـنـايـتـكـار نشـان              

 . ميدهند
 

جمهوري اسـالمـي   :  انترناسيونال
در ايران جـنـايـت مـيـکـنـد امـا             

. ميزها در تورنتو بر پا ميشوند
تاثير اين ميزها در مبارزه مردم 
ايران عليه جـمـهـوري اسـالمـي          

 چيست؟ 
ببينيد در تـمـام     : يدي محمودي

طول تاريخ يكي از عرصه هـاي    
بســيــار مــهــم مــبــارزه عــلــيــه            
ديكتاتورها و حکومتهاي جبار 
مبارزه در خارج از آن كشـورهـا       

براي نمونه، افريـقـائ   . بوده است
جنوبي در دوره آپـارتـايـد در آن          
كشور، حكومتهاي خـود كـامـه      
آمريكاي التين، مردم  فلسطين 
و تحت فشار گذاشتن دولت نژاد 
پرست اسرائيل و البته اضافه بر 
اينها بايـد اوضـاع امـروز خـود           
جهان را اضافه كرد، پـيـشـرفـت       
تـكــنــولــوژي را اضــافــه كــرد و           
جلوگيري از سنگسـار سـكـيـنـه        
محمدي آشتياني را اضافه كـرد  
تا متوجه شويم كه واقعا امـروز    
فاصله زيادي بين تورنتو و تهران 

اين فعاليتها مي تواند و . نيست
بايد مـانـعـي جـدي بـر سـر راه                  
جنايتهاي بيشتر رژيم اسـالمـي     
فراهم كـنـد و مـا مـيـخـواهـيـم               
نماينده نه بزرگ ميليونـهـا نـفـر       
متنفر از رژيم اسالمي در خارج 
باشيم و اينرا به مـردم دنـيـا بـا           

 . رسا اعالم كنيمصداي 
 

اگـر خـوانـنـدگـان        :  انترناسـيـونـال   

انترنـاسـيـونـال بـخـواهـنـد اطـالعـات               
بيـشـتـر و تصـويـر زنـده تـري از ايـن                     
ميزها داشته باشند، به کـجـا و کـدام        

 منابع بايد مراجعه کنند؟ 
مـا هـر هـفـتـه تـمـام              :  يدي محمـودي 

عـكــســهـا را روي فــيــس بــوك ايــران              
از .  سوليداريتي تورنتو  مـي گـذاريـم       

طريق صفحه فيس بوك سراسري ايران 
ســولــيــداريــتــي هــم خــوانــنــدگـــان                

رناسيونال مي تواننـد مـا را       انـت 

و همچنين از طـريـق   .  پيدا كنند
ايمـيـل و يـا نشـريـات فـارسـي                
تورنتو از جمله شهروند هم مـي    
توانند با فعاليتـهـاي مـا آشـنـا          

البته بهتـريـن تصـويـر را         . شوند
شايد بايد از همان صفحه ايـران    
سولـيـداريـتـي تـورنـتـو گـرفـت،              
بـخـصــوص االن كـه دوســتـانــي           
زحمت كشيده اند و دو كـلـيـپ          
زيبا از منتخبي از عكـسـهـا را      

 . * روي صفحه گذاشته اند
 

 :آدرس اي ميل
Iransolidatirytoronto 

@gmail.com لينکهاي فيس بوک   :  Face book: 
IranSolidarityToronto 

 
Face book:  

Iran-Solidarity-UK 
 

 

 
 روزهاي مبارزه عليه جمهوري اسالمي در تورنتو

۷ از صفحه   
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 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

کارگر شرکتهاي پيـمـانـکـاري      ٦٥٠٠ 
پتروشيمي بندر امام در ماهشهر روز   

مهر پس از دو هفته، بـه     ١٧ يکشنبه 
اعتصاب متحد و قدرتمند خود پايان 

خواست .  دادند و به سر کار بازگشتند
کارگران اعـتـصـابـي بـرچـيـدن بسـاط               
پيمانکاران و عقد قرارداد مستقيم بـا  

طبق گـزارش اتـحـاديـه         .  کارفرما بود
 ١٥ آزاد کارگـران ايـران، روز جـمـعـه              

مهر معاون فـرمـانـدار مـاهشـهـر در             
: نفري کارگران اعـالم کـرد     ١٥٠ جمع 

خواست شما يک مساله بسيار کـالن    " 
است و نيازمند يک تصميم گـيـري در     
سطح کالن است، ما نميتوانيـم بـه آن       
پاسخگو باشيم چـرا کـه ايـن مسـئلـه            
ــمــع هــاي                    ــر از مــجــت ــلــي فــرات خــي
پــتــروشــيــمــي در مــاهشــهــر اســت و            
مربوط به کل پتروشيمي ها در ايـران      
" و تمامي بخشهاي وزارت نفت اسـت   

طــبــق ايــن گــزارش روز يــکــشــنــبــه              
فرماندار ماهشهر در تهران با معـاون  
وزير نفت درمورد پتروشيمي ها ديدار 
داشته و  به کـارگـران وعـده داده شـد             
ــتــايــج حــاصــل از ايــن جــلــســه و                    ن
تصميمات اتخاذ شده، بين بيستـم تـا     
سـي ام مـهــرمـاه بـه کـارگــران ابــالغ                 

کارگران تصميم گـرفـتـنـد     .  خواهد شد
به دو هفته اعتصاب خود پايان دهنـد  
تا اتحاد خود را بـراي تـداوم مـبـارزه           

کارگران اعتصابي هنگام . حفظ کنند
بازگشت بکار موفق شدند کارت سـه    
همکار خـود را کـه تـوسـط حـراسـت               
گـرفــتـه شــده بــود بــازپــس گــيـرنــد و               

  .همکارانشان را به سر کار برگردانند
شش ماه قبل نيز کارگران پس از   

روز اعتصاب بزرگ و قدرتمند در  ١١ 

چندين پتروشيمي ماهشهر به سر کار 
بازگشتنـد امـا مـقـامـات عـلـيـرغـم                 
توافق کتبي با کارگران که ظـرف سـه       
ماه خواست کارگران را عملي خواهند 
کرد، زير قول خود زدند و بـاز هـم دو         
ماه مهلت خواستند و اينبار نيـز زيـر     

صــحــبــت مــعــاون     .  قــول خــود زدنــد     
ــدار مــاهشــهــر کــه خــواســت             فــرمــان
کارگران يک مساله کالن است، به ايـن  
معني است که بين بيستم تـا سـي ام         
مـهـرمــاه نـيــز بـه خـواسـت کـارگــران                 
رسيدگي نخواهند کرد و باز هم قصـد  

و کارگران نيز بايـد  . خريدن وقت دارند
خود را براي دور ديگري از اعتراض و 

  .اعتصاب آماده کنند
صحبت فـرمـانـدار کـه خـواسـت              
کارگران يک مسـالـه کـالن اسـت، بـه              
معني اين است کـه کـارگـران نـيـز نـه             
تنها در ماهشهر که در سراسر کشـور  
و در ابـعـاد کـالن بـايـد بـراي تـحـقـق                  
خواسـت خـود دسـت بـه اعـتـراض و                 

کارگران پتـروشـيـمـي     . اعتصاب بزنند
هاي ماهشهر بايد از همين االن بـراي    
روزهاي آخر مـهـر و بـدقـولـي بـعـدي              
مــقــامــات، خــود را آمــاده مــبــارزه             
متحدانه و يکپارچه کـنـنـد و نـيـروي          

خانـواده  .  بيشتري را به ميدان بياورند
هاي کارگران بايد اينبـار فـعـاالنـه در         

کارگران سـايـر     . اعتراض شرکت کنند
مراکز کارگري در ماهشهر و جـوانـان     
اين شهر بايد از هـمـيـن االن صـفـوف          
خــود را بــراي حــمــايــت از کــارگــران              

در سـطـح     .  پتروشيمي ها آماده کننـد 
سراسري نيز کارگران مـراکـز کـلـيـدي          
بويژه کارگران نفت براي ايـن خـواسـت      
مشترک به ميدان بياينـد و در ابـعـاد          

کالن پـاسـخ مـقـامـات حـکـومـت را               
خــواســت بــرچــيــدن بســاط        .  بــدهــنــد 

پيـمـانـکـاران و قـرارداد مسـتـقـيـم و                  
رسمي با کارفرماها خواست سراسـري  

کل اين نيرو بايد بـراي    .  کارگران است
تحقق اين خواست به ميدان بيـايـد تـا      
خواست عادالنه خود را به کارفرماها 

  .و دولت تحميل کند
کارگران پتروشيمي هاي ماهشهر 
و بويژه کارگران پتروشيمي بندر امام، 
امروز موقعيت ويـژه اي در جـنـبـش             
کارگري کسب کرده اند و افق تـازه اي    
مقابل جـنـبـش کـارگـري در سـراسـر                

اين مـوقـعـيـت بـه          .  کشور گشوده اند
آنها امکان ميدهد که نقش مهمي در 
به ميدان آوردن کارگران پتروشيمي در 
سراسر کشور و کارگران نفت و سـايـر       

  .کارگران مراکز کليدي ايفا کنند
ــري و                  ــارگ ــران ک ــب ــار ره ــن ک اي
کارگران پيشرو و سوسياليسـت اسـت     
که زميـنـه هـاي بـه حـرکـت درآوردن               
نيروي عظيم طـبـقـه کـارگـر را آمـاده             
کـنـنـد، مـبـارزه بـزرگـتـري را تــدارک                 
ببينند و کارگران را براي اعتـصـابـات    

حزب کمونـيـسـت    .  بزرگتر آماده کنند
کارگري با تمام قوا از خـواسـت بـحـق       
کـــارگـــران بـــراي بـــرچـــيـــدن بســـاط            
پيمانکاران در پتروشيمي ها، در نفت 
و در کليه مراکز کار حمايت ميکند و 
کارگران پتروشيـمـي و نـفـت و سـايـر               
مراکز کارگري در سراسر کشور را بـه      
اعتصـابـات بـزرگ و سـراسـري بـراي               
تحقق اين خواسـت و سـايـر خـواسـت            

  .هاي خود فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران
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تجمع اعتراضي کارگري در 
 پااليشگاه آبادان

بر اساس گزارش منتشر شده از آبادان 
کارگران شرکتهاي پيماني فضاي سبز 
و تعميرات و تاسيـسـات پـااليشـگـاه        
آبـادان دسـت بــه تــجـمــع اعـتــراضــي              

بـرپـايـه ايـن گـزارش، پـس از               .  اند زده
آنکه پيمانکاران شـرکـتـهـاي مـذکـور         
بدون هيچ گـونـه تسـويـه حسـابـي بـا                
کارگران آن اقدام بـه فـرار و مـتـواري             
شدن نمودند، طي روزهاي هفته جاري 
بيش از يکصد تن از اين کـارگـران بـا        
تجمعات پي در پي در مقابـل دفـاتـر      
شرکتهاي مربوطه خواستار رسيدگـي  
به وضعيت خود و دريـافـت حـقـوق و         

تـجـمـعـات     . دستمزدهاي خود هستند
اعتراضي کارگران شرکتهاي پيـمـانـي    
فضاي سبز و تعميرات و تـاسـيـسـات       

  .پااليشگاه آبادان همچنان ادامه دارد
اعتراض کارگران شرکت 
توان سيال و عقب نشيني 

 كارفرما
بنابر خبري كه انجمن صنفي کارگران 

 ١٤ بـرق و فــلـزکــار کـرمــانشـاه روز                
مهرماه منتشر كرده اسـت، تـمـامـي         

تن از کارگران شرکت توان سـيـال      ٨٥ 
از پيمانکاران ذوب آهـن اصـفـهـان از         

ماه حـقـوق    ٤ مهر براي گرفتن  ٦ روز 
بـر  .  انـد    معوقه خود اعـتـصـاب کـرده      

اساس اين خبر رئيس شرکت کارگـران  
را تهديد کرده و گفته است هـر کسـي     
که نميخواهد کار کـنـد بـرود تسـويـه          

کارگران دسته جمعي در .  حساب کند
گويـنـد هـمـه        جواب رئيس شرکت مي

کنيم و هـر يـک        ما تسويه حساب مي
برگه تسويه حساب را از امـور اداري      

کارگران سـپـس از رئـيـس         .  گيرند مي
خواهند حـقـوقـهـايشـان را         شرکت مي

رئيـس شـرکـت بـه کـارگـران             .  بپردازد
گويد بـرويـد فـعـال پـول نـيـسـت،                  مي

هـاي تسـويـه را کـه بـه                 کارگران برگـه 
امضاي مسولين شرکت رسيده بـود،    

کنـنـد و      پاره کرده و به هوا پرتاب مي
کنند ما هـم تـا وقـتـي کـه             اعالم مي

حقوقمان را نـگـيـريـم در اعـتـصـاب                 
مهرماه همين  ١٥ روز  . خواهيم ماند

تشكل خبر ديگري در هـمـيـن رابـطـه        
در اين خـبـر آمـده      .  منتشر كرده است

کارگران شرکت توان سيال بـعـد   :  است
روز اعـتـصـاب در پـايـان روز               ١٠ از 

مهر قـبـول کـردنـد کـه           ١٤ پنجشنبه 
. مهر به سر کار بـرونـد     ١٦ روز شنبه 

در ادامه آمـده اسـت کـه کـارفـرمـاي             
شرکت توان سـيـال روزهـاي گـذشـتـه             
کارگران را تهديد به اخراج کـرده بـود       
ولي در مقابل اراده جـمـعـي کـارگـران        
ناچار به عقب نشيني و وعده پرداخت 
حقوقهاي معوقه تا يک هـفـتـه آيـنـده          

 .گرديد
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!اسي در ايرانيزنداني و همه زندانيان س  

بــنــا بــر گــزارشــي كــه اتــحــاديــه آزاد              
مهر منتشر  ١٧ ايران روز کارگران 

كرده است، نزديک به يکماه اسـت    
کــارگــران شــرکــت پــيــمــانــکــاري        

در پتروشيمي آبـادان بـراي     پتروسينا 
قــرارداد حـذف پــيــمــانــکـار و عــقــد             

مســتــقــيــم دســت بــه اعــتــصــاب         
بنا بر اين گزارش از آنـجـا     . اند زده

که قرارداد اين شرکت پيمانکـاري  
با پتروشيمي آبادان به پايان رسيده 
بود کارگران فرصت را براي عـقـد     

مـنـاسـب ديـده و         قرارداد مستقيـم    

خواهان عقد قرارداد مستقـيـم شـدنـد       
ــيــن                  ــي تــوجــهــي مســئــول ــا ب امــا ب
پتروشيمي آبادان مواجه شده و دسـت    
به اعتصاب زدند و بر اجراي خـواسـت   
محوري خود و مصوبه دولت مـبـنـي    
بر برچيده شدن شرکتهاي پيمانکـاري،  

با اين حال مـديـريـت    .  پافشاري کردند
پتروشيمي با معرفي يـک پـيـمـانـکـار         
جـديـد، هـمـچــنـان بـه ابـقــا سـيـسـتــم                   

اي پــيــمــانــکــاري پــافشــاري           واســطــه
ميکند و پيمانکار جديد با وعـده  
بهبـود شـرايـط کـار و وضـعـيـت                

مــعــيــشــتــي کــارگــران وارد ايــن          
کشمکش شده است و جلساتي را   
با نمايندگان کارگـران بـراي دادن       
امتيازات و راضي کردنشان بـراي  
بازگشت بر سر کارهايشان برگزار 

اي نـداده       کرده که تاکنون نـتـيـجـه    
در ادامه اين خبر آمده است . است

مــهــر مــاه ايــن         ١٦ كــه تــا روز       
اعتصاب همچنان ادامـه داشـتـه        
اسـت و هـنــوز تــوافـقــي مــابـيــن              
کارگران و مديـريـت پـتـروشـيـمـي          

 .صورت نگرفته است

 
 کارگران شرکت پيمانکاري پتروسينا در پتروشيمي آبادان 

 برند از حدود يک ماه پيش در اعتصاب بسر مي
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دوستان قربانيان اين جنايت تسـلـيـت      
کــنــيــم کــه       مــيــگــويــيــم و آرزو مــي        

مجروحان هـر چـه زودتـر بـه آغـوش                
 .عزيزان خود باز گردند

روز يکشنبـه تـظـاهـراتـي در مـيـدان              
تحرير برپا شـده بـود تـا بـه بـه آتـش                   
کشيدن يک کليساي اقـلـيـت قـبـطـي،         
مسيحـيـان مصـر در شـهـر اسـيـوط                

در جريـان تـظـاهـرات       .  اعتراض کنند
ضد تظاهراتي از سوي بنيـاد گـرايـان      

هـا و       ها و چـاقـو کـش        اسالمي، الت
هاي اسالمي، از همـان کـالـيـبـر         لمپن

هــاي نــوع      الــلـهــي    هـا و حــزب        فـاالنـژ  
جمهوري اسالمي بر پا شد و با چماق 
و زنـجــيـر و چـاقــو بـه جـان تــظـاهــر                    

در تمام ايـن مـدت       . کنندگان افتادند
هاي ارتش و نيروهاي امـنـيـتـي        واحد

نظاره گر اين وحشيگري بودند و آنگاه 
که تظاهرکنندگان دسـت بـه دفـاع از          

هـاي     خود زدند و ميدان را بـراي الت     
نـکـردنـد، ارتـش         سلفي و اخوان خالي

مشير طـنـطـاوي اوج وحشـيـگـري و             
عمق دنائت را جلوي چشم جهانيان به 

 .نمايش گذارد
حادثه اسيـوط اولـيـن اقـدام جـنـايـت              

به آتـش     ها نبود و  کارانه اسالميست
هـا در       قبـطـي    کشيدن اماکن مذهبي

کـه از شـروع انـقـالب               ماهي ۹ طول 
ها روي داده و تلفاتي هـم   گذرد بار مي

خشــونــت بــر عــلــيــه        .  داشــتــه اســت   
ها پيشتـر هـم وجـود داشـت و              قبطي

حکومتهاي پيشين که عليرغم ژست 
سکوالر، دخالت اسالم در تمام شئون 
و امور جامعه را نـه فـقـط پـذيـرفـتـه              
بـلــکـه بـه آن وابســتـه هـم بـودنــد بــا                    
مسکوت گذاشتن خشونت بـر عـلـيـه       

ها و تبعيض نهادينه شده دست  قبطي
ارتجاع اسالمي را در ترويج ارتـجـاع     

اين سـاب    .  باز گذاشته بودند  مذهبي
مـاه گـذشـتـه در کـنـار                ۹ کلتور در     

يهودي ستيزي و ناسيوناليسم مصري 
ترين پايگاه و نقطه عزيمت ضد   اصلي

ــقــالب بــوده اســت          ايــن جــريــان      .  ان
اجتماعي که لمپنيسم مصري را زيـر    

آورد همان   چتر اسالم سياسي گرد مي
مـارس کـه      ۸ نيرويي است که در روز 

ــان مصــر مــارش يــک                 ــود زن قــرار ب
ميليون زن براي حقوق بـرابـر را اجـرا          
کنند، باز هـم در حضـور نـظـاره گـر                
ارتش طنطاوي کـف بـه دهـان آورده،          
چماق و چاقو بدست، انقالب نو پا را   

که بـجـلـو قـدم بـرمـيـداشـت مـوقـتـاً                  
اين نيرو همان نيرويي . متوقف کردند

است که هفتـه گـذشـتـه در دانشـگـاه             
اسکندريه هـم تـحـت حـمـايـت گـارد                
دانشگاه و بـه هـمـراه اعضـا شـوراي                
دانشــجــويــان دوره مــبــارک بــه جــان            
دانشجويـان چـپـي افـتـاد کـه جـلـوي                 
کمپين ضد حـکـومـت نـظـامـيـان را              

دستان ضد انقالب بدون ايـن    . بگيرند
جريـانـات اسـالمـي بـه شـدت بسـتـه                 

  ! است
پس از وحشيگري ديشب بسياري در   

کـردنـد و           سراسر جهان ابراز نـگـرانـي   
حتي تا آنجا پيش رفتند که قـابـلـيـت     

اي کـه       ارتش مصر در انجـام وظـيـفـه      
کاخ سفيد، سردستـه مـدافـعـان رژيـم          
موجود، حاميان تا روز آخر مبارک به 
طنطاوي سـپـرده اسـت را زيـر سـوال                

را نـبـايـد بـه               اما اين نگـرانـي  .  بردند
حساب اعتراض صاحبان سـرمـايـه و      

ها و احزاب گوناگون و رنـگ و       دولت
نظام موجود در مصـر        وارنگشان به 

و به جنايت اخير طـنـطـاوي و ارتـش           
. دست پرورده سيا و پنتاگون دانسـت   

 ۱۲۰۰۰ همه ميدانند که طنـطـاوي     
. فعال سياسي در زندانهاي خـود دارد   

  دنيا ميداند که مردم مبارز و انقالبي
مصر هر روز بـا بـه چـالـش کشـيـدن               
قوانين اضطـراري ضـد اعـتـصـاب و            

هـا تـجـمـع        تظاهرات در مقابل دادگاه
ميکنند و سرنگوني حاکمان نظامـي  

دنيا شاهد است که . را فرياد ميکنند
هــاي    بــه بـرگــزاري دادگــاه       اعـتــراض    

نظامي، بـه بـنـد و زنـجـيـر کشـيـدن                   
مدافعـان حـقـوق بـرابـر، دسـتـگـيـري                
ــع حــق تشــکــل و                   ــران مــداف ــارگ ک

هـاي دراز       اعتصاب ، مـحـکـومـيـت       
  مدت براي افسران شريف و انـقـالبـي       
که در روزهاي چماقداري مبارک خود 
را بين لـمـپـنـهـاي مـبـارک و مـيـدان                  
تــحــريــر حــائــل کــردنــد هــر روز اوج              

 .بيشتري ميگيرد
ماه يک لحظه قطـع   ۹ سرکوب در اين 

قوانين اضـطـراري را هـم        .  نشده است
! بـراي هـمـيـن بـه اجـرا گـذاشـتـه انــد                   

طنطاوي را براي همين تـربـيـت کـرده         
ارتش را براي همين مدافع مـردم  .  اند

دوره انـتـقـال آرام        .  و انقالب جا زدنـد   
قدرت را براي همين عـلـم کـردنـد کـه          
مخالفين و انقالبيون را به جرم بر هـم    
زدن آرامــش بـگــيــرنــد و بــبـنــدنــد و               

شکنجه کنند و به رگبار ببندند و زير 
هـــا لّــــه           هـــاي زرهــــپـــوش           چـــرخ 
اعتراض مدافعان نظم مـوجـود   . کنند

تنها به اين است که در شرايط امـروز    
مصر و خارج از مصر کشتار سبعانـه  

ها قمار بسيار  مردم در مقابل دوربين
خطـرنـاکـي اسـت کـه سـرمـايـه داري                 

  .ظرفيت بازنده بودن در آن را ندارد
 

رســد حــکــومــت        امــا بــه نــظــر مــي         
  ها پشـتـش بـه ديـوار اسـت و              نظامي

مانور چگونه و با . قدرت مانور ندارد
ماه پس از سـرنـگـونـي        ۹ چه کارتي؟ 

مبارک و بروي کـار آمـدن حـکـومـت          
مردم تـحـريـر    " نظاميان و اميد اينکه 

را تخليه ميکنند و روز از نو روزي از 
ــر هــر روز از                 !"  نــو نــه فــقــط تــحــري

معترضين پر تر ميشود، کـارگـران ،     
معلميـن، دانشـجـويـان، پـزشـکـان و               
پرستاران خود را سازمان مـيـدهـنـد،       

هـاي انـقـالب را هـرچـنـد بـا                   خواسته
تاخير اما تبيين ميکنند و از آنـجـا         

اي امـروز بـا زيـر پـا                که هر مطـالـبـه   
گــذاردن قــانــون مــنــع اعــتــصــاب و             
تظاهرات، کليت قوانين اضطـراري و    
فلسفه وجودي دوره انتقالي را بـه زيـر     
سوال ميکشد الجرم و به خودي خـود  
فضاي جامعه را سياسي مـيـکـنـنـد،        
مطالبات سياسي را به مسـائـل روز،     
مســائــل امــروز شــهــرونــدان تــبــديــل         
ميکنند و در شرايط مصر، اجتـنـاب   

-ناپذير مرکـز ثـقـل نـظـام مـوجـود                
ــا       حــکــومــت ژنــرال       را هــدف       -ه

مـردم طـالـب سـرنـگـونـي            .  ميگيرند
مـردم  .  حکومت نظاميان مـيـشـونـد      

وزير به پأيين ميکشند و وزير تعييـن  
ميکنند و به موازات ايـجـاد و رشـد        

هـاي     هـا و اتـحـاديـه           سازمانها، شورا
کارگري و صـنـفـي، بـحـث ضـرورت               

هـم        سازماندهي اعتصاب عـمـومـي   
باال ميگـيـرد، اعـتـصـاب عـمـومـي             
ممکن و ممکن تر ميشود و با خـود    
ضرورت تعيين کننده وجـود رهـبـري       

را به صـدر وظـايـف انـقـالب              انقالبي
و همه مـيـدانـنـد اعـتـصـاب            .  ميراند

مردم مـيـخـواهـنـد ،          " ديگر   عمومي
. نـيـسـت   "  مردم مـطـالـبـه مـيـکـنـنـد           

مــردم حــکــم   "       اعـتــصــاب عـمــومــي     
مــردم تــحــمــيــل    "  اســت،"  مــيــکــنــنــد 

آن   اعتصاب عمومي"!  ميکنند است
وقت که کارگران تنـهـا سـه اتـحـاديـه           
مستقل داشتند و مبارک گًل سر سبد 
ديکتاتورهاي کاخ سفيد را از تـخـت       

به پائين کشيد، طنطاوي ديگر سـگ    
کيست؟ ارباب طنطاوي در آن سـوي        
اقــيــانــوس را هــم بــه زيــر خــواهــنــد               

اعتصاب عمومي از حـرکـت        . کشيد
باز داشتن توليد و خدمات، از پشـت    
بستن دستان ارتجاع و ضد انقـالب و    

ايـن  . حکـومـت سـرمـايـه داران اسـت            
نمـايـش يـکـجـاي قـدرت و جـايـگـاه                  

. طـبـقـه کـارگـر مصـر اسـت                   واقعـي 
مطالبه سياسي اين قدرت نمايي بايد 

تبيين اين هـدف  . با آن متناسب باشد
 .خواهد و تحقّق آن رهبري سياسي مي

 
مـوجـي از           در پـي    اينک طـنـطـاوي        

اعتـراض و تـظـاهـرات و تـحـصـن و                  
اعتصاب در حال از دست دادن کنترل 
اوضاع از سر استيصال علناً دست بـه  
ســالح بــرده و روز روشــن و جــلــوي                

قمـار     کند و اين ها کشتار مي دوربين
خطرناکي است چـرا کـه از ايـن پـس               

هـاي نـظـم مـوجـود در               ديگر گاردين
را "  ارتش برادر مـاسـت    " مصر کارت 

ماه قبل ولو موقتاً نظامشان را  ۹ که 
ــجــات داد                  ــامــل ن ــاشــي ک ــروپ از ف

 ۳۲ طنطـاوي    .  توانند بازي کنند  نمي
ميليارد دالري پنـتـاگـون بـخـصـوص         
بعد از رويدادهاي يکشنـبـه در چشـم        

هـاي تـحـريـر هـم             تـريـن     سـاده انـديـش     
تفاوت چنداني با مبارک و  قـذافـي و     
اسـد و پــاسـدار و بســيـج جـمــهــوري                

امروز فقط ديوانگان و .اسالمي ندارد
هاي سلفي و اخوان الـمـسـلـمـيـن          لمپن

ــاد ارتــش      " مصــر     ــده ب ــاد    "  زن را فــري
 .ميکنند

 
طنطاوي به قمار خطرناکي دست زده   

و       چرا که امروز جلب حمايت جهانـي 
فشار از پأيين و سلب مشروعـيـت از     
حاکمان جنايتکار نظامي حاکم از هر 
دوره ديگري سـاده تـر و مـمـکـن تـر                 

امروز هزاران نفر در خيابانهـاي  . است
نيويورک و واشنگتن و سياتل کـلـيـت    
نظامي را به چـالـش مـيـکـشـنـد کـه               

هــاي    مـوجـوديـت طـنـطـاوي و سـگ             
سـيـاسـت    .  هارش به آن وابسـتـه اسـت     

ــه ايــن                  خــارجــي  آمــريــکــا هــرگــز ب
. شکنندگي و بيچارگي نـبـوده اسـت       

به زودي در آتن   جهاني  جنبش انقالبي
 ۱۰۰۰ و استکهلم و پاريس و روم و     

هـمـان خـواسـتـه         شهر ديگر جهان هم 
هــايــي را فــريــاد خــواهــنــد کــرد کــه              

آن روز کـه انـقـالب          .  کارگـران قـاهـره     
  مصر دست به بسيج نـيـروي جـهـانـي       

انــقــالب و در دفــاع از زن و مــرد                    
غـرب و کـاخ        مصـر بـزنـد،              انقالبي

سفيد در راس آن، قدرتي براي حمايت 
 .از جنايات طنطاوي نخواهند داشت

 
طنطاوي اينک رسما و عـلـنـاً کـارت           

تبليغات و . مذهب را بازي کرده است
تهييجات تلويزيون رسـمـي مصـر بـر         

هاي مصر باز کردن جعبـه   عليه قبطي
طنطاوي و     ارباب قبلي.  پاندورا است

ناصر هم از وجود   پيش از او سادات و
بـراي        يک اقليت مـذهـبـي مسـيـحـي        

تنظيم و تعديل رابطه خود با ارتـجـاع   
ــهــره                اســالمــي و اســالم ســيــاســي ب

بردند اما هيچکدام تا آنجا پـيـش    مي
  هـاي رسـمـي        نرفته بودند که در رسانه

دولتي تروريسم اسالمي را بـر عـلـيـه       
ميليونهـا قـبـطـي مصـر صـريـحـاً و                 

طـنـطـاوي    .  بيشرمانه تهـيـيـج کـنـنـد        
توانست جعبه پاندورا را باز کند و  مي

تـريـن گـرايـش اجـتـمـاعـي                به مرتجـع 
مصر، به لمپنيسم اسالمي چراغ سبز 
به آتش کشيدن و بمب گذاشتن و ترور 

ها را بـدهـد، امـا کـنـتـرل ايـن                 قبطي
گرايش براي طنطاوي سـاده نـخـواهـد       

حتي اگر از اخوان بگذريـم، ضـد     . بود
سلفي سوداي قدرت حـاکـمـه       انقالب 

 .را در سر دارد
اين براي طـنـطـاوي و رژيـمـش قـمـار              
بســيــار خــطــرنــاکــي اســت چــرا کــه               
طنطاوي کل رژيمش را عمـال بـر سـر        

اگــر .  يــک دوراهــي قــرار داده اســت           
کارگران، دانشجويان، مردم معتـرض  
به اعتراض خود ادامه بدهند يا بـايـد   
حمام خون به راه انداخت، حمام خوني 
که رژيم مبارک و سادات را هـم را رو      

هاي نظـامـي    و يا يگان کند  سفيد مي
در آن   .  هــا بــرگــردانــد      را بــه پــادگــان     
 ۱۰ هاي سلفي و اخـوان     صورت لمپن

دقيقه هم در مـقـابـل خشـم انـقـالبـي              
ــان و آزادي دوام                   ــان ن مــردم خــواه

فقط تصور کنـيـد کـه      .  نخواهند آورد
هـا     طنطاوي نيروهايش را بـه پـادگـان     

ايــنــک مــاه هــاســت کــه          .  بــرگــردانــد 
معترضين بـه وضـع مـوجـود شـعـار             
مرگ بر حکومت نظاميان را بـر سـر       

تـنـهـا    .  هر کوچه و خـيـابـان داده انـد          
چيزي که بيـن ايـن خـواسـت و مـردم              

قرار دارد نفربـرهـاي زرهـي و          انقالبي
. هـاي ارتـش طـنـطـاوي اسـت             تير بار

واقعيت ديگر ايـن اسـت کـه پـس از               
الـعـمـل       هـاي اخـيـر و عـکـس              کشتار

 
١ از صفحه  !مصر در مقابل دو راهي  

١١ صفحه      



 11 ٤٢٢شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

هاي اخير و عزم  در هفته مردم  انقالبي
جـزم دفـاع از خـود و حـتـي تـعـرض                    
متقابل و گـوشـمـالـي دادن مـزدوران          
ارتشي و غـيـر ارتشـي، در دانشـگـاه            
اســکــنــدريــه، کــارگــران مــتــحــصــن           
بافندگي مگا در منوفيه يا تظاهرات 

و اخيرا تشييع جانباختگان تحرير 
تـحــريـر در عــبــاسـيــه عــمـال بــه              
طنطاوي نشان دادند که عليـرغـم   

هـا نـفـر و          ۱۰ کشتار وحشـيـانـه      
ها نـفـر ديـگـر           ۱۰۰ زخمي کردن 

محاسباتش در باره مـيـزان اراده       
. مردم مصـر غـلـط بـوده          انقالبي

امــروز ديــگــر ســازمــان افســران         
مـوجـوديـت خـود را از                 انقالبـي 

سـايـت ايـنـتـرنـتـي خـود تـبـلـيــغ                  
کـنــد و مسـتــقـال دسـت بــه                 مـي 

ــت ارتــش               ــاي ــن ــري از ج افشــاگ
امـروز افسـران     .  زنـد  طنطاوي مي

هـم بـه خـيـل زنـدانـيـان                    انقالبي
سياسي حاکمين مصر افزوده شده 
اند و عکسشان را مـردم شـريـف        

نامشان   دست بدست ميگردانند و
را فرياد ميـکـنـنـد و آزاديشـان را از              

 .ارتشبد قاتل مطالبه ميکنند
 

اما اين ميدان بازيگر ديگري هم  
 .دارد

ماه پس از سـرنـگـونـي مـبـارک ،                ۹ 
مصـر هـنـوز بـايـد                جنبش انـقـالبـي     

هـا و مـطـالـبـات انـقـالب را                 خواسته
انقالب مصر هنـوز بـايـد      . تبيين کند

چه و     مشخص کند نان و آزادي يعني
کي و چگونه و با چه نيرويي متحـقـق   

تبيين مـطـالـبـات انـقـالب،         .  ميشود

  مـي       رهبر سياسي با نظريه انـقـالبـي     
بايد بـه      مطالبات انقالبي. خواهد

هــاي کــارگـر و         مـطـالــبـات تـوده      
. زحمتکشان مصر تبديـل شـونـد     

اين و سازماندهـي مـبـارزه بـراي         
تحقّق مطالبات انقالب،  سازمان 

ماه پس از    ۹ .  خواهد مي  انقالبي
 ۱۲۰۰۰ به زير کشيدن مبـارک،    

زنــدانــي ســيــاســي در شــکــنــجــه         
گاههاي طنطاوي به بنـد کشـيـده      

شرم آور تر آنکه افسراني . شده اند
که در جريان حمله اوباش مـبـارک   
به تحرير بر خـالف دسـتـور از مـردم             

کردند را محاکمه صحرأيي دفاع 
. و به زندان محکوم کـرده انـد    کرده 

قـيـد و           خواست آزادي فوري و بـي   
شرط تمامـي زنـدانـيـان سـيـاسـي؛            

قيد و شرط بيان و عقـيـده     آزادي بي
که به انـدازه    خواسته هايي هستند 

 .نان براي کارگر اهميت دارند
اين را چگونه ميشود پـذيـرفـت      

مـاه پـس از سـرنـگـونـي                ۹ که   
کارگران مصـر هـنـوز خـواسـت            

زن و مرد ،   برابري کامل حقوقي
خواستي که براي طبقه کارگر و   
شرايط اقتصادي و اجتمأعيـش  

است را بر پرچم انـقـالب       حياتي
بـرابـري   خود رسـم نـکـرده انـد؟             

را انقـالب زنـان و مـردان            جنسي
زحـمـتـکـش مصـر نـبـايـد قـابـل                 

اين خواست را بايد . مناقشه بداند
به محله و کارخانـه و مـدرسـه و          
بيمارستان بـرد و زنـان و مـردان            
مصر را حول اين خواست کـه آري    

به آن به مفهوم پيروزي و يـا        يا نه
شکست انـقـالب نـان و آزادي و              

است بسيج کرد و   کرامت انساني
اين خواست را بايـد بـه     . سازمان داد

مـيـان مـردم بــرد و آن راهـپـيــمـأيــي                  
 ۸ ميليـونـي زنـان مصـر را کـه روز                  

مارس گذشته در ميدان تـحـريـر يـک         
مشت لمپن و چاقو کش و مـتـجـاوز        
اســالمــي ســرکــوب کــردنــد، بــا يــک            
ميليون زن و مرد شريف مصري از نو 

 !اجرا کرد
امروز کارگران مصر براي اعتراض به 
وضع موجود در مقـابـل خـود سـتـاد          
فرماندهي حاکمان نظامـي دسـت بـه        

هـاي     تظاهرات مـيـزنـنـد و بـا يـگـان               
انتظـامـي ارتـش هـمـانـجـا، مـقـابـل                 

کارگران . ورودي ستاد درگير ميشوند
تجسـم انـقـالب نـان و آزادي               انقالبي

نـان  !  هستند و نان و آزادي ميخواهند
حـق کـارگـر مصــري              زنـدگـي  و   

براي نان،  کارگر مصـري    !  است
پـيـروزي   " ماه از    ۹ هنوز پس از 

کـارگـران   .  خون مـيـدهـد     "  بزرگ
  مصـر، تــجـسـم انـقـالب نـان و              
ــر                آزادي، مـــبـــارک را بـــه زيـ
نکشيدند که طنطاوي اعتصاب 
و اعتراض و تحصن براي نان را 
غــيــر قــانــونــي، جــرم و قــابــل             

اعتصاب و ! مجازات اعالم کند
اعتراض حق کارگر است و تمام 
قوانين محدود کننده تشکـل و    

. اعتراض بايد فورا ملغي گردند
مــــوجــــوديــــت کــــارگــــران و           
زحمتکشان مصر به ايـن آزادي    

ــت       ــه اسـ ــتـ ــن آزادي     .  وابسـ ايـ
اين را   . ترين قوانين است مقدس

تـريـن سـطـوح در            بايد در وسيـع 
سراسر مصر، در هـر مـحلـه و            
کارخانه و مدرسه تبليغ و ترويج 

تـريـن رگـه يـک               اين اصلي. کرد
و يـک جـامـعـه         فرهنگ انقالبي

 .انساني و پيشرو است
دستگاه تبليغات طنطاوي بدون 
هيچ تغـيـيـري هـمـان دسـتـگـاه             

ايـن  .  سخن پراکني مبارک است
دستگاه را ايجاد کـرده انـد کـه          
دروغ بـگـويـد، فـريـب بـدهـد و                
وحشـت و تـرس و تـمـکـيـن را                 

  ايـن دسـتـگـاه بـي         .  اشاعه دهـد 
شرمي و وقاحت را تـا بـدانـجـا         
رسانيده است که اينک لمپنها و   
چاقوکشان اسالمي را بر عـلـيـه    
مردم معترض تحريک و بسـيـج     

اگر چه مدياي اجتماعي با . کند
از بين بردن انحصـار خـبـري بـه         

هاي  درجاتي از کارايي اين رسانه
دولتي مزدور ميکاهند امـا بـه     
دليل فقر عميق جامـعـه بـخـش       

هـاي     از آن هنوز به رسانه  بزرگي
تصـفـيـه    .  گروهي وابستـه اسـت    

از       مدياي دولتي از فساد يکـي 
. مهمترين وظايف انقالب اسـت 

هاي دولـتـي    مديريت تمام رسانه
بايد فورا به اتـحـاديـه مسـتـقـل         

 .روزنامه نگاران منتقل گردد
قيـد و شـرط         آزادي مطلق و بي

  تشکل و فعاليت سياسي يـکـي    
هاي هـمـه انـقـالبـات           از خواسته

ــمــاعــي اســت      امــروز در    .  اجــت
ــي           ــکـ ــر يـ ــط مصـ ــرايـ از         شـ

ترين ملزومات پيشـروي   اساسي
ــان           طــبــقــه کــارگــر،مــردان و زن

زحمتکش، اکـثـريـت قـريـب بـه           
اتفاق جامعه، ايجاد حزب رهبر 
انقالب، حزب نمـايـنـده مـنـافـع         
طـبـقـه کـارگـر، حـزب بـيـانـگــر                
اهداف انـقـالب، حـزب مـبـلـغ،           
مروج و سازمانـده دخـالـتـگـري        

. جامعه در امور اجتـمـاع اسـت     
قوانين موجود را اختراع کرده اند کـه  
  دست معترضين بـه نـظـم مـوجـود و           

را در         مــنــاديــان جــامــعــه انســانــي       
الغاي فوري . سازماندهي خود ببندند

تمامي قوانين محدود کننده فعاليت 
سياسي، تشکيل حزب رهـبـر، حـزب      
سوسياليسم ، حزب نماينده انسانيـت  

  . کند را تسريع مي  و کرامت انساني
. انقالب مصر هرگز تنها نبوده اسـت   

هـاي     کارگران و زحمتکشـان و انسـان      
شريـف در هـمـه جـا ايـن انـقـالب را                    
انقالب خودشان ميدانند و سرنـوشـت   
خود را به سرنوشت انقالب مصر گـره  

پيروزي انقالب مصر بـه هـر     .  ميزنند
درجـه در رســيــدن بــه اهــداف خــود،              

. کـنـد     انقالبات بعدي را تـقـويـت مـي      
براي پشـتـيـبـانـي از            ظرفيت عظيمي

انقالب مصـر در سـراسـر جـهـان، از                
. نيويورک تـا اسـتـکـهـلـم وجـود دارد             

  کمونيستهاي مصري واجد الشـرايـط    
ترين نامزد سازماندهي و بکار گيري 
ايـن نـيـروي عـظـيـم مـادي و نـظــري                   

 .هستند
حزب کمونيست کارگري ايران با تمام 
قوا از انقالب نان، آزادي و کـرامـت           

 .کند دفاع مي  انساني
 زنده باد انقالب مصر

 زنده باد انترناسيونال کمونيستي
 *  زنده باد سوسياليسم

 !مصر در مقابل دو راهي

اکـتـبـر       ١٢ از روز چهـارشـنـبـه       
نمايشگاه جهـانـي کـتـاب بـراي          
مدت يک هفته در محل دائمـي  
ــر           ــاهـــهـــا در شـــهـ نـــمـــايشـــگـ
فرانکفورت آلـمـان بـرگـزار مـي          

وزارت ارشـاد حـمـهـوري         .  شـود 
اسالمي به همراهي معاونتها و 
رايزنهاي فرهنگي اش قرار است 
بساط جهل وخرافه مذهبي اش 

 .را در اين نمايشگاه برپا کند

دعوت از جمهوري اسالمـي  
و در اختيار گذاشتـن غـرفـه در        
نمايشگاه کتاب يک دهن کجـي  
ــرگــزار             آشــکــار مســئــوالن و ب
کـنـنــدگـان ايــن نــمـايشـگــاه بــه            

ــراي    مــبــارزات مــردم       ايــران ب
رهـايـي از شـر نـکــبـت ايــن              
حکومت است و از جانب هر 
انسان آزاديخواهي مـحـکـوم    

 .است
رژيمـي کـه کـارش فـقـط            
سرکوب و اعـدام و جـنـايـت         
است، رژيمي که قـلـم هـا را          
مي شکند، وبالگ نويسان و 
روزنامه نـگـاران را زنـدانـي           

بحق مردم و ميکند، اعتراض 
آزادي بــيـــان و حــق نشــر و                   

انتشارآزادانه افکار و عقايـد را    
وحشيانه سرکوب ميکنـد، حـق     
ندارد در چنين مجامعي حضور 

 .يابد
اکتبر  ١٦ تا  ١٢ ما ازتاريخ 

هر روز در محـل حـاضـرشـده و         
نمايشگاه کتاب را بـه صـحـنـه           
افشــاگــري بــرعــلــيــه جــمــهــوري      

از .  اسالمي تبديل خواهيم کـرد 
هـمـه مـردم آزاده و مـخــالـفــان              
جمهوري اسالمـي نـيـز دعـوت         
ميکنيم با ما همراه شوند و بـا      
حضــور خــود در بــرابــر غــرفــه            
حــمــهــوري اســالمــي، صــداي          
اعتراض عليه حکومت وحشـي  
اسالمـي را بـه گـوش ديـگـران              

 .برسانند

 
 تشکيالت خارج کشور 

  -حزب کمونيست کارگري ايران 
 آلمان

براي اطالعات بيشتر با شـمـاره     ٢٠١١ اکتبر  ٧ 
تــلــفــن هــاي زيــر مــي تــوانــيــد           

 :بگيريد
 ۰ ١ ۷۲- ۶۳۸۴۰۷۹ 
 آدرس محل نمايشگاه   ۸۶ ١ ۷۴۶۵۰ -۵۷ ١ ۰ 
Ausstellungs- und 
Messe GmbH 
Frankfurter 
Buchmesse 
Reineckstr. 3 
60313 Frankfurt 
am Main 
Deutschland 

 !جمهوري اسالمي را از نمايشگاه کتاب بيرون بيندازيم 

۰ ١ از صفحه   
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 !زنده باد جمھورى سوسياليستى!      مرگ بر جمھورى اسالمى

اکتبر در حدود هـزار شـهـر         ١٥ شنبه  
در چـهـارگـوشـه جـهـان تـظـاهـرات و                  
اجتماعاتي عـلـيـه فـالکـت نـاشـي از              
بحران سرمايه داري و در اعتراض بـه    
سـيــاســتـهــاي اقــتـصــادي دولـتــهــا و             
حاکميت بازار و بانکها و بورس بـرپـا   

ايـن حـرکـتـي شـورانـگـيـز،             .  ميگردد
تاريخي و راديکال اسـت کـه تـوسـط           
ــان خــودجــوش و                 ــدگ ــن ــزار کــن ــرگ ب

، "درصدي ها ٩٩ جنبش "بيشمارش، 
روز " ،   " اتحاد جهـانـي بـراي تـغـيـيـر           " 

و غيره خوانده شـده و    "  جهاني انقالب
 .قرار است حرکتي ادامه دار باشد

بطور بالفصل اين حرکت در پـي      
در "  اشــغــال وال اســتــريــت      " جــنــبــش    

نيويورک شکل گرفت که چهار هـفـتـه      
پـيــش تــوسـط جــوانــان بـرپــاشــد کــه              
عليرغم سکوت بيشرمانه مـيـديـا و        
اقدامات خشن پليسي گسترش يافت 
و به شهرهاي ديگر آمريکـا و بـرخـي        

اما در واقـع      . نقاط جهان سرايت کرد
اين حرکت ملهم از انقالبات مصـر و      
تونس و جنبش هاي اعتراضـي تـوده     
اي و انقالبي است که در يکي دو سال 
گذشته از ايران و اسرائيل تا يـونـان و       
اسپانيا و انگليس و فرانسه و ايتالـيـا   

اين بيـک مـعـنـي       .  را در نورديده است
هاست که جهاني " ندا آقاسلطان"نداي 

شـعلـه آتـش خشــم امـثــال           .  مـيـشـود   
جـوان تـونسـي کـه         ( محمد بوعزيزي   

است که در شهرهاي ) خود را آتش زد
ايـن  .  مختلف جهان زبـانـه مـيـکـشـد        

سنت اشغال و بسط نشيني در ميدان 
التحرير قـاهـره اسـت کـه مـيـرود بـه                  
تصرف خيابانها و مراکز قدرت مالي 

در .  و سياسي در جهان تـبـديـل شـود        
سطحي پايه اي تر اما ايـن فـريـاد در        
گلو خفه شده يک ميليارد گرسـنـه در     

. جهان اسـت کـه طـنـيـن مـي انـدازد               
انعکاسي از وضعيت صدها ميلـيـون   

بيکار و از هسـتـي سـاقـط شـدگـانـي            
است که افزايش تعـداد و بـاال رفـتـن           
نرخ خودکشي آنها هنوز به انـدازه اي      
نيست که نـرخ سـود را بـاال بـبـرد و                  

اين جلوه اي . مزاج بازار را خوش کند
از اعتراض و خشـم اکـثـريـت عـظـيـم            
بشر امروز است که هرچه بيشتـر کـار     
ميکنـد و بـر ثـروت اربـابـانـش مـي                  
افزايد خود به فقر و مسکنت بيشتري 

اين حـرکـت مـيـتـوانـد           . رانده ميشود
سرآغاز جنبشي جـهـانـي و انـقـالبـي             
باشد که اعالم ميکند ديگر استثمـار  

سـلـطـه    .  و بـردگـي مـزدي بـس اسـت           
سرمايه داران و دزدها و مفتخورها و 
ژنرال ها و مـالهـا و شـارالتـانـهـا بـر              

حـاکـمـيـت     .  زندگي بشر قبول نـيـسـت   
دروغ و جهل و خـرافـه و شـکـنـجـه و             
زندان و حکومت پليسي بايد تماما و 

 .براي هميشه برچيده شود
اين حرکت براي پيروزي و تغـيـيـر    
واقعي دنيا نمي تواند به مصالحه بـا    
سرمايه داران و بانکها و دولتهايشـان  
امــيــدي بــبــنــدد و در بــرابــر تــوهــم               

و نــظــايــر آن       "  دمــکــراســي واقــعــي    " 
امروز بيش از هر زمان . متوقف شود

ديگر واضح است که راه نجات واقعي 
و قـطـعـي بشـر خـلـع يـد سـيـاسـي و                     
اقتصادي از سرمايه داري و بـرپـايـي        
جامعه نويني است که تعالي هر فـرد    

 .شرط تعالي همگان است

ما با تمام قوا در ايـن حـرکـت و          
جنبش جهانـي شـرکـت مـيـکـنـيـم و               
بسهم خود در تـداوم، گسـتـرش و بـه           

بدينوسـيلـه   .  پيش راندن آن ميکوشيم
از همه مردم آزاده دعوت ميکنيم تـا    
فعاالنه به اين جنبش جهاني بپيوندند 
و هــمــراه اعضــا و واحــدهــاي حــزب             

 ١٥ کمونيست کارگري در تظاهـرات    
 .اکتبر شرکت کنند
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 کمک مالي
 به تلويزيون کانال جد يد 

هـم کـه در       "  جنبش اشغال شيـکـاگـو   " 
شکل يک تحصن اعتراضي در مقابل 
بانک فـدرال رزرو اعـالم وجـود کـرده               

ايـن  : " است، بر پرچم خود نوشته است
اين يعـنـي   "!  جا ميدان التحرير ماست

چـه؟ يـعـنـي ايـنــکـه مـحـافـل حـاکــم                   
آمريکا و محافل حاکم مصر تـمـامـا      

مـيـدان   درصد و مبارزين  ۱ در صف 
تحـريـر و اشـغـال کـنـنـدگـان وال                 

 ۹۹ اسـتـريـت مـتـحـدا در صـف                
 .  درصد هستند

 
وال استريت مالک هر دو حزب "

کارگران به حزب خود . است
 "احتياج دارند

جناح راست بـورژوازي آمـريـکـا،         

در .  اشغال کنندگان را تحقير کـرد 
کنار تصويرسازي وقيحانه رسـانـه   
هايي مثـل فـاکـس نـيـوز، لـيـدر              
اکثريت کنگره، اريک کانتور، آنها 
را توده هاي اوباشي که ميخواهند 

. مملکت را تجزيه کنـنـد نـامـيـد       
بووژوازي آمريکا "  چپ" اما جناح 

چه کار کرد؟ به يک بازي بيشرمانه 
سعي کرد وال اسـتـريـت    .  دست زد

را از کاخ سفيد، دزدان مالي را از 
در . سرمايه داري آمريکا جدا کند

حاليکه پليس کاخ سفيـد بـا گـاز        
فلفل چشم جنبـش اعـتـراضـي را         
هدف ميگرفت، اوباما گـفـت کـه      
معترضين صداي نگرانـي وسـيـع      
در باره اين هستنـد کـه سـيـسـتـم           

مالي ما چگـونـه کـار مـيـکـنـد؟            
نـانسـي پـلــوسـي، رهـبــر اقـلـيــت              
دمکرات کنگره، با معترضان وال 
استريت در ابراز همـدردي کـرد و       
همه اين جـنـبـش عـظـيـم را يـک                

اي     احتياطي عده بي "اعتراض به 
 . تقليل داد" در وال استريت

در "  جنبش اشغـال وال اسـتـريـت        " 
" چـپ " مقابل اين رياکاري جـنـاح     

بورژوازي آمريکا اعـالم کـرد کـه          
وال استريت مالک هر دو   " ميداند 

و همچنين اعالم کرد ." حزب است
کـارگـران   "که ميداند براي رهايي، 

حزبي ." به حزب خود احتياج دارند
که بر پرچمش ايـن جـمـالت حـک         

کاپيتاليـسـم جـنـايـت        : "شده است
کاپيتاليسم را .  سازمانيافته است

 "! *لغو کنيد

۳ از صفحه  !جنبش اشتغال وال استريت          

 کاپيتاليسم جنايت سازمانيافته است
 اين جامعه کار نميکند، بياييد جامعه ديگري بسازيم 

 حرص کمپانيها مساوي است با فالکت بشر
 آيا من بشر هستم يا بايد پول بيشتري بسازم؟

 ميليونرها زمانشان پايان يافته است
 مردم نه سود"

 نابرابري اجتماعي را متوقف کنيد 
 تجاوز به بشريت را پايان دهيد

 کاپيتاليسم رالغو کنيد 
 پليس ابزار ثروتمندان است

 جنگ با کارگران را متوقف کنيد
 يک درصد روي شانه هاي من ثروتمند شده است

 درصد هستم ۹۹افتخار ميکنم بخشي از 
 ما بزرگتر از آن هستيم که شکست بخوريم

 ما تسليم نميشويم
 انقالب غير قابل اجتناب است، چرا همين حاال نه؟

 انقالب جهاني بزرگتر از آن است که شکست بخورد
 وال استريت را به ميدان تحرير تبديل کنيد

 نيازهاي انساني، نه نيازهاي کمپانيها
 وال استريت مالک هر دو حزب است

 کارگران به حزب خود احيتاج دارند 

 شعارهای  
  جنبش اشغال وال استريت


