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خطاب به کارگران و مردم به کمک رضا شهابي، کارگر 
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 .رضا شهابي به بيمارستان منتقل شد
  رضا شهابي همچنان در اعتصاب غذا بسر ميبرد   
 به اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان

 ٣صفحه  

مـيـنـا احـدي       :   انترنـاسـيـونـال     
موضوع قتل رافق تـقـي خشـم و           
نفرت زيـادي را عـلـيـه جـنـبـش                
اسالمي و مشـخـصـا جـمـهـوري            
اسالمي برانگيخـتـه و بـويـژه بـا             
فعاليتهاي شما و مريم نـمـازي و         

همچنين همراهي شخصيتـهـايـي     
مثل سلـمـان رشـدي و تسـلـيـمـه               
نسـريـن و ريـچــار داوکـيـنـز ايــن               
موضوع به يک موضوع داغ بيـن        

اگـر  .     المللي تـبـديـل شـده اسـت          
مــمــکــن اســت يــک مــقــداري در         

 
 بازتاب هفته

  
   قطع دست و پا:توحشي ديگر

 انفجار در کارخانه غدير و جنايت تازه سرمايه 
   تن از کارگران جان باخته اند ١٣تاکنون 

 متکديان کدامند؟
 بهروز مهر آبادي

 
 !رويدادهاي منطقه در يک نگاه

 محمد شكوهي   

 
 در مورد ترور وحشيانه رافق تقي

 گفتگو با مينا احدي

 
اين روزها دوباره بحث طرح يـارانـه هـا در             

بنا بـه گـزارش     .   مجلس اسالمي داغ شده است   
کميسيون ويژه طـرح  " کميسيون موسوم به    ايرنا  

مجلس اسالمـي در آسـتـانـه          "   تحول اقتصادي 
هـا     سالگي اجراي قانون هدفـمـنـدي يـارانـه           يک  

تامين کـامـل مـنـابـع مـورد            عدم :   " اعالم کرد 
هـا از مـحـل            يـارانـه       سـازي   نياز قانون هدفمند  

هاي انرژي مـنـجـر بـه           هاي حامل   اصالح قيمت 
 هزار ميـلـيـارد    ١٥٠شدن کسري حدود     انباشته

بنا به ايـن گـزارش پـرداخـت            .   ريالي شده است  
هاي اقـتـصـادي         درصدي بخش  ٣٠نشدن سهم   

ها و نگـرانـي      از منابع ناشي از هدفمندي يارانه     
فزاينده از تشديد کسري بودجه بـاعـث شـد تـا              
کميسيون ويژه مجلس خواستار کشـيـده شـدن           

جاري و اصـالح     ترمز ماشين هدفمندي در سال   
 ويـژه ايـنـکـه            فرايـنـد اجـراي قـانـون شـود بـه               

استقراض از بانک مرکزي براي پرداخت يـارانـه          
 ".نقدي باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد

هـدفـمـنـد     " طرح پرسرو صداي موسـوم بـه          
طرحي بود که قرار بود از نظـر  "    کردن يارانه ها 

طراحانش جمهوري اسالمي را از بحران عميـق   
در واقع تنها راهي بود     .   اقصتادي بيرون بکشد  

که فکر ميکردند اقتصادشان را نجات خواهـد        
داد و يک سرمايه داري تيپيک بازار آزاد را بـر             

امـا از    .   مبناي چپاول کامل شکل خواهـد داد      
همان ابتدا روشن بود که اين طرحي محکوم به         

ــکــســت اســت       ــمــيــن نشــريــه               .   ش ــا در ه م
انترناسيونال گفتيـم کـه ايـن طـرحـي از قـبـل                   

زيـرا يـک طـرح کـهـنـه             .   شکست خـورده اسـت     
رياضت اقتصادي است اما حکومت اسـالمـي        
پــيــش شــرطــهــاي اعــمــال ســيــاســت ريــاضــت          

بيش از آنچه عمال به مردم تا کنون    ( اقتصادي  

در مورد حاکـمـيـن روسـيـه و            
سياستهايشان همه چيز فکر کـرده       
بوديم بجز اينکه اينها سياستهـاي      
بين المللي خودرا بـا مـعـيـارهـاي           
اخالقي تعييـن مـيـکـنـنـد و ايـن               

ارزيـابـي   "   اخـالقـي  " سياسـتـهـا را        
در خبرها آمـده بـود کـه        .   ميکنند

سرگئي الوروف وزير امور خـارجـه       
روسيه سياست دولتهاي غربـي در      

غــيــر " قــبــال رژيــم بشــار اســد را            

 حکومت مافيائي روسيه و اخالق سياسي

 در لـيـبـي يـكـبـار            : سيما بهاري 
ديگر دهها هزار نفر به خـيـابـانـهـا           
ريختند تا عليه حكومت تـازه يـا          
دولــت تــازه دســت بــه اعــتــراض            

در شهر ساحلـي بـن غـازي          .   بزنند

كــه نــطــفــه اعــتــراضــات عــلــيــه            
ديكتاتور سابق ليبي قذافي بسـتـه    

روز دوشنبه حدود سي هـزار       .   شده
نفر در تظاهرات اعتراضي شركـت      

تـظـاهـر كـنـنـدگـان فـريـاد              .   كردند
مــيــزدنــد مــردم انــقــالب تــازه اي          

مورد اينـکـه چـه اقـدامـاتـي در ايـن                 
رابطه صورت گرفته و چـه اقـدامـاتـي           
قرار است براي مـقـابلـه بـا ايـن نـوع                 
جنايات صورت گيرد به خـوانـنـدگـان        

  :انترناسيونال توضيح دهيد
 

 مردم ليبي عليه حاکمين جديد
 مصاحبه تلويزيون کانال جديد با حميد تقوايي   

٦صفحه    

٣صفحه   ٤-٥صفحات   

 
هدفمند کردن "شکست طرح 

 "يارانه ها
 

 كاظم نيكخواه 

 
 جنايتي ديگر در نورد يزد

 دقـيـقـه شـب         ۱۵ و     ۱۹ساعت   
 آذر در اثر انـفـجـاري در           ٢١يکشنبه  

كوره كارخانه نورد فوالد غـديـر واقـع          

در انــتــهــاي شــهــرک صــنــعــتــي يــزد،         
در ايـن    .   جنايتي ديگر صورت گرفـت    

اتــفــاق نــاگــوار تــعــدادي از كــارگــران         
بخاطر سودجويي مشـتـي صـاحـبـان           

 
 " حکمتيست"اطالعيه در مورد بحران حزب 

  ٣صفحه  

٢صفحه    

 شهال دانشفر 

٦صفحه    

خواست تظاهر كننـدگـان     .   ميخواهند
از جمله عدالت و شـفـافـيـت بـيـشـتـر              

اجازه بدهيد بـا حـمـيـد تـقـوايـي            .   بود
همراه بشويم تا در اين رابطه با ايشـان      

سـالم بـه شـمـا         .   به گفتگو بنشـيـنـيـم      
حميد تقوايي بـه بـرنـامـه مـا خـوش                

خوب تظاهرات سي هزار نفـره  .   آمديد
در بن غازي عليه حاكمين جديد، آيـا        
اين مساله براي شما قابل پيش بينـي        

 بود؟
بنظرم براي هر كسي    :   حميد تقوايي 

٨صفحه    

 كاظم نيكخواه 
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رافــق تــقــي يــک         :   مــيــنــا احــدي    
روشنفکر منـتـقـد مـذهـب اسـالم و               
منتقد جمهوري اسالمـي ايـران بـود           
که شش سال قبل عليه او فتواي قتـل        

تحت فشار جمهوري اسـالمـي    .   دادند
ايران دولت آذربايجان رافـق تـقـي و              
همکارش را دستگيـر و بـه سـه سـال              

ــرد           ــدان مــحــکــوم ک در داخــل     .   زن
اذربايجان به اين رفتار سـرکـوبـگـرانـه          
دولت آذربايجان اعـتـراضـات زيـادي         
شد و همان شش سـال قـبـل مـا بـا                   
اعالم يـک کـمـپـيـن در مـورد ايـن                    

پس از دو      .   موضوع افشاگري کرديم  
سال زندان رافق تقي و سمير صداقـت        
اوغلو سردبير نشريه صنعت از زنـدان       

رافق تقي به افشـاگـري و        .  آزاد شدند 
فعاليتهاي گسـتـرده عـلـيـه دخـالـت              
اسـالم در زنـدگـي مـردم و دخـالـت                  
جمهوري اسالمي ايران ادامـه داد و          

 نـوامـبـر      ۱۹در نهايت او را در روز          
هـدف جـمـهـوري     .    ترور کردند۲۰۱۱

اسالمي ايجاد فضاي رعب و وحشت      
ــود           ــجــان ب ــاي ــزدوران و     .   در آذرب م

وابســتــگــان بــه ايــن حــکــومــت در             
آذربايجان با تشـکـيـل سـازمـانـهـاي             
اسالمي و بـا سـرمـايـه گـذاري در                  

 ،ساختن مساجـد و تـرويـج خـرافـات           
سعي ميکنند جاي پـاي مـحـکـمـي             
بـراي حـکـومـت اسـالمـي در آنـجـا                 
ايجاد کنند و کساني هـمـچـون رافـق           
تقي در مقابل اين رونـد ايسـتـاده و               
بايد از طرف حکومت اسالمي ايـران        
با ترور پاسخ ميـگـرفـتـنـد تـا بـقـيـه                  

ايـن اتـفـاق      .   بترسند و تمکين کـنـنـد      
بعد از قـتـل رافـق در              .   البته نيفتاد 

آذربايجـان مـردم شـروع کـردنـد بـه                 
اعتراض و دوستان و همکـاران رافـق         
به اسم او مقاله هاي انتقادي نوشته و        

. اعالم کردند که ساکت نمي نشينـنـد       
اما فعاليت ما در سطح بين المـلـلـي          

چرا کـه مـا     .   بنظر من بسيار مهم بود    
با سلمان رشدي تماس گرفتـه و بـه او      
گفتيم جمهوري اسالمي ايران بعد از       
قتل رافق تقي اعالم کرد که سـلـمـان            
رشدي آذربايجان بـه قـتـل رسـيـد و                 

اينها بدليل اين جنايت به هـمـديـگـر           
پيام شادباش ميفرستنـد و وقـيـحـانـه          

ما .   از اين جنايت خود دفاع ميکنند     
پيشنهاد داديم که سـلـمـان رشـدي و             
تعدادي از چهر ه هاي سرشنـاس بـيـن          
المللي منـتـقـد مـذهـب و اسـالم و                  
جمهوري اسالمي ايران باهمديگر بـه       
يک اقدام مشترک دست زده و همگـي        

 و   ،خواهان بررسي اين پرونـده قـتـل         
مشخص شدن اسـامـي عـامـلـيـن و              

نامه مشـتـرک     .   آمرين اين قتل شويم   
 ريـچـارد     ،ما با امضا سلمان رشـدي     

 تسـلـيـمـه       ، مـريـم نـمـازي       ،داوکينـز 
 نيک کوهن و     ، جون اسميت    ،نسرين

من براي دفتر رئيس پارلمان اروپـا و          
تــعــدادي از نــمــايــنــدگــان پــارلــمــان          

 دسامبر مـن در       ۶روز .   فرستاده شد 
بروکسل در مالقات بـا نـمـايـنـدگـان             
دفتـر رئـيـس پـارلـمـان و نـمـايـنـده                     
الکساندر الوارو از نمايندگان پارلمان     
اين موضوع را با آنها طـرح کـردم و             

يک روز بـعـد از        .   نامه را به آنها دادم    
 دسامبـر دفـتـر       ۷مالقات يعني روز    

رئيس پارلمان اعـالم کـرد کـه ايـن                
موضوع در نشست پارلمان اروپـا در        

 ۱۵استراسبورگ در روز پنجشـنـبـه          
دسامبر بررسي خواهد شد و نـتـيـجـه          

اين موضـوع   .   به ما اعالم خواهد شد    
بسيار مهمي است و بـررسـي سـريـع             
اتحاديه اروپا هم بسيـار مـهـم اسـت            
وبهمين دليل اين خبـر در آذربـايـجـان          
انعکاس گسترده اي داشته و همه مـا        

مـا  .   منتظر نتايج اين نشست هستيم    
خواهان اعزام يک هيئت مسـتـقـل از          
طرف اتحاديه اروپا براي بررسي ايـن         

 .  قتل شده ايم
 
چـه بـرنـامـه هـا و             :   نترناسـيـونـال   ا

تالشهاي ديگري براي بسـيـچ افـکـار          
عمومي علـيـه تـروريسـم جـمـهـوري              
اسالمي از جانب شما يـا نـهـادهـا و             
 شخصيتهاي ديگر در دستور است؟

 
حـکـومـت اسـالمـي        :   مينا احـدي   

ايـران يـک حـکـومـت تـروريسـتـي و                 
فاشيست است کـه دسـتـش بـه خـون              

مردم ايران و خون بسياري از فعالـيـن         
سياسي و منتقـديـن ايـن حـکـومـت              

اينها از روز اول به قـدرت       .   آلوده است 
رسيدن هنرشان جنايت و وحشيـگـري       
و بيرحمي بوده و اينرا تـا امـروز هـم              

بــراي پــيــدا کــردن       .   ادامــه داده انــد     
جاپايي در يک منطقه و در يک نقـطـه          

 زهـر    ،اينها اول جنايت مـيـکـنـنـد             
چشم ميگيرند و سپس حجاب بر سـر        
زنان کرده و قوانين ارتجاعي خـود را        

ما سالـهـا اسـت کـه           .   پياده ميکنند 
عليه اين جنـايـات و ايـن تـروريسـم               

مشـکـل   .   وحشيانه مبارزه ميـکـنـيـم      
مهم اين بوده و هسـت کـه دولـتـهـاي             
غربي و اتحاديه اروپا چشـم خـود را            
براين فجايع بسته و تا امـروز بـا ايـن          
حکومت کجدار و مريض کنار آمـده        

ــد ــط                .   ان ــطــع رواب ــان ق ــواه ــا خ م
ديپلماتيک همه نهادهاي بين الملـلـي       
با اين حکومت هسـتـيـم و خـواهـان              
رســيــدگــي بــه جــنــايــات حــکــومــت         
اسالمي در يک دادگاه بين المللي بـه         

. جرم جنايت عليه بشريت هسـتـيـم            
پرونده حکومت اسـالمـي بـه انـدازه             

اما فعال سـيـاسـت      .   کافي قطور است  
عمومي در سـطـح نـهـادهـاي بـيـن                  
المللي و دولتها کنار آمـدن بـا ايـن               

. حکومت و ديالـوگ بـا آنـهـا اسـت               
سياستـي کـه بـجـز ادامـه  حـيـات                    
حکومت اسالمي نتيـجـه اي در بـر              

طبعا نهادهاي ديگري نيـز در      .   ندارد
صدد ايجاد تريبونال و يـا کشـانـدن             
جمهوري السـامـي ايـران بـه دادگـاه              
هستند که همه اين فعاليتها مـثـبـت          
است و بايد بويژه در اوضاع سـيـاسـي          
امروز که دنيا به پا خاستـه و عـلـيـه               
ديکتاتورها و سيستم ضـد انسـانـي           
سرمايه داري در همـه جـا اعـتـراض             

 ما هم متحدانه تر وفعالتر از       ،هست
هــمــيــشــه تــکــلــيــف يــکــي از                      
جنايتکارتريـن و فـاشـيـسـت تـريـن                
حکومتها را هـر چـه زودتـر روشـن                

  . کنيم
 اهـداف جـمـهـوري         : انترنـاسـيـونـال    

اسالمي و آيت اهللا هايش از ايـن نـوع         
امـا کـال فـکـر         .   ترورها روشـن اسـت      

ميکنيد در شرايط سياسي امروز اين      
نوع اقدامات چه تاثيري بر وضـعـيـت          

جمهوري اسالمي دارد؟ يعني آيـا بـه          
تقويت اين حکومت کمک ميکنـد يـا         
بر عکس آنرا بيش از پيش تضعيف و        

  منزوي خواهد کرد؟
حـکـومـت اسـالمـي        :   ميـنـا احـدي     

 طوفـان  ،ايران در مورد ترور رافق تقي 
اينرا ديدند و از طريق سايت .   درو کرد 

تابناک اعالم کردند کـه مـا نـکـشـتـه               
 بلکه سکوالرها و دوسـتـان رافـق      ،ايم

حـمـالتـي را      " تقي او را کشته انـد تـا           
عليه حکومت اسالمي ايران سازمـان      

پس معلـوم شـد کـه حـمـالت            " .  دهند
زيــادي بــه حــکــومــت اســالمــي شــده         
واينها در اين شـرايـط بـه  تـاکـتـيـک                  

. قديمي و نخ نماي قبلي دست زده اند       
مردم ايران ميدانند که رژيم اسـالمـي        
قتل ندا آقا سلطان را کـه در مـقـابـل               
دوربين و در روز روشن اتفـاق افـتـد و             

 به مخالفيـن    ،ميليونها نفر آنرا ديدند   
حکومت و يا به دوستان نداو يا رسانه       
ها  نسبت مـيـدهـد و از ايـن طـريـق                  
ميخواهد در مـقـابـل مـوج گسـتـرده              

. نفرت بين الملـلـي جـا خـالـي بـدهـد               
اينک سران اين حـکـومـت کـه در روز            
اول کشته شدن رافق تقي با شادمانـي        

 از   ،بهمديگر پيام تبريک ميفرستادند   
طريق سايت تابناک اعالم ميکند کـه        
قاتل رافق تقي سکوالرها و دوسـتـان          
او هستند چرا که هدفشان اينست کـه       
از اين طريق عليه حکومت اسـالمـي         

اين رفتار جز انزجـار     !   فضاسازي کنند 
و بي آبرويي براي حکـومـت اسـالمـي          

اکنـون حـکـومـت       .   چيزي در پي ندارد   
اسالمي ايران يـک حـکـومـت کـامـال             

. منزوي و مورد انزجار عمومي اسـت      
ــيــســت روزي کــه حــکــومــت                دور ن
اسالمي ايران به دست مـردم مـنـزجـر         
از اين دستگاه جنايت و رذالت به زيـر       
کشيده شود و همه سران اين حکومت       
از اصالح طلب تا تندرو و راديکالـش         
در يک دادگاه بين المللي محـاکـمـه و           
به جرم سنگسار و اعدام و ترورهـزاران     
نفر  و به جرم  شـکـنـجـه و تـجـاوز و                    

 ،تحميل فقر و نداري بـه مـردم ايـران            
 .*محاکمه و مجازات شوند

١از صفحه    
 

 ... در مورد ترور وحشيانه 

 
 انترناسيونال 

  را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيد

طبق گزارش خبـرنـگـار حـزب از           
تهران، امروز سـه شـنـبـه تـعـدادي از               
کارگران بازنشسـتـه فـوالد ذوب فـلـز             
اصفهان و بازنشـسـتـگـان ديـگـري از             
شهرهاي شمالي و خراسان در مقـابـل        
مجلـس اسـالمـي در تـهـران تـجـمـع                 
کردند و خـواهـان پـرداخـت فـوري دو              

 . ماه حقوق معوقه خود شدند
نـفـر از       ٥٠٠در اين تجمع حدود     

کارگران بازنشسته شركت فوالد ذوب     
ــدادي از                   ــعـ ــان و تـ ــهـ ــفـ ــن اصـ آهـ
بازنشستگان از شهرهـاي خـراسـان و          
شهرهاي شمالي کشـور کـه بـا چـنـد               
اتوبوس خود را به اين تجمع رسانـيـده         

مــقــامــات .   بــودنــد شــرکــت داشــتــنــد     
مختلف به بازنشستگان گفته اند کـه        
صندوق بازنشستگي خـالـي اسـت و           
پولي بـراي پـرداخـت بـه آنـهـا وجـود                  
ندارد و اين در حالي است کـه اخـيـرا             
وابستگان به حکومت طبق اعـتـراف        
مــقــامــات جــمــهــوري اســالمــي،              
ــومــان از صــنــدوق               ــاردهــا ت ــي ــل مــي

 . بازنشستگي سرقت کرده اند
در حال حـاضـر حـداقـل هشـتـاد              

هزار نفر از بازنشستگـان بـا مشـکـل          
عدم پرداخت حقوق هاي خود مـواجـه        
هستند و بارها مقابل مـجـلـس و يـا             
مقابل ادارات دولتي در شهرستان هـا       

. دست به تجمعات اعتراضي زده انـد       
حـدود سـه هـفـتـه اسـت             در اصفهـان     

كارگران بازنشسته همراه بـا خـانـواده          
هـــاي خـــود در مـــقـــابـــل اداره                      
بــازنشــســتــگــي ايــن شــهــر تــجــمــع             

 . ميکنند
حـزب کـمــونـيــسـت کـارگــري از             

اعتراض بازنشستگان و خواست هاي     
آنها مبني بر پـرداخـت فـوري حـقـوق             
معوقه و افزايش حقوق آنها قاطـعـانـه        
ــه                   ــهــا را ب حــمــايــت مــيــکــنــد و آن
اعتراضات دستـه جـمـعـي هـمـراه بـا               
خانواده هاي خـود در سـراسـر کشـور             

حزب از مردم در سراسـر  .   فراميخواند
کشــور مــيــخــواهــد بــه تــجــمــعــات             
اعتراضي بازنشستگان بپيوندند و بـه      
هــر شــکــل کــه مــيــتــوانــنــد بــه ايــن              

 . اعتراضات ياري رسانند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ دسامبر ١٣، ١٣٩٠ آذر ٢٢

 
 كارگران بازنشسته چندين شهر مقابل 

 مجلس تجمع کردند



 3 ٤٣١شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

را در شـرايـط کـنـونـي            )   تحميل شده   
اما اوضاع حـتـي از آنـچـه مـا              .   ندارد

پيش بيني کرده بوديم براي جـمـهـوري       
اول .   اسالمي خـرابـتـر از آب در آمـد             

 پيـش   ٨٨انقالب و خيزش عظيم سال      
امـا  .   آمد و همه چيـز را بـهـم ريـخـت              

عالوه بر اين به مدت کوتاهي بـعـد از           
آن خيزش، احمدي نژاد کـه بـه هـمـراه              
اين طرح و در واقع با هدف اجراي ايـن      
طرح به راس دولت رانده شده بود و بـه           
مليجک خامنه اي شهرت يافتـه بـود،         
و آنــهــمــه دردســر و مــخــمــصــه بــراي            
حکومت به اين دليل درست شد، خود       

و ايـن    .   با جناح خامنه اي سرشاخ شد     
و بعـالوه   .   ديگر همه چيز را بهم ريخت     

تحريمهـاي اقـتـصـادي بـيـن الـمـلـلـي                 
هرروز فشار بيشتري را بـه جـمـهـوري            
اسالمي وارد مـيـکـنـد و ايـن بـار بـا                  
تحريم نفت و بانک مـرکـزي، اقـتـصـاد            
جمهوري اسالمي به مـعـضـل بسـيـار           

اکـنـون   .   حياتي اي روبـرو شـده اسـت           
بطور خالصه اوضاع اينگونه است کـه       
طرح يارانه ها براي احـمـدي نـژاد يـک             
طرح به اصطالح ناموسـي و مـرگ و            

و براي بانـد خـامـنـه اي           .   زندگي است 
موفـقـيـت ايـن طـرح بـاعـث تـقـويـت                   

در نتيجه آن شور  .   احمدي نژاد ميشود  
و اشتياقي که از جانب ايـن جـنـاح از              
ابتدا براي طرح يـارانـه هـا نشـان داده              

. ميشد بهيچ وجه ديگـر وجـود نـدارد           
بلکه برعکس بعضا سر راه آن سـنـگ          
اندازي ميکنند و تالش ميکننـد آنـرا         

از سـوي ديـگـر بـانـد            .   متوقف کنـنـد   
احمدي نژاد مـيـخـواهـد از ايـن طـرح               
براي مقابله با جناح رقـيـب اسـتـفـاده             
کند و آن جـنـبـه هـاي اقـتـصـادي آن                   

زيرا چـنـدان   .   برايش چندان مهم نيست   
آينده اي براي خود در حکـومـت نـمـي            

طي چند ماه اخير دولت احمدي      .   بيند
نژاد حتي از صندوق ذخيـره دولـتـي و            
منابع ديگر پول برداشت کرده است تـا     

. صرف پرداخت نقدي يارانه ها بـکـنـد        
و آخرين خبر همانسـت کـه ايـن طـرح              

 ميليارد دالر دچـار کسـري        ١٥اکنون  
 ميلـيـارد هـم       ٥٠بعالوه  .   بودجه است 

دولــت احــمــدي نــژاد از بــانــک مــرکــز           
تنخواه دريافت کرده که آنـهـم بـنـا بـه               
گفته نـمـايـنـدگـان مـجـلـس اسـالمـي                

به هـمـيـن دلـيـل          .   پرداخت نشده است  
مجلس اسالمي زمزمه کشيدن تـرمـز      
اين طرح و توقف کامـل ايـن طـرح را             

بـعـبـارت ديـگـر        .   دارد طرح مـيـکـنـد       

احمدي نژاد پولهايي را صرف پرداخت      
يارانه نقدي ميکند تا در انـتـخـابـات            

ايــن را بــرخــي از       .   بــعــدي راي بــخــرد    
نمايندگان مجلس اسالمي بـه نـحـوي         

امـا صـراحـتـا       .   تلويحي بيان کرده انـد    
نميتوانند بيان کنند زيرا کـل تـوطـئـه           
هايشان را در مورد اين طرح که قـطـع          
کامل يـارانـه هـا و بـه فـقـر بـيـشـتـر                       

از .   کشيدن مردم بـود را رو مـيـکـنـد             
سوي ديگر بخشي از پولهايـي کـه بـه            
بهانه کمک به توليدات اشتغـالـزا قـرار        
بود به کـارفـرمـايـان خـودي پـرداخـت               

 درصـد از درآمـد         ٣٠شود، و حـدود       
حاصل از زدن يارانه ها بـود پـرداخـت            

اينهم بنا به برخي شـواهـد       .   نشده است 
به اين دليل است که ايـن کـافـرمـايـان             
غالبا از آقازاده هاي منتسب به جناح       

به کل اين تصوير بـايـد       .   رقيب هستند 
مقاومت مردم در پرداخت قـبـضـهـاي         
سنگين برق و گاز را اضـافـه کـرد کـه              
بالغ بر مـيـلـيـاردهـا دالر مـيـشـود و                 
دولت جرات فشار به مردم را نـدارد و           

همه اينها و    .   عمال به آن تن داده است     
بسيار تنگناهاي ديگر بيانگر اينسـت      

" هدفـمـنـد کـردن يـارانـه هـا             " که طرح   
دچار شکست شده است و همـانـگـونـه          
که نمايندگان مجلس اسـالمـي طـرح          
ميکنند اين احتمال زياد است که کـال      

اما متوقف کردن آنـهـم     . متوقف شود 
ميتواند عالوه بـر هـمـه جـنـبـه هـاي                 
ديگر به باال گـرفـتـن نـزاعـهـاي درون               

بــيــشــتــريــن .   حــکــومــت مــنــجــر شــود    
احتمال اينست کـه ايـن طـرح بـا کـل                
دولت احمدي نژاد کال برچيـده شـود و           

امـا ايـن     .   به زباله دان انـداخـتـه شـود          
طرح بهمراه خود گراني و تـورم زيـادي          
را آورده و زندگي را بر مردم سخت تـر           

حـتـي بـا وجـود پـرداخـت             .   کرده است 
بخشي از يـارانـه هـا بصـورت نـقـدي                
اکنون فشار گـرانـي بـر مـردم بسـيـار                

. بيش از قبل از اجراي اين طرح اسـت         
اما اگر اين هم زده شود تنها چيزي که    
از اين طرح ميماند همان گرانـي چـنـد         
ده درصدي است که زندگـي زيـر خـط             
فقر کارگران و مردم محروم را از آنچـه         
اکنـون هسـت نـيـز بسـيـار وخـيـم تـر                    

تنها راه خـالص شـدن از         .   خواهد کرد 
ايــن وضــعــيــت بــه زيــر کشــيــدن کــل            
جمهوري اسالمي با تمام جـنـاحـهـا و            

بـراي  .   طرحها و سياستهايش ميباشـد    
مردم هم عمـال راهـي جـز ايـن بـاقـي                 

 .*نمانده است

بحران داخلي  امـروز حـزبـي کـه              
خود را حکمتيست مينـامـد نـتـيـجـه            
گريز ناپذير سياستهاي راست روانه اي      
است که از ابتدا نطفه اين حزب بـا آن            

ما از همان آغاز و در نقطـه        .   بسته شد 
عطفهاي سـيـاسـي مـتـعـددي جـوهـر              
راست موضعگيريهـا و سـيـاسـتـهـاي            
اين حزب را، که عمدتا بوسيله کورش       
مدرسي تدوين و تئوريـزه شـده اسـت،           
علنـا مـورد نـقـد قـرار داده ايـم امـا                    
امروز واقـعـيـات قـويـتـر از هـر نـقـد                    
سـيــاسـي و نــظـري مضـمــون راســت،             
ذهــنــي گــرايــانــه و پــاســيــفــيــســتــي             
سياستهاي اين حزب را بـرمـال کـرده             

در دو سه سال اخير، از انـقـالب         .   است
 ايران تا امروز، دنيا مدام بـه چـپ        ٨٨

چرخيده است و جائي براي تبيينات و        
جهتگيريهاي اين حزب باقي نگذاشته     

مواضع و تزهاي بغايـت راسـت        .   است
و بي پايه ايـن حـزب نـظـيـر تـثـبـيـت                    
جــمــهــوري اســالمــي، خــتــم جــنــبــش         
سرنگوني، حمايت مردم از جناحـهـاي       
حکومت، ضـعـف چـپ و دسـت بـاال               
داشتن راست در جامعـه، قـدرقـدرتـي          
ــدار                 ــم ــرچ ــوان پ ــن ــع ــژاد ب ــدي ن ــم اح
ناسيوناليسم ايراني، مـتـعـارف شـدن          
ســرمــايــه داري در ايــران، تــز بــحــران           
آفريني در مـرزهـا و غـيـره در کـوره                  

 دود شـد و بـهـوا رفـت و                ٨٨انقالب  
حزب حامل اين نظرات را بر سـر ايـن            

ــايــد از                    ــا ب دوراهــي قــرار داد کــه ي
سياستهاي خود دست ميشست و يـا         
بايد انقالب را انکار ميکـرد و ايـنـان            

. متاسفانه راه دوم را انتـخـاب کـردنـد          
که   -در يکسال اخير انقالبات منطقه      

از نظر مضمون و ابعاد فرق ماهوي با        
بــي   - در ايــران نــداشــت       ٨٨خــيــزش   

ربطي و ضديت مواضع اين حـزب بـا           
واقعيات را بيش از پيش عـيـان کـرده           
است و بحران ايـن حـزب در پـايـه اي                
ترين سطح نـاشـي از تـنـاقـض مـيـان                
سياست و خـط حـاکـم بـا واقـعـيـات                  
سياسي دنيـاي امـروز در ايـران و در               

 . سطح جهاني است
شکل بروز اين بحران، کشـمـکـش        
حاد ميان اعضاي رهبـري ايـن حـزب           
است که امروز بصورت نوعي کودتاي    
مدافعين سياستهاي تا کنوني حـزب،       
که در اقليت هسـتـنـد، عـلـيـه بـخـش                 
اکثريت رهبـري حـزب خـود را نشـان              

توسل به چـنـيـن شـيـوه هـاي             .   ميدهد
غير اصولي و ضد کمونـيـسـتـي خـود            
نشــانــدهــنــده بــن بســت و العــالجــي           

امــا .   مــدافــعــيــن خــط رســمــي اســت        
مســالــه بســيــار از نــقــض اصــول                  

مشکل  ايـن    .   تشکيالتي فراتر ميرود  
حزب در نهايت در تناقضي اسـت کـه        

. ميان اسم و عملکرد آن نهـفـتـه اسـت        
نميشود در دنـيـائـي کـه انـقـالبـات و                
جنبشهاي توده اي عليه ديکتاتوريـهـا       

و عليه نظم سرمايه از شرق تـا غـرب            
را فرا گرفته است مبشر و مبلغ يـاس          
و بي عملي و خانه نشيني بود و خـود           

. را کمونيست و حکمتـيـسـت نـامـيـد           
 . اين ممکن نيست

امروز بر مبناي اسناد و نـوشـتـه           
هاي منتشر شده چنين به نظر ميرسـد   
که بخش اکثريـت رهـبـري ايـن حـزب              
تالش دارد تا از سياستهاي تا کنـونـي    

گـرچـه در ايـن اسـنـاد            .   فاصله بگيـرد  
هنوز نشاني از نقد سياسي و شـفـاف           
جهتگيريـهـا و مـواضـع رسـمـي ايـن                
حزب بچشم نـمـيـخـورد ولـي مـا هـر                 
تالشي براي کنار گذاشتن و دور شـدن        
از سياستهاي تا کنوني ايـن حـزب را            
گام مثبتي در جهـت تـقـويـت چـپ و                
ممانعت از سقوط کامل و غير قـابـل          
بازگشت اين حزب در قعر پاسيفـيـسـم        

 . و  انحالل طلبي راست ميدانيم
از "   حکمـتـيـسـت    " راه نجات حزب    

موقعيت بحراني و رو به فروپاشي کـه         
خود را به آن گرفتار کرده است، نقـد و           
کنار گذاشتن تـزهـا و سـيـاسـتـهـائـي                
است که از بدو تاسيس تا کنون بـر آن           

بدون چنين گسسـتـي    .   حاکم بوده است  
نه بحث و نقد نظري بـلـکـه واقـعـيـات              
جهان معاصر، اين حزب را از عـرصـه         

 . سياست تماما جارو خواهد کرد
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠١١ دسامبر ١٥، ١٣٩٠ آذر ٢٤

 
 "  حکمتيست"اطالعيه در مورد بحران حزب 

 
١از صفحه   ...هدفمند کردن"شکست طرح   

حبس مديرعامل کارخانه در 
 دستشوئي توسط کارگران

ــه                 ــزارش داد ك ــوز گ ــي ــال ن شــم
هاي بزرگ در     کارگران يکي از کارخانه   

هـاي     شمال ايران که عليرغم پيـگـيـري       
 ١٦اند حقوق      فراوان تا کنون نتوانسته   

ماه اخير خـود را دريـافـت نـمـايـنـد،                 
مــديــر عــامــل ايــن کــارخــانــه را در              

بـعـد از     .   انـد    دستشويي حبـس نـمـوده      
حبس مدير عامـل ايـن کـارخـانـه در              
دستشويي و مدت زمـان ديـگـري کـه           
در اختيار کارگران اين کارخانه بود بـا        
وســاطــت فــرمــانــدار شــهــر کــه قــول            
مساعد مـبـنـي بـر پـرداخـت حـقـوق                 
معوقه کارگران را داده بود اين مـديـر          

در .   موفق به ترک کارخانـه شـده اسـت        
ادامــه ايــن گــزارش آمــده اســت كــه              
خبرهاي دريافتي حکـايـت از عـمـلـي            

هاي فـرمـانـدار عـلـيـرغـم              نشدن وعده 
هاي داده شده داشـتـه و کـارگـران               قول

اين کارخانه همچنان موفق به دريافت      
 .اند حقوق خود نشده

 
کفش پراني يکي از کارگران 
اخراجي نساجي مازندران 
 به سوي احمدي نژاد

در پي بـرگـزاري مـراسـمـي بـراي              
علي کردان وزير سابق کشـور جـمـعـي           
از کارگران نساجي مازندران با اختالل      
در سخنراني احمدي نژاد به سمـت وي       

يکـي از کـارگـران        .   کفش پراني کردند  
اخراجي به نام رشـيـد کـه خـود را بـه                  

هاي رديف مقابل احمدي نـژاد      صندلي
رسانده بود پس از پرتاب کفش نسبـت    

. به مشکالت کارگران اعـتـراض کـرد        
وي پــس از ضــرب و شــتــم تــوســط                
نهادهاي انتظامي حـاضـر در مـحـل            

رشـيـد در دوره       .   بازداشت شـده اسـت      
رياست جمهوري محمد خاتمي نيز بـه       
دليل پرتاب تخم مـرغ بـه سـمـت وي               

 .بازداشت شده بود

 
اعتصاب کارگران کارخانه 

 توليد فوالد ياسوج
 آذر کارگران   ١٦از روز چهارشنبه    

کــارخــانــه تــولــيــد فــوالد يــاســوج در           
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهـاي      

 مــاهــه خــود دســت بــه             ٨مــعــوقــه    
ايـن اعـتـصـاب کـه          .   اند  اعتصاب زده 

روزهاي پنجشنبه و جمعه نـيـز ادامـه         
يــافــت، مــوجــب هــراس و نــگــرانــي             
کارگزاران حکومتي گـرديـد، بـطـوري          
که تني چند از آنان، از جـملـه رئـيـس              
سازمان صـنـايـع و رئـيـس اداره کـار                
استان کهکيلويه و بويراحمد با حضور      
در محل اعتصاب تالش کردند تـا بـا          
دادن وعده و وعيد، اعتصاب کارگران      

به رغم همه ايـنـهـا،       .   را درهم بشکنند  
کارگران اعتصـابـي اعـالم کـردنـد تـا              
دســتــيــابــي بــه مــطــالــبــات خــود بــه            
اعــتــصــاب مــتــحــدانــه خــود ادامــه            

 .خواهند داد

 سه خبر از اعتراضات كارگري در ايران 



 4 ١٣٩٠ آذر٢٥ انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

 بـعـد از       ۷دقايقي بعد از ساعت     
 آذر انفجار در کوره     ۲۰ظهر يکشنبه   

کارخانه فوالد غدير يزد، يک جنـايـت        
اولـيـن گـزارش      .   ديگر صورت گرفـت   

ها از اين انفجار حاکي از کشته شدن        
 نـفـر از       ۱۶ نفـر و مصـدوم شـدن             ۷

در گزارش هـاي بـعـدي        .   کارگران بود 
.  نفر رسيد  ۱۳تعداد کشته شدگان به     

گزارش هاي منتشر شده درباره علـت       
انفجار همانند تعداد قربانيان ضـد و         

علي اکبر اولـيـا عضـو         .   نقيض است 
مجلس شوراي اسالمي از يزد، دليـل    

در "   مهمات اسـقـاط   " انفجار را وجود    
بين ضايعاتي که براي ذوب به داخـل         

امـا  .   کوره سرازير مي شونـد دانسـت       
فرماندار يزد عزيزاله سيفي  از عـلـت      
بروز انفجار اظهار بي اطالعي کرد و       
انفجار کپسول گاز را احـتـمـال بـروز             

 .انفجار دانست
ــافــت            ــازي ــن مــرکــز ب ــتــري ــزرگ  ب
ضايعات آهن در ايران در استـان يـزد         
قرار دارد و کارخانه فوالد غديـر يـزد          
يکي از واحـد هـاي مـجـمـتـع فـوالد               

ايـن  .   آلياژي در ايـن مـنـطـقـه اسـت              
کارخانه ها سـخـت تـريـن و نـا امـن                 

کـارگـران   .   ترين شرايط کاري را دارند    
بدون برخورداري از تجهيزات ايـمـنـي        
در کنار کوره هـاي بـا گـرمـاي چـنـد                

در ايـن    .   هزار درجه به کار مشغولنـد     
کارخانه ها ضـايـعـات فـلـزي کـه بـه                
قيمت نازل خريداري مي شـود، ذوب        
شده و تبديل بـه فـوالد آلـيـاژي مـي               

ميزان توليد اين کارخانه هـاي    .  گردد
 هـزار    ۲۷۰در سال جاري نزديـک بـه          

تن برآورد شده است که حجم بـيـشـتـر           
. آن به کشور آلمان صـادر مـي شـود            

سال گذشته صاحبان اين صنـعـت بـه          
مـورد  "   نگاه توسعه اي   " خاطر داشتن   

 .تقدير مقامات رژيم قرار گرفتند

همانند ساير کارخانه هاي ايـران،      
هيچ گونه نظارت و يا کنـتـرلـي بـراي         
حفظ جان و سالمت کـارگـران وجـود         

براي کم کردن هـزيـنـه تـولـيـد             .   ندارد
ضايعات ارسالي به کوره ها بـازرسـي        

در حــالـي کـه بـه قــول            .   نـمـي شــونـد     
مسئولين آتش نشـانـي حـتـي وجـود            
يک ليتر آب در بين ضايعات ارسالـي        
به کوره ها مي تـوانـد مـوجـب بـروز               
انفجار شود، ضايعات فلزي حـاصـل        
از تجهيزات نظامي و حتي کـپـسـول          
هاي گاز فرسوده بداخل اين کـوره هـا          

در چــنــد روز      .   ســرازيــر مــي شــونــد      
گذشته بعد از انفجار روز يـکـشـنـبـه             
افشا شد که از آغاز بهره بـرداري ايـن           

 انفجـار   ۵ حداقل   ۸۶کارخانه از سال    
و آتش سوزي در اين کارخانه رخ داده         
که مـقـامـات از انـتـشـار اخـبـار آن                   

بـه راحـتـي مـي         .   ممانعت کـرده انـد      
توان دريافت که بروز اين انفـجـار هـا            
در ســايــر کــارخــانــه هــا نــيــز امــري             

امـا مـالـکـيـن ايـن           .   طبـيـعـي اسـت      
کارخانه ها که بيشتـر آنـان از دسـت             
انـدرکـاران رژيـم هسـتـنـد، مـانـع از                 

. انتشار اخبار اين فجايع مـي شـونـد         
در شرايط پـلـيـسـي و سـرکـوب ايـن                
کارخانه هـا هـيـچ تشـکـل کـارگـري                
وجود ندارد و بسياري از کارگران ايـن     
کارخانه ها و قربانيان اين انفجار هـا         
مهاجرين افغان و يا کارگران فـقـيـري         
هستند که امکان اعتراض و رسانـدن       

 . صداي خود به سايرين را ندارند
رسانه هاي داخـل ايـران خـبـر از             
بازداشت مدير کارخانه غـديـر يـزد و          
بعضي از مسـئـولـيـن آن داده انـد و                
هنوز گزارش مسـتـنـدي دربـاره ايـن             

اما دلـيـل    .   انفجار منتشر نشده است   
واقعي انفجار در کارخانه فوالد غدير      
يــزد هــر چــه بــاشــد، مــتــهــم اصــلــي            

نـهـاد هـاي      .     جمهوري اسالمي است  
سرکوب رژيم از ولـع سـيـري نـاپـذيـر               
سرمايه داران براي کسب سود بيشتـر       
حمايت مي کند و با زندان و شکنجـه       
و کشتار تالش دارد تـا امـکـان هـر               

. اعتراضي را از کارگران سلب نمـايـد       
هر سال هزاران کارگر بخـاطـر نـبـودن           
شرايط ايمني در محل کار جان خـود        
را از دست داده و يا دچار صدمه مـي   

جمـهـوري اسـالمـي نـمـايـنـده             .   شوند
وحشي تـريـن بـخـش هـاي سـرمـايـه                

آمار رسمي ميزان سوانح    .   داري است 
در محـيـط هـاي کـاري در ايـران را                 
بسيار بيشتر از ميزان متوسط جهان      

و بخاطر سـانسـور و        .   نشان مي دهد  
اختناق اعمال شده بايد آمـار واقـعـي          
را بسيار باالتر از ارقام رسمي در نظر        

ــرفــت  ــوار          .   گ ــواده ســوگ ــا خــان ــه ده
قربانيان انفجار کارخانه فوالد غـديـر        
يزد هستند، و بسياري از کـارگـران و          
خــانــواده هــاي آنــان بــراي هــمــيــشــه           
صدمات آن را بـر تـن و روان خـود                  

ما به خـانـواده هـا و          .   خواهند داشت 
بســتــگــان جــانــبــاخــتــگــان تســلــيــت       

اما براي آنها هيچ تسليـت    .   ميگوييم
و اظـهـار هـمـدردي مـنـاسـب تـر از                  
آرزوي سرنگوني رژيم کـارگـر سـتـيـز            

 .*جمهوري اسالمي نيست
 

 :توحشي ديگر
  قطع دست و پا

 آذر دست و پاي     ۲۰روز يکشنبه   
يک فرد و دسـت و فـرد ديـگـري در                  

ايـن  .   زندان عادل آباد شيراز قطع شـد      
جنايت بدستور دادستان عـمـومـي و          
انقالب شيراز عـلـي الـقـاصـي مـهـر               
انجام شد و بهانه آن سـرقـت ايـن دو               

او اعـالم    .   فرد از بانکهاي شيراز بـود     
کرد که دستـگـاه قضـايـي فـارس در              

و ادامــه ايــن     "   اجــراي حــدود الــهــي    " 
اعمال وحشيانه مصمم است و اجراي      
احکام اسالمي عصر تـوحـش را راه           

. پيشگيري از جـرايـم تـوصـيـف کـرد            
قطع دسـت و پـا، در آوردن چشـم و                 
انواع مختلف شکنجه هاي وحشيانـه     
براي سـرکـوب و ايـجـاد ارعـاب در                
جــامــعــه از ابــتــداي قــدرت گــيــري             
جمهوري اسالمـي بـه اجـرا در آمـده              

در دو سـال اخـيـر اجـراي ايـن               .   است
احکام ضد بشري گستـرش يـافـتـه و            

. دهــهــا مــورد آن انــجــام شــده اســت          
صدور احکام اعدام نيز افزايش يافتـه       
و رژيم در همين روز يک نفر در شـهـر            
کرد و پنج نـفـر را در کـرمـان اعـدام                

انتشار اين خبر انزجار  بـيـشـتـر          .   کرد
مردم جهان از توحش اسالمـي را بـه           

ايــن جــنــايــت    .   هــمــراه داشــتــه اســت     
هولناک بار ديگر اين سوال بـراي هـر           
انسان بـاوجـدانـي در سـراسـر جـهـان               
مطرح کرد که چگونه مي توان چنيـن        
حکومتي را به رسمـيـت شـنـاخـت و             
اين وحشيگيري را در جـهـان تـحـمـل            

و اساسا چرا چنين حکومتـهـاي       .   کرد
ضــد انســانــي و خــارج از تــاريــخ و               

مخالف هرگونه مـعـيـار انسـانـي اي            
 .*هنوز وجود دارند

 
 متکديان کدامند؟

ــاي                 ــه دســت و پ ــي ک ــان ــودک ک
شکسته و معيوب خود را به تـمـاشـا           
گذاشته اند، زناني که در کنار خيابان       
چادر به روي سر خود کشـيـده انـد تـا            
چهره خود را پـنـهـان نـگـاه دارنـد و                  
کودکان نحـيـف خـود را در مـقـابـل                
چشمان مردم قـرار داده انـد، مـردان             
ميانسالي که کت کهنه اي روي سـر           
خود کشيده و روي کاغذي استيصـال       

. خود را براي عابران بـيـان کـرده انـد             
اينها صحنه هايي است که هر عـابـر          
خيابانهاي تهران و سـايـر شـهـر هـاي             
ايران هر روز صدها و هزاران مورد آن        

ــاشــد                ــد ب ــد شــاه ــوان در .   را مــي ت
جمهوري اسالمي همـراه بـا افـزايـش           
فقر، فالکت، بيکاري و بيخـانـمـانـي،         
ابعاد اين فاجعه نـيـز گسـتـرش مـي              

خبر منتشـر شـده در روزنـامـه            .   يابد
 آذر نـمـونـه        ۱۱جمهوري اسالمي در  

اي از تــحــقــيــر اســالمــي مــردم و                
وضعيت فقر و فالکت را نشـان مـي            

اين روزنامه خـبـر از دور تـازه             .   دهد
جمع آوري گدايان در شهر ساري مـي         

در :   " در اين خبـر مـي خـوانـيـم           .   دهد
دور جديد جمع آوري متکديان بـرخـي        
از آنها شغل دولتـي داشـتـه و حـتـي               
گفته مي شود فيش حقوقي يـکـي از          

 هـزار تـومـانـي را           ۷۰۰آنان حـقـوق      
در خبر هاي ديگـري    . "   نشان مي دهد  

شغل اين کارمند دولت معلـم اعـالم         
در حالي که حتي وابستـگـان بـه          .   شد

رژيم خط فقر را باالي يـک مـيـلـيـون              
تـومـان در مـاه اعـالم مـي کــنـنــد،                 
کارمند دولت براي تامين پـولـي کـه           
حداقل هزينه زندگي خـانـواده اش را          
فراهم کند، چه راهي بـجـز گـدايـي و             
درخواست صدقه مـي تـوانـد داشـتـه            
باشد؟ انعکاس ايـن خـبـر کـه نشـان               
دهنده وضعيت اسفبار حقوق بگيـران      
و بخصوص مـعـلـمـان بـود، رژيـم را               
دستپاچه کرد و مقامات رژيم بعد از        
چند روز ناچار شدند اعالم کنـنـد کـه           
کارمندي که بخاطر گدايي دستـگـيـر       

امـا  .   شده، دچار اختالل حـواس بـوده        

جمهوري اسالمـي از پـاسـخ بـه ايـن               
سوال عاجز است که چرا يک کارمـنـد         
دولت که دچار اختالل حواس است بـه        
جاي تـحـت درمـان قـرار گـرفـتـن و                  
برخورداري از مـراقـبـت، گـدايـي را              
بعنوان فعاليت روزمره خود انتـخـاب        

 .کرده است
جــمــهــوري اســالمــي اشــخــاص        
محرومي را که ناچارند تن به تحقـيـر         
داده و در خيابانها تقاضـاي اعـانـه و         
کمک کنند، با کلمات تـوهـيـن آمـيـز            
گدا و يا متکدي خطـاب مـي کـنـد،             
آنها را مجـرم دانسـتـه، دسـتـگـيـر و                
زنداني کرده و مـورد بـي حـرمـتـي و              

در حــالــي کــه     .   آزار قــرار مــي دهــد      
متکديـان واقـعـي سـرمـايـه داران و               
تجار بزرگ، آخوند هاي ميليـاردر، و        
فرماندهان سپاه هستـنـد کـه آخـريـن            
لــقــمــه هــا را از ســفــره کــارگــران و                
زحمتکشان مي دزدند و ثـروت هـاي         

همان ها کـه    .   ميلياردي به هم زده اند    
در رسانه هـاي جـيـره خـوار رژيـم بـا                 
القاب حاج آقا، آيت اله نام بـرده مـي            

اما آنچه کـه اهـمـيـت دارد و              .   شوند
بايد روي آن تاکيد کرد اين اسـت کـه            
صــد هــا هــزار نــفــر انســانــي کــه در             
ميادين و کوچه هـا و خـيـابـان هـاي               
شهرهاي ايران دست نـيـاز دراز کـرده           
اند، در حقيقت محروميت خود را از        
حق زندگي و مـعـيـشـت اعـالم مـي               
کنند و هر کدام سندي بر چپـاولـگـري        
و غارت ثروت هاي اجتماعي توسـط       
حکومت سرمايه داران، نـقـش آن در          
فقر و فالکتشان و لزوم بـرانـدازي ايـن         

اين اسناد را نـمـي       .   حکومت هستند 
توان زنداني کرد و يـا از ديـد مـردم                

ايـن يـک اصـل        .   جهان پـنـهـان نـمـود        
بديـهـي اسـت کـه هـر کسـي کـه در                    
جامعـه زنـدگـي مـيـکـنـد بـايـد بـال                   
استثنا از حـق مسـکـن و درمـان و                 
معاش يعني از حق زندگي برخـوردار       

وجود افـرادي کـه از ابـتـدايـي             .   باشد
ترين حقوق انساني خويش يعني حـق       
زنده ماندن و سرپناه و غذا و پـوشـاک         
محرومند، حکم بر عـدم صـالحـيـت           
حکومت و لـزوم بـه زيـر کشـيـدن آن                 

 *ميدهد
   

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
انفجار در کارخانه غدير و 

 جنايت تازه سرمايه 
 تن از کارگران جان  ١٣تاکنون 

 باخته اند 
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 هزار نفري در ٣٠تظاهرات 
 بن غازي

 
در اين هفته شهر بنغـازي لـيـبـي           
که کانون اصلي مبارزه بر عليه رژيـم         
ســاقــط شــده قــذافــي بــود، شــاهــد             
تظاهرات دهها هزار نـفـري مـردم بـر            

تــظــاهــر .   عــلــيــه دولــت جــديــد بــود        
مـردم  :   کنـنـدگـان شـعـار مـي دادنـد             

مردم بـه   !   انقالب تازه اي مي خواهند    
سيـاسـتـهـاي دولـت جـديـد در دادن                
پست هاي کليدي به وابستگـان رژيـم        
قــذافــي، اعــمــال مــحــدوديــت هــاي          
سياسي از طـرف دار و دسـتـه هـاي                
گرد آمده در حکومت برعـلـيـه آزادي         
هــاي ســيــاســي اعــتــراض داشــتــه و          
معتقدند که دولت به وعده هايـي کـه          

عالوه بر ايـن    .   داده، عمل نکرده است   
مردم شعارهايي در دفاع از بـرقـراري      
عدالت، شفافيت در شـکـل دادن بـه            
سيستم حکومتـي جـديـد و دخـالـت             
دادن مردم در شـکـل دادن بـه نـظـام                
سياسـي جـديـد داده و دولـت را بـه                   
خاطر کم کاري در عـمـلـي کـردن بـه               
وعده هـاي داده شـده اش مـحـکـوم                

در واکنش به ايـن تـظـاهـرات         .   کردند
دولت لـيـبـي اعـالم کـرده اسـت کـه                  
افــدامــاتــي را بــراي بــهــبــود اوضــاع         
زندگي و تامين آزاديهاي سياسي در        
دستور خود داشته و از مردم خواستـه   

. را حـفـظ نـمـايـنـد        " آرامش"است که  
فضاي اعتـراضـي کـل لـيـبـي را در                

 .برگرفته است
 

 کشته ۵۰۰۰بيش از :سوريه
 ! ماه گذشته۹در 

 
در هفته اي که گذشت اعتـصـاب     
عــمــومــي در کــنــار اعــتــراضــات و           
تظاهراتهاي گسترده بـر عـلـيـه رژيـم            

کانونهـاي اصـلـي      .   اسد   ادامه يافت    
اعـتـراضـات گسـتـرده در شـهـرهـاي               
ادلــب، درعــا، حــرســتــا و دومــا در            

اطراف دمشق، حمص و حـمـاه بـوده            
رژيم در نهايت وحشيـگـري بـه         .   است

اعتراضات مردم حملـه کـرده و طـي            
 نـفـر را       ۱۰۰اين هفته نيز بـيـش از          

کشته و صدها نفر را دستگـيـر کـرده            
در شهـر ادلـب در شـمـال ايـن               .   است

کشور، حمص، درعا، حماه و حاشـيـه     
 مــغــازه کــه بــه دلــيــل         ۱۵۰دمشــق   

اعتصاب بسته شـده بـودنـد تـوسـط              
نيروهاي امنيتي و لـبـاس شـخـصـي            
هاي مزدور رژيم اسد به آتش کشـيـده         

به دنبال اعتصاب عـمـومـي    .  شده اند 
و بسته شدن مـغـازه هـا، شـهـرادلـب              
توسط نيروهاي ارتـش گـلـوـلـه بـاران             

صـدهـا مـغـازه و مـراکـز             .   شده است 
کسب و کـار بـه آتـش کشـيـده شـده                  

اعتصاب عمومي از  مدارس،   .   است
کارمندان برخي دستگاه هاي دولتي،     
دانشگاه ها، وسايل ارتباطي آغـاز و        
با بسته شدن بازارها و مراکز تجـاري        

در دمشق اعـتـراضـات      .   ادامه داشت 
شــبــانــه در حــمــايــت از اعــتــصــاب            

 .عمومي مردم کماکان ادامه دارد
همزمـان بـا ادامـه اعـتـراضـات              
نيروهاي نظامي جدا شده از ارتش بـه        
جنگ بر عليه نـيـروهـاي هـواداراسـد           
پرداخته و در مناطق ادلب و درعا بـا         
نيروهاي سرکوبگردرگير شده و مـانـع       
پيشروي ارتش بـراي سـرکـوب مـردم           

بـنـا بـه گـزارش         .   اين شهرها شده انـد    
هاي منتشر شـده در درگـيـري هـاي             

 نـفـر از       ۳۵ آذر     ۲۴صبح پنجشنبه   
. نــيــروهــاي ارتــش کشــتــه شــده انــد          

نيروهاي امنـيـتـي و اطـالعـاتـي بـه               
همراه لباس شخصي ها خانواده ها و      
وابستگان نيروهاي نظامي مـخـالـف        
رژيــم را دســتــگــيــر و بــه مــنــاطــق               

مخـالـفـان    .   نامعلومي انتقال داده اند   
رژيم و گروههاي مدافـع حـقـوق بشـر            
که موفق به ورود به برخي شـهـرهـاي           
سوريه شده اند، اخـبـار و گـزارشـات             
تکان دهنده اي از جنايات رژيـم اسـد      

در .   تهيه و به جهان مخابره کـرده انـد         
واکنش به اين گزارشات و مـخـالـفـت          
ــا ســيــاســت هــاي                هــاي جــهــانــي ب
سرکوبگرانه رژيم اسد، هفته گـذشـتـه        
برخي کشورهاي اروپايي در سـازمـان       
ملل خواهان واکنش کـمـيـتـه حـقـوق            

در هـمـيـن      .   بشر سازمان ملل شـدنـد     
رابطه سازمان ملل رژيم سوريه را بـه         

ارتکاب جنايت عليه بشريت مـتـهـم          
در حـالـيـکـه سـرکـوب انـقـالب              .   کرد

مردم ادامه دارد رژيم اسد براي تائيد       
بـرگـزار   "   انتخابـات مـحـلـي      " نظامش  

ايـن مضــحــکـه دولــتــي       .   کـرده اســت   
رسما از طرف مـردم تـحـريـم شـده و               
فقط حکومتي ها در آن شرکت کـرده         

همزمان فشـارهـاي جـهـانـي بـه             .   اند
همراه گسترش تحريمها بر عليه رژيم      

 .ادامه دارد
با تـوچـه بـه مـتـزلـزل تـر شـدن                    

ــم اســد، جــمــهــوري              وضــعــيــت رژي
اسالمي مبادالت اقتصادي و بـذل و        
بخشش هاي نفتي و مواد پتروشيمي      
براي يـرپـا نـگـه داشـتـن اسـد را در                    

دالالن و   .   دستور خود قرارداده اسـت     
واسطه هاي نفتي  و در وهله اول خود         
دولت، براي کاستن از اثرات تـحـريـم          
اقتصادي بر رژيـم سـوريـه، اقـدام بـه              

در .   خريد نفت از سوريه  کـرده اسـت          
ادامه قرارگاه خاتم وابستـه بـه سـپـاه            
پــاســداران امــکــانــات حــمــل و نــقــل         
دريايي خريد، بارگيري کشـتـي هـاي         
حامل نفتکش سوريه را بـراي فـروش         
در بازارهاي جهاني در اختـيـار رژيـم           

عالوه بـر ايـن       .   سوريه قرار داده است   
جمهوري اسالمي ميلياردها دالر در     
هميـن چـنـد مـاه گـذشـتـه وام هـاي                   
بالعوض به همراه تجهيزات نـظـامـي        
براي رژيم اسد براي  سرکوب انـقـالب         
مردم در اختيار ايـن رژيـم قـرار داده             

در خارج کشور نمايندگي هاي     .   است
جــمــهــوري اســالمــي و وابســتــگــان          
اقتصادي سـفـارت هـاي رژيـم امـور             
ــردن                    ــه جــمــع و جــور ک ــوط ب مــرب
مبادالت بازرگاني براي رژيم اسـد را        

بـر اسـاس اخـبـار و           .   دنبال مي کنند  
گــزارشــات رســانــه هــاي خــارجــي و           
افشاگريهاي نيروهاي مخـالـف رژيـم        
اسد، جمهوري اسالمي وسيعـا بـراي         
کاستن بار فشار تحـريـمـهـا بـر رژيـم              
سوريه وارد عمل شده و رسما حمايت       
بي دريـغ خـود ار سـرکـوب انـقـالب                

در هـمـيـن      .   مردم را اعالم کرده است    
چند هفته اخير که ليست شـرکـتـهـاي          
مورد تـحـريـم اروپـا اعـالم گـرديـد،                
اسامي چنديـن شـرکـت ايـرانـي  کـه                
مشغول معامله با رژيم اسـد بـودنـد            

در ايـن    .   در ميان تحريم شدگـان بـود       
هفته سازمـان مـلـل اعـالم کـرد کـه                

 ۹تعداد کشته شدگان در سـوريـه در           
 هـزار نـفـر        ۵۰۰۰ماه گذشته از مرز  

در طول اين مدت بيش     .   گذشته است 

.  کودک نيز کشـتـه شـده انـد            ۳۰۰از  
 هزار نـفـر دسـتـگـيـر و             ۱۹نزديک به   

صدها هـزار نـفـراز مـردم شـهـرهـاي               
حمص، درعـا، بـانـيـاس و ادلـب بـه                
دنبال حمالت وحشـيـانـه ارتـش آواره           

 .گشته اند
 

آغاز به کار دولت :يمن
جديد و ادامه اعتراضات 

 !مردم
 

هفته گذشته مـنـصـور هـادي بـا            
سفارش مـعـاون صـالـح ديـکـتـاتـور               

را "   دولت وحدت ملي  " مستعفي يمن   
همزمان با ادامـه زد و         .   تشکيل داد 

بندها با بخش هايـي از اپـوزيسـيـون           
متمايل به رژيـم و وابسـتـگـان رژيـم              
قبلي، تظاهراتهـاي مـردم بـر عـلـيـه              

. دولت جديد نيز ادامـه داشـتـه اسـت         
در شهرهاي تعز، صنعـا و عـدن هـر             
روز دهها هزار نـفـر بـر عـلـيـه دولـت               
جديد به خيابانها ريخته و علـيـه ايـن           

خـواسـت   .   دولت تظاهرات مي کنـنـد     
مــردم کــنــار رفــتــن دولــت فــعــلــي،            
دستگيري ومحاکمه صالح ديکتاتور    

در ايـن مـيـان نـيـروهـاي             .   مي باشـد  
ارتش وقادار به دولت جديد هر کـجـا          

که مي توانند به تظاهـراتـهـاي مـردم          
اواخر هفته گـذشـتـه       .   حمله مي کنند  

در جريان حمالت نيروهاي ارتـش بـه          
 نـفـر  کشـتـه شـده              ۵۰مردم بيش از  

وضعيت يـمـن بـه دلـيـل ادامـه               .   اند
جنگ هاي قبيله اي و تقالهاي دار و    
دسته هاي اسالمي در ايجاد ناامنـي       
به همراه ادامه سرکوب هاي نيروهاي      
وفادار به رژيم صالح در هـالـه اي از              

در شـهـرهـاي بـزرگ         .   ابهام قـراردارد   
نظير عدن و صنعا قـدرت عـمـال در             
دســت مــردم مــي بــاشــد و بــخــشــا              
نيروهاي ارتـش زيـاد قـدرت مـانـور              

براي اولين بـار در چـنـد مـاه             .   ندارند
گذشته يک سازمان سـيـاسـي بـه نـام              
جوانان انقالبي يمن اعالم موجوديـت      

در بيانيه اي که از طـرف         .   کرده است 
اين سازمان صادر شـده اسـت، آمـده           
که اين سازمان نيروي سوم بوده و در          
جهت تـعـمـيـق انـقـالب مـردم بـراي                 
سـرنـگـونـي حـکـومـت مـبـارزه مــي                

اين سازمان از مردم خـواسـتـه        .   نمايد
دولـت  " است کـه فـريـب وعـده هـاي                

را نــخــورده و تــا            "   وحــدت مــلــي     
سرنگوني کل نظام خيابانـهـا را تـرک           

 .*ننمايند

 بازتاب هفته
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يورش ماموران انتظامي رژيم به کارگران پااليشگاه 

 آبادان و بازداشت آنان
 

 آذر واحد کت کراکر قديم پـااليشـگـاه آبـادان دچـار اشـکـال              ١٨روز جمعه  
 کـارگـر را     ٢٠٠روز شنبه مديريت پااليشگاه .   گردد فني و از کار افتادگي مي  

در .   خوانـد  جهت ورود به اين واحد و برطرف کردن مشکالت ايجاد شده فرا مي         
حين آماده شدن آنان در قسمت ورودي پاليشگاه، ماموران اداره کـار رژيـم در           

آنـان  .   شوند  آبادان در محل حاضر شده و مانع دست بکار شدن اين کارگران مي            
کارگران در برابر آنان ايسـتـادگـي         .   گويند که بايستي اداره کار نيرو بفرستد        مي
هـمـزمـان مـامـوران        .   دهـد    هايي ميـان طـرفـيـن رخ مـي              نمايند و درگيري    مي

کنند کارگران را مـتـفـرق     رسانند و سعي مي انتظامي رژيم خود را به محل مي    
نمايند که از سوي ماموران بـازداشـت    تعدادي از کارگران مقاومت مي  .   نمايند

 .شوند و به پاسگاه نيروي انتظامي منتقل مي
  

 تجمع اعتراضي کارگران اخراجي آذر شايان
  سيستم ميانه

طي چند روز گذشته بعلت تعطيلي کارخانه آذر شايان سيسـتـم شـهـرسـتـان                  
در ايـن    .   انـد     نفر از کارگران اين کارخانه از کار اخـراج شـده      ١٢٠ميانه بيش از    

مدت کارگران اخراجي هر روزه در مقابل کارخانه دست بـه بـرپـايـي تـجـمـعـات                 
اعتراضي زده و خواهان راه اندازي فوري کارخانه و بازگشت به سر کـارهـايشـان            

اند از حق و حقوق خود عقـب نشـيـنـي نـخـواهـنـد              کارگران اعالم داشته.   اند  شده
 .نمود و اگر الزم باشد مشکالت خود را به تهران هم خواهند کشاند
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ناميده است و گفته است کـه       "   اخالقي
اين دولتها بايد بـا مـخـالـفـيـن رژيـم               
اسد و نيروهاي امنيتي اين رژيـم بـه            

شنيدن چـنـيـن      .   يکسان برخورد کنند  
انتقادي از جـانـب دسـت انـدرکـاران              
حکومـت کـنـونـي روسـيـه بـراسـتـي                

. اعجاب انگيز و سرگيجـه آور اسـت         
فعال به سياست حکومتـهـاي غـربـي          

در ايــنــکــه   .   کــاري نــداشــتــه بــاشــيــم     
دولتهاي غربي معيار اصلي شـان در       
سياست سود و مصالح ديپـلـمـاتـيـک          
دولتهاي خـودشـان اسـت و نـه چـيـز                

اما دولـت   .   ديگر هيچ ترديدي نيست   
روسيه به اين جنبه اعتراضي ندارد و        
گرنه فقط موضوع سوريه را انتخـاب       
نميکرد بلکه اساس مسالـه ايـنـسـت          
که روسيه مـدافـع حـکـومـت سـوريـه             
اســت و دفــاع از ايــن حــکــومــت را              

واقــعــا جــنــاب    .   مــيــدانــد"   اخــالقــي" 
الوروف آيــا عــبــارت بــهــتــري بــراي           
توصيف سياست دولـت مـتـبـوعـش           
پيدا نکرده؟ اين حکومتـي اسـت کـه           
امــروز هــمــان نــقــشــي را دارد ايــفــا            
ميکند که ارتجاع تـزاري روسـيـه در           

يعنـي سـتـون      .   قرن نوزده ايفا ميکرد   
اصلي ارتـجـاع و تـوحـش در سـطـح                

حــکــومــت جــنــاب الوروف       .   جــهــان
مدافع حسني مبارک در بـرابـر مـردم          
معترض بود، مدافـع صـدام حسـيـن           
بود، مـدافـع قـذافـي بـود و مـدافـع                  
حکومت سنگسار و اعدام و ارتـجـاع     

واقـعـا آيـا      .   اسالمي در ايـران اسـت        
جناب الوروف ميتواند يک تـوضـيـح         
اخالقي در مورد اين سياستها بـدهـد        
تا معناي اخالق براي بشريـت روشـن         
شــود؟  از هــمــيــن جــملــه اش کــه                 
ميگويد با مخـالـفـيـن بشـار اسـد و               
نيروهاي امنيتي که مردم را کشـتـار         
ميکنـنـد بـايـد بـرابـر بـرخـورد کـرد                   
ميتوان فهميد که اين آدم تا چـه حـد             
دچار بـيـمـاري مـغـزي شـده اسـت و                 
حکومت روسيه تا چه حـد از جـهـان             

 . امروز پرت است
حقيقت اينـسـت کـه دولـتـهـايـي             
نظير روسيـه کـه بـه دلـيـل و بـهـانـه                    
رقابت با غرب از هر ارتجاع سياسـي        
و جـنـايـتـکـارانـه اي نـظـيـر تـوحـش                   
اسالمي در ايران دفاع ميکـنـنـد، بـا           
باال گرفتن فضاي انقالبـي در سـطـح           
جهان عليه حکومتهاي خودکامه، به     

چـرخـش   .   مخمصه اي جدي افتاده اند 
صحـنـه سـيـاسـي جـهـان بـه چـپ و                    
راديــکــالــيــســم طــبــعــا عــلــيــه هــمــه         
ــتــهــاي ارتــجــاعــي و از جــملــه               دول

امـا  .   دولتهاي بورژوايي غـرب اسـت       
روسيه و چين در اين زمـيـنـه گـويـي              
حتي بـويـي از مصـلـحـت گـرايـي و                 

تـمـامـا    .   پراگماتيسـم هـم نـبـرده انـد           
زمين گير شده اند و تا آخر در کـنـار             
ديکتاتورها ميمانند و دست را مـي         

به همـيـن دلـيـل مـردم جـهـان              .   بازند
هرجـا کـه عـلـيـه حـکـومـتـهـايشـان                  
مبارزه ميکننـد يـک دشـمـن خـودرا             

در ايـران    .   روسيه و چـيـن مـيـدانـنـد            
 وقتي کـه    ٨٨شاهد بوديم که در سال  

مردم در خيابان ها عـلـيـه جـمـهـوري           
اسالمي شعار مـيـدادنـد عـلـيـه ايـن              
دولت نيز شعارهاي تـنـدي را فـريـاد             

معلوم نيست مـغـز عـلـيـل           .   ميزدند
الوروف اين همه خباثت را کـه بـراي            
ايشان منبع پول و ثروت و سـرمـايـه            

" اخـالق " گذاري است، چگونه بعنوان      
واقـعـا مسـخـره و         .   توضيح مـيـدهـد    

در هفتـه هـاي اخـيـر         .   تهوع آور است 
شاهد اين هستيم که در خود روسـيـه          
نيز تظاهراتهاي صدها هزار نـفـره اي         
عليه پوتين و دولت حاکم بـه جـريـان            
افتاد و اين حکـومـت را بـه لـرزه در                

بدون ترديد دولتي که رسمـا در        .   آورد
همه جا بعنوان پشتيبان ديکتاتورهـا      
و شــکــنــجــه گــران و مــفــت خــوران             
شناخته شود، در فضـاي رشـديـابـي            
راديکاليسم به بـحـرانـي جـدي دچـار            

ســرنــوشــت مــدافــعــان    .   خــواهــد شــد   
ديکتاتورهايـي نـظـيـر بشـار اسـد و               
خــامــنــه اي، چــنــدان بــا خــود ايــن              

. ديکتاتورها متفاوت نـخـواهـد بـود         
دنياي امـروز دنـيـاي حـکـومـتـهـاي               
سرکوبگر و شکنجه گر و خـودکـامـه         

دير يا زود هه بشار اسـدهـا و     .   نيست
خامنه اي هـا بـايـد گـورشـان را گـم                 

و سوپر دولتهايي کـه از آنـهـا            .   کنند
دفــاع مــيــکــنــنــد نــيــز زيــر ضــرب             
اعتراضات و انفـجـارات اجـتـمـاعـي           
گسترده قرار خواهند گـرفـت و دچـار            
بحران جدي خواهند شد و مـتـالـشـي          

ايـن سـرنـوشــت گـريــز         .   خـواهـنـد شـد      
ناپذير دولت جناب الوروف و پـوتـيـن          

 .* در روسيه است

 
 ... حکومت مافيائي روسيه 

در همدستي آشـكـار مـقـامـات          كار و   
دولت با آنـان جـان خـود را از دسـت                  
دادند و تعدادي هم كه در بيمـارسـتـان          
بسر ميبرند اساسا دچـار سـوخـتـگـي            
صد در صد شده و در خطر مرگ قـرار          

 .دارند
بنا بر گزارشات دولتي در شيفـت        

 ١٩پاياني اين كارخـانـه در ايـن روز              
كارگر به كار مشـغـول بـودنـد كـه در                

 نـفـر آنـان در دم            ٥نتيجه اين انفجار     
جان باختند، سه نفـر از آنـهـا بـعـد از                
انتقال  به بيمارستان جـان خـود را از              

 آذر   ٢٣دست دادند، در خـبـر امـروز           
ايـن  .    نفـر رسـيـد     ١٢رقم جانباختن به    

درحاليست كه باقي آسيب ديگان نـيـز        
در وضعيتي وخيم در بيمارستان بسـر        

به گفته فرماندار يزد تعدادي     .   ميبرند
از جانباختگان ايـن اتـفـاق نـاگـوار از              

مقيم استان يزد، يعنـي  "   اتباع بيگانه " 
كــارگــران افــغــان و تــعــدادي از آنــهــا            
استانهاي همجوار بوده اند و يكنفر از      

 .آنان ساكن يزد بوده است
اسامي تعدادي از كشته شدن اين      
: اتفاق ناگوار در نورد يزد عبارتـنـد از     

عدنان عزيزي، عبدالحميد صـادقـي،       
مصيبت كريمي راد، مراد خـالـقـپـور،         
ــي مــحــمــدي،               ــرج مــهــاجــري، ول اي

ــم ــورزهــي و خــدارحــم                  رح ــديــن ن ال
 اوليازهي

بدين ترتيب شهر يزد در شـوك و           
. غم از دست دادن ايـن عـزيـزان اسـت            

جانباختن كارگران نورد فـوالد غـديـر          
يزد را به خانواده هـايشـان و بـه مـرد                

 شهر يزد و همگان تسليت ميگويم
خبر ها به روشني گويـاي قـتـل و            
جنايتي ديگر در كـارخـانـه نـورد يـزد              

تمام تالش جانيان اسـالمـي و         .     است
صاحبان كار  بر ايـن اسـت كـه عـلـت               
چنين جـنـايـت آشـكـاري را از چشـم                 
خانواده هاي اين كارگران و مـردم دور         

مــحــمــد مــيــر جــلــيــلــي     .   نــگــاهــدارنــد
مديرعامل آتـش نشـانـي يـزد عـلـت               

در آهــن       وقــوع حــادثــه را وجــود آب        
قراضه هاي پرس شـده در کـوره ذوب            
آهن اعالم كرده و ميگويد حتي وجود       
يک ليتر آب در ميان قراضـه آهـن هـا             
در آن درجه کوره مي تواند سبب بـروز       

بعد ظاهـرا  .   چنين حادثه اي شده باشد  
در وسط دعواهاي درون حـكـومـتـي،          
علي اكـبـر اولـيـا نـمـايـنـده مـجـلـس                    
اســالمــي در يــزد عــلــت مــاجــرا را               

بـه  « استفاده از مهمات اسقاط شده و       
در »   احتمال زياد، انفجار كپسول گـاز     

كارخانه ذكر ميكنـد و مـيـگـويـد در              
بين اين ضايعات مـهـمـات اسـقـاطـي           
عمل نكـرده وجـود داشـتـه اسـت كـه                

. موجب بروز انفجار در كارخانـه شـده         
عده اي نيز وجود کـپـسـول گـاز را در               
ميان ضايعات ذوب آهن عـامـل ايـن          

 .انفجار اعالم کرده اند
برخي ديگر از مسئـولـيـن هـم در          
برابر اين جنايتـشـان كـامـال سـكـوت             
كــرده و  اعــالم مــي دارنــد كــه در                   
صــورت نــيــاز پــس از کشــف عــلــت             
حادثه، مسئـوالن ارشـد اسـتـان خـود             

 . علت اين حادثه را اعالم مي کنند
در همين رابطه عزيز اهللا سـيـفـي           
فــرمــانــدار يــزد بــا ذكــر ايــنــكــه ايــن             
كارخانه متعلق به بـخـش خصـوصـي           
اســت، از انــجــام تــحــقــيــقــات بــراي             
مشخص شـدن عـلـت يـا داليـل ايـن                 

ضمن اينكه او    .   حادثه سخن ميگويد  
در : "     وگو با ايـلـنـا مـيـگـويـد             در گفت 
وگـو بـا كـارشـنـاسـان ايـن نـظـر                     گفت

مطرح شده که تـعـدادي كـپـسـول گـاز            
ميان ضايعات قابل ذوب، روانه كـوره       
شــده كــه در نــتــيــجــه انــفــجــار ايــن                

هـا كـوره نـيـز مـنـفـجـر شـده                     كپسـول 
به گزارش ايلنا فـرمـانـدار يـزد          " .   است

حاضر نشده نسبت به محل خريد آهن       
ها و منبع اصلي انتـقـال آن بـه              قراضه

 .اين کارخانه، جزيياتي را درز بدهد
در حاليكه بنا بر گزارش مـهـر از           

 تا كنون پنج حادثه در فـوالد    ٨٦سال  
ــر رخ داده اســت          کــه ظــاهــرا     .     غــدي

مسئوالن کارخانه هرگز اجازه انتـشـار       
اخبار آن را نداده اند و بـديـن تـرتـيـب                
مقامات دولتي همگي در سكوت در       

در .   قبال پرونده اين جنايت سهيـم انـد        
گزارش مهر از كشته شدن يك نفـر در           
سال گذشته در حادثه مشابهي در اين       

 . كارخانه خبر ميدهد
تا همين جا خبرها ابعـاد فـاجـعـه           
اي كه در ايـن كـارخـانـه روي داده و                   
منجر به چنين كشتاري شده اسـت را          

 .بر مال ميكند
كل اين اظهارات  ضد و نـقـيـض            
گويي و سراسيمگي دولت و مقامـات       
مسئول كارخانه نورد يزد را در بـرابـر           
خشم خانواده هاي جانباخـتـه و مـردم           
يزد و كارگران اين كارخانه به نـمـايـش          

 . ميگذارد
از جمله استـانـداريـزد دسـتـور بـه             

كميته كشف علت مـاجـرا و        " تشكيل  
دلجويي از خانواده هاي كشته شدگـان      

 . را صادر ميكند" و مصدومان
ســيــفــي فــرمــانــدار يــزد  از در               

دستور گـذاشـتـن تـحـقـيـق در مـورد                 
ماجرا و بازداشـت مـديـران كـارخـانـه             
ســخــن مــيــگــويــد و از دســتــورات               
استاندار به شهرداري و اداره كل اتباع        
خارجي، مبني بـر پـرداخـت تـمـامـي              
هزينه دفن و انتقال کشـتـه شـدگـان و              
مصدومان و انـتـقـال بـدون هـزيـنـه و                 
ســـريـــع اتـــبـــاع کشـــتـــه شـــده بـــه                

هاي انـجـام       کشورهايشان و هماهنگي  
گرفته الزم در اين مورد خبر مـيـدهـد            
و به اين شكل اين جانيان بيشرم تنـهـا          
مسئوليتي كه بر دوشـن گـرفـتـه انـد،             

و .   دفن بدون هزينه جانباختگان اسـت      
تصور ميكنند كه ميتوانـنـد رد پـاي           

خصـوصـا   .   جناياتشان را پـاك كـنـنـد         
اينكه تعدادي از جانبـاخـتـگـان بـقـول            

يـعـنـي ايـن       "   اتباع بـيـگـانـه     " ايشان از   
 . بيحقوق ترين بخش كارگري بوده اند

اما خانواده هـاي جـانـبـاخـتـگـان             
نورد يـزد، كـارگـران ايـن كـارخـانـه و                 
مردم يـزد و هـمـگـان عـامـلـيـن ايـن                   

. كشتار و جـنـايـات را مـيـشـنـاسـنـد                
كشتار در نورد يزد، اتفاق تـازه اي در           

هـمـان طـور كـه         .   اين كارخانه نيـسـت    
جلوتر اشاره كردم  بـنـا بـر گـزارشـات               

 تـا كـنـون        ٨٦خودشان حداقل از سال    
عـامـلـيـن ايـن        .   پرونده اش بـاز اسـت       

جنايت آشكار بايد فورا مورد پـيـگـرد         
 .و دستگيري قرار گيرند

نبايد در بـرابـر چـنـيـن جـنـايـتـي                 
نبايد گـذاشـت چـنـيـن        . ساكت نشست 

جنايتي دوباره در اين كارخانـه تـكـرار       
مراسم گـرامـيـداشـت كـارگـران           .   شود

جانباخته را بايد بـه مـحـل اعـتـراض             
خود عليه جنايت صاحبان جنايتـكـار       
كارخانه نورد يزد و همدستي دولت بـا        
آنان و تضمين ايجاد شـرايـط ايـمـنـي             
محيط كار در اين كـارخـانـه و پـايـان              
داد به چنين جناياتي در آنجا تـبـديـل           

خــانــواده هــاي جــانــبــاخــتــه              .   كــرد
عزيزانشان را از دسـت داده انـد، نـان              
آور خانواده شان را از دسـت داده انـد،            
بايد همه آنـهـا تـحـت پـوشـش فـوري                 
تامين اجتماعي و بـرخـوردار از يـك             

 . زندگي انساني قرار گيرند
ــاي               ــواده هــ ــانــ ــت خــ ــواســ خــ
جانباختگان نورد يزد و كـارگـران ايـن          
كارخـانـه دسـتـگـيـري و مـحـاكـمـيـن                  

 .عاملين اين كشتار است
ايــن :   تــوضــيــح انــتــرنــاســيــونــال     ( 

 دســامــبــر يــعــنــي       ١٥مــطــلــب روز      
چهارشنبه اين هفته روي سايت روزنـه        

آخـريـن خـبـرهـا گـويـاي            .   منتشر شده 
 نـفـر    ١٣اينست که تعداد کشته ها به       

احتمال افـزايـش تـلـفـات         .   رسيده است 

١از صفحه   ١از صفحه      ...جنايتي ديگر در  

 شهال دانشفر 

اين انفجار به دليـل وضـعـيـت وخـيـم              
. بـــرخـــي زخـــمـــي هـــا وجـــود دارد             

انترناسيونال به بستگان و همکاران و       
دوستان اين جانباختگـان صـمـيـمـانـه           

خـریـن خـبـرهــا       ) تسـلـيـت مـيـگـويــد        
حاکی اسست که تعداد کشتـه هـا بـه            

 آخر. نفر رسيده است١٣
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رضا شهـابـي عضـو سـنـديـكـاي             
شركت واحد، بيست روز است كـه در          

جان او در    .   اعتصاب غذا بسر ميبرد   
بنا به گفته پزشكان خـطـر       .   خطر است 

فلج شدن او را تهديد مـيـكـنـد، بـايـد              
 .براي نجات جان او كاري كرد

اين دومين بار است كـه رضـا در         
اعتراض به ادامه بازداشتش دست بـه       

رضا شهابي از    .   اعتصاب غذا ميزند  
 مـاه    ١٨ ، يـعـنـي          ٢٠١٠ ژوئن   ١٢

براي او وثيقه   .   است كه در زندان است    
تعيين كرده بودند، اما عليرغم اعالم      
آمادگي خانواده اش و تـهـيـه پـول از              

 .جانب آنها، بازهم آزادش نكردند
بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي            
كميته دفاع از رضا شهابي قـرار بـود           

 دسامبر به بيمارستان    ١١او را امروز    
منتـقـل كـنـنـد، امـا وي را بـه بـنـد                      

 ٣٥٠ديــگــري از زنــدان اويــن، بــنــد            
 .انتقال داده اند

همراه با رضا شهابي و هـمـراه بـا           
كميته دفاع از او و خانواده اش فشـار          
بياوريم كه رضا را فورا از زنـدان آزاد           

ادامه اعتصاب غذا براي رضـا    .   كنند
خطرناك است، با اعـتـراض گسـتـرده           
خود به جمهوري اسالمي، كاري كنيم      
كه رضا به اعتصاب غذايش خـاتـمـه          

دهد و به او اطـمـيـنـان دهـيـم كـه در                  
 .كنارش هستيم

رضــا شــهــابــي بــخــاطــر تــالش           
كارگـران شـركـت واحـد بـراي ايـجـاد                
تشكلشان و مبارزاتشان بـراي حـق و          

 زنـدانـي     ٢٠٠٦حقوق خود در سـال         
رضا شهابي بايد فورا از زنـدان        .   است

ما از همـه اتـحـاديـه هـاي            .   آزاد شود 
كارگري در سراسر جهان مـيـخـواهـيـم       
كه به جنايات جمهـوري اسـالمـي در           
قبال رضا شهابي و زندانيان سـيـاسـي         

جـمـهـوري    .   در ايران اعـتـراض كـنـنـد         
اسالمي در قبال جان رضا و وضعيت        
جسمي وخيـمـي كـه امـروز او در آن                

بايد چنين  .   بسر ميبرد، مسئول است   
رفــتــار جــنــايــتــكــارانــه اي در قــبــال            
زندانيان سياسـي در ايـران بـا شـديـد               
 .ترين اعتراضات جهاني پاسخ گيرد

به هر شكـل كـه مـيـتـوانـيـد، بـا                 
اعــتــراض خــود و مــحــكــوم كــردن              
جمهـوري اسـالمـي رضـا شـهـابـي و                
كميته دفاع از او را مورد حـمـايـت و             

  .پشتيباني قرار دهيد
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ دسامبر ١١، ٩٠ آذر ٢٠

 
 به اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان

رضا شهابي، عضو هيات مـديـره       
سنديکاي شـرکـت واحـد بـيـسـت روز              
ــه وضــعــيــت                  ــراض ب اســت در اعــت
بالتکلـيـف خـود در زنـدان دسـت بـه                 

خانواده رضـا   .   اعتصاب غذا زده است   
شهابي کمـيـتـه اي در دفـاع از رضـا                 
تشکيل داده اند و از کارگران و مـردم        
و سازمانهاي کـارگـري خـواسـتـه انـد              
براي آزادي رضا شهابي تالش کنند و        

 .به کميته دفاع از رضا بپيوندند
 ماه اسـت     ١٨رضا شهابي اکنون    

سال .   در زندان جمهوري اسالمي است    
 او را از کارش تعليق کردند و پس         ٨٤

 ٢٢از اشـتـغـال مـجـدد بـه کـار روز                   
خرداد سال قبل دستگيـر و بـه زنـدان             

رضـا از وضـعـيـت         .   اوين منتقـل شـد     
جسمي بدي رنج ميبـرد و اعـتـصـاب            

غذا نيز نيروي او را تحليـل بـرده و او             
را در وضعيـت خـطـرنـاکـي قـرار داده               

مدتي قبل براي آزادي او وثيقـه       .   است
تعيين کردنـد و خـانـواده اش وثـيـقـه                
سنگين صدميليون توماني را فـراهـم        
کردند اما جمهوري اسالمي از آزادي        

 .او سر باز زد
تــنــهــا راه نــجــات رضــا شــهــابــي         
اعتراض گسترده در ايران و در سـطـح          

بـايـد رضـا را از چـنـگ              .   جهان اسـت  
جنايتکاران حکومت اسالمي نـجـات      

حزب کمونـيـسـت کـارگـري از          .   بدهيم
همه مردم، کـارگـران و تشـکـل هـاي               
کارگري، دانشـجـويـان و مـعـلـمـان و                
همينطور از سـازمـانـهـاي کـارگـري و            
ــوق انســان                 ــق ــع ح ــداف ــاي م ــاده ــه ن
ميخواهد به هر شکل که مـيـتـوانـنـد            

 .براي آزادي رضا تالش کنند
حزب کمونيست کارگري از رضـا       
شهابي عزيز نيز تقـاضـا مـيـکـنـد بـه               

اما ايـنـجـا      .   اعتصاب غذا پايان دهد   
. نيز حمايت مردم نقـش مـهـمـي دارد          

هرچه حمايت وسـيـع تـر بـاشـد رضـا                
شــهــابــي نــيــز بــا خــيــال راحــت تــري             
مــيــتــوانــد دســت از اعــتــصــاب غــذا          
بردارد و اميـدوار بـاشـد کـه حـمـايـت                
گسترده مردم در ايران و در سطح بـيـن    

 .المللي به آزادي او منجر ميشود
رضــا شــهــابــي و هــمــه کــارگــران          
زنداني و زندانيان سياسي بايد فـورا و         

 .بي قيد و شرط از زندان آزاد شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠١١ دسامبر ١١، ١٣٩٠آذر  ٢٠
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بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي            
سنديكاي كارگران شركت واحد رضـا       
شــهــابــي عضــو هــيــات مــديــره ايــن          
سنديكا با پيگيري خانواده اش جهت      
معالجه بيماري آرتروز خـود روز سـه          

 آذربه بيمارستاني در تهـران      ٢٢شنبه  
منتقل گـرديـد و در آنـجـا  تـوسـط                   
پزشكان متخصص معايـنـه و ادامـه          
رسيدگي كامل به بـيـمـاري وي  روز             

رضـا در    .   هاي بـعـد مـوكـول گـرديـد           
اعتراض به ادامه بـازداشـت خـود در           
زندان از اول آذر ماه در اعتصاب غذا        
به سر ميبرد و وضـعـيـت جسـمـي او              

در اين رابطه سـنـديـكـاي        .   وخيم است 
شركت واحد ضمن اعالم حـمـايـت از           
رضــا شــهــابــي هــمــكــار خــود، از او           
خواستار پـايـان دادن بـه اعـتـصـاب               

در ايـن بـخـش از          .   غذايش شده است  
 :اطالعيه شركت واحد آمده است

اعضــاي ســنــديــكــاي كــارگــران       " 
شركت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و                
حــومــه ضــمــن حــمــايــت از عضــو              
بازداشتي خود  از رضا مـي خـواهـد            
براي حفظ سالمتي خـود اعـتـصـاب           
غذاي خود را بشـكـنـد تـا پـزشـكـان                
بتوانند رسيدگي هاي تكميلـي را بـا          

 ".آرامش خيال به نتيجه برسانند 
همچنين بهنام ابراهيم زاده يـكـي    

 سـال    ٥ديگر از كارگران زنداني كه به  
زندان محكوم شده و هـمـچـون رضـا             

 تا كنـون در     ٨٩ خرداد   ٢٢شهابي از   
زنـــدان اســـت، طـــي پـــيـــامـــي در              

همبستگي با رضا  ضمن درخـواسـت        
 به اعتـصـاب غـذ،      ناز او به پايان داد    

خواهان رسيدگي به وضـعـيـت وخـيـم           
جسمي رضا شده و اعالم ميكنـد كـه      
در صورتيكه به وضع رضا رسـيـدگـي         
نشود، او نيز به اعتصاب غذايش كـه        

 آذر آغــاز كــرده اســت ادامــه           ٢٣از   
متن پيام بهنـام ابـراهـيـم       .   خواهد داد 

 .  زاده ضميمه است
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران          
زنداني همچون هـمـكـاران، هـمـچـون            
بهنام ابراهيم زاده و  ديگر دوستداران        
رضا شهابي از او مـيـخـواهـد کـه بـه               

مـا  .   اعتصاب غذاي خود خاتمه دهد    
از همه كارگران و همگان ميخواهـيـم         
كه رضا شهابي و كارگران زنـدانـي را          
مورد وسيعترين حـمـايـت خـود قـرار            

اعتراض خود را  به فشـارهـاي     .   دهند
جمهوري اسالمي بر زندانيان سياسـي   
اعالم دارند و خواهان آزادي فـوري و          
بــدون قــيــد و شــرط هــمــه كــارگــران             
زنداني، رضا شهابي، بهنـام ابـراهـيـم          
زاده، ابراهيم مددي، عـلـي نـجـاتـي،            
رسول بداغي و همه زندانيان سيـاسـي        

 .از زندان شوند
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ دسامبر ١٦، ١٣٩٠ آذر ٢٥

 
 :ضميمه

 
 رضا شهابي عزيز

 درود بر مقاومت و پايداريت
 

بــه عــنــوان كــارگــري كــه درد و              
هاي يـك كـارگـر را بـا پـوسـت و                     رنج

استخوانم لمس كـردم بـا تـو احسـاس             
ــوجــهــي      .   هــمــدردي مــيــكــنــم       ــي ت ب

مسئوالن به اوضاع جسـمـي و روانـي           
تو كـه بـه جـامـعـه ي كـارگـري جـان                     
ميبخشي نشان از بي تـدبـيـري و بـي            
احساسي و اراده حاكماني است كه بـا         

 .اند هاي و دنياي كارگران بيگانه رنج
اينجانب بهنام ابراهيم زاده ضمـن      
محكوم كردن برخورد غير انسـانـي و          
غير قانوني با شـمـا و ضـمـن ايـنـكـه                

خواهم كه به اعتصاب خود پـايـان           مي
دهيد، به مسئوالن هشدار ميدهـم تـا         

. به وضعيت وخيم شما رسيدگي شـود       
در غــيــر ايــنــصــورت مــن نــيــز بــه                 
اعتصاب غذايي كـه از امـروز آغـاز              

چــرا كــه   .   كــرده ام ادامــه خــواهــم داد        
توانم نسبت به تهديد بـه         اينجانب نمي 

تفـاوت    جان يكي از فعاالن كارگري بي     
 .باشم

 
كارگر زنداني در      –بهنام ابراهيم زاده    

  زندان اوين٣٥٠بند 
 ٩٠ آذرماه ٢١

 
 رضا شهابي به بيمارستان منتقل شد

 رضا شهابي همچنان در اعتصاب غذا بسر ميبرد   

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد
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كه كال تـحـوالت لـيـبـي و انـقـالبـات                 
منطقه را دنبال كرده باشد اين رخـداد         

روشن است كـه مـردم     .   عجيبي نيست 
براي اين نوع حـكـومـتـي كـه االن در               
ليبي سر هم بندي شده انقالب نـكـرده          

همانموقع كه اسالميون قدم جـلـو       .   اند
گذاشتند و حرف از اسـالم در لـيـبـي               
زدنــد و نــوع بــه اصــطــالح مــعــتــدل              
اسالمـي، حـزب مـا اعـالم كـرد كـه                 
مردم ليـبـي بـراي دولـت نـوع كـرزاي                
انــقــالب نــكــرده انــد و بــنــابــرايــن از             
همانموقع ما واقعيت اين حقـيـقـت را          

كه مردم تن به اين نخواهند      .   ميديديم
داد و خوشبختانه امروز مي بينيد كه       
اين حركت شروع شده و در بـن غـازي            
كه در واقـع نـقـطـه شـروع و پـايـگـاه                     
انقـالب لـيـبـي بـود مـردم دوبـاره بـا                   
خواستهاي روشني به خيابان آمده انـد       
و ميـگـويـنـد ايـن حـكـومـت تـازه را                   

مردم اعالم كرده انـد كـه         .   نميخواهيم
ــيــن و مــقــابــات قــبــلــي                از مســئــول
هيچكس نبايد در دولت جديد باشد و       
ميدانيم كه مصطفي عبدالجلـيـل كـه         
االن به اصطـالح رئـيـس ايـن شـوراي              
موقت لـيـبـي اسـت خـودش در دم و                 

ايشـان   .   دستگاه قذافي وزير بوده است    
بيش از ده سال در رژيـم قـذافـي وزيـر               

مـردم در واقـع       .   دادگستري بوده است  
به روشني دارند ميـگـويـنـد كـه بـايـد               
بروي كنار و نه تنها او بلكه ميگوينـد     
كه هرکس كه در دوره قذافي مسـئـول          
امري بوده است نـبـايـد در حـكـومـت              

اينها خواستهاي روشـنـي     .   جديد باشد 
مــردم عــدالــت مــيــخــواهــنــد،       .   اســت

بــرابــري مــيــخــواهــنــد، مــردم آزادي           
ميخواهند، از جمله در خواستهايشان     
بروشني اعالم كردند كـه آزادي بـدون           

آزاديـهـاي   .   قيد و شـرط مـيـخـواهـنـد          
اينها خواستـهـاي   .   سياسي ميخواهند 

انساني و برحقي است كـه انـقـالب بـر           
سر آنها بر پا شده و من فكر مـيـكـنـم         
كه در برابر هر نيرويي كـه در مـقـابـل              
اين خواستهاي مردم وقعي نـگـذارد و         
به آنها جواب نـدهـد مـردم اعـتـراض              

االن روحيه انـقـالبـي در         .   خواهند كرد 
مـردم قـدرت خـود را          .   ليبي بـاالسـت   

ديده اند و خـوشـبـخـتـانـه شـروع ايـن                 
  .حركت را داريم مي بينيم

 شـمـا بـه يـكـسـري از              : سيما بهاري 
خواستهاي مردم اشاره كـرديـد و مـن           
هم در ابتداي صحبتم اشاره كـردم كـه          

مســالــه خــواســت آزادي بــيــان و يــا              
همانطـوريـكـه شـمـا گـفـتـيـد ايـنـكـه                   
كسانيكه در حكـومـت قـذافـي دسـت           
ــاره اي در                      ــد، ك ــوده ان ــار ب ــدر ك ان
حكومت بـوده انـد اجـازه نـدارنـد در                
حــكــومــت جــديــد بــاشــنــد و ايــنــكــه           

مـردم  .   شفافيت بيـشـتـر مـيـخـواهـنـد           
معتقدند كه اين شوراي موقـت پشـت         

. پرده يكسري تصميمات را مـيـگـيـرد       
خوبست كه كمي بيشتر در مورد ايـن          

نـظـرتـان در      .   خواستها صحبت كـنـيـد     
  مورد اين خواستها چيست؟

بــه نـظــرم ايــنـهــا        :   حـمــيـد تـقــوايـي      
چـون  .   خواستهاي بسيار مهمـي اسـت      

مساله شفافيت و اينكه تصميم گيري      
ها در واقع علني بـاشـد مـقـابـل کـل                

در .   توطئه گريهاي پشـت پـرده اسـت          
گزارشات خبـري آمـده اسـت كـه ايـن               
دولت جديد مشغول سازمان دادن يـك       

دســتــگــاه .   دســتــگــاه امــنــيــتــي اســت     
نظامي ، پليسي جديدي را دارد پشت       

. پرده براي کل ليبي سازمان مـيـدهـد         
يا اينها دارنـد قـوانـيـنـي را تصـويـب                
ميكنند اما به مردم اطالع نميدهـنـد        

يــا .   كــه ايــن قــوانــيــن چــه هســتــنــد             
مذاكراتي را االن با دولت هاي غـربـي         

. دارند كه   باز مردم از آن بـيـخـبـرنـد               
اينها را در گزارشات خبري مربوط بـه      

مردم دقيقا به هميـن     .   ليبي مي بينيم  
ــد      ــراض دارن ــه        .   اعــت ــد ك ــن ــگــوي ــي م

ديپلماسي مخـفـي، مـذاكـرات پشـت           
پــرده، بــنــد و بســت و ســرهــم كــردن               
سازمانهـاي سـركـوب مـردم بـه اسـم               
امنيت ملي و غـيـره را ديـگـر نـمـي                  

بايد شفـاف، روشـن، عـلـنـي،          .   پذيريم
. بياييد بگوييد كه داريد چه ميكنـيـد       

و اين خواست آنچنان فشاري به همين        
دولت فعلي ليبي آورده است كه رهـبـر          
شوراي موقت، يعني همان مصـطـفـي        
عبدالجليل آمده و اعـالم كـرده اسـت           
كه به زودي ما اينها را اعالم ميكنيم        
و داريم سايتي راه اندازي ميكنيم و به     
زودي همه اين اطالعات را در اختيـار        

خوب ايـن   .   همه مردم خواهيم گذاشت   
عقب نشيني اي هسـت كـه در بـرابـر               

ولي مـردم    . فشار مردم دارند ميكنند 
بـحـث بـر      .   نبايد به اين راضي بشـونـد      

سر سايت يا به اصطالح اعالم موضع       
بـحـث بـر سـر         .   رسمي دولـت نـيـسـت        

اينست كه اين دولت دارد تصميمـاتـي       
ميگيرد كه تماما به ضرر مردم اسـت        

و مردم بـه  .   و در برابر خواست آنهاست 
همـيـن دلـيـل دارنـد مـيـگـويـنـد مـا                    
شفافـيـت مـيـخـواهـيـم و بـايـد هـمـه                    

. تصميم گيري ها به اطالع مـا بـرسـد          
به نظر من اينهم در كنار آزادي بـيـان،          
در كنار خواست بـركـنـاري مـقـامـات            
دولـت گــذشــتــه و در كــنــار خــواســت            
عدالت و برابري خواست مهمي اسـت        
و جامعه به روشـنـي االن دارد نشـان              
ميدهد كه مردم ليبي بسادگي كـوتـاه        
نمي آيند و بـر سـر ايـن خـواسـتـهـاي                  

  .انساني خود ايستادگي ميكنند
 يـك نـظـري كـه االن             : سيما بـهـاري   

هست و من دلم ميخواهد با شـمـا در           
ميان بگذارم اينست كه گفته ميـشـود        
كه اسالميون به اصـطـالح مـيـانـه رو             
حاكمين بال منازع ليبي و كشورهايي     
هستند كه در آنها انقالب اتـفـاق شـده       
است، آيا قضيه از نظر شـمـا ايـنـطـور             
نيست؟ كال نظر شـمـا در ايـن مـورد               

  چيست؟
اين سـيـاسـتـي اسـت        :   حميد تقوايي 

كه دولتـهـاي غـربـي دارنـد بـه پـيـش                  
و هــمــيــنــطــور نــيــروهــاي        .   مــيــبــرنــد 

ارتجاعـي، بـازمـانـدگـان نـظـامـهـا و                
ديكتاتورهاي سرنگون شده به اضـافـه      
دولتهاي غربي و نيروهاي ارتـجـاعـي          
اي كه در جامعه هستند مـثـل اخـوان           
الـمــسـلــمـيــن در مصـر يـا نـيــروهــاي               

اينها هـمـه     .   اسالمي در تونس و غيره    
جزو اين سناريـو هسـتـنـد و ايـنـطـور                
ميخواهند وانمود كنند كه گويا مردم      
انقالب كرده اند حـاال بـراي يـك نـوع               
ديگري از اسـالم و بـقـول خـود شـان                  
اسالم مـعـتـدل، اسـالم خـوش خـيـم،                
اسالم نوع تركيه، و دوباره ميخواهـنـد      
بساط قوانين شريعه و غـيـره را پـهـن             

خيلي روشن است كـه ايـن يـك            .   كنند
يك به اصـطـالح دولـت        .   دسيسه است 

سازي از باال ست و مردم بـه ايـن تـن               
در تونس هم ما مقـاومـت   .   نمي دهند 

ها و اعتراضاتي را عليه اين سياسـت        
در مصـر هـم ايـن فـاز دوم               .   شاهديـم 

انقالبات مصـر در بـرابـر ايـن بـنـد و                  
بســت هــاي اخــوان الــمــســلــمــيــن بــا            
حكومت نظـامـي طـنـطـاوي اسـت و              
انتخاباتي كه اينها سرهم كردند مـردم       

و در لـيـبـي نـيـز        .   به آن اعتراض دارند   
امروز مي بينيم كه خوشبخـتـانـه ايـن          

  
 ...مردم ليبي عليه 
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  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر
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 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

هــمـيـن حـركــت هــا،        .   حـركـت هسـت     
همين واقعيات نشان ميـدهـد كـه تـا             
چه حد اين سناريو هـاي دلـبـخـواهـي            
ساختگي و براي حفظ سلطه ارتـجـاع         

اين سناريوي اسالميـون    .   از باال است  
و يا اينكه گويا نوعي اسالم مـعـتـدل          
هست كه توي اين كشـورهـا بـايـد بـه              
حكومت برسد و يا اينكه گويا مـردم         
براي اينها انـقـالب كـرده انـد، مـردم               
خودشان با صداي بلـنـد دارنـد اعـالم          
ميكنند كه خواسـتـهـايشـان آزادي و           

همانطور كـه     .   انسانيت و برابري است   
در انقالب لـيـبـي و هـمـه انـقـالبـات                  
اعالم شد كه خواستهـايشـان عـدالـت          
اســت، بــرابــري اســت ، خــواســتــشــان         
آزادي است و نيروهاي اسالمي خيلي      
روشن است كه در مـقـابـل هـمـه ايـن                
خواستها ايستاده اند و مردم آنـهـا را           

در هـر    .   تحمل نميكنند و نمي پذيرند  
حــال مــيــخــواهــم بــگــويــم ايــن نــوع            
گفتماني كه شما به آن اشـاره كـرديـد             

بـه  .   جزو تـبـلـيـغـات بـااليـي هـاسـت               
و مــردم و اعــتــراضــات          .   اصــطــالح 

  . خياباني در مقابل اينهاست
اجــازه بــدهــيــد در     :   ســيــمــا بــهــاري  

انتهاي صحبت هايمان به اين مسالـه        
اشاره كنيم كه همه شواهد و ظواهـري        
كه آدم مي بيند اين را نشان مـيـدهـد            
که انقالبات قرار است بدست يك عده       

مردم انقالبي لـيـبـي       .   اي دزديده شود  
چطور مـي تـوانـنـد در مـقـابـل ضـد                  
انقالب از انقالبشان دفاع كنـنـد؟ چـه          

  بايد بكنند؟
ببينيد مـعـيـارهـا و       :    حميد تقوايي 

يــك .   شــاخــص هــاي مــعــيــنــي هســت       
خواستهاي فوري ايست كه مردم دارنـد     
و اين خواستها را بـايـد در بـرابـر هـر                  
دولتي كه ادعا ميكند حاكميت مـلـي        
است و يا شوراي موقت است يا دولـت         
گذار است، هر ادعايي ميكـنـد مـردم          
بايد در برابر آنـهـا ايـن مـطـالـبـات را                 

. بگذارند و با اين شاخص ها بسنجـنـد     
مهمترين اينهـا هـمـانـطـور كـه مـردم               
ليبي نيز دارند اعالم ميكنند عـدالـت        
است، برابري است، آزادي است، آزادي      

بـه  .   بيان و آزادي هـاي سـيـاسـي اسـت            
رسميت شناختن حـق دخـالـت مـردم،             
تشكل مردم، و به خيابـان آمـدن و در             
خيابان ماندن مـردم بـراي دخـالـت در             

. امور است، علنيت و شفافـيـت اسـت         
اينها خواستهايي اسـت كـه مـردم بـه              
نظرم بايد به عنـوان شـاخـص در نـظـر               
بگيرند و در برابر هر دولتي كه ادعـاي          

. حمايت از مـردم را دارد قـرار دهـنـد             
يك خواست مهمي كـه بـاز در لـيـبـي                
مطرح است و در مصـر نـيـز مـطـرح                 
است اينست كه مقامـات سـيـسـتـم و             
دولت گذشته به هـيـچ وجـه نـبـايـد در                

ايـنـهـا    .   دولت آتي جايي داشته باشـنـد      
بايد بيايند و به مـردم لـيـبـي حسـاب               

اينهـا نـه تـنـهـا نـمـايـنـده                . پس بدهند 
مردم نيستند بلكه در جـنـايـت هـا و               
سركوبگريهـايـي كـه عـلـيـه مـردم در                
سيستم هاي ديكتاتوري گذشته اتـفـاق       

سهيم بـوده    .   افتاده همه سهم داشته اند  
مثل طنطـاوي در     .   دخيل بوده اند  .   اند

مصر و يا همين جناب عبدالجليل در       
اينها بايد بـيـايـنـد و بـه مـردم             .   ليبي  

بـه نـظـر مـن راه           .   حساب پس بـدهـنـد     
پيشـروي انـقـالب ايـنـسـت كـه مـردم                 
بيايند بر سر خواستهايشان ايستادگـي      
كنند، حول اين خـواسـتـهـا مـتـشـكـل               
شوند و متشكل بمانند و اجازه ندهنـد        
كه هيچ كس به اسـم نـظـم و قـانـون و                   
امنيت و مليت و اسالميـت و از ايـن             
خزعبالتي كه معموال ميگويند مـردم      
را دوباره به خانه بفرستند و دوباره يـك          
سيستم ديكتاتوري جديدي را بـر آنـهـا          

 . حاكم كنند
خيلي متشكر از شما    :   سيما بهاري 
 حميد تقوايي

مـن هـم تشـكــر        :   حـمـيـد تــقـوايـي       
 .*       ميكنم

 


