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 بازنشستگان ذوب آهن بخش ديگري از طلب 
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 جمهوري اسالمي، بي مهابا تر در جنايت
 ٧بهروز مهرآبادي، صفحه  

  اين هفته جـهـان      : انترناسيونال
شاهد جنايـات وحشـيـانـه ارتـش           

سـربـازان در خـيـابـان          .   مصر بـود  
بنحو سبعانه اي تظاهرکنـنـدگـان       

چه اتفاقـي   .   را تکه پاره ميکردند   

دارد مي افتد موقعيـت انـقـالب         
 در مصر چگونه است؟

آنچـه شـاهـد آن        :   حميد تقوائي 
هســتــيــم نشــانــدهــنــده تــعــمــيــق        
پــوالريــزاســيــون طــبــقــاتــي و              

 
 بازتاب هفته

 رويدادهاي منطقه در يک نگاه
 محمد شكوهي    

 
 صف هاي خريد سکه شاخصي براي بحران  اقتصادي رژيم

  بهروز مهرآبادي
 !ديوار کوتاه اکبر شاه

 ياشار سهندي

 
 حلقه اصلي، نقد دولت مافوق مردم است

 مصاحبه با حميد تقوائي در رابطه با تحوالت اخير مصر     

 
رضا پهلوي اين روزها فعال تر از قبل شده          

ايشان به رسانـه هـاي مـخـتـلـف نـظـيـر                  .   است
فــيــگــارو و راديــو فــردا و صــداي آمــريــکــا و               
امثالهم مصاحـبـه مـيـکـنـنـد تـا دو چـيـز را                      
بگويند يـکـي ايـنـکـه طـرحـي تـحـت عـنـوان                     

دارند که قـرار اسـت هـمـه           "   شوراي هماهنگي " 
نيروهاي مخالف حـکـومـت را دور هـم جـمـع                 

بعدا ميگويم که اين نيروها چه شروطي       ( کند،  
و ثــانــيــا ايشــان طــرح       )   بــايــد داشــتــه بــاشــنــد    

محاکمه علي خامنه اي را به شـوراي امـنـيـت        
سازمان ملل داده انـد و آنـرا فـعـاالنـه دنـبـال                    

فعال بـه عـلـت ايـنـکـه رسـانـه هـاي                  .   ميکنند
رسمي دولتهاي غـربـي بـراحـتـي مـيـکـروفـون                 

" شـاهـزاده رضـا پـهـلـوي          " جلوي بقول خودشان    
اين نيز داستان خـودرا      .   ميگذارند، نمي پردازم  

 .دارد که جداگانه بايد به آن پرداخت
رضا پهلوي چه ميخواهد؟ حقيقت اينست      
که رضـا پـهـلـوي عـلـيـرغـم سـرنـگـونـي رژيـم                       

 سـال پـيـش و          ٣٠شاهنـشـاهـي در بـيـش از              
عليرغم رويدادهـاي عـظـيـم در دنـيـا در ايـن                   

. ســالــهــا، هــنــوز هــمــان شــاهــزاده اســت                     
و .   به دنبال سلطنت اسـت     .   ناسيوناليست است 

کـل تـاثـيـر       .   مخالف و ضد انقالب مردم اسـت     
اين سالها بر او اين بوده است که جـرات نـدارد             

. اين مفاهيم را رک و راست و صريح بيان کـنـد       
بلکه زير لفافه حـقـوق بشـر و سـکـوالريسـم و                  

بـعـالوه بشـدت مـردد         .   امثال آن حرف مـيـزنـد      
بارها به جناحهـاي حـکـومـت اسـالمـي           .   است

به خاتمي براي ايجاد يـک     .   چراغ سبز داده است   
. حکومت اسالمي خوش خيم خوش آمد گفـت       

به موسوي و کروبي هـم دسـت هـمـيـاري دراز                
اما امروز متوجه شـده اسـت کـه از ايـن                .   کرد

امامزاده ها معجزه اي ساخته نيـسـت و بـايـد              

رهبراي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
بگـويـيـد بـطـور مشـخـص حـزب در                 

 مورد اعدام چه ميگويد؟ 
 ماه دسامبر ۶دوشنبه :   مينا احدي 

بروکسل برگشته ام و کـامـپـيـوتـرم          از  
را روشن ميکـنـم و اخـبـار و امـيـل                 

اولين اي ميـل    .   هايم را نگاه ميکنم     

مينا احـدي شـمـا       :   انترناسيونال
سالهاست عليه اعدام و سنگـسـار       
مبارزه ميکنيـد و مـوفـقـيـتـهـاي             
چشـمـگـيـر و غـيـرقـابـل انـکــاري                

اينجا ميـخـواهـيـم کـه         .   داشته ايد 
شما تصـويـري کـوتـاه و گـويـا از                 
ابعاد فعاليتهايـتـان عـلـيـه اعـدام            
ارائـه کــنــيـد و بــعــنـوان يــکــي از              

رودرروئي صـريـح و مسـتـقـيـم بـيـن                 
انقـالب و ضـد انـقـالب در جـامـعـه                  

و اين کامال قابـل پـيـش         .   مصر است 
انـقـالب مصـر بـا شـعـار             .   بيني بـود   

شروع شـد امـا از         "   مبارک بايد برود  " 
 

 حزب کمونيست کارگري عليه اعدام
 يک سوال از مينا احدي     

 ٤صفحه  

٤صفحه   ٥-٦صفحات   

 
رضا پهلوي در بدر بدنبال 

 سناريوي ليبي
 

 كاظم نيكخواه 

امروز پـنـجـشـنـبـه اول دي مـاه                
 مــحــل   ۱۱انــفــجــار چــنــديــن بــمــب         

. مختلف شهر بغداد را به لرزه درآورد    
گزارش هاي اولـيـه حـاکـي از کشـتـه               

 نفـر و زخـمـي شـدن            ۶۳شدن حداقل   

 نفر از مردم و ساکـنـيـن    ۲۰۰بيش از   
عامل و يا عـوامـل       .   بغداد شده است  

اين جنايات ناشناسند اما آن را مـي          
توان ادامه جـنـگ هـاي مـذهـبـي و                
قومي دانست که چندين سال است در     

كساني كه بـه ايـن كـارخـانـه            " 
انــد بــدون ايـنــكــه         اجـازه كــار داده     

بازرسي و نظارت بر امنيت جـانـي        
كارگران داشته باشند از مـقـصـران       

اين گفتـه حسـن ايـزدي         "   اند  حادثه
بــرادر مــحــمــد ايــزدي يــكــي از              
قربانيـان انـفـجـار كـوره كـارخـانـه               

حسن ايزدي  .  فوالد غدير يزد است 
: در گفـتـگـو بـا ايـلـنـا مـيـگـويـد                  

 
 باز هم در مورد جنايت کارخانه غدير يزد

٢صفحه    

 

 
 خروج نيروهاي آمريکا از عراق و باال گرفتن جدال ها

 بهروز مهرآبادي

٧صفحه    
 

 
 !بيش از دويست پناهجو جان خود را از دست دادند

 کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران
  برگزار ميشود 

 
ليست نمايندگان كنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران        

 در مرحله انتخابات سراسري   
 ٨کنگره  ) تشکيالت هاي کشوري   ( آگهي انتخابات محلي  

 ٩حزب کمونيست کارگري ايران، صفحه     

٩صفحه    

 شهال دانشفر 

 
 رضا شهابي به اعتصاب غذاي خود خاتمه داد

آكسيون اعتراضي در حمايت از  رضا شهابي و كارگران زنداني در   
 ٨تورنتو در كانادا، صفحه  
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همان آغاز روشن بـود تـوده انـقـالبـي             
خواهان کنار رفـتـن کـل سـيـسـتـمـي               
است که مبارک مظهـر و تـجـسـم آن              

مردم بدرستي، همانطور کـه در        .   بود
همه انقالبات عليه ديـکـتـاتـوريـهـاي          
عريان و خشن اتفاق مـيـافـتـد، راس            
حکومت يعني شخص ديکـتـاتـور را         
نشانه گرفتند و در عين حال با شعـار         

اعـالم  "   نان، آزادي، کرامت انسـانـي      " 
کردند چرا مـيـخـواهـنـد ديـکـتـاتـور               

ــرود ــالب             .   ب ــق ــل، ضــد ان ــاب ــق در م
شامـل ارتـش، دولـتـهـاي غـربـي،              (   

اخوان المسلمين و ديـگـر نـيـروهـاي             
بــورژوائــي در اپــوزيســيــون و در                 

تالش کـرد تـا بـا کـنـار              )   پوزيسيون
رفتن مبارک ختـم انـقـالب را اعـالم             
کند و کل نظـام حـاکـم را، حـتـي بـا                  
ابقاي مقامـات و مـهـره هـاي رژيـم               

ارتـش در مـرحلـه        .   قبلي، حفظ کنـد   
اول انقالب ظاهر بيطرف بخود گرفت      
تا در دوره بعد از مـبـارک قـدرت را               
قبضه کند و نيروهاي ارتجاعي نظيـر      
ــيــاده رو               ــمــســلــمــيــن در پ اخــوان ال
ايستـادنـد تـا بـعـد از خـلـوت شـدن                   
خيابانها در بازي دولتـسـازي از بـاال           

 .سهمي بعهده بگيرند
 امروز  پيشرويها و راديـکـالـيـزه        
شدن انقالب جاي چندانـي بـراي ايـن           
نوع بازيها و مانورهاي ضـد انـقـالب          

فاز دوم انـقـالب     .   باقي نگذاشته است  
که با بـازگشـت قـدرتـمـنـد مـردم بـه                 

 نـوامـبـر شـروع شـد            ١٨التحرير در    
و ايـن    "   طنطاوي بايد برود  " اعالم کرد   

پاسخ مـحـکـمـي بـه  انـتـخـابـات و                    
مانورهاي انتخاباتي ارتـش و اخـوان         
المسلمين و ديگر دموکراسي پناهان     
ضد انقالبي  و پيشروي مهم ديـگـري         
در جهت در هـم کـوبـيـدن کـل نـظـام                 

ارتـش در مصـر       .   موجود مصـر بـود     
تنها ابزار سرکوب نيست بلـکـه خـود          
شبيه سپـاه پـاسـداران در جـمـهـوري              
اسالمـي، بـخـش مـهـمـي از قـدرت                

. سياسي و اقـتـصـادي حـاکـم اسـت              
حذف ارتش از قدرت تمام سيسـتـم و          
ساختار حـکـومـتـي مصـر را درهـم               

اين را هم طبقه حاکم مصـر        .   ميريزد
و دولتهاي غربي و  ضـد انـقـالب               -

بخوبي مـيـدانـد و هـم             -بين المللي   
مردمي که اعالم ميکنند طـنـطـاوي        

بــا طـرح ايــن شــعــار در          .   بـايــد بـرود    
دولـت  " ميدان التحرير عمال افسـانـه         

و "   مامور برگزاري انتخابات" و  "   گذار
و ديگر  "   انتقال مسالمت آميز قدرت   " 

فـاز دوم    .     تعـارفـات تـمـام مـيـشـود           
انقالب با اعتراض به اعـالمـيـه قـدر           

"  شورايعالي نيروهاي مسـلـح    " قدرتي  
شروع شد،  و بـراي مـقـابلـه بـا ايـن                   
پيشرويها نخست وزير جديد، کـمـا ل         

 ٩٩ تا    ٩٦الجنزوري که خود از سال      
نخست وزير رژيم مبارک بـوده اسـت،         
حــملــه مســتــقــيــم بــمــردم را شــروع            

کابينه جديد کابينه سرکـوب  .  ميکند
دوره تــوهــم، و يــا بــهــتــرســت         .   اســت

بگوئيم دوره حساب باز کردن ارتجاع      
بروي توهم، تمام شده اسـت و  آنـچـه           
امروز شاهد آنـيـم ظـاهـر شـدن ضـد               
انقالب در هيات واقـعـي خـود اسـت            
يعني در هـيـات عـامـل مسـتـقـيـم                 
سرکـوب و کشـتـار مـردم و عـامـل                 

  . بخون کشيدن انقالب
 براي پيشروي انقالب    : انترناسيونال

در مصر بنـظـر شـمـا بـايـد روي چـه                  
نکاتي انـگـشـت گـذاشـت، فـراخـوان             

  شما چيست؟
 اولـيـن مسـالـه کـه            : حميد تقوائـي  

فکر ميکنم همه با آن تـوافـق داشـتـه            
باشند اينست که انقالب سرندارد، از       
يک نيروي متشکل و شـنـاخـتـه شـده            
سازماندهنده و رهبري کننده محـروم      
است و بايد به سرعت ايـن خـالء پـر              

اما به نظر من ديدن اين ضعف       .   شود
اساسي هنوز چيز زيـادي در بـاره راه            

سـئـوال   .   برطرف کردن آن نـمـيـگـويـد         
اصلي اينـسـت کـه رهـبـري چـگـونـه                
ميتواند عروج کند؟ براي روشن شدن      
موضوع ميتوان  مسـالـه را بـه ايـن              
شکل مطرح کرد که اگر ايـن رهـبـري          
وجود ميداشت ميبايست چه ميکرد     
و چه ميگفت؟ پاسخ بـه ايـن سـئـوال             
پاسخ به مساله فـقـدان رهـبـري نـيـز               

رهبري در روند انـقـالب و بـا           .   هست
پاسخگوئي به مسائل و موضوعـات      
متنوعي کـه مـدام انـقـالب مـطـرح               
ميکند شکل ميگيرد و ازيـنـرو هـر            
نيروي مدعي رهبري انـقـالب تـنـهـا            
ميتواند از همـان گـام اول بـا  چـاره                 
جوئي براي اين مسائل به مـوقـعـيـت          

 . رهبري برسد
به نظر من کليد و حلقه اصـلـي            

. درانقالب مصر مساله دولـت اسـت        
منظورم صرفا برکناري دولـت حـاکـم         

اين بنا به تعريف مضمون هر      .   نيست
انقالبي است و در مصر هم همانطـور        
که باالتر اشاره کردم از همان روز اول         
خالصي از شر دولت مـوجـود هـدف           

تاکيـد مـن     .   مستقيم مردم بوده است  
بر نفي دولت بـعـنـوان ارگـان مـافـوق              
مــردم و مــلــزومــات آن يــعــنــي                   
بوروکـراسـي و دمـوکـراسـي مـافـوق              

ايـن  .   مردم و بـاالي سـر مـردم اسـت            
ضديت پايه اي با دولت به نـظـر مـن             
يک ويژگي مهم و وجه مميزه انـقـالب         
مصر و ديگر تـحـوالت مـنـطـقـه بـا                

اين ويژگـي را     .   انقالبات گذشته است  
حتي در جنبش اشغـال يـا نـود و نـه                

 . درصديها در غرب هم مي بينيم
شکل گيري اين جنبـش جـهـانـي          

ويژگيهـاي  .  بهيچوجه تصادفي نيست 
از تـحـول       -سرمايه داري عصـر مـا         

ــيــک در عــرصــه             ــکــتــرون ــقــالب ال ان
ارتباطات جمعي و مدياي اجتماعـي      
تا بحران همه جانبه و تشديـد شـونـده           
سـرمــايــه داري و افشــا شــدن نــقــش            
پارلمان و دموکراسـي پـارلـمـانـي در            
خدمت به يک درصد و فشردن گـلـوي      

در شـکـل       -نود ونـه درصـد و غـيـره           
گيري اين جنبش نقش تعيين کـنـنـده         

در پـايـه اي تـريـن           .   اي داشتـه اسـت     
سطح بايد گفـت کـه ريـاضـت کشـي              
اقتصادي و سلطه بالمنازع سـرمـايـه        
داري بازار آزاد کـه امـروز يـک امـر                
جهاني است، نقد سياسـي آن يـعـنـي            
نفي دولت سيستم  حکومتي پاسـدار       
اين سياستها را نيز به يـک امـر بـيـن              
المللي تبديـل کـرده اسـت و هـمـيـن                
واقعيت اسـت کـه کـارگـران و مـردم               
ويسکونسين و اوکلند و نـيـويـورک و          
مادريد و لندن و آتن و تل اويو را در            
کنار مردم قاهره و بنغازي و دمشـق          

اسم اين حرکـت  .   و صنعا قرار ميدهد  
بيسابقـه بـيـن الـمـلـلـي را مـيـشـود                   

. گـذاشـت  "   اشـغـال  " جنـبـش جـهـانـي          
اشــغــال جــهــان تــحــت ســلــطــه يــک             
درصديها بوسـيلـه نـود و نـه درصـد               

 .  مردم
من در نوشته هـاي ديـگـري ايـن            

و هنـوز هـم        -موضوع را باز کرده ام      
امـا    -بايد بيشتر در اين بـاره نـوشـت         

تا آنجا که به اين بحث مشـخـص مـا         
در مورد انقالب مصر بر ميگردد بـه     
نظر من نفس اشغال التحرير بـعـنـوان         
شکل غالب مبارزه در خود بـيـانـگـر           
نفي عمـلـي قـدرت حـاکـمـه مـافـوق                

ــر               -مــردم     ــظــي ــزومــات آن ن و مــل

مـردم  .   اسـت   -بوروکراسي و پارلمان    
ميدان مرکزي قاهره را اشغال کـردنـد        
و کنترل آنرا در دست گرفتند و اعـالم       
کردند تا مبارک نـرود مـا ايـنـجـا را               

اما بـه نـظـر مـن ايـن             .   ترک نميکنيم 
اقدامي بسـيـار فـراتـر از يـک اقـدام                 

نظير مثال بست نشيـنـي        -تاکتيکي  
براي رسيدن بـه      -در انقالب مشروطه  

کمـا  .  خواست معين رفتن مبارک بود 
اينکه نه ماه بعد از سرنگوني مبـارک        
فاز دوم انقالب هم دوبـاره بـا اشـغـال             

کمـا ايـنـکـه       .     التحرير شروع ميشود  
مدل اشغال خيـابـانـهـا و مـيـاديـن و                
پارک ها به يک شيوه رايج مبارزه  نـه            
تنها در انقالبات منطقه بلکـه حـتـي          
در جنبش ضد کاپيتاليستي نود و نه        

. درصديها در غـرب بـدل شـده اسـت            
خود اسم جنبش اشغـال گـويـاي ايـن            

. خصوصيت ضد کنترل دولتـي اسـت     
اين شکل اعتراض به نظر من نـقـد و           
نفي عملي قـدرت مـافـوق يـا دولـت              
مـاوراء مـردم اسـت هــر چــنـد خــود               
انقالب صريحا اين را اعالم نکـنـد و          
فعالين آن خود روشـن و شـفـاف ايـن            
خواست را فـرمـوـلـه و بـيـان نـکـرده                  

بــقــول مــارکــس تــحــوالت        .   بــاشــنــد 
تاريخي را، همانند ارزيابـي افـراد از          
ــچــه شــکــل                  ــاي آن ــن ــر مــب خــود، ب
دهندگانش ميگويند نبايـد قضـاوت       

اما رهبري اين انقالبـات تـنـهـا          .   کرد
حزب و نيروي سياسي اي مـيـتـوانـد            
باشد کـه قـبـل از هـر چـيـز بـه ايـن                       
واقعيت آگاه باشد و آنرا نقظه عزيمت       

نفس اينکه مضمون   .     خود قرار بدهد  
و خصلت ضد دولتي اين انقالبهـا  و           
همچنـيـن جـنـبـش اعـتـراضـي ضـد                

بـروشــنــي و بــا        -سـرمــايــه در غـرب      
شفافـيـت بـيـان نشـده و شـکـل يـک                   
برنامه و پالتفـرم سـيـاسـي بـخـودش             
نگرفته خود ناشي از فقدان و يا عـدم          
حضـور فـعـال يـک حـزب يـا نـيــروي                  
ســيــاســي رهــبــري کــنــنــده در ايــن             

کار يک نيروي رهبـري  .   تحوالت است 
کننده قبل از هر چيز بـيـان سـيـاسـي            
اين نقد و تبديل آن به يـک بـرنـامـه و                
پالتـفـرم بـراي خـلـع يـد سـيـاسـي و                    
اقتصادي از بورژوازي و کسب قـدرت    
ســيــاســي، و يــا بــعــبــارت دقــيــقــتــر          
سازمـانـدهـي مـردم بـعـنـوان قـدرت               

ناگفته پـيـداسـت کـه         .   سياسي، است 
تنها کمونيستهائي از نوع کمونيـسـم       

کارگري ميتوانند اين نـقـش را ايـفـا             
انقالب مصر براي پيشرويهـاي  .   کنند

بيشتر و رسيدن به پيروزي نهـائـي بـه           
  . چنين نيروئي نيازمند است

  حـزب کـمـونـيـسـت             : انترناسيونال
کارگري در حمايت از انـقـالب مصـر          
چــه کــاري در دســتــور دارد و چــه                 

  ميتواند بکند؟
روشـن اسـت کـه        :   حمـيـد تـقـوائـي       

عرصه مبارزه مستقيـم مـا جـامـعـه            
ايران است و ازيـنـرو مـا مـتـاسـفـانـه               
نميتوانيم نقش مستقيمي در رهـبـري    
و سازماندهي عملـي انـقـالب مصـر           

اما ايـن بـهـيـچـوجـه  بـه                .   ايفا کنيم 
معني بي تاثيري و بيوظـفـيـگـي مـا            

ما  ميتوانيم و موظفيـم  در          .   نيست
تقويت موقعيت کمونيـسـم کـارگـري         
ــوجــه                 ــقــالب و عــظــف ت در ايــن ان
کمونيستهاي انقالبي به نـکـاتـي کـه           
توضيح دادم هـر چـه در تـوان داريـم               

شيوه کـار مـا  تـمـاس            .   انجام بدهيم 
مستقيم با انقالبيون مصر از جمله با       
واســطــه رفــقــاي حــزب کــمــونــيــســت        
کارگري چپ عراق، تـرجـمـه ادبـيـات            
حزب حـول انـقـالب مصـر و ديـگـر                 
تحوالت امروز دنيـا بـزبـان عـربـي و              
انگليسي و فـعـال شـدن در مـديـاي                
اجــتــمــاعــي حــول انــقــالب مصــر و           

ايــنــهــا .   مســائــل مــربــوط بــه آنســت      
راههائي است که به تقـويـت جـنـبـش          
کمونـيـسـم کـارگـري در مصـر و در                 
منطقه کمک ميکند و زمينـه شـکـل          
گــيــري رهــبــري انــقــالب را فــراهــم             

ا تاکنون قدمهائي در ايـن      م.   مياورد
زمينه ها برداشته ايم و بايد وسيعـتـر         

ولي بايد فـراتـر و       .   و فعالتر کار کنيم   
در يک مقياس ماکـرو يـا کـالن نـيـز               

ميتوان بعنوا ن نمونـه  .   وارد عمل شد  
حول مسائل انـقـالبـات مـنـطـقـه  و                 
همچنين جـنـبـش نـود و نـه درصـد                 
سمينارها و گردهمائيهائي در سـطـح       
بين الـمـلـلـي سـازمـان داد و تـوجـه                   
انقالبيون در مصر و در منطقه و کـال         
افکار عمومي جهانيان را به مسائـل       
گرهي و راههاي پيشروي انقالبـات و        
اعتراضات ضد کاپيتاليستي جـاري      

اميدوارم بتوانيم در آينـده     .     جلب کرد 
نــزديــک چــنــيــن ســمــيــنــارهــا و                   

 .*  ميزگردهائي نيز برگزار کنيم

 
١از صفحه   ... حلقه اصلي، نقد دولت   
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اغـراق  .   از علي مهـيـن تـرابـي اسـت           
نيست اگر بگويـم خسـتـگـي از تـنـم               

 : علي نوشته بود. بيرون ميرود
  

اندوه و نـابـاوري هـايـم           در ميان بهت  
ــنــــــي          ــکــــ ــيــــ ــم مــــ ــدايــــ  . . .صــــ
 . . . صـــــدايـــــي مـــــيـــــشـــــوي                 

براي علي که جوانيش را     !   نه براي من  
   باخت

فريادي مـيـشـوي بـراي نـه بـه جـالد                 
 اعـــــــــــــــــــــــــــــــدام ٰ                                
نه به سنگي که جـان آن زن را هـدف               

  گرفت
و نه به ميله هاي سـردي کـه انـديشـه           
 ! هــــا را بــــه قــــفــــس کشــــيــــده                 

نـفـس نـفــس هـايـت بــوي انسـانـيــت                
  ...ميدهد

ــديشــه هــا               تــالطــم روزگــاري کــه ان
 سردرگم 

تنديسهايي است کـه بـه بـه و هـورا                
 نمي آورد

اين نگاه توست کـه هـمـيـشـه يـادآور              
  ! زندگي است

و در پايان مينويسد تقديم بـه مـيـنـا            
 . احدي
علي البته مرا خاله ميـنـا صـدا        

ميکند و يکي از نوجوانان مـحـکـوم          
بــه اعــدام در ايــران بــود کــه بــر اثــر               
اعتراضات جان سالـم بـدر بـرد ولـي             
کماکان جمهـوري اسـالمـي خـواهـان           
رسيدگي مجدد به پرونده علي شده و        
از اينکه علي جوان را اعـدام نـکـرده            
خود را مغبون احسـاس مـيـکـنـد و              
علي از ايران فرار کـرده و در تـرکـيـه               
سکني گزيده و متـاسـفـانـه سـازمـان            
مــلــل تــقــاضــاي پــنــاهــنــدگــي او را           

بـهــر حـال ايـنــجــا        .   نـپــذيـرفــتـه اســت     
ميخواستم در مورد شبي حرف بـزنـم        

 سه سـال    ،که در گوتنبرگ سوئد بودم 
 مـارس روز      ۸پيش براي سخـنـرانـي        

در خانه آناهيتا   .   جهاني زن رفته بودم   
و رزگار مهمان بوديم که تلفنم زنـگ         
زد و علي از آنسوي خط از زنـدان بـه        
من ميگفت خاله ميـنـا اگـر فـکـري             

و .    بزودي اعدامـم مـيـکـنـنـد         ،نکني
همان وقت ميگفت آيا نميـتـوانـي بـه           
مردم آلمان بگويي کاري بکننـد مـن          

 !اعدام نشوم
اين فقط يک داستان از زنـدگـي           

نوجوانان و يا محکومـيـن بـه اعـدام            
کســانــي کــه چــهــره        .   اســت"   عــادي" 

 صدا نداشتند و کسـانـيـکـه      ،نداشتند
ممکن بود هيچکس از آنـهـا حـرفـي            
نزند و يا بهتر است بگويم هيـچـکـس          
وضع آنها را درک نکند و آنگـونـه کـه            
شايسته است در مـورد آنـهـا حـرف              

 . بزند
نــوجــوانــي بــيــش نــبــودم کــه در          
تلويزيون زمان شاه محـاکـمـه خسـرو          
گلسرخي و يارانش را ديدم و آنـزمـان          
شايد براي اولين بار کـلـمـه اعـدام را             

در زمـان شـاه هـر از چـنـد                .   شنـيـدم  
 ولـي    ،گاهي اين کلمه را مي شنـيـدم       

در آنــزمــان دســتــگــيــري و وحشــت            
خانواده ها از يـورش سـاواکـيـهـا بـه               
مــنــازل را بــا هــمــه وجــودم لــمــس               

هيچگاه فراموش نميکـنـم     .   ميکردم  
که يک جوان معترض به ديکـتـاتـوري        
شاه از اقوام من را دستگير کـردنـد و           
مادرش بعد از چند هفته دونـدگـي و           

 يکباره همه موهايش سفيـد      ،وحشت
اين خاطره از ترس و وحشـت از          .   شد

زندانها و اعدام در دوره شاه تـا مـغـز            
 . استخوانم نشسته بود

بــا روي کــار آمــدن حــکــومــت            
اسالمي و از هـمـان اولـيـن روزهـاي              

 ،حــيــات ايــن مــوجــود وحشــتــنــاک         
مردهاي ريش و پشم دار حزب اللهـي        
و پاسدار در مقابل ما در خـيـابـانـهـا             
عربده ميکشيدند و به تـدريـج شـروع          

از .   کردند به اعدام دسـتـگـيـرشـدگـان         
 کـه هـمـسـرم         ۱٣۶۰روز هفت تـيـر        

اسماعيل يگانه دوست و همرزمانـش      
 ديگر درد و وحشـت و           ،اعدام شدند 

 . اعدام جزيي از زندگيم شد  غم
" . اعدام يعني قتل عمد دولـتـي    "  

. اين عبارت منصور حـکـمـت اسـت          
تــاريــخ مــبــارزه حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري ايران که بيـسـت سـال پـيـش             
بنيان گذاشته شـد و تـاريـخ زنـدگـي               
خود من با مبارزه عليه اعدام عجين       

ما با اين اعالم مـوضـع و     .  شده است 
با مجموعه فعاليتهاي درخشاني کـه      

 بـه    ،در اين زمـيـنـه انـجـام داده ايـم               
جنبش وسيع جـهـانـي عـلـيـه اعـدام               
وصل شديـم و جـزو مـهـمـي از ايـن                  

مبارزه جهاني براي ممنوعيت اعـدام      
 . در همه جا شديم

ما چگونه کـار کـرديـم؟ تـاريـخ              
مبارزه ما بر عليه اعدام در ايـران بـا           

 ،اعالم ضد انساني بودن قـتـل عـمـد          
جايـگـاه ايـن جـنـايـت در دولـتـهـاي                  
ــاي                ــه ــت ــکــوم ــه داري و ح ــاي ســرم

 در دفـاع از        ،فاشيست و ديکـتـاتـور     
حق زندگي همه محکومين به اعـدام        

 با دفاع از يـک سـيـسـتـم قضـايـي                  ،
 بــا مــخــالــفــت کــامــل بــا          ،عــادالنــه

دخــالــت قــوانــيــن اســالمــي در ايــن           
سيستم قضايي و با دفاع از جـدايـي           

 ،مذهب از دولت و آموزش وپـرورش       
با دفاع جانـانـه از حـقـوق و حـرمـت                 
انساني و با دامن زدن به مـبـاحـثـات           

 حـق    ،زيادي در مـورد حـقـوق زنـان            
 حــقــوق   ،رابــطــه آزادانــه بــيــن افــراد        

 چگونگي مقابله با جنـايـت       ،کودکان
 فلسفه مقابله با جنـايـات       ،در جامعه 

و جرائم و مقابله با انتقـام و قـوانـيـن          
عهد حجري چشـم در مـقـابـل چشـم              

ايـن يـک عـرصـه         .   است عجين . . .   و  
و بدليل کمپـيـن      مهم مبارزه ما بوده   

 بدون تخفيـف    ، انساني ،هاي گسترده 
ــجــات                 ــراي ن ــيــگــيــر ب ــارزه پ و مــب
محکومين بـه اعـدام بـويـژه زنـان و                

 ،مردان ناشناس در اعـمـاق جـامـعـه          
محبت و سـمـپـاتـي و هـمـسـبـتـگـي                 

 . عميقي را در جامعه دامن زده ايم
بطور مثال کمپين نـجـات کـبـرا           

رحـمـانــپـور يــکـي از کـمـپــيـن هــاي                
کـبـرا از يـک        .   گسترده جهاني ما بود   

ــا               خــانــواده زحــمــتــکــش و دخــتــر ب
اســتــعــدادي بــود کــه بــراي تــامــيــن           
ــه                ــلــش ب ــحــصــي ــه ت مــخــارج ادام
خدمتکاري در يک خانواده ثـروتـمـنـد         

به او تجاوز ميشود    .   مشغول ميشود 
و تحت فشار خانواده و تـحـت فشـار            
فرهنگ عقب مـانـده او را مـجـبـور              
ميکنند با کسي که هـم سـن پـدرش            
هست و بـه او تـجـاوز کـرده ازدواج                 

کبرا در يک جـنـون آنـي وقـتـي              .   کند
مادر شوهرش به او توهين ميکرده و       

 چـاقـو را       ،با چاقو به کبرا حمله کرده     
از او ميگيرد و به خود حملـه کـنـنـده        
چند ضربه ميزنـد مـتـاسـفـانـه مـادر              
شوهرش کشته شد و کـبـرا در زنـدان            

ايــن .   اويــن بــه اعــدام مــحــکــوم شــد         
کمپين براي ما با نقد سـيـسـتـمـي و              
شرايطي همراه شد که کبرا را مجبـور      
ميکند براي تـامـيـن مـخـارج درس             

 فرهنگي که کبرا را     ،خواندن کار کند  

مجبور ميکند ازدواج کند و در عين       
ــواده او و                   ــداري خــان حــال فــقــر و ن
همچنين موضوع اعدام بعنوان قـتـل       

 . عمد دولتي
بيوگرافي کبرا بـه چـنـديـن زبـان             
دنيا ترجمه شد و در ايـتـالـيـا کـبـرا                 
جايزه دفاع از حقوق انساني را گرفـت        

. و دنيا بپا خاست و از کبرا دفاع کرد        
ما در اين کمپيـن بـه خـانـواده کـبـرا                
اعتماد بنفس داديم که با صداي بلند       

پـدر  .   از حق فرزند خـود دفـاع کـنـنـد            
کبرا بمن گفت که در محل کـار و در        
محله آنها اکنون به احتـرام او از جـا             
بلند ميشوند و اين احترام بـه حـقـوق           

کـبـرا   .   انساني او را زنده نگه مـيـدارد       
اکنون در زندان است و يکبار تا پـاي          

 . چوبه دار رفته است
يا کمپـيـن مـا در مـورد شـهـال                
جــاهــد کــه بــا انــجــام بــرنــامــه هــاي            

در .   تــلــويــزيــونــي زيــادي هــمــراه بــود      
دفـاع  "   تـنـهـا   "   اينجا از حـق يـک زن           

ميکرديم که طـبـق سـنـت اسـالمـي              
شـده  "   يک مرد " ميگفتند وارد زندگي    

جمهوري اسالمي ايـران طـبـق        .   است
قوانين ضد زن و اسالمي خود از روز      
ــانـــي                 ــنـــار مـــحـــمـــد خـ اول در کـ

" و مـرد مـحـبـوبـش            فوتـبـالـيـسـت     " 
ايستاد و شهال را که يک زن آزاده بـود      
و سيستم را به تمسخر مـيـکـشـيـد و             

 در نـهـايـت      ،حکومت را قبول نداشت   
برنامه هاي تلوزيوني مـا      .   اعدام کرد 

بـيـنـنـده        در مورد شهال مـيـلـيـونـهـا         
داشت و يک کليپ ويـديـويـي کـه مـا              
بعد از اعدام شهال تهيه کرديم نزديک       

کـمـپـيـن     .     يک ميليون بيننده داشـت     
ما عليـه حـکـم اعـدام دالرا دارابـي               
يکي از کمپين هاي مهم عليه اعـدام        

يـا کـمـپـيـنـي کـه بـا               .   نوجوانان بـود   
نازنين افشين جم عليه حـکـم اعـدام           
نازنين فاتحي پيـش بـرديـم يـکـي از              
موفقترين کمپين ها بود و در نهايـت        

. نازنيـن فـاتـحـي از زنـدان آزاد شـد                
 ،کمپين دفاع ما از احسان فتـاحـيـان        

 ، افســانــه نــوروزي    ،فــرزاد کــمــانــگــر  
 ،همجنسگرايان محکـوم بـه اعـدام           

عبداهللا و مـحـمـد فـتـحـي دو بـرادر                
 هـمـه و هـمـه بـا              ،محکوم به اعـدام    

مباحثات زيادي در مورد جـنـايـت و          
سياستهاي ضـد انسـانـي حـکـومـت             

 . اسالمي همراه بوده است
مــوضــوع مــهــم ايــنــســت و مــا          
هميشه تاکيد کرده ايـم و نشـان داده            
ايم که دفاع از محکومين بـه اعـدام           

نبايد محدود بـه دفـاع از زنـدانـيـان               
بـايـد   .   سياسي محکوم به اعدام باشد    

ما چشـم خـودمـان      .  از همه دفاع کرد 
که رژيم اعالم ميکنـد   "   داليلي"   را به 

حـکـومـت اسـالمـي ايـران           .  بسته ايم 
لياقت و شايستگي رسيدگي به هـيـچ     
جرمي را در دادگاههاي کذايي خـود        

دادگاههاي اين حکـومـت بـي        .   ندارد
ارزش و از قبل بدلـيـل ضـد انسـانـي              

 اتکا به قوانين قرون وسـطـايـي         ،بودن
 سـيـاسـي و ايـدئـولـوژيـک              ،شريـعـت  

 بدليل فساد و جنايـتـکـاري از          ،بودن
 . قبل صد در صد محکوم هستند

پــرنســيــپــي کــه مــا از آن دفــاع            
 : ميکنيم اينست

اعدام ضد انسـانـي و وحشـيـانـه            
است و بايد مطلقا در همه جاي دنـيـا          

سيستم قضايي متکـي    .   ممنوع شود 
به قوانين مذهبي و اسالمي بايـد در         

سياست مـا در    .   همه جا ممنوع شود   
بررسي جرائم و جنايات در جامعه نـه        
بر اساس انتقام گيري بلکه بـر اسـاس          
واکسينه کردن جامعه در مقابل ايـن        
جرايم و جنايات است و بـنـا بـر ايـن               

و روشهاي ديـگـري      متکي به ابزارها    
از جــملــه مــا بــا حــبــس ابــد             .   اســت

 بــا شــکــنــجــه زنــدانــي         ،مــخــالــفــيــم 
هر درجه احترام به انسان و    .   مخالفيم

باال بردن فرهنگ احترام گذاشتـن بـه         
 هـر درجـه       ،حقوق و حرمت انسـانـي      

باال رفتن رفاه و فـرهـنـگ انسـانـي و             
مقابله بـا فـرهـنـگ ضـد زن و ضـد                  

 به امنيت آحاد جامعه کـمـک         ،کودک
 .  ميکند

اينجا دوست دارم اضافه کنم که       
نجات جان محکومين به اعـدام امـر         
و هدف ما بوده و لـحـظـه بـه لـحـظـه                
براي خنثي کردن سياستهـاي رژيـم و          
جنگي که از آنسوي خط اينها انـجـام         

 ما هم سياستها و بـرنـامـه          ،ميدادند
هاي خودمان را بايد روشن کرده و بـه         

يــکــبــار در يــک       .   پــيــش مــيــبــرديــم    
 مـثـل ايـنـسـت کـه             ،مصاحبه گفتـم  

بـازي شـطـرنــج انـجـام مــيـدهـيـم در                 
آنطرف خامنه اي و جالدان رنگارنگ      
نشسته اند و در اينطرف مـا در حـال            
انجام فعاليتهاي بين المللي گسـتـرده       

اينجـا بـهـتـر اسـت          .   وانساني هستيم 
اضافه کنم که مثال وقتـي دفـتـر چـه             
تلفن من را ورق بزنيد اين اسـامـي را       

فرزاد کـمـانـگـر، افسـانـه           :   مي بينيد 
 ، مريـم ايـوبـي      ، شهال جاهد  ،نوروزي
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راهي براي بعد از حکومـت اسـالمـي          
اما عليرغم اين افـت و       .   جستجو کرد 

خيزها کمي که حرفـهـايـش را خـراش          
ميدهي متوجه مـيـشـوي کـه ايشـان             
اساسا هنوز شاهزاده و بدنبال راه پـدر         

با اين تفاوت که شاهزاده اي از        .   است
تخت افـتـاده اسـت و در دوره اي بـه                  
فعاليت سياسي براي دست يافـتـن بـه          
تــخــت روي آورده اســت کــه تــاريــخ               
مصرف شاهان و مـلـوک و خـلـفـا نـه                
فقط در ايران بلکه در جـهـان تـمـامـا               

حقيقت هـم ايـنـسـت       .  بسر آمده است 
که اگر رضا پهلوي شـاهـزاده نـبـاشـد             

او نـه    .   معلوم نيسـت چـه کـاره اسـت           
فعال سياسي است، نه جدال و مـبـارزه    
اي کرده است و نه صـاحـب نـظـريـه و               
برنامه و پـالتـفـرم و تـئـوري ويـژه اي                 

او سابقه و تاريخـي جـز فـرزنـد            .   است
به همين دلـيـل      .   ذکور شاه بودن ندارد   

 . مشکل او را بايد فهميد
بهررو او در مصاحبه اي با راديـو         
فردا وقتي که دارد در مـورد شـوراي            
هماهنگي کذايي حرف ميزند آخـريـن       

جاي دوري نـرويـم،     :   " جمله اش اينست  
امروز پس از مشاهده بهـار عـرب در           
کشــورهــاي عــربــي، ديــديــم هــرگــاه            
جهانيان تصميـم قـاطـع گـرفـتـنـد در               
حمـايـت از ايـن نـيـروهـا، حـکـومـت                  
مستبد را پايين کشيدند و به جاي آن         
حکومتي که به دست مـردم تـعـيـيـن             

امـروز مسـئلـه      .   آيـد    شده سر کار مـي    
سوريه را بايد از نزديک دنـبـال کـرد و             

کنم به زودي نوبـت ايـران هـم          فکر مي 
  .." خواهد رسيد

و " تصميم قاطع جهانيان"
 !انتقالي" شوراي"

تمام مساله هميبن دو جملـه آخـر       
ــه          .   اســت ــيــان  " او وقــتــي ب و "   جــهــان

مسـالـه لـيـبـي و          " و   "   تصميم قـاطـع    " 
اشاره ميکند و ميگويد بـعـد        "   سوريه

نوبت ايران خواهد رسيد، تمام مـاجـرا        
يعني ناتـو و     "   جهانيان.   " را لو ميدهد  

يعني حملـه  "  تصميم قاطع"و .  آمريکا
او بهار عرب را مـي بـيـنـد،            .   نظامي

ســرنــگــونــي مــبــارک و بــن عــلــي را             
مشاهده ميکنـد، انـقـالب سـوريـه و             
سرنگوني بشار اسد جـلـوي چشـمـش           
قــرار دارد، و ســرنــگــونــي جــمــهــوري          

و .   اسالمي را گريز ناپذير مـي بـيـنـد           
اين ماموريت را بعهده گـرفـتـه اسـت            

که تالش کند بـجـاي سـنـاريـوي نـوع              
مصر و تونس، يعـنـي انـقـالب مـردم             
براي به زير کشيدن حکـومـت، تـالش          
کند زميـنـه را بـراي سـنـاريـوي نـوع                 

در ايـران    "   شـوراي انـتـقـالـي       " ليبي و     
زيرا کل بـورژوازي يـعـنـي         .   آماده کند 

نيروهاي متعلق به طبقه سرمـايـه دار        
البته بـه شـرطـي        .   همين آرزو را دارند   

که نتوانند حکومـت اسـالمـي را رام            
اين دومي از اولـي     .   کنند و نگه دارند   

امـا مسـالـه      .   طبعا مناسب تـر اسـت      
اينست که اوضاع دارد طـوري پـيـش           
ميرود که اميدي به حفـظ حـکـومـت            

شـکـسـت    .   اسالمي باقي نمانده اسـت     
دوم خــرداد و شــکــســت ســنــاريــوي             

، " بازگشت به دوره خمينـي " موسوي و   
و بعد فرا رسيدن بهار عـرب و بـويـژه              
انقالب سوريه راهـي جـز سـرنـگـونـي             
حکومت اسالمـي را در چشـم انـداز             

رضا پهلوي به هميـن     .   قرار نداده است  
اعـالم  "   شوراي همـاهـنـگـي     " دليل يک   

چـه در    " کرده است و از همه جريانـات         
دعـوت کـرده     "   داخل و چـه در خـارج          

به شـرط پـذيـرش دو شـرط            " است که   
اساسي يعني حقوق بشر و تـمـامـيـت           

به "   طبعا حکومت سکوالر  " و  "   ارضي
اين شورا  .   اين شوراي کذايي بپيوندند   

هم از هم اکنون دست بکار سـنـاريـوي        
محاکمه خامنه اي شده است و طـرح          
آنرا به شوراي امنيـت سـازمـان مـلـل             
داده است تا از اين طـريـق اسـمـي در               
کند و آماده شود که در اولين فـرصـت    

از جـانـب     "  شوراي انتقالي ليبي"نظير  
ملت ايران از ناتو دعوت کنـد کـه بـه             

و مـعـلـوم      .   ايران حمله نـظـامـي کـنـد         
است که اگر  دوستان ناتو و غربـي در         
راس امور سياسي ايران قرار گـيـرنـد،          
جناب شاهـزاده را در مـعـيـت بـقـيـه                 

ايـران  "   تمامـيـت ارضـي     " سينه چاکان   
حتـمـا   .   به اريکه قدرت خواهند کشيد    

جريانات ملي اسالمي و ليبرال چپهـا       
و ناسيوناليستهاي رنـگـارنـگ دعـاي         
خيرشان را بدرقه چـنـيـن سـنـاريـويـي              

هـم  "   سـبـزهـا   " خواهند کرد و بـعـضـا           
اما تمام مسـالـه   .  چراغ سبزي داده اند 

بطور واقعي اين از     .   است"   اگر" همين  
درماندگي و بي افقـي کـل نـيـروهـاي             
بورژوايي در برابر بحران سـيـاسـي در           
ايران است که بـه امـامـزاده اي چـون               

و گـرنـه    .   رضا پهلوي دخيل مي بندند    
اميد موفقيتـي در ايـن طـرح و ايـن                

شوراي کذايي در ايران کـنـونـي قـابـل            
 . تصور نيست

 
 سناريوي پوچ

بهررو بـه جـنـاب شـاهـزاده بـايـد               
اطــمــيــنــان کــامــل داد کــه کــل ايــن             

ايـران از خـيـلـي         .   سناريـو پـوچ اسـت       
نظرها با کشورهايي نـظـيـر لـيـبـي و               

ــه مــتــفــاوت اســت         ــران    .   ســوري در اي
جنبشي جريان دارد که جا افتاده تر و         
کار کشـتـه تـر از کشـورهـاي ديـگـر                  

ــران جــدال و         .   هــمــجــوار اســت     در اي
مبارزه و جنگ و گريـز بـا حـکـومـت              

در .   اسالمي سـالـهـاسـت ادامـه دارد          
ايران يک جنبش ضد مذهبي وسيع و        
عميق جريان دارد که نه فقط خـواهـان         
جدايي مذهب از دولـت و آمـوزش و            
پــرورش اســت بــلــکــه ســر ســازشــي             

در ايـران    .   بهيچوجه با مـذهـب نـدارد       
چپ يک نيروي جدي و سازمان يـافـتـه          
و با پالتفرم و برنامه روشن و شـفـاف            

در ايـران جـنـبـش کـارگـري اي              .   است
قدرتمند سالهاست جريان دارد و يـک         

در .   روز از تالش باز نـايسـتـاده اسـت           
" تمامـيـت ارضـي     "ايران مردم معناي  

را تحت حکومت پدر تـاجـدار ايشـان           
و .   تجربـه کـرده انـد و مـيـشـنـاسـنـد                 

ميدانـنـد کـه مـعـنـايـي جـز سـتـم و                     
تبعيض و تحقير مـردم مـنـتـسـب بـه              
مليتهـاي مـخـتـلـف و سـرکـوب هـر                 
صداي منتقد و مخالف تحت عـنـوان        
دفاع از تماميت ارضي ايران نـداشـتـه         

و بـاالخـره     .   و ندارد و نخواهـد داشـت       
در ايران انقالب و سرنگوني انـقـالبـي          
زنده تر و جدي تر از آنسـت کـه بشـود            
با ناتو و سناريوي ليبـي مـخـدوشـش           

" حـقـوق بشـر     " قسـم خـوردن بـه          .   کرد
براي يک سلطنت طلب يک پـيـشـرفـت          

امـا بـراي مـردمـي کـه            .   واقعي است 
گامها پيش آمده انـد و خـالـصـي از               
فــقــر و تــبــعــيــض و ســرکــوب و بــي               
اختياري را ميـخـواهـنـد و بـا شـعـار                

دسـت بـه جـدال        "   منزلت و معيـشـت    " 
ميزنند، چنگي به دل نميزند بويژه کـه        

کـذايـي هـم بـه آن           "   تماميـت ارضـي    " 
شـايـد مشـاوريـن       .   الصاق شده بـاشـد     

رضا پهلوي اين حقايق را خيلي جـدي        
نــگــيــرنــد امــا کســي کــه ذره اي در               
اوضاع سياسي ايران عـمـيـق شـود و             
بتواند کمي تجسم کند که در شـرايـط         
گر گرفتن يک انقالب ديـگـر در ايـران            
چه اتفاقاتي خواهد افتاد، در ايـن هـا          

و همه ايـنـهـا       .   ترديدي نخواهد داشت  
و بسياري فاکتورها و عوامل ديـگـر،        

انقالب ايران را از انقالبات منطقه تـا         
تـازه يـک     .   حد زيادي متمايز ميـکـنـد      

نکته را هم نبايد فرامـوش کـرد و آن              
اينکه انقالب در لـيـبـي و سـوريـه و                 
مصر و تونس نيز تمام نشـده اسـت و           

قطعا در آنجا هـم      .   فعاالنه ادامه دارد  
جرياناتي نظير طـرفـداران مصـطـفـي           
عــبــدالــجــلــيــل و غــنــوشــي و اخــوان          
المسلمين و امـثـالـهـم بـرنـده نـهـايـي                

بلکه موانعـي هسـتـنـد       .   نخواهند بود 
کـه کـارگـران و مـردم آنـهــا را کـنــار                   
ميزنند و با هر روز جـدال بـيـشـتـر بـا                
آنها بيشتر مسير پيشروي خـود بـراي         
دستيـابـي بـه دنـيـايـي بـهـتـر را بـاز                      

جناب رضا پـهـلـوي      .   خواهند شناخت 
و شرکا و همه مشاورين ايشـان هـيـچ           
ترديدي نبايد داشته بـاشـنـد کـه دوره            
شــاه و مــلـــوک و خـــلـــفــا و کـــال                      
حکومتهاي خـودکـامـه بسـر رسـيـده             

و اصـالحـاتـي از نـوع ايـنـکـه                .   است
مثل اروپا شاه سلطنت خـواهـد کـرد          " 

هم بوي کپک زدگي عهد     "   نه حکومت 
بسـيـاري از     .   دايناسورها را مـيـدهـد       

کودکان دبستاني در ايران هـم جـواب          
اگر کسي تـرديـدي   .   اين ها را ميدانند  

در ايـن فـاکــتـهـا کــه ايـنـجــا خـيـلــي                   
خالصه اشاره شد داشتـه بـاشـد بـايـد             

 .*فکر جدي تري بحال خود بکند

١از صفحه    
 

 ...رضا پهلوي در بدر  

 ، مــريــم قــويــدل    ،مــاکــوان مــولــودي  
دفترچه تـلـفـنـم را       . . .   پريسا و کبرا و  

کــه بــاز مــيــکــنــم در هــر صــفــحــه               
زندگيهايي را مـي بـيـنـم کـه بـرخـي                
متاسـفـانـه بـه پـايـان رسـيـده انـد و                    

ولـي  .   نتوانستيم آنها را نجات بدهيـم     
اگر شهـال و يـا مـحـمـد و عـبـداهللا                   

 مـردم  ،ماکوان را کشتند  فتحي و يا 
در مراسـمـهـاي عـزاداري ايـنـهـا بـا                
پالکارد شـرکـت کـردنـد و نـوشـتـنـد                

و يـا مـاکـوان           خانواده محترم شهـال  
ما را در غم خود شريک بدانيـد و يـا             
مردم مراسم دفن محمد و عبداهللا را       
به يک همايش سياسي بـزرگ عـلـيـه            
اعدام و حکـومـت اسـالمـي تـبـديـل             

 . کردند
اين يعني اعتراض به جـنـايـت            

و اداي      و بــه حــکــومــت اســالمــي         
. احترام به کساني که اعدام شـده انـد        

اين متحقق نميشـد اگـر مـبـارزه اي             
بزرگ و اجتماعي عليه اعدام بـه هـر          

 .دليل در ابعاد وسيع پيش نميرفت
اگر يک مـحـقـقـق بـدون غـرض               

ورزي سياسي اين تـاريـخ را بـررسـي            
کند به اين نتيجه خواهد رسيد که در        

 موفق و   ،اين زمينه ما بسيار پيشرو    

جدي بوديم و تاثيرات مهمي نه فقـط        
در مبارزه سياسـي امـروز بـلـکـه در              
تاريخ مقابله با اعدام در ايـران بـازي          

 . کرديم
در مورد فعاليتهاي مـا عـلـيـه            

امـا  .   اعدام ميتوان کـتـابـهـا نـوشـت           
بــطــور خــالــصــه بــايــد بــگــويــم                   
دستاوردهاي اين مبارزه و روشنـي و        
قاطعيـت مـا در مـقـابلـه بـا اعـدام                  

ايـن  .   مديون منصور حـکـمـت اسـت         
دستاوردها که فراتر از حزب ما نـيـز          
هست و به نوعي در جامعه ايـران در          
بين اپوزيسيون به يک فرهنگ تبديل       

 مـــديـــون روشـــن بـــيـــنـــي و             ،شـــد
عميق و مبارزه جـانـانـه         انسانگرايي

منصور حکمت و حـزب او در دفـاع            
از پــــــــرنســــــــيــــــــپ هــــــــاي                 

پـيـشـرفـتـه و انسـانـي               ،کمونيستـي 
در خاتمـه جـا دارد هـمـه            .   مدرن بود 

عالقمندان و جـوانـان را بـه خـوانـدن              
مصاحبه ها و نوشته هـاي مـنـصـور           
حکمت عليه اعدام دعـوت کـنـم کـه            
جلـوه اي از تصـويـر انسـانـي او در                  

 .  *مورد حق زندگي انسانهاست

 
١از صفحه   ...حزب کمونيست کارگري  

 
  لغو مجازات اعدام

اعدام يا هـر نـوع مـجـازات           .   مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 
نـقـص عضـو، تـنـبـيـه بـدنـى، و                  ( متضمن تعرض به جسم افراد      

همچنين مجازات حـبـس     .   تحت هر شرايطي ممنوع است    )   غيره
  .ابد بايد لغو شود

 
 برنامه حزب کمونيست کارگری“ يک دنيای بھتر”از 
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صف هاي طوالني مـردمـي کـه           
هفته گذشته براي خريد سکه طـال در      
مقابل شعب بانک ملي سـاعـتـهـا در           
انتظار بودند، عمق فاجعه اقتـصـادي       

. در جمهوري اسـالمـي را نشـان داد           
افزايش قـيـمـت سـکـه و ارز کـه در                   
ماههاي اخير سـرعـت گـرفـتـه بـود،              
ظـاهـرا دولـت اسـالمـي را وادار بـه                 
واکنش کرد تا براي ممانعت از باالتر       
رفتن قيمت ها اقدام به فـروش سـکـه           

قيمت فروش  .   توسط بانک ملي نمايد   
هر چند پائينتر از بازار آزاد بود، امـا         
با وجود اينکه نرخ جـهـانـي طـال در              
پنج ماه گذشته به پائينتريـن قـيـمـت           
رسيده است، بانک ملـي نـرخ رسـمـي            

وحشـت مـردم از       .   سکه را باالتر بـرد    
وضعيت نابسامان اقتصادي و تـورم        
روز افزون بسياري از مـردم را وادار            
کرده است تا آخـريـن انـدوخـتـه هـاي               
خود را تبديل به سـکـه يـا ارز هـاي                

طـول صـفـهـاي خـريـد           .   معتبر کننـد  
سکه و زمان طوالني انتـظـار را مـي         
توان شـاخصـي بـراي بـي اعـتـمـادي               
مردم به وضعيت اقتصادي رژيـم هـم         

هزاران نفر در هـواي       .   به حساب آورد  
سرد زمستاني تمام شب را در مقابـل     
بانک ها بيدار ماندند اما کمتر کسي       
از مردم عادي امکان خريد اين سکـه        
هــا را پــيــدا کــرد، بســيــاري از ايــن              
خريداران کساني بـودنـد کـه تـوسـط             
دالالن حرفه اي اجير شده بودند، تا با        
خريد سکه دستمزد ناچيـزي دريـافـت         

امــا فــروش ســکــه مــجــراي        .   کــنــنــد
ــاي                 ــراي کســب ســود ه ــگــري ب دي
هنگفت توسط دالالن و عوامل رژيـم    
بود که لزومي به ايستادن در صـف و          
انتظار کشيدن نداشتند و در عـرض          
چند روز ميليارد ها تومان از مـحـل          
تفاوت قيمت سکه هاي دريـافـتـي از          
بانک و بازار آزاد به جيـب هـاي خـود             

 . سرازير کردند
از طول صف هـاي خـريـد سـکـه              
کاسـتـه نشـد تـا ايـنـکـه در آخـريـن                    
ساعات شب يکشنـبـه دولـت فـروش           
مستقيم سـکـه را مـتـوقـف و طـرح                

. پـيـش فــروش سـکـه را اعـالم کــرد               
همزمان با باال رفـتـن قـيـمـت سـکـه                
قيمت ارز هم رکورد هاي جـديـدي در      

قيمـت دالر در روز        .   بازار کسب کرد  
 تومان رسيد، بسـيـاري از         ۱۶۰۰به  

مراکز خريد و فروش ارز با تـوجـه بـا             
نبود اطمينان از قيمـت کـار خـود را            
متوقف کردند و بنا به گـزارش هـاي           
انتشار يـافـتـه در بـرخـي مـوارد بـه                  

قـيـمـت    .      تـومـان هـم رسـيـد          ۱۷۰۰
 هـزار    ۶۳۰سکه در بازار آزاد هم تـا         

قيـمـت دالر در اواخـر          .   تومان رسيد 
 ۱۰۵۰آذر ماه يک سال قبل تقـريـبـا           

تومان بـود کـه مـي تـوان گـفـت در                  
 درصـد    ۵۰عرض يک سال بـيـش از          

 .افزايش داشته است
افزايش قيمت ارز و طـال اثـرات           
خود را بر ساير اقالم مصـرفـي مـردم           
داشته است و قيمت اجناس همـانـنـد         
نرخ ارز و سکه، سـاعـت بـه سـاعـت               
باالتر مي رود و مي تـوان گـفـت کـه              
بار اصلي تورم سرسـام آور و گـرانـي             
ــران،              ــارگـ ــدوش کـ ــاک بـ ــنـ ــتـ دهشـ
زحمتکشان، حقوق بگـيـران و دهـهـا           
ميليون نفر مردمي است کـه دسـتـي          

 .در معامالت سکه و ارز ندارند
در مـــقـــابـــل رســـوائـــي بـــزرگ          
اقتصادي بانـد هـاي رژيـم انـگـشـت              
اتـهــام را بـه طــرف يــک ديــگـر مــي                

احمدي نژاد روز چهارشنبه در   .   گيرند
: يـک ســخـنــرانــي در ورامــيـن گــفــت           

ذخاير ارزي کشور بسيار زياد اسـت        " 
تا حدي که در طول تاريخ ايران به اين         

همـچـنـيـن ذخـيـره         .   اندازه نبوده است  
طال تا اين اندازه نداشته ايم که اگر به         

 ســال هــم     ۱۵آن اضــافــه نشــود تــا          
. مصرف کـنـيـم بـاز هـم طـال داريـم                

نبايد گذاشت که عده اي با دالل بازي        
با اقتصاد کشور ضربه زده و با خالـي    
کردن جيب هـاي مـردم جـيـب هـاي               

جـنـاح مـخـالـف        " .   خود را پـر کـنـنـد        
دولت اين را ترفند دولت بـراي کسـب      

عـلـيـرضـا     .   درآمد بيشـتـر مـي دانـد         
منادي سـفـيـدان عضـو کـمـيـسـيـون               
برنامه و بودجه و محاسبات مجـلـس    
اسالمي گفت که دولت از گـرانـي ارز          

 هزار ميليارد تومان سود بـرده و         ۱۵
قصد دارد کسري بـودجـه خـود را از             
طريق سود ناشي از گراني سکه و ارز         

هر دو طرف بـخـشـي از          .   تامين کند 
واقعيت را بيان مي کنند، بجـز سـود          
هاي عظيم ميليـاردي کـه از طـريـق             
باال رفتن قيمت هـا نصـيـب دالالن،            
تجار ، سـرمـايـه داران و صـاحـبـان                 
موسسه هاي بزرگ مالي مـي شـود،         
دولت هم در اين زمـيـنـه دسـت روي              

قيـمـت رسـمـي       .   دست نگذاشته است  
فــروش دالر و ســکــه تــوســط دولــت           

قيمت رسـمـي   .  دائما باالتر رفته است 
 آذر   ۳۰دالر در روز چــهــارشــنــبــه            

 تومان اعالم شد که نسبت به       ۱۵۰۰
روز .    تومان بيشتـر بـود      ۵۱روز قبل   
 آذر قيمت پـيـش فـروش         ۲۷يکشنبه  

 هزار تومان تـعـيـيـن         ۵۴۶سکه طال   
 ماهه تحـويـل   ۴شد که در يک مهلت  

سـه روز قـبـل از آن            .   داده مـي شـود     
 آذر   ۲۴يعـنـي در روز پـنـجـشـنـبـه                 

 هزار تومـان    ۵۳۸قيمت بانکي سکه    
اعالم شده بود يعـنـي در عـرض سـه              

 هـزار تـومـان        ۸روز قيمت رسمي آن      
از طـرف ديـگـر اگـر بـهـره              .   باال رفت 

مبلغ پرداختي را با نـرخ بـانـک هـاي             
 درصد در نـظـر   ۲۰ايران يعني تقريبا    

بگيريم، قيمت سکه بـراي خـريـداران          
 هزار تومان تمام مـي    ۵۹۰نزديک به  

يعني سود آن بـه جـيـب دولـت             .   شود
مي رود و بار تورمي ناشي از آن بـاز           

اما گذشته  .   هم بدوش مردم مي افتد    
از ادعاهاي وقيحانه باند هاي سهـيـم        
در قدرت جمهوري اسالمي و بـا هـر           
توضيحـي کـه مـفـسـران اقـتـصـادي               
داشته باشند، مردم باال رفتن قـيـمـت        
طال و ارز و سـايـر اجـنـاس در چـنـد                 
روزه اخـيـر را نشـان بـحـران عـمـيـق                  
اقتصادي رژيم و ناتوانـي آن در حـل            
اين بـحـران از طـرفـي و هـمـچـنـيـن                    
فالکت و خانه خرابـي خـودشـان مـي            

  .*بينند
 !ديوار کوتاه اکبر شاه

مــجــلــس اســالمــي    "   انــتــخــابــات
تـنـور   " گرم نگه داشـتـن       .   نزديک است 
يــکــي از اصــلــي تــريــن       "   انــتــخــابــات

در چـنـد     .   کارهاي اين حکومت است   
دوره اخـيـر انـتـخـابـاتـي کـه در ايـن                   
حکومت برگزار شده هيزم ايـن تـنـور         

بـرخـي   ( با بر باد دادن حيثيت استوانه     
خيمه نظام  يـعـنـي    )   ميگويند  ستون  

شخص هاشمي رفسـنـجـانـي فـراهـم            
اين روزهـا عـبـد خـدايـي            .   شده است 

دبيرکل جمعيت فدائيان اسالم در يک      
مصاحبه به سران حکومـت تـوصـيـه           
کرد که براي ايجاد انـگـيـزه در مـردم           
بــراي شــرکــت در انــتــخــابــات بــايــد           

. فرزندان هاشمـي را مـحـاکـمـه کـرد             
البته حمله به هـاشـمـي رفسـنـجـانـي             
قبل از فـراخـوان ايشـان شـروع شـده               

جوانفکر مشاور احمـدي نـژاد و         .   بود
دور تازه حمله   " رئيس خبرگزاري ايرنا    

" به هاشمي رفسنجانـي را کـلـيـد زد            
بعد، از استاندار اردبـيـل گـرفـتـه تـا               

رئيس بهمان نـهـادي کـه وابسـتـه بـه               
ــه هــاشــمــي                 ــژاد اســت ب احــمــدي ن

هـاشـمـي    .   رفسنجاني حـملـه کـردنـد        
رفسنجاني در مقـابـل ايـن دور تـازه             

بـه  :   " حمله به خود او و خاندانش گفته      
ها   هر حال در حاضر بنا ندارم به دروغ       

ها پـاسـخ دهـم، چـرا کـه               و بداخالقي 
اعتقاد دارم در شرايطي که تـيـرهـاي          
زهرآگين تهـديـد و تـحـريـم از سـوي                
دشمنان به سمت کشور و مردم نشانه       

ها و اختالفات     رفته، نبايد به درگيري   
ايـنـکـه هـاشـمـي در خـلـوت               . "   افزود

خودش چـقـدر دارد خـون خـودش را              
مشــت "   مـيــخــورد کــه نـمــي تــوانــد           
بـزنـد و     "   محکمي بر دهان ياوه گويان    

آرزوي زماني را مـيـخـورد کـه هـمـه               
عوامل امنيتي در خدمت اش بودنـد       
و اگر کسي از حکومتيان امروز به او        
چپ نگاه ميکرد فـردا مـجـبـور بـود              

! ) اگر عمري برايش باقي مـيـمـانـد       (   
در مورد وجـنـات امـيـرکـبـيـر دوران              
سخن بگويد مسئله اي است که بايـد        
کساني مانند مسعود بهنود و نـوري        

چون آنـقـدر بـا      .   زاده رمزگشايي کنند  
بزرگان نشست و برخاست داشتند کـه       

 .اخالقيات ايشان دست شان باشد
اما همين شهرت رفسـنـجـانـي و        
خاندان او که مانند اختاپوس بر جـان        
ــد و هــرکــاري را                 ــاده ان ــت کشــور اف
بخواهند انجام ميدهند و هيـچـکـس        
هم جلودارشان نيست، رفسنجانـي را       
به يکي از مـنـفـورتـريـن چـهـره هـاي                
جمهوري اسالمي در نزد تـوده مـردم          

لقبي است کـه  "  اکبر شاه. "بدل ساخت 
مردم به او دادند تا نفرت خـود را بـه             

حـمـالت دوره     .   نمايش گذاشته باشند  
ــه هــاشــمــي                    ــيــگــاه ب اي و گــاه و ب
رفسنجاني از سوي همپيالگـي هـاي        
خودش انعکاسي است از نفرت مردم      

که آنها به خيال خود قصد دارند آن را         
تــنــور " کــنــنــد تــا شــايــد       "   کــانــالــيــزه" 

گــرم شــود و در مــردم          "   انــتــخــابــات 
ايـن حـکـومـت       .   انگيزه ايـجـاد کـنـد        

ــاي                مــيــخــواهــد روز راي گــيــري پ
ايـنـکـه از      .   صندوقـهـا شـلـوغ بـاشـد          

صندوق چه کسي بيرون خـواهـد آمـد          
اتفاقـات دو    .   قبال تصميم گرفته شده   

سال پيش نشان داد که چه انـدازه راي         
مردم بـراي ايـن حـکـومـت مـحـتـرم                 

قبال اصالح طلبان حـکـومـتـي        !   است
وجود داشتند که خيلي زور مـيـزدنـد          
که به مردم حقنه کنند که اگـر مـردم            
در انتخابات شرکت نکننـد وضـع از          

يا اينـکـه در     .   اين هم بدتر خواهد شد    
مبارزات انتخاباتي بـرخـي      " هنگامه  

امـا در ايـن       ! "   حرفها گفتـه مـيـشـود       
دوره آنها از خير انتخابات گـذشـتـنـد            
چون هم از حکومت رانده شـده انـد و            

تـنـهـا کسـي کـه          .   هم سرکوب شـدنـد    
مانده که بوسيله آن ظـاهـرا مـيـشـود            
تنور انتخابـات را گـرم نـگـه داشـت               

يـعـنـي    .   هاشمـي رفسـنـجـانـي اسـت          
ديواري کوتاهـتـر از او ديـگـر پـيـدا                

رفسنجاني هم بايد لب فـرو       !   نميشود
ببندد چون حکومتي که او براي سرپا       
نگه داشتن اش به هر جنايتـي دسـت          
زده است، به شدت در معـرض خـطـر           

او درک ميـکـنـد کـه         .   سرنگوني است 
حمله به او چـه آن زمـان کـه اصـالح                 

" عاليجناب سـرخ پـوش     " طلبان او را    
گرداننده پشـت  " خواندند چه اکنون که  

خوانده مـيـشـود بـراي       "   ٨٨پرده فتنه  
هـيـچـگــونـه ورد ،         .   اســت"   دفـع بـال    " 

جادو و،رمالي ، جن گيري، سـرکـوب        
وحشــيــانــه، و رســوا کــردن امــثــال             
هاشمي از سـوي خـود حـکـومـتـيـان              
نتوانسته است و نمي تواند اين بال از         

 *سر حکومت دور کند

 بازتاب هفته
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ادامه اعتراضات بر : مصر
عليه نظاميان و سرکوب 

 !وحشيانه مردم
در دو هــفــتــه اخــيــر بــار ديــگــر              
مصرشاهد برپايي اعتراضـات دهـهـا        
هزار نفري برعليه حکومت نظـامـيـان        

دوباره ميدان تحرير و ساخـتـمـان        .   بود
پارلمان و وزارت کشور مصر صـحـنـه         
اعتراضات باشکوه و يـادآور روزهـاي        
تظاهرات صدها هزار نفري بـر عـلـيـه           

اعـتـراضـات مـردم       .   رژيم مبارک شـد    
مصر بعد از پـايـان دور اول مـرحلـه                
نخست انتخابـات و در اعـتـراض بـه              
بهانه تراشي هاي حکومت نـظـامـيـان        
براي ماندن در قدرت و عمـلـي نشـدن           
وعده هاي دولـتـهـاي بـرسـرکـار آورده             

 .شده از بعد از انقالب آغاز گرديد
 اطراف ميـدان تـحـريـر و مـحـل              
پـارلــمــان مصـر در طــول سـه هــفــتــه              
گذشته شاهد اعتراضات، تـحـصـن و         
تجمعات مردم در اعتراض بـه دولـت          

شـــعـــار اصـــلـــي    .   نـــظـــامـــيـــان بـــود    
اعـتــراضــات دو هــفــتــه اخــيــر پــايــان          

از حــدود   .   حـکــومــت نــظــامــيـان بــود      
دوهفته پيش و به دنبال استـقـبـال بـي            
نظير مردم از فراخوانهـاي گـروهـهـاي          
انقالبي مبني بر شرکت در تظـاهـرات        
بر عليه حکومت نـظـامـيـان، صـدهـا            
هزار نفر به ميدان تـحـريـر ريـخـتـه و                 
خواهان پـايـان حـکـومـت نـظـامـيـان                

از اواخر هـفـتـه گـذشـتـه و بـا                 .   شدند
ادامه اعتراضات، دولت فرمان حملـه      
به تظاهرکنندگان در ميدان تحريـر را        

فرماندهي نظامـي مصـر      .   صادر کرد 
با صدور بيانيه اي تظاهر کننـدگـان و        

خواند واقدام بـه     "   ضدانقالب" مردم را   
نيـروهـاي   .   سرکوب گسترده مردم کرد   

ارتش و پليس بـه تـظـاهـر کـنـنـدگـان                
 نفر را کشته و      ۱۴حمله کرده بيش از     

 ۱۷۰نزديک به هزار نفر را زخـمـي و             
اعـتـراضـات    .   نفر را دستگـيـر کـردنـد        

حمالت وحشيانـه   .   کماکان ادامه دارد  
پليس مصر به زنان تـظـاهـرکـنـنـده و              
ضرب وشتم يک زن مبارز که فيلـم آن          
روي اينترنت گذاشته شده و در سراسر       

جهان انعکاس يافت، به تظاهرات هـا       
در واکـنـش بـه        .   حالتي انفـجـاري داد     

حمالت نيروهاي ارتـش و پـلـيـس بـه              
زنان ، در هفته اخير تـظـاهـرات هـاي             
بزرگ زنان در محکوميت سرکوب ها    
ــظــامــيــان در                ــدامــات دولــت ن و اق
شهرهاي قاهره و اسـکـنـدريـه بـرگـزار            

تـظــاهــر کــنـنــدگــان خــواهــان       .   گـرديــد 
دستگيري و محاکمه عوامل پـلـيـس         
که اقدام به سرکوبهاي اخير کـرده انـد          
شده و اعالم کرده اند که تا رسيدن بـه           
ايــن خــواســتــشــان هــر روز دســت بــه            

بعـد از دو روز        .   تظاهرات خواهند زد  
اعتـراضـات گسـتـرده زنـان، بـاالخـره              
حکومت نـظـامـيـان مـجـبـور شـد از                
مردم عذرخواهي کرده و قول بدهد که       
عامالن اين جنايـات را دسـتـگـيـر و              

عليـرغـم وعـده هـاي         .   محاکمه نمايد 
نــظــامــيــان اوضــاع مصــر کــمــاکــان           
ملتهب بوده و مردم منتظر اقـدامـات     

در واکنش  .   دولت نظاميان مي باشند   
به اعتراضات دو هـفـتـه گـذشـتـه در                
قاهره احـزاب و جـريـانـات اسـالمـي               
بويژه اخوان المسلمين با صدور بيانيـه   
اي از مــردم خــواســتــه اســت کــه در              
تظاهراتها برعليه حـکـومـت شـرکـت           

" ضدانقـالب " ننمايند و بهانه به دست      
در واکـنـش بـه ايـن فـراخـوان              .   ندهند

گروههايي از جوانان انقالبي به هـمـراه      
احــزاب چــپ تــازه تــاســيــس شــده و              
اتحاديه هاي کارگري اعالم کـرده انـد         
که اخـوان الـمـسـلـمـيـن و جـريـانـات                   
اسالمي در کنار حکومت نظاميان و       
بر عليه انقالب مردم بوده و همسو بـا         
ســيــاســتــهــاي نــظــامــيــان، دســت بــه         

ايـن  .   سرکوب انـقـالب مـردم زده انـد           
احزاب تاکيد کرده اند که اعتـراضـات        
مـردم در دوهــفـتــه مــاهـيــت واقــعــي            
جــريــانــات اســالمــي را بــراي مــردم            
روشنتر کرده و مردم انتظـاري از ايـن           

  .دار و دسته ها ندارند
تظاهرات دهها هزار : سوريه

 ! نفري در دمشق
رژيم اسد اين هفته  نيز دسـت بـه         

جنايـات رژيـم     .   کشتار وسيع مردم زد   
در مواجهه بـا انـقـالب مـردم حـد و                  

در ادامه انـقـالب      .   مرزي نمي شناسد  
مردم در شهرهـاي مـخـتـلـف سـوريـه              
تظاهراتهاي دهها هـزار نـفـري ادامـه           

براي اولين بار در طـول ايـن     . پيدا کرد 
مدت دمشق پايخت ايـن کشـور نـيـز            
صحنه تـظـاهـراتـي بـزرگ بـود و در                 

اين شهر تـظـاهـرات       "   الميدان" منطقه  

دهها هزار نفري برعليه رژيـم صـورت         
همچنين در شهـرهـاي حـلـب،         .   گرفت

ــزور،              ــرال ــب، حــمــص، درعــا، دي ادل
الزاويه، بانياس اعتراضات ميليـونـي       

در ايـن    .   برعلـيـه رژيـم ادامـه داشـت           
شهرها ميليونها نفر بر عليه رژيـم بـه          
خيابانها ريختند و عـمـال قـدرت در             
ــح                ــيــروهــاي مســل دســت مــردم و ن

مـي  " ارتـش سـوريـه آزاد       " معروف بـه      
ــاشــد  شــهــرهــاي حــمــص، درعــا،          .   ب

بانياس و حماه عـمـال از دسـت رژيـم               
خارج و تحت کنترل نيروهـاي مسـلـح          

نـيـروهـاي وفـاداربـه        .     مردم قـراردارد   
رژيم عـلـيـرغـم شـدت و گسـتـردگـي                 
سـرکـوب هـايشــان مـوفــق نشــده انــد             

تـوپ بـاران،     .   مردم را عـقـب بـرانـنـد          
گلوله باران و موشک بـاران شـهـرهـاي           

شـاهـدان عـيـنـي        .   نامبرده ادامه دارد  
که به مرز اردن و ترکيه گريخته اند به         
رسانه هاي جهاني اعالم کرده انـد کـه          
با حمايت مردم مقاومت گستـرده اي        
در اين شهرها بـر عـلـيـه حـکـومـت،                 

 .  سازمان داده است
تظاهرات دمشق در اين هفتـه بـا         
توجه با اهميت اين شـهـر بـراي رژيـم              
وعليرغم حکومت نظامي که ماهـهـا       
است ادامه دارد، پايه هاي رژيم را بـه          

ارتش و نـيـروهـاي      .   لرزه در آورده است   
ســرکــوبــگــر در اوج وحشــيــگــري و              
قساوت به تظاهراتهاي مـردم در ايـن          
شهر حمله کرده دهها نفر را کشـتـه و            
صــدهــا نــفــر را زخــمــي و دســتــگــيــر           

دمشق تبديل بـه يـک پـادگـان           .   کردند
تـرس و وحشـت       .   نظامـي شـده اسـت       

رژيم از ادامه اعتراضات در اين شهـر        
و نزديک شدن امـکـان سـرنـگـونـي را               
مي توان در واکنـش هـاي حـکـومـت             

رژيـــــم اســـــد در ادامـــــه                 .   ديـــــد
وحشيگريهايش و بـراي  ايـجـاد جـو              
رعب و وحشـت در مـيـان رده هـاي                 
پائين ارتش، بـويـژه سـربـازان در ايـن              

 نفر از سربـازان جـدا     ۸۰هفته بيش از    
. شده از ارتش را رسما قتل عـام کـرد           

فــرمــانــدهــي ارتــش رژيــم بــاصــدور           
اطـالعـيــه اي اعــالم کـرده اسـت کــه               
سربازان فراري از ارتش که به مـردم و          
ارتش آزاد سـوريـه پـيـوسـتـه انـد، در                
صورت دستگيـري اعـدام و خـانـواده            
هاي آنها بـايـد جـاي فـرزنـدان فـراري               

بـر اسـاس آخـريـن         .   شان را پر نمايـنـد     
اخبـار و گـزارشـات تـعـداد سـربـازان                
ملحق شده به مبارزه مـردم بـيـش از             

گـزارشـات   .    هزار نـفـر مـي بـاشـد         ۱۸
رسيـده از نـواحـي مـرزي بـه تـرکـيـه                   
حاکي است که نيروهاي سرکوبگـر بـه         
بهانه کمک به زخـمـي شـدگـان دهـهـا               
آمبوالنس در دمشق و حمـص بـه راه           

انداخته اند، که از آنـهـا بـراي نـقـل و               
انتقال دستگيرشدگان بـه مـکـانـهـاي           

پزشکـان  .   نامعلوم استفاده مي نمايند 
و کادر بيمارستانها که موفق بـه فـرار          
شده انـد، اعـالم کـرده انـد کـه هـمـه                    
زخمي شدگان و دسـتـگـيـرشـدگـان بـه             
محالت و مناطقـي کـه جـنـگ بـيـن               
ارتش سوريه آزاد و نيروهاي وفادار بـه    
رژيم دارد، منتقل گرديده و وحشيـانـه        
ــعــدا                تــوســط ارتــش اعــدام شــده وب

گــروهــهــاي " اطــالعــيــه داده انــد کــه          
 . اين کار را کرده اند" تروريست

در ايـن هـفــتـه دولــت روســيـه از               
حاميان مهم رژيم اسد، ناچار شـد در          
مقابل فشـار هـاي جـهـانـي واکـنـش                
نشان دهد و پيش نويس قطعنامه اي        
را به شوراي امنيت پيشنهاد کرد کـه         
در آن با تحريم هـا مـخـالـفـت شـده و                 
اصالحاتـي را در حـکـومـت سـوريـه               

از سـوي ديـگـر        .   پيشنهاد مـي کـنـد       
شنـبـه گـذشـتـه اتـحـاديـه عـرب يـک                   
التيماتوم سه روزه براي پـذيـرش طـرح          
اين اتحاديه مبني بر توقف سـرکـوب         
هــا و پــذيــرش نــظــارت خــارجــي بــر             

در تـونـس هـم        .   تحوالت سـوريـه داد      
کنفرانس سه روزه شوراي ملي سوريـه       

هدف اتحاديه عرب وادار     .   برگزار شد 
کردن رژيم به مذاکره و مصـالـحـه بـا              
نيروهاي طرفدار خود و سـهـيـم شـدن            

ــاســي اســت                 ــي ــدرت س ــا در ق ــه . آن
جمهوري اسالمي هم تـالش دارد کـه          
بــخــش هــايــي از اپــوزيســيــون را بــه             
مذاکره با بشار اسد بکشاند و از ايـن         
طريق بين نيروهاي مخالف حکومـت      
شکاف انداخته و براي رژيم اسد وقـت        

اما اين تالش هـا تـاکـنـون در            .   بخرد
مقابل مبارزات سـرنـگـونـي طـلـبـانـه             
مردم، جايي پيدا نکرده و عقب رانـده         

مردم بـه اتـحـاديـه عـرب و              .   شده اند 
تقالهايش نـيـز اعـتـمـادي نـدارنـد و                
شعار محوري در بعضي از تظـاهـرات     
: ها در شـهـر هـاي سـوريـه ايـن بـود                   

 ".اتحاديه عرب ما را مي کشد"
بنظر مي رسد که رژيم اسد نـفـس         

انـقـالب و     .   هاي آخرش را مـي کشـد        
تظاهراتهاي مردم به دمشق که مرکـز       
قدرت رژيم مي باشد، گستـرش پـيـدا          

راه برگشت و اصالح بـراي      .   کرده است 
رژيم باقـي نـمـانـده اسـت، رژيـم اسـد                 
همانند جمـهـوري اسـالمـي دريـافـتـه             
است که هر گونه عقب نشـيـنـي و يـا              
انجام اصالحات به معنـي بـاز کـردن            

مردم جـز بـه       .   راه پيشروي مردم است   

سرنگوني رژيم اسد بـه چـيـز ديـگـري              
به هـمـيـن دلـيـل          .   رضايت نمي دهند  

است که هر روز بر ميزان وحشـيـگـري          
. و جنايات اين رژيم افزوده مـي شـود          

بر اساس آخرين اخبار و گـزارشـات از          
 مـاه    ۹آغاز انقالب مردم سـوريـه در          

 هـزار نـفـر        ۵۰۰۰گذشـتـه بـيـش از           
 هزار نفر دستگير و دهـهـا        ۲۱کشته،  

 ۵بـيـش از    .   هزار نفر زخمي گشته انـد     
شهر بزرگ و متوسط در اثر حـمـالت          
وحشيانه ارتش ويران و صـدهـا هـزار            
نفر از مردم اين شهرها خانه و کاشانـه   

. شان را از دست داده و فرار کـرده انـد           
نه سرکوب، نه محاصره شـهـرهـا، نـه            
وحشيگري حکومت اسـد نـتـوانسـتـه           
ذره اي خلل در عزم و اراده مردم بـراي          

. به زير کشيدن حکومت وارد نـمـايـد          
مردم براي سرنگونـي حـکـومـت وارد           

 . نبرد نهايي با رژيم شده اند
 
مردم خواستار محاکمه : يمن

صالح ديکتاتور اين کشور 
 !هستند

در هــفــتــه گــذشــتــه اعــتــراضــات       
گســتــرده مــردم در شــهــرهــاي بــزرگ          
برعليه توافق شوراي همکاري خـلـيـج         
و سازمان ملل مبني بر انتقال قـدرت        

بــر .   بـه مــعــاون صــالــح ادامــه يــافـت          
اساس توافقات انجام شـده صـالـح بـا            
دريافت تضمـيـنـهـايـي قـرار اسـت از               

. يمن به مقصد عربستان خارج بشـود       
براي اين امر تضـمـيـن هـايـي بـه وي                
داده شـــده اســـت از جـــملـــه عـــدم                 
ــه وي               ــمـ ــاکـ ــحـ ــيـــري و مـ ــگـ ــتـ دسـ

با اعالم اين توافقـات از       .   ونزديکانش
ــيــش اعــتــراضــات مــردم               چــنــدي پ

خـواسـت   .   گسترش پـيـدا کـرده اسـت          
مردم دستگيري صالح و محاکمه وي       

تا اواخر ايـن هـفـتـه دولـت          . مي باشد 
اين کشـور و سـازمـان          "   وحدت ملي " 

ملل به اين خواسـت مـردم واکـنـشـي             
ــيـــکـــه     .   نشـــان نـــداده انـــد        در حـــالـ

اعتراضات مردم ادامه دارد، احـزاب        
و دار و دسته هاي اسالمي  جنگ بـا           
همديگر براي گسترش مناطق تـحـت        

بـر اسـاس     .   نفوذشان ادامه مي دهـنـد     
آخرين اخبار در هفته گـذشـتـه دهـهـا             

در .   نفر در درگيريها کشـتـه شـده انـد           
بخش هايي از يمن عـمـال ايـن دار و               

در ايـن    .   دسته ها قـدرت گـرفـتـه انـد           
ميـان دولـت جـديـد يـمـن بـه بـهـانـه                     

بــه حــمــالت    "   مــبــارزه بــا تــروريســم      " 
نظامي خود بر عليه اين دار و دسـتـه           

 *.      ها ادامه مي دهد

 بازتاب هفته
 

رويدادهاي منطقه در 
 يک نگاه

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”بدون 

 

 محمد شكوهي   



 7 ٤٣٢شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

عراق ادامه دارد و مي رود کـه ابـعـاد        
اين انـفـجـار هـا را           .   تازه اي پيدا کند   

نمي توان بدون ارتباط با اختالفـات و       
کشمکش بين احزاب مذهبي و قبيلـه       
اي حاکم بر جامـعـه و زنـدگـي مـردم               

هـنـوز آخـريـن نـفـرات           .     عراق دانست 
نيروهاي آمريـکـايـي از عـراق خـارج             
نشده بود، که تنش در درون حکومـت        
عراق باال گرفت و خطـر بـاال گـرفـتـن              
جنگ هاي مذهبي و قومـي بـيـشـتـر            

با سقوط صدام حسين و اشـغـال       .   شد
عراق توسط نيـروهـاي آمـريـکـايـي و             
متحدانش، عقب مانده ترين نيروهاي  
مذهبي و قومي به جلو آورده شـده و            

از .   قدرت سياسي بين آنها تقسيم شد     
 تاکنون کمتر روزي بـوده        ۱۳۸۲سال  

که خبري از تـرور و انـفـجـار بـمـب و                  
کشته و زخمي شدن عده اي از مـردم          

شـمـار   .   عراق انتـشـار نـيـافـتـه بـاشـد             
مردمي که طي اين سـالـهـاي خـون و             
بمب و آتش کشـتـار شـده انـد روشـن                
نيست اما گفته مـيـشـود چـنـد صـد               
هزار نفـر از مـردم بـي دفـاع تـوسـط                  
طرفين جـنـگ تـروريسـتـهـا بـه قـتـل                 

مردمي که تنها جـرمشـان   .   رسيده اند 
اين است که به يک گروه مذهبي و يـا            

عـالوه بـر     .   قومي نسبت داده شده انـد     
 نفـر از نـيـروهـاي          ٥٠٠٠اينها حدود   

آمريکا و چند هزار نـفـر از نـيـروهـاي              
متحدانش نيز تاکنون به قتـل رسـيـده          

 . اند
 سال گذشته قدرت سـيـاسـي    ۸در  

در عــراق در اخــتــيــار ائــتــالفــي از                
سرکردگان مذهبي و قومي بود که که     
پسـت هــاي مــخــتــلـف را بـيــن خــود              

پست هاي رياسـت  .   تقسيم کرده بودند  
جمهـوري، نـخـسـت وزيـري، ريـاسـت              
مجلس، وزرا و معاونان نخست وزيـر        
بر حسب تعـلـق افـراد بـه فـرقـه هـاي                  
مذهبي و يا قومي در اخـتـيـار آنـهـا               

بـا نـزديـک شـدن مـوعـد             .   قرار گرفـت  
خــروج نــيــروهــاي آمــريــکــا از عــراق           
کشمکش ها بين گروه هاي مـخـتـلـف       
حکومتي آغاز شد تا در خالء بوجـود        
آمده بتوانند سهم بيشتري از قدرت به  
خود اختصاص داده و رقبا را به عقب        

نوري المالکي نخست وزيـر و        .   برانند
نماينده فرقه هاي شيعه که هـمـکـاري         
نزديک با جمهوري اسالمي دارد حکـم   
جلب طارق هاشمي يکي از مـعـاونـان         
جالل طالـبـانـي ــ رئـيـس جـمـهـور و                   

اتـهـام   .   نماينده احزاب کرد ـ را گـرفـت       
. وي تدارک ترور نوري المالـکـي اسـت        

طارق هـاشـمـي وابسـتـه بـه ائـتـالف                 

العراقيه يعني احزاب فرقه هاي سـنـي    
مذهب است و با رفتن به مناطق خود  
مختار شمال عراق از تسـلـيـم شـدن،             
خودداري کـرده و خـواسـتـار بـررسـي               

.  پرونده خود در کردسـتـان شـده اسـت           
از طــرف ديــگــر نــوري الــمــالــکــي از           
پارلمان خواسته است صـالـح مـطـلـق           
يکي از معـاونـان خـودش را بـرکـنـار               

صالح مطلق نيز از وابستگان به      .   کند
ائتالف العراقيه است هفته گذشته در       
سخنان شديد الحـنـي  بـا انـتـقـاد از                 
روشهاي نـابـخـردانـه مـالـکـي، او را                

، خـطـاب     " ديکتاتوري بدتر از صـدام     " 
در واکنـش بـه اقـدامـات نـوري             .   کرد

المالکي، ائتالف العراقيه بـه رهـبـري         
ــت                  ــاي ــم ــه مــورد ح ــاد عــالوي ک اي
عربستان است، حضـور نـمـايـنـدگـان             
خود را در پارلمان به حالت تعليـق در          
آورد و نشست هاي هاي اخير مجلـس   
عراق به دليل به حد نصـاب نـرسـيـدن            

وزيران وابسـتـه بـه        .   برگزار نشده است  
اين ائتالف نيز از حضور در کابينـه و          
در محل هاي کار خود خودداري کرده       

نوري المالکي تهديد کـرده اسـت       .   اند
که در صورتي که آنها پـس از ده روز             
به سـر کـار خـود بـرنـگـردنـد، وزراي                  
جديدي را بجاي آنها منصوب خواهـد   

 . کرد
به اين ترتيب دولت وحـدت مـلـي        
که يک سال پيش و بـعـد از مـدتـهـاي               
طوالنـي تـنـش و بـا مـيـانـجـيـگـري                   
آمريـکـا تشـکـيـل شـد، در مـعـرض                 

مسعود بـارزانـي    .   متالشي شدن است  
رئيس دولت کردستان عراق خواسـتـار      
برگزاري کنـفـرانـس مـلـي بـا شـرکـت                
احزاب سهيم در قدرت شده است و در        
مورد بروز يک بحران عـمـيـق هشـدار            

کاخ سفـيـد هـم بـا صـدور             .   داده است 
بيانيه اي خـواسـتـار حـل اخـتـالفـات               

نـوري  .   بطور مسالمت آميز شده است    
المالکي دو هفته قبل به آمريکا سفـر        

 آذر با اوبـامـا مـالقـات          ۲۲کرد و در    
بر اساس اخبار انتشار يـافـتـه         .   داشت

موضوع اصلي اين مالقات گستـرش       
سرمايه گذاري هاي آمريکا در عـراق        
و دادن تضمـيـن بـراي حـفـظ مـنـافـع                 
سرمايه داران آمريکايي در اين کشور      

هــر چــنــد کــه نــيــروهــاي       .   بــوده اســت  
نظامي آمريکا از عـراق خـارج شـده             
اند، اما بخشي از ايـن نـيـروهـا بـراي              
آموزش ارتش و ارگانـهـاي مـخـتـلـف            

. امنيتي و اقتصادي باقي مـانـده انـد         
دادن مصونيت قضائي بـه ايـن افـراد           
براي مدتها موضوع مذاکره و بـحـث          

. بين دولت آمريکا و دولت عراق بـود        
و سـرانـجـام ايـن نـيـروهـا بـه عـنـوان                    
ــا از                 ــک ــري ــارت آم ــف ــدان س ــن ــارم ک

. مصونيت ديپلماتيک برخوردار شدند   
در حال حاضر اين سفارت بـا داشـتـن         

 هزار نفر کارمند رکـورد جـديـدي          ۱۶
از تعداد ديپلمات هـاي يـک سـفـارت            
خانه در يـک کشـور خـارجـي، بـه جـا                 

بـانـد هـاي مـخـتـلـف            .   گذاشته اسـت   
مذهبي و قومي در چند سال گـذشـتـه       

خود را سازماندهي کرده و مـتـرصـد           
فرصتي بـراي حـذف حـريـفـان ديـگـر                

هر کدام از باند ها از حمايـت  .   هستند
مالي و تسليحاتي دولت هايي نـظـيـر         
ايران، عربستان و ترکيه بـرخـوردارنـد،      
و مناطق تحت سلطه خود را بـوجـود           
آورده و بـه چـپـاول و سـرکـوب مـردم                  

احزاب چـپ و آزاديـخـواه،         .   مشغولند
تشکل هاي کارگري و سـازمـان هـاي          
دفاع از حقوق انساني  و هـر حـرکـت              
اعتراضي و حق طلبانه مـردم، مـورد         

. حمالت مداوم اين باند ها قرار دارنـد    
بايد انتـظـار تـحـوالت و جـدال هـاي                

يـک سـوي     .   جديدي در عراق را داشت    
اين جدال احزاب مرتجعي هستند کـه       
بر سر تکه هاي پاره هاي عراق به جان      
هم افتاده اند و سوي ديگر آن مردمـي   
کـه از فــقــر و فـالکــت و ســرکــوب و                 
تروريسم و سـلـطـه قـوانـيـن اسـالمـي               
توسط، احزاب حاکم بـه جـان آمـده و             
خواستار پايان دادن به حکومت آنـهـا         

پايان کشتـار و     .   در اين کشور هستند   
خونريزي  و تالش براي سـاخـتـن يـک             
جامعه آزاد، برابر و سکوالر در عـراق         
بدون کـوتـاه کـردن دسـت بـانـد هـاي                  
مذهبي و قـبـيلـه اي حـاکـم، امـکـان                

تنها اميـد اکـنـون مـوج          .   پذير نيست 
انقالبات در منطقه است که ميتـوانـد        
نسيم آن به عراق جنگ زده و تکه پاره         
شده نيز برسد و فضـايـي بـراي نـفـس               

 .*کشيدن مردم محروم ايجاد نمايد

 
 خروج نيروهاي آمريکا  

 ...از 

 آذر   ۲۹جمهوري اسـالمـي روز         
بار ديگر بـخـاطـر زيـر پـا گـذاشـتـن                  
حــقــوق بشــر، در مــجــمــع عــمــومــي         

در .   ســازمــان مــلــل مــحــکــوم شــد          
قطعنامه مجمع عـمـومـي در مـورد          
ادامــه نــقــض حــقــوق بشــر تــوســط            
حکومت اسالمي اظهار نگراني شـده      

ايــن قــطــعــنــامــه کــه بــخــش          .   اســت

کوچکي از جنايات رژيم را بيان مـي         
کند به صدور احکام بيشمار اعدام از       
جمله اعدام کودکـان، قـطـع اعضـاي           
بدن، خشونت عليه زنان و تـبـعـيـض            

صــدور ايــن   .   جـنـســيـتـي اشـاره دارد         
قطعنامه هر چند منزوي شدن بيشتر       
رژيم را نشان مي دهد اما آب از سـر           
جمهوري اسـالمـي گـذشـتـه اسـت و              
توحش اين رژيم در مقابل چشم مردم       

جـمـهـوري    .   دنيـا قـرار گـرفـتـه اسـت            

اسالمي نه تنها کوچکتريـن تـالـشـي          
براي پنهان سـاخـتـن جـنـايـات خـود               
ندارد، بلکه بي مهابا آن را جـار مـي            

در واکنش به قـطـعـنـامـه اخـيـر             .   زند
مجـمـع عـمـومـي سـازمـان مـلـل و                  
مـحــکـومــيـت جـمــهـوري اسـالمــي،           
صادق الريجاني رئيس قوه قضـائـيـه         
رژيم بر انجام و ادامه اجـراي احـکـام            
اعدام و قصاص تاکيـد کـرد و آن را              

او اعـالم    .   برابر موازين اسالم دانست   
بـر  " کرد که انجام اعدام ها بـايسـتـي            
و . . .   اساس قانون و شريعت اسالمي       

با انجام تشريفات قـانـونـي بـايـد در              
چرا که ما تـابـع نـص        .   مال عام باشد  

او در سـخـنـان      . "   قرآن و اسالم هستيم   
ــاي                 ــد مــجــازات ه ــود از تشــدي خ

روايات در بـاره      . اسالمي سخن گفت 
حکومت هايـي کـه افـتـخـارشـان بـه               
کشتن و غارت و قطع دسـت و پـا و             

چشم در آوردن است را تنها در کـتـب        
تاريخي و در وقايع قرون وسطي فقـط     

شـهـادت زنـده ايـن         .   نمي توان خوانـد   
توحش را در قـرن حـاضـر و از زبـان                
رهبران جمهوري اسالمـي مـي تـوان          

 .  شنيد

 
 جمهوري اسالمي، بي مهابا تر در جنايت

١از صفحه    

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

با نزديک شدن پايان مهلت دولت      
عراق براي بستن اردوگاه اشرف، جـان     

 نفر افراد مستقر در      ٣٤۰۰و زندگي   
از .   اين اردوگاه در معرض خطر اسـت      

اين فاجعه انساني بايد جلوگيري کرد      
و نبايد اجازه داد که جان مـخـالـفـيـن            
جمهوري اسالمي دستمايه سازش ها     

و توافقات ضد انساني دول ارتجاعي      
همچنانکـه مـا     .   در منطقه قرار گيرد  

تا کنون تاکيد کرده ايم راه حل فـوري          
براي نجات افراد مستقر در اين کمپ       
برسميت شناختن حق پناهندگي آنهـا     

. و انتقال آنها به يک کشور ثالث است       
ايـن پـروسـه ايسـت کـه بـايـد تـحــت                   

نظارت سازمان ملل انـجـام گـيـرد و            
زمان الزم و کافي بـه آن اخـتـصـاص              

براي ساکنين ايـن اردوگـاه       .   داده شود 
و همه مردم آزاديخواه مساله واقـعـي        
برخالف مواضع و تبليغـات رهـبـري         
مجاهدين، نه باز نگاهداشتن و حفظ      
اردوگاه، بلکه نجات جان انسانـهـائـي      

اســت کــه در مــنــگــنــه ســازشــهــاي            
دولتهاي ارتجاعي ايران و عراق و در        
اثر سياستـهـاي تـا کـنـونـي رهـبـري                
مجاهد به اين وضـعـيـت دچـار شـده              

 .اند
ما از همه احزاب و سازمـانـهـاي         
مدافع آزادي و حـقـوق انسـانـي و از               
کليه نهادهاي بين المللي مربـوط بـه         
حقوق مهاجرين و امور پـنـاهـنـدگـي           

ميخواهيم که دولت عـراق را تـحـت            
فشار قرار دهند تـا تسـهـيـالت الزم             
براي انتقال ساکنين اردوگاه اشرف بـه       
يک کشور ثالث را فـراهـم آورد و در              
اسرع وقت امر انتقال داوطلبانـه ايـن         

 .افراد به يک کشور امن عملي شود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢۰۱۱ دسامبر ۱۷، ۱٣۹۰ آذر ٢٦

 
 !ساکنين اردوگاه اشرف بايد به يک کشور ثالث و امن منتقل شوند

 بهروز مهرآبادي
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 دسامبـر فـعـالـيـن ايـران            ٢٢روز  
سوليداريتي و همچنين فعالين حـزب       
كمونيـسـت كـارگـري ايـران در شـهـر                
تورنتو کانادا به مدت دو سـاعـت در           
يكي از مراكـز اصـلـي ايـن شـهـر در                 

دفاع از رضا شهابي و همـه زنـدانـيـان         
ســيــاســي و در مــخــالــفــت بــا رژيــم              
جمهوري اسـالمـي دسـت بـه تـجـمـع                

اين فعالين در مورد وضـعـيـت        .     زدند
رضا شهابي و کال کارگران زنـدانـي و          

زندانهاي سياسي به مـردم اطـالعـات         
مــيــدادنــد و آنــهــا را بــه حــمــايــت از             
ــه                 ــي و اعــتــراض ب ــدان ــران زن ــارگ ک

تجمـع  .   جمهوري اسالمي فرا خواندند   
کنندگان حاضريـن را بـه حـمـايـت از               

مبارزات مردم ايران عليـه حـکـومـت          
اين تجـمـع    .   اسالمي دعوت ميکردند  

مورد استقـبـال مـردم قـرار گـرفـت و                
همچون چندين ماه گذشته هزاران نفـر       
از مردم كه براي خريـد پـايـان سـال و               

کريسمس به مركز شهر آمده بودند بـه        
اشکال مختلف از مبارزات کـارگـران        
و مردم ايـران حـمـايـت مـيـکـردنـد و                  
هــمــبــســتــگــي خــود را بــا زنــدانــيــان           

 . سياسي نشان ميدادند

 
 ١بنا بر اخبار منتـشـر شـده روز             

دي رضا شهابي عضو هـيـات مـديـره           
سنديكاي واحد به درخواست خـانـواده       
و دوستدارانش در حاليـكـه در بـخـش           

ICU        بيمارستان هزار تخـت خـوابـي
بستري است، به اعتصاب غذاي سـي        

رضا شـهـابـي از       .   روزه خود خاتمه داد   
روز اول آذر در اعــتــراض بــه ادامــه               
بــازداشــت خــود و وضــعــيــت وخــيــم            
جسماني اش دست به اعـتـصـاب زده           

او اعالم كرد كه بنا به درخواسـت  .  بود
فعاالن و تشكلهاي كارگري اكنون كـه      
به بيمارستان منتقل شده است و قـرار       
شده زير نظارت خانواده تـحـت عـمـل            
جــراحــي قــرار گــيــرد، بــه اعــتــصــاب          

 . غذايش خاتمه ميدهد

 در   ٨٩ خرداد ٢٢رضا شهابي از    
جـــرم او شـــرکـــت در          .   زنــدان اســـت    

مبارزات با شـكـوه كـارگـران شـركـت              
 و تالش اين كارگران     ٨٤واحد در سال    

بــراي ايــجــاد تشــكــل خــود یــعــنــی            
او در طــول     .   سـنـديــكـاي واحـد اسـت         

يكسال بازداشتـش زيـر فشـار فـراوان            
قــرار گــرفــت و اكــنــون در وضــعــيــت            
جسمي بدي بسر ميـبـرد و از نـاحـيـه               
مهره هاي گـردن، دچـار آسـيـب هـاي              
جدي شده و خطر فلج شدن او را تهديد       

و از همين رو نياز به جـراحـي         .   ميكند
جمهوري اسالمي در قبال    .   فوري دارد 

وضعيت وخيم جسمي اي كه رضـا در         
.  زندان پيدا كرده است مسـئـول اسـت          

رضا شهابي بايد فورا و بـدون قـيـد و              

شرط از زندان آزاد شده و تـا بـهـبـودي          
كامل بايد تحت پـوشـش پـزشـکـی و              

 .درمان الزم قرار گيرد
عالوه بر رضا شـهـابـي، ابـراهـيـم             
مددي يـك عضـو ديـگـر سـنـديـكـاي                
واحد ، بهنام ابراهيم زاده عضو كميته       
پيگيري و فعال دفاع از حقوق كـودك،      
رسول بـداغـي عضـو كـانـون صـنـفـي                
معلمان و عـلـي نـجـاتـي از اعضـاي                
هيات مديره سنديكاي نيشكر هـفـت         

همه كارگران زنداني و   .   تپه در زندانند  
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان              

 آزاد شوند
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ۲۰۱۱ دسامبر ٢٣، ٩٠ دي ٢

 
 !كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 

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

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    com.gmail@soroush.bahram 
0044-7852 338334      

/p/com.blogspot.now-them-free://http 

 
 :٢١اطالعيه شماره 

 
 رضا شهابي به اعتصاب غذاي خود خاتمه داد

 رضا شهابي بايد فورا از زندان آزاد شود 

 آكسيون اعتراضي در تورنتو در كانادا، در حمايت از رضا شهابي و كارگران زنداني

تجمع اعتراضي کارگران 
 اخراجي و بيکار در آبادان 

دهها نفر از کـارگـران اخـراجـي و              
بيکار با تجمع در مـقـابـل پـااليشـگـاه           
آبادان، ضمـن اعـتـراض بـه وضـعـيـت               
فالکتبار خود، خواهان بازگشت به کار      

همزمان نيروي انتظامي رژيم با     .   شدند

حضور در محل و توسل بـه اقـدامـات            
سرکوبگرانه، تالش کردند تـا کـارگـران         

ايـن خـبـر      .   معترض را پراکنده سـازنـد      
 آذر،   ٢٣افزايد، روز چـهـارشـنـبـه             مي

نيروي انتظامي رژيم به همراه شـمـاري         
از ماموران حراست پااليشگاه آبـادان،       
به تجمع کـارگـران اخـراجـي و بـيـکـار                

يورش برد که با مـقـاومـت آنـان روبـرو             
کارگران معـتـرض در دفـاع از          .   گرديد

خود با ماموران سرکوبگر رژيم درگـيـر        
. شدند و به زد و خورد با آنان پرداختند        

در جــريــان ايــن درگــيــري شــمــاري از             
کــارگــران مــعــتــرض بــازداشــت و بــه            
 .پاسگاه نيروي انتظامي منتقل شدند

كارگران شركت مخابرات 
راه دور شيراز تجمع 
 اعتراضي بر كردند

 
 تــن از كــارگــران       ٢٠٠بــيــش از     

شركت مخابرات راه دور شـيـراز روز            
 صـبـح در       ٩ آذر از ساعت      ٢٦شنبه  

محوطـه شـركـت تـجـمـع اعـتـراضـي                

كارگران در اين تـجـمـع        .   برگزار كردند 
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه و               ٢٧خواستار  

هـايـي كـه دولـت بـه               پاسـخ بـه وعـده       
كارگران شـركـت داده ولـي تـا كـنـون                

 .عملي نشده گرديدند
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 کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران برگزار ميشود 

 
 ليست نمايندگان كنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران در مرحله انتخابات سراسري به ترتيب درصد آرا          

هـاي     توانـنـد بـا وعـده          مسئوالن نمي " 
مالي خانواده قربانيان را تطميع کنند      
و ما براي مشخص شدن مقصران اين       

و بعد ادامـه  "   ايستيم  حادثه تا آخر مي   
مالکان اين کارخانـه صـرفـا      :   " ميدهد

روي فقر کارگران حساب باز ميـکـرده         
گـرفـتـنـد؛ بـه           اند و آنان را به کار مـي        

بيان ديگـر کـار را بـا جـان کـارگـران                  
  .کردند معاوضه مي

حسن ايزدي همچنين در واكـنـش       
به سـخـنـان ابـراهـيـم نـظـري جـاللـي                   
معاون روابط کار وزارت تعـاون، کـار         
و رفاه اجتماعي جمهوري اسالمي كـه      
از تشکيل هـيـئـتـي جـهـت ديـدار بـا                 

هاي قربانيان خبر داده و يـکـي       خانواده
از وظايف اين هيئت را رسـيـدگـي بـه            
وضعيت معيشتي بازماندگان عنـوان     

مسئوالن قبـل از     :   " کرده بود ميگويد  
اينکه برادرش به خاطر نـيـاز بـه کـار              

بـايسـت پـيـشـگـيـري             کشته شود مـي   
کردند و رسـيـدگـي بـه وضـعـيـت                  مي

فعلي معيشـت خـانـواده او در حـوزه              
 .."مسئوليت آنان نيست

حسن ايزدي با اشـاره بـه ايـنـکـه              
برادرش تنها از دو ماه پـيـش در ايـن             
کارخانه استخدام شده بوده، به نقل از        
برادرش از وضعيت بسيار نـابسـامـان          
ايمني كار در فوالد غدير يزد و اينكه        
هر روز کارگران شاهد حادثه اي بـوده        

بـه طـوري کـه        .   اند  صحبت ميـکـنـد      
خانواده وي از محمد برادرش خواسته      
بودند كه كارش را رها كند و وي  نيـز           
براي ترک کار در انتظار پـايـان مـاه و           
دريافت حقوقش بوده که متاسفانه در     

 آذر جانش را از دسـت      ٢١انفجار روز   
 .ميدهد

حسن ايزدي با اشـاره بـه ايـنـكـه              
آور مادر و بـرادر كـوچـك             برادرش نان 

ديگرشان بوده، وضعيـت مـعـيـشـتـي           

شـدگـان و        هـاي سـايـر كشـتـه            خانواده
بار دانسـت      بازماندگان را چنان تاسف   

كه خانواده او با ديـدن فـقـر آنـان درد                
  .اند كرده خود را فراموش 

صحبت هاي تكان دهـنـده حسـن         
ايزدي برادر محمد كارگر جـانـبـاخـتـه          
در كارخانه نورد فوالد غـديـر يـزد بـه             
روشني ابـعـاد جـنـايـتـي كـه در ايـن                   
كــارخــانــه روي داده اســت را بــيــان               

صحبت هاي او مبني بـر نـا       .   ميكند
امني محيط كار در ايـن كـارخـانـه و             
بيخيالي مديـران و  دولـت در بـرابـر                
جان و زندگي كارگران سند روشني از        
جنايت آشكار صاحـبـان سـرمـايـه در            

و بـطـور واقـعـي         .   اين كارخـانـه اسـت      
آنچه در نورد فـوالد غـديـر يـزد روي               
داد، جنايتي است كه هر روزه در ايـن          

. كــارخــانــه و آن شــاهــدش هســتــيــم           
کــارفــرمــايــان خــونــخــوار در ســايــه            
حکومت اسالمي جنـايـتـکـارشـان بـا           

 .خون کارگران سود مي آفرينند
 آذر امسال ما شـاهـد ايـن      ٢١در  

هستيم كه كـارگـران يـك شـيـفـت در                

كارخانه غـديـر يـزد تـمـامـا قـربـانـي                  
انفجاري ميشونـد كـه در آنـجـا روي               

 تـا    ٨٦جنايتي كه از  سـال          .   ميدهد
 بـار ديـگـر نـظـيـرش در ايـن                 ٥كنون  

كارخانه صورت گرفـتـه اسـت و سـال             
گذشته نيز يكي ديگر از كارگران ايـن        

. كارخانه در جريان انفجار جان بـاخـت       
و اين جنايتكاران همچنان به كارشـان       

و جانيان اسالمـي هـم       .   ادامه داده اند  
در برابر كل اين جنايت سكـوت كـرده          
و در تكاپو براي آرام كردن اوضـاع از           
ــررســي ســخــن                ــات ب ــي تشــكــيــل ه

خــانـواده هـاي كـارگــران        .   مـيـگـويـنـد     
عزيزانشان را از دست داده انـد و ايـن            
جنايتكاران در فكر ماستمالـي کـردن       
جنايت از تقبل هزينه دفن و پـرداخـت         
 . چندرقازي به بازماندگان آنان هستند

امــا كــارگــران و خــانــواده هــاي            
كارگران جانباختـه كـوتـاه نـخـواهـنـد             

جنايتي با چنـيـن ابـعـاد، امـري          .   آمد
و همانطور كـه    .   فراموش نشدني است  

حســن ايــزدي بــرادر مــحــمــد كــارگــر          
جانباخته تاكيد دارد بايد عامالن اين      

محمـد  .   جنايت آشكار محاكمه شوند   
 كارگر ديگري كه در ايـن        ١٧ايزدي و   

اتفاق نـاگـوار جـان خـود را از دسـت                 
دادند، همگي قـربـانـيـان سـودجـويـي             
مشتي سرمايه دار مفتخورند  كه در        
پــرتــو حــمــايــت هــاي دولــت آشــكــارا          

كارگران غدير يـزد و       . جنايت ميكنند 
خــانــواده هــاي كــارگــران جــانــبــاخــتــه        
عاملين جنايتي كه در ايـن كـارخـانـه           
روي داده است را مي شنـاسـنـد و در              

. برابر اين جنايت كوتاه نخواهند آمـد       
ياد محمـد ايـزدي، عـدنـان عـزيـزي،              
عــبــدالــحــمــيــد صــادقــي، مصــيــبــت       

راد، مــراد خــالــقــپــور، ايــرج           كــريــمــي
الـديـن      مهاجري، ولي محـمـدي، رحـم       

نورزهي، خداررحم اوليازهي، مـحـمـد       
ايزدي، هاشم عابديني، رضا خالقپـور      
فرزند عليداد، رضا خـالـقـپـور فـرزنـد            
چراغ، پويا عزيزي، جاسبير سـيـنـگ،        
بــهــروزعــلــي چشــم بــرزمــيــن، ســيــد          

نابود باد  .   مسعود هاشمي گرامي باد   
مرگ بر جمهـوري   .   نظام سرمايه داري  

 .*اسالمي

 !قابل توجه عموم
چنانچه مـايـل     .   شرکت در کنگره براي عموم آزاد است.    در يکي از کشورهاي اروپائي برگزار ميشود٢٠١٢کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران در ماه فوريه          

  .به شرکت در کنگره هستيد، براي ثبت نام با آدرس زير تماس بگيريد
 Congeress8@gmail.com      

...  باز هم در مورد    

 
 !قابل توجه اعضا حزب کمونيست کارگري ايران

 
 حزب  8کنگره  )   تشکيالت هاي کشوري  (   آگهي انتخابات محلي    
  کمونيست کارگري ايران

بـراي اعـالم     .    نـفـر اسـت       ٥٢سهميه انتخابات تشکيـالت هـاي کشـوري             
آخرين مـهـلـت    .   کانديداتوري به مسئولين تشکيالت محل خود مراجعه نمائيد       

 خليل کيوان   . دسامبر است28 در اين مرحله از انتخابات براي اعالم کانديداتوري
 ٨مسئول انتخابات کنگره 

 0046704158999 
 congeress8@gmail.co :ايميل 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ۲٦  ، دسامبـر  ١۷شامگاه شنبه   
ــو از               ،آذر مــاه    ــل  يــک کشــتــي مــم

پناهجويان در آبهاي ساحلي انـدونـزي       
 ،درمــيــان امــواج ســهــمــگــيــن دريــا         

 حدود دويست ،واژگون و تکه پاره شد    
و پـنـجـاه پـنـاهـجـويـي کـه اکـثـرا از                     

عراق و    ، افغانستان ،کشورهاي ايران 
جـان خـود را از دسـت            .   ترکيه بـودنـد   

 .دادند
ايـــن کشـــتـــي کـــه از جـــنـــس               

 مـجـاز بـه       ،فايبرگالس بود و حداکثر   
حمل صد مسـافـر در شـرايـط آب و                

 بـا بـيـش از دو            ،هوايي مناسب بـود   
 بـدون امـکـانـات         ،برابر ظرفيت خـود   

فني مواجه با شـرايـط اضـطـراري در            
 کيلومتري شـهـر سـاحـلـي          ۷۰    فاصله

در شرق جزيره جـاوا طـعـمـه           "   پريگي" 
 .امواج دريا گرديد

پناهجويان بازمانده نقل کرده انـد      
که اغـلـب آنـهـا بـا پـرداخـت مـبـالـغ                    

 از دوبـي بـه جـاکـارتـا پـرواز                ،گزافي
کرده اند، سپس با چهار اتـوبـوس، بـا            

 نفر، به پريگي آمده اند تا ۶۰ظرفيت  
خود را با اين کشـتـي بـه کـريسـمـس                
آيلند در استراليا برسانند و تـقـاضـاي         

 .پناهندگي کنند
بازماندگان پس از واژگـون شـدن         

 بـيــش از شــش سـاعــت در             ،کشـتــي 

هواي باراني و درگير بـا امـواجـي بـه              
ارتفاع پنج متر درميان تکه پاره هاي       

 سـرگـردان بـودنـد تـا ايـنـکـه                ،کشتي
توسط يک قايق ماهيگيري شناسايـي   

تا کنون گروههاي نجات موفق .  شدند
شده اند تنها حدود سي نفر از آنـان را          

در گـزارشـات ديـگـري         .   نجات دهـنـد   
تعداد سرنشينان کشتي حدود سيصـد    

خـبـرگـزاريـهـاي      .   نفر ذکـر شـده اسـت         
ديگري تـعـداد مسـافـران کشـتـي را               
ســيــصــد و هشــتــاد نــفــر و تــعــداد                
پناهجويان نجات يافتـه را هـفـتـاد و             

شـنـاسـايـي     .   شش نفر اعالم کـرده انـد       
دقيق پناهجوياني که جان خـود را از         
دست داده اند به سبب اينکه نام هـيـچ      

 تقريبا غير   ،مسافري ثبت نشده است   
 .ممکن است

اين دومين فاجعه دلخراش ظـرف      
مـاه  .   دو ماه اخير دراين منطقه اسـت       

گذشته هم بيش از پنجاه پناهجـو کـه          
با يک کشتي مستعمل عازم استراليـا       

در .   بودند جان خود را از دسـت دادنـد        
اوايل ماه نوامبر کشتي ديـگـري نـيـز           
که پناهجويان را به اسـتـرالـيـا حـمـل               
ميکرد غرق شـد و بـيـش از پـنـجـاه                  
مسافر آن نجات يافتـنـد، امـا هـفـت             

 .پناهجو جان خود را از دست دادند
 ،حقيقت دردناک پشت اين فاجعه    

شرايط فالکتـبـاري اسـت کـه هـزاران             
انسان را چنان به ستوه مي آورد که از          

 بـه هـر       ،خانه و کاشانه خود بگريـزنـد      
خطري تن دهند تـا سـرپـنـاهـي امـن               

شايد بتوانند در شرايط بهتري  !   بيابند
 فـرار از جـهـنـم هـايـي               ،زندگي کنند 

 ،مــانــنــد جــمــهــوري اســالمــي ايــران        
افغانستان و عراق بـخـشـي از تـالش             
هزاران انساني است که راهي جز گريز       

 .نمي يابند
فاجعه غرق کشتـي پـنـاهـجـويـان           
جلوه خشـنـي از بـي حـقـوقـي و بـي                    

تصــويــر !   ارزشــي جــان انســانــهــاســت      
دلــخــراشــي از در بــه دري و آوارگــي             
انسانهايي که يک زندگي بهتر را حـق          

 .مسلم خود ميدانند
اگر حق اسکان در هـرجـاي دنـيـا            

 ،حق مسلم هر انساني بشمار ميرفـت    
يا حتي اگر سياست پناهـنـده پـذيـري            

 چنين حادثـه    ،دولتها انساني مي بود   
 .اي قطعا رخ نميداد

دنياي پناهندگي دنياي نا امـنـي        

است که قـوانـيـن ضـد بشـري و ضـد                 
پناهندگي دولتها آنرا به دنيايي مملو      
 .از وحشت و مصيبت بدل کرده است

فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان         
ايراني خود را شريک غم و مصـيـبـت            

فــلــســفــه .   ايـن پــنــاهـجــويــان مــيـدانــد       
وجودي اين نهاد اين است که شـرايـط        
انساني براي پذيرفتن همه پناهجويـان      
ايجاد شود تا چنين مصايـبـي هـرگـز           

 .تکرار نشود
ما ضمن پيگيري اين فاجعه غـم        

 انگشت اتهام را پـيـش از هـر            ،انگيز
چيز به سوي دولـت اسـتـرالـيـا نشـانـه               
ميرويم که با تصويب قوانـيـن سـخـت           
گــيـــرانــه و بشــدت غـــيــرانســـانـــي              
پناهندگي بـيـش از هـر وقـت ديـگـر                
ورود به اين کشور و امکان اقامـت را       

اين يک بخـش    .   غير ممکن کرده است   
از همسويي دولت استراليا با جـانـيـان     
حاکم بر مردم در کشورهايـي مـانـنـد           

 افعانستان و    ،جمهوري اسالمي ايران  
 .عراق است

ــا                    ــه ب ــن اســت ک ــا اي تــالش م
بازماندگان اين فاجعه هولناک تـمـاس       
مستقم داشته باشيـم تـا بـتـوانـيـم در               
دفاع از حق پناهندگـي آنـان کـوشـش            

همين جا از همه کساني که هـر        .   کنيم
نوع اطـالعـي از ايـن عـزيـزان دارنـد                
تقـاضـا مـي کـنـيـم مـا را درجـريـان                    

 .بگذارند
بار ديگر اين فاجعه هولناک را بـه        
بازمـانـدگـان ايـن حـادثـه و خـانـواده                 

ايـن  .   هايشان عميقا تسليت ميگوييم   
پناهجويان بايد هـر چـه سـريـعـتـر بـه                
مکاني امن منتقل و مورد مـراقـبـت         
پزشـکـي و روان درمـانـي ويـژه قـرار                 

فـــدراســـيـــون ســـراســـري    .   بـــگـــيـــرنـــد
پناهنـدگـان ايـرانـي بـه پـنـاهـنـدگـان                 
توصيه مي کند ازرفتن بـه اسـتـرالـيـا            
ازطريق راههاي خطرناک و غيرقانوني     

 .اکيدا خوداري نمايند
 

 فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 
 ۲۰١١دسامبر  ١۹

  
 بيش از دويست! يک فاجعه دلخراش ديگر

 ! پناهجو جان خود را از دست دادند

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

بدنبال يكماه اعتـراض و مـبـارزه          
کارگران بازنشسته ذوب آهن مديريـت      

 هزار تومان يعـنـي بـخـش       ١٢٥مبلغ  
ديگري از دستمـزد مـعـوقـه كـارگـران             

. بازنشسته ذوب آهن را پرداخـت کـرد        
بدين ترتيب اين كارگران با تجـمـعـات         
هر روزه خود توانسته انـد بـخـشـي از              

 هـزار  ٧٥دستمزد خود را در سه نوبت       
 ١٢٥ هـزار تـومـان و            ٢٠٥تومـان،    

بـه ايـن     .   هزار تومـان دريـافـت كـنـنـد           
كارگران گفته شده است كه باقي طلب       
آنــهــا نــيــز در هــمــيــن يــكــي دو روزه              
پرداخت خواهد شد و بـه آنـهـا وعـده               
داده شده است كه باقي مطـالـبـاتشـان          
از جـملـه  مـا بـه الـتـفـاوت افـزايـش                     

 و   ٩٠ ماه اول سال      ٥دستمزدها براي   
همسان سازي دستمزد بازنشستگـانـي      

 بازنشست شده انـد  ٨٨كه قبل از سال   
بــا افــرادي كــه بــعــد از ايــن تــاريــخ                 

بازنشسته شده انـد و افـزايـش سـطـح              
حــقــوقــهــايشــان در بــودجــه ســال آتــي         

كـارگـران بـازنشـسـتـه         .   منظـور گـردد    
اعـالم كــرده انــد كــه تــا تــمـام طـلــب                
هــايشــان را نــگــيــرنــد هــمــچــنــان بــه            
تــجــمــعــات و اعــتــراضــاتشــان ادامــه        

 . خواهند داد
بدين ترتيب كارگـران بـازنشـسـتـه          
ذوب آهن با مبارزات متحد خـود تـا           
هــمــيــن جــا تــوانســتــه انــد، جــانــيــان           
اسالمي و مسئوالن كارخانه را قدم به       
قدم عقب برانند و تكه تكـه حـقـوق و             
ــقــوم ايــن                  دســتــمــزد خــود را از حــل

. مفتخوران حـريـص بـيـرون بـكـشـنـد             
كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفـهـان     
با پافشاري و پيگيري بر خواسـتـهـا و           
مطالباتشان، با همراه نيروي خـانـواده        
ها و اجتماعات هر روزه شان، الـگـوي       
خــوبــي از مــبــارزه بــراي نــقــد كــردن             

دستمزدهاي معوقه در مـقـابـل هـمـه            
كارگراني كه با اين معضل روبـرويـنـد         

و امروز همانطور كه خـود     .   قرار دادند 
اين كارگران تاكيد دارند، براي ايـنـكـه        
بتوانند باقي طلبهايشان را نقد كننـد،    
براي اينكـه بـتـوانـنـد افـزايـش فـوري                
حـقــوقــهــايشــان را كــه بــطــور واقــعــي          
چندين برابـر زيـر خـط فـقـر اسـت بـر                   
جمهوري اسالمي تحـمـيـل كـنـنـد، و             
براي اينكه به مـطـالـبـاتـي كـه دارنـد                
تحقق بخشند، بايد همچـنـان مـتـحـد           

بر نيـروي جـمـعـي خـود و بـر                .   بمانند
پايي تجمعاتشان اتكا كنند، بـر امـر          
اطالع رساني و جلب حمايت مـردم از         
مبارزاتشان تالش كـنـنـد و خـانـواده             
هاي اين كارگران همچنان نقش فعالي      
در شركت در اعتـراضـات كـارگـران و            
در رساندن صداي اعـتـراض آنـهـا بـه              

 .* جامعه داشته باشند

 
 بازنشستگان ذوب آهن بخش ديگري از طلب خودرا گرفتند

 گزارش مهرداد کامراني از ايران
تجمع کارگران ريسندگي خاور 
 رشت مقابل استانداري گيالن

کارگران کارخانه ريسندگي خـاور     
با مشکالت زيادي دست و پنجه نـرم         

کنند و عدم پرداخت دستمزدهـاي        مي
معوقه شـان، بـر دامـنـه مشـکـالت               

جمعـي از    .   معيشتي آنان افزوده است   
ايـن کـارگــران در اعـتــراض بــه عــدم              

 ماهـه   ٦پرداخت دستمزدهاي معوقه    
خود در مـقـابـل اسـتـانـداري گـيـالن                 

 .تجمع اعتراضي برپا کردند

كارگران شركت مخابرات راه 
دور شيراز تجمع اعتراضي بر 

 كردند
 مـخـابـرات      كـارگـر    ٢٠٠بيش از   

 آذر از سـاعـت       ٢٦راه دور شيراز روز     
 صبح در محـوطـه شـركـت تـجـمـع               ٩

كـارگـران در     .   اعتراضي برگزار كردند  
 مـاه حـقـوق        ٢٧اين تجمع خواستـار      

هايي كه دولت   معوقه و پاسخ به وعده    
به كارگران شركت داده ولي تـا كـنـون           

 .عملي نشده گرديدند


