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اصـغـر کـريـمـي        :   انترناسيونـال 
کنگره هشتم حزب بزودي بـرگـزار    

لطفا بـراي خـوانـنـدگـان         .   ميشود
توضيح دهـيـد کـه آيـا بـرگـزاري              
کنگره صرفا يـک امـر روتـيـن و              
اساسنامه اي اسـت يـا اهـمـيـت             

براي مـثـال   .   سياسي ويژه اي دارد   
کنگره سوم حزب جـدا از جـنـبـه             
هاي ديگر، به اين دليل که اوليـن        
کنگره يک حزب اپوزيسـيـون بـود       
که علني برگزار ميشد و شـرکـت         
در آن براي عموم آزاد بـود، ايـده            

 
 بازتاب هفته

 رويدادهاي منطقه در يک نگاه
 محمد شكوهي   

 
 !ناسيوناليسم از نوع  سينمايي

  ياشار سهندي
 محاکمه  بالتاسار گارزون

 شهاب بهرامي 

 
 پيرامون کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري

 مصاحبه با اصغر کريمي    

مناقشه دول غرب و جـمـهـوري اسـالمـي              
بـا افـول اسـالم        .   حدتي بي سابقه يـافـتـه اسـت         

سياسي به محوريت جمهوري اسالمي در پـي          
 و انــقــالبــات مــنــطــقــه، غــرب             ٨٨انــقــالب    

مـيـکـوشــد تـوازن قــواي جـديـدي را بـه رژيــم                    
تحريم خريد نفت، تحريم    .   اسالمي تحميل کند  

بــانــک مــرکــزي و انســداد روابــط جــمــهــوري               
اسالمي با  بازار جهانـي و اقـتـصـاد رسـمـي،                 
بهمراه تهديدهاي نظـامـي و جـنـگ لـفـظـي و                 
فشارهاي ديپلماتيک قرار است رژيـم اسـالمـي          
را به زانو درآورد و از موضـعـي ضـعـيـف پـاي            

جـمـهـوري اسـالمـي در          .   ميز مذاکره بکشـانـد   
برابر ايـن سـيـاسـت غـرب بشـدت مـقـاومـت                    
مــيــکــنــد و کــوتــاه آمــدن از ســيــاســت هــا و                 
شعارهاي ضدغربي را معادل از دسـت رفـتـن             
موقعيت منطـقـه اي خـود و ضـربـه اي خـرد                    

سياسي و تـوان        -کننده بر انسجام ايدئولوژيک   
در .   سرکوب در مواجهه با مردم ايران مـيـدانـد         

اين منازعه اپوزيسـيـون بـورژوايـي ايـران نـيـز                
کمابيش به دو بخش تقسيم شـده، عـمـدتـا در               
پشت دول غرب و سياستهاي آن و بعضا،  چـه             
صريح و چه ضمني، در کنار جمهوري اسالمي        

 .قرار گرفته است
تحريم هاي اخير بن بست هاي اقـتـصـادي          
مزمن جمهوري اسالمي را تا حد فروپاشي کل    

قرباني اصـلـي ايـن        .  اقتصاد تشديد کرده است 
وضع  توده هاي وسيع کارگران و مردم هستنـد          
که با گراني سرسام آور، کاهش شديد معيشـت      
و قدرت خريد، عدم دريـافـت هـمـان مـزدهـاي               
نــاچــيــز، بــيــکــاري هــاي گســتــرده و عــواقــب             
اجتماعي اين وضع نظير اعتياد و تن فـروشـي           

اين تـحـريـم      .   و غيره دست و پنجه نرم ميکنند      
ها و اين جدال دول غربي و جمهـوري اسـالمـي       
که حيات اجتماعي را بـه مـخـاطـره انـداخـتـه                 
است کامال ارتجاعي و ضـد انسـانـي اسـت و               
کارگران و مردم ايران را جدي تر از هر زمان در      
برابر اين ضـرورت عـاجـل قـرار داده تـا بـراي                   

ساکنين شـهـرکـي در تـهـران کـه              
نام گـرفـتـه اسـت و           "   شهيد کالهدوز " 

محل سکونت اعضاي بلند پايه سپاه      
 دي مـاه      ۲۴پاسداران اسـت در روز         

باور نمي کردند که  چند صـد لـبـاس             
شخصي ها و بسيجي اينبار به منـزل        
يکي از همـسـايـگـانشـان و يـکـي از                
معتبرترين سـاکـنـيـن مـحـل هـجـوم               

 بلبشو و نزاع در ميان حاكمين

روزي نــيــســت کــه جــمــهــوري       
اسالمي فعالين و رهبران کارگـري      
را مورد حمله قرار ندهد و توطـئـه         

. اي عــلــيــه آنــهــا سـازمــان نــدهــد         
محـمـد جـراحـي، رضـا شـهـابـي،               

ابراهيم مددي، علي نجاتي، بهنام     
ابراهيم زاده، مظـفـر صـالـح نـيـا،              
شيث اماني، شريـف سـاعـدپـنـاه،          
شاهرخ زماني، آيت نيافر، محمـد       

علنيت و شفافيت را بطور عملي و بـا      
قدرت مورد تاکيد قرار داد و از ايـن            
نظر ميتوان گفت يک نقطه عطـف در         

. تاريخ مبارزه سياسـي در ايـران بـود           
 کنگره هشتم حزب چه اهميتي دارد؟

 کنگره حـزب هـر دو       : اصغر کريمي 

بـه ايـن     .   سال يکبار بايد برگـزار شـود     
معني اين يک امر روتين و اساسنامه       

 
 رهبران کارگري شايسته حمايت همه مردمند 

 مهراب از ايران

١١صفحه   ٣صفحه     

٣صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 اطالعيه حزب كمونيست كارگري     

نه تحريم اقتصادي، نه  جنگ و 
تهديد جنگي،  زنده باد انقالب 

 !عليه جمهوري اسالمي

 
 !زنده باد انقالب: مصر، سالگرد انقالب

  ٧مصطفي صابر، صفحه    
 يكسال بعد از انقالب مصر

  ٦شهال دانشفر، صفحه   
 گسترش تحريم ها، تهديد هاي توخالي و 

 مذاکرات هسته اي
  ٨بهروز مهرآبادي، صفحه  

 و اسالم سياسي" ناموسي"خشونتهاي 
  ١٠فريده آرمان، صفحه

 !خميني" جام زهر"خامنه اي و " جام زهر"
 ٧صفحه 

 
اين روزهـا کـم کـم داريـم بـه                

ســالــروز تــولــد نــدا نــزديــک مــي            
زني که ازآغاز محـدوديـت      .   شويم  

زني که بـنـا بـرآن         .   را برنمي تابيد    

چه مادرش و نزديکانش گفته انـد        
، ازآغاز با چادر و روسري نه تنـهـا         
ميانه اي نداشت بلکه ازآن متنـفـر        

ورود فعال ندا به اوج و عـروج        .   بود

 
 ندا  و گلشيفته 

 

٢صفحه    

 بهروز مهرآبادي

١٢صفحه    
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اي هم هست اما اين کنگـره اهـمـيـت            
از نظر سيـاسـي     .   سياسي ويژه اي دارد   

اين کنگره در شرايطي برگزار ميشـود       
که سرمايه داري را بـحـران عـمـيـقـي               
فراگرفته و انقالبات مهمـي در خـاور          
ميانه و شمال آفريقا شروع شـده اسـت        

جـنـبـش ضـد       .   و همچنان ادامـه دارد     
سرمايه داري راديکال و گسـتـرده اي           
در چندين کشـور غـربـي شـروع شـده               
اســت و جــامــعــه ايــران در شــرايــط              

ايـن انـقـالبـات،       .   حساسي بسر ميبرد  
انــقــالبــات کــارگــران و مــحــرومــان و          
ستمـديـدگـان جـامـعـه عـلـيـه فـقـر و                    
محروميت هاي سرمايه داري و عليـه     
دولت هاي فاسد، سـرکـوبـگـر، عـهـد             
عتيقي و جنـايـتـکـار سـرمـايـه داري               

يعني مـتـعـلـق بـه کـمـپ چـپ                .   است
. جامعه علـيـه راسـت جـامـعـه اسـت              

جـنـبـش ضـد       .   متعـلـق بـه مـا اسـت           
سرمايه داري در غرب هم هـمـانـطـور           
که از اسـمـش پـيـداسـت مـتـعـلـق بـه                   
اردوي چپ است با ابتکاراتـي بسـيـار          
جالب، متکي به مجامع عـمـومـي و          

در شرايطي " .    درصديم٩٩ما " به اسم   
که سرمايه داري در سطح جـهـان، بـي        
افق و ناروشن در منگنه اعتراضات و    
اعتصابات بزرگ و توده اي قرار دارد        
و قطب چپ جامعـه در حـال تـعـرض              

کنگره حزب بر متن اين شرايط    .   است
تاريخي و ويژه برگزار ميشود و به اين        

ايــن .   مـعــنـي کـنــگـره ويـژه اي اســت             
کنگره مجمع کمونيست هـائـي اسـت         
که بدنبال و در متن اوضـاع سـيـاسـي            
مهمي در ايران، منطقه و جهان يعني       
در شرايط متفاوتي از هميشه دور هم       
جمع مـيـشـونـد، بـحـث مـيـکـنـنـد و                   

  . تصميم ميگيرند
 بـرگـرديـم بـه جـنـبـه              : انترناسيونـال 

گفتـيـد   .   روتين و اساسنامه اي کنگره    
حزب هر دو سال يکبار کنگره اش را          

يـعـنـي نـمـايـنـدگـان           .   برگزار ميـکـنـد    
اعضا و کادرهاي حزب جمع ميشوند      
و بــحــث مــيــکــنــنــد و تصــمــيــمــاتــي          

اگـر مـمـکـن اسـت بـراي             .   ميگـيـرنـد   
اطــالع خــوانــنــدگــان انــتــرنــاســيــونــال       
توضيح دهيد که کنگره چه نقشـي در         
ــيــت حــزب دارد؟                 ــال ــع ــات و ف ــي  ح

هـمـانـگـونـه کـه اشـاره            :   اصغر کريمي 
کردم کنگره حزب بطور منظم هـر دو          

نمايندگـان  .   سال يکبار برگزار ميشود   
کنگره از قبل در راي گـيـري مـخـفـي              
توسط اعضا انتخاب ميشوند و فقط      

. نمايندگان در کنگره حـق راي دارنـد          
کنگره عاليترين مرجع تصميم گـيـري       

در حزب است يعني مصوبات کنگـره       
براي همه ارگانهاي حزب الزم االجـرا         
اســت و هــيــچ مــرجــعــي در حــزب                
نميتواند سـيـاسـت و مصـوبـه اي در               
تقابل با مصوبـات کـنـگـره تصـويـب             

کنگره سياست هـاي اسـاسـي و          .   کند
دراز مدت حزب را که با گذشت چـنـد          

. ماه کهنه نميشوند تصويب ميـکـنـد        
کنگره همچنيـن کـمـيـتـه مـرکـزي را               
انتخاب ميـکـنـد کـه در فـاصـلـه دو                 

کـمـيـتـه     .   کنگره حزب را هدايت کـنـد       
مرکزي هم به نوبه خود، ليدر حزب يـا     
دبير کميته مرکزي و دفتـرسـيـاسـي و           
نهادهاي اجرائي و غيـره را انـتـخـاب            

در کنگره دبير و مسـئـولـيـن       .   ميکند
اجرائي حزب و رئيس دفـتـر سـيـاسـي            
گزارشات خود را ارائه مـيـکـنـنـد کـه             
حول اين گزارشات بحث و تبادل نـظـر          
صورت ميگيرد و سپس قطعنامه ها      
و قرارهاي الزم بـه بـحـث و تصـمـيـم                 
گيري گذاشـتـه مـيـشـود و سـرانـجـام                
اعضاي کميته مرکزي حزب که حزب       
را در فاصله دو کنگره هدايت ميکند       

وقت محدودي نـيـز     .   انتخاب ميشوند 
در اختيار مهمانان و کادرهاي شرکت      

عــالوه بـــر     ( کــنــنــده در کــنــگــره                
 . گذاشته ميشود) نمايندگان

متاسفانه فعالين حزب در داخـل       
کشور که سهم قابل توجه و مهمي در         
حيات سياسي حـزب دارنـد، بـداليـل            
مشکالت امنيتي و محدوديت هـاي       
سـفـر قـادر بـه حضـور مسـتـقـيـم در                    
کنگره نيسـتـنـد امـا از طـريـق ارائـه                 
پيشنهادات و اظـهـار نـظـر درمـورد              
پيش نويس قطعنامه ها و غـيـره کـه             
قبل از کنگره در اخـتـيـار آنـهـا قـرار                 
ميگيرد در مباحث کـنـگـره دخـالـت            

 . ميکنند
 ٧٩از کنگره سوم حزب در سـال          

به اين سو کنگره هاي ما بطور علنـي         
رسانه ها و احـزاب و         .   برگزار ميشود 

سازمانهاي اپوزيسيون، راست و چپ،     
به کنگره دعوت ميشوند، دوستداران      
حزب و يا هر کـس عـالقـمـنـد بـاشـد               
ميتواند ثبت نام کند، هزينه ورود بـه         
کنگره و خـوابـگـاه را بـپـردازد و در                  

مـبـاحـث کـنـگـره         .   کنگره شرکت کند  
بطور زنده از اينترنت پخش ميشود و        
امـيـدواريـم بـتـوانـيـم امـکـان پـخــش                 
مستقيم آن از کانال جديد را هم فراهم        

در هــرصــورت بــخــش قــابــل        .   کــنــيــم
توجهي از مباحث را از کـانـال جـديـد            

ايــن يــکــي از     .   پـخــش خــواهــيــم کــرد     
تفاوت هاي مهم کـنـگـره هـاي حـزب             
کمونيست کارگري بـا ديـگـر احـزاب            

اين يک نقـطـه قـوت      .   اپوزيسيون است 
مهم و يکي از برتري هاي مهم حـزب          
ما در مقايسـه بـا احـزابـي اسـت کـه                 
پشت درهاي بسته کنگره هاي خود را    

اينرا هم اضافه کـنـم       .   برگزار ميکنند 
که بخش قابل توجهي از اپـوزيسـيـون          
جمهوري اسالمي اساسـا کـنـگـره اي           
بـرگــزار نـمــيــکــنـنــد و اعضـاي آنــهــا             
جــايــگــاهــي در ســوخــت و ســازهــاي          

 . سياسي و سازماني آنها ندارند
رهبران حـزب، شـخـصـيـت هـاي             
شناخته شده و بسياري از کمونـيـسـت         
هاي مبارزي که چند دهه است در راه        
آرمانهاي بزرگي مبارزه مـيـکـنـنـد و           
همينطور اعضاي جوانتر حزب که بـا        
خود طراوت و شادابي ويژه اي به ايـن          
تجمع ميدهند در کنگره حضـور بـهـم       
ميرسانند و کنـگـره جـائـي اسـت کـه               

. ميتوان از نزديک با آنـهـا آشـنـا شـد              
مطمئنم کسي که پا بـه ايـن کـنـگـره               
بگذارد شادتر، مصمم تر و اميدوارتر       
و با دوستان زيادي به خانه بـرخـواهـد           

اين کـنـگـره حـزبـي اسـت کـه                .   گشت
کارگران و مردم ستمديده ايـران را بـا            
شـايسـتــگـي نـمـايــنـدگــي کـرده و بــا                
چشماني باز و تحليل هائـي روشـن و           
واقعبيـانـه و فـعـال در زمـيـنـه هـاي                   
مختلف، اعتماد بسياري از کـارگـران       
و مـردم آزاديـخـواه را جـلـب کـرده و                  
کنگره اش نيز سرشار از همين روحيـه        

هر انسان شـريـف و آزاده         .   خواهد بود 
اي صرفنظر از هر سـايـه روشـن و يـا               
اختالف نظري با حـزب، بـايـد تـالش             
کند در اين کنگره شرکـت کـنـد و بـا                
شرکت در اين کنگـره در يـک رويـداد             
مهم سياسي مربوط به ايـران سـهـيـم            

  . شود
انتظار شما از کنگـره     :   انترناسيونال

در شرايطي که توضيح داديد چيست؟     
چه تاثيري اين کنگره ميتواند بـر ايـن       
اوضاع يا بر فعاليت و عملکرد حـزب      

  در اين شرايط بگذارد؟
جـامـعـه ايـران در         :   اصغر کـريـمـي     

هـمـه   .   شرايط بسيار ويژه اي قرار دارد     
اذعان دارند کـه ايـن اوضـاع پـايـدار               

خشــم و نــفــرت عــمــيــقــي           .   نــيــســت 
کـارگـران، زنـان، جـوانـان و اکـثـريـت                 

مـردم  .   عظيم جامعه را فراگرفته است 
بدرست راه رهائي از همه اين بدبختي       
ها و شرايط ناامن و خطرناک کـنـونـي          
را رهائي از شر خود رژيم ميـدانـنـد و           
رژيم مدتها اسـت قـدرت تـحـمـيـق و               

اين يک فـاکـتـور      .   بسيج مردم را ندارد   
. مهم سياسي در اوضاع کنوني اسـت       

در چنين شرايطي مردم بـيـش از هـر             
زمان نياز به نيروي سياسي خوشبين،      

مصــمــم، قــابــل اعــتــمــاد، داراي                 
تشخيص درست سياسـي و در عـيـن            
حال قوي و منسجم دارند که بتـوانـنـد         

بـعـالوه از يـکـطـرف          . به آن اتکا کنند 
انقالبات و اعتراضات در ساير نـقـاط        
جهان راه حل هاي انقالبي و راديـکـال          
را در ميان مردم ايـران تـقـويـت کـرده              
است و از طرف ديگر بدنبـال انـقـالب           

 و شکست عميقتر ملي اسـالمـي        ٨٨
ها و بي افقي راسـت پـرو دول غـربـي              
زمينه روي آوري وسيع به راه حل هاي        
انساني، سوسياليستي و واقع بيـنـانـه         
ما وجود دارد و مـا بـايـد آنـطـور کـه                 
واقــعــا شــايســتــه حــزب کــمــونــيــســت       
کــارگــري اســت دخــالــت فــعــالــي در           

کـنـگـره از ايـن         .   اوضاع داشته باشيـم   
شرايط تاثير ميگيـرد، رنـگ و بـوي            
آنهـا را دارد و بـا جـهـتـگـيـري هـا،                     
سخنراني ها و قطعنامه هايـش بـايـد          

 . بر اين شرايط تاثير بگذارد
اينجا ميخواهم نکته مهمي را با      
کمونيست ها، با رهـبـران کـارگـري و            
دانشجوئي و با فعالين حقـوق زن کـه           
خواهان تغييرات عـمـيـق در زنـدگـي             
خود ميباشند، در ميان بگـذارم و آن          
اين است که امروز وقـت تصـمـيـمـات          

وقت مروري به گذشـتـه      .   انقالبي است 
. و تصميم درسـت بـراي آيـنـده اسـت              

وقت انتخاب آلـتـرنـاتـيـوي اسـت کـه               
ــازي                  ــطــان س ــي ــه ش ــم ــرغــم ه ــي ــل ع
مفتخورهاي ايـرانـي و غـيـر ايـرانـي               
عـلـيــه آن، تــنـهــا نـيــروئـي اســت کــه                
ميتواند اين اوضاع را به نـفـع مـردم،            
بــه نــفــع بشــريــت تــغــيــيــر دهــد و آن              

از جــريـانــات    .   آلـتـرنــاتـيـو چـپ اسـت          
راست و مدافع نظام کثيف اسـالمـي،        

رژيم شکـسـت خـورده      "  اصالح طلبان" 
انـد و بـقــيـه هـم هـيـچ افــق و آيـنــده                      

بهـررو  .   مردمي را نمايندگي نميکنند   
روشن است که انتـخـابـي کـه مـقـابـل               
جامعه قرار دارد اينست کـه يـا بـايـد             
راه حل هاي راست که فراخواني جز به        
انتظار کشاندن مـردم بـه طـرح هـاي              

و يـا    .   دول غربي نيست، عملـي شـود       
آلترناتيو حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
يعني انقالب به نيروي خودمان را بـا          
قاطعيت دنبال کنيم و بـا مـتـشـکـل              

شدن و بلند کردن پرچم همـه خـواسـت           
هاي سرکوب شده رفاهي و سـيـاسـي           

انتـخـاب   .   خودمان آنرا متحقق نماييم   
مردم اين بار ميتواند چپ باشد و اگـر         
ما در ميدان هاي مـخـتـلـف مـبـارزه             
حضور قوي داشته باشيم مردم چپ را       

حـــزب .   انـــتـــخـــاب خـــواهـــنـــد کـــرد       
کمونيست کارگري عليرغم هر سـايـه         
روشــنــي کــه بــا آن داشــتــه بــاشــيــد               
مهمترين سازمان يـک تـحـول چـپ و             

يـک پـاى واقـعـى         انساني در ايـران و         
جدال بر سر قدرت سـيـاسـى در ايـران             

که اهداف انسـانـي و راهـگـشـا             است  
دارد و جوهر اوضاع را بـخـوبـي درک             

خـود  .   کرده است و بايد تقويتـش کـرد        
کنگره حزب يک پرچم بزرگ اسـت کـه          
بايد جامعه را هرچه بيشتر متوجه آن        

 بايد در اين کنگره شرکت کرد و         . کرد
اگر امکانش نيست به آن پـيـام داد و           

بـايـد   .   به هر شکل ممکن بزرگش کرد     
آنرا در مقابل راه حـل هـاي راسـت و               
ضد انقالبي و ضد مردمي به جامعـه        

فـراخـوان مـن و        .   بـيـشــتـر شــنـاسـانــد       
دعوت من اين است که يکبار ديـگـر          
اهداف و مواضع سياسي ايـن حـزب،          
منش و روش فعاليتش، عرصـه هـاي      
فعاليتش، نقاط قـوت و ضـعـفـش را             
نگاه کنيد و اگر حـتـي بـطـور نسـبـي                
خود را به آن نزديک ميدانيد تقويـتـش         

کمونـيـسـت هـاي پـراکـنـده بـه               .   کنيد
جائي نميرسند، و نبايد يک دهه ديگر       
و حتي شش ماه و يک سال ديـگـر بـه               

اگـر امـيـدي      .   انتظار حوادث نشـسـت    
هست که بنظـر مـن امـروز بـيـش از                

بـايـد   .   هميشه هست، اين حزب اسـت      
تصميم گرفت و آنرا تقويت کـرد و يـا            
به آن پـيـوسـت و ديـگـران را هـم بـه                      

کـنـگـره    .   پيوستن به آن تشـويـق کـرد          
حزب کـه بـه زودي بـرگـزار مـيـشـود                 
اولين جائـي اسـت کـه مـيـتـوان ايـن                 

 . تصميم را عملي کرد
 

همينجا همه ايـن عـزيـزان را بـه              
کــنــگــره حــزب دعــوت مــيــکــنــم و              
اميدوارم تعداد هرچه بيشتري از آنـهـا      
را در کنگره مالقات کنيم و يـا پـيـام             
هايشان را از تريبـون کـنـگـره قـرائـت              

 .* کنيم

١از صفحه    
 

 ...پيرامون کنگره هشتم 
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 !زنده باد سوسياليسم

آورده، در مقابل آن اجتماع کرده و بـر        
عليه او فرياد مي زنند و در و ديـوار             

.  را با شعار هاي خود سيـاه کـرده انـد            
ورود اين عده به داخل شهرک که تحت 
حفاظت شديد قرار دارد، بدون داشتـن       
مجوز از مقامات حکومتي مـمـکـن         

ساکنين شهرک کـالهـدوز کـه         .   نيست
بسياري از آنها خود همراه و يا حامـي     
نيروهاي بسيج و لباس شخصي بـوده        
و يا تصاوير و فيلم هـاي هـجـوم ايـن               
اوباش به مردم را از طريق تـلـويـزيـون            
هاي مـاهـواره اي و يـا سـايـت هـاي                  
اينترنـتـي ديـده بـودنـد، اکـنـون مـي                 
فهميدند که اين صحنه ممـکـن اسـت          
بــزودي در مــقــابــل مــحــل ســکــونــت          

هدف حملـه   .   خودشان نيز تکرار شوند   
قشون اوباش امام زمان اين بار يـکـي         
از فرماندهان ارشد و بـا نـفـوذ سـپـاه               

او  پـنـج روز         .   بنام حسين عالئي بود   
قبل از آن بـا انـتـشـار مـقـالـه اي در                    
روزنامه اطالعات به رويـدادهـاي دي        

 و آغاز اعتراضـات مـردم        ۱۳۵۶ماه  
بر عليه سلطنت پهلوي اشاره مي کند 
و سواالتـي را مـطـرح مـي کـنـد کـه                   
ممکن است در ذهن شاه پس از فـرار           

اين مقاله هـر چـنـد        .   نقش بسته باشد  
کمترين اشاره مستقيمي به خامنه اي      
و حکومت او نـمـي کـنـد ولـي رهـبـر                 
نــظــام بــخــوبــي مــعــنــي کــنــايــات و            
استـعـارات بـکـار بـرده شـده در ايـن                  
مقاله را درک کرده و خود را بـعـنـوان             
مــخــاطــب اصــلــي ايــن مــقــالــه مــي           

احمدي نژاد هم در کنار رهبر      .   شناسد
قرار مي گيرد و رسـانـه هـاي دولـتـي              
نيز در حمله بـه رئـيـس سـابـق سـتـاد                 
مشــتــرک و فــرمــانــده ســابــق نــيــروي           

. دريــايــي ســپــاه شــرکــت مــي کــنــنــد         
روزنامه  ها و سايت هـاي مـخـتـلـف              

. . . نظير کيهان، رجا نيـوز، فـارس و            
مطالب مختلـفـي بـر عـلـيـه عـاليـي                

بيانيه اي بـا امضـاي         .   منتشر کردند 
 نفر از فرماندهان رده پائين سـپـاه         ۱۲

 .  بر عليه عاليي منتشر مي شود
مصباح يزدي وحشت ولي فـقـيـه         
از اين واقعه را چنين بـيـان مـي کـنـد             

هيچ دشمن آمريکايي و کـافـر نـمـي            " 
توانست اين قدر اثر داشته باشد، امـا        
يک سردار جبهه اين کار را انـجـام داد           

روزنـامـه   " .   و دشمنان را خوشحال کرد    

اطالعات مجبـور مـي شـود مـقـالـه              
عاليي را از روي سايت خود بـردارد و     
عده اي از دانشـجـويـان بسـيـجـي از                
روزنامه اطالعات و نويسنـده مـقـالـه          

ايـن حـمـالت بـا         .   شکايت مي کـنـنـد     
هجوم لباس شـخـصـي هـا بـه مـنـزل                
عاليي به اوج خود رسيد و با انـتـشـار           
نامه اي که عاليي وفاداري خود را بـه         
ولي فقيه اعالم مي کند، سر و صـدا           
ها خوابيد، هر چند که سردار مـعـزول          
سپاه اين نامه را مخدوش اعالم کـرد         
اما رژيم فعال نمي خـواهـد در مـتـن              
دعوا ها بر سر تصـرف کـرسـي هـاي              
مجلس اسالمي، سر و صداي ديگري      

 .بلند شود
پس از حمله به منزل عاليي نامه       

جمعي از رزمندگـان و      " اي با امضاي    
در حمايـت  "   فرماندهان لشگر عاشورا  

محمد نـوري زاد     .   از او منتشر گرديد   
که تا يک سال پيش از حاميان خامنـه      
اي و از خادمـان قـديـمـي نـظـام بـوده                 
است، اغتـشـاش  و فضـاي رعـب و                
وحشت درون نهاد قدرتمنـد سـرکـوب          
نـظــام را بـا انـتــشــار نــامـه يـکــي از                  
سرداران سپاه را در سايت خود، چنين       

بحران و خشونتـي کـه       :   " بيان مي کند  
شما در سطح شهر مي بينيـد، دهـهـا           
بار بيشتر آن در پـادگـانـهـا و مـراکـز                

غالمعلي رجـايـي،     ."   سپاه حاکم است 
علي صنيع خاني از فرماندهان سابـق       
و مــجــيــد نــداف از نــويســنــدگــان و             
مبلغيـن سـپـاه  نـيـز در نـامـه هـاي                     
جداگانه اي حمايت خود را از عـاليـي       

پس از انتـشـار مـقـالـه          .     اعالم کردند 
عاليي، عماد افـروغ يـکـي ديـگـر از              
کارگزاران قديمي جمـهـوري اسـالمـي         
در يک مصاحبه زنـده تـلـويـزيـونـي از              
مجلس خبرگان مي خواهد که به کـار        
رهبري نظارت داشته باشند و از حـق          
آحــاد مــردم در اســتــيــضــاح رهــبــري          

اين سخنان موجـب    .   صحبت مي کند  
واکنش شديد دار و دسته خـامـنـه اي           
شد تا جايي کـه بـه گـفـتـه افـروغ در                   
مصاحبه با ايلنا، قرار بود به منزل او    

با ايجاد تمـهـيـدات    " هم حمله شود که  
ايـن  "   ويژه و دخالت نـيـروهـاي ذيـربـط          

علي مطهري، احـمـد      .   کار انجام نشد  
توکـلـي و رضـا اکـرمـي از اعضـاي                 

مجلس اسالمي که تـاکـنـون در راس           
گروه حملـه بـه دولـت بـوده و حـامـي                  
خامنه اي قلمداد مي شدند از حسيـن     
عاليي و مـقـالـه او حـمـايـت کـرده و                  

. حمله به او را مورد انتقاد قرار دادنـد        
محمـد نـوري زاد نـوزدهـمـيـن نـامـه                 
سرگشاده و اعتراض آميز خـود را بـه           
خامنه اي نوشت و مـقـالـه اي تـحـت               

شکايت يک بسيجـي سـبـز از          " عنوان  
را در سـايـت خـود مـنـتـشـر               "   رهبري
دختر رباني امـلـشـي و عـروس            .   کرد

منتظري در نامه اي گـاليـه آمـيـز بـه              
ــواده                  ــه خــان خــامــنــه اي از فشــار ب

 .ميرحسين موسوي گاليه کرد
در مـــيـــدان نـــزاع هـــاي درون               
حکومتي، دسته بـنـدي هـا مـدام در             
حال تغيير است و کشـمـکـش هـا هـر              

. روز شکل تازه اي بـخـود مـي گـيـرد             
سپاه پاسداران بعنوان مهمترين ارگـان   
سرکوب در طول حاکميـت جـمـهـوري          

در بـيـن     .   اسالمي به هم ريختـه اسـت       
معتـرضـيـن بـه حسـيـن عـاليـي نـام                  
بسياري از سـرکـردگـان اصـلـي سـپـاه              
بچشـم نـمـي خـورد و در ايـن مـورد                   

مرگ چـهـا رنـفـر از         . سکوت کرده اند 
فرماندهان قـديـمـي سـپـاه در هـفـتـه                 
گذشته، بحث هاي زيادي را در مـورد        
نارضايتـي در مـيـان پـرسـنـل سـپـاه                 
مطرح کرده و انگشت اتهام در مـورد         
مرگ آنها را متوجه خامنـه اي کـرده           

اين مسئله قـبـل از  هـر چـيـز                .   است
نشان مي دهد که مـردم بـه ظـرفـيـت              
جنايتکاري سرکردگان رژيم آگاهند و      
هشدار مي دهند که حتـي هـمـکـاران           
جمهوري اسالمي هم امنيت ندارند و       
بـراحـتـي مــي تـوانـنـد قـربـانـي نــزاع                  
باندهاي مافيائي جمهـوري اسـالمـي        

 .شوند
عدم اطمينان به وفاداري و قدرت      
سرکوب سپاه را مي توان مـهـمـتـريـن           
عامل تقويت بسيج و نيروهاي لـبـاس     
شخصي دانست که مستقيـمـا تـحـت          

در آذر   .   کنترل بيت رهـبـري هسـتـنـد          
ماه گذشته مجلس اسـالمـي فـوريـت          
طرح اختصاص نيم درصـد از درآمـد          
فروش نفت و ميعانات گازي به بسيج       

بـر  .   مستـضـعـفـيـن را تصـويـب کـرد              
 درصـد    ۱۰مبناي اين طرح هر سـال        

از اعتبارات بخش مربوط به جـوانـان         
چالش هاي منطـقـه و فـرا          " به منظور   
جـهـت بسـط و گشـتـرش            "   منطقه اي 

همـچـنـيـن     .   بسيج اختصاص مي يابد   
 درصد از اعتبارات و کمک هايـي        ۱۰

که هر سال به سازمـان هـاي امـدادي            

نظير هالل احمر تعلق مي گيرد نيز به        
به اين ترتـيـب     .   بسيج واگذار مي شود   

 ۵۷۰بودجه بسيج که در سال گذشته        
ميليارد تومان بود، چـنـد بـرابـر مـي             
شود و اين نهاد که در کنار نـيـروهـاي            
دريايي، زميني و هوايي شاخه چهارم      
سپاه به حساب مي آمـد، تـبـديـل بـه              
نيرويي مـوازي و رقـيـب بـا آن مـي                  

بسيج در کـنـار سـپـاه يـکـي از               .   شود
پيمانکاران بزرگ طرح هاي عـمـرانـي         
دولت به شمار مي آيد و هـمـزمـان بـا             
تصويب طرح افـزايـش قـدرت مـالـي             
بســيــج در مــجــلــس اســالمــي، وزيــر         
اطالعات بطور جدي خـواسـتـار ورود         
بسيج در دستگاهها مختـلـف کشـور         

ــقــاي جــمــهــوري            .   شــد در صــورت ب
اسالمي عالوه بـر رقـابـت ارگـانـهـاي             
سياسـي مـخـتـلـف نـظـيـر مـجـلـس،                  
شوراي نگهبـان، مـجـلـس خـبـرگـان،             
مجمع تشخيص مصلحت نظام، بيـت    

بـايـد شـاهـد کشـمـکـش            ...  رهبري و  
هاي بين ارگـانـهـاي سـرکـوب نـظـيـر                

ايـن حـقـايـق       .   بسيج و سپاه هم باشيـم     
نشــان دهــنــده مــنــجــالبــي اســت کــه          
جمهوري اسالمـي در آن دسـت و پـا               
مي زند و خبر از خونين تر شدن نـزاع           

. ها و اختالفات درون نظام مـي دهـد         
نزاع هايي که ذاتي رژيم شـده اسـت و          
جز با سرنـگـونـي آن پـايـان نـخـواهـد                 

 .* گرفت

 
...بلبشو و نزاع در ميان   

 

نجات نفس زندگي از دسـت سـرمـايـه           
. داري و دولتهايش به ميـدان بـيـايـنـد           

اين شرايط در عين حال بن بست ها و      
تناقضات جمهوري اسالمي را تشديد     
کرده است و سران آن هـر روز وحشـت             
خــود را از خــيــزش مــردم و  تــکــرار               
انقالبات منطقه بر عليه رژيم اسالمي     

 .  در ايران اعالم ميدارند
 بــا   ٨٨مـردم ايــران کــه در ســال            

تظاهرات و انـقـالب خـود جـمـهـوري               
اسالمي را تا لبه  پرتگاه راندنـد و بـا             
اشتياق انقالبات مردم مصر و تـونـس         
و ليبي و سوريه و  همچنـيـن جـنـبـش              

در غــرب را دنــبــال کــرده و           "   اشــغــال" 
ميکنند، نظاره گر و قرباني مـنـفـعـل           

. اين اوضاع نيستند و نـخـواهـنـد بـود           
گســتــرش مــبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري         
اسالمي در همه عرصه ها، سرنگونـي       
رژيم بقدرت انـقـالب مـردم و بـدسـت              
گرفتن اختيـار جـامـعـه تـوسـط خـود               

کارگران و مردم راه واقعي مقابلـه  بـا            
فقر و فالکت و تـهـديـد جـنـگ و کـل                 

حـزب  .   اوضاع پرمخاطره فعلـي اسـت      
کمونيست کارگري با تـمـام قـوا بـراي            

. تحقق اين راه حـل مـبـارزه مـيـکـنـد               
حزب در برابر همه تالش هايي کـه بـه           
بهانه جنگ و تـحـريـم اقـتـصـادي بـه                 
دفاع از جمهوري اسالمي برميخزند و      
يــا ســنــاريــوهــاي دول غــربــي بــراي              
تحوالت از باالي سر مردم  را تـوجـيـه           
و تـقـويـت مـيـکــنـد، قـاطـعـانـه مــي                   

ما همه کـارگـران، مـعـلـمـان،            .   ايستد
پرستاران، جوانان و دانشجويان، هـمـه        
زنان و مردان آزاده را فراميخوانيـم تـا          
عليه فقر و فالکت، عـلـيـه جـمـهـوري              
ــري و                 ــراب ــراي آزادي، ب اســالمــي، ب

 . سوسياليسم به ميدان آيند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٢ ژانويه ٢٦، ١٣٩٠ بهمن ٦

 
 ...تحريم اقتصادي، نه  جنگ و 

 

 بهروز مهرآبادي



 4 ١٣٩٠ بهمن٧  انترناسيونال 

 کشته ۶۰۰۰بيش از : سوريه
در ده ماه، اعتراضات با 

 !قدرت ادامه دارد
ــهــاي            ــظــاهــرات اعــتــراضــات و ت
گسترده عليه رژيم اسد اين هفته نـيـز          

. در اکثر شهرهاي سوريه ادامه داشت     
نيروهاي امنيتي و لباس شخصي هـا        
به تـظـاهـراتـهـاي مـردم  در چـنـديـن                   

 نفـر را    ۱۰۰شهرحمله کرده و بيش از      
کشته و صدها نـفـر ديـگـر را زخـمـي              

جــنــايــات حــکــومــت در        .   کــرده انــد   
ســرکــوب مــردم حــد و مــرزي نــمــي             

بر اساس اخبـار و گـزارشـات        .  شناسد
 ژانـويـه     ۲۱منتشر شده روز يکشـنـبـه      

 نفـر در يـک بـيـمـارسـتـان               ۶۰اجساد  
بنابر اين گزارشـات    .   دولتي کشف شد  

ايــن افـــراد از دســـتـــگـــيـــرشـــدگـــان           
اعتراضات دو هفته اخير بوده اند کـه         
وحشيانـه شـکـنـجـه شـده و بـه طـرز                   

در هـمـيـن      .   فجيعي به قتل رسيده اند    
حال يک خودروي نـظـامـي در شـمـال              
غرب اين کشور که حامـل دسـتـگـيـر            
شدگان اعـتـراضـات اخـيـر بـوده، در               

 نفـر   ۱۵برخورد با بمب منفجر شده و       
جـنـگ و     .   از زندانيان کشته شـده انـد       

درگيري ميان سـربـازان جـدا شـده از              
ارتش و نيروهـاي امـنـيـتـي رژيـم در               
مناطق احسم، البارده، جبل الزاويه و       
دوما در هـفـتـه جـاري ادامـه داشـتـه                

نــيــروهــاي ارتــش شــهــرهــا و          .   اســت
مناطـق نـامـبـرده را بـا سـالح هـاي                  
سنگين گلولـه بـاران کـرده و صـدهـا               

پــنــاه دادن     " خــانــه را بــه بــهــانــه                  
با خـاک يـکـسـان کـرده و            "   تروريستها

 .مردم را دستگير کرده اند
همزمان با سرکـوب اعـتـراضـات         
ــاظــران             ــتــشــار گــزارشــات ن مــردم ان
اتــحــاديــه عــرب در بــاره ســرکــوب و            
وحشيگريهاي حکومت، يک بار ديگر     
کشورهاي عضـو اتـحـاديـه عـرب را              
وادار کرد تا اعتراف کنند که قادر بـه         
جلوگيري از سـرکـوب مـردم سـوريـه              
نبوده و خواهان مداخله سازمان مـلـل     

مسئـوالن اتـحـاديـه عـرب در            .   شوند
اعتراض به سرکوب ها هفته گـذشـتـه         

اعالم کردند که از سوريـه خـارج مـي            
از طرف ديگر رژيم اسد ناظران      .   شوند

تروريستهـا  " اتحاديه را به همسويي با      
متهم کـرده   "   و مداخله در امور سوريه    

و خواهان خروج آنهـا از سـوريـه شـده              
در واکنش به موضع رژيـم اسـد،         .   بود

وزراي خــارجــه اتــحــاديــه عــرب در              
نشستـي اعـالم کـردنـد کـه خـواسـت                
خارج شـدن نـاظـران را بـررسـي مـي                 

دولــت عــربســتــان و بــرخــي          .   کــنــنــد 
ــد کــه                 ــودن ــرده ب کشــورهــا اعــالم ک

. ناظرانشـان را خـارج خـواهـنـد کـرد              
اواســط ايــن هــفــتــه بــعــد از چــنــديــن           
نشست اتحاديه عـرب، دوبـاره سـران           
اين اتـحـاديـه تصـمـيـم گـرفـتـنـد کـه                    
ماموريت ناظران را بـراي مـدت يـک            

در هـمـيـن حـال         .   ماه تمديد نـمـايـنـد       
سازمان ملل نيز از اين اقدام اتحاديـه        

نـکـتـه جـالـب در          .   عرب استقبال کرد  
اين مورد عقب نشيني اتحاديه عـرب       
از طرح قبلـي اش مـبـنـي بـر کـنـاره                  
گــيــري اســد  و واگــذاري قــدرت بــه               

اسد رسمـا اعـالم کـرد        .   معاون او بود  
که اين کـار را نـخـواهـد کـرد و اگـر                    
نــاظــران خــواهــان مــانــدن در ســوريــه         

مـداخلـه و تـعـيـن          " هستند، بـايـد از        
ــا حــکــومــت         خــودداري "   تــکــلــيــف ب

به نظر ميـرسـد کـه اتـحـاديـه             .   نمايند
عـرب فــعــال از ايــن خـواســت عــقــب             

دولتهاي روسيه و چـيـن      .   نشسته است 
اعالم کرده اند که با هر گونه مـداخلـه          
نظامي در سوريه و تحريم ايـن کشـور          
مخالفت کرده و اگر قطعنـامـه اي در         
شوراي امنيت در اين باره ارائه شـود،      

 .آن را وتو خواهند کرد
اواخر هفـتـه گـذشـتـه مـخـالـفـان                
حکومت سوريه آخرين آمـار و ارقـام           
مربوط بـه کشـتـه شـدگـان را اعـالم                 

 نفر در   ۶۵۲۲بنابر اين اخبار    .   کردند
از ايـن  .    ماه گذشته کشته شده اند  ۱۰

 نفر نظاميان جـداشـده از         ۶۹۸تعداد  
ارتش بودند که از تيراندازي بـه مـردم          

 نفر کودک و    ۴۴۶خودداري کرده اند،    
در هـمـيـن      .    نفر زن مي بـاشـنـد     ۳۰۵

رابطه سايت اينترنتـي مـخـالـفـان کـه             
امر جمع آوري اطالعات را دنبال مي       
کنـد اعـالم کـرده اسـت کـه از آغـاز                   
اعتراضات مردم بر عليه حکومت از       

 نـفــر    ۴۰۰۰ده مـاه پـيـش بـيــش از               
هـمـچـنـيـن از آغـاز           .   مفقود شده انـد    

ماموريت ناظران اتـحـاديـه عـرب از            
 تـا کـنـون        ۲۰۱۱ دسامبـر سـال       ۲۳

 نفر در سـرکـوبـهـاي رژيـم جـان               ۸۳۱
اين در حالي   .   خود را از دست داده اند     

است که بر اساس گزارشات نيـروهـاي        
 هـزار نـفـر در ده          ۲۰مخالف بيش از    

 .ماه گذشته دستگير شده اند
 

سالگر انقالب و : مصر
اعتراضات در ميدان 

 !التحرير
اين هفته سالگـرد آغـاز انـقـالب            

 مـاه ژانـويـه سـال         ٢٥مصر بود که از  
گذشته شـروع شـد و بـه سـرنـگـونـي                  

بـه هـمـيـن       .   حسني مبارک انـجـامـيـد      
مناسبت از اوايـل هـفـتـه جـوانـان بـا                
صدور بيانيه هايي از مـردم خـواسـتـه           
بودند کـه در گـرامـيـداشـت روزهـاي               
انقالب و بـراي رسـيـدن بـه خـواسـت                 
هايشان  از روز دوشـنـبـه دوبـاره در                 

در پـاسـخ     .  ميدان تحرير تجمع نمايند 
به اين فراخوان از اواخر روز دوشـنـبـه            
صدها هـزار نـفـر در مـيـدان تـحـريـر                  

و تجمعات ادامـه    .   قاهره تجمع کردند  
مــيــدان تــحــريــر دوبــاره حــال و          .   دارد

هواي روزهاي آغاز انـقـالب مصـر را           
بعد از گذشت يکسال از انقالب      .   دارد

مصر بيشتر مردم مصر معتقدند کـه        
چـيــز زيــادي عــوض نشــده  و تــنـهــا               
اوضاع به نفـع جـريـانـات اسـالمـگـرا              

بسياري از مردم از   . بهبود يافته است 
پيروزي اسـالمـگـرايـان و دسـت بـاال              
پيدا کردن اين جريـانـات در رقـم زدن             
آينده سياست در مصـرنـگـران بـوده،             
خـواهـان ادامـه انـقـالب، مـبـارزه بـا                 
فساد و سرکوب دولت نطامـيـان مـي          

اعتراضات و تجمعـات مـردم       .   باشند
در واکـنـش بـه        .   در قاهره ادامـه دارد     

اين اعتراضات ژنرال طنطاوي رئـيـس       
ــون               ــزي ــوي ــل ــظــامــيــان در ت شــوراي ن
حکومتي ظاهر شده و اعالم کـرد کـه          
قانون وضعيت فوق العاده را لغو کرده       

فقط در برخورد بـه اراذل       " و اين قانون    
در هـمـيـن      .   ادامه مي يـابـد    "   و اوباش 

حال ديده بان حقـوق بشـر بـا انـتـشـار                
گزارشي از وضعيت آزاديهاي سياسي      
: و حقوق بشر در مصـر گـفـتـه اسـت               

ارتش مصر در سال گذشته بـا تـوسـل           
بــه زور مــعــتــرضــان را ســرکــوب، و             

. بازداشت شدگان شکنجه کـرده اسـت     
ديده بان حقوق بشـر در گـزارش خـود             

در يکسال گذشته بيـش از       :   مي گويد 
 هزار غيرنظامي در دادگـاهـهـاي         ۱۲

نظامي محاکمه شده اند که بـيـش از           
کل آمار افراد محاکمه شـده در طـول           

  .سي سال حکومت مبارک است
 !ليبي،اعتراض بر عليه دولت

در يک ماهه اخير اعتراضاتي در       
شهرهاي مضراته و بنغـازي بـرعـلـيـه           

ايـن  .   دولت ليبي در جريان بوده اسـت       

هفته مـردم دراعـتـراض بـه تـرکـيـب                
دولت موقت، عدم عملي شـدن وعـده         
هاي دولت و نبود شفافيت سياسي در     
انتخاب مقـامـات دولـتـي، در شـهـر              

. بنـغـازي دسـت بـه تـظـاهـرات زدنـد                
تـظـاهـر کـنـنـدگـان ضـمـن حـملـه بــه                    
ــت خــواهــان                ــر دول ــمــان مــق ســاخــت
پــاســخــگــويــي مــقــامــات دولــت بــه          

مردم خواهـان   .   خواسته هايشان شدند  
شفافيت سياسي و اجراي عدالت مـي       

عصر روز سه شنبه سخنگـوي      .   باشند
دولت موقت اعالم کرد کـه يـکـي از              
معاونان اين دولت که در زمان قذافـي       
در دولــت وي بــود و مــردم خــواهــان             
بــرکــنــاريــش بــودنــد، از مــقــام خــود           

 .استعفاد داده است
ســــازمــــان مــــلــــل از وجــــود             

در "   غـيـرقـانـونـي     " بازداشـتـگـاهـهـاي        
ليبي خبر داده و تائيد کرده اسـت کـه          

شـبـه   " تعداد زيادي بازداشتگاه توسط  
کــه وابســتــه بــه      "   نــظــامــيــان مســلــح   

ارگانهاي دولت ليبي مي باشند، برپـا       
مقامات  سـازمـان مـلـل           .   شده است 

بـه دلـيـل ايـنـکـه دولـت              :   " مي گويند 
موقت ليبي هنوز نتوانسته کامال بـر        
اوضــاع ايــن کشــور مســلــط شــود،             
امکان رسـيـدگـي بـه وضـعـيـت ايـن                 
زنـدانـيــان کـه عـمـدتــا در زنــدانـهــاي               
مخفي به سـر مـي بـرنـد نـيـز وجـود                   

بر اساس ايـن اخـبـار بـيـش از              "   ندارد
ــن                      ۸۰۰۰ ــر در ايــ ــفــ ــزار نــ  هــ

بـازداشــتــگــاهــهــا زنــدانــي بــوده و در          
مقامـات  .   وضعيت بدي بسر مي برند   

دولت ليبي در پاسخ به عدم رسيدگـي        
به وضعيت دستگير شدگان که بـنـابـر         
ادعاي اين دولت از وابسـتـگـان رژيـم            

کـه  :   قذافي مـي بـاشـنـد، گـفـتـه انـد                
امکـان رسـيـدگـي سـريـع بـه پـرونـده                  

ايـن  .   اتهامات اين افراد وجـود نـدارد        
در حــالــي اســت کــه هــفــتــه گــذشــتــه           
سازمانهاي مدافع حقوق بشر خبـر از        
نقض گستـرده حـقـوق شـهـرونـدان در              
کشورهاي مصر، تونس و ليبي داده و    
ابراز نگراني کـرده انـد کـه وضـعـيـت               
دستگيرشدگان، نحـوه دسـتـگـيـري و           
شرايـطـي کـه ايـن زنـدانـيـان در ايـن                   
کشورها در آن بسر مي برند، بيـانـگـر          

بنـا  .   بدتر شدن وضعيت زندانيان است    
به يک گزارش ديـگـر هـفـتـه گـذشـتـه                 
طرفداران قذافي شهرک بني وليد را به       
تصـرف خـود در آوردنــد و جـنــگ و                
درگيري نظامي سختي در اطراف اين      

  . شهرک ادامه دارد
اعتراض به بيکاري : مراکش

 ! جوان٥و خودسوز 
در مراکش اعتراضات جوانان بـر      
عليه دولت و بيکاري گسترده کماکان      

ــه دارد     ــزاري          .   ادامـ ــرگـ ــان بـ از زمـ
انتخابـات در ايـن کشـور، آخـر سـال                

کـه  "   اصـالحـات  "  و وعده هاي   ۲۰۱۱
منجر به قدرت گيري جريان اسـالمـي        
در پارلمـان مـراکـش شـد، وضـعـيـت               
مردم بـدتـر شـده و بـيـکـارسـازيـهـاي                 

بيشتريـن مـيـزان      .   گسترده ادامه دارد  
بيکاري در مـيـان جـوانـان تـحـصـيـل               
کرده است که بيشتر از يـک مـيـلـيـون           
نفر مي باشد  و دولت هيچ برنامه اي          

در همين رابطه از    .   در اين مورد ندارد   
جنبش فارغ التحصيالن " ماهها پيش   

در اعــتــراض بــه       "   بــيــکــار مــراکــش    
سياستهاي اقتصادي و بـيـکـارسـازي         

ايـن  .   گسترده سازمان داده شـده اسـت       
جنبش در شهر ربـاط پـايـتـخـت ايـن               
کشور هر روز برنامه هاي اعـتـراضـي        

در ادامه اعتراضـات    .   بر پا مي نمايد   
هفتگي بر عـلـيـه دولـت و بـيـکـاري                 

 نفر اقـدام بـه خـودسـوري           ۵متاسفانه  
 معترض براي   ۵سه نفر از اين     .   کردند

درمــان ســوخــتــگــي بــه بــيــمــارســتــان        
مــنــتــقــل شــدنــد و گــفــتــه مــي شــود            

. سوختگي دو نفر از آنان جـدي اسـت          
 عضو اين جـنـبـش از دو         ۱۶۰تعداد  

هــفــتــه قــبــل يــک ســاخــتــمــان وزارت          
آمــوزش عــالــي کشــور را در ربــاط،           
پايتخت مراکش، اشغال کرده و اعالم      
کرده اند تا رسيدن به خواسته هـاشـان          

. از اين ساختمان خارج نخواهـنـد شـد        
معتـرضـان خـواهـان پـرداخـت بـيـمـه                
بيکاري و فراهـم آوردن زمـيـنـه هـاي              
اشتغال ميليونها جـوان بـيـکـار مـي             

پــاســخ دولــت اســالمــگــراي      .   بــاشــنــد
مراکش تا کنون حمله به اعـتـراضـات         

  .خياباني جوانان بوده است
علي عبداله صالح به : يمن

 پايان کار خود رسيد
بــا وجــود اعــتــراضــات گســتــرده        
مـردم پــارلــمــان يــمـن در روز شــنــبــه             
گذشته اليحه مصونيت قضايي  علي      
عبداله صالح و همکاران و نـزديـکـان          

او روز بعد يمـن را       .   او را تصويب کرد   
عبداله صالح قبل از خارج     .   ترک گفت 

شدن از يمن در يک سخنراني از مـردم         
خواست او را بـخـاطـر اشـتـبـاهـاتـش               
ببخشند و اعالم کرد کـه بـراي ادامـه          
معالجاتش به آمريکا خواهد رفـت و         

. مجددا بـه يـمـن بـاز خـواهـد گشـت                
ســـازش احـــزاب پـــارلـــمـــانـــي و                  
ميانجـيـگـري و حـمـايـت عـربسـتـان                
عبداله صالح را اميـدوار کـرده اسـت           
که در صورت فروکش کـردن جـنـبـش           
انقالبي مردم يمن مي تواند به قـدرت        

در توافق بين علي عـبـدالـه        .   باز گردد 

 بازتاب هفته
 

 رويدادهاي منطقه در
  يک نگاه

 

 محمد شكوهي   

٥صفحه    



 5 ٤٣٧شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

 ژانـويـه  در         ۲۴روز سه شـنـبـه           
حــالــيــکــه بــيــش از دويســت نــفــر از             
هواداران گارزون  به حمايت از وي در        
ــمــان                ــاخــت ــل درب ورودي س ــقــاب م
دادگستري شهر مادريد تـجـمـع کـرده          

. بودند، اولين جلسه دادگاه آغـاز شـد       
تــظــاهــر کــنــنــدگــان ضــمــن ســر دادن         
شــعــارهــائــي در حــمــايــت از قــاضــي         
بالتاسار گارزون، اسامي و عکسهـاي      
زيــادي از خــويشــاونــدان و نــزديــکــان         
خويش را که در زمان فرانکو کشته يا       
مــفــقــوداالثــر شــده بــودنــد در دســت           

داستان محاکمه اين قـاضـي       .   داشتند
محبوب اسپانيائي که به شجـاعـت و         
ستيزه جوئي شهرت دارد به تالش وي       
براي باز گشودن پرونده جنايات ژنـرال     
فرانکـو ديـکـتـاتـور سـابـق اسـپـانـيـا                  

پيش از اين نـيـز تـالش         .   مربوط است 
وي، از جمله  بـراي مـحـاکـمـه کـردن                
ژنرال  آگوستو پـيـنـوشـه، ديـکـتـاتـور              
شيلي  به جرم جنايت علـيـه بشـريـت،          
همچنين  متهم کردن دولت اسـپـانـيـا          
به تروريسم دولتي در رابطه با جـدائـي         
طلبان باسک  او  را به عنوان چهره اي     
سرشناس مـطـرح کـرد تـا آنـجـا کـه                   
بسياري از نهادهاي حقـوق بشـري در          
اروپــا، وي را نــامــزد جــايــزه صــلــح              

 . نمودند
 تحقيقات اين قاضي نشـان مـي         
دهد که در جنگهاي داخلي اسپانيا و        
بعد از شکسـت نـيـروهـاي آزاديـخـواه              
مــرکــب از ســوســيــالــيــســتــهــا و                  
کمونيستها و ديـگـر نـيـروهـاي ضـد               
فاشيست،  بـيـش از صـد و چـهـارده                 
هزار نفر مفقوداالثر شده وهزاران نـفـر         

. در زندانهاي فرانکو معدوم گرديـدنـد      
قاضي بـالـتـاسـار کـه خـود يـکـي از                  
فعالين و کادرهـاي بـلـنـد مـرتـبـه در               
حزب سوسياليست اسپانيا بود بعد از      
افشـــاي چـــنـــد مـــورد ازاقـــدامـــات          
ــونــي دولــت                مشــکــوک و غــيــر قــان

سوسياليستي  در دهـه هشـتـاد، ايـن            
حزب را تـرک نـمـود وعـده زيـادي از                 
دوستان و همکاران قديمي را بـا خـود          

به موازات کيس مـربـوط      .   دشمن کرد 
" به فـرانـکـو، بـالـتـاسـار گـارزون  در                 

تحقيقات مخفيانه اي با اسـتـفـاده از           
تـوانسـت   "   سيستمهاي اسـتـراق سـمـع       

پرده از رشوه خواريها، اخـتـالـسـهـا و             
اداري ايـن      -فسادهاي عظـيـم مـالـي       

حــزب در قــدرت را  بــردارد کــه بــه                  
رسوائي و يک افتضاح بزرگ سـيـاسـي         
انجاميد و موجب استعفاي  بسـيـاري      
ازمقامات ريز و درشت دولتي و چنـد        

طـرح  .   شـد "   خوزه مـاريـو   " وزير کابينه   
تحقيقاتي وي براي بـررسـي جـنـايـات           
فاشيستهاي اسـپـانـيـا در جـنـگـهـاي              

 به رهبري فرانکـو،     ۳۰داخلي در دهه    
حزب  راستگرا و در قـدرت پـارتـيـدو             

ــوالر  ــوپ را بشــدت    )     حــزب مــردم    ( پ
خشمگين و برآشفته ساخت  تا جـائـي         
که سران اين حزب به کمک همکاران و        
همدستان سابق فرانکو که تعـدادي از        
آنان هنوز زنده اند و در کـريـدورهـاي             
دولت و بعضي از نهادهاي سياسـي و         
اقتصادي  دولـتـي کـمـاکـان صـاحـب              
نفوذند و همچنين سکوت معنـي دار        
حزب سوسياليست، توانسـت قـاضـي        
گارزون را به اتهـام تـحـقـيـقـات غـيـر                
قانوني، رشوه خواري و سوء اسـتـفـاده         
از مقام دادستاني و چند اتهام ديـگـر،        

 .به پاي ميز محاکمه بکشاند
ناظران سياسي براين بـاورنـد کـه          
اين محاکمه، انتقام و تصفيه حسـاب        
سياسـي حـزب راسـتـگـراي پـارتـيـدو               
وهمچنين ترس ايـن حـزب از افشـاي            
جناياتي است که تعدادي از اعضـاي         
قديمي اين حزب در آن دسـت داشـتـه            

حزب مردم در اوايل دهه هشـتـاد        .   اند
ميالدي و بوسيله تعدادي از اعضـاي        

و )   پ  -آ(   سابق  حزب  اتحاد مـردم         
هواداران و دستيـاران سـابـق فـرانـکـو             

بعد از مرگ فـرانـکـو        .   تشکيل گرديد 
 قانـونـي در اسـپـانـيـا            ۱۹۷۷در سال   

وضع شد که طبق آن هر گونه کنکاش        
و تحقيق در مورد دوران ديکـتـاتـوري         
فرانکو ممنوع بوده و متخلفين طـبـق        
قانون مجازات خواهند گرديد، هـمـان      
قانوني که بالتاسار گارزوني متهم بـه        

 . عدول و نقض آن گرديده است
سازمان ديده بانان  حـقـوق بشـر،           
عفو بين الـمـلـل و چـنـديـن سـازمـان                 

ونهاد بين المللي، مـحـاکـمـه قـاضـي            
بالتاسار را بشدت محکوم کرده وآنـرا      
حمله اي جدي به حـقـوق جـهـانشـمـول             
انساني دانسته و از دولـت اسـپـانـيـا               
خواسته اند تا با پـايـان دادن بـه ايـن                
افتضاح سياسي و منحل نـمـودن ايـن       
دادگاه، به حقوق و قوانين بين الملـلـي       

 را مـلـغـي    ۱۹۷۷پايبند بوده و قانون     
 . نمايد

ــهــت و اضــطــراب                  ــان ب ــي در م
جهاني، بخاطر انگيزه سـازمـان دادن         
چنين دادگاهي وعـاقـبـت سـرنـوشـت            
آقاي بالتاسار گارزون،  بـيـسـت و دو             
نفر از شـاهـدان زنـده جـنـايـات دوران               
فرانکو براي اولين بار حاضر شده انـد         
که در دادگاه شرکت کنند وبـه نـفـع و             
در تائيد مدارک قاضي بالتاسار زبـان        
به سخن گشوده و قاضي محـبـوبشـان         
را از ايـن دسـيـسـه سـيـاسـي نـجـات                   

شـايـد کسـي نـتـوانـد نـتـيـجـه                 .   دهند
جلسات دادگـاه را بـدرسـتـي  پـيـش                 
بيني کند اما خوشبيني هـاي زيـادي         

 شاهد عيني بوجود    ۲۲بويژه با آمدن    
هـوگـو   " نقل قولي از آقاي      .   آمده است 

سخنگوي سازمان عـفـو بـيـن ا           "  رلوا
لملل حقيقت مستتـر در ايـن سـيـرک             
سياسي را بهتر از هر کسي تـوانسـتـه           

بنظر مي رسـد     :     " باشد  بازگوئي کند   
جستجو براي يافتن حـقـيـقـت، دسـت           
يافتن به عدالت و تالش بـراي جـبـران           
جنايات گذشته، اينک در ايـن دادگـاه           

اسپانيـا  .   به گروگان گذاشته شده است    
بايد از اين افتضاح سـيـاسـي فـاصـلـه             
بگيرد و وظيفه دارد با جنايات علـيـه         
بشريت طبق قوانين بين المللي رفتـار       

  ".*   کند
ناسيوناليسم از نوع  

 !سينمايي
 ياشار سهندي

" جدايـي نـادر از سـيـمـيـن            "   فيلم  
ساخته اصغر فرهادي نامزد دريـافـت        
دو جايزه اسکار شده يکـي در بـخـش             
فيلمهاي غير انگليسي زبان و ديـگـر          

. بهترين فيلـمـنـامـه غـيـر اقـتـبـاسـي               
احتمال اينکه اين فيـلـم بـرنـده جـايـزه              

و اگـر    .   اسکار گردد بسيار زياد اسـت     
کـلـکـسـيـون جـوايـز          " اينگـونـه گـردد        

ايـن  .   تکميل ميـگـردد   "   سينماي ايران 
فيلم قبال جايزه گلدن گلوب را بـرده و        
نيز خرس طاليي جشنـواره بـرلـيـن را            
دريافت کرده و در جاهاي ديگر تقديـر        

" منتقدين سيـنـمـا    " شده و مورد توجه     
وقتي که فيلم بـرنـده     .   قرار گرفته است  

جايزه گلدن گلوب گرديـد، گـزارشـگـر          
پشت ميکروفن از فـرط خـوشـحـالـي            
جيغ کشيد، البته گزارشـگـر سـيـمـاي           
جمهوري اسالمي نه، بلکه گـزارشـگـر        

من و "   يکي از شبکه هاي ماهواره اي 
که مستقيـمـا مـراسـم را گـزارش             "   تو

يـکـي مـثـل سـلـحـشـور کـه                .   ميکرد
سينما را فاحشه خانه ميداند حـالـش         

احـمـدي نـژاد بـه تـعـزيـه              .   خراب شـد   
چسبيد و گفت اين ديگر جايزه اسکار       
! نمي خواهـد و مـال خـودمـان اسـت              

خيلي از هنر پيشگان سينـمـاي ايـران          
اشک شوق ريختند، معاونت سينمـاي      
وزارت ارشاد بهانه يافـت کـه تـبـريـک           
بــگــويــد و يــک جــورهــايــي از دســت             

چـون  .   اندرکاران سينما دلجويي کـنـد      
ايــن اتــفــاق در اوج درگــيــري وزارت            

خـانـه   " ارشاد با سينـمـاگـران بـود کـه              
. را مـنـحـل اعـالم کـرده بـود             "   سينما

البته عباس کيارسـتـمـي کـه تـا ايـن               
زمان در قـبـال آن هـمـه سـر و صـدا                    
پيرامون انحالل خانه سينمـا سـکـوت         

گـوشـزد کـرد      "   مسئوليـن " کرده بود به    
و توصيه ! "   که ببينيد ما چقدر خوبيم" 

! " سينما مـهـربـان تـر بـاشـنـد            " کرد با   
البته کيارستمي يادش رفتـه بـود کـه            

و خـالقـيـت بـا هـم جـور               "   مهربـانـي  " 
اين خشونت سـانسـور اسـت         " نيستند  

اين گـفـتـه      " که خالقيت ايجاد ميکند 
 .شخص ايشان است

در مورد فيلم نمي خـواهـيـم وارد          
تا آنجايي که به مسـايـل       (   بحث شويم 

کوچکـتـر از آنـم        " فني برميگردد بنده  
در مـورد    . . . . ! "   که چيزي بگـويـم امـا       

داستان فيلم هم ايـنـجـا و االن شـايـد               
اما جايزه گلدن گلوب    ! )   وقتش نيست 

و نامزدي اسکار اين فيـلـم بـهـانـه اي              
بـرخـي هـا      "   رگ غيرت ايراني  " شده تا   

ببينيد چقدر ايـران    : "   بجنبد و بگويند    
نـگـاه کـنـيـد        .   سربلند و نازنـيـن اسـت      

بـا  )   کارگـردان فـيـلـم      (   اصغر فرهادي   
تماشا .   يک جمله اش دنيا را تکان داد      

خاک بر سـر     .   کنيد اوباما تبريک گفت   

زنده بـاد ايـران بـا          .   جمهوري اسالمي 
ايـران دوبـاره شـد سـمـبـل             ! "   فرهـنـگ  

در "   ايـام کـهـن     " فرهنگ که از هـمـان         
تارک بشريت ميدرخشيده و حـاال در          
شخص آقاي فرهادي و فـيـلـم جـدايـي            

. نادر از سيمين تـجـلـي يـافـتـه اسـت               
معلوم شد همه مشکـالت از ايـنـجـا            
ناشي ميشود که جمهوري اسالمي به      
فکر ايرانيت ايران نـيـسـت، و گـر نـه                
مردم شکم گرسنه را تحمل ميکننـد،       
اصال دردشان اين مسايل نيـسـت کـه          
روز بروز کمرشان بيشتر تـا مـيـشـود،           
بلکه همين که نام ايـران  بـدرخشـد و              
نام ايران با احمدي نژاد تداعـي نشـود          
بلکه با جمله فرهادي شنـاخـتـه گـردد           

ــافــي اســت      ــا ديــگــر             .   ک و مــردم ب
مشکالت يک جـورهـايـي کـنـار مـي             

خالصه ايـن فـيـلـم و جـوايـز آن                .   آيند
بهانه اي شده تا ناسيوناليـسـم ايـرانـي        
سرو صدايي راه بـيـنـدازد و مـنـتـظـر                
اعالم نهايي برندگان اسکـار نشـسـتـه          

 .تا حسابي مانور دهد
نکته جـالـب در ايـن مـيـان ايـن                 

" بـرخـي هــا    " اسـت کـه مــا بـارهـا از               
آقا مسئلـه را سـيـاسـي         :   "   شنيديم که 

اما شاهد هستيم هميـن بـرخـي      "   نکن
ها به وقتش شناگـران بسـيـار قـابـلـي              

کـافـي اسـت يـک وجـب آب              .   هستند
ببينند چنان شلپ و شـلـوپـي راه مـي             
اندازند گويي در وسط اقيانوس دارنـد       

مـا بـه عـنـوان يـک            . "   شنا مـيـکـنـنـد      
در قــبــال يــک     "   ايـرانــي شــاد هســتــيــم     

، اسـم رمـزي اسـت          " فرهنگي" مراسم  
بــراي تــبــلــيــغ يــکــي از خشــن تــريــن            
ايدئولوژيها، که ميخواهد سر بـه تـن          

نباشد جز ايراني، الـبـتـه      "   ملتي" هيچ  
جـايـزه سـيـنـمـايـي          !   باز نه هر ايـرانـي      

بهانه اي شده که به هـمـه مـردم دنـيـا             
بگويند ما از همه شما سر هستـيـم و           
به مردم ايـران هـم پـيـغـام داده شـود                  
شکم گـرسـنـه بـه جـاي خـودش امـا                   

بسيار مـهـم     "   ايران سر بلند  " سربلندي  
 !تر است

 

 بازتاب هفته

 شهاب بهرامي 

 
محاکمه  بالتاسار 

 گارزون

...رويدادهاي منطقه در يك نگاه  

صالح و احـزاب پـارلـمـانـي بـه او و                   
همکارانش مصـونـيـت قضـايـي داده           
شد و همه احزاب توافق کـردنـد تـا از         
انتخاب معاون عبداله صالح بعـنـوان       

امـا در    .   جانشين او حمايت نـمـايـنـد        
روز يکشنبه ده ها هزار نفـر از مـردم            
يمن به خيابانها ريـخـتـه و خـواسـتـار            
دستگيري و محاکمه عـلـي عـبـدالـه            
صالح و همکارانش بخاطـر بـيـش از           

اين تظاهـرات  .   سه دهه جنايت، شدند 
ها نشان داد که رئيس جمهور فـراري          
نمي تواند بـدون سـرکـوب و کشـتـار               
اميدي به بـازگشـت بـه يـمـن داشـتـه                
باشد و خواست مردم يمـن فـرا تـر از              
جابجا شدن عبداله صـالـح بـا يـکـي              
ديگر از دست اندرکاران رژيـم حـاکـم            

 .*است

٤از صفحه    
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 ژانويه سالـگـرد انـقـالب        ٢٥روز  
به اين مـنـاسـبـت صـدهـا           .   مصر بود 

هزار نفر از مردم مصر در شـهـرهـاي           
مختلف از قـاهـره تـا اسـكـنـدريـه و                 
ديگر شهرها در مـيـدان الـتـحـريـر و               

ايــن .   مــيــاديــن اصــلــي جــمــع شــدنــد      
صدها هزار مردم در سالگرد انقـالب       
مصر جمع شدند، تا ادامه انقالبشـان       

اين را در سـخـنـرانـي         .   را اعالم كنند 
هـا و گـفـتـه هـاي جـوانـانـي كـه در                      
التحرير جمع بودند و ميكروفونها بـه        
سمتـشـان گـرفـتـه مـيـشـد، آشـكـارا                 
شنيديم  و در رسانه هاي جهاني نـيـز           

اكـنـون نـيـز       .   وسيعا انعكـاس يـافـت      
باقي ماندن مـردم مصـر در مـيـدان             
التحرير بعد از دو روز و تاكيدشان بـر         
خــواســت جــامــعــه اي ســكــوالر و              
انساني، به روشـنـي بـر صـحـت ايـن               

 . تاكيد ميگذاردگفته 
بدين ترتيب در سالگـرد انـقـالب         
مصر در حاليكه دولت نظامي حاكـم       
ميخـواسـت بـا دادن رنـگ جشـن و                
شادي، بازگشت اوضـاع بـه شـرايـط            
عادي را به نمايش بگذارد، مـردم در         
التحرير و دهها شهـر ديـگـر وسـيـعـا              
جمع شـدنـد و  خـواسـتـار بـركـنـاري                  
فوري دولت نظامي طنطاوي شدند و       

در .   از ادامه انقالبشان سخن گـفـتـنـد      
اين ميان جريانات اسالمـي نـيـز كـه            
ظاهرا دو سوم كرسي ها را از آن خود         
ــد،  مــردم را بــه صــبــر و                     كــرده ان
گراميداشت اين پـيـروزي و انـتـظـار             
تشكيل پارلمـان و دمـوكـراسـي فـرا             

 .ميخواندند
اما واقعيت اوضـاع از چـه قـرار            
است؟ روي كار آوردن دولت نـظـامـي          
طنطاوي، بعد از سرنـگـونـي مـبـارك           
طرح مهندسي شده دولت هاي غـرب     
و حاکمين مصر در مـقـابـل انـقـالب             

در پــنــاه ايــن دولــت و            .   مــردم بــود   
ــزاري             ــرگ ــايــش راه ب ــه ــگــري ــوب ســرك

بـديـن   .   انتخابات مجلس فـراهـم شـد       
ترتيب در نبود جريان چـپـي كـه افـق              
روشني در مقابل انقالب مـردم قـرار          
دهد و ناآمادگـي جـريـانـات چـپ  و                
راديكال كه بتواند مـهـر خـود را بـر                
سير اوضاع و تـحـوالت بـزنـد، و در               
نــتــيــجــه در دل ســردرگــمــي مــردم،             
انتخاباتي برگزار شد كه انقالبـيـون و         

م کـردنـد    يسکوالر ها و چپها آنرا تحر     
و در نـتـيـجـه اسـالمـي هـا دو سـوم                   

امـا  .   کرسی ها را نصيب خود کـردنـد   
جامعه مصر قطبي تر از آنسـت كـه            

. كار بسادگي ايـنـجـا فـيـصـلـه يـابـد               
انـقــالب مــردم مصــر عــلـيــه فــقـر و              
نابرابري و براي داشـتـن جـامـعـه اي              
آزاد و انساني بود و از هـمـن فـرداي              
روزي كه دولت طنطاوي را روي كـار          

. آوردنــد مــقــابلــه مــردم شــروع شــد          
انقالبيون يعني جوانان و بسـيـاري از         
کارگران و زنان و بخشهاي مـخـتـلـف          
مردم مقابلش ايستادند و گفتـنـد تـا          

خواسـتـهـايشـان پـاسـخ نـگـيـرد، بـه                 
.  اعتراضاتشان خاتمه نخـواهـنـد داد       

نگاهي به اتفاقات يكسال گـذشـتـه و       
آنچه كـه جـوانـان و مـردم مصـر در                  
همين دو روز در التحرير بيان كردنـد،        
به روشني ايـن واقـعـيـات  را نشـان                 

در اين يكسال مردم و بـويـژه        .   ميدهد
جوانان مصر بارها و بارها در ميـدان        
التحرير جـمـع شـدنـد و بـا خـواسـت                 
بركناري دولـت نـظـامـي حـاكـم، بـا                
خواست يك جامعه سكوالر و آزاد بـه        
روشني بر ادامـه انـقـالبشـان تـاکـيـد              

اعــتــراضــاتــي گســتــرده كــه      .   کــردنــد
اخــبــارش تــحــت عــنــوان  بــازگشــت         
مجدد مـردم مصـر بـه الـتـحـريـر و                   

. انقالب دوم انعكاس جـهـانـي يـافـت          
در اين يكسال ما شاهد شكل گـيـري         
دهها تشكل و سازمان كارگري و نيز        
گسترده ترين اعتـصـابـات در مـيـان            
كارگران  و بخش هاي مختلف حقوق       
بگير جامعه عـلـيـه نـظـم مـوجـود و                

. بــراي يــك زنــدگــي انســانــي بــوديــم          
. اعتراضاتي كه آنرا بي نظير خواندند     

در اين يكسال همچـنـيـن مـا شـاهـد              
جلوي صحنه آمدن جنبـش آزادي زن         
عليه قوانين ارتجاعي اسالمـي و بـا         
خواست يك جامـعـه آزاد و در خـور              

جــنــبــشــي عــظــيــم و      .   انســان بــوديــم  
گسترده كه عـلـيـا الـمـهـدي سـمـبـل                 

دختر جواني كـه بـا انـتـشـار            .     آنست
تصاوير برهنه اش بر فيس بوك خـود،      
در برابر بـه تـقـال درآمـدن جـريـانـات                
ارتجاعي اسالمي و به جـلـو كشـيـده           
شدن قوانين ارتجاعي شان و فشار بر       
روي زنان بخاطر حـجـاب و رعـايـت             

اين كار عليا در   .  اين قوانين، ايستاد 
جـريـانـات اسـالمـي        .   دنيا صدا كـرد    

مرتجع فتواي قتلـش را دادنـد و در             
مقابل دور اين حركت عليا  جـنـبـش           
اعتراضي زنان و مردان آزاديخواه در       

زنان به خـيـابـان       .   خيابان شكل گرفت  
آمدند و حـمـايـت خـود را از عـلـيـا                   

كـمـپـيـن در دفـاع از            .   اعالم داشتند 
. عليا در سطح جهـان شـكـل گـرفـت            

عليا با اينكار در واقع سكوالر بـودن        
و جوهر راديكال انقالب مردمـي كـه         
شعارش نان، آزادي، كرامت انسـانـي        

نشـان داد    .   بود را به نمايش گـذاشـت     
كه در همه كشورهاي اسالمي و آنجا       
كه حتي ذره اي خبر از جنب و جـوش         
جريانات ارتجاعي اسالمي در مـيـان    
باشد، زنانه بودن انقالب يك خصـلـت        

. مهم  مبـارزات مـردم خـواهـد بـود             
عليا با ايـن كـارش در واقـع جـواب                
رجز خواني هاي جريانات ارتـجـاعـي         
اسالمي و همراهي مديـاي غـرب بـا           
آنــان را داد و فــريــاد آزاديــخــواهــي             
جوانان و مردم مصر را بـه صـدا در               

ايـن  .   صدايي كـه جـهـانـي شـد           .   آورد
اتفاق بطور واقـعـي از يـكـسـو بـراي               
جريانات اسـالمـي و جـريـانـي چـون               

اخوان المسلمـيـن و از سـويـي بـراي               
بلندگوهاي تبليغاتي غرب كه  تالش      
ميكنند، آنچه كه به اسم انـتـخـابـات           
در اين كشور برگـزار شـد را بـه اسـم                
پيروزي اسالميون و خواست انـقـالب       
 . مردم قلمداد كنند، يك شكست بود

بنابراين اكـنـون در يـكـسـالـگـي             
انقالب مردم مصر، نگاهي بـه آنـچـه          
در اين يكسال گذشت و تحوالتي كـه         
امروز در مصـر شـاهـدش هسـتـيـم،              
نگاهي به الـتـحـريـر و فـريـاد ادامـه                 
انقالب از سوي جـوانـان مصـر ، بـه               
روشني نشان ميدهد، كه عمر و دوام        
همه اين پيروزي ها براي اسالميون و     
جــريــانــات راســت ارتــجــاعــي چــقــدر       

ــان مصــر          .   گــذراســت مــردم و جــوان
مدتهاست كه كل اين ارتجـاع و ايـن           
بيحقوقي و نـابـرابـري را بـه چـالـش                 

خصوصا در دل تـحـوالت      .   كشيده اند 
جهاني و گسترش جنـبـشـي جـهـانـي            
عليه نظم موجود، اينبـار ايـن مصـر           
است كه از اين جنبـش جـهـانـي ضـد           

.  كاپيتاليستي الهـام خـواهـد گـرفـت          
 .* انقالب مصر ادامه دارد

 
 يكسال بعد از انقالب مصر
 

 شهال دانشفر 

آرزو يک دختر جوان ساکن آلـمـان         
بود او آنگونه کـه هـمـکـالـسـي هـا و                 
مدرسه اش در يک نامه توضـيـح داده          

 يک دختر فعال پرشور و مـنـتـقـد            ،اند
آلماني بود که روش زندگيش فرقي بـا        

او از يـک      .   دوستان آلماني اش نداشت   
خـانــواده يــزيـدي بــود و بـدلــيـل نــوع               

 نوع تفکر و رفتارش همـواره       ،لباسش
در خــانــه مــورد اذيــت و آزار قــرار                 

 .ميگرفت
آرزو بعدا با دوست پسر آلمانـيـش    
در يک خانه زندگي ميکرد و از دسـت         

 .خانواده اش فراري شده بود
 کومـانـدوي   ۲۰۱۱ نوامبر ۱روز  

قــتــل آرزو مــتــشــکــل از بــرادران و               
 او را با تهديد اسـلـحـه از            ،خواهرش  

خانه مشترک با دوست پسرش بـيـرون         
آورده و در محلي دورتر از شهر محـل         

ــه قــتــل                  ــواده او را ب ســکــونــت خــان
چنين بود که آرزو گم شـد و         .   رساندند

اکنون در .   پليس دربدر به دنبال او بود   
ژانويه پـلـيـس جسـد آرزو را               ۱۹روز  

پيدا کرده و اعالم کرد که او در هـمـان           
 نوامبر با شليک گلوله به سرش       ۱روز  

هـمـسـايـگـان از        .   به قتل رسيده اسـت    
اينکه آرزو با چند نـفـر بـه زور سـوار                
ماشين شده و يک مـاشـيـن ديـگـر بـا               
تعداد ديگـري از افـراد خـانـواده ايـن               

 حـرف    ،ماشين را همراهي ميکـردنـد     
و هــمــه شــواهــد حــاکــي از          .   زده انــد  

اينست که يک قتل ناموسي در قـلـب          
 .آلمان اتفاق افتاده است

اين هفتادمين قتل نـامـوسـي در         
 .آلمان در ده سال گذشته است

سراپ چليلي مسئـول سـازمـانـي         
که به قـربـانـيـان کـمـک            "   پري"   به اسم   

ميکند ميگويد سازمان ما در آلمـان       
 ۵۰زن و دخـتـر و               ۵۵۰هم اکنـون     

مرد را که همه از خـانـواده مسـلـمـان              
 کمک ميکند و بيشتر اينـهـا        ،هستند

تحـت فشـار هسـتـنـد کـه بـه ازدواج                  
اجباري تن دهند و بـراي فـرار از ايـن              

سـراپ  .   واقعه به ما پـنـاه مـي آورنـد            
چليلـي مـيـگـويـد کـه خـانـواده هـاي                  
يزيدي با سـازمـان دادن يـک شـبـکـه                
ــراري را                    ــان ف ــران و زن ــت ــزرگ دخ ب
شناسـايـي کـرده و آنـهـا را بـه قـتـل                     

در اين مصاحبه چليلي از      .   ميرسانند
براي يافتـن   "   ک  . ک. پ"   کمک سازمان   

قربانيان حرف مـيـزنـد و آنـرا بشـدت              
 .محکوم ميکند

 مارس به اين مـنـاسـبـت       ٢١روز  
در شهر درتموند در محل زندگي آرزو       

مـارشـي   "   پـري "   به فراخوان سـازمـان        
ــا شــد كــه در آن                      ــر پ اعــتــراضــي ب
نمايندگاني از کميته بين المللي عليه      
سنگسار و کـمـيـتـه عـلـيـه اعـدام در                 

 سـالـه و       ۱۸گراميداشت يـاد آرزوي       
اعتراض بـه قـتـل نـامـوسـي شـرکـت                

با انتشار گزارش اين مراسم     .     داشتند
خبرش در انترناسونال شماره آتي درج       

 .  خواهد شد
*** 

ــاتــوق                بــه هــمــيــن مــنــاســت  پ
فرانكفـورت نـيـز طـي اطـالعـيـه اي                

 ژانويـه خـود      ٢٨برنامه هفتگي  روز       
را به موضوع قتلهاي ناموسي و علل       
آن، قربانيان اين جنايات چـه كسـانـي           

هستند و چگونه ميشود با آن مبـارزه        
اين برنامه  .   كرد، اختصاص داده است   

 ژآنويه خواهد  ٢٨ شب   ٨ تا   ٦ساعت  
اطالعات مربوط به اين برنامه    .       بود

 .به قرار زير است
دانشگاه فرانـکـفـورت ،       :   آدرس پاتوق 

 ساختمان آستا طبقه اول
 مسئول پاتوق محمد امين کمانگر

 :تلفن تماس
 01772765335 

 قتل ناموسي در آلمان
  ساله قرباني ناموس پرستي و ارتجاع شد۱۸ اين بار آرزو اوزمن 
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

تنها چـيـزي کـه بـدسـت آورديـم               " 
رژيم همان رژيم اسـت و        .   آگاهي است 

بـجـاي   .   فقط مهره ها عوض شده انـد       
مبارک مـا ارتـش را داريـم و بـجـاي                 

مــا )   حــزب مــبــارک     "   ( پــي.   دي. ان" 
حزب اخـوان    "   ( حزب عدالت و آزادي   " 

را داريـم کـه از ارتـش            )   المـسـلـمـيـن     
مـا مـي دانـيـم کـه            .   حمايت ميکـنـد   

واقعا مـوفـق    .   فساد چقدر عميق است   
نشده ايم به ريشه هاي آن برسيـم، امـا         

 ." عليه اش مبارزه ميکنيم
اين اظهارات يک بالگنويس جوان    
مصــري در گــفــتــگــو بــا تــلــويــزيــون            

مناسبت اين گفـتـگـو    . است" الجزيره" 
اجتماع عظيم چـنـد صـدهـزار نـفـري              

در "     الــتــحــريــر " ديــروز در  مــيــدان           
مــردم .   سـالــگــرد انــقــالب مصــر بــود       

حــاضــر در مــيــدان خــواهــان پــايــان             
حکومت نظاميان و محاکمه سران آن      

بـعـالوه بـخـش وسـيـعـي از              .   هستـنـد  

اجتماع کنندگان التـحـريـر بصـراحـت           
ــکــراســي و                  ــه دم ــد ک ــردن اعــالم ک
انتخابات اخير که مـنـجـر بـه قـدرت              
گيري اسالمي هـا در پـارلـمـان شـده               
است نـمـي تـوانـد بـه خـواسـتـه هـاي                   

بدين ترتيب  .     انقالبي آنان پاسخ گويد   
حــتــي رســانــه هــاي بــورژوازي اعــالم         
ميکنند که يکـسـال پـس از انـقـالب              
مصــر، انــقــالب ديــگــري بــه مــراتــب         
عميق تر و راديکالتـر در حـال وقـوع              

انقالبي که حکومت نظاميان و     .   است
نــيــروهــاي اســالمــي و ضــدانــقــالب          
بورژوايي را مسـتـقـيـمـا هـدف قـرار                

 .  ميدهد
در همين گفتـگـوي مـورد اشـاره            
نماينده اخوان الـمـسـلـمـيـن در بـرابـر                
وبالگنويس جوان مصري کـه آنـهـا را           
جزو ضد انقالب ناميد و هشـدار داد          
که بزودي انقالب از آنها عبور خواهـد     

کرد، کامال در موضع ضعف و دفـاع         
خبري از اعتماد بـه نـفـس         .   افتاده بود 

ناشي از کـرسـي هـايـي            -قابل انتظار 
که اخوان المسـلـمـيـن در انـتـخـابـات               

جـز ايـنـکـه بـا          .   اخير برده است، نبود   
عصبانيت بحـث را حـقـوقـي کـنـد و                

حرفـي بـراي     "   اينها اتهام است"بگويد  
امـا مـهـمـتـر،  وقـتـي              . گفتن نداشت 

چنين جدال ها و کشمکش هايي خود        
را بـه ايـن روشـنـي بـه  رسـانـه هـاي                      
بورژوازي تحميل ميـکـنـد نشـانـه اي            
است که در صحن جامـعـه و مـبـارزه             
ــتــر و                ــق ــحــوالت عــمــي ــاتــي ت ــق طــب
راديکالتري في الحال صورت گـرفـتـه        

 . است
عکس العمـل شـوراي نـيـروهـاي           
مسلح مصر در شب سالگرد انـقـالب        
مصر نيز به نوبه خود نشان ميداد کـه         

. در مصـر اوضـاع از چـه قـرار اسـت                
قانون وضـعـيـت فـوق        " ژنرال طنطاوي   

که ابزار جنايت چنـديـن نسـل        "     العاده
از ديکتاتورهـاي مصـر در سـرکـوب            
خونين و وحشيانه مردم بوده اسـت را       

يعـنـي اعـالم کـرد         .   کرد"   الغاء" مثال  
ديـگـر   "   اراذل و اوبـاش     " جز در مـورد      

اين نشـان مـيـداد کـه          !   اجرا نمي شود  
جناب ژنرال تا چه حد متوجه است که       
مـــردم آنـــهـــا را هـــمـــانـــنـــد هـــمـــه              
ديــکــتــاتــورهــاي ســابــق مــيــدانــنــد و        
ميخواست ژست فاصله از آنها بگيرد      
اما در عيـن حـال بـا شـرط مسـخـره                 

نشـان داد کـه نـمـي           "   اراذل و اوبـاش    " 
بعالوه طنطاوي نشـان داد کـه          .   تواند

مانند بشار اسد و صالح علي و ديگر        
ديکتـاتـورهـاي کشـورهـاي عـربـي و              
ساير نقـاط دنـيـا بـه بـيـمـاري عـالج                  
ناپذير احمق حساب کردن مردم دچـار       

 .است
اگر همين چند نگاه را کـنـار هـم             
بگذاريم تصوير روشنتري از کل صـف      
آرايــي جــامــعــه مصــر در ســالــگــرد            

در يکسو .  انقالب بدست خواهيم آورد 
ژنرال هاي ارتش حافظ نظـام مـبـارک           

که صد البته مورد حمايـت غـرب و          ( 
بــعــالوه )   بــوژوازي جــهــانــي هســتــنــد     

اســالمـــي هـــا، پـــارلــمـــان، ســـراب            
به خانه بـرويـد مـا راي           " دمکراسي و   

در ســوي ديــگــر     .   قــرار دارد  "     آورديــم
انقالب، تظاهرات هاي عظيم مـيـدان       
التـحـريـر، اعـتـصـابـات و مـبـارزات                

که پس از انقالب رشد کمي      ( کارگري  
و مـردمـي  صـف          )   و کيـفـي داشـتـه       

کشــيــده انــد کــه از کــل ايــن اوضــاع             
را "   ريشـه فسـاد    " بيزارند و ميخواهند   

بعبارت ديگر، انقالب مصـر   .   درآورند
پس از يکسال بيش از پيش بـه جـدال           
دو طــبــقــه اصــلــي جــامــعــه يــعــنــي             

. تبديل ميشـود "  بورژواها و پرولترها" 
اردوي سرمايه، حفظ وضـع مـوجـود،         
سرکوب، آزادي قالبي و انقـيـاد بشـر،          
در برابر اردوي کار، اعتـراض بـه ايـن            
جهان وارونه، آزادي واقعـي و رهـايـي           

و ايـن   .   بشر در برابر هم قرار گرفته اند      
عـلـيـرغـم     .   فقط حکايت مصر نيسـت    

همه تفاوت هاي محلي، اين حکـايـت        
ايران و تـونـس و يـونـان و فـرانسـه و                   

. آمريکا و روسيه و کـل جـهـان اسـت             
پيروزي پايدار و همه جانبه انقالب در       
مصر در گرو پيروزي ايـن اردوي دوم           
است و بنوبه خود تکيـه گـاهـي بـراي             
پيشروي و پيروزي آن در هـمـه جـهـان             

 ! زنده باد انقالب مصر. است
 )*٢٠١٢ ژانويه ٢٦(

 
: مصر، سالگرد انقالب
 !زنده باد انقالب

 

 مصطفي صابر   

 کشـور    ٢٧وزيران امـور خـارجـه         
عضـو اتــحــاديــه اروپــا روز دوشــنــبــه          
ضمن نشستـي در بـروکسـل، بـر سـر               
تحريم خريد نفت و فرآورده هاي نفتـي         

بـر پـايـه      .   از ايران به تـوافـق رسـيـدنـد           
مصوبات اتحاديه اروپـايـي، خـريـد و           
انــجــام مــعــامــالت نــفــتــي بــا ايــران            
مــتــوقــف و آن دســتــه از کشــورهــاي           
عضو که هنوز قراردادهايي بـا ايـران          
دارند، مي بايست تا اول مـاه ژوئـيـه             

 .سال جاري به تمام آنها پايان دهند
 در هــمــيــن روز آمــريــکــا بــانــک          
تجارت ايران را به ليست تحريم هـاي          
بانکي تاکنوني اش اضافه کـرد و بـه            
فاصله چنـديـن سـاعـت قـبـل از ايـن                 

آبراهـام  "تصميمات نيز، ناو هواپيمابر  
 هواپيما را   ٨٠که توان حمل "  لينکلن

دارد و چندين شـنـاور جـنـگـي ديـگـر               
.   " ناتو به خـلـيـج فـارس بـازگشـتـنـد               

وزير دفاع بـريـتـانـيـا،        "   فيليپ هاموند 
بــازگشــت ايــن نــاوهــا و شــنــاورهــاي          

بـراي  "   حاوي پيامي روشـن    " جنگي را   
ايـن  " ايران توصيف کرده و اضافه کرد       

کشور براي مقابله بـا هـرگـونـه اقـدام              

احتـمـالـي ايـران بـراي بسـتـن تـنـگـه                   
هرمز، نيروي نظامي بيشتري بـه ايـن         

 ". منطقه اعزام مي کند
، سخنگـوي   " رامين مهمانپرست " 

وزارت امور خارجه ايـران، قـبـال ايـن             
تحريم ها را غـيـرمـمـکـن دانسـتـه و                

دنيا در دراز مدت به انرژي      " گفته بود   
نياز دارد و اين نشاندهنده غيرممکـن   

پـس از    " .   بودن تحريم نفتي ايران است    
مـحـسـن    " نشست بـروکسـل اسـت کـه          

، مـديـر امـور بـيـن الـمـلـل                 " قمصري
شرکت ملي نفـت ايـران مـدعـي مـي             

خريداران عـمـده نـفـت ايـران           " شود که   
کشورهـاي آسـيـايـي هسـتـنـد و ايـن                 
شــرکــت بســادگــي مــي تــوانــد بــراي           
مشتـريـان اروپـايـي خـود جـايـگـزيـن                

ــد   ــاب ــي ــان      " و   "   ب ــالحــي ــي ف ــر "   عــل وزي
اطالعات دولت هاشمي رفسـنـجـانـي        

قـبـل از     " حاکمان را فرا مي خواند تـا         
اجرايي شدن تحريم ها، صدور نفت را        

امـام جـمـعـه اي در           " !   متوقف کـنـنـد    
ي " برکـت " کرمانشاه نيز تحريم نفت را      

براي انقالب و نـظـام خـوانـده اسـت و               

غير از اينها، هنوز مـقـامـات عـالـي            
رتبه مذهبي واکـنـشـي بـه اقـدامـات             
غــرب نشــان نــداده انــد و مــي تــوان              
مدعي شد احضار سفير دانمارک نـيـز        
باصطالح در اعتراض به تحريـم هـاي         
اتحاديه اروپا، اقدامي کـامـال از سـر           

سکوتـي  .   استيصال و درماندگي است  
مرگبار از جانب بيت ولي فقيه و تمام        
سرداران و فرمـانـدهـانـش از تـبـعـات              

. تاکنوني تحريم خريد نفت بوده اسـت       
سکوتي مرگبار و معنادار در واکنش      
به وضعيتي که براي خود درست کرده       
اند و معلوم نيست کدام ديـوانـگـي و            
توحش ديگر را قرار است از از درون           

آن .   اين شـرايـط از خـود بـروز دهـنـد               
ناظران و تحليلگرانـي کـه خـوشـبـيـن             
ترند، از وضعيت پيش آمـده بـعـنـوان          

ديـگـري نـام مـي         "   جام زهـر   " نوشيدن  
برند و دوراهي سـرنـوشـت سـازي کـه              
خود خـامـنـه اي در فـراهـم آوردنـش                

خامنـه  .   نقش درجه اول را داشته است     
اي يا مي بايست جامعه و مـمـلـکـت            
را به درون جنگي خانمانسوز بکشانـد       
و يا بايد به اشتباه خود اعتراف کـنـد           

در بـرابـر     .   را سـر بـکـشـد      "   جام زهر" و  
غربي ها کوتاه بيايد و بـاصـطـالح بـر            

 . سر ميز مذاکره برگردد
تنش و بي ثباتي در کل اقـتـصـاد        
و بازار ارز، تورم و افزايش ناگهانـي و          

چندين برابر قيمت ها و مـردمـي کـه            
در خيابانها براي خريـد دالر و سـکـه             
صــف کشــيــده انــد و در يــک کــالم،               
جــامــعــه اي نــاراضــي کــه خــفــقــان و           
سرکوب از سر و کولش باال مي رود،          
هــمــه و هــمــه از نــتــايــج عــمــيــق تــر              
وضعيت جديدي است کـه جـامـعـه و             
مردم معترض و مترصـد ايـران و در            
سوي ديگر، سياستمداراني مذهبي و    

سـکـوت   " مجنون با آن مواجـه انـد و            
حـاکـمـيـن دزد و آدمـکـش             "   مرگـبـار  

ايــران، در واقــع، نــاشــي از تــرس و                
وحشت تمام اين مقـامـات از نـتـايـج             
عميق تر اجتماعي اسـت کـه تـحـريـم             
هاي اقتصادي در شرايط حاضـر مـي         

 . تواند سبب شود
روشــن اســت کــه فشــار فــوري و            
مستقيـم ايـن تـحـريـمـهـاي گسـتـرده                
ــردوش مــردم مــحــروم             اقــتــصــادي ب

و تنها راه خـالص شـدن     .   جامعه است 
از اين فشار به زير کشيدن حکـومـتـي        
است که نه فقط مستـقـيـمـا سـرکـوب           
ميکند و ميچـاپـد و کـارگـران را بـه                
زندان مي اندازد، بلکه بـه دولـتـهـا و              
قدرتهاي بورژوايي در گـوشـه و کـنـار            
جهان نيـز بـهـانـه مـيـدهـد کـه فشـار                   
تحريم و خطر جنگ را باالي سر مردم    

حقيقـت ايـنـسـت کـه اگـر             .   نگه دارند 
مردم آماده بـاشـنـد، مـي تـوانـنـد آن                

ضربه قطعي تر را به کـل ايـن بسـاط              
تــوحــش و خــونــريــزي وارد آورنــد و              
جامعه ايـران، امـروز بـيـشـتـر از هـر                 
زماني مستعد تعيين تکليف بـا کـل         
ايــن بســاط مــفــتــخــوري و تــروريســم         
اسالمي است که سـي سـال اسـت از              
خونريزي، کشتار، دروغ و شـيـادي و           
باال کشيدن پول هاي مردم تغذيه مـي     

 . کند
خامنه اي از   "   جام زهر " بايد گفت   

" جـام زهـر    " جنسي بسيار متفاوت از      
شـرايـطـي کـه       !   خميني برخوردار است  

امروز خامنه اي با آن مواجه است، به        
هيچ روي شباهتي بـه شـرايـط زمـان             
حکمراني خميني که به مدد سـرکـوب     
ها و اعدام ها و پي ريزي تبعيض هـا           
و بيحـقـوقـي هـا قصـد داشـت نـظـام                  

. اســالمــي را ثــبــات بــخــشــد، نــدارد         
جامعه ايران از آن پس هـيـچـگـاه آرام            
نگرفت و امروز، نـوشـيـدن جـام زهـر              
ديگري کمترين چيزي است که از ايـن         

. مهلکه نصيب خامنه اي خواهد شـد      
روشن است که راه خالصي از هر نـوع          
جنگ، تروريسم، بمب و سالح هسـتـه        
اي، پــايــان دادن بــه عــمــر نــنــگــيــن              
حکومت اسـالمـي در ايـران بـقـدرت             

 !*انقالب مردم است

 
خامنه اي و " جام زهر"

 !خميني" جام زهر"

 

 هادي وقفي
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!نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی  

روز سوم بهمـن نـاو هـواپـيـمـابـر              
آمريکايي آبراهام لينکلـن بـه اتـفـاق           
چند کشتي ديـگـر از جـملـه دو نـاو                 
جنگي فـرانسـوي و بـريـتـانـيـائـي از                
تنگه هرمز عبور کرده و وارد خـلـيـج           

پس از مـانـور نـظـامـي           .   فارس شدند 
يک ماه قبل جـمـهـوري اسـالمـي در              
درياي عـمـان و خـلـيـج فـارس رژيـم                 
هشدار داده بود، که ايـن نـاو هـا بـه                

اما همانـطـور    .   خليج فارس برنگردند  
که پيش بيني مي شد، اين هشدار را        
کســي جــدي نــگــرفــت و حــکــومــت           
اسالمي هم ترجـيـح داد کـه در ايـن               

اما ادعـاي بسـتـن        .   باره سکوت کند  
تنگه هرمز هـر چـنـد کـه يـک بـازي                  
سياسي از جانب جمـهـوري اسـالمـي          
بود اما نتايج مشخـص خـود را هـم             

ايـن تـهـديـد تـوانسـت           .   بدنبال داشت 
قيمت نفت را باال ببرد که براي صادر        
کنندگان بزرگ نفت همـچـون  دولـت           
هاي روسيـه، عـربسـتـان، جـمـهـوري             
اســالمــي و دالالن و شــرکــت هــاي             
بزرگ نفتي سود هـاي کـالن بـدنـبـال             

هر چند ميزان ايـن سـودهـاي         .   داشت
در مقايسه با حجم معامـالت بـزرگ         
اسلـحـه اي کـه در هـمـيـن يـک مـاه                     
گذشته و به بهانه بحران در مـنـطـقـه             

. انجام گرفت، ناچيز بنظـر مـي رسـد          
 مـيـلـيـارد دالري فـروش          ۶۰قرارداد  

انواع اسلحه و هواپيماهاي جنگي بـه       
عــربســتــان ســعــودي و فــروش يــک             
سيستم ضـد مـوشـک پـيـشـرفـتـه بـه                 
امارات توسط آمريکا از جـملـه ايـن           

حـتـي دولـت فـوق         .   معامالت بودنـد  
دست راستي اسرائيل هـم کـه تـحـت             
فشار اعتراضات مردم قول داده بـود       
که از بودجه نظامي بکاهـد، فـرصـت       

 ۶۰۰را مناسب دانست تا بـيـش از           
ميليون دالر به بودجه نظامي کشـور        

افزايش بودجه اي کـه بـه        .   اضافه کند 
قيمت افزايش ماليات هـا و کـاهـش           
بيشـتـر خـدمـات اجـتـمـاعـي مـردم                 
اسرائيل و فشار و سـرکـوب بـيـشـتـر              

 . مردم فلسطين تمام خواهد شد
مانور نظامي جمهوري اسـالمـي      
و تهديدات نتـوانسـت مـانـعـي بـراي             

وزراي امـور    .   تشديد تحريم هـا شـود     
خارجه کشورهاي اروپـايـي روز سـوم          
بهمن به توافـق رسـيـدنـد کـه دارايـي               

هاي بانک مرکزي را در اروپا مسدود       
کرده و از اول ژوئيه به خريـد نـفـت از              

ايـن تصـمـيـم هـر          .   ايران پايان دهـنـد    
چند موجب باالتر رفتن قيمـت نـفـت          
شده و برخي کشـورهـاي اروپـايـي از             
جمله يونان را تحت فشـار قـرار مـي             
دهد، اما بخاطـر بـحـران اقـتـصـادي             
ميزان مصرف نفت نسبت به سه سال        
قبل کاهش يافتـه و عـربسـتـان قـول              
داده است که شـيـرهـاي نـفـت را بـاز                
کرده و جاي خالي نـفـت ايـران را در               

حتي دولت روسـيـه هـم        .   بازار پر کند  
عليرغم اعالم مخـالـفـت بـا تـحـريـم              
هاي اعمال شده در مـورد جـمـهـوري           
اسالمي، نمي تواند از داشـتـن سـهـم           
بيشتر در بازار فروش نـفـت آنـهـم بـه             

تـحـريـم    .   قيمت باالتر خشنود نبـاشـد     
خريد نفت فشار اقتصادي زيـادي بـه          

هـر چـنـد مـيـزان          .   رژيم خـواهـد آورد     
 ۱۸فروش نفت ايران به اروپا تقريـبـا          

درصد از ميزان فروش نفـت ايـران را           
تشکيل مي دهد اما رژيم بيشـتـريـن         
حجم ارز و اجناس داراي تکـنـولـوژي         
پيشرفته را از اين محل تامـيـن مـي           

معامـالت رژيـم بـا دولـتـهـاي             .   کند
چين، هند يا ترکيه از طريق پـايـاپـاي        
و بصورت دريافـت اجـنـاس عـمـدتـا             

بـا  .   غير اساسي صـورت مـي گـيـرد           
توجه به مذاکرات جاري دولـت هـاي          
عربستان و چين و فشار دولـت هـاي           
آمريکا و اروپـايـي بـه شـرکـت هـاي                
چيني و هندي اين امکان وجود دارد        
که حتي اين کشور هـا هـم بـه جـمـع                 
تحريم کنندگـان مسـتـقـيـم يـا غـيـر                

 . مستقيم خريد نفت ايران بپيوندند
همزمان با انجام مانور نظامي و      
تهديد بستن تنگه هرمز رژيـم دسـت          
به تـالش زد تـا مـذاکـرات بـا گـروه                  

 بر سر پروژه هستـه اي خـود را         ۵+۱
اين مذاکـرات بـخـاطـر        .   از سر بگيرد  

اينکه جمهوري اسالمي اعـالم کـرده         
بود که بر سر پـروژه هسـتـه اي خـود                
مـذاکــره نــخــواهــد کـرد بــلــکــه بــراي           

جـهـان بـه گـفـتـگـو            "   تامين امنـيـت  " 
خواهد نشست، به بـن بسـت رسـيـده             

اين اقدام رژيم بيشتر مي تـوانـد        .   بود
بخاطر وقت خريدن، سر دوانـدن گـروه         

 و  استفاده از اختـالف نـظـرات           ۵+۱
در بين اعضـاي ايـن گـروه بـراي کـم                

دولـت  .   کردن فشار تحريم هـا، بـاشـد        

آمريکا اعالم کرده اسـت کـه بسـتـن             
تنگه هرمز خط قرمزي اسـت کـه آن          

بسته شدن اين   .   را تحمل نخواهد کرد   
تنگه قبل بـيـش از هـمـه جـمـهـوري                 
اسالمي را در معرض خطر قرار داده        
و شريان اصلي اقتصادي آن را قـطـع           

با افزايش فشار تـحـريـم        .   خواهد کرد 
هــا، جــدي بــودن تــهــديــد نــظــامــي            
آمــريــکــا، عــمــيــق تــر شــدن بــحــران           
اقتصادي، بـاال گـرفـتـن اخـتـالفـات              
درون نظام و از همه مهمتر رويارويـي        
با آتشفشان نفرت مردم، به نظـر مـي          
رسد دستيابـي بـه سـالح هسـتـه اي                
تنها گزينه اي است که مي تـوانـد بـه          
جمهوري اسالمي احساس قدرتـمـنـد        
بودن و ادامه نقش خود بـعـنـوان يـک             

. نيروي تروريستي در منطقه را بدهـد      
بعيد بنظر مي رسـد کـه دولـت هـاي            

 اين موقـعـيـت جـمـهـوري           ۱+۵گروه  
اسالمي را درک نکـرده بـاشـنـد، امـا             
ادامه اين بازي مـوش و گـربـه بـراي               

. آنها هم مي تواند خـوشـايـنـد بـاشـد            
نوسان هاي قيمـت نـفـت، گـرم شـدن              
بازار فروش اسلـحـه و نـگـاه داشـتـن               
ــه                 ــطــق شــبــح جــنــگ روي ســر مــن
خاورميانه مي تواند روي بحران هاي      
عــمــيــق ســيــاســي و اقــتــصــادي کــه          
دامنگير سرمايه داري جهانـي اسـت        
سايه بيندازد و بهانه منـاسـبـي بـراي           
عقب راندن و کـنـتـرل اعـتـراضـات و            
تشديد فشار هاي اقتصادي به مـردم        

 .هر کدام از کشورها باشد
در ايران هم تهديد جـنـگ اثـرات         
خود را بويژه در زمـيـنـه اقـتـصـادي               

در زماني کـمـتـر از         .   نشان داده است  
يک ماه نرخ دالر و سکه طال بيـش از          

 درصد افزايش يـافـت کـه تـاثـيـر            ۶۰
مستقيم خود را بـر تـمـام کـاالهـاي               

نـقـش دولـت       .   مصرفي مردم گذاشـت   
بعنوان تنها منبع فروشنده ارز و طـال    
در باال بردن قيمـت هـا قـابـل انـکـار               

در حالي که باند احـمـدي نـژاد           .   نبود
تالش دارند خود را خواهان مذاکرات      
با آمريکا و غرب نشان دهند و کاسه        
کوزه تحريم و تورم سـرسـام آور را بـر            
سر رهبر و مجلس بشـکـنـنـد، بـانـد               
خامنه اي دست به حمله متقابـل زده         
و شريعتمداري سخنگوي غير رسمـي      
بيت رهبري، دولت را در بـاال رفـتـن             
قيمت ها مـقـصـر اعـالم کـرد و در                 

 دي بــه افــراد        ۵روزنــامــه کــيــهــان       
شـرايـط   :   " متوهـمـي اشـاره کـرد کـه           

کــنــونــي کشــور را بــا دوران شــعــب            

ابيطالب مقايسه مي کنند و راه برون       
رفت از آن را، گشودن باب مذاکره بـا          

اشــاره او بــه     " .   آمــريــکــا مــي دانــنــد     
بهمني رئيس بانک مرکزي و هـمـکـار       

در داخـل کشـور      " احمدي نژاد بود که     
به ايجاد يک فضاي کاذب از افـزايـش       

دســت زده انــد تــا ايــن          "   قــيــمــت هــا  
را پـيـامـد    "   افزايش جهشي قيمت ها" 

غـالمـرضـا    .   تحريم ها اعـالم کـنـنـد        
مصباحي مقـدم عضـو کـمـيـسـيـون             
اقتصادي مجلس اسالمي هم دولـت       
را متهم اصل افزايش قيـمـت طـال و            

در مقابل اين حمـالت  .   ارز اعالم کرد 
 بهمن در سخنراني    ۶احمدي نژاد روز    

خود در شهر کرمان گراني سکه و ارز        
بانک مـرکـزي، دالل هـا،         " را به گردن    

سياسيون، برخي دستگاه ها و بـرخـي        
 ."خبرگزاريها انداخت

آنچه کـه در پـس جـنـجـال هـاي                
بستن تـنـگـه هـرمـز، جـنـگ، پـروژه                
هسته اي و تحريم ها کـمـتـر مـطـرح              
مي شود مصايـبـي اسـت کـه مـردم              
کشورهاي مـخـتـلـف و بـويـژه مـردم               

نــقــض .   ايــران گــرفــتــار آن هســتــنــد         
 مـيـلـيـون       ۷۰ابتدائي تـريـن حـقـوق          

انسان تحت سلطه حکومت اسـالمـي       
تنها چيـزي اسـت کـه در مـذاکـرات               
سيـاسـي و تـوافـقـات دولـت هـا بـه                   

افـزايـش سـرکـوب       .   حساب نمـي آيـد     
اختناق، گراني سرسام آور و دو بـرابـر          
شدن قيمت اجناس  به فاصله کـمـتـر           
از شش ماه کمترين نتيجـه سـيـاسـت           
هاي جنايـتـبـار جـمـهـوري اسـالمـي              

بار اصلي تحريمهاي اقتصادي    .   است
نيز بر دوش مردم محروم ايـران اسـت          
که في الحال زير بار گراني و بيکـاري         

رهـايـي ايـن      .   و فقر مچاله شده انـهـد      
وضعيت در گرو سرنگوني جـمـهـوري        
اسالمي در ايران و پـيـروزي جـنـبـش            

.  درصــد مــردم جــهــان اســت               ۹۹
جنبشي که طليعـه هـاي خـود را در              
چند ماهه اخير پديدار شـده و قصـد            
خود را براي محو نابرابري، سرکـوب،     
استـبـداد، جـنـگ و اقـلـيـت نـاچـيـز                   

 .*حافظان آنها نشان داده است
 

 بهروز مهر آبادي

 گسترش تحريم ها، تهديد هاي توخالي و 
 مذاکرات هسته اي

اعتصاب كارگران پااليشگاه   
 آبادان
 كــارگــر    ٢٥٠٠هــفــتــه گــذشــتــه      

پااليشگاه نفت آبادان در اعتـراض بـه         
 ماه حقوق معوقه خود با تحمـع در          ٦

مقابل درب ورودي پااليشـگـاه دسـت         
مـــديـــريـــت .   بـــه اعـــتـــصـــاب زدنـــد       

پــااليشــگــاه از وحشــت از گســتــرش          
اعتصاب كارگران مجبور به پرداخـت      

  . ماه حقوق كارگران شد٣
دستمزد كارگران كارخانه 
پروفيل ساوه و پروفيل صفا 

 شود پرداخت نمي
 ٧٠٠كارخانه پـروفـيـل سـاوه بـا             

كارگر و كارخانه پروفيل صفا با بيـش        
 مـاه اسـت حـقـوق           ٥ كارگـر     ٥٠٠از  

كارگران .   اند كارگران را پرداخت نكرده 
همچنان از اوضاع كنوني نـاراضـي و         

  .معترض هستند
اعتراض كارگران شركت پايا 

 هور در كرمانشاه 
بر اساس خـبـر رسـيـده بـه حـزب                
كمونيست كارگري، شرکت پايـا هـور        

 هـزار    ٥در کرمانشاه  که اجراي پروژه  
واحدي مسکن مهر در کـرمـانشـاه را          

 مــاه اســت کــه بــه          ٤بــرعــهــده دارد      
کارفرمـاي  .   کارگران حقوق نداده است   

اصلي اين طرح تعاوني مسکن لشکر      
در ايـن  .    کرمانشاه ميباشد  ٨١زرهي  

 نفر کار ميکنند كه ٩٥٠محل حدود 
 نفر مستقيم زير نظر کارفرمـاي       ٤٥٠

 کارگر ديگر هـم  ٥٠٠اطي ميباشد و   
ايـن کـارگـران      .   پيمانکار کار ميکنند  

 دي دسـت    ٢٨ و ٢٧، ٢٦در روزهاي  
به اعتصاب زدند و خواستار پرداخـت       

 دي   ٢٨حقوقشان شدند که ظهر روز        
 بـهـمـن      ١با وعده کـارفـرمـا کـه روز             

حــقــوق كــارگــران پــرداخــت مــيــشــود        
  .کارگران به سر کارشان برگشتند

اعتصاب کارگران شرکت تکاب 
 صنعت در منطقه پارس جنوبي

ــکــاب            ٢٠٠ ــارگــر شــرکــت ت  ك
صنعت در اعتراض به کسري حقوق و      

 ماه دستمزد خـود، از       ٣عدم پرداخت   
 دي دست از کار کشيده و بـا           ٢٤روز  

برپايي تجمع در مقابل اداره مـرکـزي         
مجموعه اجرايـي نـفـت و         " مربوط به   

گاز پارس خواستار افزايـش حـقـوق و           
پرداخت دستـمـزدهـاي مـعـوقـه خـود             

اين اعتـصـاب و تـجـمـع طـي              .   شدند
اي    هاي گذشته نيز بطور متحدانـه       روز

انـد     ادامه داشته و کارگران اعالم کرده  
ها به اعتراضـات      تا رسيدن به خواست   

 .خود را ادامه خواهند داد

  خبر از مبارزات كارگري در ايران٤



 ٤٣٧شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 
 ۱۷,۰۰ الي ۱۴,۰۰ از ساعت ۲۰۱۲ ژانويه  ۲۸شنبه 

 
 ۱۷,۰۰ الي ۱۴,۰۰ از ساعت ۲۰۱۲ فوريه ۲شنبه 

 
 هاپت واخه -مکان؛ مرکز شهر فرانکفورت 

 
 ۰۱۶۳۷۹۰۷۹۴۶تماس؛  

 
 فرانکفورت  -حزب کمونيست کارگري ايران     
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 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

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

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

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

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

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

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

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

بر اساس خـبـر مـنـتـشـر شـده از                
سوي کميته هماهنگي براي كمـك بـه       
ايجاد تشكلهـاي كـاررگـري، مـهـدي           
فراحي شانديز، معلم و فعال کـارگـري        

 سال حبـس    ٣که به اتهامات واهي به      
تعزيري محکوم شـده بـود حـدود دو             
هفته پيش در زنـدان اويـن و در بـنـد               

 . محبوس شده است٣٥٠
بنا بر اين خبر زندانيان محـبـوس        

 براي تماس بـا خـانـواده          ٣٥٠در بند   
هايشان داراي محدوديتهاي بسيـاري     
هستند و از جمله مهدي شـانـديـز بـه             
جز مالقات هاي کابينـي تـنـهـا حـق             

دارد در ماه يک مرتبه تلفني و آنـهـم            
به طـور مـحـدود و کـوتـاه مـدت بـا                   

 .خانواده اش صحبت کند
طبق خبر ديگري بدليل قطع گـاز       
در اوين، زندانيان از سرماي شـديـد و          
استفاده از آب سرد بـراي اسـتـحـكـام             
تحت فشار شديدي هستند و بسياري      

. از آنــهــا دچــار بــيــمــاري شــده انــد              
جــمــهــوري اســالمــي بــا قــطــع دارو،          
ممانعت از درمان زندانيـان دربـنـد و           
قــطــع امــكــانــات اولــيــه زيســتــي و            
محدود كردن مالقـاتـهـا تـالش دارد           
زنــدانــيــان را تــحــت فشــار روحــي و            

 . جسمي بيشتري قرار دهد
وسيعا به اين فشـارهـا اعـتـراض          

مهدي شانديز و همـه كـارگـران      .   كنيم
زنداني و زندانيان سياسي بـايـد فـورا           

 .از زندان آزاد شوند
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  ٢٠١٢ ژانويه ٢٧، ٩٠بهمن  ٧

عضـو كـمـيـتـه        ابراهيم زاده   بهنام  
پيگـيـري بـراي ايـجـاد تشـكـل هـاي                  
كارگري، چهـره كـارگـري مـحـبـوب و              
فعال دفاع از حقوق كودك كه بـخـاطـر           
شكنجـه هـنـگـام بـازجـويـي در سـال                 

 از نــاحــيــه پــرده گــوش دچــار           ١٣٨٩
آسيب شده است، اكنون از درد شـديـد          
گــوش و دنــدان رنــج مــيــبــرد، ولــي               
ــجــه او                 ــال ــدان از مــع ــوالن زن مســئ

بنا بر اين گـزارش      .   خودداري ميكنند 
که تـوسـط کـمـیـتـه دفـاع از بـهـنـام                    
ابراهیم زده منتشر شده، در مالقاتـي       
كه بهنام با خانواده خود داشته از درد         
شديد گوش و سر ابراز ناراحتي كرده و   
گفته است كه پزشك زندان به او گـفـتـه       
است تـا پـايـان دوران مـحـكـومـيـت                 
نخواهند گذاشت كه به مراكز درماني      
بيرون از زندان منتقل شود و بـايـد بـا             
هـمــيــن حــال دوران مــحــكـومــيــت را           

و بـديـن تـرتـيـب جـانـيـان              .   سپري كند 

اسالمي با نگاهداشتن بهـنـام در بـي           
درماني و رهـا كـردن او بـا دردهـاي                 
شديد جسماني او را زير شـديـد تـريـن          

همچنين اخـبـار    .   فشارها قرار داده اند   
حاكيست كه بدليل قطع گاز در اويـن          
سرماي سلول هاي زندان و حمام با آب  
ســرد، بــاعــث بــيــمــاري بســيــاري از            

ايـن خـود نـيـز از           .   زندانيان شده است  
جمله فشارهاييست كه بهنام ابـراهـيـم        

 .زاده را نيز آزار و شكنجه ميدهد
بنا بر خبر ديگري از كميته دفـاع         
از بهنام ابراهيم زاده،  مقامات زنـدان      
از بهنام خواسته اند كـه بـا تـوجـه بـه                 
اينكه يك سوم از دوره محكـومـيـتـش         
را طي كرده است از مقامات قضـايـي        

امـا  .   نـمـايـد   "   عفو مشـروط   " تقاضاي  
بهنام در پاسخ اعالم كرده است كـه او          
جرمي مرتكب نشده است كه از کسی       

 .تقاضاي عفو نمايد
 

بهنام ابراهيم زاده كه محـكـوم بـه         
 سال زندان است اكنون بـيـسـتـمـيـن             ٥

 زنـدان    ٣٥٠ماه حبس خود را در بند        
جرم بـهـنـام دفـاع از           .   اوين ميگذراند 

حقوق كارگر، دفاع از حقـوق كـودك و          
 . خواست يك زندگي انساني است

در كنار كميته حمايـت از بـهـنـام            
ابراهيم زاده به اين فشـارهـا اعـتـراض           

صداي اعتراض بهنام در سـطـح    .   كنيم
بهنام ابراهيم زاده بـايـد      .   جهاني باشيم 

همه كـارگـران     .   فورا از زندان آزاد شود    
زنداني و زندانيان سـيـاسـي بـايـد آزاد             

 .شوند
 

  ٢٠١٢ ژانويه ٢٧، ٩٠ بهمن ٧
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 
 ٣٤اطالعيه شماره  

 بيماري بهنام ابراهيم زاده و جلوگيري  از درمان وي

 
 دو آکسيون اعتراضي در حمايت از کارگران زنداني در ايران

 

 
  مهدی شانديز به زندان اوين منتقل شد

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

00447779898968 
 bahram.soroush@gmail.com                    بهرام سروش

 
0044-7852 338334      
http://free-them-now.blogspot.com/p/ 
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وجه مشـتـرک هـمـه مـذاهـب در               
ضديت با زنان  و حقـوق انسـانـيـشـان             

تقريبا کم و بيش همه خشونـت  .     است
به زن را به داليل ناموسي مجاز مـي          

مسحيت تا آنجا کـه تـوسـط      .   شمارند
جنبش هاي حق طلبـانـه مـجـبـور بـه              
عقب نشيني شد از اين خشونـت نـيـز           

ولـي جـنـبـش       .   تا حـدودي زدوده شـد       
اسالم  سياسي  مرتجع و سـيـاه  هـر                
روزه سعي داشته و دارد که  حـملـه بـه         

اسـالم  .   زنان  در دنيا را گسترش دهد        
سياسي  نيمي از جامعه،  يعني زنـان         
را از همه  حقوق برابر و خـواسـتـهـاي              
انسانيـشـان مـحـروم کـرده و زنـدگـي                
وحشتناکي را به آنـهـا تـحـمـيـل مـي               

ايـن فـرهـنـگ عـقـب افـتـاده و                 .   کند
اسالمي  همراه خانواده هاي مـهـاجـر          
به اروپا  نيز رسـيـده اسـت و سـاالنـه                 
قربانياني در اين سر دنيا نـيـز بـه جـا               

 .    ميگذارد 
ده سال از مرگ فاديمه شاهينـدال       

دخـتـري کـه      .   به دست پدرش  گذشـت     
اين بود که مي خواسـت بـا     "   جرمش " 

مردي که خودش انتـخـاب مـي کـنـد             
مسـئلـه   .     زندگي مشترک داشته باشد   

بــه ســادگــي ايــن اســت کــه دخــالــت             
مذهب در زندگي خصوصي انسـانـهـا        

ــاي                   ــذاري ه ــون و ارزش گ ــان ودر ق
مبتني به مذهب  بـزرگـتـريـن عـلـت                
قتل و خشونت و بي حقوقي نسبت بـه        

طــبــق آمــار    .   زنــان و جــوانــان اســت        
 زن سـاالنـه بـه          ٥٠٠٠سازمان ملـل     

داليل ناموس پرستي در دنيا به قـتـل         
آمـار  واقـعـي دهـهـا بـار               .  مي رسند 

سـنـگـسـار  و         .   بزرگتـر از ايـن اسـت         
اعدام رسمي زنـان تـوسـط دولـتـهـاي              
اسالمي بـه دلـيـل خـدشـه دار کـردن                
نرمهاي مذهبي و نامـوس پـرسـتـانـه            

قـتـل   .   در اين گونه  آمار ها نـمـي آيـد         
هايي که  با رجوع به قـانـون کشـور و              
يا قوانين شرعي در کشورهايي  مثل       
ــران، افــغــانســتــان  و عــربســتــان                 اي

اگـر از سـر       .     صـورت مـيـگـيـرد       . . . و  
تحميالت مختلف به زنـدگـي زنـان و           
دختران و پسران نگاه کنيم ابعـاد ايـن          

.  تعرض سر به ميليونها نـفـر مـيـزنـد            
اين امار ابـعـاد مـيـلـيـونـي بـه خـود                   
ميگيرد وقتي  دختران و پسران جـوان        
مجبور به ازواج با کسـي مـي شـونـد             

ميلـيـونـي    .   که خود انتخاب نکرده اند  
است وقتي نمي توانند آنطور کـه مـي         
خواهند لباس بپوشند و بـا دوسـتـان            
خود رفت و آمد داشته بـاشـنـد، نـمـي           
توانند براي سرنـوشـت خـود تصـمـيـم             

در چنين خانوادهايي بايـد بـه        . بگيرند

شرايط کودکان نگاه کـرد کـه شـاهـد             
خشونت هستنـد و روح و روان آنـهـا               

آمار در  .   براي هميشه آسيب مي بيند    
 ميـلـيـونـي      ٩کشور سوئد که کشوري     

 زن   ١٧است نشان مـي دهـد حـدود             
ساالنه توسط مرد خـانـواده بـه قـتـل               

 هزار کـودک     ٢٠٠نزديک به   .   ميرسند
شاهد خشونت  در خانواده هستند  و         

 هزار دختر و پسـر جـوان           ١٠٠حدود  
در زير فشارها و خشونتهاي ناموسـي        

 .   قرار دارند
فاديمه نه اولين و نـه آخـريـن بـود             
ولي او کسي بود که حداقل در کشـور          
سوئد  چشمها را براي ديدن وضعـيـت         
دختران و زنان در خانوادهـاي سـنـتـي           
بــا ارزشــهــاي اســالمــي و نــامــوس             

او فقط قرباني نـبـود      .   پرستانه باز کرد  
او دختـري بـود کـه بـراي تـغـيـيـر در                    
زندگـي کسـانـي در شـرايـط خـودش               
تالش ميکرد و بطور رسمي و عـلـنـي          

قتل او سـوئـد       .   در اين مورد حرف زد    
 ٢٠٠٣را لرزاند و باعث شد  از سـال           

 ميليون کرون براي  کمـک       ٣٣٦دولت  
به جوانان در معرض خطر اختـصـاص        

 نهاد براي مـخـفـي    ٢٥٠امروز .   بدهد
کردن اين جوانان در سوئد ايجاد شـده         

در تمام کشورهاي اسالم زده و   .     است
هرجا که جنـبـش اسـالمـي حضـور و              
نفوذي دارد بايد يک حرکت قدرتـمـنـد         
در دفاع از زندگـي و حـقـوق زنـان بـه                 

بايد توجـه و بـودجـه و           .     جريان بيفتد 
امکانات زيادي براي کـمـک بـه زنـان             

هر کسـي بـايـد        .   اختصاص پيدا کند    
حق داشته باشد براي سرنوشت خود و       
بدن خود تصميم بگيرد و جـامـعـه بـا            

هر کسـي    .   تمام قوا از او حمايت کند     
که دست به خشونت و زور گـويـي بـه              
دختران و پسران براي مـجـبـور کـردن            
آنها به آنچه که نـمـي خـواهـنـد بـزنـد                 
مــجــازات شــود و خــانــه هــاي امــن             
بسياري براي  اين آنها که در مـعـرض          

ايـنـهـا    .   خطر هستند بـوجـود بـيـايـد            
بشــخــي از آن اهــدافــي اســت کــه در             
برنامه حزب کمونيست کارگري پيـش      
بيني شده و فـعـالـيـنـش در گـوشـه و                 

. کنار دنيا براي آن تالش مي کـنـنـد             
فاديمه در سوئد، ندا در ايـران، عـلـيـا            
آن دختر مصري کـه بـدن خـود را بـه                 
نمايش گذاشت و حـاال بـرهـنـه شـدن               
هنرپيشه محبوب ايراني گلشيفـتـه و        
هــزاران هــزاران ديــگــر در کــمــپ                  

بدن مـن،   .   برابرطلبانه زنان قرار دارند 
انتخاب من و فکر من متعلق به مـن       
است و هيچ کس حق دخالت در آن را           

 .    ندارد
 ژانــويــه در ســراســر         ٢١ ديــروز   

سوئد آکسيونها و مراسم هائي  بـراي         
گراميداشت ياد فاديمه شاهـيـنـدال و          
بــر عــلــيــه خشــونــت هــاي نــامــوســي          

در شـهـر مـالـمـو هـم           .     صورت گرفت 

مـراسـمـي در مـيـدان مـرکـزي شـهــر                 
برگزار شد که در آن از طرف نهادها و          
سازمانهاي مختلف سخنراني کـردنـد      
از جمله مريم طاهري از طـرف نـهـاد              

، "   پال و فـاديـمـه را فـرامـوش نـکـن               " 
فريده آرمان از کميتـه دفـاع ازحـقـوق            
زنان، حسـن صـالـحـي از فـدراسـيـون               
پناهندگان ايراني و گونار از سـازمـان       
هومانيستها و بهاره اندرسون  و يـک           
نفر از حـزب سـنـتـر چـنـد سـخـنـران                    
ديگراز زاواياي مخـتـلـف بـه مسـئلـه             
پوشش دادند و کمـبـودهـا و نـواقـض             
کار کـمـک رسـانـي را در ايـن رابـطـه                   

اين مراسـم بـا يـک قـلـب             .   برشمردند  
بزرگ از گل و شمع و عکـس فـاديـمـه         

 . جلوه زيبايي داشت
 

فريده آرمان مسئول کميتـه دفـاع از       ( 
حقوق زنان در مـالـمـو و از فـعـالـيـن                 

)حزب کمونيست كارگري ايران اسـت      
 * 

 
 مـاه ژانـويـه        ۲۵روز چهاشـنـبـه        

مينا احـدي بـه دعـوت دانشـجـويـان               
طرفدار بنياد جـردانـو بـرونـو در ايـن               

در ابـتـدا     .   دانشگـاه سـخـنـرانـي کـرد          
ايلماز آيتن از طرف جمع دانشجـويـان         
آتيست و اومـانـيـسـت بـه حـاضـريـن                
خوشامد گفت و سپس مينا احدي در       
يک سخنرانـي يـکـسـاعـتـه در مـورد               

 فـعـالـيـتـهـاي         ،سازمان اکس مسلـم      
خود عليه اعـدام و سـنـگـسـار و در                  
مورد جنبش اسالمي و سي و دو سال     
حکومت جنايـتـکـار اسـالمـي حـرف            

مــا در ايــران انــقــالبــي       :   او گــفــت  .   زد
کرديم عليه ديکـتـاتـوري شـاه و ضـد              
انقالب اسالمي با سرکوب و حمله بـه        

 در ايران يـک حـکـومـت          ،اين انقالب   
حکومتي که  .   اسالمي بنيان گذاشت    

با زن ستيزي و حمله به زنان حـيـاتـش            
را آغاز کرد و بـا اعـدام و چـوبـه دار                  
نفس کشيد و تا همين امروز و بعد از         
سي و دو سـال نـيـز بـراي مـانـدن بـه                    
جنايت و خونريـزي و اعـدام و زنـدان              

در ايـران    .   او گـفـت    .   تکيه کرده اسـت    
حکومت از دست مـردم يـک روز هـم             

 ،نفس راحت نکشيـد و بـويـژه امـروز            
انــزجــار و نــفــرت عــمــومــي از ايــن               

 بـا    ،حکومت در ايران بيداد ميـکـنـد       
سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي دنـيـا              
خواهد ديد کـه چـه ظـرفـيـت عـظـيـم                 
اجتماعي در ايـران عـلـيـه مـذهـب و                

او .   .   عليه جنبش اسالمي وجود دارد    
در مورد علت تشکيل سازمان اکـس        

جــنــبــش :    گــفــت     ،مســلــم در آلــمــان    
اسالمي و اسالم سياسي در اروپا نـيـز        
فعال است و دولتهاي اروپايي و دولت       
آلمـان بـا زدن اتـيـکـت مسـلـمـان بـر                    
پيشاني ميـلـيـونـهـا نـفـر آنـهـا را دو                   
ــهــاي              ــقــديــم ايــن ســازمــان دســتــي ت
ارتجاعي اسـالمـي کـرده و بـا آنـهـا                 
کنفرانس اسالم تشکيل داده در مورد      
مقدرات ميليونها نفر بـا اسـالمـيـهـا           

اين يک افتضـاح   .   بند و بست ميکنند   
کامل سياسي بـود و سـازمـان اکـس             
مســلــم بــا در دســت گــرفــتــن پــرچــم             

 با دفـاع از    ،جهانشمولي حقوق انسان  
 بـا دفـاع از         ،مذهب نداشتن کودکان  

مدارس بي حـجـاب و عـدم تـدريـس               
مذهب در مدارس و با دفاع از حقـوق         
زنان و دختران جوان ميکوشـد عـلـيـه           
اين سياست راسيستي و مـتـکـي بـر             

مـيـنـا    .   نسبيت فرهنگي عـمـل کـنـد         
: احدي در ادامه سخنراني خود گـفـت        

 ژانـويـه سـالـروز آغـاز يـک              ۲۵امروز  
. انقالب زير و روکننده در مصر اسـت    

هميـن امـرو هـزاران نـفـر در مـيـدان                  
التحرير تجمع کرده و خـواهـان ادامـه           
يافتن انقالب و به نتيـجـه رسـيـدن آن             

من از اول مخالـف  .   وي گفت.   هستند
: کساني بودم که در آلمان ميگفـتـنـد         

انقالب مصر بي فايده اسـت چـرا کـه             
. برنده اين مبارزه اسالميهـا هسـتـنـد         

انقالب در مصـر و تـونـس و ديـگـر                  
.  چهره دنيا را عـوض کـرد         ،کشورها  

مردم معترض در نيويورک و برلـيـن و       
لندن به خيابان رفته و گـفـتـنـد مـا از               

اکنون خيابان يک   .   التحرير ياد گرفتيم  
. فاکتور مهم سياسـي در دنـيـا اسـت            

 کـه    ،اگر به چيزي معـتـرض هسـتـيـم          
 اگر سياستمداران و دولـتـهـا         ،هستيم

 ،گوششان بدهکار اعتراضات نيسـت    
ميتوانيم همه باهم به خيابان رفـتـه و           

با پـاهـاي خـودمـان راي بـدهـيـم کـه                  
مخالف چه چيزي هسـتـيـم و از ايـن               

او در   .   طريق حق خودمان را بـگـيـريـم        
مورد جنبش اسالمي و سـازمـانـهـاي         
اسالمي در مصر و فرصت طـلـبـي و            

 همکاري آنها با نـظـامـيـهـا          ،خشونت
حرف زد و گفت در مصر يک جـنـبـش           

 يــک جــنــبــش قــوي         ،قــوي کــارگــري   
سکوالر و جنبش طرفدار برابري زن و        
مردم وجود دارد که در حـال مـبـارزه             
است و ما بايد از ايـن جـنـبـش دفـاع               

 .کنيم
در بــخــش پــرســش و پــاســخ کــه            
يکساعت ادامه داشت تـعـداد زيـادي         
از حــاضــريــن اظــهــار نــظــر کــرده و               

 .سواالت خود را مطرح کردند
در پايان مـيـنـا احـدي در مـورد              

زانيار مرادي و لقمان پسر عـمـوي او           
کـه هـر دو درزنـدان رجـايــي شـهـر و                   
محکوم به اعدام هستند حـرف زد و           

آخرين حرف زانيار بـا مـن ايـن           :   گفت
بود که تصور کن پسر تـو هسـتـم هـر              
چه ميتواني بکن تا اعدام نشـوم و او           
از جمع حاضرين در جلسه خواست که       
با دست زدن به متن بـيـانـيـه اي راي               
دهند که در آن حکـم اعـدام زانـيـار و               
لقمان مـحـکـوم شـده و دانشـجـويـان                
حاضر در جلسه خواهان آزادي اين دو        

دانشـجـويـان    .   زنداني سياسي شده انـد    
با کف زدن طوالني بـه ايـن خـواسـت              
راي داده و خواهان آزادي فوري زانيـار        

 .و لقمان شدند
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۲ژانويه  ۲۶

 
 و اسالم سياسي" ناموسي"خشونتهاي 
 فريده آرمان

 
 سخنراني مينا احدي در دانشگاه ماينز  آلمان

 حکم اعدام زانيار و لقمان مرادي را  ،دانشجويان دانشگاه ماينز
 . محکوم کرده و خواهان آزادي آنها شدند

 
  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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ــروريســم             ــي و ت ــدرت ــدرق دوران ق
جمهوري اسالمي به پـايـان رسـيـده و             
بساط ننگينش بـزودي تـوسـط مـردم           

 .آزاديخواه برچيده خواهد شد
 ژانــويــه بــه دنــبــال يــک            ١٨روز   

مصاحبه راديويي در شهر گـوتـنـبـرگ         
سوئد فردي به تلفن همراهم زنگ زد و      
به طرز بسيار کثيف و لمپنانه اي مـرا         
به باد فحش و ناسـزا گـرفـت و اعـالم               
کرد که چنانچه دست از فعاليت عليـه        
جمهوري اسالمي برنـداري تـرا حـذف          

 .مي کنيم و تلفن را قطع کرد
ميدانستم که اين اقـدام از طـرف           
ماموران جمهوري اسـالمـي اسـت بـا           
اينهمه در چـنـد روز گـذشـتـه بـه ايـن                  
موضوع زياد فکر کردم و فاکتورهـاي       
سـيــاسـي و شــخــصـي پـيــرامـون ايــن              

تـرديـدي در     .   موضوع را بررسي کـردم    
اين ندارم که اين تهـديـد از مـامـوران             

از راههاي  .   جمهوري اسالمي برميايد  
مختلفي دارم اين مـوضـوع را دنـبـال            
مي کنم بدون اينکه ذره اي از خدمـت         
به مردمي که از دست جنايتـکـاران و          
شکنجه گران رژيم اسالمي فـرار مـي          

 .کنند کوتاه بيايم

من در تمام طول عمر جـمـهـوري          
ــه در                     ــگــام ک ــن ــه آن ه اســالمــي چ
تشکيالت کومله و حزب کمـونـيـسـت         
ايران  بـودم و چـه االن کـه در حـزب                    
کمونيست کارگري ايران و فـدراسـيـون        
سراسري پناهندگان ايـرانـي فـعـالـيـت           
ميکنم عليه حاکـمـيـت نـنـگـيـن ايـن               
رژيم بدون ترديد و بدون وقفـه مـبـارزه            
کــرده ام و االن نــيــز بــا عــزم و اراده                  
بيشتري به فعاليت و مـبـارزه  عـلـيـه              
حــکــومــت اراذل و اوبــاش اســالمــي           

اوبـاشـان جـمـهـوري        .   ادامه مـي دهـم      
اسالمي بايد بـدانـنـد کـه مـن در دل                 
مردم و جامعه اي زندگي ميکـنـم کـه           
اطمينان دارم در مـقـابـل هـر طـرح و                
توطئه اي از سوي  جمهوري اسـالمـي         

 .در کنار من خواهند بود
تهديد و زندان و شکنجه و اعـدام        

و حذف فيزيکي مخالفين جزو ذات و        
خصلت جمـهـوري اسـالمـي در تـمـام              
طول عمر ننگين آن بوده است ولـي بـا       
اين حال، نـه تـنـهـا نـتـوانسـتـه اسـت                   
جامعه را بـه تسـلـيـم وادارد، بـلـکـه                  
ابزارهـاي سـرکـوبـش امـروز مـتـوجـه               

امـروز  .   صفوف خودش نيز شده اسـت      
مــجــلــس و دولــت و دســتــگــاهــهــاي           

قضايي و اطالعاتي و آيـت اهللا هـا و             
امام جمعـه هـا و سـپـاه پـاسـداران و                  
ارگانهاي اصلي حکومت مچ يکديگر   
را مي گيرند، دزديهاي هم را رو مـي           
کنند و در مقابل چشمان مردم به جان        

تــهــديــد فــعــالــيــن     .   هــم مــي افــتــنــد      
اپوزيسيون تنهـا اسـتـيـصـال رژيـم را              
نشان مـيـدهـد و کـمـکـي بـه نـجـات                   

 .آدمکشان نخواهد کرد
به چند دهه فعاليت سياسي خـود        
عليه جمهوري اسالمي و فعاليتي کـه       
در زمينه دفاع از حقوق پـنـاهـنـدگـان            
انجام داده ام افتخار ميکـنـم و تـنـهـا              
پاسخم بـه دسـتـگـاه آدمـکـشـي ايـن                 
حکـومـت، گسـتـرش فـعـالـيـت هـاي                
سيـاسـي ام در فـدراسـيـون سـراسـري                
ــي و در حــزب                  ــران ــان اي ــدگ ــن ــاه ــن پ
 .کمونيست کارگري ايران خواهد بود

زنده بـاد مـبـارزه عـادالنـه مـردم              
ايــران بــراي ســرنــگــونــي حــکــومــت            

 منحوس جمهوري اسالمي
 عبداهللا اسدي

 ٢٠١٢ژانويه  ٢٥

 
 در پاسخ به تهديد اوباشان جمهوري اسالمي

 داود آرا م-١:
 خسرو آرمانيان-٢
 منيژه اتمامي -٣
 )شيرين بهرامي(شادي بهار  -٤
 شاهو پيرخصران -٥
 فواد پارسا  -٦
 نينا تابان -٧
 بهرام جهانبخش  -٨
 پري جاويدان  -٩

 جمال خسروي  -١٠
 بابک خاني  -١١
 مريم صادقي -١٢
 مهين درويش روحاني -١٣
 (حميد برمن(حميد رحيم پور   -١٤
 پدرام رضا زاده  -١٥
 هرمز رها -١٦
 عباس زماني -١٧
 فرهاد زندي  -١٨
 امير زاهدي -١٩
 پريسا سليمي  -٢٠
 سولماز سعيدي  -٢١
 شيرين شمس -٢٢
 شايان شيخي -٢٣
 ناصر شيشه گر -٢٤

 کيا صبري-٢٥
 سوسن صابري-٢٦
 مجيد صندوقدار -٢٧
 نازيال صادقي -٢٨
 )بهمن برمن( داريوش صفا -٢٩
 هستي طاهري -٣

 انديشه عليشاهي -٣١
اسـي  (   اسمـاعـيـل عـلـيـجـانـي             -٣٢

 )برلين 
 مينو فتاحي  -٣٣
 محمود قائدي -٣٤
 ناصر کشکولي -٣٥
 سهيال کياني-٣٦
 (ابولقاسم(سرور کاردار -٣٧
 ريحانه گلي-٣٨
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ليست نمايندگان كنگره هشتم حزب کمونيست 

 کارگري ايران در مرحله انتخابات محلي 
 به ترتيب الفبا

بــوداغــي، مــنــصــور اســانــلــو و عــده           
ديـگـري از فـعـالــيـن کـارگــري يـا در                  
زندانند و يا با وثيقه هاي سنگين آزاد        
شده و خطر دستگيري هر لحظـه آنـهـا           

به اين ليست هـرروز  .   را تهديد ميکند  
بايد بـا تـمـام قـوا بـه              . اضافه ميشود 

دفاع از رهبران کـارگـري بـرخـاسـت و             
جمهوري اسالمي را چنان تحت فشـار       
قــرار داد کــه دســت از ســر فــعــالــيــن             

 . کارگري بردارد
دستگيري و تحت فشار قرار دادن      
و اذيت و آزار فعالين کارگري يک رکن        
هميشگي سـيـاسـت هـاي جـمـهـوري              
اسالمي بوده است، همچنانکه اعـدام       
و شکنجه فعالين سياسي هيچگـاه از        
عملکرد اين حـکـومـت کـنـار نـرفـتـه                

اما در شرايط کنوني جمـهـوري       .   است
اسالمي داليـل ويـژه تـري بـراي ايـن                

. اقدامـات جـنـايـتـکـارانـه خـود دارد              
حمله بيسابقه اي که به سطح معيشت       
کارگـران جـريـان دارد بـدون مـحـدود               
کــردن و دســتــگــيــري و اذيــت و آزار              

. فعالين کارگري غـيـر مـمـکـن اسـت            
جمهوري اسالمي ميداند که اگـر سـه          
ماه دست از سرکوب فعالين کـارگـري         
بــردارد جــنــبــش کــارگــري دســت بــه            

اعتـراضـات و اعـتـصـابـات بـزرگ و                
ــد زد و بســرعــت                  ــواه ــراســري خ س

 . متشکل خواهد شد
تــجــربــه اعــتــراض هــرروزه مــردم        
آزاديــخــواه ســنــنــدج و خــانــواده هــاي         
شريف ساعدپناه و مظفر صالح نيا از        
اعضاي هيئت مـديـره اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايران حاوي درس هاي مهمـي      

از روزي که ايـن    .   براي همه مردم است  
دو فعال محبوب کارگري را دستگـيـر        

. کردند تجمعات اعتراضي شروع شـد    
مردم کوتاه نيامدند و بـاالخـره ارگـان           
هاي سرکوب را مجبور به آزادي آنـهـا         

ارسـال خـبـر بـه سـايـت هـا و                  .   کردند
رسانه ها و پـخـش خـبـر در شـهـر و                     
استقبال پرشور مردم موقع آزادي آنها      
و انداختن حلقه هاي گل به گردن آنـهـا         
گوشه هاي ديگري از فعاليت جـوانـان         
و مردم سنندج در دفـاع از کـارگـران              

تک تک اين اقدامات براي     .   زنداني بود 
آزادي شريف و مظفر ضـروري بـود و            
اين بايد به الگوئي در مـبـارزه مـردم             

 . در سراسر کشور تبديل شود
هرجا جمهوري اسالمي فعالين و      
رهبران کارگران را دستگيـر مـيـکـنـد           
بايد بالفاصله همه را خبر کرد، تجمـع        

کرد، دست به اعتراض زد و رژيـم را             
امـا ايـن يـک        .   وادار به آزادي آنها کرد    

شرط موفقيت ما   .   بخش مساله است  
بايد کرور کرور به    .   در تعرض ما است   

تشکل هاي کارگري پيوست و صـدهـا     
رهبر و فعال جـوان کـارگـري بـه جـلـو                
صحنه بيايند تا جـمـهـوري اسـالمـي            

. هرچه بيشتر در منـگـنـه قـرار گـيـرد             
رهبران کارگري و تشکل هاي کارگري      
متعلق به کارگران و همه مردم محروم      
و زحمتکش و متعلق بـه هـمـه مـردم              

بــايــد در مــقـابــل هــر        .   آزاديـخــواهــنـد  
تعرضي به آنها، هـمـه مـردم را خـبـر                

خـانـواده هـا، مـراکـز کـارگـري،              .   کرد
جوانان و مردم شهر و منطقه و رسـانـه        
ها را بايد مـطـلـع کـرد و بـه حـرکـت                    

بايد به همه مردم توضيح داد       .   درآورد
کــه هــردرجــه آزادي عــمــل فــعــالــيــن           
کارگري به معني يک قـدم مـوفـقـيـت             
براي همه مردم و هـر درجـه سـرکـوب             
اعتراضات کارگري و رهبران کارگـري      

 . ضربه اي به همه مردم است
بيکاري چندين ميليوني، گـرانـي       
و کاهش هرروزه قدرت خريد کـارگـران        
و اکثريت مردم، دستمزدهاي پرداخـت     
نشده و نقـشـه رژيـم بـراي نـپـرداخـتـن                 
يارانه هاي نقدي، جامعه را در آستانـه        

در مـقـابـل،      .   انفجار قـرار داده اسـت        
صــفــوف رژيــم را بــحــران عــمــيــقــي              

 
 ... رهبران کارگري شايسته 

 عبداهللا اسدي 

 

  ! قابل توجه عموم 
آخرين ! قابل توجه عموم

مهلت ثبت نام براي شرکت در 
کنگره حزب کمونيست 

  فوريه است١٠کارگري ايران 
 

کنگره هشتم حـزب کـمـونـيـسـت            
 در يکي از کشورهاي اروپائي   ٢٠١٢کارگري ايران در ماه فوريه      

چـنـانـچـه     .   شرکت در کنگره براي عموم آزاد است      .   برگزار ميشود 
مايل به شرکت در کنگره هستيد، براي ثـبـت نـام بـا آدرس زيـر                     

 ١٠آخرين مهلت ثبت نام براي شرکت در کنـگـره       .   تماس بگيريد 
 .فوريه است

 
Congeress8@gmail.com 

فراگرفته و فشار به فعالين کارگري بر       
متن اسـتـيـصـال و وحشـت رژيـم از                 
خيزش بزرگ کارگران و مردم صـورت       

اين وضعيت وظايف مهمي    .   ميگيرد
بر دوش رهـبـران کـارگـري، بـر دوش               
کارگران کمونـيـسـت و پـيـشـرو و بـر                 
دوش کل بخش پيشرو جـامـعـه قـرار            

بايد خود را براي تحـوالت      .   داده است 
زير و رو کـنـنـده اي کـه در راه اسـت                 

 . آماده کنيم
حزب کمونيست کـارگـري کـلـيـه           
کارگران و خانواده هاي کارگري را بـه         

تالش هرچه بيشـتـر بـراي مـتـشـکـل              
شدن، دفاع جانانه از رهـبـران خـود و            
ايجاد آمادگي براي اعتصابات بزرگ     

ــد           ــخــوان ــرامــي حــزب .   و ســراســري ف
دانشجويان و جوانان، معلمان و زنـان        
و همه مـردم آزاديـخـواه را بـه دفـاع                 
هرچه محکمتر از رهـبـران کـارگـري،           
تشکل هاي کـارگـري و اعـتـراضـات            

 . کارگري فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ ژانويه ٢٦، ١٣٩٠ بهمن ٦

١١صفحه    
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 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

 ٨٨جنبش انقالبي مردم ايران درسال       
به منزله ي حضور تـمـام قـد زنـان در               

و کشتن ندا به دست آدم       .   انقالب بود   
کشان رسوا که رد پاي شـان در تـمـام              
صحنـه هـاي کشـتـار درايـران تـحـت                
حاکميت جمهوري اسالمي ديـده مـي        
شود ، يک بار ديگر نشان داد که بـراي          
ارعاب مردم آزاديخواه ، مي کـوشـنـد         
از زنــان شــروع کــنــنــد تــا درصــورت            
موفقيت، آن را به کل مردم بپا خاسته        
ودرساير عرصه هاي جنبـش،  نـظـيـر            
کارگران ، دانشـجـويـان، مـعـلـمـان ،                

. . . جوانان ، کـودکـان ، پـرسـتـاران و               
ايـن تـرفـنـد از فـرداي            .   تسري دهنـد     

 وبه ويژه ٥٧ بهمن   ٢٢پيروزي انقالب   
 بـه    ٥٧ مـارس سـال        ٨در راهپيمايي   

کار گرفته شد واتفاقا آل احـمـد هـاي             
بعضا امـروز     –پالستيکي و مدافعان    

آنـان در يـک هـمـنـوايـي                   -شرمسار  
مســخــره ورســوا ، مــهــر تــايــيــد بــر              

ندا سمبـل   .   سرکوب جنبش زنان زدند     
زنان برابري طلب وآزاديخـواه و مـدرن          
بود که کشته شدنش بالفاصله اورا بـه         
نماد مبارزه ي سرنگوني طـلـبـانـه در            
ايران تبديل کرده و به سـرعـت تـوفـان             

سرعـت مـعـرفـي       . در دنيا معرفي شد     
ندا بعنوان سمبل و نـمـاد مـبـارزه ي               
زنان با آپارتايد جنسي ، نماد مـبـارزه          
بافقر و فالکت ، نمـاد مـبـارزه بـا بـي             
حقوقي زنان ، نماد مبارزه بـا حـجـاب       

نـمـاد   :   اجباري و چادر ودر يک جـملـه         
مرگ ندا ثابـت کـرد کـه          .   انقالب بود   

مـبــارزات زنــان کــه از هــمـان فــرداي             
 شروع شده بـود ، يـک دم             ٥٧انقالب  

مـرگ نـدا نشـان داد کـه             .   هم نياسود 
رفتارهاي رفـرمـيـسـتـي و مـمـاشـات              
گرايانه ي شيرين عبادي هـا و شـادي           
صدر ها با بـراه انـداخـتـن روش هـاي               
ترميم جويانه و رفو گرانه تحت عنوان       
کمپين يک مـيـلـيـون امضـاء ، شـنـا                 

 .کردن در باتالق است 
کشته شـدن نـدا در خـيـابـان ودر               
کارزاري جدي ، فقط نقاب از روي آدم     
کشان برنداشت که اين نقاب از فـرداي        

 ازچهره ي سران جـمـهـوري        ٥٧انقالب  
اين بار مـاسـک    .   اسالمي برافتاده بود    

از صورت اصالح طلبان حکومـتـي و         
غــيــرحــکــومــتــي کــنــار زده شــد و               

ديـدنـد کـه امـيـدي بـه             "   کمپيـنـيـان      " 
هـرچـنـد بـا       .   اصالح حکومت نـيـسـت     

سرکوب و ارعاب و تجاوز و برپاکـردن        
کــهــريــزک و داغ و درفــش و دار                       

توانستند جنبش انـقـالبـي را مـوقـتـا             
خاموش کنند، اما اين آتشفشـان سـر         
از خاورميانه و افريقـا وبـلـکـه سـر از               

در .       بخش عظيـمـي از دنـيـا درآورد           
مصر و تونس و ليبي و يمن و سـوريـه            
اگرچه زني به قد و قـامـت نـدا ظـاهـر               
نشد ، اما بودند زناني که پـا بـه پـاي            
مردان در تسخير ميدان هاي التحريـر       

. نقش فعال ايفا کردند . . .   و مرواريد و  
اما بنا به شرايط و مقتضيات بـومـي         
و اقليمي اين کشورها ، شکل ديگـري        
از حضور زنـان بـه مـنـصـه ي ظـهـور                 

آن گاه که ارتجاع و جريانـات  .   نشست  
عقب مانده در مصر درصدد برآمدنـد       
تا مشـارکـت زنـان رادر اعـتـراضـات              
خياباني و عـلـنـي ، کـم رنـگ جـلـوه                   
دهند ، به هتک حرمت و تـوهـيـن بـه               

دسـت  . . .   زنان و تـهـديـد بـه تـجـاوز و              
اين جا بود که عليا مـاجـده در          .   زدند  

مصر، بعنوان اعتـراض بـه تـبـعـيـض             
جــنــســيــتــي و مــبــارزه بــا ارتــجــاع و            
برخورد قرون وسطايي با زنان،شـکـلـي        
ازمبارزه را پيدا کرد وخودش را برهنه       
نمود و عکس هايش را در فيس بـوک          
و تويتر ودر مدياي جـهـانـي گـذاشـت             
ــقــالب                  وبــه ايــن تــرتــيــب ، نــداي ان

. مردمش را به گوش جهانيان رسانـد         
اين حرکت جسورانه و سنت شـکـنـانـه          
درحقيقت سنگي بـه شـيـشـه ي غـول              

 تحجر و زن ستيزي بود
طولي نکشيد کـه ايـن اعـتـراض            
مدرن توسط زنان ديگري در او کرايـن        
و آلمان و چند کشـور اروپـايـي مـورد              
تاييد و تـکـرار واقـع شـد ودر رسـانـه                 

در جـهـان     .   هاي جهانـي پـخـش شـد            
مجازي ، ميليون هـا نـفـر از زنـان و                 
دخــتــران بــا گــذاشــتــن کــامــنــت بــه             
پشتيباني از عليا و زنان اوکـرايـنـي و           
اروپايي پرداختنـد و درانـدک زمـانـي             
اين حرکت بـه يـک جـنـبـش و کـارزار                 

آمارها نشان مي دهد کـه  .   تبديل شد   
بيشترين حمايت ها و کـامـنـت هـاي             
طرفدارانه در اينترنت توسط دخـتـران         

با ايـن   .   و پسران ايراني صورت گرفت      
همه هنوز حرکت عمـلـي و فـيـزيـکـي              
مشابه توسط زنان و دخـتـران ايـرانـي            
انجام نگرفته بود تا اين که در هـفـتـه             
هاي پيش، گلشيفته ي فـراهـانـي کـه            
هنرپيشه ي جوانـي اسـت و از دسـت              
سانسور و سرکوب و حجاب اجباري و       
آپارتايد جنسي حاکمان ايران و در يک        
کــالم از دســت چــادر و چــاقــچــور و               

تفکيک جنسيتي در ايـران ، بـه اروپـا             
پناهنده شده بود، در اعتراض به هـمـه        
ي ستم ها و تضييقاتي که درحق زنـان         
روا داشته مي شود ، در يک اقدام تابو         
شکنانه ، بدن خـود را لـخـت کـرده و                
عکس برهـنـه ي خـود را درمـعـرض               

تا بگويد کـه ايـن       .   دوربين ها قرار داد   
بدن من اسـت وايـن بـدن نـبـايـد مـرا                  

تـا  .   ازحضور در جامعه محروم سازد       
بگويد که ايـن بـدن ، لـولـوخـورخـوره                
نيست که شما سعي مي کنيد آن را از       
ديگران مخفي نـگـه داريـد واز دوران            
کودکي و کودکستان به خاطر اين بـدن     
مرا از بازي کردن با پسران باز داريد و         

 سالـگـي رسـيـدم ،          ٩وقتي که به سن     
کـاال بـودن مـرا جــاربـزنــيـد ومـرا بــه                 
معرض فروش و تجاوز و تـمـتـع قـرار             
!  دهيد تا فرياد بزند که ايـهـا الـنـاس              

پادشاه ، لخـت اسـت       "   اين دفعه ديگر    
واين را ديگر نه فقط کودکان بـلـکـه           "   

و بـايـد     .   همه ي مردم دارند مي بينند     
تا بگويد که من ايـن خـط         .   که ببينند 

قرمز را مي شکنم که بتوانم حجاب و        
سرکوب و قوانين تبعيض آمـيـز ضـد           

من ايـن تـابـو را مـي             .   زن را بشکنم    
شکنم تا سد مناسباتي را بشکنم کـه         
زن را کــاالي لــذت جــويــي مــرد بــه               

 . حساب مي آورد
گلشيفته ، اين تابو را شکست و         

از فـرداي آن روز بــرخـورد هـا شــروع                
عــده اي بــه لــعــن و نــفــريــنــش           .   شــد   

پرداختند و اين عـمـل گـلـشـيـفـتـه را                 
حــمــل بــر بــي حــيــايــي و انــحــرافــات            
اخالقي او نمودند و البته آتش جـهـنـم          

 !.را برايش آرزو کردند 
عده اي از زنان و مردان کـه خـود            
را اپوزيسيون ميخوانند و بايـد گـفـت          
که اپوزيسيون شرمنده و بـعـضـا نـادم           
حکومت هستند، کار او را بـه ضـرر             
وزيــان جــنــبــش ســبــزشــان قــلــمــداد             

اين ها که همچنـان در گـيـر           .   نمودند  
تئوري توطئه  هستند مي گوينـد کـه          
اين کار خود حکومت اسـت کـه مـي             
خواهد تعطيل کردن خانه ي سينما را        
اين طوري ، توجيه نمايد و به آن وجهه         

گـروهـي ،     .   . ي شرعي وقانوني بـدهـد      
اين اقدام گلشيفته را يک کـار روتـيـن            
هنرپيشه ها ومديست هـا و مـانـکـن            
ها دانسته تا از ارزش اعـتـراضـي آن             

بعضي هم بطور کلي منـکـر   . بکاهند  
اين کار شدند و آن را يک بازي و حـقـه             
ي گــرافــيــســتــي در قــالــب فــتــوشــاپ         

ايشـاال  :     قلمداد کردند و گفـتـنـد کـه            
آخـر مـگـر مـي شـود يـک               !   گربه بود   

 
 ... ندا  و گلشيفته 

دختر ايراني آنهم مسلمان خـودش را         
حـاشـا   ! در حضور نامحرم لخت کند ؟     

 !و کال 
درحالي که هـيـچ کـدام از ايـن                

گلشيفتـه  .   حرف ها پشيزي نمي ارزد      
فراهاني ، به جـنـبـشـي مـدرن تـعـلـق                
دارد که از زنان انقالبي ايران درفرداي       

 شروع شده ودر مـقـاومـت      ٥٧انقالب  
ها ي زنـان زنـدانـي و تـحـقـيـرشـده و                   
تجاوزشده تـا زنـان اعـدام شـده ، تـا                 
عليـا مـاجـده ي مصـري ، تـا زنـان                   
اوکرايني ، تا زناني که در اصفهـان و          
کاشمربه آن ها تجاوز دسـتـه جـمـعـي             

تا زناني که روسري را با پونز به . شده  
سرشان چسبانده بودند ، تا زنانـي کـه          
هر روز و هر شب بـه دسـت شـوهـران               
شان کتک مي خورنـد، تـا زنـانـي کـه             
مجبورند براي يک لقـمـه نـان خـود و              

بچه هاي شان تن فروشي کـنـنـد ، تـا             
زنــانــي کــه دســت بــه خــود ســوزي و             

. . . خودکشي مي زنند ، تا زناني کـه          
گـلـشـيـفـتـه بـا خـيـل              .   ختم مي شـود   

عظيم اين زنـان در يـک خـط طـولـي                
درامتداد ظلم و ستم طبـقـاتـي    .  است  

گلشيفته همـه ي ايـن        . قرار مي گيرد    
همه ي اين زنان تا کنـونـي        .   زنان است 

بدون آن که همه ي زنـان آيـنـده          .   است
تا اين در براين پاشنـه ي مـي          .   باشد  

چرخد هـنـوز نـدا هـا و عـلـيـا هـا و                      
گلشيفته هاي فراوانـي بـايـد قـربـانـي             

بايد اين مناسبـات وارونـه را         .   شوند  
برانداخت تـا نـدا هـا و عـلـيـا هـا و                     

ديگري "   جان شيفته ي"   گلشيفته و هر 
زندگي انساني درخوروشايسته اي را       

 .*مزه مزه کنند
 

 ! آقاي وستر وله گرامي
 

 عصر ،از زندان رجايي شهر کرج     
 ساله بـا مـن        ۲۱ديروز زانيار مرادي    

تماس تلفنـي داشـت و در حـالـيـکـه                
 به من گفت حـکـم       ،صدايش ميلرزيد 

اعدام من و پسر عمويم لقمان مـرادي   
 ساله تائيد شده است و هر لحـظـه     ۲۶

او از   .   ممکنست ما را اعـدام کـنـنـد         
آخرين .   من ميخواست که کاري بکنم    

جمله زانيار با من که بـا تـرس و لـرز               
تـو بـايـد      :    اين جـملـه بـود        ،همراه بود 

فکر کني من فرزند تو هستم و بـراي           
 مـيـخـواهـم زنـده          ،من کاري بـکـنـي      

 ژانـويـه روز تـولـد         ۱۹ امروز !! .بمانم
دختر من است و از صبح که کـارم را            

 بـه ايـن جـملـه زانـيـار             ،شروع کرده ام 
فــکــر مــيــکــنــم و در نــظــر دارم هــر               
امکاني که دارم و هـر کسـي را کـه                 
فکر ميکنم تـوانـايـي تـاثـيـر در ايـن                

 ،حکم ضد انساني را دارد خـبـر کـنـم           

 .تا همه باهم زانيار را نجات دهيم
از شما که در جريـان دسـتـگـيـري         

 فعـاالنـه    ،دو خبرنگار آلماني در ايران    
براي نجات آنـهـا تـالش کـرديـد و از                
وزارت امـور خـارجـه آلـمـان کـه اگـر                 
بخواهد ميتواند کارهاي زيادي انجام     

 ميخواهم که اين امـر را جـدي           ،دهد
تلقي کرده و براي نجـات جـان زانـيـار           
هــر امــکــانــي را کــه داريــد بــه کــار               

   کميته بين المللـي عـلـيـه            .بياندازيد
اعــدام و مــن در نــظــر داريــم کــه بــا               
مجموعه اقـدامـاتـي در سـطـح بـيـن               

. المللي کمک کنيم زانيار زنده بـمـانـد         
از شما و وزارت امـور خـارجـه آلـمـان              
انتظار دارم کـه در ايـن مـورد فـورا                  

 .اقدام کنيد
 با تشکر مينا احدي 

  کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۲ ژانويه ۱۹

  
نامه سرگشاده مينا احدي به 

گيدو وستر وله وزير امور 
 خارجه آلمان

 


