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حـرف بسـيـاري از        :     شهال دانشـفـر    
بينندگان کـانـال جـديـد ايـنـسـت کـه                 

. اوضاع جامعه ايران انـفـجـاري اسـت          
فقر و گراني بيداد ميـکـنـد و زنـدگـي             
مردم تحت فشار همه جانبـه اي قـرار           

سئوال ما اينست کـه شـمـا ايـن         .   دارد
وضعيت را چطور توضيح ميدهـيـد و         

  صحبت حزب با مردم چيست؟
از نـظـر ايـنـکـه          :   حميد تقوائـي  

االن وضعيت چيست شـمـا تصـويـري           
داديد که فکر ميکنم نـه تـنـهـا مـردم              
ايران بلکه هر کس با وضعيت ايران از        
دور هم آشنائي داشـتـه بـاشـد هـمـيـن               

فشارهاي اقـتـصـادي     .     تصوير را دارد  
در چند ماهه اخير بسيار بيـشـتـرشـده          

مصــائــب اقــتــصــادي و بــويــژه       .   اســت
گراني بيسابقه کـه از نـتـايـج تـحـريـم                
اقــتــصــادي اســت و از ســوي ديــگــر             
مسائلي که از مدتها قبل مردم بـا آن          
دست بگريبان بوده اند مثل بيکاري و       
فقر و بي تامينـي اقـتـصـادي بـعـالوه              
اختناق شديد و سرکـوبـهـا و اعـدام و              
کشتار و دستگيريهاي وسيع و غـيـره           
همه اينها در چند ماهه اخير بـمـراتـب     

ايـن يـک عـامـل         .   تشديـد شـده اسـت       
شکل دهنده به شرايط حاضر اسـت و          
عامل ديگر بي ثباتي ايـن وضـعـيـت            

همه ميدانند که ايـن وضـعـيـت         .   است
قابل دوام نيـسـت، بـراي مـردم قـابـل               
تحمل نيست و تا آنجا کـه بـه رابـطـه               
غرب با جمهوري اسالمي برميـگـردد       
همه ميدانند اوضاع بسيار پر تنش و        
متشـنـج اسـت ومـيـتـوانـد بـه حـملـه                   

چشم انداز گراني .  نظامي منجر بشود 
سرسام آور و کمبود و قحـطـي در اثـر             
تحريمها و  از سوي ديگر باال گـرفـتـن           
تهديدات نظامي و تبليغـات جـنـگـي          
همه اينها اين تصوير را به ذهـن مـي            
آورد که وضعـيـت فـعـلـي بشـدت بـي                
ثبات و  انفـجـار امـيـز اسـت و خـواه                  
ناخواه اين شرايط به تحوالت مـهـمـي         

بعنوان مثال اگر بـا     .   منجر خواهد شد  
همين شتاب فعلي قـيـمـتـهـا افـزايـش             
پيدا کند تا چند هفته ديگر ناتواني از        
تامين حداقل معيشت و گرسنگي در      
جامعه بيداد خواهد کـرد و نـه تـنـهـا                
طبقات و اقشار محروم و فقيـر بـلـکـه             
حتي اقشار متوسط هم ديـگـر قـدرت          
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کنگـره هشـتـم حـزب         :   انترناسيونال
کمونيست کارگري بزودي، يـعـنـي در         
اواخــر هــمــيــن مــاه فــوريــه، بــرگــزار            

تصوير شما از ايـن کـنـگـره            .   ميشود
چيست؟ يا بهتر است بگويـم انـتـظـار           

 شما از اين کنگره چيست؟

 
همان انتظاري کـه     :   مصطفي صابر 

اوضاع بسيار متحول اين دومين دهه      
قرن بيست و يک در مقابل حزبي مثل      

انتظار من اين است    .     ما قرار ميدهد  
که، براي مثال، کنگـره مـا نـمـايـنـده               

اعتراض آن کارگر خودروسازي بـاشـد       
که همين چند روز پـيـش در مـقـابـل                

 
 ١٠صفحه   كمپيني جهاني براي آزادي كارگران زنداني

 اروپاي کرخت وبي روح ، اروپـاي       
ماتم گرفته و مـايـوس، بـا دسـتـانـي               
سرد و يخزده به اميد شنيدن اخـبـاري          
دلگرم کننده و اميـدبـخـش، سـرمـاي           
ژانويه را پشت سر گذاشت و اين هفته        

را بــه مــهــمــانــي  دو اجــالس مــهــم               
يـکـي   .   اقـتـصـادي نشـسـت         -سياسي

گردهمائي  سران اروپائـي  در مـورد            
بحران مالي کشورهاي حـوضـه يـورو          
بود و ديگري اجالس جـهـانـي داووس          
که هرسـال در شـهـر داووس سـويـس               

 . برگزارمي شود
نشست سران اتـحـاديـه اروپـا در            
ه بروکسل در شرايطـي بـرگـزار شـد ک            
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مقر اتحاديه اروپا بخاطر اعتصـابـات     

 
 يک بحران و دو اجالس
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اين روزها يعنـي روزهـاي سـوم و            
مـرکـز اوالف     "  قرار است ،چهارم فوريه 

در شهر استکهلم سوئـد جـلـسـه          "   پالمه
اي از جــريــانــات راســت اپــوزيســيــون           

اين مرکز کـه خـود        .   ايراني برگزار کند  

نـامـيـده    "   موزشـي آ کارگاه  " اصرار دارد   
شود با دعوت از طيفهايي از سلطـنـت         

ــبـــان و مشـــروطـــه خـــواهـــان             ــلـ  ،طـ
 جريانات قوم پـرسـت       ،جمهوريخواهان

و بــرخــي از شــخــصــيــتــهــاي جــنــاح              
 جلسه اي   ،مغضوب جمهوري اسالمى  

" اتحاد براي دمـکـراسـي      " تحت عنوان   
ايـن سـومـيـن       .   را فـراخـوان داده اسـت        

جلسه از اين نوع است که تـوسـط ايـن             
مسـئـولـيـت     .   مرکز بـرگـزار مـي شـود         

آمـوزشـي   اصلي کنفـرانـس را کـارگـاه            

٤صفحه    

 

  حزب كمونيست كارگري ايران٨ به كنگره رسيدهپيامهاي 

  
 وضعيت انفجاري ايران و نقش 

 کليدي مبارزه مردم
 متن مصاحبه تلويزيون کانال جديد با   

 حميد تقوايي  
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 سيامك بهاري 

٧صفحه    

 
 فراخوان اعتصابي جهاني در اول مه امسال 

 ٨شهال دانشفر، صفحه   
 ورشکستگي اقتصادي جمهوري اسالمي

 ٤هادي وقفي، صفحه   
 

 ارز تک نرخي، آرزو و تنگناي هميشگي رژيم
 ٣بهروز مهرآبادي، صفحه  



 2 ١٣٩٠ بهمن١٤  انترناسيونال 

تامين حداقل معاش خود را نخواهند      
ــگــر شــاهــد ايــن            .   داشــت ازســوي دي

هستيم که تعداد اعدامها در اين دوره     
افــزايــش پــيــدا کــرده، دســتــگــيــريــهــا         
بخصوص دستگيري فعاليـن جـنـبـش         
کارگري وسيع تر شده و کال اختنـاق و          

 . سرکوب  شديد تر شده است
اين يـک وضـعـيـت اسـتـتـثـنـائـي                 

گرچه در تـمـام دوره حـاکـمـيـت             .   است
جمهوري اسالمي هميشـه اخـتـنـاق و           
سرکوب و بيکـاري و گـرانـي و غـيـره                
وجود داشته است ، ولـي در ايـن دوره           
چند ماهه اخير اين شـرايـط بصـورت           
تصاعدي و بيسابقه اي بدتـر و وخـيـم            
تر و فراگيرتر و براي توده وسيعتري از         
مردم کامال غيـر قـابـل تـحـمـل شـده                

 . است
در رابطه بـا قـمـسـت دوم سـئـوال               
شما  حرف ما با مـردم در تـبـبـيـن و                  
توضيح اين وضعيت تازه ايـنـسـت کـه         
اين شرايط اساسا ناشي از سياستها و    
مناسبات ميان جمهـوري اسـالمـي و          
دول غربي اسـت و مـنـشـا هـمـه ايـن                  
مسـائـل وجـود حـکـومــت جــمـهــوري             

مــدتــهــاســت مــردم     .   اســالمــي اســت   
ميدانـنـد کـه تـا ايـن رژيـم اسـالمـي                   
هست نه تنها مساله بيکاري و فـقـر و          
گراني حل نميشود بلکه وضعـيـت هـر          

همه ميداننـد تـا      .   روز بدتر خواهد شد   
وقتي اين رژيم هست اين فضا و تنـش         
جنگي و احتمال حمله نظامي و غـيـره         

. بر فراز جامعه سنگيني خـواهـد کـرد      
راه واقعي حل همه اين مسائل اينست       
که جمهـوري اسـالمـي بـقـدرت مـردم              

ايـن فضـائـي کـه         .   بزير کشـيـده بشـود      
ايجاد شده ممکن اسـت ايـن نـتـيـجـه               
منفي را داشته بـاشـد کـه يـک حـالـت              
انـتـظـار بــوجـود بـيـاورد، يـک حـالــت                 

. انفعالي و در انتظار تحوالت نشستن      
اگـر  .   بايد با اين روحـيـه مـقـابلـه کـرد             

چيزي بتواند اين وضعـيـت را بـه نـفـع               
مردم تغيير بدهد نـيـروي اعـتـراض و            

عامل تعييـن  .   مبارزه خود مردم است   
کـنــنــده در پــايـان بــخـشــيــدن بــه ايــن              
وضعيت قدرت مـتـحـد و مـتـشـکـل               

. مردم معترض به ايـن شـرايـط اسـت            
هـم  .   هيچ راه حل ديگري وجـود نـدارد         

سياستهاي تحريم اقتصادي و غيره که      
از جانـب دولـتـهـاي غـربـي در پـيـش                  
گرفته شده کـامـال ارتـجـاعـي و ضـد               

دولتهاي غـربـي بـراي         -مردمي است   
هدفها و سياستهاي ارتجاعي منطـقـه       
اي و جهاني خودشان اين تحريمـهـا را          

و نه طبعا جمهـوري      -اعمال کرده اند   
اسالمي در روابط خودش با غـرب بـه          

بنابـر  .   فکر مردم و مصالح مردم است     
ديـپـلـمـاتـيـک         -اين وضعيت سياسي     

سياهي که باالي سر مردم بوجود آمده       
اســت و ايــن کشــمــکــشــي کــه بــيــن               
جــمــهــوري اســالمــي و دول غــربــي              
درگرفته است، بدون دخالت مردم،  بـه        
هر نتيجه اي برسد فقط ميتواند وضع       

هيچ تغـيـيـر و       .   را بدتر و وخيم تر کند     
تحولي نيست که منشا آن بـاالئـي هـا       

. باشند و بـه نـفـع مـردم تـمـام بشـود                  
بنابراين يک اصل و مهمترين اصل بـه        
نظر من اين است که مردم بدانند بايـد         
بـا قـدرت مـتـحـد خـودشـان بـمـيـدان                   
بيايند و با اعتراض و مبارزه خودشان       
به کل اين وضعيت سياه پايان بـدهـنـد          
و روشــن اســت کــه در مــحــور ايــن                 
اعتراضات مبارزه براي بزيـر کشـيـدن         

همانطـور  .   جمهوري اسالمي قرار دارد   
که در انقالبات منطقه شاهد هسـتـيـم        
مردم ميتوانند با اتکا بقدرت مـتـحـد         
خودشان ديکتاتوريها را بزير بکـشـنـد        
و در ايران هم اين امر کـامـال امـکـان             

مردم ايـران بـارهـا      .   پذير و شدني است   
در اعتراضاتشـان نشـان داده انـد کـه              
هيچ نوع تـوهـمـي بـه رژيـم نـدارنـد و                  
ميدانند که کـلـيـد بـرون رفـت از ايـن                 
وضعيت سياهي که براي مردم ايـجـاد        
شده اسـت قـدرت مـبـارزه مـتـحـد و                  

بــخــصــوص  .   مــتــشــکــل مــردم اســت      
جــنــبــش کــارگــري کــه در دوره اخــيــر           
بسيار پر جنب و جوش و فـعـال و در                
راس مــبــارزت مــردم بــوده اســت                 
ميتواند و بايد قوي تر و متـحـد تـر و              

جنبـش آزادي    .   سياسي تر ظاهر بشود   
زن که هميشه  در بـرابـر تـعـديـات و                   
تبعيضـات و بـايـد گـفـت تـحـقـيـر و                    
توهين در حـق زنـان مـقـاومـت کـرده                
است در اين شـرايـط مـيـتـوانـد نـقـش               

و بـاالخـره     .   برجسته اي داشـتـه بـاشـد         
  ۸۸جوانان که در راس خيزش انقالبي        

بودند در دوره بعدي تحوالت در ايـران         
بـه  .   هم  نقش فعالـي خـواهـنـد داشـت            

اين ترتيب اکثريت عظيم مردم جامعه      
و مشــخــصــا جــنــبــش کــارگــري و                
جنبشهاي اعتراضـي زنـان و جـوانـان             
اين طرفيت و قابليت را دارنـد کـه در             
شرايط نـاپـايـدار و مـتـحـول کـنـونـي                  
بميدان بيايند، در هر شکل و سطـحـي         
که ميتوانند متحد و متشکل شوند و       
به يک اعتراض وسيع به اين وضـعـيـت          

بايـد تـوجـه داشـت کـه            .   شکل  بدهند  
بدون اين اعتراض و بدون ايستادگي و        
تعرض متحدانه توده کارگر و زنـان و           
جوانان وضعيت حاضر وخيم تـر و بـد            

کـلـيـد در دسـت مـا            .     تر خواهـد شـد     

  .     مردم است
همانطور که گـفـتـيـد        :   شهال دانشفر 

در عين حـال     . وضعيت استثنائي است  
مثـال  .   وضعيت کامال اضطراري است   

عسگر اوالدي ميگويد تـا شـش مـاه            
در هـر حـال       .   ديگر قحطي خواهد شـد    

روشن است که شرايط ويژه اي هست و        
جامعه هم در حال انفـجـار و جـوشـش             

شما گفتيد راه حـل خـود مـردم           .   است
سئوال اينسـت کـه گـامـهـاي           .   هستند

عــمــلــي چــيــســت؟ چــگــونــه؟ ســئــوال         
بسياري از بينندگان ما اينست که چـه        
بکـنـيـم؟ از کـجـا بـايـد شـروع کـرد؟                    
ــط                  ــن شــراي ــا در اي ــدات شــم ــي ــاک ت
اضطراري چيست؟   رهنمود حزب در         

  برابر اين وضعيت چيست؟  
اگر بخواهم فـقـط بـر          : حميد تقوائي 

يک نکته تاکيد کنم اهميت تشـکـل و           
مـنـظـور مـن       .   مبارزه متشکـل اسـت     

متشکل شدن توده مردم در سطح هـر          
ميدانيم در جـنـبـش      .   چه وسيعتر است  

کـارگـري و در سـطـح مـحـدوتـري در                  
ديــگــر جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي يــک         
کانونها و کميته ها و تشـکـلـهـائـي از             

ايــن تشــکــلــهــا   .   فـعــالــيــن وجــود دارد     
ميتوانند نقش مهمي در سازماندهـي      

ايـن کـامـال      .   توده اي مردم ايفا کنـنـد      
امکـان پـذيـر  اسـت کـه در شـرايـط                    
حاضر تشـکـلـهـائـي از نـوع مـجـمـع                  
عمومي در جنبـش کـارگـري وسـيـعـا             

در هــمــه مــراکــز      .         شــکــل بــگــيــرنــد   
توليدي  کارگران ميتوانند در مـجـمـع         
عمومي دور هم گرد بيايند و در مورد       
مسائل و مشکـالتشـان  و بـويـژه در               
قبال وضـعـيـت وخـيـم و غـيـر قـابـل                    
تحملي که بدنبال تحريـمـهـا بـه پـيـش            

. آمده  تبادل نطر و چاره جوئـي کـنـنـد           
ــري             ــارگ ــات ک ــصــاب ــت ــراض، اع ــت اع
تظاهرات و کال هر نوع مقاومـتـي در          
بــرابــر ايــن وضــعــيــت شــرط الزمــش           
ايــنــســت کــه تــوده کــارگــر مــتــحــد و            

پايه قدرت کانونهـا و      .     متشکل باشد 
کميته ها و تشکلهاي فعالين جـنـبـش         
کارگري اتکا بقدرت توده کارگر اسـت        
و مجمع عمومي بهـتـريـن و مـمـکـن              
ترين شکل سازمانيابي توده کارگر در      

به نظر من  اتـکـا     .   شرايط کنوني است  
فعالين جـنـبـش کـارگـري بـه مـجـمـع                 
عــمــومــي شــکــلــگــيــري اعــتــراض و          
اعــتــصــاب و مــبــارزات کــارگــري را           
امکان پذير ميکند و يک عامل مـهـم         

گـرچـه   .   در پيشروي و پيروزي آنهاسـت     
نکته مورد تاکيد جنـبـش کـارگـري و            
تشکيل مجمـع عـمـومـي در مـراکـز              
توليدي است امـا در شـرايـط حـاضـر              
شکـل گـيـري مـجـامـع عـمـومـي در                   

محالت  نيـز اهـمـيـت ويـژه اي پـيـدا                  
در مـحـالت جـوانـان نـقـش             .   ميکـنـد  

يک خصـوصـيـت     .   مهمي ايفا ميکنند  
انقالبات منطقه، بويژه انقالب مصر و      
تونس، نقش تشکلهاي محلي بود کـه        
عمدتا جوانان در سازماندهي آن نقـش       

در جنبش اشغال هـم تـجـمـع         .   داشتند
مردم به شکل مجمع عـمـومـي نـقـش            

در شـرايـط امـروز        .   برجستـه اي دارد     
جـامـعـه ايـران هـم امـر شـکـلـگـيـري                    
مجامـع عـمـومـي کـامـال عـمـلـي و                  

ــظــر مــوضــوع         .   مــمــکــن اســت      از ن
اعتراض، گراني و فقر و بيـحـقـوقـي و            
بيکاري، بايد گفت متاسفانه کمبـودي      

بحث بر سر سازمـانـدهـي    .   وجود ندارد 
مبارزه در محالت بر سر اين مسـائـل          

مبـارزه عـلـيـه بـيـکـاري و بـي                 .   است
تــامــيــنــي اقــتــصــادي، مــبــارزه بــراي        
نپرداختن قبضها، اعتراض به گـرانـي         
و چـنـد بـرابـر شـدن قـيـمـتـهـا و کــال                       
ايستادن در برابر اين هجوم بيسابقه به        
شرايط زنـدگـي و مـعـيـشـت مـردم و                 
تعرض براي به عقب راندن اين تـهـاجـم         
را ميتوان از هر محله و بر سر مسائل         

تشــکــلــهــاي  .   مشــخــص شــروع کــرد      
محلي و مجمع عمومي مردم در هـر          
محـل مـيـتـوانـد سـتـون فـقـرات ايـن                   

مـنـظـورم از      .   اعتراض و مبارزه باشـد    
اعتراض و مبارزه صرفا تـظـاهـرات و          

اينهـا  .   راهپيمائي و اعتصابات نيست 
اشکال پـيـشـرفـتـه مـبـاره اسـت ولـي                  
ميشود در برابر مراکز دولتي در بـرابـر    
اداره کار و يا فرمانداري و شهرداري و    
يا در تهران در برابر مجـلـس اجـتـمـاع             
کرد و خواستها و مطالبات معيني را       

سازمانيابي مردم در ايـن     .   اعالم نمود 
اشکال کامال امکان پذير اسـت و بـه            
ايــن نــحــو مــيــتــوان بــه يــک جــنــبــش            
سازمانيافته و وسيع و قدرتمند هم در       
کارخانه ها و مراکز توليدي و هـم در            

  . محالت شکل داد
يک مانع در مـقـابـل         :   شهال دانشفر 

اعتراصات مردم سرکوبهاي جمهـوري     
اعدامها دستگـيـريـهـا      .   اسالمي است 

 بـه رهـبـران        ،فشار به فعالين کارگـري    
. اعتراضات و مجموعه اين تعرضـات     

يا مثال لشکر کشي و بخيابان ريختـن        
اوباش جمهوري اسالمي تحت عـنـوان       
طرح  مقابله با بدحجابي در مـحـالت          
و امـاکـن عـمـومـي و يـا جـمـع کـرن                     

بـه نـظـر شـمـا در            .   ماهواره ها و غيره   
برابر اين سياستهاي سرکوبـگـرانـه چـه          
بايد کرد و چگونه بايد ايـن اقـدامـات            

  را خنثي کرد؟ 
روشــن اســت کــه     :   حـمــيـد تـقــوائـي      

ســرکــوب جــزئــي از صــورت مســالــه           

ســرکــوب و دســتــگــيــري و                .   اســت
اقدامات  پليسي عليه فعالين و مردم       
معترض جزئي از وضعـيـت حـاضـر و            

پاسخ ايـن   .     صورت مساله مردم است   
شرايط هم دريک سـطـح عـمـومـي کـه              
ــحــث مــاســت،  گســتــرش                 مــورد ب
اعتراضات و بميدان آمدن تـعـداد هـر         

ايـنـجـا هـم       .   چه بيشتري از مردم است   
باز متشکل شدن و اعتراض و مبـارزه        
متحد با اتکا بـر مـجـامـع عـمـومـي               

راه ديـگـري     .   نقش کليدي ايفا ميکنـد    
ــديــات و                      ــردن تــع ــر ک ــي اث ــراي ب ب
سياستهاي پليسي و سرکوبرگانه رژيـم      

جـمـهـوري اسـالمـي هـم           .   وجود ندارد 
مثل هر رژيم ديکتاتوري سرکـوبـگـري        
به انواع تجهيزات سکوب، زنـدانـهـا و         
شکنجه گاهها و نيروهاي امنـيـتـي و          
انتظامي و پليسي و دار و دسته هـاي          
رنگارنگ اوباشان و نيروهاي رسمي و       
غيررسمي سرکوب و جـنـايـت عـلـيـه              

در بــرابــر ايــن       .   مــردم مســلــح اســت      
ماشين سرکوب و کشـتـار کـارگـران،            
جوانان، زنان و کل مردم معترضي کـه        
کاسه صبرشان لبريز شـده اسـت قـرار            

قدرت مردم در اتحاد و تشـکـل   .   دارند
مـبـارزه   .   اين اسلحه ماست  .       آنهاست

متشکل اسلحه مـا کـارگـران و تـوده              
ــرابــر مــاشــيــن ســرکــوب               مــردم در ب

مـطــمـئــن   .   جـمـهــوري اســالمـي اســت       
باشيد که اگر ايـن اسـلـحـه را بـدسـت                 
بگيريم يعني در صـفـوف گسـتـرده و              
متشکل و متحد بميدان بيائيـم هـيـج          
نيروئي توان مقاومت در بـرابـر مـا را            

اين را همه تاريـخ و مشـخـصـا          .   ندارد
تجربه امروز انقالبات منطقه بـخـوبـي         

وقتي ديکتاتوري مـثـل     .   نشان ميدهد 
مبارک بعد از چندين دهـه حـکـومـت            
بالمنازع و تحميل اختناق و شـرايـط          
گورستاني بجامعه مصـر  در عـرض           
چند هفته درهم پيچيده مـيـشـود ايـن          
تنها نشاندهنده قدرت زيرو رو کـنـنـده         

قدرت مـتـحـد مـردم        .   توده مردم است  
حتي کشورها غربـي را وادار کـرد از             

در ايـران هـم       .       مبارک دست بشويـنـد   
اگر اعتراضات وسيع و فراگير شود نـه       
جمهوري اسالمي ميتوانـد مـقـاومـت         
کند و نه حتي دولتهاي غربي خواهنـد        

بـنـابـر    .   توانست اوضاع را کنترل کنند    
اين در اينجا هـم از نـظـر مـقـابلـه بـا                   
سياستهاي سرکوبگرانه و جنايتـهـائـي       
که جمهوري اسالمي عليه بويژه مـردم       
معترض مرتکب مـيـشـود تـنـهـا راه              
گسترش مبارزه و اعتراض و متشکل      
شدن براي شکل دادن و به پـيـش بـردن            

اســاس ايــن   .   ايــن اعــتــراضــات اســت     
سازمانـيـابـي مـجـامـع عـمـومـي در                

١از صفحه    
 

 ...وضعيت انفجاري ايران و 

 



 3 ٤٣٨شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

کارخانجات و محالت و دانشگـاهـهـا        
به نظر من اين بهترين تضـمـيـن         .   است

هست براي خنثي کردن سياسـيـتـهـاي          
  .     سرکوبگرانه حکومت

بله در ادامه صحبـت     :   شهال دانشفر 
شما ميخواستـم بـه نـمـونـه اي اشـاره                

در همين هفته اخير شاهد بوديـم       .   کنم
که مردم سنندج با دو هفته تجمعهـاي        
اعتراضيشان موفق شـدنـد دو کـارگـر           
زنداني  شريف ساعـد پـنـاه و مـظـفـر                
صالحي نيا را آزاد کنند و اين در واقع        

يـا  .   يک الگوي خوبي را بدست ميدهد     
بارها در محالت ديده ايم کـه جـوانـان           
جلوي اوباش حزب اهللا ايستـاده انـد و           
يـا در مـبـارزه عـلــيلـه اعـدام نـمـونــه                   
ســيــرجــان را داشــتــيــم کــه مــردم                   
محکومين به اعدام را از باالي چـوبـه          

شما گفتيد مردم بـا    .   دار نجات دادند 
نيـروي مـتـحـد و مـتـشـکـلـشـان هـم                    
ميتوانند جمهوري اسالمـي را عـقـب          

در .   برانند و هـم دولـتـهـاي غـربـي را               
رابطه با غرب، مـيـخـواسـتـم بـيـشـتـر               

چون بعضي معتقـدنـد     .   توضيح بدهيد 
دخالتگري غرب باالخره ممکن اسـت       
مفري باشد و مردم را از اين وضعـيـت          

نظر شمـا در ايـن مـورد           .   نجات بدهد 
  چيست؟ 

امـيـد بسـتـن بـه          :   حمـيـد تـقـوائـي       
سياستها و دخالتگري دولتهاي غربـي      

همانطور که گفتم دول     .   يک توهم است  
غربي در رابطه با جـمـهـوري اسـالمـي          
سياستها و اهداف خودشـان را دنـبـال           
ميکنند و منفعت و خواستهاي مـردم       

چه مردم ايران و چه مـردم در خـود               -
کمترين جايـگـاهـي       -کشورهاي غربي 

ولي اين نکتـه  .     در اين سياستها ندارد  
را بايد بگويم که اگر مـبـارزات مـردم            
عليه جمهوري اسالمي گسترش پـيـدا       
کند و  بهمان اندازه که ايـن مـبـارزات             
به پيش بـرود و قـدرتـمـنـد تـر بشـود                   
بهمان ميزان دولتهاي غـربـي نـاگـزيـر            
خواهـنـد شـد سـيـاسـتـهـايشـان را بـا                   
حرکت مردم به نحوي منطـبـق کـنـنـد            
همانطور که در مورد مصر و يا ليـبـي         

در چنيـن شـرايـطـي هـم           .   چنين کردند 
همانطور که باز تجربه مصر و لـيـبـي            
نشان ميدهد  راه نـجـات نـه تـوکـل و                
اميد بستن به دولتهـاي غـربـي بـلـکـه            
اتکا بقدرت خود و در دسـت داشـتـن              
ابتکار عمل   بوسيله مردم معترض و        

بهيـچـوجـه و در هـيـچ            .     انقالبي است 
شرايطي مردم نبايد روي روابط مـيـان        
دولتها و سياستهاي آنـان حسـاب بـاز           

همانطور که مردم هيچ توهـمـي      .   کنند
به دعواها ميان جناحهاي رژيم ندارنـد      
و از اين دعواها استفاده ميکـنـنـد تـا          
مبارزه مستقل خودشـان را بـه پـيـش             
ببرند کشمکش ميان دولتها غربي بـا        
جمهوري اسالمي هم دقيقا از هـمـيـن          

نه مسـالـه مـردم مسـالـه          . جنس است 
اين دولتها است و نه مسائـلـي کـه در           
سياست خارجي ايـن دولـتـهـا مـطـرح             
است ربطي به مـنـافـع و خـواسـتـهـاي               

اگر دولت و يـا حـزب و و             .   مردم دارد 
سازمان و نهاد بين المللـي اي نـگـران            
تروريسم اسالمي در منطقه و يا حتـي        
نگـران دسـتـيـابـي رژيـم اسـالمـي بـه                  
سالحـهـاي هسـتـه اي اسـت بـايـد از                  
مبارزات مردم ايران حمايت کند چـون       

راه حل واقعي اين مسائل هم انقلـالب        
تنها وقتـي ايـن مسـائـل         .   مردم است 

حل ميشـود کـه جـمـهـوري اسـالمـي               
بـقـدرت انـقـالب مـردم بـزيـر کشـيـده                  

بهمين خاطر مدتهاسـت حـزب       .   بشود
ما اين را مطرح ميکنـد و مـن فـکـر               
ميکنم اين حرف دل مردم ايـران اسـت          
که هر نيـروئـي در دنـيـا از احـزاب و                  
دولتها تا شخصيتها و نهادهـاي بـيـن          
المللي که يک ذره مدعي آزاديخواهـي       
و طرفداري از مردم ايـران اسـت بـايـد               
اعالم کند که جـمـهـوري اسـالمـي را              
بــعــنــوان دولــت ايــران بــرســمــيــت                 

ايــن حــکــومــت بــايــد       .   نــمــيــشــنــاســد 
بـايـد   .   بساطش از دنـيـا جـمـع بشـود             

بايـد از    .  سفارتخانه هايش بسته بشود 
نهادهاي بين المـلـلـي مـثـل سـازمـان              
ملل و سـازمـان جـهـانـي کـار اخـراج                 

جمهوري اسلمي نماينـده مـردم       .   بشود
ايران نيست، قاتل آنـانسـت و لـذا نـه               
تنها بايد از لحاظ سياسـي در جـهـان            
ــلــکــه                ــايــکــوت و مــنــزوي بشــود ب ب
مقاماتش بايد بـجـرم جـنـايـت عـلـيـه               

بشريت در دنـيـا تـحـت پـيـگـرد قـرار                  
االن سياست دولتهاي غـربـي      .     بگيرند

از لـحـاظ سـيـاسـي و          .   بر عکس است  
ديپلماتيک همه دولتهـا بـا جـمـهـوري             
اسالمي رابطـه دارنـد و آنـرا بـعـنـوان                
دولت ايران برسميت ميشناسـنـد ولـي        
تحريم اقتصادي ميکنند و بـر طـبـل            

قرباني اين سياستهـا    .   جنگ ميکوبند 
مردم ايران خواهند بـود کـمـا ايـنـکـه               
همين امروز شاهد وضعيت غير قابـل       
تــحــمــلــي هســتــيــم کــه تــحــريــمــهــاي          

مـا در    .       اقتصادي بوجود اورده اسـت    
برابر جنگ و تحريم اقتصادي، تحريـم        
سياسي جمهوري اسـالمـي را مـطـرح           
ميکنيم و از مردم دنـيـا و نـيـروهـاي               
مترقي و آزاديـخـواه و مـردم شـريـف               
ــتــهــا و                ــيــا مــيــخــواهــيــم کــه دول دن
ســازمــانــهــاي بــيــن الــمــلــلــي را بــراي          
بايکوت و منزوي کردن رژيم اسالمـي   

اين خـواسـت    .     تحت فشار قرار بدهند   
 . واقعي مردم ايران است

بـا تشـکـر از شـمـا            :   شهال دانشفـر  
 *بخاطر شرکت در اين برنامه
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اعالم تک نرخي شدن قيمـت ارز و          
 درصد در    ۲۱باال رفتن سود بانکي تا      

 بهمن توسط بانک مرکـزي   ۷روز جمعه   
جمهوري اسالمي و وعـده فـروش دالر          

 تومان از روز شنبـه و    ۱۲۲۶به قيمت   
بدنبال آن به راه انداختن جنجال رسـانـه          
اي در اين مـورد، بـراي چـنـد سـاعـت                
قــيــمــت مــعــاملــه ارز و طــال را در                 
بازارهاي ايران متوقف ساخت و قيمت      

امـا از روز شـنـبـه           .   ها را پائـيـن آورد      
قيمت ها دوباره بال هـاي خـود را بـاز               
کردند و به فاصله پنج روز دالر تا مـرز          

تـبـلـيـغـات      .    تومان اوج گـرفـت     ۱۹۰۰
دولـت نـظــيـر بـاال بـردن سـهــمـيـه ارز                   

 دالر، فـرسـتـادن        ۱۵۰۰مسافرتي تا    
نيروهاي انتظامـي بـه مـراکـز خـريـدو              
فروش ارز و دستگيري چند دالل خـرده         
پا در کند کردن سـرعـت افـزايـش نـرخ              
ارز توانسته کمي تـاثـيـر بـگـذارد امـا               
بطور واقعي نرخ برابري ريـال در بـرابـر            
ارزهاي معتبر خارجي پائين تر از ايـن         
است که رژيم بتواند يا بـخـواهـد مـانـع         

 . باال رفتن قيمت ها شود
سياسـت تـک نـرخـي کـردن ارز و                
واگذاري قيمت آن به مکانيزم بـازار از          

 يعني در دولت ميرحسين     ۶۰سالهاي  
موسوي هم در دستور کـار رژيـم بـوده             
است و دولتهاي مختلف اسالمي براي      

امـا نـتـيـجـه        .   انجام آن تالش کرده انـد      

اين کار يعني جهش سرسام آور قيـمـت         
ها و بدنبال آن شعله ور شـدن جـنـبـش               
اعتراضي مردم، مـانـع از بـه مـرحلـه               

. قطعي رساندن ايـن طـرح شـده اسـت              
انجام اين کار بدون رويارويي مستقـيـم        
بــا مــردم و بــکــار بــردن شــديــدتــريــن             
ابــزارهــاي ســرکــوب و خــفــقــان بــراي            

. جمهوري اسالمي امکان پـذيـر نـبـود          
وجـود انــواع مــخــتــلــف ارز هــر چــنــد             
امکان لفت و لـيـس هـاي مـيـلـيـاردي               
براي دست اندرکاران رژيم فـراهـم کـرده          
است، اما با سيـاسـت هـاي عـمـومـي              
سرمايه داري و منـافـع دراز مـدت آن             

تک نـرخـي کـردن ارز          .   همخواني ندارد 
هـم مـانـنـد حــذف يـارانـه هـا، آرزوي                  
ديرينه سرمايه داري ايـران بـوده اسـت            

. که توسط رژيم در حـال انـجـام اسـت              
آخرين تالش رژيم در ايـن زمـيـنـه در               
فروردين ماه امسال بود که در نـتـيـجـه           

 ۳۰۰آن در مدت يک هفته قيمت دالر        
 تـومـان     ۱۴۰۰تومان باال رفت و بـه          

ولـي در اوج اخـتـالفـات درون             .   رسيـد 
رژيم و بـا احسـاس خـطـر از واکـنـش                  
مردم، ايـن اقـدام را مـتـوقـف کـرد و                   

 .  تومان بازگشت۱۱۵۰قيمت دالر به 
با رها کردن مـهـار قـيـمـت ارز از               
اواسط آذر مـاه امسـال در مـدت يـک              

 تـومـان     ۲۲۰۰ماه قيمت دالر رکورد      
همراه با باال رفتـن مـيـزان         .   را شکست 

نــفــرت مــردم از حــکــومــت، زمــيــنــه           

ديگري براي اختالفات درون رژيـم نـيـز          
مـخـالـفـيـن دولـت در درون             .   پيدا شـد  

نظام، باند احمدي نـژاد را مـقـصـر در               
. بــاال رفــتــن قــيــمــت هــا اعــالم کــرد            

غالمرضا مصباحي رئيس کميسـيـون      
ويــژه طــرح تــحــول اقــتــصــاد مــجــلــس         
اسالمي روز سوم بهمن در گفـتـگـو بـا            
خبرنگار مهر مبهوتانـه ايـن سـوال را            
مطرح کرد که چرا دولـت مـوضـوع را             
رها کرده است و اعالم کرد که حيثـيـت    
دولت در کنترل ارز و سکه ير باد رفـتـه           

او اعالم کرد که قيمت ارز بـايـد          .   است
مـي بـود امـا        "   شناور مـديـريـت شـده      " 

. بدون اينکه مديريت شود، شناور شـد       
محسن رضايي دبير مجمع تشيـخـص       
مصلحت نظـام هـم ايـن وضـعـيـت را                

، " نشــانــه نــادانــي و عــدم تــخــصــص          " 
 بهـمـن جـلـسـه        ۹روز يکشنبه   .   دانست

غير عـلـنـي مـجـلـس اسـالمـي بـراي                  
علت صعود سرسام آور قيـمـت   "بررسي  

وزير اقـتـصـاد      .  تشکيل شد" ارز و طال 
و رئيس بانک مـرکـزي در ايـن جـلـسـه              
شرکت کردند تا بـه اعضـاي مـجـلـس              
بفهمانند که اقدامات دولت امام زمان      
بر اساس منويات صندوق بين الملـلـي        
پول و بانک جهاني صورت مي گيـرد و      

و مـديـريـت      .   نگراني آنها بيهوده اسـت    
ارز شناور را امـواج دريـاي اقـتـصـاد               
جهاني و بادها و توفان هايـي تـنـظـيـم             
مي کنند، که هر چـنـد خـارج از اراده             
حکومت اسالمي است امـا در جـهـت           
مصالح و منافع سـرمـايـه داري ايـران            

 .است
اســدالــه عســگــراوالدي در روز             
چهارشنبه در جمع نمـايـنـدگـان بـخـش            

از هفته گذشـتـه کـه        :   " خصوصي گفت   
سياست تک نرخـي ارز از سـوي آقـاي              
بهمني اعالم شده هـنـوز ايـن مصـوبـه             

اين که بـانـک مـرکـزي       . اجرا نشده است 
خودش مصـوبـه اش را اجـرا نـکـنـد،                 

او اعــالم کــرد کــه        . "   درســت نــيــســت   
الـتـهـاب    "  تومان قيمـت دالر         ۱۲۲۶
را نمي خواباند و نرخ مناسب را        "   بازار

اما بـه نـظـر      .    تومان اعالم کرد۱۴۲۰
کارشناسان مختلف اين قيـمـت هـنـوز          
با نـرخ بـرابـري ريـال بـا سـايـر ارزهـا                     
فاصله زيادي دارد و نـرخ واقـعـي دالر            
در شرايط حـاضـر خـيـلـي بـيـشـتـر از                   

. قيمت هاي فعلي ارزيـابـي مـي شـود            
اما هـمـانـطـور کـه عسـگـراوالدي بـه                 
عــنــوان يــک بــازاري و يــار و دلســوز               
قديمي نظام گفته است اين قـيـمـت هـا         

و "   الـتـهـاب بـازار      " فقط براي خواباندن    
رژيـم  .   ساکت نگهداشـتـن مـردم اسـت         

تالش دارد قبل از برگـزاري مضـحـکـه        
انتخابات اوضاع را آرام نگاه داشـتـه و          
وانمود کند که روي قيمت ارز کـنـتـرل             
دارد، اما با وجود بگير و بـبـنـد هـا و               
تهديد به زندان و اعدام تـوسـط رئـيـس            
قوه قضائيه و وزير اطالعـات، قـيـمـت           
ارز سير صعودي خود را از سر گـرفـتـه            

پائين نگـاه داشـتـن قـيـمـت ارز              .   است
نمي تواند موجـب رضـايـت بـورژوازي           

بــخــش مــهــمــي از ايــن        .   ايــران بــاشــد  

بورژوازي درآمد ارزي هنگفت حـاصـل       
از فروش نفت را در اختيار خود دارد و          
به جيب مي زند و بخش ديگر آن بويـژه          
گروه هاي ملي مذهبـي نـمـي تـوانـنـد              
شعف خود را پنهان کـنـنـد از ايـنـکـه                
گران شدن قيمت ارز، باال رفتن مـيـزان         
صادرات و افـزايـش درآمـد آنـهـا هـم                 

 .زمان بوده است
باال رفتن نجومـي قـيـمـت ارز بـه              
معناي استثمار وحشيانه طبقه کـارگـر       
و دزدي و چــپــاول دســتــرنــج مــردم و              

آرزو و تـمـام       .   منابع مالي کشور است   
تالش رژيم براي واگـذار کـردن قـيـمـت             
ارز و همچنين ساير کاالهاي مصـرفـي        
مردم به  بازار جـهـانـي و بـرابـري نـرخ                 
ريـال بــا سـايــر ارزهــا اسـت کــه رشــد                
سريعتر گراني و تورم و فقـر و فـالکـت             

اما حتـي   .   مردم را همراه خواهد داشت    
اين آرزو هم براي رژيم دست نـيـافـتـنـي            

بحران مـزمـن سـيـاسـي کـه در               .   است
طول حيات جمهوري اسالمي همراه بـا       
آن بوده است و دائما در حال پـيـشـروي            
است، امکان دست يـابـي بـه يـک نـرخ               
متعادل با بازارهـاي جـهـانـي را بـراي              

بــراي .     رژيـم غـيــرمـمــکــن مــي ســازد         
حکومتـي کـه مـورد نـفـرت و بـطـور                  
مستقيم در معرض تهديد سـرنـگـونـي          
توسط مردم زيـر سـلـطـه آن و افـکـار                  
عمومي جهـان اسـت، تـحـقـق چـنـيـن                

 .*آرزويي امکان پذير نيست
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امـيـد و     .   حکم اخراج خود را آتـش زد        
افق و مبـارزه کـارگـران و هـمـه مـردم                 
ايران را بيان کند کـه بـراي رهـايـي از                
حــکــومــت اســالمــي و تــحــريــم هــا و            
اوضاع وخيم اقتصادي و تهديد جـنـگ     

کـنـگـره    .     و قحطـي تـالش مـيـکـنـنـد            
همبستگي با مردم سـوريـه بـاشـد کـه              
قهرمانانه عليه حمام خون ديکتـاتـوري      

بـا  کـارگـران        .   بشار اسد مي جـنـگـنـد       
اوکلـنـد آمـريـکـا هـمـراهـي کـنـد کـه                    
فراخوان اعتصاب عمومي جهـانـي در        

امسـال داده    )   روز کـارگـر    ( اول ماه مه    
کنگره اي باشد کـه امـثـال عـلـيـا             .   اند

المهدي ها و گلشيفته هـا و اعـتـراض            
زنان در ايران و جهان بر عليه آپـارتـايـد           

. و بردگي جنسي را نمايندگي ميکند      
بر مهمترين درس هاي انقالبات مصـر     
و تونس، اين تحوالت تعـيـيـن کـنـنـده             

زبان گـويـاي     .   زمان ما،  تاکيد بگذارد    
و مبارزه عليه سرمايـه  "   جنبش اشغال " 

خـالـصـه کـالم       .   داري در جـهـان بـاشـد        
باشد که بـراي   "    درصدي ها  ۹۹" کنگره  

نجات جهان بپاخاسته اند، و بويژه بايد       
پرچم پيروزي آنها در ايران را روشنتر و         

  .مشخص تر از هميشه برافرازد
يا بطور واقـعـي ايـن           آ : انترناسيونال

کنگره ميتواند بر اين شرايط نـقـش و          
  تاثير قابل توجهي بگذارد؟ چگونه؟

کنگره يـک لـحـظـه        :   مصطفي صابر 
معين در کل تالش حـزب مـاسـت کـه             
در منطقه بسـيـار حسـاسـي از جـهـان               

همه ميداننـد کـه در ايـن           .     فعال است 
دنياي درگير بـحـران اقـتـصـادي و بـن               
بست هاي سرمايه داري، يک وضعـيـت       

ــرار اســت                ــرق ــران ب ــجــاري در اي ــف . ان
تحوالت تعييـن کـنـنـده اي در پـيـش                

جــمــهــوري اســالمــي غــرق در         .   اســت
بحران و فساد و جنـايـت بـه آخـر خـط                

بااليي ها و کل بـورژوازي    .   رسيده است 
راه حل روشني چه در سطح جـهـانـي و             

. چه در رابطه بـا اوضـاع ايـران نـدارنـد              
بعوض دوره ما دوره دست باال گـرفـتـن          
گفتمان انقالب و به ميـدان آمـده تـوده            

هاي ميلـيـونـي بـراي بـدسـت گـرفـتـن                 
اتفاقي نـبـود کـه        .   سرنوشت خود است  

اين دوره نـويـن جـهـانـي از تـظـاهـرات                 
 شروع شد و بـه        ۸۸ميليوني در تهران    

تــونــس و قــاهــره و بــعــدا بــه لــنــدن و                
حـاال پـژواک صـداي        .   نيويـورک رسـيـد     

  کـه در    ۲۰۰۹اعتراض مردم ايران در  
جهان پيچيد و به موجي از انقالبات و         
جنبش هاي تـوده اي تـبـديـل شـد کـه                 
ديوار ديکتاتورها را فروريخت و قلـعـه        

يـک درصـدي     " وال استريت و حاکميـت      
در جهان را به لرزه درآورد، دوبـاره          "   ها

حزب ما و نقـش و       .   به ايران برميگردد  
تاثيرش، و از جمله کنگـره هشـتـم آن،            

جـالـب اسـت کـه         .     اينجا وارد ميشـود   
کنگره  هفتم حـزب مـا در گـرمـاگـرم                

 ايران برگزار شـد و اگـر بـه             ۸۸انقالب  
مانيفـسـت   " مثال  ( اسناد آن نگاه کنيد     

خواهيد ديد که چگـونـه      " )   انقالب ايران 
ما از همان موقعـه بـه اسـتـقـبـال يـک                  
وضعيت جديد در جهان ميـرفـتـيـم کـه            
اکنون در اشـکـال بـديـع و خـودويـژه و                 
زيرو رو کننده تر از آنـچـه تصـورش را            

ميخـواهـم   .   ميکرديم، برقرار شده است   
بـگـويــم  اوضــاع ايـران و در نــتـيـجــه                  
مــبـــارزه طـــبــقـــه کـــارگــر و هـــمـــه                

آزاديخواهان و برابري طلـبـان در ايـران           
بــه يــک مــعــنــي در مــرکــز تــحــوالت             

و حـزب مـا       .   سياسي جهان قـرار دارد     
حـزب  .   حزب اين مبارزه و تالش اسـت       

ما  ميتواند و بـايـد فـاکـتـور تـعـيـيـن                  
کننده و تاثير گذار در شکل دادن آينده        

. ايران و به ايـن اعـتـبـار جـهـان بـاشـد                 
کاري که اين کنگـره مـيـتـوانـد انـجـام               
دهد، عالوه بر وظايـف روتـيـن حـزبـي             
نظير انتخاب کميته مرکزي، اين اسـت       

.  که وجدان آگاه و فعال زمان خود باشـد       
جايگـاه انـقـالب در ايـران و اهـمـيـت                  
پيروزي آن در سرنوشـت کـل جـهـان را              
اعالم کند و تعهد و عزم حزب ما براي         
به پيروزي رسـانـدن تـالش کـارگـران و              

. مردم ايران را مورد تاکيـد قـرار دهـد           
بهر درجه که کنگره اين فضـا را دامـن         
بــزنــد و در ايــن جــهــت گــام بــردارد،                 

  .ميتواند نقش تاريخي ايفاء کند
فکر ميکنـيـد چـقـدر        :   انترناسيونال

کنگره در اين جهتي که گفتيـد پـيـش           
  برود؟

ايـن بسـتـگـي بـه            : مصطفي صابـر  
تالش و کوشش همه ما چه در حزب و         
چه خارج از صفوف تشکيالتـي حـزب         

تا آنجا که به برگـزاري و اسـنـاد            .   دارد
در حال تهيه براي کنگره برميگـردد و          
خط و جهتي که رهبـري حـزب دنـبـال             
ميکند  همه در سمت و سـويـي اسـت            

کنگره جايي است   .   که باالتر اشاره شد   
حزب اين جهت گيري و عزم و اراده را       
بــه جــامــعــه و صــفــوف خــود اعــالم              

ايـن  .   ميکند و به آن متعهـد مـيـشـود          
الزم است که ايـن هـرچـه وسـيـعـتـر و                  
پردامنه تـر مـنـعـکـس شـود و پـيـام                  
کنگره هشتم حزب در جامعـه مـطـرح          

رهبري و بدنه کادري حزب تـمـام   .   شود
تــالش خــود را ايــن زمــيــنــه بــخــرج              

ايــنــجــا اجــازه مــيــخــواهــم      .     مــيــدهــد
خطاب به اعضاء و بـدنـه اجـتـمـاعـي               
وسيعتر حزب، خطاب به همه کسـانـي        
کــه قــلــب شــان بــراي رهــايــي از شــر               
حکومت اسالمي و حاکميـت خـرافـه،         
بي حقوقي،  نابرابر و اسـتـثـمـار  مـي               

"   درصدي ها  ۹۹" تپد،  خطاب به همه      
در آن   .   ايـن کـنـگـره شـمـاسـت           :   بگويم

شرکت کـنـيـد و در تـالـشـي کـه ايـن                    
کنگره نماينده آنست دخـيـل شـويـد و            
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هفته گذشته افزايش تـحـريـم هـاي          
اتحاديه اروپا و آمريکا و بويژه تـحـريـم           
هاي اخير در حوزه هاي بانکي و نفتـي،         
اختالفات و نزاع هاي دروني حـکـومـت       

شـايـد بـتـوان       .   ايران را شدت بـخـشـيـد        
گفت اين نتيجه محتوم اين تحـريـم هـا           
در شرايط حاضر بود امـا، بـي تـرديـد              
تمام مسئله و تمام ريشـه هـاي بـحـران            

بحراني که پس از تحريـم     .   حاضر نيست 
خريد نفت، قيمت تمام مايحتاج اولـيـه         
مردم را بشکل تصاعدي افزايـش داده،        
پــول هــاي مــردم را بــطــرف بــازارهــاي           
کاذبي که نشان از عدم اعتماد مردم بـه       
حکومت دارد، سوق داده و در يک کـالم       
يک وضعيت انفـجـاري را هـم در درون              
صفوف خود حکومت و هـم در مـيـان             
مردم معترض و مـتـرصـد سـرنـگـونـي             

شرايط کـنـونـي يـک        .   موجب شده است  
بار ديگر مبرميت سرنگوني و به زبـالـه      
دان ريختن کل اين دستگاه سـرکـوب و         

. چپاول را مقابل مردم قـرار داده اسـت          

اين هنوز ميتوان گفت مستقـل از ايـن           
واقعيت است که رژيم اسالمي از همـان        
زمان روي کار آمدنش بحران داشـتـه و           
جامه نامتناسب و عقب مانده اي بـوده        

بحران کنـونـي    .   است بر تن جامعه ايران    
در مـيـان امـواج        .  در بطن انقالب است 

سهمگين درياي نارضايـتـي مـردم، بـه           
گرو گرفتن زندگي مردم در روز روشـن           
اســت بــا هــدف پــيــروزي بــر رقــيــب و              
محکم کردن سلطه اين حکومت دزدان       
بر کل جامعه و به بازي گرفته شـدن در            

مي توان مدعـي    .   معادالت بين المللي  
شد که باال رفتن قـيـمـت ارز و سـکـه،                 
پاشنه آشيلي است که جامـعـه و مـردم            
را ملتهب و اختالفات حـکـومـتـيـان را           

نزاع هايي کـه هـر       .   تشديد ساخته است  
چه بيشتر از پيش خامنه اي و احـمـدي           

. نژاد را رو در روي هـم قـرار داده اسـت            
احـمــدي نـژاد، رئــيـس جــمـهــور دســت             
نشانده و سابقا مورد اعـتـمـاد خـامـنـه             
اي، در شرايط کنونـي ديـگـر بـه هـيـچ                
چيزي فکر نمي کند مگـر تضـعـيـف و             
کاهش نفوذ و اقتدار خود خامنـه اي و           
ثــبــات بــخــشــيــدن بــه قــدرت و نــفــوذ             

اش تا ظـهـور امـام      "   انحرافي" اطرافيان  
او بـراي ايـن مـنـظـور            !   زمان در ايـران     

حتي حاضر شده است تحريم نـفـتـي را            
مســتــمــســک قــرار دهــد و زنــدگــي و              

 !معيشت مردم را به گروگان بگيرد
نخستين بار اين خود رسـانـه هـاي           
اصولگرا بودند که از سکـوت تـعـمـدي           

دولــت و ارســال بــرخــي پــيــامــک هــاي           
دولتي در بـاال بـردن قـيـمـت ارز خـبـر                  

بــطــور کــلــي گــفــتــه مــي شــود          .   دادنــد
احمدي نژاد قصد دارد با اين اقـدامـات          
دست خامـنـه اي را در پـوسـت گـردو                 
گذاشته و با تـحـکـيـم نـفـوذ و اقـتـدار                   
اطرافيانش، باب مذاکره و معـاملـه بـا           

او براي ايـن     .   آمريکا را در دست بگيرد    
منظور و براي مقابله بـا خـامـنـه اي و               
تمام مخالفانش در جبهه اصولگـرايـي،       
همـواره تـهـديـد کـرده و اسـتـنـاد ايـن                    

فـوق  " تهـديـدهـايـش هـم پـرونـده هـاي                 
اي است کـه از بسـيـاري از             "   محرمانه

ـــ  در جـريـان                       مقـامـات ارشـد نـظـام ـ
درگيري با حـيـدر مصـلـحـي و وزارت               

ــ در اخـتـيـار گـرفـتـه اسـت                . اطالعات 
پــرونــده هــاي فــوق مــحــرمــانــه اي کــه           
خامنه اي را به سـکـوت و يـا بـگـفـتـه                  

نـمـايـنـده تـهـران، بـه            "   علي مـطـهـري     " 
نـابسـامـانـي و       .   مماشات واداشتـه انـد     

بهم ريختگي بازار ارز و سـکـه، عـلـي               
مـطـهـري نـمـايـنـده مـنـتـقـد دولـت را                     
مجبور ساخت اعتراف کند که مجلـس       

تـبـديـل    "   شعبه اي از دفـتـر رهـبـري        " به  
شــده و در طــول چــهــار ســال گــذشــتــه              
بفرمـان او بـا دولـت مـمـاشـات کـرده                  

، " احـمـد تـوکـلـي       " وضعيتي کـه    " .   است
اقتصاددان برجسته جبهه اصولـگـرايـي       

ورشکستـگـي   " هم از ادامه آن با عنوان       
غــالمــرضــا  " نــام بــرده و        "   اقــتــصــادي 

بـا  " نيز خـبـر داد کـه            "   مصباحي مقدم 

ادامه اين شرايط، همه چيز، از تـولـيـد            
گرفته تا واردات کاال متـوقـف خـواهـد           

نمايـنـده دوره     "   مهدي طباطبايي " !   " شد
هفتم مجلس و عضـو شـوراي مـرکـزي           
جامعه روحانيت مبارز، ضمن اشاره بـه       

برخي قطعنامه هـاي دشـمـن را          " اينکه  
کاغذپاره مي دانند اما اين ها مشکـل        

، آرزو کـرد دولـت بـه            " ساز شـده اسـت      
اشتباه بودن سيـاسـت هـاي اقـتـصـادي             
خود اعتراف واز مردم عذرخواهي کنـد       

اي کاش ما هم کـه از        " و اضافه کرد که     
دولت حمايت کرديم، بگـويـيـم اشـتـبـاه            

در جبهه دولت اما، عليرغـم      " .   کرده ايم 
تشديد نزاعها و تـعـمـيـق نـابسـامـانـي              

وزيـر  "   شـمـس الـديـن حسـيـنـي           " بازار،   
مشکـل  " اقتصاد احمدي نژاد مي گويد      

و بانک مرکزي هـم    "   ارز و سکه حل شده 
با پيش فـروش ده    "   اعالم کرده است که     

ميليون قطعه سکه، بيش از پـنـج هـزار        
و پانصد ميلـيـارد تـومـان نـقـديـنـگـي                
سرگردان بحساب بانک ملي واريز شـده        

 "! است
واقعيت آن است که دزدي و چـپـاول        
يک پايه اصلي ثبات و تداوم جـمـهـوري       
اسالمي است و مقامات مذهـبـي ايـن          
رژيم حتي در گير و دار تـحـريـم هـا و                  
درهم ريختگي اقتصادي هم يک لحـظـه        
از باال کشيدن پـول هـاي مـردم غـافـل               

مشـکـل رژيـم اسـالمـي بـر             .   نيسـتـنـد   
خالف گفته هاي وزير اقـتـصـاد، ارز و             
سکه يا افزايش و کاهـش سـود سـپـرده             

مشـکـل، جـهـان و         .   هاي بانکي نيست  
روزگــاري اســت کــه ديــگــر جــمــهــوري          
اســالمــي و اقــتــصــاد و ســيــاســت و               

مشکـل،  .   فرهنگ اسالمي نمي خواهد  
عدم اعتماد مردم ايران بـه حـکـومـتـي            
است که سـي سـال بـا انـواع و اقسـام                   
رفتارهاي مذهبي افـراطـي اش، انـواع          
ــ                    تحريـم هـا و فشـارهـاي اقـتـصـادي ـ
معيشتي را بـه مـردم تـحـمـيـل کـرده                  

مشکل جمهوري اسالمـي، سـاز       .   است
و کــاري اســت کـه بــا ابــتـدايــي تــريــن               
خواستـه هـا و نـيـازهـاي انسـانـهـا در                   

با پيـش فـروش سـکـه و            .   تناقض است 
فروش اينها، بـا بـاال        ارز يا بدون پيش     

بـردن ســود ســپــرده هـاي بــانــکــي يــا             
کاهش آنها، مشکالت و بحـران هـاي       

. رژيم اسالمي حل شـدنـي نـيـسـتـنـد             
جمهوري اسالمي حکومتي است کـه       
زندگي، حرمت و معـيـشـت مـردم را            
بازيچه سياست کاريها و رقابـت هـاي        
اقتصادي مقاماتش قرار داده و بـايـد         
ــزيــر کشــيــده شــود و امــروز، بــي                  ب
اعتمادي وسيع و عميق مردم بـه ايـن          
حکومت، شيادي و فرصت طـلـبـي و           
اشــتــهــاي ســيــري نــاپــذيــر مــقــامــات        
مذهبي در دزدي و آدمـکـشـي و از               
سوي ديگر، انزواي بيسابقه و هـر روز         
تشديد شونده بين المللي، همه و همـه        
دست به دست هم داده اند تا جمهوري        

 !* سالم کند" پايان"اسالمي به 

 
ورشکستگي اقتصادي 
 جمهوري اسالمي
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 بهمن سـرهـنـگ سـجـادي           ۹روز  
فرمانده يگان انتظامي و اجـرائـيـات          

 ۱۱۵" شهرداري خبر از جـمـع آوري            
 مــتــکــدي و دو       ۷۱کـارتــن خــواب،      
داد و بـه دنـبـال آن            "   کودک خيابـانـي   

تصاوير هجوم ظفرمندانـه لشـگـريـان         
اسالم به کارتن خواب ها منتشر شـد         
که با باتوم و کابل به آنـهـا حـملـه ور                
شده و يـا دسـتـهـايشـان را از پشـت                  
بسته و در پشت وانـت بـار هـا روانـه               

تـوحـش   .   سرنوشت نامعلوم شـده انـد       
نيروهاي شهرداري در حمله به کارتون      
خواب ها، فقرا و کودکان خياباني تـا         
آنجا بود که موجب اعتراض بـعـضـي         

 .از اعضاي مجلس اسالمي هم شد
در جامعه ايران که بر دريـايـي از          
ثروت هاي عظيم طبيعي قرار گرفـتـه        
است، کارتن خوابي همچون کـودکـان        
خياباني پديده هايي همزاد جـمـهـوري     

فقر و بيـخـانـمـانـي،        .   اسالمي هستند 
بــيــکــاري واعــتــيــاد، بــيــمــاري هــاي        
جسمي و رواني  و مـعـلـولـيـت و يـا                  
نداشتن شناسنامه ايراني، هزاران نفـر      
را در تهران و شهرهاي مـخـتـلـف بـه              

امـا  . زندگي کارتون خوابي رانده است 
وجــود .   تــمــام مســالــه ايــن نــيــســت         

حکومت و سنتهـاي عـقـب مـانـده و             
ارتجاعي و ضد انساني اسالمي نـيـز       
باعث ميشود بسياري از دخـتـران و           
پسران براي فرار از اين سنتهـاي ضـد          

 ناچار به ترک خانواده شـده و         ،انساني
.  ورنـد آ به جهنم کارتون خـوابـي روي           

تا شب هاي سرد زمستان و روزهـاي          
داغ تابستان را در پناه قطعات کارتن       

هر روز تعدادي از آنـهـا         .   سپري کنند 
بخاطر سرما، نبودن بهداشت، کمبود     
مــواد غــذايــي، عــدم بــرخــورداري از         
کمترين امکانات درماني جـان خـود         

نه زندگي آنـهـا     .   را از دست مي دهند  
در جايي ثبت شـده اسـت و نـه خـبـر                 

. مرگ آنها در جايي انتشار مي يـابـد        

 کارتن خـواب    ۴۰انعکاس خبر مرگ    
 در تـهـران چـهـره           ۸۲در آذر ماه سال   

جنايتکار و کريه جمهوري اسالمي را      
به دنيا نشان داد و رژيـم از انـتـشـار                
مجدد چنين اخباري مـمـانـعـت مـي            

اما با نگاه انداختن به خط فقر،       .   کند
آمار بيکاري کـه بـيـش از يـک سـوم                 
مردم را تشـکـيـل مـيـدهـد، قـيـمـت                 
مسکن و ابتـدائـي تـريـن مـايـحـتـاج               
زندگي که چند برابر حداقل دسـتـمـزد          
رسمي است، مي توان ابعاد وسيع بي       

 . خانماني و کارتن خوابي را دريافت
کـــارتـــن خـــواب هـــا پـــس از               

پس از توهين و ضـرب و    "   دستگيري" 
شتم در مناطق دور افتاده رها شده و         

گرمخـانـه   " و يا   "   مراکز حمايتي " يا به   
مــراکــز .   " تــحــويــل مــي شــونــد       "   هــا

در بـيـشـتـر مـوارد داراي            "   حمـايـتـي   
کمترين امکانات زندگي اسـت و در          
بسياري موارد وضعيت آن بستگي به      
کمک افراد خيرخواه و يـا نـحـوه کـار               

بر اساس گـزارشـات     .   کارکنان آن دارد  
 درصـد    ۳۰ تـا      ۲۰انتشار يافته بين    

کارتن خواب ها را زنان تشکيل مـي         
در بسـيـاري مـوارد کـودکـان            .   دهنـد 

خياباني و زنان کـارتـن خـواب مـورد            
سوء استفاده جنسـي تـوسـط اوبـاش           
رژيم و در مـراکـز دولـتـي قـرار مـي                  

به همين دليل وحشت آنـهـا از     .   گيرند
انتقال به مراکز دولـتـي بسـيـار زيـاد              

وجـود  "   گرمـخـانـه   " در تهران دو .  است
 نفر اعـالم     ۱۶۰۰دارد که ظرفيت آن     

بـــر اســـاس حـــداقـــل         .   شـــده اســـت   
معيارهـاي بـيـن الـمـلـلـي بـراي ايـن                  
اماکن ظرفيت واقعي اين گـرمـخـانـه          
ها بسيار کمتر از ايـن تـعـداد اسـت               
ولي در زمستانها تعداد ساکنان آنهـا       

.  نفر هم مـي رسـد        ۳۰۰۰به بيش از    
اين گرمخانه ها تـعـداد کـمـي دوش             
دارد که در بسياري مواقـع فـاقـد آب            
گرم هستند و هر روز فقط چند ده نفـر      

. امکـان اسـتـفـاده از آنـهـا را دارنـد                 
 صبح ساکنين ايـن امـاکـن        ۶ساعت  

تخليه شده و بايد در سرمـا و بـرف و          
باران به ساختمان هاي خـرابـه، پـارک           
ها و حاشيه خيابانـهـا و بـزرگـراه هـا               

اما حتي راه يافـتـن بـه ايـن            .   برگردند
ها هم نـيـازمـنـد داشـتـن            "   گرمخانه" 

. شناسنامه و يـا کـارت مـلـي اسـت              
چــيــزي کــه بســيــاري از مــحــرومــان           

 .جامعه فاقد آن هستند
رفتار هاي وحشـيـانـه و تـوهـيـن             
آميز ماموران رژيـم و شـرايـط غـيـر              
انساني و دهشتـنـاک امـاکـن دولـتـي             

گـرمـخـانـه     " و   "   مراکز حمايتـي  " نظير  
موجب مي شـود کـه ايـن افـراد              "   ها

ماندن در زير پل ها، حاشيـه بـزرگـراه           
ها و در گوشـه و کـنـار پـارک هـا را                   

مقامات و رسانه هـاي      .   ترجيح دهند 
رژيم با عبارات توهين آميزي نـظـيـر          

از کــارتــن خــواب هــا و          "   مــتــکــدي" 
کساني نام مي برند که خود قربانـيـان         

. غارتگري ها و جنايات رژيم هستند     
و طوري صحبت مـي کـنـنـد گـويـي               
زندگي در فقر و نکبت انتخـاب خـود          

بنا به گزارشي کـه     .   اين اشخاص است  
در دي مـاه      "   تـهـران امـروز     " روزنامه   

انتشار داد در بين کارتون خواب ها و        
بيخانمان ها اشخاصي با تحصيـالت      
و تخصص هاي شـغـلـي نـظـيـر فـوق                
ــيــســانــس فــيــزيــک، کــارشــنــاســي            ل
مــديــريــت، خــلــبــانــي و کــارشــنــاس         
مديريت بازرگاني وجود دارد که فاقد      
ســرپــنــاه و مــکــانــي بــراي زنــدگــي             

ايـن گـزارش عـمـق فـقـر در               .   هستند
جمهوري اسالمي و  شدت استثمار و       

 .غارتگري رژيم را نشان مي دهد
رژيم هر روز به کارتن خـواب هـا           
حمله مي کند، آنها را دستگيـر کـرده       
و پس از شکنجه و آزار بـه حـال خـود           

تعداد قربانيان سرمايـه    .   رها مي کند  
داري اسالمي که بيخانمان شده و در         
خيابانها دست نياز دراز مـي کـنـنـد،          

وجـود  .   هر روز در حال افـزايـش اسـت         
ــيــل                 ــهــا دل هــر کــدام از ايــن انســان
محکمي بر لزوم سرنگوني  جمـهـوري        

بي دليـل نـيـسـت کـه           .   اسالمي است 
رژيم هر روز وحشـيـگـري خـود را در              

. مورد اين قربانيان افزايش مي دهـد       
ــوحــش                ــراد کــه صــدمــات ت ايــن اف
حکومت اسالمي را بـا تـمـام وجـود             
خود لمس کرده اند، بخشي از نـيـروي         
بزرگي هستند که درمقابل رژيم قـرار        

. داشته و آن را هـدف قـرار داده انـد                
گامهاي اين انسانهاي بظاهر ضعيف     
خيابانها را خواهـد لـرزانـد و دنـيـاي              
بهتري را بر آوار جمهوري اسالمي بنا       

دنـيـايـي کـه در آن           .   خواهد گـذاشـت    
همگان از شادي و سالمت، مسکـن،       
رفاه و آسايش و تفريح برخـوردار و از           
ــذهــب در                   ــايــه و م ــعــرض ســرم ت

 .*امانند

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
نبرد رژيم اسالمي با 
 دشمنان کارتن خواب

جمهوري اسـالمـي از      "   دهه فجر   "
 بهمن شروع ميـشـود کـه روز          ۱۲روز  

بازگشت خميني با ايرفرانس از اروپـا         
قرار است مثال در اين ايام که از         .   بود

ســوي جــمــهــوري اســالمــي ايــام اهللا           
. خوانده ميشود همه مردم شاد باشنـد  

امـا چـون چـيــزي بـراي شـادي کــردن                
وجود ندارد مراسمهاي مشمئز کننـده       
جمهوري اسالمي روي اعصاب مـردم      
راه ميرود، اين است که توده مردم آنرا        

امسـال جـمـهـوري       .   دهه زجر ميداننـد   
اسالمي براي اينکه حالي بـه خـودش          
داده باشد امام امت را تبديل به مقـوا         
کرده است و از پلکان هواپيما پـايـيـن           

ايـر  " آورده است؛ الـبـتـه ديـگـر نـه از                  
خبري است و نه از آن خـلـبـان         "   فرانس

که فکر ميکرد به چه افتـخـار بـزرگـي            
نائل شده است که خميني را تا پايـيـن          
پلکان مشايعت کرده، بلکـه چـنـد تـا            
دژبان که به زور به سربازي گرفته شـده          
اند مقواي امام را از پلکان مشايـعـت         

 .کردند
ــنــد امــام در         ــرانســه  "   مــيــگــوي ف

، " هاي مدرن و متمدنانه زده بـود        حرف
از قول خبرنگار تايم اضافه ميـکـنـنـد          

در شهر مـقـدس     :   " ايشان قول داده بود   
شيعي قـم سـاکـن شـود و دوبـاره بـه                   
تدريس و عـبـادت خـويـش مشـغـول               

اهللا    رسد که آيـت  دور از ذهن مي  .   شود
خميني سعي کـنـد يـک جـور اسـقـف                
اعظم براي ايـران شـود و مسـتـقـيـمـا                

. " زمــام قــدرت را در دســت بــگــيــرد           
، خبـرنـگـار مشـهـور         " اوريانا فاالنچي 

ايتاليايي که بيشترين شهـرت اش بـه          
خاطر مصاحبه با ديکـتـاتـوران دوران         

 ۵۸خويـش بـهـم زده اسـت در سـال                  
ــر           ــي ــاث ــحــت ت ــت اهللا   " ت ــن   "   آي ــي ــن چ

خميني خوش قيافه تـريـن     : "   مينويسد
.   . . . پيرمردي بود که در عمرم ديده ام     

مردم ايران بـيـش از        .   يک رهبر واقعي  
اندازه او را دوست داشتند؛ در حد يـک         

پيامبر، يا از آن باالتر، در انـدازه يـک            
اگر هم قـرار بـود کـه آيـت اهللا                . "   خدا

برود قم و در باب طهارت و نـجـاسـت         
رساله بنويسد اما بعد اينکار را نکرد       
نه از سر صرفا خصلت مردم فـريـبـش          

که روحانيت هميـشـه در تـاريـخ بـا              (   
کـه  )   عوام فريبي روزگار گـذرانـده انـد        

نياز بـورژوازي بـود کـه ايشـان از قـم                 
برگشت و فتواي سرکوب مـردمـي را          
که ظـاهـر در حـد خـدا او را دوسـت                   

البتـه از هـمـان        .    صادر کرد  �داشتند
قم فرمان حملـه بـه کـردسـتـان را هـم                 
صادر کرد که چون به شکست کشـيـد          
قلب امام گرفت وبه بيمارسـتـان قـلـب           
تــهــران نــقــل مــکــان کــرد و بــعــد بــه              

حقيقت ايـن اسـت کـه مـردم            .   جماران
 روز از ورود ايشـان        ۱۰درست بعد از    

 بهمن تمام قـرارهـا   ۲۲با قيام خود در   
. را بـهـم زدنـد       "   تصـمـيـم سـازان      " بين   

مردم نزديک سه سال تمام در تکـاپـوي         
رسيدن به تـمـام آزادي جـنـگـيـدنـد و                 

با رهبري يـکـي     " پيرمرد خوش قيافه" 
از کثيف ترين جريانهاي فـاشـيـسـتـي           
مذهبي به سرکوب مردمي رفـت کـه           

 بهمن دست به اسلحه بـردنـد و          ۲۲در  
را در ايـران بـه خـطـر             "   بهشت ثـبـات  " 

اين ايده ال بورژوازي بود که      .   انداختند
. چشم به روي اين وحشـي گـري بسـت           

اکنون که در تالـشـنـد ايـن حـکـومـت               
نـرا  آ يـعـنـي      (   وحشي را مهار کـنـنـد         

تــبــديــل بــه ديــکــتــاتــوري اي خــودي           
ايـن را هـم بـه قـيـمـت ايـن                  )   بنمايند

انجام ميدهند که روزگار مردم بيشتـر    
اقـتـصـادي سـالح       "   تحريم.   " سياه شود 

دول غربي است که مستقيمـا زنـدگـي          
 .توده مردم را نشانه رفته است

 ۱۲مراسم خاص امسال در روز         
بهمن تجسم واقعي آن مـثـل مـعـروف           

آمـد ابـرويـش را        :   " بود که ميـگـويـنـد      
درست کنـد زد چشـمـش را هـم کـور                 

ايـن تـمـثـال مـبـارک، تـمـثـيـل                 ! "   کرد
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ايــن هــفــتــه هــمــزمــان بــا ادامــه           
اعــتــراضــات و تــظــاهــراتــهــاي مــردم        
دراکثـر شـهـرهـاي سـوريـه بـر عـلـيـه                   
حــکــومــت، جــنــگ و درگــيــريــهــاي           
شديدي در مناطق مـخـتـلـف سـوريـه            

و نـيـروهـاي      "   ارتش آزاد سـوريـه      "بين  
محل .   وفادار به رژيم اسد ادامه يافت     

اصلي اين درگيريها شهرهاي حـمـص        
بنا بـه   .   و دمشق و حومه آن بوده است      

يک گزارش در شهـر حـمـص  در يـک                
ارتـش آزاد    "  روزه نـيـروهـاي         ۴جنگ  
موفق شدند نيـروهـاي وفـادار        "   سوريه

به اسد را عقب رانده و اين شهر را بـه             
فــرمــانــدهــي  .   کــنــتــرل خــود درآورنــد     

با صدور بيانيه اي    "   ارتش آزاد سوريه  " 
اعالم کرد که رژيم اسد کنتـرل بـخـش           
هاي زيادي از کشور را از دسـت داده           

در واکــنــش بــه ايــن بــيــانــيــه            .   اســت
مقامات ارتش و امـنـيـتـي رژيـم در               
تلويزيون حکومتي ادعـا کـردنـد کـه            

مـي  "     جنگ روانـي تـروريسـتـهـا         " اين
خــبــرنــگــاران و رســانــه هــاي         .   بــاشــد

خارجي که مـوفـق شـده انـد در مـرز                 
سوريه بـا لـبـنـان و اردن بـا فـعـاالن                    
سياسي مخالف حکومـت مصـاحـبـه         
نمايند، تائيد کرده اند کـه جـنـگـهـاي            
شديد ادامـه دارد و در بـخـش هـاي                 
بزرگي از کشور بطور دوفاکتو قـدرت        

خبرنـگـار رويـتـرز       .   دوگانه حاکم است  
که موفق شده از شـهـر حـمـص ديـدار              
نمايد، تائيد کرده است که اين شهردر       

ــاشــد                ــان مــي ب ــف ــار مــخــال ــي ــت . اخ
خبرگزاريهاي جهاني خـبـر از تـمـرکـز            
بخش مهمي از نيـروهـاي نـظـامـي و             
سرکوبگر رژيـم اسـد در دمشـق داده             
وتــائــيــد کــرده انــد کــه رژيــم نــگــران             
گسترش جنگ به پايتخـت و سـقـوط           

ــاشــد           ــه    .   حــکــومــت مــي ب در ادام
گسترش جنـگ بـيـن نـيـروهـاي ضـد               
حکومتي با نيروهاي وفادار بـه رژيـم          
در ايـن هـفـتـه، دمشـق و حـومـه آن                    

بـر  .   شاهد درگيريهاي شديد بوده است    

اساس اخبار درگيـريـهـاي دمشـق در            
و "   ميدان الـتـحـريـر      " ، "   بغداد" خيابان  

در مرکز شـهـر      "   ميدان العباسين " نيز  
ــه و                   دمشــق  بشــدت ادامــه داشــت
نيروهاي مخالف موفـق شـده انـد بـه             
تاسيسات نظامي و مـراکـز اسـتـقـرار           
ارگــانــهــاي امــنــيــتــي و اطــالعــاتــي          

رژيـم  .   ضربات سنگيني وارد نـمـايـنـد       
کـه از وقـوع حـمـالت مـخـالـفـان در                   
ــا                 ــود، ب ــمــه شــده ب دمشــق ســراســي
وحشيگري تمام به منـاطـق نـامـبـرده           
حمله کرده و ايـن مـنـاطـق را بـاخـاک                

در حـومـه دمشـق       .   يکسان کرده است  
از جمله در محـالت حـرسـتـا، داريـا،             
دوما و جوبر، درگيريهاي شديد ادامه      

رژيم اسد براي نشان دادن کنترل      .   دارد
خود بر اوضاع کشور اقدام بـه پـخـش           
اخــبــار و گــزارشــات ســرا پــا دروغ                
ازوضعيت کشـور کـرده و ادعـا مـي              

در .   کند کـه بـر اوضـاع تسـلـط دارد              
کنار اين ادعاها نمايشات حکومـتـي       

در جـنــگ بــا      "   پـيـروزيــهـاي رژيـم         " از
ــزيــون        "   تــروريســتــهــا  "  ــوي ــل مــدام از ت

 . حکومتي پخش مي شود
در شــهــرهــاي درعــا، حــمــاه،               
بانياس، ديرالزور و حمص مـخـالـفـان          
موفق شده اند کنترل اين مـنـاطـق را            

بـر اسـاس اخـبـار و           .   بدست بـگـيـرنـد     
 نـفـر در ايـن          ۲۰۰گزارشات بيش از     

درگيريها کشته و صدها نـفـر زخـمـي           
تانک ها و هليکـوپـتـرهـاي        .   گشته اند 

ارتش در مـنـاطـق نـامـبـرده هـر روز                 
اقدام به توپ باران و بمباران مـنـاطـق          
کرده به اين اميد که زمـيـنـه را بـراي               
ورود نــيــروهــاي زمــيــنــي بــه داخــل            

. شهرهـاي نـامـبـرده فـراهـم نـمـايـنـد                
همزمان  تعداد سربازان فـراري ارتـش         
و نيروهاي نظامي هـر روز بـاال مـي              

 ۱۹بنا به گزارشـهـا نـزديـک بـه              .   رود
ــاز و ارتشــي از رژيــم و                    هــزار ســرب
ارگانهاي سـرکـوبـگـرش جـدا شـده و               

نـهـا مشـغـول جـنـگ بـر              آ بسياري از    
هـمـزمـان بـا       .   عليه رژيم مي بـاشـنـد       

ــه و ادامــه                ــارزات مــردم ســوري مــب
درگــيــريــهــا، تــالش هــا و تــقــالهــاي          
ديپلماتـک غـرب، اتـحـاديـه عـرب و               
سازمان ملل براي پايان دادن آنچه کـه      

مـي نـامـنـد، ادامـه          "   بحران سـوريـه    " 
اوايل اين هفته اتحاديه عرب به      .   دارد

همراه بـرخـي کشـورهـاي اروپـايـي و               
آمريکا خواهان طرح موضوع سـوريـه       

در نشست اضطراري شوراي امـنـيـت         
بدنبال اين درخواسـت روز سـه         .   شدند

شنبه شوراي امنيت نشستـي در ايـن          
قبال قطعـنـامـه اي       .   مورد برگزار کرد  

تهيه و براي تصويب به سوراي امنيت      
به دليل مـخـالـفـتـهـاي          .   ارئه شده بود  

روسيه ايـن قـطـعـنـامـه بـه تصـويـب                  
دولت روسيه اعالم کرده اسـت      .   نرسيد

منجر بـه گسـتـرش        " که اين قطعنامه  
جنگ داخلي در سوريه ميشـود و بـه           
همين خاطر اين کشور آن را وتـوکـرده          

دولت روسـيـه کـه از حـامـيـان               !   است
سرسخت رژيم اسد و تـامـيـن کـنـنـده              
اصلي تجهيزات نظامي آن مي باشد،      
اعالم کرده است کـه از مـخـالـفـان و                
رژيــم اســد بــراي انــجــام گــفــتــگــو در           

در واکنـش   .   مسکو دعوت کرده است   
شـوراي  " به اين ادعاي دولـت روسـيـه           

ضمن رد ايـن تـقـاضـاي          "   ملي سوريه 
روسيه، اعالم کرده  که تا زمـانـي کـه            
رژيم اسد در قدرت است هـيـچ گـونـه              

. مذاکره اي با اين رژيم نخواهد داشت      
تالش ها و تقالهاي ديـپـلـمـاتـيـک در             

کـمـاکـان ادامـه       "   بحران سوريـه  " مورد  
مواضع روسيـه در حـمـايـت از            .   دارد

رژيــم اســد مــانــع طــرح و تصــويــب              
قطعنامه محکوميـت رژيـم اسـد در            

 . شوراي امنيت مي باشد
با حاد شدن درگيريها و احـتـمـال           
سقوط رژيم اسد، جمـهـوري اسـالمـي          
هم ساکت ننشسته و بـه حـمـايـت از               

ايـن هـفـتـه       .   رژيم اسد ادامه مي دهـد   
خامـنـه اي يـک بـار ديـگـر حـمـايـت                    

. کاملش را از رژيـم اسـد اعـالم کـرد             
خــامــنــه اي کــه در ديــدار بــا ســران               
سازمان تروريسـتـي جـهـاد اسـالمـي            
فلسطين سخنراني مـي کـرد، رسـمـا            
حمايت خـود را از سـرکـوب انـقـالب               
مردم سوريه اعالم کرده و در واکـنـش          
به فشـارهـاي جـهـانـي بـر رژيـم اسـد                  

گناه سوريه حمايت از جـنـبـش        :   " گفت
" . مقاومت عليه اسرائيـل مـي بـاشـد          

بعد از اعالم موضع رسمي جـمـهـوري         
ــه اي                 ــامــن  ،اســالمــي از طــرف خ

مقامات ديگر رژيم نيز شروع به دفاع       
در .   بي شرمانه از رژيم اسد کـرده انـد          

همين رابطه پور محمدي که در مـقـام         
رئيس ديوان محاسبـات رژيـم سـخـن           

اغـتـشـاش در      :   " مي گفت، اعالم کرد   
وي " !   سوريه براي تضعيف ايران اسـت     

درا دامه تـاکـيـد کـرد کـه جـمـهـوري                  
اسالمي، حزب اهللا و حماس و دولـت          

جبهه مقـدم مـقـاومـت بـر           " سوريه در   
قـرار داشـتـه و تـمـام            "   عليه اسرائـيـل   

طرح هاي غرب و آمريکا ضـربـه زدن          
 !به اين صف مي باشد

جمهوري اسالمـي تضـيـف رژيـم          
اسد را تضعيف خود و سياسـتـهـايـش         
دانسته و براي تقـويـت و بـر سـر کـار                 
نگه داشتن رژيم اسد از هـيـچ هـزيـنـه             

عــالوه بــر     .   اي دريــغ نــمــي کــنــد             
حمايتهاي سياسي از اسد، حمايتهـاي      
نظامي، اطالعاتي تا اعزام نيـروهـاي       
زبــده ســرکــوبــگــر ســپــاه قــدس بــراي           
سرکوب انقالب مردم سـوريـه، ادامـه         

صدهـا مـتـخـصـص پـاسـدار و              .   دارد
مــامــوران اطــالعــاتــي و امــنــيــتــي           
جمهوري اسالمي در سوريه و در کنار     
نيروهاي وفادار به رژيم بر عليه مـردم       

تا کنون دهها پاسدار و      .   شرکت دارند 
مامور اطالعاتي جمهـوري اسـالمـي        
توسط مخالفان رژيم اسـد دسـتـگـيـر            
وبه دست داشتن در سرکـوب انـقـالب          

عـالوه  .   مردم سوريه اعتراف کرده انـد     
بر اين وبـه دنـبـال گسـتـرش حـمـالت                
مخالفان رژيم اسد به دمشـق و آغـاز           
درگيريها، جمهوري اسالمي نيروهاي    
گــارد ويــژه کــه کــارشــان حــمــايــت از            
شخص اسد مي باشد را آموزش داده        

بر اساس اخبار صـدهـا نـيـروي          .   است
گارد ويژه شخص خامنه اي در دم و            
دستگاه عريض و طـويـل نـظـامـي و              
اطـالعــاتــي حــکــومـت ســوريــه، امــر         
حفاظت از اسد و خـانـواده اش را بـه               

جــمـهــوري اسـالمــي و       .   عـهــده دارنــد   
شخص خامنه اي هم خوب مـي دانـد          
که روزهاي عمر رژيم اسد به شـمـارش         

ســقــوط رژيــم اســد بــه       .   افــتــاده اســت  
معناي از دسـت دادن مـتـحـد مـهـم                
جــمــهــوري اســالمــي بــراي پــيــشــبــرد        
سياستهايش در منطقه مي باشد و از       

ــقــويــت جــنــبــش                  ــي در ت ــظــر روان ن
سرنگوني در ايران تاثير بـال انـکـاري           

ســرنــگــونــي رژيــم اســد ضــربــه         .   دارد
مهلـک بـر پـيـکـر اسـالم سـيـاسـي و                    
نماينده رسمي آن، حمهوري اسـالمـي        

نگراني خامنه اي و سران     .   خواهد بود 
حکومت از وضـعـيـت رژيـم در حـال               

اما .   مرگ اسد، کامال قابل فهم است     
مــردم و انــقــالب ســوريــه از اولــيــن              
روزهاي آغاز انقالبشان رسـمـا اعـالم          
کــرده انــد کــه انــقــالبشــان بــرعــلــيــه             

. جمـهـوري اسـالمـي هـم مـي بـاشـد                
صحنه هاي آتـش زدن عـکـس هـاي              
خـامــنـه اي، خــمـيــنـي و پــرچـمــهــاي              
جمهوري اسالمي، حزب اهللا و حماس      
در چند ماه پـيـش در تـظـاهـراتـهـاي                
صدها هزار نفري مردم در شهـر هـاي          
درعا، حمص و حما، بيانـگـر خشـم و         
نفرت و انزجار مردم سوريه از دخالـت        
هاي جمهوري اسالمـي در سـوريـه و            

. بويـژه حـمـايـتـش از رژيـم اسـد بـود                  
جمهوري اسالمي در کنار رژيـم اسـد          
در سرکوب مردم سـوريـه مسـتـقـيـمـا             
دست داشته و مردم بدرست بر عـلـيـه          

. هر دورژيم دست به مـبـارزه زده انـد             
پيروزي انقالب مـردم سـوريـه ضـربـه             
مهلک و کشنده اي بـر پـيـکـر اسـالم                
سياسـي و جـمـهـوري اسـالمـي وارد               

نه فقط اين، بلکه شـاهـد     .   خواهد کرد 
شکوفايي و به ميدان آمدن مبارزه اي       
گسترده در منطقه و در خود ايـران بـر           
عليه اسالم سياسي و نماينده رسـمـي         

. آن، جمهوري اسالمي خـواهـيـم بـود          
جمهوري اسالمـي در انـقـالب مـردم            
سوريه سرنگوني خـودش و افـکـار و             
عقـايـد ارتـجـاعـي خـمـيـنـي را مـي                   

 .* بيند

 بازتاب هفته
 

رژيم اسد به سرنگوني 
 نزديک ميشود؟

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 محمد شكوهي   

 

واقعي از وضعيت جمهوري اسـالمـي       
است که از آن امام و از اين حکـومـت           

حـکـومـتـي کـه        .   هيچي نمانـده اسـت     
آشفتگي و پريشاني سراسـر وجـودش         

هـــمـــه .   را بـــه لـــرزه درآورده اســـت             
کارگزاران حکومت مشغـول تـوطـئـه          
چيني براي هم هستند، زيـر پـاي هـم            

اين يکي، آن يـکـي      .   را خالي ميکنند  
را جريـان انـحـرافـي مـيـخـوانـد و آن                  

. يکي، اين يکي را ادامه جريان فتـنـه        
سـرداران سـپــاه بــه طــرز مشــکـوکــي            
مــيــمــيــرنــد، ســرداري ديــگــر هشــدار       
ميدهد تاريخ براي ما هم دارد تکـرار        
ميشود کـه روز سـقـوط فـرا رسـيـده                

نماينده مجلس ميگـويـد ولـي        .   است
فــقــيــه را بــايــد پــاســخــگــو بــاشــد،              
بسيجيان جان بر کف، کف بـاال آورده         
آماده قتل دشمنان بي بصيـرت سـيـد          

ــد       ــن ــي هســت ــزاران      .   عــل ــارگ خــود ک
حکومت اعتراف ميکنند هـمـديـگـر        
را فقط دارند تحمـل مـيـکـنـنـد و از                
ترس مردم است که در کنار هم مانده        

مردم اما ميخواهند کـار نـيـمـه           .   اند
تمام خود را به سرانجام برسـانـنـد کـه            
اينبار با توجه به وضعيت جـهـان ايـن       
انــقــالب بــه مــعــنــاي واقــعــي کــلــمــه          

 *.کننده باشدميتواند زيرو رو 
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 ...يک بحران و دو اجالس

مـدعـويـن    .   بعهده گـرفـتـه اسـت       "   ايده آ " 
بعنوان رهبران سياسي و صاحب نظـر و         
تحليگران سياسي براي آيـنـده ايـران در           
ــک کــارگــاه آمــوزشــي دربســتــه و                   ي

کـه  "   کارگاه هدي صابر" اختصاصي بنام  
توسط موسسه بين المللي ايده آ تـدارک        

" ايده آ  . " ديده شده، آموزش خواهند ديد 
ــتـــي                  ــيـــن دولـ ــه بـ ــسـ ــوسـ (يـــک مـ

Intergovernmental   (     بــا حــدود
 کارمند است که با بودجه دولـتـي        ١۲۰

اداره ميشود و دفتر مرکزي آن در شـهـر          
استکهلم و جنب پـارلـمـان سـوئـد قـرار              

 . دارد
در مــاهــهــاي اخــيــر، نــظــيــر ايــن            

 ،جـلــســات و ديــدارهـا در هـامــبــورگ           
 پاريس و لنـدن تـحـت عـنـاويـن              ،برلين

شـوراي  " و   "   کنگره ملي"مختلف مانند  
بــا "   حـاکـمـيـت صـنـدوق راي          " و   "   مـلـي  

زعامـت چـهـرهـاي شـنـاخـتـه شـده اي                  
مانند  شهريار آهي و محسن سـازگـارا          

اين بـار هـم      .   و ديگران برگزار شده است    
ظاهرا قرار است اين عـده دسـت چـيـن              
شــده جــدا از آنــچــه بــرخــي از شــرکــت              

ــد             ــدگــانــش اعــالم کــرده ان ــن ــا    ،کــن  ب
امـکـان   "    همراهي و همـکـاري    ،همدلي" 

اتحاد براي دمکراسي درايران را فـراهـم        
قرار است در کنار هم گرد آيند و         .   کنند

 گـره هـا و مـوانـع             ،به هم نزديک شونـد   
همکاري و همراهي با هم را از سـر راه              

مرکز اوالف پالمه هم بـعـنـوان         .   بردارند
برگزار کنـنـده ظـاهـرا بـه دور از هـمـه                   
سياستهاي استراتژيـک دولـت سـوئـد و            
منافع اقتصادي و مالـي و نـيـز نـيـات               
حـزب سـوسـيـال دمـکـرات و صـاحــب                

 مـيـزبـان ايـن گـروه            ،اصلي اين مـرکـز     
 خـرج و مـخـارج پـنـجـاه تـن از                   ،باشد

 تـا هـمـفـکـر و            ،ميهمانان را بـپـردازد      
همدل و هـمـراه از درب ديـگـر کـارگـاه                 

 . آموزشي آيده آ خارج شوند
براي هر کسي که الفباي سـيـاسـت          

 اين بازيها مشـمـئـز کـنـنـده            ،را ميداند 
چه اين جلسه کامال محرمـانـه و         .   است

 چـه    ،بدون اطالع عموم هم برگزار گردد     
هـمــه بــتــوانــنــد شـاهــد مــبــاحــثــات آن           

.  هدف کـامـال مشـخـص اسـت         ،باشند
اين صرف بودجه براي هماهنـگ کـردن         
و رفــع مــوانــع هــمــکــاري طــيــفــي از               
جريانات راست و ناسيوناليسـت و قـوم          
پرست و پرو غـرب و دوم خـرداديـهـاي               
! سابق براي آينده سـيـاسـي ايـران اسـت             

دعوت شدگان طيفي را تشـکـيـل مـي            
دهند که آينده اي متفاوت از جـمـهـوري       
اسالمي براي مردم ايـران نـخـواسـتـه و              

مسـالـه ايـنـسـت        .   نمي توانند بخواهند  
که غرب نميتواند بر جنبش اعـتـراضـي         
مردم و سـرنـگـونـي طـلـبـي و بـرابـري                    

 ايـن    ،خواهي مردم سرمايه گذاري کند    
پس بايد سرمـايـه   !   برايش ممکن نيست 

هاي سـيـاسـي اش را درجـاي ديـگـري                
در مــيــان طــيــفــي از دوم                 !   بــيــابــد  

خرداديهاي سابق يعني حکومتي هـاي        
ــان و              ،مــغــضــوب  ــان حــامــي  در مــي

طرفداران خـودش و اپـوزيسـيـونـي کـه               
تــالش مــي کــنــد آن را دســتــچــيــن و               
مهندسي کرده و زير نورافکن قرار دهـد        
تــا نــگــرانــي از جــنــبــش مــردمــي و                
خـواســتـهــاي آزاديــخـواهــانـه و بــرابــري           

 . طلبانه آنها نداشته باشد
 ،غــرب بــراي حــفــظ جــايــگــاهــش       

مــنــافــعــش و اســتــراتــژي ســيــاســي و            
اقتصادي امروز و فـردايـش بـه تـکـاپـو              
افتاده است تا اين طيف را متحد کـنـد            
و آنها را بعنان آلترناتيو جلوي صـحـنـه           

اينکه همه آنـچـه تـوانسـتـه تـا              .   بياورد
کنون جمع کند و همه سرمايه سـيـاسـي          
اش ايــن گــروه هســتــنــد، اســتــيــصــال            

. سياسي و فالکت آن را نشان مـي دهـد          
اما عليرغم همه تالشهاي اينچنينـي و        
رفــع و رجــوع دعــواهــاي درونــي ايــن              

 يـک حـقـيــقـت ســاده مـثــل              ،جـنـاحـهــا   
خورشيد ميدرخشد و آن ايـن اسـت کـه            
جنبش سرنگوني و پايان کار جـمـهـوري         
اسالمي در بستر اصلي اش قرار گرفتـه        

انتخاب واقعي مردم و شـعـارهـا          !   است
مطالباتشان اتفاقا روشن تر از هر وقـت        

در دل همه مـبـارزات       .   نمايان شده است  
 در دل هـزاران        ،پر افتخار ايـن سـالـهـا        

 در ميـان  ،اعتصاب و اعتراض کارگري 
ــان               ــان و جــوان ــدرت زن ــرق ــارزه پ  ،مــب

هيچکدام از جريانات اين طـيـف هـا و             
خواستهايشان حتي براي انـدک زمـانـي          

هيچـکـدام   !   هم روي استقبال نديده است    
از سناريوهايي که اين طيفها با اتکا بـه    
امکانات وسيع دستگاههاي تبليغـاتـي      
غربي تالش کردند رواج دهند به خـورد         

کسي صداي امريـکـا     !   مردم نرفته است  
و بي بي سي را در هـيـج مـبـارزه حـق                   

. طلبانه اي مـرجـع خـود نـکـرده اسـت               
 ،شاهزاده را در خيابانهـا فـريـاد نـزدنـد            

مــردم بــقــايــاي جــنــاحــهــاي جــمــهــوري        
اسالمي و دوران درخشان امام راحـل و          
اصالح طلـبـان جـمـهـوري اسـالمـي را               
درهمان زبـالـه دانـي گـذاشـتـه انـد کـه                   

 !جمهوري اسالمي را قرار داده اند

.   .   . کرزاي تراشي و چلبي سازي و       
فعال تنها راهي است که غرب ميتوانـد        
به آن دلخوش کند تا مبارزات مـردم را          
! مــنــحــرف کــنــد و انــقــالبشــان بــدزدد         

مخارج آن هرچه باشـد از ضـرر جـبـران              
نــاپــذيــر انــقــالب و جــارو شــدن هــمــه              

 !نيروهايش به صرفه تر است
 ايـن شـعـار و          ،انقالب در راه است   

ايـن کـنـفـرانسـهـاي و           !   پرپاگاند نيسـت  
تعجـيـل هـاي سـيـاسـي و پـا روي پـا                      

 همه و همه نشـانـه        ،گذاشتنهاي کنوني 
بســتــن راه اتــحــاد مــردم و            !   آن اســت  

ساختن لولويي به نام آلـتـرنـاتـيـو بـراي              
انقالبي کـه پـيـش لـرزه هـايـش را هـم                   
جــمــهــوري اســالمــي و هــم غــرب بــا              
دستـگـاه هـاي دقـيـق سـنـجـش تـنـفـر                    
عمومي مردم از وضع موجود سنجيـده       

 .اند
غرب به آينده جمهوري اسـالمـي و         

. بهبود روابط آن با خود امـيـدي نـدارد           
پس تنها راه چاره برايش مـتـحـد کـردن             
نيروهاي خـودي خـودش بـراي فـردايـي             
است که مردم را و انقالبشان را به خـانـه     

ــرســتــد   ــف ــراي          .   ب ــحــاد ب ــرانــس ات ــف ــن ک
دمــکــراســي و مــرکــز اوالف پــالــمــه و           
کارگاه آموزشي و هـمـه تـدراکـاتـي کـه              
درکنفرانسهاي پاريس و هـامـبـورگ و           
لندن ديده شده بـر ايـن اسـاس اسـتـوار                

پـس از کـنـفـرانـس اسـتـکـهـلـم،                 .   است
کــنــفــرانــس واشــيــنــگــتــن بــه دعــوت            
جمهوريخواهان و طيف اکثريتي و تـوده      

 . اي و جريانات قوم پرست در راه است
بد نام بودن کنفرانس اسـتـکـهـلـم و            
پنهان کردن اهداف آن چـنـان اسـت کـه              
بــرخــي از خــودي هــايشــان را هــم از                 
صــرافــت شــرکــت در ايــن کــنــفــرانــس            
انداخته و صداي برخي از آنها را هـم در           

دارند توصيه ميکـنـنـد کـه         .   آورده است 
اگر ميخواهيد براي مردم ايـران نسـخـه          
بپيچيد بدانيد شعور سياسي اين مـردم        

 شتـر سـواري دوال        ،را دست کم نگيريد   
اين مردم تيزبيـن تـر از آن         !   دوال نکنيد 

از هميـن  .   هستند که فکرش را کرده ايد     
حاال ما را خواهند شناخت و حـذفـمـان           

از کنـفـرانـس اسـتـکـهـلـم             .   خواهند کرد 
هــر !   در نــخــواهــد آمــد    "   مــيــري" هــيــچ   

آلترناتيوي ساخته شود و هر تصمـيـمـي         
 با حضـور     ،براي آينده مردم گرفته شود    

اعتراضي مردم حتـي در يـک خـيـابـان              
فرعي و در يک تظاهـرات و اعـتـصـاب             

گسـيـخـتـه      طومـارش از هـم         ،کارگري
 انـفـجـار و        ،بـاور کـنـيـد      .     خواهد شد 

ايـن  !   انقالب مردم مهار شدني نيسـت     
انقالب رهبران و فعاليـن و نـيـروهـاي            

 خط ،مدعي دارد.   تيزبين خودرا دارد 
بهتر وعاقالنه تر اسـت      !   و برنامه دارد  

 .*که در کنار اين مردم باشيد
  

 
تقاليي ديگر براي سرهم 

 لترناتيو راستآبندي 
 

 سيامك بهاري 
١از صفحه    

وسيع کارگري  بويژه در بخش سرويس       
حمل و نـقـل عـمـومـي، روزهـاي پـر                  

افزون بـر ايـن،      .   التهابي را مي گذراند   
" پورز  -اند  -استاندارد"گزارش آژانس  

و اجــراي  ســيــاســت ريــاضــت کشــي            
اقتصادي دولت بلژيک نـيـز چـنـان بـه              
نارضايتي گسترده و عـمـومـي دامـن          
زده که مزه تلخ قهوه هاي اين اجـالس          
را هم  به مذاق شرکت کنندگانش تلخ        

بـا گـزارش روز جـمـعـه            .   تر گـردانـيـد     
و دادن   . . . "   استـانـدارد  " گذشته  آژانس    

کاهش نمره اعتبار مالي به فرانسـه و         
هشت کشور ديـگـر اروپـائـي حـوضـه             
يورو، ايـنـک  سـئـواالت فـراوانـي در                 
مورد آينده اقتصـادي ايـن اتـحـاديـه،            
بويژه آينده هفده کشور منطقه يـورو و         
آينده اقتصاد اروپا ومشـخـصـا آيـنـده           
واحد پولي يورو، در سطحي عمـومـي        

 .مطرح شده است
يکي از مهمترين محورهـاي ايـن       
اجالس، دستيابي بـه تـوافـقـنـامـه اي             

 کشـور از      ۲۵بـود کـه بـر اســاس آن              
اعضا، با امضاي آن متعهد گرديـدنـد       
که در تنظيم مقررات مالي هـمـکـاري      
بــيــشــتــري داشــتــه  تــا بــدهــي هــاي              
کشورشان انباشته نشده و به سرنوشت      

هـمـچـنـيـن       .   تلخ يونان دچـار نـگـردنـد        
توافقتنامه جديد مالي اين امکـان را        
به ديوان قضائي پارلمان اروپا ميدهـد       
تا کشورهاي متخلف از قوانين جديـد       

هـر چـنـد تـم ايـن            .   را مجازات نمـايـد    
ــورو و           "   نشــســت     ــحــران حــوضــه ي ب

تصويب قوانين جديد براي حـل  ايـن            
بود و تصـويـب آن بـا دو راي               "   بحران

مخالف بـريـتـانـيـا و جـمـهـوري چـک                  
پيروزي محسوب شد امـا نـتـوانسـت            
نــاظــران ســيــاســي وکــارشــنــاســان              

ايـــن .   اقـــتـــصـــادي را قـــانـــع کـــنـــد          
کارشناسان کماکان  معتقدند  نتيـجـه        
نــهــائــي ايــن اجــالس ، رشــد تــورم،              
بيکاري بيشتر و ناآرامي ها و شـورش      
  . هاي غير قابل پيشبيني خواهد بود
 :فوروم اقتصادي داووس

اين اجالس جهاني اقـتـصـاد کـه            
 مـيـالدي بـه وسـيلـه            ۱۹۷۱در سـال     

پرفسور اقـتـصـاد در        "   کالوس شواب " 
دانشگاه ژنو بنياد گرديـد بـا تـنـظـيـم              
پــالتــفــرمــي جــهــت حــل مــعــضــالت         
سياسي و اقـتـصـادي جـهـان در سـال               

 به اسم جديد امروز تغييـر نـام     ۱۹۸۷
اجالس امسال که چهل و دوميـن       .   داد

مجمع اين نهاد بين المللي  اسـت بـا             
سخنان آنگال مرکل صدراعظم آلـمـان       

 نـفـر از       ۲۶۰۰نزديک به   .   افتتاح  شد  
صــاحــبــنــظــران و مســئــولــيــن مــهــم          
اقتصادي، صنعتي، تجاري و دولـتـي        
شرکت کرده، به گفتگو و تـبـادل نـظـر             
در مــورد اوضــاع بــحــرانــي و وخــيــم            
دنــيــاي ســرمــايــه داري پــرداخــتــه و             
بخصوص بحـرانـي کـه ازآمـريـکـا در              

 شــروع شــد و ســپــس            ۲۰۰۷ســال      
دامنگير دولـتـهـاي اروپـائـي شـد، را              
بررسي کرده و علل اين بروز بـحـران و          
راه حــلــهــاي مــمــکــن را از زوايــاي                
گوناگون در پنج روز کنفرانس به بحث       

 .گذاردند
ياس وبد بيني، نداشتن امـيـد بـه          
آينده اي بهتر، نيافتن هيچ آلترناتيو و       
راه حل معقولي بـراي رهـائـي از ايـن              
سراب، بهمراه صدها سئوال بي پـاسـخ         
و نگراني واقعـي شـرکـت کـنـنـدگـان،              
فضائـي بـود کـه در کـل تـاريـخ ايـن                    

نـوريـل   .   " مجمع سابقه نـداشـتـه اسـت         
يکي از صاحبنظران و اقتصاد     "   روبين

دان مــطــرح آمــريــکــائــي از روزهــاي          
سختي براي اقتصاد اروپا و کال جهان       
غرب گفت و افزود که ايـن بـحـران تـا              
آخر اين دهـه احـتـمـاال طـول خـواهـد                
کشيد و اگر تصميمات مهم و حياتـي         
گرفته نشود اين بحران همچنان ادامـه       

 .پيدا خواهد کرد
بسياري از شرکت کنندگان بر اين      
باورند که جهان غرب با توجه به تداوم        
جهاني شدن اقتصاد و تـجـارت تـنـهـا            
سه الي چـهـار سـال فـرصـت دارد تـا                  

و . معضل تخريب صنعتي را حل کند
گرنه اکثريت عظيم فرصتهاي شـغـلـي        
بويژه در بـخـش صـنـعـت و سـرويـس                 
صنعتي براي هميـشـه خـاک اروپـا را              
ترک کرده و به تعداد ميلونـهـا بـيـکـار          
اروپا صدها هزار بيکار ديگر اضـافـه         

رئـيـس   "   فيليپ کـاردونـه   .   " خواهد کرد 
جمهور مـکـزيـک شـرايـط اقـتـصـادي              
کشورهاي اروپـائـي را بـه يـک بـمـب                 
ساعتي تشبيه نمـود وايـن اوضـاع را            
تيره و تار ارزيابي کرد، رئـيـس دولـت           
هنگ کنگ هم، در مـجـمـوع هـمـيـن             

ــظــرات را مــطــرح ســاخــت            جــرج .   " ن
ميلياردر بورس باز و مشهور     "   سورس

آمريکائي و يکي از شرکت کنـنـدگـان         
داووس ، دولت آلمان را متهم کرد کـه          
براي حل بحران واحد پولي يـورو، ايـن          
دولت سياستهائي بـه اعضـاي ديـگـر           
اروپـائــي  ديــکــتـه مــي کــنــد کــه بــه               

يا کاهش شديد و مـنـفـي        "   دفالسيون" 

 

٨صفحه    
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!نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی  

اعتـصـابـي جـهـانـي در اول مـه                
امسال، فراخوان قطعنامه ايسـت كـه        

 ژآنويه فعالين جنبش اشـغـال       ٢٩روز  
خبـر  .   اوكلند خطاب به جهانيان دادند    

شــادي بــخــش ايــن فــراخــوان  را در              
 بـه   ١٩٣مطلبي در كارگر كمونيست     
جنبـش  " قلم عباس گويا تحت عنوان      

اول مـاه مـه روز         :   اشغال در اوكـلـنـد      
.  اعتصاب عمومي جهـانـي، خـوانـدم        

خبري كه  بـيـش از هـر چـيـز حـال و                    
. هواي جهان امروز  را بيان مـيـكـنـد           

نفس چنين فراخـوانـي، امـيـد بـخـش             
است چون طنيـن صـداي اعـتـراضـي            
جهاني است كه عليه سرمايه داري و         
توحشش بپا خاسته و جهاني شايسته      

جـنـبـشـي كـه        .   انسان را فرياد ميزنـد    
پس از موج انقالبات شمال آفريقـا در       
والستريت آمـريـكـا قـد عـلـم كـرد و                 
گفت اينجا التحرير است و عليه نـظـم    

. موجود جهاني را به حركـت در آورد         
از همين رو اين خبر مرا  بر آن داشـت           

 :ن بكنم آمكثي بر روي 
 ٢٩خبر حاكيـسـت كـه در روز              

ژآنويه فـعـالـيـن جـنـبـش اشـغـال در                  
اوكلند پس از حركـتـي اعـتـراضـي و             
تجمع اعتراضـيـشـان عـلـيـه تـوحـش              
پليس كه به صفشان حمله بـرده بـود،           
قطعنامه اي صادر كرده اند  كه در آن         
جهانيان را به اعتصابي عـمـومـي در          

در بخشي از ايـن   .   اول مه فراميخواند  
در اول ماه   :   " فراخوان چنين آمده است   

بـه تـمـام      "   اشغال اوكلـنـد     " ٢٠١٢مه  
مردمي كه در هر گوشه دنيـا بـه يـك             
اعتصاب عمومي جهاني براي بستـن      

 كه هـر روز در        ،مدار جهاني سرمايه  
خدمت ثروتمند كردن طبقات حاكم و      

.  ميـپـيـونـدد    ،فقير كردن مابقي است   
 كه مـا    ،ما ميخواهيم ابزار زيستمان   

را هــرروزه از آن ســلــب مــالــكــيــت               
 بـراي يـك       . بـازبسـتـانـيـم       ،ميكـنـنـد   

 "زندگي شايسته زيستن انقالب كن
پيوند برقرار کردن ميان جـنـبـش         
اشغال به اول مه بسيار سـمـبـلـيـک و              

نـفـس ايـنـكـه در آسـتـانـه               .   گوياسـت 
نزديك شدن به اول مه، از كـارگـرانـي            
در اوكلـنـد آمـريـكـا، شـاهـد چـنـيـن                  
فراخواني هستيـم، يـك اتـفـاق مـهـم              

. ســيــاســي در جــهــان امــروز اســت            
قطعنامه اي كه فـراخـوانـش انـقـالب            

و با طـرح    .   براي شايسته زيستن است  
ما بايد راههاي جديـدي وراي       " اينكه  

دولت براي پاسخ به نيازهايمان داشته      
باشيم، ما بايد به نهادهايي كه بـطـور         
فــزايــنــده اي مــا را در يــك زنــدگــي              
فالكتبار پر از استثمار و قرض و فقـر           

، كـل    " محبوس كرده اند، حمله كنـيـم      
 . نظام موجود را به چالش ميكشد

اين فراخواني است كـه در ادامـه          
جنبشي عظيم و جهاني عليه سرمايه      
داري، جنبش والستريت، جنبشي كـه      

 درصد خواند، اول مه ايـن     ٩٩خود را   
روز بزرگ قدرتنمايي جهاني كارگر را      

ايـن فـراخـوانـي       .   هدف قرار مـيـدهـد      
است كه از دل سالي پر از اعتـراض و           
مبارزه عليه توحش سرمـايـه داري و          
بحرانهايش كه زنـدگـي و مـعـيـشـت               
ميليونها انسان در اين كره خـاكـي را          
به فالكت و تباهي كشـانـده ، بـيـرون             

اين فـراخـوان پـيـام نسـل            .   آمده است 
جوانيست كه ديگر نـظـم مـوجـود را             
نمي پذيرد و ميگويد آرزوهاي مـا از         
صندوق هاي راي شما بيرون نمي آيـد        
و نام خود را جنبش اشـغـال گـذاشـتـه             

 . است
قطعنامه فعالين جنبـش اشـغـال        

اوكلند بطور واقعي فراخواني است بـه    
همه ما جهانيان و همـچـنـيـن بـه مـا               
مردم و كارگـرانـي كـه در ايـرانـيـم و                 
جمهوري اسالمي يكي از مـتـوحـش          
ترين حكومتهاي سرمايه داري حاكـم       
زندگي مان را بـه سـيـاهـي كشـانـده                

ــت ــت            .   اسـ ــه دسـ ــي كـ ــتـ ــومـ ــكـ حـ
اندركارانش با وقاحت تمـام دارنـد از          
در پيش بودن قـحـطـي و گـرسـنـگـي               
مردم سخن ميگويـنـد و دزدي هـاي            
ميلياردي شـان هـر روز بـيـشـتـر رو                 

رژيمي كـه نـان را از سـفـره               .  ميشود
مردم ربوده است و وزير بهداشتـش از         
اينكه حتي در بيـمـارسـتـانـهـا غـذاي             
كافي براي سير كردن بيماران موجـود       

رژيـمـي كـه      .   نيست سخن مـيـگـويـد       
افتخارش چند ميليون كـودك كـار و           
خيابان و سيل عظيم جـوانـانـي اسـت           

ايـن  .     كه در چنگال اعتـيـاد اسـيـرنـد          
فراخوان حرف دل همه كارگـران ايـران         

ن کــارگــر    آ ضــداي اعــتــراض      .   اســت
خودروسازي است که در برابر هيوالي      

. بيکاري و فقر دست به خودکشـي زد        
حــرف کــارگــرانــي اســت کــه بــخــش            
عظيمشان را با قـراردادهـاي مـوقـت           
برده وار به كار كشيده و با نـپـرداخـت            
ــم               ــيـ ــظـ ــا و مـــوج عـ ــزدهـ ــمـ ــتـ دسـ
بــيــكــارســازيــهــا زنــدگــي شــان را بــه          

فراخوان فـعـالـيـن      .   نابودي كشانده اند  
جنبش اشغال بيش از بيش حـرف دل          

حـرف دل    .   مردم و كارگران ايران است   
جامعه ايست كه در التهاب اعتـراض       
ميسوزد و محـيـطـهـاي كـارگـري در             
حال انـفـجـار و اعـتـراضـي هـر روزه                  

ــت ــرف دل             .   اسـ ــوان حـ ــراخـ ــن فـ ايـ
معلمانيست كه با بلـنـد كـردن پـرچـم             
معيشت منزلت حق مسلم ماست بـه       
خيابان آمـدنـد و خـواسـتـهـايشـان را               

ايـن فـراخـوان حـرف دل           .   فرياد زدنـد   
گلشيفته ها و زناني است كـه عـلـيـه             
آپارتايد جنسي جمهوري اسالمـي بـه        
پا خاسته و جامعه اي شايسته انسـان        

همه شواهد حـاكـي     .   را طلب ميكنند  

 
فراخوان اعتصابي جهاني 

. قيـمـت کـاال هـا خـواهـد انـجـامـيـد                   در اول مه امسال 
دبيـرکـل اتـحـاديـه بـيـن            "   شارون بورو " 

المللي سنديکاهاي کارگران در نطقـي      
نظام سرمايه داري را مناسب اين قـرن        

بي عدالتي در دنيـاي     " ندانسته و گفت    
امروز بمراتب بيشتر از سالهاي بحران      

کـالوس  .   " اقتصادي  دهـه سـي اسـت          
بنيان گـذار داووس بـر خـالف          "   شواب

دوران جواني از نگاه تحسين و تمجيد       
نظام سرمايه داري فاصله گرفتـه و او           
هم در مورد نامناسب بودن اين نـظـام          
با دنياي امروز با  شارون بورو همنظـر         

او در سخنرانيش به ناکارآئـي و       .   است
سترون بـودن سـرمـايـه داري ونـتـايـج                
فاجعه آور اين سيستم در دنياي امروز       

 .اشاره نمود
شــعــار امســال  اجــالس داووس           
متاثر از بحران اخير جـهـان سـرمـايـه             

تحوالت بزرگ ، خلق    " داري چنين بود    
اگر چه  چـنـد روز کـار            " .   مدلي جديد 

" يـک درصـدي هـا       " فشرده نمايندگـان     
نتوانست در اين دو اجالس، گرهـي از         
مشکالتشان را باز کند امـا تـوانسـت         
نشان دهد که هر چند هيچ نماينده اي         
از غارت شـدگـان در ايـن دو اجـالس                
حضور نداشت اما همگان  نـفـسـهـاي            
سنگين شبحي را بر فـراز خـود حـس              

. را"   نود و نه درصدي ها    " کردند، شبح   
آنچـه کـه نـقـطـه اشـتـراک در ايـن دو                     
اجالس نبود فقط فاصله نه چندان دور       
مکاني بود وآنچه که بر هم زننـده ايـن           

فاصله و نقطـه اشـتـراک بـود تـرس از                
شــورش وطــغــيــان گــرســنــگــان بــود،          
طغـيـانـي کـه خـود پـنـج سـال پـيـش                     

  . هشدارش را به جهان مخابره کردند
 اجالس مخالفان

ــار                ــن ب ــي ــخــســت ــراي ن امســال ب
مخالفان اين اجـالس مـوفـق بـه اخـذ              
اجازه پليس براي برپائي همايش خـود        
شدند و اين در حالي بود کـه بـيـش از              
پنج هزار نفر از نـيـروهـاي نـظـامـي و               
امنيتي با هماهنگي نيروهاي پـلـيـس        
از اجالس داووس محافظت بعمل مي      

ــد ــالس،             .   آوردنـ ــن روز اجـ ــيـ در اولـ
آنها .   مخالفان دست به تظاهرات زدند    

با آوردن قالده هاي سگ رويش نوشته       
" . کنسرن ها را زنـجـيـر کـنـيـد            " بودند  

شمار زيادي از فـعـالـيـن مـوسـوم بـه                 
در سـطـح     "   اشغال وال استريت " جنبش  

بين المللي در اين گرد هم آئي شـرکـت       
بســان ســالــهــاي گــذشــتــه        .   داشــتــنــد 

مخالفين و منتقـديـن جـهـانـي شـدن،            
امسال نيز همزمان با اجـالس داووس         

اجـالس  " بساط بحث و اعتراض را در       
در پـورتـو آ لـتـره           "   اجتماعـي جـهـان        

برزيل گشودند و همراه بـا کـارنـاوال و            
بـحـران   " موزيک و سخنراني وبـا شـعـار       

سرمايه داري، عـدالـت اجـتـمـاعـي و              
هـمـايـش سـيـاسـي         "   زيست محـيـطـي    

 .*خويش را به پايان رساندند

٧از صفحه   ... يک بحران و دو اجالس   

 شهال دانشفر 

از حال و هـواي ديـگـري در اول مـه                  
در ايـران كـه       .   امسال و در ايران است    

اعتراض عـلـيـه تـعـرضـات هـر روزه                
حكومـت مـوضـوع دائـمـي مـبـارزه              

در ايـران    .   كارگران و كل مـردم اسـت        
ــراضــات               ــرده اعــت ــاد گســت ــع ــه اب ك
ــدمــي                   ــك ق ــري، مــا را در ي ــارگ ك
اعتصابات سـراسـري و اعـتـراضـات           

از هـم    .   عمومي مردم قرار داده اسـت     

اكنون با اعتصابات سراسـري مـان و          
با ايستادن در مقابـل ايـن صـاحـبـان             
زور و قدرت به استقبـال هـمـان روزي            
برويم كه كارگران اوكلند فراخوانش را      

بگـذار اول مـه امسـال روز            .   داده اند 
اعتصاب سـراسـري كـارگـران عـلـيـه              
ــه داري در ســراســر جــهــان               ســرمــاي

 .* باشد
 

کارگران قائمشهر باز هم 
دست به تجمع و راهپيمائي 

 زدند
 

ــه حــزب                طــبــق گــزارشــي کــه ب
کمونيست کارگري رسيده اسـت، روز        

 در   ٣ بهمن کارگران نساجي شماره       ٨
قائمشهر در اعتراض به عدم پرداخـت       

دستـمـزدهـاي خـود، از کـارخـانـه تـا                 
فرمانداري راهپيمائي کردند و عـلـيـه         

کـارگـران کـه      .   مسئولين شعار دادنـد    
 نفر ميرسيد و بيـن    ٢٠٠تعدادشان به   

 ماه دستمزد طلب دارنـد در        ١٨ تا   ٩
 صبح مقابل کارخانه جـمـع        ٨ساعت  

شدند و در حاليکه بطرف فـرمـانـداري     
راهپيمائي ميکردند از جـملـه عـلـيـه            

عسگري نماينده جـمـهـوري اسـالمـي          
ــه کــارگــران در                  در مــجــلــس، کــه ب

هـاي دروغ       شان وعده   راهپيمائي قبلي 
کـارگـران   .   داده بود، شـعـار مـيـدادنـد          

 ساعت مـقـابـل فـرمـانـدادي            ٢حدود  
تجمع کردند امـا خـواسـت آنـهـا بـي                
جواب ماند و کارگـران اعـالم کـردنـد            
که به اعتراض خود تا دريافـت کـلـيـه            
 .حقوق معوقه خود ادامه خواهيم داد

 

تجمع اعتراضي کارگران 
 پااليشگاه آبادان

 
در پي خلف وعده هيئت دولـت و         
وزارت نفت در راستاي ارتقاي شغـلـي        
کـــارگـــران پـــيـــمـــانـــي شـــاغـــل در             

هاي سراسـر کشـور، دهـهـا           پااليشگاه
تن از کارگران پيماني شاغل در بخش       
خدمات اداري پـااليشـگـاه آبـادان در           
ــن                ــرعــامــل اي ــر مــدي ــت ــل دف ــاب مــق

پااليشـگـاه تـجـمـع اعـتـراضـي بـرپـا                 
در اين تجمـع کـه از سـاعـت           .   نمودند
 بهمن شـروع  ٩ صبح روز يكشنبه ١٠

و تا چند ساعت ادامه يافت، کارگران       
هـاي    در واکنش به عوامفريبي و وعده     

که به آنان داده شده، اعتراض خـود را          
ابراز داشتند و خـواهـان رسـيـدگـي و              

هاي الزم در ايـن خصـوص و             پيگيري
نيز اجرايي شدن طرح ارتقـاي شـغـلـي           

 .خود شدند

 
 دو خبر كارگري از ايران
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پيام به کنگره هشت حزب 
 کمونيست کارگرى 

 
چــيــزي .   مــا خــيــل امــيــدوارانــيــم     

نداريم وصله شکم مـان کـنـيـم، جـاي              
نداريم کپه مان را بگذاريم، دنـيـا امـا           

ــهــا     ٩٩مــال مــاســت؛ مــا            درصــدي
به ما ميگويند رويا پـروريـم،       .   هستيم

رويـاي شـادي و       !   روياهايي خـطـرنـاک     
ــهــا؛ رويــا از ايــن                  رفــاه هــمــه انســان

بورژوازي تـازه    !   خطرناکتر سراغ داريد  
" طــرف درســت تــاريــخ     " يــادش آمــده     

بايستد و در نزد او طرف درست تاريخ        
ســرکــوب انســانــهــائــي اســت کــه                 

مـا  .   ميخواهند کرامت داشته باشـنـد     
اما سالهاست که طرف درست تـاريـخ         
ايستاديم؛ انسانيت طرفي است که ما      

چشـــم دنـــيـــا بـــه مـــا           .   ايســـتـــاديـــم
کمونـيـسـتـهـاي مـتـشـکـل در حـزب                 

جنبش .   کمونيست کارگري ايران است   
اشغال، انقالبـات مـنـطـقـه، مـحـتـاج              
کمونيسم کارگري است، و کمـونـيـسـم         
کارگري محتاج اين است که در گوشه       
اي از دنيا قدرت را بـدسـت گـيـرد تـا                

 درصـديـهـا و انـقـالبـات             ٩٩جنبـش    
جاري در منطقه راه خود را بشناسـنـد          

از .   و به سرانجام قطعي خـود بـرسـنـد           
کنگره قبلي تا اين کنگره چـهـره دنـيـا            

کـنـگـره قـبـلـي         .   به شدت عـوض شـد       
مانيفست انقالب ايران را نمـايـنـدگـي         
کرد و اين کـنـگـره بـايـد مـانـيـفـسـت                   
انقالب جهاني را نمايندگي کند و اين       
مانيفست وقتي جهاني خواهد شد که      
ما با انقالبمان دنيا را به لرزه در آورده         
باشيم و تا کنگره بعدي تحوالت دنـيـا        
رنگ کمونيسم کارگري بخـود گـرفـتـه          

ما رويا پرورانيم، روياي ايـنـکـه    .   باشد
روزي برسد که کمـتـريـن سـرود بـوسـه              

بين الملل طريق بشري خـواهـد        .   باشد
  .شد، چون به رويايي خود باور داريم

 
 ياشار سهندي

***  
به کنگره هشتم حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 

 عالقمند بـودم در كـنـگـره              خيلي
 از آنجايي کـه        حضور داشته باشم ولي   

فاصله جغرافيايي و امکـانـات مـالـي        
اين امکان را محدود کرده است، ايـن         

 .امر برايم ميسر نيست
 کشور بسيـار      رفقا، شرايط داخلي  

حساس است و شرايط بين المللي نيـز        
در يکساله اخير به نفع مـا پـيـشـروي             

 کشـور       وضـعـيـت داخـلـي       .   کرده است 
همچون آتش زير خاکستر اسـت و هـر        

 .لحظه ممکن است زبانه بکشد
جــامــعــه تشــنــه آزادي و رفــاه و             

اينبار نوبت مـاسـت تـا        .   کرامت است 
 .به خواست جامعه پاسخ دهيم

هيچ حزب و تشکل ديگري به اين    
حد مدافع و سخنگوي آرزوهاي قلبـي       

ما بايد بتـوانـيـم بـا         .   مردم نبوده است  
دور  متحد کردن هر چه بيـشـتـر مـردم          

 مان، که همان خواست       اهداف انساني 
اکثريت عظيم مردم اسـت، قـدرت را           

 اهـداف       بدست بگيـريـم و بـا تـحـقـق             
 مان که برنامه يک دنياي بهتـر        انساني

کند، جامعه را از         مي   آن را نمايندگي  
شر سرمايه دارن دزد و قـاتـل حـاکـم               
رها سازيم و يک دنيـاي بـهـتـر را بـنـا                 

 .سازيم
 ندارم که با تاکيد هـر         رفقا، شاکي 

 مـان کـه          چه بيشتر بر اهداف انسانـي    
 آزادي و بـرابـري و رفـاه و               همان تحقق 
کسب  سوسياليسم است،    در يک کالم  

 . است قدرت سياسي قابل تحقق
 ميفشارم و     دستتان را از دور به گرمي     

اي متحد، منسـجـم و      اميدوارم کنگره 
 .پربار باشد

 بـراي       پيش بسـوي انـقـالبـي انسـانـي           
  حکومتي انساني

 زنده باد حزب کمونيست کارگري
  داوود رفاهي 

 ۲۰۱۲ ژانويه ۲۴
*** 

رفقاي عزيز حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 
  سالمهاي گرم و رفيقانه ام را بپذيريد

در جواب به دعوتنامه صميمـانـه        
 حـزب کـمـونـيـسـت           ٨شما به کنگـره      

کارگري ايران، متأسفـانـه عـلـي رغـم            
ميل بـاطـيـنـي ام بـه دلـيـل پـاره اي                     
مشکالت شخصي امکان شـرکـت در        

بسيار خوشـحـال مـي       .   کنگره را ندارم  
شدم که در جمع شما رفـقـاي گـرامـي؛            
در جمع شما کمونيستها مـي بـودم و           
از نزديک با بسياري از شما و بـه ويـژه            

. با نقطه نـظـراتـتـان آشـنـا مـي شـدم                 
اميدوارم که در کنگره هاي آتي چنيـن        

 .فراهم شودبرايم فرصتي 
 حــزب   ٨و امــا رفــقــا، کــنــگــره           

به عنوان باالتـريـن     کمونيست کارگري   
نبايد صـرفـا يـک تـجـمـع             ارگان حزب   

ديــگــر حــزبــي بــراي چــنــد روز و يــا                
تصويـب قـطـعـنـامـه هـا و قـرارهـاي                  
تشکيالتي باشد؛ بلکه بايد تـجـمـعـي          
براي يافتن راهي جهت خالصي طبقـه       
کارگر و مردم به جان آمده ايران از اين         
وضعيت تاسف باري کـه بـا آن روبـرو             

عــزيــزان، هــمــه مــا       . هســتــنــد بــاشــد    
انسانهايـي کـه دلـمـان بـراي آزادي و                
برابري مي تپد و اميد داريـم جـامـعـه           

 
از بربريت کـار مـزدي خـالص شـود،               حزب كمونيست كارگري ايران٨ به كنگره رسيده پيامهاي 

چشم مان به اعمال و جهتگيري هـاي         
ــاي                ــه ــي احــزاب و ســازمــان ــالب ــق ان
کمونيستي است که امراصـلـي اشـان          
تالش براي رهـايـي طـبـقـه کـارگـر و                 

قـطـعـا    .   خوشبختي کل جامعه است      
يکي از اين احزاب، حزب کمونيـسـت        

  .کارگري ايران است
رفقا، رهايي اقتصادي، سـيـاسـي       
و فرهنـگـي طـبـقـه کـارگـر آن هـدف                  
مقدسي است که کمونيستها همراه با      
طبقه کارگر آگاه و مبارز در حد تـوان        
خود شب و روز برايش تـالش کـرده و            

ولي با کمال تاسف به علـت       .   ميکنند
عــدم اتــحــاد و انســجــام احــزاب و                
سازمانهاي کمـونـيـسـت مـوجـود در            
جــامــعــه کــه داراي پــايــگــاه و نــفــوذ            
سياسي در درون طبقه کارگر و مـردم         
آزاديخواه هستند اين تالشها حد اقـل       
به نظرمن به شکست منجرشده و يـا          
دست آوردي مطلوب وقابل انتظار ما    

 . را به همراه نداشته است
رفقا، احتماال الزم نباشد که ايـن        
نکته را يادآوري کنـم کـه کشـورهـاي            

و حتي جـامـعـه جـهـانـي         دور و برمان    
اکنون آبستن تحوالت بسيار مـهـمـي         
هستند که مـيـرود بـنـيـاد کـل نـظـام                

هـر  .   سرمايه داري را زير سـوال بـبـرد          
چند متاسفانه در تعدادي از کشورهـا       
منطقه اي که در آن زنـدگـي مـيـکـنـم              
اگر مردم آزاديخواه نجنبدند بـه جـاي         

. پيشرفت پس رفت هم خواهند داشت     
ايران هم از اين تـحـوالت مسـتـثـنـي              

 . نيست و نخواهد بود
در مدت طول عـمـر بسـيـاري از             
ماها در ايـران حـداقـل بـا دو تـحـول                 

انـقـالب   .   بسيار عظيم روبرو بوده ايـم      
انــقــالب .   ١٣٨٨ و جــنــبــش       ١٣٥٧
 بـخـاطـر نـبـود حـزب طـبـقـه                 ١٣٥٧

جـامـعـه در      .   کارگـر شـکـسـت خـورد         
هــم بــخــاطــر عــدم        ١٣٨٨جــنــبــش    

آمادگي نيروهاي چپ و کمونيست از       
جــملــه حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري         

 .فرصت مناسبي را از دست داد

واضح و روشن است که وضعـيـت        
سياسي در ايران به طـرف تـالطـمـات           

اگـر  .   انقالبي ديگري در حرکـت اسـت       
اين بار هم فرصت را از دست بدهـيـم،         
در وهله اول تمام انسانهـائـي کـه زيـر             
چکمه هاي خونين پاسداران اسـالمـي       
له شده انـد، شـمـا هـا را نـخـواهـنـد                    
بخشيد؛ چـرا کـه حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري نقطه اميد بسياري از کساني      
است که دستمزدشان چندين ماه است      

کسـانـي کـه      .   که پرداخت نشـده اسـت      
دستمزدشان چندين بار زير خـط فـقـر           

زناني که حـداقـل زنـدگـي يـک             .   است
جوانـانـي کـه      .   نسلشان تباه شده است   

بخاطر عدم وجود امکانات اوليه يـک       
زندگي انساني کرور کرور به اعـتـيـاد          

اين انسانها چشمـشـان     .   روي آورده اند  
چشمشان به شماست کـه      .   به شماست 

راهي بـراي مـتـحـد کـردن هـزاران و                 
ميليونها انسان آزاديخواهي که بـايـد        

 .متحد شان کرد بيابيد
رفقا،کنـگـره حـزب کـمـونـيـسـت             
کــارگــري مــي تــوانــد پــيــشــقــدم ايــن          

الزم  وضــروري     .   امــرانــقــالبــي بــاشــد  
است که حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
موانـع مـتـحـد شـدن و يـا حـد اقـل                     
امکان نزديک شدن بهم کمونيستها را      
رفع نمايد و تالش کند دست تـمـامـي          
نيروهاي کمونيسـت و آزاديـخـواه در            
اين جامعه را در دست هم بـگـذارد و            

. گام بـلـنـدي بـه طـرف آزادي بـردارد               
 حــزب   ٨امــيــد اســت کــه کــنــگــره             

کمونيست کارگري تصميم بگيرد کـه       
 .گام مؤثري در اين مسير بردارد

پيشاپيش برايتان آرزوي کـنـگـره         
دسـت  .   پربار،موفق و رزمنـده را دارم       

همگـي را مـي فشـارم و روي شـمـا                  
 .عزيزان را مي بوسم

 
زنــده بــاد آزادي، بــرابــري حــکــومــت          

 !کارگري
 

 محمد محمدي

  
 

   فوريه است١٠آخرين مهلت ثبت نام براي شرکت در کنگره حزب کمونيست کارگري ايران ! قابل توجه عموم
شـرکـت در کـنـگـره          .    در يکي از کشورهاي اروپائي برگزار ميـشـود  ٢٠١٢کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري ايران در ماه فوريه  

آخرين مـهـلـت ثـبـت نـام             .   چنانچه مايل به شرکت در کنگره هستيد، براي ثبت نام با آدرس زير تماس بگيريد.   براي عموم آزاد است   
 . فوريه است١٠براي شرکت در کنگره 

 
 

ستانه برگزاري کنگره هشتم حزب کمونيست کارگري از جانب برخي دوستان پيامهايي به کنگره       آدر 
ارسال شده است که ضمن سپاس از اين رفقا اينجا  بخشي از اين پيامها را منعکس ميکنيم به اين        

 تي بتوانيم بقيه را نيز درج نماييم  آاميد که در شماره هاي 

 ! قابل توجه عموم 

Congeress8@gmail.com 
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 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

 بهمن صديق كريمي از     ١١امروز  
 شـده   شـنـاخـتـه    چهره هاي محبـوب و        

 در شهر سـنـنـدج و يـكـي از                كارگري
اعضاي هيئت مـديـره اتـحـاديـه آزاد             

 . كارگران ايران بازداشت شد
 ٨٦صديق قبال در اول مـه سـال            

ــاســبــت                   ــه مــن ــه ب ــراســمــي ك در م
گراميداشت اين روز در شهر سـنـنـدج          
فراخوان داده شده بود، به همراه دوازده       

شيث او بهمراه   .   ر ديگر دستگير شد   نف
اماني يكي ديگر از فعاليـن كـارگـري          

 هـم    شناخته شده در شهر سنـنـدج كـه         
اكنون در زندان اين شهر در بـازداشـت          
بسر ميبرد، حـدود دو مـاه در زنـدان              
بودند و بعد از محاكمه بـه دو سـال و             

اين حكـم در    .   نيم زندان محكوم شدند  
 به شش ماه تـقـلـيـل          ٨٧ فروردين   ٣١
سپس بدنبال كمپيني وسـيـع و         .   يافت

جهاني حكم زندان صديق و شيث لغـو        
شد و مقامات قضايي لغو آنرا رسـمـا          

اكنون پس از سـه سـال        .   اعالم داشتند 
جمهوري اسالمي اين پرونده را بـهـانـه         
قرار داده و حكم بـازداشـت و زنـدانـي             
كردن اين دو فعال كـارگـري را صـادر             

متعاقب اين تصميم اسـت     .   كرده است 
كه جانيان اسالمي صديق كـريـمـي را          

قبـل از آن نـيـز در            .   دستگير كرده اند 
جريان پيگيري پرونده شـريـف سـاعـد           

 دي مـاه  ٢٦پناه و مظفر صالح نيا در      
 .شيث اماني دستگير شد

اين دستگيريها در ادامه زنـجـيـره        
اي از دســتــگــيــري و فشــار بــر روي               

. فعـالـيـن كـارگـري صـورت مـيـگـرد               
جمهوري اسالمي وضعيت انـفـجـاري         
جامعه را مي بيند و از بيـم گسـتـرش            
اعتراضات كارگري فشار خـود را بـر           
فعالين و رهبران كـارگـري شـدت داده         
است تا جلوي سازمانيابـي مـبـارزات         
كارگران را بگـيـرد و كـل جـامـعـه را                 

پــاســخ ايــن تــعــرضــات      .   عــقــب بــزنــد  
 .كارزاري گسترده و جهاني است

مــردم ســنــنــدج هــمــانــطــور كــه            
توانستند شريف ساعد پناه و مـظـفـر           
صالح نيا را با دو هفته اعـتـراض پـي            
در پــي خــود از زنــدان رهــا كــنــنــد،               
خواهند توانست شيث اماني و صديق      
كريمي را نيز آزاد كنند و بـا ايـن كـار              
راه را براي آزادي همه كارگران زنـدانـي     

بـايـد   .   و زندانيان سياسي فراهم سازند    
در سراسر ايران بـراي آزادي كـارگـران            

. زنداني و زندانيان سياسي تالش كـرد      
با برپايي تجمعات اعتراضي، نوشتـن      
طومار هاي اعتراضي در مراكـز كـار         
و در مــحــالت و چســبــانــدن عــكــس           
كارگران زنداني و زندانيان سياسـي بـر        
در و ديوار خواهـان آزادي فـوري آنـان             

بايد با  كارزاري جهـانـي مـقـابـل        .   شد
 . اين تعرضات ايستاد

جدا از صـديـق كـريـمـي و شـيـث                
اماني، علي اخوان، مهـدي شـانـديـز،          
بهنام ابراهيـم زاده، ابـراهـيـم مـددي،             
رضا شهابي، شاهرخ زماني، مـحـمـد         
جراحي از جمله ديگر فعالين كارگـري        

رسول بداغي عضو كانـون     .   در زندانند 

 سال حكـم در      ٦صنفي معلمان نيز با     
در همين مـدت    .   بازداشت بسر ميبرد  

نيز نيما پوريعقوب و سـاسـان واهـبـي           
وش كه با شاهـرخ زمـانـي و مـحـمـد                
جراحي در يك دادگاه مـحـاكـمـه شـده             

 تـن از      ٩اند،  حكم احضار گرفـتـه و           
معلمان در يزد به اسامي محمدعـلـي        
حسن شيـرازي، مـنـصـور مـيـرزايـي،             
مــحــمــد جــواد حســامــي، احــمــد                 
چــنــگــيــزي، مــحــمــدعــلــي شــاهــدي،       
رمضانعلـي نـجـاتـي، مـحـمـدمـهـدي              
صديقي، محمدحسـيـن دهـقـانـپـور و            
علي قوچاني به اتـهـام تـبـلـيـغ عـلـيـه                 
نظام، فعاليت غيـرقـانـونـي از طـريـق             
سخنراني و تشکيل جلسـه، تـجـمـع و            
صدور بيانيه و تـحـريـک مـعـلـمـان بـه                

 ماه  ٤٢اعتصاب و تعطيلي کالس به      
زندان محکوم شده اند كه حکـم زنـدان      

.  سال تعليق شده اسـت     ٥آنان به مدت    
امروز بيش از هر زمـان نـيـاز بـه يـك                
مــبــارزه ســراســري و گســتــرده بــراي            
متوقف كردن اين فشـارهـا و گـرفـتـن             
اين سالح سركوب از دست جـمـهـوري          

 .اسالمي است
صديق كريـمـي، شـيـث امـانـي و               
تمامي كارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان              
سياسي بايد فورا و بدون قيد و شـرط           

 .آزاد شوند
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١٢ ژانويه ٣١، ٩٠ بهمن ١١

 
 ٣٨:اطالعيه شماره

 صديق كريمي چهره سرشناس و محبوب كارگري در
 شهر سنندج دستگير شد 

 با كارزاري جهاني در مقابل اذيت و آزار و  دستگيري 
 فعالين كارگري بايستيم  

 بهمن  منتشر شـده      ١٠به گزارش   
از سوي كميتـه حـمـايـت  از شـاهـرخ                 
زماني، شاهرخ و محـمـد جـراحـي دو            
فعال كارگري عضو كميتـه پـيـگـيـري           
براي ايجاد تشكل هاي كـارگـري و از           
فعالين شناخته شده در شـهـر تـبـريـز              
پس از ده روز بازداشت اكنون بـه بـنـد             
قرنطينه زندان اين شهر مـنـتـقـل شـده            

زندانبانان جمهوري اسالمي  ايـن    .  اند
دو فعال كارگري را  زير فشـار شـديـد             
قرار داده و اعالم كرده اند چون در دور         
قبلي زنداني بودنتان و هـمـچـنـيـن در            
ــوع              ــوقـــت، مـــوضـ ــان آزادي مـ زمـ
دستگيري، زنـدان و شـکـنـجـه شـمـا                 

بـاز  ( توسط برادران اداره ي اطالعات       
ــوهــا،             ) جــوهــا  ــه اي، از رادي ، رســان

کانالها و سايت هـاي مـخـتـلـف ضـد              
نظام پخش و در آن خبرها بـه بـرادران            
ما تـوهـيـن شـده اسـت، شـمـا را در                    
قرنطينه نـگـه مـي داريـم تـا تـنـبـيـه                    

 .شويد
بــنــا بــر هــمــيــن گــزارش شــاهــرخ         
زمــانــي و مــحــمــد جــراحــي ضــمــن             
اعتراض به مسئولين زنـدان از بـابـت           
آزار و اذيت و نگهـداريشـان در مـيـان            
زندانيان مبتال به ايدز و مـعـتـادان بـه        
شيشه، از تمامي کارگران ، فـعـالـيـن،         
تشکل هـا و نـهـاد هـاي کـارگـري و                   

انقالبي و مـردم آزاديـخـواه تـقـاضـاي             
حمايت و حتي گسترش اعتراضات را      
در جهت شکست اين حربه مـامـوران،        
بيشتر از قبل را  داشته و  اعالم کـرده           
اند در صورتي که مسئوليـن زنـدان و           
بند به در خواست شان مبني بر انتقال        
به بند هاي عـمـومـي جـواب مـثـبـت               
ندهند، تا چـنـد روز ديـگـر اقـدام بـه                  

 . اعتصاب غذا خواهند کرد
جمهوري اسـالمـي از رسـانـه اي             
شدن صداي اعتراض كارگران زنـدانـي       
و جهاني شدن ايـن اعـتـراض وحشـت            

 شب همبستگي با کارگران زنداني در ايران 
 

 رهبران کارگري شايسته بيشترين حمايتها هستند     
  سخنراني ، نمايش فيلم، شعر خواني و موزيک:برنامه ها شامل 

  دانشگاه فرانکفورت ساختمان آستا  : مكان
  ١٨ فوريه ساعت ١١روز شنبه : زمان 

  برگزارکننده کمپين براي آزادي کارگران زنداني ـ فرانکفورت   
 ٠٠٤٩۱۶۳۷۹۰۷۹۴۶: تماس

كارگران و فعالـيـن كـارگـري را           .   دارد
مورد اذيب و آزار و دستـگـيـري قـرار            
ميدهد تا كل كارگران و كل جـامـعـه           

بـا كـمـپـيـنـي جـهـانـي              .   را عقب بزند  
صــداي اعــتــراض كــارگــران زنــدانــي         
باشيم و در برابر فشارهاي جـمـهـوري          

اسالمي بر فعالين و رهبران كـارگـري        
از خواست شـاهـرخ     .   قاطعانه بايستيم 

زمــانــي و مــحــمــد جــراحــي وســيــعــا          
 .حمايت كنيم

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١٢ فوريه ١، ٩٠ بهمن ١٢

 ٣٩اطالعيه شماره 
 به فراخوان شاهرخ زماني و محمد جراحي

  وسيعا پاسخ دهيم
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 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد

بنا بـر گـزارشـات مـنـتـشـر شـده                
 دي  ماه علـي   ٨ساعت نه و نيم شب        

از فعاليـن كـارگـري در تـهـران             اخوان  
تــوســط پــلــيــس امــنــيــت جــمــهــوري         
اسالمي بـازداشـت و بـه زنـدان اويـن               

به گزارش منتشر شده از .   انتقال يافت 
سوي كانون مدافـعـان حـقـوق كـارگـر             
ــراي              ــيــس امــنــيــت، ب ــل مــامــوران پ
بازداشت اخوان، به حکـم يـک سـال و             
نيم حبس تعزيري وي اشاره کرده اند و        
مدعي شده اند کـه اخـوان، مـتـواري             

 !بوده است
علي اخـوان قـبـال نـيـز  تـوسـط                  
ــوري              ــه ــم ــي ج ــات ــوران اطــالع ــام م

اسالمي نيمـه شـب سـيـزدهـم خـرداد              
 در همين خـانـه و در حضـور             ۱۳۸۹

همسر و کودکش بازداشت و سپس در     
 مـيـلـيـون       ٧٠ تير بـا قـرار وثـيـقـه              ٨

پس از آن     .   تومان از زندان آزاد گرديد    
 سـال    ٣علي از سوي دادگاه به تحمل       

حبس تعزيري مـحـکـوم شـد کـه ايـن               
حکم در دادگاه تجـديـدنـظـرجـمـهـوري           
اسالمي بـه يـکـسـال و نـيـم کـاهـش                   

 .يافت
فشار بر روي زندگي و مـعـيـشـت           
كارگران و مردم، جـامـعـه را بـه حـد                 

اعــتــراضــات .   انــفــجــار رســانــده اســت    
كارگري به صحـنـه دائـمـي اعـتـراض             
عليه اين رژيم و تعرضات تبديل شـده        

جمهـوري اسـالمـي از وحشـت           .   است
گسترش اين اعتراضات فشارش را بر      
روي رهبران و فعالين كـارگـري شـدت        

از جمله طي يـكـمـاه اخـيـر        . داده است 
تــعــداد زيــادي از فــعــالــيــن كــارگــري          
دستگير و زنداني شـده و هـم اكـنـون                
دهها نفر از رهبران كارگري و معلمان       

بــا كــارزاري   .   مــعــتــرض در زنــدانــنــد     
گسترده و جهاني بايد در مقـابـل ايـن           

عـلـي   .   فشارها و تـهـديـدات ايسـتـاد          
اخوان و تـمـامـي كـارگـران زنـدانـي و                
  .زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١٢ ژانويه ٣٠، ٩٠ بهمن ١٠

 
 ٣٧اطالعيه شماره 

علي اخوان از فعالين كارگري در 
 تهران دستگير شد

  
بر اساس خبـر مـنـتـشـر شـده از               
سوي کميته هماهنگي براي كمك بـه        
ايجاد تشكلهاي كـاررگـري، مـهـدي          
فراحي شانديز، معلم و فعال کارگـري       

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

 . محبوس شده است٣٥٠
بنا بر اين خبر زندانيان محبـوس       

 براي تماس بـا خـانـواده        ٣٥٠در بند  
هايشان داراي محدوديتهاي بسياري    
هستند و از جمله مهدي شـانـديـز بـه            
جز مالقات هاي کابيني تـنـهـا حـق            
دارد در ماه يک مرتبه تلفني و آنـهـم           
به طور مـحـدود و کـوتـاه مـدت بـا                  

 .خانواده اش صحبت کند
طبق خبر ديگري بـدلـيـل قـطـع             

گاز در اويـن، زنـدانـيـان از سـرمـاي                
شديد و اسـتـفـاده از آب سـرد بـراي                 
استحكام تحت فشار شديدي هستند     
و بسياري از آنها دچار بـيـمـاري شـده        

جمهوري اسالمي با قـطـع دارو،        .   اند
ممانعت از درمان زندانيان دربـنـد و          
قــطــع امــكــانــات اولــيــه زيســتــي و           
محدود كردن مالقاتـهـا تـالش دارد          
زنــدانــيــان را تــحــت فشــار روحــي و           

 . جسمي بيشتري قرار دهد
وسيعا به اين فشارهـا اعـتـراض         

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

 .از زندان آزاد شوند
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  ٢٠١٢ ژانويه ٢٧، ٩٠بهمن  ٧

 
 ٣٥اطالعيه شماره 

مهدي شانديز به زندان 
 اوين منتقل شد

 كميتـه   ١٨بنا به اطالعيه شماره     
دفاع از رضا شـهـابـي عضـو هـيـات               
مديره سنديكـاي شـركـت واحـد و از              
چهره هاي شناخته شـده كـارگـري در            
ايران، او اكنون بدليل وضعيت وخـيـم        
جسمي اش در بـيـمـارسـتـان بسـتـري              

او از درد مـهـره هـاي گـردن و              .   است
كمر رنج ميبرد و فشار درد ديسك بـر         

ــزوده اســت                ــا اف ــن درده . شــدت اي
مصرف باالي داروهاي مسكـن نـیـز         

او .   بر روي كبد او تاثير گذاشته اسـت       
با همه اين درد ها بيـسـت مـاه اسـت              
كه در زندان جمهـوري اسـالمـي بسـر            
ميبرد و به لحاظ جسمي و روحي زير        

رضــا در   .   فشــار و شــكــنــجــه اســت        
روزهاي اخير عمـل سـخـتـي بـر روي              
مهره هاي گردن و ديسـكـش خـواهـد            

خطر فلج شـدن او را تـهـديـد             .   داشت
به گفته پزشكان او بايد بـعـد        .   ميكند

 روز تـحـت نـظـر پـزشـك              ٢٥از عمل   
باشد و حـدا قـل دو مـاه مـرخصـي                  

پـس از آن نـيـز          .   كامل داشتـه بـاشـد      
چندين ماه تحت امكـانـات درمـانـي          
اي چون فيـزيـو تـراپـي و غـيـره قـرار                  

بدين ترتيب آزادي فـوري رضـا        .   گيرد
شهابي براي سالمت جسمي و جـانـي         

 .او ضروري و فوري است
همانطور كه خـود رضـا شـهـابـي            
قبال طي نامه اي از بيمارستان اعالم       
كرده بود، براي سپري كردن ايـن دوره          
سخت معالـجـه او بـايـد در آرامـش                

تا همين جـا فشـارهـاي         .   كامل باشد 
جمهوري اسالمي به رضا باعث شـده        
است كه وضعيت وي تا چنـيـن حـدي           

جـمـهـوري    .   به وخامت كشـيـده شـود        
اسالمي در قبال جان رضا شهـابـي و           

 .همه زندانيان سياسي مسئول است
رضا شهابي بايـد فـورا از زنـدان            
آزاد شود و اين فشار زندان و شكنجـه         

 .از روي او برداشته شود
رضا شهابي بخاطر مبـارزات بـا        
شكوه كارگران شركت واحـد در سـال           

ــدان اســت         ٨٤ ــارزاري     .    در زن ــا ك ب
جهاني بـراي آزادي رضـا شـهـابـي و               
هــمــه كــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان          

 .سياسي تالش كنيم
 

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

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

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    com.gmail@soroush.bahram 
0044-7852 338334      

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

 

 
 : ٣٦اطالعيه شماره 

رضا شهابي در انتظار عمل جراحي سختي در 
 بيمارستان بسر ميبرد

  

 
 همبستگي با کارگران زنداني درايران

   بعد از ظهر   ٥ تا  ٢ ساعت ۲۰۱۲ ژانويه  ۲۸شنبه 
   بعد از ظهر    ٥ تا ٢ فوريه ساعت  ٤ شنبه 
  مرکز شهر فرانکفورت  هاپت واخه   :    مکان
  ۰۱۶۳۷۹۰۷۹۴۶: تماس    

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران      
 فرانکفورت 

 بـهـمـن    ٢٣ فوريه برابر با  ١٢روز  
روز همبستگي با كارگران زنـدانـي و          
اعتراض به احكام اعدام هاي تـايـيـد          
شده، از جمله احكام اعـدام زانـيـار و             

ايـن روز از      .   لقمان اعـالم شـده اسـت        
ســوي كــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي           
زندانيان سياسي و ميشن فـري ايـران          
اعــالم شــده و كــمــپــيــن بــراي آزادي            
كــارگــران زنــدانــي نــيــز ايــن حــركــت           

اعتراضي را همراهي ميكند و هـمـه         
انسانهاي آزاديخواه را به حمايـت هـر          
چـــه گســـتـــرده تـــر از ايـــن اقـــدام                 

به اين مناسبت تا كنون     .   فراميخواند
 آمـريـکـا،      در شهرهاي واشنگـتـن در      

استکهلم در  سوئد، برلين و مـونـيـخ          
در آلمان، لندن در انگليس و اسلو در         

آكسيونهايي سـازمـانـدهـي شـده        نروژ  
است، وسيعا به اين حركت اعتراضـي       

بپيونديم و در هر كجا كه مـيـتـوانـيـم         
بـا  .   متبكر چـنـيـن حـركـتـي بـاشـيـم               

كارزاري جهاني در مقابل سركوبگري     
هاي جمهوري اسالمي و اذيت و آزار       
كارگران زنـدانـي و دسـتـگـيـري آنـان               

 .بايستيم
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١٢ فوريه ١، ٩٠ بهمن ١٢

 
  فوريه روز  همبستگي با كارگران زنداني و اعتراض به احكام اعدام ها١٢
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

طبق خبر رسيده صديـق کـريـمـي          
 ســاعــت   ۲۰۱۲ ژانــويــه      ٣۱امــروز   
 دقيقه به وقت ايران بازداشـت  ٣۰,۱٣

و به زندان مرکزي شهر سنندج منتقل   
 .شد

صديق کريمي يـکـي از فـعـالـيـن             
برجسته و يکي از رهبران کـارگـري و           
عضو هـيـئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد                 

 .کارگران ايران است
صديق کريمي در اول ماه مه سال       

در مراسمي که بـه مـنـاسـبـت          ۱٣۸۶
اين روز يعني روز جـهـانـي کـارگـردر              
شهر سنندج فراخوان داده شده بود بـه         

.  کارگر ديگر دستگير شـد     12همراه  
ده نفر از اين کـارگـران بـعـد از مـدت                

ايــن ده نــفــر      .   کــوتــاهــي آزاد شــدنــد      
دستگير شده به جرم شرکت در مراسم       

پس از مـحـاکـمـه           ۱٣۸۶اول ماه مه  
هر کدام به سه ماه و يک روز زنـدان و           

 . ضربه شالق محکوم شدند١٠
صديق کريمي و شيث امـانـي بـه           
همين جـرم حـدود دو مـاه در زنـدان                 

. مرکزي سنندج در بـازداشـت بـودنـد          
بعد از محاکمه اين دو نفر هر کدام بـه          
دو سال و نيم زندان محکوم و سـپـس            

 ۸۷ فـرورديـن       ٣١اين حکم در تاريخ     
در دادگاه تجديـد نـظـر بـه شـش مـاه                 

 .زندان تقليل پيدا کرد
کمپين وسيع و جهاني براي آزادي    
و لغو پرونده سازي عليه اين فـعـالـيـن           
کارگري باعث شد که رئيس وقت قـوه        
قضائيه اين احکـام را مـلـغـي اعـالم              

اما بعد از سه سـال کـه از لـغـو               .   کند
اين احکام سرکوبگرانه ميـگـذرد يـک         
بار ديگر جمهوري اسالمي پرونده اين      
دو فعال کارگري را به جريان انـداخـت          
و حکم بازداشت و زنداني شدن  آنـهـا            

 .را صادر کرد
طبق تصميم دادگاه اجراي احکـام      

 دي ماه   ۲۶ شيث اماني روز     ،سنندج
 ۱۱ و صــديــق کــريــمــي روز            ۱٣۹۰
 بازداشت و هم اکنون در   ۱٣۹۰بهمن  

زنــدان مــرکــزي ايــن شــهــر زنــدانــي              
 .هستند

اين احـکـام صـادره و بـازداشـت              
 در   ،تعداد زيادي از فعالين کـارگـري       

ادامه سياست سرکوبگرانه جـمـهـوري        
اسالمي بر عليه هـمـه مـردم ايـران و              
بطور ويژه در ادامه سرکـوب گسـتـرده          

فعالين و تشکلهاي کارگري  در ايـران        
هدف اين اقدامات خـفـه کـردن         .   است

صــداي کــارگــران ايــران در مــقــابــل             
شرايط سخت شغلي و معيشتي آنـهـا        

  .است
مــا ضــمــن مــحــکــوم کــردن ايــن         
سياست سرکوبگـرانـه رژيـم اسـالمـي           
خواهان آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                
شرط همه فعالين کارگري و زندانـيـان        

ما هـمـه فـعـالـيـن و            .   سياسي هستيم 
ــهــاي کــارگــري و احــزاب و                تشــکــل
سازمانهـاي مـدافـع کـارگـران را فـرا               
مــيــخــوانــيــم در يــک اقــدام فــوري و             
متحدانه به مقابلـه بـا ايـن سـيـاسـت               
سرکوبگرانـه جـمـهـوري اسـالمـي بـه              

نــبــايــد اجــازه داد      .   مــيــدان بــيــايــنــد    
جمهوري اسالمي فعالين کـارگـري و         
انسانهاي معترض به شرايط زندگي و     
مـعـيـشـتـي خـود را بـه ايـن راحـتـي                     

 .بازداشت و صداي آنها را خفه کند
مــا اطــمــيــنــان داريــم کــه مــردم          

سنندج و فعالين و تشکلهاي کارگـري   
اين شهر در راس و پيـشـاپـيـش صـف             
نيروها و انسانهاي مبارز و آزاديخـواه       
براي آزادي اين عزيزان تالش خـود را          

   .چند برابر خواهند کرد
 !کارگران و مردم آزاديخواه کردستان

 
بازداشت و زنداني کردن و تـحـت          
فشــار قــرار دادن فــعــالــيــن کــارگــري          
سياستي است که جمهـوري اسـالمـي         
براي خفه کردن صداي کل جامعـه در         

جـنـبـش کـارگـري        .   پيش گرفته اسـت    
ايران در هيچ دوره اي به انـدازه امـروز           
چهره هاي محبوب و شـنـاخـتـه شـده              

جمهوري اسالمي ايـران    . نداشته است 
ميخواهد همين دستاورد را از جنبش     
کارگري بگيرد و جامعه را از رهـبـران         

. و سخنگويان اليق خود محروم کـنـد        
مــا نــبــايــد اجــازه بــدهــيــم کــه رژيــم             

 .اسالمي به اين اهداف خود برسد
اگر تالش و مـبـارزه بـراي آزادي            
کارگران زنـدانـي در ابـعـاد وسـيـع و                 
اجتماعـي شـکـل نـگـيـرد جـمـهـوري                
اسالمي بعد از اجراي احـکـام صـادره          

 تـعـداد     ،عليه کارگران دستگيـر شـده      
بيشتري را بازداشت و تعرض بيـشـتـر         

اگـر  .   به کارگران را ادمـه خـواهـد داد          
جمهوري اسالمي بـا عـکـس الـعـمـل             

سريع و وسيـع مـردم و آزاديـخـواهـان              
مواجه نشود نه تنهـا بـه بـهـانـه هـاي              
ــدان                   ــران را در زن ــارگ ــن ک واهــي اي

 بلـکـه تـمـام کـارگـران و              ،نگهميدارد
فعاليني که با قيد وثيقه از زندان آزاد       

 را نيز مجددا يـکـي پـس از            ،شده اند 
ديگر همانند صديق کريمـي و شـيـث           
اماني با تهديد و ارعاب به زندان بـاز          

اين سياست و تاکتيک    .   خواهد گرداند 
رژيم اسـالمـي را بـايـد بـا شـکـسـت                   

کـــارگـــران و مـــردم        .   مـــواجـــه کـــرد   
آزاديخواه ميتوانـنـد و ايـن قـدرت و               
نيرو را دارند که جمهوري اسالمـي را         

بـايـد بـه      .   ناچار به عقب نشيني کننـد     
هر شکل ممکن اعـتـراض و مـبـارزه            
براي آزادي اين فعالين کارگري و همـه   

 .زندانيان سياسي را گسترش داد
 

 !کارگران و مردم آزاديخواه
ما همه شما فعالين و تشکلـهـاي        
کارگري و مردم آزاديـخـواه را بـه يـک              
اقدام مشترک و متحدانه بـراي آزادي         

قـدرت  .   فعالين کارگري فراميخوانـيـم    
. ما در اتحاد و همبستگي مـا اسـت          

مــردم ســنــنــدج هــمــراه فــعــالــيــن و              
تشکلهاي کارگري و خانواده هاي آنها      
هفتـه قـبـل مـوفـق شـدنـد بـا ادامـه                     
اعتراض خود دو فـعـال کـارگـري بـه               
اسامي مظفـر صـالـح نـيـا و شـريـف                 

ايـن  .   ساعد پناه را از زندان آزاد کننـد       
تجربه موفق اگر درسي دارد اين است       
کـه اعـتـراض و مـبـارزه بـراي آزادي                 
فعالين کارگري را بايد متحدانه تـر و         

 .گسترده تر به پيش برد
 ، بـيـانـيـه      ،با صـدور قـطـعـنـامـه         

مـطـالـب روشـنـگـرانـه و حـمـايـت از                   
کارگران بازداشتي و تجمع مستـمـر و         
گسترده در مقـابـل مـراکـز دولـتـي و               
زندان محل بازداشت اين فعالين بايـد       
جمهوري اسالمي را نـاچـار بـه آزادي           

قـدرت مـردم و در راس           .   آنها بکنيـم  
آنها فعالين و تشکلهاي کارگري بيش      
از آن است که جمهوري اسالمي فـکـر          

بايد اين قدرت را عمال نشان      .   ميکند
داد و به سرکوبگران فهمانـد کـه دوره            
قدر قدرتي و رجزخواني آنها تمام شده       

اين اقدامات سرکوبگرانه رژيـم      .   است
نه از سر قدرقدرتي بلکه از استيـصـال         

. و سردرگـمـي آنـهـا مـايـه مـيـگـيـرد                 
کارگران ميتوانند و جسارت و قـدرت       

ــد کــه                    ــارهــا نشــان داده ان ايــن را ب
همکاران و هم طبقه ايهاي خود را از          

   .چنگ سرکوبگران نجات دهند
 

 !مردم آزاديخواه سنندج
کميته کـردسـتـان حـزب از شـمـا              
مردم رزمـنـده و آزاديـخـواه سـنـنـدج                
مـــيـــخـــواهـــد کـــه خـــانـــواده هـــاي            
دستگيرشدگان را در حـلـقـه مـحـبـت             
خود بگـيـريـد و اجـازه نـدهـيـد آنـهـا                   

بـا امضـاي     .   احساس تنهـايـي کـنـنـد        
تومار و تراکت و بيانيه و شـرکـت در            
تجمعات اعتراضي و هـر شـکـلـي از             
اعتراض که ممکن و عملي ميدانـيـد        
ــراي آزادي ايــن                 در جــهــت تــالش ب
فعالين کارگري با قدرت و اتحادي که     
هميشه نمونه آن بـوده ايـد بـه مـيـدان               

 .بياييد
 ،در پايـان مـا هـمـه سـازمـانـهـا               

 فعالين سياسي و کـارگـري و         ،احزاب
همه مردم آزاديخواه در خـارج کشـور          
را به اقدامي مشترک و متحدانه براي       
حــمــايــت از کــارگــران ايــران و آزادي            

هـم  .   فعالين کـارگـري فـرامـيـخـوانـيـم           
اکنون تعداد زيادي از فعالين کارگري      

 ،صديق کريمي :   در زندان بسر ميبرند   
 ، مـحـمـد جـراحـي         ،عليـرضـا اخـوان     

 مـهـدي    ، شيث اماني  ،شاهرخ زماني 
 ، علي نـجـاتـي   ، رضا شهابي ،شانديز

 ، بهنـام ابـراهـيـم زاده        ،ابراهيم مددي 
 ...و

براي آزادي کارگران زنداني بـايـد       
اقدامات متعدد و مـتـنـوعـي را در              

ايـن  .   داخل و خارج کشـور پـيـش بـرد           
اقدامات سـالـهـا اسـت کـه بـه انـحـا                  
مختلف از جانب ما و ديگر جريانـات   
سياسي و مـدافـع حـقـوق کـارگـري و               

 انجام گرفته است و هنوز هم       ،انساني
اما همه ما در جريـان  .   در جريان است  

اين فعاليتها به اين واقف بوده ايم کـه          
ميتوان و الزم است متـحـدانـه تـر بـه               

 ،ما هـمـه سـازمـانـهـا          .   ميدان بياييم 
 و فــعــالــيــن عــرصــه هــاي             ،احــزاب

مختلف را به يک اقـدام مـتـحـدانـه و               
ما همه مـردم    .   قدرتمند فرا ميخوانيم  

آزاديخواه را بـه حـمـايـت از فـعـالـيـن                 
کـــارگـــري و زنـــدانـــيـــان ســـيـــاســـي           

همه فعالين کـارگـري و       .   فراميخوانيم
زندانيان سياسي بـايـد فـوري و بـدون             

آزادي همه اين .   قيد و شرط آزاد شوند  
عزيزان فقط با تالش و مبارزه پيگيـر        
و متحدانه کارگران و مـردم آزاديـخـو          

 .ممکن ميشود
زنــده بــاد هــمــبــســتــگــي مــبــارزاتــي         

 !کارگران و مردم آزاديخواه
 !سرنگون بايد جمهوري اسالمي

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               
 کارگري ايران
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  :ايميل آدرس

moasangaran@gm
ail.com 

  
 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران در مورد بازداشت فعالين کارگري و ضرورت اقدام فوري                    

 صديق کريمي يکي از فعالين کارگري و عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد 
 کارگران ايران امروز بازداشت شد

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

 
 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

 

 


