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ــي را کــه پشــت ســر                 ــال س
ميگذاريم سـال تـداوم انـقـالبـات           
منـطـقـه، سـال سـر بـلـنـد کـردن                  
جنبش اشغال عليه يک درصديها     

در غــرب، و ســال  اوجــگــيــري              
ــزوا و               ــارزات کــارگــري و ان مــب
استيصال هر چه بيشتر جمـهـوري    

 . اسالمي در ايران بود

 
 بازتاب هفته

 پاياني بر يک ادعاي دروغين
 منصور تركاشوند، از ايران   

  
 و مردم افغانستان" مجانين"

  بهروز مهرآبادي
 !خرابي از فرستنده است نه از گيرنده

 ياشار سهندي، از ايران

در آمريکـا مـردم سـراسـر          "   جنبش اشغال " 
جهان را فراخوانده که در روز جـهـانـي کـارگـر                 

کار را تعطـيـل     )      ارديبهشت ۱۱اول ماه مه،    ( 
کنند و به خيابان بيايند و خواست هاي خود را          

ايـن  .   در مقابل يک درصدي ها مـطـرح کـنـنـد             
حرکت مورد استـقـبـال زيـادي قـرار گـرفـتـه و                   
اکنون که به اول مه نزديک ميشويم اين حمايت         
گسترده تر مـيـشـود و  جـنـب و جـوش بـراي                      
برپايي يک نمايش و اعـتـصـاب جـهـانـي بـاال                  

تعطيل کـار و بـه خـيـابـان آمـدن و                   .   ميگيرد
خواست هاي خود را در شکل قطعنـامـه هـاي             
راديکال طرح کردن براي جـنـبـش کـارگـري در              

. ايران همواره عمل اصلي اول مـه بـوده اسـت              
آخرين نمونه برجسته از اين دست، اول مه سـال          

بود کـه    )  ۱۳۸۸ ارديبهشت سال ۱۱ (۲۰۰۹
کــارگــران در پــارک اللــه اجــتــمــاع کــردنــد و                 
بالفاصله مورد هجوم گسترده اوباش جمهوري      
اسالمي قرار گرفتند و بسياري هـم دسـتـگـيـر           

 تـاثـيـر بسـزايـي          ۸۸با اينهمه اول مـه        .   شدند
گذاشت و بنوعي  خبر از تظاهرات مـيـلـيـونـي         

 و شـروع انـقـالب عـلـيـه               ۸۸مردم در خـرداد      
امسال بـا تـوجـه بـه           .  جمهوري اسالمي ميداد 

اوضاع جهاني، يعـنـي انـقـالبـات گسـتـرده در                
خاورميانه و شمال آفريقا و همچنـيـن جـنـبـش             

 درصدي ها در آمـريـکـا و اروپـا و مـوج                    ۹۹

 اسفند احمدي   ۲۴روز چهارشنبه   
نژاد به مجلس اسـالمـي رفـت تـا بـه               

 نفر از اعضـاي مـجـلـس       ۷۹سواالت  
در هفته هاي اخير طـرح       .   جواب دهد 

سوال از احمدي نژاد تقريبا فـرامـوش         

شده بود و حـتـي مـنـتـقـديـن آتشـيـن                 
مزاج رئـيـس جـمـهـور مـانـنـد عـلـي                  
مطهري و طراح اصلي اين سوال هـا،         

اما مـثـل    .   ديگر از آن حرفي نمي زدند     
اينکه اين خود احـمـدي نـژاد بـود کـه                

 اگر بخواهم خـيـلـي خـالـصـه            
بگويم که کـنـگـره هشـتـم چـه در                
دستور کار ما ميگـذارد بـايـد بـر             

حـزب و    " مساله دولت  و نـظـريـه            

ممکن .   تاکيد کنم "   قدرت سياسي 
است بگوئيد اين بـراي حـزب مـا            

بله از لـحـاظ     .   بحث تازه اي نيست   
نظري و موضعگيري سياسي و از       

 بحران جهانـي سـرمـايـه داري و            
تشديد فـقـر و بـيـکـاري و تـحـمـيـل                    
رياضت کشي اقتصادي بـه مـردم در          
همه کشورها اکـثـريـت عـظـيـمـي از               

 
 چهارشنبه سوري با شعار مرگ بر ديکتاتور

 ١٤ذر دبير سازمان جوانان کمونيست، صفحه    آگفتگو با کيان 

 
 لودگي در درون مجلس اسالمي، چماق کشي در بيرون

٨صفحه    

٦صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 ٩٩اول مه، جهان در تصرف 

 !درصدي ها

 

طبـق گـزارشـي کـه بـه حـزب               
کمونيست کارگري رسـيـده اسـت،         

 کــارگــر نــي بــر کشــت و             ٣٠٠٠
صنعت کارون شوشتـر کـه از روز           

 اسـفـنـد دسـت بـه            ٢١يکـشـنـبـه       
اعتصاب زده بودند پس از دو روز        
اعتصاب و با وعده هـائـي کـه بـه             

 
 کارگر کشت و صنعت شوشتر با وعده هاي ٣٠٠٠

 مسئولين به اعتصاب پايان دادند
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لحاظ چشم انداز و حـرکـت عـمـومـي            
ولـي  .   حزب اين حرف جديدي نـيـسـت        

نکته مهم اينست که بر متن شـرايـط          
امروز دنيا بايد دوباره به سـراغ بـحـث        

بـه نـظـر      .   حزب و قدرت سياسي رفـت     
من در شرايط امـروز ايـران و جـهـان               
بحث حزب و قدرت سـيـاسـي در يـک             
سطح و ابعاد تازه اي مطرح ميشود و        
روي مــيــز مــي آيــد و در صــدر                       

بـايـد   .   اولويتهاي مـا قـرار مـيـگـيـرد           
دوباره بـه سـراغ ايـن نـظـريـه رفـت و                   
معاني مشخص امروز آنرا دريافـت و     

بحث .   استنتاج کرد و به  آن عمل کرد       
 . من حول اين مساله است

نطريه حزب و قدرت سـيـاسـي را           
. در دوسطح بايد مود بررسي قرار داد      

که   -يکي در سطح مشخص سياسي      
بيشتر ما با اين جنبه آشنا هستـيـم و          
در اين جنبه پراتيک کرديـم و تـجـربـه             

 سرنگوني جمهوري     به معني     -داريم
اسالمي تـحـت رهـبـري و هـژمـونـي                
ــيــدا کــردن                    ــاال پ حــزب  و دســت ب
آلترناتيو سوسياليستي که ما مـطـرح       
مــيــکــنــيــم در مــبــارزه بــراي قــدرت           
ســيــاســي و نــهــايــتــا تصــرف قــدرت           

ايـن مـعـنـي عـمـومـي            .   بوسيله حزب 
نـظـريــه حــزب و قـدرت سـيــاسـي در                

امـروز  .   شرايط مشخـص ايـران اسـت        
يکي از ابـعـادي کـه ايـن امـر پـيـدا                    
ميکـنـد ايـنـسـت کـه بـايـد بـجـنـگ                    
آلترناتيوسازيهائي رفت که از جـانـب         
ــورژوازي                ــي و بـ ــربـ ــاي غـ ــهـ ــتـ دولـ

ايـن يـک     .   اپوزيسيون مطرح مـيـشـود     
االن در يـک      .   جنبه مهم کار ما اسـت     

سطحي تکاپوهائي شروع شـده اسـت         
حول اين امر که جمهوري اسالمـي را         
با چه بايد جايگزين کرد و چطور بـايـد    

ميدانـيـد ايـن مسـالـه          .  جايگزين کرد 
داغي است و حزب ما بايد مستقيمـا        
در اين عـرصـه وارد بشـود و جـواب                

کـار در ايـن عـرصـه           .   اينها را بـدهـد     
گرچه از قبل هم امر ما بوده است اما        

يـعـنـي    .   امروز اولويت پيـدا مـيـکـنـد         
مبارزه حزب نه تنها عليـه جـمـهـوري           
اسالمي بلکه هـمـچـنـيـن عـلـيـه کـل                
آلــتــرنــاتــيــوهــاي بــورژوائــي در بــرابــر        
جمهوري اسالمي اهميت زيادي پـيـدا       

به نظر من يـک جـنـبـه مـهـم              .   ميکند
بحث حزب و قدرت سياسي، امروز و        
بدنبال انقالبات در منطقه و در چشـم         
انداز قرار گرفتن انـقـالب در ايـران و              

بعد از اين تحريمهـاي اقـتـتـصـادي و             
خط و نشـان کشـيـدنـهـاي جـنـگـي و                 
تــکــاپــوئــي کــه در مــيــان نــيــروهــاي           
بــورژوائــي اپــوزيســيــون بــراه افــتــاده،        
اينست که بايد در اين ميدان فعـاالنـه         
حضور پيدا کنيم و پرچم آلتـرنـاتـيـو ،            

.  الترناتيو طبقه کارگر را بلـنـد کـنـيـم           
اين يک جنبه آشناتر و سـيـاسـي تـر و              
تاکتيکي تـر نـظـريـه حـزب و قـدرت                
سياسي هست که در ايـن دوره بـايـد              
مورد تاکيـد قـرار داد و در اولـويـت                
گذاشت و نـيـروهـا را حـولـش بسـيـج                

اين جهتگيري مجـمـوعـه اي از          .   کرد
فعاليتـهـاي تـبـلـيـغـي و تـرويـجـي و                   
کمپينها و سازماندهي در ايران و در         
خارج کشـور را در دسـتـور مـا قـرار                 

بايد حساسيت حزب نسـبـت       .   ميدهد
بــه تــالــشــهــاي دولــتــهــا و نــيــروهــاي          
بورژوائي باال برود و به سرعت عکس       
العمل نشان بدهد و مهـمـتـر از هـمـه              
ابتکار عمل را بـدسـت بـگـيـرد و در                
مقابل سمـيـنـارهـا و کـنـفـرانسـهـا و                 
گفتمانهاي نيروهاي راست آلتـرنـاتـيـو        

االن بــحــث   .   خــودش را مــطــرح کــنــد      
آلترناتيو و چـه بـايـد کـرد مـوضـوع                 
داغي در ميان اپوزيسيون سرنـگـونـي        
طلب است و ما بايد يک پـاي اصـلـي             
آن باشيم و مهـر خـودمـان را بـر ايـن                 

 .  روند بزنيم
جنبه ديگر مساله و جنبه جـديـد         
تر مساله که کامال هم بـه جـنـبـه اول              
مربوط است رويکرد به بحث حـزب و         
قدرت سياسي در يک سطح مـاکـرو و          

در ايـن سـطـح نـقـد            .   استراتژيک است 
دولت و ماشين دولتي علي العموم  و        
نفي کل دولت مافوق مردم در مـحـور      

ايــن يــک بــعــد      .   کــار قــرار مــيــگــيــرد     
و در ايران هم مشخصـا      .     جهاني دارد 

اين خودش را بـه شـکـل بـن بسـت و                 
و نـه    ( استيصال کل بـورژوازي ايـران          

ــم اســالمــي اش             ــط رژي ــق نشــان )   ف
بايد گفت بورژوازي در ايـران       .   ميدهد

و در همه جا از لحاظ سيستم سياسي        
و اقــتــصــادي بــي افــق شــده اســت و              
ماشين دولتي و در يک جمله ميـتـوان         
گفت مطلوبـيـت و حـفـظ و کـارکـرد                

که وجه مشترک     -دولت مافوق مردم    
تمام دولتهاي طبقاتي در طـي تـاريـخ          

امــروز در نــزد بــخــش            -بــوده اســت   
وســيــعــي ازمــردم عــاصــي از وضــع           

و ايـن    .   موجود بزير سئوال رفته اسـت     

اساسا به يمن جنبش اشـغـال حـاصـل           
شايـد بـهـتـرسـت بـگـويـم             .     شده است 

جنبش اشغال خود انعکاسي هست از      
از   -اعتراض عـمـومـي مـردم دنـيـا              

بـه قـدرتـي کـه از             -جمله مردم ايـران    
باالي سر آنها و عـلـيـه آنـهـا اعـمـال                  

مردم معترضنـد بـه ايـنـکـه           .   ميشود
چرا تامين اقتصادي ندارند، چـرا بـي          
حقوق اند، چرا هيچ جا بحساب نـمـي          
آيند، چرا به بازي گرفـتـه نـمـيـشـونـد،              
چرا نهادهاي قدرت از بـاالي سـرشـان          
ميبرند و ميدوزند و مـردم، اکـثـريـت           

مسـالـه   .   عظيم مردم، هيـچـکـاره انـد        
دولت مافوق  بـطـور عـيـنـي مـطـرح                
ميشود بخاطر اينکه مردم دارند مـي       
ــنــنــد کــه حــتــي در کشــورهــاي                  ــي ب
بــاصــطــالح مــهــد دمــوکــراســي و در         
کابينه ها و پارلـمـانـهـائـي کـه حـتـي                
تقلبي در انتخاباتش صورت نگـرفـتـه        
مثل انگليس و آمـريـکـا و يـونـان و                 
اسرائيل و اسپانيا وغيره  نـيـز مـردم             

مـردم  .   هيچ اند و بحساب نـمـي آيـنـد         
مي بينند انتخابات بعد از انتخـابـات     
و پارلمان بعد از پارلمـان و  کـابـيـنـه                

 امـور عـوض       دربعد از کابيـنـه مصـا       
مـيــشــونــد امــا هــمــه شــان يــک ســاز            

در !   رياضت کشي اقتـصـادي    :   ميزنند
چـرا  .   حالي که دنيا اين را نـمـيـفـهـمـد           

رياضت کشي اقـتـصـادي؟ چـرا بـايـد             
ميليارد ميليـارد بـه جـيـب بـانـکـهـا                
سرازير بشود و در عـوض نـود و نـه                 
درصد مردم دنيا بايد فداکاري کـنـنـد         
و کمتر بخواهند و کاهش دستمـزدهـا        
و بيکاري را بپذيرند و گراني و فـقـر و           
بي تاميني اقتصادي را تحمل کننـد؟   
اين منطق کسي را قانع نمـيـکـنـد  و              
اين اساس و پايه اعتراضي اسـت کـه           
امروز در غرب و شرق سر بلـنـد کـرده            

و اين براي مـا کـمـونـيـسـتـهـا             .     است
يعني مساله  قدرت سياسي به معني    
نفي دولت مافوق مـردم، بـه مـعـنـي              
نفي سلطه يک درصديها، و اثبـاتـا بـه           
معني دخالت دادن اکـثـريـت عـظـيـم             
مردم در ساختار حکومت،  در اداره          
جامعه و در سازماندهـي اقـتـصـاد و            
اخذ و اجراي سياستهاي مخـتـلـف در          

 . همه عرصه ها
به نظر من دنـيـا بـجـائـي رسـيـده               
است که ما کمونيستها بايد در مـورد       

مـا  .   دولت حرف آخرمان را اول بـزنـيـم        
کــمــونــيــســتــهــا خــواهــان نــفــي دولــت       

مـا کـمـونـيـسـتـهـا خـواهـان               .   هستيـم 
سازمان دادن خود جامعـه بـراي اداره          

ايــن امــروز   .   امــور خــودش هســتــيــم     
مـمـکـن اسـت، مـطـلـوب اسـت الزم                 

بحران اقتصـادي   .   است، ضروري است  
از يک طرف و تکنولوژي ارتباطاتي و       
انقالب الکـتـرونـيـک از طـرف ديـگـر               
نشان ميدهد چرا اين امـر حـاکـمـيـت            
مستقيم توده مـردم ضـروري اسـت و            

و مــا   .   چــرا ايــن امــر مــمــکــن اســت         
کــمــونــيــســتــهــا در راس ايــن حــرکــت         

حتي اگر تـحـت الـلـفـظـي بـه            .  هستيم
اسم کمونيسم رجوع کنيد  بـه کـمـون             

و قبل از هرچيز کمون يعني      .   ميرسيد
. نفي سلطه يک طبقه بر کـل جـامـعـه            

کمون يعني حاکميت کموني، جامـعـه     
کموني، يعني خود مـردم، خـود نـود            
ونه درصد بايد سازمان پـيـدا کـنـد و              
جامعـه را اداره کـنـد و اقـتـصـاد را                   
سازمان بدهد و در هـمـه عـرصـه هـا               

از سياست بـيـمـه      .   تصميم گيري بکند  
ها تا مهـدکـودکـهـا تـا سـيـاسـتـهـاي                 
آمـوزشـي تـا فـرهـنــگ و هـنـر و تــا                    
ارتباطات و رابطه با دولتهاي ديگر و        

در .     سياست خارجي و جنگ و صـلـح    
تمام اينها بايد توده مردم دخالت کند       
و اگر ايـنـطـور بـاشـد ديـگـر مـعـلـوم                    
نــيــســت چــرا بــايــد ريــاضــت کشــي             
اقتصادي کرد؟  بـه نـظـر مـن نـفـس                  
ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي از نــظــر           
سياسي ضرورت حاکميت توده مـردم       
بر جامعه و بر سرنوشـت خـودشـان را            

اين حرف اول انقـالبـات    .   نشان ميدهد 
در منطقـه بـود، ايـن حـرف جـنـبـش                 
اشغال بود و اين حرف هميشـگـي مـا           

 .است
 امروز بر متـن ايـن شـرايـط مـا               
کمونيستها بايد با پرچـم نـفـي دولـت            
مافـوق مـردم و حـاکـمـيـت کـمـونـي                  

ايـن سـطـح مـاکـرو و            .   بميدان بيائيـم  
استراتژيک برخورد به دولت کامـال بـا         

تـاکـتـيـکـي کـه در             -آن جنبه سياسي  
در .   ابتدا گفتم در هم تنيده شده اسـت        

ايران مشخصا بـراي نـفـي جـمـهـوري             
اسالمي، انداختن جمهوري اسـالمـي       
و مقابله با آلترناتيو سـازيـهـا از بـاال             
بــايــد بــه مــقــابلــه بــا کــل نــيــروهــاي             
بورژوائي در اپوزيسيون و در دولـتـهـا          

منظـور مـن صـرفـا از سـر              .   پرداخت
مخالفت اين نيروها بـا انـقـالب و از              
سـر  نـقــد رژيــم چــنـج و رفــرانـدوم و                   
استحاله و جـنـگ و کـودتـا و غـيـره                  

بلکه بخصوص بايد از سر نقد      .   نيست
دولت مـافـوق مـردم بـجـنـگ ايـنـهـا                 

بايد اين سئوال سئـوال اسـاسـي         .   رفت

را در برابر نيروهاي راست قرار داد که        
هر نوع دولتي که از باال مـيـخـواهـيـد          
سر هم کنيد با همه انتخابات و قانـون     
اساسي و پارلـمـان و  دمـوکـراسـي و                
حقوق بشـر و غـيـره اش بـاالخـره بـا                   
اقتصاد چـه مـيـکـنـيـد؟ نـظـرتـان در                 
مــورد ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي و          
وضعيت يونان و جـنـبـش اشـغـال وال             
اســتــريــت وغــيــره چــيــســت؟ شــمــا              
ميخواهيد اقتصاد ايران را وارد بـازار       
جهاني بکنيد، خوب فوقش مـيـشـود         
وضعـيـت يـونـان امـروز کـه در مـرز                  
ورشکستگي است و يا حـتـي اروپـاي          

. واحد امروز که دارد از هم مـيـپـاشـد           
تمام سرمايه داري جهانـي راه نـجـات           
خودش را در تحميل هـر چـه بـيـشـتـر            
فــقــر و بــيــحــقــوقــي و بــي تــامــيــنــي            

آيا اينست آيـنـده      .   اقتصادي مي بيند  
 اي که براي ايران در نظر داريد؟ 

راه احــتــراز از ايــن آيــنــده و راه               
تسليم نشدن به آينـده ريـاضـت کشـي            
اقتصادي و اينکه ايـران فـردا بـاز بـا               
شورش گرسنگان روبرو نباشد اينست     
که کل سيستم سرمايه داري را کـنـار         

راهش ايـنـسـت کـه  دولـت             .   بگذاريم
. مافوق مـردم را از سـر راه بـرداريـم                

قدرت بايد در دست توده مردم بـاشـد          
و قــدرت کــه در دســت مــردم بــاشــد             
آنوقت از نـظـر اقـتـصـادي و از نـظـر                   
اجتماعي و از نظر سياسي برنامه يـک    
دنياي بهتر را ميتوان بند به بند پياده        

آنوقت نه تنها مسـالـه      .   و متحقق کرد  
بــمــب اتــمــي و خــطــر مســلــح شــدن              
جمهوري اسالمي به سالح هسـتـه اي          
بلکه کال خطر جـنـگ را از مـنـطـقـه                

با حاکميت مستـقـيـم      .   حذف ميکنيم 
مردم  خطر جنگ در کل جهان از بين         

لشکرکشيها تـمـام مـيـشـود،         .   ميرود
ارتشها بي معني ميشود، چون مـردم       

 . دنيا با هم جنگي ندارند
 اين بحثها و آرمـانـهـاي ظـاهـرا             

 امــروز بــه يــک امــر          �ايــدئــولــوژيــک
سياسي و مشخص تبديل شده و روي        

١از صفحه    
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بـحـث حـزب و        .   ميز قرار گفتـه اسـت     
دولت و حزب و قدرت سياسي در ايـن         
سطح ماکسيماليستي نيز نقـد دولـت        

. را در دستور کـار مـا قـرار مـيـدهـد               
همانطور که گفتم نقد آرمانـي و نـقـد            
سياسي دولـت امـروز کـامـال بـه هـم                

موضع مشخص سيـاسـي   .   وابسته اند 
مــا بــراي بــزيــر کشــيــدن جــمــهــوري            
اسالمي و يا نقـد مـا بـر دولـت نـوع                 
طنطاوي و ديگر دولتهايي کـه غـرب          
ميخواهد آنها را  بعنوان ثمره پيروزي       
و ارگان برآمده از انقالبات جا بـزنـد و           
در برابر دولتي که ميخواهند فردا در        
ايران بمردم تحميل کنند و يـا بـمـردم            
سوريه تحميل کنند همه در چارچـوب        
موضع ماکسمياليستي ما در نقـد و     
نفي دولت ميتواند بـطـور عـمـيـق و              
جامع و مجاب کنـنـده اي مـطـرح و              

 .  توده گير بشود
از بعد ديگر مسـالـه را ايـنـطـور             
ميتوان ديد که از يکسـو در شـرايـط            
ــحــث                   ــه ســرعــت ب ــران  ب امــروز اي
آلترناتيوها، موضوع رفتن جمـهـوري      
اسالمي و جايگزيني آن باز مـيـشـود         
و از طرف ديگر جـنـبـش اشـغـال در               
غرب يک مدل و الـگـوئـي در بـرابـر                 
کارگران ايران و توده مردم ايران بـراي        
بچالش کشيدن يـک درصـدي هـا  و              
وال استريت ايـران، يـعـنـي مـافـيـاي              
اقتصادي جمـهـوري اسـالمـي، قـرار           

در اين شرايط ما بايد نظريه      .   ميدهد
حزب و قدرت سياسي را بـه مـعـنـاي          
مشخص آلترناتـيـو حـزبـي در بـرابـر              
جمهوري اسالمي مطرح و بـرجسـتـه          

يـک  .     کنيم و در دستور قـرار بـدهـيـم          
جنبه مهم اين مبارزه درگيري با کـل         
بورژوازي ايران و بـورژوازي غـرب بـر         

از مسـالـه     .   سر مسـالـه ايـران اسـت          
پروژه هسته اي جمهوري اسالمـي تـا         
نقش اش در جنبش اسالم سيـاسـي و          
تروريسم اسالمي در مـنـطـقـه و در              
دنيا يعنـي مسـائـلـي کـه دولـتـهـاي                
غربي مطرح ميکنند، در بـرابـر ايـن           
مسائل هم ما بايد راه حـل خـودمـان           

راه حـل هـمـه ايـن           .   را مطرح کـنـيـم      
مسائل  نهايتا سرنگونـي جـمـهـوري          
اسالمي است و بهمين دليل مـنـزوي         
کردن و بايکوت سـيـاسـي جـمـهـوري            
اسالمي در سـطـح دنـيـا، بـرسـمـيـت               
شناخته نشدن آن بـعـنـوان حـکـومـت            

ايران و بستن سفارتخـانـه هـايـش در            
همه کشورها و اخراجش از سـازمـان          
ملل و ديگر نهادهاي بين المللي يـک        
امر مـهـم مـبـارزاتـي مـا در سـطـح                  

در حال حاضر جمهوري    .   جهاني است 
اســالمــي مشــغــول ســازمــان دادن           
ــوان                 ــحــت عــن ــايــت از خــود ت حــم

در خـارج    "   ضـد جـنـگ     " اعتراضـات    
بايد اين تالشها را افشـا      .   کشور است 

و خنثي کرد اما تنها بميدان آمدن بـا   
نه به جنـگ، نـه بـه جـمـهـوري               " شعار

بايد اين نه بـه     .   کافي نيست "   اسالمي
جمهوري اسالمي را مشخصا معني      
کنيم و مـعـنـي آن در خـارج کشـور                 
تحريم سياسي جمهـوري اسـالمـي و          

ــاخــتــن آن اســت              ــرســمــيــت نشــن . ب
مدتهاست اين سـيـاسـت حـز ب مـا              
است ولي امروز اين برجسته ميشـود       
و بايد بعـنـوان اسـلـحـه اي در بـرابـر                  
تــالــشــهــاي جــمــهــوري اســالمــي و           
استحالـه چـيـهـا و ديـگـر نـيـروهـاي                  

 . راست بکار گرفته بشود
اجازه بدهيد از يک جـنـبـه ديـگـر            

نـظـريـه    .   هم  به مساله دولت بـپـردازم       
ما در مورد دولت از يک سر ديگر بـه          

بحـث قـدرت     .   حزب و حزبيت ميرسد   
اين .   سياسي اساسا يعني بحث حزب    

در واقع تامل و تـاکـيـد مـجـددي بـر               
حزب و  " نقش و مکان حزب در نظريه       

به نظر من يک    .     است"   قدرت سياسي 
تعريفي کـه مـيـشـود از کـمـونـيـسـم                 
بدست داد اينستکه کمونيسم يـعـنـي        
طبقه کارگر، حضور مستقـل طـبـقـه          
کارگر، در سياست، و حـزب يـعـنـي             
چالش قدرت سياسي بوسيلـه طـبـقـه          

حزب يعني آن سـازمـانـي کـه          .   کارگر
طبقه کارگر بـخـودش مـيـدهـد بـراي            

ايـن  .   اينکه قدرت سياسي را بـگـيـرد       
يک نوع ديگر رجوع به بحث حـزب و           

. قدرت سياسي منصور حکمت است    
او هم بحثش را  تحت عنوان از گـروه      
فشار تا حزب سياسي مطـرح کـرد و           
حزب سـيـاسـي بـاز بـقـول مـنـصـور                  
حکمت حزبي است که در تفـکـرش و          
در تــئــوريــش و در بــرنــامــه اش و                 
سياستهايش و در عملکردش  قـدرت    

از زاويـه   .   سياسي حاضر و ناظر باشد    
اجتماعي و طبقاتي مـيـتـوان گـفـت             
طـبــقــه کــارگــر در ســيــاســت يــعــنــي          
کمونيسم، و طبـقـه کـارگـر در بـرابـر               

قدرت سـيـاسـي و در مـبـارزه بـراي                 
. تصرف قدرت سياسي يـعـنـي حـزب         

به اين معنـي حـزب و حـزبـيـت يـک                 
جنبه پر رنگ  نـظـريـه دولـت و يـک                  
مساله مهم دنياي امروز اسـت کـمـا           
اينکه مي بينيم در غرب و در شـرق           
ضعف اسـاسـي جـنـبـش مـردم بـپـا                 
خاسته در انقالبات منطقه و جـنـبـش        

. اشـغـال ايـنـسـت کـه تـحـزب نـدارد                 
اينست کـه خـودش را بـراي نـزديـک               
شدن بقدرت سياسي و کسـب قـدرت          

ضـعـف   .   سياسي سازمان نداده اسـت     
اساسي اش ايـنـسـت کـه خـودش را               
سازمان نداده است بـراي آنـکـه خـيـز             
بردارد و از يک درصد حاکم خـلـع يـد             

من در کنگره هم به اين     .   سياسي کند 
اشاره کردم که همه حتـي لـومـونـد و              
وال استـريـت ژورنـال بـيـاد مـارکـس               

. افتاده اند امـا مـارکـس اقـتـصـادي            
خالء اينجا است که يک نيروئي بـايـد         
اعالم کند مارکس سياسـي هـم حـق           
داشت و مارکس سياسي يعني نـفـي         
جامعه طبقاتي، نفـي دولـت مـافـوق          
مردم و يعني سازمان يافتن کـمـونـي         
جــامــعــه و اداره جــامــعــه از طــريــق            
کمون، از طريق قـدرت مـردم و ايـن              
حزب و حزبيت کمونيستي را ضروري      

حـزبـي کـه ايـن امـر را در                .   ميکنـد 
محور سياستهايش بگذارد و بـمـيـان         

ببينيد لـنـيـن اعـالم       .   توده مردم ببرد  
کرد تـمـام قـدرت بـه شـوراهـا و در                   
نتيجه بلشويکها توانستند قـدرت را       

االن هم در دنـيـا حـزبـي کـه              .   بگيرند
بگويد تمام قدرت به نود و نه درصـد،     
تمام قدرت به کمون و تمام قـدرت بـه           
شوراهاي مردم و اعـالم کـنـد مـردم             
ميتوانند و بايد قدرت را بـگـيـرنـد و             
حفظ کنـنـد مـيـتـوانـد در راس ايـن                 

 . حرکت قرار بگيرد
بورژوازي احتراز از پرتگاهي کـه         
تمام دنيا را به آن کشانده در ريـاضـت          

مـيـگـويـد     .   کشي اقتصادي مي بيند   
بيکار بشويد، گـرسـنـگـي بـکـشـيـد،             
کمربنـدهـا را سـفـت کـنـيـد تـا مـن                    

ولـي اکـثـريـت       .   بحرانـم را حـل کـنـم          
عظيم مردم دنيا ميگـويـنـد راه حـل            

راه حل چيست؟ جواب را    .   اين نيست 
جـواب  .   نبايد در اقتصاديـات جسـت      

راه حل در نـهـايـت        . در سياست است 
لغو استثمار و نفي کار مـزدي اسـت           
اما روشن است که براي تـحـقـق ايـن             
امر بـايـد ابـتـدا قـدرت سـيـاسـي را                  

راه حل خلع يد سـيـاسـي        .   تصرف کرد 

از يک درصد حاکم است، و خـلـع يـد             
سياسي از طبقه سرمايـه دار يـعـنـي            

و .   رهائي بشر، يعني جامعه کمـونـي      
در پايه اي ترين سطح ضرورت حـزب         
و تحزب  کمونيستي از اينجا نشـات       

 .  ميگيرد
مـن از سـه جـنـبـه            .   خالصه کنم 

درمورد نظريه حزب و قدرت سياسـي       
جـنـبـه اول، در يـک           .   صحـبـت کـردم     

سطح پايه اي و مـاکسـيـمـالـيـسـتـي               
مساله نـفـي دولـت مـافـوق مـردم و                
تاکيد بر دخالت مسـتـقـيـم مـردم در             

امري که  .   اداره امور و جامعه کموني    
بــحــران اقــتــصــادي ضــرورت آن، و            
رهائي از فقر و بيکاري و بي تامينـي   
اقتصادي مطلوبيت آن، و تکنولـوژي      
الکترونيکـي و مـديـاي اجـتـمـاعـي               
امکانپذيري آنـرا بـيـش از پـيـش بـه                

جنـبـه دوم،     .     همگان نشان داده است   
از نظر سـيـاسـي و در مـبـارزه بـراي                 
ــي جــمــهــوري اســالمــي،            ــگــون ســرن
مشخصا تـقـابـل بـا آلـتـرنـاتـيـوهـاي                
بورژوائي در ايـران و در يـک سـطـح                 
عــمــومــي تــر نــقــد آلــتــرنــاتــيــوهــاي         
بورژوائـي در مـنـطـقـه، در مصـر و                 
تونس و ليبي و سوريه ، و همـچـنـيـن            
تشديد مبارزه براي برسميت شناختـه      
نشدن و تـحـريـم سـيـاسـي جـمـهـوري                

و بـاالخـره     .   اسالمي در سطح جهانـي    
جنبه سوم، از نظر حـزبـي تـاکـيـد بـر               
تحزب و حزب بعنوان سازمان طـبـقـه        
کارگر براي خلع يد سياسي از طـبـقـه         

تنها بـا    .   سرمايه دار و تصرف قدرت    
خلع يد سياسي از يک درصد است که        
رهائي اقتصادي و آزادي واقعـي نـود      
و نــه درصــدي هــا و کــل جــامــعــه                

بـه ايـن مـعـنـي          .   امکانپذير ميشـود  
حزب نماينده  طبقه کارگر و مرجع و         
نقطه اتکاي اکثريت عظيم جامعه در      
عرصه مبارزه براي تصرف سياسي و       
عامل بسيج کننده جامعه بزير پرچـم        
طبقه کـارگـر در بـرابـر يـک در صـد                  

نمي شود سياست را دور   .  حاکم است 
نمي شود بدون سـرنـگـونـي و يـا              .   زد

خلع يد سياسي از بـورژازي  چـه در               
شرق و چه در غرب  به لغو استثمار و          
نابرابريها و تبعيضات اجـتـمـاعـي و           

بـراي  .     اقتصادي و طـبـقـاتـي رسـيـد          
اينکه اين امر اتفاق بيفتـد بـه حـزب            

و باين ترتيـب حـزبـيـت و           .   نيار داريم 

ــرار                 ــارزه ق ــحــزب در مــحــور مــب ت
بر متن ضررت نـفـي دولـت      .   ميگيرد

مافوق مردم، بر متن ضـرورت خـلـع           
يد سياسي از بورژوازي در هـمـه جـا،           
بر متن ضرورت حاکميت مسـتـقـيـم           
مردم، بر متن ضرورت و مطـلـوبـيـت          
قدرت گرفـتـن و دخـالـت مسـتـقـيـم                
جــامــعــه در امــور خــود، امــري کــه            
هــمــانــطــور کــه گــفــتــم تــکــنــولــوژي         
الکترونيک امروز آنرا کامال مـمـکـن         
کرده اسـت، بـر ايـن مـتـن بـايـد بـر                     
ضرورت و مطلوبيت حزب و حـزبـيـت     
کمونيستي تاکيد کرد و  کـارگـران و           
توده مردم عاصي از وضـع مـوجـود             

 .را  به سازمانيابي حزبي فراخواند
بطور خالصه جمـعـبـنـدي بـحـث           
من اينست که بعد از کـنـگـره بـحـث              
حــزب و قــدرت ســيــاســي در راس               
الويتها و فعاليتهاي ما قرار ميگيرد      
و چه در ايران و چه در منـطـقـه و چـه                
در ســراســر جــهــان امــر نــفــي دولــت           
مافوق مردم و امر حزب و حزبـيـت و          
امر کمونيـسـم بـه مـعـنـي کـمـون و                  
جامعه کموني اينها همه به امـر روز          

روشـن اسـت کـه        .   ما تبديل ميـشـود    
بطور خودبخـودي ايـن مـوضـوعـات           

نه انقـالبـات در      .   بجلو رانده نميشوند  
منطقه و نه جنبـش اشـغـال در رونـد              
عــيــنــي خــودش بــه ايــن ضــرورتــهــا          

. اين کار ما کمونيستهاست   .   نميرسد
اينطور ميتوان گـفـت کـه پـتـانسـيـل             
عظيمي درجنبشـهـاي اعـتـراضـي و           
مبارزات امروز دنيا وجود دارد بـراي       
اينکه کمونيسم و جامعـه کـمـونـي و            
حزب و حزبيت و نفي دولـت مـافـوق            
مردم به معنائي که توضـيـح دادم را           

و .   بــپــذيــرد و در خــود جــذب کــنــد            
شرايط بسيار مساعـدي وجـود دارد         
براي اينکه اينها به موضوع روز و بـه         
گفتمان عمومي و به نيروي مـحـرکـه          
انــواع جــنــبــشــهــا و اعــتــراضــات و           
حرکتها عليه وضع موجود در سـطـح        

. جهاني و بويژه در ايران تبديل بشـود    
تحقق اين ظرفيتها دست حزب ما را        

 *۲۰۱۲ مارس ۱۵.  ميبوسد
اين نوشته بر مبناي بـحـثـي        
در جلسه با کادرهاي حزب  در         
مورد نتايج عملي کنگره هشتم     

 .تنظيم شده است
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براي وا رفتن همه اي ايـن تـوهـم             
نـه  .   بيش از دوسـال زمـان الزم نـبـود            

بخشي از خود حکومت و نه بـخـشـي           
هيـچـکـدام    "   چپ" از اپوزيسيون بعضا    

نتوانستند رنگ بـي مـعـنـايـي را بـه               
. جنبش سرنگون طلبي مـردم بـزنـنـد          

علمدار اين پرچم کالشي خودش بـايـد        
ــيــن مــي آورد، پــرچــم دار                  ــاي ــرا پ آن

  سيد محمد خـاتـمـي     اصالحات يعني   
به رغم تهديدات قبلي اش مـبـنـي بـر          

 بـا    ،تحريم انتخـابـات مـجـلـس نـهـم            
سرشکستگي پاي صندوق راي  رفـت        

راي "   ولي  مسلمين جهان   " و دوباره به    
همزمان نـيـز تـلـويـزيـون رسـا ،                .   داد

نيـز تـعـطـيـل        "   سبزها"يعني تلويزيون  
نه  راي و نـه  تـعـطـيـلـي حـادثـه               .   شد

. نبودند، حکم بازي سـيـاسـت بـودنـد           
پاياني بودند بر يک ادعـاي دروغـيـن،         
پاياني بودند بر توهم برخي که سبز را    

قـرار نـبـود خـاتـمـي           .   باور کرده بودند  
قرار هم نبـود هـر کـس بـا           .  راي ندهد 

يک ادعاي رنگي بـه مـيـدان آمـد در               
دنياي سياسـت نـهـايـتـا        .   ميدان بماند 

قطبيست، با بازي نه اين ونـه آن، هـم            
اين و هم آن ، نميشود بـازيـگـر جـدي              

راي خــاتــمــي   .   دنــيــاي ســيــاســت بــود    
وتعطيلي تلويزيـون رسـا يـعـنـي نـمـا               

براي ما از پـيـش   "  جنبش سبز"دهاي  
کامال قابل فهم وپيشبـيـنـي واسـاسـا           

بـراي حضـور در       .   گريز ناپذيـر بـودنـد      
ســيــاســت بــايــد افــق تــعــريــف شــده             

بايد برنامه سيـاسـي     .   معلومي داشت 
و براي تداعي شـدن بـا مـردم           .   داشت

بايد براي تـک تـک آمـال تـود ه هـاي                  
. مــردم راه و مــنــش روشــن داشــت              

تلويزيون رسا تعطيل شد چون اهـداف       
و ايــده هــا وافــق از نــظــر مــردم بــا                  

بعبارت بـهـتـر کـل         .   معنايي  نداشت  
خـوانـده مـيـشـد        "   جنبش سـبـز      " آنچه  

جنبش سياسي واقعي  نبود ونيـسـت،     
جـمـهــوري   " سـبـزي بــا پـرچـم احـيـاي               

درحالي که مردم  "   اسالمي دوران امام  
از کل نـظـام ضـد انسـانـي اسـالمـي                 
گذشته بودند  مسخره تر از آن بود کـه        
بتواند در صحنه بماند، همـيـن انـدازه          

جـنـبـش    .   هم که تاب آورد زيادي بـود       
. ريشه دارنـد   .   هاي اجتماعي واقعيند  

. اهـــداف ومـــعـــنـــاي روشـــن دارنـــد         
فقط تالش بخـشـي از جـمـهـوري            سبز

اسالمي واپوزيسيون همـراهـش بـراي        
سوار شدن روي جـنـبـش سـرنـگـونـي               
مردم و خريدن عمر براي اين حکومت       

امــا درســت بــرعــکــس      .   مــنــفــور بــود  
جنبش سبز که صرفاٌ توهم بخشـي از         
حاکمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي بـراي               
نجات از مرگ  محتوم نظام اسالمـي        
بود، جنبش سـرنـگـونـي واقـعـي بـود               

بـرخـي بـه اسـم سـبـز تـالش                .   وهست
ميکردند تا جنبش سرنگوني مردم را      
کنترل کنند اما امروز ديـگـر بـا ايـن              
راي و اين تعطيلي اين حباب تـرکـيـده          

 در صحـنـه     ۸۸آنچه در انقالب    .   است
حضور واقعي داشت  جنبش سرنگـون   
طلبي مردم بود واين جنبش هنوز هـم   
خواب را از سـر جـمـهـوري اسـالمـي               

بخشهايي از حـاکـمـيـت         .   پرانده است 
هم صـدا بـا بـخـشـي از اپـوزيسـيـون                  
تالش کردند به اشکال متفاوت رنـگ        
جنبش سرنگوني جمهوري اسالمي را     

اما پـتـک سـنـگـيـن          .   سبز جلوه بدهند  
. واقعيت هر تـوهـمـي را فـرو ريـخـت              

حاال بي معنا و بـي افـق بـودن سـبـز                 
بـحـران   "   سـبـز  " روشن شده اسـت وکـل         

به همين دلـيـل بـايـد کـه           !   هويت دارد 
تلويزيون رسـا فـقـط       .   متالشي ميشد 

وفقط به اين دليـل تـعـطـيـل شـد کـه                  
بحران هويت داشت وخاتمـي هـم راي          
داد چون دقيقا ايشان يک بال اين نظام        

. را نمـايـنـدگـي مـي کـرد ومـيـکـنـد                  
" الـهـي  " خاتمي در سرنگوني اين نظام      

خـودش  .   به هيچ وجه ذيـنـفـع نـيـسـت           
وبحراني کـه   .   بخشي از اين نظام است    

تلويزيون رسا را به تعـطـيـلـي کشـيـده             
است سياسيست، مالي يـا نـاشـي از             

. مشکالت حاشيه اي ديـگـر نـيـسـت           
ريشه راي خاتمي و تعطيلي تلويزيـون        

جـنـبـش    " رسا در غـيـر واقـعـي بـودن              
جنبش .  است ونه هيچ چيز ديگر"  سبز

واقعي اي که در صحنـه بـود وهسـت            
جنبشي کـه نـه       .   جنبش سرنگونيست 

بخشي که کل اين نظام ضد انساني را    
جنبشي که با هر تـحـرک       .   نمي خواهد 

ــتــر مــيــشــود          و ايــن    .   تــازه راديــکــال
مـبـتـکـر و       .   راديکاليسـم رهـبـر دارد       

روشـن  .   حزب خودرا دارد.  پيشرو دارد 
است که آزادي بـي قـيـد شـرط بـيـان                 

لغـو مـجـازا ت اعـدام           .   صاحب دارد 
حــکــومــت شــورايــي     .   صــاحــب دارد   

لغو مالکيت خصوصي   .   صاحب دارد 
ــاحــــب                  ــيــــد صــ ــولــ ــزار تــ ــر ابــ بــ

صاحب راديکالترين نـظـرات    . . . . . دارد
اجتماعي  رهبر گريزناپذير تـحـرکـات        

" ســبــزهــا .   " اجــتــمــاعــي مــردم اســت      
بخواهند يا نخواهنـد خـزان ابـديشـان            
با يک راي و يک تعطيلـي  فـرارسـيـده              

دستبند جنـاب سـازگـارا سـبـز           .   است
بماند يا نه اما بر نامه سياسي ايشـان         
نيز به آخر خط رسيـده اسـت، بـا ايـن               
نماد سبز ديگر کسـي  آدم سـيـاسـي               

دنــيــاي .   جــدي بــه حســاب نــمــي آيــد         
سياست شايد بدليـل بـي رحـمـي اش             

. لقب بي پـدرو مـادري گـرفـتـه اسـت              
ســيــاســت بــراي آدمــهــاي بــا هــويــت           
مجهول کامال بي رحم  و فـاقـد پـدرو            

افـول سـبـز يـک واقـعـيـت              .   مادراست
است واقعيتي که جنبش سرنگوني را       
از توهمات  بيش از پـيـش رهـا مـي              

با ايـن ريسـمـانـهـاي پـوسـيـده               .   نمايد
. نــمــيــشــود انــقــالب را مــهــار کــرد            

ــن ادعــاي               ــاشــي اي ــروپ ــرعــکــس ف ب
فـقـط وفـقـط انـقـالب           "   سبز" دروغين  

  .*مردم را راديکالتر مي کند
خرابي از فرستنده است 

 !نه از گيرنده
 ياشار سهندي، از ايران

چهارشنبه هوا ابري بود و احمدي       
نژاد به مجلس رفت و بـه سـواالت ده            
گانه نمايندگان مجلس اسالمي پاسخ    

ايشان سال گذشته گفته بود کـه       .   گفت
مجلس ديگر در راس امـور نـيـسـت،           
برخالف گفته خميني که مـجـلـس را           

احـمـدي   .   راس امور اعـالم کـرده بـود         
نژاد طي يکـسـاعـت بـه نـمـايـنـدگـان                
مجلس حالي کرد کـه نـه تـنـهـا راس               
امور نيستند بلکه مردماني شايستـه      
تحقير هستند آنهم از سوي کسـي کـه          

. خــود فــرومــايــه تــريــن انســان اســت          
احـمــدي نــژاد تــا تــوانسـت ايشــان را             
دست انداخت و تا جا داشـت بـه زبـان          

يـکـسـالـي     .   خودش ليچار بارشان کرد   
بود که نمايندگان مجلس زور ميزدند      
که احمدي نژاد را به مجلس بکشانند       
تا به ايشان نشـان دهـنـد کـه کـي در                 

ــا" امــا    .   راس امــور اســت       اجــازه "   آق
نميداد تا اينکه احمدي نژاد خـواسـت         
ثابت کند حرف اول را ايشان ميزند نه        
کسي ديگر، براي همين  تـو روي آقـا            

از .   را داد "   هجمه" ايستاد و آقا فرمان     
آنزمـان مشـخـص شـد کـه نـه تـنـهـا                    
احمدي نژاد هاله نور نـدارد کـه گـويـا             
دل آقا امام زمان هم از دسـت ايشـان             

گـفـتـنـد احـمـدي نـژاد            .   چرکين اسـت   
مانـنـد تـلـويـزيـون خـراب مـيـمـانـد،                  

او "   تصوير برفـکـي   " مجبور هستند با    
رئيس جمهوري که نظر کـرده       .   بسازند

آقا بود يکـبـاره شـد رئـيـس جـمـهـور                 
طرح سوال مـجـددا      " .   جريان انحرافي " 

وبراي دوازدهمين بار کـلـيـد خـورد و             
ــود              ــنــبــار آقــا اجــازه داده ب خــود .   اي

نمايندگان مجلس اذعان ميکنند کـه      
. انتظاري جز اتفاقي که افتاد نداشتند     

آدم " يعني ميدانستند که احمدي نژاد       
نـيـسـت امـا ايـنـجـا را              "   پاسخگويـي 

نخوانده بودند که ايـنـگـونـه مسـخـره             
بــه قــول ســايــت تــابــنــاک        .   شــان کــنــد  

" صـفـايـي   " احمدي نژاد آمده بـود کـه           
بکند و ايشان صفايي کرد و راهش را        

نمايندگان منتظر نـظـر     .   کشيد و رفت  
آقا ميـمـانـنـد تـا ايشـان چـه فـرمـان                   

طـرح سـوال از       " قرار بود که با      .   دهند
" پـاسـخـگـو    " تـابـوي     "   رئيس جـمـهـور     

. نبودن رياست جـمـهـور را بشـکـنـنـد             
خواستند اداي پارلمانهاي اروپايـي را       
! در بياورند که اينها هم بله ميتوانـنـد        
. چهارشـنـبـه امـا اوج فضـاحـت بـود               

گفتند و نوشتند و تفسيـر کـردنـد کـه             
سوال از رئـيـس جـمـهـور را مـيـتـوان                 
تحولي در ساختار جمهوري اسـالمـي       

گفتند که اين اولين بار اسـت       .   دانست
که يک رئيس جمهور مورد سوال واقع       
ميشود و همين مـهـم اسـت احـمـدي              
! نژاد هر چي ميخواهد بگويد، بگويد     

مهم اما نفس مطرح کردن سوال است       
که گويا کسي هست کـه يـقـه رئـيـس              

رئيس جمهـوري کـه     . جمهور را بگيرد 
يک زماني معجزه هزاره سـوم خـوانـده          
ميشد گفت چرا يقه من را ميگـيـريـد          

و ايضــا   .   يــقــه خــودتــان را بــگــيــريــد        
احـمـدي نـژاد چـون         .   ارگانهـاي ديـگـر     

ميدانـد کـارش تـمـام اسـت و ديـگـر                  
تــاريــخ مصــرفــش بــراي جــمــهــوري            
اسالمي به آخـر رسـيـده تـلـويـحـا بـه                  
نمايـنـدگـان گـفـت اگـر جـرات داريـد                 

چرا که وقتـي    .   برويد يقه آقا را بگيريد    
وزير خارجه به فـرمـان کـس ديـگـري               
ماموريـت مـيـرود مـن چـکـار بـايـد                 
ميکردم؟ احمدي نژاد و نـمـايـنـدگـان            

" جسـارت " مجلس نمي توانند به آقـا         
کنند واين تابو را هم بشکـنـنـد و آقـا          

واين  نه صـرفـا       .   هم را پاسخگو کنند   
بخاطر اينکه کنترل  همه چـيـز دسـت           
ايشان است و ميتواند کاري کـنـد کـه           
مثال شب احمدي نژاد بـراي هـمـيـشـه            
بخوابد، بلکه ميدانند نمي توانند تـو        
ــرازه                 ــنــد چــون شــي ــايســت ــا ب روي آق

. حــکــومــت شــان از هــم مــيــپــاشــد            
مضحکـه هـايـي مـانـنـد مضـحـکـه                
چهارشنبه که به اذن آقا صورت گرفت       
نشان داد که واقعا ايـن حـکـومـت از              

کـــارگـــزاران .   درون پـــوســـيـــده اســـت      
حکومت حتي حرفي سـاده بـراي هـم            

جوابي به سواالت هـم نـدارنـد         .   ندارند
جز تهديد و ارعاب و مسـخـره کـردن             

چنان اين حکومـت از درون        .   يکديگر
تهي شده است کـه تـنـهـا چـيـزي کـه                  
برايشان مانده مدرک تحصـيـلـي شـان         

احمدي نژاد ميگويـد طـرف بـا        .   است
فشار دادن يک شاسي فوق ليـسـانـس         " 

يکي از نماينـدگـان مـيـگـويـد           "   گرفته
وقتي دکترا داشتـم کـه احـمـدي نـژاد              

رئيس مجلـس  !   هنوز ليسانس نداشت 
هم اذعان ميکند داسـتـان شـاسـي و             
  !فوق ليسانس توهين به مجلس بوده

بــهــر حــال احــمــدي نــژاد را بــه                
تعميرگاه بردند و معلوم شـد کـه ايـن             
تنها او نيست که برفـکـي شـده اسـت             
بلکه کل حکومت تصويرش همراه بـا        

خرابي از فرستنـده    .   پرش و برفک است   
بـهـرحـال اگـر هـم          !   است نه از گيـرنـده     

احمدي نژاد قابل تعميـر هـم مـيـبـود             
تصويري که او به نمايش ميـگـذاشـت         

جـز سـيـاهـي و         )   که البته گـذاشـتـه     (   
تباهي چيزي بـراي نـمـايـش دادن بـه               

همانگونه کل حکومـت  . مردم نداشت 
 .* جمهوري اسالمي جز اين نيست

 بازتاب هفته
 

پاياني بر يک ادعاي 
 دروغين

 منصور تركاشوند، از ايران   

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  
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 اسـفـنـد     ۲۱سحرگاه روز يکشنبه    

جــنــايــت ديــگــري در يــک روســتــا در            
افغانستان اتفاق افتاد و بار ديـگـر بـه           
مردم جهان يادآوري کرد که چه فاجعـه     
مهيبي سالها است کـه بـر سـر مـردم              

يــک .   افــغــانســتــان فــرود آمــده اســت         
گروهبان امريکايي به سه خانه در يـک        
روستاي واليت قندهار حـملـه بـرده و            
ساکنيـن آنـجـا را هـدف سـالح هـاي                 
سنگين خود قرار داد و اجساد آنها را         

در برخي گـزارش هـاي     . به آتش کشيد 
منـتـشـر شـده تـعـداد قـربـانـيـان ايـن                    

 نـفـر     ۱۷ نفر و در بـرخـي         ۱۶جنايت  
اعالم شده که چندين نفر آنها کـودکـان       

گفته مـي شـود کـه          .   خردسال هستند 
چندين نفر نيز در اين تـهـاجـم زخـمـي              

 . شده اند
مقامـات آمـريـکـايـي در اولـيـن              
واکنش بيماري رواني سـربـاز خـود را            

. عامل اين جنايت معرفـي کـرده انـد          
برخي از رسانه هاي افغان اين حمله را        

گفتـه  .   يک واکنش انتقامي دانسته اند    
مي شود که سه روز قبل از اين واقـعـه      
يک تانک نيروهاي آمريکا در نزديکـي       
اين روستا بوسيله مين هاي جـاده اي          

اين رسانـه هـا ايـن         .   منفجر شده است  
حرکت را برنامه ريزي شده دانسـتـه و           
گفته اند يک گـروه از سـربـازان ارتـش              

. آمريکا اين فاجعه را بوجود آورده انـد  
اين سوال مطرح است که در حالي کـه          
ــازان                  ــه ورود و خــروج ســرب هــر گــون
آمريکايي از پـايـگـاه هـاي نـظـامـي                
شديدا کنتـرل مـي شـود و آنـهـا حـق                  
ندارند جز به صورت گروهي از پايگـاه        
خارج شـده و در خـارج از آن حضـور                 
داشته باشند، انجام چـنـيـن جـنـايـتـي             
توسط يک فرد چگـونـه امـکـان پـذيـر              

دبير کل سازمان مـلـل مـتـحـد           .   است
نــيــز در واکــنــش بــه ايــن کشــتــار از               
ــام بــرده و خــواســتــار                 عــامــالن آن ن

 .مجازات آنها شده است

اما خارج از تفسير هـا و گـمـانـه              
زني ها درباره اين کشتار و در پشـت            
مقوالتي چون جنون و انتقام، واقعيـت       
ديگري وجود دارد که زندگي ميلـيـون        
ها نفر از مردم افـغـان را بـه تـبـاهـي                  

ــده اســت     ــغــانســتــان      .   کشــان مــردم اف
ــهــاي طــوالنــي مــورد حــمــالت             ســال
ارتجاعي ترين و وحشي تـريـن ارتـش           

عـالوه  .   ها و باند هاي مسلح بوده انـد       
بــر گــروه هــاي مــخــتــلــف تــروريســت          
اسالمي، از يـازده سـال قـبـل ارتـش                
آمريکا و متحدانش نيز به ايـن جـمـع            

بـا وجـود سـانسـور         .   اضافـه شـده انـد       
شــديــد و وجــود فضــاي ســرکــوب و              
خــفــقــان تــاکــنــون صــدهــا گــزارش از          
کشتار مردم غير نظامي تـوسـط ايـن          

. نيروها انتشـار عـلـنـي يـافـتـه اسـت               
موارد متعدد حمله هوايـي بـه مـحـل          
هاي مسکوني و تيـرانـدازي بـه سـوي            
غيرنظامـيـان، تـوهـيـن و تـحـقـيـر و                   
زنداني و شکنـجـه کـردن مـردم بـدون              

ــل  ــي ــروريســم             .   دل ــگــر ت از ســوي دي
اسالمي توانسته است شبکه خـود را         
در داخل افغانستان گسترش داده و آن       

بـيـشـتـر حـمـالت ايـن            .   را تقويت کند  
گروه ها متوجه مردم غـيـرنـظـامـي و             

. بــويــژه زنــان و کــودکــان بــوده اســت            
مدارس  توسط  نيروهاي اسالمي بـه          
آتش کشيده مي شود و دانش آمـوزان         

. بويژه دختران قـتـل عـام مـي شـونـد               
زنان بيشترين قربانـيـان تـوحـش گـروه            
هاي تـروريسـت اسـالمـي هسـتـنـد و               
اسيد پاشي به صورت زنان پـديـده اي           

بسياري از مردم بداليلـي     .   عادي است 
از قبيل همکاري نکردن بـا طـالـبـان،             
نپرداختن باج يا شنـيـده شـدن صـداي            
موسيقي از روستاي محل اقامتـشـان       

بــه ايــن    .   قــتــل عــام شــده انــد         . . .   و   
مجموعه بايد دولـت گـمـارده شـده از             
طــرف آمــريــکــا را اضــافــه کــرد کــه             

. ائتالفي از باند هاي مافـيـائـي اسـت          
رشوه گيري و فساد بي نهايت مـالـي،          
قاچاق مواد مخدر، غـارت دسـتـرنـج           
ميليون ها زحمتکش افغان و چـپـاول          
ثروت هاي طبيعـي، نـقـطـه مشـتـرک              
همه  باند هـاي سـهـيـم در حـکـومـت                

 .است
آنچه که در افغانستـان حـکـومـت          

کوچـه هـا و       .   مي کند، تروريسم است   
خيابانها، دشت ها و مزارع و کـوهـهـا          
و دره هاي افغانستان صـحـنـه جـنـگ            

بيشـتـر قـربـانـيـان         .   تروريست ها است  
اين جنگ را غيرنظاميان، کودکـان و         

کسي در ايـن    .   زنان تشکيل مي دهند   
جـنـگ خـود را بـرنـده مـي دانــد کــه                   
قساوت بيشتري داشته باشد و بتـوانـد        

بـه  .   بيشتر ايجاد رعب و وحشت کـنـد       
همين دليل اسـت کـه مـردم در امـن                
ترين مکاني که مي توان تصـور کـرد           
يعني در خانه هاي خود و در هـنـگـام            
خـواب هــم نــبــايــد احســاس امــنــيــت          

ــازان           .   کــنــنــد  حــملــه ســربــاز يــا ســرب
آمريـکـايـي بـه مـنـازل مسـکـونـي و                  
کشتار مردم را بايد در مـتـن چـنـيـن               

اين سوال را بـايـد       .   جنگي بررسي کرد  
مطرح کرد کـه چـرا نـاراحـتـي روانـي                
سرباز آمريکايي خود را در حـملـه بـه            
مردم افغان که در بستر خواب بودنـد،         

 بروز مي دهد؟ 
قضاوت در مورد وضعيت روانـي       
افسري که با فشـار يـک دگـمـه راکـت               
حامل صدها کيلو مواد منفجره را به       
سوي مـردمـي کـه دهـهـا کـيـلـومـتـر                  
دورتر زندگي مي کنند و يا خـلـبـانـي            
که در يک يورش دهها خانه را بـر سـر             
ســاکــنــيــن آن ويــران مــي کــنــد، کــار            

همچنان که نمـي تـوان       .   دشواري است 
خيل عظيم شيوخ اسالم را که بـه بـدن           
کودکان بمـب مـي بـنـدنـد و آنـهـا را                   
وسط بازارها منفجر مـي کـنـنـد، يـا              
آب آشاميدني يک مدرسه را مسـمـوم         
مــي کــنــنــد، روانــپــريــش دانســت و             

مـوارد  .   درمانـي بـرايشـان پـيـدا کـرد            
مختلف ترور، جنايت و شکـنـجـه کـه           
بصورت وقايع روزمـره زنـدگـي مـردم           
افغان درآمده و از جمله کشـتـار مـردم       

 اسفند، را نمي تـوان      ۲۱يک روستا در    
فقط عملکرد مجـانـيـن و ديـوانـگـان             

اين ها را مي توان نـتـيـجـه و        .   دانست
ن آ نـمـايــش تــوحشـي دانسـت کـه بـر                 

 . جامعه حاکم کرده اند
 اسـفـنـد تـاکـنـون           ۲۱از سحرگاه    

چندين انفجار و تيـرانـدازي در نـقـاط            
مختلف افغانستان روي داده و چنديـن   

. نفر ديگر کشته و يا مجروح شده انـد         
اين در حالي است که بند و بست بـيـن           
اصلي ترين نيروي تروريسـم اسـالمـي         
در اين کشور يعني طالبان از طرفي و        
دولت افغانستان و مـتـحـديـن غـربـي             

. اش به مراحل آخر خود رسـيـده اسـت          
دولت آمريکا وعده آزادي پنج نـفـر از           
رهبران طالبان و فرستادن آنها به قطـر        

طالـبـان قـرار اسـت کـه            .   را داده است  
دفتر خود را در کشور قطر بازگشـايـي         

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
و مردم " مجانين"

 افغانستان

کنند و در حکومت آينده افغـانسـتـان         
طــرفــيــن جــنــگ        .   شــريــک شــونــد      

تروريستي به صلـح و آشـتـي نـزديـک              
اين مذاکرات بـيـش از يـک           .   شده اند 

سال است کـه بـه طـور خـيـلـي جـدي                  
معموال  بـا آغـاز        .   ادامه داشته است  

مذاکرات صلح بين طـرفـيـن درگـيـر،           
دامنه و شدت جنگ محـدودتـر مـي          

امــا در افــغــانســتــان چــنــيــن           .   شــود
جنگ تروريست ها در مقابل     .   نيست

مـردمـي کـه      .   مردم افغان ادامه دارد    
خواهان برابري، آزادي و کـوتـاه شـدن           
دســت هــاي خــون آلــود مــذهــب از              

تروريست ها در    .   زندگي خود هستند  
حال آشتي هستند، تـرکـيـب و چـهـره             
باند هاي مافيائي سهيم در حکومـت       

شرايط بـراي   .   ممکن است تغيير کند   
بازدهي بيشتر نـيـروي کـار ارزان در             

سـفـر   .   افغانستان بايد مسـاعـد شـود       
هيـاتـي از نـخـسـت وزيـران و وزراي                 
اتحاديه اروپا به افـغـانسـتـان در روز             

 اسفند براي کمک بـه ايـن پـروسـه         ۲۲
سخاوت دولت هاي آمـريـکـا و      .  است

اعضاي اتحاديه اروپا در ارائـه کـمـک        
نهاد " هاي چند صد ميليون دالري به       

در افغانستـان را بـايـد         "   هاي امنيتي 
بار بحران عميق اقتـصـادي   .   درک کرد 

سرمايه داري بـايـد بـر دوش کـارگـر               
امـا بـراي     .   افغان هـم گـذاشـتـه شـود          

اينکار بايد او را سرکوب و مـنـکـوب         
بايد قوانين و تـوحـش اسـالمـي          .   کرد

را بيشتر به خدمت گرفت و بـيـشـتـر             
بجان مردم افغان انداخت و بايد تـرس       

. و وحشـت عـظـيـمـتـري ايـجـاد کـرد                
اقدام سرباز آمـريـکـايـي را بـايـد در                
متن سياست ايجاد ارعاب و وحشـت       
و انجام قساوت بيشتر بايـد قضـاوت         
کرد و جـنـون او را تـجـلـي جـنـون و                     

. ســردرگــمــي ســرمــايــه داري دانســت      
اتـحـاد   " مردم افغانستان در مـقـابـل           

جـنـون   " قـرار گـرفـتـه انـد،            "   مجانـيـن  
ــرمــايــه داري      ــنــون اســالم      " و   "   س ج

که پايه هاي قدرتش در سـال  "  سياسي
هاي اخـيـر مـتـزلـزل شـده و مـطـيـع                    

آنـهـا   .   اربابان سابق خود گشـتـه اسـت        
مبارزه اي سخت و طوالني در پـيـش          

جنـبـشـي    .   رو دارند، اما تنها نيستند    
که در يک سال اخير مـبـانـي وجـودي             
سرمايه داري را زير سوال برده اسـت،         
از آنها حمايت مي کـنـد و در کـنـار                
آنها است و بدون شـک نـزديـک تـريـن               
متحد آنـهـا کـارگـران و مـردم ايـران                
هستند که در جبهـه ديـگـري از ايـن              
نبرد بر عليه قدرتمند تريـن نـمـايـنـده            
اسالم سياسي مـبـارزه مـي کـنـنـد و               
پيروزي آنها مي تواند تاثيـر مـهـمـي           
در سرنوشت مردم افغانستـان داشـتـه         

  .*باشد
 

 حق اعتصاب
 

اعتصاب کارگري نيازمند هيچ مجـوزي از جـانـب دولـت و             " ... 
. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتـصـاب       .   مقامات دولتي نيست  

حق برابر براي اعتصابيون براي توضـيـح عـلـل اقـدام خـويـش و                      
پاسخگويي به اظهارات دولـت و کـارفـرمـايـان از رسـانـه هـاي                       

ممنوعيت غير قانوني کردن کردن موردي اعتصـابـات   .   عمومي
، " شرايط اضـطـراري    " ، "  منافع ملي و ميهني"به هر بهانه، نظير  

  .و غيره" شرايط جنگي"
ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکارگيري نـيـروهـاي           -

نظامي و انتظامي بجاي اعتصابيون در کليه بنگاه هـا، اعـم از          
  .خصوصي و دولتي

حق دست از کار کشيدن براي کارگـرانـي کـه در اعـتـراض بـه                      -
برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ايمني و يا بروز            
مشکالت پيش بينـي نشـده در مـحـيـط کـار، مـوقـتـا کـار را                           

  .متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگي شود
آزادي پيوستن به پيـکـت هـاي      .   آزادي پيکت در برابر بنگاه ها  -

همه مستقل از اشتغـال و يـا عـدم اشـتـغـالشـان در بـنـگـاه                       کارگري براي   
  .مربوطه

 )از برنامه يک دنياي بهتر(
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گســتــرده اعــتــصــابــات و نــبــردهــاي          
قهرمانانه کارگران عليه سياست هاي     
رياضت کشي، اول مه جايـگـاه حـتـي           

فـراخـوان جـنـبـش        .   برجسته تري دارد   
اشغال وال استريت و ساير شاخه هـاي        
جنـبـش اشـغـال در آمـريـکـا دقـيـقـا                   
انعکاس اين وضعيت متفاوت امسال     

از يونان تا اسرائيل و آمريکا و        .   است
فرانسه و اسپـانـيـا و غـيـره هـمـه جـا                   
کارگران و توده هاي وسيع مردم يعني      

 درصدي ها در برابر يک درصـدي         ۹۹

. ها و نظام شان صف آرايي کـرده انـد           
در ايران هم دقيقـا مـوقـعـيـت شـبـيـه                

فقر و فـالکـت و        .   اوضاع جهاني است  
بيکاري و بي حقوقي و دولت پلـيـسـي      
ضربدر جنايـات اسـالمـي شـده و در              
عين حال کـارگـران و مـردم ايـران بـه                

 و   ۸۸يمن قدرت نمايي خود در سـال         
با الهام از انقالبات جهاني مصمم اند       

تا به ميدان بيايـنـد و آيـت اهللا هـاي                
ميلياردر را کنار بزنـنـد و سـرنـوشـت             

 .خود را بدست بگيرند
 با توجه به اينها اول مـه چـه در              
جهان و چه در ايران ميـتـوانـد و بـايـد              
قدرتمند تر و سياسي تر و موثـرتـر از           

نيازي بـه گـفـتـن         .   هر سال ظاهر شود   
نيست که حزب کمونيست کارگري بـا       
تمام قوا در اين جهت فعاليت ميکنـد        

 درصدي هـا در      ۹۹و همراه با جنبش     
جهان و ايران ميکوشد تا اول مه را به         

 ۹۹روزي براي قـدرت نـمـايـي هـمـه                
درصدي ها زير پـرچـم رهـايـي بـخـش              

در ايـن رابـطـه        .   کارگران تبديـل کـنـد      
. برنامه هاي حزب اعالم خـواهـد شـد         

اما  در همين رابطه مـفـيـد ديـدم کـه               
ترجمه متن فراخوان جـنـبـش اشـغـال            

ــيــچ   " و   "   لــس آنــجــلــس    "  در "   النــگ ب
 در   ۲۰۱۲آمريکا براي اول مه سـال         

اختيار خوانندگان انترناسيـونـال قـرار        
اين متن بدرجه اي مطالبات و       .   گيرد

 درصدي ها در    ۹۹شور و حال جنبش     
آمريکا در مورد اول ماه مـه را بـيـان             

در اين فراخـوان رو بـه هـمـه             .   ميکند
اقشار جامعه صحبت شده و از آنـهـا          
خواسته شـده کـه در اول مـه کـار را                  

تعطيل کنيد و به خـيـابـان بـيـايـيـد و                
بـه  .   مطالبات خود را مـطـرح کـنـيـد            

اميد اينکه اين فراخوان در ايـران نـيـز       
الزم اسـت    .   پاسخ گسترده اي بـگـيـرد       

يادآور شوم که متـن انـگـلـيـسـي ايـن               
جنبـش  " فراخوان در صفحه فيسبوکي     

در لس آنجلـس کـه       "   اشغال النگ بيچ  
ظاهرا پيشـتـاز ايـن حـرکـت بـوده در                

 :آدرس زير قابل دسترسي است
   https://

www.facebook.com/
events/3370684929741/ 

 
 ...اول مه، جهان در تصرف 

  ۲۰۱۲سه شنبه اول مه : روز
از يک بامداد تـا نـيـمـه          :   ساعت
 شب

 سراسردنيا: مکان
 ۹۹اشغال جهان توسـط      :     عمل

 درصدي ها
 

، کار تـعـطـيـل     ۲۰۱۲روز اول مه  
. کــالس درس تــعــطــيــل اســت       .   اســت

رفتن به خريد و مـراجـعـه بـه بـانـک و                 
.  هرگونه داد و سـتـد تـعـطـيـل اسـت                

ساکنان کره زمين خـيـابـان هـا را بـه                
 .تسخير در مي آورند

و "   اشـغـال لـس آنـجـلـس          " جنبش  
از )   در آمـريـکـا     "   ( اشغال النگ بـيـچ  " 

هم اکنون تمام مردم جهان را به تدارک     
ــي               ــايــي يــک اعــتــصــاب جــهــان ــرپ ب

هدف اين اسـت کـه کـل          .   فراميخواند
تجارت جهاني متوقف شـود بـه يـک            
درصدي ها نشان دهيم که ما سـربـراه          
نيستيم، ساکت نخواهيـم نشـت و تـا            
خــواســتــه هــايــمــان بــرآورده نشــود از          

  . جايمان تکان نمي خوريم 
اعتصـاب عـمـومـي بـراي ايـن             
خــواســتــهــا فــراخــون داده شــده         

 :است
 حقوق پناهندگي،

براي عدالت اجتـمـاعـي، اقـتـصـادي،           
 محيط زيست و حقوق کارگران،

 براي صلح همراه با عدالت،
براي حقوق مـدنـي و پـايـان دادن بـه                 

 دولت پليسي،
براي مسـکـن، بـهـداشـت عـمـومـي،               

 تحصيل عمومي و حقوق بشر،
 براي حقوق زنان و برابري جنسيتي،

و هر قاره، هر کشور، هر دولـت و       
 .هر شهر از حرکت باز خواهد ايستاد

کارگران تحت حمله يـک درصـدي      
جنبـش اشـغـال در کـنـار            .   ها هستند 

چـه مـتـشـکـل و چـه غـيـر                 ( کارگران  
. و مـهـاجـران مـي ايسـتـد            )  متشکل

اتحاديه ها و حقوق اتحاديه اي چيـزي        
است که طبقـه کـارگـر را قـوي کـرده                

هر اميتازي مـا مـردم کـارگـر            .   است
داريم نتيجه مبارزه کارگران متشکـل      

. و مهاجران بـراي حـقـوق شـان اسـت              
در تـالش   )   يک درصدي ها  ( حاال آنها   

اند که حق قرارداد جـمـعـي مـا را از                
بين بـبـرنـد و طـمـع آنـهـا اکـنـون بـر                      
صــنــدوق بــازنشــســتــگــي مــا دســت          

آيـا بـه انـدازه کـافـي            .   انداخـتـه اسـت     
  ندارند؟ 

 !کافي است
يک روز بـراي حـقـوق مـهـاجـران،             

 .حقوق کارگران و حقوق انسانها
بـيـرون انـداخــتـن مــردم از خـانــه              
هايشان بدليل نپرداختن وام مسـکـن         

 ! را متوقف کنيد
ما خواهان شغل خوب و پرداخت      
خوب براي هر کس در ايـن کـره خـاک             

براي همه شهـرونـدان کشـور،        .   هستيم
چه آنها که کار مي کنند و يا  آنها که           

قرار دادهاي پـيـمـانـي       !   کار نمي کنند  
ــه اصــطــالح              ــقــيــن   " از طــرف ب خــال

براي بدست آوردن کار ارزان      "   مشاغل
هـمـه انسـانـهـا        .   تحمل نـخـواهـد شـد       

مستحق يک دستمزد در خور زنـدگـي         
  .هستند

تحصيل، مسکن و بهداشت عمومـي      
 "! مزايا"حقوق انساني هستند نه 

ما ميتوانيم بشما بگوييم که اول       
مــا .   مــه روز جــهــانــي کــارگــر اســت          

ميتوانيم بشما بگوييم کـه در بـرخـي           
کشورها اين روز يک تعطيل عمـومـي        

است و دستاورهاي تاريـخـي جـنـبـش           
مـا  .   کارگري گرامي داشـتـه مـيـشـود         

ميتوانيم بشما بـگـويـيـم کـه در لـس               
آنجلـس اول مـه سـنـتـا بـعـنـوان روز                   
مبارزه براي حقوق مهاجريـن گـرامـي         

 .داشته ميشود
اما فقط شما مـيـتـوانـيـد بـه مـا              

 ۲۰۱۲بگوييد که شـمـا در اول مـه               
 !براي چه اعتصاب ميکنيد

چونکه اعتصاب عمومي اول مـه      
چـونـکـه    .   تماما مربوط بـه شـمـاسـت         

مربوط به قرضي اسـت کـه بـاال مـي              
آوريــد، اگــر جــرئــت تــحــقــق رويــاي             
تحصيالت دانشگاهي را بـه خـود راه         

چونکـه مـربـوط بـه بـهـداشـت              .   دهيد
عــمــومــي اســت کــه شــمــا از عــهــده            
مخارج آن بر نمي آييد و عضو بـيـمـار     
خانواده تان بايد بي  مداوا و معالـجـه      

مـربـوط   .   سر کند چون بـيـمـه نـيـسـت           
است به اتومبيل شما که بعد از آنـکـه          
شغلت را از دست دادي از شـمـا پـس             

مربوط است به خانـه شـمـا      .   ميگيرند
 درش را مي بنـدنـد وقـتـي بـانـک                 که

مربوط بـه    .   شما ورشکست شده است   
خانواده شماست که براي آينده بهتر به       
اينجا آمد اما در چم و خـم سـيـسـتـم               
ورشکستـه مـهـاجـرت گـيـر افـتـاد و                 
فهميد که نمي تواند شغل قـانـونـي و            
تحصيالت و امنيت داشته باشد چون      

مـربـوط بـه شـمـا          .   ثبت شده نـيـسـت      
محصل همجنـسـگـراسـت کـه مـورد            
اذيــت و آزار قــرار مــيــگــريــد و در                 
مملکتي بزرگ ميشويد که انسانـيـت       
و برابري را از شما دريغ ميکنند چـون       
شما به همجنس خود عشـق جـنـسـي            

مربوط به اين واقعيت است که  .   داريد
کار نيست حتي اگر شما تحـصـيـالت         

مـربـوط بـه      .   دانشگاهي داشته باشيد  

مادر تنهايي است که تقال ميکند بـا         
حــداقــل دســتــمــزد، کــه مــزد درخــور          
زندگي نيست، بچه هـايـش را بـزرگ             

مربوط به زنـي اسـت کـه حـتـي            .   کند
اسـت، بـا     "   هـاروارد " فارغ التحصيل      

تمام توان در بـهـتـريـن شـرکـت هـاي                 
وکالت ممـلـکـت جـان مـيـکـنـد امـا                 

. ارتقاء نمي گيرد چون يک مرد نيست      
مربوط به بي خانمان سـيـاهـپـوسـتـي            
است که در حلبي آباد زندگي ميکـنـد     
و بخاطر شاشيدن در پـارک بـه زنـدان             
انداخته ميشود چون توالت عـمـومـي       
در خيابان براي چنيـن کسـانـي وجـود            

مربوط به تـظـاهـر کـنـنـده اي              .   ندارد
است که کتـک مـيـخـورد و بـه زنـدان                 
انــداخــتــه مــيــشــود چــون در امــاکــن           
عمومي پالکاردي در دست گرفته کـه       

. روي آن نــوشــتــه ديــگــر بــس اســت             
مــربــوط بــه مــزرعــه داري اســت کــه           
بخاطر افـزايـش مـالـيـات دولـتـي بـر                
زمين اش مجبور است خانه و کـارش        

مربوط است به پدري کـه      .   را ترک کند  
پسرش را در جنگ بـي مـعـنـي بـراي           
نــفــت و اراضــي خــارجــي از دســت               

 .ميدهد
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مقامـات جـمـهـوري اسـالمـي از             
خامنه اي گـرفـتـه تـا احـمـدي نـژاد و                   
رؤســاي مــجــلــس و قــوه قضــائــيــه و              
سرداران سپاه و غيره چندين سال اسـت     
که در رجزخوانيـهـايشـان مـدام از دور             
زدن و خنثي کردن فشار تحريمها و از          
تـبـديـل نـمـودن آنـهـا بـه فـرصـتـهـا و                       
موقعيتهايي براي پيشرفت در زمـيـنـه        
هــاي عــلــمــي، اقــتــصــادي و از هــمــه            
مهمتر کسب موقعيتـهـاي هسـتـه اي            

ــد         ــرده ان ــن        .   صــحــبــت ک ــه اي ــر چ اگ
خزعبالت حکومـتـيـهـا از نـظـر تـوده               
هاي مردم کامال بي اعـتـبـار اسـت و              
مي داننـد سـران حـکـومـت بـه قصـد                 
خريدن آبرو و حيثيت دسـت بـه چـنـيـن              
تبليغاتي مي زنند، ولي در عيـن حـال          
اين مردم بهاي شارالتانيسـم اسـالمـي         
را با تحمل مشقات و مصائـب نـاشـي          
از اعمال تحريمهاي دول غربي به قصد       
متوقف کـردن جـمـهـوري اسـالمـي از              
برنامه هاي هسته اي اش تا بـه امـروز           

اما اين وضعيت هولـنـاک      .   پرداخته اند 
معيشتي براي مردم ديگر قابل تحمـل       

هشدارهاي پـيـاپـي    .   و قابل دوام نيست   
دست اندرکاران حکومت به يـکـديـگـر          
براي يافتن راه حل برون رفت از اوضـاع         
بحراني اقتصادي و گراني، نشانه هـاي       
بارزي از وحشت رژيم از انفجار جامعه       
و آمدن مردم به خيابان براي پاک کـردن         

. حسابشان با جـانـيـان اسـالمـي اسـت            
حکومتي هـا در کـنـار هشـدارهـا بـه                
يکديگر، اما هر يـک در تـالـشـنـد تـا                 
تقصير شرايط بوجود آمده را بـه گـردن          

وضـعـيـت بـه حـدي          .   ديگري بياندازنـد  
بحراني و انفجاريست که ديـگـر حـتـي           
افراد وابسته و به ظاهر هـمـبـسـتـه در              
طيفها و گروههاي معين، هم يکديگـر       

شمشير کشـيـهـاي      .   را متهم مي کنند   
اخير جناح اصولگرا عليه يکديگـر در        
جريان افت صدرصـدي ارزش ريـال در           
برابر ارز و قيمت سکـه و طـال ديـدنـي            

مجـلـس، احـمـدي نـژاد و دور و                .   بود
بريـهـايـش را مـقـصـر مـي دانسـت و                   
احمدي نژاد تقصير را گردن رسـانـه هـا           

حسـيـن   .   و مخالفين خود مي انـداخـت      
شريعتمداري هم پاي بهائيان را وسـط         
کشيد تا کل نظامشان را کمـي از زيـر            

در جـريـان ايـن        .   فشار بـيـرون بـکـشـد         
کشمکشها مجلس فراخـوان تشـکـيـل         
کميته بررسي و کشاندن وزيراقتصاد ،       
بهمني و احمدي نژاد به مـجـلـس بـراي           
پاسخگوئي و يافتن راه حـل بـحـران را            
مي داد، اما احمـدي نـژاد بـه نشـانـي               
دهن کجي بـه مـجـلـس، هـمـراه خـود                 

وزرايش را به سفر آمريکاي التين مـي     
بــرد و ايــن وســط کســي حــاضــر بــه                
پاسخگوئي به آشـفـتـگـي بـازار ارز و               

خيلي از سـران رژيـم       .  سکه و طال نبود 
به طور علني و آشکار دست بـه کـار و        
کاسبي خـريـد و فـروش دالر و سـکـه                 

. شدند و سودهاي کالني به جيب زدنـد      
قالي باف شهردار تهران قـبـل از هـمـه             

 ميليارد تومـان    ۱۰پيش دستي کرد و     
از پول شهرداري را به بانک مرکزي داد         

بـعـضـيـهـاي ديـگـر هـم             !   و سکه خريـد   
دست به کار کاسبي شدند که نـامشـان          
اعالم نشـد و اژه اي فـقـط اشـاره اي                   

بـانـک مـرکـزي هـم کـه             .   سربسته کـرد   
خودش مدتها قبل در صـدد راه حـلـي            
براي کمک به خزانه اش بود، عمدا کلي        
ايـن دسـت و آن دســت کــرد تـا وقــت                  
مناسبي دسـت بـدهـد و نـرخ دولـتـي                 
سکه و ارز را افـزايـش دهـد و از ايـن                  
طريق خزانه را از خوان يغما بهره مـنـد           

رقابت بـر سـر قـاپـيـدن پـولـهـاي                .   کند
بــه قــول خــود دزدان هــزاران            ( مــردم   

به حدي شـديـد      )   ميلياردي، بيت المال  
بود و زد و خوردهايشان تـا حـدي بـاال            
گرفت که براي کم کردن شدت نـفـرت و           
انــزجــار مــردم نســبــت بــه خــود، هــر              
يکناچار به مظلوم نمـائـي و در عـيـن              

بخـوانـيـم از      .   حال افشاي ديگران شدند   
 :ميان افشاگريها

روزنامه شـرق مـي نـويسـد، طـي             
 ماه تجارت با امارات به خاطردور       ۸۱

 مـاه    ۸۱زدن تحريم مبـلـغـي مـعـادل            
 ۴ هــزارتــومــانــي بــراي        ۳۰۰حــقــوق   

. ميليون کارگرپول هـزيـنـه شـده اسـت            
ــود                    ــي شـ ــغ مـ ــلـ ــبـ ــن مـ ــع ايـ ــمـ جـ

 ، نود و هفت ۹۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ايـن  .   هزار و دويست ميليارد تـومـان          

پولي است که سـران رژيـم طـي مـدت              
 ماه رياست جمهوري احمـدي نـژاد         ۸۱

براي خريد کاالهائي که مـد نـظـرشـان            
بوده و نـتـوانسـتـه انـد از راه تـجـارت                   
قانوني تهيه کننـد، عـالوه بـر قـيـمـت               

ايـن  .   واقعي به بازار سياه باج   داده اند        
در حــالــي اســت کــه بــخــش اعــظــم                 
کاالهائي که تا چـنـد مـاه گـذشـتـه از                
طريق غير قانوني خريـداري شـده انـد،           
کاالهاي مورد نياز زندگي مردم نبـوده       
اند، بلکه کاالهائي بـوده  کـه کـاربـرد              
تسليحاتـي، هسـتـه اي و نـظـامـي و                 

باز هـم روزنـامـه        .   جاسوسي داشته اند  
شرق مي نويسد؛ طي دو ماه دولـت از          
مابه التفاوت افزايش نرخ دالر نسـبـت         

 يـک    ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰به قـبـل،      
هزار و هفتصد ميلـيـارد تـومـان سـود            

اين تنها بر اساس اخـتـالف        .   برده است 

 تـومـانـي بـا دالر           ۱۰۵۰قيمت دالر    
 توماني محاسـبـه شـده اسـت،         ۱۲۲۶

در حـالـيـکـه هـمـان زمـانـي کـه خـود                    
حکومتيها تهديد به مجازات بـه قـول          
خودشان اخاللگـران ارز و سـکـه مـي              
کردندد، پشـت پـرده، دالرهـا را بـراي              

 ۱۸۰۰فــروش بــا قــيــمــتــهــاي بــاالي          
تومان هم روانه بازار آزاد مي کردنـد و          
ــعــدا خــود دزدان                ايــن واقــعــيــت را ب

 . اسالمي به يکديگر يادآوري کردند
و اما مي رسـيـم بـه سـؤاسـتـفـاده               

 !رژيم و دولتش از آشفته بازار سکه 
در جريان گراني و دو بـرابـر شـدن              
قيمت سکه در بازار، دولت نرخ رسمـي        

 ۶۲۰هر قطعـه سـکـه طـال را حـدود                 
هزار تومان اعالم کرد و اقدام به پـيـش          

 ۴ ميليون سکـه بـا تـحـويـل              ۴فروش  
.   ماهه طـي دو مـاه نـمـود             ۶ماهه  و    

سود حاصل ازفـروش هـر تـمـام سـکـه               
 هـزار  ۹۶ نيم سکه � هزار تومان۱۹۵

 هزارتومـان نسـبـت بـه          ۴۸و ربع سکه    
اگر ايـن    .   دوره قبل از بحران اخير است     

 ميليون سکه را با مـيـانـگـيـن نـيـم                ۴
 ميلـيـون    ۴سکه در نظر بگيريم، يعني      

 هـزار تـومـانـي ضـرب            ۹۶را در سود    
ــود                      ــي شـ ــغ آن مـ ــلـ ــبـ ــم مـ ــيـ ــنـ کـ

 سيصد و هشتاد ۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 .و چهار ميليارد تومان

اين چند قلم ميلياردي گوشه اي و      
ــاي                    ــه ه ــن ــزي ــوشــه اي از ه ــقــط گ ف
تسليحاتي و هسته اي رژيم براي مـردم        

نــود و هــفــت هــزار و دويســت            .   اســت
ميليارد تومان بابت دور زدن تـحـريـم            

. فقط از طريق تجارت با امارات اسـت       
 مـيـلـيـون       ۴با اين مبلغ مـي شـد بـه             

 مـاه بـيـمـه         ۸۱کارگر بيکار به مـدت       
ايـن پـولـهـا از سـرمـايـه              .   بيکاري داد  

اجتماعي برداشت شده و صرف حـفـظ         
و بقاي حکومت سـرکـوبـگـرشـان کـرده            
اند و در عوض مردم هسـتـنـد کـه بـار               
فقر و نداري و بيکاري را بر دوش مـي            

ادعــاهــاي دور زدن تــحــريــم          .   کشــنــد
توسط سران حـکـومـت، بـا تـوسـل بـه               
چنين جناياتي در حق مردم تحقق مـي        
يابند، نه آنطور که در تبليغـات رسـانـه       
هايشان از ابتکار و نوآوري مـقـابلـه بـا            

در !   تحريم به دروغ گوئي مـي پـردازنـد        
واقع ابتکارات نفرت انگيزشان چـيـزي        
جز چپاول ثروتهاي متعلق بـه مـردم و            
زدن از امـکـانـات اجـتـمـاعـي و خـرد                 

 ميلـيـون انسـان       ۷۵کردن کمر بيش از     
که به دالالن بيـن     .   زير بار گراني نيست   

المللي مي پردازند تـا جـنـگ افـزار و              
تجهيزات هسته اي و همچنين وسـايـل        
و ابــزار آالت کشــتــار و ســرکــوب و                

. جاسوسي عليه مردم خريداري کـنـنـد        
عالوه بر اينکـه چـنـيـن ارقـام سـرسـام                

آوري را خـرج خـريـد تسـلـيـحـات مـي                 
ــهــاي               کــنــنــد، بــراي پــر کــردن حســاب
بانکيشان هر يک از جـانـيـان اسـالمـي            
دست به هر جـنـايـت و چـپـاولـي مـي                  

افزايش قـيـمـت دالر و سـکـه و               .   زنند
گرانتر شدن هر قـلـم کـاالي مصـرفـي،             
درهايي هستـنـد کـه بـه روي ايـن آدم                 
کشان براي چپاول و خانه خـراب کـردن           

ــد                  ــاز مــي شــون ــروز ب . مــردم، روز ب
جـمـهـوري اسـالمـي بـدون وجـود ايـن                 
شرايط و تداوم وضعيت مـوجـود نـمـي         

در نـتـيـجـه ايـن          .   توانـد سـرپـا بـمـانـد          
وضعيت پاياني نخواهـد داشـت مـگـر           
اينکه همين ميليونها انسان که امـروز       
زير بار فقر ناشي از دزديـهـا و چـپـاول             
آشکار سران رژيم جان به لب شـده انـد،           
به خيابان بيـايـنـد و بـا انـقـالب خـود                  
حکومت جانيان را سرنـگـون کـنـنـد و             
تک تک سران و عوامل آن را مـحـاکـمـه           
و مجازات نمايند و حکومـت خـود را           

 .*بر جامعه حاکم کنند

مردم دنيا را در اعتراض به وضـعـيـت           
ــدن                ــيـ ــر کشـ ــزيـ ــراي بـ ــود، بـ ــوجـ مـ
ديکتاتوريها و براي نـفـي سـلـطـه يـک               
درصد مفتخور بـر مـقـدرات جـامـعـه             

مـردم دنـيـا      .     بحرکـت در آورده اسـت        
وضعيت مـوجـود را نـمـي پـذيـرنـد و                  
خواهان خلع يد از يک درصـد حـاکـم و             

. بدست گرفتن سرنوشت خود هسـتـنـد        
اين جنبش عـظـيـم عـلـيـه حـاکـمـيـت                  
مفتـخـوران مـدتـهـاسـت در ايـران در                

جمهوري اسالمي مـظـهـر    .  جريان است 
ديکتاتوري و توحش و سلطه جهـنـمـي         
يک در صد مفتخور و بيـکـاره بـر يـک               
جامعه هفتاد ميليوني است و در برابر       
اين حکومت و براي بـزيـر کشـيـدن آن              
سالهاست کارگـران و جـوانـان و زنـان              
آزاديخواه مبارزه جانانه اي را به پـيـش         

اين مـبـارزه امـروز بـر مـتـن               .   ميبرند
انــقــالبــات مــنــطــقــه و جــنــبــش ضــد           
کاپيتاليستي اشـغـال بـيـش از پـيـش               
ــه                  ــشــود، ب ــرده مــي ــيــق و گســت عــم
خودآگاهي و اعتماد بنفـس بـيـشـتـري           
دست مييـابـد و امـيـد و چشـم انـداز                  
روشنتري براي پيشروي و پيروزي پـيـدا     

 . ميکند
امــروز جــامــعــه ايــران بــر مــتــن            
استيصال و درهم ريختن صفوف رژيـم        
سرکوبگر و فاسد حاکم و  بـا تـحـريـم                
اقتصادي و تهديدات جنگـي از سـوي          
دولتهـاي غـربـي در شـرايـط انـفـجـار                 

از يـکـسـو      .   آميزي قرار گـرفـتـه اسـت         
گراني و بيکاري و فقر بيداد ميکنـد و          
از ســوي ديــگــر دولــتــهــاي غــربــي و              
نيروهاي اپوزيسيون راست به تحـوالت      
از باال، به اعمال فشار بيشتر از طريـق          
تحريمهـا و يـا تـهـديـدات جـنـگـي و                   
نهايتا حمله نظامـي روي آورده انـد و             

امـا راه بـرون رفـت از            .   اميد بسته اند  
. اين شرايط هيچيک از اينـهـا نـيـسـت           

اين تشبثات از باالي سـر مـردم هـمـه              
بخشي از صورت مسـالـه اسـت و نـه               

راه .     جزئي از راه حل مشکـالت مـردم        
راه .   حل در دستان خود ما مردم اسـت        

ما را انـقـالبـات مـنـطـقـه و جـنـبـش                     

جهاني اشغال بيش از هر زمان ديگـري    
بــايــد جــمــهــوري     .   روشــن کــرده اســت     

اســالمــي را بــقــدرت انــقــالب خــود،            
بقدرت خيزش يکپارچـه نـود و نـه در              
صد عليه يک درصد مفتخور و فـاسـد          
و جاني حاکم، بـزيـر بـکـشـيـم و اداره                 

. امور جامعه را خود بدسـت بـگـيـريـم            
تجربه انـقـالبـات مـنـطـقـه بـمـا نشـان                  
ميدهد کـه حـتـي سـخـت جـان تـريـن                  
ديکتاتورها در برابر اتـحـاد و عـزم و              
اراده توده مردم  تاب مقاومت ندارد و    
جنبش اشغال بما مـي آمـوزد کـه مـا              
توده نود و  نه درصدي مردم ميتوانـيـم     
با متشکل شدن در مجامع عـمـومـي          
نه تنها مبارزه قدرتمندي را عليـه يـک          
درصد حاکم به پيش ببريم بـلـکـه خـود         

. اداره امور جامعه را بدسـت بـگـيـريـم           
عرصه سيـاسـت در ايـران مـيـعـادگـاه               
جنبش ضد کاپيتـالـيـسـتـي اشـغـال و              
انقالبات ضد ديکتاتوري در مـنـطـقـه           

ــران              .   اســت ــراي يــک در صــد حــاکــم ب
مافياي اقتصادي اي اسـت کـه از وال            
استريت خود با شـمـشـيـر اسـالم و بـا                
شالق و سنگسار و اعـدام و قصـاص             

اين دستگـاه فـاسـد      .   محافظت ميکند 
غارت و جنايت را بايد از بيخ و بن در           
هم کوفت و بجاي آن نظـام سـيـاسـي و              
اجتماعي اي نشـانـد کـه در آن نـه از                  
قوانين اسالمي و اعدام و سـرکـوب و            
بيحقوقي نشاني باشد و نه از ريـاضـت          
کشي اقتصادي و فـقـر و بـيـعـدالـتـي                 

نـظـامـي    .   اجتماعي و تبعيض طبقاتي   
که بر سلطه يک در صد مفتخور حـاکـم          
و کــل نــظــام اقــتــصــادي و مــاشــيــن              
ســرکــوب دولــتــي اش  يــکــبــار بــراي            
هميشه خاتمه دهد و رفـاه و آزادي و              
برابـري را بـراي هـمـگـان بـه ارمـغـان                   

به اميد اينکه سال تـازه سـال          .     بياورد
بزير کشيدن جمهوري اسالمي و  سـال         
خلع يد از يک درصديها در ايـران و در            

 .چهارگوشه جهان باشد
دبـيـر کـمـيـتـه مـرکـزي             -حميد تقوائي 

 حزب کمونيست کارگري ايران، 

 
 تحريمها و دزدي ها

 مهران محبي، از ايران

 
... پيام تبريک حميد تقوائي به   
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١از صفحه    

 
 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

مي خواست از ايـن فـرصـت اسـتـفـاده               
اصرار .   کند و به مقابله مجلسيان برود     

سوال کنـنـدگـان بـر طـرح سـوال هـا و                   
درخواست پاسخ مي توانست پاي ولـي        
فقيه و بيت او را به ميان بکشـد و ايـن         
مي توانست خشم رهـبـري را مـتـوجـه             

احمدي نژاد بـارهـا     .   سوال کنندگان کند  
بـرخـي   " با اشاره به مـواردي از قـبـيـل              

" خودي هاکه ميليارد ها سکه خريـدنـد       
و "     بـيـت رهـبـري      " و اشاره بـه دخـالـت          

ساير دست اندرکـاران نـظـام، در دزدي           
هاي کالن، مطمئن بود کـه در عـرصـه            
هــايــي نــظــيــر حضــور در مــجــلــس و             
پاسخگويي به سواالت، کسـي بـرايـش         

سـه روز    .   دردسر درست نـخـواهـد کـرد         
 اسـفـنـد      ۲۱قبل از آن يـعـنـي در روز             

 نفر ديگـر از اعضـاي       ۶احمد توکلي و  
جناح اصولگراي مجلس که اين نـکـتـه         
را تشخيص داده بودند، در بـيـانـيـه اي            
پيشنهاد کردند که بـجـاي طـرح سـوال             
رئيس جمهور به مجلس دعوت شود و        

نمايندگان با دولـتـمـردان بـه گـفـتـگـو               " 
  ."نشينند

 اسـفـنـد مـجـلـس           ۲۴جلسـه روز      
اسالمي تبديل به صحنه قدرت نمـايـي        

عـلـي مـطـهـري از          .   احـمـدي نـژاد شـد        
موضعي ضعيف در ابتدا به تعـريـف و          
تمجيد از احمدي نژاد پرداخت و سپـس        

مقدمه چـيـنـي      .   سوال ها را مطرح کرد 
هاي مطهري قبـل از طـرح سـوال ايـن               
اطمينان را مي داد کـه پـاسـخ رئـيـس               
جمهور هـر چـه بـاشـد، اسـتـيـضـاح و                   

احـمـدي   .   پيامد ديگري نخواهد داشـت    
شب عيد اسـت و       :   " نژاد با گفتن اينکه   

، از هـمـان ابـتـدا           " کمي شوخي کـنـيـم      
نشــان داد کــه قصــد دســت انــداخــتــن            

او با لودگي و مسخـره      .   مجلس را دارد  
کردن اعضاي مجلس به هـيـچ سـوالـي           
پاسخ نداد و در مقابـل طـراحـان سـوال             

اگـر  " ها را بيسواد خطاب کرد و گـفـت           
از خودم مي پرسيديد سواالت بـهـتـري          

او از فرصت استفاده کـرد تـا          " .   ميدادم
سرکوب ها را به گـردن جـنـاح مـقـابـل               
بيندازد و در مقابل مخالفـت بـا طـرح            

مـا از آبـروي       :   "   حجاب و عفاف گـفـت     
مردم دفاع کرديم و گفتيم گير سه پـيـچ          

آقـا  .   . . .     به دخـتـران و پسـران نـدهـيـد             
مگر مي شود هر وقت که انتخابـات و          

 بهمن است، ما دوربـيـن را مـيـان              ۲۲
همه تيپها ببريم، زوم کنـيـم و آنـهـا را               
جلو بياوريم، اما به محض اينـکـه ايـن        
دوران گذشت، همينها را در آنـور يـقـه            

اين سـخـنـان احـمـدي          " شان را بگيريم؟ 
نژاد را مي تـوان اعـتـراف بـه تـرس و                  
وحشت رژيم در مواقع بـحـرانـي نـظـيـر             

برگزاري مضحکه هاي انتخاباتي، نـيـز       
 . دانست

نمايش قـدرت رئـيـس جـمـهـور را              
حضـور نـيـروهـاي لــبـاس شـخـصـي و                 
بسيجي هـاي چـمـاقـدار او در بـيـرون                 
مجلس تکميل مي کرد که با در دست         
داشتن عکس هايش به نـفـع او شـعـار             

ــانــد مــقــابــل اگــر چــه            .   مــي دادنــد    ب
نتوانست در صحن مجلس در مـقـابـل          
رئيس جمهـور عـرض انـدام کـنـد امـا                
نيروهاي لباس شخصي و بسيجي خود      

بـه  "   حـيـدر، حـيـدر      " را بـا شـعـار هـاي            
مقابله فرستاد و دو طـرف بـا چـوب و             

وقــوع .   چــمــاق بــه جــان هــم افــتــادنــد           
درگيري از طرف رژيم پيش بينـي شـده           

مجلـس در مـحـاصـره نـيـروهـاي              .   بود
انتظامي بود و پلـيـس ضـد شـورش و              
لباس شخصي هـاي مـوتـور سـوار در              
خيابانهاي مرکزي تهران استقرار يافـتـه       

اما حضور ايـن نـيـرو هـا بـراي              .   بودند
جــلــوگــيــري از دخــالــت مــردم در ايــن            
منازعه و جلوگـيـري از فـرصـت پـيـدا               
کردن مردم براي آمدن بـه خـيـابـان هـا               

بر اساس گزارش هاي منتشر شده      .   بود
درگيري چماقـداران رئـيـس جـمـهـور و              
رهبر در مقابـل چشـمـان پـلـيـس ضـد                
شورش در مدت حضور رئـيـس دولـت           
اسالمي در مجلس ادامه پـيـدا کـرد و            
نيروهاي انتظامي جـرئـت مـداخلـه در            

 .اين منازعه را پيدا نکردند
احمدي نژاد با بيان لمپنانه خود بـه        
زنداني شدن طـرفـداران خـودش اشـاره            

اگر واقعا قـرار اسـت يـک        :   " کرد و گفت  
کاري بشود دو کلمه به بقيه بـگـوئـيـد،            
بعد بفهميد که آقاي جوانفکر چـه مـي           

نگران نباشيد ما کـمـپـوت مـي           .   کشد
. " آوريم برايتان و مخلصتان نيز هستيـم      

 اصـولـگـراي ديـگـر          ۶احمد توکلـي و       
مجلس پس از اين جلسه بيانيه ديگري       
منتشر کرده و صحـبـت هـاي احـمـدي             

ناميـده  " وهن جمهوري اسالمي"نژاد را  
کــدورت، اخــتــالف و     " و آنــرا مــوجــب       
: دانستـنـد و گـفـتـنـد          "   کشمکش جديد 

نسبت به ايجاد چالشي جـديـد   . . . .   ما  " 
بــيــن مــجــلــس و دولــت هشــدار داده             

ــم  ــودي ــعــضــي از               . "   ب ــي کــه ب در حــال
اصولگرايان مجلس عصباني از رفتـار      
تحـقـيـر آمـيـز احـمـدي نـژاد خـواهـان                   
موضعگيري رئـيـس مـجـلـس شـده و               
بطور ضمني موضعگيري خـامـنـه اي          
را خواستار شده اند، اما همه بـيـفـايـده            

سـايـت   .   " بودن اين تالش را مي دانـنـد        
متعلق به احمد تـوکـلـي ادبـيـات            "   الف

نـامـيـد و از        "   سـخـيـف   " احمدي نژاد را    
ايـن روز    :   " اعضاي مجلس خواست کـه    

تلخ را فراموش کنند، ادامه پـرداخـتـن          
به اين مـوضـوع، هـيـچ فـايـده اي جـز                  
کشمکش هاي بيهوده و فرسـوده کـردن         

و به رئيس جمـهـور      . "   اعصاب ها ندارد  
توهين به مـجـلـس بـي          " هشدار داد که    

 ".هزينه نخواهد بود
جــلــســه حضــور احــمــدي نــژاد در          
مجلس بار ديگر شکاف و اختـالف رو         

او .   به تزايد درون حکومت را نشان داد       
در هفته گذشـتـه تـالش ديـگـري بـراي               
محکم ساختن موقـعـيـت خـود انـجـام             

هيئت نظارت بـر اجـراي قـانـون           " داد و  
ايـن هـيـئـت       .   را منصوب کرد  "   اساسي

در زمــان ريــاســت جــمــهــوري مــحــمــد         
خاتمي درست شـد و در هـمـان زمـان                
شوراي نگهبان که تحت کنترل خـامـنـه        

احـمـدي   .   اي بود، با آن مخـالـفـت کـرد          
نژاد در اولين روزهاي دوره اول ريـاسـت         
جمهوري خود، اين هـيـئـت را مـنـحـل              
کرد، تا بيعت خود را با رهبر تـکـمـيـل            

راه انــدازي مــجــدد ايــن        .   کــرده بــاشــد  
هيئت استفاده از يک اهرم قدرت ديـگـر    
در مقابل بانـد خـامـنـه اي و افـزايـش                 

. ابعاد کشـمـکـش را نشـان مـي دهـد               
احمدي نژاد مـي تـوانـد امـيـد داشـتـه                
باشد که با اين کار بازماندگـان نـيـروي           
در هم شکسته و به هم ريخـتـه اصـالح            

بـازسـازي   .   طلبان را به خود جلب کـنـد        
هيئت نظارت بر اجراي قانـون اسـاسـي          
بالفاصله  با مخالفت صادق الريجاني       
رئيس قوه قضائيه رژيم روبرو شـد و او           
آن را غير قانوني دانست و اعـالم کـرد            

قوه قضائيه اجازه ورود بـازرسـان و         " که  
اعضاي اين هيئت به دستگاه قضـايـي         

شـوراي نـگـهـبـان هـم           " .   را نخواهد داد  
مخالفت خود را با ايـن هـيـئـت اعـالم              

 .کرده است
خامنه اي هم بـا ابـقـاي هـاشـمـي               
رفسنجاني در رياست مجمع تشخيـص   
مصلحت به او حـق السـکـوت داد تـا               
مانع مخـالـفـت هـاي احـتـمـالـي او و                  
طرفدارانش شود و مانع پيوستـن آنـهـا          

اين مجـمـع بـراي      .   به جناح مقابل شود   
حل اختـالف بـيـن مـجـلـس و شـوراي                 
نگهبان درست شده و با توجه به اينـکـه          
اين هر دو ارگان تحت کنترل خامنه اي        
است، عمال نقش مهـمـي نـمـي تـوانـد              
داشته باشد و فعال خطري از جـانـب آن           

 .متوجه ولي فقيه نيست
جلسه پاسـخ بـه سـواالت احـمـدي             
نژاد در مجلس اسالمي و ساير وقـايـع          
چــنــد روزه اخــيــر از طــرفــي عــمــق                  
اختالفات درون رژيم و از طـرف ديـگـر           
وحشت رژيم از خيـزش مـردم را نشـان             

تالش هاي سران نـظـام بـراي         .   مي دهد 
عادي نشـان دادن وضـعـيـت بـيـفـايـده                

کتک کاري چماق دارهاي دو بـال       .   است

 
نظام در مقابل مجلس شکنـنـده بـودن           ... لودگي در درون مجلس اسالمي، 

وضعيت و احتـمـال جـدي بـروز دعـوا               
هـر دو    .   هاي شديدتر را نشان مي دهد     

جناح رژيم مي دانند که حـذف جـنـاح            
مقابل رژيـم را بـيـشـتـر ضـربـه پـذيـر                    
خواهد کرد؛ اما در عين حال قـادر بـه            

بـحـران عـمـيـق        .   سازش هم نـيـسـتـنـد        
اقتصادي و نارضايتـي و خشـم مـردم            
امکان سازش در درون حکومـت را از          

موقعيت رژيم روز بـروز  .   بين برده است  
ايـن  .   ضعيف تر و شکننده تر مي شود      

را بخوبي از سخنان رئيس جـمـهـور آن           
 اسفند  ۲۴در مقابل مجلسيان در روز      

سخنان احـمـدي نـژاد       .   ميتوان دريافت 
گرچه حـريـفـان مـجـلـس نشـيـنـش را                  
مــنــکــوب کــرد امــا ايــن ســخــنــان                
شکنندگي و چـنـتـه خـالـي حـکـومـت               

احمـدي نـژاد     .   اسالمي را هم نشان داد    

با لمپنيسم و حمـاقـت خـود نـه تـنـهـا                 
طرف مقابـل را دسـت انـداخـت و بـه                 
مسخره گرفت بلکـه مسـخـره بـودن و             
پوچي تمام نـظـامـي را کـه او رئـيـس                 

او اعـالم    .   حکومت آن است، نشان داد    
کرد که اين رژيم در مقابل مردم حرفي        

روي ديـگـر لـودگـي         .   براي گفتن ندارد  
احمدي نژاد در مجلس اسـالمـي، گلـه          
هاي حزب الـه و اوبـاش چـمـاقـدار در               
خيابانها هستند تا هر گونـه اعـتـراض         
مردم و هر خـواسـت انسـانـي آنـهـا را                 

ــنــد      امــا ايــن چــنــيــن        .   ســرکــوب کــن
حکومتي در مقابل صفوف گسترده و       
مصمم مردمي که ميخواهـنـد خـودرا         
از شــر کــل ايــن دســتــگــاه مــنــحــوس            

 و جامعـه اي    �حکومتي خالص کنند 
 �زاد و انساني را بـرپـا دارنـد         آ مدرن و   

 .*شانسي نمي تواند داشته باشد
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 بـاهـمـه ي خـوب و             ۱۳۹۰سال   
درايـن  .   بدش دارد به پايـان مـي رسـد          

 نمي خـواهـم     ۹۰روزهاي واپسين سال    
به سبک وسياق ژورنـالـيـسـت هـا کـه               
مــعــمــوال بــه بــررســي يــک مــوضــوع           
درطــول ســال مــي پــردازنــد بــا ايــن               

فوتبـال  : "   تيترهاي کليشه اي که مثال      
وامـثـال آن ،       . "   درسالي کـه گـذشـت          

مساله اي را به صورت تقويمي رصـد         
کنم بلکه قصد دارم بـنـا بـه اهـمـيـت                 
موضوع کودکان وزنان و ازدواج هـاي        
نابهنگام کودکان ، چندکـلـمـه در ايـن          

کودک آزاري، رفـتـاري     .   رابطه بنويسم   
جنايتکارانه و ضـدانسـانـي اسـت کـه             
درجوامـع سـرمـايـه داري وطـبـقـاتـي               
وجود دارد ومحصول اين نظام نابـرابـر        
بوده ولکه ي ننگي اسـت بـرپـيـشـانـي             
رژيم هاي مدعي دموکراسي ومـدافـع       

سـرمـايـه داري بـه کـمـک             .   حقوق بشر 
تئوري پردازان وروشنفکران وروزنـامـه      
نگاران وآژيتاتورهاي خـود ايـن گـونـه           
آموزش مي دهد وگوش همگان را از         
تــئــوري هــاي بــظــاهــر عــلــمــي وروان          
شناختي وحقوقي خود مي انبـارد کـه         
کــودک آزاري فــقــط در آزار و اذيــت               
جسمي کودکان خالصه مي شـود کـه          
نمونه هاي عيني وآشکارآن ، تـنـبـيـه            

بـعـضـي    .   وکتک و شکنـجـه هسـتـنـد            
ازاين نويسندگان وبه اصطالح فعاليـن      
حقوق کودکان هم گـاهـي نـاپـرهـيـزي             
مي کنند وپا ازگليم خـود فـراتـر مـي             
گذارند وآزار جنسي وتجـاوز راهـم بـه           

. منزله ي کودک آزاري تلقي مي کنند       
اما امروز ديـگـر بـه يـمـن پـيـشـروي                   

ــي و                    آ  ــانـ ــي انسـ ــقـ ــلـ ــي و تـ ــاهـ گـ
سوسياليستي وتـالش هـاي فـعـالـيـن            
حقوق کودکان، کار کودکان نمـونـه اي      

امـروز ديـگـر      .     از کـودک آزاري اسـت       
جنگ به عنوان جنايتي سازمانيافـتـه       
ي دولت ها ، بيشترازهرچيز کـودکـان         
را آواره وگرسنه و مبـتـال بـه بـيـمـاري               
هاي جان کاه مي کند واز اين مـنـظـر            

امـروز  .   کودک آزاري قلمداد مي شـود      
ديگر فقر به سبب آن کـه فـرصـت يـک              
زندگي انساني را از کودک، مي گـيـرد         

وامـروز ديـگـر      .   ، کودک آزاري اسـت        
ازدواج کودکان نزد وجدان هاي بـيـدار         
ميليارد ها انسان آزاده و تـرقـي خـواه           
از آن جا کـه بـيـشـتـريـن آسـيـب هـاي                   
جسمي و روحي و رواني را به کـودکـان     

مي رسـانـد ، نـمـونـه ي بـارز کـودک                   
 . آزاري تلقي مي شود 

آمارهاي رسمي درايران حاکـي از       
آن است که اين نـوع کـودک آزاري در              
ســال هــاي اخــيــر رشــد دامــنــه داري            

بنا به گفته ي يکـي از     .   پيداکرده است 
اعضاي انجمن دفاع از حقوق کودکـان     
با لحني هشداري بـه افـزايـش ازدواج           

.  سال اشاره مي کنـد        ۱۰دختران زير   
 ، تـعـداد       ۸۸به گفتـه ي وي درسـال            

 مورد ازدواج دخـتـر بـچـه هـاي            ۴۴۹
 سـال در ادارات ثـبـت احـوال             ۱۰زير  

 ۸۹اين رقم در سـال        .   ثيت شده است    
.  مورد افزايش يـافـتـه اسـت          ۷۱۶به  

آمارهاي رسـمـي ثـبـت احـوال کشـور              
حکايت از اين دارد کـه درطـول سـال              

 ازدواج   ۳۸۳ هـزار و        ۳۳ تعداد    ۸۵
 سـال صـورت گـرفـتـه           ۱۵دختران زير   

 هـزار و      ۳۵ بـه      ۸۶واين رقم درسـال      
.  مـورد افـزايـش يـافـتـه اسـت                 ۹۳۱

 مـورد    ۹۹۶ هزار و ۳۷ ،  ۸۷درسال  
 سـال بـه ثـبـت          ۱۵ازدواج دختران زير    

 ۴۳ اين رقم ازمرز   ۸۹رسيده ودرسال   
 . مورد گذشته است ۴۵۹هزار و 

کارشناس يادشده مـي گـويـد کـه           
درطول سال هاي گذشته آمـار ازدواج         

 سال نسبت به کل ازدواج      ۱۵هاي زير   
 درصـد    ۴۵هاي ثبت شده بـه مـيـزان           

اعالم رپرتا ژي ايـن       .   رشد کرده است    
آمارها ازسوي کـارشـنـاسـان دولـتـي،            
عادتي اداري است کـه طـبـق وظـيـفـه             

بـدون آن کـه راه         .   صورت  مـي گـيـرد       
حلي پيشنهاد شده باشد ويا ريشـه ي          
اين جنايت افشا شـود وعـامـلـيـن آن              

. مورد خطاب و عتاب قـرار بـگـيـرنـد           
اولين سـوال سـاده کـه کـل مـاهـيـت                  

نـرا  آ حکـومـت و ارتـجـاع و تـوحـش                 
برمال ميکند همين است که اين نـوع         
به اصطالح ازدوجها در اين مـمـلـکـت          

يـعـنـي تـجـاوز بـه           .   قانوني و مجازنـد   
کودکان فقط در صورتي که تجـاوزگـر         

نرا در اداره ثـبـت ازدواج ثـبـت کـنـد                آ 
از همينـجـا مـيـتـوان بـه            .   مجاز است 

ريشه تمام اين ماجراي کثيف کـه يـک          
نظام ضـد انسـانـي و يـک حـکـومـت                  

در .   مرتجع عهد عتيقي است پي بـرد      
پشت اين آمارهاي سـاده ، جـهـنـمـي              
دهان گشوده است کـه زنـدگـي انسـان            

کافـي اسـت بـه رقـم           .   ها را مي بلعد     
 بـا    ۸۹هاي ازدواج کودکـان در سـال           
درايـن  .   ديدي واقعي تر نـگـاه کـنـيـم              

 کـودک قـربـانـي         ۷۵۹۹۲سال درواقع   
جهل و توحش جمهوري اسالمي شـده       

حال اگر بچه هايي را کـه از ايـن            .   اند  
ازدواج ها به دنـيـا مـي آيـنـد بـه ايـن                 
آمار اضافه کنيم ، عمق کـودک آزاري         

ايـن آمـار رسـمـي         .   بيشتر مي شـود       
است که رو به جامعه واز زبـان دولـت            

درحـالـي کـه عـمـق          .   اعالم شده اسـت   
فاجعه ، خيلي بيشتـر از ايـن هـاسـت            
ومانند بسياري از آمارها ماننـد نـرخ         
تورم ، مانند آمار بيـکـاري ، مـانـنـد              
آمار کودکان خياباني ، مـانـنـد آمـار            
تن فروشي ومـانـنـد آمـارهـاي فـراوان             
ديگري که اگـر بـطـور واقـعـي اعـالم                
شوند ، چهره ي کثيف و ضـدانسـانـي            
رژيم جهل و جرم و جنـايـت جـمـهـوري             

.   اسالمي را بيشتر نشان خواهند داد        
ازدواج کودکان کـودکـي را از آن هـا                

آزادي را از آن هـا مـي             .   مي گـيـرد       
. بازي را از آن هـا مـي گـيـرد           .   گيرد  

ازدواج .   شادي را از آن هـا مـي گـيـرد            
کودکان  نه تنها کودکـي را از آن هـا               
سلب مي کند ، جواني و مـيـانسـالـي            
وبقيـه و هـمـه ي اوقـات عـمـر را از                     
کودکان مي گيرد واين جاست کـه در          
رديف جنايت عليه بشـريـت قـرارمـي           

سرمايه داري حاکم بر ايران بـا        .     گيرد
روبناي اسـالمـي وشـريـعـت ضـد زن               

 سـال و     ۱۰خود به ازدواج دختران زير      
 سـال دامـن مـي زنـد وآن را                 ۱۵زير  

تضمين عفاف و حرمت زن مـي دانـد          
وبا هزار وسيله ي تبليغي وترويجي به        

مردم فقيـر   .   خورد مردم فقير مي دهد    
هم از روي ناچاري وبراي رفع بـخـشـي           
از فقر خـود مـجـبـور مـي شـونـد تـا                    
دختران خردسال شان را به نـام ازدواج          
درحقيقت بفروشند تا بـلـکـه يـک نـان              

. خـور از روي سـفـره شـان کـم شـود                     
وهمين مـوضـوع حـربـه اي در دسـت               

. مــردان شــهــوتــران قــرار مــي دهــد             
شريعت اين وضعـيـت را مسـبـوق بـه              
رسوم خرافه اي مانند جشن تـکـلـيـف           
مي کند واز اين طريق ذهن جامعه ي         
مرد ساالر و اسـالم زده را بـراي آزار               
جنسي و جسمي کـودکـان آمـاده مـي            

نــظــام کــودک ســتــيــزوضــد زن        .   کــنــد   
اسالمي با دسـتـاويـزقـرار دادن بـلـوغ             
زودرس دختران درحقيقت چوب حـراج      

صـنـعـت    .   به زندگي کودکان مي زنـد        
مذهب در راسـتـاي رفـتـار سـرمـايـه                
دارانه اش ازکـاالي سـکـس کـودکـان              

انـقـالب   .   بيشترين سود را مـي بـرد            
مــردم ايــران، بــطــور قــطــع تــجــاوز و             

 
  سال جنايت عليه کودکان ۳۳

شورايعالي کار جمهوري اسالمي    
اعــالم کــرد کــه حــداقــل دســتــمــزد              

 ١٨ بـا افـزايـش         ٩١کارگران در سال    
 ٧٥٤ هــزار و       ٣٨٩درصــد مــعــادل     

بــراي هــمــه از     .   تــومــان خــواهــد بــود     
دولتي ها و شوراهاي اسالمي شان تا       
کارگران و مردم محـروم روشـن اسـت           
که اين رقم چنـديـن بـار از خـط فـقـر                  
تعيين شده توسط حکومت هم کمـتـر        
است و با توجه به تورم لجام گسيختـه     
اين يعني قدرت خريد کارگران از سال      
قبل نيز به مراتب پائـيـن تـر خـواهـد              

اين تصميم بـيـشـرمـانـه مشـتـي          .   بود
مفتخور و جنايتکار براي تحميل يـک     
بردگي مطلق به اکثريت جامعه اسـت       

. و کارگران آنـرا نـخـواهـنـد پـذيـرفـت               
دستمزدها بايد چـنـديـن بـرابـر شـود،             
همانطور که قيمت نان و برق و گـاز و           

 . سوخت چند برابر شده است
در شرايطي که اعتـراضـات تـوده         
اي و قدرتمندي در سراسر دنيا عـلـيـه          
يک درصدي هاي حاکم و عليه تعرض  
آنها به سطح معيشت اکثـريـت مـردم          
به راه افتاده اسـت، در شـرايـطـي کـه                
مبارزه براي افزايش دستمزد و سـايـر          
خواست هاي حق طلـبـانـه در مـراکـز             
کــلــيــدي و مــهــم کــارگــري در ايــران            
گسترش يافته و کل جامعه در آستانه       
انفجار قرار دارد و جمهوري اسـالمـي        
در بحران همه جانـبـه اي دسـت و پـا                
ميزند، بيش از هر زمان زمينـه بـراي      
ايجاد يک صف بندي قدرتمند عـلـيـه          
سرمايه داري و حکومت اسالمـي آن        

امـروز بـراي هـمـه         .   مهيا شـده اسـت      
مردم ايران روشن است که تا جمهوري     
اسالمي هست، زندگي اکثريت مـردم      

کارکن و زحمتکش بهبودي نـخـواهـد       
يافت و  هر نوع بـهـبـودي در زنـدگـي           
آنها به انقالب و سرنگوني جـمـهـوري          

 . اسالمي گره خورده است
ــمــان،              ــعــل ــارگــران، م ــاســخ ک پ
پرستاران و کـارمـنـدان زحـمـتـکـش،              
بازنشستگان و جواناني که از ابتدائي      
ترين نيازهاي خود محروم شـده انـد،           
تالش همه جانبه براي متشکل شـدن        
و قــد عــلــم کــردن عــلــيــه حــکــومــت            
مــنــحــوس اســالمــي ســرمــايــه داران        

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       .   اســت
کارگران را به مـبـارزه اي گسـتـرده و              
سراسري، به اعتصابات و تـجـمـعـات          
اعتراضي و برگزاري مجامع عمومي     
عليه تصميم شـورايـعـالـي کـار و بـا                
خواست چند برابر شدن دستمزدها فرا      

اول مه، روز جهاني کارگر،     .   ميخواند
فرصتي است که کـارگـران شـاغـل و              
ــواده هــاي کــارگــران،              ــيــکــار، خــان ب
بازنشستگان، جوانان و زنـان و هـمـه            
مردم آزاديخواه، خود را براي بـرپـائـي         
تظاهرات هـاي بـزرگ و تـوده اي در               

حزب کليـه   .   سراسر کشور آماده کنند   
رهــبــران و تشــکــل هــاي کــارگــري،            
کارگران پيـشـرو، کـمـونـيـسـت هـا و                
فعالين جنبـش هـاي پـيـشـرو و حـق                
طلبانه را به تالش بـراي يـک اول مـه              
تــاريــخــي و شــکــوهــمــنــد در بــرابــر             

  . مفتخوران حاکم فراميخواند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ مارس ١٥، ١٣٩٠اسفند٢٥

 مهراب دشتي، از ايران 

 
 ٩١اعالميه حزب کمونيست کارگري درمورد حداقل دستمزد سال      

 کارگران دستمزدهاي خط بردگي را نخواهند پذيرفت

جــنــايــت در حــق کــودکــان را پــايــان            
نرا جرم و جنـايـت اعـالم       آ .   خواهد داد 

خواهد کرد و در کيفر خـواسـت خـود            
عليه جمهوري اسـالمـي، بـدون شـک            

کودک آزاري و شکنـجـه و تـجـاوز بـه               
کودکان را به عنوان يکي از مصاديق       
جنايت عليه کودکان گنجاند ه وبـرآن         

 .*پافشاري خواهد کرد

 تلفن تماس با حزب از ايران
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

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

***** 
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  
 دفتر مركزي 
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اتحاديـه آزاد كـارگـران        به گزارش   
فرزاد احـمـدي از     )  سايت اتحاد(ايران  

فعالين كارگري و عضو اين اتـحـاديـه          
 اسفـنـد در مـحـل كـار خـود                ١٨روز  

توسط مامورين امنيتي دسـتـگـيـر و          
به  ستاد خبري اطـالعـات ايـن شـهـر               

در اعــتــراض بــه ايــن       .   انـتــقــال يــافــت   
 اسفنـد از سـاعـت         ٢٢دستگيري روز   

ده صــبــح خــانــواده فــرزاد بــه هــمــراه             
تـعــدادي از دوســتــان وي در مـقــابــل             
ستاد خبري اداره اطـالعـات سـنـنـدج           
دست به تجمـع زده و خـواهـان آزادي              

ــد     ــال ايــن حــركــت            .   وي شــدن بــدنــب
اعتراضي مامورين اين سـتـاد تـالش         
كردند كه معترضين را آرام كنند امـا         
تجمـع كـنـنـدگـان بـه اعـتـراض خـود                  

و نهايتا پس از ارتـبـاط         .   ادامه دادند 
تلفني فرزاد با خانواده اش بـه تـجـمـع            
خود پايان دادند و اعـالم كـردنـد كـه               
چنانچه تا آخـر هـفـتـه وضـعـيـت وي                 
روشن نشود و از زندان آزاد نگردد بـار          
ديگر در مقـابـل سـتـاد خـبـري شـهـر                 

 .تجمع خواهند كرد
گــفــتــنــي اســت كــه جــمــهــوري             

ــدرام         ١٨اســالمــي روز         ــد پ ــن ــف  اس
نصراللهي يـكـي از اعضـاي كـمـيـتـه               
هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكـل       

. هاي كارگري را نـيـز دسـتـگـيـر كـرد              
همچنين صديق كريمي عضو هـيـات        
مديره اتحاديه آزاد كارگـران ايـران در          
شهر سنندج هـمـچـنـان در بـازداشـت              
بسر ميبرد و شـريـف سـاعـد پـنـاه و                  

مظـفـر صـالـح نـيـا دو عضـو ديـگـر                    
اتحاديه آزاد كارگران ايران، قرار اسـت       

.  اســفــنــد مــحــاكــمــه شــونــد          ٢٥در   
تــجــمــعــات خــانــواده هــاي دســتــگــيــر       
شدگان و همراهـي مـردم سـنـنـدج بـا               
ــراي آزادي                  ــنــهــا راه مــوثــر ب ــان ت آن
دستگير شدگان از زندان و جـلـوگـيـري         
از احضارها و فشـار دائـمـي بـر روي               
فعالين كارگري و فعالين عرصه هـاي        

بايد وسيعـا بـه      .   مختلف مبارزه است  
تــجــمــع و اعــتــراض خــانــواده فــرزاد            

 . احمدي پيوست و آنرا همراهي كرد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  ٢٠١٢ مارس ١٣، ٩٠ اسفند ٢٣

 
 ٤٥اطالعيه شماره 

فرزاد احمدي از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران ايران  
 در شهر سنندج دستگير شد

آنها داده شد به اعتصاب پايان دادنـد        
اما تـاکـيـد کـردنـد در صـورتـي کـه                   
خواست آنها مبـنـي بـر اجـراي طـرح              
طبقـه بـنـدي مشـاغـل اجـرا نشـود،                

 کـارگـر ايـن شـرکـت            ٥٠٠٠اينـبـار     
دست بـه اعـتـصـاب و راهـپـيـمـائـي                 

 .  خواهند زد
 کــارگــر نــي بــر روز دوم            ٣٠٠٠

اعتصاب از کمپ ني برها بـه سـمـت            
شهرستان شوشتر دست به راهپيمائي     

نيروي انتـظـامـي و گـارد ويـژه            .   زدند
تالش زيادي کرد که مانع راهپيمائـي       
کارگـران شـود امـا کـارگـران وقـعـي                

 بـعـدازظـهـر       ٢ننهادند و تـا سـاعـت          
نيروي .   جاده را در کنترل خود گرفتند     

سرکوب با افزايش نفرات نهايتا جـلـو        
راهپيمائي کارگران به شهر شوشتر را      
گرفت اما نمايندگان کارگران به اداره       
کار شوشتر مراجعه کردنـد و پـس از           
آنکه نماينده وزارت تعاون، کار و رفاه       
اجتماعي قول رسيدگـي بـه خـواسـت           
هاي کارگران داد، کارگران موقتـا بـه         

خـواسـت هـاي      .  اعتصاب پايان دادند 
 : کارگران عبارت است از

اجراي فوري طـرح طـبـقـه بـنـدي             
مشاغل، تعيين تكليف بازنشستگي    

 سـال سـابـقـه کـار            ٣٠کارگراني کـه      
دارند، اضافه حقوق، حق بهـره وري و          

 . مزاياي ديگر
ــر                 ــجــا کــه کــارگــران نــي ب از آن
بصورت فصلي شش ماه از سـال کـار          

 سـال  ٦٠ميکنند در نتيجه مجبورند  
در اين مرکز کار کنند تا شامـل حـق           
بازنشستگي شونـد و ايـن در حـالـي              

است که کار آنها حتـي از نـظـر خـود               
دولت سخـت و زيـان آور مـحـسـوب               

 . ميشود
بنا بـه خـبـر، يـاوري مـديـر کـل                  

دفتر حمايت از پايـداري مشـاغـل و        " 
بـا حضـور در جـمـع           "   بيمـه بـيـکـاري      

تا اواخـر سـال جـاري          : "کارگران گفت 
ــيـــــش از             ــر از            ١٠٠بـــ ــفـــ  نـــ

 شغل  .بازنشسته خواهند شد   کارگران
ني بر تماما سخت و زيان آور اسـت و           
تــمــامــي قــوانــيــن و امــور کــاري و              
بازنشستگي کارگران نـيـز بـر اسـاس           
ضوابط شغل هاي سخت و زيـان آور           

 جلسـاتـي بـا حضـور         .بررسي ميشود 
صـنـدوق      نمايندگاني از وزارتخانـه و     

تامين اجتماعي براي پـيـگـيـري ايـن           
موضوع تشـکـيـل و مـقـرر شـد کـه                  
شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر      
ما به التفاوت و بار مالي هزيـنـه هـا             

صندوق واريـز کـنـد تـا             را به حساب  
 شـرکـت     .سابقه کارگران تکميل شـود    

کشت و صنعت کارون بايد در اسـرع          
وقت اين هزينه ها را پرداخت کند تـا          
کارگران دغدغـه پـيـوسـتـگـي کـاري             

 درمورد طـرح طـبـقـه         ." نداشته باشند 
بندي مشاغل نيـز قـول داد کـه ايـن               
طرح انجام ميشود تا حقوق کـارگـران        

 کارفرمايان نيز مـوظـف   .افزايش يابد 
به پرداخت حق بهره وري هستـنـد کـه           
شامل دو سه ماه گذشته نيـز خـواهـد           

 . شد
ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
قاطعانه از خـواسـت هـاي کـارگـران              
کشــت و صــنــعــت کــارون شــوشــتــر            

کارگران بارها وعـده     .   حمايت ميکند 
دولـت  .   هاي مقامات را شـنـيـده انـد          

سعي مـيـکـنـد وقـت بـخـرد، مـيـان                  
کارگران ني بر و ساير کارگران شکاف       
بيندازد و از اجراي وعـده هـاي خـود             

تنها موقـعـي ايـن وعـده          .   سر باز زند  
ها عملي ميشود کـه کـارگـران بـراي            
عملي شـدن آنـهـا زمـان مشـخـصـي               
تعيين کـنـنـد و در صـورت بـرآورده                
نشدن بـمـوقـع خـواسـت هـاي خـود،                

حزب کارگران  .   آماده اعتصاب باشند  
را فراميخواند مجمع عمـومـي خـود         
را منظما تشکيل دهند و اجراي ايـن         

مـجـمـع    .   وعده ها را پيگيـري کـنـنـد         
عمومي کمک ميکند که جلو توطـئـه        
هاي مقامات و ايجاد شکاف مـيـان          
کارگران بخش هاي مختلف کشـت و        
صنـعـت گـرفـتـه شـود و جـلـو وقـت                    

 . خريدن مسئولين نيز گرفته شود
الزم به توضيح است که کـارگـران        
ني بر کشت و صنعت کارون شـوشـتـر          

 ديـمـاه نـيـز         ٢٧ تـا      ٢٥در روزهـاي     
دست به اعتصاب قدرتمندي زدنـد و         

. تمام شرکت را به تعطيلي کشـانـدنـد         
خواست کـارگـران بـرقـراري بـيـمـه و                
احتساب کار آنها بعنوان کار سخت و       
زيان آور بود که با وعده هاي مـعـاون           

 . وزير کار اعتصاب پايان يافت
حزب کارگران را فراميخواند کـه        
همراه با خانواده هاي خود، هـمـراه بـا           
ســايــر کــارگــران مــعــتــرض از جــملــه         
کــارگــران شــهــرداري و ســايــر مــردم           
آزاديخواه خود را براي برپائي مـراسـم        

 . روز جهاني کارگر آماده کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ مارس ١٤، ١٣٩٠اسفند٢٤

در رابطه با حركت اعتراضي كارگـران      
كشــت و صــنــعــت شــوشــتــر حــزب              
ــران طــي              ــيــســت كــارگــري اي كــمــون

 اسفـنـد سـخـنـي بـا            ٢٣اطالعيه  در    
فعالـيـن كـارگـري در جـنـوب كشـور                

  “:داشته كه در آن آمده است
خطاب به کارگران پيشرو و 
رهبران کارگري در جنوب 

 کشور 
در مـاهـهـاي اخـيـر دهـهـا هـزار                
کارگر در مراکز کليدي و مـهـمـي در            
جنوب کشور دسـت بـه اعـتـصـاب و              
اعتراض زده اند و اين اعتراضات بـه          

خـواسـت   .   اشکال مختلف جريان دارد   
هاي ميليون ها نفر بي پاسخ مانده و         
اعــتــراض و اعــتــصــاب هــرروزه در            

کـارگـران لـوـلـه سـازي           .   جريـان اسـت    
خوزستان، پارس جنوبي و پـايـنـدان و       
پــتــروشــيــمــي کــاويــان در عســلــويــه،        
کارگران اخـراجـي و بـخـش خـدمـات              
پااليشگاه آبادان، کارگران شـهـرداري       
اهواز و شـوشـتـر، ارونـد جـنـوب در                 
آبادان، ملوانان بوشهر و اعـتـراضـات         
هــزاران کــارگــر پــتــروشــيــمــي هــاي            
ماهشهر از جمله مراکزي هستند کـه        
در مــاهــهــاي اخــيــر بــراي افــزايــش             
ــن               ــرداخــت ــپ ــه ن ــي ــا، عــل ــزده ــم دســت
دستمزدها، عليه اخراج و با خـواسـت         
برچيدن شـرکـت هـاي پـيـمـانـي و يـا                  
خواست هاي عادالنه ديگري دست به      
اعتصاب و تجمعات اعـتـراضـي زده         

بيکاري وسيع، گراني وحشتناک،    .   اند
دســتــمــزدهــاي نــاچــيــز و نــپــرداخــتــن        
دستمزدها براي مـاهـهـاي طـوالنـي،           
فضائي انفجاري ايجاد کرده و شرايط      

اين شرايط  .   تازه اي بوجود آورده است    
با گذشته متفاوت است و زمـيـنـه بـه            
حرکت درآمدن توده اي و وسيع مـردم     
کارگر و زحمتکش عليه ايـن شـرايـط          

اينرا بـايـد بـه يـک           .   بوجود آمده است  
گفتمان در مراکز و محالت کـارگـري         

حمايت از اعتـصـابـات و        .   تبديل کرد 
تجمعات مخـتـلـفـي کـه در شـهـرهـا                
شکل ميگيرد و شرکت وسيع خانواده   
هاي کارگري در اين تجمعات را بـايـد     
به يک روش مـعـمـول ايـن مـبـارزات               

خشم و اعتراض در ميـان  .  تبديل کرد 
کارگران، معلمان و سايـر کـارمـنـدان          
زحمتـکـش، بـازنشـسـتـگـان، زنـان و               
جوانان در حال شعله ور شدن اسـت و           
ايــن بــه عــهــده رهــبــران کــارگــري و              
کمونيست ها و آزاديخواهان است کـه       
با توجه به اين شـرايـط آنـهـا را بـراي                
حرکات بزرگ آماده کنند و سـازمـان          

اول مه روز جهاني کـارگـر در        .   بدهند
راه است بايد اين نيروي عـظـيـم را از             

. هم اکنون آماده کرد و سـازمـان داد           
اول مــه امســال بــايــد در تــدارک بــه              
حرکت درآوردن ميليونـي کـارگـران و          
مردم و سازماندهي اين نيروي عظيـم       

 . در سراسر کشور بود
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ مارس ١٣، ١٣٩٠اسفند٢٣

  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 
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اين هفته يک سال از آغاز انقالب       
مــردم ســوريــه بــرعــلــيــه رژيــم اســد            

يـک سـال پـيـش در چـنـيـن                .   گذشـت 
روزهايي بعد از پيروزي انقالب مردم       
تونس و آغاز انـقـالب مصـر، مـردم             
سوريه اولـيـن تـطـاهـرات هـاي ضـد               
رژيمي را در شهرهاي درعا، حـمـاه و          

رژيـم  .   بانياس و حمص آغـاز کـردنـد         
" بهارعربـي " اسد که سراسيمه از آغاز      

و تاثيرات آن بر اين کشور شـده بـود،           
با تمام توان وبربـريـت و وحشـيـگـري             
اش اعــتــراضــات مــردم را در ايــن              

صـدهـا نـفـر را         .   شهرها سرکوب کرد  
 نفر را رخمـي    ۲۰۰۰کشت و بيش از     

رژيـم  .    نفر را دستگـيـر کـرد     ۳۰۰۰و  
به خيال اينکه با اين سياست بـتـوانـد          
ســرکــوب و ارعــاب را بــر جــامــعــه             
تحميل کند، وسيعترين دستگيـريـهـا       
ــهــا را در دســتــور خــود                 و ســرکــوب

اما سرکوب ها کارساز نشد     .   گذاشت
و با پيروزي مـردم مصـر و لـيـبـي و                
تونس، آتش انقـالب بـر عـلـيـه رژيـم               

بالفاصلـه مـوج     .   اسد، شعله ورتر شد  
پيروزي مردم در کشورهاي نـامـبـرده         
کل اوضاع منطقه را به نفع انقالبـات        
مردم و بر عليه رژيم هاي ديکتاتوري       

از اواسط  ماه سـپـتـامـبـر          .   فرا گرفت 
سال گذشته گروههاي مخـالـف رژيـم         
اسد به همراه تشکل هاي تـوده اي و            
مردمي، نظير کميته هاي محالت و       

. شهـرهـا اعـالم مـوجـوديـت کـردنـد              
تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ سوريـه       
مردم وسيعا به صحنه مبارزه براي به       

در .   زير کشيدن رژيم اسد وارد شـدنـد        
اولين روزهاي اکـتـبـر سـال گـذشـتـه               
فراخوانهاي اعتصـابـات سـراسـري و          
عمومي براي به زير کشيـدن رژيـم از           
طرف گروهها و تشکل هاي مـخـفـي          

بـــزرگـــتـــريـــن  .   مـــردمـــي داده شـــد       
تظاهراتهاي ميليوني در پاسخ به اين      

 شـهـر و       ۱۲۰فراخوانها در بيـش از        
. شهرک بـرعـلـيـه رژيـم آغـاز گـرديـد               

هــمــزمــان رژيــم اســد بــا هــمــکــاري           
جمهوري اسـالمـي و بـراي سـرکـوب             

در .   انقالب مردم  دست به تعرض زد       
 ۴۰۰۰شش ماه اول انقالب بيش از         

نفر  کشته، هزاران نفر از مردم، بويـژه         
 ۱۵کودکان و زنان زخمي و بيـش از           

رژيم اسـد   .   هزار نفر دستگير گرديدند   
در کنار اين سـرکـوب هـاي گسـتـرده             
اقدام به برپايي زندانهاي مـخـوف در         

هـزاران نـفـر از        .   اطراف دمشـق کـرد     
دستگيرشدگان اعتراضـات اخـيـر را         

زنــدانــي و مــورد وحشــيــانــه تــريــن             
صدهـا زنـدانـي      .   شکنجه ها قرار داد   

زخمـي را از بـيـمـارسـتـانـهـا بـيـرون                   
. کشيده و در مالءعام اعـدام کـردنـد         

اجساد اعداميها را در خـيـابـانـهـا و             
مراکز اصلي شـهـرهـاي بـزرگ بـراي             
ايجاد جو رعب و وحشت، به نمـايـش         

 .درآورد
در نيمه دوم آغـاز انـقـالب مـوج            
فرار سربازان مخالف رژيم و پيوستـن       

. بــه صــفــوف مــردم افــزايــش يــافــت         
جانيان حاکم بر سوريه براي زهر چشم       
گرفتن از مردم و انقالبشان، خـانـواده         
ها و وابسـتـگـان سـربـازان فـراري از               
ارتش را دستگير و زنـدانـي و اعـدام            

اين اقدام رژيم و سـبـعـيـت و             .   کردند
درنده خويي اش در سـرکـوب مـردم،           
افکار عمومي مردم جهان و  بـخـشـا           
دولتهاي غربي را بشدت تحت تاثـيـر        

آمريکا و اتحاديه اروپـا در       .   قرار داد 
سازمان ملل قطعنامه محـکـومـيـت       

ــد                   ــردن ــم اســد را تصــويــب ک . رژي
تحريمهاي گستـرده اي را عـلـيـرغـم             
مخالفت چين و روسيه، بر عليه رژيـم       

با گسترش انـقـالب   .   به اجرا گذاشتند  
مردم و همه گير شدن اعتـصـابـات و            
تطاهـراتـهـاي مـردم، بـويـژه بـا فـرار                 

 ۶گسترده سربازان ارتـش، از حـدود           
شـکـل   "   ارتش آزاد سـوريـه     " ماه پيش   

براي اولين بار از اوايـل سـال           .   گرفت
ــالدي             ــيــ ــازه مــ ــش آزاد      " تــ ارتــ

موفق گرديد بـخـش هـايـي از           " سوريه
شهرهـاي حـمـص، ادلـب، دمشـق و              
درعــا را زيــر تســلــط خــود آورده و               
جنگ نظامي را بر عـلـيـه نـيـروهـاي             
وفادار به رژيـن اسـد را گسـتـرده تـر                

 .نمايد
در اين ميان رژيم اسد که از يـک           
ــات و                ــر فشــار اعــتــصــاب طــرف زي
اعــتــراضــات ســراســري مــردم قــرار          
داشــت، بــا اضــافــه شــدن فــاکــتــور             

ارتــش آزاد   " عــمــلــيــات مســلــحــانــه       
، تـمـام تـوان و ظـرفـيـتـهـاي                 " سوريه

نظامي و سرکوبگريش را براي درهـم        
ــژه                ــوي ــقــالب مــردم و ب ــيــدن ان کــوب

. مقاومت مسلحانـه بـه کـار گـرفـت            
بخش هـايـي از شـهـرهـاي حـمـص،                
درعا، ادلب، بانياس و حـمـاه کـه در             
دست مردم بود، را محاصره نـمـود و          
اقدام به نوپ باران و قتل عـام مـردم            

در ادامـه بـيـش از          . اين شهرها نمود 
دو ماه محاصره و سرکوب مردم ايـن        

 نفر کشـتـه و      ۲۰۰۰شهرها، بيش از    
سيـاسـت   . هزاران نفر زخمي گشته اند 

ضد انساني محاصر و سرکوب رژيـم        
بــا هــمــکــاري کــامــل ســپــاه قــدس             
جمهوري اسالمي و نيروهاي مسـلـح        

. حزب اهللا لبنان و حماس ادامه دارد       
ادامه حمايت جـمـهـوري اسـالمـي و            
حزب اهللا از رژيم اسد، موج نـفـرت و           
انزجار مـردم انـقـالبـي سـوريـه را از                
جمهـوري اسـالمـي و حـزب اهللا بـر                
انگيخت و منجر به يک تـحـول جـدي           

. سياسي در انقالب مردم سوريـه شـد     
براي اولين باردر تظاهراتهاي صـدهـا       
هزار نفري مردم پرچمهاي جـمـهـوري         
اسالمي، حزب اهللا لبـنـان بـه هـمـراه             
عکسهاي خامنه اي به آتش کشـيـده         

مخالـفـان و انـقـالبـيـون سـوري              .   شد
اعالم کردند که مبارزه شان بـرعـلـيـه         
جمهوري اسالمي و دخالت اين رژيـم        
در سرکوب مردم و حمايتش از رژيـم         

از نـظـر مـردم و          . اسد نيز مـي بـاشـد       
انقالب سوريه جمـهـوري اسـالمـي و           
رژيم سوريه هر دوعـامـالن سـرکـوب           

 .انقالب مردم مي باشند
بعـد ازگـذشـت يـکـسـال ازآغـاز              
انقالب مـردم بـر عـلـيـه رژيـم اسـد،                 
سياستهاي سرکوب انقالب مـردم بـه        

مردم نه تنهـا    .   عکس خود تبديل شد   
مرعوب نشده انـد، بـلـکـه عـزم جـزم               
کرده و شعار مـبـارزه تـا سـرنـگـونـي               
رژيم اسد را به يک مطالبه عمومي و         
بـــرحـــق انـــقـــالب مـــردم تـــبـــديـــل           

ايستادگي، مقاومت و مبارزه    . کردند
مردم در بـرابـر رژيـم اسـد در تـاريـخ                 
انقالبات قرن بيست و يکم نمونه وبـي     

انقالبي که با يکي از     .   نظير مي باشد  
سرکوبگر تـريـن و ارتـجـاعـي تـريـن                
ديکتاتوريهاي قرن روبـرو شـده و تـا             

انـقـالب   .   کنون بـه جـلـو آمـده اسـت             
ــکــا، غــرب و                ــه آمــري مــردم ســوري
کشورهاي منطقه را وادار کرد که در        

. برابرشان سرتعـظـيـم فـرود بـيـاورنـد            
رژيم هاي منطقه، از عربستان و قطـر     
گرفته تا اردن، تا تـرکـيـه و لـيـبـي و                 
مصر امروز همه رژيـم اسـد و ادامـه             

. کشتار مردم را محکوم مـي کـنـنـد          
تقالهاي ديپليماتيکي کـه اتـحـاديـه          

 ماه پيش براي يايـان دادن        ۳عرب از   
" بحران سوريه " به آنچه که اين اتحاديه    

غـاز کـرده بـود در اثـر             آ مي نامنـد،     
مقاومـت و مـبـارزه مـردم سـوريـه،               
بويژه بر عليه سياستـهـاي مـمـاشـات           

جويانه اين اتحاديـه بـا رژيـم اسـد و               
ساخت و پاختش با اپوزيسيون مجاز      
اسد، با شکست کامل مواجه گشـتـه        

طرح ها و نقشه هاي از بـاالي          .   است
سر مردم و انقالبشان و براي مـهـار و           

. کــنــتــرل آن شــکــســت خــورده اســت         
تقالهاي آمريکا ،غرب و کشـورهـاي       

بـه  "   مدل يـمـنـي    " منطقه براي تحميل    
انقالب مردم هم بـا شـکـسـت روبـرو              

در هفتـه هـاي اخـيـر در            .   خواهد شد 
دمشق هم اعتراضات گسترده اي بـر        

انقـالب مـردم     .   عليه رژيم برپا گرديد   
و مارش انقالبشان به پايتـخـت رژيـم          

کـلـيـت    .   اسد نيز کشـيـده شـده اسـت           
رژيم زير فشـار اعـتـراض و مـبـارزه                
ودر يک کالم انقالب قدرتمـنـد مـردم          

ايـن را    .   دارد از هـم فـرو مـي پـاشـد             
بخشا جمهوري اسالمي  و خامنه اي       

جمهوري اسالمـي هـم      .   هم مي دانند  
مـي دانــد کــه رژيـم اســد دارد خــرد               

به همين خاطر وسـيـعـتـريـن         .   ميشود
حمايت نظامي و مالي را از اسد مي        

دهـهـا هـزار نـفـر از پـاسـداران                .   کند
جمهوري اسالمي به همراه نـيـروهـاي         
نظامي تروريستهاي اسالمي وابستـه     
به حزب اهللا لبنان، حماس و جـنـبـش        
عمل اسالمي براي حفاظـت از رژيـم          
اسد وارد سوريه شـده و در سـرکـوب             

بـنـابـر    .   مردم مستقيما دسـت دارنـد       
برخي اخبار تامين امنيت رژيم اسـد        
ــوبــگــرش                   ــگــاه ســرک و دم و دســت
مســتــقــيــمــا بــا نــيــروهــاي اعــزامــي        
جمهوري اسالمي و کـارشـنـاسـانـش           

رژيم اسد عليرغم اين همه     .   مي باشد 

حمايت جمهوري اسـالمـي و بـخـشـا            
حمايت هاي دولتهاي چين و روسـيـه          

ايـن را ديـگـر        .   دارد فـرو مـي پـاشـد         
ارتجاعي ترين رژيـمـهـاي مـنـطـقـه،             

. اوباما و اتحاديه اروپا هم مي داننـد       
 . هر آن احتمال سقوط اسد ميرود

در آستانه يکساله شـدن انـقـالب         
مردم سوريه گـروهـهـاي مـخـالـف و              
تشکل هاي مردمي براي ايـن هـفـتـه           
فراخـوان تـظـاهـرات و اعـتـصـابـات               

ميليونها نـفـر    .   عمومي را داده بودند   
در دهها شهر سوريه در پاسخ بـه ايـن      
فراخوانها به خيابانهاريختند و يکبار     
ديگر اعالم کردند که رژيم اسد بـايـد          

اين يک زور آزمايـي انـقـالب و           .   برود
واکـنـش   .   ضد انقالب در سوريـه بـود       

رژيم طبق معمول سرکوب و بـاز هـم           
در اين هـفـتـه بـيـش از            .   سرکوب بود 

 نفر در ادامـه اعـتـراضـات در             ۲۰۰
شهـرهـاي مـخـتـلـف سـوريـه کشـتـه                 

ولي مـردم هـنـوز در صـحـنـه             .  شدند
در رابطه بـا يـکـسـالـه شـدن           .   هستند

انقالب مردم سـوريـه سـازمـان مـلـل             
همين هفته اعالم کرد که در يکـسـال         

 نفـر کشـتـه و         ۸۰۰۰گذشته بيش از    
امـا  .    هزار نفر زخمـي شـده انـد       ۲۳۰

آمار واقعـي کشـتـه شـدگـان بسـيـار               
در طول يـکـسـال      .  بيشتر از اينهاست 

گذشته سرکوبها نتيجه اي نداده است      
و رژيم اسد منزويتـر و مـنـفـورتـر از               

سـرنـگـونـي رژيـم        .   گذشته شده اسـت    
اسد، شکست بزرگي براي جـمـهـوري         
اسالمـي و کـل اسـالم سـيـاسـي در                 

 *منطقه و جهان خواهد بود
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اعتراض كارگران قند 
ورامين به عدم پرداخت 

 حقوق
كارگران كارخانه قند وراميـن كـه       

 كـارگـر دارد، نسـبـت بـه عـدم                 ٥٠٠
پرداخت حقوق هاي معـوقـه در چـنـد            

. روز مانده به عيد اعتراض كـرده انـد         
اين كارگران بارها نسـبـت بـه پـايـيـن               
بودن ميزان حقوق خود و هـمـچـنـيـن             
عقب بودن حقوق ها و محروم بودن از        
يكسري مزايا منجملـه  دادن لـبـاس            
كــار، كــفــش، دســتــكــش، دســت بــه           
اعــتــراض زده و خــواهــان بــرســمــيــت           

. شناختن حداقلهاي حقوق خود بودنـد     
حـقـوق مـا      : يكي از اين كارگران گفت 

. در اين كارخانه بسيـار پـايـيـن اسـت            
 سـال    ٢٠كارگراني كه حتي بـيـش از        

سابقه كار در كارخانه دارنـد بـا هـمـه            

اضافه كاري و غيره، در حـال حـاضـر            
.  هزار تومـان مـيـگـيـرنـد        ٥٠٠حدود  

دوستانمان انـبـوهـي نـامـه          :   وي افزود 
نگاري داشته اند و به همه جا گفتيم و        
پيگيري كرديم ولي متـاسـفـانـه هـيـچ            
كسي نيست كه حـتـي يـكـبـار از مـا               

 .مشكل را سوال كند
 

كارگران سيمان فيروز كوه 
براي حل مشكل خود به 
 استانداري مراجعه كردند

 
يكي از كارگران سيمان فيروز كوه     

 ســال اســت بــا       ٨مــدت   :     روز گــفــت  
حقوق و مزاياي ناچيز مشغول به كـار         
هستيم و هيچ تغيـيـري در وضـعـيـت             
كاري ما پيش نيامده اسـت و امـروز            
به همين خاطر به استانداري مراجـعـه        

 .كرديم كه پيگير مشكالتمان باشيم
 

تعطيلي كارخانه چكيده 
صنعت ساوجبالغ و بيكاري 

  كارگر١٠٠
پــور، دبــيــر      کــرمــعــلــي ســامــانــي   

اجرايي خانه کارگر رژيم در ساوجبالغ      
گفته است کارخانه چـکـيـده صـنـعـت            

 کـارگـر     ١٠٠تعطيل شده و بـيـش از          
اين کارخانه تـولـيـد کـنـنـده چـرم دور                
شيشه اتومبيل، در حـال حـاضـر در              
بالتـکـلـيـفـي بسـر بـرده و خـواسـتـار                   
دريــافــت مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود          

 .هستند
کارگران ذوب آهن اسدآباد 
در مقابل استانداري همدان 

 تجمع کردند
کارگـران ذوب آهـن اسـدآبـاد در             
اعــتــراض بــه عــدم پــرداخــت حــقــوق           
معوقه خـود در مـقـابـل اسـتـانـداري               

ايـن كـارگـران      .   همدان تـجـمـع کـردنـد        
دلــيــل اعــتــراض خــود را تــحــمــيــل             
قراردادي عنوان كردند كـه بـر اسـاس           

 ٤ تنها هيچگونه حقي نسبت به         آن نه 
ماه حـقـوق مـعـوقـه خـود نـخـواهـنـد                  
ــاي                 ــکــه حــقــوق و مــزاي ــل داشــت، ب

اي هم براي ادامـه کـار در آن               عادالنه
  .شود قرارداد ديده نمي

استخدام مستقيم  يك 
موفقيت براي كارگران  در 

 شركت مپنا 
بنا بر خبر منتشر شده در سـايـت         
انجمن صنـفـي كـارگـران بـرق و فـلـز                 

 كارگر قراردادي كـه     ١٥٠٠كرمانشاه  
از طريق شركت واسطه اي نـيـكـو سـر            
براي كارخانه رآكتور سازي مپنا واقـع      

مـورچـه خـورت      ” در شهـر صـنـعـتـي           
اصفهان كار ميكردند، بعد از مدتـهـا        
مبارزه  متحدانه موفق شدن مديريت      
را عقب برانند و از يـك مـاه قـبـل بـه                 
استخدام مستقيـم شـركـت مـپـنـا در              

اين عقب نشيني به معـنـي   .     آمده اند 
كوتاه شدن دست پـيـمـانـكـاران مـفـت           
خور از اين شركت و بهـبـود دسـتـمـزد           

 . كارگران است

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران

 
 هزار تن ٥٠تظاهرات : ايتاليا

 در رم
 ٩به گزارش يورونيوز روز جمـعـه         

 هـزار تـن از کـارگـران در               ٥٠مارس  
شهر رم، پايتخت ايتـالـيـا بـه دعـوت              

هاي کارگري به خيابانها آمـده      اتحاديه
و عليه برنـامـه اصـالح قـوانـيـن کـار                

کــارگـــران بـــه     .   تــظــاهـــرات کــردنـــد      
سياستهاي رياضت اقتـصـادي دولـت        
که بخشي از آن مـربـوط بـه  اصـالح               

شـود     قوانين کارگـر و کـارفـرمـا مـي            
ــد       ــنـ ــتـ ــرض هسـ ــتـ ــعـ ــکـــي از     .   مـ يـ

بـر سـر مـا        :  " گويد تظاهرکنندگان مي 
آيد که پيـشـتـر دولـت           هماني دارد مي  

اين نخسـت   .   برلوسکوني انجام ميداد  
وزير کار نميکند و از مـا مـيـخـواهـد            
که بيشتر و بيشـتـر فـداکـاري کـنـيـم؛               
حتي هيچ امنيت شـغـلـي هـم وجـود              
ندارد؛ چـيـزي کـه يـک حـق بـنـيـانـي                    

موريتسيو النديني، دبـيـرکـل       . "   است
ــار و از                  ــزک ــل ــران ف ــارگ ــه ک ــحــادي ات
ســازمــانــدهــنــدگــان ايــن تــظــاهــرات         

ايـن  .   مـا ادامـه مـيـدهـيـم          :   " ميگويد
امـروز  .   آخرين تظاهـرات مـا نـيـسـت          

اي    ميخواهيم کشور را به مرحله تـازه       
چرا که مشـکـلـي کـه مـا             .   وارد کنيم 

داريـم اشــتــغــالــزايــي اســت و ايــنــکــه          
هـمـان            کساني کـه کـار مـيـکـنـنـد،               

کساني هستند که اين کشور را حفـظ        
 ".اند کرده

پــس از بــرکــنــاري ســيــلــويــو                 
بـرلــوســکــونـي در مــاه نـوامــبــر ســال            
گذشته، ماريـو مـونـتـي بـه جـايـگـاه                
نخست وزيري تکيه زده و سـعـي دارد          

تا بحران رکود اقتصادي را با اجـرايـي      
ساختن هر چه بـيـشـتـر سـيـاسـتـهـاي                
 .رياضت اقتصادي پشت سر بگذارد

 
بزرگترين اعتصاب : هلند

  سال اخير٣٠معلمان در 
 

 مــارس در      ٦روز ســه شــنــبــه          
حاليکه دولت مشغول بـحـث بـر سـر             
اينکه کاهش و يا قطع بودجه رفاهـي        
بعدي در کـدام بـخـش بـايـد صـورت               

 ٥٠بگيرد بود، آمستردام با مـارش         
هزار معلم معترض بـه سـيـاسـتـهـاي            
رياضت اقتصادي دولت، روز را آغـاز   

 مدرسـه  ٣٠٠٠معلمان بيش از .  کرد
در اين اعتـراض شـرکـت داشـتـنـد و               

 مدرسه به تـعـطـيـلـي        ١٧٠٠بيش از  
بر اساس همين گزارش    .   کشيده شدند 

ايـن بــزرگــتــريــن حــرکــت اعــتــراضــي        
.  سـال اخـيـر اسـت          ٣٠معلـمـان در       

معلمان به کاهش بودجه بـراي دانـش         
آموزاني که احتياج به کمکهاي ويـژه         

هـا و       دارند، منجمد کـردن دسـتـمـزد        
شـان اعـتـراض         افزايش ساعت کـاري   

دولت ميخـواهـد بـه مـنـظـور            .   دارند
کاهش بودجه تعداد هر چه بـيـشـتـري          
از اين دانش آموزان بعنوان شـاگـردان        

آنــهــا .   مــعــمــولــي پــذيــرفــتــه شــونــد       
ميگـويـنـد چـنـانـچـه بـه ايـن دانـش                   

تــوجــهــي شــود، آنــهــا از          آمـوزان بــي   
حمايت کافي برخوردار نخواهند شـد       
و تاثير مستقيـم بـر يـادگـيـري آنـهـا                

بـعـالوه ايـن بـاعـث          .   خواهد گـذشـت    
بيکاري تعداد زيادي از معلمـان نـيـز       

 .خواهد شد
 

اعالم : آفريقاي جنوبي
توسط  اعتصاب عمومي
 Cosatu اتحاديه کارگري

 Daily Monitor بــه گــزارش   
هاي کارگري آفـريـقـاي         کنگره اتحاديه 

اي از      در بـيـانـيـه       (Cosatu) جنوبي
 ٧کــارگــران خــواســتــه اســت کــه روز           

مارس دست به اعتصاب و تظاهـرات       
آنـهـا خـواهـان پـايـان يـافـتـن                .   بزنـنـد  

اســتــخــدام کــارگــران بــوســيلــه دالالن        
کاريابي و لغـو تصـمـيـم دولـت بـراي               

هاي   دريافت پول بابت استفاده از جاده     
کشور هستند که قرار اسـت از اواخـر           

ايـن بـيـانـيـه        .   آوريل بـه اجـرا در آيـد           
 راهپيمايـي  ٣٢ميگويد که قرار است  

نيز در همان روز صورت بگيرد کـه از          
جمله آنها در کيپ تاون راهپيمايي بـه        
سمت پارلمان، در ژوهـنـسـبـورگ بـه             
سمت دفتر نخست وزيري و وزارت راه       
و ترابري و در دوربان بسمت شهرداري       

 .صورت خواهد گرفت
رهبران کارگري معتقدند کـه ايـن        
بزرگترين اعتراض در کشور آفـريـقـاي        

 .جنوبي در سالهاي اخير خواهد بود
 

اعتراض کارگران : آلمان
 سراسر کشور را فرا گرفت

به گزارش يورونيوز تـظـاهـرات و          
اعتصـاب کـارگـران بـخـش خـدمـات              

 مـارس بـه       ٧دولتي روز چهـارشـنـبـه         
ايـن  .   سراسـر آلـمـان گسـتـرش يـافـت             

اعتصاب با فراخوان وردي، به عـنـوان    
بزرگتريـن اتـحـاديـه کـارگـران بـخـش               

ها   گزارش.   دولتي آلمان برپا شده است    
حاکي است که اعتصـاب کـارگـران و           
کارمندان خـدمـات دولـتـي در شـرق             
ايالت بادن بورگ و نيـز ايـالـت نـورت             

. رايـن وسـت فـالـن چشـمـگـيـر اســت                
فراخوان به اعتصاب و تظاهرات پـس       
از آن صورت گـرفـت کـه نـمـايـنـدگـان              
وردي هفته گذشته با مقامات دولت،      

نـتـيـجـه را پشـت سـر                مذاکراتـي بـي    
کارگران خواستـار افـزايـش       .   گذاشتند

هـا يـا        شش و نيم درصـدي دسـتـمـزد          
 يـورو بـه      ٢٠٠حداقل افزايش ماهانه    
يـکـي از     .   انـد    ميزان درآمـدشـان شـده      

آري، :   " گويـد   کارگران در شهر کلن مي    
ما خشمگينيم چرا که هـمـيـشـه کـار             
ميکنيم و اکنون هـم مـجـبـوريـم کـه               
بيشتر و با تعداد هـمـکـاران کـمـتـري              
کار کـنـيـم بـنـابـرايـن پـول بـيـشـتـري                    

کـارگـر ديـگـري کـه در            . "   خواهيم  مي
: تظاهرات شرکت کرده است ميگويـد     

کســانــي کــه کــار مــيــکــنــنــد پــولــي          " 
دريافت نميکنند اما آنـهـايـي کـه در             
راس قرار دارند، همه پولها را به جيب        

مـن مـخـالـف ايـن مسـالـه              .   ميزننـد 
 ".هستم

رود که اين اعتـصـاب        احتمال مي 
 .تا پايان هفته به طول انجامد

 
هشدار کارگران به : آلمان
تمام هفته اعتصاب : دولت

 کنيم مي
ــيــوز در پــي                ــورون ــه گــزارش ي ب

 هـزار تـن از         ١٠اعتصاب نزديک بـه      
کارگران و کارمندان مشـاغـل بـخـش          

 مارس در سـه    ٥عمومي روز دوشنبه  
ايالت آلمان، اعتراضات كـارگـري بـه          

. ديگر نقاط ايـن کشـور کشـيـده شـد             
هاي کارگري در آلمان هشـدار         اتحاديه

اند که اعتصاب و تظاهرات تـمـام       داده
آنـان  .   هفته به طول خواهـد انـجـامـيـد        

هدف از اين اعتراض را افزايش شـش         

و نيم درصدي دستمـزد يـا دسـت کـم              
 يورو بـه حـقـوق         ٢٠٠افزايش ماهانه   

نزديک به دو ميلـيـون کـارگـر عـنـوان              
يــکــي از کــارگــران       .   کــرده کــرده انــد     

کارفرمايان همـواره بـه مـا        :   " ميگويد
. از بــحــران اقــتــصــادي مــيــگــويــنــد          

کارمندان متـاهـلـي هسـتـنـد کـه دو               
فــرزنــد دارنــد و مــجــبــورنــد پــس از             

 يـورو در      ١٤٠٠پرداخت ماليات بـا      
اين غيرقابل تحمـل    .   ماه زندگي کنند  

حـتـي اگـر      :   " وي تصـريـح کـرد      . "   است
بحران هم باشد ما همـچـنـان در حـال             
پــرداخــت مــالــيــات بــر درآمــد قــابــل          

پـس چـه وقـت بـايـد            .   توجهي هستيم 
" خواهان دسـتـمـزد بـيـشـتـر بـاشـيـم؟                

معترض ديگري در شهـر هـامـبـورگ          
خيلي ناراحت کننـده اسـت       :   " ميگويد

. که آنها هيچ پيشنهادي به ما ندادنـد       
گويند کـه مـطـالـبـات شـمـا               تنها مي 

بســيــار زيــاد اســت و مــا مــذاکــره                
هانس پـتـر فـردريـش،       . "   نخواهيم کرد 

وزيــر کشــور آلــمــان هــفــتــه گــذشــتــه           
هـاي کـارگـري را           مذاکراه با اتحـاديـه    

ســخــت تــوصــيــف کــرد و گــفــت کــه             
مطالبات کارگران بر اساس واقـعـيـت       

توماس بول، نماينـده مـذاکـره      .  نيست
کننده از سوي شهرداريها نـيـز گـفـتـه             

 مـيـلـيـارد       ١٢٩است کـه بـا بـدهـي            
يورويي، دولتهاي ايالتي با بيشـتـريـن        

وي بـر ايـن       .   انـد    کمبـود رو بـرو شـده         
ــتــيــجــه گــرفــتــه اســت کــه                اســاس ن

هاي کارگري تحقـق      مطالبات اتحاديه 
  .پذير نيست

برگرفته از كارگر كمونيسـت شـمـاره         ( 
٢٠٠( 
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 : تهران 
چهارشنبه سوري در تـهـران گسـتـرده           

واقعا روز اعـتـراض گسـتـرده و            .   بود
زن و مـرد ،        .   هزاران نفره مـردم بـود       

دختر و پسر در خـيـابـان بـودنـد و بـا                 
مـن  .   نيروي انتظامي درگير ميشدنـد    

از بهبـودي گـزارش مـيـدهـم و درود               
ميگويم به اين مردم و از همه تشـكـر          
ميكنم كه در برابر رژيم تـا بـه دنـدان             
مسلح چنين گسترده به اعتراض بلند      

اينكه مردم چـنـيـن فـراوان بـه            .   شدند
خيابان آمدند، مسـالـه فـقـط شـادي             

وگـرنـه يـك بـوتـه آتـش             .   كردن نـبـود    
ميزدند و از رويش ميپريـدنـد، مـردم          

گــرســنــه انــد،   .   بــيــكــارنــد.   درد دارنــد  
مــعــتــاد دارنــد بــراي هــمــيــن بــراي             

فـقـط   .   اعتـراض بـه خـيـابـان آمـدنـد             
بهبودي نبـود، رودكـي، آذربـايـجـان،           
تهران پارس و خيلـي مـحـالت وضـع            

حتي در جاهايي مثـل     .   همينطور بود 
نارمك و تهران پارس و شهـرك غـرب          
و فلكه آريا شهـر جـوانـان بـر اوضـاع               

احـمـد رادان مـعـاون         .     مسلط بودنـد  
نيروي انتظامي رسما اعالم کـرد كـه           
تهران خـلـوت بـوده و خـبـري نـبـوده                  

اما صداي ترقه و شـعلـه آتـش           .   است
در مـجـيـديـه مـردم        .   همه جا برپا بود   

در .   يك كيوسك پليس را آتـش زدنـد          
خيـابـان پـيـروزي يـك پـرايـد نـيـروي                  

خيـلـي جـاهـا       .   انتظامي را آتش زدند   
تـوي  .   سطل آشغال هـا را آتـش زدنـد           

خيابان صداي موزيك را بلند كـردنـد          
. و دختر و پسر جشن و شادي كـردنـد          
. اطراف تهران هم وضع همينطور بـود    

در شـهـريـار، ورامـيـن، اسـالم شـهـر                
دوستان من بودند و مـيـگـفـتـنـد كـه               

  .چگونه با نيروي پليس درگير شدند
 :كرمانشاه

 رژيم اسالمـي در طـي هـفـتـه هـاي                
اخير تمام ارگان ها و رسانه هايـش را      
در اختيار گرفت تا چهارشنبه سـوري        
بي خطري را پشت سـر بـگـذارد و بـا               
توجه به اطالعيه ها و بـيـانـيـه هـاي               
کاربدستان و مفت خوران حـکـومـتـي         
مــي شــد ايــن رعــب و وحشــت را                 

امـروز عصـر حـوالـي         . مالحظـه کـرد    
 تمام خيابان هاي اصـلـي و          ۴ساعت  

ــه دســت                مــکــان هــاي عــمــومــي ب
نيروهاي نظامـي سـرکـوبـگـر اشـغـال             
شده بود بطوري که بـه هـيـچ عـنـوان               
اجازه ي عبور و مرور به هيچ جنبنـده         

درب ورودي پــارک     .   اي نــمــي دادنــد     
شرقي که يکي از پـارک هـاي اصـلـي             

کرمانشاه و هر ساله محل تجمع عده        
 ٦ي زيادي از مردم بوده را از ساعت          

بسته و عمال حکومت نظامي اعـالم        
امـا زهـي     !   نشده رابه عمل گذاشتـنـد     

هيچ حکومت مستبـد و      .   خيال باطل 
ديکتاتوري در طول تاريخ نـتـوانسـتـه         
! جلوي اراده ي مـردمـي را بـگـيـرد                

 دسـتـه    ۷مردم انقالبي حوالي ساعت     
 ٦دسته و گروه گروه خود را به خيابان         

ميدان مرکزي رسانده و کـمـتـر        _ بهمن
 نـفـره     ٥٠٠ ساعـت جـمـعـيـتـي            ١از  

و تا حوالي نه و   .   ميدان را اشغال کرد   
نيم شب ميدان را با بـرپـايـي شـعـر و               
سرود و رقص و پايکوبي در اخـتـيـار            
داشتند که با حمله ي سازمان يـافـتـه          

. ي نيروهاي سرکوبگر مـواجـه شـدنـد        
با اين وجود مردم عقب ننشسته و بـا          

و "   مـرگ بـر ديـکـتـاتـور          " شعار هاي    
و ترقه و فشفشـه     "   مرگ بر خامنه اي   " 

تـا  .   پاسخ حمله سرکوبگران را دادنـد       
 شب شعار دادن و       ١١حوالي ساعت   

درگيـري و درگـيـري مـيـان مـردم و                 
زيـبـا تـريـن       .   مرتجعان ادامـه داشـت     

صحنه اي کـه بـا آن مـواجـهـه شـدم                  
فرياد جواناني بود که ميگفتند عقـب   
ننشينيد اين جنگ مردم و حکـومـت        
است، متاسـفـانـه تـعـداد زيـادي هـم               
دستگير شدنـد کـه آمـار دقـيـقـي از                

   !دستگير شدگان ندارم
 : مشهد

جمعيت در خيابان هـاي شـهـر مـوج             
. جوانان آتش روشن ميـكـردنـد      .   ميزد

موزيك پخش ميـكـردنـد و دخـتـر و              
وقتي نيـروهـاي   .  پسر شادي ميكردند 

انتظامي نزديك ميشدنـد بـا پـرتـاب           
. فشفشه و ترقه آنها را دور ميكـردنـد        

محـالت رضـا شـهـر و هـاشـيـمـه و                   
در درگـيـري     .   طرقبه خيلي شلوغ بـود    

با نـيـروهـاي سـركـوبـگـر تـعـدادي از                 
جوانان شـعـار     .   جوانان دستگير شدند  

مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خـامـنـه        
نـيـروي انـتـظـامـي هـم            .   اي ميدادنـد  

. ديوانه وار با بـاتـوم حـملـه مـيـكـرد               
ماشين ها بوق ميزدند و چـراغـهـا را           

نيروهاي انتظامـي   .   روشن کرده بودند  
هرجا توانستند پـالك مـاشـيـنـهـا را              

نـهـارا شـنـاسـايـي         آ ميكندند تا بعدا     
اعــتــراض و شــعــاردادن در         .   کــنــنــد 

 .خيابانهاي متعددي ادامه داشت
جمعيت زيادي بيـرون آمـده       :   آمل

گارد ويژه با كاله خود و هـيـبـت           .   بود
زياد بيروي آمده بودند كه مردم را بـه          

امـا جـوانـهـا كـار          .   وحشت بينـدازنـد   

فشفشـه هـا را       .   خودشان را ميكردند  
و .   مقابل پاي آنان پرتاب مـيـكـردنـد         

. اعتـنـايـي بـه وجـودشـان نـداشـتـنـد                
  .خيابانها خيلي شلوغ بود

 : سنندج 
مردم سنـنـدج مـامـوران رژيـم را در               
شب چهـارشـنـبـه سـوري گـوشـمـالـي               

بــنــا بــه اطــالعــيــه کــمــيــتــه           .   دادنــد
کردستان حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
بعد از ظهر سه شنـبـه بـه مـنـاسـبـت                
شب چهارشنبه سوري مـردم و بـويـژه           
جوانان سنندج وسيعا به خـيـابـان هـا            
ريختند و عليرغـم حضـور سـنـگـيـن             
نيروهاي رژيم کنترل بـرخـي مـحـالت          
را بدست گرفتند، آتش روشـن کـردنـد        

 مـامـوران سـرکـوب         .و شادي کـردنـد    
رژيم امروز براي جلوگيري از مـراسـم         
چهارشنـبـه سـوري، فضـاي شـهـر را               
پليسي کردند و در نـقـاط مـخـتـلـف               

عـلـيـرغـم ايـن از          .  شهر مستقر شدند 
ساعت پنج عصر تا ساعت هشـت و          
نيم شب، مردم و جوانان خيابـانـهـا را         
در کنترل خـود گـرفـتـنـد و بـه سـوي                  
ماموران رژيم نـارنـجـکـهـاي دسـتـي             

 ۲۵در کــمــربــنــدي      .   پــرتــاب کــردنــد   
شهريور تعداد جوانان و مردم بسـيـار         

به همان ميزان نـيـز حضـور         .   زياد بود 
هـنـگـام    .   گاردهاي ويژه هم زيـاد بـود       

رژه موتورسواران گارد ويـژه، جـوانـان         
با نارنجکهاي دستي بـه آنـهـا حـملـه              

جوانان با  .   کردند و درگيري شروع شد    
نارنجک، ترقه ، چوب و سنگ مقابـل        
ماموران ايسـتـادنـد و مـامـوران بـا               

در .   باطوم به مردم حـملـه مـيـکـردنـد           
چند محله ماموران تـوسـط جـوانـان           
مــحــالت حســابــي گــوشــمــالــي داده         

 ،مـردم و جـوانـان بـا سـنـگ              .   شدنـد 
 آجر و تـرقـه و نـارنـجـك هـاي                ،چوب

دستي  نيروهاي تا دندان مسلح رژيـم        
را بارها بـه عـقـب رانـده و بـيـش از                    
بيست بار حـملـه وحشـيـانـه آنـهـا را                 
شکست دادند و تعدادي از مـامـوران        
را زخمي و شيشه هاي چنـد مـاشـيـن           

خـيـابـانـهـاي شـهـر          .   آنها را شکستند  
سنندج براي چندين ساعت در دسـت         
مردم بود و نـيـروهـاي رژيـم قـادر بـه                

در درگـيـري هـاي       .   کنترل آنها نبودند  
امروز چـنـد نـفـر از جـوانـان تـوسـط                  
سرکوبگران دستگير شدند که در حـال      
حاضر خبري از تعداد دقيق و مـحـل           

 *.نگهداري انها در دست نيست
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 کاظم نیکخواه: سردبیر
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

ذر چهارشـنـبـه    آ کيان    : انترناسيونال
سوري امسال در شهرهاي مختـلـفـي        
درگيري و تظاهرات بود و شعـارهـاي        

اگـر  .   زيادي عليه حکومت داده شـد       
ــداري                مــمــکــن اســت اول يــک مــق

نچه در چـهـارشـنـبـه سـوري         آدرمورد  
گــذشــت تــوضــيــح دهــيــد و ايــنــکــه          
 ارزيابي شما در اين مورد چيست؟

 
صحبتم را ميخواهـم بـه     :     کيان آذر 

اين صورت آغاز کنم که مـردم ايـران          
 را با پيام مجددي کـه بـراي          ۹۰سال  

جــمــهــوري ارســال کــردنــد بــه پــايــان          
ميرسانند و به نوعي مهـر خـودشـان          

و آن پـيـام       .    زدند ۹۰را به پايان سال     
جــمــهــوري   .   بســيــار روشــن اســت         

اسالمي زائده و انگل مـرگـبـاريسـت         
براي جامعه ايران که هيچ سنخـيـتـي         
از نظر اجتماعي، فرهنگي، سيـاسـي       
و اقتصادي بـا مـردم ايـران نـدارد و               
مردم بـار ديـگـر بـه ايـن حـکـومـت                  
اعالم کردند که کارنيمه تمامشان را       
تــمــام خــواهــنــد کــرد و حــکــومــت             

و .   اسالمي را سـرنـگـون مـيـکـنـنـد              
نشان دادند که نه تـنـهـا از خـواسـتـه               
هايشـان کـوتـاه نـيـامـده انـد بـلـکـه                   

چهارشنبـه  .   مصمم تر از قبل هستند    
سوري امسال تقابل مردمي بـود کـه         
ميخواهند در شادي و رفـاه و مـثـل           

 زنـدگـي کـنـنـد و بـا               ۲۱انسان قرن   
قوانين و ذات حکومت اسالمـي کـه         
حجاب و استثمار است و نابـرابـري و        
توهين به زن و کـودک و جـوان و در                
يــک کــلــمــه انســان اســت، تضــادي             

از سـالـهـاي ابـتـدايـي           .   بنيادي دارند 
روي کار آمـدن جـمـهـوري اسـالمـي              
چهارشنبه سوري تبديل به مناسبتي      
شد که مردم برعليه حکومـت غـم و           

به خيابانها  .   عزا بيايند وشادي کنند   
بيايند و صف جداسازي جـنـسـيـتـي            
رابشکنند و حجابهاي اجباريشـان را       

اما بعد از انـقـالب سـال          .   پرت کنند 
 ما شاهد سياسي تـر شـدن ايـن             ۸۸

مناسبت شده ايم و همانطـور کـه در           
 ســال گــذشــتــه شــاهــد بــوديــم کــه           ۲

و "   مـرگ بـر خـامـنـه اي           " شعارهاي   
در شــهــرهــاي   "   مـرگ بــرديـکــتــاتــور    " 

 امسـال هـم       ،ايران فرياد زده ميشود   
 شـعـار     ۲به همين صورت بود و اين        

در صــدر اخــبــار مــربــوط بــه ايــن               
بعـالوه درگـيـريـهـاي        .   مناسبت است 

. وسيع بين مردم و نيروهاي سرکـوب      
در اين مناسبت جوانان اعم از زنـان          
و مردان جوان در صف مقدم بودند و        
سران حـکـومـت را، از مـجـتـهـديـن                
کپکزده اش که در مـقـابلـه بـا مـردم              

 تا خود خامنه اي کـه        ،فتوا ميدهند 
سرکرده اين اوبـاش اسـت تـا نـيـروي              
سرکوبش را به مصاف طـلـبـيـدنـد و             
يک نه محکم به جـمـهـوري اسـالمـي           

 را بـراي ايـن       ۹۰گفتند و پرونده سال     
جـنـبـش خـالـصـي         .   حکومت بستند 

فرهنگي و خالصي از نظام استثـمـار        
و استبداد گوشه اي از قدرت و زنـده           
بــودنــش را نشــان داد، بــا کــنــتــرل              
محالت و شهرها و هيچـکـاره بـودن          
جمهوري اسالمي، قدرت خـودش را        

 . به رخ کشيد
 

 همانـطـور کـه اشـاره         : انترناسيونال
کرديـد جـوانـان نـيـروي اصـلـي ايـن                 
حرکت بودند که در واقع يـک حـرکـت           
در ادامه کل جـنـبـش و حـرکـتـهـاي                

فـکـر   .   سرنگوني طـلـبـي مـردم بـود           
ميکنيد چگونه اين فضـا مـيـتـوانـد           

 .ادامه پيدا کند و گسترش يابد
 

بــنــظــر مــن جــنــبــش        :     کــيــان آذر   
سرنگوني نسبت به قبل راديکـالـتـر،        
عميق تر و وسيعترشده و اين جنبـش        
بدنبال کانالها و مکانيـزهـايـي بـراي          
ــهـــوري               ــمـ ــه جـ ــجـــدد بـ ــه مـ ــملـ حـ

و اين تصويـري کـه مـا          .   اسالميست
در چهارشنبه سوري ديديم روزنـه اي         
بود که به ما فضاي درونـي جـامـعـه          

مــا بــايــد   .   ايــران را نشــان مــيــدهــد       
اتــفــاقــات ايــن مــنــاســبــت را کــنــار          
اعتراض و اعـتـصـابـات کـارگـران و             
معلمان قرار دهيم، کنار اعتراضـات      

جــمــهــوري .   دانشــجــويــان قــراردهــيــم   
اســالمــي ســعــي کــرده بــا افــزايــش            
فشارهاي سياسي و اجتماعي نـفـس        
فعالين سياسي و مردم مـعـتـرض را          

از آنطرف وضعيت وحشتناک    .   بگيرد
اقــتــصــادي کــه مــردم هــيــچــگــونــه          
امنيتي ندارند و شيرازه زندگي مردم      
در حال از هم پاشـيـده شـدن اسـت و               
مردم با چنگ و دندان از زندگـيـشـان          

مـا بـايـد هـمـه ايـن             .   دفاع ميکننـد  
شرايط را کنار هم بگذاريم تا بتوانيم       

سال .   جواب واقعي به سوالتان بدهيم    
 بطور منطقي از طرف جمـهـوري        ۹۱

اسالمي ادامه سـال نـود وسـالـهـاي             
اما از طرف مـردم      .   قبلي خواهد بود  

ــان و               زحــمــتــکــش، از طــرف جــوان
دانشجويان به شکل ديگـري خـواهـد         
بود و آنهم پايان دادن به اين کـابـوس           

مـردم در بـطـن جـامـعـه             .   سي سـالـه   
. دارند خودشان را سازمان ميـدهـنـد       
. دارند خودشان را متشکل ميکنـنـد      

بنظر من بـايـد حـول مـنـاسـبـتـهـاي                 
شناخته شده و نيز روزهايي که هم بـر   
ما مشخص نيست از هـر فـرصـتـي            

بـايـد   .   براي اعتـراض اسـتـفـاده کـرد          
دانشگاه ها، کارخانجـات، مـدارس،       
وکال خيابانهـا و سـطـح شـهـرهـا را                 

کرد بايد با حضـور تـوده اي         "   اشغال" 
بخشـهـاي مـخـتـلـف مـردم، فضـاي               
جامعه را به فاز اعـتـراضـات روزانـه           
برد و اين مسئله احـتـيـاج بـه کـلـيـد                
خوردن دارد که از يک بخش جـامـعـه       
و حول يـک مسـئلـه احـتـمـاال شـروع                

مــحــورهــايــي کــه بــنــظــرم     .   مــيــشــود
ميتواند در براه افـتـادن اعـتـراضـات          
روزانه  تعيين کنـنـده بـاشـد اوضـاع              
اقتصادي فجيعي ست که روز به روز        

مــحــور بــعــدي   .   بــدتــر هــم مــيــشــود     
. ميتواند زنـدانـيـان سـيـاسـي بـاشـد              

محور بعدي که ميتوانم به آن اشـاره          
کنم دانشگاه ها و محالت اسـت کـه          
جوانان ميتواننـد نـقـش مـوثـري در             
رويارويي با نيروي سرکوب حکومـت      

بـايـد دانشـگـاه هـا و            .   داشته باشنـد  
. خود در آوريـم "   اشغال" محالت را به  

بهرحال ميخواهم به اين اشـاره کـنـم           
بايد از اين کانالها و محورها کـه بـه           
بخشي از آن اشاره کردم مجـددا وارد     
اعتـراضـات تـوده اي روزانـه و فـاز                
انقالبي علـيـه حـکـومـت شـويـم کـه                
نتيجه آن به گور سپردن اين حکومت       

 .قرون وسطايي شود
 

 *با تشکر از شما: انترناسيونال

  
 چهارشنبه سوري با شعار مرگ بر ديکتاتور

 ذر دبير سازمان جوانان کمونيست  آگفتگو با کيان 

عكس هايي از چهارشنبه سوري  امسال در تهران ،  
...كرمانشاه، مشهد، سنندج و  

 


