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تا يک قرن پـيـش کـه عـلـم زمـيـن                
شـنــاسـي بـه مـعــنـاي امـروزي آن                
وجود نداشت، تحوالت دروني کره 
خــاکــي نــاشــنــاخــتــه بــود و بــروز             
ناگهانـي ايـن تـحـوالت در سـطـح               
زمين که بـيـشـتـر بصـورت زلـزـلـه             
نمودار مي شد، همراه با وحشـتـي     
عظيم و پرسش هاي بيشمار همراه 

در مقابل پـيـشـرفـت عـلـم و             .  بود
دانش بشـري کـه تـالش مـي کـرد              
پاسخي براي اين پرسـش هـا پـيـدا         
کند و انسان را در مقـابـل سـوانـح       
طبيعي محافظت نمايد، مذهب و 
قدرت گسترده آن تـالش مـي کـرد        
تا عجز خود در پاسخگوي به ايـن    
پــرســش هــا را در اليــه اي از                       
خرافات و اسرار ماوراء الـطـبـيـعـه      
بپيچاند و پايه هاي قدرت خود را   
بر جهل و نـاتـوانـي خـود اسـتـوار               

اما پيشرفت سـريـع تـمـدن و         .  کند
دانش بشر در دهه هاي اخـيـر ايـن        
امکان را بـوجـود آورده اسـت کـه             
حتي در مـنـاطـقـي کـه اليـه هـاي              
ــن              ــري ــشــت ــي ــن دســتــخــوش ب زمــي

تغـيـيـرات هسـتـنـد و خـطـر بـروز                  
زمــيــن لــرزه هــاي شــديــد در ايــن             
مناطق بسيار زياد اسـت، مـيـزان        

بيش .  صدمات را به حداقل رساند
از نيم قرن است که با اسـتـفـاده از        
تــکــنــولــوژي نــويــن در صــنــعــت            
ساختمان و شـهـرسـازي مـي تـوان            
حتي شهرهايي بـا جـمـعـيـت چـنـد            
ميليون را در مقابل زلزله هاي بـا    

ريشــتــر هــم      ۷شـدت بــيــشــتــر از         
در کشورهايي . مصون نگاه داشت

نـظــيــر ژاپــن و يــا در بــعــضــي از                
شهرهاي آمريکا از اين تکنولوژي 

 . بخوبي استفاده شده است
ــده                ــديـ ــران پـ ــه در ايـ ــلـ زلـــزـ

بخـش  هـاي       .  ناشناخته اي نيست
بزرگي از کشـور روي خـط زلـزـلـه              
قرار داشته و کمتر کسي اسـت کـه     
در طول زندگي خـود چـنـد زلـزـلـه             
کوچک و بـزرگ را تـجـربـه نـکـرده             

در نيم قرن اخـيـر در نـقـاط           .  باشد
مختلف ايران دهها هزار نـفـر جـان      
خود را براثر زلـزـلـه از دسـت داده           
اند و صدها هـزار نـفـر مـجـروح و            

زلزله در بوئيـن  .  بيخانمان شده اند
زهرا، کـاخـک، بـيـرجـنـد، طـبـس،               
اردبيل، رودبار و بم نمونه هايي از 
فجايع بزرگ انسـانـي هسـتـنـد کـه           
بسادگي مي شد ميزان تـلـفـات و        
صدمات آن را چندين برابر کاهـش  

رژيمهاي حاکـم در ايـران چـه          .  داد
پهلوي ها و چه جمهوري اسـالمـي     
نشان داده اند که عليرغم ثروتهاي 

 دايناسور ھا و زلزله

 بھروز مھرآبادی

زلزـلـه روز شـنـبـه در            :   انترناسيونال
آذربايجـان صـدهـا روسـتـا را ويـران               
کرد و تعداد زيادي کشته و مـجـروح   

امــا از هــمـان لــحـظـات اول            .  شـدنـد  
جمهوري اسالمي سعي در سکوت و 

پنهان داشتـن ابـعـاد فـاجـعـه زلـزـلـه                
داشت، مـقـامـات رژيـم در مـقـابـل                
مصيبتي که بسـر هـزاران نـفـر وارد             
آمده بود، بي اعتنائي کردند و حتي 
رسانه هـاي رژيـم سـعـي کـردنـد کـه                  

کشته و مجروح شدن هـزاران نـفـر را        
شـمـا دلـيـل       .  کم اهميت جلوه دهـنـد  

اين سياسـت جـمـهـوري اسـالمـي را             
 چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 

 مشکل کل حکومت است
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بــرکــنــاري ژنــرال طــنــطــاوي رئــيــس          
شوراي نظامي مصر که در واقع بعد 
از سرنگوني مـبـارک زمـام امـور را           

رسما در مصر در دست گرفتـه بـود،     
يک اقدام مهم از جانـب مـرسـي بـود         
که توجه زيادي را نه فقـط در مصـر       
بلکه در سطح جهـان بـه خـود جـلـب            

اوت مــرسـي رئـيــس          ۱۲روز   .  کـرد 

جمهور جديد مصـر مـحـمـد حسـيـن           
طنطـاوي رئـيـس شـوراي نـظـامـيـان               
مصر و وزير دفـاع و سـامـي عـنـان              

 افول طنطاوی و آينده مصر 

 ۸ادامه صفحه  

 کاظم نيکخواه



در يــک کــالم     :  اصـغـر کـريــمـي      
دليل اين سياست ناشي از مـاهـيـت    
ضدمـردمـي رژيـم و تـرسـش از بـه                 
حرکت درآمـدن امـواج انسـانـي در             

صدا و سيماي رژيـم تـا       .  کشور بود
ده سـاعـت پـس از زلـزـلـه مشـغـول                 
پــخــش صــحــنــه هــاي عــزاداري و              

سـر و    .  برنامه هاي يوميه خود بـود 
صداها درآمد گفتند خـبـر نـداشـتـه          

ايـنـرا از     .  ما هم حرفـي نـداريـم     !  اند
مسـئــولـيــن صــدا و سـيــمـاي رژيــم              

در ايـن صـورت روشـن          .  ميپذيـريـم  
ــم،                  ــســتــم حــاک ــه کــل ســي اســت ک
خـبــرگــزاري هــايــش، مشـغلــه هــاي          
مقاماتش، کار ارگانهـايـش، شـغـل       
نمايندگان مجلسش، طوري ساختـه  
و پرداختـه شـده کـه بـا مـعـضـالت                
مردم، درد و رنـج مـردم، کـمـک بـه            
آنها و در يک کالم با مردم بـيـگـانـه       

يــعــنــي مشــکــل در ضــعــف         .  اســت
خبررساني نيست، در مـديـريـت بـد         
نيست، در سفر احمدي نژاد به مکـه  
و غيره نيسـت، در ايـنـکـه رهـبـران             
جمهوري اسالمي فورا به مردم پيام 
ندادند و به مـنـطـقـه سـفـر نـکـردنـد              

 . مشکل کل حکومت است. نيست
اما سـکـوت دولـت و صـدا و               
سيما در حالي که مردم در زيـر آوار    
جـان مــيـدادنــد و بسـتــگـانشــان بــا              
کمترين امـکـانـات در تـالش بـراي            
نجـات آنـهـا بـودنـد، دلـيـل بسـيـار                  

ميـدانسـتـنـد کـه اگـر           . روشني دارد
قبل از اينـکـه ارگـانـهـاي امـنـيـتـي              
شان را به منطقه اعزام کنند، مـردم  
با خبر شوند در ابـعـاد وسـيـعـي بـه           
منطقه ميروند و کنـتـرل اوضـاع از        

پـنـهـان    .  دست حکومت در مـيـرود      

نگهداشتن ابعاد فاجعه و عدم قبول 
کمک هاي بين الـمـلـلـي نـيـز دلـيـل               

مردم بيـشـتـر    .  اصلي اش همين بود
تــحــت تــاثــيــر قــرار مــيــگــرفــتــنــد،          
ســريــعــتــر و وســيــعــتــر بــه حــرکــت             
درميامدند و ايـن چـيـزي اسـت کـه            

عـلـيـرغـم     .  حکـومـت نـمـيـخـواسـت         
رفتارهاي ضدانساني رژيم، امنيتي 
کــردن مـــنــطـــقــه و تـــالش بـــراي                 
ــري از حضــور مــردم در                  ــي ــوگ ــل ج
مـنـطـقـه، شـاهـد جـنـبـش و جــوش                  
وسـيـع مـردم، تشـکـيـل سـتـادهـاي                
مختلف کمک رساني و صـف هـاي         
طويل مـردم بـراي دادن خـون و يـا               
انبوه ماشين هائي که در جاده هـاي  
منطقه تصاويرشان منعکـس شـده،     
و يا چند مـيـلـيـون اس هـم اس در                

. همـدردي بـا زلـزـلـه زدگـان بـوديـم                
حتي رسانه هاي رژيم هم نتوانستند 
اين صحبت بازماندگـان زلـزـلـه کـه          
فقط کمک هاي مردمي در روز اول     
زلزله و همانطور روزهاي بعـد از آن      

. به داد آنها رسيده را کتمـان کـنـنـد      
ميتوان تصـور کـرد کـه اگـر مـانـع               
حکومت و امنيتي کردن فضا نبود 
اين حمايت ها، هـمـبـسـتـگـي هـا و            
روابط انساني و الجرم سـيـاسـي کـه       
در مـيــان مــردم سـراســر کشــور بــا              
قربانيان اين فاجعه شکل ميگـرفـت   

 . چه ابعادي بخود ميگرفت
 

صدها نفر و بنا :   انترناسيونال
به برخي گزارشات حداقل هزار نـفـر     
کشته شده و چند هزار نفر مـجـروح     

 ٢٠و مصدوم شده انـد و بـيـش از              
معـمـوال   . هزار خانه ويران شده است

زلزله اي با اين شدت در بسيـاري از    
کشورهاي جـهـان صـدمـات بسـيـار           

چـرا در    .  کمتري به مـردم مـي زنـد         
ايران آمار تلفات دهها برابر بيشـتـر   

 از ساير نقاط جهان است؟
روشن اسـت کـه       :  اصغر کريمي

دليل تلفات باال قبل از هـرچـيـز بـه         
کيفيت خانه هاي مـردم و کـيـفـيـت          
خانه ها مستقيما بـه درآمـد مـردم          

فقري کـه رژيـم در       .  مربوط ميشود

طول حاکميتش به کارگران و مـردم    
زحــمــتــکــش تــحــمــيــل کــرده اجــازه          
مسکن سازي مدرن و مستحکـم را    

دلــيــل دوم    .  بــه مــردم نــداده اســت        
مربوط به اقدامـات بـعـد از زلـزـلـه             
است که بدرجاتي در پاسخ به سـوال    

رژيم نـه خـودش       .  قبل توضيح دادم
به داد مردم رسيـد و نـه اجـازه داد            

گروههاي امدادي . مردم کمک کنند
که از طرف دولت در منطقه حـاضـر   
شدند اساسا صبح روز دوم و آنـهـم           
نه در همه روستاها بلکه در بـرخـي       

عصر روز شنبه فرصـت  .  از آنها بود
زيادي داشتند اما کاري نـکـردنـد و      
مسئولين دولتي در منطقه گفـتـنـد    
مــنــتــظــر دســتــور رئــيــس جــمــهــور          
هستند، شب آنروز گـفـتـنـد تـاريـک           
است و کـاري از دسـتـمـان سـاخـتـه                
نيست، عصر يکشنبه هم خيـالشـان   
را راحت کردند گـفـتـنـد کسـي زيـر             
آوار نيست و کار گـروه هـاي امـداد        
پايان يافته است چيزي کـه تـعـجـب         
همگان حتي در کشورهاي اروپـائـي   

باز اين مـردم بـودنـد      .  را برانگيخت
که تا سه روز بعد هـمـچـنـان بـرخـي           
عزيزانشان را با کمترين امـکـانـات      

ــد                ــيــرون آوردن ــر آوار ب . زنــده از زي
بيمارستاني در اين مـنـطـقـه نـبـود،         
رژيم به گفته بـرخـي از مسـئـولـيـن             
دولتي حتي چادر و غـذاي کـافـي و        
بموقع نـتـوانسـت بـه چـنـد ده هـزار                
زلزله زده برساند و يا امنيت آنها را 
در مقابل حـيـوانـات وحشـي حـفـظ           

طبيعي است با وجـود چـنـيـن         . کند
. رژيمي آمـار تـلـفـات بـاال مـيـرود               

زلزله هاي قوي تر از اين در ژاپـن و    
. آمــريــکــا تــلــفــاتــي نــداشــتــه اســت         

اينهمه دربـدري و آوارگـي و خـانـه                
خرابي و ايـنـهـمـه درد و زجـر بـراي               

 . توده هاي وسيع مردم نداشته است
بنظر من زلزله در آذربـايـجـان        
شرقي يکبار ديگر بيگانگي کـامـل   
اين رژيم با مردم و ترسش از مـردم      

 . را بخوبي عيان کرد
 

ساعت پس  ٢٤:   انترناسيونال

از بروز زلزله مقـامـات رژيـم اعـالم         
کردند که عمليـات تـجـسـس پـايـان           

ايــن خــبــر در ســايــر         .  يــافــتــه اســت   
. کشورهاي جهان موجب تعجب شد

مــعــمــوال عــمــلــيــات آواربــرداري و          
جستجو در مناطق زلزله زده که بـه    
اين ميزان خرابي داشته اند، حداقـل  

بـر اسـاس     .  تا يک هفته ادامـه دارد     
گزارشات انتشار يافته سه روز بـعـد     
وقــوع زلــزــلــه افــرادي از زيــر آوار               

ــد          ــردن ــيــدا ک ــجــات پ جــمــهــوري   .  ن
اسالمي چرا چنين عجوالنه تصميم 

 به توقف عمليات جستجو کرد؟

هـمـانـطـور کـه        :  اصغر کـريـمـي   
توضيح دادم رژيم نميخواست هـيـچ   
دريچه اي بطرف کمک هاي مردمـي  
و ايجاد روابط انسـانـي بـيـن مـردم            

سکوت اوليه صـدا و      .  شکل بگيرد
سيما، پنهان کردن ابعـاد فـاجـعـه و         
اعــالم فــوري عــمــلــيــات تــجــســس           
هدفش اين بـود کـه ايـن دريـچـه را                
فورا ببندد و خيـال مـردم را راحـت          

که همه چيز به خير و خـوشـي       !  کند
تمام شده است و آب سـردي بـر تـب        

امـا  .  داغ انساندوستي مردم بـريـزد    
بنـظـر مـن ايـن سـيـاسـت شـکـسـت                   

هرچند ابعاد کمک رسـانـي و     .  خورد
به حرکت درآمـدن مـردم را بسـيـار             
کاهش داد اما سياست سکوتش بـا  
خبررساني از طريق مـردم و رسـانـه        
هاي مردمي که حتي برخـي رسـانـه      
هاي وابسته به رژيم را هـم مـجـبـور       
به پوشش دادن خبرهـا کـرد کـامـال         
شکست خـورد بـطـوري کـه صـدا و              
سيما هم مجبور بـه عـذرخـواهـي و         
هـذيـان گـوئــي شـد و کــاروان هــاي                
همبستگي هـم از نـقـاط مـخـتـلـف              

. کشور بطرف آذربايجان بـراه افـتـاد     
هم چهره کثيف رژيـم و ارگـانـهـا و             

آيت الـه هـا و مـقـامـاتـش در ايـن                    
جريان خود را به نمايش گذاشت هـم  
چهره انساندوسـتـانـه و هـوشـيـارانـه            

اظهارات ضدانساني آيت الـه  .  مردم
ها و امام جمعه ها که گـفـتـنـد ايـن        
امتحان الهي بوده نيز فـقـط بـاعـث       
ميشـود کـه تـه مـانـده اعـتـقـادات                 
مــذهــبــي بســيــاري از مــردم بــراي            

 . هميشه بدور انداخته شود
 

ــونــال      ــاســي ــتــرن از اولــيــن     :   ان
ساعات پس از وقوع زلزله جمهوري 
اسالمي نيروهاي امنيتي، نـظـامـي    

و شبه نظامي خـود را بـه مـنـطـقـه               
رژيـم بشـدت از       .  زلزله زده فرسـتـاد  

ــي               ورود اکــيــپ هــاي کــمــک رســان
مردمي و يا بين المللي به مـنـطـقـه     
جلوگيري مي کند، دلـيـل ايـن کـار         

 رژيم چه مي تواند باشد؟ 
واقـعـيـت ايـن       :  اصغـر کـريـمـي      

است که رژيم هاي ضـد مـردمـي از        
. همه چيز ميترسند و حق هم دارنـد 

از شادي مردم، از تـجـمـعـات سـاده        
مردم، از حضور وسيع در استاديـوم  
ها تا برد و باخت تـيـم فـوتـبـال چـه           
رسد به پـس لـرزه هـاي اجـتـمـاعـي                
زلزله که بالفاصله زنـدگـي اسـفـبـار          
دهها و صدها هزار نفـر از مـردم و         
اوضاع فالکت بار و نـيـاز مـردم بـه         
نوعدوستي را مقابل چشم جـامـعـه      
قـرار مــيــدهــد و بـه جــلــو صــحــنــه               

بيشـتـريـن نـيـروي رژيـم و             .  مياورد
جابجا کردن افراد نه براي کمـک کـه     
برعکس براي امنيتي کردن منطقـه  

جـلـو   .  و کنتـرل اوضـاع صـرف شـد          
بسياري از کاروان هاي امداد مـردم  

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۲ انترناسيونال 

 مشکل کل حکومت است
 مصاحبه با اصغر کريمی درباره زلزله در آذربايجان شرقی

 ۱از صفحه 

 ۳ادامه صفحه  



گرفته شد، عده اي دستگـيـر شـدنـد و         
بعضا تالش کـردنـد لـبـاس بسـيـج بـه              
مردم انساندوست بپوشاننـد تـا کـمـک         

امـا  .  هاي مردمي را دولتي جا بـزنـنـد   
همه اينـهـا بـه افشـاي بـيـشـتـر چـهـره                   
کثيف حکومت حتي از جانـب بـرخـي      

ايــن .  بــانــدهــاي خــود حــکــومــت شــد        
مــوقــعــيــت عــمــومــي تــر جــمــهــوري           

ايـن نـکـتـه       .  اسالمي را نشان مـيـدهـد   
بسيار مـهـمـي در تصـويـر وضـعـيـت                 
رژيم، محاصره شـدن در دريـاي خشـم          

 . مردم و رابطه اش با مردم است
 

در شــهــرهــاي    :   انــتــرنــاســيــونــال  
مختـلـف ايـران گـروهـهـاي مـخـتـلـف                 
ــرف                   ــژه از طـ ــي بـــويـ امـــداد رســـانـ
ــنــرمــنــدان و                     ــان و يــا ه دانشــجــوي
ورزشکـاران و تشـکـل هـاي کـارگـري               
تشکيـل شـده، سـاعـتـهـا مـردم بـراي                 
اهداي خون در صـف مـي ايسـتـنـد و              

هزاران اتومبيل براي کمـک مسـتـقـيـم        
شـمـا   .  به مردم بـه مـنـطـقـه رفـتـه انـد              

براي کمک به زلزله زدگان چـه تـوصـيـه       
 اي به مردم داريد؟ 

عـکـس الـعـمـل        :  اصغـر کـريـمـي      
مردم بسيار زيبا و عـلـيـرغـم سـکـوت         
رسانه هـاي رژيـم و تـالش حـکـومـت               
براي جلوگيري از کمک رسـانـي مـردم،      

مـردم  .  نسبتا وسـيـع و سـراسـري بـود           
بحق به رژيم هيچ اعتـمـادي نـدارنـد و         
تالش کردند خود مسـتـقـال دسـت بـه            

انســانــدوســتــي مــردم،    .  کــاري بــزنــنــد   
احساس نزديکي عميـق بـه يـکـديـگـر           
که يک دليلش وجود دشمن مشـتـرکـي    

بــه نــام جــمــهــوري اســالمــي اســت و              
اينکه مردم ميدانند رژيم قرار نـيـسـت    
به داد مردم برسد و خـود مـردم بـايـد           
به ياري همديگر برخيـزنـد و در عـيـن           
حال با اينکار به رژيم تودهني بـزنـنـد،    
منجر بـه تـحـرک نسـبـتـا وسـيـعـي از                  

اقـدامـات مـردم را        .  جانب مـردم شـد    
. در چند سطح مـيـتـوان تـوضـيـح داد          

اقدامات مـربـوط بـه روزهـاي اول از                
اهداي خون تا کمک به نـجـات زخـمـي         
ها و کمک به تامين پـوشـاک و غـذا و          

اين اقـدامـات عـلـيـرغـم مـانـع               .  غيره
. تراشي هـاي رژيـم بـايـد ادامـه يـابـد                 

ستادها و جـمـع هـاي مـخـتـلـفـي کـه                  
ــان، هــنــرمــنــدان،            تــوســط دانشــجــوي
ورزشکاران و کارگران تشـکـيـل شـده،         
اقدام بـجـا و مـهـمـي اسـت کـه بـايـد                      
تعداد هرچه بيشتري از اين جمع هـا و      

اين شـبـکـه هـا         . ستادها تشکيل شود
و روابطي که به اين منـظـور در مـيـان         

مردم شکل گرفته بايد هـرچـه بـيـشـتـر         
مسـتـحــکـم شــود و بــه شـبــکـه هــاي                 

يـک مســالــه    .  مـبــارزاتــي ارتــقــا يــابــد      
ديگر تالش براي اعتراض جـمـعـي بـه         
رفتار وقيحانه رژيم با مردم زلزـلـه زده     

در هــمــه شـهــرهــا و بــويــژه در             .  اسـت 
شهرهاي آذربايجان بـايـد کـاروان هـاي         
بزرگ امداد راه انداخـت و در مـقـابـل           
مانع تراشي رژيـم دسـت بـه اعـتـراض            

اما مـعـضـالت زيـادي در           .  جمعي زد
طــوالنــي مــدت بــر دوش مــردم ايــن             

درد از   .  منطقه سنگيني خواهـد کـرد    
دست دادن صدها عزيز از دست رفـتـه     
و صدها معلول اين فـاجـعـه و آسـيـب            

هاي روحي بويژه کودکان از يـکـطـرف        
و از طرف ديـگـر نـداشـتـن مسـکـن و              
فقر بيشتري که گريبانگيـر ايـن مـردم        
ميشود مسائل مهمي است کـه بـايـد        
مورد توجه همه آزاديخواهان و مـردم      

نـقـش تشـکـل       .  انساندوست قرار گيرد
هاي کارگري، دانشجـوئـي، نـهـادهـاي        
حقوق کودک و انواع نـهـادهـا و جـمـع            
هاي موجود و همينطور هنرمـنـدان و     
ورزشکاراني که موقعيت ويـژه اي در        
جــامــعــه دارنــد، بــراي تــداوم دادن و              
گســتــرش ايــن فــعــالــيــت هــا بســيــار             

دولـت مســئـول تـمــام        .  حـيـاتــي اســت    
خسارات انساني و مـادي ايـن واقـعـه           
است و بايد به رايگان تـمـام خـانـه هـا            
را با استاندارد بـاال بـازسـازي کـنـد و              
زندگي خانواده هائي که سرپـرسـتـشـان     

. را از دســت داده انــد تــامــيــن کــنــد               
بــيــشــتــريــن امــکــانــات آمــوزشــي و             
ورزشي و تفـريـحـي بـايـد بـه کـودکـان               

بــراي ايــنـهــا بــايــد       .  اخـتــصــاص يـابــد    
اينـهـا را بـايـد بـه پـرچـم                .  مبارزه کرد

مــبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي           
نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق            .  تبديل کرد

کودک در اين ميان اقـدامـات مـهـمـي        
ميتواننـد در کـمـک بـه کـودکـان ايـن                  
منطقه در دسـتـور بـگـذارنـد و تـوجـه              
کل جامـعـه را بـه ايـن مسـالـه جـلـب                   
کنند و به اين طـريـق دولـت را تـحـت              

مـردم بـايــد بــراي       .  فشـار قــرار دهــنـد      
مــدت طــوالنــي از وضــعــيــت زلــزــلــه            
زدگان گزارش و فيلم و عـکـس تـهـيـه          
کـنـنـد و افـکـار عـمـومـي را مـطـلــع                     
نگاهدارند، که الزمـه ايـنـکـار ايـجـاد           

. رابطه مستحکم با زلزله زدگـان اسـت    
در غير اينصورت جمـهـوري اسـالمـي       
تالش ميـکـنـد بـا سـکـوت خـبـري و                 
پخش مقداري گـزارش دروغ درمـورد       
رسيدگي به معضالت مردم مـوضـوع   

تـجـربـه    .  را خاتمه يـافـتـه اعـالم کـنـد            
القيدي رژيـم در جـريـان زلـزـلـه بـم را                  
همه شـاهـدنـد کـه عـلـيـرغـم گـذشـتـه                    
هشت سـال از آن واقـعـه هـنـوز خـانـه                  
هاي بسياري از مردم بـازسـازي نشـده        
و فقر، ناامني، تن فروشـي و اعـتـيـاد         

 . بيشتري دامن آنها را گرفته است

نـکــتـه مـهــم ديــگـر مـقــابلـه بــا                
سياست هاي فاشيستي قـومـپـرسـتـان        
آذري است که بلندگوي آن گـونـاز تـي          

رژيم جلو گـروهـهـاي امـداد         .  وي است
مردمي از نقـاط مـخـتـلـف کشـور را             
مــيــگــيــرد و قــومــپــرســتــان تــرک در             
ــغــات                   ــي ــل ــم، تــب ــار رژي ــل ک ــي ــکــم ت
فاشيستي کثيفي راه انداخته و عـلـيـه        

مـردم  .  پروپاگاند ميکنـنـد  " فارس ها"
نشـان دادنــد کــه ايـن مــرزهـاي غــيــر               
انساني را برسـمـيـت نـمـيـشـنـاسـنـد و               
بايد محکم به مقابله با اين تبلـيـغـات    
مسموم و غـيـر انسـانـي کـه آگـاهـانـه               
تالش ميکند همبستگي ميان بـخـش   
هاي مختلف مردم را به شکـاف هـاي     

ايـن  .  قومي تـبـديـل کـنـد، بـرخـيـزنـد               
سوسياليسـت  بويژه وظيفه مردم آگاه، 

ها و کـمـونـيـسـت هـا اسـت کـه بـا                    
قاطعيت، ماهيت اين فاشيست هـا    
را افشا کنند و آنها را کامال منزوي 

 . و مطرود کنند
در اين ترديـد نـيـسـت کـه اگـر             
رژيم مانع نشده بود صدها هزار نفر 
از آذربــايـجــان و از ســراسـر کشــور              
عليرغم اينکه اکثر مردم دسـتـشـان    
خالي است، به حرکت در ميامدنـد،  
کــمــک هــاي مــادي مــيــکــردنــد و              
همبستگي خود را بـا مـردمـي کـه           
قرباني فقر و زلزله جمهوري اسالمي 
ــد، خــود را               ــد نشــان مــيــدادن شــدن
سازمان ميدادند و با مصـاحـبـه بـا       
مردم داغدار و آسيب ديده، فيـلـم و     
تصوير و غيره مردم سراسر کشور و 
حتي جـهـان را مـطـلـع مـيـکـردنـد،                
نيازها را اعالم ميکردند و مردم را 

به کمک ميطلبـيـدنـد، کـاروان هـاي          
انساني بزرگي از اقصي نقاط کشور 
و حتي بسيـاري از نـقـاط جـهـان را              
بطرف مناطق زلـزـلـه ديـده گسـيـل             
ميکردند، تجمعات بـزرگـي شـکـل         
ميدادند، انواع امکـانـات مـادي و        
روحي براي کودکان فراهم ميکردند 
و فضائـي از هـمـبـسـتـگـي عـمـيـق                 
انساني، اعتماد به نفس، اعتماد به 
يکديگر و اميد به ساختن و درسـت  
کردن و آيـنـده را و جـلـوه هـائـي از                 
بـاشـکـوه تـريـن هــمـبـسـتـگـي هــاي                 
انساني را فارغ از مـرزهـاي کـاذب          
ملي به نمايش ميگذاشتند و عالوه 
بر تامين نيازهاي اسکان و خواب و 
غذا، آالم روحي آسيب ديدگان را بـه  

اين اتفاق در اين . حداقل ميرساندند
ابعاد مي افـتـاد اگـر رژيـم کـثـيـف                

 . اسالمي سر کار نبود
 

در خارج کشـور  :   انترناسيونال
  چه مي توان کرد؟

چهره کثيف حکومت اسالمـي  
و چهره انساندوستانه مردم ايـران را    
بايد به افکار عمومي دنيا نشان داد 
و از اين طريق همبستگي بـا مـردم       
ايران براي بـزيـر کشـيـدن حـکـومـت            

. جنايتکار اسالمي را گستـرش داد   
بنظر من اين مهمترين اقدامي است 
که بايد در خارج کشـور در دسـتـور        

صرفنظر از ايـنـکـه هـرجـا          .  گذاشت
امکانپذير باشد بايد آکسيـون هـاي     
ــرنــامــه هــائــي در                اعــتــراضــي و ب
همبستگي با مردم زلـزـلـه زده نـيـز          

 . *سازمان داد

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۴۶۶شماره _ دوره دوم  انترناسيونال 

 !نه قومی نه مذھبی حکومت انسانی 



 انترناسيونال 

مــردم مــنــطــقــه قــره داغ خــون گــريــه             
مـردم آذربــايـجـان، مــردم        .  مـيـکـنـنــد    

ــران در غــمــي                 شــريــف در ســراســر اي
 . سنگين فرورفته اند

مسبب مستقيـم ايـن قـتـل عـام            
هـمـه کـارشـنـاسـان         .  خود زلزله نيسـت 

 ۶,۲ متفق القولند که در يـک زلـزـلـه             
ريشتري حتي يـک نـفـر نـبـايـد کشـتـه                 

اما همين زلزله هـزاران خـانـه را        .  شود
با خاک يکسان کرده است؛ بسـيـاري را     
مدفون کرده است؛ و جمعيت عظيـمـي   

مسبب .  را آواره و بيخانمان کرده است
مستقيم اين قتـل عـام فـقـط و فـقـط               

 . حکومت اسالمي سرمايه داري است
اوال، زير سايه همـيـن حـکـومـت        
اسالمي سرمايه داران، مردم مـنـطـقـه     

. در فقر مطلـق نـگـه داشـتـه شـده انـد               
خانه اي که با کاه گل و خشت خام بـنـا   
شود مـعـلـوم اسـت بـا تـکـانـي ويـران                  

ثانيا، حکومت از تـرس اوج      .  ميشود
گيري نـفـرت از خـودش، در حـيـاتـي                 
ترين لحظات کـمـک رسـانـي سـکـوت             
کرد، اخبار واقعي را منعکس نـکـرد،     
نه تنها نيروي امدادي به کـمـک مـردم        
نفرست بلکه در مقابل مردمي کـه از      
همه جا بـراي کـمـک بـه زلـزـلـه زدگـان                 

بـه جـاي     .  شتافته بودند سد ايجاد کرد
اکيپهاي کمک رساني، پاسدار و بسيـج  
به منطقه ريـخـت و فضـاي امـنـيـتـي              

 . برقرار کرد
در فرصتهاي ديگـر در بـاره ايـن          

. موضوعات  مهم صحبـت کـرده ايـم       
اينجـا فـقـط مـيـخـواهـم در بـاره يـک                    
واقعيـت کـريـه سـيـاسـي چـنـد کـلـمـه                    

تبليغات مسموم و فاشيـسـتـي    : بگويم

 . ناسيوناليسم قوم پرست
قــوم پــرســـتــان مــتـــعــلـــق بـــه                
ناسيوناليسم ترک در رسـانـه هـايشـان           

 : اين تبليغات را ميکنند
، " حکومت تـهـران    " ـ ميگويند ۱ 

ــت ايـــران     "  ــت  " ،    " حـــکـــومـ حـــکـــومـ
به مردم زلزلـه زده کـمـک        "  فارسيستها

چون حکومـت  ! نکرد چون ترک هستند
! تهران ميخواهد ترکها را نـابـود کـنـد      

آذربــايــجــان جــان     " شــعــار مــيــدهــنــد        
ــه قــتــلــش فــرمــان                مــيــدهــد، ايــران ب

 ."! ميدهد
ـ ميـگـويـنـد اگـر در مـنـاطـق               ۲ 

مرکزي چنين فاجعه اي رخ ميداد االن 
حکومت تهران با تمام قوا نـيـرو بـراي      

 !کمک ارسال ميکرد
ـ ميگويند فارسها االن شـادي      ۴ 

 !ميکنند که چنين اتفاقي افتاده است
اولي وارونـه نشـان دادن حـقـايـق            

. دومي دروغـي شـرم آور اسـت         .  است
ســومــي صــاف و ســاده تــبــلــيــغــات              

 . فاشيستي است
تنها جرياني و جنبشي در چنـيـن   
شرايطي چنين تبليغاتي مـيـکـنـد کـه          
اوال، مسئله اش جـمـهـوري اسـالمـي            

ثـانـيـا، اهـداف غـيـر انسـانـي               .  نباشد
و ثـالـثـا، از        .  پشت سـر داشـتـه بـاشـد         

لحاظ سـيـاسـي مـرزهـاي وقـاحـت را                
 . پشت سر گذاشته باشد

اجازه بدهيد در باره هر سه تبليـغ  
 :باال مختصرا توضيح دهم

ايـنـهـا زبـانشـان        .  ـ دقت کـنـيـد   ۱ 
ــن                   ــه اســم واقــعــي اي ــچــرخــد ک ــمــي ن
حکومت، يعني جمهوري اسـالمـي را     

به جايش دوست دارنـد    !  برزبان بياورند
حکومت تهران و ايران و فارسيـسـتـهـا     

چرا؟ براي ايـنـکـه جـمـهـوري           .  بگويند
اسالمي يک ساختار سياسي اسـت کـه     
با اتکا به شبکه وسيعـي از نـيـروهـاي         
امـنــيــتــي ونــظــامـي، حــکــام شــرع و             
قضات وامام جمعه ها، استانـدارهـا و     
فرماندارها و هزاران نـهـاد وابسـتـه بـر          

هـمـانـگـونـه      .  جامعه حکومت ميکند
کــه مــردم تــحــت ســتــم بــا زبــانــهــاي               
مختلف سخن ميگويند و در منـاطـق   
مخـتـلـف زنـدگـي مـيـکـنـنـد؛ حـکـام                   
اسالمي و دست اندرکاران سـيـاسـي و        

امنيتي و نظامـيـش هـم بـه زبـانـهـاي              
مختلف حرف ميزنند و اهل مـنـاطـق      

کســي کــه   .  مـخــتــلـف ايــران هسـتــنــد        
را مسبب فـالکـت   "  جمهوري اسالمي" 

مردم اعالم کند بايد بـه هـمـان انـدازه           
احمدي نژاد و خامنه اي، يقه آيـت اهللا      
ها و حکام شـرع و شـکـنـجـه گـران و                 
پاسداران خود آذربايجان را بگيـرد کـه     
در حقيقت شعبه آذربايجان حـکـومـت      
اسالمي را تشکيل ميدهنـد و الـبـتـه         

ناسيوناليسم قـوم  .  زبانشان ترکي است
پرست نميتواند کل اين شبـکـه را زيـر        
سئوال ببرد چون بخش آذربايـجـان ايـن      
ــعــدي هــمــيــن                ــيــروهــاي ب شــبــکــه، ن
ناسيوناليسم قوم پـرسـت هسـتـنـد کـه           
قرار است به نام ملت تـرک و وهـويـت          
ــران و مــردم مــحــروم                  ــارگ ــي ک ــرک ت
آذربايجان را در خدمت طبقه سرمـايـه   

به اين ترتـيـب   .  دار  ترک سرکوب کنند
روشن است که چرا ناسيونالـيـسـم قـوم       
ــي              ــايــجــان پــرســت تــرک، شــعــبــه آذرب
حکومت اسالمي را زيـر سـبـيـلـي رد            

حـکـومـت    " ميـکـنـد و بـه جـايـش از                 
 . صحبت ميکند" تهران

ـ ميگويند اگـر ايـن زلـزـلـه در              ۲ 
ــاطــق فــارس زبــان رخ مــيــداد                   مــن

با هـمـه نـيـرو کـمـک           "  حکومت تهران"
حکومت اسـالمـي و       ! واقعا؟! ميکرد

کمک بـه مـردم؟ نـاسـيـونـالـيـسـم قـوم                 
اين ادعـا از يـک حـکـومـت            پرست، با 

. ضد انسان، تصويري انساني مـيـدهـد   
بايد قبال شرافت انساني را از خـود بـه     
طور کامل تکاند تا قـادر شـد چـنـيـن          
دروغ آشکاري در بـاره ايـن حـکـومـت          

 . جنايتکار تحويل مردم داد
ايـن حـکــومـتــي اسـت کـه جــان               

مهم نيست اين انسان در کجا   -انسان 
زندگي ميکند و بـه چـه زبـانـي حـرف            

. برايش ذره اي ارزش نـدارد           -ميزند 
اين حکومتي است کـه در زنـدانـهـاي           
آذربايجان و تهران و شيراز و اصـفـهـان      

دهها هـزار انسـان را بـا دسـت               ....  و 
خودش کشته است و البته هـنـگـامـي       
که اين انسانها را به خون مـيـکـشـيـد،        
نـپـرسـيـده اسـت بـه چــه زبـانـي حــرف                   

 . ميزنند
زلزله بم را کسي فراموش نـکـرده   

هـزار انسـان کشـتـار           ۵۰ قريب . است
حکومت اسالمي دقيقا هـمـان     .  شدند

رفتاري را کرد که امروز در قبال زلزـلـه   
نـه تـنـهـا خـودش          .  آذربايجان ميکـنـد  

 ۵۳ کمک نکرد، بلکه قبل از هر چـيـز       
ايستگاه بازرسي سپاه داير کـرد تـا بـه        

نظم را در منطقـه  " قول سردار قاليباف 
کـمـکـهـاي     "!  زلزله زده مستـقـر کـنـنـد       

مردمي و کمکهاي کشورهاي ديگر را 
باندهاي قاچاق سازمانـيـافـتـه هـمـيـن          

همان لحظاتـي  .  حکومت باال کشيدند
که بازماندگان زلزله از گرسنگي و بـي  
دارويي و سرما جان ميباختند، غذاها 
و داروها و پتوها و چـادرهـا در بـازار          

همـان  .  سياه تهران به فروش ميرسيدند
لحظه اي که مردم با دست خالي جنازه 
پشــت جــنــازه از زيــر آوار بــيـــرون                     
ميکشيدنـد، بـولـدزرهـاي اهـدايـي از              
کشورهاي ديـگـر در بـازار قـاچـاق بـه               

حتي بيمارستانهاي .  فروش ميرسيدند
تـعـداد   !  مجهز صحرايي هم گم شـدنـد    

زيادي کودک نـجـات يـافـتـه فـقـط بـه                 
خاطر فقدان پتو و چادر از سرمـا جـان     

دختران بي سـرپـرسـت زيـادي         .  باختند
اسير باندهاي  قاچاق انسان شدند و از    
عشـرتـکـده هـاي کشـورهـاي حـاشـيــه               

 ! خليج سر در آوردند
کسي کـه در قـبـال ايـن حـقـايـق                
بگويد اگر زلزله در مناطق فارس زبان 
بود حکومت با تمام قوا کمک ميکرد، 
شياد سياسي است کـه رسـمـا دارد بـا           

 . ساز حکومت اسالمي ميرقصد
ـ ميگويند فارسها خوشحالـنـد   ۳ 

کـه ايـن اتـفـاق بـراي آذريـهـا رخ داده                    
اينجا، ناسيوناليسم قوم پـرسـت     ! است

آذري، حکومت اسالمـي و قـربـانـيـان          
فارس زبانش را در يک صف و در يـک      

مردم شريف فـارس  . جبهه قرار ميدهد
زبــان را بــه حـــکـــومــت اســـالمـــي                 
ميچسباند؛ همان مـردمـي کـه مـثـل            

ــجــان          ــاي ســال اســت        ۳۳ مــردم آذرب
زندگيشان در دست حکومت اسالمـي  
تباه شده است؛همان مردمي که مـثـل     
مردم آذربايجان سي و سي سـال تـمـام        
است در جنگ و گريز بـا ايـن جـانـيـان          

 . حاکم هستند
همه اينها تالشهايي مـذبـوحـانـه       

بــراي آذوقــه درســت کــردن بــه دکــان               
يـک سـتـون      .  سياسي قوم پرستي اسـت 

مــهــم ايــن دکــان ســيــاســي اخــتــالف             
انداختن ميان مردم بر اسـاس مـلـيـت         

بنياد قوم پرستي ايجاد نفرت و   .  است
کينه ميان بخشهـاي مـخـتـلـف مـردم           
است که اتفاقا همه موضوع مستقـيـم   
جنايت و آدمکشي و چپاول و دزدي و   
بهره کشي سي و سه سـالـه حـکـومـت          

 . اسالمي سرمايه بوده اند
به برنـامـه هـاي زنـده تـلـويـزيـون               

سخنان تلفـنـي   .  کانال جديد نگاه کنيد
مردم از سراسر ايـران را بـدقـت گـوش           

به صفـهـاي طـويـل جـمـع آوري             .  کنيد
با .  خون در اصفهان و تهران نگاه کنيد

يک حس عميق انساندوستي، با درجـه    
بااليي از حس هـمـدردي و اتـحـاد در             

. مـيــان مــردم مــواجــه خــواهــيــد شــد           
خواهيد ديد که  چگونه زنان و مرداني 
کــه هــرگــز هــمــديــگــر را نــديــده انــد                 
ميخواهند به هر شکلي دردي از زلزله 

و خواهيد ديـد    .  زدگان را کاهش دهند
که چگونه زلزله  در آذربـايـجـان و بـي           
تفاوتي رذيالنه سران حکومت، يک بار 
ديگر مردم را کنار هم قرار داده اسـت،  
نفرت مردم عليه اين حکومت را به هم 
گره زده است و همسرنوشتي مـردم در      
قبال اين حکـومـت را يـک بـار ديـگـر               

 . برجسته کرده است
با توجه به همه ايـن حـقـايـق، آيـا          
روشن نيست که فاشيستهاي حاکم در   
ايران از ديدن تبليغات فاشيستـي قـوم     
پرستان بشـکـن مـيـزنـنـد؟ آيـا روشـن                 
نيست که قوم پرستان دقيقا دارنـد در      
ميداني بازي ميکنـنـد کـه جـمـهـوري           

 -نه البته حکومت تـهـران       -اسالمي 
تدارک ديده است؟ آيا روشن نيست کـه    
اينجا يک اتحاد دو فـاکـتـو در مـيـان              
حـکـومــت اسـالمــي و انــواع واقســام            
ناسيوناليستهاي قوم پـرسـت بـراي در        
هم شکـسـتـن هـمـدردي و هـمـدلـي و                 
اتحـاد و مـبـارزه مـردم سـتـمـديـده و                   
محروم ايران عليه حکومت اسـالمـي،   
يک اتحاد دوفاکتو عليه تـالش مـردم       
ايران براي بزير کشيدن نکبت اسالمـي  

 وجود دارد؟ 
 ۱۳۹۱ مرداد  ۲۵ ، ۲۰۱۲ اوت  ۱۵ 

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۴

 ! فاجعه انسانی در آذربايجان و تبليغات غير انسانی ناسيوناليسم قوم پرست

 محسن ابراھيمی

 ۱از صفحه 



همزمان با برپائي بازيهاي المـپـيـک    
در لندن و اعتراض اکتيويست هـاي  
نيمه برهنه و معترض بـه تـبـعـيـض        
ــمــپــيــک              جــنــســيــتــي در مــراســم ال
ومتعاقباً کتک خوردنشان  بـوسـيلـه    
پـلـيـس لـنـدن، پـلـيـس پـاريـس  بـا                      
انتشار اطالعـيـه اي بـه مـنـاسـبـت              
فصل گرما اعالم داشت، با کسانـي  
که با پوشش نـامـنـاسـب در انـظـار             
ــداً              عــمــومــي ظــاهــر شــونــد، شــدي

در بـخـشـي از        .  برخورد خواهد کرد
ــا                 ــأکــيــد شــده، ب ايــن اطــالعــيــه ت
خانمهايي که با اندام نـيـمـه عـريـان          

مناطقي مثـل اطـراف رودخـانـه         در 
و در پارکهاي شهر ديده شوند "  سن"

برخورد قاطع خواهد شد و متخلفين 
" يورو" به صد و پنجاه  تا چهار هزار

. جريمه نقدي محـکـوم مـي گـردنـد         
ناگفته پيداست کـه ايـن تصـمـيـم و            
تهديد پليسِ پاريس، شامـل مـردان     
نمي شود و آقايان در صورت عريان 

 . شدن مجازات نخواهند شد
" ژاک شـيـراک    "   ۲۰۰۳در سال 

رئيس جمهور وقـت فـرانسـه بـه نـام            
اليحه منع نشـانـه هـاي        " الئيتيسه"

مذهبي را تقديم مجلس کرد و سال 
بعد بـه عـنـوان قـانـون از تصـويـب                   

در اوايـل سـال جـاري و در            . گذشت
روزهاي پايـانـي ريـاسـت جـمـهـوري            

بـه  "  بـرقـع  " قانون مـنـع       "  سارکوزي" 
. تصويب مجلس ملي فرانسه رسيد

بنظر مي رسيد که در اين روزگارِ دم 
دمي مزاج، الئـيـتـيـسـه فـرانسـوي،          
اردنگي جانانه اي حـوالـه هـواداران        

و اسالم سـيـاسـي    "  پست مدرنيست"
امـا انـتـشـار       .  در اروپـا کـرده اسـت       

اطـالعــيــه پــلــيــس پــاريــس کــه بــي            
شباهت به اطالعيه هاي گشت گلـه    
هاي انصـاراهللا نـيـسـت مـي تـوانـد              
زنــگ خــطــري بــراي  عــرض انــدام              
سيـاسـي مـجـدد ارتـجـاع در اروپـا                
باشد، حمله اي دوباره به بشريت، که 

" پوششِ نامناسب زنـان   " با حمله به 
 . آغاز شده است

پاريس ويژه است به ايـن دلـيـل      
کـه دژ انـقـالبــات اروپـا اسـت، کــه                

" کمـونـش  " انقالباتش ويژه است، که 
و زندگي " کمونارهايش"ويژه است با 
در چنيـن دژي چـنـيـن         .  جاودان آنها

حمله اي صورت گرفته و  پاريس يک 
بار ديگر شاهد چنين جدالي اسـت،    

سخن . جدال مجدد ارتجاع و انقالب
زده مـي  "  اخالقيات"ازعروج مجدد 

شـود در حـالـيــکـه جـامـعــه امــروز                
فرانسه، جائي براي دوروئيها و زاهد 
مابي هاي کسالت آور، جائي که بـه  
قرارداد هاي اجتـمـاعـي بـيـشـتـر از            
درستي واکنشـهـاي انسـان اهـمـيـت           

در زمانه اي که روز . مي دهد، ندارد
به روز مادي تر مي شود، در جامعه 
اي که سرنوشتش را بـه دسـت عـلـم           
وتــکــنــولــوژي ســپــرده اســت و در              
محيطي که نسبت به آفرينندگان بي 

هر آن خصومت بيشتري مي  قيدش
ورزد، تعهد انساني سـازنـدگـان ايـن       
جامعه به حرمت و منزلت انسـان و    
بــرقــراري شــرايــطــي در خــور ايــن               

ش برجسته مـي  منزلت، بيش از پي
 .شود

زماني نه چندان دور، پـاريسـي   
ها نه تنها پيشروان جنگ طبـقـاتـي    
بودند که تـحـوالت فـکـري بشـر در            
زمينه هـنـر و ادبـيـات در اشـکـال                 
سبک ها و مکاتب  گوناگون را نـيـز   

از کـالـسـيـسـت        .  هدايت مي کردنـد 
ــا، از                    ــت هـ ــسـ ــورالـــيـ ــاتـ هـــا و نـ
رمانتيست هـا ورئـالـيـسـت هـا تـا                
سوررئالـيـسـت هـا رنـگـشـان را بـه                  

گفتمان اجـتـمـاعـي و نـوع نـگـرش                
انسان به خود و دنياي پيراموني اش 
زده بــوده و خـود نــيــز بــاز تــاب و                  

. انعکاس دهنده همان شرايط بودند
بسياري از چهره هاي ايـن مـکـاتـب         
بويژه دادائيست ها که مايل بـودنـد     
خود را جنبـش بـنـامـنـد بـر خـالف              
اليت فکري وچپ امروز، علناً و بي 
محابا با افکار ارتجاعي در هنـر و    

هم بورژوازي .  جامعه مي جنگيدند
ــد و هــم                       ــي را مــي کــوبــيــدن ادب
محدوديتهاي زنـدگـي مـتـعـارف را          

" آندره بروتـون . " مردود مي شمردند
از چهره هاي شـاخـص نـويسـنـدگـان           
سوررئاليستي که راهش را در سـال      

از دادائيسـت هـا جـدا کـرد            ۱۹۲۵
معتقد بود که  رهائي ذهن در درجه 
اول مستلزم رهـايـي انسـان اسـت و           
امروز بيش از هر وقت سوررئاليست 
ها براي رهايي انسان، چشم اميد به 

 .  انقالب پرولتري دوخته اند
شايد بشود  سکوت الئيتيـسـه   
و اليت چـپ جـامـعـه را بـه خـاطـر                  
مماشات بـا دولـت سـوسـيـالـيـسـت             

ــرد،                ــيــه ک ــان  ( فــرانســه  تــوج هــم
اشتباهي که بروتون وسوررئاليـسـت   
ها با ادغام و بعد جـدائـي از حـزب          

، شـايـد     ) کمونيست مرتکب شـدنـد    
جاي صـف مـتـحـد انـقـالب عـلـيـه                  
ارتجاع را هنوز بشود خالـي ديـد و       
شايد هنوز که هنوز است، سيـاسـت   
حرف آخر را مي زند اما چه باک کـه  
در پوسته زيريني پـاريـس، پـاريـس         
واقعي  نفس مي کشـد نـقـشـه مـي            

 .         ريزد و به زندگي رنگ مي دهد
همانطور که پاريـس بـر تـارک         

تاريخ عصـر روشـنـگـري نشـسـت و              
شعله هاي انقالب کبير از آنجا زبانه 
کشيد پيروزي اين جـدال بشـري هـم        

. مي تواند همانجا جشن گرفته شود
پاريس جائي است که در آن  زنجيره 
زمان هر از چـنـد گـاهـي ازهـم مـي             
گسلد و گذشته وحال خـويـش را بـه        

. هم پيوند داده و در هم مي آمـيـزد    
پاريس مدتهاست که ديگر نه جائي 
براي جوالن اديان ابراهيمي دارد  و     
نــه حــاضــر اســت بــه ايــن لــودگــان               

مردم به حماقت و . سياسي باج دهد
کودني پليس و دولت فرانسه، فـقـط   

 .*خواهند خنديد

 انترناسيونال 
 

 بازتاب ھفته

 پاريس  تسليم نمی شود

 شھاب بھرامی

  ١٣٩١مرداد  ۲۷

در يـک    "  من و تـو " شبکه تلويزيوني 
بـه  "  روز   ۳۷" مستند سياسي به نام 

زندگي شاپـور بـخـتـيـار در سـالـروز              
بـخـتـيـار آخـريـن         .  مرگ او پـرداخـت  

نخست وزير رژيـم پـهـلـوي بـود کـه               
روز بـيـشـتـر طـول             ۳۷حکومت او   

نکشيد و نهايتا چـنـد سـال بـعـد بـه             
طــرز فــجــيــعــي تــوســط حــکــومــت           

. اسالمي در فرانسه بـه قـتـل رسـيـد         
" مــرغ طــوفــان   " کســي کــه خــود را          

خـوانــده بــود و قصــد داشــت ســدي              
بـاشـد بـر انـقـالب مـردمـي کـه جـز                    
نابودي کامل رژيم شاه رضايت نمي 

ــر              .  داد در ايــن مســتــنــد ظــاهــرا ب
بختيار تـاکـيـد      "  تنهايي و شجاعت"

ميشد که گويا سر نترسـي داشـت و       
به روايت اين مستند آمـده بـود کـه          

. ايران را از يک فاجـعـه نـجـات دهـد         
فاجعه اي که بر اسـاس داسـتـان ايـن         
مستند نتيجه انـقـالب مـردم ايـران           
بود و تاکيد ميشد اين فاجعه وقتـي  
کامل شد که گويا فرمانده ارتش در 
آخرين لحظه به بختيار خيـانـت کـرد      

و .  و جبهه ملي به او پشت کرده بود
به گفته بختيار اگر دو مـاه فـرصـت        

در !  داشت همه چيز را روبراه ميکرد
اين مستنـد تصـويـري کـه از مـردم              
داده ميشد يک مشت توده بي شکل 

کـه بـا دشـنـه و           "  خشونـت طـلـب     " و 
" بـزرگـان  " خنجر در خيابان بودنـد و      

در پـي    "  تصمـيـم سـازان     " يا به قولي 
آن بودند که آرامـش را بـه جـامـعـه              
برگردانند و به روايت اين بزرگان در   

ايشان بـا آرامـش      ۵۷بهمن  ۲۲روز 
کـامـل از نـخـســت وزيـري تـا مـقــر                  
حکومت گران آينده که فاجعه بعـدي  
را رقم زدند در رفت و آمد بـودنـد و       
خود بختـيـار تـا آخـريـن دقـيـقـه در                 
دفتر کارش ايستاد تا شايد ايـران را    
نجات دهد و بـعـد بـا آرامـش و بـا                
تاسف نخست وزيري را تـرک کـرد و       
مخفي شـد تـا ايـنـکـه تـوانسـت بـا                 
کمک دولت فـرانسـه از ايـران خـارج             

اين شبکه يک هـفـتـه قـبـل از            .  شود
پخش مستند درمورد بختيار، نـيـز     

مستـنـدي ديـگـري پـخـش کـرد کـه                 
بـود از    "  شـهـبـانـو    " روايت فرح ديبا، 

به شـاهـي     "  مردم ناسپاس"انقالب و 
که گويا تصميم داشـت طـي پـنـج و           
شش سال ايران را به پنجمين قـدرت    
دنيا تبديل کند و به گفته خانم ديبا 

و !  بهتر بود اين حرفها گفته نميـشـد  
ايشان مدام پفي ميکرد و ميـگـفـت    

خـيـلـي    " و مـيـپـرسـيـد        !"  چي بگويم"
دوست دارم بـدانـم ايـن آدمـهـا االن              

اشـاره ايشـان بـه        !"  چکار مـيـکـنـنـد     
مردمي بود که شعار مـرگ بـر شـاه        
مــيــدادنــد و آرامــش را از خــانــدان             

و خود شاه در . سلطنتي ربوده بودند
مصاحبه اي بعد از خلع يـد شـدن از       
آنــچــه بــر ســرش رفــتــه چــنــيــن يــاد              
ميکند که هومر وشکسـپـيـر شـايـد        
بــتــوانــنــد از خــيــانــت نــزديــکــانــش           

شبکـه مـن و تـو در طـي               !  بگويند
يکسال گذشته در برنامه سـازيـهـاي      
متعددي همت اش را بر اين گذاشته 

گــذشـتـه را زنــده       "  خـاطـرات خـوش     " 
ايـن نـوسـتـالـژي حـزن انـگـيـز                .  کنـد 

منحصر به اين شبکه نيـسـت بـلـکـه        
يک خط مشترک رسانـه هـاي راسـت        
بورژوازي است که ميخواهند نشـان    
دهند که نهايتا ايـن مـردم هسـتـنـد          

را "  خـوشـي  "  که محکوم هستند که 
بــه دســت خــود بــر هــم زدنــد و از                   

 !ماست که برماست
روز و نـه در       ۳۷نه در مستند 

و ديــگــر   "  فـرح پـهــلـوي     "  خـاطــرات    
برنـامـه هـاي از ايـن دسـت در ايـن                   
شبکه هـا هـيـچـگـاه از سـاواک يـاد                

آنجا هم کـه يـاد مـيـشـود            .  نميشود
امثال پرويز ثابـتـي رئـيـس رکـن دو            
ساواک را مي آورند کـه از خـدمـات        

از اين يـاد نـمـيـشـود          ! ساواک بگويد
اعليحضرت همايوني امر " که روزي 

: بر اين قرار گرفت کـه   "  ملوکانه اش
هر کس ناراضي است پاسپورت اش   

امـا  ! حاضر است تشريف ببرد بيرون
مخالفان به شکـنـجـه هـاي کـمـيـتـه             
مشــتــرک و اويــن و قصــر هــدايــت               
ميشدند و چـنـان جـو وحشـتـي راه                 

 وستالژی دروغينن

 یياشار سھند

 ۷ادامه صفحه  

 ۴۶۶شماره _ دوره دوم 



جنگ گسترده و سراسري مخالفـان بـا     
از . رژيـم اسـد بـدون وقـفـه ادامـه دارد                

چهارهفته پيش و بـه دنـبـال گسـتـرش          
حمالت نظامي مخـالـفـان، رژيـم اسـد          

" جنگ سـرنـوشـت سـاز      " اعالم کرد که 
. برعليه مخالـفـان را آغـاز مـي کـنـد              

بدنبال اين تهديد، رژيم هـزاران نـفـر از        
نيروهاي نظامي را براي بازپس گـيـري   
شــهــر حــلــب، کــه مــرکــز اصــلــي                     
درگــيــريــهــاي مــي بــاشــد، روانــه ايــن           

هـمـزمـان بـمـبـارانـهـاي           .  منطقـه کـرد    
شبانه روزي و کشتـار مـردم را ادامـه          

بعد از سه هفـتـه درگـيـري هـنـوز           .  داد
رژيم اسد موفق به بازپس گيـري شـهـر      

هـمـزمـان بـا ادامـه          .  جلب نشده اسـت   
درگيريها در حلب، نبردهـاي گسـتـرده      
در شهرهاي حـمـص، درعـا، ديـرالـزو،          
الرستنو حماه باشدت بيـشـتـري ادامـه       

عـالوه بـر مـنـاطـق نـامـبـرده و                 .  دارد
عليرغم ادهاي اسد مبنـي بـر کـنـتـرل          
اوضاع دمشق، درگيـريـهـا در حـومـه          

براساس گزارشـات  .  دمشق ادامه دارد
نـيــروهــاي اپــوزيســيــون و اعــتــرافــات          
مقامات رژيم اسد، جنگ در سـراسـر       

در هــمـن رابـطــه       .  سـوريـه ادامـه دارد       
نخست وزير رژيم اسد که به مخـالـفـان    
پيوسته، در مصاحبه اي اعـالم کـرده         

درصد از خـاک     ۳۰ است که رژيم فقط 
مـنـابـع    .  کشور را در کنترل خـود دارد   

خبري و رسـانـه هـا از شـدت گـرفـتـن                  
جنگ مخالفان و کشـتـار مـردم غـيـر          

طـبـق اخـبـار       .  نظامي خبر مي دهـنـد  
 ۱۰۰ تـا       ۵۰ منتشر شده روزانه بيـن    

. نفر در درگيريهاي کشتـه مـي شـونـد        
. بمبارانهاي رژيم بي وقفه ادامـه دارد     

تلفات غير نظامـيـان بشـدت افـزايـش          
شهر بـزرگ و       ۵۶ بيش از .  يافته است

 ۵۰ کوچک در نتيجه اين بمبارانهـا از      
رژيـم  .  درصد تخريب گشته انـد  ۸۰ تا 

ــام و در اوج                        ــم ــريــت ت ــرب ــا ب اســد ب
وحشيگري با حمايت کامل جـمـهـوري    
اسالمي و روسيه به جـنـگ بـر عـلـيـه             

رونــد .  مــردم ســوريــه ادامــه مــيــدهــد        
اوضاع در سـوريـه شـکـل يـک جـنـگ                
تمام عيار مخالفان با رژيم اسـد را بـه       

 . خود گرفته است
واکنش ھای آمريکا و کشورھای  

 منطقه 
در واکنش به ادامه درگيـريـهـا و      
اوضاع سوريه، آمريـکـا و کشـورهـاي         
غــربــي  در مــورد دخــالــت ايــران در                

وزيــر دفــاع    . ســوريــه هشــدار داده انــد        
آمريکا رسما بـه جـمـهـوري اسـالمـي             
هشدار داده که از دخـالـت در سـوريـه             

آمريکا مي گويد کـه    .  خودداري نمايد
رژيم ايـران هـواداران اسـد را آمـوزش               
مــيــدهــد، ســالح هــاي پــيــشــرفــتــه و             
تجهيزات نظامي در اختيار آنهـا قـرار     

هـمـزمـان بـا ايـن هشـدارهـا              .  ميـدهـد  
روسيه نيز ساکن ننشستـه و سـيـاسـت         
حمايت کامـل از رژيـم اسـد را ادامـه               

 . ميدهد
سـازمـان   " در اين هفته نشـسـت        

در عـربسـتـان      "  همکاريهـاي اسـالمـي     
عـلـيـرغـم تـالش هـاي           .  برگزار گـرديـد  

جمهوري اسالمـي بـراي نـگـه داشـتـن             
کرسي رژيم اسد، اين سـازمـان راي بـه        

. اخراج رژيم اسد از ايـن سـازمـان داد           
بدين تـرتـيـب تـالش هـاي جـمـهـوري                  
اسالمي در حمايت از اسد در مـقـابـل        

در .  عربستان بـا شـکـسـت روبـرو شـد            
ارتبـاط بـه مـوضـوع سـوريـه، روابـط                

. ايران و ترکيه نيز شکر آب شـده اسـت    
هفته گذشته جنگ لفظي مـيـان ايـران        

تـرکـيـه    .  و ترکيـه ادامـه داشـتـه اسـت           

هزاران نفر از نيروهاي نـظـامـي اش را        
در مناطق مرزي بـا سـوريـه مسـتـقـر             

در ايـن مـيـان نـيـروهـاي             .  کـرده اسـت    
ک که به دنبال آزاد شدن منـاطـق   .ک.پ

کرد نشين سوريه تحرکاتي را در دفـاع  
از رژيم اسد و بر عليه ترکيه و برعـلـيـه    
نيروهاي مخالف رژيم اسد آغـاز کـرده     

دار و دستـه بـارزانـي نـيـز هـزاران             .  اند
نيروي نظامي پيشمرگ را به مـنـاطـق      

. کردستان سوريـه اعـزام داشـتـه اسـت           
موضع عراق در مورد سوريه منجر به 
دامن به اختالفـات دسـتـگـاه حـاکـمـه            

 . عراق شده است
دخالتھای جمھوری اسالمـی و  

 روسيه در سوريه 
در طول ايـن چـنـد هـفـتـه رژيـم                 

جمهوري اسـالمـي بـه هـمـراه روسـيـه                
بيشترين حمايتها را از اسـد بـه عـمـل           

بــطــور واقــعــي بــدون ايــن          .  آورده انــد  
حـمـايـتـهـا رژيـم اسـد قـادر بـه ادامـه                     

در .  حکومتش نبوده و نـخـواهـد بـود        
طول همين مدت چندين هـيـات بـلـنـد        

. پايه رژيم اسد بـه تـهـران رفـتـه اسـت              
تجهـيـزات نـظـامـي پـيـشـرفـتـه               ارسال 

توسط روسيه و جمهوري اسالمي براي 
ــم اســد ادامــه دارد            گــزارشــات   .  رژي

مختلف حکايت از حضـور مشـاوران         
نظامي روسيه در کنار نيروهاي ارتـش  

روسيه و جمهوري اسـالمـي     . اسد دارد
هـمـراه بـا رژيـم اسـد  در سـرکـوب و                      
کشتـار مـردم سـوريـه، نـقـش فـعـالـي                  

در هفته خامنـه اي  پـيـرامـون           .  دارند
صحبت کرده و اعـالم    "  روزقدس رژيم"

کرده است که روزقدس روز حمـايـت از     
هـمـزمـان    .  رژيم اسـد نـيـز مـي بـاشـد              

خامنه اي با مشاورانـش و مـقـامـات         
بلند پايه نـظـامـي رژيـم، نشـسـتـهـا و               
جلساتي پيرامون ادامه حمايت از رژيم 

اخــبــار ايــن    .  اســد بــرگــزار کــرده انــد         
نشستها در البالي ساير اخبار مرتبـط  

جمهوري " گسترش روابط اقتصادي"با 
اسالمي با رژيـم اسـد، بـه بـيـرون درز              

از جمله وزرات نيرو اعـالم    .  کرده است
صادرات برق بـه سـوريـه         کرده که براي

درصد خطوط انتقال برق عـراق را     ۵۰ 
وزرات بهداشت و  . راه اندازي کرده است

سازمان هالل احمر رژيم مدام از ارسال 
. به سوريـه گـزارش مـيـدهـد         "  کمکها" 

هفته گذشته رژيم تعدادي از مقـامـات   
بلند پايـه اش را بـه لـبـنـان و سـوريـه                    

فرستاد تا  با اسد و حزب اهللا و دار و       
دسـتــه هــاي تــروريســتــهـاي اســالمــي          

سازماندهي اين دار "مذاکراتي پيرامون
جبهـه  " و دسته ها و گرد آوردنشان حول

. سر و سـامـان بـدهـد        "  مقدم مقاومت
براساس اين توافقات نيروهاي نظامـي  
حزب اهللا به اطراف دمشق منتقل شده 

جنبش امـل اسـالمـي و حـمـاس              .  اند
مسئول کنترل جنوب لبنـان بـه بـويـژه         
مناطقي که هواداران و عـوامـل رژيـم        
اسد در آن زنـدگـي مـي کـنـنـد، مـي                    

نيروهاي شبه نظامي اين دار و .  باشند
دسته ها عليرغم مخالفت دولت لبنان 
و ارتش، کنترل اين مناطق را در دست 
گرفته و در صدد سرکوب اعتـراضـات    

در .  مردم برعليه رژيم اسد بر آمده انـد 
طول هفته گذشته چندين تظاهرات بـر    
عليه اسد  در بيروت و طرابلس برگـزار  
شده که دار و دسته هاي نامبرده به اين 
تظاهرات حمله کرده و تعدادي از مردم 

جـمـهـوري    .  را کشته و زخمي کرده انـد 
اسالمي و حزب اهللا لبنان با همـکـاري   
قاسم سليمانـي فـرمـانـده سـپـاه قـدس              

در جنـوب  " مديريت بحران"رژيم، ستاد
لبنان در دفاع از رژيم اسد برپا داشـتـه     

بدين ترتيب جمهوري اسـالمـي و       .  اند
دار و دسته هاي تروريست هـوادارش،    
ايجاد جنگ هاي قومي در مناطقي از 
لبنان را آغاز کرده اند و تالش دارند با 
ايجاد جنگ و درگيري در لـبـنـان، راه        

. نجاتي براي رژيم بشار اسد پيدا کنند
بر اساس برخـي اخـبـار جـلـيـلـي دبـيـر                
شوراي امنيت مـلـي رژيـم کـه هـفـتـه                
گذشته به لبنان رفته بود، با فرماندهان 
نـظـامــي هــمـه گـروهــهـاي تـروريســت              
اسالمي حامي رژيم اسد و جـمـهـوري        
اسالمي جلسه داشته و از آنها خواسته 
است که از رژيم اسد دفاع کرده و قـول      

  . کمک هاي ميليون دالري داده است
موضوع سوريه و به طريـق اولـي     
مبارزه مردم سوريه بر عليه رژيم اسـد    
مدتها است که ابعاد فرا منطقه اي بـه    

حـول ايـن مسـئلـه صـف            .  خود گرفتـه 
بنديهاي منطقه اي شکل گرفته که هر 
کدام سعي دارند در تحوالت مـنـطـقـه       

مـحـور   .  دست بـاال را داشـتـه بـاشـنـد            
جمهوري اسالمي، رژيم اسد و روسـيـه     
و هـــوادارنـــش بـــه هـــمـــراه مـــحـــور              
کشورهاي منطقه، آمـريـکـا و بـخـش            

هـر دوي    ".  اپوزيسيون سوريه" هايي از 

اين محور در اسـاس حـول مـنـافـع و                
استراتژيهاي دراز مـدت خـود در رقـم          
زدن اوضـاع سـوريــه و مــنـطــقـه وارد                

در ايـن    .  رويارويي هاي جدي شـده انـد    
ماه پيـش   ۱۷ ميان مردم سوريه که از 

انـقـالب قــدرتـمـنــدي را بـراي بـه زيــر                 
کشيدن رژيم اسـد بـر پـا داشـتـه انـد،                 
هنوز تـوسـط رژيـم اسـد کشـتـار مـي                

اوضاع امروز سوريه و تحوالت .  شوند
و تاثيرات منطقه اي و فرامـنـطـقـه اي       
ــظــر از درجــه دوري و                     آن، صــرف ن
نزديکي مخالفان رژيم اسد بـه اهـداف       
اولـيـه انـقـالب مـردم بـر عـلـيـه رژيــم                    
سوريه، صرفنظر از سياستهاي منطقـه  
اي دولـت هـاي مــخـالـف رژيـم اســد،                
نتيجه فشاراعتراض و انـقـالب مـردم          

ايـن انـقـالب مـردم         .  سوريه مي بـاشـد  
سوريه بوده که چنين وضعـيـتـي را بـه         

ايـنـکـه در نـتـيـجـه            .  وجود آورده است
بربريت، وحشيگري و سرکوبهاي رژيـم  
اسـد، احـزاب وجـريـانـات ارتـجـاعــي،              
ناسيوناليست، اسالمگراي سـلـفـي در      

ــه      " کــنــار     در ايــن    "  ارتــش آزاد ســوري
رويارويي ها در صدد دست بـاال پـيـدا      
کـردن در تـحــوالت جــاري و مـبــارزه               
مردم برعليـه رژيـم اسـد بـرآمـده انـد،               
نبايد ذره اي از حقانيت مـبـارزه مـردم      

. و دفاع از ايـن مـبـارزات کـم نـمـايـد               
بدون اعتراضات و انـقـالب مـردم در            
يک سال گذشـتـه بـرعـلـيـه رژيـم اسـد،               
تصور وضعيت امـروزي رژيـم اسـد و            

. اوضاع منطقه اي غير مـمـکـن اسـت      
خواست اصلـي مـردم سـوريـه بـه زيـر               

اعتـراضـات مـردم      .  کشيدن رژيم است
در يک سال گذشته رژيم را  تـا آسـتـانـه       

ــي بــه عــقــب رانــده اســت               . ســرنــگــون
فروپاشي رژيـم مـدتـهـاسـت کـه آغـاز                

بدون حمايت جمهوري اسـالمـي،   .  شده
روسيه و بخشا چين، رژيم اسد قادر بـه  

. ادامــه حــکــومــت نــبــوده و نــيــســت           
سرنگوني رژيم اسد در بطن يک چـنـيـن    
اوضاعي ضربه مهلکي بر پيکر اسالم 
ســيــاســي و جــمــهــوري اســالمــي و                

جــمــهــوري .  مـتــحــديــنــش مــي بــاشــد      
اسالمي در سوريه براي بقاي خـود در      

سرنگوني رژيـم اسـد       . ايران مي جنگد
آغاز دوره اي جـديـد وشـانـس ديـگـري           
براي بازگشت دوبـاره انـقـالب نـاتـمـام           

 .*مردم سوريه و تعميق آن مي باشد

 انترناسيونال 
 

 بازتاب ھفته

 تحوالت سوريه 
 !در ھفته ای که گذشت

 محمد شکوھی

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۶



عظيم اين کشور، ارزشي بـراي جـان     
 . مردم قائل نيستند

روشن اسـت کـه در جـايـي کـه              
دايناسـورهـاي سـر از قـبـر درآورده              
اسالمي حاکم هستند و چـيـزي جـز        
غــارت و چــپــاول و کشــتــار نــمــي               
شناسـنـد، نـمـي تـوان تـوقـع کـمـک                  
رسانـي بـه مـردم مصـيـبـت زده را                 
ــکــار بــردن عــلــم و                      داشــت، از ب
تکنولـوژي بـراي سـاخـتـن مسـکـن              
صحبت کـرد و نـمـي شـود از حـق                   
طبيـعـي هـمـه افـراد جـامـعـه بـراي                  
داشــتــن مســکــن مــنــاســب و امــن           

اولـيـن اقـدام      .  حرفي به مـيـان آورد      
حکومت دايناسور ها پس از وقـوع    
زلزله ارسـال نـيـروهـاي امـنـيـتـي و               
جلوگيري از ورود گروه هـاي امـداد       
داوطلب مردم بـه مـنـطـقـه بـود، از             
پخش اخبار زلزلـه خـودداري شـد و          
کانال اصـلـي تـلـويـزيـون جـمـهـوري                
اسالمي در سـاعـات بـعـد از وقـوع            
زلـزـلـه بـه پـخـش مسـتـقـيـم انـجــام                    

در کـربـال و       "  دعاي جـوشـن کـبـيـر       "
هـنـوز   .  پرداخت" خنده بازار"برنامه 

ساعت از وقوع زلزله نـگـذشـتـه      ۲۴
بود که رژيم اعالم کرد به عمـلـيـات    
جستجوي مصدوميـن در مـنـاطـق         

بـراي  .  زلزله زده خـاتـمـه مـي دهـد             
کساني که در دنياي متمدن زنـدگـي   
مي کنند اين اخبار باور نکردنـي و    

اما بـراي مـردمـي      . حيرت آور است
سال حـکـومـت اسـالمـي را             ۳۴که 

. تجربه کرده اند، اينها تازه نيستنـد 
زلزلـه آذربـايـجـان ايـن واقـعـيـت را                 
تکرار کرد کـه جـمـهـوري اسـالمـي             
ربطي به زندگي مردم ايران نـدارد و    

به اميد کمک دولت "مردم زلزله زده 
ايـن صــحـبــت يـکــي از           ".  نـبــاشـنــد  

دايناسورهاي اسالمي بنام حاج آقـا  
فــرحــزاد اســت کــه در شــبــکــه ســه              
تلويزيون جمهوري اسالمي بـرنـامـه      

 ۲۳اجرا مي کند و در روز دوشنبه   
بـه  "  به سمت خـدا   " مرداد در برنامه 

افـرادي کـه     : " بينندگان خـود گـفـت       
مصيبت مي بيـنـنـد يـا امـتـحـانـي             
پيش مياد، اينهـا عـبـرت هسـتـنـد           

ما با صدقـه و کـارهـاي        .  براي بقيه
خـيـر بــالهـا رو دفـع کــنـيـم ايـنـهــا                    
امتحان هاي الهي است و عـزيـزانـي    
کــه بســتــگــانشــون در ايــن حــادثــه            

صدماتي ديدند به اميد کمک دولت 
خــودشــون ....  و ديــگــران نــبـاشــنــد      

واقعا هر چقدر که در توان دارنـد از    
نظر معنوي و مادي کمک کنند کـه    
مشکالت عزيـزانـي کـه مـانـده انـد             
حــل بشــه  انشــااهللا و مــا هـــم                        

و اين زلزله يـک  .  دعاگوشون هستيم
يادآوري هم بايد بـاشـه بـراي زلـزـلـه           

بــه ايــن خــبــاثــت و        ...".  قـيــامــت    
 !وقاحت بي انتها فقط بايد تف کرد

دايناسور ديگري بنام آيـت الـه     
سعيدي امـام جـمـعـه قـم در مـورد               
دليـل بـروز زلـزـلـه چـنـيـن فـرمـوده                   

دانشمندان ما بايد تـحـقـيـق       : " است
کنند، بـبـيـنـنـد در ايـن مـوقـعـيـت                 
حساس واقعا اين حادثه آذربـايـجـان    
زمين لرزه بوده، کـه سـرمـنـشـاء آن          
فسـاد و بـي حـجـابـي اسـت، يـا از                    
طرف استکبار و صهيونيزم يک نوع 
حمله نظامي يا يک زلزله سياسي به 

امـام جـمـعـه       ."  ما وارد شـده اسـت        
تهران کاظـم صـدوقـي در فـرورديـن            
گذشته دليل وقوع زلزـلـه را چـنـيـن          

وقتي زنا توسعه : " توضيح مي دهد
 " پيدا کند زلزله فراوان مي شود

دايناسور چهـارمـي بـنـام آيـت          
اله مکارم شيرازي نگران دفن شـدن    
قربانيان زن و مـرد در کـنـار هـم و               

بخطر افتادن ناموس اسالم اسـت و      
همزمان تصوير صفحه اول روزنامـه  

در سايت هاي اينتـرنـتـي    "  حزب اله"
منتشر مـي شـود کـه جـملـه اي از                
خانواده جانواران قبلي بنام آيت الـه    

: مــحــمــد بــاقــر خــرازي چــاپ شــده           
زلزله تـجـلـي غضـب مـقـام واليـي              " 

اهل بيت بر ضد منکرات با چگالي 
 ". بينهايت است

براستـي کـه شـرم بـر جـانـوران               
مـيـتـوان    ! مرتجع و مفت خور حاکم

فهميد که خشم و نفرت مردمي کـه    
عزيزانشان را لت و پار شـده از زيـر         
آوار خشت و گل بيرون ميکشند، با 
شنيدن اين هذيانها تا چه حد فـوران  

 . ميکند
بي اعتنائي جمهوري اسالمـي  
به فاجعه اي که بـر سـر هـزاران نـفـر            
آمده است، موضوع اصـلـي رسـانـه         

حــتــي .  هــا و صــحــبــت مــردم شــد           
همکاران رژيـم نـاچـار بـه اعـتـراض             

با باال گـرفـتـن اعـتـراض هـا           . شدند
دولت سه روز بعـد از زلـزـلـه نـاچـار             
شد، اجازه ورود کمک هاي خـارجـي     

فشار گروه هاي مـخـتـلـف       .  را بدهد
مردم که براي امـداد رسـانـي عـازم           
منطقه زلزله شده بودند، آنقدر زيـاد  
بود که رژيم نـتـوانسـت مـانـع ورود          

بعضي از اين گـروه هـا بـه مـنـطـقـه              
سـال     ۹در حالي که نزديک به .  شود

از زلــزــلــه بــم مــي گــذرد و هــنــوز                
بسياري از مردم بـم فـاقـد مسـکـن            
مــنــاســب هســتــنــد، حســن قــدمــي          
رئيس سازمان مديريت رژيم بـجـاي     

بــاز " امــداد رســانــي، صــحــبــت از            
مناطق زلزله زده را مـطـرح         " سازي

چهار روز بعد از زلـزـلـه عـلـي          .  کرد
الريجاني رئيس مجلس اسالمي بـه  
بازديد منـطـقـه رفـت و روز پـنـجـم                
خامنه اي خود را به آنجا رسانـد تـا     
شايد آبـي بـه آتـش خشـم و نـفـرت                   

ولي ايـن    .  مردم از ولي فقيه، بپاشد
. اقدامات مذبوحانه تاثـيـري نـدارد     

زلزله براي مردم خانه خرابي و بـراي  
حــکــومــت بــي آبــروئــي بــه هــمــراه             

دايناسـورهـاي اسـالمـي در         .  داشت
عين بالهـت خـود يـک واقـعـيـت را               
بيان کردند کـه حـکـومـت اسـالمـي           
سـرمـايـه داران ضــد زنـدگـي مــردم              

و ربطي به زندگي مـردم ايـران        است
. و جايـي در جـهـان مـتـمـدن نـدارد               

براي زنـده مـانـدن و زنـدگـي کـردن                 
ــت خــور                  ــوران مــف ــان ــن ج ــد اي ــاي ب
اســـالمـــي را از قـــدرت بـــه زيـــر                  

 .*کشيد

 انترناسيونال 

 ۱از صفحه  

  ١٣٩١مرداد  ۲۷

 دايناسور ھا و زلزله

انداخته بودند که در سطح جـامـعـه      
هر کس از بغل دستـي خـود هـراس        

بـاشـد و     "  ساواکي" داشت که مبادا 
ايران معروف به اين دوره  در تاريخ 

در .   شــده"  گــورســتــان آريــامــهــري   " 
روزهاي خاصي از سال مـانـنـد روز        
تولد شاه، پدر تاجـدار ايشـان، شـاه        

و يـا    )  شاهزاده رضا فـعـلـي     ( آينده 
بهمن شهرها تعطيل ميشد و  ۶روز 

مردم  را به خيابان ميکشاندند کـه    
چرا که !"  جاويد شاه"بايد ميگفتند 

هـمـه   "  رعـايـا  " به شاه ثابت شود که   
فرمانبردار هستند و به خود رعايـا  

حالي شـود کـه بـدون شـاه هـيـچـي                  
البته ظاهر قضيه اين بـود  .  نيستند

که خود مـردم بـه رضـايـت کـامـل               
دست به اين اقدام ميزدنـد و کسـي       

گـفـتـه    .  ابدا به آنها فشار نمـي آورد   
نميشود خواندن بسياري از کتـابـهـا    
جرم امنيتـي مـحـسـوب مـيـشـد و              
زندان داشـت، خـوانـدن يـک تـرانـه،               
ترانه خوان و شاعر و آهنگساز را با 

 ۲۸از روز  .  ساواک رودررو مـيـکـرد   
سـرکـوب سـهـمـيـگـنـي              ۳۲مرداد   

. سال طول کشـيـد   ۲۷شروع شد که 
در اين شبکه ها يادآور نميشوند که 

روي چشم رژيم شاه " شعبان بي مخ"

جا داشت چون با دارو دستـه چـاقـو      
کش خـود و حـمـايـت ارتـش نـطـق                  

 ۳۲مـرداد     ۲۸مخالفان را در روز 
کور کرده بود و شاه فراري حکومت 

بـه  .  خود را مـديـون او مـيـدانسـت           
کـه  )  ثـابـتـي   " ( مقام امنيتي" گفته 

جديـدا دوبـاره جـرات کـرده خـودي              
نشان دهد، شاه مستقيما دستورات 

در هـمـيـن      .  اعدام را تاييد ميـکـرد  
روزها که مسئله زلزله آذربايجان و   
بي کفايتي حکومت اسالمي قـلـب     
همه را به درد آورده است بايد يادآور 
شد در زمان پهلوي نيز کارشناسـان  
به شهبانو يادآور شده بودند که شهر 
طبس ياراي ايستادگـي در مـقـابـل         
زلزله را ندارد و شهبانو بر نگهداري 
اين شهر بر همان بناهاي بي بـنـيـان    

تاکيد کرد و به فاصله کمي از ايـن      
توصيه ملوکانه اين شهر بـا زلـزـلـه         
مهيبي با خـاک يـکـسـان گـرديـد و             
همان زمان هم اين مردم بـودنـد کـه      
مستقيما بـه داد مـردم زلـزـلـه زده              
رسيدند و دولت تنها کاري که فـورا  

بـود کـه     گاه   انجام داد يک باند فرود
شهبانو به ديدن آثار خرابي بـرود و      
شهبانو براي اولين بـار مسـتـقـيـمـا         

نـه  .  اعتـراض مـردم را لـمـس کـرد             
اينها هيچوقت ياد نميـشـود، چـون      
قرار است مردم تحقير شوند و توي 
سرشان بزنند که خود کرده را تدبيـر  

 ! نيست
تاريخي که شکست خوردگاني 
ــت                    ــه و رواي ــوشــت ــن دســت ن از اي
ميکنند بسيار زشت و قبيـح اسـت     

چرا که همه تماما بر دروغ اسـتـوار     
چون ميخواهند اگـر شـد بـه          .  است

بـه قـدرت     "  قـدرتـهـاي بـزرگ      " کمک 
" حافظه تاريخي" برگردند و چون در 

مردم ظلم و ستم ايشان نقش بسـتـه     
است بسيار سعي ميشود و فـراوان      
خرج ميشود که هر جورشده تـاريـخ   

ــد           ــه نشــان دهــن ــر  .  را وارون تصــوي
شهبانوي سالخورده، نخـسـت وزيـر      
ايران پـرسـت و شـجـاع و الـيـزابـت                  
تيلور زيبا که با چادر از قـبـر امـام      

هـمـه و هـمـه         .... هشتم ديدن کرده 
تالشي مذبوحانه براي الپوشاني يک 

تاريخ ايران  است که تمامـا   دوره از
بر ستم استوار بـوده اسـت و آرزوي         
بازگشتش را بـايـد بـه ديـار ديـگـر               

 .*ببرند

 وستالژی دروغينن

 ۵از صفحه 

!به حزب كمونيست كارگری ايران بپيونديد  

 ۴۶۶شماره _ دوره دوم 



 انترناسيونال 

عضـو شـوراي نـظـامـيـان و رئـيـس                 
ســتــاد ارتــش را تــحــت عــنــوان                   

بعالوه در   .  بازنشستگي برکنار کرد
کنار اين جـابـجـايـي هـا، فـرمـانـده               
نيروي دريايـي و شـمـاري ديـگـر از              
ژنرالها نيز برکـنـار شـدنـد و بـجـاي             
آنـهـا افسـران جـوانـتـري جـايـگـزيــن                

ايـن اقـدام کـمـتـر از يـک               .  گرديدنـد 
هــفــتــه پــس از حــملــه گــروهــي از                

اوت به  ۶اسالميستهاي تند رو روز 
گارد نظامي در صـحـراي سـيـنـا و              

تن از نظاميان مصري و    ۱۶کشتن 
بــعــد تــالش بــراي نــفــوذ بــه خــاک                
اسرائيل، صورت گرفت که در مصر 
خشـم وسـيــع مــردم را از نـاتــوانــي               

. فرماندهان نظامي برانگيخته بـود   
البته خبرهايي نيز قبال منتشر شده 

ساله خود گفته  ۷۷بود که طنطاوي 
است که مايل است کناره گيري کند 
و تــنــهــا مشــکــل او ايــنــســت کــه               
نميخواهد همچون حسني مبارک با 

و . خطر محاکمه و تحقير روبرو شود
مرسي دقـيـقـا شـرط او را بـرآورده                

او طنطاوي و عنان را بـعـنـوان    . کرد
مشاورين ارشد خود انتخاب کرد و   
از آنها در يک مراسم رسمـي عـلـنـي       
تقدير کرد و به آنها مدال افتخار داد 

. و از اين طريق به آنها مصونيت داد
گــفــتــه مــيــشــود کــه حــقــوقــهــاي               
بازنشستگي بسيار بااليي نيز بـراي  

بهررو رسـانـه     . آنها تعيين شده است
ها و شخصيتـهـا و صـاحـب نـظـران             
زيادي در سطح دنيا نسبـت بـه ايـن        

. اقدام عکـس الـعـمـل نشـان دادنـد            
برخي آنرا ادامـه سـرنـگـونـي نـطـام              
سابق مـعـرفـي کـردنـد، شـمـاري از                

تالش اخـوان الـمـسـلـمـيـن بـراي پـا                
گذاشتن جاي پاي مـبـارک و شـکـل         
دادن به ديکتاتوري سخن گفـتـنـد و      
بســيــاري جســارت و ســنــجــيــدگــي          
مرسي را ستودند و عده اي نيز تحت 
عنوان انتقام اخـوان الـمـسـلـمـيـن و              
مرسي از نظاميان آنرا دستـه بـنـدي      

يک ارزيابي نيز اين بـود کـه       .  کردند
اين اقدام با مشورت مقامات ارشد 
دولت آمريکا و موافقت آنها صورت 

اما يک روزنامه نـگـار     .  گرفته است
از شـر    " مصري با خونسردي نوشت   

حکومت نـظـامـيـان خـالص شـديـم              
اکنون بايد خودرا از شـر حـکـومـت         

ايـن  ".  اخوان المسلمين خالص کنيم
جمله کوتاه ميتوان گفت روح زمانه 

 . را بيش از هرچيز بيان ميکند
تمام اين ارزيابي هـا در مـورد       
ايـن حـرکــت مــرسـي بـا يـک فــرض                 
غيرقابل انکار صورت ميگيرد و آن 
اينکه طنطاوي قبل از برکناريش، با 
انقـالب عـلـيـه حـکـومـت مـبـارک،                
ورشکسته شده بود و جايي در راس   

او و .  قدرت در مصر کنوني نداشت
نظاميان و ارتش طي يک سال و نيـم  
گذشته يک قدرت فرمال و تشريفاتي 
و تحميلي داشتند و نـه يـک قـدرت          

با سرنگوني حسني مبارک، . واقعي
که طنطاوي نزديکترين و وفادارترين 
مقام مصري به او بود، طنـطـاوي و     
کل قدرت ارتش بطورواقعـي جـايـي      
در راس هــرم قــدرت نــداشــت و                    

حضـور  .  ميبايسـت کـنـار مـيـرفـت          
طنطاوي در قدرت که نشانه قـدرت    
ارتش بود، سمبل ناتمامي انـقـالب     

و کنار زدن او بسيار بديـهـي و     . بود
امر امروز و فـردا در مصـر تـلـقـي              

قبل از شروع انقالب عـلـيـه      .  ميشد
ديکتاتوري حاکم، بـراي هـيـچـکـس        
قابل تصور نبود که نيرويي بـتـوانـد    
چنين تـعـرضـي را بـه ارتـش مصـر               
انجام دهد و فرماندهانش را برکنار 

خود آنها از جمله طنطاوي نيز . کند
هيچ نشانه اي از کنار رفتن از خـود  

طي دهه ها قـبـل   . نشان نداده بودند
تاکنون ارتش يک نيروي بالمنازع در 
مصربود که هيچکس تصور نميکرد 

که بشود ذره اي قدرت آنرا تضعيف 
حتي بدرست گفته ميـشـد کـه      .  کرد

خود حسني مبارک نيز قدرت يا در   
واقع جرات جابجا کردن فرماندهـان  

يک سند افشـا شـده       .  ارتش را ندارد
کـه  "  ويـکـي لـيـکـس       " توسط سايت   

تاريخ يـکـي دو سـال سـال قـبـل از                 
انقالب را دارد نشـان مـيـدهـد کـه                
مقامات آمريکا بشدت از ناتـوانـي   
طنطاوي و تيم زير فرمانش ناراضي 
بودند و آنها را ناتوان و فاقد ابتکار 
و عقب مانده ميدانند که نميتوانند 

و .  مرزها را کنتـرل کـنـنـد و غـيـره            
همان سند به نحوي نشان ميداد کـه  
مـقـامـات آمـريـکـائــي راهـي بــراي              

 .  برکناري او سراغ ندارند
اين انقالب مصر بود که تـمـام     

انـقـالب   .  محاسبات را تـغـيـيـر داد      
مصر به هدف فوري و عـاجـل خـود        
که سرنگوني مبارک بود رسيـد ايـن     
انقالب ضربات کاري اي بر حاکميت 
تثبيت شده سرمايه داران در مصـر      

دو سه سال پـيـش کسـي        .  وارد آورد
خواب آن را هم نميديد که در کشـور  
نسبتا با ثباتي مثل مصر انـقـالبـي    
صورت گيرد و حکومت مـطـلـلـوب     
غرب يـعـنـي حـکـومـت مـبـارک بـا                
حرکت ميليوني مردم به زير کشيده 

زلـزـلـه اي      .  اين اتـفـاق افـتـاد        .  شود
سيستم حاکم مصر را عميقا به لرزه 

برکناري طنطاوي در واقـع  .  در آورد
خراب کردن يک ساختمان نيمه ويران 

نيروي عظيم و گستاخانه اي که . بود
برکناري نظامـيـان را مـمـکـن کـرد              
مومنتوم يا قدرت انقالب مردم بود 

 .و نه گستاخي و جسارت مرسي
اسالمي ها به نظـامـيـان نـيـاز        

 دارند
مساله مهم در شـرايـط امـروز      
مصر اينـسـت کـه نـه مـرسـي و نـه                  
اخوان المسلمين مطلقا هيچ نقـشـي   
در انقالب نداشتند و جايي در ميان 

انـقـالبـيـون مصـر        .  انقالبيون ندارند
آنها را نـيـز بـه هـمـان درجـه ارتـش                

ــد             ــدانــن اخــوان  .  دشــمــن خــود مــي
المسلمين و ارتش و نظاميان اکنون 
در يـک حـالـت رقـابـت شـديـد و در                  

همزمان در يک همسـويـي و اتـحـاد         
آنها ميـدانـنـد    .  پايه اي بسر ميبرند

مـيـدانـنـد     .  که بهم شديدا نياز دارند
کــه دشــمــن مشــتــرکــي دارنــد کــه              

اما در عـيـن     .  مترصد فرصت است
حال ميخواهـنـد از فضـاي بـعـد از              
انقالب استفاده کننـد و نسـبـت بـه           

يـک  .  ديگري دست باال را پيدا کنند
جنگ قدرت بر متن شرايط انقالبي 

آنچه روي داد   .  در مصر جريان دارد
يک پرده از اين جنگ قدرت بر متن 

انـقـالب مصـر      .  فضاي موجود بـود 
امــا فضــاي    .  ديــگــر جــريــان نــدارد      

انقالبي، روحيه و شور و اعتماد بـه    
نفس انقالبي، خواستها و انتظـارات  
دوره انقالب، و عزم و غرور انقالبي 
را همه کس ميتواند در خيابانهـا و    
کارخانجات و دانشگاهها و ميادين 

انـقـالب مصـر      . مصر استشمام کند
روشن است که به دلـيـل ضـعـفـهـاي           
معيني متوقف شـد امـا شـکـسـت            

اين انقالب بـه هـدف فـوري        . نخورد
خود رسيد و قدرت حاکم را بـه زيـر       

دشمنـانـش نـيـز از پـيـروزي             . کشيد
اما روشـن    .  انقالب سخن ميگويند

است که کار را تمام نکرد و کسانـي  
به قدرت خزيدند که تا ديروز رسـمـا   

ــد         ــقــالب بــودن ارتــش و    .  دشــمــن ان
نظاميان روشن است که خود بـخـش   

و .  مهمي از حکومت سابـق بـودنـد     
جريان اخوان المسلمين نيز تا لحظه 
آخر در تالش متوقف کردن انـقـالب   
با تاکـتـيـک سـازش و مـمـاشـات و                
ائتالف با بخشـهـايـي از حـکـومـت           

ترديدي نبايد داشت که . مبارک بود
هردوسوي ايـن کشـاکـش شـديـدا از            
جبهه انقالب وحشت دارند و عميقا 
براي مقابله بـا مـردم بـه هـم نـيـاز                 

بنابرين تالش مـيـکـنـنـد بـا           .  دارند
بــا " مـدارا و بــقـول ژورنـالــيـسـتــهـا               

با هـم رقـابـت کـنـنـد و             " سنجيدگي
اخـوان  . اهداف خويش را پيش ببرند

المسلمين در هـمـيـن مـدت کـوتـاه             
نشان داده اسـت کـه دارد تصـويـب             
قوانين اسالمي و نوعـي حـکـومـت       

امـا در    .  اسالمي را مزمزه ميکنـد 
عين حال براي پيش بردن و عـمـلـي        
کردن آن هم از نظاميان ترس دارد و 

. هم بيش از آن از انقالب و انقالبيون
آن طرف کشـاکـش يـعـنـي ارتـش و               

استراتژهاي غربي هم دقيقا ميدانند 
که نميتوانند از ترس انقـالب مـردم     
قدرت بالمنازع ارتش را حاکم کنند 
و به ائتالف بـا اخـوان بـراي الـقـاي              

در عـيـن حـال        .  تغييرات نياز دارند
نـقـطـه ضـعـفـهــاي آنـهـا و ارزيـابــي                  
انقالبيون از اسالمي ها را ميداننـد  
و سعي ميکنند از آنهـا در شـرايـط        
ــا                  ــد ي ــرن ــگــي ــاز ب ــاســب امــتــي مــن
سـنــگــرهــايــي را از اخــوان بــازپــس            

با کمي دقت ميتوان متوجه . بگيرند
شد که تا ايـنـجـا هـرچـه ايـن دوسـو              
عليه هم انجـام داده انـد بـه نـحـوي              
همسوي انقالب و خواستهاي مـردم    

 . انقالبي بوده است
همانگونه که آن روزنامه نگـار  
انـقـالبــي مصـري بـيـان کـرده بــود،               
انقالبيون مصر هردوسوي اين جنگ 
ــدرت را دشــمــنــان جــدي خــود                   ق

جوانان و زنان و کـارگـران       . ميدانند
انقالبي مصر همانـقـدر از ارتـش و          
نظاميان متنفرند کـه از جـريـانـات           
ــوان                ــا اخـ ــصـ ــي و مشـــخـ اســـالمـ

در عين حال ميداننـد و    .  المسلمين
بايد بدانند که قدرت انقالب و مردم 
است که يک روز به نظاميان و دادگاه 
عالي مصر اين جسارت را مـيـدهـد    
که کانديد اخوان المسلـمـيـن را بـي         
اعتبار اعالم کرده، کميسيون قانون 
اساسيش را ملغا کـنـد، و مـجـلـس          

را تـعـطـيـل نـمـايـد و بـه               "  منتخب" 
مرسي و اخوان المسلمين هم جـرات  
و جسارت ميدهد که دست به قدرت 
نمايي بزند و بلندپايه ترين مارشـال  
هاي ارتشي را خانه نشين نـمـايـد و        
فرامين شوراي نظامـيـان در مـورد        

و مجلس  اختيارات رييس جمهوري
 .  را کان لم يکن اعالم کند

بطور خـالـصـه بـايـد گـفـت در              
واقع در مصر يک کشـاکـش اصـلـي         

ــان،  ( مــيــان جــبــهــه انــقــالب            جــوان
و )  کارگران، زنان و مردم  انـقـالبـي     

جـريـانـات ارتـجـاعـي         ( ضد انقالب   
اسالمي و محافظـه کـار، رده هـاي          
باالي ارتش، طرفداران نظام سابق و 
کل نـيـروهـاي پـروغـرب، صـاحـبـان             

) سرمـايـه هـاي بـزرگ و امـثـالـهـم                
جريان دارد، و در صف ضد انـقـالب   

۸ 

 ۹ادامه صفحه  

  ١٣٩١مرداد  ۲۷

 افول طنطاوی و آينده مصر 

 کاظم نيکخواه

 ۱از صفحه 



ارتش و جريان تـازه   يک رقابت ميان
بقدرت رسيده اخوان المسلمين نـيـز     
بر متن آن جـدال اصـلـي در جـريـان              

اين رقباي اخير بسادگي براي  . است
دفن کـردن انـقـالب در هـرفـرصـتـي              

اينهـا بـا     .  ممکن است سازش کنند
هم وحدتهـا و اشـتـراکـات پـايـه اي               

و در عــيــن حــال هــرکــدام              .  دارنــد
ــهــه راســت و                  مــيــخــواهــد در جــب

. بورژوايي دست باال را پـيـدا کـنـد          
 .داستان به سادگي اينست

 انقالب بعدي؟
ــان اخــوان                ــا جــلــو آمــدن جــري ب
المسلمين و روي کارآمدن نمـايـنـده آن      
مرسي، خـيـلـي هـا انـقـالب مصـر را                

گفتنـد و    .  شکست خورده اعالم کردند
. نوشتند که انـقـالب بـجـايـي نـرسـيـد              

شخصا از آن دسته از سياسيون هسـتـم   

کـه نـوشـتـه ام کـه اوال تـا هـمـيـنـجــا                       
اتفاقات مهمي افتاده اسـت کـه قـابـل         
انکار نيست و ثـانـيـا بـه آيـنـده مصـر              
خوش بين تر از آن هسـتـم کـه سـطـح                

ميتوان به پيروي .  ماجرا نشان ميدهد
از گزارشهـا و فـاکـتـهـاي ژورنـالـيـسـم                
رسمي و بورژوايي رويـدادهـاي روز را         
ــرد، قــدرت رســمــي اخــوان                  ــگــاه ک ن

اعيون نظـام سـابـقـي       المسلمين و ارتج
و غيـره را جـلـو چشـم ديـد و بـه ايـن                      
نتيجه رسيـد کـه انـقـالب راه بـجـايـي                

حـتـي   .  نبرد و تـحـولـي ايـجـاد نـکـرد             
هستند کساني که تـحـوالت مصـر را        
يــک عــقــب گــرد مــيــدانــنــد کــه يــک                

گــرچــه ( حـکــومــت نســبــتـا ســکـوالر           
را به زيـر کشـيـد امـا يـک              )  ديکتاتور

ارتجاع عقب مـانـده تـر را بـه قـدرت                
کشيـد کـه در ديـکـتـاتـوري بـودن يـا                   

 . شدن آن ترديدي نيست
اما بايد قبول کرد که اين نـظـريـه    

و ارزيابي با اين فرض غـيـر واقـعـي و           
سطـحـي دارد صـورت مـيـگـيـرد کـه                 
گــويــا آن نــيــروي عــظــيــم انــقــالبــي و              
آزاديــخــواه و راديــکــال مصــر يــعــنــي           
جــوانــان و زنــان و کــارگــران و مــردم                
ميليوني اي که کار سترگ و تـاريـخـي    
به زير کشيدن  حـکـومـت مـبـارک را              
عملي کردند، گويا با تـوقـف انـقـالب         

خـواسـتـهـايشـان و        . ديگر وجود ندارند
انـتـظـاراتشــان و ابــتـکـاراتشــان گـويــا             
ديگر دود شده اسـت و بـه هـوا رفـتـه                

حاکمين فعلي نيز گـويـا قـدرت        .  است
. را گرفته اند و کـار تـمـام شـده اسـت               

کـه بـيـان      ( هيچکدام از ايـن نـظـريـات         
، ) نميشود اما فرض گـرفـتـه مـيـشـود        

کسي کـه کـمـي      .  يک ذره حقيقت ندارد
دقت و تعمق کند متوجه ميـشـود کـه      
انــقــالب مــتــوقــف شــده اســت، امــا              
نيروهاي انقالب روشـن اسـت کـه يـک           

صــدايشــان .  شــبــه نــاپــديــد نشــده انــد        
قدرتشـان را نـه       . هرروز شنيده ميشود

فقط در تظاهـراتـهـا و اعـتـصـابـات و              
اعتراضات و تجمعات هرروزه ، بلـکـه   

در حرکات حاکـمـيـن فـعـلـي مـيـتـوان              
اين قدرت را هـيـچـکـس         .  آشکارا ديد

نميتواند به سادگي دور بزند يا خـنـثـي    
جدالـي کـه اشـاره کـردم، هـرروز              . کند

رنگ طبقـاتـي تـري بـه خـود خـواهـد                
ــت  ــا                .  گــرف ــون ب ــن ــم اک ــران  ه ــارگ ک

خواستهايي نظير حق تشکل و رفـاه و      
زنـان  .  اختيـار پـا پـيـش گـذاشـتـه انـد                

خواستار بـرابـري در حـقـوق و شـئـون                 
آزاديـهـاي اسـاسـي       .  اجتماعي هستنـد 

سياسي و رفاهي بتدريـج دارد سـر بـر          
ايـن جـنـبـه هـا در شـرايـط                .  ميکشـد 

فــعــلــي خــيــلــي بــرجســتــه و گســتــرده            
نيستند اما بـارهـا در اعـتـراضـات و              
مبارزات بـخـشـهـاي مـخـتـلـف مـردم              

همين نشان ميـدهـد کـه      .  ابراز شده اند
جبهه انقالب آنچنان کـه در نـگـاه اول          
بنظـر مـيـرسـد بـي حـرف و بـي خـط                     

در يــک کــالم انــقــالب اگــر            .  نــيــســت 
ضعف رهـبـري و بـرنـامـه و پـالتـفـرم                   
نداشت، زمام امور طبعـا يـک لـحـظـه          
هم بـه دسـت ارتـجـاع حـاکـم کـنـونـي                  
يعني اخوان المـسـلـمـيـن و نـظـامـيـان              

اما اين بـهـيـچـوجـه پـايـان            . نمي افتاد
جبهه انـقـالب آشـکـارا         .  ماجرا نيست

دارد ابراز وجود ميکند و دارد خـودرا    
کشـاکـش   .  بتدريج فرموله تر ميـکـنـد   

جدي تري ميان نيروهاي انـقـالبـي کـه         
ــري و کــرامــت                    رفــاه و آزادي و بــراب
انساني ميخواهند، بـا صـف ارتـجـاع         
اسالمي و ميليتاريستي نظام سـابـقـي    
در پيش است و شکسـت، يـا پـيـروزي         
انـقـالب در ايــنـجــا رقـم مـيــخـورد و                  
نتيجه اين جدال است کـه آيـنـده مصـر         

 . را تعيين خواهد کرد
يــک نــکــتــه را هــم بــايــد بــازهــم             
تاکيد کنم که تحوالت مصر در انـزوا      

اين تحوالت هـم بـر     .  صورت نميگيرد
کل منطقه تاثـيـر گـذاشـتـه و خـواهـد              
گذاشت و هـم از آنـهـا تـاثـيـر خـواهـد                 

بـنـابـريـن بـخـشـي از تصـويـر                .  گـرفـت  
آينده مصر بستگـي بـه تـحـوالتـي در            
ــه                 خــارج از مــرزهــاي مصــر از جــمل
سوريه و ايران و کل مـنـطـقـه دارد کـه          

 .*  آبستن تحوالتي جدي است

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ انترناسيونال 

تظاهرات عظيم و متحـدانـه شـمـا در         
مـاه اوت در مـرکـز             ٣ ۱ روز دوشنبه 

شهر تـونـس، بـا مـوجـي از شـعـف و                  
. شادي در سراسر جـهـان مـواجـه شـد           

عکسهاي اين تظاهرات و صحبتهـا و    
شـعـارهـاي شـمـا در دفـاع از بـرابـري                   
کامل بين زن مـرد و حـقـوق انسـانـي            
زنان به صدر اخبار رسـانـه هـاي بـيـن            
المللي رفت  و اميد و شـوق و شـادي         

 . فراواني در بين همه ما دامن زد
يکبار ديگر مردم جـهـان شـاهـد       
حضور زنان ومردان مترقي و مـدرنـي     
بـودنـد کـه بـا عـزم جــزم خـود اعــالم                   
ميـکـردنـد کـه نـمـيـگـذارنـد جـنـبـش                   
اسالمي و حزب نهضـت اسـالمـي در        
تونس، تـعـرض بـه زنـان را بـا اعـالم                 

" زنان مکـمـل مـردان هسـتـنـد          "اينکه 
 . آغاز کند

شــمـــا زنـــان آزاده بـــه درســـت               
تشخـيـص داده ايـد کـه ايـن جـنـبـش                   
کثيف و ضد انساني حمله به جـامـعـه      
و انقالب را بـا حـملـه بـه زنـان شـروع               

همان تجربه اي کـه مـا زنـان          .  ميکند

حـملـه   .  در ايران کرديم ۱۹۷۹ در سال 
به انقالب ما با حمله به زنان آغاز شـد  
و سپس حمله به بقيه جامعه آغاز شـد  
و سپس يک تراژدي سي و چـنـد سـالـه       
با سنگسار و اعدام و جنايت و چپـاول  

کاري که حکومت پـهـلـوي    .  شروع شد
و يا بن علـي در تـونـس نـتـوانسـتـنـد               
انجام دهند يعنـي سـرکـوب انـقـالب،          
اسالميها با جنايت و اعدام و وقاحـت  
و تکيه بر قرآن و اسالم سعي در انجـام  

هدف ايـنـهـا رسـيـدن بـه             .  آن ميکنند
قدرت و چاپيدن جامعه و مـفـتـخـوري     
و تسلط بر مردم اسـت الـبـتـه بـا يـک               
دست قران حمل ميکننـد و بـا دسـت          

 .  ديگر شمشير و شالق و اسلحه
ــبــش                ــران ســردمــدار جــن در اي
اسالمي و اسـالم سـيـاسـي خـمـيـنـي                 
ديکتاتور حمله به انقـالب در ايـران و         
مردم انقالبي را با حمله به زنـان آغـاز       

آنزمان جامعه بشري هـنـوز زهـر      .  کرد
جنبش اسالمي در دوره نـويـن تـاريـخ         
بشر را نچشيده بود و تجارب خـونـيـن    
سه دهه اخيـر بـا ايـن جـنـبـش انسـان                

امـا امـروز     .  ستيز و ضد زن را نداشت
شما ميتوانيد به تجربه  مـا در ايـران         
به تجارب ما زنـان در افـغـانسـتـان و              
سودان و هر جايي که اينها پايشـان بـه     
قدرت رسيده ، نگاه کنيد و بدانيد کـه    
ورود  هر درجه، هر مينـيـمـم قـوانـيـن         
اسالمي و نگرش اسالمي  در قوانيـن  
و در حکومت  يعني زير پـا گـذاشـتـه         

 . حقوق زنان و حقوق همه مردم
جنبش اسالمي با حمله بـه زنـان     
شروع ميکند و منتظر عکس العـمـل   

شما به درست از انقـالب دوم    . ميماند
شــمـا بــه    .  در تـونـس حـرف مـيــزنـيـد            

درست بهمراه مردان به خيابان رفتـه و    
اعالم کرديد که در مقابل اين تـعـرض     
به حقوق خودتان و کشاندن جامعه بـه    
ــت               ــي مـــقـــاومـ دوران قـــرون وســـطـ

زنـده بـاد هـمـبـسـتـگـي و               .  ميکـنـيـد   
مبارزه شما زنـان و مـردان در کشـور            
تونس عليه جنبش اسالمـي و عـلـيـه         

 ! قوانين اسالمي
در اين مـبـارزه مـا را در کـنـار                

ــيــد      ــدان ــان و مــردان           .  خــود ب مــا زن

.  آزاديخواه ايراني در کنار شما هستيـم 
در ايران  سي و چهار سـال  مـبـارزات        
ما زنان با سر اين مار کـثـيـف و زهـر         
آگــيــن اســالمــي بــراي مــا تــجــارب              

زنان در ايـران  بـا       .  بسياري به بار آورد
مبارزات سرسختانه و شجاعانه عليـه  
حکومت فاشيست اسالمي  يک چـيـز     
را اثبات کردند ، زن مدرن و مترقي و 
بـا اعـتــمـاد بـنــفـس در ايــن  قـرن را                     
نميتوان حتي با سنگـسـار و شـالق و          

 . اعدام ، وادار به تمکين کرد
پس پيـام مـا زنـان از تـونـس و                
مصر و تـرکـيـه و سـودان و عـراق و                    

به  رهـبـران و دسـت            ...  افغانستان و 
اندرکاران جنبـش اسـالمـي و احـزاب           
اسالمي اينست کـه  مـا زنـان کـوتـاه              

زن مـکـمـل      " نمي آييم و دوره چـادر و       

و ارزش خون زن نيـم ارزش    "  مرد است
بـه سـر رسـيـده         ...  خون مرد اسـت و      

مـا نـمــيـگـذاريــم سـازمــانـهــاو            .  اسـت 
جنبش کثيف اسالمي ، جامعه را بـه      
عقب ببرند و مشغول چاپيدن و دزدي   

 . و غارت شوند
يکبار ديگر گرمترين درودهـا و    
همبستگي عميق ما را بـا مـبـارزات        
درخشان خودتان عليه حـزب نـهـضـت       
اسالمي و تـقـالهـاي ارتـجـاعـي ايـن                

 .حزب،  بپذيريد
زنده باد مبارزات متحدانه   

زنان و مردان تونس عليه جنبش  
 اسالمي  

 زنده باد برابري زن و مرد 
 مينا احدي  

   ۲۰۱۲ اوت  ۱۶ 

 افول طنطاوی و آينده مصر 

 ۸از صفحه 

 !پيام به زنان و مردان آزاده تونس 
 ۴۶۶شماره _ دوره دوم 



!انقالبی انسانی، برای حكومتی انسانی  

روزي اسـت       ۱۳۵۸ مـرداد سـال        ۸ ۲
که خميني فرمان حملـه بـه کـردسـتـان          

آنـچـه کـه ايـن فـرمـان             .  را صادر کـرد   
جــنــايــتــکــارانــه را بــراي ايــن از گــور              
برخاسته ملزم ساخت، سرکـوب تـداوم     
قــيــام و انــقــالب مــردم بــود کــه در                  
شهرهاي کردستان همچنان در جـريـان       

خواسـت و مـطـالـبـات انـقـالبـي               .  بود
مردم کردستان که بـراي بـدسـت آوردن        
آن همـراه بـا مـردم سـراسـر کشـور بـه                  
قيام و انقالب دست زده بودند تـوسـط     
فرمان حـملـه خـمـيـنـي بـه کـردسـتـان                   

ــرفــت            ــرارگ ــاجــم ق ــه مــردم  .  مــورد ت
شهرهاي کردستان همراه بـا نـيـروهـاي         
سياسي فعال در کردستـان در مـقـابـل         
ــم               هــرگــونــه ســرکــوبــي از جــانــب رژي

 ۲۲ يک مـاه بـعـد از قـيـام              .  ايستادند
حـکـومـت خـمـيـنــي            ۵۷ بـهـمـن مـاه         

جــنــگ نــاخــواســتــه اي را بــه کــمــک               
عــوامــل مــرتــجــع مــحــلــي بــه مــردم            

نوک ايـن حـملـه      .  کردستان تحميل کرد
شهر سنندج بود که به نـوروز خـونـيـن         

عليرغـم کشـت     .  سنندج معروف است
و کشتاري کـه سـپـاهـيـان خـمـيـنـي و                
ارتـش در ايـن شـهـر بـراه انـداخـتـنــد،                   
قــادر بــه شــکــســت مــقــاومــت و                     
ايستادگي مردم و نـيـروهـاي سـيـاسـي         

همبستگـي مـردم در سـراسـر           .  نشدند
کــردســتــان و مــقــاومــت در مــقــابــل             

نيروهـاي سـرکـوبـگـر ارتـش و سـپـاه،                 
خمينـي را نـاچـار بـه عـقـب نشـيـنـي                    

بــعــد از اتــمــام ايــن جــنــگ در              .  کــرد
خـمـيـنـي و دولـت                ۵۸ فروردين ماه   

مــوقــتــش وانــمــود کــردنــد کــه مــي               
خواهند مسايل کردستان را از طـريـق       

. مذاکره و گفتگو حل و فصـل کـنـنـد        
بمدت دو الي سه ماه خـمـيـنـي شـروع          
به اعـزام هـيـئـتـهـاي مـذاکـره کـنـنـده                     

در ميان اين هيئت افـرادي چـون       .  کرد
طالقاني، بهشتي، رفسـنـجـانـي، بـنـي         
صدر، فروهـر، سـنـجـابـي، بـازرگـان و              
ــره هــاي ديــگــر                     ــنــي چــنــد از مــه ت

طــرف .  حــکــومــت شــرکــت داشــتــنــد       
مذاکره کننـده در کـردسـتـان عـبـارت             
بود از نمايـنـدگـان کـومـه لـه و حـزب                
دمکرات کردستان ايران و هـمـچـنـيـن          
عـزالــديــن حســيـنــي و تــنـي چــنــد از                

 .نمايندگان مردم
کومه لـه نـيـرويـي چـپ بـود کـه                
عــلــيــرغــم نــگــرش مــائــوئــيــســتــي و           
پوپوليستي که بـر ايـن جـريـان حـاکـم               
بود اما بروايت آندوره خـود را چـپ و           

کومه لـه افـق       .  کمونيست مي دانست
روشني در ديدگاه حاکم بر سـازمـانـش    

ــداشــت      ــوز از ضــعــف          .  وجــود ن هــن
تئوريک و نظري زيـادي رنـج مـي بـرد           
اما بدليـل قـاطـعـيـتـي کـه درمـقـابـل                 
رژيــم و شــاخ و شــانــه کشــيــدنــهــا و                 
تهديدات مقامات حکومتـي از خـود       
نشــان مــي داد در مــيــان مـــردم،                    
جوانان، دهقانان و بخـشـا کـارگـران از         

 .محبوبيت برخوردار بود
حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران         
نيزکه نماينده و سخنگوي مـالـکـان و        
سرمايه داران کرد بـود ضـمـن حضـور         
و داشــتــن نــقــش در مــبــارزه عــلــيــه               
نــيــروهــاي رژيــم در مــقــاطــعــي از آن             
تاريخ، اما سران ايـن حـزب بـارهـا بـه              
ديدار خمـيـنـي رفـتـنـد و او را رهـبـر                   

پـيـامـهـاي     .  انقالب خطاب قرار دادنـد 

لبيـک تـوسـط قـاسـمـلـو رهـبـر حـزب                   
دمکـرات بـه خـمـيـنـي و بسـيـاري از                   
خوش خدمتي هاي ديـگـر ايـن حـزب           
در قبال نمـايـنـدگـان دولـت مـوقـت و              
شخص خميني و در مقابـل نـيـروهـاي       
ارتش، در روزنامه هاي آنـدوره بـچـاپ      

بدليل کرنشهاي ايـن حـزب در         .  رسيد
مــقــابــل خــمــيــنــي، حــزب دمــکــرات          
کردستان ايران از نظـر اکـثـريـت مـردم          
کردسـتـان بـعـنـوان حـزبـي سـازشـکـار                 

 .شناخته شده بود
ــه               ــراتـــي کـ ــريـــان مـــذاکـ در جـ
نمايندگـان سـازمـانـهـاي سـيـاسـي بـا                 
نمـايـنـدگـان دولـت مـوقـت داشـتـنـد،                 
بارها ارتش و سـپـاه بـا طـرح هـاي از                
قــبــل بــرنــامــه ريــزي شــده در صــدد                
تحريـک و ايـجـاد فضـاي نـا امـن در                    
کردستان برآمدند کـه هـر بـار تـوسـط            
مردم و نيروهاي سياسـي مسـلـح ايـن         
تحرکات پاسخ ميگرفت، خنـثـي مـي      

. شد و اين نيروها را عـقـب مـي رانـد            
فضاي انقالبي شهـرهـاي کـردسـتـان و          
ايستادگي در مقابل خمينـي و دولـت       
موقت بحدي بود که هـيـئـت مـذاکـره          
کننده دولت موقت به اين تـن داد کـه         
سنندج توسط يک شوراي منتخب کـه    
يکي از خـواسـتـهـاي مـردم بـود اداره               

تحميل اين شورا از سـوي مـردم     .  شود
و نيروهاي سياسـي بـه دولـت مـوقـت            
يک موفقـيـت بـزرگ بـراي پـيـش بـرد                
گامهـايـي در جـهـت تـحـقـق انـقـالب                  

ايـن شـورا از سـوي          .  ناتمام مردم بـود   
مردم انتخاب شد و اداره امـور شـهـر            

زمزمه گستـرش ايـن     .  را بدست گرفت
نوع از اداره امور جـامـعـه کـم کـم در              
اذهان عمومي مردم شـهـرهـاي ديـگـر        

. کردستان داشـت شـکـل مـي گـرفـت              
خـمـيـنـي و نـمــايـنـدگـانـش در دولــت                  
موقت از ايـنـکـه چـنـيـن فضـايـي در                 
سـراسـر شـهـرهــاي کــردسـتـان و بــراي                
ــا                اداره امــور مــردم تــوســط شــوراه

مــوضــوعــيــت پــيــدا کــنــد و بــه يــک               
خواست عمومي تبديـل شـود بشـدت        

 . نگران بودند
متعاقب اين مسـئلـه در خـرداد          

و اوايل تـابسـتـان هـمـان سـال            ۵۸ ماه 
بهانه گيري هاي خميني و کارشـکـنـي    
هاي نيروهاي مسلح سپاه و ارتـش در      
مقابل اين شورا و در مـقـابـل فضـاي             
ــر شــهــرهــاي                 بــاز ســيــاســي حــاکــم ب

از اواخـر فـرورديـن      .  کردستان آغاز شد
 ۴ تا مرداد ماه همانسـال بـمـدت         ۵۸ 

مــاه نــيــروهــاي حــکــومــت عــمــال در           
کــردســتــان بــجــز ايــجــاد مــزاحــمــت،            
کارشکني، وقـت خـريـدن و تـدارک و                
فراهم نمودن فضاي جنگي هيچـگـونـه    

از سـوي ديـگـر ايـن           .  نقشي نداشـتـنـد   
از يـک طـرف       .  وضعيت نـاپـايـدار بـود      

مذاکرات در جـريـان بـود و از طـرف                 
ديگر با سياستـهـايـي کـه خـمـيـنـي و               
دولت موقت اتخاذ ميکـردنـد، ارتـش      
و ســپــاه را بــه تـحــريــک بـراي ايــجــاد                 
فضـاي جــنــگــي و حــملــه مــجــدد بــه              

بـر بسـتـر      .  کردستان ترغيب ميکردند
همين تحريکات بود کـه خـمـيـنـي در            

فـرمـان حـملـه بـه             ۵۸ مرداد    ۲۸ روز 
 . کردستان را صادر کرد

با شروع فرمان حمله خميـنـي بـه      
کردستان، حمالت زمـيـنـي و هـوايـي            
ــيــه مــردم شــهــر و روســتــاهــاي                  عــل

ابـتـدا نـيـروهـاي        .  کردستـان آغـاز شـد       
ارش و سپاه از راه زمـيـن و هـوا وارد            
پاوه شدند و تعـدادي از جـوانـان را بـه             
فرمان خـلـخـالـي ايـن جـالد خـمـيـنـي                 

بـعـد از پـاوه، شـهـر بـه               .  اعدام کردنـد 
شهر از مريوان و سـنـنـدج گـرفـتـه تـا                
سقز، بانه و مـهـابـاد را يـکـي پـس از               
ديگري مورد تهاجم قـرار دادنـد و در         
هر کدام از اين شهرها هر کسـي را کـه       

 ۵ دستگير مي کردند در دادگاهـهـاي     
دقيقه اي با حکم خلخالـي اعـدام مـي        

ــد  ــردن ــزمــان بــا ايــن يــورش               .  ک هــم
وحشيانه ايستادگي و مقاومت مـردم    
و ســازمــانــهـاي ســيــاسـي مســلــح در             

مردم در شهرها عليـه ايـن     .  جريان بود
تـوحـش و ايـن تــهـاجـم ضــد انسـانــي                 

. دســت بــه تــظــاهــرات مــي زدنــد                  

نيروهاي مسلح سازمانـهـاي سـيـاسـي        
نيز در خارج از شـهـرهـا بـا نـيـروهـاي              

بـالخـره در     .  سپاه و ارتش درگير بودند
نـيـروهـاي سـپـاه         ۵۸ اوايل شهريورماه 

و ارتش توانستند شهرهاي کـردسـتـان      
نـيـروهـاي    .  را بتصرف خود در بياورند

مسلح سازمـانـهـاي سـيـاسـي نـيـز بـه                
مناطق خـارج از شـهـر و روسـتـاهـاي               

 . اطراف شهرها عقب نشيني کردند
بــر اثــر شـــدت گـــرفـــتــن جـــو                 
نارضايتي مـردم و هـمـچـنـيـن انـجـام               
عملياتهاي نظامي واحـدهـاي مسـلـح       
نيروهاي سـيـاسـي، حضـور نـيـروهـاي            
ارتش و سپاه در شـهـرهـاي کـردسـتـان           

ماه دوام نياورد و سـرانـجـام     ۳ کمتر از 
 ۵۸ در اواخر مـهـر و اوايـل آذر مـاه                 

نيروهاي مسلح سازمانـهـاي سـيـاسـي        
همراه با مردم تـوانسـتـنـد شـهـرهـا را              

بـتـدريـج    .  بتـصـرف خـود در بـيـاورنـد            
حــکــومــت نــيــروهــايــش را از داخــل             

از مـهـر     .  شهرها به پادگانها فراخوانـد 
روزه سنندج کـه     ۲۴ تا جنگ  ۵۸ ماه 

اتــفــاق افــتــاد       ۵۹ در فــرورديــن مــاه        
مـاه شـهـرهـا و روسـتـاهـاي                 ۵ بمدت 

کردستان بار ديگر در تصـرف کـامـل          
مـردم و نــيــروهــاي ســيــاســي مســلــح            

صـفـحـه اي         ۵۹ فرورديـن    .  قرارگرفت
ديــگــر از جــنــايــات رژيــم خــمــيــنــي                

بود که ايـنـبـار       ۵۸ مرداد  ۲۸ همانند 
به شکل ديگري و تحـت فـرمـان بـنـي          
صدر که رئيس جمـهـور شـده بـود، بـا            
حمايت همـه جـانـبـه خـمـيـنـي تـکـرار                 

بني صدر در اين فرمان در مـقـام     .  شد
رياست جمهوري خطاب بـه سـپـاهـيـان        

تا خاتـمـه دادن بـه        "و ارتش اعالم کرد 
غائله کردستان پوتـيـن هـايشـان را از           

 ".پا در نياورند
ــه               ــيــب فــرمــان حــمل ــرت ــديــن ت ب

در تـاريـخ        ۵۸ مـرداد     ۲۸ خميني در 
ــه               جــنــايــات حــکــومــت اســالمــي ک
تهاجمي وحشيانه  عـلـيـه آرمـانـهـاي             
ــبـــارزات و                   ــيـــه مـ ــلـ انـــقـــالب و عـ
جانفشانيهاي مردم کردسـتـان بـود بـه         

 .  ثبت رسيد
   ۲۰۱۲ اوت  ۱۶ 
 ۱۳۹۱ مرداد  ۲۶ 

 انترناسيونال 

 

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۱۰

 فرمان حمله خمينی به کردستان ۵۸مرداد  ۲۸

 مروری کوتاه بر وقايع آندوره

 عبدل گلپريان



تجمع اعتراضـي کـارگـران صـنـايـع           
فلزي شماره يک و دو که از روز قبـل  
شـروع شـده بـود امـروز هـم ادامــه                 

ــافــت  ــا اعــتــراض و            .  ي ــران ب کــارگ
پافشاري و عدم تـمـکـيـن بـه وعـده             
هاي سرخرمـن، مسـئـولـيـن وزارت          
صنايـع را مـجـبـور بـه مـذاکـره بـا                   

نمايندگان کارگران و قـول پـرداخـت      
 ٢٤بخشي از دستمزد کـارگـران در       

 . ساعت آينده کردند
طــبــق گــزارش اتــحــاديــه آزاد          

بــيــش از شــشــصــد       کـارگــران ايـران،    
کارگر کارخانه هاي صـنـايـع فـلـزي          
شماره يک و دو صبح روز دوشـنـبـه        

مــرداد در اعــتــراض بــه عــدم              ٢٣
پرداخت دستمزدهايشان، از مقـابـل   
اين دو کارخانه در خيـابـان صـنـايـع        
فلزي دست به راهپيمائـي بـه طـرف        

) بــزرگـراه فــتــح   ( جـاده قــديـم کــرج          
زدند و بـه مـدت دو سـاعـت بـانـد                   
اصلي اين بزرگراه بـه سـمـت تـهـران            

اقدام کارگران بـا حضـور       .  را بستند
نيروهاي سرکـوب مـواجـه شـد امـا            
کارگران آنـهـا را هـو کـردنـد و بـي                   
اعتنا به قدرتنمائي آنـهـا بـا شـعـار          

بـه  "  فردا مقابـل سـازمـان صـنـايـع          " 
 ٢٤امـروز    .  تجمع خود پايان دادند

مـرداد کـارگـران هـمـانـطـور کـه در                 
تجمع روز قبل اعالم کـرده بـودنـد،        
اعــتـــراض خـــود را بـــه مـــقـــابـــل               
ساختمان اصلي وزارت صـنـايـع در        
تقاطع خيابان نجات اللهي و سمـيـه   
کشاندند، علـيـه مسـئـولـيـن شـعـار             

دادند، معاون وزارت صنايع را هـو      
کـردنـد و ســرانـجــام مســئـولــيـن را               
ــنــدگــان               ــمــاي ــد کــه از ن وادار کــردن
کارگران دعوت کنند کـه بـه داخـل          
ساختمان بروند و با مسئولـيـن ايـن      

طبق ايـن    .  وزارتخانه مالقات کنند
گزارش مسـئـولـيـن قـول دادنـد کـه              
فردا طلب کـارگـران از بـهـمـن سـال               
قبل تا آخر فـرورديـن امسـال را بـه             
حساب کارگران واريز خواهنـد کـرد     
و کارگران اعالم کردند چنانچه ايـن    
وعده عملـي نشـود اعـتـراض را از             

امــروز نــيــز    .  ســر خــواهــنــد گــرفــت      
نيروهاي انتظامي و امنيتـي بـطـور      
گســتــرده اي در مــحــل تــجــمــع                    
کارگران حاضر شـدنـد و يـگـانـهـاي           
مــوتــور ســوار گــارد ويــژه نــيــز بــا               
تجـهـيـزات کـامـل در خـيـابـانـهـاي                 
ــد و تــالش               اطــراف مســتــقــر شــدن

کردند کارگران را وادار کنند کـه بـه     
کـارگـران   .  تجمع خود پـايـان دهـنـد        

اما بدون توجـه بـه ايـن تـهـديـدات،             
بــطــور يــکــپــارچــه شــعــار دادنــد و             
خواهان رسيدگي به خـواسـت بـحـق         

 . خود شدند
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از           
مــبــارزه کــارگــران صــنــايــع فــلــزي            
شماره يک و دو قـاطـعـانـه حـمـايـت              
ميکنـد و سـايـر مـراکـز کـارگـري،                
مردم تهران و هـمـيـنـطـور خـانـواده              
هاي کارگران را به حمايت فـعـال از       
مبارزه و خواست بحق اين کـارگـران   

 . فراميخواند
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طـبـق گـزارشــي کـه از پــااليشـگــاه               
آبادان به ما رسيده است، در در دو     
سه ماه اخير و بدنبال اعتراضات و   
موفقيت هاي کارگران پتـروشـيـمـي     
هــاي مــاهشــهــر، کــارگــران داراي            
ــقــه ده ســال در                        ــم بــا ســاب ــپــل دي
ــرارداد              پــااليشــگــاه را بصــورت ق
مستقيم در آوردنـد و رده آنـهـا را                

اين سياستـي  .  کارمند اعالم کردند
قديمي است که بـا کـارمـنـد اعـالم          
کردن يک بخـش مـيـکـوشـنـد صـف            
کارگران را بشکنند و در مـبـارزات   
آنها براي خواستهـاي واحـد خـدشـه         

سپس با کارگراني کـه    .  ايجاد کنند
داراي مدارک فوق ديپلم و ليسانـس  
با دو سه سال سـابـقـه هسـتـنـد هـم              

امـا ايـن     .  قرارداد مستقيم بسـتـنـد   
تصميمات شامـل کـارگـران بـخـش          
خدمات نشده است و االن کـارگـران     

 . بخش خدمات در حال اعتراضند

ــه تــوضــيــح اســت کــه                الزم ب
ــي کــه مشــمــول قــرارداد             کــارگــران
مستـقـيـم شـده انـد، حـقـوقشـان از                 

بـعـضـا يـک       .  قبل کمتـر شـده اسـت       
مـيــلـيــون و دويسـت هـزار تـومــان               
ميگرفتـنـد ولـي اکـنـون هشـتـصـد               

عـلـيـرغـم     .  هزار تومان مـيـگـيـرنـد       
ايــن از آنـــجــا کــه قــطــع دســـت                     
پيـمـانـکـار بـاعـث ايـمـنـي شـغـلـي                   
بيشـتـري مـيـشـود و مـزايـائـي بـه                   
کارگران تعلق ميگيـرد و کـارگـران        
ــرار                ــتــري ق ــزرگ ــر مــجــمــوعــه ب زي
مـيــگـيــرنـد، ايـنــرا يــک مــوفـقــيــت             

 . ميدانند
ــادان در حــال              ــااليشــگــاه آب پ

. کـارگـر دارد       ٣٥٠٠حاضر حدود 
اما همينجا الزمست تـاکـيـد کـنـم        
که دولت و وزارات نـفـت در قـبـال             
مبارزات کارگران براي کوتـاه شـدن     
دست پيمانکـاران بـا هـر بـخـش از              

آنها با سياست متفـاوتـس بـرخـورد       
ميکنند و اين نيز سـيـاسـتـي اسـت        
بـراي پــراکــنــده کــردن اعــتــراضــات         

از جـملـه بـه نـمـونـه             .  کارگران نفـت 
 :هاي زير توجه کنيد

در يــکــي از شــرکــتــهــاي            -١
 ٢٢٧بــخــش خــدمــات کــه در آن              

کارگر کار مـيـکـنـنـد، پـيـمـانـکـار               
جديدي آمده است و او بـراي بسـتـن      
قرارداد پيماني بـا کـارگـران گـفـتـه           
است  دويست هزار تـومـان بـدهـنـد        

کـارگـران   .  تا به کار اشتغـال يـابـنـد      
. به اين موضوع هم اعتراض دارنـد   

ــه مــحــض شــروع               ــان ب کــارفــرمــاي
اعتراض کـارگـران، بـه آنـهـا اعـالم             
کردند که تجمع نـکـنـيـد، صـحـبـت          

. ميکنيم و مساله را حل ميکـنـيـم   
کارگران منتظر پـاسـخ مسـئـولـيـن           
هسـتــنـد و گـفــتــه انــد اگـر جــواب                

 . نگيرند اعتراض ميکنند

ــرارداد            -٢ خــواســت عــقــد ق
مســتــقــيــم در مــيــان بــخــش هــاي            
مختلف کـارگـران پـااليشـگـاه بـاال           
گرفته و کارگران براي تحـمـيـل ايـن       
خواست به مسئولين مـرتـبـا دسـت       

در هفته گـذشـتـه      .  به تجمع ميزنند
نفر از اين کارگران در مقـابـل    ٢٠٠

 . دفتر مرکزي جمع شدند
ــابــل ايــن کــارگــران،                در مــق
تعاونـي هـايـي را تشـکـيـل داده و                 
گفته اند که کارگران ميـتـوانـنـد بـا        
اين تعاوني ها قرار داد ببنـدنـد کـه      
عــمـــال دســـتــمـــزدشــان حــتـــي از               
دستمزدي کـه پـيـمـانـکـار مـيـداده               

در واقـع بـه جـاي          .  کمتـر مـيـشـود      
. پيمانکار تعاوني را گـذاشـتـه انـد          

اين کـاريسـت کـه در پـتـروشـيـمـي                 
ماهشهر نيز مـيـخـواسـتـنـد انـجـام           

. ولي کارگران قبول نـکـردنـد   .  دهند
در ايــنــجــا نــيــز ايــن مــوضــوع بــا              

 . اعتراض کارگران روبرو شده است
ــارگــران             -٣ ــک مــعــضــل ک ي

پيماني دستمزدهاي پرداخـت نشـده     

ــت ــاه                .  اسـ ــد مـ ــنـ ــاه چـ ــد مـ ــنـ چـ
. دستمزدشان به تـعـويـق مـي افـتـد          

ــارگــران                 ــن مــعــضــل شــامــل ک اي
در هـفـتـه      .  بازنشسته هـم مـيـشـود      

گــذشــتــه صــد کــارگــر بــازنشــســتــه          
ماه حقـوق مـعـوقـه خـود           ٤بخاطر 

 .دست به تجمع زدند
 

ــه               ــا دســت ب ــب ــران مــرت کــارگ
تجمعات اعتـراضـي مـيـزنـنـد امـا            
رژيم تالش بسيار زيادي در کـنـتـرل    
اعــتــراضــات و عــدم پــخــش خــبــر            
ــد و ســپــاه                 ــکــن ــراضــات مــي اعــت
پاسـداران نـيـز مـرکـزي در اطـراف               
ــرده اســت و                  ــااليشــگــاه دايــر ک پ
بالفاصله با هـر تـجـمـعـي فـعـالـيـن              
آنــرا تــهــديــد و بــعــضــا دســتــگــيــر             
ــرگــزاري                   ــع ب ــا مــان ــنــد ت ــکــن مــي

 . تجمعات و گسترش آنها شود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ، ١٣٩١مرداد  ٢۶

 ٢٠١٢اوت  ١٣

 گزارشی از مبارزه کارگران پااليشگاه آبادان

 ۴۶۶شماره _ دوره دوم 



 با سالم
حتـمـاً بـخـاطـر داري کـه سـال                

ــعــد از               ۲۰۰۵ ــي ب ــاه زمــان ، کــوت
تاسيس اکس مسلم در سـوئـد، مـا          

ــيــن کــنــفــرانــس               ايــن  تــو را در اول
کنفرانس ما  .دعوت کرديم سازمان

با اعالم فتـواي قـتـل تـو بـه دلـيـل                
او  کـــه تـــو     طـــرح ســـگـــي     کشـــيـــدن

محمد پيامبر مسلمانان خواندي  را
گرفتـم  من با تو تماس .  همزمان شد

ــا تـــو                          ــه مـ ــح دادم کـ ــيـ ــوضـ و تـ
نـمــيـشــنـاســيـم ولـي بـراي دفـاع از                  را

آزادي بيان مايل هسـتـيـم کـه در ايـن              
کوتاه تـوضـيـح    .  کنفرانس شرکت کني
هـا چـه کسـانـي          دادم که اکـس مسـلـم       

گـفـتـم     . کننـد  هستند و چطور فکر مي
ــي            ــرو آزادي ب ــي ــد و شــرط          مــا پ ــي ق

هسـتـيـم، عـقـيـده داريـم کـه هـر                   بيـان 
بــايســتــي حــق داشــتــه بــاشــد           انســانــي

هـر  .  عقيده اش را آزادانـه بـيـان کـنـد             
اي چه اجـتـمـاعـي، چـه ديـنـي،               مساله

چه ايدئولژيکي و چه سياسي بـايسـتـي    
جاي مطرح کردن داشـتـه بـاشـد بـدون            
اينکه اشخـاصـي کـه ايـن مسـائـل را               

کنند مورد تـهـديـد، آزار و           مطرح مي
تـو در کـنـفـرانـس          .  اذيت قرار بگيرنـد 

ايـن کـنـفـرانـس بسـيـار            .  شرکت کردي
بـه دلـيـل تـهـديـد تـو و                .  جنجالي شد

پليس کـه شـايـد کـنـفـرانـس              پيشبيني
هـاي اســالمــي     مـورد حــملـه ســازمــان       

قرار بگيرد، جاي کـنـفـرانـس کـه قـرار           
بود در سـاخـتـمـان راديـو و تـلـوزيـون                 
دولتي سوئد باشـد، بـه سـالـن بـزرگـي             
در هـمـان نـزديـکــي مـنــتـقـل شـد تــا                    

. امــــنــــيــــت بــــيــــشــــتــــري داشــــت           
ها هم آمدنـد، آنـجـا نـمـاز           اسالميست

خــوانــدنــد و از مــيــکــروفــنــي کــه در              
اختيار آنها گذاشـتـيـم تـا حـرفشـان را             
بـزنــنــد دوبـاره تــو را و حــاضــريــن را                 

اين کنفرانـس بـحـث بـر         .  تهديد کردند
معه سوئـد را هـر       اسر آزادي بيان در ج
مـقـاالت زيـادي       . چه بيشتر دامـن زد     

ــو و                      ــه شــد و از طــريــق رادي ــوشــت ن
تلويزيون و جرايد به انـحـاء مـخـتـلـف           
مورد بحـث و بـررسـي صـاحـبـنـظـران               

ما در ايـن       همانوقت سعي.  قرار گرفت
بود که چهره اسالم سياسـي را هـر چـه          

تاکيـد هـمـيـشـگـي         .  بيشتر افشا کنيم
ما اين بوده و هست که بگوئيم اسـالم    

. در قدرت، با مسـلـمـانـان فـرق دارنـد          
مـذهـب را امـر         مسلمـانـان مـعـمـولـي        

خصوصي مـيـدانـنـد، صـلـح طـلـب و               
هــاي  خــودشــان قــربــانــي وحشــي گــري        

اسـالم ســيـاسـي هسـتـنــد و بــايسـتــي                
حمايت شوند و بـه هـيـچ وجـه نـبـايـد                

هــاي  اســالم در قــدرت را و ســازمــان             
 اســالمـــي را بـــا مـــردم مســلـــمـــان               

 . دانست يکي
بـا مـبـارزاتشـان        مردم آزاديخـواه 

در اروپـا آزادي بـيـان           در طـول تـاريـخ       
کسب کرده اند که قـابـل تـقـديـر اسـت           

بــا کشــورهــايــي کــه تــحــت ســلــطــه             و
قـابـل مـقـايسـه         ديکتاتوري هسـتـنـد،     

ها هـم نـيـم بـنـد             اين آزادي ولي.  نيست
سر و دمش زده ميـشـود و اگـر        .  است

واکنش جامعه و مبارزه مـردم عـلـيـه         
ها وجـود نـداشـت         محدود کردن آزادي

. نـمـانـده بـود       مسلما چيزي از آن بـاقـي  
هاي غربي هم عـالقـه زيـادي بـه          دولت

بــا آن مــعــاملــه      .  آزادي بــيــان نــدارنــد     
کنند، مورد بند و بسـت سـيـاسـي        مي

کـنـي کـه       قرار ميگيرد و مشاهده مـي 
براي عاليق اقتصادي حـتـا از ايـنـکـه            
آزادي بــيــان در مــمــلــکـتــشــان وجــود            
ــراي                   ــرده و ب دارد، عــذر خــواهــي ک

هاي اسالمي از يـک       خوشايند سازمان
بحث و جدل طبيعي و آزاد در جـامـعـه    

 . کنند جلوگيري مي
 ۳۳ عــروج اســالم ســيــاســي در           

در منطقه خـاور مـيـانـه يـک            سال قبل
عقبگرد کامل به قـرون سـيـاه وسـطـا            

و نگونبختي هـر     بود و با خود بربريت
چه بيشتر براي مردم تقريبـا هـمـه ايـن         

ها در بر داشت و اثـراتـش را بـر           کشور
. تـمــامــي جــوامــع در دنــيــا گــذاشــت           

ــردان               ــمـ ــتـ ــداران و دولـ ــمـ ــتـ ــاسـ ــيـ سـ
هاي اروپايـي مـيـتـوانسـتـنـد           کشور در

ــالم                      ــرد اسـ ــا و طـ ــت افشـ ــهـ در جـ
ايـن جـريـانـات جـنـايـتـکـار،               سياسـي، 

مرتـجـع و آدم کـش از هـيـچ وحشـي                   
گـري و کشــتـار جـنــون آمــيـزي بــراي                

هـايشـان    کسب قدرت و پر کردن جـيـب    
راه  ولـي .  دريغ نکردنـد، مـوثـر بـاشـنـد          

سازش و مماشات و به قـول خـودشـان      
را در پـيـش گـرفـتـنـد و ايـن                   ديالـوگ 

نــيــروهــاي مــرتــج را نــمــايــنــده مــردم           
مهاجر در اروپا خوانـدنـد، مسـاجـد و         

هاي اسالمي را پشتيباني کـردنـد      نيرو
و هــر صــداي مــخــالــفــي را بــه اســم                 
اســالمــو فــوبــيــا يــا تــرس از اســالم                

 .کردند خاموش کنند سعي
هـاي صـادره از        هنوز بعد از فتـوا 

ــاورش                ــا، ب ــســت ه ــب اســالمــي جــان
هـا   انسـان   ۲۱ مشکل است که در قرن   

را به خاطر داشـتـن عـقـيـده مـتـفـاوت             
. کنند و مـيـکـشـنـد        تهديد به قتل مي

عليه تو به خاطـر کشـيـدن يـک طـرح،            
حکم فتوا صادر شد ولي مقاومت تـو    

بــا وجــود    .  تــحــســيــن بــرانــگــيــز بــود       
وحشتناک بودن اين حکم تو مـرعـوب     

بــه کــارت ادامــه دادي و در              نشــدي،
هاي مـخـتـلـفـي         ها و کنفرانس سمينار

و از    بـراي آزادي بـيـان شـرکـت کـردي              
اين طـريـق بـه ايـن بـحـث مـثـبـت در                    

هـاي   جامعه سوئـد و حـتـي در کشـور            
شــرکــتــت    ولــي.  ديــگــر کــمــک کــردي      

کنفرانسي از جانب سـازمـان دسـت       در
سيـون تـو را        مذهبي -، افراطي راستي

را بــراي مــا و جـامــعــه زيــر              و راهــت  
در  چــطــور مــيــتــوانــي    .  ســوال مــيــبــرد   

کـــنـــفـــرانســـي شـــرکـــت کـــنـــي کـــه              
بنيانـگـزارانـش الـهـام دهـنـده آنـدرش               
بهرينگ بريويک است که سال گـذشـتـه    

نوجـوان را بـه طـرز فـجـيـعـي در                    ۶۹ 
بـه قـتــل رســانــد؟        اي در نــروژ     جـزيــره    

عـقـايـد ايـن سـازمــان تـقـريــبـا هـمــان                  

ــايــي  اســت کــه در مــانــيــفــســت                   ه
ــروف  ــعــ ــک   مــ ــويــ ــريــ ــوب    بــ ــتــ ــکــ مــ

ضّــد  ســازمــان شــرکــت در ايــن      . اســت
مردمي و نژاد پرست باعـث مـيـشـود       

تو عـالوه بـر     . مردم تو را جدي نگيرند
اعـتــمــاد مــردم، پشــتــيــبــانــي تــعــداد          
زيادي از کساني را کـه از تـو و آزادي           
بـيــانـت حــمـايــت کـردنــد را از دســت                

تـــو مـــيـــتـــوانســـتـــي      .  خـــواهـــي داد   
هــاي زيـادي را از آن خــودت              تـريــبــون 

با شرکت در ايـن کـنـفـرانـس         کني ولي 
ــريــبــون   بســيــاري از نــهــاد هــاي                    ت

را از دسـت         آزاديخواه و انسـانـدوسـت     
 . خواهي داد

ما در سازمان اکس مسلـم بـه     
تالشمـان بـراي تـحـقـق آزادي بـدون               

بـيـان و عـقـيـده ادامـه              قيد و شـرط 
به مبارزه خـود عـلـيـه       .  خواهيم داد

هـاي   اسالم سياسي و افشاي سياست
هاي غربي با  دولت مماشات طلبانه

اين نيروي ارتجاعي ادامه خـواهـيـم    
محور ما در اين مبارزه انسان  . داد

اســت جــدا از مــذهــبــش، رنــگ                  
 .پوستش، مليتش و عقايدش

جنس سـازمـان سـيـون کـه در              
کنفرانس آن شرکت کـردي از هـمـان        

هاي اسـالمـي اسـت       جنس تروريست
هـر  .  که عليه تو فتوا صادر کـردنـد    

دو متعلق بـه دسـت راسـتـي تـريـن               
وايدئولوژيک ترين جريـانـات راسـت      

همانـطـور کـه      .  و ضد انسان هستند
در مقابل اسالميست هـا قـد عـلـم           
کردي به هـمـان انـدازه هـم بـايـد در               
مــقــابــل دســت راســتــي هــاي نــوع             

اميدوارم بـتـوانـي    .  ديگرش بايستي
ارزيابي و تجديد نظر دقيقي از ايـن    

و در کنار مـردم    اقدام خودت بکني 
براي آزادي بيان و يک جامعه بـهـتـر      

 .  تالش کني
 افسانه وحدت/ با احترام 

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۱۲ انترناسيونال 

 نامه سرگشاده افسانه وحدت به الرش ويلکس 
 ھنرمند، منقد و پروفسور در ھنر

 تلفن تماس با حزب در 
 خارج از کشور

 

 اصغر کریمی، دبير کميته خارج         
۰۰۴۴۷۷۲۵۱۸۱۷۹۲ 
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کــودکــان ونــوجــوانــان رومــي،       
درکشور خودشان، از حـقـوق بـرابـر           
ومساوات ـ همانند شهرونـدان غـيـر      

جــو .  رومـي ــ بـرخـوردار نـيـسـتـنـد               
راسيستي ضد رومي درمجارسـتـان   
در طــول ســالــهــاي اخــيــربشــدت                

ميتـوان گـفـت      .  گسترش يافته است
کــه ايــن قشــر از مــردم در زادگــاه               
خــودشــان هــم بــيــگــانــه مــحــســوب          

 .ميشوند
دانــش آمــوزان رومــي را در              
مدارس مخـصـوصـي کـه مـخـتـص            
روميها ميباشـد، جـايـگـزيـن کـرده           

چنين تقسيم بندي و جابجائي، .  اند
مغايرقانون وضوابط جاري مـدارس  

ولـي عـمـأل ايـنـکـار           .  آنکشور است
سـابـقـأ در شـهــر         .  صـورت مـيـگـرد      

ــيــــــــــســــــــــزاواس واري              (  تــــــــ
Tiszavasvari    (       ــک مــدرســه ي

که سابقأ مـدرسـه       Magisterبنام 
تـربــيــت مــعــلــم بــوده وتــا گــذشــتــه            
نزديک، يک مدرسه بظاهـرمـخـتـلـط      

ــر رومــي       (  ــد     )  رومــي وغــي ــا چــن ب
. ساختمـان جـدا گـانـه وجـودداشـت             

دانش آموزان رومي را در يـکـي از         
ساختمانهـا جـا داده بـودنـد وغـيـر                

هرگز . رومي را دردوساختمان ديگر
ديده نشد که دانش آموزان رومـي و    
غــيــر رومــي در يــک ســالــن ورزش             

در .  باتفاق همـديـگـر ورزش کـنـنـد          
واقع سالن ورزش فقـط بـراي دانـش        

اطــراف .  آمــوزان غــيــر رومــي بــود        
ساختمان مدرسه رومـيـهـا بـا سـيـم           

 .  خاردار محسور شده بود

در ســالــهــاي گــذشــتــه هــم کــه          
مدارس مختلط رومي وغير رومـي  
وجودداشت، روميها بـطـور آشـکـار       

. مورد تبعـيـض قـرار مـيـگـرفـتـنـد             
بـعـنـوان مــثـال؛ ايـام زنــگ تـفـريــح                
دانش آموزان رومي وغير رومي بـا    

بشقابهاي غذا خوري آنهـا  .  هم نبود
 . متفاوت بود وغيره

 Tiszavasvariدر شـــهـــر        
شهري کـه در آن حـزب راسـيـسـتـي               

 Jobbikضد رومي و ضد يهودي 
قدرت وحـاکـمـيـت دارد، يـک سـري             
اقدامات ايذائي واذيت و آزار علـيـه   
روميها راه افتاده کـه مـوجـب فـرار         

. آنها از موطن خودشـان شـده اسـت       
با کنايه تحقير آميـز   Jobbikحزب 

در شهرشايع کرده است که رومـيـهـا    
اهل کار نيـسـتـنـد واز زيـر کـار در               

شرايط کـار بـراي آنـهـا را             .  ميروند
آنچنان سخـت کـرده انـد کـه عـمـأل               

. موفق به پيدا کردن کار نمـيـشـونـد    
چون اکثرروميها فاقد تحصيالت و   
الجـرم مــدارک تــحــصـيــلــي بــاالئــي           
مــيـــبـــاشــنـــد، ايــن خـــود مـــزيـــد              
برعلتهاست کـه رومـيـهـا کـارهـاي             

 . ارزشمندي نصيبشان نشود
طــبــق آمــاررســمــي، در صــد            

درصـد     ۱۱بيکاري درمجـارسـتـان      
در حاليکه آمار بـيـکـاري      .  ميباشد

. در صـد اســت        ۵۵بـيـن رومــيـهـا         
ازميـان رومـيـهـاي شـاغـل، کـمـتـر                
کسي يافت ميشود که کار مـعـتـبـر     

 . وقابل اتکا داشته باشد
 Jenöدر يــک گــفــتــگــو بــا             

Kaltenbach  )ينو کالتن باخ (
مـحـقــق وکـارشــنـاســي کـه قسـمــت              
اعظم عمرش را با مسائـل مـربـوط      
به روميهـا کـار تـحـقـيـقـاتـي کـرده                
ومدتهاي مديدي نماينده اقـلـيـتـهـا        
در مجارستان بوده اسـت، مـعـتـقـد          
است اعمال تبعيض و ناروائيـهـا بـه      
دانــش آمــوزان رومــي، ريشــه در               
ساختار اجتماعي اين کشـور و ايـن       

مادام که روميها دردرون .  قوم دارد
چنين وضعـيـت نـاهـنـجـارهسـتـنـد،            

تبعيض وايزوله کردن دانش آمـوزان  
. رومي امـري تـابـع ونـاگـزيـر اسـت             

براي برون رفت از اين مخمصه بايـد  
وضعيت اجتماعي اين قوم را تغيير 

 . داد
انتقال يک دانـش آمـوز رومـي        
از مــدارس رومــيــهــا، بــه مــدارس            
غيرروميها، توسط والديـنـش، يـک      

زيرا اوليـاي سـايـر      .  کارنشدني است
. مدارس مانع پذيرش آنها ميشونـد 

هزينه چنين مدارسي گرانتر است و   
يک خانواده رومـي قـادر بـپـرداخـت          

مهمتر از هـمـه     . اين هزينه نميباشد
اينها، يک دانش آموز رومي انـگـار     
باخودش يک اتيکت وآرمي نامرئي 
را حمل مـيـکـنـد کـه هـمـانـنـد يـک                 
کــودک نــاتــوان وکــودن قــلــمــداد                 

بنابراين يک خانواده رومي . ميشود
هرگز باين مسئله فکر نميکـنـد کـه      

ايـن  .  مدرسه بچه اش را عوض کنـد 
جابجائي يک تخيل واتوپي بـيـشـتـر     

 .نيست
 Jenö       ،اضـــافـــه مـــيـــکـــنـــد

ــش               ــريــت دان ــه اکــث درمــدارســي ک
آموزان با رومـيـهـاسـت، مـعـلـمـيـن            
نميخواهند در ايـن مـدارس کـار و            
ــد و بـــمـــدارس                    ــدريـــس کـــنـــنـ تـ

در نـتـيـجـه       .  ديگرمنتقل ميـشـونـد   
کـيــفـيــت آمـوزش در ايـن مــدارس              

ــد           درجــوار .  هــمــواره افــت مــيــکــن
مدارس معمولي، مدارس ويژه براي 
دانش آمـوزان مـعـلـول وکـنـد ذهـن              

بسياري از پـدر ومـادر       .  وجود دارد
دانش آموزان رومي بچه هايشان را   
دراين مدارس ثبت نام ميکنـنـد بـا      
اينکه ميدانند آموزش ومعلومـات  
ــور                ــطـ ــدارس بـ ــه مـ ــونـ ــگـ ــنـ در ايـ
مـحــســوســي از کــيــفــيــت پــائــيــنــي          

ولي بنا بداليلي کـه  .  برخوردار است
در ســطـور فـوق بـرشــمـرده شـد، از                 
يکطرف واز طرف ديـگـرشـرايـط در       
اين مدارس کمي بهـتـر وکـم دردتـر         

 . است
در مالقات با مـديـر يـکـي از           
مدارس در مجارستان، وي گفت در 

مدارس همه نقاط کشور، ثـبـت نـام      
. هرگونه دانش آمـوز مـقـدور اسـت          

ولي وقتيکـه دانـش آمـوزان رومـي           
درمــدرســه اي اکــثــريــت را دارنــد،           
اولياي دانـش آمـوزان غـيـر رومـي              
ترجيح ميدهند که بـچـه هـايشـانـرا          

. در مدارس ديگر ثـبـت نـام کـنـنـد            
ــک               ــفــکــي ــاعــث ت ــي وب ــان درواقــع ب
وجداسازي هـا خـود اولـيـاي دانـش            

 . آموزان هستند
 

تغييراتی که در دو سه سال 
 اخير روی داده است

 ۲۰۰۹مـؤسـسـه اي در سـال             
را بـعـهـده         Magisterاداره مدرسه 

ميگيرد که هم اکنـون فـقـط دانـش         
آموزان رومي تبار بـه ايـن مـدرسـه           

پس از روي کار آمـدن ايـن     .  ميروند
مؤسسه اوضاع نسبتأ بهـبـود پـيـدا       

از جمله مـوارد تـغـيـيـر          .  کرده است
يـافـتــه مــيـتــوان نــکـات زيـر را بــر                 

 شمرد؛
مــدرســه يــک ســالــن ورزش            -

براي دانـش آمـوزان تـأسـيـس کـرده             
 است

وسايـل وامـکـانـاتـي نـظـيـر               -
 کامپيوتر وغيره تهيه شده است 

آمـوزش اخــتـصـاصــي بــراي          -
دانش آموزان سطح پـائـيـن در نـظـر          

 گرفته شده است 
در مالقات با دونـفـرخـانـم کـه        

CFCFدر يـــک نـــهـــادي بـــنـــام            
( Chance for Ch ildren 

Foundation)          امـکـان بـنـيـاد
براي کودکان، توضيح دادند که اين 
نهاد جزو معدود نهادهائيـسـت کـه      
ــان                    ــودکـ ــوق کـ ــقـ ــاع از حـ در دفـ

. درمجارستان کار وفعاليت ميکند
بخاطر تالش وکوششـهـائـيـکـه ايـن         
نــهــاد انــجــام داده اســت، تــاکــنــون            

. مـوفـقـيـتـهـائــيـرا کسـب کـرده ايــم               
ازجــملــه مــوفــقــيــتــهــاي ايــن نــهــاد           
ميتوان بـطـور مـوجـز بـمـوارد زيـر                

 :اشاره کرد
ســيـــســتـــم اداري آمـــوزش           -

وپرورش، متهم به اعمـال تـبـعـيـض        
 وجداسازي در مدارس شده است 

کـه بـا        Magisterمدرسـه     -
ساختمانهاي تفـکـيـک شـده، دانـش          
ــي از                    ــکـ ــي را دريـ ــوزان رومـ آمـ

ساختمانها ايزوله کرده بود، مـتـهـم      
به نـقـض قـانـون مسـاوات درامـور               

 مدارس شده است
مدارسي که کـارتـفـکـيـک و            -

جداسـازي دانـش آمـوزان را انـجـام              
. ميدادند، کامـأل بسـتـه مـيـشـونـد           

دانـش آمــوزانــيــکــه در آن مــدارس           
تحصيل ميکردند در حال حاضر در 
ــلــط مشــغــول بــه                 مــدارس مــخــت

 تحصيل ميباشند
 CFCFمســئــولــيــن نــهــاد         -

کـودکـان   " بـرايـن بـاور هسـتـنـد کـه                
ونوجوانان رومي بايد مثل سايـريـن   

 "    از حقوق مساوي برخوردار شوند
عليرغم پيـشـرفـتـهـاي نسـبـتـأ           
مشهـود، بـرخـي خـانـواده رومـيـان              
تــمــايــل بــتــعــويــض مــدارس بــچــه            

زيـرا آنـهـا هـنـوز          .  هايشان نيستـنـد  
اطــالعــات کــافــي از ايــن تــغــيــيــر             
وتحوالت بگوششان نـخـورده اسـت        
ومســـئـــولـــيـــن آمـــوزش وپـــرورش         
درمـطــلــع کــردن آنــهــا هــيــچــگــونــه          

 .اقدامات عملي نکرده است
در مـالقـات بـا يـک نـمـايـنــده                
ــام                  ــنـ ــار بـ ــبـ ــي تـ ــلـــس رومـ ــجـ مـ

Ostolykan  که در مورد مسائل
مــربــوط بــه رومــيــهــا کــارهـــاي                 
تحقيقاتـي انـجـام داده و بـا پـروژه                
هاي مختلـف در ايـن زمـيـنـه کـار               
کرده است ميگـويـد، يـک مـورد از           
موفقيتهـائـيـکـه مـيـشـود نـام بـرد                
اينست که شهردار يکي ازشـهـرهـاي    
مـجــارســتــان، تصــمــيــم گــرفــت کــه          
مدارس مختلط رومي وغير رومـي  
را نتنها گسترش بدهد بلکه آنـهـارا     

وي اضافه ميـکـنـد،    . باز سازي کند
ازداليل موفقيت يکي از پـروژه هـا       

 EUاين بود که اين پروژه از طـرف        
وبـرخـي نـهـادهـاي        )  اتحاديه اروپا( 

وابسته به آموزش وپـرورش، مـورد       
وي اضــافــه    .  حــمــايــت قــرارگــرفــت     

ميکند، چنانچه حتي يـک مـدرسـه        
عامل جداسازي برچيـده شـود، يـک        
مـوفــقـيــت و دسـت آوردي نصــيــب             

 . ميشود
وضع رومـيـهـا درشـهـر وديـار             
خودشان نابسامانتر ومفلوک تـر از      
آنست کـه تـغـيـيـرات انـدک بـتـوانـد                

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ انترناسيونال 

روميھای مجارستان درکشورخودشان ھم مورد 
 تبعيض و اذيت وآزار قرار ميگيرند

 فاضل نادری

 ۱۵ادامه صفحه  

 ۴۶۶شماره _ دوره دوم 



همزمان با زلزله در آذربايجان و در     
حاليکه نگاهها بسـوي خـانـه هـاي           
ويران و اجساد قربانيان و جلوگيـري  
حکومت از کـمـک مـردم بـه زلـزـلـه              
زدگان دوخته شده است، يک واقـعـه     

. مهم ديگر در ايـران اتـفـاق افـتـاد             
جمهوري جنايت و رذالـت اسـالمـي      
چهارده فعال سـيـاسـي را در زنـدان             

ســيــامــک قــادري،    .  اويـن شــالق زد     
رحــمــان بــوذري، ابــراهــيــم بــابــايــي          
ــوروش             ــنــي، ک زيــدي، حســيــن زري
کـوهــکــن، نـاصــر آذرنــيـا، هــومــان           
ــظــري،                ــي ن مــوســوي، مــزدک عــل

عليرضا کيا، امير لطيفي، اشـکـان     
الهياري، رسول حـردانـي و کـامـران         
ايازي، زنـدانـيـان سـيـاسـي در بـنـد                 

زندان اوين را، طبق خبري کـه   ۳۵۰
. به بيرون زندان رسيده شالق زده اند

هفته گذشته نيز حکم شالق مـجـيـد    
 . نژاد اجرا شده بود صادقي

اين رفتار وحشيانه با زندانيـان  
سياسي با اعـتـراض خـانـواده هـاي            
آنها و ديـگـر مـحـکـومـيـن زنـدانـي              
روبرو شـده و بـايـد در سـطـح بـيـن                    
المللي نيز بـا مـوجـي از اعـتـراض              

جمهوري اسالمـي در    .  پاسخ بگيرد

ــت                ــغــاي ــتــار ب ــر رف مــاهــهــاي اخــي
جنايتکارانه تر و وحشيـانـه تـري را        
در قبال زندانيان سيـاسـي در پـيـش         

تحقير زندانيان، نـدادن  .  گرفته است
امکـانـات بـهـداشـتـي و زيسـتـي و                 
حتي محروم کردن زندانيان از تهـيـه   
مــواد غــذائــي از فــروشــگــاهــهــاي           
زندان، شـکـنـجـه رسـمـي زنـدانـيـان                

بـيــمــار و نــدادن کــمــتـريــن امــکــان             
درماني به زندانيان از يـک طـرف و         
احضارهاي بيشـتـر از طـرف ديـگـر            
ــد فشــار بــه                     ــوشــه اي از تشــدي گ
زندانيان سياسي و فـعـالـيـنـي اسـت         
که قبال براي آنها پرونده سازي شـده  

 . است
شالق زدن زندانيان سـيـاسـي و      
تشديد فشار بـه آنـهـا بـايـد شـديـدا                
مورد اعتراض مردم ايران و افـکـار     

. عمومي در سطح جهان قرار گـيـرد  
جـمـهــوري اسـالمــي از ســايـه خــود             
ــا ســقــوط                     ــژه ب ــتــرســد و بــوي مــي
ديـکــتــاتــورهــا و رونــد ســرنــگــونــي          
حــکــومــت ســوريــه، جــنــايــتــکــاران        

اسالمي به جلو فرار ميکنند و فکر 
ميکنند با جنايت بيشتر خـودشـان     

جـلـوگـيـري از       .  را نجات مـيـدهـنـد      
کمک رساني مردم به زلـزـلـه زدگـان         
آذربايجان را بـايـد در کـنـار شـالق              
زدن زنــدانــيــان گــذاشــت تــا عــمــق             
وحشـت فـوق الــعـاده حــکـومــت از              

را و سياست هاي فاشيستي آنـ مردم 
بـراي پـايـان دادن بـه ايـن              .  دريافـت 

مصائب، تنـهـا راه، انـقـالب مـردم            
براي بـزيـر کشـيـدن ايـن حـکـومـت                 

 . است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،١٣٩١مرداد  ٢٥
 ٢٠١٢اوت  ١٥ 

  ١٣٩١مرداد  ۲۷ ۱۴ انترناسيونال 

 تراكت هاي حزب كمونيست كارگري ايران را تكثير و 
 وسيعا پخش كنيد

 جنايتکاران زندانيان سياسی را شالق زدند 
 حکومت اسالمی از وحشت اعتراضات مردم، 

 به ھر جنايتی دست ميزند 

فاجعه زلزله در آذربـايـجـان شـرقـي            
توجه جامعه را بـخـود جـلـب کـرده            

امــواج هــمــدردي بــا زلــزــلــه        .  اسـت 
زدگان از همان لحظات اوليه وقـوع    

جـز  .  اين حادثه دردنـاک بـراه افـتـاد        
مردم، چه در .  اين هم انتظاري نبود

ــي                ظــرفــيــت فــردي و چــه بصــورت
گروهي وسازمانيافـتـه و عـلـيـرغـم           
همه موانعي که رژيـم ايـجـاد کـرده         
است، تالش ميکنند کاري صـورت  
دهـنـد و مــرهـمــي بــر زخــم زلــزـلــه                

  . زدگان بگذارند

اي تلويزيون کانال جديد از فـرد 
روز اين حادثه برنامـه هـاي روزانـه        
پـخــش مســتــقـيــم خـود را بـه ايــن                

اخـتـصـاص داده اسـت و             موضـوع 
مردم از سراسر ايران بـا شـرکـت در        
اين برنامه ها، با زلزله زدگان ابـراز    
همدردي ميکنند و به بازمـانـدگـان    

خشـم  .  قربانيان تسليت مي گويـنـد  
و نـفـرت شـان را عـلـيـه حـکـومـت                  
دزدان ميلياردر، القيدي حکـومـت   
و سکوت و دروغ پـراکـنـي صـدا و           
سيما ابـراز مـيـکـنـنـد و از تـالش                  

رژيــم بــراي جــلــوگــيــري از حضــور            
مردم براي کمک به همنـوعـان خـود      
و عدم قبول کمک هاي بين الـمـلـلـي     

 . بشدت خشمگين اند
جمهوري اسالمي به اين خيـال  
کـه مـيـتــوانـد در ايـن بـرنـامـه هــا                   
اخالل ايـجـاد کـنـد و مـانـع رابـطـه                 
ــود،                     ــال شـ ــانـ ــن کـ ــا ايـ ــردم بـ مـ
مزدورانش را بيش از پـيـش بسـيـج       
کرده است که روي خط بـيـايـنـد تـا          
لـحـظـاتــي وقـت کشـي و فـحـاشــي                
کنند و يـا بـحـث انـحـرافـي پـيـش                    

مردم در صحبت مـزدوران  .  بکشند
رژيــم، اســتــيــصــال و درمــانــدگــي            
حکومت را ميبيننـد و بـا حـرارت          
بيشتر روي خط مـيـايـنـد و پـاسـخ             
دنــدان شــکــنــي بــه مــزدوران رژيــم           

ــد    ــن ــده ــب           .  مــي ــل ــد ق ــال جــدي کــان
جمهوري اسالمي را نشـانـه گـرفـتـه        
است و در جـهـت اطـالع رسـانـي و            
بسيج کـمـک بـراي زلـزـلـه زدگـان و                
شــکــل دادن بــه اعــتــراض عــلــيــه              
جمهوري اسالمي از هـيـچ تـالـشـي          

ايـن خـاري در       .  دريغ نخـواهـد کـرد     

طبـق  .  اسالمي است چشم جمهوري
ــي ورزقـــان،                  ــزارشـــي از اهـــالـ گـ
بالفاصله پس از زلزله مجددا آنـتـن   
هـا نصـب شــده و کـانــال جـديـد را                  

 . دسته جمعي نگاه ميکنند
برنامه هاي پـخـش مسـتـقـيـم           
کانال جديد در روزهاي آينده نيز بـه  

در .  ايــن مســالــه اخــتــصــاص دارد        
برنامه هاي پخش مستقيم شـرکـت     
کـنــيــد، عــکــس و کــلــيــپ و خــبــر              
بفرستيد، با بازماندگان اين فاجـعـه   
ابراز همدردي و همبستگي کنيد و   

 . به اين کانال کمک مالي کنيد
سرنگون باد حکومت جنايتکار 

 اسالمي 
 

گسترده تر باد همبستگي مردم با 
 زلزله زدگان آذربايجان 

 
 تلويزيون کانال جديد
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 زلزله و روياروئی مردم 
 در کانال جديد با جمھوری اسالمی



اين ديگر براي همه روشن اسـت کـه       
اين زلزله شش ريشتري نـيـسـت کـه         
چنين از مردم روستاها و شـهـرهـاي    

بـلـکـه    .  آذربايجان قرباني مـيـگـيـرد    
مـنـشـاء اصـلـي ايــنـهـمـه کشـتـه و                   
زخمي و آوارگي و تلخـي و تـبـاهـي         
همانا رژيم اسالمي و کـل سـيـسـتـم        
اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي مــتــکــي          
برسرمايه و حاکميت مشتي آخـونـد   

اين سـاخـتـمـانـهـاي       .  ميلياردر است
خشتي و کاهگلي و غير استـانـدارد   
است که با کوچکترين تکان زمـيـن     
بر سر ساکنان فقيـر و مـحـروم آوار          

اين عـدم وجـود کـمـتـريـن             .  ميشود
آمــادگــي و تــدارک فــنــي، اداري و             
بهداشتي است کـه بـاعـث مـيـشـود           
زلزله اي در اين ابعاد به يک فـاجـعـه    
براي صدها روستا و چندين شـهـر و     

اين .  هزاران نفر از مردم تبديل شود
فــقــط از رژيــمــي مــثــل جــمــهــوري            
اسالمي ساخته است کـه سـاعـتـهـا          
حتي خبر زلـزـلـه را اعـالم  نـکـنـد                  
مبادا کسي براي کـمـک بـه حـرکـت            

دائما اعالم کند بـه کـمـکـي         .  درآيد
احتياج ندارد، و حول مناطق زلزـلـه   

امنيتي بـکـشـد        -زده ديوار نظامي
تا مبادا مـردم ديـگـر مـنـاطـق بـه                
کمک قربانيان فقر و بدبختي و رژيـم  

ــد         جــمــهــوري    .  اســالمــي بشــتــابــن
اسالمي نگران زلزله و کشتار مـردم  
مــحــروم و ضــجــه هــاي مــادران و              

پــــدران و فــــرزنــــدان در ســــوگ                  
نگران انسـانـيـت      . عزيزانشان نيست

و نوع دوستي مردم ايـران و جـهـان          
است که حول کمک به زلـزـلـه زدگـان       
بـه حـرکـت درآيـد و بـه سـازمـان و                    

 . تحرک مردم تبديل شود
جمهـوري اسـالمـي چـنـان بـي              
ريشه و نامربوط به زندگي است کـه  
وقتي مردم براي کمک به يـکـديـگـر       
بــه حــرکــت درمــي آيــنــد احســاس             

حـق هـم     .  ناامني و خـطـر مـيـکـنـد          
هـمـيـن زلـزــلـه نشـان داد کــه               .  دارد

چگونه از سراسـر ايـران مـردم بـراي           
ياري زلزله زدگان به تکاپو افتـادنـد   
و چگونه رژيم اسالمي اين حرکت و 
دخالتگري مردم و متحد شدن براي 
مقابله با يـک سـانـحـه طـبـيـعـي را                 
خطري عليه خود ديد و جـاده هـا و         
مسيرهاي منتهي به مناطق زلـزـلـه    

اما براي کـمـک     . زده را مسدود کرد
به زلزله زدگان براي نجات زندگي و   
التيام درد مردم محرومـي کـه زيـر        
آوار زلزله و جمهوري اسالمي مانده 
اند چاره اي نيست جز آنکـه خـاک و       
آوار جمهوري اسالمي را نـيـز کـنـار       

و اين دقيقا هـمـان کـاري اسـت         .  زد
. کــه مــردم مشــغــول آن هســتــنــد              

راهـهــاي آنـرا پــيـدا مــيـکــنــنـد کــه                
چگونه پست هاي بازرسي بسـيـج و     
اوبـاش جـمــهـوري اســالمـي را دور             
بزنند و کمک هاي خود را بـه مـردم       

چرا کـه    .  نيازمند و محروم برسانند
مردم هيچ اطمينانـي بـه جـمـهـوري          
اسالمي ندارند و ميدانند دسـتـگـاه    
دزدي و چپاول آخوندهاي ميليـاردر  
در زمان زلزله و فاجعه نيز در فـکـر     
پر کردن جيـب هـاي گشـاد خـويـش            

 .است
حزب کمونيست کارگري شـمـا     
مردم شريف در سراسر ايـران را فـرا       
ميخواند تا با تمام توان براي کـمـک   
به زلزله زدگان آذربايجان به حـرکـت   

در هر محله و کـارخـانـه و          .  درآئيد
دانشگاه و مدرسه و اداره ستادهـاي  
کمک مـردمـي بـه زلـزـلـه زدگـان را                

بـکـوشـيـد تـا بـا مـردم              .  بـرپـاداريـد   
ــجــان                ــاي ــاطــق آذرب ــن در مــن ســاک

اطـمـيـنـان     .  مستقيما تماس بگيريد
ــا                  حــاصــل کــنــيــد کــه کــمــک شــم
مســتــقــيــمــا بــدســت زلــزــلــه زدگــان          
مـيـرســد و دســت دزدان جــمـهــوري            

بـايـد   .  اسالمي از آن کوتاه ميـمـانـد   
از سراسر کشور موج همبستگي بـا  

 . زلزله زدگان به حرکت درآيد
بعـالوه هـرجـا کـه مـيـتـوانـيـد                
عليه بي اعتـنـايـي رژيـم بـه زلـزـلـه               
زدگان و علـيـه مـمـانـعـت از کـمـک               
هاي مستقيم مـردمـي بـه آنـهـا بـه               

ــد        ــزي ــي ــرخ ــراض ب ــر مــورد     .  اعــت ه
جلوگيري ايادي رژيم از ورود مـردم    
و کمک هـاي مـردمـي بـه مـنـاطـق                
زلزله زده بايد بـا عـکـس الـعـمـل و             

بايـد در    .  اعتراض شديد روبرو شود
برابر مراکز دولتي اجـتـمـاع کـرد و           
عليـه رژيـم و بـي تـوجـهـي اش بـه                    
زندگي هزاران نفر از مـردم داغـدار         

ــه      .  اعــتــراض کــرد    ــنــگــون اخــبــار اي
اقــدامــات ضــد بشــري رژيــم را بــا             
عکس و فيلم و بـطـور مسـتـنـد بـه             
سراسر جهان مخابره کنيد تا جـهـان   
دريابد چه جانيان از گور بـرخـاسـتـه       

 .اي در ايران حاکم اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري         
بارديگـر بـا هـمـه داغـداران زلـزـلـه                 
اخـيــر آذربــايــجـان اعــالم هــمــدردي          

ميکند و با تمـام تـوان بـراي کـنـار            
زدن مانع جمهوري اسـالمـي از سـر        
راه کمک رساني مـردمـي بـه زلـزـلـه           

 . زدگان تالش ميکند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
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جابجائيهاي قابـل تـوجـهـي ايـجـاد           
فقط مدارس آموزشـي رومـي     . کند

زادگان ورومي تـبـاران نـيـسـت کـه             
اين قشر از جـامـعـه را از سـايـريـن             

در صـد        ۵۵فقط . متمايز ميکند
روميهاي بيکار، ندار و تهـيـدسـت،    
شــاخــص مــعــيــار ســنــجــش هــاي             
مــوقــعــيــت رومــيــهــا نــيــســت کــه            
وضعيت اجتماعي اين مليت کثـيـر   

با مـا بـقـدم زدن        . را باز گو ميکند
درخيابانها ومناطق مسکوني ايـن    
انسانهاي تحت ستم و طرد و ايزوله 
شده در موطـن خـودشـان هـمـراهـي           
بکنيد تا با چشمان خودتان ببينيـد  
که محل زندگي اين انسانـهـا کـجـا       

در هنگام قـدم زنـي       .  وچگونه است
ــهــاي مــحــل                ــان ــاب ــکــي ازخــي در ي
مســکــونــي رومــيـــهــا در شــهـــر                

Tiszavasvari      ســاخــتــمــانــهــاي
ــا             ــه درحــال فــروريــخــتــن ب مــخــروب

ــا تــخــتــه                 طــاقــهــاي نســب شــده ب
والوارهاي مـوقـت در حـال ريـزش،           
ديــوارهــاي پــر از ســوراخ وکــامــأل           
مخـروبـه، بـا انـبـوهـي از گـيـاهـان                  
وحشي بزرگ و خودرو گزنـه مـمـلـو       
ازکوهي آشغال هاي کهنه مـتـعـفـن       
که نمائي فوق العاده مسـتـهـجـن و         
چندش آوري را در جلو ديدگـان آدم    

چنين محلي، منطقه .  ظاهرميکند
مسکوني اين انسانهاي مسکيـن و    

بـراي  .  طرد شده ازجامـعـه هسـتـنـد       
هر بينـنـده اي بـخـوبـي قـابـل درک                
است که اين بخش ازشـهـردر نـقـشـه        
جغراقيائي متروک وويران شده ثبت 

است وشـهـرداري مـحـل هـم بـطـور              
عريان و گستاخانه، آنهارا بايکـوت  
ودر زباله ها وويرانه هـا مـدفـونـش         

 .کرده است
ــه در                ــزارشــي اســت ک ايــن گ

مـورخ     Fria Tidningenروزنامه 
در سوئد درج شده  ۲۰۱۲اوت  ۱۱

خواندن اين گزارش اين سـوال  .  است

را در مقابل ما مي گـذارد کـه آيـا          
اعمال اينگونه تبعـيـض ونـابـرابـري        
آشـکــار بـراي بــخـشــي ازسـاکــنــيــن            
جامعه در شأن انسـان اسـت؟ بـايـد           
عليه ايـن سـتـم ونـابسـامـانـي هـا،               
افکار انسانهاي آزاد و انسانـدوسـت   

 .*را آگاه کرد

روميھای مجارستان درکشورخودشان ھم مـورد 
 تبعيض و اذيت وآزار قرار ميگيرند

 ۱۳از صفحه 



طبق آمار جـمـهـوري اسـالمـي        
حداقل بيست هزار خانـه در جـريـان        

. زلزله آذربايـجـان ويـران شـده اسـت           
جمهوري اسالمي بيشرمـانـه اعـالم      
کرده است که بـراي بـازسـازي خـانـه          
هائي که صد درصد ويران شـده انـد       
دو ميليون تومـان وام بـالعـوض و          

و نـيــم مــيـلــيـون وام بــا بــهــره                  ١٢
چهاردرصد براي بازسازي خانه هاي 

. با بافت قديمي پـرداخـت مـيـکـنـد        
اين بيشرمي بايد با اعتراض وسيـع  

 . مردم مواجه شود
جــمــهــوري اســالمــي مســبــب         
مسـتـقـيــم تـمــام خسـارت جـانـي و                
مالي مردم در مـنـاطـق زلـزـلـه زده           

سال تحميل فقر شـديـد و      ٣٣. است
بيکاري گسترده، عدم رسيـدگـي بـه      
ساده ترين نيازهاي مردم و سرکوب 
سيستـمـاتـيـک مـبـارزه مـردم بـراي               
بهبود شرايط زندگـي، دلـيـل بـقـاي          
خانه هاي خشت و گلي است کـه بـر     
سر مردم محروم ايـن مـنـطـقـه آوار            

راه !  وام بـا بـهـره پـائـيـن            .  شده است
تحميل فقر بـيـشـتـر بـه          .  حل نيست
معلـوم نـيـسـت بـا ايـن             . مردم است

درجه فقري که در ميان مردم وجـود  
دارد، چگونه بايد هم زندگي خود را 
تــامــيــن کــنــنــد و هــم قســط وام                  
حکومت را بپردازند و مقـداري هـم     

بعالوه صدهـا نـفـر نـان         . بهره بدهند
آورشان را از دست داده اند و تـعـداد   
قابل توجهي مصـدوم شـده و تـوان            

ــد                 . کــار کــردن را از دســت داده ان
صرفنظر از اينکه تـجـربـه مـردم در         
سراسر کشور نشان داده است که در   
بهترين حالت وام به تعداد کـمـي از       
مـردم پـرداخــت مــيــشـود و بــخــش             
اعـظــم پــولــي کــه بــه ايـن مـنــظــور               
اختصاص مـي يـابـد تـوسـط دزدان            

 . حکومتي باال کشيده ميشود
حکومت مسئول تمام و کـمـال   
وضعيتي است که بر سر دهها هـزار    
نفر از مردم زلزله زده آمـده اسـت و       
بازسازي خانه هاي مردم و تـامـيـن        
زندگي آنها نيز به عـهـده خـود ايـن           

خانه هـاي تـخـريـب         . حکومت است
شده و خانه هاي بـا بـافـت قـديـمـي             
بايد با هزينه کامل دولـت سـاخـتـه         

زندگي خانواده هائي کـه نـان       .  شود
آور خود را از دسـت داده انـد و يـا              

توان کار کردن را از دسـت داده انـد       
. نيز بايد توسط دولت تاميـن شـود    

اينها گوشه اي از حقوق مردم اسـت    
کسر . که بايد به آنها برگردانده شود

بسيار کوچکي از هزينـه هـائـي کـه         
صرف حمايت از دولـت جـنـايـتـکـار         
ــا ارگــان هــاي ســرکــوب                ــه ي ســوري
حکومت ميشود، پولـي کـه صـرف        
گسترش خرافات مذهبي و شـبـکـه        
امــام جــمــعــه هــا و امــامــزاده هــا               
ميشود و يا توسط مقامات و آيـت  
اله ها باال کشـيـده مـيـشـود، بـراي             
ــا                   ــه ب ــطــق ــن مــن ــازســازي کــل اي ب
اسـتـانـدارد بـاال و تـامـيـن زنـدگـي                  

 . زلزله زدگان کافي است
حزب کمونيست کارگري مردم 
ايران را فراميخواند که ضمن ادامـه  
کمک رساني به مردم مناطق زلـزـلـه    
زده، و ضمن اعتراض بـه جـمـهـوري       
اسالمي بدليل رفتار وقـيـحـانـه اش       
با مردم، اين خواست ها را به پـرچـم   

 . مبارزه خود تبديل کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٥، ١٣٩١مرداد  ٢٥
 ٢٠١٢اوت  

 ۱۶ انترناسيونال 

 دولت بايد 
 خانه ھای زلزله زدگان را بازسازی کند 
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 انترناسيونال
  نشريه حزب کمونيست کارگری

 بھروز مھرآبادی: سردبیر
 نازیال صادقی: مسئول فنی

  anternasional@yahoo.com: ای میل
 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

بنا بر گزارش هاي منتشر شده 
مـرداد عـلـي         ۲۵روز چـهـارشـنـبـه        

اخوان از فعالين كـارگـري در شـهـر           
تهران كه از سوي جـانـيـان اسـالمـي        
به يكسال و نيم زندان محكوم شـده    

ــود، پــس از گــذران                مــاه از         ۷ب

زنـدان     ۳۵۰محكوميتش از بـنـد         
آزادي علي اخـوان را      .  اوين آزاد شد

به او، به خانواده و بستگانش،  و به 
همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه تـبـريـك               

 .ميگوييم
همه كـارگـران زنـدانـي و هـمـه             
زندانيان سياسي بايد فورا از زنـدان      

 . آزاد شوند
كمـپـيـن بـراي آزادي كـارگـران             

 زنداني
 ، ۹۱مرداد  ۲۶
  ٢٠١٢اوت  ۱۶
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 علی اخوان آزاد شد
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