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 صفحات ديگر

جمهوري اسالمي در برگزاري " اهداف و تقالهاي"
 !اجالس غير متعهدها
  ۳محمد شكوهي، صفحه     

به دستگيري جواناني که قصد کمک به زلزله زدگان را 
 ! متحدانه اعتراض کنيم،داشتند

  ۱۰صفحه  
 نامه سرگشاده شيوا محبوبي به 

دبيركل سازمان ملل در رابطه با برگزاري  -بنكي مون
 كنفرانس كشورهاي غير متعهد در ايران

  ۹صفحه  
 )٢(گزارشي از مبارزه کارگران پااليشگاه آبادان 

 ۹صفحه  

ســقــوط اســد بــر رژيــم اســالمــي را            
مـعـاون نـخـسـت        .   بررسي ميـکـنـنـد     

وزير سوريه در کنفرانس مطبوعاتي     
در مسکو گفت کـه اگـر مـخـالـفـان               
سالح زمين بگذارند ميتوان در بـاره       
همه چيز و حتي استعفاي بشار اسـد         

اعـالم احـتـمـال       .   ( هم مـذاکـره کـرد       
! ) استعفاي اسـد، آنـهـم در مسـکـو            

جالب اين است که آمريـکـا واکـنـش          
نشـان داد کــه  ايــن حــرف تــازه اي                
نيست و در عوض موضعي تعرضي      

 
 بازتاب هفته

 
 بهار عربي در تونس ادامه دارد

 بهروز مهرآبادي
 

 سبد خالي کاالي کارگري
 مهراب دشتي 

 
 جنگ نيابتي عليه مردم

 ياشار سهندي

در جريان زلزـلـه آذربـايـجـان،          
مصاف بزرگـي مـيـان جـمـهـوري            
اســالمــي و مــردم شــريــف و                  
ــدوســت شــکــل گــرفــت و             انســان
حــکــومــت تــودهــنــي بــزرگــي از         

صـدا  .   حرکت توده اي مردم خـورد  
و سيما مجبور به معذرتـخـواهـي        
شد، خامنه اي مجبور به سفر بـه         
منـاطـق زلـزـلـه زده شـد، تـالش                
حکومت و رسـانـه هـايـش بـراي              
کمرنـگ کـردن مسـالـه زلـزـلـه و                

هفته گذشته قبل از برگزاري يک مسـابـقـه           
رهـبـر   " فوتبال با  به نمايـش درآمـدن تصـاويـر             

بـر روي صـفـحـه بــزرگ           "     جـمـهـوري اسـالمـي       
نمايشگر استاديوم سهند تبريز مردم متحـدانـه     

را هو کردند و صـداي خـنـده          "   رهبر" و يکصدا   
در سـراسـر     "   ولي فقيه" هاي استهزا آميزشان به   

احتماال بـخـش     .   ميدان ورزشي طنين انداز شد    
بزرگي از نيروهاي سرکوب رسمي و يـا لـبـاس             

جمهوري اسالمي، در مناطق زلـزـلـه         شخصي  
زده براي حمله به گروههاي کمک رساني رفـتـه           
بودند و آن تعدادي هم که در استاديوم حضـور           
داشتند، از ترس مردم جرئت ابراز وجود پـيـدا           

مــردم ايــن تــوازن قــوا را بــخــوبــي            .   نــکــردنــد
تشخيص دادند و بخوبي از موقعيت استـفـاده         

 .نمودند
الزم نيست کسي دکتراي عـلـوم سـيـاسـي          
داشته باشد يا کـارشـنـاس عـالـيـرتـبـه وزارت                
امور خارجه آمريکا يا انگليس در امور ايـران     
باشد، تا معني اين حرکت مردم تبريز را درک          

حـکـومـت را      "   رهـبـر  " آنها قصد مزاح با      .   کند
نداشتند و خوب مي دانند که اين شـوخـي هـا             
مي تواند با گلوله جواب بـگـيـرد و بـا وجـود                 
شناخت از ميزان توحش رژيم نشان دادنـد کـه           
از هر فرصتي براي نشان دادن انزجـار خـود از             

اهـمـيـت    .   حکومت اسالمي استفاده مي کنند    
سياسي اين حرکت مردم تبريز را نبايـد دسـت           

  .کم گرفت
در استاديوم سـهـنـد       "   رهبر نظام " هو شدن   

تبريز را بايد در کنار تظاهرات ماه قبل مـردم           
در شهرها و محل هايي کـه        .   نيشابور گذاشت 

بيشتر مردم يکديگر را مي شناسنـد و دسـت           
حکومت براي شناسائي و سرکوب معترضيـن    

 
 از نيشابور تا تبريز

بوي تند الرحمان بشار االسد،      
عليرغم قتل عام هاي روزانه اش،       
ســران  مســکــو و تــهــران راکــه                
دستشان تـا آرنـج در خـون مـردم               
سوريه است، به تکاپويي دوچنـدان     

ايــن هــفــتــه وزيــر     .   واداشــتــه اســت  
خارجه روسيه بـرنـامـه فشـرده اي             
داشـت و بـا مـقـامـات چـيـنـي و                   

ديـــلـــي .   ســـوري مـــالقـــات کـــرد      
تلگراف نوشت کـه خـامـنـه اي و              
شوراي امنيت ملي اش تـاثـيـرات         

 

 
 !انقالب سوريه و زامبي هاي سياست

۴صفحه    

۲صفحه    

۷صفحه   ۵-۶صفحات   

 
 يک گام به پيش 

  زلزله آذربايجان و شکست سياسی رژيم 

 اصغر كريمي   

يکي از سرتيتر هاي مهم خـبـري         
رسانه ها در اين هـفـتـه بـيـکـارسـازي              

 هزار کارگر در صنـعـت قـطـعـه            ۱۱۵
 ۹۱  تـا تـيـرمـاه             ۹۰سازي از سـال      

 هـزار    ۸۰۰است و از  خطر بيـکـاري          
کارگر در ايـن بـخـش صـحـبـت مـي                 

همچنين با وقوع زلزله اخير در       .   شود
آذربايجان شرقي گزارشـهـا حـاکـي از           
بيکـاري هـزاران نـفـر ديـگـر در ايـن                  

هرروز نيز در خـبـر هـا            .   منطقه است 
بيکار شدن کارگران در اين کارخانه و       

ايـنـهـا    .   آن کارخانه گزارش  مـيـشـود        

 
  هزار کارگر ۱۱۵عليه بيکارسازي 

 صنعت قطعه سازي

 بهروز مهرآبادي

 شهال دانشفر 

۶صفحه    

 
کشتار بيرحمانه کارگران معدن ماريکانا توسط 
 پليس افريقاي جنوبي را شديدا محکوم ميکنيم

  ۱۰ايران،  صفحه  -كميته همبستگي بين المللي كارگري      
 فراخوان به تجمع اعتراضي عليه كشتار كارگران در آفريقاي    

 ۷جنوبي، كانادا، تورنتو، صفحه   

 مصطفي صابر   
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 !زنده باد سوسياليسم

صدمات انسانـي و مـالـي مـردم بـه               
جائي نرسيد و مهمتر اينکه سيـاسـت        
اصلي حکومـت بـراي جـلـوگـيـري از              
حضور مردم در کمک به همنوعانشان      
در آذربايجان مفـتـضـحـانـه شـکـسـت             

مردم گـام بـزرگـي در بـدسـت              .   خورد
گرفتن ابتکار و در سازماندهـي خـود         
براي کمک رساني به همنوعانشـان بـه         
پيش بـرداشـتـنـد و خـفـت و خـواري                  
زيادي به مقـامـات و دم و دسـتـگـاه                

عليرغم هـمـه مـانـع         .   حکومت دادند 
تراشي هاي سازمانيافتـه و در عـيـن            
حــال رذيـــالنــه حــکــومـــت، مـــردم              
انساندوست نقشي حياتي در کمک بـه      
صدها هزار زلزله زده ايـفـا کـردنـد و               
گــوشــه اي از قــدرت خــود را نشــان               

حرکت توده اي مـردم مـوجـب          .   دادند
بي آبروئـي بـيـشـتـر و يـک شـکـسـت                   
ســيــاســي بــراي حــکــومــت شــد و بــه           
مــوازات آن دســت اصــالح طــلــبــان             
مرتجـع کـه هـمـچـنـان تـالش عـبـث                  
ميکنند که بيشرمانه نظـامـي را کـه           
سي و سه سال مشغول جنايت، فسـاد        
و دزدي و تحميل شـديـدتـريـن فـقـر و               
محروميـت بـه اکـثـريـت مـردم بـوده                
است، اصـالح کـنـنـد تـا عـمـرش را                  

 . طوالني تر کنند بيشتر رو شد
مردم زيادي قرباني فـقـر و خـانـه            
هاي خشت و گلي و القيدي حکومـت       
و مانع تراشـي بـراي کـمـک مـردمـي               

امواج انساني بزرگي از سراسر     .   شدند
کشور بويژه از تبريز و ساير شـهـرهـاي        
دور و نزديک آذربايجان براي کمـک بـه          
زلزله زدگان به حرکت درآمـد و مـردم         
عليرغم تهديدات و بگيـر و بـبـنـدهـا             
سهم تعيين کـنـنـده اي در کـمـک بـه                  

ايـنـرا رسـانـه       .   زلزله زدگان ايفا کردند   
هاي مجاز وابسته به دار و دسته هاي        
مختلف حکومت اقرار کردند و يکـي       
از رسانه هـا درمـورد بـي اعـتـمـادي                
ــرا                   مــردم بــه رژيــم هشــدار داد و آن

به اين معني نه تنها .  خطرناک دانست 
تالش رژيم براي حـاشـيـه اي کـردن و              
سکوت و دروغ بافي حول زلزله خنثي       
شد بلکه برعکس فشـار مـردم چـنـان            
بود که روزنامه هاي خودي حکـومـت        
هم کـجـدار و مـريـز فشـار اعـتـراض                 

. مردم به رژيـم را مـنـعـکـس کـردنـد                
يعني گفتمان ها را عمال مردم شـکـل    

مردمي که نه حق انتـشـار يـک         .   دادند
صفحه روزنامه دارند و نه رسانه هـاي        

رژيـم يـک دقـيـقـه از وقـتـشـان را در                     
سهـم رژيـم در       .   مقابل آنها ميگذارند  

کمک به مـردم سـکـوت، دروغ، عـدم             
اطالع رساني به مردم، مـانـع تـراشـي           
در مقابل کمک هـاي بـيـدريـغ مـردم،             
دستگيري آنها، مشتي وعده توخالـي      
و توجيه زلزله و تلـفـات مـردم بـا بـي             

. حجابي و مزخرفات ديگر بوده اسـت       
حـکـومــت و مـقــامـاتـش بـار ديـگــر                
دشمني آشکار خود با مردم، بيرحمي       
و در عين حال درماندگي و بـي پـايـه             
بودن در مـيـان مـردم و نـاتـوانـي از                   

. مــقــابلــه بــا مــردم را عــيــان کــردنــد           
دستگـيـري دهـهـا نـفـر از جـوانـان و                   
فعاليني کـه مشـغـول کـمـک رسـانـي               
بودند اوج زبوني حکومت در مـقـابـل          

اينرا بايد به سکوئي براي     .   مردم است 
 . يک جهش ديگر تبديل کرد

در حال حاضر جمهوري اسـالمـي       
موضوع .   چند اقدام را در دستور دارد     

را هرچه ميتواند حـاشـيـه اي کـنـد و               
موضوع را از جـلـو چشـم مـردم دور               
کند، جلو کمک رساني مردم را بگيرد       
و سوم برخي اقدامات نمايشـي را در          

هـرچـنـد    .   مناطق زلزله زده انجام دهد    
وضــع رژيــم طــوري اســت کــه حــتــي             

تک .   دستش براي نمايش هم پر نيست     
تــک ايــن تــالش هــا را بــايــد در هــم                

 .شکست
اولين مساله اين است کـه نـبـايـد          
گذاشت درد و رنـج مـردم کـه هـرروز               
ابعادش بيشتر دهان باز مـيـکـنـد بـه             

سيـاسـت رژيـم      . فراموشي سپرده شود 
. را بايد قاطعانه به شکست کشـانـيـد         

خبرنگاران مردمي بايد تالش خود را      
براي داغ نگهداشتن مساله دو چنـدان       

مردم منطقه سهـم مـهـمـي در           .   کنند
. اين زمينـه مـيـتـوانـنـد ايـفـا کـنـنـد                  

افشــاي وعــده هــاي تــوخــالــي رژيــم،          
گــزارشــات مســتــقــيــم از وضــعــيــت           
اسفناک زلزله زده ها و مصـاحـبـه بـا              
آنها و تشـويـق آنـهـا بـراي تـمـاس بـا                   
رسانه هائي ماننـد کـانـال جـديـد کـه               
صداي آنها را منـعـکـس مـيـکـنـنـد،              
انعکاس اين فعاليـت هـا در مـديـاي             
اجتماعي، نامه به مراجـع جـهـانـي و            
اقدامات مشابهي که موضـوع را در         

ســطــحــي فــراتــر از ايــران زنــده نــگــه             
ميـدارد، شـکـل دادن بـه تـجـمـعـات                 
اعتراضي و جمع آوري تومار و نـامـه          
هاي افشاگرانه به مقامات و غيـره از         
جمله کارهائي است که تالش رژيم را        
خنثي ميکنـد و وضـعـيـت مـردم را               
مــقــابــل چشــم مــردم ايــران و جــهــان            
ميگذارد و رژيم را تـحـت فشـار قـرار          

 . ميدهد
دوم، مقابله با مانع تراشـي هـاي         
رژيم و دستگيري فعالـيـن گـروهـهـاي           

کمک رساني دانشجويان، .   امداد است 
هنرمندان و ورزشکاران، نويسندگـان،     
پــزشــکــان، تشــکــل هــاي کــارگــري،          
نهادهاي مدافع حقوق کودک، شـبـکـه        
هاي مختلف مبارزاتـي و نـهـادهـاي           
ــدام                 ــه اق ــلــف ک ــاعــي مــخــت ــم ــت اج
شکوهمندي در دو هفـتـه اخـيـر بـوده             
اســت، بــايــد تــالش کــرد کــه ابــعــاد             
وسيعتري پيدا کند و طـيـف گسـتـرده           

بـه دلـيـل      .   تري از مردم را دربر گـيـرد       
گسـتــردگـي کــمـک هــا در دو هـفــتــه               
گذشته رژيم نتوانسته است عـلـيـرغـم          
نظامي کردن منطقه، جلو همه را سـد        
کند و در نتيجه مردم راه خـود را بـه               
جلو باز کردند و کمک هاي شاياني بـه         

راه مـقـابلـه بـا         .   قربانيان زلزله کـردنـد    
مانع تراشي هـاي رژيـم گسـتـرده تـر               
کردن اين فعاليت ها و تحکيم رابـطـه          

مشکالت انبوه  .   با مردم منطقه است   
. مردم زلزله زده تازه شروع شـده اسـت         

نبايد با گذشت زمـان و در حـالـيـکـه              
معضالت اسـاسـي مـانـنـد نـداشـتـن               
مسکن و عدم تامين زندگـي روزمـره         
آنها همچنان به قوت خود باقي است،       
 . بتدريج کمک ها و تالشها پايان يابد

و باالخره نکته مهم اين است کـه         
رژيم نميخواهد براي مردم کار موثري    

دهها هزار نفر بيکار شـده      .   انجام دهد 
اند و در حاليکه خانه و کاشانه شان و        
دار و ندارشـان را از دسـت داده انـد،                

. چــيــزي بــراي ادامــه حــيــات نــدارنــد         
حداقل بيست هزار خانه ويران شـده و          

ــت                 ــان زودرس در راه اسـ ــتـ . زمسـ
جمهوري اسالمي حتي در بـرداشـتـن          
آوارها هم به مردم کمک قابل توجـهـي         

حکومتي که يک قـلـم از       . نکرده است 
آخــريــن دزدي هــاي مــقــامــاتــش ســه         
ميليارد دالر بوده است حاضر نيسـت       
يک دهم يکي از اقالم دزدي را صـرف         

مردم مانده  .   رفع مشکالت مردم کند   
اند با غم و اندوهي عميق، با دسـتـان           
خالي و بـا کـابـوس بـي مسـکـنـي و                  
زمستان، بي غذائـي، بـي تـامـيـنـي،             

کـمـک   .   شيوع امراض و هجوم گرگـهـا      
هاي انساندوستانه مردم بـا تـوجـه بـه            
محدوديت هائي کـه رژيـم در کـمـک              
رساني آنها بوجود آورده و بدليـل فـقـر       
اکثريت عظـيـم مـردم، قـادر بـه حـل                
معضل مسکن، تامين زندگي مـردم       
بـراي مـدتــي طــوالنـي و مــقـابلــه بــا               
سرماي سخت زمستان در اين منطقه      

کمک هـاي مـردمـي در          .   نخواهد بود 
بهترين حالت تامين خوراک و پوشـاک       
و نيازمندي هاي روزمـره مـردم بـراي         

اينرا بايد هرچه .   چند هفته خواهد بود   
وسيعتر و تا هر زمان که مقدور باشـد        

اما بـه  .   ادامه داد و حتي گسترش داد 
موازات آن بـايـد دولـت را بـراي حـل                

. معضالت مردم تحت فشار گـذاشـت      
نفس کمک هاي مردم، خبررساني هـا        
و کليپ هائي که از وضعيت مـردم و           
در افشاي بي وظيفه بودن حـکـومـت،         
سانسور حرفهاي مردم و نـارضـايـتـي          
رو به رشد مردم تهيه مـيـشـود، خـود            
فشــار بــزرگ و هــرروزه اي بــه رژيــم               

بـايـد هـم      .   اما اين کافي نيست   .   است
مردم منطقه و هـم مـردم در سـراسـر              
کشـور عــلـيــه ايــن وضــع بـه حــرکــت              

. درآيند و اين اقدامـي حـيـاتـي اسـت            
اين هـم از زاويـه انسـانـي بـراي رفـع                   
مشکالت زلزله زدگان ضـروري اسـت        
و هم از نـقـطـه نـظـر سـيـاسـي حـائـز                      

يک دليل جـلـوگـيـري از         .   اهميت است 
حضور فعالين اجتماعي در مـنـطـقـه           
همين تاثيرگذاري براي متشکل کردن  
مردم و آشـنـا کـردن آنـهـا بـه حـقـوق                    

يک نکته مـهـم ايـن        .   مسلم شان است  
است کـه رژيـم دسـتـش در سـرکـوب                 
زلزله زدگان و حتي جلوگيري از کمـک        

. هاي مردمـي زيـاد هـم بـاز نـيـسـت                
سرکوب زلـزـلـه زده هـا و گـروهـهـاي                 
امداد در رده هـاي پـائـيـن نـيـروهـاي               
سرکوب مساله ساز ميشود و شکاف      
 . هاي دروني حکومت تشديد ميشود

بــا تــوجــه بــه ايــن نــکــات، بــايــد           
استراتژي درازمدتي توسط فعاليـن و       

. تشـکــل هــا در دسـتــور قــرار گــيــرد            
سازمانيافتن زلزله زدگان و تجمـعـات       
اعتراضي آنها مقابل ادارات دولتي و      
به اشکال مـخـتـلـف ديـگـر يـک رکـن                 

هر اندازه هـم    .   حياتي اين مبارزه است   
مردم در ساير نقاط کشور کمک و يـا           
اعتراض کنند، بدون دخالت مستقيـم      
زلزه زدگان و مـبـارزه مسـتـمـر آنـهـا،               

. حکومت اقدامي جدي نخواهـد کـرد     
جمهوري اسالمي عامل تلفات مـردم      
و خانه هاي خشت و گلي بوده و بـايـد            

تمام خانه هـا را رايـگـان و در اسـرع                 
وقت و با کيفيتي مـنـاسـب بـازسـازي          

زندگي خانواده هائي که نـان آور        .   کند
خود و يا کارشان را از دست داده انـد            

. بايد توسط حکـومـت تـامـيـن شـود            
ساير خسارات مردم بايد محـاسـبـه و          

خــدمــات  .   بــه مــردم مســتــرد شــود          
عمراني، درمـانـي و آمـوزشـي بـايـد               
توسط حکومت بـراي تـمـام مـنـاطـق             

. زلزله زدگان بالفاصله تـامـيـن شـود          
اينها بخشي از خواسـت هـائـي اسـت            
که بايد به مطالبه مردم اين مـنـطـقـه            

رکن ديگر مبارزه، تالش    .   تبديل شود 
ادامـه  :   مردم در سـراسـر کشـور اسـت         

جــمــع آوري کــمــک، تــداوم فــعــالــيــت          
جوانان و دانشـجـويـان، هـنـرمـنـدان،              
ورزشکاران و نويسندگـان، پـزشـکـان،         
تشــکــل هــاي کــارگــري و نــهــادهــاي          
راديکال و آزاديخـواه، اطـالع رسـانـي           
دائم از وضع زلـزـلـه زدگـان از طـريـق                
گزارش و مصاحبه با مردم مـنـطـقـه،           
افشاگري دائـم از رفـتـار حـکـومـت،               
تالش براي آزادي دستگير شـدگـان و          
غيره از جمله اقداماتي است که بـايـد         

خواست .   ابعاد وسيعتري بخود بگيرد   
هاي مردم درمورد مسکن و تـامـيـن          
زندگي روزمره و غيره بـايـد بـه پـرچـم              

. مبارزه در سراسر کشور تبديل گـردد      
بايد اين مطالبات را بـعـنـوان حـقـوق             

ايـن  .   مسلـم مـردم وسـيـعـا رواج داد             
حــوادث دائــمــا اتــفــاق مــي افــتــد و             
قربانيانش تماما مـردم زحـمـتـکـشـي           

. هستند که سـرپـنـاه درسـتـي نـدارنـد             
مسئول خسارات انساني و مالي ايـن        
حوادث رژيم و نظام نکبتي اسـت کـه           
توسـط رژيـم سـر پـا مـانـده اسـت و                    
مسئول بـازسـازي زنـدگـي مـردم هـم              

 . خود رژيم است
پــتــانســيــل بســيــار بــاالئــي بــراي       
همبستگي با يکديگر و شبـکـه هـاي          

 ٨٨مبارزاتي بويژه بـدنـبـال انـقـالب             
شکل گرفتـه اسـت کـه صـرفـنـظـر از                 
جنبه انساندوستانه عميق آن، بسـيـار        
سياسي و در آينـده کشـور سـرنـوشـت             

رژيم کامال واقف بـود کـه         .   ساز است 
ايـنـبــار جـامــعـه بــيـش از هـر زمــان                 
احساس مسئوليت نشان ميدهد و بـه       
همين دلـيـل هـمـه تـالـشـش را بـراي                  
جلوگيري از کمـک هـاي مـردم بـکـار              

ايـن پـتـانسـيـل را بـايـد بـه                 .   انداخـت 
شبکه هاي مبارزاتي هرچه بزرگتر بـا        

. روابط پايدار و مستحکم تبديل کـرد      
بخشي از مـکـانـيـزم اجـتـمـاعـي               اين  
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ــه                   ــاه اســت ک ــک م ــيــش از ي ب
جمهوري اسالمي دارد خـود را بـراي          
بــرگــزاري شــانــزدهــمــيــن اجــالس             

 ۱۱ تا    ۷از  "    غير متعهد  کشورهاي" 
شهريور در تـهـران بـرگـزار مـيـشـود،             

حکومت تـمـام دم و         .   آماده مي کند  
دستگاه نظامي، امنيتي، اطالعاتـي     

هر چه بهتر سـازمـان      " اش را پيرامون    
. اين نشست به کار گرفته اسـت "   دادن

در همين رابطه دولت، شوراي امنيت      
ــم، مــجــمــع تشــخــيــص               مــلــي رژي
ــيــت رهــبــري،             مصــلــحــت نــظــام، ب
مجلس، خالصه کالم کل نظام دسـت       

به گفتـه نـاجـا دهـهـا          . به کار شده اند 
اين "   تامين امنيت " نشست ويژه براي    

کــنــفــرانــس در ســطــوح بــاالي نــظــام         
" مـهـمـي   " برگزار شده و تصـمـيـمـات           

مقامات امـنـيـتـي       .   اتخاذ شده است  
رژيم تصميمات مهم خود را به شـرح         

يــکــان هــاي    :   زيــر اعــالم کــرده انــد        
امنيتي، نـظـامـي، نـيـروي هـوايـي،              
هــوانــيــروز، پــادگــانــهــاي ارتــش در          
تهـران، در حـالـت آمـاده بـاش مـي                 

فرودگاه اصلي تـهـران رسـمـا          .   باشند
مدارس، دانشگـاهـهـا،    .   تعطيل است 

ــرگــزاري              ــتــي در طــول ب ادارات دول
 .نشست تعطيل مي باشند

رفت و آمد در بيشتر مـحـالت و          
خيابانهاي پـر تـردد تـهـران در طـول               

 روز   ۵برگزاري نشسـت بـراي مـدت           
بسيار محدود و تحت کنـتـرل شـديـد           

خطوط مـتـرو تـعـطـيـل          .   خواهد بود   
حرکت اتوبوس ها و تـاکسـي       . هستند

ها در طول برگزاري نشست  مـمـنـوع          
هزاران نيروي ويـژه سـپـاه،        .  مي باشد 

بسيج، ارتش و ساير دار و دسته هاي        
نظامي مشغول گشت زني در تـهـران         

 . مي شوند
ارتش و سـپـاه پـاسـداران اعـالم              

مـقـابلـه بـا       " کرده اند که دهها مانور       
در تهران  در حال     "   حمالت تروريستي 

نـاجـاي تـهـران اعـالم          .   برگزاري است 
کــرده اســت کــه بــنــا بــه درخــواســت            
مقامات باالي نظام و بـراي هـر چـه              
بهتر برگزار کردن  اين نشست، شـهـر          

. بشـود "   زيبا سازي فـوري   " تهران بايد   
در همين راستا نـيـروي انـتـظـامـي و              

شهرداري تهران به هـمـراه ارگـانـهـاي            
شهري حکومت فقط در طول هـمـيـن         

 طـرح  در مـورد           ۹هفـتـه بـيـش از           
را بـه    "   پاکسازي مناطق آلوده تهـران    " 

صدها کارتن خواب   .   اجرا درآورده اند  
و بي خانمان را از تـهـران جـمـع آوري              
کرده و به مکانهاي نامعلومي انتقال       

در اقدامي ديگر و به بـهـانـه        .   داده اند 
" امنيـت مـحلـه مـحـور         " اجراي طرح   

" اعـتـيـاد   "  نفر بـه جـرم         ۷۰۰بيش از   
در ادامه حـملـه بـه        .   دستگير شده اند  

دستفروشان و فروشندگان دوره گـرد،        
ميدانهايي کـه کـارگـران فصـلـي در              
آنجا براي پيدا کردن کـار جـمـع مـي              
شوند، جمع شده و به مکـانـهـايـي در            

. خارج تـهـران انـتـقـال داده شـده انـد                
شهرداري تهران و مسئوالن بـرگـزاري       
نشست غـيـر مـتـعـهـدهـا در وزارت               
خارجه رژيم رسما اعالم کرده انـد کـه          
تا به امروز صدهـا مـيـلـيـاردتـومـان             
هزينه براي اين کار اخـتـصـاص داده           

بدين ترتيب کل تهران  قرار است       .   اند
تعطيل شود و شديدترين فضا و جـو          
امنيتي و نظامي را در تهران بـوجـود         
آمده و عـمـال در تـهـران حـکـومـت                  

در هـيـچ جـاي        .   نظامي برقرار گـردد    
دنــيــا مــرســوم نــيــســت کــه بــخــاطــر          
برگزاري چنيـن اجـالـسـي شـهـري بـا               

 ميليون نفر را تـعـطـيـل           ۱۰جمعيت  
اقدامات رژيم نشانه وحشـتـي       .   کنند

. است که از اعـتـراضـات مـردم دارد           
حضــور تــعــداد زيــادي خــبــرنــگــار و         
ديپلمات از کشورهاي مختلف رژيـم       
را در سرکوب اعـتـراضـات مـحـدود            
مي کند و به هميـن دلـيـل دسـت بـه              

 . اقدامات پيشگيرانه زده است
اما در مـورد اهـمـيـت بـرگـزاري             
اجالس غير مـتـعـهـد هـا و اهـداف                

. حکومت بايد به نکاتي اشـاره شـود         
از "   کشورهاي غيـرمـتـعـهـد      " در گروه   

اواسط دهه پنجاه و در دنبـال تـقـابـل            
. دوقطب شرق و غرب شـکـل گـرفـت           

" غير وابسـتـه بـودن      " اهداف اين جمع    
اکـثـر   .   به بلوک دنـيـاي آن زمـان بـود            

عضــو ايــن   "   جــهــان ســوم  " کشــورهــاي
اين گروه از نظر وزن      .   جمع مي باشند  

و جايگاه سياسي تاثيرات چـنـدان در         
طـول در مـعــادالت و ســيـاســتـهــاي             

جهاني نداشته است و بـيـشـتـر جـمـع             
در .   بـوده اسـت    "   غرولنـد کـنـنـدگـان       " 

عــيــن حــال بــيــشــتــر دولــتــهــاي ايــن          
کشورها وسيع ترين روابط را با چيـن        

 .و روسيه داشته اند
 برگزاري اين نشـسـت در تـهـران           
براي حکومت از چـنـد جـهـات مـهـم            

 :است
 ـ  جـمـهـوري اسـالمـي سـعـي دارد              ۱

وانمود کند که بر اوضاع داخـل ايـران         
کنترل دارد و شکاف ها و اخـتـالفـات          

  .دروني خود را پنهان سازد
 ـ تالش مي کند تصوير يـک دولـت          ۲

متعهد به قوانين و نظامات اين بلوک       
از خود ارائـه دهـد کـه مـيـتـوانـد بـر                    

در ديـپـلـمـاسـي        "   قواعد بـازي  " اساس  
  . جهاني و منطقه اي رفتار کند

ــ رژيــم در جــهــان ايــزوــلــه بــوده                  ۳  ـ
وسياست هايش در جهان با مخالـفـت      

جـمـهـوري    .   هاي جدي روبرو مي باشد    
اسالمي تصور مي کنـد بـا بـرگـزاري            
اين نشست مي تواند بجز دولـتـهـايـي         
نظير ونزوئال، کـره شـمـالـي حـمـايـت               

  .دولتهاي ديگري را نيز بدست آورد
 ـ رژيم در تالش است راه حلي بـراي  ۴ 

نجـات دولـت بشـار اسـد در سـوريـه                 
بيابد و شکست هـاي اخـيـر خـود در               

 .منطقه را جبران نمايد
جمهوري براي پيش بردن اهـداف       
خود به حمايت بلوک روسـيـه و چـيـن             

امـا تـعـداد زيـادي از           .   متکي اسـت  
مـوافـق   "   دولت هاي غـيـر مـتـعـهـد           " 

سياست هاي جمـهـوري اسـالمـي در           
دوســتــان " مــورد ســوريــه و الــزامــا            

نبوده و بايد در ايـن مـورد       "   حکومت
" هـوشـيـار   " دستگاه ديپلماسـي رژيـم        

در ارتـبـاط بـا ايـن تـقـالهـاي               .   باشد
جمهوري اسالمي، کشورهاي عـربـي       
و آفريقايي هم به تقالهاي مشـابـهـي          

حضور بانکي مون دبير    . دست زده اند  
کل سازمان ملل در اين اجالس بدون       
شک حاوي پيام آمريکا و متحـدانـش         
در مخالفت با سياستهاي جـمـهـوري         
اسالمي در مـورد حـمـايـت از رژيـم              
اســد، جــبــهــه مــخــالــفــان جــمــهــوري        
اسالمي را تقويت کرده و وي خواهان       
اتـخــاذ ســيــاســت روشــن کشــورهــاي        
شرکت کننده در اين اجالس در مورد       
سوريه و نحوه برخـورد بـه رژيـم اسـد              

ــن مــوضــوع        .   خــواهــد شــد     خــود اي
نگراني جمهوري اسالمي را بـيـشـتـر          

بــه نــظــر مــيــرســد کــه          .   کــرده اســت  

شانزدهمين اجالس کشـورهـاي غـيـر         
مــتــعــهــد، تــبــديــل بــه يــک صــحــنــه          
رويارويي روسيه، چـيـن و جـمـهـوري            
اسالمي و کشـورهـاي هـوادارش بـا            

 . مخالفان اين گروه تبديل بشود
ايــن فــقــط نــگــرانــي حــکــومــت         
نيست، بلکه نگـرانـي ديـپـلـمـاتـهـاي             

ــاشــد                 ــيــز مــي ب . روســي و چــيــن ن
کشــورهــاي هــوادار ويــا نــزديــک بــه           
سياستهاي آمريکـا و غـرب در ايـن             
کنفرانس به نظر ميرسد که دست باال       

از نـظـر جـمـهـوري         .   را خواهند داشت  
اسالمي، روسـيـه و چـيـن مـوضـوع               
سوريه و حمايت اينها از رژيـم اسـد،           

. بشـود "   تثبيت" بايد در اين کنفرانس     
جــمــهــوري اســالمــي خــواهــان لــغــو         

بخش هـايـي از      .   تحريمها خواهد شد  
حکومت عليرغم ادعـاي يـکـدسـتـي          
در سياستهاي خارجي رژيم، ناچـارنـد       

در برابـر گـروه      "   عقب نشيني هايي  " به
مخالف جمهوري اسالمي در منطقـه      
دست بزنند تـا مـانـع خـرابـتـر شـدن                 
وضعيت رژيم شوند و اين اخـتـالفـات       
تازه اي بين جناح هاي رژيـم بـوجـود             

 . آورده است
 اينکه جمهوري اسالمي  و بلوک      
روسيه و چيـن مـوفـق خـواهـنـد شـد                
سياستهـا و يـا احـيـانـا قـطـعـنـامـه                   
هايشان را در ايـن نشـسـت تصـويـب             

. نمـايـنـد، هـنـوز نـامشـخـص اسـت               
احتمال بي نتيجه ماندن تالش هـا و           
تــقــالهــاي بــلــوک روســيــه، چــيــن و             
جمهوري اسالمي در مورد مـوضـوع       

ــاالســت          ــار ب ــه بســي ــه    .   ســوري ــه ــب ج
مخالفان روسيه، چـيـن و جـمـهـوري             
اسالمي هم نهايت سعي و تالشـشـان        
را براي وادار کردن جمهوري اسالمـي       
به عقب نشيـنـي، حـداقـل در مـورد              
ســوريــه و لــبــنــان و عــراق، بــه کــار              

اما مـوفـقـيـت هـاي          .   خواهند گرفت 

فرضي جـمـهـوري اسـالمـي در ايـن               
اجالس از ارزش چـنـدانـي بـرخـوردار            

دولــت هــاي غــيــر      " بــلــوک   .   نــيــســت
بسـيـار ضـعـيـف تـر و بـي                "   متعهـد 

خاصيت تر از سالهاي اولـيـه بـوجـود           
آمدن آن است و کمـتـريـن نـقـشـي در               

 .سياست جهاني ندارد
جمهوري اسالمي در نظر دارد از      
فــرصــت بــرگــزاري اجــالس غــيــر               
متعهدها در تهران، براي سياستهـاي      
ارتــجــاعــي و ضــد انســانــي اش                  

مـردم  .   موقعيتي دست و پـا نـمـايـد           
ايران هيـچ نـفـعـي در بـرگـزاري ايـن                 

تـا هـمـيـنـجـا تـنـهـا              .   نشست ندارنـد  
چيزي که نصيب مـردم شـد، تشـديـد            
فضا و جو امنيتي، تهديد و سرکـوب        

در شـرايـطـي کـه         .   هاي بازهم بيشتـر   
دولــت از ارائــه کــمــتــريــن کــمــک بــه            
بازماندگان زلزله آذربايجان خودداري    
کرده است، هزيـنـه بـرگـزاري اجـالس            

بـيـش از يـک هـزار           "   غيرمتعهد هـا  " 
ميليـارد تـومـان تـخـمـيـن زده شـده                 

مردم مي گويند با اين هـزيـنـه         .   است
مي تـوان بـراي تـمـام زلـزـلـه زدگـان                  
ــه و                  ــدرس ــاســب و م ــن مســکــن م

 . بيمارستان ساخت
وضعيت جمـهـوري اسـالمـي در          
مقابل مردم معترض ايران خرابتـر از     
آن است که با بـرگـزاري ايـن اجـالس              

مــقــبــولــيــت و    " بــتــوانــد بــراي خــود        
از نـظـر     . دست و پا نمايد   "   مشروعيت

مــردم مــعــتــرض ايــران، جــمــهــوري          
اسالمي و تقالهاي متحدين آن بـراي     
سرپا نگاه داشتن حـکـومـت دزدان و           
قاتـالن و سـرکـوبـگـران مـردم ايـران                

کنفـرانـس و مصـوبـه         .   محکوم است 
هاي آن بـراي مـردم فـاقـد هـر گـونـه                  

آنچه که مردم ايران بيش     .   ارزش است 
از هــر چــيــز بــه آن مــي انــديشــنــد،               

 .سرنگوني جمهوري اسالمي است

 
جمهوري " اهداف و تقالهاي"

اسالمي در برگزاري اجالس 
 !غير متعهدها

 

 محمد شكوهي   

مــبــارزه مــردم اســت کــه بــر پــايــه                 
انساندوسـتـي و درک ضـرورت هـاي             
سياسي جامعه شکل گرفـتـه اسـت و           
يک سرمايه مهم سياسي و سازمـانـي        
است که بايد قدرش را دانست و بـراي         
ارتقا و گسـتـرش آن هـرچـه بـيـشـتـر                   

دست تک تک انسان هـاي       .   تالش کرد 
شريفي که از آذربايجان و ساير نـقـاط          
کشور براي کمک به همنوعان خود بـه        
حرکت درآمدند را بـايـد صـمـيـمـانـه               

فشــرد و بــراي آزادي فــوري کــلــيــه               
دستـگـيـر شـدگـان و دوش بـه دوش                 
خانواده هاي آنها دست بـه اعـتـراض           

 . زد
شکست سياسي رژيم را بـايـد بـا          
تداوم مبـارزه بـراي کـمـک رسـانـي و                
دفاع از خـواسـت هـاي بـحـق زلـزـلـه                  

ايـن مسـيـر      .   زدگان سنگيـن تـر کـرد        
مبـارزه بـراي سـرنـگـونـي حـکـومـت                

 . منحوس اسالمي را بازتر ميکند

 ... يک گام به پيش 
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اوبـامـا   .   در مقابل قطب رقيب گـرفـت      
با اشاره به احتمال اسـتـفـاده از سـالح            
هاي شيمايـي از سـوي رژيـم سـوريـه               
بنوعي تهديد به دخالت نظامـي کـرد         
و سران دول انگـلـيـس و فـرانسـه نـيـز               

امري که بنوبه   .     البته پامنبري کردند  
خود با هشدارهاي روسيه و چـيـن بـه             

بـديـن تـرتـيـب        .   دول غربي همراه بـود     
جدال و کشاکش آشکارا بر سر اوضاع       

آثار سـقـوط    .   پس از اسد باال ميگيرد    
اسد حتي قبل از اينکه او رفته بـاشـد           

براي مثال در باال گرفـتـن فـعـالـيـت             ( 
ــا             "   پ ک ک    " هــاي    ــرکــيــه  و ي در ت

) زدوخورد هاي طرابلس لبنان و غيـره  
و مفسرين گوناگـون    . . .   هويدا ميشود 

در رسـانـه هـا بـا آب و تـاب بـه مـا                       
توضيـح مـيـدهـنـد کـه پـس از اسـد                   

 .خواهيم داشت" خاورميانه ديگري"
داشـت  .   خوب شد يادآوري کردنـد    

خـاورمـيـانـه     " يادمان ميرفت که ايـن        
) و در واقـع جـهـانـي ديـگـر              "   ( ديگـر 

حدود  دو سه سالـي اسـت سـر بـلـنـد                 
 ۸۸جوانه هاي آن در انقالب   .   ميکند

بـيـرون زد و بـا          )   ۲۰۰۹(مردم ايران  
و )   ۲۰۱۰اواخــر   ( انــقــالب تــونــس       

بــه شــکــوفــه    )   ۲۰۱۱اوائــل   ( مصــر   
نـان و    " نشـسـت و بـوي خـوش بـهـار                 

سـراسـر   "   جنبش الـتـحـريـر     " و  "   کرامت
را فـرا    )   از جمله اسرائيـل   ( خاورميانه  

گرفت که با  عـطـرهـاي گـونـاگـون از               
از جـملـه جـنـبـش         ( دخالت گري مردم    

به  نيويورک و لندن و مادريد    )     اشغال
 را بـه      ۲۰۱۱و سـال      .   و غيره رسـيـد    

انقالبي ترين سال تاريخ بشـر تـبـديـل            
انقالب سوريه و سقـوط اسـد بـا         .   کرد

همه اهميت و  تـاثـيـرات گسـتـرده آن              
تنها  حلقه اي در انقالبات قرن بيسـت   
و يکمي و تغييرات و تحوالت بسـيـار     
بزرگتر و وسيعتري است که در پـيـش          

همه هنر اين مفسـريـن هـمـيـن           .   است
است که در پس وقايع روان باشند و با         
ژستي عالمـانـه پسـت تـريـن مـنـافـع                
دولتها و طـبـقـات حـاکـم را بـعـنـوان                 

بـه  .   کشفيات داهيانه خود جـا بـزنـنـد         
اين حضرات بگوييم که  نه فقط اسـد           
خواهد رفت که خامنه اي هم خـواهـد          
رفت و نه فقط  اوضاع خاورميـانـه از            
ايران تا اسرائيل و فلسطيـن دگـرگـون           
خواهد شد که بتبع آن کـل مـعـادالت           
جهاني دستخوش تغيـيـر و تـحـوالت           

و مـنـشـاء      .   بسيار بنيادي خواهد شد   
اصلي همه اين تغييرات دقيقا هـمـان         
چــيــزي اســت کــه در تــفــاســيــر فــوق             
عامدانه و ابلهانـه مسـکـوت گـذارده           

ــيــشــود   ــالب مــردم،          :   م مــردم، انــق
کارگران، زنان، جوانان، جمعيت هـاي       
محروم و له شده، يعـنـي قـربـانـيـان و              

تعبيـر و    .   گورکنان نظام بردگي مزدي   
تفسيري که ايـن حضـرات از اوضـاع             
سوريه ميدهند طوري است که گـويـي    
وقايع سوريه را آمريکا و انـگـلـيـس و           
روسيه و چين و ترکيه و عـربسـتـان و             
اوبــاش ســلــفــي و شــيــعــي غــيــره راه            

ايـن وسـط چـهـره مـردم            .   انداخته انـد  
قهرمان سوريـه کـه بـا فـداکـاري بـي                
نظير در تاريخ  دست بـه انـقـالب زده           
اند تـا از شـر ديـکـتـاتـور کـثـيـف و                      
خونخوار حـاکـم و فـقـر و فـالکـت و                   
محروميت رهـا شـونـد يـکـسـره الک               

الک ماليده مـيـشـود       .   ماليده ميشود 
تــا مــگــر  دنــيــا هــمــچــنــان عــرصــه             
حاکميت و رقابت دولـت هـا و ارتـش           

تـا  .   ها و اوباش بورژوازي  باقي بمانـد       
مگر به کـابـوس بـورژوازي نـاشـي از              
انقالب و دخالت مسـتـقـيـم مـردم در             

ــايــان داده شــود          تــالــشــي  .   اوضــاع پ
ارتجاعي و نـهـايـتـا عـبـث کـه بـايـد                  
وســيــعــا افشــاء بشــود و کــامــال بــه             

 . شکست کشانده شود
از همين رو بايد بسيار بيـشـتـر و           
محکم تر و پـرحـرارت تـر از انـقـالب             
سوريه، از نقطه قوت ها و خودويژگـي        
هاي آن، از ضعف ها و کـمـبـود هـاي             
آن، از نقش و جايگاه آن در چهارچـوب     
موج انقالبات جهاني کـنـونـي سـخـن           

بعالوه انقالب سوريه درس هـا        .   گفت
و تجارب مهمي براي هرکس که دلش    
براي آزادي و رهايي واقـعـي انسـانـهـا            

بـراي مـثـال، از        .   مي تپد در بـر دارد       
يکطرف قهرمانـي مـردم سـوريـه کـه             
عليرغم جنايات هيتلروار رژيم اسد و       

 هـزار کشـتـه و ايـنـهـمـه                ۲۰بيش از   
آوارگي و دربدري چنين شورانگيـز بـه         
مباره براي رهـايـي از شـر ايـن رژيـم                 
ادامه ميدهند احترام هر کسـي را بـر        

اما از سـوي ديـگـر ايـن            .   مي انگيزد 
سوال را مطرح ميکند کـه رهـايـي از            
شر رژيم سرکوبگر اسد بايد تا اين حد        
پرهزينه و سنگين باشد؟ چطـور بـايـد          
دامــنــه ايــن لــطــمــات و مــقــاومــت             
ضدانـقـالب و يـا دخـالـت نـيـروهـاي                 
ارتجاعي را به حداقل کاهـش داد؟ و          
يا همـيـنـطـور سـواالتـي شـايـد فـنـي                  

سـيـاسـت    :   تخصـصـي تـر نـظـيـر ايـن             
ــقــالب در کشــوري               نــظــامــي يــک ان

همچون سـوريـه چـه بـايـد بـاشـد؟ در                 
زماني که دولتهاي قاتل ميتوانند بـه        
سالح هاي بسيار مـخـرب و کشـنـده             
مســلــح بــاشــنــد، ســيــاســت نــظــامــي        
انقالب براي به حداقل رساندن تلـفـات        
ــخــريــب شــهــرهــا و مــدارس و                   و ت
بيمارستانها و زندگي مدني چـه بـايـد          
باشد؟ آيا براي مثال روش کـالـسـيـک           
انقالبات يعني قيام مسلحانه توده اي      
شهري ممکن است و کفاف ميـدهـد؟        

در قـبـال دخـالـت         :   و يـا سـوال ديـگـر         
ــاســي                  ــروهــاي ســي ــي ــا و ن ــت ه دول
ارتــجــاعــي خــارج از مــرزهــا کــه بــا             
امــکــانــات مــالــي و تــجــهــيــزات و             
آمادگي زياد ميتوانند در دل اوضـاع        
انقالبي فعال شوند و حتي تـحـت نـام             
انقالب و دوستي با انـقـالب در واقـع             
ضد انقالب بعدي را سازمان بـدهـنـد          

 چه بايد کرد؟  
سوالها البته بيشتر از اين است و    
اميدوارم که در ادامه اين نـوشـتـه بـه             

امـا بـراي     .   سهم خود به برخي بپردازم    
اين منظور الزم است ابـتـدا تـکـلـيـف             
موضوع پايه تري را روشـن کـرد کـه              

آيا آنچه کـه     :   باالتر هم به آن اشاره شد     
در سوريه ميگذرد يک انـقـالب اسـت           
که حاال ميخـواهـيـم درس هـاي آنـرا              
مرور کنيم؟ آيا چنانکـه مـفـسـريـن و             
ميدياي غرب تالش ميکـنـنـد جـلـوه           

کـه در    "   جـنـگ داخـلـي      " دهد اين يک     
عين حال به عرصه رقابت قدرت هاي       
جهاني و مـنـطـقـه اي تـبـديـل شـده،                  
نيست؟ يا حتي  آنچـه کـه جـمـهـوري               
ــه                   اســالمــي و بشــار اســد و روســي
ميگويند، يعني اينکه وقايـع سـوريـه         
در واقع جـنـگ يـک عـده تـروريسـت                

مــحــور " عــلــيــه حــکــومــت اســد و              
است، بيشتـر بـه واقـعـيـت           "   مقاومت

نزديک نيـسـت؟ الـبـتـه روايـت مـثـال                
: مـثـال  .   از اين تفسير نيز هست "   چپ" 

اين جنگ دو جـبـهـه ارتـجـاع اسـت،               
. مـردم نـفـع و نـقـشـي در آن نـدارنـد                    

انقالبي در کار نيست، مـردم گـوشـت          
دم توپ اند و در منگـنـه دو ارتـجـاع              

و البته صد رحمت بـه       .   نابود ميشوند 
چونکه از مـوضـع       .   ها"   چپ" اينگونه  

اينها خانه نشيني مـردم در مـي آيـد             
کــه الــبــتــه در وســط يــک هــمــچــه             (   

امـا  ) .   دعوايي به نفع اسد خواهد بـود    
هسـتـنـد کـه       "   چـپ " انواع ديـگـري از        

آنـهـا   .   حتي اين تعارفات را هم ندارنـد      
پـروژه  " کل آنچه در سوريه را ميگذرد        

و امپرياليـسـم هـم       "   ( امپرياليست ها 
فقط مـنـظـور آمـريـکـا و دول غـرب                 

ميدانند و بي رودربايسـتـي در      )   است
کــنــار اســد و جــمــهــوري اســالمــي و           

جـالـب   .   روسيه و چين قرار ميـگـيـرنـد      

است که نمونه وطني اينگونه چپ هـا     
دســت بــاال داشــتــن اســالمــي هــا و           " 

را بهانه "   القاعده در اپوزيسيون سوريه   
يعنـي حـاال صـحـت و           .   قرار ميدهند 

سقم اين ارزيـابـي بـه کـنـار، ايـن هـا                  
بنحو مسخره اي از يـک نـوع اسـالم               

مــحــور " يــعــنــي هــمــان        ( ســيــاســي    
ــظــر جــمــهــوري         "   مــقــاومــت  مــورد ن
در مقابل دسته ديگرش، از    )   اسالمي

يــک قــطــب ارتــجــاعــي بــورژوايــي در         
مقابل قطب ديگر دفاع مـيـکـنـنـد و             

 ...ژست مردم پناهي هم ميگيرند
چنانکه مي بينيد طيف وسـيـع و      
متضادي از نـيـروهـاي سـيـاسـي، از               
ــا                  ــتــهــا و رســانــه هــاي غــرب ت دول
بلندگوهاي تبليغاتي اسـد و خـامـنـه           

هـاي  "   چـپ " اي و چين و روسيـه و تـا             
و  ملـي اسـالمـي        "   ضد امپرياليست " 

همگي بر اين متفق اند که در سـوريـه      
ايـنـهـا هـر       .     انقالبي در کـار نـيـسـت         

اختالف و دعوايي که بـا هـم داشـتـه              
: باشند در يـک نـقـطـه اشـتـراک دارنـد               

انکار و يا  کوبـيـدن انـقـالب و مـردم                
قتل عام کـردن مـردم       .   قهرمان سوريه 

انقالبي و يا حاشيه اي کـردن مـردم و            
. دخــالــت انــقــالبــي مــردم در اوضــاع        

مهار و شکست انقالب سـوريـه و يـا             
اعاده امور سابق تحت نام دوسـتـي و          

اختالفشـان فـقـط      .   همراهي با انقالب  
در اين است که کـدام دار و دسـتـه و                 

. قطب بورژوايي بر سوريه حکم بـرانـد        
همين ها که حاکم انـد، يـعـنـي دار و               
دســتــه اســد بــه حــمــايــت جــمــهــوري           
اسالمي و روسيه و چين، بمانند و يـا         
اينکه اسد کنار بـرود و دار و دسـتـه                
هـايـي کـه ســر بـه تـرکـيــه و قـطـر و                       
عربستان و اسرائيل و آمـريـکـا دارنـد           

 . سر کار بيايد
بگـذاريـد بـاز تـاکـيـد کـنـيـم کـه                   
انقالب مردم سوريه، همانند انـقـالب        
تونس و مصر و کل انقـالبـات اخـيـر،            
عليه همه اين قطب هاي بـورژوايـي و          

نـان  " انقالبي بـراي     .   حواشي آنها است  
هــمــان جــوانــان و      .   اســت"   و کــرامــت  

و بحال خـود رهـا       "   زائد" جمعيت هاي   
شــده در ايــن جــنــگــل وحشــي نــظــام            
کارمزدي  يعني همان کارگران و زنـان    
و ديگر مـحـرومـان کـه در تـونـس و                  
اسرائيل و يونان در اعتراض به فقـر و          
چپاول بانکها حتي خـودشـان را آتـش           
ميزنند، همانها که مـيـدان الـتـحـريـر            
قاهره و جنـبـش اشـغـال نـيـويـورک را               
آفريدند، همانها که در مونترال و تـل          
آويــو و تــهــران و پــاريــس و مــادريــد             
تظاهرات هاي ميـلـيـونـي بـرپـا کـرده              
انــد، دقــيــقــا هــمــانــهــا در ســوريــه و             
عليرغم حکومت وحشي و فاشيستي      
بشار االسد به طغيان برخاستـه انـد و           

" نان و کـرامـت      " مثل همه جاي ديگر     
انقالب سوريه مثل ديگر    .   ميخواهند

انقالبات خاورميانه و شمال آفريـقـا و          
کل جنب و جوش انقالبي جـهـانـي دو           
سه سال اخير عليه کل دنياي کثيف و        
کهنه اي است که جوالنگـاه تـروريسـم          
دولتي غرب و تروريسم اسالمي بـوده        

مردم هم عـلـيـه مـبـارک و بـن               .  است
علي پروغرب و طـرفـدار آمـريـکـا بـه            
انقالب برخاسته اند و هم عـلـيـه اسـد            
پروشرق و متحد جمهوري اسالمـي و        

" نان و کرامـت   " انقالب  .   روسيه و چين  
چنانکه از اسمش پيداست براي رفاه و       

عـلـيـه هـمـه آن          .   حرمت انسـان اسـت     
نيروها و جريانات سيـاسـي اسـت کـه            
انقالب را مثل اسد جنايـتـکـار درهـم          
ــنــد يــا مــثــل آمــريــکــا و                 مــيــکــوب
متحدينش ميخواهند از در همراهـي       
با انقالب وارد شوند امـا آنـرا مـهـار              
کنند و خنثي کـنـنـد و بـه شـکـسـت                  

انقالب سوريه دقيقا عـلـيـه       .   بکشانند
از جـملـه     ( همه آن نيروهاي ارتجاعي      

ضـد  " اين چپ هاي جامانده و مسخره       
است کـه آنـرا انـکـار           " )   امپرياليستي

اصـال مـعـنـاي تـاريـخـي            .   ميـکـنـنـد    
انقالب سوريه مثل انـقـالب مصـر و            
غيره دقيقا نفي عملي و تاريخي همـه        
اين وامانـدگـان و مـرتـجـعـيـن زمـان                

بي جهت نـيـسـت کـه چـنـيـن              .   ماست
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درهفته ي گذشته، علي بيگـي      
رئــيــس کــانــون عــالــي شــوراهــاي         
ــراي                 ــه ب ــفــت ک ــار گ اســالمــي ک
واگــذاري ســبــد کــاالي کــارگــري،         
تــوافــقــي بــا دولــت وکــارفــرمــايــان       

اين درحالي اسـت کـه        .   نداشته اند 
همه ساله به مناسبت  فـرارسـيـدن          
ماه رمضـان و هـمـراه بـا تشـديـد                 
فضاي اختـنـاق و فشـار بـر مـردم               
براي روزه گرفتن و تحمـل بـيـشـتـر            
گرسنگي، روزنامه هاي دولتـي بـا        
بوق وکرنا خبر از سـبـد حـمـايـتـي              

امسـال  .   کاال به کارگران مي دهند    
اين خبر چند روز قبل از آمدن مـاه         
ــا دســت                رمضــان اعــالم شــد و ب
ودلبازي وعده دادند که به هـمـه ي        
کـــارگـــران اعـــم از قـــراردادي و              
روزمــزد و پــيــمــانــي وکــارمــنــدان         
وحتي سربازان، سـبـد کـااليـي بـه              

  ۲۰ هزارتومان شامل   ۱۵۰ارزش  
 کــيــلــو مــرغ،         ۱۰کــيــلــو بــرنــج،       

کيلو شـکـرداده     ۵کيلو روغن و        ۵
بعد از گذشـت نـزديـک        .   خواهد شد 

به يک ماه  از زمان اعالم اين خبـر          
و تمام شدن ماه رمضان، هنـوز نـه         
ــه                ــحــويــل داده شــده ون ســبــدي ت

اين مقام دولتـي درپـاسـخ       .   کااليي
به اين سوال که آيا دراين مـورد بـا         
کارفرمايان هماهنگي الزم صورت 
گــرفــتــه، گــفــت کــه هــيــچــگــونــه            
تــوافــقــنــامــه اي بــا کــارفــرمــايــان        
نــدارنــد، چــون کــه درقــانــون کــار،          
ــدهــاي کــاالي                ــه ســب اشــاره اي ب
حمايتي نشده است ودر اليـحـه ي           
اصالحي قانون کار هم چنين پيـش       

در  اين    . بيني صورت نگرفته است   
حالي است که بعضي از وزارتخانـه   
هــا مــانــنــد وزارت نــفــت، امــور             
خارجه، شهرداري ها و جالب تر از      
همه مجلس اسالمي به کارمـنـدان       
و اعضـاي خـود سـبـدهـاي کـاالي              

" نمايـنـدگـان   " حمايتي داده است تا  
فقير و نيازمند مـجـلـس اسـالمـي           
بيشتر تقويت شوند و قوانيـن ضـد         

 .کارگري بيشتري را وضع کنند
علي بيگي اعـتـراف کـرد کـه            

سازمان جهاني کار بر همـاهـنـگـي      
هاي بين دولت و کارفرمايان بـراي       
بسته هاي حمايتي درقـالـب سـبـد           

وي .     کاالي کارگـري تـاکـيـد دارد         
ــعــضــي               ــيــن گــفــت کــه ب هــمــچــن
ازکارفرمايان خـارج ازچـهـارچـوب         
ــخــواه خــودشــان             ــه دل ــونــي وب ــان ق
مــعــمــوال حــمــايــت هــايــي رابــراي        
نيروي کارشان در نظـرمـي گـيـرنـد           
ايــن ســخــنــگــوي ســرمــايــه داران          

را بصورت "   سبد حمايتي " اسالمي  
نــوعــي تــرحــم واطــعــام مســاکــيــن        

ــد             ــن ــه مــطــرح مــي ک در .   وصــدق
صورتـي کـه ايـن بـخـشـي بسـيـار                 
ناچيزي از دستمزد کـارگـران اسـت         
که براي ساکت کردن آنـهـا تـوسـط           
دولــت ســرمــايــه داران، داده مــي          

واکنش شوراي اسالمي کـار      .   شود
بار ديگر چهره ضد کـارگـري آن را           

ايـن بـه اصـطـالح         .   نشان مي دهـد   
ــم و              "   شــورا"  در مــورد هــزار ظــل

اجحافي که بـه کـارگـران روا مـي              
شود، ساکت اسـت و در سـرکـوب             
کـــارگـــران آگـــاه و اعـــتـــراضـــات          
کــــارگــــري، دســــت در دســــت               

 .کارفرمايان و دولت دارد
ســبــد " کــارگــران مــي گــويــنــد        

پـــيــشــکــش دولـــت،       "   حــمــايــتــي    
. کارفـرمـايـان و شـوراي اسـالمـي            

آنها مي گويند چرا بايـد دسـتـمـزد        
آنها از يک سوم ميزان خط فقر هـم         
کمتر باشد تـا عـده اي مـفـتـخـور                
براي کارگران که صاحـبـان اصـلـي          
ثروت و سرمايه هاي جامـعـه انـد،        

در نظر بگيرند و بر     "   سبد حمايتي " 
سر دادن و ندادن آن جار و جـنـجـال           

آنهم به مناسبت مـاه    .   راه بيندازند 
رمضان و در پوشش عـقـب مـانـده           
ترين خرافه هاي مذهبي و تحـقـيـر         

 . کارگران
کارگران صدقه نمي خواهنـد و       
از آنجا کـه خـود هـمـه نـعـمـات و                  
ثروت هاي جامعه را تـولـيـد مـي             
کــنــنــد، خــود بــرخــورداري از يــک          
ــق                   ــابـ ــطـ ــه و مـ ــرفـ ــي مـ ــدگـ زنـ
استانداردهاي يک جـامـعـه مـدرن          

طــرح .   را، حــق خــود مــي دانــنــد           
در نـوع    "   سبد حـمـايـتـي      " موضوع  

خودش، توهين به کارگران اسـت و      
بـعــد از ايـن هـمــه قــال و قـيــل و                   

جنجال ، ندادن آن توهيني بزرگـتـر        
 .است

 
*** 

هفته گـذشـتـه جـمـعـي از مـردم               
اسرائيل در محل سـکـونـت نـخـسـت            
وزير اسرائيل تجمع و بر عليه جـنـگ         

. احتمالي عليه ايران تظاهرات کردند    
دولت اسرائيل اما اصرار دارد کـه در     
عرض يکماه آينده به ايران حمله کـنـد     
! البته ظاهرا بـه مـراکـز اتـمـي ايـران              

فرض کنيد به تاسـيـسـات پـارچـيـن            ( 
بـا  .   تهران حمله نظامي صورت گيـرد     

توجه به اينکه شهر تـهـران در سـطـح             
افق در همه جهت گسترده شـده اسـت          
اين تاسيسات به واقع در داخل شـهـر         
تهران است و پيامد چنين حمله اي با        
ــن                  ــه گــزارشــات کــه در اي ــوجــه ب ت
تاسيـسـات آزمـايشـهـاي هسـتـه اي              
صورت گرفته ميشود ميتوان تصـور      
کرد که چه فاجـعـه بـزرگـي تـهـران را                

ايـن دولـت اعـالم        . )   تهديد مـيـکـنـد     
کرده که مذاکرات پنج به عـالوه يـک            
با جمهوري اسالمي شکسـت خـورده        
و راههاي ديپلماتيک به انتها رسـيـده         
است و بايد حـملـه نـظـامـي صـورت               

نـيـز بـه      "   پـدافـنـدي   " مانورهاي  .   گيرد
مورد اجرا گذاشته است و براي مـردم        
در برخي از شهرهاي اسرائيـل اس ام          
اس هائي ارسال شده است کـه حـملـه         
نظامي صـورت گـرفـتـه و مـردم بـه                 

بـخـشـي ديـگـر از          .   پنـاهـگـاه بـرونـد       
حاکميت اسرائيل اما معـتـقـد اسـت          
بايد اين حمله با مجوز امريکا بـاشـد       

امـريـکـا بـايـد در ايـن              يعني اينکه    
با توجه بـه     .   حمله شرکت داشته باشد   

ــا دولــت              ــيــل ب روابــط دولــت اســرائ
امريـکـا هـر گـونـه تـحـرک نـظـامـي                   
اسرائيل دولت امريکا بـه مـنـزـلـه آن           

در آن شـرکـت دارد          است که امريکا    
بدين خاطر دولت امريکا گفتـه اسـت      
هنوز مذاکرات شکست نخورده است     
و راههاي ديپلماتيک بسته نشده و در       
عــيــن حــال بــه جــمــهــوري اســالمــي          
هشدار داده شده که زماني بـيـشـتـري          

جـمـهـوري    .   برايش باقي نمانـده اسـت      
) فعال لفـظـي  ( اسالمي که اين جنگ     

را مائده آسماني ميداند و دسـت بـه            
تــحــرکــات نــمــايشــي زده اســت و از           
دستاوردهاي نظامـي جـديـدش پـرده          

برداشته و احمدي نژاد گـفـتـه ايـنـهـا              
از سوي ديگر خامنـه     .   بازدارنده است 

اي و احمدي نژاد بار ديگر بـه بـهـانـه              
از نابودي اسرائيل گفتنـد     "   روز قدس " 

و وجود اسرائيل را توهين به بشـريـت         
کـه در پـي آن اتـحـاديـه              .   خوانده انـد  

اروپا ودبير کل سازمان مـلـل از ايـن         
و در عيـن  .  سخنان ابراز انزجار کردند 

حال نمايندگان پنج به عالوه يک طـي       
چـنــد روز آيــنــده ظــاهــرا قــرار اســت            
دوباره با جمهوري اسالمي سـر مـيـز         

  .مذاکرات بنشينند
دشمن تراشي و شيطان سـاخـتـن         
يک دولـت خـارجـي يـکـي از ارکـان                 

دولتهاي حـاکـم در     "   سياست خارجي " 
بســتــه بــه مــوقــعــيــت      .   جــهــان اســت  

سياسي داخلي يک دولت معـيـن ايـن          
ــا کــوچــک شــمــرده               دشــمــن بــزرگ ي

جنگ سرد دائمـي يـکـي از        .   ميشود
عــوامــل بــازدارنــده اســت امــا ايــن            
بازدارندگي نه از حمله دشمن خارجي       
بلکه براي ايجاد رعـب و وحشـت در          
دل مردم تحت حاکـمـيـت يـک دولـت             

دولــتــهــايــي مــانــنــد     .   مــعــيــن اســت   
ــل               ــي ــهــوري اســالمــي و اســراي جــم

تـحـرکـات    " وجودشـان تـمـام بـه ايـن              
اگـر  .   بسته اسـت  "   نظامي بازدارندگي 

در انتهاي اين تحـرکـات بـه بـرخـورد             
نظامي هم منجر شود اين دو دولـت          

تاريـخ دولـت     .   هيچ ابايي از آن ندارند    
اسرائيل شـاهـد ايـن مـدعـا اسـت و                
دولتي مانند جمهوري اسـالمـي اگـر         

" نيابتـي " به جنگ نظامي مستقيم يا     
مشغول نباشد از تهاجم فرهنگـي يـا         
شبيخون فرهنگي دشمن سخن گفـتـه       

اينها همه مستمسکي بوده تـا      .   است
مردم را سرکوب کنند و بـه خـواسـتـه           

. هاي مـردم تـوجـهـي نشـان نـدهـنـد               
دولت اسراييل در يـک سـال گـذشـتـه              
شاهد بوده است که مردم ايـن کشـور          
ديگر از اين وضعيت خسته شـده انـد          
و دست به تظاهرات بزرگ خـيـابـانـي           
زدند و ميـاديـن تـل آويـو را مـيـدان                 
تحرير خواندند و خـواسـتـار تـغـيـيـر               
اساسي در حاکميت اسراييل شده انـد       

براي همين اين روزها اين حـاکـمـيـت           
بـيـش از پــيـش بـه دشــمـن خـارجــي                 
نيازمند است و چه بهانه اي بـهـتـر از         
جمهوري اسالمي کـه دم از نـابـودي            
ايــن کشــور و مــحــو آن از صــحــنــه              

. جغرافيايي سيـاسـي جـهـان مـيـزنـد            
" بـي کـفـايـتـي       " از     جمهوري اسالمي 

اش نــيــســت کــه دولــت اســرايــيــل و            
امريکا را تحريک ميکند، اينکـار را        
هــمــيــشــه آگــاهــانــه صــورت داده و            
ميدهد و دائما هم بر شدت سـرکـوب          

اين حکومت سي و   .   مردم مي افزايد 
چند سال اسـت در مـحـاصـره مـردم               
است و قادر نـيـسـت بـه هـيـچ نـيـاز                   

مـانـنـد    .   انساني مـردم پـاسـخ گـويـد          
اختاپوس بـه جـان ثـروت و زنـدگـي                
مردم افتاده است بـراي ادامـه بـقـاي             
خود به اين جنگهاي لفظي بي پـايـان          
نياز دارد و اگر خداوند کمـک کـنـد و             

شـلـيـک    )   از اسـرايـيـل    ( تيري از غيب    
شود، بهترين امداد غيبي بـراي ايـن          

دولت اسراييـل هـمـه       .   حکومت است 
نيز منتظر معجزه اي مانند دو شـقـه          
شدن نيل است تا اعتراضات مردم را       

 . سرکوب کند
اين حـکـومـتـهـا الزم و مـلـزوم                
يکديگر هستند همديگر را تـقـويـت          

اگر يکي از اينها نيز به هـر        .   ميکنند
دليلي وجود سياسـي اش را از بـيـن              
برود ايـن حـکـومـتـهـا مـيـگـردنـد و                  

اينها نـه  . دشمن ديگري پيدا ميکنند 
توطئه است، نه کار فراماسونرهـا، و         
نه از بي کفايتي دولتهاي حاکـم؛ ايـن          
دشمن تراشيدن ها يکي از ابـزارهـاي         
الزم حاکميت آنها اسـت، بـخـصـوص          

در شـرايـط     .   در منطقـه خـاورمـيـانـه        
بحراني جهان کـنـونـي و بـخـصـوص              
انقالباتي کـه در کشـورهـا مـنـطـقـه               
ــتــه اســت ايــن فضــاي                شــکــل گــرف
سازيهاي جنگي يـا حـتـي بـه وقـوع               

جـنـگ   " پيـوسـتـن جـنـگـي واقـعـي،               
سرمايه بـراي سـرکـوب تـوده         "   نيابتي

مردم در کل جهان اسـت تـا آنـهـا را                
وادار کــنــنــد کــه بــه ارزان بــودن و                 

 . خاموش بودن خود، تن دهند

 بازتاب هفته

 
 جنگ نيابتي عليه مردم

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

 ياشار سهندي

 
سبد خالي کاالي 

 کارگري
 مهراب دشتي 
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همه در حالي است که بـنـا بـر اخـبـار               
منتشر شده دولتـي در سـال گـذشـتـه              

.  هزار کارگر از کار بيکار شدنـد ۲۰۰
اين سيل عظيم بيکارسازيها در کنـار       
جمعيت ميليوني بيـکـار در جـامـعـه            
بطور واقعي به يـک مـعـضـل عـظـيـم               
اجتمـاعـي در جـامـعـه تـبـديـل شـده                  

علت بيکارسازيـهـا چـيـسـت و           .   است
 راهکارها کدامست؟

بارها تاکيد کرده ايـم کـه بـحـران             
اقتصادي جمهـوري اسـالمـي هـمـزاد           

. بحران سياسي ايـن حـکـومـت اسـت            
سي و سه سال است کـه ايـن رژيـم بـا                
اعمال سياست رياضت اقـتـصـادي و           
تشديد تهاجم هروزه اش به زنـدگـي و          
معيشت مردم، توانسته است خود را      
سرپا نگاه دارد و براي اين کـار ابـزار            
زندان و اعدام را به خدمت گـرفـتـه و             
هــر اعــتــراض و مــبــارزه اي را زيــر             

. سرکوب شديد خود قـرار داده اسـت         
اما امروز تفاوت اينجاسـت کـه ايـن           
اقتصاد بحران زده از يکسو با  بحران        
جهاني سرمايـه داري تـقـارن يـافـتـه              
است و از سوي ديگر با تحـريـم هـاي            
اقتصادي غرب و آمريکا بـه مـراتـب          
تشـديـد شـده و در کشـاکـش مـيــان                  
ــورژواري            ــيــروهــاي ارتــجــاعــي و ب ن
جهاني از يکسو و رژيـم جـنـايـتـکـار              
جمهوري اسالمي از سوي ديگـر ايـن         
مـردم و ايــن کـارگــران هســتــنـد کــه              

غـرب و آمـريـکـا         .   قرباني مـيـشـونـد     
تالششان رام کردن ايـن حـکـومـت و             
کشاندن آن بر سر ميز مذاکره است و          
جمهوري اسالمي براي بـقـاي دو روز          

نتيجه مستقـيـم    .     بيشترش تقال دارد  
اين وضعيت فقر و فالکتي اسـت کـه           
امروز در جامعه شاهد هستيم و يـک         
عارضه بـالفصـل آن  بـه تـعـطـيـلـي                  
کشيده شدن کـارخـانـجـات و بـخـش              
هـــاي مـــخـــتـــلـــف اقـــتـــصـــادي و            
بيـکـارسـازيـهـاي وسـيـع کـارگـران و                
اضافـه شـدن هـر روزه بـر جـمـعـيـت                   

  .عظيم بيکاران است
در چنيـن وانـفـسـايـي صـاحـبـان              
سرمايه نيز بار خود را بسته و هر چـه          
بيشتر از گرده کارگر کار ميکشند و        
ثروتهاي ميلياردي تل انـبـار کـرده و           
زندگي و معيشت کارگر را به تباهـي        

دزدي و چپاول و فسـاد از         .   ميکشند
باال تا پايين اين حکومت را گـرفـتـه            

دولت سرمايه حاکم نيز حامـي      .   است

صاحـبـان سـرمـايـه اسـت و هـر جـا                   
صداي اعتراضي بـلـنـد مـيـشـود بـا               

. زندان و سرکوب پاسخ داده مـيـشـود        
حراست و انواع نيروهـاي سـرکـوبـگـر           
ديگر را نـيـز در مـحـيـط هـاي کـار                  
حاکم کرده اند تا کل ايـن سـنـاريـوي             

. دزدي و سرکوب به پيـش بـرده شـود          
اين بطور خالصه داستان واقعي فـقـر         
و فالکت فاجـعـه بـاري اسـت کـه بـر                 
جامعه و بر زندگي مردم حاکـم کـرده           
اند و ايـن زمـيـنـه بـيـکـارسـازيـهـاي                 

  .عظيم در اين جامعه است
جـــدال کـــارگـــران و مـــردم بـــا             

 حکومت
در قبال اين وضعيت يک جـدال و         
جنگ هرروزه ميان مردم و حکومـت        

هــر روز در ايــن         .   در جــريــان اســت      
کارخانه و در آن کارخانه اعتراضاتـي       
صورت ميگيرد و کارگران در ابـعـاد         
چند صد نفر جاده بسته و به خـيـابـان            
مي آيند و مقابل مراجع قدرت رژيـم         

جامعه .   اسالمي تجمع بر پا ميکنند    
  .در حالت انفجار است

از جمله در همين يک مـاه اخـيـر            
ما شاهد تجمعات متوالي کـارگـران        
صنايع فلزي در مقابل اين کارخانه و      

 کارگر صنايع فلـزي     ۶۰۰راهپيمايي  
از مــحــل کــارخــانــه بــه فــرمــانــداري          

نمونه مهم ديگر در نـيـشـابـور         .   بوديم
بود که يک ماه قبل مـردم ايـن شـهـر              

اکنون .   عليه گراني به خيابان ريختند    
وضعيت آذربايجان شرقي نيز بـه ايـن         

مردمي کـه    .   تصوير اضافه شده است 
عــزيــزانشــان را از دســت داده انــد،             
زندگي و هستي خود را از دست داده         
انــد، مســتــقــيــمــا رژيــم اســالمــي را         
مسبب ابعاد فـاجـعـه بـار تـلـفـات و                
صدمات زلزله و وضعيت نـابسـامـان        
امروز خود ميدانند و خـواسـتـهـايـي            

در چنين شرايطـي اسـت      .   فوري دارند 
ــا و                  ــه ــکــارســازي ــي ــه در مــورد ب ک

 .راهکارها سخن ميگوييم
هزار کارگر صنعت قـطـعـه      ۱۱۵

ســازي هــمــراه بــا خــانــواده هــايشــان          
نيروي عظيمي هستنـد کـه بـا صـف            
متحد خود ميتواند يک کانون فـعـال         

فضــاي .   اعــتــراض را شــکــل دهــنــد       
جامعه طوري است كه هر روز شـاهـد         
شكل گيري كارزارهاي اعتراضـي از       
سوي بخش هاي مـخـتـلـف جـامـعـه              

از جمله كارزاري است كه  از       .   هستيم
سوي جوانان در جريان اسـت، تـحـت            

مـا خـواهـان كـاريـم و            : عنوان اينكه   
ايــن يــك   " .   بــيــكــاري مــعــضــل اســت    

مشکل واقعي و يـک  كـارزار بـزرگ             
است، بايد وسيعا به آن پيوست و آنـرا         
به تجمعات گسترده عليه بيكاري در      
مقابل وزارت كار و مراكز مـخـتـلـف          

هـمـچـنـيـن      .   دولتي رژيم تبديـل كـرد      
هـزاران کــارگـري کــه در آذربــايــجــان           
شرقي در جريان زلزله کـارشـان را از            
دست داده اند همراه بـا مـردمـي کـه              
هست و نيستـشـان را از دسـت داده              
اند، نـيـروي عـظـيـمـي هسـتـنـد کـه                   
ميتوانند با تجمعـات هـر روزه شـان            
حکومت را زيـر فشـاري جـدي قـرار              
دهند و نه تنها بر خواستهـاي کـار و             
بيمه بيکاري، بلکـه بـر خـواسـتـهـاي             
مهم ديگرشان چون تاميـن مسـکـن،         
درمان و امکانات ادامـه زنـدگـي بـه            
هزينه دولـت در ايـن مـنـطـقـه پـاي                  

  .بفشارند
واقعيت اينست که رژيم بيـش از        
هر وقت زير منگنه فشار ما مـردم و        

بيش از هـر وقـتـي        .   ما کارگران است  
در سطـح جـهـانـي در تـنـگـنـا و در                    

دعواهايشان نيز بـه جـايـي        .   انزواست
رسيده است که مستقيما همديگـر را        
نشــانــه مــيــرونــد و هــر روز پــرونــده             
جــديــدي از جــنــايــات و دزدي هــاي           
يکديگر رو مـيـکـنـنـد، بـايـد صـف                 
اعتراض خود را مـتـحـد و سـراسـري            

 .کنيم
تجمعـات اعـتـراضـي کـارگـران،           
شرکت وسيع خانواده هـاي کـارگـري،         
تجمعات پي در پي در مقابل مـراکـز         
قدرت رژيم از جمله مقابل مجلـس و         
دفتر احمدي نژاد و فرمانـداري هـا و           
استانداري ها و وزارت کار و ادارات         
کارشان و جلب وسيعـتـريـن حـمـايـت            
اجتماعي همه و همه گام هاي مهمي       
براي به جلو بردن قدرتمند مـبـارزات         

بـا ايـن     .   ما مردم و ما کارگران اسـت      
ــيــرو اســت کــه مــيــشــود جــلــوي                ن
تــهــاجــمــات هــر روزه حــکــومــت را            

با اين نيرو است کـه مـيـشـود        .   گرفت
. جلوي سرکوب و تعرضاتش ايسـتـاد      

در جريان تظاهرات هزاران نفره مـردم      
به گراني در شهر نيشابور ديـديـم کـه            

چگونه نيروي انتظامي رژيم به نظـاره       
در جريان کمک رسانـي     .   گر تبديل شد  

به مردم زلزله زده آذربـايـجـان شـرقـي            
ديديم که چگونه گروههاي مختـلـفـي        
از مردم با اتحاد و با ايستادگي شـان         
توانستند از سد ممانعت هـاي رژيـم          
اسالمي و نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر آن               

. عبور کنند و اوضاع را بدست گيرند      
همين نيروها بودند که توانستند جان      
بسياري را نـجـات دهـنـد و بـعـد از                  
زلزله نيز به مـردم خـوراک و پـوشـاک              
برسانند و پاکسازي محل را سازمـان       

اينها همه الگوهاي خـوبـي از       .   دهند
اينها همه  .   همبستگي و مبارزه است   

نشانه هاي خوبي از قدرت مـا مـردم          
بـا هـمـيـن قـدرت          .   و اتحاد ما اسـت    

بايد و ميتوان عليه فقر و گـرانـي بـه            
بـا هـمـيـن قـدرت          .   مبارزه بـرخـاسـت    

مــيــتــوان جــلــوي بــيــکــارســازيــهــا و         
تــعــرضــات هــر روزه ايــن حــکــومــت         

با اين قدرت ميتـوان بسـاط        .   ايستاد
 .اين رژيم جنايتکار را جارو کرد

خالصه کالم اينکه راهکـار مـا         
راهـکـار مـا      .   اتحاد و تشکل ماسـت    

متحـد شـدن در حـزب کـمـونـيـسـت                 
کــارگــري و بــراي پــيــشــبــرد مــبــارزه         
متحدمان در تمام جبهه هاي نبرد بـا        

. رژيــم جــنــايــتــکــار اســالمــي اســت        
راهکار ما متحد کردن صفومـان در        
همه جا در محالت و در کارخانجـات   

. و در تمام مـحـيـط هـاي کـار اسـت               
راهـــکـــار مـــا اتـــکـــا بـــه قـــدرت               
اجتماعاتمان و تصميم گيري جمـعـي       
مان در مجـامـع عـمـومـي کـارگـري              
بعنوان مکاني براي اعمال اراده خـود       
مــا کــارگــران و پــيــشــبــرد مــتــحــد             

راهکار ما مـتـحـد    .   مبارزاتمان است 
کــردن صــفــوف مــبــارزاتــمــان بــراي          
خالصي از شر جهنمي است که رژيـم         
اسالمي بر پا کرده و ساختن جـامـعـه         
اي انســانــي و پــر از رفــاه و شــادي                

 *.است
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! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد              

 
 بازتاب هفته ...عليه بيکارسازی 

 مـرداد    ۲۳بعد از ظهر دوشنـبـه        
ــس در                     ــون ــردم ت ــر از م ــف ــزاران ن ه
خيابانهاي پـايـتـخـت ايـن کشـور در               
دفاع از حقوق زنان دست به تظاهـرات        

اين تظاهرات بـر عـلـيـه دولـت             .   زدند
اسالمـي بـود کـه قصـد دارد قـانـون                 

 ۵۷برابري زن و مرد را که نزديـک بـه            
سال پيش، پـس از اسـتـقـالل تـونـس                
وضع شده، نقض کرده و قوانـيـن ضـد           

ايـن  .   زن اسالمي را جايگزين آن کـنـد      
تظاهرات روز بـعـد در شـهـر سـعـدي                
بوزيد ادامه يافت و تـعـداد زيـادي از            
مــردم مــخــالــفــت خــود را بــا دولــت            

در پيش نويـس    .   اسالمي اعالم کردند  
جــنــبــش " قــانــون اســاســي کــه حــزب          

عبارت .   پيشنهاد کرده است  "   النهضه
بـرداشـتـه شـده و         "   برابري زن و مـرد       " 

تـکـمـيـل     " بجاي آن از زنـان بـعـنـوان              
 .نام برده شده است" کنندگان مردان

زنان تونس مي گويند ما انقـالب       
نکرده ايم که به دوراني عقبتر از رژيـم         

حملـه بـه حـقـوق زنـان            .   قبل بازگرديم 
توسط حزب حاکم در شرايطي انـجـام         

مـي شــود کــه  مــيــزان بــيــکـاري بــه               
بــاالتــريــن حــد خــود رســيــده اســت و            
ميليونها نفر در فقر و فالکت زنـدگـي         

به قدرت رسيـدن اسـالمـي      .  مي کنند 
ها در تونس دست عقب مانده ترين و        
هار تـريـن نـيـروهـاي اسـالمـي را در                 

بـر  .   حمله به مـردم بـازگـذاشـتـه اسـت            
اساس اخبار منتـشـر شـده نـيـروهـاي             
سلفي چندين بار با شمشير و چماق به        
مراسم هاي فرهنـگـي حـملـه کـرده و              

. تعدادي از مردم را زخـمـي کـرده انـد         
شرايط تونس روزهاي بعد از انـقـالب         

 در ايران را بخاطـر مـي آورد کـه              ۵۷
چماقداران اسالمي زير حمايت دولـت       
ملي مذهبي حمله به مردم و بويژه بـه         

با اين تفـاوت کـه       .   زنان را آغاز کردند   
اسالم سياسي در سطح جهان به عقـب   
رانده شده و تجـربـه ايـران در مـقـابـل                
چشمان مردم تونس قرار دارد و مـي           

. توانند از تجربيات آن استفاده کـنـنـد        
بهار عربي از تونس آغاز شد و مـردم          
براي  پايان دادن به نابرابري، اخـتـنـاق          

تـظـاهـرات روز      .   و فقر به پا خاسـتـنـد       
دوشنبه و بويژه نـقـش فـعـال زنـان در               
مبارزات مردم خبر از ادامـه مـبـارزه          
اي مــي دهــد کــه بــر ســر تــحــقــق                   
ــرابــري در              ســکــوالريســم، آزادي و ب

 .جريان و رو به گسترش است

 

 شهال دانشفر 

 
بهار عربي در تونس 

 ادامه دارد
 بهروز مهر آبادي
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 مـاه اوت      ۲۲از روز چهارشـنـبـه        
يک کمپيـن از طـرف بـنـيـاد جـردانـو                 
برونو عليه ختنه کودکان پسر اعالم و        

. فعاليتها در اين جهت رسما آغاز شد      
اين کمپين با هدف ممنوعيت خـتـنـه          
در آلمان فعاليـت مـيـکـنـد و بـا يـک                  
وبســايــت و پــالکــارد و مــجــمــوعــه             

 ميخواهـد بـه      ،فعاليتهاي آگاهگرانه   
جنبشي ملحق شود که در آلـمـان هـم            
اکنون بر عليه ختنه کودکـان پسـر در           

 .جريان است
 

 : سايت اينترنتي اين کمپين
http://pro-
kinderrechte.de/ 

در اين سايت ميشاييـل اشـمـيـت          
سالمون سخنـگـوي سـازمـان جـردانـو            

 سوال مهم در مورد ختنه      ۱۴برونو به   
در ايـن    .   کودکان پسر پاسـخ مـيـدهـد        

صفحه آخرين اخبار مربوط به جدل در   
 ،مــورد خــتــنــه کــودکــان در آلــمــان             

مصاحبه هايي عليه خـتـنـه و يـا در               
دفاع از آن و مجموعه مباحثات مهـم        
 .در اين مورد را ميتوان پيگيري کرد

از طرف کمپين اعالم شـده اسـت          
کـــه پـــالکـــاردهـــايـــي در دفـــاع از               
ممنوعيت ختنه قرار است در سـراسـر        
آلمان در مراکز مهم براي جلب تـوجـه          
عــمــومــي نصــب شــود و از مــردم                 

. خواسته شده بود که کمک مالي کنند      
 يورو بود کـه      ۸۰۰۰هدف جمع کردن    

از ديروز تا اين ساعت يعني در کمـتـر          
 يـورو    ۷۶۰۰از بيست و چهار ساعت      

جمع شده و بزودي اين مبلـغ از طـرف         
 .عالقمندان جمع آوري ميشود

سازمان اکس مسلم در آلـمـان از          
ايـن کــمـپــيـن مــهـم دفـاع کــرده و از                  
همگان دعـوت مـيـکـنـد کـه در ايـن                 
حرکت مهم در آلمان براي ممنوعـيـت        

 سـهـيـم و شـريـک           ،ختنه کودکان پسر  
 .باشند

 آلمان -شوراي مرکزي اکس مسلم
 ۲۰۱۲ماه اوت  ۲٣

 
 کمپين سازمان جردانو برونو عليه ختنه کودکان پسر! بدن من متعلق بمن است

 
  لغو مجازات اعدام

نـقـص   ( اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسـم افـراد       .   مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 
همچنين مجازات حبس ابـد بـايـد لـغـو              .   تحت هر شرايطي ممنوع است    )   عضو، تنبيه بدنى، و غيره    

  .شود
 برنامه حزب کمونيست کارگری“ يک دنيای بھتر”از 

 ١٦سرمايه داران مـفـتـخـور روز           
 در آفـريـقـاي جـنـوبـي           ٢٠١٢آگوست  

كارگران معادن پالتين شهر ماريكانـا      
را كـــه بـــه دلـــيـــل پـــائـــيـــن بـــودن                 
دستمزدهايشان اعتصاب كرده بـودنـد      

 تـن از      ٣٦وحشيانه به رگبار بسته و        
آنها را كشته، صدها نفر را زخـمـي و             

ــد               . صــدهــا تــن را دســتــگــيــر كــردن
ســخــنــگــوي پــلــيــس، بــيــشــرمــانــه از        
عملکرد نيروهاي امنيتي دفاع کرد و       

دفـاع  از      " گفت که افـراد پـلـيـس در              
آتش گشوده انـد و بـه بـهـتـريـن               "   خود

!  انـد      شکل وظيفه خود را انـجـام داده        
دولت آفريقاي جنوبي بجاي محـاکـمـه        
قاتلين کارگران تصميم بـه مـحـاکـمـه            

 کــارگــر دارد و ســرمــايــه داران           ٢٥٠
ــه اخــراج            ــد ب ــهــدي  کــارگــر    ٣٠٠٠ت

 . ميکنند
راجر فيلي مور، رئيس معدن الن       

مديريـت  :   " مين صريحا گفته است که    
معدن اعالم کرده بود که اگر کـارگـران         
به شيفتشان برنگردند به رويشان آتـش       

يعنـي بـا پـلـيـس          . "   گشوده خواهد شد  
توافق کرده اند و از قبل تصميم گرفتـه     
اند که جنايت کنند و اعتصاب را بـه           

او گـفـتـه اسـت کـه ايـن             .   خون بکشند 
! اسـت "   نظم عمومـي " امري مربوط به  

يــعــنــي بــراي تضــمــيــن ســود اقــلــيــت         
دسـت بـه هـر        "   نظم" مفتخور و به اسم     

ايــن کشــتــار     . جــنــايــتــي خــواهــنــد زد    
سبعانه به خوبي نشان داد کـه بـه زيـر             

کشيدن آپارتايد نژادي کـافـي نـيـسـت           
بايد به حاکميت اقلـيـت سـرمـايـه دار             

 . نقطه پايان گذاشت
اين وحشيگري پلـيـس حـکـومـت          
آفريقاي جنوبي که با همکاري شرکـت       
انــگــيــســي و ســهــامــداران غــربــي آن          
صورت گرفـتـه را بـايـد شـديـدا و در                  
سطح بين المللي مـحـکـوم کـرد و بـر               
عليه اين جنايت و تـوحشـن سـرمـايـه            
داران و حــکــومــت شــان ايســتــاد و               

 . اعتراض كرد
حزب کمونيست کـارگـري ايـران ـ          
ــون                  ــادا، در آكســي ــان ــد شــرق ك واح

 آگوسـت، كـه      ٢٥شنبه  اعتراضي روز   
در اعتراض بـه ايـن جـنـايـت پـلـيـس                  
آفريقاي جنوبي بـرگـزار خـواهـد شـد،             
شركت مي كند  و از همـه انسـانـهـاي             
آزاده مي خواهد كه هـمـراه بـا مـا در               

 . اين اعتراض شركت كنند
 ١ آگوست، سـاعـت       ٢٥شنبه،  :   زمان

 بــــــــــعــــــــــد از ظــــــــــهــــــــــر                     
كنسولگري آفريقاي جنوبي در   :   مكان
 تورنتو
110 Sheppard Ave East  

براي اطالعات بيشتر با شماره تـلـفـن          
 . تماس بگيريد416-471-7138

 
حزب کمونيست کارگري ايران ــ واحـد         

 شرق كانادا
 ٢٠١٢ آگوست ٢٠

 
 فراخوان به تجمع اعتراضي عليه كشتار كارگران

  در آفريقاي جنوبي

جوليان اوسـانـژ مـوسـس ويـکـي             
 ژوئــن بــراي     ۱۹لــيــکــس کــه از روز         

جـلـوگــيـري از اسـتـردادش بـه کشــور               
ســوئــد بــه ســفــارت اکــوادر در لــنــدن           

 از اين کشـور تـقـاضـاي       ،پناهنده شده 
 ۱۶پناهندگي سـيـاسـي کـرد و روز               

اوت دولت اکوادر بـه او پـنـاهـنـدگـي               
دولت انگـلـيـس از زبـان          .   سياسي داد 

وزير امور خارجه اش ويـلـيـام هـيـگ              
بــالفــاصــلــه پــس از تصــمــيــم دولــت            
اکوادر، تهديداتي مبني بـر حـملـه بـه            
محل سفارتخانه و دستگيري اوسـانـژ        
و يا دستگيري او به محـض خـروج از          
محل سفارت را بطور عـلـنـي مـطـرح            
کرده و عـمـال يـک فضـاي تـهـديـد و                    
 .ارعاب عليه آسانژ ايجاد کرده است

جوليان اوسانژ از سوي دادگـاهـي        
در کشور سوئد متهم به تجاوز جنسي       
به دو زن سوئدي است و بـراي حضـور            

او نگـران  . در دادگاه بايد به سوئد برود 
استرداد از سوئد به آمـريـکـا اسـت و              
گفته اسـت کـه حـاضـر اسـت در يـک                  
کشور امن در مـورد اتـهـامـات خـود             

پاسخگو باشد و نشان دهد که اين يک        
. پرونده سازي سيـاسـي عـلـيـه اوسـت            

الزم به اشاره است که در صـورتـي کـه            
ژوليان اوسانژ به آمريکا تـحـويـل داده       
شود بنا به قوانـيـن ايـن کشـور خـطـر                

 .اعدام باالي سر او قرار ميگيرد
واقعي جوليان اوسانـژ ايـن       "   جرم" 

 هـزاران سـنـد       ۲۰۱۰است که در سال     
سري ديپلماتيک دولت آمريکـا کـه از          
جمله نشـان دهـنـده بـرخـي جـنـايـات                 
آشکار اين دولت است را علـنـي کـرده           
است و بـه هـمـيـن دلـيـل بـا خشـم و                      
انزجار دولـت آمـريـکـا روبـرو شـده و                 
برخي از مقامات دولت آمريکـا او را        

ميـخـواهـنـد     .   به اعدام تهديد کرده اند    
اوسانژ را محاکمه کنند و به افتـضـاح         
بکشند و اگر دسـتـشـان بـرسـد اعـدام              
کنند تا کـس ديـگـري جـزئـت نـکـنـد                 

 .چنين اسنادي را منتشر کند
حزب کمونيست کارگـري، اقـدام         

ويکي ليکس در افشاي اسناد مخفـي       
ديپلماسـي دولـت آمـريـکـا را مـورد                
حمايت قرار ميدهد و هرگونه تـعـرض        

به مبتکـريـن ايـن اقـدام را مـحـکـوم                 
حزب قاطعانه از آزادي بـيـان        .   ميکند

و اقدام مهم اوسـانـژ در ايـن زمـيـنـه                  
دفاع ميکند و دولت هاي انگلـيـس و          
آمريکا را بخاطر رفتار کثيف شان در     
مــقــابــل حــق آزادي بــيــان مــحــکــوم            

جوليان اوسانژ از ترس پرونده     .   ميکند
سازي و مـحـکـومـيـت بـه اعـدام در                  
آمريکا به يک کشور ديـگـر پـنـاهـنـده             
شــده و دولــت انــگــلــيــس بــايــد حــق              
پــنــاهــنــدگــي و مصــونــيــت او را بــه             

رسيدگي بـه پـرونـده       .   رسميت بشناسد 
اتـهــام درمــورد تــجـاوز بـه دو زن در                
سوئد ميتـوانـد در يـک کشـور ثـالـث                
همانطور که خود او خواسته است و با         
در نظر گرفتن امنيت جانـي او مـورد           

  .بررسي قرار گيرد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۱ مرداد ٢٨، ٢٠١٢ اوت ١٨

 
اطالعيه حزب کمونيست کارگري درمورد خطر 

 استرداد جوليان اوسانژ به آمريکا

بسيار بازتر است، انجام اين حـرکـات        
اعتراضي نشان دهنده هـمـبـسـتـگـي           
مردم در مقابل يک رژيم سرکوبـگـر و          

. زوال پايه هاي قدرت حکومت اسـت       

پيام مردم نيـشـابـور بـه گـوش مـردم               
دنيا رسيد و متحدان سابق  رژيـم در           
لبنان آن را با ريشـخـنـد بـه عـوامـل                

. جمهوري اسـالمـي گـوشـزد کـردنـد            

صحنه هو کردن تصاوير خـامـنـه اي           
در استاديوم سهند تبريز روي سـايـت         
هاي اينترنتي قرار گرفت و ميليونهـا        

پيام مردم تبـريـز هـم        .   نفر آن را ديدند   
 .به گوش مردم دنيا رسيد

 
 ... از نيشابور تا تبريز

 
 ننگ بر گراني و عاملين آن

 
  !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران

گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را بـه درد و عـذاب تـبـديـل كـرده                            
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كـه هـرروز             .   است

! داد بـزنـيـم     .   غير قابل تحمل تر ميگردد، اينست كه خشم مان را فرو نـخـوريـم          
جامعه را به كانون بزرگ اعـتـراض   !   اعتراض كنيم !   اعتصاب كنيم !   فرياد بزنيم 

 . عليه مفتخوران تبديل كنيم
تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشـتـه      

برخورداري از هـمـه نـعـمـات حـق              .   باشيم، بلكه زندگي مرفه و شاد حق ماست       
تحـصـيـل رايـگـان و          .   برخورداري از پزشك و داروي رايگان حق ماست       .   ماست

استراحت و تفريح و مسافرت و اسـتـفـاده از              .   مناسب حق همه فرزندان ماست    
هيچ تك نفري چه شاغل چه بيـكـار چـه      . آخرين دستاوردهاي زندگي حق ماست 

بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گرسـنـه و مـحـروم و حسـرت كشـيـده                          
 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست. بماند

اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايـه داري را مـيـتـوانـيـم بـا مـبـارزه و                            
 . انقالبمان درهم بكوبيم و جامعه اي آزاد و شاد و مرفه و انساني را برپا داريم

 
 ! زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني  

 ! زنده باد سوسياليسم  
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ۱۳۹۱ مرداد ١٩ -٢٠١٢ اوت ٩



 8 ١٣٩١شهريور ۳  انترناسيونال 

 
 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

  دالر۳۰۰سعيد صالحي نيا 
     دالر۶۰۰نيما آزاده 

 کمک مالي به کميته کردستان حزب

  دالر۱۰۰ دالر        آقاي حميدي ۱۰۰ستار نوريزاد 

  دالر۱۰۰نيما آزاده 

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

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

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

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

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

BIC: NWBK GB 2L 
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دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید ... 

سوسیالیسم به چه “ خطر”سوسیالیسم و بدون 
 !منجالبی بدل میشود

همه به تک و تا افتاده اند و با گلوله و            
توپ و خمپاره و يا با تالش براي سـاز         
کردن اوباش جديد که سـوار بـر اوهـام            
مردم بشوند و يا با زخـم زبـان زدن و               
مسخره کردن انقالب و مردم انقالبـي،   
در يک جبهه واحد بـه جـان انـقـالب و               

از هـمـه     .   نيروهاي مدافع آن افتاده اند    
رقــت آورتــر و تــاســف آورتــر الــبــتــه              
وضعيت همين به اصطالح چـپ هـاي         
ضد امپرياليست است که بـا بـالهـت           
تمام به کثيف ترين و رسواترين جـنـاح         

يـعـنـي امـثـال        ( ضد انقالب زمان ما      
مـفـت و     )   اسد و خامنه اي و پـوتـيـن          
ايـنـهـا در      .   مجاني سواري مـيـدهـنـد       

. هــاي ســيــاســت انــد     "   زامــبــي" واقــع   
مردگاني که اداي زنـده بـودن در مـي             
آورند و با قيـافـه هـاي عـجـيـب خـود                 

 . سعي ميکنند زندگان را بترسانند
اينرا هم تاکيد کنيم حتي آنها کـه        
در مقابل انقالبات اخـيـر و از جـملـه               
انقالب سوريه ميخواهند مثل اوبامـا      

قرار بگيـرنـد،    "   در طرف درست تاريخ   " 
آيـنـده چـنـدان درخشـانـتـري از صــف                
ارتجاع پوسيده نوع خامنه اي، اسـد،         

گـرچـه   .   پوتين در انتـظـارشـان نـيـسـت         
مزيت قطب بورژوايي غرب در مقابـل      
رقباي وامانده شان ايـن اسـت کـه بـر               
روي کــنــتــرل و مــهــار اوضــاع آيــنــده           
سرمايه گذاري ميکند حال آنکه قطب   
ديگر از يک گذشته پايان يافتـه بـطـور           

امـا آيـنـده      .   مذبوحانه دفاع مـيـکـنـد       
. جهان از آن هيچکدام ايـنـهـا نـيـسـت            

نـيـسـت کـه       "   تاچر" و  "   ريگن" اين دوره   
اعتصاب مـعـدنـچـيـان       "   بانوي آهنين " 

انگليس را در هم ميشکست و جـنـاح         
راست سرمايه و بازار آزاد با اعـتـمـاد           
به نفس در سـراسـر جـهـان بـه حـقـوق                  
کارگران و رفاه و آزادي بدست آمده در        

ايـن دوره    .   دوره قبل تـعـرض مـيـکـرد         
سقوط سرمايه داري دولتي شـوروي و        

در جهان و   "   کمونيسم مرد " طنين نعره   
حمله به هرگونه آزاديخواهي و عدالت      

ايـن دوره نـظـم نـويـن            .   طلبي نـيـسـت    
جهاني نيست که ابـلـهـي مـثـل جـرج               

هرکس بـا   " بوش دنيا را تهديد ميکرد      
 ". ما نيست بر ماست

همانطور که ما بارهـا گـفـتـه ايـم             
اين دوره انقالبات جهاني قرن بيست و       
يکمي است کـه بـراي پـايـان دادن بـه                
همه آن سياه تـريـن صـفـحـات تـاريـخ                

. معاصر بشر  بـه مـيـدان آمـده اسـت            
امروز دوره جنبش هاي ضد سـرمـايـه          
داري و شورشهاي بزرگ در پـايـتـخـت           

دوره .   هاي سرمايه داري جهاني اسـت      
انقالبات قرن بيست و يکمي است کـه      

در گام اول ديکتاتورهاي خـاورمـيـانـه         
را يکي پس از ديگري به زيـر خـواهـد            
کشيد و راه را بـراي پـيـشـروي هـاي                  

دوره .   بــيــشــتــر خــود خــواهــد گشــود         
 درصـدي هـا عـلـيـه يـک               ۹۹جنبش   

درصدي هاي صاحب بانکها و قـدرت       
آرزوي من از صـنـدوق      " و ثروت و دوره     
اينطور نيـسـت   .   است"   راي در نمي آيد   

که حاال مردم مصـر زجـر کشـيـده از               
ديکتاتوري مـبـارک بـه ديـکـتـاتـوري              
اخوان المسلمين ـ ارتش سر فرود مـي         

چيزي عميقا در جامعه مصـر و    .   آورد
. يا تونس و غـيـره عـوض شـده اسـت              

دوره اي تازه شروع شده که دير يـا زود           
بــايــد رهــبــري و ســازمــان ســيــاســي             
مناسبش را شکل دهد و ايـن دنـيـاي            

ايـنـطـور    .   وارونه را سرتاپا عوض کنـد     
ــه دوره                 ــان ــيــســت کــه در خــاورمــي ن
ميدانداري اسالم سياسي نوع خـامـنـه     
اي، اسد، حماس، حزب اهللا تمام شـده         
و دور به دست اسالم نـوع اردوغـان و             
شيوخ قطر و عربستان سعودي افـتـاده        

خود اين دومي ها هم براي بقاء      .   است
خــود و جــان بــدر بــردن از ايــن دوره                

کساني کـه فـکـر      .   انقالبي مي جنگند 
ميکند يک دسته ارتجاعي مـيـرود و          
دسته ديگر مي آيد و آب از آب تـکـان         
نمي خورد، بريده هاي تاريخي اند کـه         
هنوز در دوره ماقبل انـقـالبـات اخـيـر            

متوجه نيسـتـنـد چـه       .  زندگي ميکنند 
اتفاق عظيمي در جـهـان افـتـاده و بـه               

در اين کوته نظري    .   گذشته تعلق دارند  
هم البته گوي سـبـقـت را هـمـان چـپ                
هاي به اصطالح ضد امپريالـيـسـتـي،         
همان زامبي هاي سـيـاسـت، از هـمـه             

: به اين طفلي ها بايد گـفـت       .   ربوده اند 
نيسـت کـه در       "  پروژه امپرياليسم"اين  

اين پروژه انـقـالب   . سوريه پيش ميرود 
است که عليرغم همه وحشيگري اسـد       
و حمايت هاي جـمـهـوري اسـالمـي و              
روســيــه، عــلــيــرغــم هــمــه مــوانــع و             
مشــکــالت بــر ســر راه انــقــالبــيــون،             
عليرغم هـمـه تـالـشـهـاي آمـريـکـا و                 
ترکيه و قطر و عربستـان بـراي مـهـار             
انقالب و از پيش خنثي کردن آن، دارد    

پيش از انقالب سـوريـه،      .   پيش ميرود 
که تـنـهـا بـا جـانـفـشـانـي بـي مـثـال                       
ميليونها مردم سـوريـه مـمـکـن شـده             
است، همه اين نـيـروهـا، از اسـرائـيـل              
گــرفــتــه تــا حــزب اهللا، از جــمــهــوري            
اسالمي گرفته تا ترکيـه، از آمـريـکـا            
گرفته تا روسيه، همه و همه داشتند با     

. رژيم بشـار اسـد زنـدگـي مـيـکـردنـد               
اما .   کسي خواهان کنار زدن اسد نبود     

امروز حتي جمهوري اسالمي هـم کـه        

از ترس مرگ خود با چنگ و دندان از          
اسد دفاع ميکند ميگويد اسد بايد به    

انقالب سـوريـه    .   اصالحاتي دست بزند  
در قدم اول عليه اسد است امـا تـنـهـا             

بلکه عـلـيـه کـل آن          .   عليه اسد نيست  
دنيايي است که براي دهه ها به اسد و       

. پدرش پايداري و مشروعيـت مـيـداد        
اينکه ايـن انـقـالب بـتـوانـد در هـمـه                   
مراحل و گام هايش پيروز شـود خـود           
مـوضــوع پــراتــيــک و تــالش انســانــي          

اما بطور قطع در همين گام اول       .   است
خود طومار اسد و رژيـمـش را درهـم             
پيچده و منشاء تغييرات بسيار وسيع      

 .است
ــيــن درس از              بــديــن تــرتــيــب اول
انــقــالب ســوريــه ايــن اســت کــه دوره            
کنـونـي و انـقـالبـات دوره حـاضـر را                  
بشناسيم و ببينيم بيـربـط شـدگـان بـه             

صــف .   تــاريــخ چــه کســانــي هســتــنــد        
وسيعي که افـتـخـار بـي خـبـرتـريـن و                 
جامانده ترين هـاي آن نسـيـب رفـيـق               

مـيـشـود،    "   ضد امپرياليـسـت   " زامبي  
اما از پوتين و خامنه اي و اسـد، تـا               
اردوغان و نتيانهو و اوبـامـا  نـيـز بـا                
همه تفاوتها و اختالفات شان جـزو آن          

ــراي مــا و                .     هســتــنــد  ايــن درس  ب
انقالب در ايران بسيار مهم اسـت چـرا        
که ما در همين دوره انقالبـي جـهـانـي         

نه فقط اين، که ايـران  .  زندگي ميکنيم 
به دليل شرايط تـاريـخـي و سـيـاسـي               
ناشي از سه چهار دهه اخير در مـرکـز           

درسـت  .   اين تحول جـهـانـي قـرار دارد          
 مردم ايران علـيـه      ۸۸است که انقالب    

جمهوري اسالمي  نتوانست حـتـي در         
گام اول خود نيز يعني سرنگوني رژيـم      
اسالمي موفق شود، اما آغازگر دوره       
اي شــد کــه تــا هــمــيــنــجــا چــنــديــن               
ديکتاتور را به زباله دان تـاريـخ روانـه            
کرده و اکنون نوبت ديکتاتوري رسيـده       
که بنوعي بندناف جمهوري اسـالمـي        

در پــس انــقــالب     .   بــه آن وصــل اســت      
سوريه و سرنـگـونـي رژيـم بشـار اسـد               
تحوالت بسياري در کل خاورميانـه و        
بــويــژه انــقــالب ديــگــري در ايــران و              
سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي قـرار               

اين خود تازه شـروع تـحـوالتـي         .   دارد
. تعيين کننده در جـهـان خـواهـد بـود             

اولين درس از انقالب سـوريـه هـمـيـن             
است که اين را ببينيم و صدبار بيشتـر       
گرد و غبار تالش هاي بيربط شـدگـان         
به تاريخ را کنار بزنـيـم و بـراي پـايـان                

بـقـدرت   "   ماقبل تـاريـخ بشـر       " دادن به   
انقالب و دخالت و حکومت مستقـيـم        
کارگران و مـردم آسـتـيـن هـا را بـاال                  

 . بزنيم
 ) ۲۰۱۲ آگوست ۲۲(
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مــن در رابــطــه بــا بــرگــزاري                  
كنفرانس كشورهاي غير متعـهـد كـه         
شما نيز به اين كنفرانس دعـوت شـده          

ايــن .   ايــد ايــن نــامــه را مــيــنــويســم          
كنفرانس قرار است با ميزبـانـي رژيـم          

 ٣٠جــمــهــوري اســالمــي در تــاريــخ          
 در تــهــران بــرگــزار        ٢٠١٢آگــوســت   

برگزاري اين كنفرانس شـرايـط      .   گردد  
بسيار مناسبي را براي شما به عنوان       
دبيركل سازمان ملل جـهـت دفـاع از           

 .مردم ايران فراهم ميكند
من از شـمـا مـيـخـواهـم كـه بـا                   
قاطعيت نگرانـي تـان را از زنـدان و               
شــكــنــجــه و اعــدام هــزاران زنــدانــي           

. سياسي به دست رژيـم اعـالم داريـد           
ــه             مــحــكــوم كــردن عــمــل وحشــيــان
ســـنـــگـــســـار در ايـــران حـــد اقـــل               
انتظاريست كه از دبيـر كـل سـازمـان          

, تبعيض وسيع جـنـسـي      .   ملل ميرود 
تبعيض عليه همجنسگرايان و اقليت     
هاي مـذهـبـي و سـايـر تـبـعـيـضـات                  
تحميل شده به مردم ايران بايد توسط       

 .سازمان مللل قويا محكوم شود
,  ســـال اخـــيـــر          ٣٣در طـــول       

كوچكترين صداي مخـالـفـت تـوسـط          
رژيم سركوب شده است و هزاران زن و        
مرد و حتي كودك به زندانها افـكـنـده          

مـورد  ,   شـكـنـجـه شـده انـد          ,   شده انـد  
تجاوز قرار گرفتـه انـد و اعـدام شـده               

 در عـرض      ١٣٦٧در تـابسـتـان        .   اند
تنها چند هفته پنج هـزار زنـدانـي در            
حالي كه در دادگاههاي نمايشي چنـد       
دقيقه اي محاكمه شدند توسط رژيـم        

ايـن اعـدام شـدگـان در           .   اعدام شدنـد  
گورستانهاي دسته جمعي كـه بـعـضـا        
توسط خانواده زنـدانـيـان اعـدام شـده            

. شناسـايـي شـده انـد دفـن شـده انـد                 
گزارش جفري رابرتسون در رابـطـه بـا           

قتل عام زندانيـان سـيـاسـي در سـال              
گـزارش  .   (  ضميمه مـيـبـاشـد       ١٣٦٧
 (١ضميمه 

ما ليست ده ها نفر از زنـدانـيـان            
سياسي ر اكه تنها بـه دلـيـل ايـنـكـه                
خواهـان آزادي بـيـان بـوده انـد و در                  
تظاهراتها شركت كرده انـد بـه اعـدام           

. محكوم شده اند را در دسترس داريـم   
 (٢ضميمه (

خانواده هاي زنـدانـيـان سـيـاسـي           
مـورد  ,   بشدت تحت فشار رژيـم بـوده       

اذيت و آزار قرار ميگيرند و تهديد بـه         
رژيـم جـهـت      .   دستگيـري مـيـشـونـد          

ــامــوش كــردن صــداي خــانــواده               خ
جــلــوگــيــري از   ,   زنــدانــيــان ســيــاســي     

انعكاس وضعيت فرزندانشان و جهت     
بـه  ,   شكنجه رواني اين خـانـواده هـا            

آنــهــا اطــالعــاتــي در مــورد مــحــل            
 .نگهداري عزيزان زندانيشان نميدهد

ــان          ٢٠٠٩در ســال        و در جــري
اعتراضات مـردم عـلـيـه مضـحـكـه              

هزاران نفـر از مـردم        ,   انتخاباتي رژيم 
 ساله دسـتـگـيـر     ١٢از جمله نوجوانان   

در اين مقطـع بـاالتـريـن آمـار            ;   شدند
تجاوز به زندانـيـان سـيـاسـي صـورت             

بسياري از اين زندانيان هـنـوز       ,   گرفت
در زندان در شرايطي غيـر انسـانـي و            

 .غير قابل تصور بسر ميبرند
اخيـرا رژيـم در تـالـشـش جـهـت                

, حذف فيـزيـكـي زنـدانـيـان سـيـاسـي              
زندانياني را كه از قبل از بيمـاريـهـاي          
مختلف رنج ميبردند را از دستـرسـي        
به دارو و درمان محروم كرده انـد كـه            
ايــن بــه مــرگ تــعــدادي از نــدانــيــان            

در مالقاتي كه   .   سياسي منجر گرديد  
ما با نمايندگان پارلمان اروپا داشتيم      
موفق شديم كه توجه نمايندگان را بـه         
اين مسئله قتـل عـمـدي و خـامـوش             

لـطـفـا    .   (   زندانيان سياسي جلب كنيم   

 را مـالحـظـه        ٤ و     ٣ضمـيـمـه هـاي         
 (نماييد

كنفرانسي كه در ماه آگـوسـت در         
تهران قرار است برگزار شود بزرگترين      
كنفرانس كشورهاي مختلف در طـول      
چهارده سال اخير مـيـبـاشـد و سـران              
بيـش از چـهـل كشـور دنـيـا بـه ايـن                     

ايــن .   كــنــفــرانــس دعــوت شــده انــد          
كنفرانس در حالي برگزار ميشود كـه        
رژيم در سطح علني و بـيـن الـمـلـلـي               
تمامي كنوانسيونهاي جهاني را زيـر        

 .پا گذاشته است
من مجددا مايلم توجه شما را به       
استفاده از امكاني كـه بـرگـزاري ايـن           

. كنفرانس فراهم آورده است جلب كنـم   
اين بهترين فرصـتـي اسـت كـه شـمـا               
نقض حقـوق انسـانـي مـردم ايـران را               
تــوســط رژيــم جــمــهــوري اســالمــي           

سازمان ملل بايد بـه     .   محكوم نماييد 
جنايات رژيم عـلـيـه مـردم ايـران بـا                

سـازمـان   .   صداي بلند اعتـراض كـنـد       
ملل نميتواند از اين جنايـات مـطـلـع           

 .باشد و ساكت بماند
ما از پشتيباني شـمـا اسـتـقـبـال            
ميكنيم و خوشحال ميشـويـم كـه در           
صــورت لــزوم مــدارك بــيــشــتــري در          
زمينه نقض حقوق انساني در ايران به       

  .شما ارائه بدهيم
 با احترام 

 شيوا محبوبي
سخنگوي كميته مبـارزه بـراي آزادي         

 زندانيان سياسي در ايران
 ٢٠١٢ آگوست ٢٢

 
دبيركل  -نامه سرگشاده شيوا محبوبي به بنكي مون

سازمان ملل در رابطه با برگزاري كنفرانس كشورهاي 
 غير متعهد در ايران

ــک از                   ــاره يـ ــمـ ــزارش شـ در گـ
پااليشگاه آبادان گفتيم که پيمـانـکـار        

 کارگر بخـش خـدمـات      ٢٢٧جديد از  
پااليشگـاه خـواسـتـه اسـت کـه بـراي                
ادامه اشتغـال هـرنـفـر بـايـد دويسـت               
هزار تومان پرداخت کنند و کـارگـران         

بنا بر خبري .  به اين مساله معترضند 
که امروز به ما رسيده اسـت، بـدنـبـال            
تجمع اعتراض اين کارگران  حـراسـت        
اعالم کرده است که مسالـه پـرداخـت          

. دويست هزار تومـان مـنـتـفـي اسـت            
تعداد معدودي از کارگران که از ترس       
بيکاري اين پول را به پيـمـانـکـار داده          
بودند، بدنبال يک مبارزه جمعـي پـول         

اين مبارزه درس   .  خود را پس گرفتند 
بسيار خوبي از اتحاد و مبارزه در پي        

اکنون بحث در ميان کـارگـران   .   داشت
بــر ســر تــبــديــل قــراردادهــايشــان بــه           
قرارداد مستقيم و کوتاه شـدن دسـت           

گفتنـي اسـت کـه در          .   پيمانکار است 
يک مـاه اخـيـر کـارگـران ايـن بـخـش                   
خــدمــات پــااليشـــگــاه عــمــال در                

کارگران در مـحـل      .   اعتصاب هستند 
کار حاضر ميشوند، اما کاري انـجـام        

 .نميدهند
موضوع ديگر ادامـه تـجـمـعـات          
ــه             ــازنشــســت ــارگــران ب ــراضــي ک اعــت

طـبــق ايــن    .   پـااليشـگــاه آبــادان اســت      
 مـرداد حـدود       ٢٨گزارش روز شنـبـه      

 نفر از ايـن کـارگـران بـه هـمـراه                ١٠٠
خانواده هايشان در اعتراض به تعويق      

 ماه دستمزد خود و فشـار         ٤پرداخت  
دولت و مديريت براي تخلـيـه مـنـازل           
سازماني، در مـقـابـل دفـتـر اصـلـي                

ايـن  .   پااليشگاه دست به تجمـع زدنـد       
تجمع به بسته شدن خـيـابـان مـقـابـل              
پااليشگاه منجر شد و انعکاس قابـل       

نـيـروي   .   توجهي در شهر آبادان داشـت     
حراست و انتظامي نيز مثل همـيـشـه         
در محل حاضر بودند و مردمي که با     
ماشين از کنار کارگـران مـعـتـرض و            
خانواده هايشان عبور مـيـکـردنـد بـا            
تکان دادن دست همبستگـي خـود را          

ــد       ــردنـ ــکـ ــيـ ــالم مـ ــان     .   اعـ ــريـ در جـ
بيکارسازيهاي وسيـع در پـااليشـگـاه          
آبادان بخشي از کارگران با قول اينکه       
ــدشــان از کــار و                  ــازخــري ــبــال ب در ق
بازنشستگي پيش از موعد ميتوانند     
خانه هاي سازمانـي داشـتـه بـاشـنـد،             
خود را بازخريـد کـرده و بـازنشـسـتـه               

اکـنـون کـه      .   پيش از موعـد شـده انـد         
دولـــــت و مـــــديـــــريـــــت طـــــرح                 
بيکارسازيهايشان را به انجام رسـانـده       
انــد، بــه کــارگــران فشــار آورده و                    
ميگويند که خانه هاي سـازمـانـي را           
تخليه کنند تا حـقـوق هـاي مـعـوقـه               
شان پرداخت شود و رسـمـا دسـتـمـزد             
کارگران را به گرو گرفته اند تا آنها را          

 . ناگزير از تخليه منازل خود کنند
 بــدنــبــال ايــن تــجــمــع قــائــدي از         
مسئولين پااليشگاه به کارگران گفـت     
که هفته آينـده حـقـوق هـاي مـعـوقـه                

ولـي هـمـچـنـان        .   پرداخت خواهد شـد    
فشار بر روي کـارگـران بـراي تـخـلـيـه               
منازل سازماني اي که در اختيار آنان       

کارگران .   قرار گرفته است، ادامه دارد  
بازنشسته قصد خـالـي کـردن مـنـازل            
خود را ندارند و در يک ماه اخير چهار         

. بار دست به تجمع اعتراضي زده انـد        
خانواده هاي کـارگـران نـيـز وارد ايـن              

 . اعتراض شده اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از        
اعتراضات کارگران پااليشگاه آبـادان     
قاطعانه حـمـايـت مـيـکـنـد و کـلـيـه                   
کـارگــران در بــخــش هــاي مــخــتــلــف          
پااليشگاه را بـه پشـتـيـبـانـي از ايـن                 
مبارزات و اتحاد و يـکـپـارچـگـي در           
مقابل تعرضات دولت و کارفـرمـايـان      

حضـور خـانـواده هـاي         .   فراميـخـوانـد   
کـارگــران بــازنشـســتــه در تــجــمــعــات         
اعتراضي آنان يک قدم مهـم بـه جـلـو             
است که بايد ابعاد هرچـه وسـيـعـتـري            

  . پيدا کند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ اوت ١٩، ١٣٩١ مرداد ٢٩

 
  )٢(گزارشي از مبارزه کارگران پااليشگاه آبادان 

جمع زيادي از کارگـران کـارخـانـه          
صنايع تندر اين شهرسـتـان بـه دلـيـل             

 مـاه حـقـوق و حـق             ١٨عدم دريافت    
بيمه پرداخت نشده، مقابل استانداري     

جـمـع زيـادي از        .   گيالن تجمع کـردنـد    
کارگران شرکت صـنـايـع تـنـدر بـا در               
دست داشتن پالکاردهايي با مضمون     

" ايــم    مـاه حـقــوق دريـافـت نـکـرده              ٨" 
همچنان مـقـابـل اسـتـانـداري گـيـالن              
تجمع کرده و خواسـتـار رسـيـدگـي بـه             

مشکالت کارگـران ايـن کـارخـانـه از             
. مســئــوالن ارشــد اســتــان هســتــنــد          

نماينده کـارگـران مـعـتـرض بـا بـيـان                
هاي  اينکه مدت سه سال است دفترچه     

بيمـه کـارگـران تـمـديـد نشـده اسـت،                 
کارفرماي شرکت صنـايـع     :   اظهار کرد 

تندر با دريافت تسهـيـالت، آن را در            
جاي ديگر هزينه کرده و حقوق و حـق           
بــيــمــه کــارگــران را پــرداخــت نــکــرده           

کارگـران ايـن کـارخـانـه بـيـکـار               . است

 نفر به نمايندگي از   ٦٠شدند و امروز   
ديگـر کـارگـران مـقـابـل اسـتـانـداري                

ايم و خواستار احقاق حق و    تجمع کرده 
حقوق خود که چهار سـال بـه صـورت             

افتاد و اکنـون نـيـز          متناوب عقب مي  
 مــاه اســت کــه آن را دريــافــت                  ١٨

: وي ادامـه داد     .   ايـم، هسـتـيـم         نکـرده 
کميسـيـون کـارگـري ابـالغ کـرده کـه                

هاي بيمه مـا      تامين اجتماعي دفترچه  
. کـنـد     را تمديد کند که تمـکـيـن نـمـي        

نماينده کارگران شرکت صنايـع تـنـدر         
 ٥٢با بيان اينکه اين کارخانه از سال         

تاسيس شد و ابتدا دولتي بـود، ابـراز           
 بـه فـرد       ٧٠اين کارخانه از سال     :   کرد

وي فعاليـت   .   مذکور واگذار شده است   

شرکت صـنـايـع تـنـدر را در زمـيـنـه                  
توليد دينام و استارت خودرو عـنـوان         

تاکنون حکم قـانـون     :   کرد و يادآور شد  
 .کار براي ما اجرا نشده است

 
  ماه حقوق معوقه١٨تجمع کارگران شرکت صنايع تندر در اعتراض به 

   
 تلفن تماس با حزب از ايران

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر
 :  آدرس پستي

I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 
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شامگاه چهارشنبه، دهها نفـر از       
جــوانــان و فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي و             

هـايـي را بـراي           دانشجويي که کـمـک     
 زدگان آذربايجان گردآوري کـرده        زلزله

هـاي     بودند، در مـحـل انـبـار کـمـک              
ورزقان   -آوري شده در جاده تبريز      جمع

ــيــروهــاي ســرکــوب            مــورد يــورش ن
حکومت قرار گـرفـتـنـد و بـازداشـت              

 .شدند
 

اسامي دستگيرشدگان عـبـارت     
 :است از

حسين رونقي مـلـکـي، آرتـمـيـس           
ــد                ــي، واح ــجــان ــان ــد خ ــوي ــده، ن ورزن
خلوصي، شايان وحدتي، شيما قوشه،     
ميثاق افشار، حسن رونـقـي مـلـکـي،           
وحيد روحاني، مازيار اسماعيل پـور،      

پـور، حـمـيـد رضـا            مرتضي اسماعيل 
مسيبيان، علي مـحـمـدي، مـحـسـن            
صائمي، مسعود وفـابـخـش، هـومـن           
طاهري، دانيال حسيني، نفيسه شهيد     
فر، بهرام شجاعي، محمد ارجـمـنـدي         
راد، اسماعيل سـلـمـانـپـور، بـاغـبـان               
باشـي، نـرگـس خـيـرالـلـهـي، مـهـدي                 
صــالــحــي، بــهــروز عــلــوي، مــيــالد           

پــور، ســپــهــرداد صــاحــبــان،          پــنــاهــي
اسماعيل رفعتي، امير رونـقـي، زهـرا       

ــا              فــيــاض، جــعــفــر غــالمــي، کــيــان
زاده، مـهـرنـاز         کريمپور، فرنـاز احـمـد      

احــمــدزاده، امــيــن رونــقــي، ريــحــانــه         
حســامــي، عــلــي تــقــديــري و صــادق          

 .رضايي گيگلو
حمله بـه جـوانـان و مـردمـي کـه                
قصد کمک به زلزله زدگان را دارنـد از          
هفته قبل آغاز شده و از جمله سه نـفـر     

. نــيــز در گــرگــان دســتــگــيــر شــدنــد            
همچنين سعيد شيرزاد عضو جمعيت     
کودکان کار و خيابان که براي کمک به        
مردم زلزله زده آذربايجـان بـه ورزقـان           
رفته بود، توسط اداره اطالعـات اهـر         
بازداشت و به محل اين اداره منـتـقـل          

همچـنـيـن دو اکـيـپ شـامـل              .   گرديد
مــددکــاران اجــتــمــاعــي کــودکــان و            
روانشناساني که براي کمک بـه زلـزـلـه           

زدگان آذربايجان در مناطق روستايـي        
حاضر شده بودند، با تهديد به توقيـف       
مدارک از سوي اداره اطالعات اهـر و         
 .تبريز، مجبور به ترک منطقه شده اند

جمهوري جنايتکار اسـالمـي کـه         
 نظاره گـر     ،خود با القيدي و بيشرمي    

موقعيت وخيم زلزله زدگان آذربايجان     
 در مقابل شـکـل گـرفـتـن يـک               ،است

شبکه بسيار بـزرگ اجـتـمـاعـي بـراي             
کمک رساني به مردم آذربايجان برخود   

مــيــلــرزد و تــمــام تــالــشــش را بــکــار           
انداخته که مانع کمک رساني مردمي       

عليرغم اين و عليـرغـم ايـنـکـه           .   شود
دامنه کمک رسـانـي مـردم را بشـدت             
محدود کرده اسـت، بـا ايـنـهـمـه ايـن                
مردم بوده اند که از سراسـر کشـور از            
سد و مانع جمهوري اسالمي گـذشـتـه        
و بيشترين کمک را بـه زلـزـلـه زدگـان               

نقش جمهوري مفتخـوران و      .   کرده اند 
سرکوبگـران اسـالمـي در ايـن مـدت              
مانع تراشي، سکوت خبري، سانسـور      
صــحــبــت هــاي مــردم و وعــده هــاي            

 .توخالي بوده است
به اين وحشيگـري و دسـتـگـيـري            
فعاليني که در شـهـرهـاي مـخـتـلـف               
دستگير شده اند و بـه مـانـع تـراشـي               
هاي جمهوري اسالمـي بـايـد شـديـدا            

دستگير شـدگـان بـايـد        .   اعتراض کرد 
فورا آزاد شوند و هر نوع سد و مـانـع             
براي کمک هاي انساندوستانه مردم از      
ايران و جهان به زلزله زدگان از مـيـان           

بايد در سـراسـر کشـور         .   برداشته شود 
متحد و يکپارچه با مـردم زلـزـلـه زده           
اعالم همبستگي کرد، کمـک رسـانـي         
هــا را گســتــرش داد و حــکــومــت                 
اسالمـي را تـحـت فشـار گـذاشـت و                 
وادار کرد کـه بـه مسـالـه مسـکـن و                  

نيازهاي فوري و روزمره زلزلـه زدگـان         
 .رسيدگي کند
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 ! متحدانه اعتراض کنيم،به دستگيري جواناني که قصد کمک به زلزله زدگان را داشتند

ما کارگران و تشکلهاي کارگـري،      
شديدا کشتار کارگران معدن پالتينـوم     
در ماريکانا در آفريقاي جنوبي توسط      

. پليس اين کشور را محکوم ميکنـيـم       
اين يک وحشيگري تمام عـيـار و يـک             
اعــدام دســتــه جــمــعــي و بــيــرحــمــانــه          
کارگراني بود که با خـواسـت افـزايـش           
ــه اعــتــصــاب و                 ــمــزد دســت ب دســت

هـمـه شـواهـد       .   تظـاهـرات زده بـودنـد        
نشان ميدهد که پليس از قبل تصميـم       
گرفته بود به کارگران بيرحمانـه حـملـه          
کند و بهانه هايي کـه تـوسـط پـلـيـس               
آفريقاي جنوبي براي توجيه ايـن قـتـل           
عام ارائه ميشود نفرت انگيز و غـيـر           

ما  همه کـارگـران و         .   قابل قبول است  
ــه                  مــردم انســان دوســت جــهــان را ب
محکوم کردن اين جنايت کارفرمـايـان      
ــرا                   ــي ف ــوب ــقــاي جــن ــري ــيــس آف ــل و پ

  : ما اعالم ميکنيم. ميخوانيم
اسامي تمام کارگران جان باخته و    -۱

همه مجروحين بايد در سطح عمومي       
تمامي دستگـيـر شـدگـان       .   اعالم شود 

 . بايد فورا آزاد شوند
تمام عاملين و آمرين اين جنايـت         -۲

از باال تـا پـايـيـن بـايـد در دادگـاهـي                   
علني و از قبل اعالم شده، مـحـاکـمـه           

  . شوند
ــانــيــان             -۳ بــراي خــانــواده هــاي قــرب

وکـيـل   ( امکـانـات رايـگـان حـقـوقـي              
در )   مدافع و مشاوره حقوقي و غـيـره        

  . اين دادگاه فراهم شود
بــازمــانــدگــان و خــانــواده هــاي               -۴

جانباختـگـان بـايـد فـورا از حـمـايـت                 
مــالــي مــنــاســب و ازنــظــر زمــانــي              
نامحدود برخـوردار شـونـد و زنـدگـي             
  . آنها با استاندارد بااليي تامين شود

تمام مجروحين بايـد بـا بـهـتـريـن             -۵
امکانات و با هزينه کـارفـرمـا و زيـر              
نظر دولت و نمايندگان کارگارن مـورد       

معالجه قرار گيرند و به آنها غـرامـت          
 پرداخت شود

اعتصاب کارگران معدن پـالتـيـن        -۶
ماريکانا با هـدف افـزايـش دسـتـمـزد             

اين يک خـواسـت      .   صورت گرفته است  
برحق است و کشتـار کـارگـران نـبـايـد              
باعث شود که اين خواست کارگران بـه    

ما از مبارزات ايـن  .   حاشيه رانده شود 
کارگران و خواست افـزايـش دسـتـمـزد           

  . براي آنها وسيعا حمايت ميکنيم
ما امضا کنندگان اين بيانيه روز         -۷
 اوت يعني روز کشتار کارگـران را    ۱۶

هرسال روز اعـتـراض عـلـيـه تـوحـش               
سرمايه داري اعالم ميکنيم و ازهـمـه         
سازمانها و اتـحـاديـه هـاي کـارگـري               
ميخواهيم که از ايـن تصـمـيـم رسـمـا              

 . پشتيباني کنند
كميته همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي             

 ايران -كارگري
 شهال دانشفر

00447779898968 
 بهرام سروش

0044-7852 338334      
 ۲۰۱۲ اوت ۲۳، ۱۳۹۱ شهريور ۲

اين پتي شـن  از سـوي كـمـيـتـه                  
همبستگي بين المللي كارگري همـراه      
با امضاي تعدادي از فعالين كارگـري        
اتحاديه هاي كارگري بين الـمـلـلـي و            
همكاران كميـتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن                

المللي كارگري  منتشر شـده و بـراي            
جلب همبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي در                  
اختيار سازمانهاي كارگري در سراسر     

 . جهان قرار ميگيرد

 
کشتار بيرحمانه کارگران معدن ماريکانا توسط 
 پليس افريقاي جنوبي را شديدا محکوم ميکنيم

 
  انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
  بھروز مھرآبادی: سردبیر
 نازيال صادقی: فنی مسئول

 anternasional@yahoo.com: ای میل


