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مـيـدانـيـم کـه        :  محمد کـاظـمـي     
جمهوري اسالمي بـعـد از سـقـوط         
صــدام يــکــي از حــامــيــان دولــت            
مالکي بوده اسـت و داراي نـفـوذ            

در .  ســـيـــاســـي در عـــراق اســـت           
وضـعــيـت فــاجـعــه بـار اخــيـر هــم               
جــمــهـــوري اســـالمــي يـــکــي از              

فـکـر   .  بازيگران اين صحـنـه اسـت     
ميکنيد نقش جمـهـوري اسـالمـي       
در وضعيت حاضـر چـيـسـت و در           
آينده چه موقعيتـي پـيـدا خـواهـد          

  کرد؟
 

همانـطـور کـه      :  حميد تقوائي
اشاره کـرديـد جـمـهـوري اسـالمـي            
خودش يک پاي اوضاعي است کـه  

نـه فـقـط در        .  در عراق پيش آمـده 
چند هفـتـه اخـيـر و بـا مـيـدانـدار                 
شدن داعش بلکـه از هـمـان زمـان           
سقوط صدام، جمـهـوري اسـالمـي       

ــکــي و                    ــت مــال ــاع از دول ــا دف ب
نيروهاي شيعه در عـراق يـکـي از          
نيروهاي مذهبي ارتـجـاعـي بـوده         
است که در از هم پاشاندن شـيـرازه   
جامعه عراق نقش مستقيمي ايفـا  

جـامـعـه عـراق بـعـداز           .  کرده است
حمله آمريـکـا و مـتـحـديـنـش بـه               
جوالنگاه نيروهاي مذهبي و دارو   
دسته هـاي قـومـي و عشـيـره اي                

جمهوري اسـالمـي هـم      . تبديل شد
يکي از اين نيروهاي ارتـجـاعـي و      

يکي از   . يکي از قويترين آنها بود
قويترين نيروهاي ارتجاعي دخيـل  
در عراق بود اساسا بخاطر اينـکـه   
دولتي بود در همسايگي عراق که 
جنگ و رقابت قديمي هم با عراق 
در مــنـطــقـه داشـت و نســبـت بــه                
ارتش شکست خورده عراق نيـروي  
نظامي قويتـري بـود، و از طـرف            
ديگر هم روابط نزديکي با احـزاب  

نــاســيــونــالــيــســت کــرد در عــراق           
و هــمــچــنــيــن مــتــحــد بــا         .  داشـت 

نيروهاي شيعه در دولت مرکزي و   
در .  در مناطق جنوبي عـراق بـود      

نتـيـجـه ايـن فـاکـتـورهـا، بـعـد از                   
صدام، عراق به يک منطـقـه نـفـوذ       

اگـر  .  جمهوري اسالمي تبديل شـد 
بخواهيـم نـيـروهـاي ارتـجـاعـي و               
مذهبي که مستـقـيـمـا در ايـجـاد           
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 2  ۱۳۹۳مرداد  ۳ انترناسيونال 

شـرايـط فـاجــعـه بـار عـراق نـقــش                
 داشته اند را ليست کنيم جمهوري
اسالمي در کنار دولت مالـکـي و     
دارو دسته هاي سنـي و شـيـعـه و           
غيره، و امـروز در کـنـار داعـش،           

بــه ايــن مــعــنــي      .  قـرار مــيــگــيـرد    
جمهوري اسالمي خودش يک پـاي  
بحران عراق و صورت مساله عراق 

ــبــتــه زمــيــنــه شــرايــط          .  هســت ال
عمومي اين وضعيت را همانـطـور   
کـه اشــاره کــردم هـجــوم نـظــامــي             
آمريکا و متحدينش بـه مـنـطـقـه          

و بر اين زمينه بود که . ايجاد کرد
جــمــهــوري اســالمــي و نــيــروهــاي         
ارتجاعي و مذهبي ديـگـر افسـار        
گسيختند و تـوانسـتـنـد جـامـعـه              
عراق را به وضـعـيـت فـاجـعـه بـار            

  .حاضر دچار کنند
 

االن :  مـــحـــمـــد کـــاظـــمـــي    
جمهوري اسالمـي طـرفـدار دولـت         
مالکي و در برابر داعـش اسـت و       
وقتي مردم مقايسه ميکنند بـيـن   
دو تروريسم جمهـوري اسـالمـي و        
داعـش، جـمــهــوري اســالمـي يــک           

. نيروي معتدلي به نـظـر مـي آيـد          
فکر ميکنيد که اين ظاهر معتدل 
تر چقـدر مـيـتـوانـد بـه جـمـهـوري                
ــتــش در               ــي اســالمــي، در مــوقــع
خاورميانه و علي الـعـمـوم رابـطـه        
اش با آمريکا کـمـک کـنـد؟ چـون            
ميدانيم آمريکا هم ظاهـرا عـلـيـه       

  .داعش هست
 

در نـگـاه اول       :  حميد تقوائـي 
همانطور که گفتيد اينطور به نظـر  
مـيــرسـد کـه جــمـهــوري اســالمــي            
ميتواند در مقايسه با داعش و در 
برابر آن براي خودش آبروئي بـخـرد   
ولي اين به نظـر مـن، اگـر هـم در             
جائي تاثيري بر افـکـار عـمـومـي          
داشته باشد، يک امر بسيار موقت 

در رابــطــه بــا      .  و گــذرائــي هســت     
جامعه ايران و جامعه عـراق فـکـر      
نميکنم جمهوري اسالمـي اسـاسـا      
بتواند از اين شرايط به نفع خودش 

مثال قادر باشـد  .  بهره برداري کند
اينطور وانمود کند که ميخواهد از 
فروپاشي جامعه عراق جـلـوگـيـري     

کند و نفوذي در ميان مردم عراق 
چون مردم عراق نقـش  .  به هم بزند

جمهوري اسالمي را در تمام دوره   
بعد از صـدام تـجـربـه کـرده انـد و               
ميدانـنـد ايـن هـم يـک حـکـومـت                 
مذهبي اي است که دست کمي از   
مالکي و دارو دسته هاي مختلف 
شيعه و سـنـي و داعـش و غـيـره                  

ــدارد ايــن را مــردم مــتــوجــه              .  ن
در تحوالتي که امروز در .  هستند

عراق اتفاق مي افتد، در يک طرف 
عـربســتــان ســعــودي و تــرکــيــه از            
داعش دفاع ميکنند و در طـرف        
ديگر جمهوري اسالمي و اسـد از        

اين تصوير . مالکي دفاع ميکنند
واقــعــي اي اســت کــه مــردم مــي             

در عــراق هــيــچــکــس از        .  بـيــنــنــد 
و اصـال    .  مالکي دل خوشي نـدارد 

ريشه و منشا مساله امروز عـراق  
يک دولت مذهبي شيعه اسـت کـه       
مالـکـي در راس آن قـرار دارد و                
حــکــومــت را در دســت خــودش             
متمرکز کرده به نـحـوي کـه حـتـي          
متحدين مالکي از او رو برگردانده 

از طرف ديگر اين را هم بـايـد   .  اند
در نظر گرفت کـه مـالـکـي حـتـي             
مورد تائـيـد صـددرصـد آمـريـکـا            

اين را خود مقامات باالي  . نيست
آمريکائي صريحا اعالم کرده اند، 
و گفته اند بايد ساختار حکومتـي  
در عــراق عــوض بشــود و حــتــي             
صريحا از مـالـکـي خـواسـتـه انـد              

بــه ايــن تــرتـيــب      .  اسـتـعــفـا بـدهــد      
جمهـوري اسـالمـي در کـنـار يـک               
دولتي قـرار گـرفـتـه کـه نـه مـردم                
عراق او را ميپذيـرنـد، و بـدرسـت         
آنرا يک مسبب اصلي اين شـرايـط     
ميدانند، و نـه غـرب و آمـريـکـا                
ديگر فکر ميکنند که ادامه کاري 
اين دولت، عليرغم اينکه خودشان 
سرهم اش کرده انـد، امـکـانـپـذيـر         

بـه ايـن تـرتـيـب جـمـهــوري              .  اسـت 
اسالمي در يک موقعيت بازنده اي 

حتي اگـر فـرض       .  قرار گرفته است
کنيم که در ابتدا در افکار عمومي 
غــرب، جــمــهــوري اســالمــي در             
مقايسـه بـا داعـش آبـروئـي بـراي               
خودش کسب کرده باشد در عرض 

همين چند هفته همه ديده انـد کـه     
جمهوري اسالمي در برابر داعـش    
بــر طــبــل دفــاع از شــيــعــيــان و                 
پاسداري از عتبات عاليات و امام 
و امامزاده هاي شـيـعـه در عـراق           

جـمـهـوري اسـالمـي بـا           .  ميکوبـد 
پرچـم دفـاع از مـردم عـراق و يـا                  
جامعه عراق بميدان نيامده  بلکـه  
در دفاع از شيعيان در مقابل سني 
ها و سلفي ها و غيره علـم اش را      

و به اين ترتيب بر . بلند کرده است
همه روشن شده است که جمـهـوري   

 -اسالمي يک پاي جـنـگ قـومـي        
ايـن  .  مذهبي جاري در عراق است

را هم بگويم که گرچه ممکن است 
تفاوتهاي کمي اي بـيـن داعـش و          
جمهوري اسـالمـي وجـود داشـتـه             
باشد ولي از نظر خصلت سياسي و 
اعتقادات و ارزشها و ايدئولـوژي،  
جمهوري اسالمي و داعش تفاوتي 

داعـش يـک نـيـروي         . با هم  ندارند
کامال ضد زن است، زنها را از کار 
و مشاغلي که دارند اخراج ميکند 
و حضور آنها در جامعه را  کامال 
محـدود کـرده اسـت و جـمـهـوري               
اسالمي هم عينا همين سياست را 

ــران دارد      داعــش افــراد را       .  در اي
بعنوان کافر و مرتـد و مـنـافـق و           
غيره اعدام ميـکـنـد و جـمـهـوري           
اسالمي هم تا کنون هزاران نفر را   

ها اعدام کرده "  جرم" به همين نوع 
اگــر جــمــهــوري اســالمــي         .  اســت

نميتـوانـد مـثـل داعـش بـا تـمـام                  
تحجر و توحش مذهبي اش ظاهر 
شـــود، بـــخـــاطـــر مـــقـــاومـــت و             
اعتراضات وسيـعـي اسـت کـه در           
جامعـه وجـود دارد و نـه بـدلـيـل                 
تفاوت در اعتقادات و سياستها و 

. ارزشهاي اين دو نيروي مـذهـبـي     
اينها دو نيروي مـذهـبـي، کـامـال          
ضد تمدن، ضد انسانيت و عـقـب       
مانده هستند و در يک کالس قرار 

تفاوت بين نيروئي است که . دارند
تحت فشـار اعـتـراضـاتـي کـه در               
ايران وجود دارد قرار نگرفته است 
و افسار گسيخته و بروي جـامـعـه      
تيغ ميکشد با حکومتي که مردم 

. در برابر توحش اش سد بسته انـد 
جمهـوري اسـالمـي هـم هـر وقـت                
خودش را در خطر ديده است مثـل  

عينا مـانـنـد داعـش بـه              ۸۸سال 
جامعه تاخته اسـت و سـرکـوب و          

فرق مـاهـوي و     . کشتار کرده است
  .اساسي اي بين اين دو نيرو نيست

 
شـمـا در     :  مـحـمـد کـاظـمـي        

مورد نقش جمهوري اسـالمـي در       
حاال .  اوضاع عراق صحبت کرديد

اجازه بدهيد به اين مساله بپردازيم 
که اين روند در موقعيت مـنـطـقـه     
اي جمهوري اسالمي و موقعيتش 

 در جامعه ايران چه تاثيري دارد؟
 

همانـطـور کـه      :  حميد تقوائي
اشاره کردم در اثـر ايـن تـحـوالت             
موقعيـت جـمـهـوري اسـالمـي در             

دولـت  .  عراق تضعيف خواهد شـد   
مالکـي بـمـانـد و يـا بـرود و هـر                     
اتفـاقـي بـيـفـتـد ادامـه ايـن رونـد                  
کامال به ضرر جمهوري اسالمي و 
به نفع رقبايش يعني عـربسـتـان و      
ترکيه و نيروهاي سـنـي در عـراق          

تا همـيـنـجـا هـم        .  تمام خواهد شد
. اينها دست بـاال پـيـدا کـرده انـد             

عراق براي جمهوري اسـالمـي يـک      
برگ برنده اي محسوب ميشـد در    
رابطه با دولتهاي ديگر منطـقـه و     
حتي در مناسبات و مذاکراتش با 

در تناسب قواي منطقه اي، . غرب
غرب اين را در نظر ميگـرفـت کـه      
جمهوري اسالمي نيروئي است که 
در جامعه و حکومت عراق نـفـوذ     
دارد و مــيــتــوانــد ســيــاســتــهــا و             
اهدافش را در اين کشور به پـيـش     

اما امروز اين کارت از دست . ببرد
جـمــهــوري اســالمــي خــارج شــده،         
عراق به هم ريخته اسـت و دولـت         
مرکزي بي اتوريته و بي اعتبار تر 

به نفع جمهوري . از پيش شده است
اسالمي بود مالکي همچنـان سـر     
کار باشد و وضعيت قبل از ظهور 
داعش ادامه پيدا کند و جمهـوري  
اسالمي بتواند همچنان بعنوان يک 
ــفــوذ در عــراق در                   ــيــروي ذيــن ن
مناسبات و توازن قواي منطقه اي 

امروز اينها همه از . بحساب بيايد
دست رفته است و به ايـن مـعـنـي         
جمهوري اسالمي در مـنـطـقـه در         
موقعيت بسيار ضعيف تري قـرار    

  .گرفته است
ايــن تضــعــيــف مــنــطــقــه اي            
مستقيما در مـوقـعـيـت رژيـم در            

. خود ايران هم تاثير خواهد داشت
جـمـهـوري    .  اينها از هم جدا نيست

اسالمي هميشه تالش داشته است 
که مثال با دخالتگري در سوريه و 
يا عراق بعنوان يک نيروي ذينفـوذ  
و مقتدر در منطقه ظاهر بشود و   
اين تصوير سازي را در خدمت بقا 
و تثبيت خودش در خـود جـامـعـه       

با تحوالت اخير . ايران بکار بگيرد
ــر در هــم                 عــراق کــل ايــن تصــوي

اگـر ايـن را در کـنـار             .  ميشـکـنـد   
ــن بســت                   ــحــران هســتــه اي و ب ب
مذاکرات هستـه اي قـرار بـدهـيـد            
متوجه ميشويد که شرايط هم در   
منطقه و هم در خود ايران  کال بـه  
ضرر جمهوري اسالمي تغيير کرده 

  .است
 

ميتوانيم از   :  محمد کاظمي
يک زاويه ديگـري بـه ايـن مسـالـه            

اتفاقاتي  امـروز در        .  نگاه بکنيم
جامعه عراق در حال وقوع است و 
جامعه عمال به سه بخش سـنـي و     

آيـا  .  شيعه و کردنشين تقسيم شده
اين احتمال هست که اين وضعيـت  
به جامعه ايران هم سـرايـت کـنـد؟         
مثال در مناطقي مثل خوزستان و 
يا کردستان نيروهاي سني قد علم 
کنند و بخشي از مردم را پشت سر 

 خود بسيج بکنند؟
 

طـبـعـا ايـن       :  حميد تـقـوائـي     
امکان امروز نسـبـت بـه قـبـل از              
سربلند کردن داعش بـيـشـتـر شـده        

بــاالخــره ارتــجــاع هــم يــک         .  اســت
الـگــوهــائــي بــدســت مـيــدهــد کــه           
نيروهـاي ارتـجـاعـي ديـگـر از آن               
الهام ميگيرند و ممکن است فعال 

ولي به نطر من در جامعه .  بشوند
ايران چنين تاثيـراتـي اگـر هـم رخ           

شايد بشود . بدهد گذرا خواهد بود
گفت جامعه ايران تنها جامعه اي   
در خاورميانه است کـه نـيـروهـاي         
مذهـبـي بـعـنـوان نـيـروهـائـي کـه                 
پايگاهي داشته باشند و بخشي از 
جامعه را نمايندگي کنند ويـا در      
اپـوزيســيـون امــکـان خــودنـمــائــي          
بيابند بهيچوجه شانس و امکانـي  
ندارند و نمـيـتـوانـنـد مـکـانـي در             

دليلش .  عرصه سياست پيدا کنند
جمهوري اسالمي .  هم واضح است

بيش از سه دهه است که در ايـران      
حاکم بوده و مردم خيلي روشـن و      
ــت               ــح مــاهــي بــالواســطــه و صــري

. نيروهاي مذهبي را ميشـنـاسـنـد    
چـــه در حـــکـــومـــت و چـــه در                   
اپوزيسيون آن و چـه سـنـي و چـه                 
شيعه و يا هر دارو دسته مـذهـبـي    

ازينرو ميشود گـفـت کـه        .  ديگري
جــامـــعـــه ايــران داراي شـــرايـــط             
مســاعــدي بــراي رشــد نــيــروهــاي         
متحجر مذهبي اي نـظـيـر داعـش       

  .نيست
نکته ديگر اين هسـت کـه در         
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جــامــعــه ايــران ســطــح مــبــارزات          
اجتمـاعـي، مـبـارزات مـتـرقـي و              
انساني و پيشرو بسيـار بـاالتـر از        
کشورهاي ديگر منطقه اسـت؛ نـه       
تنها نسبت به کشـورهـائـي مـثـل          
عراق و افغانستان و سوريه بـلـکـه      
حتي نسبت به کشوري نظير مصر 
که انقالب عظيـمـي را پشـت سـر           

بـعـنـوان نـمـونـه در           .  گذاشته است
جامعه ايران يـک جـنـبـش عـظـيـم              
عليه اعدام وجود دارد که نظيرش 

يـک  .  را در خاورميانه نمي بيـنـيـد   
جنبـش و جـو و فضـاي سـيـاسـي                 
عمومي عليه آپارتايـد جـنـسـي و         
حجاب اجباري و کال تـبـعـيـضـات      
فاحش نسبت به زنـان وجـود دارد       
که باز نـظـيـر آنـرا در کشـورهـاي               

و حتي جـوامـع       -ديگر اسالمزده 
غربي کـه دولـتـهـايشـان سـيـاسـت             
تحمل قوانين شريعه را در پـيـش         

و در . کمتر مي بينيد -گرفته اند 
مورد جنبش سکوالريستي و ضد 
مذهبي و کال بي خدائي نيز همين 

مثـال در هـمـيـن         .  را ميتوان گفت
ماه رمضـان روزه خـواري بـه يـک             
شيـوه اعـتـراض و مـبـارزه مـردم               
ــي خــود                     ــل شــده کــه حــت ــبــدي ت
آخــونــدهــاي نــمــاز جــمــعــه را بــه              
شکايت و ذکر مصيبـت انـداخـتـه       

در هيچ کشـور ديـگـري در          .  است
خاورميانه چنين پـديـده اي نـمـي           

جنبش کارگري در ايران هم . بينيد
مـن فـکـر      .  موقعيت ويژه اي دارد

نمي کنم در هيچ کشور ديگري در 
منطقه شخصيتها و چـهـره هـا و            
نهادهاي جنبش کـارگـري در ايـن          
سطحي که در ايران شاهد هستـيـم   
جلو آمده باشند و حـتـي از درون           
زندانها اعتراض بکنند، و نه تنها 
بر سر مسائل کـارگـري بـلـکـه در            
دفاع از حقوق کودک، بـراي آزادي    
زندانيان سياسي، عـلـيـه اعـدام و           

همه اين جـنـبـه      .  غيره فعال باشند
ــه ســطــح                   ــدهــد ک هــا نشــان مــي
ــمــاعــي بــر ســر                 ــت ــارزات اج مــب
خواستهاي انسـانـي کـه از جـنـس            
انقالب نان آزادي کرامت انسـانـي     
در مصر است در ايران بـاالسـت و     

ايـن جـنــبـشــهـا در ايــران زمــيـنــه               
ايــن هــم جــنــبــه       .  وســيــعــي دارنــد   

ديگريست که بـه نـظـر مـن اجـازه            
افسارگسيختگي به امثال سـلـفـي      

يا بهترست بگويم در   .  ها نميدهد
صورتيکه نيروهاي کـمـونـيـسـتـي         
مـثــل حـزب مــا بـر ايــن زمــيــنــه                
فعاليت کنند و جامعه را متشکل 
و متحد کنند آنوقت در ايـران در      
بــرابــر بــمــيــدان آمــدن نــيــروهــاي            
ارتجاعي مذهبي ملهم از داعـش    
و تحـوالت عـراق سـد مـحـکـمـي              

ايـن شـرايـط بـه         .  بسته خواهد شد
نـظــر مــن تــا حــد زيــادي حســاب             
جامعه ايران را از کشورهاي ديگر 
در خاورميانه بـه مـعـنـي مـثـبـت            

  .کلمه جدا ميکند
 

بـه نـقـش      :  محـمـد کـاظـمـي       
نيروهاي مترقي بخـصـوص حـزب      
کمونيست کارگري ايران خـواهـيـم      
پرداخت، منتهي قبل از آن سئوال 

.  ديـگـري را الزمسـت طـرح کـنـم              
شما به انقالبات منطقه و انـقـالب   
مصر و سوريه کـه بـه يـک جـنـگ            
ارتجاعي قومي مـذهـبـي تـبـديـل         

فکـر مـيـکـنـيـد         .  شد اشاره کرديد
اتفاقـات عـراق چـقـدر مـتـاثـر از                 
شکست اين انقالبات در مـنـطـقـه       

 هست؟  
 

بـه نـظـر مـن         :  حميد تقوائـي 
اين انقالبات به دو معني و در دو   
جنبه، هم تا آنجا که موفق شـدنـد   
و هم بخاطر اينکه نهايتا نافرجـام  
ماندند، بر شرايـط حـاضـر تـاثـيـر           

اين انـقـالبـات در يـک           .  داشته اند
سطحي يعني تا آنجا که به مبارزه 
عليه ديکتاتورها مربوط ميشـود  
موفق شـدنـد، يـعـنـي تـوانسـتـنـد                
ديکتاتورهائي کـه کـامـال مـورد           
اتکاي غرب بـودنـد و دنـبـالـه رو            
سياستهـاي غـرب و حـتـي دسـت              
نشانده قدرتهاي غـربـي بـودنـد را         

اين امـر بـاعـث شـد         .  بزير بکشند
کــه نــفــوذ و هــژمــونــي و قــدرت              
آمريکا در منطقه بسيار تضعيـف  

همانطـور کـه کـيـسـيـنـجـر             .  بشود
گفت سقوط مبارک ريختـن ديـوار     

اين ضربه اي بود . برلين غرب بود
به نفوذ و هژموني آمريکا در دنيا 

ــانــه             و ــخــصــوص در خــاورمــي . ب
بنابريـن ايـن انـقـالبـات آنـجـا کـه                 
موفق شدند تاثيرشان بـر شـرايـط        
امروز اينسـت کـه نـفـوذ ارتـجـاع             
جهاني و بورژوازي جـهـانـي را بـر         

امـا ايـن     .  منطقه تضعيف کـردنـد  
خــال بــوســيلــه نــيــروهــاي چــپ و             

يـک  .  انقالبي و مـتـرقـي پـر نشـد             
علـت ايـن امـر ايـن بـود کـه ايـن                    
انقالبات به پيروزي نهائـي يـعـنـي       
تحقـق شـعـار نـان آزادي کـرامـت               
انساني نرسيدند و بـخـصـوص در          

يـعـنـي    "  بهار عربـي " آخرين اپيزود 
در سوريه در همان گام اول به خون 

اين بـاعـث شـد کـه           . کشيده شدند
نيروئي مثل داعش که مـيـدانـيـد       
اساسا در سوريه ظـهـور و رشـد و          

و .  گسترش پيدا کرد بميدان بيايد
يا نـيـروهـاي اسـالمـي ارتـجـاعـي             
ديگري چه در مقابل اسد و چه در   

ــال بشــونــد                  ــع ــت از او ف ــاي . حــم
جـمـهــوري اســالمـي و عــربسـتــان            
سعودي و ترکيه روي اين نـيـروهـا      
سرمايه گذاري کردند و در سوريـه  
فعال شدند و امروز هـم در عـراق         

. همين وضعيت ايجاد شـده اسـت      
به اين ترتيب شکست انـقـالب در       
سوريه زمينه اي فراهم کـرد بـراي       
افسارگسيختگي نيروهاي وحشـي  

بنابرين مـيـتـوان      .  اي نظير داعش
گـفـت کـه تـوقـف در نـيـمـه راه و                     
نافرجام مانـدن نـهـائـي انـقـالبـات            
منطقه و بويژه شکست در سـوريـه   
فضاي مناسبي براي بيرون ريختن 
جانوران اسالمي بوجـود آورد کـه       
يک محصول آن شرايط فاجعه بـار    

   .حاضر در عراق است
 

بــعــنــوان :  مـحــمــد کــاظـمــي    
آخرين سئوال، راه برون رفت از اين 
شرايط چه در عراق و چـه کـال در         
خاورميانه چـيـسـت؟ و نـيـروهـاي           
سکوالر و چپ و آزاديخواه و حزبي 
مثل حزب ما چـطـور مـيـتـوانـنـد          
جامعه ايران را در برابر اتفـاقـاتـي    
نـظـيـر آنـچـه در عـراق مـيـگــذرد                 

  مصون بدارند؟
 

اولين گـام در    :  حميد تقوائي
حـل مســالــه ايــنــســت کــه بســاط            
دولــتــهــا و نــيــروهــاي مــذهــبــي،           
قومي، ناسيوناليستـي و عشـيـره        
اي و قـبـيلـه اي، نـظـيـر ايـن دارو                
ــا                   ــه ب ــحــي ک ــه هــاي مســل دســت

برخورداري از حـمـايـت دولـتـهـاي           
ارتجاعي بجان يکديـگـر و بـجـان         
مردم افتـاده انـد، از خـاورمـيـانـه             

ايـن نـيـروهـا نـه در            .  جـمـع بشـود     
دولتها و نه در اپـوزيسـيـون آنـهـا            

يک . نبايد هيچ جائي داشته باشند
شعار و خواست مـحـوري در ايـن          
ــه                  ــک جــامــع ــاع از ي ــط دف شــراي
سکوالر و دولتهاي غير مذهـبـي،   

. غير قومي، غير عشيرتـي اسـت    
اين شعار و خواستي فـقـط عـلـيـه          
داعش و اسالميون نيـسـت بـلـکـه        

عــلــيــه  .  عــلــيــه غــرب هــم هســت        
بخاطـر ايـنـکـه       .  آمريکا هم هست

سياست آمريکا هم چيزي جز ايـن    
نيست که اين نيروها را بجلو براند 
و يک موزائيکي از سران مـذاهـب     
و اقوام و قبايل را دور هم بچـيـنـد    

اي از نـوع لـويـا          "  دمـوکـراسـي   " و 
در افغانسـتـان،   .  جرگه سر هم کند

ــه و در عــراق هــمــيــن                  در ســوري
هـمـيـن    .  سياست را پـيـاده کـردنـد      

امـروز آمـريـکـا در بـرابـر داعــش               
مطرح ميکند که به انـدازه کـافـي      
دولـت مــالـکــي نـيــروهــا و ســران             
مذاهب مختلف و مشخصا سنـي  
ها را در خودش نمايندگي نـکـرده   
اسـت و در دولــت دخـالــت نــداده              

مي بينيد که فرق کيفي اي   .  است
بين سياست هاي داعش و آمريکا 

در سياست و استراتژي هر .  نيست
دو، مذاهب و اقوام و قبايل نـقـش   

بايـد عـلـيـه کـل          .  کليدي اي دارند
اين وضعيت، جامعه بسيج بشـود  
و بميدان بـيـايـد و ايـن کـار چـپ                 

به نظر من نه ليبرالها و نـه      .  است
اگر اصوال ليـبـرال    -دموکرات ها 

و دموکراتي امروزه بتوانيد پـيـدا     
و نه هيچ نـيـروي ديـگـري         -کنيد 

بجز کمونيستهاي انقالبي اهل اين 
امــروز پــرچــم    .  مــيــدان نــيــســتــنــد   

جــدائــي مــذهــب از دولــت و از                 
قوانين و از زندگي اجتماعي مردم 
و پرچم اته ئيسم و مـبـارزه عـلـيـه        
خرافه مذهب در تمـام سـطـوح در        

. دست کمـونـيـسـم کـارگـري اسـت           
نيـروهـاي ديـگـر، حـتـي آنـهـا کـه                  
ادعاي چپ و ترقيخـواهـي دارنـد،      
حــداکـــثـــر از نـــوعـــي جـــامـــعـــه             
موزائيکي متشکل از مـذاهـب و     
اقوام متفاوت و دولـتـهـاي سـرهـم        
بندي شده از سران ايـن مـذاهـب و        

بـنـابـريـن،     .  فرقه ها دفاع ميکنند
ــيــروهــاي اســالمــي و               نــبــرد بــا ن
دکترين ها و سياستهاي بورژوازي 

جهاني که منجر به ميدانداري اين 
نيروهاي فوق ارتجاعي شده است، 
ــر و دســت                  ــارگ ــه ک ــق دســت طــب
کمونيستها و چپ انقالبي را مـي      

چپ بايد پرچم جامعه و يک . بوسد
حکـومـت غـيـر مـذهـبـي و غـيـر                  

دفاع از تـمـدن   .  قومي را بلند کند
و دفاع از مدنيت در چارچوب نظم 
نوين سرمايه داري جهاني ممـکـن   

دفاع از تـمـدن و مـدنـيـت          .  نيست
يعـنـي   .  يعني دفاع از سوسياليسم

زدن زير پايه ها و اقتصاد سياسي 
اي که اين نيروهاي فوق ارتجاعـي  

  .اسالمي را روي کار آورده است
بـه ايــن مــعــنـي، کــمــونــيــســم           
دريچه اي باز ميکنـد بـراي نشـان        

در ايـن    .  دادن راه رهائي بـه مـردم    
حرکت به نظر مـن جـامـعـه ايـران            

نـه فـقـط      .  جاي بـرجسـتـه اي دارد       
بخاطر اينکه در خاورميـانـه قـرار      
گرفتـه اسـت و نـه فـقـط بـخـاطـر                    
اينکه يک نيروي اسالمي بيـش از    
سه دهه است بـر آن حـاکـم اسـت،             
بلکه بـويـژه بـه ايـن دلـيـل کـه در                  
جامعه ايران مـبـارزات بـر حـق و             
عادالنه و آزاديخواهانه و انسـانـي   
در عرصه هـاي مـخـتـلـف بسـيـار            

هـمـانـطـور     .  وسيع و گسترده اسـت 
کـه اشــاره کـردم مـا جـنـبــشـهــاي                
اجتمـاعـي در ايـران داريـم نـظـيـر                
جنبش عليه اعـدام و بـراي آزادي         
ــراي خــالــصــي فــرهــنــگــي               زن، ب
ــارزات              ــان، در عــرصــه مــب جــوان
کارگري که در خاورميانه نظيـرش  

به اين مـعـنـي    .  را کمتر مي بينيد
جامعه ايران از نظر اجـتـمـاعـي و         
سياسي زمينه اين را فـراهـم کـرده      
است که نيروئي مـثـل حـزب مـا،         
کمـونـيـسـم انـقـالبـي، کـمـونـيـسـم                 
کــارگــري، بــتــوانــد بــا پــرچــم يــک           
جامعه بري از ارتجاع مـذهـبـي و        
قومي بميدان بيايد و نيرو بسـيـج     

راه حل ايـران و خـاورمـيـانـه          .  کند
اين است کـه بسـاط سـيـاسـتـهـاي            
نظم نويني غرب و نتايجش، يعني 
نيروها و دولـتـهـاي ارتـجـاعـي و               

. اسالمي، از منطقـه جـمـع بشـود        
تنها راه رهائي مردم، يک جامـعـه   
بري از تبعيض طبقاتي و تبعيـض  
ــومــي و                   ــژادي و ق و خــرافــات ن
مذهبي است و حزب ما بويـژه در    
شرايط حاضر گردآوري نيـرو حـول     
ايــن پــرچــم را در صــدر وظــايــف              

 .*خودش قرار داده است
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نوار غزه بزرگـتـريـن زنـدان سـربـاز           
جهان ناميده شده اسـت کـه در آن         

! ميليون زنداني محـبـوسـنـد      ۱,۸
در هر کيلومتر مربـع ايـن زنـدان،        

. زنــدانـي اســيــرنــد      ۵۰۰۰قـريــب    
ــرســت               ــژاد پ ــت ن ــان، دول ــب ــدان زن

زندانباني خشـن و      .  اسرائيل است
بيرحم که نه تنها بـه هـيـچ قـانـون          
شناخته شده بين المـلـلـي در بـاره         
اسرا پـاي بـنـد نـيـسـت بـلـکـه بـه                     
اقتضاي نيـازهـاي سـيـاسـي وقـت           
ميتواند و ظاهرا محق اسـت ايـن       
اسرا را از هوا و دريا و زميـن لـت     

  !و پار کند
ــن زنــدان                 ۱۵ روز پــيــش اي

مــجــددا مــورد تــهــاجــم نــظــامــي         
بهانه؟ قتل سه . خونين قرار گرفت

ــه              ــيــلــي در کــران ــد اســرائ شــهــرون
و بــهــانــه اي      .  بـاخــتــري رود اردن     

ــر      ــودي  :  ظـــاهـــرا مشـــروعـــتـ نـــابـ
تونلهائي زير زميني و سـکـوهـاي    
ــاده              ــرتــاب راکــت مــورد اســتــف پ
حـمـاس بــراي کشـتـار شـهـرونــدان             

  .اسرائيل
 

 !يک نياز متقابل سياسی
قتل سه شهروند اسرائيل فقـط  
و فقط يک بـهـانـه بـود کـه دولـت               

در يـک    !  اسرائيـل در هـوا قـاپـيـد           
سطح پـايـه اي تـر حـتـي نـابـودي                  
تونلها و سکوها هم هـدف اصـلـي      
اسرائيل براي راه انـداخـتـن حـمـام          

دولـــت .  خــون در غــزه نــيــســت              
اسرائيل هرگـز نـخـواسـتـه حضـور           
فـيـزيـکـي و ســيـاسـي حـمـاس در                 

مشهور اسـت  .  فلسطين پايان يابد
که افسران اسرائيلي ميگفتند اگر 
حــمـــاس وجــود نـــداشــت بـــايـــد              

دولـــت !  بــوجــودش مـــي آورديــم         
اسرائيل به حـمـاس کـه خـود يـک              
سازمان اسالمي تـروريسـت اسـت      
به مثابه اکسـيـژن سـيـاسـي بـراي             
تداوم حکومت نژاد پرسـتـانـه اش      

تـروريسـم دولـتـي       .  نگاه مـيـکـنـد      
اســرائــيــل بــه تــروريســم اســالمــي         

حـمــاس نــيــاز دارد هــمــچــنــانــکــه          
ــه              تــروريســم اســالمــي حــمــاس ب
تروريسم دولتي اسرائيل مـحـتـاج      

ايــنــهــا در عــيــن کــوبــيــدن         .  اسـت 
همديگر زير بال همديگر را گرفتـه  
اند و ميگيرند که همچنان سر پـا    

  !بمانند
حاکـمـان اسـرائـيـل بـه خـوبـي               
ميدانند که با کشتـار بـيـرحـمـانـه         
مردم غزه، فقط و فقـط زمـيـن را        

حـتـمـا    .  براي حماس شخم ميزننـد 
آن کودک فلسـطـيـنـي را مشـاهـده           
کرديد که با سر و بـدن خـونـيـن و           
چشمان گريان و اندوهگين خطـاب  

مـن ديـگـر      :  به خبـرنـگـاران گـفـت       
آينده و اميدي در زنـدگـي نـدارم،          

  !ميروم جنگجو ميشوم
در نقطه مـقـابـل، حـمـاس هـم           
خوب ميداند که هر چقدر راکت و 
موشک بيشتري به کوچه و خيابان 
اسرائيل پرتاب کند و اگر بـتـوانـد      
بيشتر بکشد همانقدر راست نـژاد    
پرست مذهبي در اسرائيل بيشـتـر   

حماس هم به ايـن    .  تقويت ميشود
راست مذهبي به مـثـابـه اکسـيـژن        

بـي  !  سياسي خودش نگاه ميکـنـد  
دليل نيست که سطح خـوشـحـالـي       
حــامــيــان حــمــاس در جــمــهــوري           
اسالمي با تعداد تلفات موشکهـا  

 !باال و پايين ميرود
 

ھدف سياسی کشتار در 
 !غزه

انــتــخــاب زمــان ايــن تــهــاجــم         
حتما داليل بالفاصله تـاکـتـيـکـي        

ــه نــزديــکــي اخــيــر            .  دارد از جــمل
حـمـاس و الـفــتـح بـراي تشــکـيــل                

اسرائيل، دقيقا بـه  .  دولت ائتالفي
خاطر نيازش به حـمـاس هـمـچـون          
يک سازمان تروريستي حـتـمـا کـه         
عالقه اي به تحليل رفتـن حـمـاس      
در ساختار دولت ائتالفي در کنـار  

بعالوه، تـوحشـي کـه        ! الفتح ندارد
خليفه خودگمارده داعش در عراق 
راه انداختـه اسـت، شـايـد زمـيـنـه              

روانـي مـنـاسـبـي بـراي حـملـه بــه                 
جريان تروريستي اسـالمـي ديـگـر         
ــراهــم کــرده اســت کــه اخــوي                   ف

 -نه الزاما سياسي   -ايدئولوژيک 
  .داعش است

امــا فـــراتــر از ايــن داليـــل                 
بالفاصله و در يک سطـح پـايـه اي        
تر و از نـقـطـه نـظـر زمـيـنـه هـا و                  
ــاجــم               ــه ــاســي اش، ت اهــداف ســي
نظـامـي اسـرائـيـل بـه غـزه ادامـه                 
هجوم وحشيان اسالمي داعش در 

شـايـد ايـن در        .  غرب عـراق اسـت    
امـا  .  نگاه اول غريب به نظر بيايـد 

خبري در روزنامه هاآرتس در ايـن  
هـاآرتـس   .  مورد قابل توجـه اسـت    

عليرغم حـملـه     " خبر داده است که 
بــه غــزه، چــه خــوب کــه داعــش                

!" اسـرائــيـل را تـهــديــد نــمـيــکــنـد            
داعش اين همسـوئـي سـيـاسـي بـا           
اسرائيل را اينگونه تـوجـيـه کـرده         

خــداونــد در قــران بــه مــا           : " اســت
دستور نداده است پيش از جـنـگ       
با مرتدها و منافقان با اسـرائـيـل      

ايـن صـرفـا      ."!  و يهوديان بجنگيم
ــک                ــوژي ــول ــدئ ــح اي  -يــک تــوضــي

مذهبي براي توجيه آن هـمـسـوئـي     
سياسي پايه اي اسـت کـه ايـن دو            

  .توحش را به هم نزديک ميکند
مساله اين اسـت کـه هـمـه آن             

غـرب و شـرق       "  اهريمني" نيروهاي
ــه مــخــصــوصــا بــعــد از                    ۱۱ک

سپتامبر به سيماي جهـان خـون و       
لـجـن و کـثـافـت مـي پـاشـيـدنــد،                  
امروز در خاورميانـه صـف آرايـي        
کرده اند تا جايگاه خود در تـوازن    

مهم .  قواي جهاني را تثبيت کنند
نيست چه تعداد آواره ميـشـونـد و      
چه تعداد به خون کشيده ميشوند؛ 
مهم اين است که ايـن نـيـروهـا از           
ايــن نــبــرد قــدرت پــيــروز بــيــرون            

  !بيايند
اسرائيل به مثابـه يـک نـيـروي         
مهم متعلق به کمپ ميليتـاريسـم   
آمريکا و غرب در منطقه، با قتل 
عام در غزه دارد سهم خـود را در        

کشمکش تاکنون نافرجام و نـبـرد       
قدرت بعد از پـايـان جـنـگ سـرد              

  !ايفا ميکند
 

نبرد قدرت چه نيروھائی و 
 با چه ھدفی؟

به خاطر بياوريد کـه طـراحـان        
نظامي و سياسي متعلق به کـمـپ   
نئوکـنـسـرواتـيـوهـاي دوره بـوش،            
بالفاصله بعد از فـروپـاشـي بـلـوک          

اسـتـراتـژي    " شرق، در سندي به نام 
روي "  دفــاعــي بــراي دهــه نــود              

در جـهـان سـوم        "  مناطق طوفاني"
اين شـروع طـراحـي        .  تمرکز کردند

دشمن جـديـدي بـود کـه الزم بـود              
جايگزين ابرقدرت شـوروي سـابـق      

در همان سـنـد عـلـنـا اعـالم             . شود
شد که حفظ بـاالنـس جـهـانـي در            
مــوقــعــيــت جــديــد مســتــلــزم يــک          
ــک                 ــي و يـ ــامـ ــظـ ــژي نـ ــراتـ ــتـ اسـ
ميليتاريسـم قـدرتـمـنـد اسـت کـه              

سـرعـت بـرق و اثـري           " بتـوانـد بـا        
باالنس قدرت جـديـد   "  ويران کننده

جهاني را شـکـل دهـد و تـثـبـيـت                
در ايــن بــاالنــس جــهــانــي،         .  کــنــد

آمريکا بايد ميتوانست به ضـرب    
آتش نابود کننده ميـلـيـتـاريسـتـي       
اش نـقـش رهـبـري جـهـان بـعـد از                 
پايـان جـنـگ سـرد را بـراي خـود                 

  .تامين کند
تـا کـنــون بشــريــت بــه خــاطــر            
تامين اين باالنس جـديـد جـهـانـي        
تلفات زيادي متحمل شده است و   

جـنـگ   .  همچنان تلـفـات مـيـدهـد       
اول خليج به بهانه تهاجم صدام بـه  
کـويـت اولــيـن پــرده ايـن نـمـايــش               

پرده هـاي بـعـدي اش        .  خونين بود
. در افغانستان و عـراق بـازي شـد         

خميني و جمهوري اسالمي و مـال  
عمر و طالبان و بن الدن و القائـده  
کــه هــمــه مــحــصــوالت چــرکــيــن           
کارخانه خود آمريکـا و غـرب در         
ــد                  ــودنــ ــرد بــ ــنــــگ ســ دوره جــ

در اين تـئـاتـر      "  شيطان جديد"نقش
 ۱۱در   .  خونـيـن را بـازي کـردنـد           

سپتامبر اين دو کمپ تـروريسـتـي    
. علنا در مقابل هم قرار گـرفـتـنـد      

دو کمپ و دو نيروئي که يکـي در    
لـبـاس دمـکـراســي و ديـگـري در               
لباس ضديت با آمـريـکـا بـه جـان          
مردم جهان افتاده اند و الـبـتـه تـا         
کنون هيچکدام در مقابـل هـم نـه        
تماما شـکـسـت خـورده انـد و نـه               

 .تماما پيروز شده اند
طرفين اين کشکمش خـونـيـن      
بسيار وسيع هستند امـا بـه طـور        
ــن                    ــرف ايـ ــک طـ ــي در يـ ــاسـ اسـ
کشــمــکــش پســا جــنــگ ســردي،           
آمريکا و دول غرب و اسـرائـيـل و      
متحدين سياسي مـنـطـقـه ايشـان          
مثل عربستان و شـيـوخ و امـراي          
منطقه خليج و گـانـگـسـتـرهـائـي            
مثل داعش و غيره قـرار دارنـد و         
در طـــرف مـــقـــابـــل جـــمـــهـــوري           
ــه، حــزب اهللا،               اســالمــي، ســوري

  .حماس و روسيه قرار دارند
تهاجم بـه عـراق بـا اسـم رمـز              

 ۲۰۰۳در سـال      "  شوک و وحشت" 
سرعت برق و اثري " که قرار بود با 

به باالنس جـديـد قـدرت        "  ويرانگر
در جهان بعد از جنگ سرد به نفـع  
آمريکا و دول غرب نـقـطـه پـايـان          
بگذارد تازه تبديل شـد بـه آغـازي        

. حتي خونين تـر در نـبـرد قـدرت            
" دمکراسي در خاورميانـه بـزرگ    " 

که ژورناليسم سرسپرده با وقاحـت  
کم نظيري به عنوان بهـشـت نـويـن       
براي مردم عراق تبليغش ميـکـرد   
در اوليـن آزمـايشـگـاهـش يـعـنـي             
عراق جهمني برجاي گـذاشـت کـه        
در آن از طريق يک دولت مـذهـبـي      
ــراي عــروج                شــيــعــي زمــيــن را ب
کـرکســان اسـالمــي مـثــل داعــش           
هموار کردند که با پرچم خونين ال 
اله اال اهللا سر ميبرند و قتـل عـام     
ميکنند و تجاوز سازمانيافته بـه    

  .زنان راه مي اندازند
 

جھان متمدن در مقابل 
 جھان وحشی

چند سال پيش، خاورميـانـه و     
شمال آفريقا، همان منطقه اي کـه      

استراتـژي دفـاعـي بـراي دهـه            "در 
ــراي          "  نــود مــنــطــقــه مســاعــدي ب

تامين برتري آمريکـا در بـاالنـس        
بـربـريـت جـديــد اعـالم شـده بــود،               
همان مـنـطـقـه اي کـه بـه مـيـدان                 
جــوالن انــواع و اقســام درنــدگــان           
اسالمي تبديل شده بـود، صـحـنـه       

 
 !جھان زندان بزرگترین در کشتار

 
 !است عراق در داعش توحش ادامه غزه به اسرائيل نظامی تھاجم

 محسن ابراهيمي

 ۱۱ صفحه  
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دور ششم مذاکرات فشرده حکومـت  
بــدون   ۵+۱ اسـالمـي و کشــورهـاي          

دستيابي به توافقي هـمـه جـانـبـه در          
ــان               ۲۰  ژوئــيــه در اطــريــش بــه پــاي

اما طرفين توافـق کـردنـد تـا         .  رسيد
مــاه ديــگــر بــه مــذاکــرات ادامــه            ۴ 

آژانـس بـيـن الـمـلـلـي اتـمــي               .  دهـنـد  
اعالم کرد که ايران بخشي از ذخـايـر       

درصـدي خـود       ۲۰ اورانيم غني شده 
را بر مبناي توافقنامـه شـش مـاهـه         

در مـقـابـل اروپـا         .  از بين برده اسـت   
مـيـلـيـارد       ۴۰۲ نيز اعالم کـرد کـه         

دالر از ذخـــايـــر ارزي ايـــران آزاد                  
هر دو طـرف نـيـز اعـالم         . خواهد شد

کــردنــد کــه امــکــان دســتــيــابــي بــه            
توافقي همه جـانـبـه مـوجـود اسـت،           

  .اما شکافها نيز اساسي و مهم اند
در ايــن يــادداشــت نــگــاهــي بــه           
چشـم انـداز ايـن مـذاکـرات، نـتـايــج                
احتمالي و پي آمدهـاي سـيـاسـي آن         

نــرمــش " از ســيــاســت      .  ممــيــپــردازيــ
. خامنه اي آغاز ميکنيم"  قهرمانانه

چرا خامنه اي در پـي يـک چـرخـش               
" نرمش قهرمانـانـه  " سياسي سياست 

را در قبال آمريکا و غرب در دستور 
رژيم اسالمي قرار داد؟ اين سيـاسـت   
در چه شرايطي اتخاذ شـد؟ مـعـنـاي         
زميني اين سـيـاسـت چـيـسـت؟ ايـن            
سياست چه تفاوتي بـا سـيـاسـتـهـاي           
تـاکـنـونـي رژيـم اسـالمــي در قـبــال                

 آمريکا و غرب دارد؟
سياست عمومي رژيم اسـالمـي     
تاکنون بر مبنـاي تـقـابـل آشـکـار و             
خصومت آميـز کـور بـا آمـريـکـا و               
مـتــحــديــن اش، اســرائــيــل و ســايــر            

. قدرتهاي غربي، قـرار داشـتـه اسـت        
تالش براي دامن زدن بـه کـانـونـهـاي        
بحراني در منطقه، مداخله فـعـال در     
کانونهاي بحراني و تالش براي برهـم  
زدن تــوازن قــوا و صــف بــنــديــهــاي             
موجود در خاور ميانه به نـفـع رژيـم        
اســالمــي در مــحــور ســيــاســتــهــاي          

. منطقه اي رژيم اسالمي قرار داشت
اين سياست بطور سيستماتيکـي در    
دوران احمدي نژاد دنبال و پـيـگـيـري       

نـرمـش   " سياست اخير، يـعـنـي        .  شد

کـه تـوسـط راس رژيـم           "  قهـرمـانـانـه    
اسـالمــي اعــالم شـد، يــک چــرخــش            
سياسي، يک تغيـيـر ريـل آشـکـار از            

. سياست تاکنوني رژيم اسالمي بـود 
ترديدي نيست که رژيم اسـالمـي در       
پس اين تغيـيـر تـاکـتـيـک بـه دنـبـال                

، ” تـوافـق  " دسـت يـافـتـن بــه نـوعـي               
ــوعــي      ــي     " ن ــنــش زداي ــوعــي     ” ت ، ن

  اما چرا؟. با غرب است" سازش"
واقــعــيــت ايــن اســت کــه رژيــم             

" خـطـر  " اسالمي از دو طـرف مـورد         
از يک طـرف بـا مـردمـي           .  قرار دارد

مـواجــه اســت کــه در کــمــيــن رژيــم              
اســالمــي نشــســتــه انــد، حــکــم بــه              
سرنگوني اش داده اند، ميـخـواهـنـد     

نــبــاشــد، و خــواهــان      ســر بــه تــنــش        
نابودي تمامي بنيانهاي اقـتـصـادي،    
سياسي و فرهنـگـي و اخـالقـي ايـن            

ــد       ــم هســتــن از طــرف ديــگــر         .  رژي
کشمکشهاي بين المللي، بخـصـوص   
تقابل قطب تروريسم دولتي آمريـکـا   
و ناتو و اسرائيل با اسـالم سـيـاسـي،       
و رژيم اسالمي بمثابه ستون فـقـرات     
اين جنبـش ارتـجـاعـي، بـه درجـه و               
شــدتــي رســيــده بــود کــه اگــر ايــن                 
کشمکـشـهـا ادامـه پـيـدا مـيـکـرد،                
خطر و تهديدات جنگي ميـتـوانسـت    

بـعـالوه   .  به يک واقعيت تبديـل شـود    
تحريمهاي اقـتـصـادي، کـه در خـود            
يک سياست ضد انسـانـي اسـت، در          
عين حال فشار زيادي بر توان مـالـي     

. حکومت اسالمي ايجاد کـرده بـود      
در چنين شرايطي است که ما شـاهـد   

ــرمــش  " شــکــل گــيــري ســيــاســت             ن
  .رژيم اسالمي هستيم" قهرمانانه

در آن زمان، الريـجـانـي، رئـيـس        
مجلس رژيم اسالمي اعالم کـرد کـه     

. اين يک تغيير اسـتـراتـژيـک نـيـسـت           
واقـعــيـت ايـن اسـت کـه اسـتــراتــژي                
حکومت حفظ نظام بـه هـر بـهـاء و             

اما معضـل  .  تحت هر شرايطي است
چگونگي بقاي رژيم اسالمي در ايـن    
شـرايـط عـامــل اصـلـي اتـخـاذ ايــن                

. سياست و چـرخـش سـيـاسـي اسـت            
زهري را    خامنه اي ناچار شد که جام

سر بکشد چـرا کـه مـوقـعـيـت رژيـم              

ــدا شــکــنــنــده و                 اســالمــي را شــدي
  .مخاطره آميز ارزيابي ميکرد

 
 در راه است؟    ی آيا توافق 

آيا رژيم اسـالمـي قـادر خـواهـد          
شد به توافق مورد نـظـر آمـريـکـا و            
غرب دسـت يـابـد يـا تـن دهـد؟ آيـا                  
طرفين اين تـخـاصـم مـيـتـوانـنـد بـه              
نقطه سازش و توافقـي هـمـه جـانـبـه           
دست يابند؟ احتمال نرمـالـيـزه شـدن       
روابــط رژيــم اســالمــي و آمــريــکــا             

 چگونه است؟
واقعيت اين است که بعيد اسـت    

شـدن روابـط     "  نرماليزه" که ما شاهد 
و مناسبات رژيم اسالمي و آمريـکـا   

نـرمـالـيـزه و       . و کال دول غربي باشيم
متعارف شدن به اين اعتبار که رژيـم  
اسالمي بتوانـد بـه مـثـابـه حـلـقـه و                 
بخشي از نظام سرمايه داري جهـانـي   
به انباشت سرمايه مشغول شود، يـا    
اينکه به عنوان نظام مـطـلـوب و يـا         
مورد نظر غرب در ايـران حـکـومـت       
کند، يک احتمال بسيار ضعيـف اگـر     

رژيـم اسـالمـي      .  غير ممکن استنه 
قادر نخواهـد بـود بـه عـنـوان نـظـام                
مطلوب سرمايه در ايران حـکـومـت      

چنين چـرخشـي نـه بـراي رژيـم            .  کند
اسـالمـي مـمـکـن اسـت و نـه بــراي                  
غرب مطـلـوب و نـه مـردم امـکـان               
چـنـيـن تـغـيـيــر و تـحـولـي را بــدون                    
تالشي همه جانبـه بـراي سـرنـگـونـي           

ايــن .  رژيــم اســالمــي خــواهــنــد داد        
احتمال که رژيم اسالمـي بـتـوانـد بـه          
يک رژيم سرمايه داري متـعـارف کـه      
حوزه صدور سرمايه و تکنـولـوژي و     
مهارت فني باشد و به ايـن اعـتـبـار         
بـه بـازار جـهــانـي غـرب دسـتــرســي                
کافي و الزم را داشته باشـد، نـزديـک      

چنين تغيـيـري عـالوه      .  به صفر است
بر فاکتورهـاي ذکـر شـده، بـه دلـيـل               
فاکتورهائي که حتي خـارج از اراده        
رژيم اسالمي هستند، عمال ممـکـن   

فاکتور ايدئولوژي حکـومـت   .  نيست
اسـالمـي، نـقـش و اهـداف جـنـبـش                 
اسالمـي، مسـائـل تـاريـخـي و حـل                
نشده موجود در خاورميانـه تـمـامـا       

چـنـيـن       عواملي هستند کـه امـکـان     

تغيير و تحولي را تا زمانيـکـه رژيـم      
اســالمــي زنــده اســت، عــمــال غــيــر            

اين تغييـرات تـنـهـا       .  ممکن ميکند
ســرنــگــونــي حــکــومــت       در فــرداي      

ــن   .  اســالمــي مــمــکــن اســت          چــنــي
توافقي، چنين نرماليزه شدني، و در     
ــات                  ــاســب پــي آن عــادي شــدن مــن
سياسي و ديـپـلـمـاتـيـک يـا مـمـکـن                 
نيست يا از احتمال قـابـل مـالحـظـه          

  .اي برخوردار نيست
امـا آيــا هـيــچــگــونـه ســازش و             
توافقي ميان غرب و رژيـم اسـالمـي      

" بـحـران هسـتـه اي        " مثـال در قـبـال          
ممکن نيسـت؟ پـاسـخ الـزامـا و يـا               

بستگي به ايـن    .  تماما منفي نيست
ــم                 ــنــاحــهــاي رژي دارد کــه جــدال ج
اسالمي چه مسير و طـريـقـي بـخـود        

چقدر جـنـاح روحـانـي       . خواهد گرفت
رفسنجاني قادر خواهنـد شـد کـه          –

عمال جنـاح راسـت را سـاکـت و يـا                
اما اين تنها يک طـرف    . راضي کنند
در طـرف مـقـابـل هـم            .  قضيه اسـت   

در عين حـال    .  مشکالت کم نيستند
حاکميت فعلي در آمريکـا هـم بـايـد         
بــتــوانــد بــر مســائــل و تــنــاقضــات            
سياسي کل هيات حـاکـمـه آمـريـکـا         
غلبه کند و بتواند اين سياست را بـه    

بتواند بـر البـيـسـم پـرو              پيش ببرد
 اسرائيل و جناح اولترا محافظه کـار   

در هـر دو طـرف مـوانـع             .  غلبه کند
جدي اي در مقابل هر گونه سازش و   

  .توافق دراز مدتي قرار دارد
 

نرمش  "آمدھای سياست    ی پ 
  "قھرمانانه 

همانطور که اشاره شد يـک رکـن       
هويتي رژيم اسالمي، ضـديـت کـور        

حال سـئـوال     . با غرب و آمريکا است
اين است کـه چـرخـش کـنـونـي رژيـم              
ــر کــل                 ــيــراتــي ب ــاث اســالمــي چــه ت
مـوقــعــيــت رژيــم اســالمــي خــواهــد          
داشـت؟ تـاثـيـرات مـنـطـقـه اي ايــن                 
چــرخــش ســـيــاســي کــدام اســـت؟               
موقـعـيـت رژيـم اسـالمـي در قـبـال                 
ساير گرايشات دروني جنبـش اسـالم     
سياسي دستـخـوش چـه تـغـيـيـراتـي             

 خواهد شد؟

يکي از پي آمـدهـاي حـيـاتـي و          
تعييـن کـنـنـده چـرخـش سـيـاسـي و                  
تغيير سياست تـاکـتـيـکـي رژيـم در             
ــه                  ــکــا و غــرب مســال قــبــال آمــري
موقعيت رژيم اسالمـي در جـنـبـش         

ضــديــت بــا    .  اســالم ســيــاســي اســت     
غرب، ضديت با تـمـدن و فـرهـنـگ            
غرب، ضديت کـور بـا مـعـيـارهـاي             
فرهنگي و اجتماعي و حقوق مـدنـي   
در غرب يک رکن اصلي سنگ بـنـاي   

و بـه هـر       .  حاکميـت اسـالمـي اسـت        
درجه که چرخشـي در ايـن سـيـاسـت            
ــم اســالمــي صــورت               ــي رژي ــت هــوي
بگيرد، به همان درجه نيز پـايـه هـاي      

ايدئولوژيک رژيم بـمـثـابـه         –سياسي 
ارتـجـاعـي و اسـالمـي          يک جـنـبـش      

ضربه خورده و دچار صدمـات جـدي     
و بـه هـمـان درجـه نـيـز               .  خواهد شـد 

موقعيت رژيم اسالمـي در صـفـوف        
جـنـبــش اسـالم سـيــاسـي و کـال در                  
صفوف نيروهاي متعدد اسالمي در   

 .سطح منطقه تضعيف خواهد شد
کل جنـبـش اسـالم سـيـاسـي در             
پس اين تغيير ريل، حاشيه اي تـر و        

و بـر خـالف       .  تضعيف تر شده اسـت   
تصورات کـودکـانـه رژيـم اسـالمـي،           
هر گونه تغيير سيـاسـت و چـرخشـي         
نه تنها منجر بـه تـداوم عـمـر سـيـاه             
حـکـومـت اسـالمــي نـخـواهـد شــد،              
بلکه اين شرايط عمال بمـثـابـه چـراغ       
سبزي بـراي مـردم در کـمـيـن رژيـم                  
نشسته عمل خواهد کرد، کـه زمـان       
حــملــه و پــايــان دادن بــه کــار رژيــم               

و .  نزديکتر و منـاسـبـتـر شـده اسـت          
اين پارادکس و تـنـاقضـي اسـت کـه            
رژيــم اســالمــي خــالــصــي اي از آن             

ــدارد ــر                .  ن ــد ب ــي ــاک از يــک طــرف ت
ــد               ســـيـــاســـت گـــذشـــتـــه و تشـــديـ
تخاصمات بين المللي عمال رژيـم را    
در موقعيت فلج و جنگ احـتـمـالـي       

و از طـرف ديـگـر          .  قرار خواهـد داد   
هر نوع سازش و توافقـي مـوقـعـيـت        
اين رژيم را در کل جنـبـش اسـالمـي       
و در قبال مردم دچار ضعف خـواهـد     

واقعيت اين است کـه رژيـم راه         .  کرد
در هـر طـرف بـا          .  پس و پيش نـدارد 

. عديده اي روبـرو اسـت    "  مخاطرات" 
مـا از ايـن شـرايـط           .  درمانـي نـدارد    

بايد براي پيـشـبـرد امـر سـرنـگـونـي             
انقالبي رژيـم اسـالمـي و پـيـشـروي               
اردوي آزادي، بــرابــري و حــکــومــت          
کارگري بـيـشـتـريـن بـهـره بـرداري و                 

 .*سازماندهي را بکنيم
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سال جديد تـحـصـيـلـي نـزديـک          
ميشـود و بـحـث بـر سـر شـهـريـه                   

تعيين شـهـريـه      .  مدارس داغ است
ــراي           ٢٠٠هــاي     هــزار تــومــان ب

هــزار   ۱۵۰مـدارس در تـهــران و           
ــدارس در                   ــراي مــ ــان بــ ــومــ تــ
شهرستانها هزيـنـه سـنـگـيـنـي بـر             

  .دوش خانواده هاست
بــه ايــن مــعــنــي کــه شــهــريــه             
مدارس و دانشگاههـا، هـمـراه بـا         
تامين وسـايـل اولـيـه تـحـصـيـلـي              
براي کودکان چون کتاب و نـوشـت   
افزار و لباس و غيره، شـروع سـال       
تحصيلـي جـديـد را بـه کـابـوسـي                

. بـراي مــردم تــبــديــل کــرده اســت          
خصوصا اينکه شهريـه مـدارس و       
دانشگاهها، در کـنـار گـرانـي هـر          
ــار                   ــا، در کـــنـ ــت هـ ــيـــمـ روزه قـ
دستمزدهاي چند بار زير خط فـقـر   

هــزار تــومــانــي، در کــنــار            ٦٠٨
پرداخت نـکـردن دسـتـمـزد بـخـش              
عــظــيــمــي از کــارگــران و حــقــوق            
بگيران جامعه و باالخره در کـنـار     
بـيـکــاري چــنـديــن مـيــلـيــونـي در              
جامعه به معضلي جدي براي کـل    

ايــن .  جـامـعـه تـبـديــل شـده اسـت             
وضعيت کـودکـان بسـيـاري را در           
خطر محروميت از تحصـيـل قـرار      

  .داده است
با جـنـبـشـي سـراسـري بـر سـر               
نپـرداخـتـن شـهـريـه مـدارس و بـا                 
خواست تحصيل رايگان براي همه 

  .ميتوان با اين خطر مقابله کرد
بطور واقعي نيز زمـزمـه هـاي      
اعـتــراضــي بسـيــاري بــر ســر ايــن            

. موضوع در مـيـان مـردم هسـت          
اخبار رسيده حـکـايـت از آن دارد            
که هم اکنون بخش هاي مختلـفـي   
ــمــان،                   از مــردم از جــملــه مــعــل
ــش آمــوزان و              ــان، دان دانشــجــوي
خانواده هـايشـان بصـورت ارسـال           
پـــيـــامـــک هـــاي اعـــتـــراضـــي از            
اعتراض در مقابل اخاذي مدارس 
و گرفتن شهريه از دانـش آمـوزان         

از جــملــه در     .  سـخــن مــيــگــويــنــد    
پيامـکـي کـه بـدسـت مـا رسـيـده                 

شـهـريـه نـمـي        : " چنين آمـده اسـت    

اگر کودکانـمـان را ثـبـت         .  پردازيم
نام نکنيد اول مهر جلوي مـدارس    

جـاي کـودکـان      .  جمع خواهيم شـد   
 ."ما در مدرسه است

پخش چـنـيـن پـيـامـک هـائـي               
فضــاي اعــتــراضــي جــامــعــه در             
آستانه سـال تـحـصـيـلـي جـديـد را               

از جملـه زيـر فشـار        .  نشان ميدهد
چنين جنبشي خـبـردار شـديـم کـه          
اعالم شده است که خانواده هـائـي     
که امکان پرداخت شهريه نـدارنـد،   
مراجعه کنند تا ظرف يـک هـفـتـه         
درخواست و مشـکـل آنـهـا مـورد          

  .بررسي قرار گيرد
در برابر معضـل هـزيـنـه هـاي          
سنگين تحصيل کودکان و اخاذي 
هاي مدارس تحت عنوان شهـريـه،   

بــايــد بــا    .  راه حــل فــردي نــيــســت       
جنبشي سراسري و متحد در برابر 
اين مشکـالت قـد عـلـم کـنـيـم و                

  .کودکانمان را راهي مدرسه کنيم
ــه نــه تــنــهــا             پــرداخــت شــهــري
معضل خـانـواده هـا بـراي دانـش              
آموزان در مدارس، بلکه مـعـضـل    

ايــن  .  دانشــجــويــان نــيــز هســت           
موضوع هم اکنون به يک موضوع 
اعــتــراض در دانشــگــاهــهــا نــيــز           

حـتـي مـيـزان       .  تبـديـل شـده اسـت        
شهريه در دانشگاهها افزايش نـيـز   

 ٢٥از جـملـه در         .  پيدا کرده است
تير جمعي از دانشجويان دانشگـاه  
آزاد قـم در اعـتـراض بـه افـزايـش               
شهريه ثابت در ترم تـابسـتـان، در        
مقابل گرداننده بخش امور مالـي  

بـنـابـر    .  اين دانشگاه تجمع کـردنـد  
خبر، شهريه ثابت تـرم تـابسـتـانـي        
سال گذشته اين دانشگـاه در سـال       

هـزار تـومـان بـود و           ١٢٠گذشته   
هــزار تــومـــان      ١٨٠امســال بــه         

 .افزايش يافته است
در هر حال پيـامـک هـائـي کـه          
هم اکنون در مـيـان مـردم بـر سـر            
حق تحصيل کـودکـان در حـرکـت           
است، و نمونه اي که بـه آن اشـاره         
کردم، ميتواند موضـوع کـارزاري     
در دفاع از حـقـوق کـودکـانـمـان و           
براي فرستادن آنها بـه مـدرسـه در        

. آغاز سال تحصيلي جـديـد بـاشـد        
ميتواند موضوع جنبشي بـر سـر       
تحصيل رايگان در تـمـام سـطـوح           

. تحـصـيـلـي بـراي هـمـگـان بـاشـد                
وسيعا به ايـن حـرکـت اعـتـراضـي           
بـپـيــونـديــم و ايـن پـيــامـک را بــا                  
بـلــوتــوث و اس ام اس هــمــه جــا                

  .پخش کنيم
با اين گفتمان ها در هر محلـه  
خانواده ها ميتوانند متحد شونـد  
و تصميم بـگـيـرنـد کـه بـه اخـاذي              
هاي مدارس تحت عنوان شـهـريـه      

ميتوانند از .  و غيره جواب ندهند
هم اکنون  قـرار مـدارهـايشـان را             
بگذارند و همانطور که در پيامـک  
هائي که در سـطـح تـهـران پـخـش             
شــده، اعــالم کــنــنــد کــه زيــر بــار             
پـرداخــت شــهــريـه و اخـاذي هــاي             
ديگر بـراي ورود کـودکـانشـان بـه            

اخطار کنـنـد کـه      . مدرسه نميروند
ــر ورود                     ــر سـ ــي بـ ــعـ ــانـ ــر مـ اگـ
فرزندانشان بـه مـدرسـه قـرار داده           
ــام                   ــم شــود، روز اول مــهــر در ت
محالت همه مـادران و پـدران بـه          

ــل            هــمــراه فــرزنــدانشــان در مــقــاب
مدارس جمع خواهند شد و کـاري      
خواهند کرد که همه کودکان بدون 
شهريه و رايگان بتوانند تحـصـيـل    

  .کنند
بعالوه از هم اکـنـون مـيـتـوان          
گفتماني را بر سر تحصيل رايگان 
بــراي هــمــه کــودکــان و در تــمــام              

. سطوح تحصيلي بـه راه انـداخـت         
خواسـت تـحـصـيـل رايـگـان بـراي               
هـمـه، بـنـدي از قـطـعـنـامـه هـاي                   

، ٨٥اعتراض مـعـلـمـان در سـال              
بندي از قطعـنـامـه هـاي اول مـاه            
مه ها در سالهاي مختلف و بندي 
از بيانيه کارگران بازنشستـه ذوب    

. آهن اصفهان در سال گذشتـه بـود    
ــه خــواســتــي                 ايــن  خــواســت را ب
ســراســري در تــمــام اعــتــراضــات           
کـارگــري و کــل جـامــعــه تــبــديــل            

 .کنيم
بـر سـر تـحـصـيـل رايـگـان در                 
تمام سطـوح آمـوزشـي و جـنـبـش             
نپرداختن شهريه ميتوان صفحات 
فيـس بـوکـي ويـژه درسـت کـرد و                 

. حول اين خواست نيـرو گـرد آورد      
ميتوان خواستهاي خود بر سر اين 
موضوع از جمله تحصيل رايـگـان   
براي همـه، مـمـنـوعـيـت هـر نـوع               
شهريه و اخـاذي از والـديـن، يـک                
وعده غذاي گـرم و رايـگـان بـراي             
کودکان در مدارس، کمک هـزيـنـه      
بــه خــانــواده هــائــي کــه در آمــد               
پـائـيــنـي دارنــد، بـازســازي فــوري           
مـدارس و امــن کـردن و مـجــهــز               
کــردن آنــهــا بــه تــجــهــيــزات الزم             
آموزشي، برخورداري کـودکـان از       
امــکــانــات بــهــداشــتــي و درمــان          
رايگان، جدائي مذهب از آمـوزش  
و پرورش و کوتاه شدن دست حوزه 
هاي علميه و گله هـاي آخـونـد از          
ــاالخــره آمــوزش و               مــدارس، و ب
پرورشي شاد، سـکـوالر، مـدرن و        
انساني از جمله خواستهاي ما در   

. اين قطعنامه ها ميتـوانـد بـاشـد      
در هر محل و شهر مـيـتـوان حـول       
اين خواستها طومار جمـع کـرد و       
اين خواسـتـهـا را بـه خـواسـتـهـاي               

. مبارزاتي کل جامعه تبديل کـرد   
بدين ترتيب با جنبـشـي سـراسـري       
ــا                   ــمــان و ب ــان در دفــاع از کــودک
خواست آموزش رايـگـان در هـمـه         
سطوح حق مسلم همگان است، به 
اســتــقــبــال اول مــهــر آغــاز ســال              

 .*تحصيلي جديد برويم

 
 مدارس شھريه عليه سراسری جنبشی

 شهال دانشفر

 

 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد 
 

 .  در ھاتبرد پخش ميشود" نگاه شما" شبكه تلويزيون  كانال جديد از
 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
 عمودي: پوالريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
 

 . نيز قابل دريافت است  GLWIZتلويزيون كانال جديد در
 

برای دريافت برنامه از طريق جی ال وايز به آدرس زير مراجعه 
 :كنيد
 

         Negah E Shoma   
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ژورنـال در گـزارشـي بـا              روزنامه آمريکائي وال استريت
از "  نوري مالکي حمايت ايران را از دست مـيـدهـد     " عنوان 

تـهـران بـه      : " نـوشـتـه اسـت      "  مقام بلندپايه عراقـي " قول يک 
طور جدي در حال کاهش حمايت خود از نوري مالکـي بـه     

  ".عنوان نامزد پست نخست وزيري عراق است
اين گزارش تنها بيانگر موقعيت ضعيف و رو بـه      
سقوط مـالـکـي نـيـسـت بـلـکـه تضـعـيـف مـوقـعـيـت                           

دولت مـالـکـي      .  جمهوري اسالمي را نيز نشان ميدهد
براي جمهوري اسالمي يک اهرم اعمال قدرت و کسـب      
نفوذ در عراق و به اين اعتبار در منطقه بود و اکـنـون     
با گسترش نفوذ رقباي منطقه اي جـمـهـوري اسـالمـي        
نظير عربستان و تـرکـيـه در عـراق و حـتـي نـومـيـدي                    
آمريکا از دولت مالکي که خودش در عـراق سـر هـم            
بندي کرده بود اين اهرم از دست رژيم اسـالمـي خـارج        

  .ميشود
اما مشـکـل جـمـهـوري اسـالمـي در مـنـطـقـه از                        

. موقعيت نيروهاي شيعه و دولت مالکي فراتر ميرود

رو در روئي نيروهاي اسالمي شيعه و سني در عراق و   
در منطقه دست جمهوري اسـالمـي و ضـدآمـريـکـائـي            
گري اش را هر چه بيشتر رو ميـکـنـد و مـوقـعـيـت آن              
بعنوان يک قطب اسالم سياسي را بيش از پـيـش بـزيـر           

  .سئوال ميبرد
يک بازنده شرايط حاضر در منطقه، با و يـا بـدون         

داعش پوشـش  .  دولت مالکي، جمهوري اسالمي است
ضد آمريکائي گـري جـمـهـوري اسـالمـي را بـه کـنـار                    
ميزند و ماهيت ارتجاعي آنرا صريح و عريان در برابر 

داعش در اسـتـراتـژي و هـدف و             .  همگان قرار ميدهد
نوع حکومـتـي کـه اعـالم کـرده اسـت نـقـطـه مـقـابـل                         

. جمهوري اسالمي نيست، هم سنخ و هم جنـس آنسـت    
نـوع داعـش بــا تــمـام تـوحــش و                "  خـالفــت اســالمـي    " 

تحجرش آئينه تمام نماي واليت فقـيـه نـوع جـمـهـوري           
 *  !اسالمي است

 

 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی

 

 در ايران " واليت فقيه "در عراق و  " خالفت اسالمی "

ــده        " ــيــون      ٦۵۰در پــرون ــل ــي م
"! يوروئـي جـرمـي واقـع نشـده           

 سخنگوي دولت روحاني -
ميـلـيـون      ٦۵۰به رانت خواران "

!" يوروئي فقط تـذکـر داده ايـم         
 ديوان محاسبات رژيم  -

اين هم از مـجـاهـدتـهـاي دولـت           
بـراي سـرو سـامـان         "  تدبير و امـيـد      " 

دادن به  بحران و وضعيت فـالکـتـبـار     
   !اقتصادي

پــاي دزدي و چــپـــاول ثـــروت               
جامعه که بميان ميايد حـتـي هـمـان       
تفـاوتـهـاي لـفـظـي بـيـن جـنـاحـهـاي                   

در .  حکومتي از ميـان بـرمـيـخـيـزد        

دزدي و رانـــتـــخـــواري و و ويـــژه                   
خــواريــهــائــي کــه تــنــهــا از بــخــش               
کوچکي از آنها در کشـمـکـش بـيـن            

شـده اسـت     "  پـرده بـرداري    " جنـاحـهـا      
. دست همه جـنـاحـهـا در کـار اسـت              

بـا انـکـار ايـن         "  تدبير و اميـد " دولت 
دزديــهــا امــتــيــازي بــه دولــت دوره             
احــمــدي نــژاد و يــا جــنــاح مــقــابــل              
نميدهـد، ازمـنـافـع مسـتـقـيـم خـود                

گــر رسـم شـود کــه          !  دفـاع مـيــکـنــد     
مسـت گـيــرنـد، در شـهـر هــر آنـکــه                 

 *!هست گيرند

 
 ! ... گيرند مست که شود رسم گر

روز    ١٦در نـتـيـجـه         " بنا به گزارش خبرگزاري ها   
فـلـسـطـيـنـي         ٦۵۰حمله اسرائيل به نوار غزه، بيش از   

کشته شده اند که اکثر آن ها غير نـظـامـي و بـيـش از              
از سـوي ديـگـر        ".  تن از قربانيان کودک هسـتـنـد     ١۰۰

ناوي پيالي مسئول کمـيـسـاريـاي عـالـي حـقـوق بشـر                
احتمـاال اسـرائـيـل در         " سازمان ملل متحد گفته است 

  !"غزه مرتکب جنايات جنگي ميشود
براستي که قاطع تر و صريح تـر از ايـن         !  احتماال؟

نفر شهروند فـلـسـطـيـنـي         ٦۵۰نميتوان کشتار بيش از 
که تنها جرمشان آوارگي و در بدري و بـي سـرزمـيـنـي        

حـمـايـت آمـريـکـا و دولـتـهـاي                !  است را محکوم کـرد   
غربي و برخورد مسامحه گرانه نهادهاي بين المللي و 
حقوق بشري به جنايـات دولـت فـاشـيـسـتـي اسـرائـيـل                 

بر عـلـيـه ايـن جـنـايـات              . متاسفانه امر تازه اي نيست
بايد مردم آزاديخواه بميدان بيايند و دولت اسرائـيـل و     

ايـن  .  حاميان بين المللي آنرا تحت فشار قـرار بـدهـنـد      
جنگ و کشتار بايد فورا قـطـع بشـود و عـامـلـيـن آن                  

وظيفه احـزاب کـمـونـيـسـت         .  تحت پيگرد قرار بگيرند

نظير حزب ما اينست که با تمام قوا براي شکـل دهـي     
به اين اعتراض جهاني فعاليت کـنـنـد و بـويـژه تـالش             
کنند که نيروهاي اسالمي نظير حماس و حـزب اهللا و        
جمهوري اسالمي از ايـن شـرايـط بـه نـفـع خـود بـهـره                      

ما هميشه اعالم کرده ايم که نيـروهـاي   .  برداري نکنند
اسالمي که از درد و رنـج مـردم فـلـسـطـيـن سـرمـايـه                     
سياسي ساخته اند نه دوست و نـمـايـنـده مـردم بـلـکـه               
جزئي از صورت مسـالـه مـردم فـلـسـطـيـن مـحـسـوب                  

راه حل در دست مردم سـکـوالر و شـريـف و           .  ميشوند
در شرايطي نظير امروز که توجـه  .  آزاديخواه دنيا است

جهانيان به مساله فلسطين جلب شده اسـت بـايـد ايـن           
پيام را بميان مردم برد و صف مردم مـتـمـدن دنـيـا را          
در برابر جنايات دولت اسرائيل و عليه سـوء اسـتـفـاده       
جوئي نـيـروهـاي ارتـجـاعـي اسـالمـي از ايـن مسـالـه                      

 *.نمايندگي کرد و بميدان آورد

سازمان ملـل اخـيـرا بـا اشـاره بـه               
غـزه   هجوم نظامي اسرائيل به نوار

جـاي امـنـي بـراي         " اعالم کرده است   
غير نظاميان در غـزه بـاقـي نـمـانـده             

 ".است
اين اظهار نظر البته به کشتـار  
و خانه خرابي و آوارگي مردم غـزه    
در اثـر هـجـوم هـوائـي و زمـيـنـي                 
اسرائيل اشاره دارد، اما حـتـي در     
شرايط غير جنگي نـيـز نـوار غـزه         
جـاي امـنــي بـراي فــلـســطــيـنــيــان             

گفتـه مـعـروفـي اسـت کـه             .  نيست
جـنــگ ادامــه ســيــاســت بــه طــرق           

جنگ بـيـن حـمـاس و         .  ديگر است
اسرائيل و هجوم به غزه هم کـه بـه     
يک فاجـعـه تـکـراري تـبـديـل شـده               
اسـت نـيـز تـنـهـا ادامـه سـيـاســت                  

انکار حق اسکان و زندگـي مـردم     " 
بـه شـيـوه هـاي ديـگـر             "  فلـسـطـيـن    

اسـتـقـرار مـنـاطـق يـهـودي             .  اسـت 
نشين در نوار غزه بـوسـيلـه دولـت         
اسرائيل که عليرغم توافقات قبلي 
و قطعـنـامـه هـاي سـازمـان مـلـل               
صورت ميگيرد، تحت فشار قـرار  
دادن مردم غزه از نظر اقتصادي و   
ارتباط با جهان خارج، طفره رفتـن  

از مذاکـرات صـلـح و نـپـذيـرفـتـن               
دولت مستقل فلسطيني به بـهـانـه    
هاي مختلف، و باالخره اصرار بـر    
برسميت شناخـتـه شـدن اسـرائـيـل           

از جـانـب     "  دولـت يـهـودي     "بعنوان 
نيروي الفتح که هم اکنون اسرائيل 
را بــعــنــوان يــک کشــور و دولــت               
برسميت شناخته است، هـمـه ايـن        
سياستهـا زنـدگـي هـر روزه را بـه                
مردم فلسطين سياه و نا امن کرده 

در اجـراي ايـن سـيـاسـتـهـا،            .  است
حــمــاس نــيــز مــانــنــد جــمــهــوري            
اسالمي عمـال در خـدمـت دولـت           

. فاشيستي اسرائيل قرار ميگـيـرد  
حــمــاس نــيــز مــانــنــد جــمــهــوري            
اسالمي و دولت اسرائيل بـا طـرح     

دو قـطـب     .  دو دولت مخالف است
 -تروريسـتـي اسـرائـيـل و حـمـاس             

جــمــهــوري اســالمــي      -حـزب اهللا      
مکمل و توجيـه گـر سـيـاسـتـهـاي            

. ضد انسـانـي يـکـديـگـر هسـتـنـد               
دولــت فــاشــيــســتــي اســرائــيــل بــا          
دشمناني نظير حماس و جمـهـوري   

 *! اسالمي به دوست نيازي ندارد

 
  !دولت اسرائيل" احتمالی"جنايت 

  غزه جنگ
 است؟ یسياست چه ادامه
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حزب کمونـيـسـت کـارگـري حـزب           
حزب آمال و آرزوهـاي      .  شما است

انسـانـي مـيــلـيــونـهـا نـفــر، حــزب               
پرچمدار مبارزات کارگران، زنـان،  
دانشجويان و معترضين به اعـدام    

 .است و جنايات حکومت اسالمي
کانال جديـد صـداي اعـتـراض         
ميليونها زن به حجـاب اسـالمـي،      
صداي اعتراض ميليونهـا کـارگـر      
به بي حقوقي همه آحاد جامعه در 

و صداي جوانان مـعـتـرضـي      ايران 
است که شادي و رفـاه و آزادي را          

 .حق خود ميدانند
براي ادامه کاري کانال جـديـد     
و به منظور گسترش فعـالـيـتـهـاي      
حزب و کانال جديد، به کـمـک تـک      

هيچ کـمـکـي      .  تک شما نيازمنديم
کوچک نيست و هيچ کمکي بـيـش   

هـمـه شـمـا       .  از اندازه زياد نـيـسـت   
کساني کـه مـا را مـورد تشـويـق              
ــدن                   ــان از دي ــبــت ــل قــرار داده و ق
پيشرويهاي اين حزب و اين کـانـال   
به طپش در مي آيد، کمـک کـنـيـد       

هـزار دالر کـمـک        ۱۰۰تا حـداقـل     
مالي را تا آخر مـاه ژوئـيـه تـهـيـه           

دالر در طول هفته  ۶۰۷۳۰. کنيم
هـاي گـذشـتـه جـمـع آوري شـده و                  
اميدواريم به هـمـت شـمـا حـداقـل           

دالر ديگر نـيـز در طـول         ۳۹۲۷۰
روزهــاي بــاقــيــمــانــده از کــمــپــيــن         

 . تامين شود
ضــمــن قــدردانــي عــمــيــق از            
دوستاني که تاکـنـون کـمـک کـرده          
اند، کليه دوستداران حزب و کانال 
جــديــد و هــمــه مــردم شــريــف و                
آزاديخواه را بـه پـيـوسـتـن بـه ايـن              

 . کمپين فراميخوانيم
 :کمک هاي اين هفته

  يورو ۳۰  توفيق صالح
 از طرف محمد و عبداهللا فتحي

 دالر  ۵۰
 يورو ٣۰صالح از فنالند

 دوستداران حزب در سوئد
 کرون  ۱۰۰۰۰

 کرون۵۰۰دوست سيما
 کرون  ۵۰۰آذر مهر 

 پوند  ۷۰داود رفاهي 
 دالر ۱۰۰يدي محمودي
 دالر ۲۰فريدون فرهي

 دالر ۱۰۰۰ داود آرام
 دالر ۲۰۰ آرام آزاد

 دالر ۵۰ايرج رضائي
 دالر ۱۰۰محسن ابراهيمي

 ۱۰۰۰۰در استکهلم      جمع اوري
 کرون

 يورو ۶۰۰دوست تي وي . ه. م
 يورو  ۱۰علي از بايرن آلمان 

  دالر  ۳۰آلفونسو 
 دالر  ۴۰بانو مخبر 

 دالر  ۵۰سوسن احمدي 
 يورو  ۳۰سعيد اعتضادزاده 

مريـم صـادقـي و جـمـال خسـروي               
 يورو  ۱۰۰

 يورو  ۲۰۰دموکريتوس 
 يورو  ۵۰مسعود کريمي 

 
 دالر  ۶۲۸۰جمع                 

 

 دالر جمع آوری شده و حداقل ۶۰۷۳۰
 دالر ديگر الزم است ۳۹۲۷۰ 

 
 !ھيچ کمکی کوچک نيست و ھيچ کمکی بيش از اندازه زياد نيست

 
 : شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی

 

 : سوئد
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 

 :آلمان
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   5836575 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

 :کانادا
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 

 :ھلند
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 : 41581083 

checking (99) 
wire: ABA routing #026009593 

swift code # BOFAUS3N 
 

شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از ھر 
 : کشور ديگر
England 

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green   

Bank:   NatWest   
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345477981 

BIC: NWBK GB 2L 
 

ھر سوالی داريد ميتوانيد با آدرس و يا تلفن زير تماس 
  : بگيريد

 

 0046739868051: سيامک بھاری
markazi.wpi@gmail.com 

به منظور تامين هزينه هاي کانال 
جديـد و گسـتـرش فـعـالـيـت هـاي                 
حزب کمونيست کارگري کمپـيـنـي    
دو ماهه از اول مـاه جـون تـا آخـر             
جوالي اعالم ميکـنـيـم و از هـمـه            
دوستداران حزب و کانـال جـديـد و        
کـلـيـه آزاديـخـواهــان و مـخـالـفــان               
جمهوري اسالمي تقاضا ميکنـيـم   

 . در اين کمپين ما را ياري بدهند
نقش حزب کمونيست کارگـري  
و کانال جديد براي ميليون ها نـفـر   

در .  از مردم شـنـاخـتـه شـده اسـت            
  عرصه هـاي مـخـتـلـف مـبـارزه و               
هرجا ظلم و سرکوبي هسـت حـزب     
کمونيسـت کـارگـري هـم فـعـاالنـه               
حضور دارد و در صف اول مبـارزه  
عليه جمهـوري اسـالمـي و عـلـيـه             
بيحقوقي ها و مـحـرومـيـت هـاي            

مردم ايران بـه  .  مردم ايستاده است
حزب  کمـونـيـسـت کـارگـري نـيـاز             

مـبـرم دارنــد تـا صــفـوف خـود را                
متحدتر و مستحکم تر کنند و بـه  
کانال جديد نياز دارنـد تـا صـداي          
اعـتـراض خـود را هـر چـه رسـاتــر                 

کارگران و زنـان و      .  منعکس کنند
جوانان، زندانيان سياسي و خانواده 
هايشان، محکومـيـن بـه اعـدام و           
خـانـواده هـايشـان و در يـک کــالم                

ميليون مردم شريف و  ۷۰بيش از 
زحمتکش بـه ايـن حـزب و کـانـال                
نياز دارند تا روشن تر و اميدوارتر 
مبارزه براي احقاق حقـوق خـود را       

ما مصممـيـم کـه      .  گسترش بدهند
فعاليت هاي خود را گسترش دهيم 
و و به اين منظور به کـمـک مـالـي         

از شـمـا دعـوت        .   شما نيازمنديـم 
ميکنيم که فعاالنه در اين کمپـيـن   

 . شرکت کنيد
هر يک دالر کمک مـالـي شـمـا         
صرف مبارزه براي نجات انسانها، 

مــبــارزه بــراي کــنــار زدن بــخــتــک           
جمهوري اسالمي و صـرف تـالش         
براي  سازمان يـافـتـن مـردم بـراي            

. رهـائــي از ايــن جـهــنــم مــيــشــود            
بعنوان فعال ايـن کـمـپـيـن قـدم بـه              
ميدان بگذاريد و از همه دوستان و 
آشنايان و از همه انسانهاي شـريـف   
بخواهيد که به حـزب کـمـونـيـسـت         
کارگري و کانال جديد کمک مـالـي   

اميدواريم با مشارکت فعال . کنند
شما حداقل صد هـزار دالر در دو          
مــاه آيــنــده جــمــع آوري کــنــيــم و               

 . فعاليت هايمان را گسترش دهيم
کمک هاي خود را ميتوانيد از   
طريق از طريق حسـابـهـاي بـانـکـي         

اسامي و ميزان . زير پرداخت کنيد
کمک ها بطور علني اعالم خـواهـد   

 . گرديد
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ۱۳۹۳خرداد  ۸،  ۲۰۱۴مه  ۲۹

 !به کمک مالی شما نياز داريم
 ھزار دالر  ۱۰۰کمپين دوماھه برای تامين 
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 ٢٩طبق گزارشي که به حـزب رسـيـده اسـت، روز              
تعدادي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهـان در     تير

سه مـاه دسـتـمـزد خـود           اعتراض به پرداخت نشدن
در مقابل دفتر کانـون بـازنشـسـتـگـي در خـيـابـان                

بازنشستگـان  .  نشاط اين شهر دست به تجمع زدند
روز قبل از آن نـيـز مـقـابـل اسـتـانـداري دسـت بـه                     

مقامات کارخانه به بـهـانـه    .  تجمع اعتراضي زدند
خالي بودن صندوق بازنشستگي حقوق کارگران را 

کارگران اولتيماتوم داده اند که .  پرداخت نميکنند
اگر دستمزد معـوقـه آنـهـا را بـه مـوقـع پـرداخـت                    
نکنند دست به اعتراضات شديدتري خواهند زد و 

. از جمله گردنه ذوب آهن را مسدود خواهنـد کـرد    
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان بـارهـا بـراي        
دريافت بـمـوقـع حـقـوق خـود دسـت بـه تـجـمـع و                        
اعتراض زده اند و مديريت ذوب آهـن قـبـول کـرده         
بود که دوم هر ماه حقوق آنها را پرداخت کند امـا    
کـارگــران بــراي نــقــد کــردن حــقــوق خــود هــر بــار                   
مجبورند دست به اعتراض بزنند تا يک ماه حقوق 

 . ناچيزشان پراخت شود
 ۸۲۰۰۰طبق گزارشات دولتي در حال حاضر 

. بازنشسته ذوب آهن سه ماه حـقـوق طـلـب دارنـد           
حزب کمونيست کارگري بازنشستـگـان ذوب آهـن        
در سراسر کشور و خانواده هايشان را فراميخوانـد  
همراه بـا هـمـکـاران خـود در اصـفـهـان مـتـحـد و                        
يکپارچه براي پرداخت فوري و سر مـوعـد حـقـوق         
ها و همينطور ساير مطالبات برحق خود دست بـه  
اعتراض بزنند و با تجمع و جمع آوري طومار و بـا  
اطالع رساني به رسـانـه هـا و مـردم مـقـابـل ايـن                     

يــادآوري مــيــکــنــيــم کــه        .  اجــحــافــات بــايســتــنــد     
بازنشستگـان ذوب آهـن اصـفـهـان در تـجـمـعـات                    
سالهاي گذشته خود طي قطعـنـامـه اي عـالوه بـر            
خواست پرداخت بموقع حقوق ها خواهان افـزايـش     
فوري دستمزدها و طب و تحصيل رايگان در تمـام  

ماده  ۵سطوح تحصيلي شده بودند و در بيانيه اي 
اي خواست هاي خـود و کـل کـارگـران را مـطـرح                   

 . کردند
ــم طــبــق گــزارش ديــگــري           ــز ـ  ۴۳۵۰۰ي   ا ايـ

بازنشسته راه آهن نيـز چـهـار مـاه اسـت پـرداخـت                
هر کدام از بازنشستگان يک ميليون و   . نشده است

ــبــکــار اســت         توما ار   ز ه   ٦٠٠ ي مستمر .  ن طــل
ن ما زسا ف   طر از   ن  ن راه آه    ا ـم زا ـسن اـگـتـنشسزبا
. دشو ـــي   ت م ـــخ دار ـــپ ري   و ـــکش ـــي   گ ـــت ـــنشس زبا 

خت داپر ليت      مسئو ري کشوگي نشستزبان مازسا
و از آن     شته  ان گذ ن راه آهما زسا هده بر عرا ا ايـزـم
ت ــ خ دار ــ پ ر   ا ــ ر ب زيــ ز  يــ ن ن ن راه آه    ا ــ م زا ـس ف، ر ـط 
ري کشو گـي    نشست زبا ن ا ـم زا ـسـي رود و مـا نايـزـم

 .ند مي داخت داپرل مسئورا 
بازنشـسـتـگـان فـوالد و راه آهـن، بـازنشـسـتـگـان                      

 سراسر کشور 
بـمـوقـع پـرداخـت        .  حقوق هاي شما ناچيز است

براي تامين هـزيـنـه درمـان و تـحـصـيـل               .  نميشود
فـرزنـدانـتـان و سـايـر نــيـازهـاي حـيــاتـي خـود در                        

اما شما و اعضـاي خـانـواده هـايـتـان           . مضيقه ايد
وقـت آن اسـت کـه در            .  نيروي قدرتمندي هسـتـيـد   

تهران و اصفهان و ساير شهرها تالش براي مـتـحـد    
شدن و مبـارزات سـراسـري و مـتـحـد خـود را در                    
دستور بگذاريد و با خواست پرداخت فـوري کـلـيـه       

افزايش حقـوق، طـب و         دستمزدها و مزاياي خود،
تحصيل رايگان و ساير خواست هـاي خـود هـرچـه           

براي اين خـواسـت هـا      . قدرتمندتر به ميدان بيائيد
طومار امضا کنيد، دست به تجـمـعـات هـمـزمـان         
بزنيد، در ميان بازنشستگان سراسر کشور اطـالع    
رساني کنيد، رسانه ها و ساير مردم را خبر کـنـيـد    

 . و به هر شکل ممکن از زندگي خود دفاع کنيد
حزب کمونيست کارگـري و تـلـويـزيـون کـانـال              

 . با ما تماس بگيريد. جديد در کنار شما هستند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴جوالي  ۲۲، ۱۳۹۳تير  ۳۱

 
متن بيانيه کارگران بازنشسته 

 ذوب آھن اصفھان 
 

کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان صـنـعـت      
 فوالد ايران

 پيروزي تان مبارک باد. خسته نباشيد
به همت و تالش بيوقفه شما در طول اين چـنـد   
سال اکنون توانسته ايم بـخـشـي از مـطـالـبـات از                

اين جـز در سـايـه          .  دست رفته خود را بدست آوريم
اتحاد و همبستگي و تشکل کارگري امکان پـذيـر   

باشد در آينده بتوانيم با همت بلـنـد و     .  نبوده است
اتـحـاد شـمـا رنـجـبـران و زحـمـتـکـشـان بـه سـايــر                           

 : خواستهايمان که به شرح زير است برسيم
پرداخت حقـوقـهـاي مـاهـانـه و طـلـبـهـاي                   -۱

 معوقه در سرموعد
خدمات بهداشت و درمـان رايـگـان بـراي              -۲

همه اقشار،  بخصوص در ايام کهولت و پيري حـق  
 . مسلم ما است

تحصيل رايگان در همه سـطـوح از جـملـه             -۳
 در سطح دانشگاه

افزايش فوري دستمزدها و افزايش حـقـوق       -۴
 ساليانه باالتر از نرخ تورم سال

از همه بازنشستگان ذوب آهن ميخواهيـم    -۴
در مـحـل        ۱۲تـا     ۹که هفته اي دو روز از ساعت 

دفـتــر بــازنشــسـتــگـي تــجـمــع کــنــنـد تـا پــيـگــيــر                    
خواستهايشان بـاشـنـد و از تصـمـيـم گـيـري هـاي                    

 .مسئولين مطلع گردند
در پايان از همبستگي مردم شهـر اصـفـهـان و         
همه رسانه هايي که صداي ما را منعکس کردنـد،  

 .سپاسگزاريم
 

 بازنشستگان صنعت فوالد اصفهان  
 ١٣٩١ بيست و پنجم مهرماه 

  

  
 !بازنشستگان ذوب آھن اصفھان باز ھم دست به تجمع اعتراضی زدند

 

 بازنشسته صنايع فوالد و راه آھن  ۱۲۵۰۰۰فراخوان به 
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ژوئيـه را روز اعـتـراض           ۲۶ کمپين نجات ريحانه روز  
تـا کـنـون      .  جهاني براي آزادي ريحانه اعالم کرده اسـت 

از سراسر جهان تعدادي از دوسـتـداران ريـحـانـه اعـالم           
کرده اند که به ابتکارات و اقـدامـات خـيـابـانـي بـراي              

 . نجات ريحانه دست ميزنند
اين يک اقدام جهاني است و همه شما کسـانـي کـه      
براي نجات ريحانه تالش کرده ايد ميتـوانـيـد خـود را         
در اين حرکت ساده و انساني و مهم سـهـيـم و شـريـک            

 . کنيد
مـا  "  يک عکس از ريحانه جـبـاري بـا يـک شـعـار،            

را در دسـت      "  خواهان آزادي فـوري ريـحـانـه هسـتـيـم               
گرفته و در شهرها و  مـيـاديـن اصـلـي شـهـر مـحـل                      
سکونت خودتان، در مقابل ساختمانهاي مهم در شهر 
خودتان در مقابل رسانه ها و يا پارلمانها جمع شـويـد     
و توجه ها را به سرنوشت يک دختر جـوان و شـجـاع و          

عـکـسـي از ايـن حـرکـت             .   انسان دوست جلب کـنـيـد     
اين پيام هـمـبـسـتـگـي         .  بگيريد و براي ما ارسال کنيد

هـزاران نـفــر بـا ريــحـانـه جــبـاري اسـت ايـن حـرکــات                         
ابتکاري و گسترده و بين المللي ميتواند يکبار ديـگـر   
توجه ها را به سرنوشت هزاران محـکـوم بـه اعـدام در           

 .  ايران جلب کند
ما ميتوانيم از طـريـق اعـمـال فشـار بـيـشـتـر بـه                   

جمهوري اسالمي ايـران بـاعـث آزادي فـوري ريـحـانـه                
بايد در اين رو در رويـي بـا حـکـومـت اعـدام،                 . شويم

کاري کنيم درهاي  زندان شهرري به اندازه پهناي شانـه  
 . هاي ريحانه باز شود و ريحانه از اين جهنم آزاد شود

امروز ديگر ميليونها نفر مـيـدانـنـد کـه ريـحـانـه               
قرباني سيستم قضاوت در ايران، قرباني زن ستـيـزي و     

امروز همه مـيـدانـنـد     .  عقب ماندگي يک سيستم است
که ريحانه با يک واقعه ناخواسته وارد گـردبـادي شـده          

هفـت سـال     .   که زندگيش را کامال زير و رو کرده است
از زندگي يک جوان  شاداب و فعال  با ايده ها و افـکـار   
تازه و رو به پيش را در سياهچالهاي يک حکومت  بـه    

ريحانه تا سرحد مرگ شـکـنـجـه       .   جهنم تبديل کردند
شده و با وجود همه اين مصائب او سـرشـار از انـرژي            

ريحانه زنده مـانـد و از         .  است و به آينده لبخند ميزند
آزادي و انسانيت و حقوق همه هم بنديهاي خـود دفـاع     

 . ميکند
در اينجا نبرد سياهي وتـبـاهـي بـا  روشـنـايـي و                
آينده  را ميتوان ديد و ريـحـانـه شـايسـتـه بـيـشـتـريـن                    

 . حمايت ها است
تا کنون از سراسر جهان تعداد زيادي اعـالم کـرده       
اند که روز شنبه بـه اقـدامـات ابـتـکـاري در رسـانـدن                   
صداي اعتراض خود عليه حکم اعدام ريـحـانـه دسـت         

 ! همراه شويد دوستان. خواهند زد 
در همه جا با عکس ريحانه و شعـار آزادي فـوري       
ريحانه جمع شويد و سخـنـرانـي کـنـيـد بـا رسـانـه هـا                   
تماس بگيريد با دولتها و اعضـاي پـارلـمـانـهـا حـرف              

 . بزنيد و گزارش اين ابتکارات براي ما بفرستيد
 زنده باد جنبش عليه اعدام  
 کمپين نجات ريحانه جباري  

   ۲۰۱۴ ژوئيه  ۲۴ 

 

 

 !ما خواھان آزادی فوری ريحانه جباری ھستيم
 ماه ژوئيه برای آزادی ريحانه، يک تالش جمعی و بين المللی ۲۶روز شنبه 

او مـخـالـف      .  رژنگ داوودي يک زنداني سياسي استا
جمهوري اسالمي ا يران است، ايـن حـکـومـت را دون           
شان مردم ايران مـي دانـد، در هـمـه جـا از ضـرورت                     
اتحاد و مبارزه عليه اين حـکـومـت حـرف مـيـزنـد و                

. معتقد است اين حکومت قابل اصالح شـدن نـيـسـت      
او مانيفستي نوشته بـه نـام مـانـيـفـسـت سـکـوالر و                    
اکنون به اتهام توهين به رهبري و توهين به مقـدسـات   
در زندان است و بعد از ده سـال زنـدانـي کشـيـدن و در              

ارژنـگ  .  سالگي به اعدام مـحـکـوم مـيـشـود         ۶۲ سن 
يک زنداني سياسي اسـت و فـقـط بـه اتـهـام تـفـکـر و                      

عقيده و اعتراض عليه اين حکومت ضـد انسـانـي بـه         
به حکم اعدام ارژنگ داوودي   .  اعدام محکوم ميشود

 ! بايد اعتراض کنيم 
جمهوري اسالمي ايران، او را به مجاهـديـن خـلـق       
نسبت داده ولـي هـر کـس کـه او را از نـزديـک ديـده                          
ميداند ارژنگ براي يک آينده بدون دخالت مـذهـب در     
حکومت مبارزه ميکند و حتي مانيفستي که بـاعـث   
محکوميت او به ده سال زندان شده به اسم مانيـفـسـت    

او خود بعد از شنيـدن حـکـم اعـدام بـه            . سکوالر است
اتهام حمايت و هواداري از مجاهدين خلـق گـفـت، بـه         

 . اين سازمان هيچ نزديکي سياسي ندارد
او را بارها شکنجه کرده به سلول انفرادي انداخـتـه   
و سعي در شکستن روحيه مـقـاومـت و امـيـد او بـه                 

سـالـه بـه         ۶۲ با محکوم کردن اين معلـم    .  آينده دارند
واهـد نشـان     خـ اعدام حکومت داعشيان در ايـران مـيـ         

او .  دهد سبعيت و وحشـيـگـري اش حـد ومـرز نـدارد              
سالها  در زندان بندر عباس در تبعيد بود سالها تنـهـا   
در يک سلول بسر ميبرد و هيچ ارتباطي بـا زنـدانـيـان         
ديگر نداشت و به مامورين محافظ او گـفـتـه بـودنـد            

اين معلم زنداني ده سـال تـمـام        . کسي با او حرفي نزند
فاقد دريچه، پنجره و تهويه مطبـوع بـود و        يدر سلول

.  همچنين از امکان هواخوري نـيـز مـحـروم شـده بـود            
هدف بازجويان جنايتکار وزارت اطالعـات از اعـمـال        

هـاي روانـي، در هـم             اينگونه شرايط سخت و شکنجـه 
ارژنگ فقط اجازه داشت در   .   شکستن روحيه او است

هفته چند دقيقه با همسر و افـراد خـانـواده اش حـرف           
اکنون او در رجايـي شـهـر کـرج اسـت و دو روز                  .  بزند

پيش به او گفتند که بعـد از ده سـال زنـدان بـه اعـدام                  
 . محکوم شده است

کميته بين المللي عليه اعدام حکـم اعـدام فـعـال          
سياسي ارژنگ داوودي را بشدت محـکـوم کـرده و از          
همگان دعوت ميکند بر عليه اين حکم ضد انسـانـي     

. و وحشيانه جمهوري نکبت اسالمي به ميدان بيايـنـد  
مـا بــايـد ارژنـگ داوودي را ازاعــدام نـجــات داده و                      

 . خواهان آزادي فوري او شويم
 کميته بين المللي عليه اعدام

  ۲۰۱۴ ژوئيه  ۲۴ 
http://notonemoreexecution.org/ 

 

 
 !لکه ننگ ديگری بر پيکر رژيم انسان کش اسالمی

 محکوميت به اعدام يک فعال سياسی بعد از ده سال زندان 
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مـاه     ۲٣روز چهارشنبه اين هفته   
ژوئيه برابر با اول مـردادمـاه قـرار      
بود جلسه دادگاه زانيار و لـقـمـان        

يـکـروز قـبـل       .  مرادي برگزار شـود 
ظاهرا به آنها خـبـر داده بـودنـد و           
اين دو زنداني محـکـوم بـه اعـدام         
روز چهارشنـبـه بـه مـحـل دادگـاه             

ظهـر روز     ۱۲ساعت . اعزام شدند
چهارشنبه زانيار ولقمان به شـعـبـه    

دادگاه کيـفـري اسـتـان تـهـران            ۷۴
در آنـجـا ظـاهـرا         .  منتقل شـدنـد       

بدليل نقض مدارک به آنهـا گـفـتـه       
شـده اسـت کـه دادگـاه در اولــيــن                
فرصـت بـعـد از تـکـمـيـل مـدارک                 

 . برگزار ميشود
قـاضـي عـبــدالـلــهـي مسـئــول            
رسيدگي به پـرونـده اي جـنـجـالـي           
است که با اعتراض بـيـن الـمـلـلـي         

بسـيـاري روبـرو شـده و در داخــل               
ايــران و د رکــردســتــان نــيــز ايــن               
پرونده توجه و حساسيت فـراوانـي     

 . را بر انگيخته است
ايــن بــار صــالــح نــيــکــبــخــت           
وکـالــت دو زنـدانــي مـحــکـوم بــه              

 . اعدام را به عهده دارد
زانيار و لقمـان مـرادي بـارهـا         
اعالم کـرده انـد کـه زيـر فشـار و                  

 . شکنجه وادار به اعتراف شده اند
کميته بين المللي عليه اعـدام  
خواهان لـغـو فـوري حـکـم اعـدام                
عــلــيــه ايــن دو زنــدانــي ســيــاســي           

 . است
 کميته بين المللي عليه اعدام 

  ۲۰۱۴ژوئيه  ۲۵

عروج انقالباتي شد که در صورت 
پيروزي به طور قـطـع جـغـرافـيـاي           
سياسي جهان را تمـامـا زيـر و رو          

  !ميکردند
تصادفي نيست که اين تـحـرک   

جـايـي کـه در آن بـراي               -از ايران   
اولين بار در جهان معاصر جنبش 
اسالمي را به مـقـام دولـت ارتـقـا            

آغاز شد؛ جايي که پـيـش     –دادند 
از همه مصاف با اسـالم سـيـاسـي         
در حاکميت را آغاز کرد و جـايـي       
که به نظر ميرسد افتخار تشـيـيـع      
جنازه توحش اسالمي هم نصيبش 

  !خواهد شد
باز هم تصادفي نيست کـه در      
نوار غزه، مـنـطـقـه تـحـت کـنـتـرل              

مانيفـسـت جـوانـان غـزه          " حماس، 
بــا "  بـراي تــغـيــيــر وضـع مــوجـود           

بياني شورانگيز همه دار و دسـتـه     
ها و همه قطبهاي غربي و شـرقـي     
ــن                   ــا اي ــيــاي وحشــي را ب ايــن دن

  :کلمات مورد خطاب قرار داد

گند بزند .  گند بزند حماس را"
. گند بـزنـد الـفـتـح را           . اسرائيل را

گـنـد   .  گند بزند سـازمـان مـلـل را        
بزند آژانس امداد و کـار سـازمـان      
ملل براي پناهندگان فـلـسـطـيـنـي       

(UNRWA) گــنــد بــزنــد    .  را
مــا جــوانــان غــزه از        !  آمـريــکــا را   

اسرائيل، حماس، اشـغـال، تـجـاوز       
به حقوق بشر و بي تفاوتي جامعه 
بين الملـلـي حـالـمـان بـه هـم مـي                 

 "!خورد
امـا آن اتــفــاقــي کــه در راس             
جهان متمدن، در راس نيروي سوم 
درخشيد انقالبات تونـس و مصـر       

انــقــالبــاتــي کــه در مــقــابــل         .  بــود
دمکراسي قومي و مذهبي غـرب  
و در مـقــابـل جـنــبـش اسـالمــي،               

ــار      ــرامــت            " شــع ــان، آزادي و ک ن
سر دادند؛ انقـالبـاتـي کـه       "  انساني

با اين شعار به هردو کـمـپ جـهـان       
بعد از جنگ سرد، هر دو کـمـپـي        
که نان و آزادي و کرامـت انسـانـي      

را لــگــدمــال کــرده بــودنــد نــه                    
گـــفـــتـــنـــد؛انـــقـــالبـــاتـــي کـــه بـــه           
ماليخولياي خامنه اي در رابـطـه       
با بيداري اسالمـي تـف کـردنـد و           
اعالم کـردنـد از هـمـان جـوانـانـي                

 ۸۸درس گرفته انـد کـه در سـال              
خامنه اي و حکومت اسـالمـي را     

  !به مصاف کشيده بودند
و همه شاهد بوديم که چگـونـه   
دامنه تحرک سياسـي ايـن نـيـروي         
سوم در منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا فورا به خود غرب گستـرش  

 ۹۹پيدا کرد و در قالـب جـنـبـش         
درصديها و اشـغـال وال اسـتـريـت            

حاکميت اقليت يک درصـدي    ... و 
صاحب سرمايه در خـود غـرب را       

 !به چالش کشيد
انقالبات مـنـطـقـه، عـلـيـرغـم             
شـورانــگـيــز بــودنشــان، عــلـيــرغــم         
آرمانها و آرزوهـاي انسـانـيـشـان،          
اگر چه بر رونـد قـهـقـراي جـهـانـي              
ترمز گذاشتند اما نتوانستند هـر    
چــهـــار چــرخـــش را از حـــرکـــت                
بازدارند؛ اگر چـه تـوانسـتـنـد يـک             
گسست سياسي جدي در اين رونـد  
رو بــه عــقــب بــوجــود آورنــد امــا             
نتوانستند به طور کامـل آن را از        
هم بگلسند؛ و باالخره اگر چـه بـه       
همه وجـوه بـربـريـت حـاکـم اعـالن              
جـنــگ کــردنــد امــا نــتــوانســتــنــد          

  !تماما پيروز شوند
بـررسـي ســرنـوشـت انـقـالبــات           

مستلزم بحثي مستقل اسـت امـا       
آينده بشريت در گرو اين اسـت کـه     
همان نيروهايـي کـه بـا انـقـالبـات             

در منطقه جهان را شگفت  ۲۰۱۱
زده کــردنــد، هــمــه آن نــيــروهــاي             
ــيــروهــاي              ــه آن ن آزاديــخــواه، هــم
برابري خواه، همه آن مـبـارزان راه       

تـا  "  نان، آزادي، کرامـت انسـانـي     " 
چـه حـد بـتـوانـنـد بـه عـنـوان يـک                     
نيروي سياسي سوم متشکل شوند 
ــري از                      ــي ــا درس گ ــار ب ــن ب و اي
انقالبـاتشـان بـه مصـاف بـربـريـت              

 .*حاکم بروند
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 رضا شهابي موقتا به اعتصاب غذايش خاتمه داد، او بايد فورا از زندان آزاد شود 
بنا بر خبر منتشر شده از سوي هيات موسس سنديکاي نقاشـان اسـتـان الـبـرز امـروز             

تير ماه  رضا شهابي از رهبران شناخته شده کارگري و عضـو هـيـات مـديـره             ٢٩ يکشنبه 
سنديکاي واحد پس از مذاکراتي با خدابخشي معاون زندان در بيمارستان خميني مـوقـتـا      

در اين گفتگو توافق بر اين شده است کـه رضـا بـمـدت         .  به اعتصاب غذاي خود خاتمه داد
سه روز موقتا  به اعتصاب غذاي خود خاتمه دهد و خدابخشي در مدت سـه روز مـراحـل        

 . قانوني براي دادن مرخصي استعالجي کامل را انجام بدهد
پايان دادن به اعتصاب غذا و ادامه کارزار در حمايت از خواستـهـاي رضـا شـهـابـي و             
همه زندانيان سياسي در بند، خواست ما و خواست همبنـدانـش و بسـيـاري از انسـانـهـاي                
آزاديخواهي بود که خطاب به او نامه دادند و از مبارزاتش حمايت کردند و بـر کـمـپـيـنـي             

خوشحاليم که امروز بخشـي از خـواسـتـهـاي رضـا             .  وسيع در حمايت از او تاکيد گذاشتند
 . شهابي پاسخ گرفته است

تير ماه بدنبال اعتراضي جانانه عليه فشارهاي رژيم اسـالمـي در        ٢١ رضا شهابي در 
زندان و محروميتش از درمان و نيز بدنبال کارزاري جهاني، به بيمارسـتـان امـام خـمـيـنـي            

اما مقامات قضايي اسالمي در بيمارستان نيز رضا را با دستبند بـه تـخـت        .  انتقال يافت
از همين رو رضـا بـه         .  زنجير کردند و حتي به او اجازه مالقات به خانواده اش را  نميدادند

اعتصابش ادامه داد و اعالم داشت که تا وقتـي بـه خـواسـتـهـايـش پـاسـخ داده نشـود بـه                        
تا اينکه مقامات زندان دستبند را از دسـتـان او     .   اعتصاب غذاي خود خاتمه نخواهد داد

امـا رضـا هـمـچـنـان بـه              .  باز کردند و به او اجازه مالقات با خانواده و دوستانش را دادنـد   
اعتراضش ادامه داد و خواستار پاسخگويي صريح مقامات زندان بـه خـواسـتـهـاي فـوري           

تيـر مـاه      ٢٩ در نتيجه مقامات زندان ناگزير به نشست با او شدند و بنا بر توافق .  اش بود

رضا شهابي با آنان تصميم بر اين شد که او  در قبال وثيقه به مرخصي استـعـالجـي کـامـل        
در خانه بدون هيچ گونه محدوديتي از طرف زندان تا مداواي کامل، اعزام  شود و پـس از      

بدين ترتيب رضا شهابي پـس از مـبـارزه        .  اتمام مداوا با تشخيص پزشک به زندان بازگردد
 .اي جانانه بر سر حق و حقوقش، در اين روز موقتا به اعتصاب غذاي خود خاتمه داد

امـا  .  پزشکان معالج رضا گفته اند که او بايد زير عمل جراحي ديسک کمر قرار گـيـرد   
وضعيت جسماني اش براي اين عمل آماده نيست و در صـورت انـجـام عـمـل جـراحـي در                

رضا شهابي در زندانهاي رژيـم اسـالمـي        .  وضعيت کنوني، خطر مرگ او را تهديد ميکند
جمهوري اسالمي در قـبـال جـان      .  چنين وضعيتي پيدا کرده و به مرز فلج شدن رسيده است

 .  رضا شهابي بايد فورا آزاد شود. او و وضعيت جسماني وخيم او مسئول است
اينکه امروز مقامات جمهوري اسالمي زير فشار اعتراضات رضا شهابي و کـارزاري      
جهاني به قبول بخشي از خواستهاي رضا تن داده انـد،  يـک مـوفـقـيـت بـراي او و بـطـور                        
واقعي براي همه زندانيان سياسي در بند است که محروميت از درمان بخشي از شـکـنـجـه     

اين موفقيتي است که نتيجه پـنـجـاه و يـک روز           .  هاي رژيم اسالمي در قبال جان آنان است
. مبارزه رضا شهابي و کارزاري جهاني در حمايت از او و کارگـران زنـدانـي در ايـران اسـت             

کـارزاري کـه در       .  کارزاري که يکسر آن سنندج و سر ديگرش در اقصاء نـقـاط جـهـان بـود           
زندان و در بيرون از زندان جريان داشت و طومار ها جمع شد و تشکلهاي مختلف کـارگـري   

اين کارزار تـا آزادي بـدون قـيـد و شـرط                  .  با بيانيه هايشان آنرا حمايت و پشتيباني کردند
 .رضا شهابي بايد ادامه يابد

بعالوه بهنام ابراهيم زاده يکي ديگر از رهبران کارگري دربند در موقـعـيـت اضـطـراري        
اوين زير فشار بازجويـي قـرار داشـتـه و هـمـراه بـا وي                     ٢٠٩ او همچنان در بند .  قرار دارد

ساله او نيما که به بيمارستان خطرناک سرطان مبتالست، زيـر فشـار        ١٥ همسرش و فرزند 
 . و اذيب و آزار قرار دارند

کمپين براي آزادي کارگران زنداني در رابطه با وضعيت کارگران زنداني رضا شـهـابـي،      
بهنام ابراهيم زاده و شاهرخ زماني سه چهره دفاع از آزاديخواهي و انسانيـت در زنـدانـهـاي         

مـاه     ٢ مرداد  برابـر بـا           ١١ رژيم اسالمي، کمپيني را به پيش ميبرد و در اين راستا روز 
 .را روز جهاني حمايت از اين کارگران و تمامي کارگران زنداني اعالم ميکند اوت

اجراي کـامـل خـواسـتـهـاي فـوري رضـا شـهـابـي و                      :  خواستهاي فوري ما  عبارتند از
توافقات انجام شده با او، مرخصي بهنام ابراهيـم زاده از زنـدان و اخـتـصـاص امـکـانـات                     
درماني فوري به وي که زير شکنجه هاي رژيم اسالمي به بيماريهاي بسياري مـبـتـال شـده       

 . است
رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زماني و هـمـه کـارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان                  

 .بهنام بايد کنار فرزند بيمارش باشد. سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند
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