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 2  ۱۳۹۳بهمن   ۱۰ انترناسيونال 

يک کارگر زن يوناني در مصاحـبـه   
: بـا يـکـي از خـبـرگـزاريـهـا گـفــت                 

 ۴۵خجالت ميکشم بگويم، من   " 
سال عمر کرده ام ولي نمي دانستم 

امـا حـاال     .  چپ و راست يعني چـه 
با آمدن سريزا فهميدم که من چپ 

 ." به آنها راي ميدهم. هستم
اين اظهارات جوهر واقـعـه را       

. ساده و صميمانه بـيـان مـيـکـنـد          
مستقل از اينکه سريـزا در آيـنـده        
قادر به چه تـغـيـيـراتـي در يـونـان              
بشـود، تــا هــمـيــنـجــا، بــه قــدرت             
رسيدن يک حزب چپ راديـکـال بـا        
شعار نه بـه ريـاضـت اقـتـصـادي،             
معادالت سياسـي و طـبـقـاتـي را            

. دستکم در اروپا تغيير داده اسـت 
مــردمــي کــه زيــر فشــار بــحــران              
اقتصادي و سياست هاي رياضتي 
بورژوازي روز به روز مقروض تر و 
بي آينده تر و کالفه تر مـيـشـونـد،     
اکنون با قدرت گيري سريزا الاقـل  

. قدري احساس قـدرت مـيـکـنـنـد        
اين حس پيروزي و اميد فـقـط بـه        
مردم يونان که بحق شايسته آنند، 

بسرعت اينـتـرنـت    .  محدود نيست
در سراسر اروپا منتشر شده اسـت    
و بســيــاري از مــفــســريــن خــود                
بوژوازي اظهار نگراني مـيـکـنـنـد      

در "  احــزاب ضــد ريــاضــتــي       " کــه   
نقاط ديگر اروپا پر و بال خواهنـد  

اين البته فقط گوشه اي از   .  گرفت
قطب بندي هاي سيـاسـي جـديـدي       
است که احـتـمـاال شـکـل خـواهـد              

 .گرفت
طبعا کـوتـه بـيـنـي اسـت اگـر              
ــان را                    ــونـ ــپ در يـ ــروزي چـ ــيـ پـ

. موضوعي صرفا اروپايي بـدانـيـم   
صرف نظر اينکه اروپا در مـحـور       
تحـوالت جـهـان قـرار دارد و هـر                
تغيير مهمي در آنجا ميتوانـد بـر     
سرنوشت جهان تاثير بـگـذارد، تـا      
همينجا  نيز نفس پيـروزي سـريـزا      
بطور مستقيـم در جـاهـاي ديـگـر            
تاثير گذاشته اسـت و دسـتـکـم از           
سوي فعالين و بدنه جريانات چـپ    
و راديکال در دنـيـا بـا اسـتـقـبـال                

ميتـوان انـتـظـار       .  روبرو شده است
داشت که پيـروزي چـپ در يـونـان           
حــتــي مشــوقــي بــراي تــحــرک و              
تـعـرض چــپ و کـارگــر در سـطــح               

خصـوصـا اگـر تـوجـه          . جهان باشد
ــزا و                     ــم  کــه ســري ــاشــي ــه ب داشــت
پيروزيش رعدي در آسمان بـي ابـر     

پشت سر اين جـريـان تـنـهـا          .  نبود
مبارزات قهـرمـانـانـه چـنـد سـالـه             
اخير کارگران و مردم يـونـان قـرار        

بلکه اين پـيـروزي چـپ در          .  ندارد
واقع نتيجه پا بـه مـيـدان گـذاردن         
توده وسيع مردم در سياست اسـت  
کــه بــر مــتــن بــحــران اقــتــصــادي            

طي چند سال اخير جـهـان      ۲۰۰۷
از ايـران و      .  شـاهـد آن بـوده اسـت          

تونس و مصر و سوريه گـرفـتـه تـا       
اسرائيل و تـرکـيـه و اسـپـانـيـا تـا                 
انگـلـيـس و آمـريـکـا و بـرزيـل و                   
ونزوئال و غـيـره، از بـهـار عـربـي                 
گرفته تا جنبـش اشـغـال و ديـگـر            
جنبش هاي سياسي و اجـتـمـاعـي       

در واقـع سـريـزا و          .  سالهاي اخـيـر  
پـيــروزي اش مــاحصــل تـغــيــيــري          
است که قبال و بويژه بواسطه سـال    

در تـوازن قـواي          ۲۰۱۱انقـالبـي     
طبقاتي و سياسي در سطح جـهـان   

بر همين مـتـن   .  صورت گرفته بود
است که پيروزي چپ راديـکـال در       
يونان به نوبه خود ميتواند بر کـل    
مـوازنـه سـيـاسـي و طـبـقـاتـي در                  

 .سطح اروپا و جهان تاثير بگذارد
براي اولين بار بعد از دهـه هـا     
در جــايــي از دنــيــاي پــيــشــرفــتــه             
سرمايه داري چپ راديکال بـه يـک     
جــريــان تــوده اي تــبــديــل شــده و              
توانسته قدرت را بدست بگيـرد و    

و نکته مـهـم     .  دولت تشکيل دهد
اين است که اين همه را اساسـا بـه     
اين خاطر توانسته انجام دهـد کـه       
شفاف و روشن در بـرابـر سـيـاسـت        
اصلي و جـاري بـوژوازي جـهـانـي            
يعـنـي سـيـاسـت هـاي اقـتـصـادي                
نئوليبرالي و مشـخـصـا ريـاضـت            

چه بخـواهـيـم    .  کشي ايستاده است
و چه نخواهيم و مستقل از اينـکـه   

در سر رهبران سريزا چه مـيـگـذرد    
اين يـک گـرهـگـاه بسـيـار مـهـم و                 
مشخص مبارزه طبقاتي جـهـانـي      

نه فقط کـارگـر و سـرمـايـه            .  است
دار در يونان که در آلمان و ايران و 
آمريکا و در جاهاي ديـگـر، و نـه          
فقط اين دو طبقه اصـلـي جـوامـع       
حاضر بلکه به تبع آنها تمام بخش 
هــاي جــمــعــيــت بــه ايــن دعــواي              
اساسي حساسند و سرنوشتشان به 

گويـي اکـنـون      .  آن گره خورده است
کل جهان سـرمـايـه داري بـا هـمـه             
جدال هاي طبقاتي و تناقضـات و    
گروهبندي هاي گوناگونـش نـفـس      
در سينه حبس کرده است تا ببيند 
نتيجـه ايـن جـدال مـعـيـن بـر سـر                   
ــه              ــصــادي چ ريــاضــت کشــي اقــت

چرا که تعيين تکليف آن   .  ميشود
در يونان ميتواند الگو و نمونه بـه  

ميـتـوانـد مسـيـر        .  کل جهان بدهد
حرکت اقتصاد و سياست جهان را   

 .به اين يا آن سو تغيير دهد
اما نتيجه واقعا چه ميـشـود؟   
اگر اتفاقات غير قابل پيش بيـنـي   
رخ ندهد، نـتـيـجـه طـبـعـا بسـيـار                
بستگي به اين دارد که سـريـزا در       
ــه               ــتــصــادي چ قــبــال ريــاضــت اق

. ســيــاســتــي را دنــبــال مــيــکــنــد           
سياسـتـي کـارگـري يـا سـيـاسـتـي                

 .  بورژوايي
بايد توجه کرد که اکنون فقـط  
کارگران و توده هاي عظيم جامعه 
کـه نــفــعـي در اســتــثـمــار نــدارنــد              
نــيــســتــنــد کــه از ســيــاســت هــاي            
نئوليبرالي و رياضت اقتصادي به 

گـذشـتـه از بـخـش          .  فغان آمده اند
هايي از سرمايـه داران کـه تـحـت           
فشار رقابت هاي شديد و حذف از   
بازار قرار دارند، حتي جناح هـا و    
ــلـــفـــتـــي در              مـــحـــافـــل گـــردن کـ
بورژوازي، کساني در حـد اوبـامـا        
رئيس جمهوري آمريکا و يا مديـر  
کل بـانـک جـهـانـي و بسـيـاري از                  
ميلـيـونـرهـا و اتـاق هـاي فـکـري                 
سرمايه داري نيز از مخاطره آميز 
بودن سياسـت هـاي نـئـولـيـبـرالـي             

سـخــن مــيــگــويـنــد و در بــاره آن               
ايـنـهـا حـتـي راه          .  هشدار ميدهند

حل هاي معيـن و مـلـمـوسـي هـم             
ــري     " بــراي     ــابــراب ــعــديــل ن ــه "  ت ارائ

از جــملــه در کــتــاب          .  مــيــدهــنــد 
پرفروش توماس پيـکـتـي راه حـل         
هـاي مشــخــصــي نـظــيــر افــزايــش           
ماليات بر ثـروت و غـيـره رديـف             
شده که سابقا يعني در دوره بـعـد         

در آمريـکـا    ۱۹۲۹از بحران کبير 
و بعـد از جـنـگ جـهـانـي دوم در                 
اروپا بعضا به اجرا درآمده و پـايـه   
دولت رفاه و سوسيـال دمـکـراسـي       

اما بخش هاي اصـلـي     .  بوده است
و هـژمـونـيـک بـورژوازي مـتـوجــه              
هستند که اکنون دوره بازگشت به 
ســيــاســت هــاي دولــت رفــاهــي و            
سوسيال دمکراتيک بعد از جـنـگ   

چرا که اينرا مـي فـهـمـنـد          . نيست
کــه در آن دوره آن ســيــاســت هــا                
سودآوري سرمايه را بـهـتـر از هـر           
سياست ديگر تـامـيـن مـيـکـرد و           

بعد از جـنـگ   . اکنون چنين نيست
ــخــش اعــظــم               ــودي ب ــاب ــيــل ن ــدل ب
نيروهاي مولده ترکيـب ارگـانـيـک       
سرمايه پايين بود و اتـفـاقـا طـرح       
هايي مثل طرح مارشـال و غـيـره        
بخوبـي رشـد و طـبـعـا سـودآوري               

امـا  .  سرمايه را تـامـيـن مـيـکـرد        
اکنون ترکيب ارگـانـيـک سـرمـايـه           
بسيار باالست و شـرايـطـي شـبـيـه           

در .  آستانه جنگ جهاني اول دارد  
ايــن شــرايــط مــنــطــق ســودآوري            
سرمايه حکـم مـيـکـنـد کـه سـهـم               
کارگران را هرچه کمـتـر کـنـنـد تـا           

 . نرخ سود سرمايه افت نکند
امـا از ســوي ديـگـر ايـن يــک               
واقعيت اسـت کـه سـيـاسـت هـاي               

و با  ۸۰نئوليبرالي نيز که از دهه 
ســقــوط دولــت رفــاه ســود آوري              
سرمايه را تامين کرده است ديگر 
جواب نمي دهد و بـقـول يـکـي از           

سـرمـايـه داري      " همين آقـايـان بـه          
تـبـديـل شـده       "  عليه سرمايه داري  

در واقع موقـعـيـت کـنـونـي         .  است
بورژوازي يک موقعيـت بـن بسـت        

. در سياست هاي اقتـصـادي اسـت     
نه سياست هاي نئوليـبـرالـي و نـه         
ــاهــي                ــت رف ــاســت هــاي دول ســي

امـا  .  هيچکدام جواب نـمـي دهـد       
ايــن مــانــع از آن نــمــي شــود کــه                
دعــواي ايــن دو راه حــل چــپ و                 

يــعــنــي دولــت    ( راســت بــورژوازي     
در )  رفاهي در برابر نئو لـيـبـرالـي      

تـرديـد   .  سطح سياسي باال نگـيـرد  
ــروزي چــپ                  ــي ــد کــرد کــه پ ــاي ــب ن
راديکال در يـونـان بـه ايـن جـنـاح               
چــپ بــورژوازي بــنــوعــي پــروبــال          
خواهد داد و آنرا تـقـويـت خـواهـد          

سـوال ايـن اسـت کـه سـريـزا               .  کرد
چقدر خـود را شـريـک ايـن تـوهـم                  
سوسيال دمکراتيک و جـنـاح چـپ      
بورژوازي خواهد کرد و سـرنـوشـت    
خود را تمامـا بـه آن گـره خـواهـد              

 زد؟
ــورژوازي و                ــق حــفــظ ب ــا اف ب
سرمايه داري کسي نمي تـوانـد بـا      
رياضت کشي اقتصـادي دوره مـا       
بـطــور جــدي مــقــابلــه کــنــد و در              
بهترين حالت قرباني همـان تـوهـم      

. سوسيال دمکراتيک خـواهـد شـد       
در عين حال بـراي پـايـان دادن بـه           
سياست رياضت کشي نـمـي تـوان        
مــنــتــظــر خــلــع يــد بــالواســطــه از            
ســـرمــــايـــه داري و بـــرقــــراري                
سوسياليسم، باقي مـانـد هـرچـنـد        
که بايد به آن جهت حرکـت کـرد و       

آن    صريح و آشکار شرايط را بـراي 
ايـنـجـاسـت کـه رکـن           .  فراهم کـرد   

اصـلـي سـيــاسـت کـارگــري عـلـيــه              
رياضت اقتصادي را بـايـد مـورد          
توجه قرار داد و همان چيزي اسـت  

. که سريزا را تا اينجا آورده اسـت     
ــودن مــردم                يــعــنــي در مــيــدان ب
درصحنه سيـاسـت و دخـالـتـگـري           

مــذاکــره و گــفــتــگــو در          .  دائــمــي
داالنها و مراکز قدرت، چانـه زدن    
و ديپلماسي و غيره البتـه نـاگـزيـر       
اســت امــا ســريــزا بــايــد بــتــوانــد             
ــمــا در                 کــارگــران و مــردم را دائ

بايد بتـوانـد نـه      .  صحنه نگاه دارد

 
 آغاز بھار سوسياليستی؟: پیروزی چپ در يونان

 مصطفي صابر  

 ۴ صفحه  



 3 ۵۹۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

هـفـتـه گـذشـتـه           : انتـرنـاسـيـونـال     
اطالعيه بـرگـزاري اولـيـن جـلـسـه              
شبکه همبستگي کارگري منتشـر  

لطفا براي خوانندگاني که در   . شد
مـورد ايــن شــبــکـه نــمـي دانــنــد،             

 . معرفي مختصري بگوئيد
تشـکـيـل ايـن         : شهال دانشفر 

شبکه در کنفـرانسـي کـه درشـشـم           
سپتامبرگذشته در اسـتـکـهـلـم در        
سـوئـد تـحـت عـنـوان کـارگـران و                 
انقالب در خـاورمـيـانـه  و شـمـال             
آفـريـقــا بـرگــزار شـده بـود، اعــالم              

در اين کنفرانس دوستانـي  .  گرديد
از مصر، تـونـس و عـراق شـرکـت            

بـــوجـــود آوردن يـــک         .  داشـــتـــنـــد 
همبـسـتـگـي کـارگـري بـا طـرحـي                
سازمانـيـافـتـه و نـقـشـه مـنـد در                  
کشـورهـاي خـاورمـيــانـه و شـمــال             
آفــريــقــا يــک مــوضــوع کــار ايــن              

ما در آن کنفرانس .  کنفرانس بود 
بـا اشــاره بــه تـحــوالت جــديـد در               
خاورميانه و شمال آفريقـا بـدنـبـال       
انقالبات مصر و تـونـس و ضـربـه         
خــوردن جـــريــانـــات ارتــجـــاعـــي           
اسالمي چون اخوان المسلميـن در    
مصر و الـنـهـضـه در تـونـس، کـه              
خـود ضــربــه اي جــدي بـر پــيــکــر               
اسالمي سياسي اسـت، و نـيـز بـا           
اشــاره بــر جــلــو آمــدن جــريــانــات            
ارتجاعي اي چون داعش در عـراق  
و سوريه که نشانگر اوج انـحـطـاط    
ســرمــايــه داري امــروز اســت، بــر           
ضرورت فوري و سياسي تشـکـيـل    
يک همبستگي مبارزاتي کارگـري  

در .  در اين منطقه تاکيد گذاشتيم
جريان اين مباحثات از اينکه ايـن    
ــدهــاي ســيــاســي               ــيــون شــرايــط  پ
عميـقـتـري بـيـن مـبـارزات مـردم               
ايران و  مصر و تونـس و عـراق و         
کشورهاي کل منطقه خاورمـيـانـه    
و شمال آفريقا ايجـاد کـرده اسـت،        

و نـتـيـجـه ايـن          .  صحبـت کـرديـم        
مباحث اعالم شبکه همـبـسـتـگـي      
کارگري خاورميانه و شمال آفريقـا  

 .بود
همانجا پالتفرم اين شبکه نيـز  

در ايـن سـنـد        .  به تصـويـب رسـيـد      
انــعــکــاس اعــتــراضــات کــارگــري        
درسـطــح خـاورمــيــانــه و رســانــدن          
صداي اعتراض آنان به گوش همـه  
جهان، دفاع از کارگران زنـدانـي و       
تالش براي آزادي آنان بعنـوان يـک     
وجه مهم همبستگي کـارگـري در       
اين منطقه، دفاع فعـاالنـه از حـق        
بي قيد و شـرط تشـکـل، تـجـمـع،           
اعتصاب و آزادي بيان و عقيده به 
عنوان محورهـاي مـهـم کـار ايـن            
شبکه مورد تـاکـيـد قـرار گـرفـتـه            

همچنين ضـمـن تـاکـيـد بـر           .  است
همسرنوشتي کارگـران در سـراسـر        
جهان، حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي از               
مبارزات کـارگـري در هـر گـوشـه            
جهان محور مهم ديـگـر کـار ايـن         

 . شبکه تعريف شد
در راستاي همين تصـمـيـم در        

ــيــامــي در       آن کــنــفــرانــس        طــي پ
همبستگي با مردم عـراق انـزجـار      
ــان                 ــريـ ــات جـ ــايـ ــنـ ــودرا از جـ خـ
تروريستي داعش در عـراق ابـراز         
کرده و جنايات آنـهـا را مـحـکـوم          

در بـخــشـي از پـيــام مــا               . کـرديـم  
 :چنين آمده بود

بايد جهانيان بـدانـنـد کـه راه         " 
برون رفت از شـرايـط فـاجـعـه بـار             
کنوني نه مانورهاي ديپلماتيک و   
ســيــاســي و نــظــامــي آمــريــکــا و            
دولتهاي منطقه نظير عربستـان و    
جمهوري اسالمي است و نه دسـت  
باال پـيـدا کـردن ايـن يـا آن فـرقـه                  
مذهبي و عشيرتي و سر هم بندي 
کردن دولت ديـگـري از سـران ايـن           

همه اين دولتها و .  دستجات است
دار و دسته ها به کمپ ارتـجـاع و     
ــل مــردم و                  تــوحــش و در مــقــاب
خــواســتــهــاي انســانــي آنــان قــرار           

راه حل در دست توده مردم  .دارند
عراق و پشتيباني مردم آزاديخواه 
جهان از کارگران و مردم ستمديـده  

قـطـع دخـالـت        راه حل . عراق است
تمام اين دولت هاي ارتجـاعـي در     
اوضاع عراق، قطع فوري جنـگ و    
پايان دادن به حاکميـت جـريـانـات       

و .  اسالمي در عراق است -قومي

همبستـگـي بـا کـارگـران و مـردم               
عراق يک گام مـهـم هـمـبـسـتـگـي             
جهاني کارگري و دامن زدن به يک 
جنبش هـمـبـسـتـگـي کـارگـري در             
سطح خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا          
در اوضاع سياسي امروز جـهـان و     

 ."خاورميانه است
ــرم مصــوب                 ــالتــف ــنــا بــر پ ب

سـپـتـامـبـر، شـبـکـه              ٦کنفرانـس    
همبسـتـگـي کـارگـري قـرار اسـت               
کنفرانس هاي ساالنـه و جـلـسـات         
روتــيــن مــاهــانــه خــود را داشــتــه           

و بـر هـمـيـن اسـاس اولـيـن              .  باشد
ژانـويـه      ١٢جلسـه مـاهـانـه آن در          

در ايــن   .  بــرگــزار گــرديــد      ٢٠١٥
نشــســت عــالوه بــر دوســتــانــي از           
مصر و تونس و عـراق، از کشـور         
مــراکــش و تــرکــيــه نــيــز شــرکــت            

 . داشتند
 

ــال     ــون ــي ــاس ــرن ــت از آغــاز      : ان
شبکه همبستگي کارگـري يـعـنـي       

تـا امــروز       ۲۰۱۴از ســپـتــامـبــر       
دامنه اين شبکه گسـتـرش تـا چـه         
حد يافته و چـه فـعـالـيـتـهـايـي از                 
طرف اين شـبـکـه صـورت گـرفـتـه            

 است؟
 

بــعــد از        : شــهــال دانشــفــر       
تشــکــيــل شــبــکــه هــمــبــســتــگــي          
کارگري، يک تـالش مـا گسـتـرش         
دامــنــه ارتــبــاط ايــن شــبــکــه در             
خاورميانه و شمال آفـريـقـا بـود و         
حاتم الويني کـه خـود از اعضـاي          
هيات اجرايـي بـخـش جـوانـان يـو             

ــي              ــي تـ ــي تـ ، (UGTT)جـ
بزرگترين اتحاديه کارگري تـونـس     
است، مسئوليت بخش ارتباطـات  

در .  اين شبکـه را بـر عـهـده دارد            
ايــن فــاصــلــه يــکــي از فــعــالــيــن              
کارگري اتحاديه سراسري کارگران 
در تــرکــيــه و دوســت ديــگــري از             
کشــور مصــر  تــمــاس گــرفــتــه و              
خواستار فعالـيـت بـا ايـن شـبـکـه              

همچنين دوسـتـانـي از        .  شده است
الجزاير و مـراکـش بـا مـا تـمـاس             
گرفته اند و با اين شبکه فعـالـيـت    

اين دوستان از فـعـالـيـن       .  ميکنند

راديکال و چپ و از اکتيويست هـا  
و رهبران کارگري در کشـور خـود       
ــمــي در                    ــقــش مــه ــد و ن ــن هســت
سازمانهاي کارگري و کـارزارهـاي   

آنـهـا   .  مـبـارزاتـي کـارگـران دارنـد          
همگي از ايـنـکـه چـنـيـن نـهـادي                 
تشکيل شده است که  اکتيـويسـت   
هاي کارگري در منطقه را دور هم 
جمع ميـکـنـد، ابـراز خـوشـحـالـي             
کـرده و آنـرا يــک اقــدام تـاريــخــي               

اميدوارم تا کنفـرانـس   .  ميخوانند
ساالنه اين شبکه که قرار است در   
سپتامبر آتي برگزار شود، بتوانيم 
ارتباط گسترده تري در کشورهاي 

 . منطقه برقرار کنيم
يک اقدام مهم ديـگـري کـه در        
ــرار داشــت،                 ــور کــار مــا ق دســت
برگزاري اولين جلسه اين شبکـه و    
انجام تقسيم کار و بـرنـامـه ريـزي         

که  بـدلـيـل        .  کارهاي آينده آن بود
درگيـري اعضـاي ايـن شـبـکـه در               
انــتــخــابــات تــونــس و  کــمــپــيــن             

پــيــش بســوي قــانــونــي      " کـارگــري    
در مصـــر و غـــيـــره،           "  عـــادالنـــه

تشــکــيــل اولــيــن جــلــســه شــبــکــه          
همبستگي کارگري با تاخير و در   

در ايـن    .  ژانويه تشـکـيـل شـد       ١٢
جلسه گزارشي از اوضاع سـيـاسـي    
و وضعيت کارگران در هر کـدام از    
اين کشور ها داده شد و در خاتمـه  
بيانـيـه اي بـر سـر اوضـاع جـديـد                  
خاورميانـه و جـهـت گـيـري هـاي               
سياسي شبکه همبستگي کارگري 

همچنين در اين .  به تصويب رسيد
جلسه در مـورد کـارگـران زنـدانـي          
در ايران و مشخصا بهنام ابراهـيـم   
زاده از رهبران کارگري صحـبـت و     

، " بـهـنـام را آزاد کـنـيـد            " کمـپـيـن      
شبـکـه هـمـبـسـتـگـي           .  معرفي شد

کارگري ضمن اعالم حمايت خـود    
از اين کمپين و از بهـنـام ابـراهـيـم        
زاده بر حمايت از کارگران زنـدانـي   
و مبـارزات کـارگـران و مـردم در             

در ايـن نشـسـت        .  ايران تاکيد کرد
بر انتشار نشريه خبري اين شـبـکـه    
تـاکــيـد شـد و تــقـســيـم کـار الزم                  
صورت گرفت که اميدوارم اولـيـن     

شماره نشريه خبـري مـا در نـيـمـه            
 . فوريه منتشر شود

 
ــتــرنــاســيــونــال      پــس از       : ان

برگزاري اولـيـن نشـسـت شـبـکـه،               
اوضاع  جديد " بيانيه اي در مورد 

خــاورمــيــانــه و شــمــال آفــريــقــا و            
، " مــوقــعــيــت جــنــبــش کــارگــري          

شـمـا اهـمـيـت ايـن           .  منـتـشـر شـد      
 بيانيه را در چه مي بينيد؟

 
ايـن بـيـانـيـه          : شهال دانشـفـر    

قــبــل از هــر چــيــز يــک پــالتــفــرم                
سياسـي اولـيـه بـراي کـار شـبـکـه                 

بندهاي .  همبستگي کارگري است
آن با نگاهي اجـمـالـي بـه اوضـاع            
جـديـد خـاورمـيــانـه و مـوقــعـيــت               
جــنــبــش کــارگــري در کشــورهــاي         
خاورميانه و شمال آفريقـا فـوريـت      
هاي عملي و مبارزاتي اين شبکـه  

نکتـه  .  را تا حدودي روشن ميکند
مورد تاکيد اين قطعنامه اينسـت  
که انقالبات خاورمـيـانـه و شـمـال          
آفريقا از مهمترين تحوالت تاريـخ  
مــعــاصــرنــد کــه چــهــره ســيــاســي           

. منطقه و دنيا را متحول کرده اند
از جمله اين انقالبات و مشـخـصـا    
مصر و تونس اگر چـه نـتـوانسـتـه          
اند به پيروزي برسند و خواستهاي 
اساسي مردم را مـتـحـقـق کـنـنـد،          
اما  توانسته اند ديکـتـاتـورهـايـي      
ــد و ضــربــه                    ــن را ســرنــگــون کــن
کارسازي به جـنـبـش بـورژوايـي و          
فوق ارتجاعي اسالم سياسي وارد   
کنند و نقش مهمي در تضـعـيـف        
اسالمي سياسي در منطقه داشتـه  

هـمـچـنـيـن تـوانسـتـه انـد              .  باشنـد 
انقالب را به عنوان يک آلتـرنـاتـيـو     
کــارگــري و مــردمــي بــه جــلــوي              
صحنه بکشند و اعتماد به قـدرت  
اتحاد مردم را صد چندان نموده و 
ــهــاي                ــاهــي مــردم از خــواســت آگ
اساسي شان را بيـشـتـر و بـيـشـتـر            

ضمن اينکه در نتيجـه ايـن     .  کنند
انقالبات پـيـونـدهـاي فـراکشـوري            
مـردم افـزايـش يـافـتـه و جـنـب و                   
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جــوش گســتــرده اي در جــوامــع              
نـکـتـه    .  مختلف ايجاد شـده اسـت    

مــورد اشــاره ديــگــر مــا در ايــن              
بـيــانـيــه ايـنــسـت کــه ســرنـگــونــي             
ديکتاتورهاي مورد حـمـايـت دول      
غــرب و آمــريــکــا در انــقــالبــات             
خــاورمــيــانــه و شــمــال آفــريــقــا و            
ــي            شــکــســت اســتــراتــژي هــژمــون
طلبانه آمريکا در عـراق مـوجـب          
تضـعــيــف مــوقــعـيــت آمـريــکــا و           

" فضاي بـاز   " بوجود آمدن يک نوع 
براي دولتهاي متبـوع آمـريـکـا و         

و در مـتـن       .  رقبايشان شـده اسـت    
اين شـرايـط دولـتـهـاي ارتـجـاعـي             
ــرکــيــه،              مــنــطــقــه و مشــخــصــا ت
عـربســتــان ســعــودي و جــمــهــوري          
ــطــر                   اســالمــي ايــران و حــتــي ق
مدعيان تـازه قـدرت در مـنـطـقـه             

ايـــن کشـــاکـــش هـــا         .  شـــده انـــد    
حاصلش سر بلند کردن فـاشـيـسـم       
ــيــان داعــش در               اســالمــي و جــان
سوريه و سپس در عراق و فـجـايـع      
و جــنـايــاتشـان در شــنـگــال و در               

 . کوباني بوده است
بــا نــگــاهــي بــه ايــن شــرايــط            
متحول و جـديـد در خـاورمـيـانـه               
است که پالتفرم مورد اشاره شـمـا     
وظايف سـيـاسـي فـوري اي را در             
دستور کـار شـبـکـه هـمـبـسـتـگـي               
کارگري خاورميانه و شمال آفريقـا  

از جمله به نظر ما .  قرار داده است
شــبــکــه هــمــبــســتــگــي کــارگــري           
ميتواند امکاني باشد براي جـلـب   
همبستگي کارگري خاورميـانـه و     
شمال آفريقا از مبارزات کـارگـران     
و مردم ايران، در برابر حـکـومـتـي     
که سرنگوني آن خـود يـک اتـفـاق             
سياسي در کل منـطـقـه و  جـهـان            

همچنين با تـوجـه بـه      .  خواهد بود
نقش تـرکـيـه بـه عـنـوان يـکـي از                 
دولتهاي ارتجاعي در خاورميـانـه   
و حــامــيـان داعــش، ايــن شـبــکــه            
ميتواند نـقـش مـهـمـي در جـلـب                
حمايـت از مـبـارزات کـارگـران و              
مردم اين کشور عليه سياسـتـهـاي    
سرکوبگرانه دولت ترکيه  داشـتـه       

بعالوه مـوقـعـيـت ويـژه دو            .  باشد
در .  کشـور مصـر و تـونـس اسـت             

مصــر کشــوري کــه بــا قـــدرت                  

الـتـحـريــرش نـقــطـه امــيـدي بــراي             
منطقه و حتي جهاني شد، بدنبـال  
انقالب و به زيـر کشـيـدن مـبـارک            
بدليل آماده نبودن مردم و نـبـودن   
حزب سياسي اي کـه خـواسـتـهـاي          
ــاســي                  مــردم را در عــرصــه ســي
نمايندگي کند، حکومت نظاميان 
روي کارآمده و بورژوازي فرصـتـي   
براي تجديـد قـوا و سـازمـانـدهـي             

و امـروز    .  مجدد قدرت شده اسـت 
دولت حاکم در آنجا تالش دارد بـا  
خفقـان و سـرکـوب اوضـاع را بـه                 
وضـــع ســـابـــق بـــاز گـــردانـــد و                 
دســتــاوردهــاي انــقــالب مــردم را          

ــرد      ــازپــس گــي ــا         .  ب ــه ــر آن ــراب در ب
کـارگـران و مــردم بـا کـارزارهــاي             
مبارزاتي شان دارنـد صـف آرايـي        

بـنـابـرايـن يـک وظـيـفـه             .  ميکننـد 
فوري شبکه همبستـگـي کـارگـري       
ــراضــات             ــعــکــاس صــداي اعــت ان

. کارگران و مردم اين کشـور اسـت    
در تونس وضعيت قدري متفـاوت  

در آنـجـا مـردم در آخـريــن             .  اسـت 
انتـخـابـات تـوانسـتـنـد جـريـانـات               

و ايـن    .  اسالمـي را عـقـب بـزنـنـد            
فرصتي بـراي جـلـو آمـدن چـپ و                
جنبش اعتراضي کارگري در ايـن      

بـه ايـن     .  کشور ايجاد کـرده اسـت      
اعتبار امروز تونس به يـک نـقـطـه       
اميد در خاورميانـه تـبـديـل شـده          
است و انعکاس اخبار اعـتـراضـي      
کارگران و مردم در اين کشـور در      
سـطـح مـنــطـقـه و خــاورمـيـانـه و                 
ــن                   ــه از اي ــب ــمــه جــان ــايــت ه حــم
مبـارزات يـک امـر مـهـم شـبـکـه                 

بـعـالوه   .  همبستگي کارگري اسـت 
بيانيه اوضاع جديد خاورميانه بـر  
ضروت حمايت از مبارزات مـردم    
عراق در بـرابـر جـانـيـان داعـش و             
مبارزات کارگـران در کشـورهـاي        

 . ديگر اين منطقه تاکيد دارد
 

از بــيـانــيــه      : انـتــرنــاسـيــونــال  
منـتـشـر شـده در اولـيـن نشـسـت                 
شبکه، چـه اسـتـنـتـاجـات عـمـلـي              
ميشود گرفت و چه اقدامـاتـي در     

 دست اقدام داريد؟
 

در ســئــوال     : شــهــال دانشــفــر   

قبل به جنبه هاي مهمي از سئوال 
مـنـتـهـي مـهـم         .  شما پـاسـخ دادم      

اينست که چقدر بتـوانـيـم آنـهـا را          
يـکـي از ابـزار هـاي           .  عملي کنيـم 

ما براي اين کار نشريه ماهانه مـا  
ــه در آن ســعــي                     ــود ک ــد ب خــواه
مــيــکــنــيــم بــا انــعــکــاس اخــبــار            
اعـــتـــراضـــي کـــارگـــران در ايـــن            
کشورهاي  صداي کارگران در کـل  
اين منطقه باشيم و توجه ها را بـه  

بـرنـامـه ديـگـر مـا           .  آن جلب کنيم
ايـنـســت کــه بــا هـر کـدام از ايــن                  
کشورها با توجه به شرايط خـاص    
آن کشور نشست داشتـه بـاشـيـم و         
ــم مــنــشــور روشــنــي از                ــي ــوان ــت ب
خــواســتــهــاي کــارگــري را تــدارک          

در جريان اين کـار انـتـقـال       . ببينيم
تجربـه کـرده و بـه ايـن شـکـل بـه                    
پـيـشــبـرد کــارزارهـاي مــبـارزاتــي          

بـطـور مـثـال       .  يکديگر کمک کنيم
هــمـــيـــن االن در کشـــور مصـــر               

پيش بسوي "کارزاري تحت عنوان 
در جـريـان     "  يک قانون عادالنه کار

و ما ميتـوانـيـم در شـبـکـه           . است
همبستگي کارگري نقـش مـهـمـي       
در انتقال تجـربـه و مضـمـون ايـن            

خالصه کـالم  .  کارزار داشته باشيم
ايــنــکــه بــرنــامــه هــاي زيــادي در            

ولــي مــتــاســفــانــه    .  دسـتــور داريــم   
هنوز نيروي کافي براي پيشبرد آن 
نـداريـم و امـيـدوارم بـا پـيـشـروي                 
بيشتر اين نيرو را بـتـوانـيـم جـذب        

از .  کنيم و قدرتمند تر جـلـو رويـم     
جـملــه مــا احــتــيــاج مـبــرمــي بــه             
کساني داريم کـه در امـر تـرجـمـه            
مطالب به انـگـلـيـسـي و انـتـشـار               
بيانيه ها و گـزارشـات مـبـارزاتـي        
اين شبکه با ما همکـاري کـنـد و        

 . از اين نظر در مضيقه هسيتم
 

از تشـکـيـل        : انترنـاسـيـونـال    
شبکه هـمـبـسـتـگـي کـارگـري در                
ايران و در ساير کشورهـا چـگـونـه       
استقبال شده و و کارگران بويژه در 

 ايران درباره آن چه مي گويند؟ 
 

ــر        ــفـ ــال دانشـ ــهـ زمـــان    : شـ
کوتاهي از تشـکـيـل ايـن شـبـکـه              

ــا هــمــيــن جــا            .  مــيــگــذرد  امــا ت

انعکاس خوبي در ميـان فـعـالـيـن        
کارگري خصـوصـا در کشـورهـاي         
مصر و تونس و مـراکـش داشـتـه           

در مصر و تونـس کـه خـود        .  است
درگير انـقـالبـي بـوده انـد، وجـود               
چــنــيــن هــمــبــســتــگــي اي را يــک            

از .  ضـرورت تــاريــخـي مــيــدانـنــد        
جمله يکي از فعاليـن کـارگـري از        
تونس ميگفـت کـه تشـکـيـل ايـن             
شبکـه بـه مـا کـمـک کـرد کـه بـا                     
همسرنوشتان خود در کشورهـايـي   
ــران، مــراکــش،              ــونــس، اي چــون ت

از .  الجزاير، تـرکـيـه وصـل شـويـم          
تجربياتمان بگوييم و از يکـديـگـر    

مبارزات يـکـديـگـر را         .  بياموزيم
از جـملـه     .  حمايت و تقويت کـنـيـم   

ايـــن دوســـتـــان بـــه کـــارزارهـــاي            
مبارزاتي ما براي آزادي کـارگـران   
زنداني بسيار حسـاس هسـتـنـد و           
آنرا يک تجربه درخشان و آمـوزنـده   

اي براي خود نـام بـرده و حـمـايـت            
گرم و صمـيـمـانـه خـود را نـيـز از                
کــارگــران در بــنــد در ايــران و از                
جمله بـهـنـام ابـراهـيـم زاده اعـالم              

به نظـر مـن ايـن شـبـکـه             .  داشتند
هــنــوز رو بــه ايــران در حــد الزم                

انـجـام چـنـيـن        .  معرفي نشده است
مصاحبه هايي و توضيح بـرنـامـه      
هاي اين شـبـکـه گـام مـهـمـي در                
معرفي اين شبکه و جـلـب تـوجـه           
فعالين و رهبران کـارگـري بـه ايـن         

امــا .  اقـدام مــهـم تـاريــخـي اســت          
بــرخــي از فــعــالــيــن کــارگــري کــه            
موضوع را دنبال کرده اند، با مـا    
تماس گرفته و خوشحالي خـود را    
از اين اقـدام اعـالم داشـتـه انـد و                

 *.اين بسيار اميد بخش است

فقط در سطح يونان کـه در سـطـح        
اروپا و جهان توده هـاي وسـيـع را        
ــاســت هــاي                 ــت از ســي در حــمــاي
اقتصادي خود که رفـاه و حـرمـت        
انسانها را مـد نـظـر دارد بسـيـج                

در واقـع مسـالـه از لـحـاظ              .  کنـد 
. اقتصادي اصال پيـچـيـده نـيـسـت        

مساله اراده سياسي براي تـامـيـن      
رفاه و آسايش مردم به زيـان سـود       

بايد بـه مـردم     .  سرمايه داري است
جهان نشان داد کـه بـراي تـامـيـن            
مـدرسـه و بـيـمـارسـتـان و رفـاه و                   
ــايــد از ســود                 شــادي و آرامــش ب
سرمايه زد و حـتـي مـطـابـق يـک                 
برنامه روشن قدم بـه قـدم زنـدگـي         
مردم را از دست سرمـايـه و بـازار        

اين طبعا نوع جديـدي  . بيرون آورد
ــتــصــاد اســت          ــصــادي   .  از اق اقــت

ــري                  ــيـ ــت گـ ــهـ ــا جـ ــري بـ ــارگـ کـ
ايـن نـوع     . سوسياليستي و انساني

جديـد اقـتـصـاد احـتـيـاج بـه نـوع                  
سياستـي  .  جديدي از سياست دارد

کــه رکــن اصــلــي اش شــفــافــيــت،           
علنيـت، گـزارش صـادقـانـه هـمـه              
چيز و در عـيـن حـال دخـالـتـگـري            
مستقيم و هر روزه کارگران و توده 
هاي مردم بر سر تعييـن تـکـلـيـف        

اگـر  .  هر مساله مهم جامعه اسـت 
سـريـزا حـتـي گـوشــه اي از ايـنــرا                  
بتواند به اجرا درآورد تـمـام مـردم        

. جهان از آن حمايت خواهـنـد کـرد     
آنگاه اين مـيـتـوانـد سـرآغـاز يـک              
بهار انساني و سوسيـالـيـسـتـي در        

 ۲۰۱۵ژانويه  ۲۹.   جهان باشد
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در هفته گذشتـه رويـداد سـيـاسـي          
يونان در صـدر تـحـوالت جـهـانـي           

يونان شاهـد پـيـروزي      .  قرار داشت
چشمگير حزب چپ گراي سيريـزا،  
حــزب ضــد ريــاضــت اقــتــصــادي،         

در "  اکـونــومـيــسـت   " نشــريـه    .  بـود 
شـمـاره ويـژه خـود از ايـن رويـداد                 

" زمين لـرزه سـيـاسـي        " بعنوان يک 
سئوال کليدي مطـرح ايـن     .  نام برد

اسـت کـه زمــيـنــه هــاي سـيــاســي              
 پيروزي اين حزب کدام است؟ 

فاکتور اصـلـي و غـيـر قـابـل               
انکاري که منتج بـه پـيـروزي ايـن         
حزب چپ بورژوايي در يونان شـد،  

مردم بـه وضـعـيـت سـيـاسـي              "  نه" 
ــان اســت             ــون ايــن  .  مــوجــود در ي

ــتــيــجــه         ــه" رويــداد ن ــه    "  ن مــردم ب
سياست رياضت کشي اقتـصـادي،   

مردم به سياست تحميل فـقـر     "  نه"
و فــالکــت بــر دوش جــامــعــه،                  
کارگران و توده مردم زحمتکش و   

پـيـروزي ايـن حـزب         .  جـوانـان بـود     
مـردم بـه سـيـاسـت          "  نـه " محصول 

راست بورژوازي که تمام تـالـشـش      
تحميل بار بحران اقتصاد سرمايـه  

. داري يونان بر جامعه بـود، اسـت    
اين پيروزي مـحـصـول نـخـواسـتـن          

محصول نه بـه  .  مردم کارکن است
وضـعــيـت اقـتــصـادي و ســيـاســي             
ــه حــذف خــدمــات               حــاضــر، نــه ب
اجتماعي، نه به بي خانمـان کـردن     
توده مردم مقروض به بانکهـا کـه     
قادر به پراخت وامهـاي سـنـگـيـن        
بانکها و بنگاههاي بـزرگ مـالـي        

نه بـه قـطـع آب و            .  نيستند، است
برق و خدمات اجتماعي و کشتـار  
مردم مـردم فـقـيـر و مـحـروم کـه                
حتي قادر به پرداخت قبـوض ايـن     

نـه بـه افـزايـش         .  خدمات نيستـنـد  
سن بازنشستگي، نه بـه بـيـکـاري         

و ...  گسترده کارگران و جوانان و 
ــه راســت بــورژوايــي و                 کــال نــه ب

اين .  سياستهاي ارتجاعي آن است
عظيم مردم بود که بـه حـزب       "  نه" 

چپگراي بورژايي سـيـريـزا امـکـان        
داد که با پالتفرم سياست مـقـابلـه    

ريــاضــت کشــي       " بــا ســيــاســت           

بــه جــلــوي صــحــنــه         "  اقــتــصــادي 
سـيــاســت رانـده شــده و بــه حــزب              
اصلي تـحـوالت جـامـعـه تـبـديـل               

 .  شود
اين تحوالت يک شکست براي 
راه حل راست بورژوازي در مقابلـه  
بــا بـــحـــران اقـــتـــصـــادي ادواري            

يک شـکـسـت مـهـم        .  سرمايه است
براي سيـاسـتـهـاي ريـاضـت کشـي            
اقـتــصـادي کـه راه حــل خــروج از               
بحران اقتصادي را با تحميل فـقـر     
و فـالکـت اقـتـصـادي بـر جـامـعـه                

اين شکستي مهم .  دنبال ميکنند
بــراي ســيــاســتــهــاي راســت اروپــا          

بي دليل نيسـت کـه نشـريـه         .  است
مــحــافــظــه کــار و دســت راســتــي           

از ايـن تـحـول بـه           "  اکونوميـسـت  " 
" زميـن لـرزه سـيـاسـي         " عنوان يک 

ــبــرد      ــام مــي ــد،         .  ن ــو کشــيــده ان ب
گوششان را بـه زمـيـن چسـبـانـده                
انـد، ارتـعــاش زمــيـن لـرزه را در                

اين .  عرصه سياست حس کرده اند
نشريه به عنوان يک مبلغ صـاحـب   
نفوذ طبقات حاکم در اروپا داراي   

درسـت  .  شم سياسي بـااليـي اسـت     
ميگويند تحوالت يونان تاثيـرات  
بسزايي در زمين سياسي در اروپا 

واقــعــا يــک   .  ايـجــاد خــواهــد کــرد      
کـارگـر   . است" زمين لرزه سياسي"

و بشريت متمدن به استـقـبـال ايـن       
در مقابل بـورژازي  .  واقعه ميروند

حاکم براي خنثي و ناکار کـردن آن    
اين تحرک مردم در . تالش ميکند

يک مصاف سياسي جدي و تعيين 
کـنـنـده اسـت کـه تـوانسـتـه اســت                 
راســت بــورژوازي را بــه هــراس و            

ايـن  .  تکاپو و سرگـيـجـه بـيـنـدازد        
تحوالت تـا هـم اکـنـون تـوانسـتـه              
است تاثيرات بسـزايـي در فضـاي        

ــگــذارد              ــجــا ب ــا ب . ســيــاســي اروپ
ــاري بــه طــرف                ــهــاي بســي چشــم

. تحوالت يونان خـيـره شـده اسـت          
حزب سيريـزا پـيـروزي خـودش را           
مديون در دست گـرفـتـن پـالتـفـرم           
اقتصادي ضد رياضت اقـتـصـادي      
است که کارگر و جـوان در يـونـان          

اين حـزب    .  برافراشته بودند، است

در پرتو اين اعتراض گسـتـرده بـه        
 .جلوي صحنه رانده شد

مردم در يونان بطور عملي راه 
ديگـري را در مـقـابلـه بـا بـحـران                  

. اقتصادي سـرمـايـه نشـان دادنـد           
نشان دادند که ميتوان و بايـد بـار     
بحران را بر دوش مسببين بـحـران     
يعني نظام سرمايه داري و طـبـقـه      

مـا در ايـن       .  حاکم تـحـمـيـل کـرد         
ايــن .  پــيــشــروي ســهــيــم هســتــيــم        

ــالش                ــوشــه اي از ت ــا گ رويــداده
تاريخي توده مـردم کـارکـن بـراي           
ايجاد بهبود و تغييرات مادي در   

 . زندگي خود است
ــد ايــن ســئــوال در                امــا شــاي
مقابل ما قـرار داده شـود کـه در            
جوامع دمکراسي غـربـي هـمـواره       
حکومت ميان بخشهاي مختـلـف   
بـورژوازي حـاکـم دسـت بـه دســت              
ميشود و زمانيکه جامـعـه دچـار      
بحرانهـاي اقـتـصـادي و سـيـاسـي              
ميشـود، حـزب حـاکـم بـعـضـا از                 
قدرت بـه کـنـاري زده مـيـشـود و               
ــورژوازي حــاکــم                حــزب ديــگــر ب

اين رويداد چه تفاوتي بـا  .  ميشود
اين دست به دست شدن کـالـسـيـت     
ــورژوازي            قــدرت مــيــان احــزاب ب

 حاکم دارد؟ 
در پاسخ به ايـن سـئـوال بـايـد            
تاکيد کرد که حزب سيريزا حـزبـي   
جـديــد اســت، مــتـعــلـق بـه بسـتــر               
اصــلــي بــورژوازي در جــامــعــه               

يکي از احزاب هميـشـگـي    .  نيست
طبقه حاکم نـيـسـت کـه نـوبـتـي و              

ايـن  .  ادواري بـه قـدرت مـيـرسـنـد          
حزبي متعهد به سياستهاي اصلي 
ــه              ــورژوازي، مــتــعــهــد ب راســت ب
سياستهاي اقتصادي و اجتمـاعـي   
دولت آلمان، صندوق بين الـمـلـلـي     
پول و بانک جهاني نيست که ساير 
نيروهاي متفاوت بورژوازي بـه آن    

تـا آنـجـا کـه مـيـتـوان              .  پايبنـدنـد  
مشاهده کـرد بـايـد گـفـت کـه بـا                  

نــيـز بــه    "  نــجـات ســرمـايـه     " پـرچـم     
اما در عـيـن     .  ميدان نيامده است

حـزبـي   .  حال حزبي بورژوايي اسـت 
براي نابودي بنيـادهـاي بـورژوازي      

و مناسبات کثيف سرمـايـه داري     
حـــزب .  و کــار مــزدي نــيــســـت             
متعلق .  اصالحات اجتماعي است

و .  به جنـاح چـپ بـورژوازي اسـت          
ايـن  . حزبي درعين حال سيال است

حزب در مقابله با احزاب راست و   
بسـتـر رسـمـي طـبـقـه حـاکـمـه در                   
يـونـان و اروپـا بـه قـدرت رسـيـده                  

قدرت خود را مديون چنيـن  .  است
. تالش و تحولي در جامـعـه اسـت     

ــي در خــارج از                   ــا حــزب ــجــت ــي ــت ن
ــوبــهــاي بســتــر اصــلــي                ــهــارچ چ

خالف ميـل  .  بورژوازي حاکم است
و رغبت اين جـريـانـات بـه قـدرت          

به همـيـن دلـيـل       .  نزديک شده است
است که از پيـروزي ايـن حـزب بـه           

، " زمين لـرزه سـيـاسـي      "عنوان يک 
يک اقدام ناخوشاينـد و نـاگـهـانـي          

امـا ايـن واقـعـه يـک            .  نام ميبرنـد 
رعــد و بــرق در آســمــان بــي ابــر                 
نيست، بر بستر اعتراض جـامـعـه      

و اين وضعـيـت   . شکل گرفته است
قبل از آنکه نشاندهنده موقـعـيـت    

ايـن جـريـان      "  افراطي"و " راديکال"
ــت             ــده وضــعــي ــدهــن ــاشــد، نشــان ب
فالکتبار بورژوازي حاکم است کـه    
خالي از هر دسـتـورالـعـمـلـي بـراي          
ايجاد تغييراتي بـه نـفـع اکـثـريـت           

 . مردم است
اينکه سرنوشت ايـن حـزب در       
حاکميت چه خـواهـد بـود؟ چـقـدر          
قــادر خــواهــد شــد بــه اهــداف و               
پالتفرمي که در دست گرفته است 
پايبند باشد، به چه ميزان خـواهـد   
تــوانســت بــه خــواســت مــردم در             
مقابله با سياست ريـاضـت کشـي        
اقتصادي پاسخگو باشد، مسـالـه     

سرنوشت اين مـعـضـل    .  بازي است
. از پــيــش رقــم نــخــورده اســت                 

فاکتـورهـاي مـتـعـددي عـالوه بـر              
خواست و يا تمايل خود اين حـزب  

. در سرنوشت اين جدال سـهـيـمـنـد       
 اين فاکتورها کدامند؟ 

حزب سيريزا بمثابه يک حـزب    
چپ بورژوايي، يک حـزب مصـلـح        
اجتماعي سرنوشتش در پـس ايـن       
تـحــوالت اجــتـمــاعــي تـمــامــا در           
حيطه عملکرد و يـا قـدرت خـود            

. ايـن حـزب بــه تــنــهـايــي نـيــســت             
سرنوشت اين حزب در حـاکـمـيـت         
در عــيــن بــه حــال مــوقــعــيــت و                
عملکرد اعتراضي کارگر و جـوان    
و توده مردم زحـمـتـکـش وابسـتـه           

ــرض از            .  اســت اگــر مــردم مــعــت
سيـاسـت اعـتـراضـي خـود عـلـيـه                

وضع موجود دست بکشند، آينـده  
خـود را بـه تــالش ايـن حــزب در                 
حاکمـيـت مـحـدود کـنـنـد، کـنـار                
بکشند، تمکـيـن بـکـنـنـد، امـيـد             
خود را به قدرت مانور ايـن حـزب     
در حاکميت محدود کننـد، در آن      
ــنــدان                ــه چ ــوشــت ن صــورت ســرن
دلچـسـبـي نصـيـب مـردم خـواهـد               

ايـن حــزب را ســايــر احــزاب           .  شـد 
اصلي بورژوازي و نيـروي فشـار و       

خواهد کـرد و      "  خنثي"مانور آنها 
خواهند شد، و از     "  عاقل"آنها هم 

سياستهاي پايه اي جـامـعـه دوري      
اما نه، اگر جـامـعـه    .  خواهند کرد

کماکـان بـه قـدرت خـود مـتـکـي                 
باشد، اگر پرچم اعتراضي نـيـروي     
اصلي سياست در جامـعـه بـاشـد،       
شکاف بين اين احـزاب بـورژوايـي      
باز نگهداشته خواهد شد و حـزبـي   
مانند سيريزا ناچار خواهد شد بـه    
خواست توده مردم کارکن تميکـن  

چنانچه مردم صحنـه گـردان     .  کند
ــاشــنــد،              ســيــاســت در جــامــعــه ب
نــيــروهــاي پــارلــمــانــي هــم نــاچــار         
خواهند شد به کـه سـاز ايـن تـوده           

راه .  معـتـرض بـه رقـص در آيـنـد              
ســازش راســت و چــپ بــورژوازي            
مسدود و امـکـان سـازش کـمـتـر               
خواهد شد و در آن صورت امکـان  
ــرات                ــغــيــي ــا و ت تــحــقــق رفــرمــه
مـحـسـوسـي در جـامـعـه بـيـشـتــر                 

 . خواهد شد
اما فاکتور اصـلـي نـه قـدرت           
اين حزب بلکه اين است که به چـه    
مــيــزان طــبــقــه کــارگــر بــا پــرچــم            
مستقل سوسيـالـيـسـتـي خـود در           
ميدان حضور پيدا خواهـد کـرد و       
به چه ميزان خود قـدرت سـيـاسـي       
را از آن خود خواهد کرد و پـروسـه     
خلع يد سـيـاسـي و اقـتـصـادي از               
ــد               ــورژوازي را در دســت خــواه ب

مساله اين اسـت کـه بـراي        .  گرفت
نابودي سياست رياضت اقتصادي 
بايد تعرض همه جانبه اي به نفـس  
ــي و               ــورژوايــ ــات بــ ــبــ ــاســ ــنــ مــ

. سـيــاســتــهــايــش را ســازمــان داد         
نقشي که در حال حاضـر خـارج از       

 . توان و يا اراده حزب سيريزا است
در ادامه بايد به نقش و تاثـيـر   
اين تحوالت در سـايـر کشـورهـاي       
ــه دچــار مــعــضــالت              ــايــي ک اروپ

. مشـابـهــي هســتـنــد، اشــاره کــرد          
انعکاس اين تـغـيـيـر و تـحـول در             
يونان در طـبـقـه حـاکـمـه اروپـا و                
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. کشورهاي بحران زده روشن اسـت 
زمين زير پـايشـان بـه حـرکـت در              

زمــيــن لــرزه    " دچــار   .  آمــده اســت   
دچــار يــک    .  شــده اســت   "  ســيــاســي

اما تا .  خواهند شدبحران سياسي 
آنجائيکه به توده کـارگـر و مـردم        
زحمتکش برميگردد، راه ديـگـري   
در مقابل ايـن جـوامـع قـرار داده             

نشان داده شده است که . شده است
کارگران و جوانان ميتوانند تسليم 

مـيـتـوانـنـد      .  وضع موجود نشونـد 
شاهد اين نباشند که زندگـي شـان     
روزمره به تباهي و سياهي کشيده 

ميتوانند قربانيان کت بسته . شود
سيـاسـتـهـاي ريـاضـت اقـتـصـادي              

يونان نشان داد .  بورژوازي نباشند
که اين توده مـردم مـيـتـوانـنـد بـا            

اراده و تــوان و نــيـروي خــودشــان             
تغييرات محسوسي را در زنـدگـي   

و ايــن   .  مــادي خــود رقــم بــزنــنــد        
داسـتــان تــاريـخ زنـدگــي و تــالش             

. اکـثــريــت عــظــيـم جــامـعــه اســت          
اسپانيا، پرتقال، ايتاليا، فرانسه و 
ســايـــر کشـــورهــاي بـــحـــران زده             
ميتوانند اسير سياستهـاي راسـت     

ميتوانند آينـده  . بورژوازي نباشند
. را بـراي خـود رقـم زنـنـد              ديگري

آينده اي بـهـتـر، آيـنـده اي کـه از                   
. مشقات موجـود خـبـري نـبـاشـد          

اما شـرط نـهـايـي تـحـقـق چـنـيـن                 
اهدافي در گرو حضور همه جانـبـه   
کارگر بـا پـرچـم سـوسـيـالـيـسـتـي                 
مستـقـل خـود در مـيـدان اصـلـي                

 .  *سياست و نبرد طبقاتي است

ــزا              ــري ــاتــي ســي ــتــخــاب ــروزي ان ــي پ
بازگشت چپ متحزب و دخالتگـر  
و مــربــوط بــه مســائــل کــلــيــدي             
سرمايه داري عصر ما بـه عـرصـه      

ســيــريــزا در دل       .  ســيــاســت اســت    
مـبــارزات مســتـمــر مــردم يــونــان          
عليه وضعيت بحرانـزده آن کشـور       
و با بلند کردن پرچم نه به رياضـت  
اقـتـصــادي مـحــبـوبـيــت تـوده اي             
بدست آورد، به محور سياست در   
يونان رانده شد و در انتخابـات بـه     

. پيروزي چشمگيري دسـت يـافـت       
امــا هــم زمــيــنــه هــاي عــروج و               
قدرتگيري اين حزب و هم نتايج و 

  .تبعاتش از يونان فراتر ميرود
تحـول يـونـان خـود مـحـصـول              
شرايطي است که از مقـطـع ريـزش      

 ٢۰۰۸وال استريت در زمسـتـان         
تا امروز مدام دنيا را به چپ سوق 

خـيـزش انـقـالبـي سـال           .  داده است
در ايران اولين جـرقـه ايـن         ١٣۸۸

شرايط جديد بود که بـا انـقـالبـات       

موسوم به بهار عرب و جنبش نود 
و نـه درصـديـهــا در غـرب ادامــه               

 .يافت
آخرين برآمد اين موج، مارش 
عظيم پاريس در پاسخ به جـنـايـت    
اسالميها بود که فصل تازه اي را     
در مبارزه با اسالم سـيـاسـي آغـاز       

مقاومت قـهـرمـانـانـه مـردم         .  کرد
کـوبـانـي و پـيـروزيشــان در بـرابــر               
داعش نـيـز پـيـشـروري ديـگـر در                
عـرصـه مـبـارزه عـلـيـه نـيـروهـاي                 

ــت               ــي اســــــــــ  .اســــــــــــالمــــــــــ
بازتاب بحران و بي افقي سـرمـايـه    
ــوف                  ــفـ ــا در صـ ــر مـ داري عصـ
بورژوازي کـامـال قـابـل مشـاهـده           

 .است
از آغاز دهـه جـاري در کـمـپ           
بــورژوازي جــهــانــي و مشــخــصــا          
دولــتــهــا و رســانــه هــا و مــراکــز              
اقــتــصــادي و مــراجــع فــکــري و              
آکـادمـيـک بـورژوازي نـيـز شـاهــد              
بحث و جدل و گفـتـمـان در مـورد         

ــه و                 ــايـ ــرمـ ــن سـ ــزمـ ــران مـ ــحـ بـ
ناکارآمدي سـيـاسـتـهـاي ريـاضـت          
کشـــي اقـــتـــصـــادي، نـــظـــرات و           
پيشبيني هاي مـارکـس، شـکـاف         
فزاينده بـيـن ثـروت نـجـومـي يـک              
ــود و نــه                       درصــديــهــا و فــقــر ن
درصديها، بـحـران دمـوکـراسـي و          

شورش گرسنگان و غـيـره       ”  خطر“
از تـومـاس پـيـکـتـي کـه              .  هستيم

ــمــيــق و                  ــع ــش در مــورد ت کــتــاب
گسترش ناگزير نابـرابـري در نـظـم         
سرمايه داري پرفروشتريـن کـتـاب      
آکادميک اقتصادي سال مـيـشـود      
تــا آمــارهــاي تــکــانــدهــنــده و                  
هشـدارهــاي مـوســســه آکســفــام و          
کـــنـــفـــرانـــس ســـاالنـــه داووس و           
کارشناسان بانک جهاني از شرايط 
انفجار آميز دنـيـاي امـروز، هـمـه          
نشانه هاي سردرگمي و بـي افـقـي      

ايــن  .  بــورژوازي جــهــانــي اســت           
شـرايـط دهــه دوم قـرن حـاضـر را                

دوره پسـا    (  تماما از دو دهه قبل 

 .متمايز ميکند) جنگ سرد
انتخابات يـونـان خـود نـقـطـه             

تحوالت . عطفي در اين دوره است
قــبــلــي گــرچــه ديــکــتــاتــوريــهــاي          
پرسابقه اي را در خاوميـانـه و در       
شمال آفريقا سرنگون کرد و يـا در    
غــرب دولــت مــافــوق مــردم و                 
ساختمان حکومتي يک درصديـهـا   
را بچالش کشـيـد امـا نـتـوانسـت             
چپ متحزب را به قدرت سـيـاسـي    

در ايــن تــحــوالت گــرچــه          .  بــرانــد
نيروي چپ اجتماعي نقـش تـعـيـن       
کننده اي داشت اما حزبيـت پـيـدا      
نکرد و در عرصه تعيين تـکـلـيـف     

 .قدرت سياسي حضور نيافت
در انتخابات يونان يـک حـزب       
سياسي و راديکـال چـپ بـا پـرچـم            
ــا ريــاضــت کشــي                 ــفــت ب مــخــال
اقتصادي بقـدرت رسـيـده اسـت و           
اين نقطه تازه اي در پيشروي چـپ    
ــع خــود                   ــاب ــول مــن ــق ــه ب اســت ک
بورژوازي ميتواند زمين لرزه هاي 

سياسي شديـدي در اروپـا در پـي            
اکنون همـانـطـور کـه       .  داشته باشد

در يادداشت ديگري در اين مـورد    
اشاره کردم، يونان بر سـر دوراهـي     

رفــاه “ و يــا      ”  مــنــافــع ســرمــايــه    “ 
. مردم قرار گرفته اسـت   ”  عمومي

مردم راه خـود را انـتـخـاب کـرده              
دولــت تــازه نــيــز تــنــهــا در             .  انــد

صورتي قادر خواهد بود در جهـت  
تامين منافع نود و نه درصـديـهـا      
گام بردارد که به قدرت خـيـابـان و      
نيروي متشکل مردم، آنچه نـقـطـه    
قدرت جنبش اشغال بود، مـتـکـي    

اما يونان به هر سمـت بـرود     .  شود
ــدام                 ــازه اي در عــرض ان فصــل ت
ــپ و                   ــاي چـ ــروهـ ــيـ ــزاب و نـ احـ
کمونيست در اروپا و در کل جهان 

اين هـنـوز اولـيـن         .  آغاز شده است
پيش لرزه ها در نظم بـه بـن بسـت        

ــه اســــت                ــيــــده ســــرمــــايــ  .رســ
 ۱۵ژانويه  ۲۷حميد تقوائي
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من موضـوع حـقـوق بشـر را در             " 
ولي بايد گفت .  تهران مطرح کردم

کــه آقــاي روحــانــي مســئــول قــوه           
هـايـي در     قـدرت .  قضائيه نـيـسـت     

ــع                 ــد کــه مــان کشــور وجــود دارن
 ."شــونــداقــدامــات روحــانــي مــي      

رئيس مـجـلـس       نايب کالوديا روت
 آلمان در مصاحبه با دويچه وله  

ايجاد اين توهم که جـنـايـاتـي       
که در جـمـهـوري اسـالمـي اتـفـاق            
ميافتد کار قوه قضائيه و يـا کـال     
جـنـاح مـخــالـف دولــت و رئـيــس               
جمهور است به قدمت طـول عـمـر      

قـتـلـهـاي     .  جمهوري اسالمي اسـت 
زنجيره اي در دوره خاتمي را هم به 

ايـن  .  همينطور توجيه مـيـکـردنـد      
داستان از زمان بنـي صـدر شـروع        
ــه                       ــي ــوج ــا  ت ــا امــروز ب شــد و ت
اعدامهاي بيسابقه در دولت تدبير 

اين يـک    .  و اميد ادامه يافته است
ارزش مصــرف و کــاربــرد جــنــاح           

ــظــام                ــراي کــل ن اصــالح طــلــب ب
جمهـوري اسـالمـي و دولـتـهـايـي              
ــه                  ــان اســت ک ــم ــظــيــر دولــت آل ن
ميخواهند روابط ديـپـلـمـاتـيـک و         
اقتصاديشان با جمهوري اسـالمـي   

 . را حفظ کنند
خانم کالوديا  روت در هـمـيـن    

مـا مـتـوجـه       " مصاحبه  ميگويـد    
شديم که نيروهاي امنيتي همه جا 

تـرس و کـنـتـرل         ....  حضور دارند 
و يا در رابـطـه   "  .شديدي حاکم بود

با خشکيدن درياچه اروميه اينطور 
من درياچه اي را     " نظر ميدهد که 

ــود          ۸۸ديــدم کــه       درصــد آن نــاب
مقامـات رسـمـي تـالش         ...  شده، 

کـنـنـد کـه ايـن فـاجـعـه را بـه                    مي
تغييرات اقليمي نسبت دهند، ولي 
اين يک جنـايـت واقـعـي اسـت کـه             
انسان در طبيـعـت مـرتـکـب شـده           

در وسط اين درياچه پلي را   .  است
سـاخــتــنــد کــه مــثــل ديــواري آب            

درياچه را تـقـسـيـم کـرده و مـانـع                
 ."جريان طبيعي آب شده است

خانم روت توضيح نميدهد که 
آيا ايـن مسـائـل را نـيـز کـار قـوه                  
قضائيه  ميداند و يا خير ولي نظر 
ايشان هر چه باشد واقعيت اينست 
که کل نظام جمهوري اسـالمـي بـا      
همه جناحها و باندهاي مختلفـش  
از اعدامها و از سرکوب و کنـتـرل   
امنيتي مردم نفع ميبرد، مسئول 
فاجعه نابودي محيط زيست است 
و با اتکا به زن ستيزي و قصاص و 
گستردن چادر سياه اسالم و قوانين 
اسالمي بر کل جامعـه حـکـومـت       
منفور خود را سرپا نـگـاهـداشـتـه        

خط و سـيـاسـت و نـام بـي                .  است
يـک جـزء     "  اصالح طـلـب    " مسماي 

اليتجزاي اين ماشيـن سـرکـوب و        
اين واقعيت . اعدام و اختناق است

را امثال خانم روت خوب ميدانند 
منتهي منافع دولت متبوعه شان 

چنين ايجاب ميکند که همچـنـان   
به توهم پراکنـي در مـورد جـنـاح           

حکومت " اصالح طلب"و " معتدل"
ــدهــنــد     ــه       .  ادامــه ب آوانــس دادن ب

نيروهاي اسالمي معتدل، حتي در 

خود جـامـعـه آلـمـان، نـيـز بـخـش                
ــک               ــي از حــکــومــت ي ــجــزائ ــت الي
درصـديـهــا در کشـورهـاي غـربــي            

 . *است

 

 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی

شکست داعش در کـوبـانـي ضـربـه کـاري ديـگـري بـر                  
چنين به نظر مـيـرسـيـد کـه        .  جنبش اسالم سياسي بود

داعش بعد از پيشرويهاي سريعش در عـراق و تصـرف       
موصل و شنگال شهر کوچک کوباني را نيز به راحـتـي     
تسخير خواهد کرد اما مقاومت جانانه مردم کوبـانـي   

. واقعيت ديگري را در برابر چشـم جـهـانـيـان قـرار داد            
اين واقعيت که راه مقابله با داعـش تسـلـيـح مـردم و              

جنگ کوبانـي جـنـگ      . بميدان آمدن مردم مسلح است
بين دارو دسته هاي مـخـتـلـف اسـالمـي و يـا جـنـگ                    

جـنــگ مــردم    .  نـيــروهــاي نــاتــو بــا اسـالمــيــون نــبــود            
بپاخاسته يک شهر با يک نيروي وحشي مهاجـم بـود و       
بـه هـمـيــن دلـيـل تــوجـه جـهــانـيـان و حــمـايـت مــردم                           

بـي بـي سـي        .  آزاديخـواه جـهـان را بـخـود جـلـب کـرد                  
شکست داعش را يک شکست نظامي و ايـدئـولـوژيـک       

اين اعتراف به حـقـيـقـتـي اسـت کـه بـا خـط                  .  مينامد
. اسالمپناهانـه خـود بـي بـي سـي در تـنـاقـض اسـت                       

کوباني مظهر مبارزه زنان مسلح با يک نيروي ضد زن   
و مقابله مردم منتسب به مذاهب و اقوام مختلـف بـا     
نيروي اسالمي اي اسـت کـه خـون حـتـي مسـلـمـانـان                      

از اين نقطه نـظـر شـکـسـت          . غيرسلفي را حالل ميداند
داعـش درکــوبــانــي را بــايــد هــمــتـراز شــکــســتــش در                  

من "جنبش ميليوني . خيابانهاي پاريس بحساب آورد
نيز همانند مقاومت قهـرمـانـانـه مـردم        "  چارلي هستم

کوباني نشان داد که عقب راندن و به شکست کشانـدن  
شکست اسالم سياسي  تـنـهـا بـا بـمـيـدان آمـدن تـوده                  

پيروزي مردم کوبـانـي را     .  مردم  ميسر و ممکن است
بايد بعنوان نقطه درخشاني در جنـبـش آزاديـخـواهـانـه         

 .*مردم عليه اسالم سياسي به ثبت رساند

 

 ، پيروزی مردم کوبانی
 ! دستاورد مھم جنگ مردم با اسالم سياسی

زمـانــي ســوءاسـتــفــاده ســه هــزار          " 
ــا               ــي گــروه آري ــيــارد تــومــان مــيــل
بزرگترين پرونده فساد اقـتـصـادي      
شناختـه مـيـشـد، امـا بـا افشـاي                

هــزار مــيــلــيــارد        ۹پــرونــده تــازه      
تومانـي بـابـک زنـجـانـي از سـوي                
بــيــژن زنــگــنــه وزيــر نــفــت دولــت            
يازدهم، پـرونـده گـروه آريـا مـقـام             
ــود را از دســـت                      ــت خـ ــخـــسـ نـ

 ايسنا."داد
دوري از مال اندوزي وظـيـفـه      " 

 ريشهري"روحانيت است
ــي  رکــورد               دزدان حــکــومــت
يــکــديــگــر را مــيــشــکــنــنــد و از              

فعـال و    .  همديگر سبقت ميگيرند
تا روشن شدن پرونده بـعـدي بـابـک       

هزار ميـلـيـارد     ۹زنجاني با دزدي 
. تومان در صدر جـدول قـرار دارد      

امــا ايــن در صــورتــي اســت کــه               
دزديهاي گذشته و حال مـقـامـات      

. دولت فعلي را بحـسـاب نـيـاوريـم       
فعال افشاگريها همه به مـقـامـات      

ايـن  . و  دولتهاي قبلي بر ميگردد
يــک قــانــون نــانــوشــتــه در مــيــان             

باندهاي چپاولگر حکومتي اسـت    
که اوال   ازافشـاي نـام پـادوهـا و             
عوامل رده هاي پائين فراتر نروند 
و ثانيا افشاگريها را به دولـتـهـاي      

خبـرگـزاري   .     قبلي محدود کنند
از زمـانـي کـه        " ايسنا مـيـنـويسـد       

دولـت يـازدهـم فــعـالـيـت خـود را                
ــده         ــرون هــاي فســاد        آغــاز کــرده پ

بسياري که در دولـت قـبـل اتـفـاق          
افتاده، افشا شده است که هـر يـک     

تـر از قـبـلـي            بزرگتـر و جـنـجـالـي         
و بايد اضافـه کـرد مـوارد        ."  است

فســاد و دزدي بســيــاري نــيــز در             
زمان دولت جاري در حـال اتـفـاق          
افتادن است که بعـيـد نـيـسـت هـر           
يک بزرگتر و جنجالي تر از مـوارد  

مگر اينکه البـتـه   . افشا شده باشد
مقامات حکومتي توصيـه اخـيـر      

آسـتـان   " آيت اهللا ريشهري متـولـي     
کـه     ،" حضرت عبدالعظيم حسـنـي    

خـود يـک دم و دسـتـگـاه عـريـض                  
طويل دزديهاي شـرعـي اسـت، را          
بکـار بـبـنـدنـد و از مـال انـدوزي                  

 !*  دوري کنند

 

رکوردشکنی دزدان و موعظه 
    !دوری از مال اندوزی

آور بوکوحرام، وجـدان   فجايع شرم"  
ــر کــرده اســت              ." بشــري را مــتــاث

 روحاني 
بــوکــوحــرام يــک نــمــونــه بــارز          
توحش اسالمي است اما فجايعـي  
کـه در سـه دهـه اخـيـر جـمـهــوري                  
اسـالمـي بـبـار آورده اسـت دســت              

. کمي از جنايات بوکوحـرام نـدارد    
وجدان بشري از کشـتـارهـاي دهـه         
شصت و قتلهاي زنجيره اي دروان   
ــمــي و جــنــايــات شــکــنــجــه              خــات

گاههاي کهريزک و اسيـدپـاشـي بـه       
صــــورت زنــــان نــــيــــز بشــــدت               

بوکوحرام و جمـهـوري   .  متاثراست
اســالمــي تــفــاوت کــيــفــي اي بــا             

فـرقشـان تـنـهـا        .  يکديـگـر نـدارنـد      
اينست کـه  بـوکـوحـرام از وجـود                
تــوجــيــه گــرانــي نــظــيــرخــاتــمــي و          
روحاني و جناح اصالح طلبـي کـه     
چهره خون آلودش را آرايـش کـنـد          

 . *محروم است

 : بوکوحرام
 جمھوری اسالمی منھای 
   !مشاطه گران اصالح طلب

 
   !"رئيس جمھور بی تقصيرست"داستان کھنه 
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جمعيت . من از گرگان مينويسم
هزار نفر  ۳۵۰ گرگان اگر اشتباه نکنم 

 ۲۰۰۸ يا  ۸۷ چند سال قبل از . است
. وضع معيشتي به بدي امروز نـبـود    

تعداد کساني که خودشان را متوسط 
مـثـال   .  ارزيابي ميکردند بيشتر بـود 

کساني که ميتوانستند به آينده فکـر  
کنند و نيم نگاه برنامه ريزانه اي بـه      

امـا االن فـقـط        .  آينده داشته بـاشـنـد   
ميتواني حـال را بـگـذرانـي، تـعـداد             
دستفروشان بطور محسوس بـيـشـتـر     
شده، اختالف بين هزينه و درآمد هم 
بيشتر شده، بعالوه ميزان بيکـاري و    
متاسفانه همينطور تعداد کساني که 

شهـرداريـهـا جـلـوي        . گدايي ميکنند
دستفروشي و گدايي را ميگيرنـد تـا     
فاجعه حکومت اسالميشان به چشـم  

يــک عــده اي هــم کــه            .  ديــده نشــود   
 .وضعشان بهتر شده

تا آنجايي که من اطالع دارم در   
مقايسه با ساير سالها، اوج رونق در   

به بعد سـه   ۸۵ از . بود ۸۵ ايران سال 
ضربه اقتصادي، هر کـدام از قـبـلـي           
بدتر، به معيشت مردم وارد شـد کـه     

: يـک .  ميتوان با انگـشـت نشـان داد       
طرح يـارانـه     :  سهميه بندي بنزين، دو

 .تحريمها: ها، سه
 

 سھميه بندی بنزين 
روســتــاي زيــارت يــک روســتــاي        
کوهپايه اي جنوب گرگـان اسـت کـه        

. مردمانش به آرام بودن شهرت دارند
جنگل ناهارخوران و جنـگـل زيـارت      

در .  بين گرگـان و زيـارت قـرار دارد           
جاده زيارت غليان سراهايي بـود کـه     

با وجود ايـن کـه بـيـن         .  رونق داشتند
زيارت و گرگان فاصله زيادي نيسـت  
اما با اين حال، سهميه بندي بـنـزيـن      

رفت و آمد به غليان سراها را  ۸۷ در 
بقدري کم کرد که راحت ميتوان گفت 

شـب  .  در صدشان ديگر نيستنـد  ۷۵ 
آخر قبل از سهميه بندي هـمـه پـمـپ         
بــنــزيــنــهــا پــر بــود از صــف بــلــنــد                

ــهــا    ــي روزهــاي اول،        .  مــاشــيــن حــت

خيابانها هم کمي خلوت شده بود، هر 
بار که بنزين را گران مي کـنـنـد ايـن         
اتفاق مي افتد ولي باز دوباره بـرمـي   

مـردم مـي     .  گردد بـه تـعـادل قـبـلـي          
گفتند بنزين گرون بشه همه چي گرون 

وانت بارها و تـاکسـيـهـا کـه          .  ميشه
سهميه شان بيشتر بود بنزين را بـيـن     
قــيــمــت آزاد و ســهــمــيــه اي مــي                  

ماشينهاي درب و داغـون    .  فروختند
که قـبـال ارزان بـود بـخـاطـر کـارت                  
سوختش کمي قيمتـشـان بـاال رفـتـه          

االن ديگه اينجوري نيست چون .  بود
گازسوز شـدن    .  سهميه خيلي کم شده

ماشينها بعد از سهميه بنـدي شـروع     
 .شد

 
 دو، طرح يارانه ھا 

. اين يکي تاثير بدش بيشتر بـود 
اوايل مردم قبضـهـا   .  ۸۹ آبانماه سال 

را از هم مي پرسيدند که بـراي شـمـا        
مـيـزان   .  چقدر مثـال پـول گـاز آمـده          

روشن کردن کولرها در تابستان واقعا 
نمي دانم چطوري بود کـه    . کمتر شده

همه . تاکسي کم شده بود مسافر زياد
بدرستي پيش بيني مـي کـردنـد کـه         

هـر  .  همه چي مي خواهد گران بشـود 
 . کس هر چي داشت نميفروخت

 
 سه، تحريمھا 

ديماه . تحريمها حسابي ضربه زد
تومان بـود،   ۱۰۰۰ ، وقتي دالر ۹۰ 

دالر  ۹۱ تحريمها شروع شد و تيرماه 
 ۴۲۰۰ يک هفته رو . رسيد ۴۲۰۰ به 

ماند و دوباره کم کم پايين آمد و رو     
فيکـس شـد و االن هـم يـک                ۳۰۰۰ 

. اسـت    ۳۵۰۰ ماهي مي شـود کـه       
هي آنها تحريم مـي گـذاشـتـنـد هـي           

حاال . اينها يارانه ها را برمي داشتند
که بعد از آن موج اولـيـه تـحـريـمـهـا            
تحريم جديدي اضافه نکرده اند، هـي  
قيمت نفت پايين مي آيد هي ايـنـهـا      
قيمت نان و گاز و غيره را بـاال مـي         

بعضي جاها مثل بازار مـيـوه،     . برند
کال خلـوت نـمـي شـد          ۸۵ که قبل از 

مهمانيها و خونه هم . االن ولي ميشه
آجـيـل فـوق      .  رفتن خيلي کمتـر شـده    

شلوغي خـيـابـانـهـا      .  العاده گران شده
. قبل از عيد چندين برابر کمتـر شـده    

جمعيت مسـافـرهـا کـم شـده، قـبـال              
ناهارخوران تابستانها مال مسافرهـا  

اجناس . بود اما االن اينطوري نيست
کال هم کمتر شده اند هم بـدتـر و هـم        

نـمـونـه هـاي قـالبـي خـيـلـي                .  گرانتر
کيفيت اجناس و وزنشان . بيشتر شده

. پايين آمـده قـيـمـتـشـان رفـتـه بـاال                 
خبرهايي از قبيل آبياري سبـزيـجـات    
بـا فــاضــالب و تــغــذيــه بــعــضــي از              
محصوالت کشاورزي و نوعي ماهي 

. با هر نوع از همه جا بگوش ميرسد
کامپيوتر خيلي گران شده طوري کـه  
ــحــران                 ــعــد از ب ــازي ب ــهــاي ب ــوپ کــل

کتـابـفـروشـي     .  درآمدشان بيشتر شده
غير درسي ديگر تقريبا وجود نـدارد    
چرا که کتاب خيلي گران شده طـوري  
که دانشگاه پيام نور کتابـهـاي چـاپ      
خودش را روي يـکـي از سـايـتـهـاي               

راسـتـه فـنـي       .  وابستـه اش گـذاشـتـه        
. کارها شاگرد مغازه خيلي کـم شـده      

در بيشتر صافکاريها و مکانيکي ها 
دارو و . خود اوستا کار هست و همين

. خدمات پزشکي شديـدا گـران شـده       
کسي بخاطر سـرمـاخـوردگـي دکـتـر         

من بخاطر سياتيـک رفـتـه      .  نمي رود
بودم يک دکتر مغز و اعصـاب مـي         

مــنـظـورش بـعـد از         ( گـفـت تـازگـي         
برابر شده،  ۲۰ کمر درد ) بود ۲۰۰۸ 

منظورش اين بود که فشـار زنـدگـي        
 ۹۲ قيمت ماشين سال . باعث ميشه

کمي ( در عرض يک هفته جهش کرد 
و بعد کمي پـايـيـن      )  بيش از دو برابر

آمد و دوباره رفت باال و هـنـوز بـاال          
است که هيچکس هم انـتـظـار نـداره         

چند روز پيش تو تاکسي . پايين بياد
مي گفتند چـنـد سـال ديـگـه کـرايـه                

تومان يـعـنـي     ۵۰۰۰ تاکسي ميشه 
اوايل تحريمها مغازه .  ده برابر ميشه

دارها در مورد بعضي از اجناس مي 

گفتند قيمت خريد پارتي بـعـديـمـون       
بيشتر از قيمت فروش پارتـي قـبـلـي       

هنوز هم در مورد بـعـضـي از        .  است
طـبـق آمـار      .  داروها اينطـوري اسـت    

دولتي مصرف سـيـگـار، امسـال دو         
بنظر من اين يعني (برابر پارسال شده 

در ).  غم و خشم هـم دو بـرابـر شـده            
گرگان اصال فالفلي نـبـود ولـي االن          

بساط هاي خيـابـانـي خـيـلـي         . هست
دست دوم فـروشـي زيـاد      .  بيشتر شده

به  ۲۰۱۲ از . نبود ولي االن زياد شده
اين طرف ماشينهاي مدل سال بيشتر 

يـــه .  در شـــهـــر ديـــده مـــي شـــود              
فروشگاههايي هم زدند کـه اجـنـاس        

اينها احـتـمـاال مـال       .  تاپ مي آورند
همان بعضيها اسـت کـه وضـعـشـون            

    .بهتر شده
 قيمتھا 

 غذا 
 ۳۰۰۰ : ميوه، زمستان

 . ۴۰۰۰ : تابستان 
 .۲۰۰۰ : سبزيجات

ــي             ــيــلــوي ــنــدي ک : گــوشــت، گــوســف
 ۲۰۰۰۰. 

 .۲۰۰۰۰ : گاوي 
 . ۶۵۰۰ : مرغ 

 ۱۰ ـ  ۲۰۰۰۰ : ماهي
شير خشـک، يـک قـوطـي بـراي يـک                  

 . ۱۵۰۰۰ : هفته
 . ۴۵۰۰ : تخم مرغ، کيلويي

 . ۲۰۰۰ شير ليتري 
 . ۴۰۰۰ ): گرم ۳۳۰ (پنير قالبي 

 . ۶۰۰۰ ماست دبه اي 
 .۳۰۰۰ : خامه، بسته اي

 . ۷۰۰۰ برنج 
 .۲۵۰۰ : ماکاروني

 .۴۵۰ نان  
 . ۵۰۰۰ : حبوبات

 .۳۵۰۰ : سويا
 .۷۰۰۰ : روغن، يک و نيم ليتري

تخمـه سـمـشـکـه و بـادام زمـيـنـي،                   
 . ۱۵۰۰۰ : کيلويي

ــدق                 ــن ــه و ف ــي، پســت ــادام درخــت : ب
 ۴۵۰۰۰ . 

 لباس 
 .۱۵۰ ـ ۳۰۰۰۰۰ : کاپشن

.  ۵۰ ـ ۱۰۰۰۰۰ : مانتو تابستانه 
 .  ۱۵۰ ـ ۳۰۰۰۰۰ : زمستانه

:  ساپورت. ۴۵۰۰۰ شلوار  
 ۱۵۰۰۰. 

 .  ۳۵۰۰۰ پيراهن  
 .  ۲۵۰۰۰ تي شرت 
 .۱۵۰۰۰۰ تا باالي  ۵۰ کفش، از 

 خانه 

تا  ۳۰۰۰۰۰ اجاره خانه 
 ۲۵۰۰۰۰۰  . 

تا  ۵۰۰۰۰۰ قيمت خانه متري از 
 .۴۰۰۰۰۰۰ باالي 

 بھداشت و درمان 
.  ۱۰۰۰۰۰ : پوشک نوزاد، ماهانه

صابون، شامپو، مايع ظرفشويي، 
پودر لباسشويي، نوار بهداشتي براي 

 .۱۰۰۰۰ : يک ماه يک نفر
و  ۵۰۰۰ ويزيت پژشک عمومي 

 .۳۰۰۰۰ متخصص 
 .۳۰۰۰۰ سرماخوردگي معمولي  

آزمايش، نوار قلب، نوار مغز، 
:  سونوگرافي، آندوسکپي، ام آر آي

 .    ۱۵۰۰۰۰ تا  ۵۰ 
 آموزش 

که (دانشگاه پيام نور، مهندسي 
:  ترمي) واحدهاي عملي دارد

.  ۴۵۰۰۰۰ : ساير ۷۵۰۰۰۰ 
:  دانشگاه آزاد، مهندسي ترمي

 .۸۵۰۰۰۰ : ساير ۱۴۵۰۰۰۰ 
 ارتباط 

:  ديش، رسيور، ال ان بي و نصب
 ۳۵۰۰۰۰  . 

 .۲۰۰۰۰ ماهي : اينترنت
 .  به باال ۱۰۰۰۰۰ از : گوشي موبايل

:  بليط اتوبوس بين شهرها، ميانگين
 ۲۵۰۰۰. 

 تفريح 
 .  ۲۰۰۰۰ : اسباب بازي قابل استفاده

يک شب دريا يا جنگل خوابيدن نفري 
 ۵۰۰۰۰  . 

 .  ۶۰۰۰ : بليط استخر
.  ۵۰۰۰ : غذاي بيرون، ساندويچ

 .  ۲۰۰۰۰ : رستوران. ۱۵۰۰۰ : پيتزا
 .  ۳۰۰۰۰ : مشروب
 .  ۳۵۰۰ : سيگار

بيست و چهار ساعت کرايه ايکس 
 .  ۲۲۰۰۰ : باکس

:  مسافرت چهار نفر، يک هفته
 ۱۵۰۰۰۰۰  . 

 قبضھا 
 مجموع قبضهاي آب و برق و گاز

 ۵۰۰۰۰ ماهي 
 درآمد 

 ۸۰۰۰۰۰ : حقوق و دستمزد کار آزاد
 .  ۳۰۰ ـ 
ـ   ۲۰۰۰۰۰۰ : شغل دولتي 

 ۸۰۰۰۰۰. 
 .  ۱۰۰۰ و  ۷۰۰ بنزين 

هزينه گاز براي ماشين کار مثل 
 .  ۷۰۰۰ تاکسي روزي 

تا  ۵۰۰۰۰۰ قيمت خانه متري زير 
 .  ۴۰۰۰۰۰۰ باالي 

 

یک گزارش از گرگان درباره اوضاع و احوال 
 کلی و وضع معیشتی مردم 

يک مقايسه بين درآمد ھـا .  این گزارش از ایران برای انترناسيونال رسيده است
و قيمت ھزينه ھای زندگی، تصويری از اقتصاد فاجعه بار مردم را نشـان مـی 

 .فاجعه ای که ھر روز گسترده تر ميشود. دھد
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طبق اخبار رسيده به کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب در               
چند روز اخيـر يـورش نـيـروهـاي انـتـظـامـي رژيـم                   

در جـريـان     .  اسالمي به مردم گسترش يافتـه اسـت    
يورش وحشيانه نيروهاي مسلح رژيـم بـه مـنـظـور          
جــمــع آوردي ديــش هــاي ســاتــااليــت، مــردم در                  
شهرهاي مهاباد و پاوه به مقابله بـا سـرکـوبـگـران          

هـنـگـامـيـکـه تـعـداد زيـادي از مـردم                   .  پرداختند
مهاباد دست به مقاومت زدند و نيروهاي مسـلـح     
را ناچار به عقب نشيني کردند، آنها سراسـيـمـه از      

در .  مرکز فرماندهي خود درخواست کمک کـردنـد    
جريان درگيري مردم و نيـروهـاي مسـلـح رژيـم در            

 .مهاباد يک نفر از مردم زخمي شد
در پاوه سرکوبگران ضمن جمـع آوري ديشـهـا،        
مردم مـعـتـرض را مـورد تـهـديـد و اهـانـت قـرار                       

چند روز قبل هم در کرمانشاه و کـامـيـاران    .  دادند

يکـي  .  سرکوبگران دست به جمع آوري ديشها زدند
از مقامات رژيم در کردستان اعالم کرده است کـه    
سياست جمع آوري ديشهـا بـه شـکـل گسـتـرده تـر                

 . ادامه خواهد يافت
کميته کردستان حزب ضـمـن مـحـکـوم کـردن             
حمله نيروهاي مسـلـح رژيـم بـه حـريـم خصـوصـي                 
شـهـرونــدان، از هـمــه مــردم درخــواسـت مـيــکـنــد                  
هماهـنـگ و مـتـحـد در مـقـابـل نـيـروهـاي رژيـم                         
اسالمي بايستند و اجازه ندهد بيش از اين حـقـوق     

دسترسي مردم به رسـانـه هـا و        .  مردم پايمال شود
وسايل ارتباط جمعي از جمله حقـوق پـايـه اي هـر           

مـردم نـبـايـد اجـازه بـدهـنـد کـه                  .  شهروندي اسـت   
 . سرکوبگران به حريم خصوصي آنها تعرض کنند

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٥ژانويه  ٢٩- ۱۳۹۳بهمن  ۹

 

 ، ديش ھای ساتااليت در شھرھای کردستان یجمع آور
 مردم در مھاباد با سرکوبگران درگير شدند

بنا به اخبار منتشر شده، در روز اول بـهـمـن مـاه،         
پيمانکار معدن طالي آق دره در آذربايجان غـربـي     

کارگر دائمي به اين معـدن مـمـانـعـت         ٤٠از ورود 
 . کرد

نفر از کارگـران مـعـدن آق         ٣٥٠بدنبال تعديل 
دره در اول دي مـاه امسـال تـحـت عـنـوان کـارگـر                 
فصلي و اعتراض کارگران به اخراجشان در هـمـيـن    
رابطه، کارفرما پا را فـراتـر گـذاشـتـه و دسـت بـه                  

. نفر از کارگران دائمي معدن زده اسـت  ٤٠اخراج  
فصلي و قراردادي و از اين قبيل عناوين ابزارهـاي  
در دست کارفرما و صاحب معدن هسـتـنـد کـه بـا          
توسل به آنها دست خود را بـراي اخـراج کـارگـران             

در اوضــاع و احــوال بــحــرانــي          .  بـاز گــذاشـتــه انـد       
موجود در ايران، سرمايه داران بـه هـر بـهـانـه اي                
مشکل بحران اقتصادي و سياسـي مـوجـود را بـه           
دوش کارگران مياندازند و با اين گونـه اخـراجـهـا،       
ميخواهند سودآوري سرمايه هايشان را تضـمـيـن        

براي سرمايه دار و کارفرما در ايـران مـهـم          . کنند
نيست که کارگر و خانواده اش با بيکارشـدن بـايـد      
با گرسنگي و دربدري روبرو شـود و زنـدگـي شـان           

 . نابود شود
کميته آذربايجان حزب کمونيست کـارگـري از       
همه کارگران معدن طالي آق دره ميخواهد کـه بـه     

نـبـايـد دسـت روي دسـت            .  اخراجها اعتراض کنند
تنها با اعتراض جـمـعـي     .  گذاشت و ساکت نشست

و متحد همه کارگران ـ چه آنها کـه هـنـوز سـرکـار            
مـيـتـوان ايـن         -هستند و چه کارگران اخراج شـده      

وضعيت را تغيير داد و کارفرما را وادار کـرد کـه       
زندگي کـارگـر     .  به خواستهاي کارگران تسليم شود

براي کارفرما و اداره کار و دولت مـهـم نـيـسـت و            
آنان جز تامين سود سرمايه دار بـه چـيـز ديـگـري              

تـنـهـا راه مـقـابلـه بـا اخـراجـهـا،                   .  نمـي انـديشـنـد      
اعتراض جمعي هـمـه کـارگـران  بـراي رسـيـدن بـه                   
ابتدائي تريـن نـيـازهـاي زنـدگـي خـود و خـانـواده                    

 . هايشان است
کارگران اخراجي و شاغل، با  خانواده هايشـان  
صف قدرتمندي را تشکيل ميدهند که در صورت 

حضور اعتراضي در بـرابـر       
دفتر معـدن و اداره کـار و           
فـــرمـــانـــداري مـــيـــتـــوانـــد      
کارفرما را وادار بـه عـقـب        

يـا کـار يـا        .  نشيني کـنـنـد     
اين ابـتـدائـي    . بيمه بيکاري

ــران           ــريــن خــواســت کــارگ ت
کـارگـران   .  اخراجي ميباشد

يا بايد به سر کار بـرگـردنـد    
و يا بايـد  بـيـمـه بـيـکـاري              
مکفي به کارگران پرداخـت  

داشـتـن يـک زنـدگـي          .  شـود 
انساني ابتدائـي تـريـن حـق         

راه ديـگـري     .  براي اين بايـد جـنـگـيـد       .  کارگر است
 . متصور نيست

کميته آذربايجان از کارگران معـادن هـمـجـوار       
اين معدن نيز ميخواهد که به هر شکل ممکن بـه    
حمايت از مبارزه کارگران معدن آق دره برخيزند و   
کارگران معترض و اخـراجـي را در مـبـارزه شـان                  

 . تنها نگذارند
 زنده باد مبارزه متحدانه کارگران معدن آق دره
 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٥ژانويه  ٢٢برابر با  ١٣٩٣بهمن ماه  ٢

 

 !کارگران معدن آق دره باید به اخراجھا اعتراض کنند
 

 !معدن آق دره از کار اخراج شدند ینفر از کارگران دائم ٤٠

 عکس از آرشيو
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بـدنـبــال تــالش هـاي داود آرام از              
اعضــاي کــمــپــيــن بــراي آزادي                
کارگران زنداني در کشور کـانـادا،     
رئيس اتحاديه کارگران پسـت ايـن     

 ١٥٤٠٠٠کشور به نمايندگي از   
کـارگـر عضـو ايـن اتـحـاديـه طـي                 

نامه اي خطاب به حسـن روحـانـي      
حمايت خود را از بـهـنـام ابـراهـيـم         
زاده از چهره هـااي شـنـاخـتـه شـده           
کارگري در زندان اعـالم داشـتـه و        
خــواســتــار آزادي فــوري او شــده             

ترجمه فارسي و متن اصلي .  است

 .اين نامه ضميمه است
 ٢٠١٥ژانويه  ٢٩

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

www.iranpoli calprison
ers.com 

 

 ترجمه فارسی نامه
 اتحاديه کارگران پست کانادا: از 
حسن روحاني، رئيس جمهوري : به

 ٢٠١٥ژانويه  ١٤ايران، 
ــو     ٥٤٠٠٠از طـــرف         عضـ

اتحاديـه پسـت کـانـادا خـواسـتـار              
آزادي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده فـعـال               
کارگري و فـعـال دفـاع از حـقـوق                

 ٤کودک که بطـور نـاعـادالنـه اي           
ســال اســت کــه در زنــدان اســت،               

مــا هــمــراه بــا نـهــادهــاي         .  هسـتــم 
انســانــدوســت در ســراســر جــهــان           

. نگراني خود را اعـالم مـيـکـنـيـم        
مــا بــويــژه از وخــامــت بــيــشــتــر              
وضعيت جسـمـي بـهـنـام ابـراهـيـم             
زاده بعد از اعتصاب غـذاي اخـيـر      

ما همچنـيـن نـگـران       .  وي نگرانيم
انتقال او بـه بـنـد زنـدانـيـان غـيـر                 

سـيـاسـي و خـطـر جــانـي بـراي او                  
مــا درخــواســت آزادي        .  هســتــيــم 

 . فوري او از زندان را داريم
 ارادتمند  دنيس لملين

رئـيـس سـراسـري اتـحـاديــه پســت             
 کانادا 

حـمــايـت هـاي تـا کـنــونـي از                
اتـحــاديــه    -: بـهــنـام ابــراهـيــم زاده       

سراسـري کـارگـران سـوئـد، ال او،               
اتحاديه سراسري کارگران تـونـس،   
جي يو تي تي، سازمـان سـراسـري      
کارگران ساختماني عراق،  شبکـه  
همبستگي کارگري خاورميـانـه و     
شمال آفريقا، سـازمـان عـفـو بـيـن           
الملـل شـعـبـه سـوئـد، جـمـعـي از                   
زندانيان سايسي در زندان رجـايـي     

 ...شهر و

 
 کمپین بھنام را آزاد کنید: "۱۴اطالعیه شماره 

" 

 حمایت اتحادیه کارگران پست کانادا از بھنام ابراھیم زاده

مينا احدي در ماه فـوريـه از        
جمله در دو کـنـفـرانـس در مـورد            
اسالم و جنبش اسـالمـي و نـحـوه           
مقابله با اين جـنـبـش سـخـنـرانـي            

کــنــفــرانــس اول در      .  خــواهــد کــرد  
بيست ماه فوريه در فرانکفورت و 

ماه فوريه در  ۲۸کنفرانس دوم در 
 . گومرزباخ است
فـوريـه مـيـنـا           ۲۰روز جمعـه    

ــه              احــدي و هــارتــمــوت کــراوس ب
دعوت واحد فرانکفورت سـازمـان   

مــهــمــان شــهــر     "  جــردانــو بــرونــو    " 
فرانکفورت هستند در کنفـرانسـي   

رابطه اسالم با فاشيسم، : با عنوان
نگاهي به تزهاي حامد عبدالصمد 

 . منتقد سرشناس اسالم در آلمان

http://hpd.de/
veranstaltungen?
ac-
tion=cal&id=1152&tab=
cal_single 

 

 سمينار در گومرزباخ آلمان
کنفرانس دوم سمينار سه روزه 
در شهر گومرزباخ به دعوت بنياد 
فريدريش نئومن است که در مورد 
رابطه اسالم و دمکراسي است، آيا 
اســالم بــا دمــکــراســي در تضــاد            

 است؟
در اين سمينار سه روزه تعـداد  
زيادي از شـخـصـيـتـهـاي آلـمـانـي                

مينا احدي . سخنراني خواهند کرد
و سيران آتيش چهره هاي سرشناس 
منتقد اسالم در آلمان در يک پانـل  

فوريه سخنـرانـي    ۲۸در روز شنبه 
 . خواهند کرد

16.00 Uhr 
Podiumsdiskussion 
Seyran ATES, 
Rechtsanwältin und 
Autorin 
Mina AHADI, 
Vorsitzende Zentralrat 
der Ex- 
Muslime 

اطــالعــات دقــيــق در مــورد           
سخنرانيها و کل بـرنـامـه در ايـن           

 . لينک قابل دسترس است
http://
www.stiftungen.org/de/
veranstaltungen/
terminkalender/
detailseite-termine/

mode/teaserstart/
detail/4927.html 

ــلـــم از             ســـازمـــان اکـــس مسـ
عالقمندان دعوت ميکند در ايـن    

 . سمينارها حضور بهم رسانند
 آلمان  –نهاد اکس مسلم 

   ۲۰۱۵ژانويه  ۲۹
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادی: سردبیر این شماره

 نازیال صادقی: مسئول فنی
  anternasional@yahoo.com: ای میل

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

 سخنرانی ھای مينا احدی 
  ۲۰۱۵در دو کنفرانس در فرانکفورت و گومرزباخ آلمان در ماه فوريه 


