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طبق گزارشات مختلفي که بـه حـزب       
کمونـيـسـت کـارگـري رسـيـده اسـت،               
معلمان طبق فراخواني قـرار گـذاشـتـه       

 ۳۱ صـبـح امـروز           ۱۰ بودند ساعت   
تيرماه در مقابـل مـجـلـس دسـت بـه             
تجمع بزنند. هزاران معلم از تـهـران و          
بسياري از شـهـرهـاي کشـور بـطـرف             
مـجـلـس حــرکـت کـردنــد. نـيـروهــاي               
سرکوب شامل نـيـروي انـتـظـامـي و             
مزدوران لباس شخصي و ضد شورش 
ـابـل                     با باتوم و سـپـر از قـبـل در مـق
ـان هـاي اطـراف           ـاب مجلس و کليه خـي
ـا مـانـع تـجـمـع                مستقر شده بـودنـد ت
معلمان شوند. عليرغم اين مـعـلـمـان        
ـابـل مـجـلـس                    زيادي خـود را بـه مـق
رساندند. سرکوبگـران از بـدو حضـور           
معلمان دست به مـتـفـرق کـردن آنـهـا           
زدند اما با مقاومت معلمـان مـواجـه      
ـا       شدند. دهها نفر را دستگير کـردنـد ت
به هر قيمت جلو تجـمـع را بـگـيـرنـد.           
ـا دويسـت               طبق گزارشي بـيـن صـد ت
معلم را دستگير کرده و بـه مـاشـيـن           
هايي که در اطراف مجـلـس مسـتـقـر        
کرده اند منتقل کردند. سـر و صـداي          
اعتراضي معلمان زن مانع دستگيري 
تعداد بيـشـتـر شـده اسـت. مـعـلـمـان                 

دستگير شـده از تـهـران و شـهـرهـاي               
 اصـفـهـان،      مختلف از جمله مشـهـد،    

قزوين، شـهـر کـرد، ارومـيـه، سـاري،             
 مريوان هستند.  

عليرغم دستگيري گسترده، معـلـمـان    
به مقاومت و تـالش بـراي تـجـمـع و              
ــور                  ــط ــد. ب شــعــار دادن ادامــه دادن
موضعي تجـمـع کـردنـد، دسـتـهـا را              
بعالمت پيروزي باال بـردنـد و شـعـار           
معلم زنداني آزاد بايد گردد سر دادنـد.  
معلمان معترض جلو برخي مـاشـيـن      
هايي که معلمان دستگير شده در آنها 
بودند را نيز سد کردند و مانع حـرکـت     

 ماشين ها شدند.  
ـلـف، نـيـروهـاي           طبق گزارشات مـخـت
سرکوب حتي مانع توقف قطار مـتـرو   
تهران در ايستگاه بهارستان شده انـد و    
اينرا داخل مترو بـه مسـافـران اعـالم           
ـابـل مـجـلـس و                کرده اند. فضـاي مـق
خيابان ها و کوچه هاي اطراف حـالـت     
غير عادي دارد و نيروهاي سرکوب از 
مغازه داران هـم خـواسـتـه انـد بـيـرون              
مغازه نايستند و به داخل مغازه هـاي    
خـود بــرونــد. يــکــي از مـعــلــمــان در               
گــزارشــي کــه بــراي مــا ارســال کــرده            

 ميگويد:  

پالکاردهايي با شعار خط فـقـر سـه        « 
ـلـيـون. مـا             ميليون حقوق ما يـک مـي
هــمــه عــبــدي هســتــيــم. آمــوزش را            
کااليي نکنيد. حقوق شهروندي مـا و     
زندگي انساني، با خـود داشـتـيـم کـه            
نتوانستيم بلنـد کـنـيـم و مـنـتـظـريـم                
ـا       ببينيم امکان تجمع پيدا ميکنـيـم ي
نـه. مــمــکــن اســت امــروز نــگــذارنــد            
اعتراض خودمان را نشان دهيم. ولـي    
ما ساکت نمي مانيم. هميشه راهـش     
پيدا ميـشـود. اسـمـاعـيـل عـبـدي و                
ـايـد آزاد شـونـد. مـا              معلمان زنداني ب

 .»حق و حقومان را ميخواهيم
ـا    «معلم ديگري نوشته است:   امروز ب

جمعي از همکاران معلم و با تـعـدادي   
از پرستاران که بصورت پيـمـانـي کـار       
ـابـل             ـا بـه مـق ميکنند، قرار داشتيم ت
مجلس برويم. دوسـتـان پـرسـتـار سـه            
ـار     پالکارد همراه داشتند: معلم، پرسـت
اتحاد، اتحاد. حقوق باالي خـط فـقـر         
حق مسلم ماست. تحصيـل رايـگـان،       
درمان رايگان حق مسلم مـاسـت. در        
چند دسته بطرف بـهـارسـتـان حـرکـت           
کرديم. هر چـه بـه مـيـدان نـزديـک تـر                 
ميشديم فضا امـنـيـتـي تـر مـيـشـد.             
ـادي               چقدر ترسيـده بـودنـد. نـيـروي زي

عليه ما معلمان بسيـج کـرده بـودنـد.         
فضا سنگين بود و معلمان را متـفـرق   
ميکردند. نتوانسـتـيـم پـالکـاردهـا را           
بلند کنيم. اگر تجمـع امـروز صـورت         
ميگرفت بدون شک گسترده تر از همـه  

 .»تجمعات تا کنوني بود
و گزارش ديگري اينطور نوشته اسـت:  

ــس                 « ــجــل ــه طــرف م ـا دوبــاره ب مـ
برگشتيم. معلمـان هـنـوز در اطـراف            
مجلس پراکنده اند. پليس نمـيـگـذارد     
کسي جمع شود ولي ده قدم آنطرف تـر  
در ميدان دوستان شعار معلم زنـدانـي     
آزاد بايد گردد را سـر دادنـد. دوسـتـان          
ديـگـري از ســوي ديـگـر آنـرا تـکــرار                 
کردند. هنوز معلمان در محل پـخـش    
هستند. امروز اگر چه نتوانستيم جمـع   
شويم، اما پيام اعتـراض خـودمـان را        
رسانديم. از جـلـوي مـغـازه داري رد                
ميشدم، ميگفت درود بر معلـمـان. و      

اين گفته او نشان ميـداد کـه مـا کـار           
 .»خودمان را کرده ايم

امروز اوباش خامـنـه اي و روحـانـي،           
سرکوبگران حکومت اسالمـي، جـلـو      
ـافـتـه مـعـلـمـان را                    تجمـع سـازمـان ي
گرفتند اما معلمان با حـرکـت امـروز        
ـا          خود اعتراضشان را نشان دادنـد و ب
تجربه مبارزاتي زيادي که اندوخته انـد  
ـلـفـي کـه        و شبکه ها و گروههاي مخت
ـافـتـه تـر و             ايجاد کرده اند، سازمـان ي
قدرتمندتر به مـيـدان خـواهـنـد آمـد.             
جلو طوفان اعتراض معلمان و مـردم      
را نميـتـوان گـرفـت. روحـيـه مصـمـم                
مــعــلــمــان در حــرکــت امــروز نشــانــه          
محکمي از طوفاني اسـت کـه در راه           

 است.  
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صـبـح      ۹ پرستاران قرار است ساعـت    
ـابـل               ۶ روز  وزارت مـردادمـاه در مـق

. بـهـداشـت در تـهـران تـجـمـع کـنـنــد                  
افزايش فوري حقـوق  پرستاران خواهان 

و کاهش فشار کاري بر آنان، استخـدام  
و اسـتـخـدام         تعداد مورد نياز پرستـار 

پرستاران پيمانـي، لـغـو اجـراي طـرح            
پرداخت مبتني بر عـمـلـکـرد، اجـراي        
طـرح تـعــرفـه خـدمــات پــرسـتــاري و              
ارتقاي سطح درمـان و بـهـداشـت در             
بيمارستان ها است. از خـواسـت هـاي       
پرستاران و اعتراض آنها و هميـنـطـور    

خواسـت درمـان رايـگـان بـراي هـمـه                
 حمايت کنيم.   

اجــراي طــرح      ٩٣ از مــهــرمــاه ســال        
پرداخت مـبـتـنـي بـر عـمـلـکـرد، در                  
ــي و                   ـان ــز درمـ ـار مــراک ــور کـ ــت دس
بيمارستان هاي تحت پـوشـش وزارت     
ـا             بهداشت و درمان قـرار گـرفـت کـه ب
نــارضــايــتــي و اعــتــراض پــرســتــاران         
مواجه شد. طبق اين طرح ظاهرا قـرار   
اســت بــخــشــي از ســود حــاصــلــه در            
بيمارسان ها بين پـرسـنـل درمـانـي و          
خدماتي تقسيم شود تا از ايـن طـريـق      

"انگيزه کاري" در ميان پرسنل درمـان    
ـا ايـن                      و پرسـتـاران  بـيـشـتـر شـود. ب
استـدالل کـه خـدمـات بـيـشـتـري بـه                  
ـاگـوار       بيماران ارائه شده و از حـوادث ن
پزشکي کـاسـتـه شـود. امـا مـعـنـي                  
عملي اين طرح کشيدن کار بيشـتـر از     
پرستاران و پايين آوردن بيشتـر سـطـح      
ـانـهـا و        استاندارد درماني در بيمارسـت
ايجاد تقابل ميان بيماران و پرسـتـاران   
ـار ايـن بـردگـي                است. پرستاران زيـر ب
نرفته و خواهان لغو فوري اين طـرح و      
طرح مشابه آن تحت عنـوان قـاصـدک      

هستند. پرستاران اعالم کرده انـد کـه        
در صورتيکه اعتراضات آنـهـا جـواب      
نگيرد در سراسر کشور دست به تجمع 

 خواهند زد.  
خواسـت هـا و مـبـارزات پـرسـتـاران                
شايسته همبستگي گـرم هـمـه مـردم           
است. به هر شکل کـه مـيـتـوانـيـم از              
خواست هاي آنها و خـواسـت درمـان          
رايگـان بـراي هـمـه حـمـايـت کـنـيـم.                   

ـا مـبـارزات            فضايي از همبسـتـگـي ب
پــرســتــاران و هــمــيــنــطــور کــارگــران،         
معلمان و بازنشستگان را در سـراسـر       
کشور ايجاد کنيـم و نـيـروي خـود را             
براي مقابله با تبعيضات، محروميـت  
ها، فقر و بيحقوقي متحد و يکپارچـه  

 گردانيم.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ ژوئيه  ۲۴ ، ۱۳۹۴ مرداد  ۲ 

  �B	� ۹    CDE ۶    داد�  
  %	�$ وزارت �A,ا*�! ه��ا� G	 ���F	ران در  

 )#�'  &"�	ن در  %	�$  #"!  
 *&	ر  &"�	ن:  

      &"0 ز�,ا�� /زاد �	ی, ��دد! 



 3 ۶۱۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

ــاســـي و            ــاي ســـيـ ــگـــنـــاهـ تـــنـ
ژئواستراتژيک جمهوري اسالمي پس 
از توافقات هسته اي و احتمال عملي 
و اجرايي شدن آن، منجر بـه سـقـوط        
قابل پيش بيني جايگاه حکومت در   
جدول تعيين اعمال قدرت در منطقـه  
ـتـرل و يـا اتـکـا بـه                   خواهد شد و کـن
اهرمـهـاي فشـاري کـه بـراي اجـراي               
اعمال قدرت خود در منطقه سـاخـتـه    
است با مـوانـع جـدي روبـرو خـواهـد             
گرديد. پـذيـرش شـکـسـت و عـقـب                 
نشــســتــن از قــدرت هســتــه اي، بــه            
حکومتي که تاسيسات و تجهـيـزات   
حساس نظامي اش را غرب بـعـنـوان    
"دشمن" کنترل خواهد کرد، تـعـادل و       
کل سياست خارجي  و مـنـطـقـه اي           
جمهوري اسالمـي را بشـدت تـحـت           

 شعاع قرار داده خواهد داد.
بديهي است با بـهـم خـوردن ايـن         
تعادل سياسي، جريانات تـروريسـتـي    
دست پرورده حکـومـت اسـالمـي در         
منطقه نيز در روابط خود تجديد نظـر  
ـبـال حـامـيـان           خواهند کرد و يا به دن

 قابل اتکا تري خواهند گشت.
خامنه اي در رجزخواني اخيـرش  
براي اعاده حيثيت از خود، ناچار شـد  
سياستي را که تـا ديـروز بـه اشـکـال            
مختلف کـتـمـان مـي کـرد، آشـکـار              

"چـه ايـن مـتـن          کند. او مي گـويـد:         
تصويب بشـود و چـه نشـود، مـا از               
حمايت دوستانمان در منطـقـه دسـت      
نخواهيم کشـيـد، از مـلـت مـظـلـوم                
فلسطين، از ملت مـظـلـوم يـمـن، از          
ملت و دولت سوريه، از ملت و دولت 
عراق، از مردم مـظـلـوم بـحـريـن، از             
مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و 
فلسطين؛ همواره مورد حـمـايـت مـا       

  خواهند بود."
پرهيز خامنه اي از بـکـارگـيـري         
عبارت توافقات و بکار بردن "مـتـن"      
چيزي از حقيقت شـکـسـت و عـقـب            
نشيني در برابر غرب نمي کاهد. اما  
جوهر اصلـي سـخـنـان او، اعـتـراف             
صريح به حضور نظامي و امنيتي در 
ـبـانـي و شـراکـت بـي               ـي سوريه و پشت
شائبه در جنايات ضـد بشـري بشـار          
االسد و پايان دادن به داستان سـرايـي   
دفاع از "حرم زينب"، لشکر کشي در     

عراق براي دفاع از "حرمين" نيـسـت.     
جنگ نيابتي در يمن و بحرين، ديگر 
صريحا بخشي از اسـتـراتـژي صـدور         
انــقــالب و گــردنــکــشــي جــمــهــوري          
اســالمــي در مــنــطــقــه اســت. ايــن             
اعترافات صريح و آنچه او را مجبـور  
ـقـش مـخـرب و                 ـفـاي ن ميکند بـر اي
ـبـانـه جـمـهـوري اسـالمـي              جنگ طل
تاکيد بـگـذارد، اسـاسـا بـراي سـرپـا                
نـگـهــداشـتــن نــيـرويــي اســت کــه بــا             
شــکــســت جــمــهــوري اســالمــي در          
مذاکرات هسته اي بي تـرديـد دچـار        
هزيمت خواهد شد. تاکيد خامنه اي    
بر "مجاهـدان صـادق مـقـاومـت در             
فلسطين" هم بخشـي از مـعـرکـه اي            
است که گريبانگير جمهوري اسالمي 
شده است. سالهاي متمادي براي هـم    
جهت کردن حمـاس و رهـبـري آن از            
هيچ اقدامي فرو گـذار نـکـرده انـد و           
حاال حماس در جناح رقيب مشـغـول   

 جا انداختن خود است.
دردسرهاي جـمـهـوري اسـالمـي        
تازه آغاز شده است. هر چقدر که زهر  
توافقات در پيکر فـرتـوت جـمـهـوري        
اسالمي تاثير مي گذارد، آشفتگي و 
سراسيمگي آن نيز آشکارتر ميشـود.  
حــرکــاتــي کــه ديــگــر قــابــل کــنــتــرل          
نيستند. مابه ازاء آن براي جـمـهـوري     
اسالمي عواقب شـديـدي بـه هـمـراه            
خواهد داشت. تاکيد خـامـنـه اي بـر          
تغيير ناپذيري سياستهاي بين المللي 
جمهوري اسالمي در مقابل امريـکـا   
چيزي جـز ايـن مـعـنـا نـدارد. او از                    
ـنـده                     ـيـن کـن ـقـش تـعـي سويـي دارد ن
ـنـامــه                ـق خـودش را در پـذيــرش تـواف
هسته اي الپوشانـي مـي کـنـد و از             
سوي ديگر تـالش دارد بـا عـادي و            
مســتــمــر نشــان دادن ســيــاســتــهــاي         
پيشين، مانع ريزش سازمانهاي ريـز    
ـنـهـا               و درشت تـروريسـتـي بـعـنـوان ت
دستاورد بين المللي و منطقه اي اش   
شود. وانگهي افکار عمومي جـهـان      
ـقـت و            بخوبي ميداند که بـدون مـواف
اعمال نظر خامنه اي، تصويب چنيـن  
ـبـود!           توافقي با غرب امکـان پـذيـر ن
ـقـط        تيم مذاکره کننده و حواشي آن ف
يک ابزار براي رسـيـدن بـه تـوافـق بـا               

 غرب بود.
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ــاد            بــديــهــي اســت پــذيــرش مــف
توافقنامه به بندهاي فني و نـظـامـي        
آن مــحــدود نــخــواهــد مــانــد. آنــچــه            
جــمــهــوري اســالمــي بــدرســت از آن           
هراس دارد، تکانـهـاي اجـتـمـاعـي و           
سياسي مردم ايران و طـلـب حـقـوقـي        
است که چند دهه حکومت اسـالمـي     
به بهانه جنگ ناکرده با غرب از مردم 

 ايران دريغ کرده است.
لحظـاتـي پـس از اعـالم تـوافـق               
هسته اي، شعـار "تـوافـق بـعـدي مـا              
حقـوق شـهـرونـدي مـا" رو در رويـي                  
آشکار ميليوني مـردم را نشـان داد.         
اين را جـمـهـوري اسـالمـي بـخـوبـي                 
ميداند و آنچه رابطه با غـرب را بـراي       
جمـهـوري اسـالمـي بـيـش از پـيـش                 
ـه غـرب سـيـتـزي               دشوار مي کـنـد، ن
حـکــومـت، کــه حــکـومــت سـتــيــزي           
ـه جـنـگ بـا            مردمي است که به بـهـان
ـقـر و                  ـه دره عـظـيـم ف شيطان بزرگ ب
مـحـرومـيـت رانـده شـده انـد. غــرب                 
ـقـا در         ستيزي جمهوري اسالمي دقـي
ـلـيـونـي      تالقي رو در رويي با صف مي
مردمي است که با همين سياسـت از    
ـه            ـه اي و اولـي ابتدايي ترين حقوق پـاي

 محروم گرديده اند.
در عـيـن حـال تـغـيـيـر جـايـگـاه                 
ماهوي و دگرگوني سياستـهـاي بـيـن       
ـه   المللي نظام اسالمي مستقيما ضرب
اي جــدي عــلــيــه مــوقــعــيــت اســالم           
سياسي نوع جـمـهـوري اسـالمـي در            
ـه رابـطـه و                ـه و ب جهان و بويژه منـطـق
اعتماد در بين جرياناتي اسـت کـه بـا        
کوبيدن بر طـبـل مـرگ بـر امـريـکـا                

 گردآوري کرده است.
هجوم کمپانـيـهـاي غـربـي بـراي           
تصرف بـازار سـودآور و شـراکـت بـا                
موسسات صـنـعـتـي و تـجـاري کـه                
اساسا در دست سپاه پاسداران و آيـت    
اهللا ها و آقازاده ها است و آزاد شـدن        
سپرده هاي مالي جمهـوري اسـالمـي      
نزد بانکهاي بين المللي گشايشـي در    

 زندگي مردم ايجاد نخواهد کرد.
تغيير رابطه با غرب بـراي مـردم       
ايران، شکست سياستهاي تروريستـي  
ــحــمــيــل               ــ اســالمــي، شــکــســت ت ـ
مناسبات اجتماعي و فرهـنـگ فـوق      

ارتــجــاعــي حــکــومــت اســالمــي بــر        
زندگي مردم، عقب راندن و سـرکـوب     
توقعات بحق مردم براي داشـتـن يـک        
زنــدگــي مــدرن و امــروزي و رفــاه و              
آسايشي است که زير چکمه و نعـلـيـن    

 لگد کوب شده است.
جمهوري اسالمي بدون دشـمـنـي    
بــا غــرب و شــيــطــان بــزرگ اســاســا            
ضــرورت وجــودي خــود را ازدســت            
ميدهد. اگر قرار باشد به چيزي شبـيـه    
حکومتهاي عربستان و ترکيه و حتـي  
مالزي و سنگاپور بـدل شـود، ديـگـر           
ـقـيـه و         نيازي به اين نوع حکومت و ف
دار و دسته  و بيت رهبري و حزب اهللا 
و صدور انقالب و سـپـاه پـاسـداران و           
سپاه قدس و غيره نيست. از اين زاويه  
جمهوري اسالمي به انتهاي بن بسـت    
محتوم خود رسيده است. تمام تـالش   
جمهوري اسالمي در اين برهه حـفـظ     
موقعيت سابق خود است و بـراي ايـن     
منظور از هيچ کوششي دريغ نخواهد 
ـه                   کرد. اگـرچـه روشـن اسـت کـه راه ب

 جايي نخواهد برد.
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اســتــقــبــال و مــالقــات رســمــي          
غيـرقـابـل انـتـظـار مـلـک سـلـمـان و                    
شاهزادگان قدرتمند دربار سعودي، از 
سفر خالد  مشعل و هيئـت  رهـبـري        

موسي ابـومـرزوق و صـالـح           حماس، 
ـه      العروري به عربستان سعودي، ضـرب

ـه اي                     اي کـاري بـر سـيـاسـت مـنـطـق
جمهوري محسوب مي شـود. اعـالم      
خاتمه روابط سرد بـيـن سـعـوديـهـا و           

در پـي       ۲۰۰۷ حـمـاس کـه از سـال             
ســرپــيــچــي حــمــاس از طــرح مــلــک           
عبداهللا موسوم به "توافق مکـه" پـس       
از درگيري بين فتح و حـمـاس ايـجـاد       
شده بود، تغيير ريل تدريجي حـمـاس     
پس از حمايت از اخوان المسلميـن در    
مصر و خروج از سوريه پس از شـروع      
سرکوب و درگيري نظامي در سوريه، 
ـه                       نزديـکـي و هـم جـهـتـي بـيـشـتـر ب
ـه دوري حـمـاس از             حکومت ترکيه ب
جمهوري اسالمي صورت واضح تري 

 داد.
عــلــيــرغــم اظــهــار نــظــر "خــالــد          
مشعل" به حسن رابطه با تهـران، امـا      
اين نـزديـکـي يـکـي از فـوري تـريـن                   

واکنشهاي منطقه اي پس از توافقات 
هسته اي محسـوب مـي شـود. ايـن            
حسن رابطه بخشي از تغيير تـنـاسـب      
قوا در منطقه است. اگر چه جمـهـوري    
اسالمي کماکان تامين اسلحه و سـاز  
و برگ جنگي شاخه نظـامـي حـمـاس       

 "عزالدين قسام" را ادامه ميدهد.
"محمـد الـبـردويـل" از اعضـاي               
رهبري حماس در مصاحبه اي نکـات  
قابل توجهي در باره مالقات حـمـاس     
و ســعــوديــهــا دارد: "ديــدار هــيــئــت             
رهــبــري حــمــاس بــه ريــاســت خــالــد           
مشعل با ملک سلمان بن عبدالـعـزيـز    
و شاهزاده محمد بن نايف و شـاهـزاده   
مــحــمــد بــن ســلــمــان، نشــانــه اي از             
گشايش مهم در روابط ميان حـمـاس   
و ريــاض اســت . . . هــدف از ايــن                     
ديدار، از سرگيري تالش عـربـي بـراي      

ـلـسـطـيـن اسـت.             بـهـبـود    حمايت از ف
روابط با عربستان سعودي به مـعـنـي    

هـاي     دادن آزاديهاي بيشتر به موسسه
ـه                 غيـردولـتـي عـربسـتـانـي بـراي ارائ
کـــمـــکـــهـــاي بشـــر دوســـتـــانـــه بـــه           

ـه ويـژه در نـوار غـزه                   فلسطينـي  هـا ب
است". او همچنين آزاد کـردن چـهـار            
تن از شخصيـتـهـاي فـعـال سـيـاسـي             

ـه "          از    " مـاهـر صـالح     حماس از جـمل
زندانهاي سعوديها را نيـز بـخـشـي از         

 رفع "سوءتفاهمات" مي خواند.
تاکيدات مـحـمـد الـبـردويـل بـر              
ـلـسـطـيـن و                ـه  ف "عربي" بودن کمک ب
ـه     غزه، باز گذاشتن دست موسسات ب
اصطالح غير دولـتـي عـربسـتـانـي و           
تـاکــيــد بــر بــهـبــود روابــط بــا دربــار              
سعودي ها بويژه در ميانه کشـمـکـش    
آشکار عربستان با جمهوري اسالمـي  
را نبايد بهيچ وجه دسـت کـم گـرفـت.         
اخيـرا رهـبـري حـمـاس بـا چـالـش و                   
قدرت گـرفـتـن داعـش در غـزه نـيـز                  
روبروست. نزديکي و تحکيم رابطه بـا    
ــجــي از                  ــدري ــان و دوري ت عــربســت
ـه                 جمهوري اسـالمـي، را نـيـز بـايـد ب
بخشي از موضعـگـيـري دراز مـدت         
حماس مرتبط کرد. تالش عربسـتـان    
براي منـزوي کـردن هـر چـه بـيـشـتـر                 
جمهوري اسالمي در منطقه بـخـشـي    

 از ايجاد روابط گرم با حماس است.
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اينروزها واژه "دلـواپسـان" سـکـه           
رايج سياست ايران شده اسـت. الاقـل        
در رسانه هـايـي مـثـل بـي بـي سـي                  
فارسي اوضاع  چنين اسـت. مـراد از        
ـفـان           ـه مـخـال اين اصطالح نيز اشاره ب
"توافق هسته اي" اخير بين جـمـهـوري      
اسالمي و کشورهاي پنج بعـالوه يـک     
است. بي بي سي حـتـي در اخـبـار و            
گزارشات رسمي اش با آب و تـاب از      
عبارت "دلواپسان داخلي و خـارجـي"      
نيز استفاده مـيـکـنـد. يـعـنـي فـرض              
ــداري،               ــم ــت ــع ــهــان شــري ــي ــد ک ــي ــن ک
سناتورهاي جمـهـوريـخـواه آمـريـکـا،          
نتنياهو، شيوخ عـربسـتـان و غـيـره،            
همه در يـک کـيـسـه بـنـام دلـواپسـان               

 ريخته ميشوند!
اين را ديـگـر بـا سـطـحـي گـري                
معمول ژورناليسم نميـتـوان تـوضـيـح        
ــر اســت.                   ــتــر و غــريــب ت ــازل داد. ن
محصولي تماما ايراني است. آخـريـن    
دستپخت تبليغي ايدئولوژيک جنبـش  
ملي اسالمي ايران است. جنبشي کـه   
با جمهوري اسالمي بر سر کار آمـد و    
بخش هايي از آن در دعواهاي درونـي  
از قـدرت رانـده يــا مـغــضـوب واقــع               
شدند، ولي کمـاکـان مـيـکـوشـنـد بـا             
"اصالح" و "تعديل" رژيم، تـنـاقضـات        
آنرا به نفع بقايش حـل کـنـنـد. بـطـور              
مشخصتر، کاربرد واژه دلـواپسـان در     
واقع پيکان حمله سيـاسـي طـرفـداران       
روحاني و رفسنجـانـي و خـاتـمـي در            
مقابله با جناح ديگر حکـومـت بـراي      
گرفتن سهم بيشتر از قدرت و نـجـات     
جـمـهـوري اسـالمـي اسـت. صــورت              
ـلـيـغـات چـنـيـن اسـت:                 ظاهر اين تـب
دلواپسان توافق هسته اي مملکـت را    
به باد ميدهند و تنها راه نـجـات ايـن        
است که کار به دست دلباختگان ايـن    
توافق سپرده شود. بدين تـرتـيـب ايـن          
جــنــگ بــيــن خــيــر و شــر کــه حــول                
دلواپسان و دلباختگان توافـق هسـتـه      
اي راه افتاده است، نسخه مبتـذلـتـري    
از تقابل بـيـن "انـحـصـار طـلـبـان" و                    
"اصالح طلبان" دوره دوم خرداد است.   
دنياي واقعي البته بـطـور غـريـبـي از          

 اين متافيزيک آخوندي فاصله دارد.
مفهوم دلواپسان حتي به معنـاي  
اصيل و ماقبل بـي بـي سـي آن نـيـز              
ساختگي بود. دلواپسان نامي بود که  

بخشي هايي از طرفداران خـامـنـه اي      
بر خود نهادند. همه دنيـا مـيـدانسـت        
که ولي و ارباب اينها خود شخصا در   
راس مذاکرات هسته اي اسـت و ايـن       
دلــواپســان قــرار اســت نــقــش لــبــاس          
ـه             شخصي ها و اوباش آقـا را در چـان
زني هاي سياسي و بـخـصـوص بـراي       
مهار اوضاع داخلي ايفاء کـنـنـد؛ کـه       
مبادا در جريـان تـوافـق تـوازن قـواي            
دروني رژيم بهم بخـورد و مـردم پـاي          
شان را الي شکافهاي باال بـگـذارنـد.      
ـه شـيـوه مـالـوف           در واقع خامنه اي ب
خود ظرفيت هاي "دو بال نظام" را در       
جريان عقب نشيني از سياسـت هـاي     
قبلي خود در زمينه هسته اي به کـار    
گرفت. روحاني و ظريف را از"يک بال"   
به پاي ميز مذاکره فرستاد تا "نرمـش   
قهرمانانه" کننـد،  هـمـزمـان اوبـاش             
خود را از "بال ديـگـر" فـرمـان داد تـا              
همچنان نعره "دلواپسي" سر دهـنـد و        
قمه چرخ دهنـد تـا مـبـادا کسـي در              
نرمش کذايي عالمت ضـعـف و بـي        

 ثباتي نظام را ببيند.
چنانکه مـي بـيـنـيـد دلـواپسـان              
حتي در هيات اصيـل و مـعـنـي دار           
خود از تقلـبـي تـريـن فـاکـتـورهـا در               
جريان مـذاکـرات هسـتـه اي بـودنـد.             
ـه ذات نـيـسـت و                   جرياني کـه قـائـم ب
افسارشان در دست خامـنـه اي اسـت        
که خود مهندسي توافق را بـر عـهـده        
داشته و دارد. در واقع اين بـخـصـوص    
بي بي سي و رسانه هـاي هـمـانـنـدش        
بودند که از دلواپسان غولي ساخـتـنـد    
و آنــرا حــتــي بــطـور مســخــره اي بــه               
مفهومي عام و حتي جهاني تـبـديـل      

 کردند. اما چرا؟
مطلوبيت بالفصلش براي بي بـي  
سي و ساير بلندگوهاي اصالح طلبان 
احتـمـاال ايـن بـوده کـه بـزرگ کـردن                  
دلواپسان به قطب رقيب در دعواهـاي  
ـه          دروني جمهوري اسالمي، يـعـنـي ب
روحــانــي و رفســنــجــانــي، اعــتــبــار           
ميدهد. خصوصا که ايـن دلـواپسـان         
منفور ترين بـخـش هـاي حـکـومـت             
اسالمي اند. ما در ماههاي گـذشـتـه     
بارها و از زبان مفسران گـونـاگـون در        
رسانه هايي نظير بي بي سي صراحتـا  
و تلويحا چيزهايي بـا ايـن مضـمـون           
شنيده ايم که: اگر دلواپسان بـگـذارنـد       
روحـانــي  کــارش را بــکــنــد ايــران و               

مــنــطــقــه و حــتــي جــهــان گــلــســتــان          
 ميشود!  

ــيــت              ــوب ــن مــطــل امــا ســواي اي
بالفصل، نوعي از شم طبقاتي در اين 
ماجرا نقش ايفاء مـيـکـنـد. بـاکـمـي             
دقت مي بينـيـم کـه ايـن جـلـوه دادن               
دلباختگان توافق هستـه اي بـعـنـوان         
ناجي جامعه، مکمل همـان "نـرمـش       
قهرمانانه" از يکسو و سـيـاسـت نـيـم          
کالچ در بکارگيري دلواپسان از سـوي  
ديگر توسط خامنه اي اسـت. پشـت        
هردو اين سيـاسـت هـا يـک نـگـرانـي              
واحد وجود دارد. ايـنـکـه مـبـادا در               
جــريــان عــقــب نشــيــنــي جــمــهــوري          
اسالمي طي توافقات هسته اي مردم 
ـه مـيـدان           از فرصت استفاده کنند و ب
بيايند و امر خودشان را پيش بـبـرنـد.    
اگر خامـنـه اي چـمـاق دلـواپسـان را               
همچنان باالي سر جامعه نگهداشـتـه   
است اصالح طلبان و امـثـال بـي بـي         
سي ميکوشد تا دائره دخالت مردم را 
به حمايـت از بـخـشـي از جـمـهـوري                
اسالمي محدود کنـنـد. درواقـع ايـن          
معرکه دلواپسان و دلباختگان تـوافـق   
هسته اي که شاهد هستـيـم، دو وجـه        
سياست واحد  طبقاتـي بـورژوازي در       
حـفــظ جــمــهـوري اسـالمــي و نــظــام            
ـه            موجودش از خطر تـعـرض مـردم ب

 جان آمده است.

بايد اعتراف کرد که فروخـتـن دو     
قــطـــبـــي مضـــحـــک دلـــواپســـان و           
دلباختگان و چنين تعبير سـطـحـي و      
ـه        تقليل يافته اي از توافق هستـه اي ب
مــردم ايــران کــار آســانــي نــيــســت.             
ـه سـيـاسـي غـنـي                 مردمي کـه تـجـرب
دارنــد، بــاال و پــايــيــن ايــن رژيــم را               
ميشناسند و اوضاع منطقه را دنـبـال   
ميکنند. هرکس ميتواند ببـيـنـد کـه        
جمهوري اسالمي و هـمـيـنـطـور کـل           
منطقه خاورميانه مـدتـي اسـت وارد        
چرخه اي از تغييرات جدي و تـعـيـيـن       
کننده شده است. مذاکرات هستـه اي     
و "نرمش قهرمانانه" از سوي رژيـمـي       
که قبال نعـره "انـرژي هسـتـه اي حـق               
ـه      ـق مسلم ماست" سر ميداد، تنها حـل
اي از تحوالت عميق تـر و جـدي تـر            
ـقـطـه شـروعـي              است. اگر بخـواهـيـم ن
براي اين تحوالت تعيين کنيم انقالب 

اسـت کـه در          ۸۸ مردم ايران در سال   
کنار "مرگ بر ديـکـتـاتـور" و "آزادي              
زندانيان سياسي" و غيره، يکي ديـگـر   
از شــعــارهــايــش "انــرژي هســتــه اي            
نميخايم، نميخايم" بـود. آيـا بـي بـي             
سي و ژورناليسم مربوطه اش اين هـا    
را فراموش کرده است؟ خير. آيا فـکـر    
کرده اند مـردم فـرامـوش کـرده انـد؟              
بازهم خير. آنها بخوبي همه ايـنـهـا را       
ـقـا چـون مـيـدانـنـد                     ميـدانـنـد و دقـي

کارشان همين است کـه دارنـد انـجـام         
ميدهند.  کار ژورناليسم بـخـصـوص       
از نوع بي بي سي توجيه سياسـت هـا     
و منافع معين به اسم خبـر رسـانـي و        
دادن تــحــلــيــل هـاي مســخــره مــثــل           
موضوع مورد بحث اين نوشته است. 
بي بي سي و مفسرين اش مـيـدانـنـد       
که اين تقابل دلواپسان و دلباخـتـگـان    
آبکي و ساختگي است. خود آنها هـم     
ميدانند که چـنـيـن چـيـزهـايـي  دوام              
ندارد و بزودي بايد کنار بگذارند. امـا   
ـه روي                وقتي به آنجـا رسـيـديـم ابـدا ب
مبارک هم نمي آورند کـه  امـروز چـه          
گــفــتــه انــد. بــه کــار خــبــرســازي و                 
خبرگويي شان ادامه ميدهند و  بـراي  
کار غير اخـالقـي و ضـد بشـري کـه                
امروز ميکنـنـد هـيـچ مسـئـولـيـتـي              
ـلـمـه،       بعهده نخواهند گرفت. در يک ک
ابـتـذال حـرف اول را در ژورنـالـيـسـم                  
امثال بي بي سي فارسي ميزنـد. لـذا      
مردم هم حق دارند قضاوت خـودشـان   
را داشته بـاشـنـد و امـثـال روزنـامـه                
کــيــهــان "دلــواپــس" و بــي بــي ســي               
"دلباخته" را بعنـوان مـوانـع راه خـود             
براي رهايي از شر جمهوري اسـالمـي     

 محسوب کنند.

ـه پـس       اگر چه اين تماس بالفاصـل
از توافقات هسته اي طرح ريزي نشـده  
ـه و                است، امـا مسـايـل مـورد عـالق
ـه مـعـنـاي          مذاکره طرفين مستقيما ب
تنزل جايـگـاه جـمـهـوري اسـالمـي و              

 انزواي سياسي بيشتر است.
حماس و تشکـلـهـايـي نـظـيـر آن            
ـه ادامـه         بدون پشتيباناني قوي قـادر ب

هـيـئـت       حيات خود نيستند. استقـرار  
سياسي حماس در قـطـر و نـزديـکـي              
ـقـط         ـه ف بيشتر با عربستان سعودي، ن
ـلـکـه         بعنوان تامين کننده اي مـالـي ب
بعنوان يک پشتيبان سياسي ـ نظـامـي   
قوي هم بـراي حـمـاس بسـيـار حـايـز                
اهميت است. نقشي که از قرار ديـگـر      
جمهوري اسالمي نمي توانـد بـطـريـق       

اولي در منطقه و بـطـور اخـص بـراي           
 امثال حماس داشته باشد.

تغيير روال جنگ قدرت در يمـن،  
شکست و عقب نشيني حوثي هـا در    
ـه رهـبـري               مقابل ائتـالف ده کشـور ب
ــر                   ــگــر ب ـه اي دي ــان ضــربـ عــربســت
قدرتـنـمـايـي و شـکـسـت جـمـهـوري                 

 اسالمي محسوب مي شود.
تالش جمـهـوري اسـالمـي ايـران          
براي نگهداشتن جريانـات اسـالمـي ـ        
ـه     تروريستي بعنوان هم پيمانان منـطـق
اي، با دشواري بيشري روبـرو خـواهـد        

 شد.
آنچه جمهوري اسـالمـي پـس از          
توافقات هسته اي تجربه خواهـد کـرد     
ـه                   نه بهبود مـنـاسـبـات بـا غـرب و ن
ـه اسـت. جـمـهـوري             کشورهاي منطـق
ـقـا                اسالمي در نـبـردي بـراي ادامـه ب

خود، مستقيما با مردم ايران رو در رو 
است. هيچ درجه از سازش بـا غـرب،       
جمهوري اسالمي را در اين رويارويـي  
کمک نخواهد کرد. هر چـه جـمـهـوري          
ـه غـرب نـزديـک تـر             اسالمي خود را ب
کند، به تشديد تضادهاي بنيـاديـنـش    
با خواستها و مـطـالـبـات کـارگـران و           
مردم ستمديده ايران خواهد افزود. هـر   
درجه به آتش غرب ستيزي اش بدمد، 

 ريش خود را خواهد سوزاند.
ايــن بــن بســت بــه ســرنــگــونــي             
جمهوري اسالمي به دست مردم ايـران  
خواهد انجاميد. جنبش مبارزاتي که  
براي معيشت و منزلت و بـرپـا کـردن        
يک حکومت انساني بدون وقفه پـيـش   
رفته است و به کـمـتـر از سـرنـگـونـي              
جمهوري اسالمي رضـايـت نـخـواهـد        
داد، پايان سناريوي سـيـاه جـمـهـوري          
اسالمي و آغاز پيروزي مردم در ايـران  

 خواهد بود.
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خط و نشان کشيدنهاي اخير خامنـه اي عـلـيـه         
آمريکا کامال قابل انتظار بود. ايـن جـزء مـکـمـل             
"نرمش قهرمانانه اي" است کـه بـا تـوافـق ويـن بـه                 
جمهوري اسالمي تحميل شـده اسـت. کـوبـيـدن بـر                
طبل ضد آمريکائي گري حاال که بـر سـر بـرچـيـدن            
تحريمها توافق شده است در واقع مـکـمـل تـعـامـل         
اقتصادي با شيطان بزرگ اسـت. قـرارسـت تشـديـد           
رجزخوانيهاي ضد آمريکائي سنگ موازنه تعـامـل   
اقتصادي با غرب باشد. اين مـوازنـه را بـراي رفـع            
هراس و نگرانيهايشان از اينکه گشايش اقتـصـادي   
هويت ضد آمريکائي نظامشان را مـخـتـل کـنـد و            

سيستم سرکوب و اختناقي که تماما بر ايدئولـوژي   
اسالم ضد آمريکائي سوار کرده انـد بـوسـيلـه تـوده          

 مردم در هم شکسته شود، الزم دارند. 
اين نگرانـي الـبـتـه در جـدل بـيـن جـنـاحـهـا و                        
سخنراني هاي مـتـنـاقـض خـامـنـه اي و روحـانـي                    
مقاالت کيهان شريعتمداري و غـيـره صـريـحـا  بـه             
زبــان آورده نــمــيــشــود. امــا اســاس ايــن دعــوا و                    
کشمکش در تحليل نهائي رابطه بـا غـرب نـيـسـت            
بلکه رابطه جمـهـوري اسـالمـي بـا جـامـعـه اسـت.                  
هراس و نگراني آنها نهايتا نه "استکـبـار جـهـانـي"         

 بلکه جامعه در حال انفجار ايران است.  
ريشه بحران جمهوري اسالمي جامعه اي است کـه  
براي بزير کشيدن اين حکومت به کمين نشسته است. 
توافق هسته اي اين بحران را حل نميکند، بـر عـکـس      

  آنرا شديد تر و گسترده تر خواهد کرد.

ســايــت ايــلــنــا گــزارشــي در         
مورد گسترش کـودک آزاري در        
ايران منتشر کرده اسـت. مـرگ        

ساله  در سـيـرجـان       ۲.۵کودکي 
در اثر شکنجه مداوم والدينـش،  
شناسايي يک دختر بـچـه هشـت        
ساله در پارک شوشـتـر بـا  آثـار           
سوختگي شديد بـر بـدنـش، کـه           

بخاطر شکنجه و ضـرب وشـتـم           
بوسيله پدرش از خـانـه مـتـواري       
شده بود؛ کودک پنج سال و نيمـه  

هـاي     دليل شکـسـتـگـي     که به  اي
مــتــعــدد در نــواحــي مــخــتــلــف         

هايش و سوختگي پـاهـا و        دست
ها، که در اثر شکنجه هاي  دست

پدرش ايجاد شـده، در يـکـي از          
بيمارستانها تهران تحت درمـان    

گـيـرد؛ تـجـاوز بـه يـک                قرار مـي 
دختربچـه يـازده سـالـه بـوسـيلـه              
شش مرد، از موارد ذکر شده در 
اين گزارش اسـت. ايـن فـجـايـع             
تنها چند نمونه از جناياتي است 
که هر روزه عليه کودکان اعمـال  

 ميشود. 
بنا بر اين گزارش آمار تنهـا  

هاي اطالع داده شده  کودک آزاري
اورژانس اجتماعي  ۱۲۳به خط 

، ۹۳جمهوري اسالمي در سـال      
ــورد بــوده       ۶۶۴هــزار و          ۸ م

اين آمار البته مـنـعـکـس        .است
کننده بخش کوچکـي از هـزاران       
موردي است که هر روزه اتـفـاق       
ميافتد و به هيچ مرکزي اطـالع  

 داده نميشود. 
علت چيست؟ زمـيـنـه هـاي         
اين فاجعه چـگـونـه فـراهـم شـده           
است؟ در اين گزارش "ضعف در    
قوانين و عـدم اجـراي قـوانـيـن"            
علت فاجعه کودک آزاري قلمداد 
شــده اســت. امــا در مــورد هــر             
جامعه اي اين صادق بـاشـد، در     
مورد جمهوري اسـالمـي چـنـيـن        
نيست. ريشه مساله چيز ديگري 
اســت. در جــمــهــوري اســالمــي           
اساس مساله را بايد در هـويـت       
مــذهــبــي حــکــومــت و ســلــطــه           

ــرجــامــعــه           ــيــن اســالمــي ب قــوان
 جستجو کرد. 

در قوانين اسالمي پدر و جد 
پــدري صــاحــب کــودک شــمــرده          
ميشود و ازيـنـرو تـنـبـيـه بـدنـي             
فرزند توسط پدر و در مـواردي        
والدين  از موارد جرم مستثـنـي   
شده و قـابـل مـجـازات نـيـسـت!            
حتي در قانون جـزاي اسـالمـي،        

يا جد پدري فرزند خـود     پدر اگر
شـود و       نـمـي   قصـاص  را بـکـشـد   

ــه                ــهــــــــــــا بــــــــــ ــنــــــــــ تــــــــــ
مـحـکـوم     تـعـزيـر    و ديه پرداخت

شود! در جمـهـوري اسـالمـي         مي
ازدواج دختران خـردسـال (طـبـق        
قوانين شرع از نه سالـگـي و در       
متن تجديد نـظـر شـده قـوانـيـن             

ســيــزده جــمــهــوري اســالمــي از         
ــگــي) مــجــاز اســت! ســن               ســال
مسئوليت کـيـفـري در قـوانـيـن              
اسالمي براي پسران پانزده سـال    
و براي دختران نـه سـال تـعـيـيـن           
شده است! حتي اعـدام کـودکـان       

با کاله شرعـي زنـدانـي کـردن          -
متهم تا رسيدن به سـن قـانـونـي       

امري رايج در جمـهـوري    -اعدام
 اسالمي است! و غيره و غيره.

ايــن جــنــايــات نــه از عــدم            
اجراي قوانين ناشي ميشود و نه 
ميتوان آنها را "ضعف قـانـونـي"     
ناميـد. مسـالـه بـر بـيـحـقـوقـي                 
اسـالمـي کـودکـان اسـت. بـقـول               
ــصــور حــکــمــت در اســالم               مــن
کودکـان در رديـف احشـام انـد!             
برخورد اسالم به کودکان مبتني 
بر يک درک و تـلـقـي پـوسـيـده و             
مافوق ارتجاعي از کودک اسـت    
که در مناسبات و روابـط بـدوي     
جـــوامـــع عشـــيـــرتـــي هـــزار و            
چهارصد سـال سـال قـبـل ريشـه            
دارد. اين سيستم را بـا جـرح و            
تعديل قوانين نـمـيـتـوان اصـالح        
ــه                    ــرا از ريشـ ــد آنـ ــايـ ــرد. بـ کـ

 برانداخت. 
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اي بـا عـنـوان           روزنامه وال استريت ژورنـال در مـقـالـه          
ـيـره               « پاسداران ايران مسير ورود شرکـت هـاي غـربـي را ت

سپاه پاسداران  را يکي از مهمـتـريـن چـالشـهـاي          »اند کرده
شرکتهاي غربي خواهان ورود به بـازار ايـران مـيـدانـد. وال             
استريت ژورنال به اين واقعيت اشاره ميکند که سپاه يـکـي     
از قويترين نيروهاي اقتصادي ايران با شبکه غير شفافي از 

سازي، توليد صـنـعـتـي،       هايي است که در ساختمان شرکت
لذا "شرکـتـهـاي غـربـي          .بانکداري و حمل و نقل دست دارد

ها، توزيع کنندگان و مشتريان خود را  ناگزيرند عمده فروش
ـنـد. زيـرا                  به دليل پيوندهايشان با سپاه از صـافـي بـگـذران
اياالت متحده سپاه را به دست داشتن در اعمال تروريستـي  

 کند. " در بيرون مرزها و نقض حقوق بشر متهم مي
اين مقاله وال استريت ژورنال بر يـکـي از نـمـونـه هـاي             
تناقض و ناسازگاري اقتصاد مافيائي جمهوري اسالمي با 

سياستهاي تروريستي رژيم در منطـقـه انـگـشـت گـذاشـتـه             
است. تا زماني که اين اقتصاد مافيائي  که تـحـت سـلـطـه        
کامل سپاه قرار دارد از شـرايـط تـحـريـم ارتـزاق مـيـکـرد                    
اقتصاديات رژيم  با سياستهـاي مـنـطـقـه اي اش کـامـال                
منطبق بود. اما پس از تـوافـق ويـن ايـن سـازگـاري بـهـم                      
ـتـصـادي            ميريزد و تناقض تازه اي بين نقش سـيـاسـي و اق
سپاه سر باز ميکند. تناقض مـيـان مـقـابلـه بـا غـرب در                   

 منطقه و معامله با غرب در بازار داخلي! 
خامنه اي تـالش مـيـکـنـد بـا شـدت بـخـشـيـدن بـه                         
رجزخواني هـاي ضـد آمـريـکـائـي آثـار مـنـفـي نـرمـش                         
قهرمانانه را جبران کند اما براي تحقق گشايش اقتصادي 
"نرمش قهرمانانه" ديگري اين بار در سطح سيـاسـت الزم       

  است.
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انــيــس واروفــاکــيــس، وزيــر دارايــي          
تـريـن    گويد با تازه مستعفي يونان مي

برنامه نجات مالي کشـورش مـوفـق      
او در عين حـال تـاکـيـد        .نخواهد بود

ـنـه        ميکند که نخست وزير يونـان گـزي
ديگري به جز امضاي توافق ياد شـده  

  .نداشت
گزينه ديگر هست اما نه براي "نجات 
مالي کشور" بلکه براي نجات نـود و       

 نه درصديها! 
دولت يونان اگر بخواهد بعنوان مديـر  
و اداره کننده جامعه عمـل کـنـد بـي         
شک گزينه ديگري نـخـواهـد داشـت.         
هيچ نيروئي  در چـارچـوب سـيـسـتـم         
سرمايه داري يونان نميتواند از اجراي 
سياستهاي رياضت کشـي خـودداري     
کند. کليد مسـالـه عـمـلـکـرد دولـت             
بعنوان نماينده نود و نه درصديهـا در    
مقابله با  يـک درصـدي هـاي حـاکـم            

 است. 
جامعه يونان شرايط استثنائـي را از      
ـتـق            سر ميگذراند. اين دوره رتـق و ف
ـيـف     اقتصاد نيست، دوره تعيين تکـل
ـيـت قـدرت               ـب ـث سياسي اسـت! دوره ت
جنبش ضد رياضت کشي در دولـت      
است. اين از دوره هاي استثنـائـي در      
حيات هر جامعه است که دولت بايـد  
بعنوان يـک ارگـان مـبـارزاتـي، و نـه               
ارگان اداره امور عـمـل کـنـد. حـتـي            
ـتـهـاي اروپـا بـه               فشار تروئيکا و دول
مردم يونان نيز اساسا امري سيـاسـي   
است و نه اقتصادي. ميخـواهـنـد بـه        
مردمي که نه ميگويند در يـونـان و         

 در بقيه اروپا درس عبرت بدهند. 
مساله يونان امروز پـاسـخ سـيـاسـي          
دارد و نه اقتصادي. مي پرسند بـجـز      
ـتـوان             ـيـکـا چـه مـي قبول شرايط تروئ
کرد؟ پاسخ اينست: به مردم مـتـکـي     

ـيـکـان           شويد و از دولت بعنـوان سـر پ
ـفـاده       مبارزه عليه رياضت کشي اسـت

 کنيد. اعالم کنيد:
"مردم يونان، نود و نه درصديـهـا، بـه       
کسي بدهکار نيستند. آنها مسـئـول      
ـتـصـادي کـه بـوسـيلـه يـک                   بحـران اق
درصديها ايجاد شده نيستند و نبـايـد   
هزينه آنرا بپردازند. مردم يـونـان فـي         
الحال با از دست دادن شغل و زدن از   
حق بازنشستگي و ديگر سياستـهـاي   
رياضت کشي اقتصادي باندازه کافي 
پرداخت کرده اند. ريـاضـت کشـي و           

وامـهـا را      ! بدهکاري ديگر بس است
 "!ملغي کنيد

ـپـردازيـد و           اعالم کنيد وامها را نـمـي
اروپاي واحد و حوزه يورو را هـم تـرک       
نميکنيد! از مردم يونان و  از مـردم           
ـيـا               دنيا کمک بخواهيـد. بـه مـردم دن
فراخوان بدهيد که با سفر توريستي به 
يــونــان  بــه يــاري مــردم آن کشــور                 

 بشتابند.  
وزير دارائي سابق، بخشي از کابينه و 
اکثريت کميته مرکزي سيريزا با بسته 
جديد رياضت کشـي مـخـالـف انـد.            
ـنـي              ـت دولت فعلي بـاحـتـمـال زيـاد رف
است ولي جنبش ضد رياضت کشـي    
نبايد سنگر دولت را از دست بـدهـد.     
هر عضوي از دولـت فـعـلـي و يـا از              
نماينگان مجـلـس و يـا از اعضـاي             
کميته مرکزي سيريزا که با پرچم "لغو 
وامها، رد هر نوع سياست رياضتي و 
باقي ماندن در اروپاي واحـد و حـوزه       
يورو"، بميدان بيايد، هـرکـس کـه بـه            
مردم اتکا کند و مردم اروپـا و هـمـه        
دنيا را به کمک فرابخـوانـد، حـمـايـت        
بخش وسيعي از مردم يونان و مـردم      
دنيا را با خـود خـواهـد داشـت و از               
ـيــروزي در هــر               شـانــس بــاالئـي در پ

 انتخاباتي برخوردار خواهد بود.  
مردم يونان در رفراندوم يک بار ديـگـر   
ـتـه انـد.          به سياستهاي تروئيکا نه گـف
آينده يونان را نيروئي خواهد سـاخـت     
که راي نه مردم را نمايندگـي کـنـد و        
آنرا با استفاده از سنگر دولت بعـنـوان   
ابزار مبارزه  تا سطح " نه به حکومت  

 يک در صدي ها" ارتقا بدهد.
 ۲۰۱۵ جوالي  ۱۸ 
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ــان              انــفــجــار بــمــب در نشــســت جــوان
ـه،          ـي ـرک سوسياليست در شهر سـوروچ ت
ـرونـده                ـر پ صفحه ننگ آلـود ديـگـري ب
جنبش اسالمي، داعش و حـامـيـان آن      
بويژه دولت ترکيه، افزود. در اين فاجعـه   

ـه و زخـمـي                ۱۴۰ بيـش از       ـر کشـت ـف ن
ـه       شدند. در آخرين گزارشها تعداد کشـت

نفر اعالم شده اسـت. شـهـر        ۳۲ شدگان 
سوروچ يک مرکز کمک رساني به مـردم    
کوباني در مقابل جنايتکاران اسـالمـي   
بــوده اســت و نشــســت اخــيــر جــوانــان            
ـه مـنـظـور           سوسياليست در اين شهـر ب
بازسازي کوباني و از جمله انتقال کـمـک   
هاي جمع آوري شده براي سـاخـتـن يـک         
ـرگـزار              پارک براي کودکـان ايـن شـهـر، ب

 شد.  
داعش به عنـوان عـامـل ايـن تـوحـش             
معرفي شده است اما در ايـن جـنـايـت         
داعش تنها نيست. مردم در تظـاهـرات    
ـلـف               گسترده خود در شـهـرهـاي مـخـت
ترکيه انگشت اتهام را بطرف حکـومـت   
ـه              ـروهـاي داعـش ب ـي ترکيه گرفته اند. ن
راحتي از طريق ترکيه رفت و آمـد مـي       
کنند و بخش عظيمي از تدارکـات ايـن     
ماشين جـنـايـت در مـقـابـل چشـمـان                 
ـقـت    مقامات ترکيه و بدون شک با مواف
ـه انـجـام           ـي ـرک آنها و از طريق مرزهاي ت
ميشود. در حالي که نيروهاي نـظـامـي     
ـه بـارهـا مـانـع کـمـک                 ـي ـرک و امنيتي ت

رساني به مردم کوباني و ساير شهرها و 
روستاهايي شده اند کـه مـورد تـهـاجـم          
ـه انـد. در                ـرار داشـت نيروهاي داعـش ق
ـنـهـان             مورد همکاري هاي آشـکـار و پ
دولت اردوغان با داعش هزاران سـنـد و     
گزارش منتشر شده است. تا جايـي کـه      
حتي صداي باراک اوباما را هـم درآورد      
و از گستردگي همکاري دولت ترکيه بـا  

 داعش اظهار نارضايتي کرد.
تصاوير منشر شده از چهره هاي شـاد و    
مصــمــم جــوانــان ســوســيــالــيــســت در         
ـفـجـار بـار ديـگــر                     ـبـل از ان سـاعـات ق
دشــمــنــي نــيــروهــاي اســالمــي را بــا             
انسانيت، شادي، آزادي، برابري و تمـدن  
ـراي هـمـه       يادآوري مي کند و خطر آنرا ب
ـيـان نشـان مـيـدهـد. در سـوروچ                  جهان
صدها جوان آزاده و شريف مورد تهاجـم  
ــد. در تــرکــيــه، ايــران،                 قــرار گــرفــتــن

افغانستان، سوريه، عربستان، سومالـي  
ـنـدن هـيـوالي                    و حـتـي در پـاريـس و ل
جنبش اسالمي چرخ ميزنـد و نـکـبـت         
مي آورد. از اعماق تاريک عقب مـانـده      
تــريــن دوران تــاريــخ ســربــرآورده ولــي            
ـه داري مـدرن و يـک                   حمـايـت سـرمـاي
ـر جـهـان را دارد.           درصدي هاي حاکم ب
آنرا بايد افسار زد و در قفس کـرد. ايـن        
ـروهـاي چـپ و                    ـي کار تـالش مـتـحـد ن
سکوالر و بشريت  آزاده و انسـانـدوسـت    
ـبـد تـا بـا هـمـه               در همه جهان را ميطـل
شيوه هاي ممکن با توحشـن اسـالمـي      
ـر غـربـي        مبارزه کنند، دول غربي و غـي
مدافع جنبش اسالمي را تـحـت فشـار        
ـه                  ـبـش اسـالمـي را ب قرار دهند و جـن
ـنـد. ايـن        گورستان تاريخي اش بازگردان
ـيـان         ـربـان ـه ق بهترين شکل اداي احترام ب

  توحش اسالمي است.
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ـافـع                من اين را درک مـيـکـنـم کـه مـن
اي چنين اقتضا ميکند که تا حـد     عده

امـکــان اســالم را از زيــر تــيــغ خشــم               
ـات        ـاي مردمي که قرباني يا شاهـد جـن

انـد، بـدر      غير قابل توصيف اسالميون
ببرند. من اين را درک ميکنم که ابعـاد   

چـنـان    اين جنايات و ايـن هـاالکـاسـت      
ــه حــتــي در مــيــان صــف                   اســت ک
اسالميون هم کساني پيدا ميشوند که 
نميخواهند مسئوليت اين همه پليـدي  
و زشتي را بر عهده بگيرند و الجرم بـه    
نظر من طبيعي اسـت کـه در چـنـيـن            
اوضاعي بـحـث "اسـالم راسـتـيـن" و                  
ـار                  رابطه آن با "اسـالم پـراتـيـک" يـک ب

ديگر باال بـگـيـرد. امـا از نـظـر مـنِ                   
کمونيست، منِ آتئيست، از نـظـر مـا        
شاهدان و قربانيان جنايات اين اسـالم،  
از نظر من و امـثـال مـن کـه در يـک                  
جدال سهمگين اجتماعي و سياسـي و    
فکري با اين هيوال بسر ميبـريـم، ايـن      
اظهارات و توجيهات از فـرط رنـدي،         
احمقانه جلوه ميکند. مباني عقيدتـي   
اسالم، مباني قرآني اسالم، انـکـشـاف    
تاريخ اسالم، هويت و تعـلـق سـيـاسـي        
اسالم و اسالميـون در جـدال آزادي و           

تـر و غـيـر           ارتجاع در عصر ما عـيـان  
تر از آن اسـت کـه اجـازه           قابل پوشاندن

ـلـف اسـالم و         بدهد بحث روايات مخت
وجود و احتمال وجود روايت ديگري از   
اسالم، ولو در آينده و در کُرات ديـگـر،     

ترين حقوق و عواطـف   که در آن ابتدايي
ـاشـد،                بشري لعن و لـگـدمـال نشـده ب
جدي گرفته بشود. بـه نـظـر مـن، ايـن             

حرمتي به علم و بـه شـعـور           نهايت بي

اجتماعي انسان زمان ماست، اگر هـر    
توجيه و هر مهملي که اسـالمـيـون در      
حالِ هـزيـمـت بـه روي جـامـعـه پـرت                 
ميکنند را به عنـوان مـبـحـثـي بـراي           
تجزيه و تحليل و موشکـافـي عـلـمـي        
بپذيريم... فرد در اسالم، چه راستين و      

حـرمـت      حـقـوق و بـي          چه غير آن، بـي   
رده اسـت. کـودک           است. زن در اسالم بـ
در اســالم در رديــف احشــام اســت.               
عـقـيــده آزاد در اسـالم مـعـصــيـت و                 
مستوجب عقوبت اسـت. مـوسـيـقـي           
فساد است. سکس، بدون جواز و بدون  
ـاه      داغِ مذهب بر کَپلِ مرتکبينش، گـن
کبيره است. اين دينِ مـرگ و خـون و            
ـان              عبوديت است. راسـتـش هـمـه ادي

اند، اما بيشتر اديان را بشـريـت        همين
آزادانديش و آزاديخواه در طول صـدهـا     
سال در قفس کرده است. اين يـکـي را        
هرگز نگرفتند و مهار نـکـردنـد. چـرخ        

 .ميزند و نکبت مي آورد
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در بيست و هفتم تير ماه امام جـمـعـه      
شــهــر بــابــک گــفــت: "تــجــمــعــات و                
اعــتــصــابــات کــارگــري جــلــوي رشــد         

  .شهرستان را مي گيرد"
اعــتــصــابــات گســتــرده کــارگــران در          
ـان               شهرها و مـراکـز تـولـيـدي در جـري
اسـت. اعـتــراض کــارگـران از شــکــل             
مــوردي فــراتــر رفــتــه. شــش روز                   
اعتصابات مداوم هزاران کارگـر مـس     
خاتون آباد عليه پرداخت نکردن حقوق 
و دستمزدهايشان امام جـمـعـه مـزدور       
شهر بابک را هراسان کـرده و در نـمـاز          
ـا عـلـيـه هـزاران کـارگـر                     جمـعـه عـلـن
معترض و خانواده هايشـان دسـت بـه        
پاپوش دوزي و تـوطـئـه چـيـنـي کـرده            

 .است
ـار اعـتـراض            از نيمه دوم تير مـاه دو ب
ـاد                  ــون آبـ ـات ــن خـ ــران ذوب آه کــارگ
شهربابک دست به تـجـمـع اعـتـراضـي         
وتجمع زده انـد .در بـيـسـتـم تـيـرمـاه                  
تجمع اعتراضي کـارگـران در اشـکـال         
تــحــصــن در کــارخــانــه شــروع شــد.             
کارگران متحصـن از ورود نـيـروهـاي           

ـااليشـگـاه                 قسمت هـاي ديـگـر ايـن پ
جــلــوگــيــري کــردنــد و اجــازه نــدادنــد            
مشغول به کار شوند. و در بيستم تـيـر    

نفراز نيروهاي پااليشـگـاه     ۱۳۰ تعداد 
ذوب مس به همراه خـانـواده هـايشـان         
در مقابل درب ورودي اين مجتـمـع از     

عصر متـحـصـن     ۵ صبح تا  ۷ ساعت 
ــه                ــي ب ــدگ ــد وخــواســتــار رســي شــدن
مشــکــالتشــان از ســوي مســئــولــيــن        
شدنـد. کـارگـران مـتـحـصـن از ورود                 
نــيــروهــاي قســمــت هــاي ديــگــر ايــن          
پااليشگاه جلوگـيـري کـردنـد و اجـازه            
ــد.                 ــه کــار شــون ــد مشــغــول ب ــدادن ن
اعتصابات کارگران ذوب آهن خـاتـون     

مـاه را طـي          ۲۳ آباد شهربابک روندي 
ـات    مي کند، اين تجمع ادامه اعتصـاب

نـفـر هـم         ۴ است که  ۸۹ قبلي در سال 
جان خود را از دسـت دادنـد لـذا قـرار             

نـفـر     ۱۳۰ شده بود براي استخدام ايـن    
اقدام شود که به حالت تعليق در آمـده      

 .بودند
عتصاب و تجمع اعتراضي کـارگـران     ا

ذوب آهــن خــاتــون آبــاد شــهــربــابــک             
ـاثــيــرات مـلــمــوس خـود را بــرجــاي             ت
گذاشته است. بي دليل نيست که امام  

ـابـک اعـالم کـرده            جمعه مزدور شهر ب
يکي از آفات رونق اقـتـصـادي    »است: 

ـات                شهربابک تـجـمـعـات و اعـتـصـاب
ـاشـد کـه جـلـوي رشـد                 کارگري مـي ب
شهرستان را مي گيـرد. لـذا کـارگـران          
ـانـونـي     خواسته هاي خود را از مسير ق

ـانـونـي،           .”پيگيري کـنـن     پـيـگـيـري ق
ـابـک بـه                     توصيه امـام جـمـعـه شـهـر ب
ـا بـخـيـال خـود مـانـع               کارگران است ت
اقدام آنها به اعـتـصـاب و تـحـصـن و             
تجمع اعتراضي شـود. امـا کـارگـران            
بخوبي ميدانند که ، در مملکـتـي کـه      
هر روز کارگران در مـعـرض بـيـکـاري        
قرار دارند، حقوق و مزايا و دستمزدهـا  
با تاخير چند ماه تا يـکـسـال بـيـشـتـر          
پرداخت ميشود، ناامني محيـط کـار     
مرگ ده ها و صدها کارگر را در طـول    
سال رقم ميزند، مزد ناچيز و زير خـط    
ـلـيـون            فقر وجود دارد، بيش از دو مـي
کودکان کار زندگي زيـر خـط فـقـر را             
تــحــمــيــل کــرده اســت، اعــتــصــاب و          
اعتراض و تظاهرات راه حلي کـارسـاز     

 .است
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بنا بـه اخـبـاري کـه در رسـانـه هـاي                  
ـتـشـر شـده اسـت روز                حکومتي مـن
ـبـه حسـن روحـانـي بـه شـهـر                   يکشـن
سنندج ميرود و قـرار اسـت در ايـن              
شهر سخنراني کند. سفر روحانـي بـه      
سنندج ظاهرا در ادامـه وعـده هـاي          
ـقـت     ـي انتخاباتي اش است، اما در حق
بعد از موضوع توافق هسـتـه اي بـا          
کشورهاي غربي، او تالش ميکند با 
ـيـم           ـق اين سفر به کردستـان غـيـرمسـت
ـنـدگـان      تبليغات انتخاباتي براي نمـاي
مجلس شوراي اسالمي رژيم که قرار 
است زمستان همين سال برگزار شود 
را استارت بزند. جدال جناحهاي رژيم  
اسالمي بعـد از مسـئلـه مـذاکـرات            
هسته اي از اين به بـعـد بـر سـر ايـن              
موضوع متمرکز مـيـشـود کـه کـدام          
جناح سکان مجلس اسالمي رژيم را   

 در دست بگيرد.  
ـنـدج           مردم کردستان بويـژه مـردم سـن
ماهيت اين رژيم و کاربدستان ريـز و      

درشتش را خوب مي شناسند. مردم  
کردستان جنايات بي شمار حکومـت  
اسالمي را تـجـربـه کـرده انـد. هـمـه                 
ــون                   ـن ــا کـ ــم ت ــن رژي ــات اي ــام مــق
امتحانشـان را پـس داده و بـعـد از                 
ـتـشـان       گذشت بيش از سه دهه مـاهـي
براي مردم روشن اسـت. آنـچـه مـردم          
ــان از                 ــژه مــردم کــردســت ــوي ــران ب اي
مقامات حکومت اسـالمـي ديـده و        
ـتـل،                 ـيـرحـمـي ، ق تجربه کرده انـد، ب
ـقـر و                 خونريزي، اعـدام و تـحـمـيـل ف
فالکت، تبعيض و گسترش نابرابري، 
ـيـاردي و دهـهـا مـورد             دزديهاي ميل
جنايات ديگر است که زندگي عـادي  

 مردم را به جهنم تبديل کرده است. 
 

جمهوري اسالمي و مـقـامـات ايـن           
ـنـهـا             رژيم براي مردم کـردسـتـان نـه ت
مشروعيت ندارند بلکه جنايتکارانـي  
هستـنـد کـه هـمـه آنـهـا در کشـتـار                    
عــزيــزان ايــن مــردم شــريــک بــوده و             

هستند. در دوران صدارت هرکدام از    
ـيـان مـردم کـردسـتـان بـجـز                   اين جـان
کشتار، زندان، فقر و سرکوب چـيـزي     
عايدشان نشده است. در اين سفر و از  
هر امکاني که فراهم ميـشـود مـردم      
بايد ادعانامه خود را عليه مقـامـات   

 دولتي و قاتلين مردم اعالم کنند. 
 مردم مبارز سنندج! 

ـيـد کـاربـدسـتـان              همانطور که مـيـدان
حکومت اسالمي در ادامه سيـاسـت   
سرکوبگرانه شان هر از چـنـد گـاهـي         
براي عوامفريبي در جهت تداوم عمـر  
نکبت اسالمي راهي اين شـهـر و آن         
شهر ميشوند. اينبار حسـن روحـانـي       
رئيس جمهوري حکـومـت اسـالمـي       
قرار است همين سياست را يـک بـار         
ديگر تاکيد کند. شمـا مـردم آزاده و         
مبارز که طي حـاکـمـيـت جـمـهـوري          
اسالمي بجز سرکوب و زندان، فقـر و    
ـبـاهـي چـيـزي              بيرحمي، سياهـي و ت
ـبـار هـم          ـن نديده و تجربه نکرده ايد، اي

الزم است به رسـم سـنـت مـبـارزاتـي           
خود اين مقام جاني رژيم را بـا طـرح       
خــواســتــه هــاي بــر حــق خــود و بــا               
اعتراض به سياستهاي سرکوبگرانه و 
تحميل فقر و فالکتي که به اين مـردم  
تحميل شده است او را رسوا تر و بـي    

 آبروتر کنيد.
  

شما مردم آزاده کردستان کـه در زيـر       
سلطه حکومت اسالمي و امـروز بـا       
ريــاســت حســن روحــانــي هــمــانــنــد          
ــان او هــمــيــشــه شــاهــد              پــيــشــيــنــي
ـقـر و فـالکـت          اعدامهاي گسترده و ف
روزمره بوده ايد، نبايد اجازه دهيد که 
حسن روحاني و ديگر عوامل جـانـي     
ـنـد. بـدون              اين رژيم بدون پـاسـخ بـمـان
شک کاربدستان و جيره خواران محلي 
ــاي                 ــده ــان ــا ب ــراه ب ــم حــکــومــت ه
مســلــحــشــان تــالش خــواهــنــد کــرد        
حضور روحاني در سنندج را بـگـونـه        
اي سازماندهي و مهندسي کنند کـه    

گويا مردم سنندج مشتاق ديدار ايـن    
 جنايتکار اسالمي بوده اند. 

ـيـسـت             کميته کردستـان حـزب کـمـون
کارگري از شما مردم مبارز و انقالبي 
ـنـدج مـي خـواهـد کـه روز                 شهر سـن
حضور روحاني در سنندج را بـه روز        
اعتراض عليه جمهـوري اسـالمـي و        
عليه رئيس جمهـور حـکـومـتـي کـه           
باالتـريـن آمـار اعـدامـهـا در دوران               
رياست او به نامش ثبـت شـده اسـت        
تبديل کنيد. اعتراض يکدست شـمـا    
ـنـده دزدان و قـاتـالن              به حضور نـمـاي
اسالمي ميتواند بعنوان برگ زرين و   
ـتـخـار        درخشان ديگري از تاريخ پـراف

 مبارزاتي مردم سنندج سرخ باشد. 
 

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 ۲۰۱۵ ژوئيه  ۲۱  ۹۴ تير  ۳۰ 
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حمله انتـحـاري وحـوش اسـالمـي بـه             
تجمع جوانان در شهر سـوروچ تـرکـيـه       

 ۲۹ ژوئــيــه (       ۲۰ در روز دوشــنــبــه        
ـفـر       تيرماه) خشم و نفرت ميليون ها ن
در سراسر جهان را برانگيخـتـه اسـت.      
در اين حمله جنايتکـارانـه نـزديـک بـه          
ـفـر مـجـروح           پنجاه نفر کشته و صـد ن

 شده اند. 
اين حمله جنايتکارانه، بـه يـک اردوي       

نفره که براي اعالم همبسـتـگـي     ۳۰۰ 
با مردم کوباني و به منظور شرکت در 
بــازســازي کــوبــانــي بــرپــا شــده بــود،           
صورت گرفته و شواهد نشان ميـدهـد   
که داعشي ها مرتکـب آن شـده انـد.          
اما انگشت اتهام همچنين بـه طـرف       
ـفـر از       دولت ترکيه نيز هست. هزاران ن
مردم ترکيه امروز در اعتراض به ايـن    
ـلـف ايـن                جنايت در شـهـرهـاي مـخـت
ـيـمـايـي زدنـد و              کشور دست به راهـپ
حزب عدالـت و تـوسـعـه وابسـتـه بـه                
اروغــان را بــعــنــوان حــامــي داعــش           
ـيـز              ـيـس تـرکـيـه ن ـل محکوم کردند و پ
تالش کرد از جمله با ماشين آب پاش 
ـفـرق کـنـد.                 و گاز فلفـل مـردم را مـت
ـيـم     ـق دولت ترکيه مستقيم و غير مست
از داعش حمايت ميکند و دست آنهـا  
را براي حمله به کوبانـي بـاز گـذاشـتـه          
ـنـده        است. از جمله حمله غافلگيـر کـن

داعش بـه کـوبـانـي و کشـتـار مـردم                
بيدفاع اين شهر در اوايل تيرماه بـدون    
حمايت و يا اطالع نيروهاي نظامي و   

 دولت ترکيه صورت نگرفته است. 
براي مقابله با جنايتکاران داعش بايد 
دولت هاي حامي آنها از جملـه دولـت     
ـيـز در                ترکيه و دولـت عـربسـتـان را ن
سطح جهان تحت فشار گذاشت و آنها 
را رسـوا کـرد. در تـظـاهـرات امـروز                
مردم استانبول بنري بـود کـه روي آن           
نــوشــتــه شــده بــود: دولــت اســالمــي            
ـيـروز          شکست خواهد خـورد، مـردم پ

و بايـد اضـافـه کـرد کـه            خواهند شد.  
ــش                دولــت هــاي اســالمــي و جــنــب
اســالمــي، اعــم از دولــت اســالمــي            
داعش يا جمهوري اسالمي ايران تنها 
با جنبش هاي توده اي مـردم بـه زانـو        

 درخواهند آمد. 
حزب کمونيست کارگري اين جـنـايـت    
را شديدا محکوم ميکند و خود را در 
غم و اندوه خانواده هاي جانباخـتـگـان    
ـيـسـت                  شريک مـيـدانـد. حـزب کـمـون
کارگري مردم آزاديخواه در تـرکـيـه و          
ايران و در سراسر جهان را به گستـرش  
ـلـف               مبارزه عليه شـاخـه هـاي مـخـت
ـيـه دول           ـل ـيـه ک تروريسم اسالمي و عل
اسالمي و حامي جريانـات اسـالمـي      

 فراميخواند. 
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بنا به اخبار درج شده در رسـانـه هـا،          
رئيس سازمـان تـامـيـن اجـتـمـاعـي             
اســتــان آذربــايــجــان شــرقــي، جــعــفــر        

ـيـمـه          هـزار  ۲۷ سمساري خبر ابـطـال ب
کارگر قاليباف و ساختماني را اعـالم  
کرد. اين مـزدور رژيـم بـا وقـاحـت و              
ـيـشـرمـي اطـالع داد کـه ضــرورت                ب
ـيـمـه      پااليش بيمه (يعني حذف حق ب

 ۵ کارگران) جلوگيري از هـدر رفـت           
ميليارد تومان بودجه سازمان تامين 
ــوع               ــاشــد. ايــن ن ــمــاعــي مــيــب اجــت
خزعبالت، همه توجيه سـيـاسـتـهـاي      
ضد انساني رژيمي است که دزديهاي 
ـتـه در         هزاران ميلياردي صورت گـرف
سازمان تامين اجتمـاعـي، در طـول        
سالهاي گذشته زبانزد خـاص و عـام         

در ايران بـوده و يـکـي از دعـواهـاي              
 جناحهاي درون حکومتي است. 

 
کارگران قاليباف و ساختماني محروم 

 شده از حق بيمه! 
داشتن بيمه تامين اجـتـمـاعـي، حـق        

نبايد در برابر ايـن  همه کارگران است!  
 تبعيض و ظلم آشکار ساکت ماند!

ـيـسـت          کميته آذربايجان حـزب کـمـون
کارگري ايران ضمن مـحـکـوم کـردن         
ايــن عــمــل ضــد انســانــي، از هــمــه             
کــارگــران مــيــخــواهــد کــه در بــرابــر           
سياست ضد کارگري سازمان تاميـن  
ـنـد.         اجتماعي دست به اعـتـراض بـزن
بــايــد اعــتــراض ســازمــان داد و در             
مقابل اداره سازمان تامين اجتماعي 

استان دست به تجمع اعتـراضـي زد.     
هزار کارگر با خـانـواده هـايشـان          ۲۷ 

جمعيتي را تشکيل ميدهند که قادر 
ـيـر        است فضاي يک شهر را تحـت تـاث
ـتـوان         خود قرار دهد. با اعتـراض مـي
مسئولين تامين اجتمـاعـي را وادار       
ـبـايـد        به عقب نشيني کرد. کارگران ن
قدرت متحدانه خودشان را دست کـم    
ـنـهـا راه        بگيرند. اعتراض  و مبارزه ت
ـقـوم دولـت          دراوردن حق کارگر از حـل

 است.  
 

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
 کارگري ايران 

برابر با  ۱۳۹۴ تيرماه ۳۱ سه شنبه 
٢٠١٥ جوالي ۲۲   
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بيش از سي سال است از زندگي ما دزديده اند. اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحـمـتـکـش سـفـره              
هايشان تماما خالي شده است. سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده انـد. ثـروت        

 هاي مملکت را قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند.
سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کـرده ايـم آنـهـا را بـه جـان مـا                    
انداخته اند. دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شـالق و جـريـمـه هـاي سـنـگـيـن                     
محکوم کرده اند. گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهـيـم. رسـانـه         
ـيـسـت هـا                          ـيـسـم و کـمـون هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند. سعي ميکنند مردم را از کـمـون

 بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند.

گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم. تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم مـا از زنـدگـي         
همين است. راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و شالق و شکنـجـه    

 نداريم. يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسالمي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي.
 

 مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران!
 زنده باد سوسياليسم!

 زنده باد حزب کمونيست کارگري!
 www.wpiran.org سايت حزب: 

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨  تلفن تماس با حزب کمونيست کارگري ايران
 کانال جديد را به ديگران معرفي کنيد.
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