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جناياتي که اسـرائـيـل هـر روز در           
غزه به ارتکاب آن مشـغـول اسـت،      
خشم و نفرت  و بيزاري وسيعي را   

طـوري  .  در دنيا بر انگيخته اسـت   
کـه آدم عـادي ايـن روزگـار دلــش               
نمي خواهد صبح از خـواب بـيـدار      
ــنــد کــودک                    ــد چ ــهــم شــود و بــف
فلسطينـي ديـگـر در خـون غـرقـه               
شدند و چند مدرسه و بيمـارسـتـان    
ديگر بر سر دکترها و مـريـض هـا      

 . خراب شده است
امــا در نــقــطــه مــقــابــل ايــن              
احساس عمومي، مـيـتـوان حـدس       
زد که اسالميست ها از هر قمـاش  
و فرقه از ايـن اوضـاع خـونـيـن و                
ماليخوليايي بنوعي خوشحـالـنـد    

از خـالـد     .  و از آن نيرو مـيـگـيـرنـد     
مشعل و حسن نصراهللا گرفـتـه تـا      
خــامــنــه اي و ديــگــران هــمــگــي              

و حــتـــي     "  مــقــاومـــت  " احســاس     
وقـتـي دولـت      .  پيروزي مـيـکـنـنـد       

از آمـريـکـا و      "  جهان متمدن" هاي 
اروپا گرفته تـا بـقـيـه، هـمـگـي از              

قاتل جنگي چون نتنياهو حمايـت  
ميکنند و يا در مقابل جنايـاتـش   
خـــفـــه خـــوان گـــرفـــتـــه انـــد، در               
ايـنـصــورت طــبـعــا جــنـايــتـکــاران           
اسالمي و غير اسالمي ميتواننـد  

 . بر خود ببالند که تنها نيستند
در واقع همه جا زندگـي مـردم     

. دست جنايتکاران جـنـگـي اسـت        
حـاال داعـش مـيـتـوانـد بـا خـيــال                 
راحت تري اعدام و سنگسار کـنـد     

چـرا کـه نـتـنـيـاهـو و              .  و سر بـبـرد  
اوباما بـا تـانـک هـا و جـت هـاي                   
آخرين مدل روي ايشـان را سـفـيـد           

اسد و حزب اهللا هم حاال .  کرده اند
با دغدغه کمـتـري مـيـتـوانـنـد بـه             

. نسل کشي در سوريه ادامه دهند
چرا که سوگلي آمريکا دارد همين 
کار را چند کوه آنطـرف تـر عـلـيـه          
ساکنين محاصره شده غزه انـجـام     
ميدهد و کسـي هـم در سـازمـان               
ملل و دولتـهـاي فـخـيـمـه چـنـدان             
جرئت ندارد بگويد که باالي چشـم  

حـاال خـامـنـه اي         .  ايشان ابروسـت 

رفـرانـدم   " ميتواند بيايد و در بـاره    
کري بخواند و يـادش    "  در اسرائيل

برود که چطـور خـود ايشـان بـراي           
ايــنــکــه نــخــســت وزيــر مــحــبــوب         
امــامشــان بــه قــدرت نــرســد زيــر            
همان انتخـابـات اسـالمـي قـالبـي           
شـان زد و خـون امــثـال نـداهــا و                  
اشکان ها را بر خـيـابـان ريـخـت و          

 . به جان مردم انداخت" کهريزک"
ــه                ــط ب ــق ــه مــوضــوع ف ــت ــب ال
اسالميست ها  و يـا ارتـجـاع در            
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بـه  " اخيرا بيانيه اي تحـت عـنـوان        
کشتار مردم فلسطيـن بـي درنـگ        

در مــحــکـومــيــت    !"  پـايــان دهــيــد   
کشتاربيرحمانه و خانمانسـوز يـک     
جنگ ارتجاعي در غـزه مـنـتـشـر          
شده است که دهـهـا روشـنـفـکـر و           
نويسنده و وب الگ نويس ايـرانـي     

ايــن .  زيـر آن امضــا گـذاشـتــه انـد            
بيانيه بعد از انتشار به شکافي در 
ميان امضا کنندگانش تبديل شد 
و هم اکنون به موضوع بحث داغي 
در اين محافل و اليت روشنفکري 

مـوضـوع   .  ايران تبديل شـده اسـت    
 چيست؟

در شروع ايـن بـيـانـيـه ضـمـن              
تـوضـيــح مـاوقــع و  جـنـايــتـکــار                
خواندن دولت نژادپرست اسرائيل و 
حمالت قساوت آميزش بـه مـردم       

نـقـش   "  مغفـول مـانـدن     " فلسطين، 
ارتجاعي دولت حماس در شعله ور 
ساختن آتش اين جنگ ارتـجـاعـي    

در .  مورد نقد قـرار گـرفـتـه اسـت           
آخرنيز بيانيه چنـيـن خـاتـمـه مـي           

ما امضاکنندگان اين بيانيه :" يابد
ضمن محکـوم کـردن دولـت هـاي           
اسرائيل و حمـاس خـواهـان پـايـان          
يافتن فوري و بي قيد و شرط ايـن    
جنگ ارتجاعـي و خـانـمـان سـوز            

 . هستيم
موضعگـيـري اي کـه در ايـن             
بيانيه نسبت به جنگ و کشتار در 
غزه وجـود دارد، بـدرسـت عـلـيـه               
هردوسـوي ايـن جـنـگ و کشـتـار               

و هميـن بـاعـث جـنـجـال و             .  است
شکاف و اختالف در ميـان امضـا     

اينکه کساني .  کنندگان شده است
نامشان پاي يک بيانيـه قـرار داده       
ميشود و بعـد از امضـا مـتـوجـه            
ميشوند که بيانيه را قبول ندارند و 
امضاي خودرا تکذيب مـيـکـنـنـد        
داستان جالبي است که مناسبـات  
کج و معوج بيـن فـعـالـيـن طـيـف            

. ملي اسالمي را بـرمـال مـيـکـنـد        
اما توجه برانگيزتر از آن مـوضـع       
کامال متضادي است که از خـالل      

. اين تکذيبيـه هـا بـيـرون مـيـزنـد             

محمد علي عموئي اولـيـن کسـي        
اسـت کــه امضــايــش را تــکــذيــب            
ميکند و ميگويد من بـيـانـيـه را         
نخوانده بودم و از امضايم نيز خبر 

عمويي در تکذيبيه خـود    !  نداشتم
دفـاع از خـلـق        : " چنين مينـويسـد  

محروم و سـتـمـديـده فـلـسـطـيـن و              
تــاکــيـــد بـــر حـــق طـــبــيـــعــي و                  
شرافتمندانه آنان وظيفـه اي اسـت       
انساني، اما هـمـسـنـگ قـراردادن        
رژيم وحشي اسرائـيـل بـا جـنـبـش           
فلسطيني حـمـاس خـطـايـي اسـت             

در اعــالمــيــه اي کــه از           .  فــاحــش
جانب شماري از فعاالن سياسي در 
اين زمينـه در سـايـت اخـبـار روز              
منتشر شده، با کمال تاسف چنين 

نام من نيز، . خطايي رخ داده است
بي آنکه از متن اعـالمـيـه اطـالع         

. داشته باشم، در آن درج شده است
ضــمــن رد مــحــتــوي اعــالمــيــه،            
اميدوارم ديگر عزيزاني که با نظر 
من موافقند نيز نظرشان را اعـالم  

 ."کنند
پس از آن پـاسـخ بـه تـکـذبـيـه              
محمد علي عمويي، فرصتي براي 

بعنوان يـکـي از       شد تا رئيس دانا 
دست اندرکاران چـنـيـن اقـدامـي،          
گامي عقب بنشيند و گريبان خود 
را از زير چنين فشاري رها کنـد و    
بـه مــکـان واقــعـي و اولـيــه خــود                

رئيس دانا طي پـاسـخـي    .  بازگردد
به عمويي ابتدا مسـئـولـيـت قـرار          
دادن امضاي عمويي زير بيانيه را 
بر عهده گرفته و توضيح مـيـدهـد    
که از آنجا که عمويي به او مجـوز  
داده بوده کـه هـر جـا الزم اسـت،               
ــگــذارنــد،                 امضــاي وي را هــم ب
امضاي او زير ايـن بـيـانـيـه آمـده             

سپس از عمويي و مـحـسـن    .  است
امـا  .  حکيمي طلب پوزش ميکند

جالب تر اينست کـه خـود رئـيـس           
دانا نيز که خودش اين بـيـانـيـه را         
ــرده و امضــاي کســان                 امضــا ک
ديـگـري را هـم زيـر آن گـذاشـتــه،                 
تغيير مسير ميدهد و از مـوضـع       

او نـيـز بـا        .  بيانيه فاصله ميگيرد

اسالمي  -همان ادبيات رايج ملي 
ــنـــوان          ــات   " تـــحـــت عـ ــلـــيـــغـ تـــبـ

بـه  "  امپرياليستي و صهيونيستـي 
دفاع از جنايات حماس برخاسته و 

دانسته و " دفاع"آنرا از نوع مقوله 
اندر باب مقبوليت حمـاس سـخـن      

مـن بـه     : " او مـيـنـويسـد    . ميگويد
هيچوجه ارتـش و دولـت و حـتـي             
افکار عمومـي اسـرائـيـلـي تـحـت            
تاثير غول تبليغات امپرياليستـي  
و صيونيستي را بـا مـقـاومـت يـا          
مقابلـه ي حـمـاس و اسـاسـا ايـن                  
تشکيالت همسنگ نمي گـيـرم و       
کار حماس را اساسا از مقـوـلـه ي      

حـمـاس و بـخـش         .  دفاع مي دانـم   
گسترده اي از مردم غزه، و حـتـي       
مردم کرانه باختري برآنند که اگـر    
همين مـوشـک پـرانـي هـا نـبـاشـد               
خونخواران اسرائيلـي هـارتـر مـي         

راسـتـي کسـي از راه دور            ( شونـد    
چقدر مطمئن است که اشک کباب 

) باعث طغيـان آتـش نـمـي شـود؟           
حماس هم اکنون در مـيـان مـردم          
غزه، که زير آتش مرگبار و آوارگي 
و گرسنگي اند، مقبوليت بسـيـار     

در آخـر خـود را مـبـرا           ".  باال دارد
ــن     : " کــرده و مــيــنــويســد         مــن اي

برداشت را ندارم که بيانيه حـمـاس   
و ارتــش اسـرائــيــل را هــمـســنــگ            

جــوهــره ي اصــلــي      .  گـرفــتــه اســت   
بيانيه، که براي من هم براي امضا 
فرستاده شد، جوهره ي انسـانـي و       
صلح عاجل براي نجات مردم غزه 

 ."است
اما بحث به اين جا خاتمه نمي 
يابد و حرف دل رئيس دانـا و کـل         
اين طيف را ناصر زرافشـان رک و        

ــيــان مــيــکــنــد              . پــوســت کــنــده ب
توضيحات زرافشـان در بـاره ايـن          
بيانيه واقـعـا جـالـب و شـنـيـدنـي                 

او ابتدا چنين شرح ميـدهـد   .  است
که بيانيه از جانب فردي بـه جـمـع        
آنها آورده شـده اسـت و چـون ايـن             
جمع سرگرم بحث پيرامون مسالـه  
ديگري بوده، کم دقتي شـده و در        
نتيجه بيانـيـه در جـمـع دسـت بـه               

دست شده و هر کسي امضايش را 
امـا بـعـد از        .  زير آن گذاشته اسـت 

انتشار معـلـوم شـده اسـت کـه در              
بخش دوم بيانيه موضعـي اتـخـاد      
شده است که به هـيـچ روي مـورد          

آنگاه سفره . قبول ايشان نبوده است
دلــش را بــاز کـــرده و چـــنــيـــن                   

در حدي که به حـمـاس   : "مينويسد
مربوط مـي شـود مـبـارزه مـردم              
ستمديده فلسطين امروز در قـالـب   

هاي مـخـتـلـف مـقـاومـت از               گروه
جـملـه حـمـاس سـازمـان يـافـتـه و                  
جريان دارد و بـه هـيـچ روي نـمـي            
توان اين مبارزه را با جنايـات بـي     
شرمانه صهيونـيـسـت هـا در يـک            

واقعا عجب اغفال ".  تراز قرار داد
 ! جمعي اي صورت گرفته

بدين تـرتـيـب نـاصـر زرافشـان           
سنگ تمام گذاشته و تا آنجا جلـو  
ميـرود کـه در جـنـگ ارتـجـاعـي                
امـروز در غــزه حـمــاس را ظــرف              
مبارزه مـردم فـلـسـطـيـن تـعـريـف              

يــعــنــي هــمــان خــط و          .  مــيــکــنــد 
سـيـاسـتـي کـه خـامـنـه اي و کــل                   
جــمــهــوري اســالمــي نــمــايــنــدگــي       

کسـانـي هـم فـرصـت را            .  ميکـنـد  
غنيمت شمرده و سيـاسـت و خـط        
بيانيه را متاثر از سياستهاي حزب 
کمونيست کارگري مـعـرفـي کـرده       

 . اند
آنـچــه در خــالل ايــن بــحــث و             
کشاکش ها و اغفال شـدنـهـا بـروز       
ــان             مــيــکــنــد، کشــاکــش دو جــري

. متضاد در درون اين طيـف اسـت    
گرايشي که تحت تاثير و همسو با 
چپ و راديکاليسم جامعه گـامـي     
بـه جـلــو بـرداشــتــه و مــيـخــواهــد              
حقيقت را ببيـنـد و بـگـويـد و در              
نتيجه دوطرف کشاکش را محکوم 
ميکند، جنايات اسـرائـيـل عـلـيـه         
مردم محروم غزه و فـلـسـطـيـن را          
افشا و محکوم ميکند و در عيـن  
حال جنگ افروزي و موشک پراني 
جريان ارتجاعي حـمـاس بـه سـوي         
مردم اسرائيل را نيز مـورد حـملـه      

و گرايش ديگري کـه  .  قرار ميدهد

خودرا چپ ميخواند اما اسالمزده 
است و عمال در سياست دنباله رو 
طـيـفـهـا و جـنـاحـهـاي حـکـومــت                 
اسالمي است و از همين رو فـقـط     
جنايات اسرائيل عليه فلسطينيان 
ــرســمــيــت              ــعــنــوان جــنــايــت ب را ب
ميشناسد امـا ارتـجـاع مـتـعـفـن              
اسالمي در فلسطين که حـمـاس و     
جهـاد و جـمـهـوري اسـالمـي آنـرا                
نمايندگي ميکنند، نمي بيند يا از 
سر عافيت جـويـي کـوتـه نـگـرانـه              

. ترجيح ميدهد آنرا ناديده بگـيـرد  
اينها ابتدا بيانيه اي را امضا کرده 
اند و بـعـد بـا اولـيـن مـالحـظـه و                 
مخالفت اسالمي ها، پشيمان شده 
و ندامت جويانـه بـه نـقـطـه صـفـر              

 . بازگشت کرده اند
همانگونه کـه مـا در بـيـانـيـه             
حزب کمونيست کارگري گفته ايـم  
جنگ حاضر در چهارچوب مقابله 
ارتجاعي ميان نيروهاي اسالمي و 
دولت اسرائيل قرار دارد و شعله ور 
شدن کنوني آن در تـحـوالت اخـيـر       

بـه ايـن     .  در خاورميانه ريشه دارد
معني که  دولت اسـرائـيـل کـه بـا          
تشکيل دولت مستقل فلسطـيـنـي    
مخالف است، نزديک شدن حمـاس  
به مواضع الفتح و تشکيل دولـت    
واحـد خـودگـردان در نـوار غـزه و                
کرانه غربـي را مـغـايـر اهـداف و              
مـنـافـع خــود مـيـدانــد و هـدفــش               
جلوگيري از قـوام گـرفـتـن چـنـيـن            
دولتي و به بن بست کشـانـدن هـر        
نوع تالشي براي ادامـه مـذاکـرات      

در ايـن    .  صلـح در مـنـطـقـه اسـت            
راستا براي دولت اسرائيل بحران و 
شرايط فـاجـعـه بـارعـراق پـوشـش              
مناسبي است تا مردم ساکن غـزه    
را در محاصره قرار دهد و روي سر 
آنها بيرحمانه بمب و موشک بريزد 
و هــرروز دهــهـا نــفـر را بــه قــتــل                

هر انسان شرافتمنـدي کـه     . برساند
بخواهد حرفي انسـانـي در مـورد          
اين اوضاع بگويد قطعا دو طرفـي  
را که حفظ موجوديتشان به ادامه 
و جنگ و کشتار و نـفـرت قـومـي       
گره خورده محکوم ميکند، کشتار 
صدها فلسطيني در غـزه تـوسـط          
ارتش و دولت کثيف اسـرائـيـل را        
شديدا محکوم مينمايد و در عين 
حـــال بــــدون هـــيــــچ تـــرديــــدي                
تروريستـهـاي اسـالمـي را کـه بـا                
برافراشـتـن پـرچـم نـابـودي کشـور              
ــيــل، زن و مــرد و کــودک                 اســرائ

 ۵ صفحه  

 
 بازگشت به نقطه صفر
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ستم بر مردم فلسطين اکنون به يک 
واقعيت خشن و بخشي از ذهنيـت  
بشريت در دوران معـاصـر تـبـديـل        

ساليـان سـال اسـت کـه           . شده است
نسلي از انسانها با ايـن واقـعـيـت         
زمخت زندگي کرده اند کـه هـر از       
چند گاهي بايد شاهد کشتار دسته 
جمعي و قتل عام مردمي بـاشـنـد    
که سهـم روزمـره شـان از زنـدگـي              
سرکوب و ستم مسـتـمـر و هـر از             
چند گاه تهاجم و بمباران از زميـن  

مســالــه .  و آســمــان و دريــا اســت          
ــه يــکــي از                فــلــســطــيــن اکــنــون ب
مهمترين مسائل گرهي دوران مـا  

و کـمـتـر نـيـرويـي         . تبدل شده است
است که نسبت بـه ايـن مسـالـه و             
معضـل تـاريـخـي مـوضـع گـيـري               

 . نکرده باشد
اين يادداشت به نقد و بـررسـي   
موضع اسالم سياسي و حـکـومـت    
اسـالمــي در ايــران در قـبــال ايــن              

بـه  .  مساله تـاريـخـي مـي پـردازد         
سئواالت متعددي در اين زمـيـنـه    

مساله فلسطين چه : بايد پاسخ داد
نقش و جايگاهي در مباني هويتي 
جنبش اسالم سياسي و عروج ايـن    
جنبش دارد؟ راه حل اين جنبش در 
قبال اين مسـالـه کـدام اسـت؟ در             
بخش دوم بـه مسـائـل ديـگـري از            
جمله نقش و جايگاه اين نيروها در 
غامض کردن حل مساله فلسطين 
و تشديد تخاصمات منطقه، تاثير 
حل مساله فلسطين بر مـوقـعـيـت     
اسالم سياسي و رژيـم اسـالمـي و          
همچنيـن نـقـش سـرنـگـونـي رژيـم               
اسالمي در حل مساله فـلـسـطـيـن      

 پرداخته خواهد شد؟ 
  

مساله فلسطين وعروج اسالم 
 سياسی

اســالم ســيــاســي يــک نــيــروي           
ــراي             ارتــجــاعــي دســت راســتــي ب
ــي در                 ــاسـ ــيـ ــدرت سـ ــرف قـ تصـ
خـــاورمـــيـــانـــه و بـــاز ســــازي                  
اسـالمـيـسـتـي قـدرت سـيـاسـي و                
مناسبات سـرمـايـه داري در ايـن           

ايــن يــک جــنــبــش      .  جــوامــع اســت  

معاصر و تـعـريـف شـده در قـبـال             
مسائل موجود و جاري اين جوامع 

ادامه خالفت اسالمي و يـا      . است
تـالـشـي    .  خالفت عثماني نـيـسـت     

دسـت راسـتـي و ضـد کـارگـري و                 
تـاريـخـا    .  عميقـا بـورژوايـي اسـت        

زمينه هاي رشـد و گسـتـرش ايـن           
جنبش به شکست و يـا بـه بـحـران         
ــات              ــان ــروژه جــري کشــيــده شــدن پ
ناسيوناليسم پـروغـربـي و بـحـران            
حکومتي اين جريانات در منطقـه  

در دورانـي کـه پـروژه          .  برميگردد
مدرنيزاسيون غربي در اين جوامع 
دچار بحران شـد و عـقـيـم مـانـد،               
جريانات اسالميسـتـي بـه عـنـوان          
آلترناتيو و بعـضـا بـا کـمـک خـود             
جــريــانــات غــربــي تــحــت تــاثــيــر            
مــعــادالت جــهــانــي و مشــخــصــا         
مرزبندي با بلوک شـرق بـه جـلـوي         

 . صحنه سياست رانده شدند
موقعيتي که اسالم سياسي در 
ايران پيدا کرد دقيقا ويژگي هـا و      
مختصات شکل گيري و عروج اين 
جنـبـش ارتـجـاعـي را مـنـعـکـس                

حکومت پرو غـربـي شـاه      .  ميکند
ــحــران اقــتــصــادي و                عــمــال در ب

پـروژه  .  سياسي قـرار گـرفـتـه بـود           
گسترش کاپيتاليستي جـامـعـه و        
مدرنيزاسيون اقتصادي و فرهنگي 
و اداري آن عـمــال عـقــيـم شـده و                  

بـحـران   .  بعضا شکست خورده بود
حکومتي پيکره رژيم را فرا گرفته 

در اين خالء ايـدئـولـوژيـک و         .  بود
سيـاسـي و سـردرگـمـي بـورژوازي             
بومي جريانات اسالمي رشد کرده 

اما تنها توافق . و به ميدان آمدند
و ســازش غــرب و تصــمــيــمــات              
کنفرانس گـوآدلـوپ بـود کـه ايـن              
جريانات را به قدرت سـيـاسـي در        
يک کشور استراتژيک در مـنـطـقـه         

واقعيت اين اسـت کـه     . نزديک کرد
اسالم سياسي اين موقعيت خود را 
در ايــران و مـتــعـاقــبـا در جــهــان               
مــعــاصــر مــديــون حــمــايــت هــاي          
آمريکا و غـرب در دهـه هـفـتـاد                

بدون حمايت غـرب  .  ميالدي است
از ايــن جــريــانــات و تــالش بــراي             

ايجاد کمر بند سبز در قبال بـلـوک   
شرق و شوروي اين جريانات هرگـز  
قادر نميشدند که قدرت سياسي را 

 . در ايران در دست بگيرند
مسالـه فـلـسـطـيـن از ابـتـداي               
شکل گـيـري و قـوام ايـن مسـالـه               
نقشـي کـلـيـدي در ايـدئـولـوژي و                
سيـاسـت ايـن جـنـبـش ارتـجـاعـي                

اين جنبش به اعتبار .  داشته است
وجود مساله فلسطين و سـرمـايـه      
گذاري سياسي بر اين زخم ديريـنـه   
تالش کرده است که به تـالـشـهـاي       
خود براي تصرف قـدرت سـيـاسـي       
مشروعيت و در عين حال مبنايي 

. فـراکشـوري و مـنــطـقـه اي دهــد             
پيشروي اين جنبش در عـيـن حـال      

 –که در گرو بن بست ايدئولوژيک 
سياسي جريانات حـکـومـتـي پـرو          
غربـي در ايـن جـوامـع اسـت، در                
عين حال متاثر از وجود اين زخـم    
و کشمـکـش عـمـيـق در مـنـطـقـه                

ستم بر مردمي که تـاريـخـا      .  است
تــحــت ســرکــوب ســيــســتــمــاتــيــک         
اسرائيل بمثابه اصلي ترين نيـروي  
پرو آمريکـايـي در مـنـطـقـه قـرار              
گرفته اند، شيطان سازي از مـردم      
ساکن اين جوامع در تبـلـيـغـات و       
فـرهـنـگ و ايـدئـولـوژي غـرب آن                
زمينه هاي عمومي اسـت کـه بـه          
گســتــرش و قــوام جــريــان اســالم             

اگــر .  سـيــاسـي کــمـک کـرده اســت           
مساله فلسطين وجود نداشت، اگر 
سرکوبگري سيـسـتـمـاتـيـک دولـت          
اسرائيل وجود نداشت، اگر حمايت 
بي دريغ و همه جانـبـه آمـريـکـا و          
غرب از اسرائيـل وجـود نـداشـت،         
جريان اسالم سياسي نمـيـتـوانسـت     
به نيرويي قابـل اعـتـنـا و مـطـرح             
تبديل شود، نميتوانست به نيرويي 

. مـــنـــطـــقـــه اي تـــبـــديـــل شـــود             
نميتوانست معادالت سياسـي در    
منطقه و کال سيماي سياسـي ايـن     
منطقه را اينچنـيـن تـحـت تـاثـيـر            

 . خود قرار دهد
 

جنبش اسالم " راه حل"
 سياسی

اسالم سياسي خواهان نابـودي  
اسـرائـيــل و مــحـو ايــن کشـور از               

اين جوهر .  جغرافياي منطقه است
غـده چـرکـيـن       . " سياستشـان اسـت    

به دريا ريختن اسرائيلي "، "منطقه
شعارهايـي  " نابودي اسرائيل"، "ها

هستند که اين سـيـاسـت را بـطـور          
ايـن  . فشرده و موجز بيان ميکنند

يک سياست عمـيـقـا ارتـجـاعـي و           
ــي اســـت            ــانـ ــد انسـ ذره اي     .  ضـ

. انسانگرايي در آن موجود نيسـت 
ذره اي عدالتخواهي در آن مستتر 

ايــن ســيــاســت خــواهــان       .  نــيــســت 
قـربـانـي و نـابـود کـردن مـردمــي                

. عادي و ساکنان اين جامعه است
ضديت با مردم منتسب به يهـود،  
يــهــود ســتــيــزي، در مــرکــز ايــن              
ــي                ســيــاســت کــور و ضــد انســان

پايفشـاري  .  اسالميستي قرار دارد
بر اين سياست تـنـهـا بـه مـعـنـاي              
تدوام کشمکش و تخريـب زنـدگـي      
در ايـن بـخـش از جـامـعـه بشـري                  

 .است
ــن             ــر ايــ ــوهــ ــل     " جــ " راه حــ

اسالميستي بر مـبـنـاي سـيـاسـت         
کور و انتقام و کينه توزي اسـتـوار   

از قـرار هـر جـنـايـتـي             .  شده اسـت 
. مجوزي بر جنايتـي ديـگـر اسـت        

همانطور که سياست سرکوبگـرانـه   
دولت اسرائيل بر اين مبنا استوار 

همانـطـور کـه اسـرائـيـل بـه              .  است
بهانه وجود جريـانـات تـروريسـتـي        
اسالمي مردم بيگناه را وحشيانـه  
بمباران مـيـکـنـد، هـمـانـطـور هـم              
جريانات اسالميـسـتـي کشـتـار و          
قتل و نابودي مردم اسرائيل را بـه  
بهانه سرکوبگري دولـت اسـرائـيـل       

 .  توجيه ميکنند
اين سياست در عـيـن حـال در        
دوران حاضر بيشترين بهانه هـا و      
توجيهات را بـه دولـت ارتـجـاعـي          
اسرائيل براي تداوم سرکوبگـري و    
آتش افروزي و کشتار مردم بيگناه 

گـويـا   .  در فلسطيـن را داده اسـت        
است که " در دفاع از خود"اسرائيل 

اين چنين از زمين و آسمان و دريا 
ساکنين اين مـنـطـقـه را بـمـبـاران            

مــردمـي را مـحــاصــره        !  مـيــکـنــد  
اقتصادي کرده و هر از گـاهـي بـر        

مگر نـه ايـنـکـه         .  سرشان ميکوبد
خواهان نابودي موجوديت " دشمن"

 ؟ !اسرائيل است
ايــن "  فــهــيــم تــر    " مــدافــعــيــن     

سياست کثيـف اسـالمـيـسـتـي در           
توجيه سياستشان بعضا ميگويند 
مگر نه اينکه اسرائيل يـک کشـور     
اشغالگر است؟ مگر نه اينکه کـه    
با زور و سرکوبگري توانسته است 
به موجوديت خود در منطقه شکل 
دهد؟ مگر نه اينکه تاکنون بطـور  
سيستمـاتـيـک بـر نـظـامـيـگـري و                
مــيــلــيــتــاريســم مــوجــوديــتــش را        
تضمين کرده است؟ پس براي حـل    
ريشه اي اين مساله بايد اسرائـيـل   

 . نابود شود
در پاسخ به اين توجيهات بايد 
تاکيد کـرد کـه کـال پـروژه کشـور              
سازي يـک پـروژه نـاسـيـونـالـيـسـم                
معاصر است و به همـيـن اعـتـبـار        

هم پـديـده و       "  جنبش صهيونيسم" 
جنبش ماهيتا متفاوتي از سـايـر       
جــــنــــبــــش هــــاي ارتــــجــــاعــــي           

اساسا .  ناسيوناليستي نبوده است
از .  از جنس همان جنبش ها اسـت 

جنس تالش نـيـروهـاي ارتـجـاعـي         
است که اکنون خواهان شکل دادن 
به حکومتهاي قومي و مـذهـبـي        

صهيونيسم يـک جـنـبـش         .  هستند
ارتجاعي براي شکل دادن بـه يـک       
کشور قـومـي مـذهـبـي يـهـود در              

اين جنبش . منطقه خاورميانه بود
پيروز شد و به هدف  خـود دسـت         

همـانـطـور کـه بسـيـاري از             .  يافت
نـيـروهـاي مشـابـه تـوانسـتـنـد بــه                
اهداف خود بـراي شـکـل دادن بـه           

. کشور مورد نظر خود دست يابند
و واقعيت اين است اسرائيل اکنون 
يک موجوديت غير قابل حذف در   
منطقه است و مساله ما اين است 
ــا و                    ــن کشــوره ــه مــردم در اي ک
کشورهاي ديگر تحت کدام شرايط 
و مناسباتي زندگي ميکننـد؟ بـه     
چـه مــيــزان حــاکــم بــر ســرنــوشــت            
ــنـــد؟ و                ــاســـي خـــود هســـتـ ســـيـ
سياستهاي حاکم بر اين جوامع چه 
تـاثــيــراتـي بــر زنــدگــي و شــرايــط            

 عمومي منطقه دارد؟ 
از اين رو ما خواهان برسميـت  
شناختـه شـدن کشـور مسـتـقـل و               
متساوي الحقوق فـلـسـطـيـنـي بـر            

سـازمـان    ۱۹۶۷مبناي قطعنامه 

  
 )۱(اسالم سیاسی و جنگ اسرائيل در غزه 

 علي جوادي

 ۵ صفحه  
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عليرضا بهشـتـي در مصـاحـبـه          
اي با خبرگزاري ايسـنـا از کـرامـات           
پدرش آيت اله سيد محمد بـهـشـتـي       
يعني يکي از دستياران خميني و از     

صحـبـت   "  واليت فقيه"نظريه پردازان 
از جمله از قـول سـرحـدي      .  کرده است

زاده يعني سرپـرسـت زنـدانـهـا در آن            
زمان نقل مي کند که بـازجـويـان دو      
جنازه را به پزشک زندان اوين تحويـل  
مي دهند، پزشک در هنگام معايـنـه   
آثار شکنجه را ميبـيـنـد و مـتـوجـه           

. ميشود که يکي از آنهـا زنـده اسـت       
پزشک زنده بودن يـکـي از اشـخـاص           
شکنجه و اعدام شده را اطـالع مـي         

متاسفانه فردي که حـاکـم     " دهد ولي 
شرع بود شـلـيـک مـي کـنـد و او را                 

ســرحــدي زاده گــزارش      ."  مــيــکــشــد 
پزشک و امتناع او از ادامه کار را بـه  
بهشتي خبر مي دهد و بـهـشـتـي بـا          

يک نفـر  : " صورت برافروخته ميگويد
تـا کـي     .  بايد جلوي اين آقا را بگيـرد 

ضابطه اين فـرد   ما بايد رفتارهاي بي
را تحمل کنيم؟ اين کشمکش ادامـه    
داشت و در آن زمان خيلي هم به ثمـر  
نرسيد، البته بـعـدهـا حـکـم عـزل آن             

 "قاضي صادر شد
در ســالــهــاي اخــيــر خــيــلــي از             
مقامات در وحشـت از سـرنـگـونـي            
حکـومـت از جـنـايـات رژيـم اعـالم                
برائت مي کنند عليرضا بهشتي هـم  
تالش مي کند تا بـراي پـدرش آبـرو          
بخرد و نقـش مـهـم او را در ايـجـاد                

فضاي سرکوب و خـفـقـان و کشـتـار            
اما اين چيزي نيست کـه    .  انکار کند

. بشود به آسـانـي آن را پـنـهـان کـرد              
مردم اين را بطور علني و در کـوچـه       
و خيابان بيان مي کنند، از قاتالن و   
غارتگران نـام مـي بـرنـد و آنـهـا را                   
درون مــاشــيــن هــا و قصــرهــاي                   
مجلـلـشـان بـا انـگـشـت نشـان مـي                  

عليـرضـا بـهـشـتـي هـم نـظـر                .  دهند
مردم را درباره پدرش شنيده اسـت و    
هزاران شاهد زنده مي توانـنـد نـقـش       
او را بـعـنــوان رئـيـس ديـوان عـالــي                 
کشور و رئيس قوه قضائيه و چنديـن  

از .  منصـب ديـگـر شـهـادت دهـنـد             
اولــيــن روزهــاي قــدرت گــرفــتـــن                
جــمــهــوري اســالمــي دســتــگــيــري،         

شـکـنــجـه و اعـدام آزاديـخــواهـان و                
مــخــالــفــان جــمــهــوري اســالمــي در         
ــمــن صــحــرا، در               ــرک کــردســتــان، ت
کارخانه ها و در دانشگاهـهـا تـحـت       
نظارت سيد محـمـد بـهـشـتـي آغـاز            

انـقـالب فـرهـنــگـي، حـملـه بــه              .  شـد 
دانشگاهها و کشتار دانشـجـويـان از      
ديگر وقايعي بود که محمد بهشـتـي   
بعنوان رئيس ديوان عالي کشـور در      

 . آن نقش داشت
خاطرات محمد رضـا بـهـشـتـي          
مربوط به روزهـايـي اسـت کـه قـتـل             
عام زندانيان سـيـاسـي شـدت يـافـتـه            
بود و هزاران نفر در زندانها شکنـجـه   

امثال بـهـشـتـي از       .  و اعدام ميشدند
سازماندهندگان اين جنايـت عـظـيـم       

بودند و جـانـوران خـونـريـزي نـظـيـر                  
خلخالي، محمدي گيالني، کـچـوئـي    
و الجـوردي از هـمـکـاران بـهـشـتــي                

عــلــيــرضــا  .  بــحــســاب مــي آمــدنــد      
بهشتي مـي تـوانـد عـبـاي خـونـيـن                 
پدرش را صدها بار بشويد و يـا آنـرا       
بسوزاند ولي همين نمونـه کـوچـکـي       
کـه بـيـان مـي کـنـد ابـعـاد تـوحــش                    
حکومت و تمام دسـت انـدرکـارانـش       
را مــيـرســانـد و يــکـي از بــيـشــمــار                
جناياتي است کـه اوبـاش جـمـهـوري          
اسـالمـي انـجــام داده انـد کـه سـيــد                 
محمد حسيني بهشتي هـم يـکـي از        

و .  دست اندرکاران و بـانـيـان آن بـود        
همين نمونه کافي است تا بخاطـر آن    
جــمــهــوري اســالمــي و ســران آن را              
بخاطـر جـنـايـت عـلـيـه بشـريـت بـه                   

. دادگاه و پاي ميز محاکمـه کشـانـد     
توجيهات عليرضا بهشتي در تبـرئـه   
پدرش نه فقط سفاهت او بلکه نشانه 
اي از بـي اعـتـبــار شـدن جـمـهــوري                 
حــکــومــت در بــيــن نــزديــک تــريــن             

. وابستگانش و پوسـيـدگـي آن اسـت        
* 

 
 یک نمونه از جنایت

 بهروز مهرآبادي

جنايات . خاورميانه محدود نيست
دولت اسرائيل نه فقط در خـدمـت     
توجيه اسالميست ها بلـکـه هـمـه       

امثال پوتين . مرتجعين عالم است
هم  با ديدن رفتار اسرائيـل عـلـيـه       
مردم غزه و تـوجـيـهـات مسـخـره             
مديا و سياستمداران غرب از ايـن    
جنايات، قـطـعـا بـراي رفـتـارهـاي            
مشابه خود چه در روسيه و چه در 
قــبــال کشــورهــاي هــمــســايــه آن،           
احساس مشروعيت و اعتـمـاد بـه      

در هـمـان اروپـاي        .  نفس مـيـکـنـد    
غربي نيز نظامـيـگـري زمـخـت و          
ضد بشـري نـتـنـيـاهـو و وقـاحـت                 
دستي راسـتـي هـاي اسـرائـيـل در             
کشتار و تحقير مردم فـلـسـطـيـن،        
منشـاء الـهـام و مـنـبـع احسـاس                
قدرت براي تمام احزاب فاشيستي 
و راسيستي و دست راسـتـي اسـت      
ــه                  کــه آراء شــان ايــن روزهــا روب

 . افزايش است
خالصه کالم  اينکه جـنـايـات      
اسرائيل در غزه که دل همه جـهـان     

را به درد آورده است، فقط بخاطـر  
وجه انساني و کشت و کشتارهـاي  
وحشيانه آن نيست که چنين هـمـه     
ما را آزار ميدهد و به دهشت فرو 

اين فقط نمک ريـخـتـن بـر         . ميبرد
زخم مظـلـومـيـت تـاريـخـي مـردم             
فلسطين نيست که روح و تن بشـر    

. امروز را چنين شکنجـه مـيـدهـد      
بلکه جنايات اسرائيل دارد به تمام 

يـا صـحـيـح تـر          .  جهان گند ميزند
گند و تعفن آنرا به سطح مي آورد   
ــه                    ــم ــلــوي چشــم و دمــاغ ه و ج

 . ميگيرد
اگر بتوان دل خود را خوش کرد 
که داعش و اسـد و خـامـنـه اي و             
حزب اهللا و حماس مشتي وحشـي    
هــاي اســالمــي و جــهــانســومــي             
هســتـــنـــد و دنـــيـــاي امـــروز را               
نمايندگي نمـي کـنـنـد، در مـورد            
اسرائيل و آمريکا و دول فـخـيـمـه         
غرب که نمايندگان بـاالتـريـن حـد       
تمدن امروز دنيا هستند نمي توان 

. چنين خوش خيالي بـه خـرج داد        

از . متاسفانه دنياي ما همين است
تروريسم دولتي غرب تا تـروريسـم   
اسالمي، از نتنـيـاهـو تـا اسـد تـا             
خالد مشعل تـا خـامـنـه اي و تـا              
اوباما و پوتين همه و همه سر و ته 

 . يک کرباس اند
ــد                 ــاي ــب در عــيــن حــال امــا ن
فراموش کرد آنچه پـيـش چشـمـان       
ما جـريـان دارد در واقـع پـروسـه                

در پايه . تجزيه شدن يک جسد است
اي ترين سطح ايـن سـرمـايـه داري         
زمان ما و سيستم سياسي آنسـت    
که براي بقا و بودن، نياز به اينهمه 
ارتجاع و کشتار و قهقرا و تـعـفـن      

در پــايــه اي تــريــن ســطــح             .  دارد
اسرائيل و امثال نتنياهو با کشتار 
هولناک مردم فلـسـطـيـن دارنـد از          
زبـان بــورژوازي عصــر مـا سـخــن            

دارنـد بـه تـک تـک مـا              .  ميگـويـد  
هـمـيـن اسـت کـه مـي             :  ميگوينـد 

ما ميزنيم و مـيـکـشـيـم و        !  بينيد
زور ميگـويـيـم و هـيـچ مـيـزان و                
مالک و قاعده اي را هـم در نـظـر            

ميخواهيد بـا هـمـيـن       .  نمي گيريم
ــم                  ــيــد ه ــمــي خــواه ــد و ن بســازي

ما جنايت .  مجبوريد که سر کنيد
 ! ميکنيم پس هستيم

ميدانم که در بين بورژواها هم 
هستند بسياري که مي فهمند اين 

آنـهـا نـيـز مـي          .  يک بن بست است
دانند که کل سيستم شان دارد مي 

. گندد و جهان را به قهقرا مي برد
خيلي ها هم در پي اصالح و تغيير 
آن هستند و ميکوشند اوضـاع را    

امـا درسـت هـمـيـن          .  درست کنند
ــراي حــفــظ وضــع                تــالش هــاي ب

موجود است که ما را بـه ايـنـجـا           
حتي براي نجات اين . رسانده است

حضرات هم بايد وضع مـوجـود را     
بايد کارگران .  تماما زير و رو کرد

و مردم آزاده سراسر جـهـان عـلـيـه          
اين دنياي جانيان و تروريسـت هـا     

بايد اين دنـيـا را از         .  متحد شوند
دست نتنياهو ها و خامنه اي ها و 

اوبـامـا هـا درآورد و             پوتين ها و
ايـن  .  اختيار را به انسان برگـردانـد  

ايده ساده و قديمي اينروزها بـيـش   
از پيش ضرورتش در مـقـابـل مـا         

 *.قرار گرفته است
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شھال دانشفر، دبير كميته سازمانده    

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 

 : آدرس پستی
I.K.K , Box: 2110 ,  

 127 02 Skärholmen - Sweden 
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اسرائيلي را هـدف جـنـگـي اعـالم          
ميکند و بهانه به دولت اسرائيل و 
ــيــلــي             دســت راســتــي هــاي اســرائ

. ميدهند، نيز محکوم مـيـنـمـايـد     
اينکه حماس عمال نـمـيـتـوانـد در        
حد اسرائيل از زن و مرد و کـودک      
اســرائــيــلــي کشــتــار کــنــد، هــيــچ           

اينها مدام . حقانيتي به آن نميدهد
دارند نابودي کل کشور اسرائيل را 
همصدا با سران جمهوري اسالمـي  

آيـا هـمـيـن بـراي          .  فرياد مـيـزنـنـد    
محکوم کردن حماس و کل جـبـهـه    
ارتجاع اسـالمـي کـافـي نـيـسـت؟            
مردم فـلـسـطـيـن هـمـانـگـونـه کـه                  
مانيفست جوانان غـزه چـنـد سـال           
پيش بيان کرد امنيـت و آزادي و        
زندگي انسـانـي مـيـخـواهـنـد، نـه             
نابودي کودکان و مردم بـي گـنـاه        

 . طرف مقابل را
به عبارت روشنـتـر حـمـاس و         
نيروهاي اسالمي متحدش، حـزب  
اهللا و جمهوري اسالمـي، مـانـعـي        
ــه                  ــر ســر راه حــل مســال عــمــده ب

از همين رو يـک    .  فلسطين هستند
گام موثر در جهت راه حلي انساني 
براي مساله فلسطين تضـعـيـف و        
حاشيه اي شدن و نهايتا جمع شدن 

. بساط اين نيروها در منطقه است
تکذبـيـه عـمـويـي و تـوضـيـحـات                
رئيس دانا و نوشته ناصر زرافشان 

در جهت خاک پاشيدن بر روي ايـن    
حقيقت و هـمـسـويـي بـا سـيـاسـت             

 . جمهوري اسالمي است
بــه کشــتــار مــردم       « بــيــانــيــه    

 »! فلسطين بي درنگ پايان دهيـد 
مغـفـول مـانـدن نـقـش ارتـجـاعـي                
دولت حماس در شعله ور سـاخـتـن    
آتش اين جنگ ارتجاعي را به نقد 
کشيـده اسـت و بـحـث هـايـي کـه                  
پيرامون اين بيانيه بـه پـا شـده از          
جــملــه گــفــتــه هــاي رئــيــس دانــا،           

... عـمــويــي، نــاصــر زرافشـان و            
تاکيدي بر صحت و واقـعـي بـودن        

 . نقد اين بيانيه است
آخرين کالم اينکـه دور جـديـد        
جنگ در غزه، جنگ بين نيروهاي 
اسالمي و دولت اسرائيل، جنـگـي   
ارتجاعي و در مقابل تـوده مـردم       

ايـن  .  زجر کشيده فلـسـطـيـن اسـت       
جنگي خانـمـانسـوز اسـت و بـايـد             

اولين گام واقعي .  فورا خاتمه يابد
در جهت رهائي مردم فلسطين راه 
حل دو دولـت، يـعـنـي بـرسـمـيـت                 
شناختن دولت مستقل و متساوي 
الحقوق فلسطيني در نـوار غـزه و       
کرانه غربي از سوي دولت اسرائيل 

 . است
ــد                  ــاي ــان هــا را ب ــفــتــم ايــن گ

 .*همگاني و جهاني کرد

 
 ۲ از صفحه  

 
 بازگشت به نقطه صفر

 
 

مــلــل در کــنــار کشــور اســرائــيــل            
از اين رو خـواهـان اعـمـال       .  هستيم

بيشترين فشار سياسي بر اسرائـيـل   
و متحدين اصلي آن يعني آمريـکـا   

بـايـد   .  و کشورهاي غربي هسـتـيـم     
اسرائيـل را وادار کـرد کـه کشـور               
مستقل فلـسـطـيـنـي را بـرسـمـيـت              

بايد اسرائيل را وادار کرد . بشناسد
کــه بــه مــحـــاصــره اقــتـــصـــادي                

. سرزمينهاي فلسطيني پايان دهـد 
به اشغال سرزمينهاي فلسطيني بر 

سـازمـان      ۲۴۲مبناي قطعـنـامـه      

اين تنـهـا راه حـل        .  ملل پايان دهد
انساني و آزاديخواهانه اين معضل 

اسالم سياسـي تـنـهـا       .  ديرينه است
نيرويي بـراي تشـديـد تـخـاصـم در             
منطقه و تعميق شکافهاي قومي و 

 ! مذهبي و نژادي است
در ادامه به تاثيرات مـتـقـابـل       
حل مساله فلسطين و زوال جنبـش  
اسالم سياسي و سـرنـگـونـي رژيـم            

 .*اسالمي پرداخته ميشود

 
 ۲ از صفحه  

 
 اسالم سياسی و جنگ اسرائيل در غزه 

 
 

 

 :انجمن مارکس کانادا برگزار میکند

 "سرمایه در قرن بیست و یکم"
 

 نگاھی به کتاب جنجالی توماس پيکتی
 

 مصطفی صابر: سخنران
 

کـتـاب حـجـيـم او          !   خـوانـده اسـت     "  مارکس قـرن بـيـسـت و يـکـم            " نشريه اکونوميست او را 
بالفاصله پس از انتشار به زبان انگليسي در بهـار امسـال، بـه صـدر پـرفـروش هـا رفـت و                       
مباحث داغي را بين مخالفين و مـوافـقـيـن، چـه در چـپ و چـه در راسـت و در مـيـديـاي                                  

افـزايـش   " نگراني و هشدار توماس پـيـکـتـي در بـاره            ...  رسمي و اجتماعي برانگيخته است
از کـجـاسـت؟ تـوضـيـح و راه حـل او کـدام                       "  سرسام آور نابرابري در سرمايه داري مـعـاصـر     

از شـمـا دعـوت مـيـکـنـيـم               ...  است؟ نقد و ارزيابي مارکسيستي بر مـبـاحـث او چـيـسـت؟          
 .همراه ما شويد تا به سواالتي از اين دست بپردازيم

 
 بعدازظھر ۱:۳۰ساعت  ۲۰۱۴آگوست  ۱۶شنبه : زمان
 ۳اتاق شماره / نورث يورک سيويک سنتر: مکان

 ۴۱۶۴۷۱۷۱۳۸: شماره تماس
 

 North York civic center  /5100 Yonge 
Street / Committee room #3 
 

 انجمن مارکس کانادا
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در پاسخ به کمپين مالي صدهـزار  
دالري حزب و کانال جـديـد کـه از        
ابتداي ماه ژوئن شروع شـده بـود،     

نـفـر از        ۲۰۰بـه هـمـت بـيــش از             
دوستان حزب و کانال جديد مبـلـغ   

جـا  .  دالر جمع آوري شـد  ۶۲۷۳۰
دارد که  يکبار ديگر صميمانه از   
هـمـه شـمــا عـزيـزانـي کـه بـه ايــن                   
فـراخــوان پــاســخ داديــد قــدردانــي         
کنيم و دسـت تـک تـک تـان را بـه                

 . گرمي بفشاريم
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
حــزب آمــال و آرزوهــاي انســانــي           
ميليونـهـا نـفـر از مـردم شـريـفـي                 

آزادي و      اسـت کـه رفـاه، بـرابـري،           
شادي و کرامت انساني را حق بـي  

حـزب  .  چون و چراي خود ميداننـد 
بايد فعاليتش را گسـتـرش دهـد،          
امکانات رسانه اي خود را بهـبـود   

دهد و به کـمـپـيـن هـاي سـيـاسـي               
خود شدت بدهد و همه ايـنـهـا بـه         
منابع مالي بسيار بيشتـري نـيـاز      

ــراي تــداوم           .  دارد فــراخــوان مــا ب
کمک مالي به حزب و کانال جديـد  
به هـمـه مـردمـي کـه خـود را در                 
اهــداف و ايــده آل هــاي انســانــي              
حزب شريک ميدانند همچـنـان بـه      

حـزب و    .  قـوت خـود بـاقــي اسـت          
تلويزيون کانال جـديـد شـمـا را بـه            
تداوم کمک مـالـي بـراي گسـتـرش          

 . فعاليت هاي خود فراميخوانند
 

 ليست ھشت 
 کرون  ۱۰۰۰ارسالن نادري 

 ۵۰۰رضا فتحي و آوات فـرخـي           
  کرون 

 ۳۰مينا مينائي و آرش دشـتـي         
 يورو 

 يورو  ۵۰دوستان ناصر 
 يورو  ۱۰۰حميد رحيم پور 

 کرون  ۲۰۰۰جميل فرزان 
 يورو  ۵۰جيمي از دارمشتاد 

 يورو  ۲۰مهنوش از ايران 
 يورو  ۳۰ آکام محمد 

 دالر  ۵۰۰رسولي 
 دالر  ۵۰آوا 

 دالر  ۵۰آرماني 
 دالر  ۹۰اقبال نظرگاهي 
 کرون  ۵۰۰پروين جبارزاده 

 پوند  ۵۰رضا مرادي 
 پوند  ۳۰مرسده قائدي 
 پوند  ۳۰سيروان قادري 

 پوند  ۵۰ فريبرز پويا 
 پوند  ۶۰مينو فتاحي 

 

  دالر به ھمت شما جمع آور ی شد ۶۲۷۳۰
 : شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی

 

 : سوئد
Sweden 

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

 

 :آلمان
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   5836575 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

 :کانادا
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 

 :ھلند
Bank: RABOBANK 

Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 

 :آمريکا
Bank of America 

277 G street   Blaine, Wa 98230 
phone# 1-360-332-5711       

Masoud Azarnoush 
Account number : 41581083 

checking (99) 
wire: ABA routing #026009593 

swift code # BOFAUS3N 
 

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

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

Bank:   NatWest   
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345477981 

BIC: NWBK GB 2L 
 

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

 

 0046739868051: سيامک بھاری
markazi.wpi@gmail.com 

 
 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد 

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

 

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

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
 

 . نيز قابل دريافت است  GLWIZتلويزيون كانال جديد در
 

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

         Negah E Shoma   
http://www.glwiz.com/ 

 
 زير مجموعه برنامه ھای فارسی 

 . این مشخصات را به دوستان و آشنایانتان اطالع دهید 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ : تلفن تماس
 nctv.tamas@gmail.com: ایمیل  
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در روزهاي اول مـرداد مـاه کـارگـران بسـيـاري از                   
مراکز کارگري دسـت بـه اعـتـصـاب و تـجـمـعـات                  

ايـنــجــا گــزارش بــرخــي از ايــن           .  اعـتــراضـي زدنــد    
 : اعتراضات را ميخوانيد

 
 کارگران کشت وصنعت ھفت تپه 

تــپــه در      جـمــعــي از کــارگــران نــيـشــکــر هــفـت             
اعتراض به عدم دريـافـت يـک مـاه ونـيـم حـقـوق،                   

مرداد دست بـه اعـتـصـاب و تـجـمـع               ۶صبح روز 
کارگران خـواهـان دريـافـت فـوري          .  اعتراضي زدند

  .هاي خرداد و تير هستند حقوق خود در ماه
 

 سازی صدرا  یکارگران کارخانه کشت
مرداد صدها نـفـر از کـارگـران          ۵و  ۴روزهاي 

سازي در جزيره صنعتـي صـدرا در بـوشـهـر              کشتي
دست به تجمع اعتراضي زدند و ورودي جـزيـره را         

کـارگـران از ابـتـداي سـال جـاري               .  مسدود کـردنـد    
کننـدگـان     تجمع.  تاکنون حقوقي دريافت نکرده اند

از تردد ساير پرسنل و حتي کارفرمايان بـه جـزيـره      
انـد و عـلـيـرغـم مـداخلـه نـيـروي                    جلوگـيـري کـرده     

 .انتظامي، تجمع کارگران ساعتها ادامه يافت
 

اعتصاب کارگران واحد پليمری در مجتمع 
 پتروشيمی بندرامام 

مــرداد کــارگــران واحــد پــلــيــمــري در                ۵روز   
مجتمع پتروشيمي بندرامام مـتـحـدانـه دسـت بـه             
اعتصاب زدند و خـواهـان دريـافـت فـوري پـاداش             

کارفرما بعد از سـه مـاه از کـار              .  هاي خود شدند
کارگران، تنها حدود يک چـهـارم از مـبـلـغ تـوافـق              

کـارگـران اعـالم کـرده         .  شده را پرداخت کرده اسـت 
اند تا دسـتـيـابـي بـه خـواسـت شـان هـمـچـنـان بـه                        

 .اعتصاب خود ادامه خواهند داد
 

 کارگران شرکت ريسندگی پرريس 
 در سنندج 

اعتصاب کارگران شرکت پرريـس در سـنـنـدج         
تيرماه شـروع شـده بـود حـداقـل بـه                ۳۱که از روز 

حقوق کارگران از اول     . مدت شش روز ادامه يافت
 ۹۲و      ۹۱سال تا کنون و عـيـدي و پـاداش سـال             

 تاکنون پرداخت نشده است
 

 تجمع کارگران شرکت سھند آذر 
 در سنندج

کارگران اخراجي شـرکـت سـهـنـد آذر سـنـنـدج               
دسـت بـه اعـتـصـاب زده و هـمـزمـان در مـقـابــل                         
فرمانداري اين شهـر دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي                  

 . زدند
 

 منطقه  ٧تا  ١کارگران فاز 
 پارس جنوبی 

تيرماه کـارگـران پـيـمـانـي شـاغـل در                ۳۰روز 
منطقه پارس جنوبي در اعـتـراض      ٧تا  ١فازهاي 

ماه مطالـبـات مـعـوقـه خـود            ١٤به عدم پرداخت 
براي دومين بـار دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي در                    
مقابل ساختمان اداره روابط اداره کار منطقه ويـژه  

 . زدند) عسلويه(پارس 
 

 اعتصاب و تجمعات مکرر کارگران 
 البرز شرقی 

واقـع  ( کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقي 
تـيـرمـاه       ۳۰روز   )  در منطقه طرزه استان سـمـنـان   

براي پنجـمـيـن بـار در يـکـمـاه گـذشـتـه دسـت بـه                         
اعـتــصــاب زدنــد و بــه خصــوصــي ســازي مــعــدن                

 . اعتراض کردند
 

 اعتصاب کارگران فوالد آذربايجان 
کــارگــران شــرکــت فــوالد آذربــايــجــان بــعــد از              
مراجعه به محل کارشان، در حياط شـرکـت دسـت      
به تجمع اعتـراضـي زده و خـواهـان رسـيـدگـي بـه                   
وضعيت فروش اين کارخانه بـه بـخـش خصـوصـي            

 .شده اند
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان 
 فوالد اصفھان

نفـر از بـازنشـسـتـگـان صـنـعـت                 ١٠٠بيش از 
فوالد اصفهان در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت بـه                  
موقع حقوق خود دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي در                

کل تعاون کار و رفاه اجتماعي اسـتـان    مقابل اداره 
اصفهان زدند و خـواهـان پـرداخـت فـوري دو مـاه                 

بازنشستگان همچنين خـواهـان     .  حقوق خود شدند
برقراري نظم در پرداخت مستـمـري مـاهـانـه خـود           

 .شدند
 

 کارگران مترو در تھران 
جمعي از کارگران متروي تـهـران در اعـتـراض         
به عدم پرداخت حقوق خود توسط يکي از شـرکـت   
هاي طرف قرارداد با متروي تهران دست به تجمـع  

 . اعتراضي زدند
 

 ادامه تجمعات اعتراضی کارگران
 در عسلويه 

نفر از کارگران در منطـقـه ويـژه       ٥٠٠بيش ار  
مـاه مـعـوقـات          ١٤کـه    )  عسلويـه ( پارس جنوبي 

مزدي دارند بارها دست به تجمع اعتراضي زده و     
 . خواهان پردخت فوري طلب هاي خود شدند

 
 اعتصاب کارگران شرکت عالی ريس يزد 
کارگران عالي ريس يزد در اعـتـراض بـه عـدم           

مرداد دست بـه     ۲پرداخت سه ماه حقوق خود روز 
 . اعتصاب زدند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴ژوئيه  ۳۱، ۱۳۹۳مرداد  ۱۰

  
 اعتصابات و اعتراضات کارگری بی وقفه ادامه دارد
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ژوئــيــه ارســالن نــاظــري          ٢٩روز   
عضو کمـيـتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن                

ايران و نـمـايـنـده        -المللي کارگري
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنـدانـي در اسـتـرالـيــا سـازمـانــده              
تجمعي اعتراضي در حـمـايـت از          

ايـن  .  کارگران زنداني در ايران بـود 
تجمـع در پـاسـخ بـه فـراخـوان بـه                  
اعــتــراضــي ســراســري از ســوي               
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنداني و در حمايت از سـه تـن از         
رهــبــران کــارگــري زنــدانــي رضــا           
شـهـابــي، بــهـنــام ابــراهـيــم زاده و              
شاهـرخ زمـانـي و هـمـه کـارگـران                

گـزارش  .  زنـدانـي، بـرپـا شـده بـود            
ارسالن ناظـري از ايـن تـظـاهـرات            
پرشور و به ياد ماندني را در زيـر      

 :ميخوانيد
فعالين کـارگـري دو اتـحـاديـه          
کارگري کشتيراني و ساختـمـانـي،    
از حمايت کنندگان اين کمـپـيـن و      

در ايـن    .  اين روز اعتراضي بـودنـد  
تظاهرات دهـهـا نـفـر از کـارگـران             
کشتـيـرانـي و سـاخـتـمـانـي واحـد                
سيدني استراليا به همراه فـعـالـيـن     
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم

تـظـاهـرات    . زنداني شرکت داشتند
بعد از ظهر از مـحـل        ١از ساعت 

ساختمانـي اتـحـاديـه کشـتـيـرانـي             
شروع شد و تظاهرات کنندگان بـا    
حرکت به سمـت سـالـن شـهـرداري          
مــحلــه تــان هــال و بــا در دســت                
داشتن پوسترهاي کارگران زندانـي  

و شعار گويان دست به راهپيمايـي  
در اين راهپـيـمـايـي پـرشـور         .  زدند

رضـا شـهـابـي را آزاد           " شعار هاي 
کـارگـران ايـرانـي را آزاد           " ،   " کنيد
. در خيابانها طنين انداخت"  کنيد

راهپيمايي کارگران توجه مردم در 
. محل را به خود جلـب کـرده بـود       

در انـتـهــاي ايـن راهـپـيــمـايـي در                
مـحـل ســالـن شـهــرداري از ســوي             
ارسالن ناظري و فعاليـن کـارگـري      
ــنــده در تــظــاهــرات                ــن شــرکــت ک
سخنراني هايي در همبستـگـي بـا      

. کارگران زنـدانـي صـورت گـرفـت         
ــوان                 ــنـ ــه عـ ــري بـ ــاظـ ــالن نـ ارسـ
سـخـنــگـوي کـمـپــيـن بـراي آزادي               
ــدانــي در اســتــرالــيــا             کــارگــران زن
سخنانش را شروع کرد و با تاکيـد  
بر محـرومـيـت کـارگـران ايـران از             
حق تشکل، حـق اعـتـصـاب و در           
اعتراض به سرکوبگري هاي رژيـم    
اسـالمـي، بـه مـبـارزات هـر روزه               
کارگران در ايران بـراي مـتـشـکـل          
شدن و براي خواستهاي برحـقـشـان    

مادام کـه از    : " او گفت. اشاره کرد
حمايت اتحاديه حرف مـي زنـيـم،        
بگذاريد يک خبر با شکوهي را بـه    
شما بدهم و آن ايـن اسـت کـه بـه                 
دنبال تماس من، هـيـئـت اجـرايـي        
واحد سراسري اتـحـاديـه کـارگـران          
مــونــتــاز مصــوبــه اي بــتــصــويــب         
رساند و خواهان اخـراج جـمـهـوري       
اسالمي از سـازمـان جـهـانـي کـار           

مــن از تــمــام اتــحــاديــه هــا            .  شــد

خواهم خواسـت کـه عـيـن هـمـيـن              
 ". مصوبه را به تصويب برسانند

ــران              ــيــن ســخــن ســپــس او اول
ريـتـا   .  تظاهرات را مـعـرفـي کـرد          

مليا رئيـس اتـحـاديـه سـاخـتـمـان             
واحــد اســتــان بــه عــنــوان اولــيــن             
سخنران اين تظاهرات سـخـنـانـش       
را بـــا اداي احـــتــرام بــه مـــردم                   

استـرالـيـا اغـاز       ) بومي(ابرجنيال 
نــمــود و خــوشــحــالــي خــود را از             
شرکت اتحاديه ساختمان و جنگل 
و مراتع در حـمـايـت از کـارگـران              
زنداني در ايـران و بـه ويـژه رضـا                 
شـهـابــي، بــهـنــام ابــراهـيــم زاده و              

او بـا    .  شاهرخ زماني اعالم داشت
اشاره به وضعيت رضا شـهـابـي و        
ــر ضــروت             اعــتــصــاب غــذايــش ب
همبستگي با کارگران ايران تاکيد 
گـذاشــت و سـخــنـانــش را چـنــيــن              

بـگـذاريـد کـه پـيــام          : " خـاتـمـه داد     
همبستگي اتحاديه سـاخـتـمـان را       
اعالم کنم و خواهـان آزادي فـوري       
همه زندانيان سيـاسـي و کـارگـران         
زنداني و عدالت بـراي کـارگـران و        

قائل بودن ارزش و احترام انسـانـي   
 ".براي آنان بشوم

پــس از او ســخــنــران دوم از               
طرف اتحاديه کشـتـيـرانـي چـنـيـن          

اين وضعيـت کـه در ايـران          : " گفت
رضا شهابي مـجـبـور اسـت بـراي            
ابــراز درد خــودش، بــراي اجــراي            
عدالت در زندان به اعتصاب غـذا    
دست زند و گرسـنـگـي را تـحـمـل           
کند تا به عدالت برسد، جاي شـرم    

 !" شرم، شرم، شرم. "است
او اعالم داشـت کـه اتـحـاديـه            
كشتيراني و فـدراسـيـون سـراسـري        
کارگران حـمـل و نـقـل پشـت سـر                 
چـنــيــن کـارگــرانــي هسـت کــه در             
زندان تا حـد مـرگ گـرسـنـگـي را             
تحمل مي کنند تا ثابت کنند کـه  
کارگران شايسته يک زندگي خـوب  

 .و انساني هستند
 

هر انساني امـروز بـايـد آنـچـه          
کــه االن در ايــران مــي گــذرد را                

هـر انسـانـي بـايـد          .  محکوم نمايد
امروز آنچه در نوار غزه مي گـذرد  

را محکوم نـمـايـد و هـر انسـانـي               
بايد دولت توني ابـد را مـحـکـوم           

ما کارگران کشتيراني، مـا  . نمايد
کارگران ساختماني، و هـر انسـان         
شريف ديگر در جـامـعـه بـايـد در            
برابر اين سبعيت در قبال کارگـران  
زن و مردي که فقط زندگي بهتـري  
را مطالـبـه مـي کـنـنـد،اعـتـراض             

هــر انســانــي در ايــن دنــيــا           .  کـنــد 
. شايسته يک زنـدگـي خـوب اسـت        

اين رفقاي کارگر ايراني نـه کـمـتـر       
 ."از اين مي خواهند و نه بيشتر

سخنران اتحـاديـه کشـتـيـرانـي         
ــر                 ــاره ب ــاکــيــدي دوب ــا ت ســپــس ب
ضرورت همبستـگـي بـا کـارگـران          

مـا بـايـد      : "  زنداني در ايران گفـت 
. از کارگران ايران پشتيباني کنـيـم  

ما بايد حمايت خود را از سيـدنـي   
در استراليا به آنان اعالم کـنـيـم و      
اطمينان دهيم که اين سبعـيـت در     
قبال کارگـران را نـمـي پـذيـريـم و               

فــدراســيــون  .  بــايــد پــايــان پــذيــرد      
سـراسـري کـارگــران حـمــل و نـقــل               

 
راھپیمایی تعدادی از کارگران اتحاديه ساختمانی و کشتيرانی در سيدنی در 
 حمايت از کارزار دوم اوت و در ھميستگی با رضا شھابی و کارگران زندانی

 

 را سر دادند" کارگران ايران را آزاد کنيد"، "رضا شھابی را آزاد کنيد"کارگران شعار 

 ۹ صفحه  
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ژوئيه بـه   ۲۵مرداد،  ٣روز جمعه 
ــي                 ــريــت ــب ــرز لــي ــراخــوان ورک (ف

Workers' Liberty  (   در لـنـدن
در حمـايـت از شـاهـرخ زمـانـي و               
رضا شهابي از رهـبـران شـنـاخـتـه           
شده کارگري و کارگران در بند در   
ــل               ــي در مــقــاب ــظــاهــرات ــران، ت اي
سفـارت رژيـم اسـالمـي در لـنـدن               

فعالين کـمـپـيـن بـراي        .  برگزار شد
 Free( آزادي کــارگــران زنــدانــي      

Them Now  (     و نـــيـــروهـــاي
سـيـاسـي ديـگـر در ايـن آکسـيــون                

 . شرکت کردند
ــن               ــدگــان در اي ــنــن شــرکــت ک
تــظــاهــرات بــا در دســت داشــتــن            
عــکــس هــاي کــارگــران زنــدانــي،          
شــعــار کــارگــر زنــدانــي، زنــدانــي           

سياسي آزاد بايد گردد، زنـده بـاد       
سوسياليسم، مـرگ بـر جـمـهـوري          

ــد          ــر دادنـ ــي سـ ــا  .  اســـالمـ ــاشـ سـ
اسماعـيـل، حسـن پـويـا، مـازيـار              
رازي، هالى ريگبى لـويـگـشـتـايـن         
سخنرانان اين تظاهرات اعتراضي 
در دفـاع از کــارگـران زنـدانـي در               

ــر        .  ايــران بــودنــد    فــريــبــرز پــويــا ب
جايگاه همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي            
براى آزادي كارگران زندانى تاکـيـد   

همچنـيـن يـکـي از اعضـاي            .  کرد
اتحاديه ترانسپورت در لنـدن طـي     
ســخــنــانــي حــمــايــت خــود را از               
کارگـران زنـدانـي در ايـران اعـالم              

هــمــانــجــا بــر شــرکــت در          .  نــمــود
تظاهراتي که به فراخـوان کـمـپـيـن        
براي آزادي کارگران زنـدانـي بـراي        

ــوان اقــدامــي               ٢روز    اوت بــعــن
اضطراري در حمايت از سه کارگـر  
ــي، بــهــنــام              زنــدانــي رضــا شــهــاب
ابراهيم زاده و شاهرخ زمانـي داده    
شده است، تاکيد شد و اطـالعـيـه        
ــخــش شــد  در ايــن                        هــاي آن پ
تــظــاهــرات فضــاي گــرم و حــس              
همبسـتـگـي قـوي در حـمـايـت از                
کارگران ايران بسيار دلگرم کننـده  

عکـس هـاي تـظـاهـرات روز            . بود
ژوئيه فضايي به روشـنـي ايـن       ٢٥

. فضــا را بــه نــمــايــش مــيــگــذارد          
 . عکس ها ضميمه است

کمپين براي آزادي کارگران  
 زنداني

  ۱۳۹۳مرداد  ٤
 ۲۰۱۴ژوئيه   ٢٦ 

Shahla_daneshfar@yah
oo.com 
Bah-
ram.Soroush@gmail.co
m 
http://free-them-

now.blogspot.com 
http://
www.workersliberty.org
/event/2014/07/03/free
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 عکس رضا شھابی و شاھرخ زمانی بر 
 سر در سفارت رژيم اسالمی در لندن

اتــحـــاديــه و          ٦٧٠مــرکــب از         
مليون کارگر مسئوليت دارد که ٦

خواهان ازادي فوري ايـن کـارگـران      
اگر اين کارگـران آزاد    . ايراني شود

نشـــونـــد مـــا دســـت بـــه اقـــدام                
 .اعتراضي ديگري خواهيم زد

ما اينـجـا در مـورد چـنـد تـا               
کارگر از يک محل کار حرف نـمـي   

ميلون کارگر حـرف   ٦ما از .  زنيم
مي زنيم که مي گويند ديگه بـس    
است و اين چـپـاول و سـرکـوب را             

دست از سر کارگران .  خاتمه دهيد
کارگران در سـراسـر     .  ايران بکشيد

ــد از ايــن کــارگــران و                   ــاي ــيــا ب دن
 . خواستهايشان حمايت کنند

حـرف مـا کـارگـران اتـحـاديــه             
کشتيراني اينـسـت کـه تـا آخـرش            

او ســپــس بــا ســر دادن          .  هســتــيــم
کــارگــران ايــرانــي را آزاد         " شــعــار   
تــا : " ادامــه داد و گــفــت       "  کــنــيــد

زماني که اين کـارگـران در زنـدان          
گرسنگي را تحمل مي کنند و تـا    

زماني کـه بـي عـدالـتـي مـوجـود              
است، همبستگي بين المللي نـيـز     

 ". بايد باشد
سخنران بعدي  اين تـظـاهـرات    
آقـــاي جـــيـــم از طـــرف جـــبـــهـــه               

او سخنانش را   .  سوسياليست بود
مـن ايـنـجـا بـه          : "چنين شروع کرد

شما به رفقاي اتحاديه سـاخـتـمـان       
کشتيراني و رفـقـاي ايـرانـي بـايـد             
بگويم که ما از طريـق رسـانـه هـا         

. در مورد ايران زياد نمـي شـنـويـم      
ما معموال از آنها مي شنويـم کـه     
در مورد سالح و بمـب ايـران مـي        

از آنها نمي شنويم کـه چـه     .  گويند
مــن .  آمــد   ١٩٧٩بســر انــقــالب      

خودم در زمان شاه به ايران رفتم و 
ميدانم که مردم ايـران از انـقـالب        
اميد هايي داشتند کـه زنـدگـي را        
عــوض کــنــنــد، امــا حــاال بــه                   
وضعيـتـي رسـيـديـم کـه کـارگـران               

مــردم .  دارنـد عـذاب مــي کشـنـد          
دارند عذاب مي کشند و کارگـران  

مجبورند براي دفاع از حـق خـود         
در زندان به اعتصاب غذا متوسل 

 ." شوند
: او در ادامه  سخنانـش گـفـت      

همانطور که دوستان اتحاديه هـا    " 
گفتند دولـت تـونـي ابـد هـم مـي               
خواهد که اتحاديه ها را سـرکـوب     
کند و به کل جامعه و مردم فشـار  

بــراي مـبـارزه بـا ايــن          .  وارد کـنـد    
وضعيت بايد مـبـارزه مـان را بـا             

. مبارزات بين المللي ربـط دهـيـم     
براي اينکه اگر مـا پـيـروز شـويـم            

آنهـا پـيـروز      .  آنها پيروز مي شوند
 ."شوند ما پيروز مي شويم

و بــاالخــره يــکــي از شــرکــت             

کنندگان در دفاع از کارگران ايران 
 . سخنراني کرد

در محل اين تـظـاهـرات مـيـز          
اطالعـاتـي اي از طـرف فـعـالـيـن                
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنــدانــي بــرپــا شــده بــود و در آن               
عکس هايي از کارگران زنـدانـي و     
اطـالعــيــه هــاي ايـن کــمـپــيــن در             
مورد وضعيـت کـارگـران در بـنـد            

هـمـچـنـيـن ايـن         .  گذاشته شده بـود 
اطالعيه ها در ميان مردم حاضـر  
در محل توزيع شد و تعداد قـابـل     
توجهي از مردم حاضـر در مـحـل        
طومار اعتراضـي در حـمـايـت از           

. کارگران زنداني را امضـا کـردنـد     
تــظــاهـــرات و راهـــپــيــمـــايــي و               

سخنراني هاي پرشور در حـمـايـت      
از کارگران زنداني در سيـدنـي يـک      
نمونه جـالـب از هـمـبـسـتـگـي بـا                  

زنده .  کارگران زنداني در ايران بود
  باد همبستگي جهاني کارگري

 ارسالن ناظري
کمپين براي آزادي کارگران   
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شارمين ميمندي از هم دانشکد ه 
اي هــاي  شــعلــه پــاکــروان مــادر              
ريحانه جباري بوده، يکباره سـر و    
کله ايشان و انجمن امام علي اش   

. در پرونده ريحانه جباري پيدا شد
ايشان ظـاهـرا هـنـرمـنـد تشـريـف               
دارنـد و در ايـن مـورد هـنــرشــان                
مــاســتــمــالــي کــردن کــل صــورت          

 ! مسئله است
اسم او را البـتـه قـبـال شـنـيـده            
ــي از                   ــايـ ــده هـ ــرونـ ــودم، در پـ بـ

سـال     ۱۸محکومين به اعدام زير 
" عـادي " و يا محکومين به اعدام   

که در جـريـان يـک درگـيـري و يـا                 
دعواي معمولـي دسـت بـه چـاقـو            
برده و متاسفانه باعث مـرگ يـک       

در ايـن مــوارد      .  نـفـر شــده بـودنـد        
ايشــان و انــجــمــنــي کــه  جــنــاب              
ميمندي از مسئولين و يا  تـنـهـا        
تصمـيـم گـيـرنـده آن هسـتـنـد، بـه                  

انـجـمـن امـام       . " چشمـم مـيـخـورد      
 "! علي

در کشوري که حکـومـتـش بـه       
اسـم عــلـي و پـيـغــمـبـر و اســالم،                  
حــاکــمــيــت مــيــکــنــد و اعــدام را           
قصاص نام مي نـهـد و بـر اسـاس           
قوانين اسالمي ميکشد و جنايت 
ميکند، اسـم يـک انـجـمـن مـثـال                 
حقوق بشري به اسم امام عـلـي در     
نگاه اول عجيب است و ما کـه از      
بطن تولد اين حکومت نـامـيـمـون     
اسالمي  پشـت و روي ايـنـهـا را                 
مي شناسيـم و سـي و پـنـج سـال                
است کـه لـحـظـه بـه لـحـظـه و در                   
پستوهايشان نـيـز تـعـقـيـب اشـان              

ميکنيم طبعا ايـن انـجـمـن را بـا              
دقت زيـر ذره بـيـن گـذاشـتـيـم تـا                 
ببينيم اينها چه کساني هستنـد و    
چه ميـگـويـنـدو چـه مـيـکـنـنـد و                 
مهمتر از همه سرشان به کجا بـنـد   

 .است
تا زماني که در جـريـان کـمـک       
به نجات چنـد مـحـکـوم بـه ايـران             
اينها هم خود را وارد جريان دفـاع    
از محـکـوم بـه اعـدام کـرده و يـا                 
حتي فعاليتـي کـردنـد، مـا را بـه              
آنها کاري نبود جـز ايـنـکـه اقـدام            
براي نجات افـراد را از سـوي هـر            

را "  امام علـي اي   " نهاد و انجمن و
ــم و              ــي مــيــکــردي مــثــبــت ارزيــاب

 . مشغول کارمان بوديم
در چشم ما انجمني بـا نـامـي      

طفالن "عجيب که کودک کار را به 
ــغــيــيــر نــام مــيــداد و           "   مســلــم ت

قــربــانــيــان يــک حــکــومــت دزد و           
چپاولگر يعني کودکان خياباني و 
يا زنان فـقـيـر و در مـانـده را کـه                 
ــک حــکــومــت                 ــيــل وجــود ي ــدل ب

امکان  کـار بـيـرون از            "  اسالمي"
خانه را ندارند و پـول و ثـروتشـان          
در دست آخـونـد و خـامـنـه اي و                
ــي و                    ــانـ ــژاد و روحـ ــدي نـ ــمـ احـ
رفسنجاني و آقا زاده هـا و خـانـم          
زاده هــاي آنــان هســت، بــه صــف             
کرده و ناني برايشان جمع ميکـنـد   
و با برنامه هاي آن چنانـي مـمـلـو       
از  پز و افاده و صد البته تـعـريـف      
و تمجيد از جناب ميمندي نـژاد،    
به اين فقرا کمک رساني مـيـکـنـد،     

ايــن .  بـاز کــمـي چــنـدش آور بــود            

برنامه ها وقتي مشمئز کننده شد 
مـا در ايـن       "  عـزيـز  " که هـنـرمـنـد       
از "  صـلـه ارحـام اش       " برنامه هاي   

وزير و جـالد حـکـومـت اسـالمـي             
دعــوت مــيــکــرد و بــا دبــدبــه و               
کبکبه آنها را نيز به عنوان نـاجـي   
کودکان فـقـر و مـادران درمـانـده              
معرفي ميکرد و آب پـاکـي روي           
حــکــومــت دزد و جــنــايــتــکــار و            

! سرکوبگـر اسـالمـي مـي ريـخـت            
ــرمــنــد                   ــن هــن شــغــل شــريــف اي
ايرانشناس اينست کـه آب پـاکـي          
روي حکومت اسالمي بريزد و در   
مورد کمپين ريحانه نيز تقال کرده 

 !!! و ميکند که چنين کند
امـام  " تو گـويـي ايـن انـجـمـن             

يـک نـهـاد غـيـر دولـتـي در                "  علي
آلمان است که براي بـهـبـود وضـع         
زنان با کمک وزير و دست اندرکـار  
حکومتي همايش هاي آن چـنـانـي    

تازه بمانـد کـه در       .  ترتيب ميدهد
اينجا نيز چنين نمايـش هـايـي بـا         

 . اعتراض و انتقاد روبرو ميشود
نکته اصلي همين است که در   
جمهوري اسالمـي ايـران سـازمـان         
غير دولتي که حتي يک ميليـمـتـر    
زاويــه بــا جــنــايــتــکــاران و دزدان            
حاکم داشته باشد کـارش هـمـواره        
زار اسـت و بـا مشـکـالت فـراوان              
ميتواند کمک جمع کند و هـمـواره   
زير ذره بين برادران سپاه و وزارت   
اطـالعــات و بــازجــوهـاي اويــن و            
خــود زنــدان اويــن اســت و هــمــه               
ميدانـنـد و مـي بـيـنـنـد کـه ايـن                    
انجمن غير دولتي که افتـخـار هـم      

ميکند که در سازمان ملل جـايـي   
براي خود دست و پـا کـرده اسـت،        
در وهله اول يـک سـوال بـزرگ بـر               
باالي سرش قرار دارد، سـر ايـنـهـا       

 به کجا وصل است؟ 
با وجود اين سوال مشروع کـه    
بــه گــوش جــنــاب مــيــمــنــدي هــم           
رسيده، ما مشغول کارمان بوديـم  

 ! و آنها هم مشغول کار خودشان
يک کمپين براي نجات ريحانـه  
جباري در ايران از سوي ما چـهـار     

نازنين افشين جـم،    .  نفر اعالم شد
شادي پاوه، شبنم اسداللهي و مـن  

 ! مينا احدي
سرگذشت دردناک ريـحـانـه را       

من از هفت سـال پـيـش از طـريـق            
عموي ريحانـه کـه سـاکـن بـرلـيـن              

بعد از اتـمـام  يـک            .  است، شنيدم
سخنراني من در برلين، در گـوشـه   
اي از سالن يک نفر خواسـت تـنـهـا       
با من  صـحـبـت کـنـد و مـن بـه                    
ايشان گفتم براي اعالم کمپين مـا  
احتياج به يک عکس و هـمـچـنـيـن      
اجازه والدين و يـا افـراد خـانـواده           

و ظـاهـرا خـانـواده         .  ريحانه داريـم 
ريحانه ترجيح دادند در خفا و در     
چهارچوب امکـانـات قـانـونـي در          
ايران فرزند دلـبـنـدشـان را نـجـات           

 . دهند
 

 سوال دو دو تا چھار تا است؟ 
ساله اي بود  ۱۹ريحانه دختر 

که اتفاقـي وارد يـک مـاجـرا شـده              
او با يکي از همکاران قـبـلـي    . بود

وزارت اطـالعــات رژيـم اسـالمــي          

بدون اينکه بداند وارد يـک رابـطـه        
کاري شده بود و مـعـلـوم نـيـسـت             
چگونه يک فرد به اسم شـيـخـي در      
لحظه اي که سربندي قصد تـجـاوز   
به ريحانه را داشته، از راه ميرسـد  
و نقش اين فرد و يا افراد ديگر در 
قتل سربندي در هـفـت سـال قـبـل            

 .  چيست
موضوع اين قتـل و اسـنـاد و          
مدارک و نقش افراد در ايـن قـتـل          
هــنــوز بــررســي نشــده اســت، ايــن           
امروز به يـمـن يـک کـمـپـيـن بـراي               
نجات ريـحـانـه بـراي مـيـلـيـونـهـا                 

 ! نفرروشن شده است
در يک روز سياه و وحشـتـنـاک      
در يک خانه اي در تهران مردي بـه  
اسم سربنـدي بـه قـتـل مـيـرسـد و                
ســرنــوشــت يــک زن جــوان و يــک                
خانواده بـا ايـن واقـعـه زيـر و رو                   

 . ميشود
اگــر ايــران يــک کشــور عــادي           
بود، اگر حکومت اسالمي نـرمـال   
بـود و ســيــتــم قضــاوت در ايــران              
عادي بود، ريحانه را ميگرفتند و 
بــه ايــن قــتــل طــبــعــا رســيــدگــي              

اما چگونـه؟ اسـنـاد و        .  ميکردند
ــد،             ــررســي مــيــکــردن مــدارک را ب
گزارش پزشـک قـانـونـي را مـبـنـا              
قرار ميدادند و حرفهاي ريحانـه و    
ديگراني که شاهد فـرار سـربـنـدي         
از خانه و آخرين حرفهايش بـودنـد     

را مبناي قضاوت و بـررسـي       ... و
 . قرار ميدادند

معلوم اسـت کـه بـايـد روشـن              

 
 جناب ميمندی در خانه شيشه ای نشسته ايد 

 !و سنگ بسوی ديگران پرتاب ميکنيد

 ۱۰ صفحه  
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بشود چرا يک انسان به قتل رسيده 
و معلوم اسـت کـه بـايـد خـانـواده             
سربنـدي بـدانـنـد اصـل مـوضـوع               

 چيست؟ 
ريـحـانـه را مـيـگـيـرنـد و در                  

زندان زير نظر مستقيم مـامـوريـن    
وزارت اطــــالعــــات و حــــتــــي               
نمايندگاني از دفتر رهبري يـعـنـي    
خامنه اي، به پرونده اش رسيدگي 

سـوال ايـنـسـت چـگـونـه            .  ميکنند
 رسيدگي ميکنند؟ 

با کتـک، شـالق زدن، قـپـانـي            
ــتــارهــاي              ــدن و رف کــردن، تــرســان
بـيــشــرمــانـه و وحشــيــانـه بــا يــک              
نوجوان شکننـده، چـرا؟ از او چـه            
مــيــخــواهــنــد؟ ايــن ســوال را هــم            
جناب ميمندي نژاد کـه هـمـيـشـه          
مـيـکـوشـد روي هــمـه چـيـز خــاک                
بپاشد و همه را به درگـاه خـانـواده      
سربندي برده و سرشان را به زميـن  
بسابد و در نهايت بگويد نشد هـر    
چه کـرديـم نشـد و ريـحـانـه را بـه                  
طناب دار بسپارد، پاسخ دهد، از   

 ريحانه چه ميخواستند؟ 
از او خــواســتــه انــد هــر چــه                
جـالدان و شـکــنـجـه گـران وزارت              
اطالعات ميخواهـنـد بـنـويسـد و          

در دادگاه حرفهـاي ايـنـهـا       . بگويد
را تکرار کند و ريحانه تا حـدودي    

چـرا کـه او       .  تن به اين کار ميدهد
را تهديد کرده بودند که خـواهـرش   
را نيز به همان زنداني ميکشانـنـد   
که او را آورده اند و همان باليي را 
سر خواهر کوچکش مي آورند کـه    

و معلوم اسـت کـه       .  با او کرده اند
ريحانه تن ميدهد و عليه خود در   

 . دادگاه حرف ميزند
ــه                ــذايــي ک ــک دادگــاه ک در ي
تصميـمـات از قـبـل گـرفـتـه شـده                 
مثل همه دادگـاهـهـاي حـکـومـت         
اســالمــي، ريــحــانــه را بــه اعــدام            

 . محکوم ميکنند
خانواده ريحانه هر دوندگي را   
که ميتوانستند انـجـام مـيـدهـنـد           
ايـن پـرونــده امــا ســرش بــه بــيــت              
رهبري و مـقـامـات بـاالي وزارت         
اطالعات و دستگاههاي مـخـوف     

حــکــومــتــي بــنــد اســت و هــيــچ               
ايـنـرا   .  دوندگي به نتيجه نمـيـرسـد   

 مي فهميد؟ 
هـفـت   .  گره کور باز نـمـيـشـود      

سال دوندگي و ساکت بودن و خون 
. دل خــوردن بــه جــايــي نــمــيــرســد          

ــه را آمــاده اعــدام کــردن               ريــحــان
چرا که نظام به يک قاتل .  ميکنند

نياز دارد که سر او را بـه طـنـاب            
دار بســپــارد و ســپــس قضــيــه را             
فيصله يافته تلقي کننـد و دنـبـال        

از اين اتفاقـات در    .  کارشان بروند
ايران روزمره پيش مـي آيـد هـمـه           
چيز فداي نظام با استفاده از قـران    

ــه            ــع ــه      .  و اســالم و شــري ــن ــن ک اي
 ! حکومت اسالمي ايران است

ــه،         خــانــواده درمــانــده ريــحــان
راهي ندارند جز ايـنـکـه در مـورد         
اين فاجعه بزرگ با ديـگـران حـرف      
بزنند و ديگراني کـه ايـن داسـتـان         
را مي شنوند ، دوستان، همکاران 
و همه انسـانـهـايـي کـه قـلـبـي در               
سـيــنــه و وجـدانــي دارنــد، شــروع            
ميکنند به سوال کـردن و بـررسـي        
ــهــايــت               ــده ودر ن کــردن ايــن پــرون
ميليونها نفر به نفع ريحانه حـرف    

هـزار نـفـر         ۲۰۰ميزنند، حداقـل    
يک طومار را امضا ميکنـنـد کـه      

 ! ريحانه را نبايد اعدام کنيد
ــن              ــادي در اي هــنــرمــنــدان زي
مورد حرف ميـزنـنـد و عـکـس و            

. سرگذشت ريحانه جهاني ميشـود 
بهمين دلـيـل حـکـومـت اسـالمـي            
ــات و ظــرفــيــت               ايــران از امــکــان
هايش استفـاده مـيـکـنـد کـه ايـن              
بحران را بخواباند، اين موج را از     
سر بگذرانـد و ظـاهـرا در ايـنـجـا               
قـهـرمــان پـوشــالـي مـا نــيـز وارد                
ميشود تـا در بـارگـاه بـزرگـانـش               
نشان دهد که ايشـان هـم پـهـلـوان            
پنبه اي است که ميتـوانـد بـا کـج         
کـردن جــهـت مـبـارزات و بــا جــا                
خالي دادن و در عـيـن حـال لـجـن            
پراکني بسوي فراخـوان دهـنـدگـان       
کمپين نجات ريحانه، خدمتي بـه    

 .  بيت رهبري و ديگران بکند 
اين يک نبرد براي نـجـات يـک        

 !  زن جوان از اعدام است
از زمان اعالم کمپـيـن نـجـات       
ريحانه، يعني اينکه مـا وارد يـک       
نـبــرد بــا دســتـگــيـر کـنــنـدگــان و               

. شکنجه گـران ريـحـانـه شـده ايـم              
اينجا ديگر بحث بر سر يـک نـبـرد      

و ماجرا با مـن    .  عليه اعدام است
بميري و تو بميري حل نـمـيـشـود،       
اين تجربه مـا در طـول سـي سـال             
مبارزه با جمهوري نکبت اسالمي 

 ! است
اينجا بايد دنيا را خـبـر کـرد،        
بــايــد بــه خــيــابــان رفــت و بــايــد                
دولتهاي اروپايي و کانادا و غـيـره   
را زيــر فشــار گــذاشــت اعــتــراض           
کنند، و بايد کاري کـرد مـحـکـوم       
به اعدام زير فشار اين اعتراضـات  
از زير دست و پاي رژيـم اسـالمـي        

 . بيرون کشيده شود
در مـورد  :  يک نکته مهم است

محکومين بـه اعـدام کـه پـرونـده            
سياسي دارند و در مورد ريـحـانـه      
کــه پــرونــده اش بســيــار حســاس             
است، طبعا اين راه بسيار پر پـيـچ   
و خم است وبايد بيشتر از هميشـه   
نيرو بسيج کرد و اعمال فشار کرد 
و کــاري کــرد کـه رژيــم اســالمــي             
عقب نشيني کـنـد ايـن تـنـهـا راه               

 . نجات ريحانه است
پرونده ريـحـانـه امـا حـتـي از               
برخي پرونده هاي سياسي هـا نـيـز      

در ايـنـجـا يـک          .  حساس تـر اسـت      
ماجرا بين کساني که با اقـتـصـاد      
و خارج کشور و دور زدن تـحـريـم          
ها و بچـاپ و بـچـاپ سـر و کـار                

 .  داشته اند، طرف هستيم
! جناب ميمندي نژاد هنرمنـد 

رژيم اسالمي ميخواست راحت بـا  
اعدام ريحانه اين پرونده امنيتي ـ   

. جنايي را مخـتـومـه اعـالم کـنـد          
االن نميتواند نه بـه دلـيـل ايـنـکـه           
ــا                    ــد و يـ ــديـ ــا خـــوانـ ــا دعـ شـــمـ

وارد ميدان شديد، نـه  "  قهرمانانه"
بدليل اينکه مردم پايشـان را الي      

ميدانم به اين جـملـه     !  در گذاشتند
حسـاســيــت داريــد، و در نــوشــتــه           
اخيرتان بارها به اين جـملـه اشـاره      

کرده ايد، ولي کنه ماجرا را بـيـان     
شايد هـم بـهـمـيـن دلـيـل            .  ميکند

 .  حساس شده ايد
 

دو سياست دو روش، راه 
 نجات ريحانه کدام است؟ 

در يک نبـرد بـراي لـغـو حـکـم             
اعدام ريـحـانـه ، دو سـيـاسـت در               

سـيـاسـتـي     .  حال کشمکش هستند
که ميگويد آرام باشيد، در مـورد    
پرونده حـرف نـزنـيـد، راه بـررسـي               
مجدد پرونده بسـتـه شـده اسـت و           
تنها راه دعا کـردن و الـتـمـاس از           

 . خانواده مقتول است
ما در روزهـايـي و لـحـظـاتـي             
هيچ نگفتيم تـا حـداقـل خـانـواده            
ريحانه ببينند که اين راه که شـمـا     
آنــرا تــبــلــيــغ مــيــکــنــيــد بــه نــفــع             
پســتــوهــاي وزارت اطــالعــات و           

 . شکنجه گران و جالدان است
سوال اينست چه کسـي گـفـتـه         
که راه بررسي مجدد پرونده بسـتـه   
شده است؟ همان دادگاه و تردسـت  
و هـمـکـاران و دوسـتـان آنـهـا کـه                 
خودشان موضوع مورد مشـاجـره     

 هستند؟ 
حــکــومــت اســالمــي و دســت        
اندرکاران و سخنگوي قوه قضاييه 
و آملي الريجاني  مـيـگـويـنـد راه        
بررسي مجدد پـرونـده بسـتـه شـده          

در پــرونــده اي کــه افــکــار           .  اســت
عمومي حسـاسـيـت دارد و هـزار             
ابــهــام روي آن هســت و دخــتــري              
جوان را با قپاني کردن مجبور بـه    
اعتـراف کـرده انـد، بـايـد ايـن بـه                  
اصطالح مسئولين قـوه قضـايـيـه         
در مقابل مردم بگـويـنـد کـه چـرا          
کـمــاکــان از نــتـيــجــه ايــن دادگــاه             

 . کذايي اشان دفاع ميکنند
شما چکـاره هسـتـيـد کـه ايـن             
وسط وارد شده و اعالم ميـکـنـيـد     
مقـامـات گـفـتـه انـد کـه امـکـان                  
بررسي پرونده نيست پـس امـکـان      
نيست و بايد رفت دم در خـانـواده       
سربندي التماس کرد و به حـرفـهـا      
و وعده هـاي دروغ و  تـو خـالـي                 

 . شما اطمينان کرد
ما ميگوييم همين مـقـامـات    
بارها اگر فشـار افـکـار عـمـومـي             
بوده و اگر دنيا حرکـت کـرده و از         
يک فرد مـحـکـوم بـه اعـدام و يـا                 
سـنـگـســار در ايـران دفـاع کــرده،              
حــرفشــان را عــوض کــرده و کــار             

دادگـاهـي کـه      .  ديگـري کـرده انـد       
هيچ چيز را بـررسـي نـکـرده و بـر              

اساس منافع نظـام و زن سـتـيـزي           
يک پاسـدار پـيـر و کـريـه بـه اسـم                  
قاضي تردست حـکـم اعـدام داده،        

. بايـد ايـن حـکـم را پـس بـگـيـرد                  
اينجا صـحـبـت بـر سـر زنـدگـي و                

 . مرگ يک جوان است
سخني خطـاب بـه مـدافـعـيـن           

 ! ريحانه 
ما عزم جزم کرده ايم ريـحـانـه      

تا هميـن جـا اگـر        .  را نجات دهيم
تـعــدادي خــود را قــاطــي کــرده و             
حتي تعدادي به دنـبـال شـهـرت و           
محبوبيت هستنـد، نشـان دهـنـده         

ــقــيــت کــمــپــيــن مــا اســت             . مــوف
کمپيني انساني براي نـجـات جـان      
محکومين به اعدام در ايـران کـه       
با سمپاتي و حـمـايـت مـيـلـيـونـي             

در ايــن کــمــپــيــن ،         .  روبــرو اســت  
جــمــهــوري اســالمــي ايــران تــقــال           
ميکنـد کـمـپـيـن را بـه شـکـسـت                  
بکشاند و از هـمـه ظـرفـيـت هـاي             

. اهريمني خـود سـود مـي جـويـد             
تنها قدرت ما در اتحاد و مبـارزه  

تنها راه نجـات  . متحدانه ما است
ــه                 ــرش دادن بـ ــتـ ــه گسـ ــانـ ــحـ ريـ
اعتراضات است، ميمندي نـژاد و    
ا نجمن اش به اندازه کافي آب بـر      
آتش اعتراضات ريختند به انـدازه    
کافـي سـعـي کـردنـد کـه وعـده و                  

يک چيز .  وعيد اجرا نشدني بدهند
مشخص شد اين انجمن و اين فـرد  
بيش از آنکه بـه فـکـر مـقـابلـه بـا              
اعـدام بــاشـد، در جـنــبـش عــلـيــه               
ــاع از                 ــريــزدف ــقــش خــاک اعــدام ن

. حکومت اعدام را بازي مـيـکـنـد    
در مقابل سيل عظيـمـي  بـه اسـم           
جنبش علـيـه اعـدام  کـه مـيـرود               
پايه هاي رژيم اسالمي را بـه لـرزه     
در آورد، مانع ايجاد ميکند و بـه    

 . نفع حکومت اعدام بازي ميکند
او بســوي مــا لــجــن پــرتــاب             

ورود اين جناب بـه صـف     .  ميکند
لجن پرتاب کنندگان را بـه ايشـان       
تبريک ميگوييم و اعالم ميکنـيـم   
که داستان بـر سـر مـبـارزه عـلـيـه              
اعــدام و عــلــيــه يــک ســيــســتــم و              
حکومتي است که بـا طـنـاب دار          

لطفا کنار برويد که ما .  زنده است
کارمان را بـکـنـيـم بـيـن مـردم و                  
معترضين عليه اعدام و جـنـبـش        
ــکــبــت                 ــم ن ــيــه اعــدام بــا رژي عــل
اسالمي حائل نشويد اين بـه نـفـع        

 ! *امروز و آخرتتان است
کمپين نجات ريحانه   –مينا احدي 

 جباري  

 
 ۱۰ از صفحه  

 
 جناب ميمندی در خانه شيشه ای نشسته ايد 

 !و سنگ بسوی ديگران پرتاب ميکنيد
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پيكتھای اعتراضی در سيدنی، گوتنبورگ، اسلو، تورنتو،  
 لندن، بيرمنگھام، كلن و فرانكفورت

کمپين براي آزادي کارگران زنداني در رابـطـه بـا وضـعـيـت کـارگـران زنـدانـي رضـا                          
شهابي، بهنام ابراهيـم زاده و شـاهـرخ زمـانـي سـه چـهـره دفـاع از آزاديـخـواهـي و                                 
انسانيت در زندانهاي رژيم اسالمي، کمپيني را به پيش ميبرد و در اين راسـتـا روز       

ماه اوت را روز جـهـانـي حـمـايـت از ايـن کـارگـران و تـمـامـي                          ٢مرداد برابر با  ١١
 . کارگران زنداني اعالم كرده است

خواست ما آزادي بدون قيد و شرط رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زمـانـي     
 .زندانيان سياسي استه و هم

 
تـلـفـن تـمـاس          –بعداز ظهر  ٤شنبه دوم اوت، ميدان ترافالگار، ساعت دو تا :  لندن

 ۰٧٨٦١٧٤۰٩٩٩  –فريبرز پويا 
 
بـعـد از        ٣تـا       ٢شنبه دوم اوت ميدان اصلي شهر بول رينـگ سـاعـت         :بيرمينگام 

 ۰٧٤٤٦١٣٥٨٥٧سيروان قادري  –تلفن تماس   -ظهر
 

مرداد پيوسته و برگزار کننده اين روز    ١١اوت ،  ٢احزاب و نيروهايي که به کارزار 
 :هستند

 کميته دفاع از شاهرخ زماني
 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

 نهاد مادران عليه اعدام
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 واحد انگلستان  –کمپين براي آزادي کارگران زنداني 
Free Them Now  
free-them-now.blogspot.co.uk 

 
 روز جھانی حمايت از 

 رضا شھابی ، بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی

روز شــنــبــه در شــهــرهــاي اســن،             
فرانکفورت، هانوفر، هـامـبـورگ،    

گـوتـزولـوح ،         پادبورن، ويس بادن،
ــرونــاو، و         ــيــه ســازمــان        ...  گ عــل

 تروريستي داعش 
به خيابان برويم و بـه جـنـبـش         
اسالمي و تروريستـهـاي اسـالمـي       
نشان ميدهيـم کـه از جـنـايـات و              
ــنــبــش                ــن ج ــاي اي وحشــيــگــريــه
نميترسـيـم و دنـيـا را عـلـيـه ايـن                   
فاشيسـتـهـاي جـنـايـتـکـار بسـيـج               

اين تنها راه مـقـابلـه بـا         .  ميکنيم
جنبشي است که جهان با سـکـوت   

 ! نظاره گر وحشيگريهاي آنها است
گروه تروريست و ضـد انسـان         
داعش در عراق و سوريـه ، بـجـان        
مردم افتـاده و هـر روز جـنـايـتـي               
فجيع و وحشـتـنـاک از ايـن بـانـد                  

تــروريســتــي اســالمــي را شــاهــد            
زن ستيزي يکي از معرفه .  هستيم

هـاي جـنـبـش اسـالمـي اسـت کــه                
. داعش آنرا به اوج رسـانـده اسـت         

تهديـد بـه کشـتـن مسـيـحـي هـا،                 
ترور دسته جمعي جوانان سربريدن 
و انسان کشي، شغل و حرفه اينهـا  
است و متاسفانه جهان نـظـاره گـر      
ايـن جــنــايــات اسـت و تــا کــنــون               
ــه                 ــه ايــن هــم ــادي ب اعــتــراض زي

  .جنايت نشده است
اوت در آلـمـان    ۲در روز شنبه 

سازمانهاي متعددي فـراخـوان بـه        
. يک اعـتـراض سـراسـري داده انـد           

ــم از ايــن                  ســازمــان اکــس مســل
فـراخـوان حـمــايـت مـيــکـنــد و از                
ــد در                 ــکــن ــمــگــان دعــوت مــي ه
ــاي               ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــه سـ ــراض بـ ــتـ اعـ

وحشيانه داعش و    سرکوبگرانه و 
  .جنبش اسالمي متحد شوند

مينا احدي در ميتيـنـگـي در      
جوالي  ۲۶شهر کلن آلمان در روز 
  . شرکت و سخنراني کرد

 
https://
www.facebook.com/
photo.php?
v=819317581413002&set
=vb.100000043025924&t
ype=2&theater 
 

ما در همه جا در ميتينگهاي 
اوت شرکت خواهيم کـرد و     ۲روز 

از هـمـگـان دعـوت مـيـکـنـيـم بـا                 
حضور در اين مـيـتـيـنـگـهـا بـراي           
ــنــبــش                  ــا داعــش و ج ــه ب مــقــابل

از ايرانيان در    . اسالمي بپا خيزند
همه اين شهرها دعوت مـيـکـنـيـم      
در اين اعتراض گسـتـرده و مـهـم           

 .حضور بهم رسانند
 شوراي مرکزي اکس مسلم

 ۲۰۱۴آگوست  ۱

 در آلمان عليه داعش یتظاھرات سراسر

 
 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


