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 ٨ صفحه  

در باره کشته و زخمي شدن چهار نفر از اهالي يک روستا 
در نوار مرزي ايران و عراق توسط نيروهاي سازمان 

 زحمتکشان ( شاخه مهتدي)
 حسن صالحي

 ۲ صفحه  

 ابراهيم يزدي وميراث شوم اسالميش!
 

 محسن ابراهيمي

 ١٠ و    ٩ صفحه  

 

 خبر و نظر
 

 فقر و ثروت دو روي سکه جمهوري اسالمي ∗
 قبل از انقالب سينما آتش زدم ∗
افتضاح تازه بي بي سي در توجيه بخشنامه  ∗

 فاشيستي 
 جذبه جهاني اسالم  ∗
 در مرگ يک مهره منفور سياسي   ∗
 

 ٥ صفحه  

 در باره استراتژي جديد آمريکا در افغانستان
 

 سيامک بهاري
 

ـتـي هـنـوز         تري مي ه وخامت وضعيت امنيتي در افغانستان هر روز ابعاد گسترد يابد. ناامني چه در آنجا که قدرت دول
و تسلط نيروهاي طالبان و داعش، فاجعه بار است. جنگ و آوارگي، آشکارا دارد    باقي مانده است و چه مناطق تحت نفود

آمريکا در افغانستان در چنين اوضاعي و به بهانه تشديد ناامني و  پاشد. اعالم استراتژي جديد   شيرازه جامعه را از هم مي
ضعف نيروهاي دولتي در تأمين امنيت در افغانستان، ظاهرا يکي از توجيهات تقويت حضور نـظـامـي آمـريـکـا در ايـن              

 کشور است.

 ٤ صفحه  

 انترناسيونال مي پرسد:  
 

 آيا کره شمالي كشوري کمونيستي است؟
 

 علي جوادی پاسخ می دهد

 ٦ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر

 ٧ صفحه  

 پالتفرم جنبش دادخواهي از 
 کشتارهاي دهه شصت

 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران در مورد کشتارهاي دهه شصت

 در ادامه کمپين عليه امنيتي کردن مبارزات
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ١١ صفحه  

 رضا شهابي ديدار کردند جمعي از دانشجويان با خانواده 
  

اين گوشه اي از گسترش روند همبستگي در ميان طبقه کارگر است. پديده اي مهم و سـرنـوشـت سـاز          
  در تاريخ جنبش کارگري ايران و جنبش آزاديخواهانه مردم ايران عليه سرکوبگران و استثمارگران

ـاسـي         اين سنت سياسي چپ و شکوهمند را بايد هرچه بيشتر دامن زد. اين تصويري است از رونـد سـي
  مهمي که در ميان دانشجويان خودآگاهي و عمق بيشتري پيدا کرده است.

 
  زنده باد همبستگي با کارگران زنداني و زندانيان سياسي.

  زنده باد همبستگي طبقاتي عليه مفتخوران حاکم

 اعتراضات سراسري کارگران گسترش مي يابد
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران

 ٨ صفحه  

کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به  
 راهپيمايي و تجمع زدند 

وزير صنعت و معدن سفر خود به استان مرکزي  
 را ملغي کرد

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٠ صفحه  

 فاشيسم عريان جمهوري اسالمي!

 اعتراض مردم و عقب نشيني مفتضحانه حکومت!
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٢ صفحه  
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مينا احدي در يادداشتي کوتاه         
 در فيسبوک نوشته است:

"نام ابراهيم يزدي در کنار ديگر         
معماران حکومتي که هزاران نفر را         
کشت و زندگي ميليونها را به                    
گروگان گرفت ... با ننگ و خون                
آغشته است و حيف که نماند تا در            
يک دادگاه علني در مقابل چشمان           
همه مردم دنيا، پرونده سياه خوش            
خدمتي اش به ارتجاع اسالمي                

 روشن تر شود".
 -مطمئنم االن چشمان ملي            

اسالميها از اين اظهار تاسف مينا         
احدي از رهبران حزب کمونيست             
کارگري از تعجب چهارتا شده است!        
آخر چگونه ميتوان آرزو کرد اين                
فرزند اليق و پرکار و قديمي جنبش          

اسالمي، که گويا بعد از رانده  -ملي 
شدن از درگاه خميني براي                          
"دمکراسي و تعامل و اصالحات"          
 تالش ميکرده است، محاکمه شود؟ 
جاي دور نرويم. همين االن در            
برنامه هاي بي بي سي و رسانه هاي          
نان به نرخ روز فارسي زبان مهمانان           

اسالمي در باره خدمات اين          -ملي
شخصيت که با حکومت اسالمي           
زاويه پيدا کرده بود چه ها که                       
نميگويند. بي بي سي اولين برنامه          
اش در باره ابراهيم يزدي را با اين                
سخنان شروع کرد:  "بيش از نيم قرن          
سياست ورزي براي ريشه  کردن                 

 دمکراسي و فرهنگ تحزب"! 
به خاطر بياوريد که اين حاتم              
بخشي بي بي سي در باره ريشه دار            
کردن "فرهنگ تحزب" در باره يکي         
از بنيانگذاران حکومتي است که با         
شعار "حزب فقط حزب اهللا" يکي از         
خونين ترين تعرضها را عليه احزاب        
و سازمانهاي سياسي سازمان داد و        
دهها هزاز انسان را فقط به جرم                  
هواداري از سازمانهاي چپ و                    

 آزاديخواه کشتار کرد! 
دالل سياسي در يک ائتالف               

 شوم! 
اجازه بدهيد کمي در "نيم قرن             
سياست ورزي" ابراهيم يزدي براي             
برپا ساختن عمارت خونين و چرکين       

 اسالمي در ايران تامل کنيم:
، و هم ضد            ٥٧ هم انقالب        

انقالب اسالمي که آن انقالب                    

باشکوه را سالخي کرد، برآمد روندها 
و دخالت فاکتورهاي متعدد جهاني،      
منطقه اي و داخلي بود. اين را همه           
ميدانند و اينجا جاي بحثش نيست.       
اما در اين ميان، طيف ملي                      
اسالميها و در ميان اين طيف،                
شخصيتهايي در مقابله و به شکست    
کشاندن آرزوهاي ميليونها انسان            

نقش          ٥٧ بپاخاسته در انقالب           
برجسته اي داشته اند و دقيقا به                 
خاطر آن نقششان بايد  در مقابل               
کارگران، زنان و جوانان و مردمي             
پاسخگو باشند که سه نسل تمام               
زندگيشان به تباهي کشيده شده               

 است. 
ابراهيم يزدي در مصاحبه اي با         

 ١٣٨٣ نشريه "نامه" در سال                     
 ميگويد:

"نظريه برژينسكي اين بود كه در       
تواند   غياب شاه تنها نيرويي كه مي       

جلوي خطر كمونيسم را در ايران                
بگيرد هماهنگي و ائتالف ميان             
نظاميان و روحانيان است." اين                
سخن برژينسکي همان منطق                 
سياسي است که بر اساسش سران             
آمريکا و انگليس و فرانسه و آلمان           
در کنفرانس گوادولوپ جمع شدند تا       

 توطئه کنند.  ٥٧ عليه انقالب 

اگر ژنرال هايزر مامور قانع کردن 
ارتش براي اين ائتالف کثيف بود،           

-ابراهيم يزدي هم به همراه خيل ملي
اسالميهايي مثل بني صدر و قطب        
زاده نقش اصلي براي انسجام دادن به       
طرف ديگر اين ائتالف يعني                    
روحانيون و در راسش خميني را به            
عهده گرفتند. ابراهيم يزدي در اين           

ميان نقش کليدي داشت. او بعدا در         
خاطراتش با افتخار از اين حرف               
ميزند که يکي از مهمترين                        
محورهاي مالقات با غربيها ترس         

 ها" بود.   از قدرت گرفتن "کمونيست
آري اين ترس از کمونيسم و                

بود  ٥٧ مضمون چپ  گرايانه انقالب 
که زمينه ائتالف و توطئه عليه آن را        
فراهم کرده بود و براي ايفاي اين نقش   
شوم چه کساني بهتر از مکالهاي             
اسالمي بودند که در  غرب تحصيل        
کرده بودند. چه کسي بهتر از ابراهيم         

ها   يزدي بود که به قول خودش "سال         
نماينده خميني براي دريافت و                   

ي وجوهات" بوده است؛ يار غار  هزينه
چمران (قاتل فواد مطصفي                      
سلطاني) در لبنان و مصر براي سر و      
سامان دادن به مرتجعين اسالمي           
بود؛ سالها براي راه انداختن                        
انجمنهاي اسالمي در آمريکا تالش      
کرده بود؛ در آمريکا تحصيل کرده           
بود، کراوات ميزد، انگليسي                   
صحبت ميکرد، سيستم آمريکا و          
غرب را ميشناخت و ميتوانست             
"امام" را به مردم جهان به عنوان                
رهبري که مثل گاندي است و در               
فکر حکومت نيست و مشکلي هم         
 با آمريکا و غرب ندارد معرفي کند!

کوچه هاي زيبا، افکار کثيف و         
 دالالن اسالمي!

خميني اگر به حال خود رها                
ميشد، باتوجه به موقعيت آخوندها       
در ميان مردم ايران که بيشتر مايه           
مضحکه بودند،  با توجه به عقايد            

از خود    ٤٢ ارتجاعيش که در خرداد      
نشان داده بود، در مقطع يک انقالب         

مدرن عليه نابرابري و استبداد هيچ          
نقشي نميتوانست ايفا کند و امواج         
انقالب حتما او را مثل خرد و                     
ريزهاي بعد از طوفان به ساحل                  

 انقالب پرت ميکرد. 
اما شارالتانهايي مثل ابراهيم         
يزدي و همپالکيهايش دورش را               
گرفتند، به پاريس بردند، به قول خود        
يزدي "برنامه سياسي امام" را                    
نوشتند، نقشه "چگونگي انتقال               
قدرت" را تهيه کردند، "تشکيل                
شوراي انقالب" (همان شوراي ضد         
انقالب اسالمي) و تشکيل دولت           
موقت و برگزاري رفراندوم براي تغيير      
سلطنت به "حکومت جمهوري                 
اسالمي" را به "امام خميني" عرضه        
کردند، برايش پوشش خبري و رسانه        
اي سازمان دادند، شب و روز براي             
فروختن اين آخوند مرتجع به عنوان         
رهبر انقالب به مردم ايران و جهان به         
هر رذالتي و هر شيادي اي متوسل           
شدند، و باالخره با آن پرواز مشهور و         
شوم مثل الشخورهاي اسالمي               
همراه خميني به ايران بازگشتند و در        
مقام وزير وکيل و طراح سپاه                      
پاسداران و بازجو و شکنجه گر به              
نقششان ادامه دادند و يک انقالب            
شکوهمند را سالخي کردند.                    
ميدانيد که خود ابراهيم يزدي که از          

ساعته خميني در         ٢٤ مشاورين       
نوفل لوشاتو بود فورا به شغل معاون       
نخست وزير و وزير خارجه خميني            

 ارتقا مقام يافت.
يکي از افتخارات يزدي اين               

بعد از اخراج از         است که امام را،       
قانع کرده به پاريس برود که            عراق،

هم "مرکزيت سياسي" دارد و هم دار         
ملي و    خارج کشوري جبهه     و دسته  

هاي اسالمي   نهضت آزادي و انجمن    
توانند پيش امام رفت و   به راحتي مي

 آمد کنند.

 او در خاطراتش مينويسد:  
..در طول راه از ايشان پرسيدم          "

رويد.     برنامه چيست و کجا مي              
روند و بعد از چند  گفتند به کويت مي

روز اقامت در کويت به سوريه                    
روند. گفتم رفتن به سوريه                      مي
فايده است. بهتر است برويد به                بي

تان را   جايي از دنيا که بتوانيد حرف       
بزنيد، ايشان نپذيرفت. ايشان ترديد        
داشتند که آيا يک مرجع شيعه                   
مناسب است که به واليت کفر برود           

گفتند، خيلي      يا نه. راست هم مي         
عجيب بود، امروز براي ما عادي             
است ولي در آن زمان خيلي عجيب          
بود که يک مرجع بزرگ از بالد                    

 اسالمي به بالد کفر برود".

 !���� ا$�اه�" ��د� و���اث ��م ا�
 

 محسن ابراهيمي

 

ابراهيم يزدي در مصاحبه اي با          
 ١٣٨٣ نشريه "نامه" در سال                       

 ميگويد:
"نظريه برژينسكي اين بود كه در        

تواند   غياب شاه تنها نيرويي كه مي         
جلوي خطر كمونيسم را در ايران                  
بگيرد هماهنگي و ائتالف ميان               
نظاميان و روحانيان است." اين سخن       
برژينسکي همان منطق سياسي است     
که بر اساسش سران امريکا و انگليس 
و فرانسه و آلمان در کنفرانس                       
گوادولوپ جمع شدند تا عليه انقالب       

 توطئه کنند. ٥٧ 

يکي از افتخارات يزدي اين است 
که امام را، بعـد از اخـراج از عـراق،            
قانع کـرده بـه پـاريـس بـرود کـه هـم                    
"مرکزيت سياسي" دارد و هـم دار و              
دسته خارج کشـوري جـبـهـه مـلـي و             
نهضت آزادي و انجمن هاي اسـالمـي   

توانند پيش امام رفت و    به راحتي مي
 آمد کنند.
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گويد   ابراهيم يزدي در جايي مي      
که "رفتن شاه از ايران نبود که به                  
انقالب (ضد انقالب اسالمي) جان       

روزي که آيت اله           ١١٩  داد، بلکه   
خميني در پاريس بود تعيين کننده          
بود و جنبش را به صورت يک انقالب 

نگار و رسانه        درآورد. هيچ روزنامه    
گروهي در غرب نبود که به پاريس            
نيامده و مصاحبه نکرده باشد".               

درست است. نوفل لوشاتو              دقيقا
بازار اصلي فروش خميني به مثابه          
يک شخصيت سياسي و رهبر بود و          
امثال يزدي هم دالالن اصلي در اين         

 معامله کثيف تاريخي بودند.

از اعضاي شوراي        گري سيک،   
امنيت ملي دولت                                       

نقش فعال اين               دربارهء تر،       کار
هاي خارج کشوري خميني اين         نوچه

چنين صحبت کرده است که يزدي به        
آمريکا آمد تا ما را قانع کند که                
نبايد از خميني واهمه داشت و اينکه       
هدف حکومت اسالمي است که با          

دمکراسي و    هاي آمريکا و      ايده آل  
آزادي فردي و حقوق بشر تناقض               
ندارد! اينکه ايران به دامن                          

ها نخواهد افتاد و مانعي        کمونيست
 براي رابطه با آمريکا وجود ندارد!

جهت اطالعتان ديروز همين            
گري سيک مهمان محترم بي بي سي        
بود که به داليل کامال قابل فهمي             
مرتب احترام خود را به ابراهيم يزدي        
از طريق اين بلند گوي خارج کشوري        

 اسالميها اعالم کرد.-ملي 
ابراهيم يزدي در مدت اقامت           
آقاي خميني در نوفل لوشاتو يکي از       

مهمترين مشاورين خميني بود که به 
هاي زود که در       قول خودش در صبح    

هاي "بسيار آرام، زيبا و                       کوچه
گذار جمهوري    منظره" با بنيان     خوش

زد با خميني در باره       اسالمي قدم مي  
 آينده ايران حرف ميزدند.

درهمان صبحها و در همان                
کوچه هاي "بسيار آرام، زيبا، خوش         
منظره" بود که مرتجعيني مثل               
ابراهيم يزدي زير عباي خميني را             
گرفتند و  دنياي بسيار ناآرام، بسيار         
نازيبا و بسيار کريه المنظر اسالمي         
را بر مردم ايران حاکم کردند. در                  
کوچه هاي نوفل لوشاتو و زير درخت        
سيب بود که عليه طبقه کارگر ايران،        
عليه ميليونها انساني توطئه کردند       
که بر ضد ظلم و ستم و نابرابري بپا              
خاسته بودند؛ عليه انقالب مردمي         
توطئه کردند که بپا خاسته بودند تا          
زندگيشان را از دست سرمايه و طبقه   
سرمايه دار و سلطنت و شاهشان رها  

 کنند. 
آخرين تقالها براي حفظ                    

 حکومت اسالمي!
در پايان چند کلمه در باره تالش        

اسالميها بگويم      -مذبوحانه ملي     
که با فرصت طلبي بيشرمانه                    
ميخواهند نقش ابراهيم يزدي در برپا    
کردن عمارت خونين اسالمي را با           
توسل به رانده شدن او به "اپوزيسيون"       
ماست مالي کنند. ظاهرا بي بي              
سي برنامه مفصلي براي جمع و جور        

اسالميها از اقصي         -کردن ملي      
نقاط جهان دارد تا دستان خونين              
ابراهيم يزدي و از اين طريق دستان            

اسالمي را پاک        -کل جريان ملي       
کند. در پي مرگ يزدي، بي بي سي           

 -برنامه مفصلي با ملي                            
اسالميهايي مثل عبدل العلي                 
بازرگان و محمد توسلي دبير سياسي 
نهضت آزادي گذاشت و کلي تالش          
کرد نقش يزدي در علم کردن خميني        
و راه انداختن لجنزار اسالمي را                

 توجيه کند!  
حکومت اسالمي از همان                
هنگام به قدرت رسيدن در معرض           
تنشهاي داخلي ميان جناحهاي               
مختلف جريان اسالمي بوده است.         
جنگ قدرت و جنگ بر سر شيوه              
حکومت داري اسالمي هيچوقت          
دست از سر حکومت اسالمي                  
برنداشته است. اما خميني، که                
اتفاقا به کمک جانانه دالالن نوفل             
لوشاتو مثل ابراهيم يزدي، به                    
موقعيت رهبر بالمنازع جنبش              
اسالمي رسيده بود، در هر نقطه                
عطف سياسي تعدادي از پادوهاي          
پاريسش را در تهران با اردنگي از              
حکومت بيرون انداخت. ابراهيم              

 يزدي هم، يکي از آنها بود. 
ابراهيم يزدي اپوزيسيون جنبش      
اسالمي و حکومت اسالمي نبود،         
از مغضوبين آخوندي بود که خودش       
در امام کردنش عرق ريخته بود.               
اپوزيسيون ارتجاع اسالمي نبود که       
خودش در پروار کردنش نقش داشت        
بلکه، بر سر نحوه تثبيت و تداوم عمر        
حکومت اسالمي اختالف داشت.         

و براي به      ٥٧ اگر در مقطع انقالب        
خون کشيدن اين انقالب توسط                
جنبش اسالمي جانانه کار کرده بود،      
در سراشيبي اين جنبش ارتجاعي           
هم، تا لحظه مرگش، اين بار براي             

نجات اين جنبش در مقابل جنبش          
وسيع مردم، تالش ميکرد. بي دليل       
نيست که تا لحظه مرگش، همه تخم        
مرغهايش را در سبد "اصالح                   
طلبان" مرتجع حکومتي گذاشت،         
که در برابر جنبش سرنگوني انقالبي        
حکومت سد ايجاد کنند. اول تالش        
کرد وکيل مجلس اسالمي شود؛             
بعدا از خاتمي حمايت کرد؛ بعدا               
کانديد رياست جمهوري شد و باالخره 
دست در دست حسن روحاني                     

 گذاشت. 
ابراهيم يزدي هم در برپا داشتن          
حکومت اسالمي و هم در حفظ               

حکومت اسالمي نقش ايفا کرده             
است. در استقرار حکومت اسالمي        
به آرزويش رسيد اما زنده نماند تا به          
گور سپرده شدن قطعي حکومت              
اسالمي توسط جنبش سرنگوني            
مردم ايران را ببيند. زنده نماند تا هم         
به جرم نقش فعالش براي سرکار                 
آوردن جنبش اسالمي و خميني و هم 
به جرم تالش براي تداوم حکومت             
اسالمي به نام و توجيه اصالح طلبي       

 پاسخگو باشد.
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نوفل لوشاتو بازار اصلي فروش         
خميني به مثابه يک شخصيت                   
سياسي و رهبر بود و امثال يزدي هم          
دالالن اصلي در اين معامله کثيف          

 تاريخي بودند.

ابراهيم يزدي در مدت اقامت            
آقاي خميني در نوفل لوشاتو يکي از         
مهمترين مشاورين خميني بود که به       

هاي زود که در        قول خودش در صبح     
هاي "بسيار آرام، زيبا و                        کوچه
گذار جمهوري      منظره" با بنيان       خوش

زد با خميني در باره        اسالمي قدم مي  
 آينده ايران حرف ميزدند.
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ــال:        ــون ــاســي ــرن ــي از        انــت کــره شــمــال
خبرسازترين کشورهاي جهان اسـت.    
کشوري با توانايي هاي مـوشـکـي و        
اتمي که برخي از کشورها و در راس     
آن آمريکا را بـه حـملـه مـوشـکـي و               
اتمي تهديد مي کـنـد. کـره شـمـالـي            
ـيـر و          ـق کشوري بسته، با مردمانـي ف
تحت کنترل و با حکومـتـي مـخـوف       
که روش هـاي خشـن اداره کشـور و            
کنترل شهروندانش شهره اسـت. ضـد      
آمريکايي گري وجه برجسته سياست 
خارجي اين حکومت است. بسـيـاري    
ـيـسـت هـا از هـر               از مخالفين کـمـون
ـيـغـات           ـل ـب فرصتي بهره جسته و در ت
خود کره شمالي را نمونه يـک کشـور       
کمونيستي معرفي مي کنند. آيا کره 
ـيـسـتـي و يـا                شمالي کشـوري کـمـون
ـيـسـتـي اسـت؟ کشـمـکـش               سوسيـال
آمريکا و کره را  چـگـونـه تـوضـيـح               
ميدهيد. آيا اين کشمکـش مـمـکـن        
است به يک جنگ تمام عيار و اتـمـي   

 منجر شود؟
واقـعـيـت را بـايـد از            علـي جـوادي:        

تحريفات و تبليغات ضد كمونيستي 
تفكيك كرد. كـره شـمـالـي بـا هـيـچ                 
شاخصي، چه سياسي، چه اقتصـادي  
و چه نظري و ايدئولـوژيـك هـيـچـگـاه         
ــا                   ــي و ي ــســت ــونــي ــم ــك كشــور ك ي
ـبـوده اسـت. ايـن                    ـيـسـتـي ن سوسـيـال
واقعيت، كه نه تنها كره شمالي بلـكـه   
حتي تمامي كشورهاي بلوك شـرق و    
مشخصا شوروي سـابـق هـرگـز يـك            
ـيـسـتـي                  ـلـوك سـوسـيـال كشور و يـا ب
ـيـسـم بـه مـعـنـاي               نبودند و سوسـيـال
ماركسي، كارگري و شناخته شده آن   
ـقـر نشـد،       هرگز در اين كشورها مست
يك واقعيت انكار ناپذيـر اسـت. ايـن         
ارزيابي تنها ادعاي ما كمونيستهاي 
كــارگــري، مــا مــاركســيــســتــهــا و            
پرچمداران استقرار يـك نـظـام آزاد و            
ـيـسـتـي                   برابر و انسـانـي و سـوسـيـال
نيست. حـتـي بـخـشـهـايـي از خـود                  
مــتــفــكــريــن و آكــادمــيــســيــن هــاي        
ـيـغـات      ـل بوروژازي آنجا كه مشغول تب
عوامفريبانه در دفاع از هيات حاكمه 
نيستند، به اين حقيقت سـاده اذعـان       

دارند. كره شمالي اما مانند بسيـاري   
از كشورهاي بلوك شـرق و چـيـن در            
دوره هــــايــــي خــــود را كشــــور                  
"كمونيستي" قلمداد كرده و مهيكنـد    
و همين ادعاهاي كاذب طبقه حاكمه 
در اين كشورها در عين حال بـخـشـا      
ـيـغـات     زمينه ساز موثر بودن اين تبل

 كاذب بورژوازي غرب بوده است.  
تبليغات رسانه هاي بـورژوازي و    
مشخصا آمريـكـايـي در ايـن بـرهـه             
ـلـمـداد       زماني مبني بر كمونيستي ق
كردن كره شمالي بازتاب و انـعـكـاس    
تبليغاتي اين نياز آنها در مواجـهـه و     
جــدال بــا حــكــومــت ارتــجــاعــي و             
استبدادي كره شمالي است. به چنيـن   
ـيـاز دارنـد. هـمـانـطـور                    ـيـغـاتـي ن تبل
زمانيكه ميخواستند يـوگسـالوي را     
ـلـوسـويـچ را                     ـنـد و مـي چند پـاره كـن
ـيـغـات       ـل ـب سرنگون كنند، باز در اين ت
دميدند. از اين رو اين بار نيز بـاز در       
دســت در تــوبــره تــبــلــيــغــات ضــد              
كمونيستي و هميشـگـي خـود كـرده         
اند. اما ذره اي حقيقت در اين ادعاي  
بي مقدار آنتي كمونيسـتـي مـوجـود       

 نيست.  
در كره شمالي هيچگاه تـالـشـي     

ـيـسـم نشـد.                ـقـرار سـوسـيـال براي اسـت
ـقـالب كـارگـري        برخالف روسيه كه ان
ـقـه           اكتبر قدرت سياسي را از آن طـب
كارگر كرد و يك حكومت كارگري در 
اين كشور بـراي چـنـد سـالـي شـكـل              
گــرفــت امــا در دگــرگــون كــردن                  
مناسبات اقتصـادي سـرمـايـه داري         
شكست خورد، در كره شمالي چنـيـن   
تحولي هيـچـگـاه صـورت نـگـرفـت.            
هيچگاه حتي نسيمي از سوسياليسم 
بر خالف كشور كوچكي مانند كـوبـا   
در آن وزيـده نشـد. در كـره شـمـالـي                  
هيچگاه انسانها آزاد و برابر و مـرفـه       
نبودند. هيچگاه دگرگوني و بهبود و    
حتي اصـالحـات اجـتـمـاعـي دنـدان            
گيري به نفع برابري اقتصادي انسانها 
صـورت نــگـرفــت. در كــره شــمــالــي            
هيچگاه آزاديهاي بدون قيـد و شـرط       
سـيـاســي وجـود نـداشـت، احـزاب و               
مطبوعات و رسانه ها هيچگـاه آزاد    

ـيـن                نبودند. هيچـگـاه مـردم در تـعـي
حاكميت سياسي نقشي نداشتـه انـد.     
ـيـت    در اين كشور هيچگاه هدف فعال
اقتصـادي تـامـيـن رفـاه گسـتـرده و                
همگاني نبود. هيچگاه انسـانـهـا بـه          
لحاظ سياسي و اجتـمـاعـي بـرابـر و          
ـنـد                 آزاد نبودنـد. در ايـن كشـور مـان
بسياري از كشورهاي سـرمـايـه داري      
توده هاي عظيم كاركن فاقد كمتريـن  
ـيـن       حقوق و اختيارات شناخته شـده ب
ـنـد      المللي هستند. در اين كشور مـان
تمـامـي كشـورهـاي سـرمـايـه داري              
نيروي كار كارگر كاال است. كارگر  و  
توده مردم كاركن براي بقاء ناچـار بـه     
ـيـروي كـار         فروش بسيار بسيار نازل ن
ـيـد     خود هستند. مالكيت وسايل تول
ـقـه و       و توزيع در جامعه در دست طـب
باند حاكم است. در اين جامعه اثـري     
ـيـسـت.                 ـيـسـم ن ـيـت و مـدرن از انسان
سيستم حكومتي اين كشـور تشـابـه      
بسياري با سيستـمـهـاي حـكـومـتـي          
مــوروثــي و ســلــطــنــتــي دارد. راس            
حكـومـت فـرزنـد ذكـور خـود را بـه                  
عنوان جانشين خود بـه قـدرت مـي          
ـيـري هـمـواره بـا                      نشانـد. و هـر تـغـي
جنايات بسيار براي تـحـكـيـم قـدرت        

 همراه است. 
تقسـيـم كـره بـه كـره شـمـالـي و                   
جنوبي و اصـول شـكـل گـيـري ايـن                 
كشور و حكومت فعلي آن محـصـول   
جنگ دوم جهاني و كشمكشهاي دو   
بلـوك شـرق و غـرب در دوران پسـا                 
جنگ سرد و تقسيم مجدد جهـان در    
اين دوره است. سلسله و خانـدان ايـل      
سونگ مـحـصـول جـنـگ چـريـكـي             
ـيـروهـاي        نيروهاي متحد شوروي بـا ن
اشغالگر ژاپن در دوران جـنـگ دوم           
جهاني  ژاپـن اسـت. در ايـن دوران                 
ـبـشـهـاي                   ـيـروهـا و جـن بسيـاري از ن
دهــقــانــي و ضــد اســتــعــمــاري كــه             
ـيـسـم                  ـتـي بـا كـمـون كوچكتريـن قـراب
كارگري نداشتند، تحت حمايت بلوك 
ـيـت و               ـيـن مـحـبـوب شوروي و همـچـن
اعتبار جهاني و عميق مـاركسـيـسـم     
ـيـسـت"           خود را بعضا "چپ" و "كـمـون
ـيـسـم      قلمداد ميكردند. اين نوع كمون

كــاذب در ادبــيــات مــا بــه عــنــوان             
"كمونيسم جهان سـومـي" شـنـاخـتـه             
ميشود كه در كشورهاي عقب مانده 
و مشخصا مستعمرات سابق شـكـل   
ـتـصــادي،                 ـقـالل اق ـتـه بـود. اســت گـرف
صنعتي شدن و توسعه اقتصاد مـلـي   
و خودي بر مبناي الـگـوي سـرمـايـه          
داري عميقا بوروكراتيك و دسـتـوري       
در دستور كار عمومي اين كشـورهـا   
قرار گرفت. در اين كشورهـا احـيـا و         
گسترش مناسبات عـقـب مـانـده و           
ارتجاعي فرهنگي و كهنه محلي در   
مـقــابلـه بـا مـدرنــيـســم و فـرهــنــگ               
پيشرفته در غرب محتواي اجتماعي 
اين الگوي حـكـومـتـي را تشـكـيـل              
ــســم چــيــنــي" و                  ــداد. "كــمــونــي مــي
"مائوئيسم" تاثير عميقي در شـكـل         
ـيـسـم  جـهـان                 گيري اين نـوع "كـمـون
سومي" داشت. امروز كره شمالي يك 
كشور فقر زده، گرسنه، استبداد زده و 
عميقا محروم و نابرابر است. خـانـدان   
ـنـده        سلطنتي ايل سونگ زندگي و آي
ـبـاهـي و سـيـاهـي                 اين مردم را بـه ت

 كشانده است.
باز تاكيد ميكـنـم كـره شـمـالـي           
عليرغم برخي ادعاهاي كـاذب، چـه       
در حاكميت اين كشور و چـه تـوسـط      
رسانه هاي بـورژوازي غـرب، هـرگـز           
ـبـوده اسـت.         كشوري سوسياليستي ن
در كره شمالي نوعي سـرمـايـه داري        
ـبـدادي و               دولتي عقب مـانـده و اسـت

 موروثي حاكم است.  
بــنــظــرم جــنــگ و رو در رويــي             
نظامي استراتژي سياسي و نـظـامـي      
هيچكدام از طرفين ايـن كشـمـكـش         
نيست. بعالوه نيروهـاي بسـيـاري در         
سطح منـطـقـه و جـهـان و از جـملـه                  
حاكمان كره جنوبي، ژاپـن و چـيـن و          
روسيه خواهان جنگي در اين منطقـه  
نيستند. استراتژيستهاي سـيـاسـي و       
ـلـه                    نظـامـي در هـر دو سـوي مـعـاد
مخاطرات ناشي از چنين جنـگـي را     
بخوبي ميدانند. هر تقابل نظامي در   
اين منطقه ميتواند بسرعـت بـه يـك        
جنگ اتمي و مرگبار تمام عيار براي 

 كل اين منطقه تبديل شود. 
در اين تخاصم، نقش چين و كـره    
ـلـه                   جنوبـي در دو طـرف ايـن مـعـاد
تعيين كننده است. وجود كره شمالـي   
براي چين عمال بمثابه منطقه تـحـت     
نفوذ و برگي در بند و بست و معامله 
با آمريكا در دوران ترامپ اسـت. از       
طرف ديگر هر جنـگـي در مـنـطـقـه           
عالوه بر كره شمالي، قرباني ديگـرش  
كره جنوبي و موقعيت ايـن كشـور و       

كشورهاي مجاور خـواهـد بـود. ايـن          
واقعيات تماما بر جلوگيري از جنگ 
ـيـهـاي         عليرغم تهديدها و رجـز خـوان

 طرفين تاكيد ميكنند.  
اما سير حوادث و رويـدادهـا را         
الزاما استراتژي سياسـي و نـظـامـي         
ـيـن نـمـيـكـنـد،               نيروهاي درگير تـعـي
ـيـات و         اشتباه محاسبه در ارزيابـي ن
حركات طرف مـقـابـل، تـهـديـدهـا و            
ـتـوانـد در يـك           رجزخوانيهايي كه مـي
ـيـشـدسـتـي يـك                لحظه تاريخـي بـه پ
طرف در خنثـي كـردن عـمـل طـرف            
مقابل منجر شود، جملگي ميتوانند 
ـلـي     سهمي در شكل گيري چنين تقـاب
ايـجــاد كــنــنــد. بــه ايــن مــجــمــوعــه            
ديوانگي محض و افسارگسيختگـي  
دانالد ترامپ و كـيـم جـونـگ اون را           
ـتـوانـد يـك             اضافه كنيد، جـنـگ مـي

 احتمال واقعي اما نه غالب باشد. 
تاكنون بسـيـاري از مـفـسـران و            
متفكرين سياسي در آمريكا نگرانـي  
ـنـا ابـراز       خود را از چنين واقعيتي عل
ـنـد                ـنـكـه جـانـورانـي مـان كرده اند. اي
ترامپ و كيم جونگ در اوج هـيـجـان    
عصبي ميتوانند با فشـار دادن يـك         
دگمه قرمز موشكهاي اتمي خـود را    
به سوي مقابل شليك كنند و صـدهـا   
هزار تن انسان بي گـنـاه را در چـنـد             
لحظه به آتش كشيده و بـه خـاكسـتـر         
ـيـكـر        تبديل كنند و زخم عميقي بـر پ
ـنـد، يـك       نسلهايي از انسانها وارد كن

 نگراني واقعي است. 
ـبـي و       به اين واقعيات جنگ طـل
ميليتاريسم ذاتي ابر قدرت آمـريـكـا    
ـيـرويـي كـه پـرونـده            را اضافه كنيد، ن
قطوري در نابودي و كشتار در گوشـه  
و كنار جهان در تاريخ خود دارد. بـه       
اين واقعيـات تـالش بـراي تـحـكـيـم              
موقعيت ابر قـدرتـي و زورگـويـي و             
قلدري ابر قدرت آمـريـكـا را اضـافـه          
كنيد، جنگ و كشتـار يـك نـگـرانـي          

 واقعي بشريت متمدن است. 
ــر ايــن                     ــد از ش ــاي ــان را ب ــه ج

 آدمكشان حاكم خالص كرد! 
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ساله آمريکـا   ۱۶ حضور نظامي 
ـنـه                ۲۴۰۰ با    کشـتـه و صـرف هـزي

نجومي هفتصد ميليارد دالري، در     
افغانسـتـان نـه يـک رويـکـرد صـرفـا                 
داخلي و بـراي مـمـانـعـت از دسـت                 
ـبـان، کـه يـک اسـتـراتـژي                درازي طـال

اي در جـنـوب             درازمدت فرا منطقـه 
آسيا اسـت.اعـالم اسـتـراتـژي جـديـد             
ـيـر و تـحـوالت            آمريکا به دنبال تـغـي
سياسي و نظامي در منطقه و صـف      

المللي امري  هاي بين  ها و رقابت بندي
قابل انتظار بود. روند خروج نيروهـاي  

شـروع     ۲۰۱۱ آمريکايي که از سـال    
گـردد،     شده بود نه تنها متوقـف مـي    

بلکه نيروها و ساز و کار بيشتـري بـه     
 افغانستان گسيل خواهد گرديد. 

بنياد حضور نظامي آمريکا، در   
 ۲۰۰۱ فرداي سقوط طالبان از سال   

در "کنفرانس بن" با بر سر کـار آوردن       
حکـومـتـي کـه مـنـافـع آمـريـکـا و                   

آن را تأمين کند، گـذاشـتـه        متحدين
شد. عليرغم هر نشيب و فـرازي، از         
اولين حکومـت مـوقـت بـه ريـاسـت             
حامد کرزاي، تا کـنـون، يـک رکـن و           
پايه اساسي سياست حـکـومـتـي در         
افغانستان، تعامل بي چون و چـرا بـا     

اي  آمريکا و متحدين غربي و منطقه
ـيـن اقـدام             آن بوده است. چنـانـچـه اول
حکومت به اصطالح وحـدت مـلـي،        
درست چند ساعت پس از جابـجـايـي    
قدرت در ارگ ريـاسـت جـمـهـوري،              

نامه امنيتي با آمريکا  امضاي پيمان
و تأمين هژموني و حضور نظامي آن 

 بوده است.
حضور نظامي آمريکا در عـيـن     
حال يک بـهـانـه و تـوجـيـه و عـامـل                 

ـتـي            -مهمي در عمليـات تـروريسـي
نظامي و سـربـازگـيـري هـمـيـشـگـي              
ـيـات نـظـامـي           طالبان و تشديد عـمـل
عليه آنچه "قواي اشغالگـر خـارجـي"       

شـود بـوده اسـت. آنـچـه                ناميده مـي 
  پروسه صلح در افـغـانسـتـان خـوانـده          

شود، خود بخشـي ار اسـتـراتـژي          مي
ديـرپــاي آمــريــکــا بــراي حضــور کــم           

ـفـاده از           هزينه تر در افغانسـتـان، اسـت

هاي فـوق ارتـجـاعـي و ضـد             ظرفيت
ـبـان در مـرعــوب کــردن              بشـري طــال

هـاي     جامعه و بويژه در جـدال جـنـاح       
اسالم اسياسي و بـه طـريـق اولـي در           
منطقه است. ايـن رويـکـرد درعـمـل           
چيزي بجز خنثي کردن و در نـهـايـت        
ـيـش روي                   خاتـمـه دادن بـه مـوانـع پ
حضور آمريکا از طـريـق تـطـمـيـع و             
ــان در قــدرت              شــريــک کــردن طــالــب
ـيـسـت. ايـن            سياسي در افغانستـان ن
بخش جدايي ناپذير استراتژي آمريکا 
ـيـر مـوازنـه               و متحدين آن بـراي تـغـي

 قدرت با بلوک روسيه و چين است.
ــه             ــاتــــي کــ ــق اطــــالعــ طــــبــ
آسوشيتدپرس منـتـشـر کـرده اسـت،          
رهــبــري دســتــگــاهــهــاي امــنــيــتــي         
ـيـم    افغانستان که تحت نظارت مستق

ـيـت مـي            کـنـد، بـراي         آمريـکـا فـعـال
پيشبرد پروسه صلح و متقاعد کـردن  
ـقـسـيـم قـدرت، بسـيـار                 طالبان در ت

کنند. بر طـبـق ايـن        فعاالنه عمل مي
ـيـس         گزارش "معصوم ستانـکـزي، رئ
عمومي امنيت ملي افغـانسـتـان، و      
ـيـت مـلـي               حنيف اتمـر مشـاور امـن
تقريبا روزانه با رئيس دفتر طالبان در 

 قطر، ارتباط تلفني دارند".
استراتژي جديد يا تقسيم قـدرت    

 اي؟!   منطقه
روسيه، عـمـال      -بلوک بندي چين

ــات زيــادي                  ــه درج ــان و ب ـت ــاکسـ پ
جمهوري اسالمي ايران و قـطـر را بـا        
خود همسو کرده است، پاکستان بعـد  

هاي   از نااميدي از آمريکا در سياست
اي، رفته رفته به روسيه و چيـن   منطقه
گـيـري سـبـب          شد. اين جـهـت      نزديک 

ـلـوک    اتحاد و ائتالف دراز مدت اين ب
در قبال حضور آمريکا در افغانستان 

هاي نيابتي و تغيير  شده است. جنگ 
هـاي     بنـدي  و تحوالت سياسي و بلوک

اي از يک طرف و نبودن هـيـچ      منطقه
اي از ســوي حــکــومــت            عــزم واراده  

ـبـان،           افغانستان براي کـنـار زدن طـال
مماشات عامدانه و هدفممند با ايـن  
جريان تروريستي، عمال سبب گرديـد  
ـيـروي شـکـسـت                که طالبان از يـک ن
خورده و از قدرت خلع شده، به عنوان 
يک طرف مطرح در مناقشات بر سـر  
کسب قدرت سياسي در افـغـانسـتـان     
مجددا به صحنه سياسي افغانسـتـان   

 برگردند. 
درصـد     ۴۱ آورد پنتاگون  طبق بر

خاک افغانستان عمال در کنترل و يـا      
تحت نفود نيروهاي طالبان است. در    

امنيتي تـوسـط     مناطق حفاظت شده
دولت، عمليات تروريستي و جنـگـي   
ـتـي             ـي طالبان، تعادل نـظـامـي و امـن
حکومت را بارها و بـارهـا بـهـم زده             
است. کابل، هرات و شهرهـاي مـهـم       
ـفـجـار و                  ديگر، مـداومـا صـحـنـه ان

 انتحار و عمليات تروريستي است.
در مقابلِ اعالم استراتژدي جديد 

اهللا آخـونـدزاده"        آمريکا، "مال هـبـت    
رهبر طالبان در پيامي با تـأکـيـد بـر         
تشديد و ادامه "جهاد" عليه نيروهاي   
آمريکايي، استراتژي جديد ترامپ را 
سياستي براي ادامه جنگ و تصميـم  
جدي طالبان بر ادامه نبرد را شـرعـي   
ــدالســالم                ــد. "عــب ــي خــوان ــون و قــان
ـيـر سـابــق حـکـومــت                 ضـعـيـف" ســف
طالبان در پاکستان، در واکـنـش بـه          
اعالم استراتژي جديد آمريکا و اعزام 
نيروهاي بيشتر، تهديد کرد که "فشار  
ـنــگ در                   ـتــان جـ آوردن بــر پــاکسـ

 کند". افغانستان را تشديد مي
به هـمـيـن سـبـب در اسـتـراتـژي               
آمريکا در افغـانسـتـان، عـمـال و بـه             
وضوح پاکستان تحت فشار بيشتـري  
ـبـان     قرار گرفته است تا از تقويت طـال
دست بـردارد و خـود را بـا مـنـافـع                   
ـيـف     آمريکا منطبق کند. تعيين تکل
ـلـوک             با پاکستان و دور کـردن آن از ب
روسيه و چين بخشـي مـهـم از رونـد           
تقويت حضور نـظـامـي آمـريـکـا در           
ـبـان بـراي             افغانستان و فشار بـر طـال
قبول مذاکره و پايان جنگ از طـريـق     
شريک شـدن در قـدرت سـيـاسـي در              
افغـانسـتـان اسـت. هـمـانـگـونـه کـه                  
گلبدين حکمتيار و حـزب اسـالمـي          
وي را بعنوان بخشي از بـدنـه قـدرت          
ـقـر کـردنـد.         حکومتي در کابل مسـت
اين روندي اسـت کـه آمـريـکـا بـراي               
ـيـش      تأمين امنيت خود در منطقه پ

 گرفته است.
والســتــريــت ژورنــال بــه نــقــل از           
آســوشــيــتــدپــرس، اخــيــرا ســنــدي را        
منتشر کرد که دامنه روابط پنهان و   
ـبـان بـراي                در عين حـال شـروط طـال

کـنـد.    بازگشت به قدرت را برمال مي
بر اساس اين سند، "طالبان خـواهـان      
اصالحـات ويـژه در قـانـون اسـاسـي               
افغانستان است. از جـملـه؛ بـراسـاس        
شريعـت اسـالمـي در کشـور عـمـل               

شود. تعليم براي دختران و پسـران در     
تمام سطوح تفکيک جنسيتـي شـود.     
ـبـايـد حضـور        زنان در مقام قضاوت ن
داشته باشند. زن نبايد رئيس جمهـور   
افغانستان شود. ايجاد يک محـکـمـه     
ويژه براي بازنگري بر امـالکـي اسـت        
ـبـان تـوسـط                 که بعد از سـقـوط طـال
نيروهاي جهادي غصـب شـده و ايـن          
امالک  بايد دوباره به مالکين اصلـي  
آن، مسترد شود. انتخـابـات بـعـد از          
تشکيل يک حکومت انتقالي کـه بـه       

ـيـشـيـن افـغـانسـتـان              حکومت هاي پ
ارتباطي نداشته باشد، انـجـام شـود.        
حکومت و طالبان مناطقي را که در   
ـتـرل دارنـد تـا               حال حاضر تـحـت کـن
ـنـد". ايـن             زمان انتخابات، حفـظ کـن
ـنـهـان هـمـان                  بخشي از مـحـتـواي پ
پروسه صـلـحـي اسـت کـه آمـريـکـا                 

آن    مهندس و يکي از ناظزين اصلـي    
اســت. تشــابــه شــروط طــالــبــان بــه             
ـيـار را بـه          شروطي که گلبدين حکمـت
ــاســي در                  ـي ــدرت سـ ــخــشــي از ق ب
افغانستان بـازگـردانـد بسـيـار قـابـل              

 توجه است.
حکومت افغانستان و استـراتـژي   

 آمريکا
بديهي است که تأمين حضـور و    
تقويت رو به گسترش نيروي نـظـامـي    
آمريکا صرفا نمي تواند در مـحـدوده    
به اصطـالح اهـداف نـظـامـي بـاقـي              
بماند. اين سيـاسـت عـمـال بـايـد بـر               
دستگاه حکومتي تکيه کند که خـود  
را با منافع اسـتـراتـژيـک آمـريـکـا و              
متحدين آن هماهنگ و منطبق کرده 

المللي و  هاي بين باشد و در کشمکش
اي بـا مـنـافـع اسـتـراتـژيـک                  منطـقـه  

آمريکا همسو و گوش بفرمان باشـد.  
ـتـي بـايـد            کل دستگاه و ماشـيـن دول
منطبق بر ايـن سـيـاسـت بـاشـد کـه                
منافع آمريکا به خطر نيفتد. حضـور   
سياسي تنظيمات جهادي بدون چـون    
ـيـزه               و چرا بايد در ايـن مسـيـر کـانـال
شود. هر درجه اختالف و رقـابـت در        
دستگاه حکومتي نبايد مانع تأميـن  
امنيت نيـروهـاي نـظـامـي آمـريـکـا             
گردد. درجه وفاداري و سر به راه بودن  
احزاب جهادي و اقـمـارشـان بـه ايـن            

آنـهـا در      استراتژي عمال امکان بقاي 
صحنه سياسي افغانستان را ممـکـن   

کــنــد. درعــيــن حــال تــأمــيــن               مــي
امکانات و نيازهاي متداول مـحـلـي      

نيروهاي نظامي آمريکا خود بـه يـک     
ـيـاي        رانت بزرگ اقتصادي بـراي مـاف

 قدرت بدل خواهد شد. 
دايره جنگ نيابتـي در مـنـطـقـه          
ـيـــيـــرات           عــمـــال دســـتــخـــوش تـــغـ
ــده اســت. صــف                 ــري ش ـي ــگـ چشــم
ـيـر کـرده               ـيـر تـغـي متحدين آمريکا ن
است. ائتالف متحديـن آمـريـکـا در          
ـنـدي روسـيـه و چـيـن                 مقابل بلـوک ب

رود که به تحوالت ديگري در کل  مي
منطقه خـاورمـيـانـه مـنـجـر گـردد.               
ـتـي        ـيـاب اکنون دامنه و شعاع جنگ ن
شامل پاکستان بعنـوان مـهـنـدس و         

شــود.    مــي   سـازمــانــده طــالــبــان نــيــز     
جمهوري اسالمي ايران بـا سـيـاسـت         
ـيـش بـه              ضد آمريکايي بيـشـتـر از پ
ـبـان در            ـقـويـت طـال پايگاهي براي  ت

 گردد. مقابل داعش تبديل مي
پيش از اعالم علنـي اسـتـراتـژي       
جديد آمريکا در افغانسـتـان، دسـتـه       

هاي مافيايي رقباي حکومـتـي     بندي
اي    براي تقسيم قدرت شدت بي سابقه

بخود گرفت. جنگ سـاالران احـزاب       
ـلـف       جهادي با اعالم جبهه هاي مـخـت

هاي جديـدي ايـجـاد       بندي عمال صف
کردند. تالش براي شريک مـانـدن در        
قدرت حکومتي، اينک بسـتـگـي بـه         
ـنـهـان و آشـکـار بـا                     تنظيـم رابـطـه پ

 هژموني آمريکا دارد. 
اينک طالبـان بـه بـهـانـه حضـور             
نظامي آمـريـکـا جـنـايـات خـود را                

دهــد و آمــريــکــا و            گســتــرش مــي   
متحدين آن به بهانه وجود طالبان بـر    
شدت ناامني منطقه خواهند افـزود.    
شعله کشيدن دامنه جنگ، عمال بـه    
رشد نفرت پراکني قومي، خـراب تـر     
ـتـصـادي و آوارگـي            شدن وضعيت اق
بيشتر خواهد افزود. اين مانند جهنم  
بي انتهايي است که جنگ سـاالران،    

 ان خواهند بود! آتش بياران بي وقفه 
حــقــيــقــت ايــن اســت کــه اگــر              
حــکــومــت و دســتــگــاه دولــتــي در            

هـاي    افغانستان نه حاصل بند و بست
که حاصل انتـخـاب و اراده         سياسي،

ســيــاســي مــردم بــود، نــه طــالــبــان             
توانست به حيات خود ادامه دهد    مي

و نه امنيت مردم به مـعـنـاي وسـيـع          
ـيـاي         اجتماعي آن چنين تـوسـط مـاف

ـتـاد.      فوق فاسد دولتي به خطر مـي  اف
ايـن وضــعـيـت جـهـنــمـي کــه مــردم               
افغانستان را چنين به پرتگاه سـقـوط     
ــروي                 ــا نــي ــط ب ــده اســت، فــق رســان
اعتراضي مردم براي خلع يد کامل از 
 حاکميت فاسد کنوني ممکن است. 

 در باره استراتژي جديد آمريکا در افغانستان
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شـهـريـور مـارش اعـتـراضـي             ٨ 
کارگران دو کارخانه هپـکـو و آذرآب       

 در اراک  
شـهـريـور     ٨ صبح روز چهارشنبه 

کارگران دو کارخانه هپکو و آذر آب       
اراک در اقدامي جداگانه بـه صـورت       
همزمان در اعتراض بـه نـامشـخـص       
بـودن وضــعـيـت مـطـالــبـات مــزدي             
ـيـف           معوق خود و وضعـيـت بـالتـکـل
ــمــان             ــابــل ســاخــت کــارخــانــه در مــق
اســتــانــداري ومــيــدان شــهــداي اراک         

 تجمع کردند. 
کارگران کـارخـانـه آذر آب اراک            

ماه مزد طـلـب دارنـد. و          ٦ نزديک به 
کارگران کارخانه هپکو نيز از دي ماه 

مطالبات مزدي خود را بـه       ۹۵ سال 
اند. آنهـا    صورت کامل دريافت نکرده

همچنين بدليـل عـدم پـرداخـت حـق            
ـتـرچـه        بيمه شان با مشکل تمديـد دف
هاي خود روبرويند.  در رابطه بـا ايـن      
معضالت کارگران قبال نيز تجمعات 
ــر                مشــابــهــي بــرپــا کــرده و پــيــگــي

 خواستهايشان شده بودند.
شهريور کـارگـران ايـن دو         ٨ روز 

کارخانه در حاليکه بنرها يـي بـا آرم         
ـنـد، در          کارخانه شان در دسـت داشـت
صفي با شکوه در وسط شهر مـارش    
رفتنـد و شـعـار دادنـد. در ايـن روز                   
کارگران هپکو خيابان ملک را بستند 
و با شعار مشکل ما حل نشـه، اراک    
قيامت ميشه، بار ديگر با مقـامـات   
مسئول اتمام حـجـت کـرده و حـق و             
حقوقشـان را طـلـب کـردنـد. فـريـاد                 
خشمگين کارگران هپـکـو در وسـط        
شـــهـــر اراک در ايـــن روز يـــادآور                 
اعتراضات با شـکـوه آنـهـا در سـال              
گذشته بود. اعتـراضـاتـي کـه بـطـور            
واقعي نقـطـه عـطـفـي در مـبـارزات              

 بود. ٩٥ کارگري در سال 
يکسال قبل کارگران هـپـکـو در        
وسط شهر اراک راهپيمايي کـردنـد و       
ـيـم                     با شعار زيـر بـار سـتـم نـمـي کـن
ـيـم در ره                    زندگـي، جـان فـدا مـيـکـن
آزادي، سرود آزادگي سردادنـد و ايـن       
شــعــار بــه ســرود هــمــبــســتــگــي در           

از       ٩٥ اعتراضات کارگري در سال   
جمله به شعار هزاران بـازنشـسـتـه در       

ـنـد       ٢٢ تجمع اعتراضي آنها در  اسـف
تــبــديــل شــد. در حــرکــت            ٩٥ ســال   

شـهـريـور کـارگـران بـا              ٨ اعتراضي   
شعار مشـکـل مـا حـل نشـه، اراک                
قــيــامــت مــيــشــه، صــداي خشــم و           
اعتراض کل کارگران و کل جامعه را 
عليه توحش سرمايـه داري حـاکـم و          
زورگــويــي هــايشــان اعــالم کــردنــد.         

مرداد امسال نيـز   ٢٤ شعاري که روز 
هزار کارگر گـروه مـلـي فـوالد در            ٤ 

حرکت اعتراضي شان در اهـواز آنـرا       
ـيـن اسـت کـه                 فرياد زدند. و ايـن چـن
اعتراضات کارگران به خيابان کشيده 
شده و کارگران اتمام حجت ميکننـد.  

ـيـش از             ١٨٠٠ در هشتم شهـريـور ب
کارگران آذر آب در راهپيمايي شرکت 
داشتند و پيگير طلب هايشان بودند. 
ـلـکـه     اين تنها هپکو و آذرآب نيست ب
شرکت هاي واگـن پـارس، کـمـبـايـن           
سازي و ماشـيـن سـازي در اراک در            
ـنـا بـر       وضعيتي مشابه قرار دارند و ب
خبرها شرايط صنايـع بـزرگ اسـتـان         
مرکزي به گونه اي است که هـر چـنـد      
وقــت يــک بــار شــاهــد تــجــمــعــات              
ـيـم     اعتراضي کارگري در استان هسـت
و هم اکنون شـهـر اراک بـه يـکـي از                
کانون هاي داغ اعتراضات کـارگـري     

 تبديل شده است.
اعتراضات گسترده در شهر اراک 
ـنـه بـراي          حکايت از فراهم بودن زمـي
اعتراضات همزمان کارگري در ايـن      
شهر است. بعالوه بخش عظـيـمـي از      
مردم شهر وابستگان همين کارگراني 
هستند که در ايـن کـارخـانـجـات در          
ـيـشـتـريـن              اعتراض و مبارزه انـد و ب
زمينه جلب همبستگي کـارگـري در       
شهر اراک را ميتواند شکل دهـد. در     
ايجاد اين همبستگي خـانـواده هـاي        
کــارگــران نــقــش بــرجســتــه اي دارد.          
بنابراين همانطور که در اعـتـراضـات    
کارگران هپکو در سال گذشته شـاهـد   
نقش ارزنده خـانـواده هـاي کـارگـران            
بوديم، اکنون نيز نه تنـهـا در هـپـکـو          
ــلــکــه در آذر آب و ديــگــر مــراکــز               ب
کارگري در اين شهر که در اعـتـراض     
ـقـش        ـنـد ن هستند، خانواده ها ميتوان
برجسته اي داشته بـاشـنـد. در عـيـن           
حال اتکاي اين کارگران بـه تصـمـيـم         
گــيــري هــاي جــمــعــي در مــجــامــع           
عمومي شان و ارتباط کـارگـران ايـن      
کارخانجات با يکديگر و تالش بـراي  

متحد کردن صف اعتـراضـاتشـان از      
جمله نقطه تاکيدات ديگري است کـه  
ـتـوانـد قـدرت                  به ايـن مـبـارزات مـي

 بخشد.  
اعتراض کـارگـران و شـعـار اهللا           

 اکبر
کارخانه آذر آب يکي از مراکز پر 
جنب و جوش اعـتـراضـات کـارگـري        

ماه است  ٦ است. اين کارگران اکنون  
ـيـل  عـدم                       ـتـه انـد و بـدل مزد نـگـرف
پــرداخــت حــق بــيــمــه شــان تــوســط            
کارفرما بـه تـامـيـن اجـتـمـاعـي بـا                  
مشکل تمديد دفتر چه هاي درمانـي  
خود روبرويند. اکنون مدتي است کـه   
در تجمع و اعتراض بسر ميبرند و از   
جمله امسال چـنـديـن بـار در اواخـر              

 ۲۵ خرداد مـاه،     ۱۷ ارديبهشت ماه،
مرداد با تجـمـع و     ۱۵ تيرماه و  ۳۱ و 

ــمــايــي بــه پــرداخــت نشــدن              راهــپــي
مطالبات و حق و حقوقشان اعتراض 
کردند. آخريـن مـورد آن روز هشـت             
مرداد ماه بود. يـکـي از شـعـارهـاي           
کــارگــران آذر آب اراک در حــرکــت              
اعتراضي ايـن روزشـان، شـعـار اهللا             
اکبر بود. طرح ايـن شـعـار از سـوي              
کارگران جاي مکث دارد و الزمسـت  

 ٥٧ بحثي روي آن داشته باشيم. سال    
ـقـان        ٥٠ مردم براي رهايي از شر خـف

ســال حــکــومــت شــاهــنــشــاهــي، در        
اعتراض به تبعيض و نابرابري و براي 
داشتن يک زندگي بهتر با شـعـارهـاي    
مرگ بر شاه، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            
بايد گردد، به خيابان آمدنـد. امـا در        
آن هنگام ارتجاع اسالمي بـا فـريـب        
وحدت کلمه شـعـار اهللا اکـبـر را بـه                
خيابان آورد و با اين شعار جـمـهـوري      
اسالمي را بر مردم غالب کردنـد. بـا      
اين شعار به جامعه حـملـه کـردنـد و           
روزنامه ها را بستند و تشکلهـايـمـان    
را مورد حمله قرار دادند. با اين شعار 
به زنان حمله کردند و بر روي صـورت    
ـيـغ      زناني که حجاب بر سر نکردند، ت
کشيدند و اسيـد پـاشـيـدنـد. بـا ايـن               
شعار حجاب را اجباري کردند. با اين 
شعار قمه کش ها و اوباش حزب اهللا   
را براي سرکوب مـبـارزات مـردم بـه         
خيابان ها ريختند. با اين شعار اعدام 
و جنايت کردند. و خالصه اينـکـه بـا       
اين شعار انقالبمـان را بـه شـکـسـت            

کشاندند. امروز هم نيروهـاي حـافـظ      
نــظــام  و دارو دســتــه هــاي شــوراي              
ـنـد         ـن ـي اسالمي چي، هر جا که مـي ب
ـتـرل اوضـاع از دسـتـشـان خـارج                 کن
ميشود، ميکوشند تا اين شعار را به 
ميدان آورند. مي کوشند بـا سـردادن      
اين شعار و آوردن عکس خامنه اي و 
ـتــکـارحـکــومـت، رنــگ            سـران جــنـاي
مذهبي و حکومتي بـه اعـتـراضـات       
ـنـد.                 کارگران و مـردم مـعـتـرض بـزن
ـنـکـه گـويـا بـا ايـن               بعضا با فريب اي
ـتـي        ـي شعار اعتراض آنان حاشيه امـن
بيشتري خواهد داشت، آنـرا بـه جـلـو         
ـيـش                    ـبـي ب ـنـهـم فـري ميبرند. امـا اي
نيست. امنيت ما در حرکت مـتـحـد     
ما، در شرکت فـعـال خـانـواده هـا و              
جلب همبستگي مردم و اعتراض هر 
ـبـايـد اجـازه         چه قدرتمند تر ماست. ن
بدهيم که با چنين فريب کاري هـايـي     
و با اين شعار صف اعـتـراضـمـان را         
متفرق کنند. سردادن شعار اهللا اکبـر   
خريدن عمر براي جمهـوري اسـالمـي      
است. شعار اهللا اکبر، شعار ما مردم  
بــراي داشــتــن يــک زنــدگــي انســانــي          
نيسـت. شـعـار مـا بـرابـري اسـت و                   
خواست قلبي تک تک ما جـارو شـدن     
کــل بســاط ســرمــايــه داري وحشــي          
حاکم، از بين بردن استثمار و تبعيض 

 و برپايي جامعه اي انساني است.
ـيـگـيـر           بازنشستگان همـچـنـان پ

 خواستهايشان هستند
بازنشستگان استان تهران، البرز، 
قزوين، قم و شهرهـاي اقـمـاري بـراي         
پيگيري خواستهايشان به تجمع بـراي  

شهـريـور در      ١٤ ساعت ده صبح روز 
مقـابـل سـازمـان بـرنـامـه و بـودجـه                  
فــراخــوان داده انــد. وســيــعــا اطــالع           
ـتـه         رساني کنيم.  در اين فراخـوان گـف
شده است که ايـن فـراخـوان اسـتـانـي           
اســت و بــازنشــســتــگــان در ديــگــر            
استانها ميتوانند به فراخور موقعيت 
خود در مقابل استانداريها و صندوق 
ـنـد و در                  بازنشستگـي تـجـمـع نـمـاي
صورت تمايل به اعتراضي در تهـران  

بپيوندند. بدين ترتيب بازنشـسـتـگـان      
بازهم به تدارک اعتراضي گسـتـرده و     
سراسـري مـيـرونـد. وسـيـعـا اطـالع                 
رساني کنيم. اولين تجـمـع سـراسـري        

 ٣١ بازنشستگان در سـال جـاري در         
مرداد برپا شد که به نوعي يک نقـطـه   
عطف بود. در اين حرکت اعتـراضـي    
بار ديـگـر اتـحـاد بـازنشـسـتـگـان و                  
ـيــن، اتـحــاد مـعـلــم، کـارگــر،               شـاغـل
پرستار را شاهد بوديم. مضمون ايـن     
اتحاد و همبستگي اعتراض بـه کـل       
توحش سرمايه داري حاکم، از جـملـه   
اعــتــراض عــلــيــه فــقــر، تــبــعــيــض،         
نابرابري، اختالسهـا و سـرکـوبـهـا بـا             
خواست ميعشت، منزلت و داشـتـن       
يک زندگي انساني بود. از جـملـه در          
اين روز شعارهاي حقوقهاي نجومي، 
ـبـودم،       فالکت عمومي، اگر که مـن ن
تــو اون بــاال نــبــودي، مــعــيــشــت،             
منزلت، سالمت، حق مسلم ماست، 
دولت، مجلس، خجالـت، خـجـالـت،       

ميليون، حـقـوق مـا يـک            ٤ خط فقر 
ميليون، حقوق ما رياليه، هزينـه هـا     
دالريه، معلم زنداني آزاد بايد گـردد،    
جــاي عــبــدي زنــدان نــيــســت، جــاي          
محسن عمراني زندان نيسـت، سـفـره      
ـيـه، کـارگـر                ما خاليه، پـز شـمـا عـال
شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد، حقوق 
ـيـشـتـر، يـه                      ـقـر ب نابرابـر، تـحـمـيـل ف
اختالس کم بشه، مشـکـل مـا حـل           
ـيـه، سـفـره مـا            ميشه ، ظلم ستم کـاف
ـتـي هـرگـز            خاليه، اين همه بـي عـدال
ـيـم، از        نديده ملتي، ما بازنشستـگـان
جان رستگانيم در مقابل مـجـلـس و        
خيـابـانـهـاي اطـرافـش سـرداده شـد.               

مــرداد     ٣١ شــعــارهــاي تــجــمــع            
بازنشستـگـان در مـقـابـل مـجـلـس                
اسـالمــي، خــواسـتــهــاي آنـهــا را بــه            
روشني بيان مـيـکـنـد. خـواسـتـهـاي            
بازنشستگان خواستهاي هـمـه مـردم      
اسـت. از مـبــارزات و خـواســتـهــاي              

 بازنشستگان وسيعا حمايت کنيم.

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر
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کشتارهاي دهه شصت و  بـويـژه     
قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

يک فـاجـعـه اجـتـمـاعـي و زخـم                ۶۷ 
عميقي بر پيکر جامعه ايـران اسـت.       
زخمي که بدون روشن شدن ابعاد ايـن    
فاجعه، روشن شدن تعداد و اسامي و 
محل خاکسپاري قربانيان آن و بـويـژه   
بمحاکمه کشيدن آمرين و عاملين آن 

 التيام نخواهد يافت. 
ـنـهـا              کشتارهاي دهـه شـصـت ت
ـيـسـت.                 مورد جـنـايـت حـکـومـت ن
سرکوب کارگران و دانشجويان و زنان 
ـقـدرت         آزاديخواه در اولين سـالـهـاي ب
ـلـهـاي         ـت رسيدن جمهوري اسالمـي، ق
ـتــاد، تــرور               زنـجــيــره اي در دهـه هــف
ــاســي                ــران و چــهــره هــاي ســي رهــب
اپوزيسيون در خارج کشـور، کشـتـار      
جوانان در خيابانها و در سياهچـالـهـا    
و شکنجه گاههائي نظيرکهـريـزک در     

، و سرکوب و دسـتـگـيـري و       ۸۸ سال 
ـيـن    اعدام مستمر آزاديخواهان و فعال
ـبـش زنـان و                  جنبش کـارگـري و جـن
جوانان که تا امروز ادامه دارد هـمـه       
فرازهائي از کارنامه قـطـور و سـيـاه           
جنايت و توحش جمهـوري اسـالمـي      

 است. 
اما کشتار دهه شـصـت از نـظـر         
ابعاد و دامنه جنايت، عمق قسـاوت    
ــار و                     ـت ــون کشـ ـن ــوحــش، و جـ و ت
افسارگسيختگي دهشتناکي کـه در      
آن نهفته است در تاريخ معاصر جهان 

ـتـل عـام               ۶۷ کم نظير است. تنـهـا ق
کافي است تا جمهـوري اسـالمـي را        
در کنار هالوکاست و نظام فاشيستي 
ـلـر و رژيـم آپـارتـايـد نـژادي در                    ـت هي
ـنـوشـه        ـي آفريقاي جنوبي و حکومت پ
در شيلي قـرار دهـد. دادخـواهـي از              
کشتارهاي دهه شصت دادخواهي از   
ـلـهـا و            ـت همه جنايات و اعدامها و ق
شکنجه ها و کل توحشـي اسـت کـه        
ـيـه مـردم        فاشيسم اسالمي حاکم عـل

 ايران مرتکب شده است. 
کشتارهاي دهه شصت يک اقدام 
سياسي بود کـه بـا هـدف ارعـاب و             
عقب راندن مردم و جامعه معـتـرض   
و براي حفظ حکومتي که بقاي خـود    
را در خطر مـيـديـد صـورت گـرفـت.           

قتل عام دهه شصت و کليه اعدامها 
و ترورها و کليه جناياتي که جمهوري 
اسالمي مرتکب شـده و تـا هـمـيـن              
امروز عليه مردم مرتـکـب مـيـشـود        
براي حفظ سلطه جهنمـي جـمـهـوري       
ـيـرغـم هـمـه                اسالمي است. امـا عـل
ــا،                 ــگــري ه ــوب ــرک ــا و س ــاره ـت کشـ
اعتراضات اجـتـمـاعـي و مـبـارزات           
کــارگــران و زنــان و جــوانــان مــدام               
ـتـه و امـروز حـکـومـت              گسترش ياف
ـيـش تـحـت فشـار           اسالمي بيش از پ
نارضائيها و اعتراضـات مـردم قـرار        
گرفته است. اکـثـريـت عـظـيـم مـردم            

ــارهــا در               -ايــران ــطــور کــه ب هــمــان
ـيـامـهــاي                 اعـتـراضـات تـوده اي و ق
ـيـونـي       ـل شهري از جمله در خيزش مـي

اين حـکـومـت      -اعالم کرده اند  ۸۸ 
را نميخواهند و خواهان سرنگوني آن   
هســتــنــد. گســتــرش جــنــبــشــهــاي           
ـلـف        اعتراضي در عرصه هاي مـخـت
بيـانـگـر گـرايـش تـوده اي و تـالش                  
عمومي مردم براي خالـصـي از شـر        

 جمهوري اسالمي است. 
دادخواهي از کشـتـارهـاي دهـه           
شصت و کليه اعدامـهـا و جـنـايـات          
رژيــم خــود يــکــي از جــنــبــشــهــاي             
اعتراضي رو به گسترش و بخشي از   
جنبش سرنگوني طلبانه مردم اسـت.  
خانواده ها و بازماندگان قربانيان دهه 
ـيـه افـرادي کـه          شصت، وابستگان کل
بدست جالدان حاکم اعدام و شکنجـه  
شده يا بزندان افتاده و زندگيشان تبـاه  
ـيـان سـيـاسـي،            شده است، همه زنـدان
ـيـن      فعالين جنبش عليه اعدام، فـعـال
جنبش براي آزادي زندانيان سيـاسـي،   
و همه مردم آزاده ايران خواهان روشن 
شدن پـرونـده جـنـايـات حـکـومـت و               
ـيـن ايـن       محاکمه کليه آمرين و عامل
جنايات هستند. اين جنبش هـر روز     
گسترده تر ميشود و تحت فشار ايـن    
جنبش اسـت کـه کشـمـکـش مـيـان              
ـتـه     دارودسته هاي حکومتي باال گـرف
و نــاگــزيــر بــه افشــاي گــوشــه اي از              
جنايات خـود شـده انـد. امـا حـتـي                  
تالش جـنـاحـهـائـي از حـکـومـت و                
نــيــروهــاي اســالمــي رانــده شــده از            
ـفـت بـا                حکومت که با  ابـراز مـخـال

ــايــات حــکــومــت              ــخــشــي از جــن ب
متبوعشان از بخشش و سازش ملي 
دم ميزنند تالشي براي حفظ و نجات 
نظام اسالمي اسـت. مـردم ايـران نـه            
ـنـد.     مي بخشند و نه فراموش ميکـن
همه مقامات و مسئولين کـنـونـي و      
سابق و اسبق جمهـوري اسـالمـي در        
جنايات حکومت سهيم و دخيل بوده 
ـيـه                   اند و  بايـد بـه جـرم جـنـايـت عـل

 بشريت محاکمه شوند. 
ابعاد و پيامدهاي فـاجـعـه دهـه         
شصت از ايران فراتر ميرود. کشـتـار      
دهه شصت در ايران از اوليـن نـمـونـه       
هاي جـنـايـت و تـوحشـي اسـت کـه                
ـيـروهـائـي نـظـيــر                   امـروز از جـانـب ن
بوکوحرام و داعش و النصره و غـيـره     
شاهد هستيـم. جـمـهـوري اسـالمـي            
پيش کسوت جنبش اسالم سيـاسـي،   
ـيـشـقـراول      و نسل کشي دهه شصت پ
ـيـروهـاي           جناياتي است کـه امـروزه ن
ـيـه                  ـبـش اسـالمـي عـل رنگانـگ جـن

 بشريت مرتکب ميشوند. 
با توجه به واقعيات فوق جنـبـش   
داخواهي از کشتارهاي دهه شـصـت     

 اعالم ميکند:  
کشتـارهـاي  دهـه شـصـت يـک               
فاجـعـه اجـتـمـاعـي و يـک جـنـايـت                   
دهشتناک عليه بشريت است. و بـايـد    
به همين عنوان در سطح جهانـي، در    
ـيـان و در نـزد                افکار عمومـي جـهـان
ـلــي                     ـيـن الـمـل ـتـهـا و نـهـادهـاي ب دول
برسميت شنـاخـتـه شـده و مـحـکـوم              

 شود. 
مسئول و عامل اين جنايت کـل  
نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي بـا هـمــه                  
جــنــاحــهــا و دارو دســتــه هــايــش و             
مقامات قبلي و کـنـونـي حـکـومـت         
است. نه تنها سران حکـومـت نـظـيـر         
خامنه اي و روحاني و رفسـنـجـانـي،       
بلکه بسياري از مسئولين و عامليـن  
ـيـم ايـن جـنـايـت هـنـوز جـزء                   مستق
ــامــات دولــتــي و مصــدر کــار              مــق

 هستند. 
هــمــه اطـــالعــات در مـــورد              

ـنـي         کشتارهاي دهه شصت بـايـد عـل
بشــود و در اخــتــيــار جــامــعــه قــرار            
بگيرد. تعداد قربانيان، اسامي آنـان،     

ـتـل رسـيـدن و               ـق تاريخ و چگونـگـي ب
محـل خـاکسـپـاريشـان بـايـد اعـالم               

 بشود. 
بايد در سطح بين المللي هـيـات     
هاي ذيصالح براي تحقـيـق و روشـن        
کردن جزئيات مربوط به کشتـارهـاي   
دهه شصـت تشـکـيـل بشـود. هـمـه               
ـيـم و غـيـر              ـق آمرين و عاملين مسـت
مستقيم اين جنايت بايد شناسائي و   
مــعــرفــي و بــازداشــت شــونــد و بــه              

 محاکمه کشيده شوند. 
جـــمـــهـــوري     ۲۰۱۲ در ســـال       

ـلـي ايـران       اسالمي در دادگاه بين المل
تريبونال، که با شرکت حقوقدانان بين 
المللي و تـعـدادي از خـانـواده هـاي                
قــربــانــيــان کشــتــار دهــه شــصــت و           
زندانيان سياسي در آن دوره تشـکـيـل    
ـيـه          شد، به نسل کشي و جـنـايـت عـل
بشريت محکـوم گـرديـد. اکـنـون بـر              
زمينه اعـتـرافـات اخـيـر مـقـامـات               
حــکــومــت مــيــتــوان و بــايــد تــوجــه          
جهانيان را مـجـددا بـه دادگـاه ايـران            
ـتـايـج و تصـمـيـمـات آن               تريبونال و ن
ـيـن         جلب کرد و دولتها و نـهـادهـاي ب
المللي را به پذيرش احکـام دادگـاه و       
پيگرد مقامات جمـهـوري اسـالمـي       

 واداشت. 
جمهوري اسالمي بـايـد بـخـاطـر        
کشتارهاي دهه شصت و کل پـرونـده     
قطورش در جنايت عليـه بشـريـت از        
ـلـي     جانب دولتها و نهادهاي بين المـل
محکوم شود و از نظر سياسي تحريم 
ـيـک         ـلـمـات ـپ گردد. روابط سياسي و دي
دولتها و نهادهاي بين المللي بايد بـا    

جمهوري اسالمي قطع شود و سـران      
ـتـهـا      آن مورد پيگرد قرار بگيرند. دول
و نهادهاي بين المللي بايد در برخورد 
بــه جــمــهــوري اســالمــي هــمــان                 
سياستهائي را در پيش بگيرند که در 
ـقـاي                  قبـال حـکـومـت آپـارتـايـد آفـري
جنوبي در سالهاي آخر آن حـکـومـت      

 اعمال ميکردند.  
فاجعه و زخم عميق  کشتارهـاي  
دهه شصت نهايتا با بـرچـيـدن نـظـام           
جمهوري اسالمي و محـاکـمـه هـمـه        
ـيـام                   ـت ـيـن آن ال مقـامـات و مسـئـول
ـبـش دادخـواهـي              خواهد يـافـت. جـن
مردم ايران از قتل عام دهـه شـصـت        
جنبش معيني با هـدف بـمـحـاکـمـه           
کشيدن مقامات جمهوري اسالمي و 
ـبـانـه          جزئي از جنبش سرنگـونـي طـل
ـيـسـت          مردم ايران است. حزب کـمـون
کارگري خود را يک نيروي فـعـال ايـن      
جنبش ميداند، پيگيرانه براي تحـقـق   
اهداف آن مبارزه ميکند، و از هـمـه       
ـيـان           خانواده ها و بازمـانـدگـان قـربـان
ـبـش       جمهوري اسالمي،  فعالين جـن
ـبـش بـراي آزادي                 عليه اعـدام و جـن
زندانيان سياسي و هـمـه مـردم آزاده          
ايران ميخواهد به جنبش دادخواهـي  
 از کشتارهاي دهه شصت بپيوندند.  

حزب همه مـردم آزاده جـهـان و            
نيروهاي مـتـرقـي را بـه حـمـايـت از                
جنبش دادخواهي مردم ايران، کـمـک   
به تحقق اهداف مشخص اين جنبش 
ـبـه از مـبـارزات              و حمايت همـه جـان
ــدن                 ــر کشــي ــزي ــراي ب ــران ب مــردم اي

 جمهوري اسالمي فرا ميخواند. 
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کشته شدن دو نفر و زخمي شـدن    
گونده “ دو تن ديگر از اهالي روستاي 

واقع در نوار مرزي ايران و عراق ”  ژور
ـيـروهـاي مسـلـح سـازمـان                 تـوسـط ن
زحمتکشان (شاخه مهـتـدي) بـحـث        
هاي زيادي را دامـن زده اسـت. دو              
نفري که کشته شـده انـد از اعضـاي            
اتحاديه ميهني کردستان عراق بـوده    
اند و ظاهرا نزاعي که به مرگ اين دو 
نفر منجر شده است بـه ايـن بـر مـي             
ــشــمــرگــان ســازمــان              گــردد کــه پــي
زحمتکشان به باغات مردم خسارات 
وارد آورده اند. بدنبال اين واقعه مـقـر      
چهار جريان مسـلـح مـتـعـلـق بـه دو              
شاخه از حزب دمکـرات ايـران و دو         
ــکــشــان               ــه زحــمــت شــاخــه از کــومل
( مهتدي و ايلخانـي زاده) بـه آتـش            
کشيده مي شود و پيشمرگان مجبور 
ـيـروهـاي                به ترک منطـقـه شـده انـد. ن
نامبرده با استقـرار در ايـن روسـتـاي           
مرزي از آن بعنوان پـايـگـاهـي بـراي          
ـيـات نـظـامـي در                حضور و يـا عـمـل

 کردستان ايران استفاده مي کردند.
واضح است که اتحاديه ميـهـنـي    
کردستان عراق ( يکتي) کـه رابـطـه          
حسنه اي با جمهوري اسالمي دارد و 
ـيـن رژيـم اسـالمـي ايـران از                  همـچـن
استقرار نيروهاي اپوزيسيون کـرد در      
نوار مـرزي و حضـور نـظـامـي ايـن                 
نيروها در کـردسـتـان ايـران خشـنـود           
نبوده و نيستند. بنابراين به دنبال اين  
بوده اند که از هر فرصتي براي تـحـت   
فشار گذاشتن و منع فعاليت نظامـي  
آنها در ايران استفاده کنند. جمهـوري   
اســالمــي بــه هــمــيــن دلــيــل بــارهــا           
روســتــاهــاي مــرزي را مــورد هــدف         
توپخانه خود قرار داده و ضرر و زيـان  
زيادي به اهالي ايـن روسـتـاهـا وارد           

 کرده است.
در يک سطح بينـادي تـر احـزاب        
ناسيوناليست کرد ايراني و اتـحـاديـه      
ميهني کردستان عراق بـه دو قـطـب        
متفاوت تعلق دارنـد. يـکـي بـا روي            
کار آمدن ترامپ و حمايت عربستـان  

سعودي در پي آن است کـه بـا انـجـام         
ـيـه جـمـهـوري            مانورهاي نظامي عـل
اسالمي از نمد آمريکا و عـربسـنـان        
سعودي براي خود کـالهـي بـدوزد و          
ديگري براي ادامـه حـيـات ارتـجـاع            
عشيرتي خود بـه ارتـجـاع اسـالمـي          
آويــزان شــده اســت. حــادثــه نــاگــوار            

و پيامدهاي آن   ”  گونده ژور“ روستاي 
در بطن خود رويارويي اين دو قـطـب       
را منعکس مي کنـد. دعـوا و نـزاع           
بين اين دو قطب هيج ربطي به منافع 

 مردم کردستان ندارد.
در سطح مشخص اقدام نيروهاي 
مسلح سازمان زحمتکشـان (شـاخـه       
مهتدي) که منجر به کشته و زخمـي   
شدن چهار نفر از اهالي روسـتـا شـده        
است شديدا محکوم است. سـازمـان      
زحمتکشان مـدعـي شـده اسـت کـه              
کشته و زخمي شدگان مسلح بوده اند 
ـفـي مـي       و طرف مقابل اين ادعا را ن
کند. هر چقدر هم که کشته شدگان و    
آسيب ديدگان تحـريـک شـده بـاشـنـد           
کسي مجاز نيست مردم را به گلـوبـه   
ببندد و آنها را بکشد. طبعا به آتـش     
ـيـروهـاي کـرد                کشيدن چـهـار مـقـر ن
ايراني نيز نه اقدامي تالفـي جـويـانـه       
بلکه اساسا براي بيرون راندن آنـهـا از     

 منطقه بوده است.
در حال حاضر پيشمرگاني که بـه  
سوي اهالي روستا تيراندازي کرده اند 
در اسارت اتحاديه ميهني کردسـتـان   
ـيـار از         عراق بسر مي برند. مال بـخـت
رهبران ايـن اتـحـاديـه خـواهـان اشـد              
ـيـشـمـرگـان شـده          مجازات براي اين پ
است. نه اتحاديه ميهني دلـش بـراي      

مي سـوزد  ”  گونده ژور“ اهالي روستا 
و نه سازمان زحمتکشان دلـش بـراي     
ـيـت              پيشمرگاني که در واقـع بـراي ن
ديگري اسلحه بر دوش گرفته اند. اين 
ـيـان يـک نـزاع                    پيشـمـرگـان بـه قـربـان
ارتجاعي تبديـل شـده انـد. اگـر چـه               
بــرگــزاري يــک دادگــاه و مــحــکــمــه            
ـيـم کـردسـتـان عـراق               ـل عادالنه در اق
زيادي لوکس به نظر مي آيد ولي بايد 
با اين خواست نيروهاي حاکم در ايـن    

اقليم را تـحـت فشـار گـذاشـت و از                
ـيـشـمـرگــان دسـتـگـيـر شــده                 اعـدام پ

 جلوگيري کرد. 
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در باره کشته و زخمي شدن چهار نفر  
از اهالي يک روستا در نوار مرزي  

ايران و عراق توسط نيروهاي سازمان  
 زحمتکشان ( شاخه مهتدي)

 

 حسن صالحي

ـفـر از        ۳۰۰ در روزهاي گذشته  ن
کارگران فشار قوي برق به نماينـدگـي   

هــمــکــار خــود،        ۸۰۰۰ از طــرف      
بـازنشـسـتــگـان فـوالد از شـهـرهــاي              
مــخــتــلــف و کــارگــران مــخــابــرات           
روســتــايــي دســت بــه تــجــمــع زده و             
خواهان پرداخت حقوق معـوقـه و يـا        
 تغيير وضعيت استخدامي شده اند. 

کـارگـر      ۳۰۰ روز پنجم شهريور   
فشار قوي برق به نمايندگي از طـرف    

اپـراتـور فشـار قـوي بـرق از               ۸۰۰۰ 
شهرهاي مختلف به تهران آمده و در   
مقابل وزارت نيرو در تهران دست بـه    
تجمع اعتراضي زدند. کارگران فشـار  
ـبـديـل وضـعـيـت            قوي برق خواهان ت
ـيـم بـا وزارت             ـق خود به قرارداد مسـت
ـنـد و بـارهـا بـراي تـحـقـق                  نيرو هست
خواست خـود دسـت بـه تـجـمـعـات                

 سراسري زده اند. 
نفر از کارگران بازنشـسـتـه     ۲۵۰ 

ـنــجـم شـهــريـور از                  ـيــز روز پ فـوالد ن
شهرهاي کرمان، اصفهـان، مشـهـد،      
مبارکـه، زيـرآب، طـبـس، سـمـنـان،              
شاهرود و سنگرود راهي تهران شدند 

ـنـدگـي از طـرف              ۸۵۰۰۰ و به نمـاي
ـتـر                 بازنشستـه فـوالد در مـقـابـل دف
روحاني تجمع کردند. بازنشـسـتـگـان      
اعالم کردند تا مشکالت آنـهـا حـل        
نشود به تجمعـات اعـتـراضـي خـود          
ادامه خواهـنـد داد. بـازنشـسـتـگـان             
فوالد بابت حقوق مردادماه و اجـراي    

و در ارتبـاط   ۹۱ احکامي که از سال 
با حق سرپرستي و حق سـخـتـي کـار         
ـبـکـارنـد.         آنها معلق مانده است، طـل
لـغــو خــودگــردانـي صــنـدوق فــوالد،          
مکلف کردن دولت به اجراي تعهدات 
ــي               ــون ــان ــات ق ــرداخــت مــطــالــب و پ
بازنشستگان فوالد و نيز پرداخـت بـه     

ـنـه    هـاي درمـانـي         موقع حقوق و هـزي
سـازي     بازنشستگان فوالد و همـسـان  

مستمري بازنشستگان قديمي تـر از      
جمله خواسـت هـاي بـازنشـسـتـگـان            
صنعت فوالد است. بـازنشـسـتـگـان         
ـيـز در مـقـابـل                  روز ششم شـهـريـور ن
ساختمان مجلس و سازمان برنامه و   
بودجه دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي              

 زدند. 
ـيـز بـازنشـسـتـگـان               ـبـل ن هفته ق
آموزش و پرورش، تامين اجتماعـي،  
کشوري و لشگري دست به تجمـع در    
مقابل مجلس شوراي اسالمي زدنـد    
ـيـرمـاه کـارگـرات مـخـابـرات                و در ت
دست به اعتصاب سـراسـري زدنـد و        
در برخي شـهـرهـا هـمـزمـان تـجـمـع              
ــعــدي را                  ــد و قــرار تــجــمــع ب کــردن
گذاشتند. به ايـن مـوارد الزم اسـت             
تــجــمــعــات اعــتــراضــات ســراســري        
ـلـف     معلمان را نيز که به اشکال مخـت
از تجمع تا جمع آوري طومار و غيـره  

 جريان دارد اضافه کرد. 
اينها اعتراضاتي سراسري اسـت    
که توسط بخش هايي از کارگران کـه  
در شــهــرهــاي مــخــتــلــفــي زنــدگــي           
ميکنند و خواست مشـابـهـي دارنـد         
جريان دارد. اين اعتراضات پيشـروي   
قابل توجهي در جنبش کارگري است 
و زمينه را براي شکل دادن به تشکل 
سراسري هرکـدام از ايـن بـخـش هـا              
فراهم ميکند. نفس اين اعـتـراضـات    
که بشکل سراسري صورت ميگـيـرد   
و اينکه صدها کارگر به نمايندگي از   
هزاران همکار خود دست بـه تـجـمـع         
ميزنند نشان مـيـدهـد کـه کـارگـران             
شبکه هاي وسيعي در سـطـح کشـور      
ايجاد کرده اند و همراه با حضور فعال 
در گــروهــهــاي مــديــاي اجــتــمــاعــي        
ـبـه             بدرجاتي بر پراکـنـدگـي خـود غـل
کرده ند. گام بعدي نه تنهـا گسـتـرش       
اين اعتراضات و تـجـمـع هـمـزمـان             
هزاران کارگر از نقاط مختلف کشور 

ـلـکـه         و همراهي خانواده هاي آنـهـا، ب
همچنين گام برداشـتـن بـراي ايـجـاد          
تشکل هاي سراسري کـارگـري اسـت      
ـيـشـروي بـزرگ و تـاريـخـي               که يک پ

 محسوب ميشود. 
جمهوري اسالمي راه حلـي بـراي     
تخفيف مشکالت کارگـران نـدارد و       
تالش ميکند بحران عميق خود را با 
ـيـشـتـر بـه زنـدگـي کـارگـران                 هجوم ب
ـنـهـا دورنـمـايـي           تخفيف بدهد. اين ت
است که حکومت در مقابل کارگـران  
قــرار داده اســت. بــعــالوه گســتــرش            
تجمعـات کـارگـري کـه طـبـق آمـار                
ـيـم      حکومتي در سال جاري به سه و ن
برابر سال قبل رسيده است و گسترش 
اعتصابات کارگري در سراسر کشـور  
شرايط را به نفع مبارزات متحدتـر و    
گسترده تر کارگران و متشکـل شـدن     
ــان فــراهــم کــرده اســت. حــزب                    آن
ـيـسـت کـارگـري، کـارگـران در                کمـون
سـراســر کشــور را بــه تـالش هــرچــه             
ــراي مــتــشــکــل شــدن              ــر ب ــعــت وســي
فراميخواند. بهردرجـه تشـکـل هـاي          
ـنــيــم، مــيــتـوانــيــم              خـود را ايـجــاد ک
متـحـدتـر و قـدرتـمـنـدتـر دسـت بـه                   
ـيـم و      اعتصابات بزرگ و سراسري بزن
ـتـخـوران حـاکـم را عـقـب                هجوم مـف
برانيم. حزب فعاليـن کـارگـري را بـه            
ـبـادل      تماس فعالتر براي همفکري و ت
نظر براي ايجاد تشکل هاي کـارگـري   

 فراميخواند. 
 

زنده باد اعتصابات و تجمعات 
 سراسري کارگران

پيش بسوي ايجاد تشکل هاي توده 
 هاي کارگران در سراسر کشور

 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ـيـه تـوسـط                  ـل بنـري کـه فـروش ک
ـبـد را        کارکنان مجتمع مس چهـارگـن
اعالم مي کند. طنز تلخي اسـت کـه        
در يک جمله واقعيت زندگي کـارگـران   
و اکثريت مـردم ايـران را نشـان مـي             
دهد. فقر و فالکتـي کـه انسـانـهـا را             
وادار به فروش اعضاي بدن خود مـي    
کند تا بتوانند خود و خانواده شـان را    
زنده نگه دارند. و گزارشي در روزنامه  

 «شـيـک  »هـاي     ايران درباره رستوران
ـيـم          شمال تهران با ورودي نزديـک بـه ن
ميليون تومان و فهرست غذاي بـدون    

مشـتـري   »قيمت. رستوران هايي که    
ـيـمـت بـاالتـر         «ثابت دارند و هر چه ق

ـنـه   »باشد ميل آنها بـراي       کـردن     هـزي
رستوران هايي کـه     .«شود بيشتر مي

ـنـي طـال                 از مشتريـان خـود بـا بسـت
ـيـمـت آن از              پذيرايي مي کنند کـه ق
ـيـشـتـر      درآمد بسياري از خانواده ها ب

 است. 
ايــن دو روي ســکــه جــمــهــوري            
اسالمي است. فقر و فالکت در کـنـار    
ثروت هايي که از استثمار وحشيانه و 
غارت و دزدي مردم انباشته گرديـده.  

ثــروت هــاي نــجــومــي کــه بــا ابــزار             
سرکوب و شکنجه و اعـدام و زنـدان           
جمع آوري شـده اسـت. بـر روي ايـن                  
سکه نقش ديگري هم مي تـوان ديـد:     
ـتـظـر         نفرت و خشم و مردمي کـه مـن
فرصت هستند تا بساط غارتگـري و    
اســتــثــمــار حــکــومــت اســالمــي را           
برچينند. اين مضمون چيزي است که  
ـنـر کــارکـنـان مـجــمـتـع مــس                 روي ب

 چهارگنبد نوشته شده است.
 بهروز مهرآبادي

 خبر                         و                         نظر

 فقر و ثروت دو روي سکه جمهوري اسالمي

صفحه اي تمـامـا    ۵۰ بخشنامه 
فاشيستي وزارت آموزش و پـرورش      
جمهوري اسالمي درمورد اسـتـخـدام    
معلم فقط يـک روز روي سـايـت هـا             
دوام آورد و حکومت در مقابل سـيـل   
اعتراض و تمسخر مردم در مـديـاي     
اجتماعي مفتضحانه آنرا جمع کـرد،    

 ۵ صفحه اش را حـذف کـرد و              ۴۵ 
صفحه از آنرا که همچنان تمام عـيـار   
فاشيستي است منتشر کرد. اما بـي   
بـي سـي فـارسـي داغـتـر از آش بـا                    
انتشار مقاله اي از شيرزاد عبداللهي 
که او را بعنوان کـارشـنـاس مسـائـل        
آموزش و پرورش معرفي کرده است، 

 به توجيه اين بخشنامه پرداخت. 
بخشنامه اي که زنـان را بـعـلـت         
اختالالت زنانگي يا بلـوغ زودرس و      
ديــررس و ســابــقــه جــراحــي رحــم و             
ناباروري از شغل مـعـلـمـي مـمـنـوع          
ميکند، بخشنامه اي که چندين بـار    
به کريه المنظر! بودن صورت يا گردن 
بعنوان مانع استخدام اشاره ميکند و 
يا به کوتاهي قد يـا انـحـراف سـتـون          
فقرات و غيره از نظر اين همکـار بـي     
بي سي همگي قابل توضيح و قـابـل     
دفاع است. اين کارشناس آموزش و    
ــل دفــاع از                 ــدلــي ــارهــا ب پــرورش! ب
حــکــومــت و ســيــاســت هــاي ضــد            
معلمي حکومت مـورد اعـتـراض و        
ـتـه                انتقاد شديد مـعـلـمـان قـرار گـرف
است. جالب است که در دفاع از ايـن     
بخشنامه نيز در مـواردي بـه بـرخـي         
ـيـشـرمـانـه           بيماري ها اشاره کرده و ب

ميگويد معلمي که به چنين بيمـاري  
هايي مبتال باشد روي دسـت دولـت       
هزينه ميگذارد. اين بخشنامه حتـي   
ــامــات                 ــرخــي مــق ســر و صــداي ب
حکومت را هم درآورد اما کـک ايـن       

 بابا و بي بي سي را نگزيد. 
از دست اندرکاران بـي بـي سـي          
بايد پرسيد که آيا بخشنامه مشابهي 
موقع استخدام مقابل شما يا مقابـل  
هــمــکــارانــتــان در صــدا و ســيــمــاي          
جمهوري اسالمي هم گـذاشـتـه شـده         
است؟ اگر موقع استخدام در بـي بـي     
سي سواالتي از ناباروري و عمل رحم 
يا کوتاهي پا و مشکل لگن خـاصـره   
ـتـان           ـل يا وضع دندان هاي شـمـا مـقـاب
گذاشته ميشد چه عـکـس الـعـمـلـي         
نشان ميداديد؟ موقعي که جمهـوري  
اسالمي رسما در جرايدش بخشي از   
مردم را به دليل نارسايي اعضايي از 
بدن کريه المنظر خطاب ميکند، حال 
ـفـي بـهـم مـيـخـورد و               هر انسان شري
ـيـن                   نفرت از ايـن بـخـشـنـامـه و چـن
ــي ســراپــاي وجــودش را             حــکــومــت
ـنـدگـان بـي         ميگيرد، ولي شما گـردان
بي سي گشته ايد يکـي را آورده ايـد         
که اين سياست ها را تـوجـيـه کـنـد.          
اينکه توجيه سـيـاسـت فـاشـيـسـتـي             
جمهوري اسالمي از سر ناداني شـمـا   
است و واقعا نميفهميد اين بخشنامه 
بند به بندش فـاشـيـسـتـي اسـت، يـا            
دفــاع غــريــزي شــمــا از حــکــومــت            
اسالمي است و يا مرزي با سيـاسـت   
هاي فاشيستي نداريد را بهـتـر اسـت      

 خودتان جواب بدهيد. 
اين آقاي کارشناستان مـيـگـويـد     
ـيـافـه                   ـيـسـت ق ـيـن درسـت ن محصـل
معلمي را که مشکل جسمي، شبيـه  
صدها قلم آن در بخشنامه جمـهـوري   
ـنـد و                   ـن ـي ـب اسالمـي، دارد هـر روز ب
مسئولين بي بي سي يادشان مـيـرود   
ـيـدش                  ـل به اين بابا بـا ايـن عـقـايـد پ
ـيـسـت     بگويند اگر چيزي قابل ديدن ن
مديران ريش و پشم دار و آخونـدهـاي   
با عبا و عمامه در مدارس است کـه    
بجاي علم و دانش خزعـبـالت عـهـد       
عــتــيــق بــه بــچــه هــاي مــعــصــوم               
ـنـد       ميخورانند. يادشان ميرود بـگـوي
کل مردم ايران گناهي نکرده انـد کـه     
از اول صبح تا آخر شب در تلـويـزيـون    
رسمي آن مملکت بايد عبا و عمامه 

 ببينند.  
ـنـــدخـــت مـــوالوردي از          شــهـــيـ
مــقــامــات حــکــومــت فــاشــيــســت         
اسالمي مـجـبـور شـد بـگـويـد ايـن               

آمـيـز اسـت امـا            بخشنامه تبعـيـض  
ـقـد               مسئولين بي بـي سـي هـمـيـن ن
آبکي را هم به اين بخشـنـامـه اعـالم       
نکردند و در لـب کـالم کـارشـنـاس                
محتـرم شـان شـريـک شـدنـد کـه نـه                   
ـقـديـن آنـرا زيـر             ـت بخشنامه بلکه مـن
              ســـوال بـــرده اســـت: "مـــنـــتـــقـــدان
دستورالعـمـل پـزشـکـي و سـالمـت              
جسمي معلمان، در مورد تشخـيـص   
مصــاديــق تــبــعــيــض در اســتــخــدام        

اند". واقـعـا        معلمان دچار اشتباه شده
 شرم هم حدي دارد! 

در اين ميان يک چيز واقعا کـريـه   
است اما قطعا اين قيافه مردم بدليل 
نارسايي اعضايي از بدن آنها نيست، 
ــان و                 ـت ــدسـ ــارب ــا ک ــم ــاســت ش ـي سـ
سياستگذاران بي بي سـي اسـت کـه          
اينقدر کريه و نفرت انگيـز اسـت کـه        
ـيـن                 حتي در عـکـس الـعـمـل بـه چـن

بخشنامه آشکارا فاشيستي بـاز هـم       
به توجيه آن دست ميزنيد و سايـت و    
ـيـن                 ميکروفون خـود را مـقـابـل چـن

 کارشناساني قرار ميدهند.
 اصغر کريمي

براي نسل من و شايـد هـم چـنـد         
ـقـالب              سالي بزرگتر از نسـل مـن، ان

يکي از شيرين ترين اتفاقـات   ۱۳۵۷ 
زندگي شان است. متأسفم که اکـنـون    
جهنمي را که جمهوري اسالمي بـراي  
مــردم ايــران بــه ارمــغــان آورده، در              
مقايسه با "گـورسـتـان آريـامـهـري"،             
براي بسياري مثل روزهـاي شـيـريـن         

 سپري شده مي ماند. 
ـلـخـي کـه در             يکي از اتفاقـات ت
حول و حوش اين انقالب رخ داد، بـه        
آتش کشيدن سينما رکس آبادان بود، 

و در حـيـن    ٧ ۵ ١٣ مرداد  ٢٨ که روز 
ها رخ داد و قـريـب      نمايش فيلم گوزن

ـتـه    به اتفاق حاضران در سينما، که گف
نفر بودند، يـا   ٧٣٠ مي شود بيش از 

جان باختند و يا بطور بسيار فجيـعـي   
دچار سوختگي شـديـد و غـيـرقـابـل             
ترميم شدند، کـه زنـدگـي شـان بـراي            

 هميشه تغيير کرد.
شاه و ساواک مورد نفرت کـل آن      
جامعـه بـود. سـانسـوري کـامـل بـر                 
جامعه مستولي بود. هنر و هنرمنـد   
بايد از مميزي دم و دسـتـگـاه سـاواک       
بگذرند. اما چه کسي سينما رکس را 
آتش زد و به آن جنايت هولناک دسـت  
زد؟ براي بسياري هنوز زواياي اصلي 
اين جنايت نامعلوم مانده است. شـاه     
در اين باره چيزهائي گفته، خميني و   
ديگر مقامات جمهوري اسالمي هـم  
چــيــزهــاي ديــگــري. امــا "بــازيــگــر،           

پـرداز، نـويسـنـده و کـارگـردان"                چهره
جمهوري اسالمي، فرج اهللا سلحشور 
که مدتي پيش گور بـگـور شـد چـيـز          
ـتـه اسـت. خـبـرگـزاري                  مهمـتـري گـف
حکـومـتـي فـارس در گـزارشـي کـه                
مربوط به خبري از سـلـحـشـور بـود،          

اهللا سـلـحـشـور صـبـح            خبر داد: "فرج  

امروز در اختتاميه جشنواره شـعـر و       
سرود انقالب در فرهنگسراي انقـالب  
ـقـالب         اسالمي اظهار کرد: قبل از ان
اسالمي ماهيت سينمـا بـراي مـردم        

هاي مـذهـبـي بـا        روشن بود و خانواده
سينما و تلويزيون هيچ کاري نداشتند 
ـنـمـا     و ما به خوبي ميدانستيم که سي
کانال ورود فرهنگ بيگانه بـه کشـور     

من جزء کساني بـودم    …  ما است.  
که قبل از انقالب سينما آتـش زدم و      
متاسفانه بعد از انقالب بـراي هـمـان        
سينماها موزه درست شد و هنوز هـم  

 از آنها حمايت ميشود." 
اين جانـي کـه هـمـراه بـا ديـگـر                
جانيان اسالمي که بعدها سينمـاگـر،   
سياستمدار، فيلسوف و غيره و غـيـره   
شدند سينما آتش مي زدنـد و کـرور         
ـنـد                کرور آدمهـايـي کـه مـي خـواسـت
ـلـمـي را                  ـي لحظاتي شـاد بـاشـنـد و ف
تماشا کنند، براي ارزشهاي پـوسـيـده      
اســالمــي در آتــش ســوزانــدنــد و بــا            
ــر يــکــســان کــردنــد. مــي               خــاکســت
خواستند کـه "ارزشـهـاي غـربـي" را                 
اينچنين از جامعه بزدايند و مردم را   
وادار کنند که فيلـمـهـاي اسـالمـي و          
ـبـر              ـنـد و پـاي مـن شرق زده تماشا کن
ـنـد و بـه اصـطـالح                ـن آهنگران بنـشـي
موسيقي گوش بدهند، کـه از بـخـت        

 بدشان هيچ وقت نگرفت.
در سالگرد کشتار دسته جـعـمـي    

، بايد يـاد  ۱۳۶۷ زندانيان در شهريور 
و خاطره همـه آنـهـائـي کـه بـه طـرق                
مختلفي به دست اوبـاشـان اسـالمـي       
کشته شده اند را گرامي داشـت و بـر       
عليه کل اين اوباشان جنايتکار اعالم 

 جرم کرد.
ـاصـر         برگرفته از فيـسـبـوک ن

 اصغري 

 افتضاح تازه بي بي سي در توجيه بخشنامه فاشيستي 

 قبل از انقالب سينما آتش زدم
 

 اولين کشتار دسته جمعي توسط اوباشان اسالمي در ايران
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شـهـريـور در         ۶ خامـنـه اي روز         
 صحبت با طلبه ها گفت:

"يک امتياز ديگرِ اين دوران ايـن       
است که در سطح جهان، يک احسـاس  
خأل فکري و نياز به يک فـکـر جـديـد         
مــوج مــيــزنــد. اســالم و جــمــهــوري            
اسالمي، هم در مسـئلـه انسـان، هـم         
جامعه، هـم سـيـاسـت حـرفـهـاي نـو               

سـاالري     مـردم       دارند. همين مسـئلـه     
اسالمي، نظر اسالم در مورد مسائل 
گوناگون؛ اينها چـيـزهـايـي اسـت کـه           
جاذبه دارد و اگر بـه گـوش نسـلـهـاي          
ـبـول قـرار              جوان دنيا بـرسـد، مـورد ق

 ميگيرد".
اوال خود ايـران آزمـايشـگـاه        -۱ 

خوبي براي اين جاذبه اسـالمـي بـوده        
است. معني زميني حرفهاي خامـنـه    
اي و احکام و آيات اسالمي را مـردم    
به تمام معني فهميده اند و کرور کرور 
از اسالم و حکومتش رويگردان شـده    
و تک تک آيت اهللا هـا دارنـد بـه ايـن             

 اذعان ميکنند.
ـلـي هـم             -۲   ـيـن الـمـل در سطح ب

ـتـل سـلـمـان                 ـتـواي ق امروز به يـمـن ف
رشدي، کشتن ندا آقا سلـطـان، حـکـم       

ـنـه مـحـمـدي، اعـدام             سنگسار سکـي
همجنسگراها، شالق زدن به کارگران 
و جوانان، ازدواج با دخـتـربـچـه هـاي          
خردسال، چند زني و صيغه و حجـاب  
اجباري و جداسازي جنسيتي و مـردم  
فقير و اختالس بااليي ها و آيـت اهللا      
ــاردر، جــذابــيــت هــاي             هــاي مــيــلــي
حکومت اسالمي و خود اسالم بـراي    
افکار عمومي جهـانـي مـخـصـوصـا         
نسل جوان روشن تر شده است. جـذبـه    
ورژن هاي ديگر اسالم نوع بوکـوحـرام   
و طالبان و داعش را هـم در خـيـابـان         
هاي لندن و پـاريـس و اسـتـکـهـلـم و              
برلين در سالهاي اخيـر تـجـربـه کـرده          
اند. توضيح المسائل خمينـي را هـم        
ــا                  تــرجــمــه کــنــنــد و بــه مــردم دنــي
ـنـد،                مخصـوصـا نسـل جـوان بـرسـان

 اسالم واقعا همه گير ميشود!
اينقدر مارکسيسم و افـکـار    -۳  

ســوســيــالــيــســتــي مــنــزوي شــده کــه         
حکومت بيش از پيش متوجـه اسـت     
ــکــر                    ــو نشــر هــر تــف ــد جــل ــاي کــه ب
مارکسيستي را بگيرد، ممـنـوعـيـت     
سازمان هاي کمونيستي را همچـنـان   
به قوت خود نگهدارد، و حتي جامعه 

شناسي ليبرالي دانشگاهي را هم کـه  
مجرايي براي دانشجوي کنجکاو بود 
تا از طريق آن با جهان نگري و جامعه 
شناسي مارکسيستي هم آشنـا شـود     

 از مواد درسي حذف کرده اند.
ـنـهـا کـه بـگـذريـم               -۴   اما از اي

نصف خود حکومت هم حـالـي شـده        
است که اگـر بـخـواهـد حـکـومـت را              
نگهـدارد بـايـد مسـيـرش را عـوض               
ـبـه                کند. نصـف صـحـبـت روز دوشـن
خامنه اي توپيدن به دولتي هـا بـود.       
ـتـي هـايـش        آقا بهتر است فعال با دول
مشغول شود و الـگـوي اسـالمـي را           
ـيـاده              بهتر و کاملتر در مـيـان آنـهـا پ
کند. جهانيان پيـشـکـش! شـايـد هـم             
اينها براي رهـبـر حـکـومـتـي کـه در              
سراشيبي سقوط است و طلبه هـايـي     
که هر روز بيش از روز قبل خبر کتـک  
ـقـاط            خوردن هم مسلـکـشـانـش در ن
مختلف کشور را مـيـشـنـونـد و تـه               
دلشان خالي ميـشـود، بـهـرحـال يـک           

 تسلي خاطر باشد.
 اصغر کريمي

 جذبه جهاني اسالم 

ابراهيم يزدي که در ماههاي قبل 
نقش قابل توجهي در بزک  ۵۷ از قيام 

کردن خميني داشت، درگذشت. او و      
ابوالحسن بني صدر و صـادق قـطـب        
زاده در دوره اي کــه جــامــعــه ايــران              
تــحــمــل يــک حــکــومــت آخــونــدي و           
مذهبي نداشـت، بـعـنـوان سـه غـيـر              
ـنـد يـک                معمم فـکـول کـراواتـي، مـان
تسمه نقاله، حکومت اسالمـي را بـه       
مردم حقنه کردند تا حکـومـت افـراد      
واجد شرايط تري را به جاي آنها آماده 

 کند.
ابن الوقت هايي حاضر و آمـاده،    
ــي نــام و نشــان،                      ــي ب ــاي ــره ه ــه چ
ـيـر،       مشاوريني در نقش پادوهاي حـق
لجن هايي در نقـش آرايشـگـر رهـبـر          
اسالمي، بي هويت هايي که مـعـلـوم    
ـيـرون آورده             نبود از کدام پسـتـو سـر ب
بودند، دونمايه هايي سرشار از تـوهـم   
که کسي هستند، شياداني کـه حـتـي      
خود را فريب داده بودند، دور خمينـي  

را گرفتند تا رسانه اي مـثـل بـي بـي           
سي را به بلندگوي او تبديل کنند و او 
را از آخوندي گمنام تـر از خـود آنـهـا           
بعنوان رهبر انقالب به مردمي تشنـه  
رفاه و حرمت و آزادي، مـردمـي کـه          
شصت سال در حکومت هاي پهـلـوي   
حــتــي طــعــم يــک روز آزادي و يــک               
روزنامه غير درباري و يک حزب غـيـر   
ــد،              ــودن ــده ب ــچــشــي فــرمــايشــي را ن
بخورانند. نه کسي ميشناخـتـشـان و       
نه اعتباري در هيچ قشري از جامـعـه   
داشتند، اينها قبل از قيام بهمن رابط 
دول غربي بودند که تصـمـيـم شـان را         
براي حمايت از خميني گرفته بـودنـد،   
زماني که جمهوري اسـالمـي قـدرت        
گرفت ارکان اصلي حکومت را بـراي      
دوره اي در دست گرفتند و آنـگـاه کـه      
حکومت ديگر به آنها نيازي نداشـت،  
يکي را به اتهام کـودتـا اعـدام کـرد،           
يکي ديگر را عليه اش کودتا کـرد و      
از کشور فراري داد و سـومـي يـعـنـي        

يزدي را که از آنها خوش خـدمـت تـر        
 بود مغضوب خود ساخت.

ـيـس جـمـهـور و           يکي در نقش رئ
فرمانده کـل قـوا و ريـاسـت شـوراي                
ـيـت صـدا و         انقالب، يکي در مسئول
ســيــمــاي حــکــومــت و ديــگــري در            
موقعيت وزارت امور خارجـه، طـراح     
سپاه پاسداران و مبتـکـر روز قـدس،        
نقش ابزاري خود را در شکل دادن بـه    
حکومت و در تـحـمـيـق و سـرکـوب               
مــردم اجــرا کــردنــد و ســپــس کــنــار            
گذاشته شدند اما مردمي که در تمام 

سال يـک روز طـعـم زنـدگـي               ۳۹ اين 
راحت را نچشيده اند امـثـال ايـن سـه         
نفر را که به وقت خودش مردم آنها را   
ـلـث     بر اساس حرف اول فاميلشان مـث
بيق ميناميدند، براي هميشه لـعـن و     

 نفرين خواهند کرد.
از صفحه فيسبوکـي اصـغـر      

 کريمي  

 در مرگ يک مهره منفور سياسي  

 ۸ کارگران کارخانه هپکو امروز   
شهريور دست به راهپيمايي در وسط 
ـيـکـه شـعـار         شهر اراک زدند و در حال
ميدادند مشکل مـا حـل نشـه اراک          
قيامت ميشه خيابان ملک در مـرکـز   
شهر را بستند. بخـشـي از دسـتـمـزد           
ـبـل               کارگران هپکو از ديـمـاه سـال ق

 تاکنون پرداخت نشده است. 
هــمــزمــان بــا تــجــمــع کــارگــران         
هپکو، کارگران آذرآب اراک نيز دست 
به تجمع در مقابل سازمان صنعت و 
ـپــس بــطــرف                    مــعــدن زدنــد و سـ
استانداري راهپيـمـايـي کـرده و وارد           
محوطه استانداري شـدنـد. کـارگـران        
آذرآب نيز شش ماه مزد طلب دارند. 
ـيـمـه          کارفرماهاي اين دو کـارخـانـه ب
ـيـز          کارگران به تامين اجتمـاعـي را ن

 ۳۰۰۰ پرداخت نکرده و نـزديـک بـه          
کارگر اين دو مرکز با مشکل تمديـد  
دفترچه هاي خود روبرو هستند و در     
ماههاي گذشته بارها دست به تجمع 
ـيـمـايـي               و راهپيمايي زده انـد. راهـپ
چندماه قبل کارگران هپکو و خانواده 
هاي آنها در مرکز شهر با شعـار زيـر     
بار ستم نميکنيم زنـدگـي انـعـکـاس          
گسترده اي در سطـح کشـور داشـت.        
اين شعار سپس توسط بازنشستگـان  
تکرار شد. شعار امروز آنها، مشکل  
ـيـز    ما حل نشه اراک قيامت ميشه، ن
تکرار شعـار کـارگـران فـوالد اهـواز            
است که چند هفته قبل در اهواز سـر    

 داده شد. 
ــدت              ــر اراک بشـ ــهـ ــاي شـ فضـ
اعتراضي است. کـارگـران کـمـبـايـن           
سازي و ماشين سازي اراک و تـعـداد     
ديگـري از کـارخـانـه هـاي بـزرگ و                 
ـيـز بـا مشـکـالت             کوچک اين شهر ن

مشابهي مواجهند. فضا در اين شهر 
و برخي ديـگـر از شـهـرهـاي اسـتـان              
مرکزي چنان اعتراضي است که وزير 
صنعت و معدن سفر امروز خـود بـه       
 چند شهر استان مرکزي را لغو کرد. 

مقـامـات حـکـومـت بـارهـا بـه               
کارگران اين مراکز قول داده اند که به 
خواست هاي آنها رسيدگي کنند امـا  
براي همه کارگران روشن است که اين 
قول و قرارها پشـيـزي ارزش نـدارد.          
کارگران بـايـد دسـت بـه تـجـمـعـات                 
همزمان و متحدانه بزنند، با حضـور    
خانواده هاي خـود در خـيـابـان هـاي            
شهر راهپيمايي کننـد و حـمـايـت و           
ـنـد.                همبستگي مـردم را جـلـب کـن
فضاي اعتراضي عـمـومـي در اراک        
زمينه حرکت هاي بـزرگ و مـتـحـد           
کارگري را فراهم کرده است. تنها در    
اين صورت است که کارگران مـوفـق     
ـقـوم                ميشوند حـقـوق خـود را از حـل
مفتخوران بيرون بکشند و خـواسـت       
هاي خود را به آنها تحميل کنند. زير 
بار ستم نميکنيم زندگـي و مشـکـل        
ما حل نشه اراک قيـامـت مـيـشـه و          
شعـارهـاي مشـابـهـي کـه قـدرت و                
اتحاد کارگران را نشان بـدهـد تـوجـه       
ــد و                  ــز جــلــب مــيــکــن مــردم را نــي
مفتخوران حاکم را بـه وحشـت مـي          
اندازد. کارگران بايد با قاطـعـيـت در       
ـنـد       مقابل عناصري که سعي مـيـکـن
شعارهاي مذهبي را در تـجـمـعـات           
آنها برجسته کنند و مـيـان کـارگـران       

 تفرقه بيندازند بايستند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ اوت  ۳۰ ، ۱۳۹۶ شهريور  ۸ 

کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به 
 راهپيمايي و تجمع زدند 

 

وزير صنعت و معدن سفر خود به استان 
 مرکزي را ملغي کرد
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اعتراض عليه حکم شالق شاپور 
احسـانـي راد عضـو هـيـات مـديــره               
اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتـراض  
به بازگردانـدن رضـا شـهـابـي عضـو             
هيات مديره سنديکاي واحد به زندان 

روز ديگـر،   ٩٢٨ و محکوميت او به 
اعتراض به احضار علـي نـجـاتـي از         
رهبران سنديکاي نيشکر هفت تپه به 
دادگــاه، اعــتــراض بــه فشــار بــراي             
بــازگــردانــدن مــحــمــود بــهــشــتــي از         
ـفـي       اعضاي هيات مديره کانون صـن
معلمان،  ادامه بازداشت اسمـاعـيـل    
عــبــدي از رهــبــران شــنــاخــتــه شــده           
ــلــمــان و مــحــســن         اعــتــراضــات مــع
عمراني معلم معترض در بـوشـهـر و      
اعتراض عليه تشديد فشارها بر روي 
رهبران کارگري و فعالين اجـتـمـاعـي     
از جمله سرتيترهاي اعتراضات عليه 
امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات اســت.          
خواست مشخـص ايـن کـارزار لـغـو            
ـيـن              تمامي احکام زنـدان بـراي فـعـال
کارگري، معلمان و فعالين اجتماعي 

 است.
ـيـن               کارگران، مـعـلـمـان و فـعـال

ـيـه هـايشـان، بـا                    ـيـان اجتمـاعـي بـا ب
ــامــه هــاي              ــا ن طــومــارهــايشــان، ب
اعتراضي به نهادهاي بين المللي و با 
ــان در                ــراضــي ش ـت ــاي اعـ ــاره شــع
تــجــمــعــات اعــتــراضــي شــان و بــا            
خواستهاي آزادي فوري رضا شهابي، 
اسماعيل عبدي، محسن عـمـرانـي،      
لغو احضار علي نجـاتـي بـه دادگـاه،         
متوقف کردن فشار بر روي مـحـمـود    
بهشتي براي بازگرداندن او بـه زنـدان         
ـتـي             ـي ـيـه امـن اعتراضات خود را عـل
کردن مبارزات اعـالم مـيـدارنـد. از            
جمله در تجمع اعـتـراضـي سـراسـري        
بازنشستگان يکي از شعارهايـي کـه     
داده شـــد خـــواســـت آزادي فـــوري             
اسماعيل عبدي و محسن عـمـرانـي      
دو تن از معلمان زنداني و آزادي همه 
ـيـن در          زندانيان سياسي بود. هـمـچـن
هفته گـذشـتـه سـنـديـکـاي کـارگـران              
ـيـه                 ـيـان ـبـرز طـي دو ب نقاش استان ال

خواستار لـغـو حـکـم شـالق شـاپـور                
احساني راد و آزادي رضـا شـهـابـي             
شد. بـعـالوه جـمـعـي از کـارگـران و                 
معلمان عليه حکم شالق براي شاپـور  
ــه                  ــراض ب ــي راد و در اعــت احســان
بازگرداندن رضا شهابي بيانيه داده و      
به امنيتي کردن مبارزات کـارگـران،     
معلمان و مردم مـعـتـرض اعـتـراض        

 کردند. 
يـــک نـــمـــونـــه مـــهـــم از ايـــن              
اعــتــراضــات، پــيــام هــمــبــســتــگــي        
سنديکاي نيشکر هفت تپه به بيسـت  
و هفتمين کنگره جهـانـي آي يـو اف          
(فدراسيون اتـحـاديـه هـاي کـارگـري            
بخشهاي صـنـايـع کشـاورزي، مـواد          
غذايي، هتلداري، رسـتـوران، تـوزيـع       
مواد غذايي وتنباکو ) است کـه  از         

ـتـامـبـر         ۱ اگوست تـا     ۲۹ تاريخ  سـپ
در شهر ژنو، برگزار ميشـود.    ۲۰۱۷ 

ـپـه در ايـن           سنديکاي نيشکر هفت ت

ـيـت بـراي                 ـق پيام ضـمـن آرزوي مـوف
ـيـل                 ـنـکـه بـدل کنگره آي يـو اف از اي
محدوديت هاي امنيتي تحميل شـده  
بعنوان يک عضو اين اتحاديه امکـان  
شرکت در اين کنگره جهاني را ندارد، 

 ابراز تاسف کرده و مينويسند: 
" از زمان راه اندازي سـنـديـکـاي        
ـپـه، اعضـاي         کارگران نيشکر هفت ت
ـيـن سـنـديـکـا و             هيئت مديره و فعـال
ـپـه هـدف         بسياري از کارگران هفت ت
آزار و اذيت و پيگردهاي قانوني قـرار  
گرفته اند. در هفته هاي اخير شـاهـد      
اقدامات سرکوبگرانه عليه ده ها تـن    
از کارگران نيشکر هفت تپه و تشديـد  
فشار بر سنديکا بوده ايـم. از جـملـه           

نفر کارگر نيشکر هـفـت      ۶۰ بيش از 
تپه در روزهاي اخير به دليل شـرکـت     
ـيـن بـه اتـهـام              در اعتصاب و هـمـچـن
"تحريک کارگران" دادگاهي شده انـد.      
همچنين، شعبه اجراي احکام دادگـاه  

 ۲۴ انقالب انـديـمـشـک، در تـاريـخ               
طي ابالغـيـه اي بـه         ۲۰۱۷ اگوست 

آقاي عـلـي نـجـاتـي، عضـو هـيـات               
مديره سنديکا، از او خـواسـتـه اسـت       

روز خــود را بــراي          ۵ کــه در ظــرف       
اجراي حکم زندان مـعـرفـي کـنـد در            
غيراينصورت بازداشت خواهد شـد.    

 ۶ علي نجاتي با اتهامات واهـي بـه       
ماه حبس محـکـوم شـده اسـت". در             
ادامه اين پيام چنين آمده است:"طبق  
گزارش هاي رسيده، ده ها تـن ديـگـر      
از کارگران نيشکر مـمـکـن اسـت بـه          
زودي به دليل شرکت در اعتصـابـات   
ـيـن                  اخير دادگـاهـي شـونـد. هـمـچـن
ـئـت مـديـره                 اعضاي ديـگـري از هـي
سنديکا به دادگاه احضـار شـده انـد.          
ـيـل پـرداخـت               اين اعتصـابـات بـه دل
نشدن دستـمـزد و مـزايـاي کـارگـران             
شاغل و بازنشستگان نيشکـر هـفـت      
تپه و در اعتراض به روند خصـوصـي   

ـنـد.               ـيـوسـت سازي شرکت بـه وقـوع پ
خصوصي سـازي شـرکـت از جـملـه              
موجب شده است که کارگران امنيـت  
ــلــي خــود را از دســت بــدهــنــد،             شــغ
دستمزدهايشان با تاخير پراخت شود 
و نيروهاي انتظامي در محـيـط کـار      
مستقر گردند.". در اين پيام به وضـع     
بخش هاي ديـگـري کـارگـري اشـاره            
شده و چنين آمده است: "متاسـفـانـه،      
ـيـز               در بخش هـاي ديـگـر کـارگـري ن
شــرايــط مشــابــه اي حــاکــم اســت.            
سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد               
اتوبوسراني تهران و حومه نيـز بـطـور      
دائـم مــورد اذيــت و آزار قــرار مــي              
گيرد. هم اينک، آقاي رضا شـهـابـي،       
عضو هيئت مديره اين سنديـکـا، از     

، در زنـدان      ۲۰۱۷ اگوسـت     ۹ تاريخ 
رجايي شهر در اعتصاب غذا بـه سـر     
مي بـرد.". در خـاتـمـه سـنـديـکـاي                     
ـيـام خـود بـه                  ـپـه در پ نيشکر هفت ت

 در ادامه کمپين عليه امنيتي کردن مبارزات
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کنگره آي يو اف خواستـار مـحـکـوم       
کردن حکومت اسالمي بخاطر نقض 
مستمر حقوق کارگران در ايران شده و 
مينويسد:"ما از نمايندگان منتـخـب     

مين کنگره جهاني آي يو اف    ۲۷ در 
درخواست مي کنيم که نقض مستمر 
حقوق کارگران در ايران و بازداشـت و    
اذيت و آزار کارگران نيشکر هفت تپه 
ـنـد. اقـدامـات فـوري             را محکوم کـن
شما از جمله تصويب يک قطـعـنـامـه     
اضطراري در اين کنگره بسيـار يـاري     
دهنده خواهد بود.از همه شما بسيـار   
ــان آرزوي              ــرايــت ــم و ب ــاســگــزاري ســپ

 موفقيت و پيروزي داريم."
ـلـف         قبال نيز تشکل هـاي مـخـت
کارگري چون اتحـاديـه آزاد کـارگـران         
ايــران، ســنــديــکــاي واحــد، کــمــيــتــه         
پيگيري و کميته هماهنگي و چـهـره       
هاي سرشناس کارگري چـون پـرويـن        
محمدي، محمود صالـحـي، شـاپـور       
احساني راد، جوانـمـيـر مـرادي طـي          
ـيـن     بيانيه هايي احضار و تهديد فعـال
ــلــمــان مــعــتــرض را           کــارگــري و مــع
محکوم و بر احکام وحشيانه شالق و 
زندان اعتراض خـود را اعـالم کـرده            
اند. در اين هفته نيز جعفر عظيم زاده  
رئيس هـيـات مـديـره اتـحـاديـه آزاد              

سـال حـکـم         ٦ کارگران ايران که خود 
ـيـه اعـتـراض          ـيـان زندان دارد طي دو ب
خود را عليه فشار آوردن بر مـحـمـود    
بهشتي براي بازگرداندن او به زندان و   
بازگرداندن رضا شهـابـي بـه زنـدان و           
ــه                  ــن ب ــاســخ گــفــت ــاز زدن از پ ســرب

 خواستهاي برحق او اعالم داشت. 
ـيـز آي تـي         در سطح بين المللي ن
اف، اتحاديه بين المللي ترانسپورت، 

سنديکاي عمده کارگران فـرانسـه،      ٥ 
سِ. اف .د.ت، سِ. ژِ.ت، اونســا،                  
          .ـيـدر و اف اتحاديه سنديکائي سـول
اس. او (فــرهــنــگــيــان) واتــحــاديــه             
کارگران خدمات عمومي کـانـادا بـا        
انتشار بيانيه هايشان خواهـان آزادي    
رضا شهابي عضو سنديکاي شرکـت  

 واحد اتوبوسراني تهران شدند. 
اعـتـراضـات     90در شرايطي که

کارگري، هر روز گسترده تر ميشود و 
نمونه هاي بـارزش تـجـمـع سـراسـري           

مرداد در مقابل  ٣١ بازنشستگان در 
مــجــلــس اســالمــي بــا شــعــار هــاي          
اعتراضي شان عليه فقر، تبعـيـض و     
نابرابري و راهپيمايي کـارگـران گـروه        
ـتـه         صنعتي ملي در اهواز در دو هـف
قبل با شعار توپ، تانک ، فشفشـه و    
شعار کارگران هپکو در اين هفتـه بـا     
شعار مشکل مشکل ما حـل نشـه،       

اراک قيامت ميشه و راهپيمايي آنهـا  
و  کارگران آذر آب اراک در روز هشتم 
شهريور در شهر اراک است، جمهوري 
اسالمي بر فشار ها و تهديداتـش بـر     
ـيـن و رهـبـران کـارگـري و                 روي فعـال
فعالين اجتماعي شـدت داده اسـت.         
کارزار عليه امنيتي کردن مبـارزات،  
ـقـابـل بـا ايـن             يک پاسخ مهم ما در ت
تـعـرضـات و جـلــو بـردن قــدرتـمـنــد                
مبارزاتمان اسـت. بـا تـمـام قـوا بـه                  
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي 
بپيونديم. خواستار لغو فـوري حـکـم         
بربريت شالق براي شاپور احساني راد 
و  قاطعانه خواستار لغو حکم شـالق    
اين شکل شنيع مـجـازات اسـالمـي         
ـيـر آشـکـار بشـريـت اسـت،                 که تـحـق
بشويم. خواستـار آزادي فـوري رضـا           
شهابي، اسماعيل عـبـدي، مـحـسـن        
عمراني، آتنا دائـمـي فـعـال دفـاع از            
حقوق کودک، حقوق زن و عليه اعـدام  
ـيـان سـيـاسـي شـويـم.             و تمامي زندان
احضار علي نجاتي به دادگاه و فشـار  
دائم بر روي کارگران معترض نيشکر 
هفت تپه و فشـار بـراي بـازگـردانـدن            

 محمود بهشتي به زندان شويم. 
ـتـي کـردن                 ـي ـيـه امـن کمپيـن عـل
مبارزات با خـواسـت لـغـو تـمـامـي              
ـتـي صـادر شـده بـراي                  ـي احکـام امـن
ـيـن        فعالين کارگري، معلمان و فـعـال
اجتماعي و آزادي فـوري کـارگـران،            
ـيـان            معلمان زنداني و تـمـامـي زنـدان
سيـاسـي ادامـه دارنـد. صـداي ايـن                 

 کارزار باشيم.
 شهال دانشفر
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وزارت آمــــوزش و پــــرورش              
حکومت اسالمـي اخـيـرا  ضـوابـط            
اســتــخــدام مــعــلــمــان در حــکــومــت        
اسالمي را اعـالم کـرد. مـوارد زيـر              
فقط گوشه هايي از ضـوابـط اعـالم          
شده هستند که قـرار اسـت بـر طـبـق            
آنها انسانهاي شريف اين جـامـعـه از      

 کار در شغل معلمي محروم شوند: 
اخــتــالالت زنــانــگــي و پــريــود،        
ناباروري، موهاي زايد صورت، بلـوغ  
ـقـه جـراحـي           زودرس يا دير رس، سـاب

 رحم، سرطان سينه، ميگرن شديد! 
ـيـش از                   ۱۰ کوتـاهـي يـک پـا ب

 سانتيمتر!  
 ۲۰ کمتر بودن تعداد دندانها از     

 عدد!  
آسيب اعصاب صورت که منجر 

 به " کراهت منظر" شود! 
ـلـب و سـنـگ              جراحي دريـچـه ق

 کليه! 
لهجه غليظ و غير قابل تغييـري  
که مانع تلفظ برخي حـروف فـارسـي        

 شود!  مثل چ، گ، ژ، ق 
 

اينها فقـط بـخـش کـوچـکـي از             
ـقـص           ليست بلندباالي "بيماريـهـا و ن

ــد کــه           ــوســط      عضــوهــا" هســتــن ت
متخـصـصـيـن پـزشـکـي سـاديسـت               

 ۵۰ حکومت اسالمـي در ضـوابـط          
صفحه اي وزارت آمـوزش و پـرورش       

از  امـا  اين حکومت رديف شـده انـد!     
ـنــيــادش بــر انــواع             حـکــومــتـي کــه ب
تبعيضها، تبعيض طبقاتي، جنسي، 
ـيــدتــي و                 ـقـ ـيــاســي، عـ ــژادي، سـ ن

استوار است، از حکومتـي کـه      غيره 
زن بودن نزد آن جرم است، حکومـتـي   
که کودکان افغـانسـتـانـي را بـه جـرم             
اينکه پدرشان متولد کشـور ديـگـري      
است، از داشتن شناسنامه و امـکـان   
تحصيل محروم کرده و دسته جمـعـي   
ـنــد و                     ـيــکـ آنــهــا را مــجــازات مـ
ــدان          شــهــرداريــهــايــش ورود شــهــرون
افغانستاني بـه پـارکـهـا را مـمـنـوع                
ـنـگـونـه      ميکند، انتظاري جز اعالم اي
 ضوابط بيمارگونه فاشيستي نيست.

اين يک فاشيسم عريان اسـت کـه     
اينبار به جاي هيتلر و موسوليـنـي و     

ـيـسـت     تبهکاران فاشيست و ناسيونال
ـيـسـت، از لـجـنـزار حـکـومـت                 قرن ب
ـيـرون         اسالمي در قرن بيست و يـک ب
ـبـش            زده است. در ايران امـا يـک جـن
وسيع و قـدرتـمـنـد بـرابـري طـلـب و                 
آزاديخواه در جريان است که حکومت 
فاشيست اسالمي را ناگزير کرد فـورا  
عقب نشيني کند و دست از پا درازتر 

 به النه هايش برگردد! 
جوانـان و زنـان و مـردم مـدرن،               
پيشـرو، آزاديـخـواه و بـرابـري طـلـب                
جامعه ايران آنچنان قدرتمند و فـوري  
ايـــن ضـــوابـــط فـــاشـــيـــســـتـــي و             
ماليخوليايي را به تمسخر گرفتند که 
سران حـکـومـت اسـالمـي مـجـبـور               
ـتـهـا بـردارنـد.              شدند آنرا فورا از سـاي
طــوري کــه در فــاصــلــه يــک روز از               

 ٠ ۵ صفحه از فايل  ۵ اعالمش فقط 
اي فــاشــيـســتــي در ســايــت           صـفــحــه 

آموزش و پرورش بـاقـي مـانـد! امـا             
ـيـز            سطر به سطر آنچه بـاقـي مـانـده ن
هرکدام به تنهايي سند يک حکـومـت   
فاشيستي و هيئت حاکمه اي به تمـام  

 معني خبيث و جنايتکار است. 
ـيـه ايـن                جنبـش اعـتـراضـي عـل
ضوابط فاشيتسهاي اسالمي آنچنان 
قوي بود که اسفنديار چهاربند رئيـس  

ريزي منـابـع انسـانـي و          "مرکز برنامه 
فناوري اطالعات وزارت آمـوزش و        
پرورش" ناگزير شد با خفـت اعـتـراف       

 کند:
که "تمامـي مـواردي کـه مـورد            

اند، پيش از رسـيـدن    انتقاد قرار گرفته
هاي اجتماعي از سـوي ايـن        به شبکه

معاونت حـذف شـده بـود، از جـملـه              
 هاي زنان."  بخش مربوط به بيماري

که  "قسمت مربوط به زنـان کـال      
 حذف شده است." 

که آن ضـوابـط "اصـالح شـد و                 
ــم از روي ســايــت                    ــش را ه ـن ـتـ   مـ

 برداشتيم."  
که "قد را هـم اصـالح کـرديـم و              
گفتيم متعارف باشد! و ديـگـر عـدد         

 دهيم."   نمي
که "يک مورد ديـگـر هـم شـمـاره          

 چشم بود، آن را هم برداشتيم." 
ـنـــوز کـــافـــي نـــيـــســـت کـــه            هـ

فاشسيتهاي اسالمي لـجـنـي را کـه           
ـنـد دوبـاره قـورت                  استفـراغ  مـيـکـن
دهند. کـل ايـن حـکـومـت بـا هـمـه                  
قوانين اسالمي و فاشيستي اش بايد 
از صحـنـه جـامـعـه جـارو شـود. آن                 
جنبشـي کـه اجـازه نـداد حـکـومـت                
اسالمي حتي يک روز ايـن افـکـار و          
ـتـهـا                ضوابط فاشـيـسـتـي را در سـاي
نگهدارد، ميتوانـد و بـايـد کـل ايـن              
حــکــومــت را هــمــراه بــا قــوانــيــن و             
ــررات و ضــوابــط اســالمــي و                مــق
فاشيستي اش از جامعه ايـران جـارو     
کند و بر روي ويرانه هايش جامعه اي 
سازمان  دهـد کـه جـايـي بـراي يـک               
مشــت مــفــتــخــور عــقــب مــانــده و            
فاشيست که بتوانند خون مردم را در   
شيشه کنند باقي نمـانـد، کـه جـايـي          
بــراي دخــالــت مــذهــب در دولــت و            
آموزش و پـرورش بـاقـي نـمـانـد کـه              
بجاي مجـازات شـهـرونـدانـي کـه از             
ـيـزيـکـي و روحـي رنـج              آسيب هاي ف
ميبرند و به جاي تحقير و مـجـازات       
آنها، بيشترين امکانات را بـراي کـار     
مناسب و يک زندگي انسانـي فـراهـم      
کند. جامعه اي که در قبال تـک تـک        
شهروندانش مسئول است و با از بيـن  
بردن استثمار و مفتخوري يـک قشـر       
اقليت، امـکـان رفـاه و يـک زنـدگـي               
انساني توام با مـنـزلـت و احـتـرام را            

 فراهم کند. 
اعالم ضوابط فاشيستي تـوسـط   
جمهوري اسالمي، واکنـش سـريـع و        
قدرتمند اعتراضـي مـردم و  عـقـب             
نشيني فوري و مفتضحانه حکومـت  
نشانه روشني از اين حقيقت است کـه  
جامعه ايران به کمتـر از سـرنـگـونـي          
حکومت فاشيست اسالمي رضايـت  
نميدهد و با تمام قوا خود را بـراي بـه     

 گور سپردن آن آماده ميکند. 
 

زنده باد آزادي، برابري، حکومت 
 کارگري!

سرنگون باد حکومت فاشيست 
 اسالمي!

 حزب کمونيست کارگري ايران 
اگوست  ۲۶  - ۱۳۹۶ شهريور  ۴ 

 ۲۰۱۷ 

 فاشيسم عريان جمهوري اسالمي!

 اعتراض مردم و عقب نشيني مفتضحانه حکومت!


