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رجب طيب اردوغان نخست وزير      
 ٢١ ( ترکيه روز چهارشنـبـه گـذشـتـه            

در جــلــسـه اي بـا شــرکــت            )  نـوامــبــر 
عـدالـت و     " مقامات حزب اسـالمـي        

از کشـتــار مــردم مــنـاطــق          "  تـوسـعــه  
کردنشين تـوسـط نـيـروهـاي دولـتـي              

امـا ايــن    .  تـرکــيـه عـذرخــواهـي کــرد         
عذرخواهي به دلـيـل حـمـالت اخـيـر              
ارتش ترکيه به مناطق کـردنشـيـن يـا        
به دليـل دسـتـگـيـريـهـاي گسـتـرده و                 
زنداني کردن هزاران نفر از مـردم ايـن           

بلکه به خـاطـر کشـتـار       . مناطق نبود 
فـجـيــع هــزاران نــفـر از زن و مـرد و                    

 تـا    ١٩٣٦ پيروجوان در سالهاي بين    
 يعني در آستـانـه جـنـگ دوم         ١٩٣٩ 

اگـر الزم بـاشـد        " او گفت .  جهاني بود 
از جانب دولت عذرخواهي کنيم، من     

ــرد            ــم ک مــن  . . عــذرخــواهــي خــواه
او در سخنرانـي  ."  عذرخواهي ميکنم 

خــود بــه کشــتــار ســاکــنــيــن شــهــر                
) نام کنوني آن توچلي است" ( درسيم" 

در زمان کمال اتاتورک اشاره کرد و با       
استناد به اسناد دولتي گـفـت کـه در             
حمالت هوايي و زميني به سـاکـنـيـن        

 نـفـر سـاکـنـيـن آن             ١٣٨٠٠ اين شهر  
درسيم يکي از   " او گفت .  کشته شدند 

تراژيک ترين رويدادهاي تاريخ کنوني     
اين فاجعه در انتظار اينـسـت   .  ماست

که زير نورافکن قرار گيرد و جسورانه     

او در عيـن حـال     ."  زير سوال برده شود 
گفت حزبي که پشت اين فاجـعـه قـرار       
دارد حزب عدالت و تـوسـعـه نـيـسـت             

سـي  ( بلکه حزب جمهوري خواه مردم  
است که بايـد بـا ايـن رويـداد           )  اچ پي 

 "مواجه شود
 

ايــنــکــه شــمــار کشــتــه شــدگــان            
منطقه درسيم چـنـد هـزار نـفـر بـوده                 
است دقيقا معلوم نيست و بـرخـي از        
مـفـسـريــن شـمــار کشـتـه شـدگـان را                 

.  هزار نفر ذکر ميکنـنـد  ١٤ بيشتر از  
در اين حمالت مناطق مسکـونـي بـا        
انواع بمبـهـا و از جـملـه بـمـب هـاي                    
سمي بمباران شد و نيروي زميني نيـز   

. مردم را بيرحمانه به گلـوـلـه بسـتـنـد           
 هزار نفـر  ١٤ عالوه بر کشتار بيش از   

 عذرخواهي اردوغان     
 ! به دليل کشتار مردم کرد   

 کاظم نيکخواه          

  
با شروع انقالب در مصـر دول          
غـرب و آمــريـکــا از سـيــاسـتــهــاي              
ــقــالب              ــراي ســرکــوب ان مــبــارک ب

ــد      در اجــراي ايــن       .  حــمــايــت کــردن
سياست با سـد مـحـکـم مـبـارزات              
ــد و عــقــب                   مــردم مــواجــه شــدن

هنگاميکه متوجه عمـق   .  نشستند
و ابعاد نارضايتي مردم شدند و بـه         
اين نتيجه رسيدند کـه نـمـيـتـوانـنـد              
آنرا شکست بدهنـد راه چـاره را در             
ايـن ديــدنــد کــه انــقــالب را مــهــار              

براي مهار انقالب مـديـريـت      .  کنند
اين بحران سـيـاسـي را بـا اتـکـا بـه                  
هدايت ارتش و نيروهاي نظامي بـه         

 . پيش بردند
 

با توجه به نفوذي کـه آمـريـکـا            
در ارتـش مصـر داشـت ايـن ارگـان               

سرکوبگر و ستون اصلي حفظ نظـام   
سرمايه داري در مصر را مـتـقـاعـد         
کردند که نبايد در اين مرحله هـدف     

. خود را حفظ مبارک تعـريـف کـنـد         
بر اين اساس ارتش خـود را حـامـي          
انقالب و مـايـل بـه رفـتـن مـبـارک                 

ســيــاســت  ايــن    اجــراي    .  نشــان داد   
باعث ايجـاد تـوهـمـاتـي در مـيـان                

ــد            ــا  .  اقشـــاري از مـــردم شـ گـــويـ

 انقالب مصر و چالشهاي پيش رو     
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 

 گزارش تصويري از     
 مراسم بيستمين سالگرد تشکيل حزب      

بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه               
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران، حـدود               

 نفر از کارگران فضاي سبز شـهـر   ۱۰۰ 
سـنـنـدج در اعـتـراض بـه اخـراج سـه                   

 ۱۰ ماهه خود در هر سال، از ساعـت      
صبح تا نزديک ظهر روز يکشـنـبـه در       
مقابل دفتر فضاي سبز ايـن شـهـر در             
خــيــابــان ديــدگــاه دســت بــه تــجــمــع              

 .اعتراضي زدند
 

بنا بر اين گزارش در ادامه اين تـجـمـع     
مسئولين فضاي سبـز شـهـر سـنـنـدج            
براي پاسخگويي بـه کـارگـران نـاچـار              

شدند با شـهـرداري مـرکـزي سـنـنـدج               
مـوضـوع را در مـيـان بـگـذارنـد کــه                  
نهايتـا قـرار شـد روز دوشـنـبـه بـراي                   
رسيـدگـي بـه خـواسـتـهـاي کـارگـران،                
شــهــردار مــرکــزي ســنــنــدج بــا آنــان              

 .مالقات حضوري داشته باشد
 

الزم به يادآوري است در اين تـجـمـع ،            
 فضـاي سـبـز شـهـر            ٣ کارگران ناحيه    

سنندج شرکت داشتند و قـرار بـر ايـن           
شــد کــه روز دوشــنــبــه کــارگــران دو               
منطقه ديگر نيز در مقابل شـهـرداري       

 کارگران فضاي سبز شهر سنندج     
 دست به تجمع اعتراضي زدند      

 ۳ صفحه  ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 
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  ۱ از صفحه  

ساکنين درسيم و روستـاهـاي اطـراف         
 هزار نفر نيز به تبعيـد  ١٢ آن، بيش از  

و کوچ اجباري کشـيـده شـدنـد و ايـن                
منطقه عمال به منطقه اي مخروبـه و      

 .  خالي از سکنه تبديل شد
 

 چرا عذرخواهي؟ چرا امروز؟             
 

 ٧٠ اين که امروز بعد از بيش از         
سال از اين فاجعه، يکـي از بـاالتـريـن           
مقامات دولت ترکيه باالخره به قـتـل      
عام مـردم کـرد در مـنـطـقـه درسـيـم                  
اعتـراف مـيـکـنـد، روشـن اسـت کـه                 
نميتواند زندگي هايي کـه بـيـرحـمـانـه          
نــابــود شــد را بــازگــردانــد و درد و                  

امـا  .  مشقت مـردم را کـاهـش دهـد            
براي جنبش ضد ستمگري و تبعـيـض    

. در کردستان يک رويـداد مـهـم اسـت            
تاکنون دولت ترکيه رسما اين کشـتـار    
و جنايات مشابه را قبول نکرده و يـا         
مسبب آنرا خود کردها معرفـي کـرده      

اين اولين بار است که يک مقـام  . است
بلند پايه دولتي از اين فـاجـعـه سـخـن         
مـيــگـويــد و بــه ابـعــاد فــجــيـع آن و                   
استفاده از گاز هاي سمي و تبـعـيـد و          
دســتــگــيــريــهــاي گســتــرده اعــتــراف         

اين اعتراف در مـبـارزه حـق        . ميکند
طلبانه مردم مناطق کردنشـيـن بـراي        
خالصـي از تـبـعـيـض و سـتـم مـلـي                    
بسيار مهم است زيرا ميتوانـد عـلـيـه         
خود ستمگران و دولت کنـونـي بـکـار         

اما اينکه چرا اردوغـان    ..  گرفته شود 
به ايـن اعـتـراف تـن مـيـدهـد داليـل                   

اسـاس مسـالـه طـبـعـا           .  ديگري دارد  
اما او در     .  فشار افکار عمومي است 

واقع ميخواهد با اين اعتراف اوال راه     
ورود ترکيه به اتحاديه اروپا را همـوار      
کند، و از سوي ديگر همـانـگـونـه کـه            
مستقيما اشاره ميکنـد، مـيـخـواهـد          
فشــار افـــکـــار عــمـــومـــي را روي                
اپوزيسيون اصلي حکومـتـش يـعـنـي          

بـگـذارد و     "  حزب جمهوريخواه مردم " 
مانع قدرت گيـري آن در انـتـخـابـات              

اين کشـتـارهـا در زمـانـي            .  آتي شود 
صورت گرفت که حـزب مـلـي گـراي              

ــخــواه مــردم      "  و شــخــص     "  جــمــهــوري
مصطفي آتـاتـورک در قـدرت بـود و               

مستقيـمـا   " صبيحه گوکچن"دختر او  
بعنوان خلبان در بمبارانـهـاي درسـيـم           
شــرکــت داشــت و اکــنــون يــکــي از                
فرودگاههاي بين المللي تـرکـيـه بـنـام          

رهبر کنوني ايـن حـزب بـنـام         .  اوست  
خود مـتـولـد      "  کمال کيليچدار اوغلو" 

ــم اســت           ــه درســي ــطــق ــع    .  مــن در واق
مـحـاســبـاتــي از ايـن نــوع اســت کــه                
اردوغـان را بــه اعــتــراف بــه کشــتــار             

کشانده است و در عين حـال    "  درسيم" 
از اين طريق ميخواهد گريبان خـود و     
حـزب اســالمــيــش را از ايــن تــاريــخ              

اما در همـان زمـان کـه        .  خالص کند 
اردوغان کشتار درسيم را يک فـاجـعـه       
ميـنـامـد، دولـت او مـردم مـنـاطـق                 
ــر فشــار حــمــالت                کــردنشــيــن را زي
مختلف و محدوديتهاي متعدد قـرار       
داده و هزاران نفر از مردم کرد تنها بـه   
دليل سخن گفتن يا نـوشـتـن بـه زبـان             
کـردي يـا بــه جـرم زنــدگـي کـردن در                  
مــنــاطــق مــعــيــنــي در زنــدان بســر              

در مـاهـهـاي اخـيـر ارتـش             .  ميـبـرنـد   
ترکيه به بهانه حـملـه بـه تـروريسـم و                

ــريــکــهــاي           ، " پ ک ک     " ســرکــوب چ
مناطق وسيعي از کردستان ترکيـه را        
بمباران کرد و يا مورد حمله زمـيـنـي          
قرار داد و جنايات زيادي را مرتـکـب       
شد و تلفات سنگيني بـه مـردم غـيـر          

اردوغان ايـنـهـا را        .  نظامي وارد آورد 
که بدست خـود او و دولـتـش انـجـام                 
شده جنايت نميخواند زيرا بـهـانـه اش        

همان بهانه اي کـه در      .  تروريسم است 
تـا  "  درسـيـم  " برابر کشتار دهه سي در     

و ايـن هـمـان        .  کنون مـطـرح مـيـشـد         
بهانه اي است که در مورد کشتار يک       
ميـلـيـون و نـيـم نـفـر از ارمـنـيـان و                       

بـکـار بـرده      ١٩١٥ آسوريـان در سـال         
تـاکـنـون نـه اردوغـان و نـه               .  ميشـود 

و نـه  " عدالت و توسعه"حزب اسالمي  

کسي از مقامات ترکيه مسـئـولـيـت           
اين کشتارها و قتل عامهـاي فـجـيـع            
ــدســـت                      ــه بـ ــري را کـ ــخ بشـ ــاريـ تـ
ناسيوناليستهاي تـرک و دولـت هـاي            
وقت ترکيه انجام شده، نپذيرفته اسـت   

بـلـکــه   .  و عـذرخـواهــي نـکــرده اسـت          
ميگويند ارمنيان و آسوريان به دليـل     
ــه                    ــه ب حــمــايــت از روســيــه در حــمل
حکومت عثماني در اوايل جنگ اول      
جهاني کشتار شدند و مسـتـوجـب آن          

به همين سـادگـي جـنـايـت و            .   بودند
قـتـل عـام بـيـش از يـک مـيـلـيـون و                       
پـانصـد هـزار نـفـر از مـردم، تـوسـط                   
ناسيوناليستها و اسالمي ها تـوجـيـه        

و الزم به ذکـر اسـت کـه در            .  ميشود
کشتار مردم ارمني و آسوري، گـفـتـه         
ميشود که ناسيونالسيتهاي کرد نـيـز       
دست داشتـه انـد و در مـنـاطـق زيـر                  
نفوذ خود به پاکسازي قـومـي دسـت           

 . زده اند
 

 مذهب و ناسيوناليسم            
 

نـفـس يـادآوري ايــن تـاريــخ پــراز             
جنگ و خون و درد و مشـقـت، سـنـد          
محکوميت همه دولتها و جنبشها و     
احزاب ناسيونالـيـسـت و مـذهـبـي و              

مـذهـب و     .  مدافع سرمايه داري است 
ناسيوناليسم از هر نوع و مـربـوط بـه         
هر ملت و منطقه اي، جـنـبـشـهـايـي              
هستند که پايه و اساس آنها بر تفـرقـه     

تـــاريـــخ .  مـــيـــان مـــردم قـــرار دارد          
سازيهاي غير واقعي، تقديس ملت و       
قوم خودي، و نفرت و تـحـقـيـر مـردم             
ديگر اساس و تعريف ناسـيـونـالـيـسـم          

مذهب نيـز دقـيـقـا بـه هـمـيـن               .  است
سياق مردم را به دستجات مختلف و     
متضاد تقسيم ميکند و اعـتـقـادات          
خـرافــي يــکــي را بــر ديــگــران ارجــح              
ميشمارد و توده هاي مـحـروم مـردم          
را به اميدها و داليـل واهـي بـه جـان              

اين تنهـا راه سـر کـار          .  هم مي اندازد  
ماندن و قدرت گيري يک اقليت مفت     
خور در مقاطع مختـلـف تـاريـخـي و             
سلطه سـتـمـگـران و چـپـاولـگـران بـي                 

 . خاصيت بر اکثريت مردم بوده است
طي يکي دوقـرن اخـيـر تـاکـنـون              
تاريخ بشر پر است از فجايعي بسـيـار      
دردنـــاک و فـــرامـــوش نشـــدنـــي از              
فجايعي که ناسيوناليستها دسـت در        
دست مذاهب گوناگون بـه سـر مـردم            

با اعمال سـتـم و تـبـعـيـض           .  آورده اند 
ملي و قـومـي بـخـشـهـايـي از مـردم                 
نظير مردم کرد را از زنـدگـي انسـانـي          
ــر                  ــدگــي را ب ــد، زن مــحــروم کــرده ان
بخشهاي مختلف مردم به بهانه هـاي        

بـيـرحـمـانـه      .  مختلف سيـاه کـرده انـد        
. تـجـاوز کـرده انـد        .  کشتار کـرده انـد     

کودکان را کشتـار  .  بيخانمان کرده اند 
کرده اند و يا به بردگي کشانـده انـد و          

مرور تاريخ تـاکـنـونـي بشـر          . الي آخر 
و .  براستي دردنـاک و شـرم آور اسـت             

اگر کسي بايد عذرخواهي کند، هـمـه      
سران جنبشهاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي و              
مـذهــبــي هســتــنـد کــه هــمــه جــا در               
خدمت طبقات دارا و مفت خور بوده       

. بايد از اين تـاريـخ درس گـرفـت          . اند
دوره اين دو جنبش کـثـيـف اسـاسـا و           

اينها دسـت و    .  تاريخا تمام شده است   
پا ميزنند و همـانـگـونـه کـه طـي دو                 
دهه گذشته شاهد تروريسـم اسـالمـي         
ــتــوانــنــد جــنــايــت                 بــوده ايــم، اگــر ب

زيرا راه ديـگـري بـراي بـقـا              .  ميکنند
مذهب و نـاسـيـونـالـيـسـم دو            .  ندارند

.  جنبش متفاوت با تاريخ متفـاوتـنـد        
منشاء مذهب به عهد بـرده داري بـر          
ميگردد و تاريخ ناسيوناليسم به چند    
صد سال اخير و عروج سرمـايـه داري         

اولـي يـعـنـي مـذهـب           .  مربوط اسـت   
قبال عمرش تمام شده و دومي اکنـون     

. در دوره اخير به ته خط رسيـده اسـت       
اما هردوي اينها به طور مصـنـوعـي            
و به کمک اقليت حـاکـم سـرمـايـه دار              

ــرا .  ســرپــا نــگــهــداشــتــه شــده انــد           زي
ابزارهاي تحـمـيـق    .  ابزارهاي تفرقه اند 

و بطور واقـعـي جـز بـا تـفـرقـه و                .  اند
تحميق هيچگاه يک اقليت نمـيـتـوانـد       

. بـر اکـثـريـت مـردم حـکـومـت کـنـد                  
مساله اينست که دوره کـنـونـي دوره           
ــبــاطــات و                      ــم و آگــاهــي و ارت عــل
تکنولوژي است و عصر هـردوي ايـن          

. دو جنبش تاريـخـا بسـر آمـده اسـت             
اين حقيقت را بايد ديد و تـالش کـرد             
که مردم را هرچه وسيع تر به آن واقف       
کرد تا بشريت هرچه زودتر از اين رنـج   
و عذاب تاريخي که هـر صـفـحـه اش             
نمونـه هـاي بسـيـاري نـظـيـر کشـتـار                  
دهــهــا هــزار نــفــر از مــردم کــرد در                 

و يا کشتار ميليونـي  " درسيم"منطقه  
اسوريها و ارمنيان را در خـود دارد،            

ــنــکــه          .  خــالص شــود     ــل اي ــي ــک دل ي
اردوغان امروز از مردم کرد مـعـذرت       
خواهي مـيـکـنـد، هـمـيـن شـرايـط و                 
آگـاهــي عــمــومــي بــه مــاهــيــت ايــن            
جنـبـشـهـاي کـثـيـف و فشـار افـکـار                   

اين فشـار را مـيـتـوان         . عمومي است 
به همه ارتجاع جـهـانـي صـد چـنـدان                

 .*کرد

 ... عذرخواهي اردوغان                
 

 

 

روز پنجشنبه چهـارم آذر مـاه          
سـاسـان   " يـک کـارگـر مـرزي بـنـام               

بر اثر تير اندازي مـامـوران     " فرخي
. رژيـم جـان خـود را از دسـت داد                

خـالـد   " عمـوي سـاسـان نـيـز بـنـام                
 .فرخي بشدت زخمي شد

 
ساسان فرخي فرزند محمود   

سوما و برا "اهل روستاي ساکا  
از منطقه سلماس و    " دوست

اروميه به هنگام بازگشت به    
محل سکونت خود مورد اثابت 
گلوله نيروهاي سرکوبگر و  
آدمکش جمهوري اسالمي قرار  

.* گرفت و بالفاصله جان باخت   

 تيراندازي ماموران رژيم                      
 بسوي کارگران مرزي                 

 
 



 
599شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 و   مـوضـعــگـيــري نــيـروهــاي مســلـح          
که انقالب سـريـعـتـر     ، باعث شد  ارتش

از آنچه تصور ميشد بتواند مبارک را       
ــد             ــن ــط ک ــدرت ســاق ــر چــه     .  از ق اگ

واقعيتي در اين ارزيابـي هسـت، امـا           
ناروشني ها و همين موضوع بـاعـث         
ايجاد توهم دردناکـي عـلـيـه انـقـالب            

بخشي از فعالـيـن و مـردم        . مردم شد 
ملت : " مصر به اين نتيجه رسيدند که 

هـم داده و      دسـت    و ارتـش دسـت بـه           
يکجا در برابر رژيم مـبـارک ايسـتـاده            

 درمـيـان     به همين دلـيـل  ارتـش         " اند
 قابل تـحـمـل و         مصرمردم  از  بخشي  

در ايـن فضـاي       .  بعضـا مـعـتـبـر شـد          
انقالبي که مردم در اوج قـدرت خـود           
بسر ميبردند، توهم خطرناکي ايـجـاد       

در اين فضاي وهـم آلـود بـود          .  گرديد
که ارتش قدرت را بعد از مـبـارک در          

مــردم انــقــالب کــرده      .  دســت گــرفــت   
ديکتاتور را انداختنـد امـا قـدرت را            

دســتــگــاه ديــکــتــاتــوري     .  نــگــرفــتــنــد 
همچنـان قـدرت را در دسـتـان خـود                 

 . نگهداشت
 
متـشـکـل    "  شوراي عالي نظامي" 

پـس از بـدسـت        از فرماندهـان ارتـش        
گرفتن قدرت، اعالم کرد که بـيـش از           

. ماه در قـدرت نـخـواهـد مـانـد            شش  
 اما پس از گذشت نـزديـک بـه ده مـاه            

فـرمـانـدهـان      ازسرنگوني مبارک،  پس  
قـدرت را در      نظامي مصر نـه تـنـهـا           

دستان خود حفظ کرده بلـکـه قـدم بـه            
قدم در راستـاي تـحـکـيـم مـوقـعـيـت                

 . ارتش گام برداشتند
 

در ايـن مــدت مـردم بــه تـجـربــه               
تـعـدادي   مبارک و رفتن  بجز  ديدند که 

اي وزيران او، تغييرقابل مـالحـظـه         از  
ــداده اســت             ــگــار  .  در کشــور رخ ن ان

گويـا انـقـالب      .  انقالبي رخ نداده است 
مردم قرار بود موقعيت نظـامـيـان را          

 ؟.!در قدرت تحکيم کند
 

واقعـيـت ايـن بـود کـه بـا رفـتـن                   

تغيير چـنـدانـي    ساختار قدرت  مبارک  
و ارتــش و     حــاکــمــان مصـر،       .  نـکــرد 

نيروهاي مسـلـح و ديـگـر نـيـروهـاي                
بـا  امنيتي و زندان و دادگاه و قوانيـن      

 قـبـلـي   همان ذهنيت و طرز تفکررژيم     
نيروهاي .   به مقابله پرداختندبا مردم 
 و پليس که در جريان انـقـالب     امنيتي

مــنــتــظــر تــعــرض مــردم و در هــم                 
شکسـتـن کـل دم و دسـتـگـاه دولـت                  
بودند، بعد از مدت کوتاهي به هـمـان    

. روشهاي دوران مبارک رجعت کردنـد      
تفـاوتـي   معترض مردم  با   شانبرخورد

دوران دسـتـگـاه امـنـيـتـي            ماهوي با    
 تحـول  انگار.  نداشتمبارک حاکميت  

 جامعه رخ نداده است کـه    عمده اي در  
. را دچار تغـيـيـر کـنـد       عملکرد پليس  

در آخرين درگيري مردم بـا نـيـروهـاي           
مسلـح در مـيـدان الـتـحـريـر در روز                  

 نوامـبـريـکـي از نـيـروهـاي            ٢٠ شنبه  
مسلح که رو به مردم معترض شليـک    
ميکرد، ايـن چـنـيـن مـورد تشـويـق                 
: همکار بـغـل دسـتـيـش قـرار گـرفـت               

دستت درد نکند درست بـه چشـم او        " 
کــار آن يـکـي تـمــام          .  شـلـيـک کـرديـد       

اين گفتگو بوسليه خبرنگـاران  ."  است
 . ضبط و منتشر شد

عالوه بر اين جالـب اسـت کـه بـه              
او پـــرونـــده مـــبـــارک ودســـتـــيـــاران            

 غيـر نـظـامـي رسـيـدگـي              هايدادگاه
غيرنظاميان معتـرض  اما  د،  ننمي ک 

 دردادگــاهـهــاي    مـثــل دوران مـبــارک      
در !  .نظـامـي مـحـاکـمـه مـي شـونـد               

چنين شرايطي است که جوانـان فـعـال          
در انقالب و وبالگنويسان به چـنـديـن          
سال زندان محکوم ميشوند و قاتليـن      
مردم و شليک کنندگان بسـوي مـردم         

... و جنايتکاران و شـکـنـجـه گـران و           
. را انجام ميدهنـد "  وظايفشان" راحت  
 محمد حسين طنـطـاوي رئـيـس        ژنرال

 وقتي به عـنـوان     شوراي عالي نظامي 
شاهد در دادگـاه مـحـاکـمـه مـبـارک                

را بـه قـتـل        حاضر ميشود حـتـي  او          
ميکند و طبعا    متهم ن  گانتظاهرکنند

در مــورد ســي و ســه سـال جــنــايــت                

 .مبارک هم حرف زيادي زده نميشود
. 

به منظور تکميل نفوذ ارتـش در       
 مصـوب    سـنـد  ساختار قدرت مصـر       

 اصول تعيـيـن کـنـنـده          ارتش مبني بر  
وثـيـقـة الـمـبـادئ         " قانون اساسـي يـا     

در قرار است   .  ابالغ شد  "الدستورية
 قـانـون اسـاسـي         اين سـنـد    چهارچوب  

 شـوراي تـدويـن        بـوسـيلـه   آينده مصـر     
 تـکـمـيـل و بـراي           قانون اساسي جديد  

تصويب به پـارلـمـان آتـي ايـن کشـور               
 . تسليم شود

ايــن سـنـد قـيـد شــده            ۹   بـنـد    در
رسيدگي به مسايل مرتبط بـه  : " است

نيروهاي مسلح و بـررسـي مـوضـوع            
بودجه آن تنها و تنها مسئوليت خـود   
ارتش اسـت، و در بـودجـه عـمـومـي                
دولت، تنها رقم اجمالي بودجه ارتـش     

هـمـچـنـيـن هـرقـانـونـي کـه               .  ذکرشود
درمورد ارتش صادرمي شـود، بـايـد          

ايـن  .  قبال به توافق ارتش رسيده باشد   
سند همچنين با صراحت اعالم کـرده        

 تــن ازاعضــاي     ۲۰  تــنــهــا      اسـت کــه   
شوراي تدوين قانون اساسي از مـيـان         

پارلمـان انـتـخـاب مـي شـونـد              اعضا  
 تـن ديـگـر را شـوراي نـظـامــي                 ۸۰ و

" . پارلمان تعـيـيـن مـي کـنـد            از خارج
اين موارد باال تنها نـمـونـه هـايـي از              
تـالش ارتــش بـه مــنــظــور تــحــکــيــم             
حاکميت نظاميان در اين کشور بـعـد          

 . از انقالب است
براي درک دقيقتر نـقـش ارتـش و           
نظاميان در مصر نگاه مختصري بـه         
تاريخ تحوالت مصر و نـقـش ارتـش             
اين کشور گوياي تجارب گرانـبـهـايـي       

 .است
 نگاهي به تاريخ           

 و نقش نظاميان در مصر               
نـظـامــيـان مصـر تــحـت عـنــوان              

بـه فـرمـانـدهـي        "  جنبش افسران آزاد  " 
مــحــمــد نــجــيــب و رهــبــري جــمــال               

 مـيـالدي     ۱۹۵۲ عبدالناصر در سال  
تشکل افسران آزاد   .  به قدرت رسيدند 

در ارتــش مصــرمــلــک فــاروق را بــا              
کودتا ساقط و پسرش را بـه جـاي او             

اين تحول فقط يک سـال طـول       .  نشاند
کشيد و بـعـد از يـک سـال جـمـهـوري                  
مصر اعالم موجوديت کـرد و ژنـرال            
محمد نجيب رئـيـس جـمـهـور مصـر             

اما طـولـي نـکـشـيـد کـه اولـيـن                . شد
) مــحـمــد نـجــيــب     ( رئـيــس جــمــهـور       

استعفـا کـرد و جـمـال عـبـدالـنـاصـر                   
مسـئلـه   .  رئيـس جـمـهـور مصـر شـد            

مــحــوري ايــن دوره خــالــصــي از                   
استعمار انگليس و ملي کردن کـانـال        

ناصر کانال سوئز را مـلـي       .  سوئز بود 
در جـهـان دو قـطـبـي آن              .  اعالم کـرد  

دوره جمال عبدالناصر خـود را رهـبـر         
سوسياليسم عربي معرفي ميـکـرد و        

ــزديــک شــد               ايــن .  بــه قــطــب شــرق ن
تحوالت با افق ناسيوناليسم عربـي و      
شـعــار اســتـقــالل خــواهـي و عــدالــت             
اجتماعي بـه رهـبـري نـاصـر هـدايـت               

 . ميشد
 

در بلوک غرب برخالف انـگـلـيـس      
که دوران قدر قدرتـيـش رو بـه اتـمـام                
بود، آمريکا دوران قدرتگيري خود را    
در جهان طي و با تمام توان اسـرائـيـل       

ايـن  .  را در خاورميانه تقويت ميکـرد     
رويکرد آمريکا براي تـثـبـيـت قـدرت            
خود در منطقه راهي بـجـز شـکـسـت             
ناسيوناليسم عـرب بـويـژه دولـتـهـاي             

. طرفدارشرق در اين منـطـقـه نـداشـت         
جمال عبدالناصر برجسته ترين رهـبـر       
ناسيوناليسم عرب و ريـئـس جـمـهـور         

او رهـبـري     .  مصر طرفـدار شـرق بـود        
جنگ اعراب عـلـيـه اسـرائـيـل را بـه                 

آمـريـکـا بـوسـيلـه         .   دست گرفته بـود   
اسرائـيـل بـايـد او را سـر جـاي خـود                    

 . مينشاند
کمکهاي بي دريغ آمريکا و بقـيـه     
متحدينش به اسرائيل پيروزي سـريـع        

را بـه دنـبـال        ۱۹۶۷ اسرائيل در سـال     
در اين جـنـگ کـه بـه جـنـگ              .  داشت

اعراب و اسرائيل مشهور شـد نـاصـر         
را مــثــل بــقــيــه حــاکــمــان عــرب بــا               

از ايـن    .  شکست سختي مـواجـه کـرد      
تاريخ نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب بـا يـک                   

. شکست و تحقير تاريخي روبـرو شـد     
شکست ناصر در عين حال شـکـسـت        
بلوک شرق در مقابل غـرب در شـمـال         

جـمـال   .  آفريقا و خاورمـيـانـه هـم بـود          
عبدالناصر بعد از اين شکست اعـالم        
کـرد کـه از هـمــه مـنــاصــب رســمــي                
دولتي استعفا ميدهد و در سـيـاسـت           

اما بـه دلـيـل      .  نميخواهد دخالت کند 
محبوبيتي که در جامعه مصـر و در        
جنبش ناسيوناليستي عرب داشت به      
مدت سه سـال تـا پـايـان عـمـر خـود                   

. همچنان رئيس جمهـور بـاقـي مـانـد          
بعد از مرگ او معاونش انور سـادات       

 . رئيس جمهور شد
اما سادات برخـالف نـاصـر و بـا            
تجربه شکست دوستي ناصر با بـلـوک      

او به عـنـوان     .  شرق به غرب روي آورد 
رئيس جمـهـور پـرو غـرب مصـر، بـا                

در .  اسـرائـيـل قـرار داد صـلـح بسـت               
همين مراسم قرار داد صـلـح بـود کـه            
يک نفر به اسم خـالـد اسـالمـبـولـي از               
جريانات اسـالمـي مصـر او را تـرور              

بعد از شکست نـاسـيـونـالـيـسـم          .  کرد
عرب به رهبري ناصر و قـدر قـدرتـي             

اسرائيل در منطقه جريانات نـاراضـي       
. عرب به جنبش اسالمي پنـاه بـردنـد        

اين ترور باعث شد کـه از يـک طـرف               
تروريست مزبور به عـنـوان قـهـرمـان            
اسالميها راه و روش مـبـارز در دور             
آتي را نشـان دهـد و از طـرف ديـگـر                 
زمينه رشد جريانات اسالمي را بيش       

 . از پيش فراهم کرد
بعـد از سـادات حسـنـي مـبـارک               
معاون او به رياست جمهوري رسيد و       
استراتژي دوستي با آمريکـا و صـلـح          

امـا مـبـارک      .  با اسرائيل را ادامه داد   
فقط با سرکوب بيرحمانه مخالفينش     
ميتوانست بر مسـنـد قـدرت تـکـيـه              

از آن زمان تا مقطع سـرنـگـونـي     .  بزند
مبارک سرکوب خونين کمونيستها و      
سکوالرهـا و آزاديـخـواهـان مصـر و              
مهار اسالميهـا بـه عـنـوان دو پـايـه                
سياست داخلي نظامـيـان بـه رهـبـري            

حکومـت  .  مبارک به اجرا گذاشته شد  
و قوانين دوران مبارک در عـيـن حـال          
متکي بـر نـاسـيـونـالـيـسـم عـربـي و                   

 . شريعت اسالمي بود
به همين دليـل مـيـدان فـعـالـيـت              
براي جريانات اسالمي تا حد دخـالـت      
محدود و کـنـتـرل شـده  در دولـت و                  
حاکميت بـه رهـبـري نـاسـيـونـالـيـسـم                

امـا هـيـچ فضـايـي          .  عربي مهيا بـود   
بـراي رشــد جــريــانـات کــمــونــيــســت،           

اين تاريـخ  .  سکوالر و چپ مهيا نبود  
مهـر خـود را بـر تـحـوالت بـعـدي و                    

 . امروز مصر زده است
بعد از سرنگوني مبارک يک بـار         

ديـگــر فضــاي بــاز ســيـاســي مــيــدان             
ناسيونالـيـسـم    ( رقابت اين سه جنبش     

را در   )  عربي، اسالميسم و کمونيسم   
عرصه سياسـت و حـاکـمـيـت کشـور               

اين جنبشها بـا وزن    .  مهيا کرده است  
و تـاثـيـر گـذاري خـود اکـنـون تـالش                  
ميکنند که مهر خود را بر رونـدهـاي       

 . آتي انقالب و جامعه مصر بزنند
 

اخوان المسلمـيـن کـه از هشـتـاد             
سال قبل تا کنون به عـنـوان سـازمـان           
متشکل اسالميها سـابـقـه فـعـالـيـت             
دارد ابتدا نتوانست در انقـالب مـردم         

زيـرا  .  مصر نقش برجسته اي ايفا کند   
دوران جديد ميدان مبارزه نسل جـوان      
و جنبشهاي مدرن از جـملـه جـنـبـش             

نســلــي بــا افــقــهــا و          .  کــارگــري بــود   
امـکــانــات رســانــه ايــي امـروزي کــه            
فضاي ميدان التحرير و تمـام عـرصـه          
هاي مبارزه عليـه مـبـارک را اشـغـال              

سازمانهاي چپ و سکـوالر  .  کرده بود 
ــيــز                    ــقــه مصــر ن ــا ســاب ــمــي و ب قــدي

 ... انقالب مصر و چالشها                

  

 ۴ صفحه 
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 ۳ از صفحه  

نتوانستند به عنوان نيـروي شـنـاخـتـه         
شده و معتبر فضـاي سـيـاسـي دوران             

بـا ايـن حـال        .  انقالب را هدايت کننـد    
يک تفاوت اساسي بين اين دو جـريـان         

چـپـهـا و      .  اپـوزيسـيـون وجـود داشـت         
ــان    " ســکــوالرهــا بــا         " انــقــالب جــوان

هماهنگ شدند و از فضاي بـاز دوران     
انــقــالب اســتــفــاده کــرده و نــفــوذ و               
گســتــرش ســازمــانــي خــود را آغــاز            

اتـحــاديــه هــاي کــارگـري بــه          .  کـردنــد 
سازماندهي خـود عـمـق و گسـتـرش             

جريانات چپ نـفـسـي      .  بيشتري دادند 
کشيده و بحـث دخـالـت در سـاخـتـار               
سياسي آينده جامعه و ساختـن آيـنـده        
کشور روي ميز آنها قرار گرفته اسـت       

بـا  .  و اين روند هـمـچـنـان ادامـه دارد          
اين وجود جريانات اسالمي بـه دلـيـل       
قدمت و سنت و تـجـربـه فـعـالـيـت و               
امکانات مالي زيـاد و کـمـک ديـگـر              
کشورهاي عـربـي و اسـالمـي از يـک               
طرف و بـه دلـيـل امـکـان سـازش بـا                  
ناسيوناليسم عرب و هماهنـگ شـدن        
با نـظـامـيـان حـاکـم و دول غـرب از                    
طرف ديگر هنوز شانس بـيـشـتـري از         
بقيه جريانات سياسي اپـوزيسـيـون را         

اما چپ با ادامه انقالب بـيـش   .  دارند
از پيش توان و شانس بيـشـتـري بـراي           
دخالت در سـرنـوشـت جـامـعـه پـيـدا                 

 .  ميکند
 

با اين وجود همه اين تـحـوالت و           
رشد چپ و سکوالرهـاي مـتـرقـي در            
مقابل سابقه، هماهنگي و امکـانـات     
رسانه اي و مالـي و نـيـروي نـظـامـي               
جريانات اسالمي و ناسيـونـالـيـسـتـي          
عرب که امروز و بعـد از سـرنـگـونـي               
مبارک در يک اتحـاد رسـمـي و غـيـر               
رسمي و با امکانات وسيع داخـلـي و        
کمک نظاميان ارتش و حمايـت غـرب      
متکي هستنـد، بسـيـار ضـعـيـف بـه               

امــا ضــعــف چــپ و        .  نــظــر مــيــرســد   
سکوالريسم جامعه مصر تـنـهـا ايـن           

زيرا جبران اين کـمـبـودهـا در         . نيست

دوران انقالبي بسـيـار سـريـع مـمـکـن              
جـامـعـه خـواهـان تـحـول و              .  ميشـود 

انقالب علـيـه فـقـر و بـراي آزادي  و                   
بـرابـري، مـيـدان بـازي چـپ جـامـعــه                 

اما آيا چـپ قـادر خـواهـد شـد            .  است
اوضاع را کامال درک کرده و تاکتـيـک    

. و سياست روشني در پيش بـگـيـرد            
به يـک مـعـنـا آيـا چـپ در ايـن دوره                     
انقالبي عروج ميکند و يا در حاشـيـه      

 .  جامعه باقي ميماند
به يک معنا سـوال ايـن اسـت کـه              
در جدال اين سه جـنـبـش بـا در نـظـر                  
گرفتن تمام جوانب پيچيدگي اوضـاع       
چه کسي پيروزي نهايي را از آن خـود         

 خواهد کرد؟ 
 

اکنون با آغـاز دوبـاره بـه مـيـدان             
مـيـدان بـازي و          آمدن مردم در مصـر    

شيب زمين در دورهـاي انـقـالبـي بـه              
امـا  .  نفع چـپ و سـکـوالريسـم اسـت            

جنبش کـمـونـيـسـتـي و چـپ در ايـن                  
جوامع فقط هنگـامـي مـيـتـوانـد بـه              
پيروزي برسد  که آلترناتيو حکومتـي      
قابل اعتمـادي بـه جـامـعـه مـعـرفـي                

 . کنند
چپ و بويژه کـمـونـيـسـتـهـا بـايـد                 
دســت بــردن بــه قــدرت ســيــاســي و               
دخالت در سـطـح مـاکـرو را وظـيـفـه                
همين امروز خود بـدانـنـد و از نـقـش              
اپوزيسيون به پوزيسيون نـقـل مـکـان          

آخرين اخبار حـاکـي اسـت کـه           .  کنند
بخشي از چپها حتـي در ايـن اوضـاع           
برنامـه شـرکـت در انـتـخـابـات و يـا                   
دخالت در جنگ و جدال بر سر قـدرت   

اما کمونيـسـتـهـاي     . سياسي را ندارند 
انقالبي و کارگري راهـي بـجـز ادامـه             

بـدون  .  انقالب بـراي پـيـروزي نـدارنـد           
ــدون وجــود                 دخــالــت فــعــال چــپ، ب
اشتهاي کمونيستها براي ايفاي نـقـش       
در ابعاد ماکرو و بـدون مـهـيـا شـدن                
اين شرايط در بهترين حالـت جـامـعـه          
ناچار است بـا تـحـمـيـل اصـالحـاتـي                
ــوع                 ــه حــاکــمــيــت يــک ن ــدار ب ــاي نــاپ

ناسيوناليسم عربي  با رنگ و لـعـاب           
 . اسالمي تن بدهد

اما مانع اصـلـي بـراي پـيـشـروي             
هـمـيـن امـروز کـمــونـيـسـم و چـپ و                    
سـکــوالريســم در جــامــعــه اي مــثــل           
مصر وجود و حفظ ارکان ديکتاتوري   

بــنــابــر ايــن ادامــه        .  در مصــر اســت     
انقالب از راه در هم شکستن ماشـيـن         

. دولتي و کل ميراث مبارک ميگذرد 
تا هنگاميکه ارتش و دم و دسـتـگـاه         
سرکوبگر دولتي سر جـاي خـود قـرار            
دارد و فـقـط مـبـارک رفـتـه بـاشـد و                    
ارکانهاي حکومت در هم نشـکـسـتـه           

نبايد انتظار تحول جـديـي در       /  باشد
پـيـش شـرط هـر         .  آينده مصـر داشـت     

نوع تحول انـقـالبـي بـه نـفـع مـردم و                   
پيش شرط پيروزي انقـالب در مصـر          

. در هم شکستن ماشين دولتي اسـت       
با حفظ اين ماشين سرکوبگـر نـبـايـد          
انتظار داشت که انقـالب بـه پـيـروزي             
برسد نه تنهـا ايـن بـلـکـه اصـالحـات                
تحميل شـده دوران انـقـالبـي بـعـد از                 
تـــثـــبـــيـــت قـــدرت اســـالمـــيـــهـــا و            
ناسيوناليستها قابل بـاز پـس گـيـري            

 . ميباشند
 

 انقالب دوم در مصر           
 يا ادامه انقالب؟         

 
خوشبختانه مردم و جوانان به پـا        

. خاسته باز هـم بـه مـيـدان آمـده انـد                
انقالب مـيـتـوانـد پـيـشـروي کـنـد و                   

 . تعميق پيدا کند
انقالب دوم يا ادامه انقـالب، هـر       
اسمي روي ايـن فـاز تـازه بـه مـيـدان                   
آمدن مردم مصر گـذاشـتـه شـود، در             

. عـمــل يــک اتــفـاق مـهــم مــي افــتــد              
انقالب در فاز اول مـبـارک را سـاقـط            
کرد، اينبار حکـومـت نـظـامـيـهـا بـه               
رهبري طنطاوي را به چالش طـلـبـيـده       

به هر حال مـوضـوع ايـن اسـت         .  است
که ميدان التحرير يک بـار ديـگـر قـد               
علم کرده است و حاکمان فعلي مصـر     
را با تشتت و سردرگمي مواجه کـرده        

باز هم صفـحـه تـلـويـزيـونـهـا و             . است
رسانه هـاي رسـمـي و اجـتـمـاعـي را                  
جنگ و گريز خياباني مردم انـقـالبـي         
عليه نيروهاي مسـلـح مصـر اشـغـال             

 . کرده است
 

در اين دوره اگر چـه حـرف مـردم            
ــنــســت کــه                ــتــحــريــر اي حــاضــر در ال
نظاميان بايد بروند، اما رسـانـه هـاي           
بين المللي از خواست تحويـل قـدرت          
نظامـيـان بـه غـيـر نـظـامـيـان حـرف                   

ايــن خــواســت از ســوي          .!  مــيــزنــنــد  

معـتـرضـيـن و مـردم مـيـتـوانـد يـک                   
تاکتيک درست باشد، بـه شـرطـي کـه            
استراتژي در هم شکستن کل دستگاه       
ديکتاتوري و آلترناتـيـو خـود يـعـنـي             
حاکميت شوراهـاي مـردم را در افـق             

بـدون ايـن اسـتـراتـژي و            .  داشته باشد 
بدون دخالت سـازمـان يـافـتـه طـبـقـه                
کارگردر کـارخـانـه و مـردم درمـحـل              
زيست و کـار، انـقـالب مـردم مصـر                

نميتوانـد بـه     /  براي آزادي و عليه فقر 
 . پيروز منجر شود

نگاهها بسوي ميـدان الـتـحـريـر           
در ايـن گـوشـه از جـهـان قـرار                 .  است

است تکليف انقالبي روشن شـود کـه          
ميتواند در کشـورهـاي عـربـي و در               

 و حتي در جهان تـاثـيـر    “بهار عرب“
مـردم  .  تعييـن کـنـنـده داشـتـه بـاشـد              

انقالبي مصر راه نشان ميدهند، مـي      
جنگند و پـيـش مـيـرونـد و وظـيـفـه                  
رهبران و چپ در آن جـامـعـه ايـنـسـت           
کــه يــکــقــدم جــلــوتــر را ديــده و راه                  
پيشروي بـيـشـتـر و بـويـژه راه قـدرت                 
گرفتن و نقش بـازي کـردن در قـدرت             

 . سياسي را به مردم نشان بدهد
وظيفه چپ و کـمـونـيـسـم امـروز             
اين نيست که با زير و بم اعـتـراضـات          
خياباني پارامتـر روحـيـه اش بـاال و               

کمونيسم کارگري بايد بـا  .  پايين برود 
هر نيرو و قدرتي که امروز دارد بـراي       
قدرت گيري خود استراتـژي سـيـاسـي        
کسب قدرت و افق آينده را بدون کم و     

قـدرت  .  کاست جلو جامعه قرار بدهد    
گيري چپ، سکوالريسم و کمـونـيـسـم      
کارگري راهي بجز ادامه انقالب و در     

. هم شکستن مـاشـيـن دولـتـي نـدارد            
همـزمـان بـا ادامـه انـقـالب بـايـد بـا                    
استقرار شوراهاي کارگران و مردم در       
محل کار و زيست، مرحله اول اعمـال   
قدرت دوگانه را تـحـمـيـل کـنـد و در               
نــهــايــت بــا کســب تــمــام قــدرت در               
جامعه، از حرمت و حـقـوق انسـانـي             

ايـن  .  مردم به تمام معـنـا دفـاع کـنـد           
راهي است که کـمـونـيـسـم امـروز در              
مصر با اتکا بـه جـنـبـش کـارگـري و               
ديگـر کـانـونـهـاي قـدرتـگـيـري خـود                 
يعني سازمان دادن جوانـان و زنـان و            
همه اقشار تحت ستم جامعه بايـد در       

 .  پيش گيرد
 

معلوم است که استـراتـژي کسـب        
قدرت در يک جامعه انقـالبـي بسـيـار           
پيچيده تر و چـنـد وجـهـي تـر از ايـن                  

اما بـدون ايـن       . نکات گفته شده است 
افق و بدون اين استراتـژي در مـراحـل          
ــي و                 ــالمـ ــات اسـ ــانـ ــريـ ــدي جـ ــعـ بـ
ناسيوناليستـي امـکـان ايـن را پـيـدا               

. خواهند کرد که سر انقالب را بـبـرنـد       
ايـن امــر بــراي مـا کــمـونــيــسـتــهــاي               
کارگري در ايران به دليل تجـارب يـک       
انقالب شکست خورده و به دليل گذر     
از محدوديتهاي فـکـري و جـنـبـشـي              
چــپ ســنــتــي و حــاشــيــه اي کــه                       

 ۵۷ راديکالترينش در دوران انـقـالب        
مشغول مبارزه صنـفـي در کـارخـانـه            
بود و روح زمـان خـود را تشـخـيـص                

در انـقـالب سـال        .  نميداد آشنـا اسـت     
 ايران بعد از تعيـيـن تـکـلـيـف         ۱۹۷۹ 

قــدرت،  جــريــانــات اســالمــي هــمــه            
اپـــوزيســـيـــون راديـــکـــال و حـــتـــي             

ايـن  .  رفرميست را از دم تيغ گذراندند 
بخشي از تجارب تلخ ما مـردم ايـران         

اما منطقا ايـن تـجـارب بـراي           .  است
کارگر و کمونيست مصري نـه تـاريـخ        

 . گذشته که چالشهاي آينده اش است
 

در اين ميان جريانات چپ بـويـژه          
چپ ايران بـه دلـيـل افـق و فـرهـنـگ                    
سنتي جان سختي که در سـيـاسـت آن         
النه کرده است با ديدن تـوده چـنـد ده              
هزار نفري در التحرير و يا خالي شـدن        
اين ميادين از تظاهرات و تجـمـع بـال        
فاصله پيروزي و شکسـت را نـتـيـجـه            

نگرش اين چپ با توجـه بـه      .  ميگيرد
مــحــدوديــت فــکــري و جــنــبــشــي آن           
متوجه نيست که در هـر جـامـعـه اي            
در نـهــايـت جـنـبــشـهــاي اجـتــمـاعــي               
پايداري هستنـد کـه تـعـيـيـن کـنـنـده                 
سياست و فرهنگ و اقتصاد جـوامـع       

جـوانـان فـيـس بـوکـي و             .  ميـبـاشـنـد    
کارگران متشکل و غير مـتـشـکـل و           
زنان معـتـرض و مـدرن وهـمـچـنـيـن                 
سنتي و همه الـيـت جـامـعـه و مـردم              
آزاديخواه همگي در نهايت افـق شـان          

. را از جنبشهاي معيـنـي مـيـگـيـرنـد          
جنبشهاي سنت دار و پايدار جـامـعـه       
مصر در يک بعـد کـلـي عـبـارتـنـد از                
ــســم و                ــي ــال ــون ــاســي ــســم، ن اســالمــي

هر اتفاقـي در آن جـامـعـه           .  کمونيسم
بيفتد در نهايت يکي و يا ترکيـبـي از       

. اين جنبشها را به قـدرت مـيـرسـانـد          
در دل انـقـالب هـم هـر کـدام از ايــن                    
جــنــبــشــهــا ســعــي مــيــکــنــنــد رنــگ          

کسـي کـه     .  خودشان را بـه آن بـزنـنـد            
نقش تعيين کننده جنبشها و بـه يـک          
مـعــنـا نـقــش طــبـقــات را فـرامــوش               
مـيــکـنــد و فــقـط ظــاهـر قضـايــا را                 
مــيــبــيــنــد افــق اش از ژورنــالــيــســم             
سطحي رسـانـه هـا ي رسـمـي فـراتـر                  

ايـــن هشـــداري بــــراي           .  نـــمـــيـــرود   
 .*کمونيستها در ايران هم هست

 
 ۲۰۱۱  نوامبر ۲۴  

 ... انقالب مصر و چالشها                
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 گزارش تصویرى از مراسم بیستمین سالگرد تشکیل حزب در استکھلم 
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۱ 

 به وقت ايران

بنا بر خبر منتشـر شـده از سـوي           
سنديكاي شركت واحد، رضا شهـابـي         

 روز   عضو هيات مديره اين سنـديـكـا       
 آبان در تماس با خانـواده  ٢٩ يكشنبه  

اش اعالم كرده است كه در انتقال وي         
به بيمارستان، پـزشـكـان مـتـخـصـص            
اعالم كرده اند كه بايد وي تحت عمل       

اما رضـا شـهـابـي       .  جراحي قرار گيرد  
گفته است كـه تـا تـعـيـيـن تـكـلـيـف                     
پرونده اش اجازه جراحـي را نـخـواهـد             

رضا شهابي در اعتراض بـه ايـن       .  داد
وضعيت از روز اول آذر ماه دسـت بـه             

ايـــن   . اعـــتـــصـــاب غـــذا زده اســـت           
درحاليست كـه  بـه گـفـتـه پـزشـكـان                   

، ٥ ،   ٤ ،   ٣ هاي  غضروف مابين مهره 
 ستون فقرات وي از بين رفته و   ٧  و ٦ 

احتمال پاره شدن اعصاب و در نتيجـه   
از کار افتادن دست و پاي چپ اوسـت       
و بدين شكل خطـر فـلـج شـدن وي را                

 . تهديد ميكند
 

وضــعــيــت وخــيــم جســمــي رضــا         
خانواده او و دوستان و همكارانـش را          

وضعيـت او    .  بشدت نگران كرده است  
جـمـهـوري اسـالمـي        .  اضطراري است 

بايد بخاطر اين جنـايـاتـش در سـطـح              
 .  جهاني محكوم شود

 

 در ٨٩  خرداد ٢٢ رضا شهابي از  
زندان است و  زير شكنجه و آزار قـرار        

جرم رضا شهابـي مـبـارزات بـا         .  دارد
شكوه كارگران شركت واحـد در سـال            

 و تالش اين كارگران براي ايـجـاد      ٨٤ 
تشكل خود، سنديكاي شركـت واحـد        

با اعتراضـي جـهـانـي خـواهـان           . است
آزادي فوري و بدون قيد و شرط  رضـا      

 .شهابي از زندان شويم 
 

كارگر زنداني، زنداني سياسي       
 آزاد بايد گردد  

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

 ١٣٩٠  آذر ٥ 
 ٢٠١١  نوامبر ٢٦ 

 رضا شهابي عضو هيات مديره سنديكاي واحد                                      
 در زندان جمهوري اسالمي در خطر فلج شدن است                                         

 رضا شهابي بايد فورا از زندان آزاد شود                                   
 

 

مــرکــزي ســنــنــدج بــه ايــن کــارگــران             
 .بپيوندند
 

مجموع کارگـران فضـاي سـبـز شـهـر               
 نفر هستند که هر ٢٠٠ سنندج حدود  

 سـال سـابـقـه کـار            ١٠ کدام از آنها تا    
دارند و هـر سـالـه از اول آذر تـا اول                     
ــار خــود اخــراج                    ــد مــاه از ک ــن اســف
ميشوند، در اين مدت سه ماهه، ايـن     
کارگران هيچ حقـوقـي نـمـيـگـيـرنـد و               

بيمه هاي آنان رد نمي شود تا ايـنـکـه          
بار ديگر از اول اسفند هر سـال شـروع        

 .بکار کنند
 

 مـاه    ٩ اين کارگران از آنجا که مـدت       
از سال را در فضاي سبز شهر سـنـنـدج     
کــار مــيــکــنــنــد خــواهــان بــرقــراري             
دستمزد و بيمه هاي خود در طول سـه     
ماه ديگر سال يعني از اول آذر تـا اول        

 .اسفند ماه هستند
 

 به نقل از سايت اتحاديه       
  ۱۳۹۰  آذر٦  

 

 ... کارگران فضاي سبز شهر سنندج                            


