
عراق يكبار ديگر صحنه جنگ، قتـل عـام و       
شهرهاي مـوصـل، تـكـريـت و          .  كشتار شد

فلوجه هفته گذشته شاهد يورش نـيـروهـاي      
مـعـروف بـه      “  دولت اسالمي عراق و شـام ” 

داعش، شاهد كشتار، قتل و آوارگـي صـدهـا      
هر سه شهر بدون كـمـتـريـن     .  هزار نفر بودند

مقاومتي از طرف ارتش و نيروهاي دولـتـي،      
به تصرف ايـن جـريـان بـانـد سـيـاهـي و                 

مردم بيگنـاه در عـراق       .  متحدينش درآمدند
اينبار نه به نام دمكراسي و زير بـمـب بـاران        
بمب افكنهاي امريكا، كه به نام جنگ شيعه و 
سني و بدست نيروها و جريانات باند سياهي 

اينبار وظيفه بـه خـون     .  به خون كشيده شدند
كشيدن جامعه را نه چكمه پوشان امريكـا كـه     
تروريستهاي داعش و بازماندگان ارتش بعث 

 . به عهده دارند
برخالف تبليغات  اوليه و هاليودي ميـديـاي   

“ داعش” غرب، عروج هيوال و جانوري چون 
كه  امروز افسار گسيخـتـه در عـراق پـيـش            
ميرود، جوالن ميدهد و با شمشـيـر و قـمـه         
اسالم و سني گري مـرعـوب و قـتـل عـام            
ميكند، نه رعدي در آسمان بي ابر است و نـه  

و مـربـوط بـه مسـائـل            “  داخلي” پديده اي 
خاورميانـه و عـراق پـس از            !   داخلي عراق

و پس از شكست پـروژه  “  پايان بحران سوريه” 
به مدل عراق “  آزاد سازي سوريه”امپرياليستي 

و ليبي، نمي توانست محصوالت محلـي و    
منطقه اي كمتر چركين و كـم خـطـرتـري از         

 . توليد كند“ داعش”
دخالت نظامي امريكا، آينده جامعه عـراق را      

و .  عشيره اي سپـرد   -بدست جريانات قومي
يكي از نمايندگان اين ارتجاع، دولت مالكي، 

تشـتـت و بـن        .  به نام شيعه به قدرت رسيـد 
بست امروز دولت عراق، شكافها و كشمكش 
در صفوف ارتجاع در عراق، شكاف نيروهاي 
سني و شيعه، بعثي و غير بعثي، سـنـاريـوي      
دخالت نظامي آمريكا را به قيـمـت تـبـاهـي         
كامل جامعه عراق، به بن بست كشانـد، بـن     
بستي كه زمينه تحرك مجدد نيروهاي بعـثـي   

فـراهـم كـرده      “  داعش” و “  سني” را در قالب 
 .است

 زمينه هاي بحران امروز عراق
 

حمله آمريكا به عراق و اشغال آن توسط ارتش 
امريكا و متحدين آن، از هم پاشيـدن شـيـرازه      
زندگى مدنى در عراق، سياه ترين و ارتجاعى 
ترين نيروهاى مذهبى و قومى را بجان مـردم  

 . عراق انداخت
حمله آمريكا و اشغال عراق  بيشترين امكان را 
براي  قدرتگيري جريانات ارتجاعي از اسـالم  
سياسى گرفته تا انواع جريانات باند سياهي و 
قومي و كانگسترهاي سياسي در عراق و در     

 . كل منطقه، فراهم كرد
حمله نظامي و اشغال عراق توسط امـريـكـا،      

و به جاي .  شيرازه جامعه عراق را از هم پاشاند
آن براي مردم مصيبت ديده عراق، بر خـرابـه   
ها و جنازه هاي قتل عام شـدگـان، بـاطـالق       
مهيايي براي رشد هر نوع  ويـروس مـلـي،        
مذهبي، قومي و مافيايي ارتجـاعـي تـري از        

 . صدام، برجاي گذاشت
 

،  محل تحرك انواع “ آزاد سازي” عراق بعد از 
ارتجاع هاي بومي و غيربومي، منـطـقـه اي،       

شيرازه جـامـعـه و      .  محلي و بين المللي شد
زيرساخت هاي مدني، اقتصادي و سياسي آن 
تماما درهم شكست، از ايـن طـريـق صـدام         

و همراه خود مـيـلـيـتـاريسـم       “  سرنگون شد”
را هـم بـي مصـرف و          “  ناجي عراق” غرب، 

عـراق  .  شكست خورده، از صحنه خارج كـرد 
برجاي گـذاشـتـنـد، تـا          “  عراقي ها” را براي 

كنند و در     “  اداره” جامعه ناموجود را “  خود” 
ميدان بمب و ترور هرروزه انواع دستجات و   

را “  امـيـنـت خـود      ” گروه هاي تروريستـي،    
از پيش روشن بود كه در خـال  .   تضمين كنند

حضور يك نيروي مترقي، كمـونـيـسـتـي و        
كارگري، شكست ميليتاريسـم امـريـكـا در         
عراق، جز قدرتگيري جريـانـات ارتـجـاعـي        
ديگر، بخصوص اسالمي و قـومـي، نـمـي         

. توانست نتيـجـه ديـگـري داشـتـه بـاشـد              
كرامت انسانـى  “  ناجيان” نيروهايي كه بعنوان 

و امنيت از دست رفته مردم عراق، و با پرچـم  
. عـروج كـردنـد     “  امپريـالـيـسـم    ” ضديت با 

شكست ميليتاريسم امريكا همزمان به معنـي  
تبديل شدن عراق به منطقه نفوذ جـمـهـوري    

 .   اسالمي، بود
شكلگيري و تولد داعش، القاعـده و انـواع       
جريانات باند سياهي، بعنوان مـتـحـديـن و       
دست پروردگان دول غربي و در راس آنـهـا       

بيـش از بـيـسـت سـال            “  دستاورد”آمريكا، 
. تحرك آمريكا در عراق و در خاورميانه اسـت 

جبهه النصر و داعش در سـوريـه و عـراق،            
دست پرورده و فرزنـد خـلـف آمـريـكـا و             
دولتهاي غربي، فرزند جنون پنتاگون و هـم      
پيمانان آنها در منطـقـه، دسـت پـروردگـان          
دولتهاي مرتجعي چون عربستان و قـطـر و         
مدافعان محلي آنها در عراق، از جنگ خليـج  

تولد ارتجاعي ترين جـريـانـات      .  تا كنون اند
اسالمي مانند القاعـده، مـقـتـدي صـدر و            
جريانات باند سياهي امثال داعش در عـراق،    
محصول مستقيم اشغال عراق توسـط نـاتـو،      

 . دخالتگري نظامي در ليبي و سوريه است
 

بحران امروز در عراق نتيجه مستقيم شكست 
امريكا در سوريه و حل و فصل جدال ارتجـاع  
منطقه و تجديد آرايش اين ارتجاع در منظـقـه   

 . است
نتيجه كشمكش مـيـان ايـران و سـوريـه از              
يكطرف و عربستان، قطر و تركـيـه از طـرف        

كشمكشي كه پس از شـكـسـت    .  ديگر است
امريكا در سوريه قرار است به نيروي خود اين 

 2صفحه . ...    قطبها حل و فصل شود
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 !عراق: ايستگاه بعد
 

بيش از دو دهه حمالت نظامي آمريكا به عراق 
نه تنها به مـوقـعـيـت     “  جنگ خليج” تحت نام 

آمريكا كمكي نكرد بلكه همراه بـا گسـسـت        
كامل شيرازه زندگى مدنى آن جامعـه از هـم،       
سياه ترين نيروهاى دست ساز مذهبى و قومى 
تاريخ بشر را بجان مـردم عـراق و مـنـطـقـه             
انداخت و بدين ترتيب آغازگر بربريـت هـاي     

گفتنـد  .  در منطقه خاورميانه شد 21عظيم قرن 
كه مي ريزند عراق را مي گيـرنـد، و بـر كـل           
مناطق نفتي خاورميانه سـلـطـه كـامـل پـيـدا            
ميكنند، و ضربه شستي به دنيا نشان ميدهـنـد   

سالهاست .  كه بيا و ببين چه كسي رئيس است
ها عراقي با آهنگ انفجار بمب، و بـا   كه ميليون

هاي مسلح اسالمي و قومـي   آواز جنون گشت
عـراق امـروز در       .  كننـد  در شهرها زندگي مي

سايه نظم نوين بوش ها، بلرها، دك چني هـا،    
رامسفلد ها، اوباماها و كلينتـون هـا، تـحـت         
نظارت مستقيم حضـراتـي كـه تـمـام دوران            
زندگي شان را پشت كليدهاي فرمان پـرتـاب     
موشك و يا در اتاقهاي جـنـگ و آدمـكـشـي            
ساختمان مركزي پنتاگون گذرانده اند، به يـك  
سياهچال اجتماعى، اقتصـادى، سـيـاسـى و         

 . فرهنگى تبديل شده است
تواند پرده پوشي شـود،     در اين ميان آنچه نمي

اين واقعيت است كه هزاران هزار از عادي ترين 
مردم عادي در اين ماجـرا بـه دسـت ارتـش           
آمريكا در جوار لجن تريـن بـانـدهـاي سـيـاه           

انـگـار كـه      .  مذهبي و قومي كشته شـده انـد      
بلدرچين شكار مي كنند؛ و اين همه تحت نام 

صورت گـرفـتـه      “  حقوق بشر” و “  دمكراسي” 
نامي كه با آغاز دنياي بعد از جنگ سـرد  .  است

با كشتار جمعي و چپاول سيستماتيك تداعـي  
كمتر كسي هست كه امـروز ديـگـر      .  مي شود

اي    عراق، جزوه پاره پاره شده“ بازسازي”نداند 
 . است در كنج يك قفسه متروك

شكست استراتژي نظم نوين جهاني آمريكـا و    
با خزيدن مجدد .  پادوهايش قابل پيشبيني بود

اسد به تخت رياست، روياي سوريـه مـتـحـد       
“ انـقـالب  ” غرب، عمال دود شد؛ استراتـژي    

سلفي آمريكا توسـط اوبـامـا و          –القاعده اي 
عربستـان در تـحـوالت مـنـطـقـه بـه گـل                    

 3صفحه ...        نشست؛ 
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 فواد عبداللهي

 زنده باد كارگران برزيل
 آذر مدرسي 

هـا و       اما اينبار نه زيبايي بازي.  امسال هم تب و تاب جام جهاني فوتبال در برزيل دنيا را گرفته
اي كه قرار است بر شانه هاي فقـر   بخصوص بازي زيباي تيم برزيل كه زشتي و كراهت جامعه

ها را به خود جلـب   طبقه كارگر و اكثريت آن جامعه، جيب فيفا و دولت برزيل را پر كند، توجه
اي كـردن اعـتـراض           عليرغم تالش دولت برزيل و ميدياي دست راستي در حاشـيـه  .  كرده

ميليوني در برزيل، عليرغم تالش براي حفظ چهره زيباي جام جهاني و شـادي دوسـتـداران      
فوتبال، جام جهاني امسال زير سايه اعتراضات اجتماعي و بخصوص اعتراضات طبقه كـارگـر   

 4صفحه .   ...     قرار گرفته است
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دنياي پس از شكست امريـكـا در سـوريـه،         
همچنان دنيايي سياه و خاروميانـه كـمـاكـان       
ميدان تاخت و تاز ارتجاعي ترين جريـانـات،   

. اينبار بدون دخالت مستقيم غـرب، اسـت      
دنيايي كه در شكل يـافـتـن آن، بـه نـحـو                
رياكارانه و مشمئز كنـنـده اي، ظـاهـرا دول           
غربي و در راس آن امريكا، بي نقـش و بـي       

دنيايي كه در آن قـرار اسـت           !  تقصير است
ارتجاع محلي اينبار به بهانه شكـل دادن بـه       

و به نام شيعه و سـنـي،       “  دمكراسي محلي” 
بدون دخالتگري نظامي دول غربي، با اتكا به 
انواع جريانات باند سياهي، زندگي ميليونهـا  

 .  انسان در منطقه را به تباهي بكشند
 

دول غربي و در راس آن امريكا قرار نيست از   
اين پس هزينه خون پاشاندن به زندگي مـردم  

داعش و القـاعـده و شـيـخ         .  منطقه را بدهند
را بـه عـهـده        “  وظيفه شريـف ” عربستان اين 

قرار است دامن زدن بـه جـنـگـهـاي          .  دارند
قومي، ملي، مذهبي و تحميل استيصـال بـه     
دهها ميليون انسان در مـنـطـقـه  را انـواع                
جريانات، باندها و گانگسترهاي نـظـامـي و      
بورژوازي منطقه، از ايران تا عربستان و قطر و   

شـاخ و شـانـه        .   تركيه، به عهده بـگـيـرنـد      
كشيدنهاي پوچ دول غربـي و در راس آن          

به دولت عراق “  حل مسئله” امريكا و سپردن 
و بورژوازي محـلـي، اعـالم رسـمـي ايـن             

اين دنياي پس از شـكـسـت      .  سياست است
 .امريكا و غرب در ليبي و سوريه است

متحدين محلي امريكا در منطـقـه، تـركـيـه،        
عربستان و قطر، شكست خود در سـوريـه و       
پيروزي اسد و متحدينش، ايران و حزب اهللا،   
را بايد اينبار بدون دخالت مستقيم امـريـكـا      

تصرف شهر موصل جـواب  .  جبران ميكردند
اين شكست و كشيدن دامنه بحران سوريه بـه  

آن، بـعـنـوان مـتـحـد         “  شيعه”عراق و دولت 
دولتي كه خود نتيجه بند و بسـت  .  ايران، بود

و توافقات دسته جات مسلح قومي و مذهبي 
و منشاء اشاعه نفرت قومي و مذهبي است كه 
جامعه عراق را براي توليد ويروسهاي قومي و 
مذهبي از جمله دارودسته مسلح داعش آماده 

براي پيشروي اين دول مـرتـجـع    .  كرده است
منطقه اي، چه بازويي قابل اتكا تـر از دهـهـا        
هزار نيروي مجهز نظامي ارتش بـعـث، كـه        
مدتها در كمين چنين فرصتي دست به پول و 
اسلحه  در حاشيه و در انتظار چنين فرصـتـي   

نيروي بعثي كه، با پـرچـم رعـب و          .  بودند
 . وحشت داعش به ميدان بيايد

جامعه عراق هرگز تا اين حد مملو از نفرت و 
تصـاويـر   .  كينه قومي و مذهبي نبـوده اسـت    

سياه روزهايي كه جواناني كه به نام شيعـه يـا     
سني براي كشتن همديگر دست به اسـلـحـه    

آواره شـده    برده اند، هزاران انسان بيگناهي كه
اند و به كوچ اجباري كشيده ميشوند، جامعـه  

غربي بـه    “  دمكراسي” اي كه به يمن پيروزي 
ويراني كشيده شد، مناطق كرد و شـيـعـه و        
سني في الحال تقسيـم شـده، از امـروز در            

تجزيه عـراق    .  مقابل چشم همگان رژه ميرود
به جزائر قومي و مذهبي، شيعه و سنتـي، بـه     

اين تجزيه اي اسـت    .  سرانجام نخواهد رسيد
كه نه فقط پايان جنگهاي صليبي و قومي در   
عراق نيست، كه سرآغاز يكدور ديگر از جنگ 
و خونريزي در جامعه عـراق و بـه تـبـاهـي            

تـبـاهـي كـه       .  كشيدن كامل اين جامعه است
تاثيرات خود را بر ساير كشورهاي منطقه نيـز  

 . خواهد داشت
تحرك داعش و بازماندگان رژيـم بـعـث در        
عراق،  قرار است توازن قوا ميان  قـطـبـهـاي       
ارتجاع در منطقه، ايران و عربستان و تركيه، را 

سلب مسئوليت دول غـربـي از       .  تعيين كند
و همزمان ميدان دادن بـه    “  دخالت در عراق” 

تحرك دولت ايران، و باالخـره روانـه شـدن        
، عراق را   “ پاكسازي داعش” سپاه قدس براي 

به محمل حـل تـنـاقضـات و كشـمـكـش              
 . عربستان، تركيه و ايران تبديل كرده است

و “  پـرو ايـران    ” تضعيف دولت مركزي شيعه 
تجزيه عراق، يك ركن  تضعيف مـوقـعـيـت       

ايـن  .  جمهوري اسالمي در مـنـطـقـه اسـت       
كشمكشي است كه قرار است نه فقط پشـت    
ميزهاي مذاكره،  كه با به خون كشيدن هزاران 
نفر از مردم بيگناه عراق، و با بـراه انـدخـتـن       
نسل كشي هاي متقابل شيعه و سنتي،  حل و 

بحران كنوني جامعه عـراق قـرار     .  فصل شود
نيست به تجزيه عراق و يا چند قدرتي شـدن    

اين بحـران، اگـر تـوسـط يـك            .  آن بينجامد
نيروي مترقي، مردمي و كمونيستي كـنـتـرل    
نشود، به نابودي كشاندن جامعه عـراق، بـه       
جنگ صليبي شيعه و سني و يوگـوسـالويـزه    

 .شدن عراق مي انجامد
امروز ضعف دولت مركزي، عدم مقاومت و   
زد و بندهاي فرماندهان ارتـش و مـقـامـات         
دولتي در شهرهاي مـخـتـلـف در مـقـابـل            
داعش، امكاني را براي دولت خودمختار بـاز  
كرده تا بعنوان نيرويي كـه امـكـان و تـوان             
مقاومت در مقابل داعش و متـحـديـنـش را       

دولت خـودمـخـتـار       .  دارد، وارد ميدان شود
كرد در دفاع از منطقه تحت حاكميت خود و   
همزمان به اميد داشتن سهم بيشتري از آينـده  

 . عراق است
حمله نظامي بازماندگان ارتش بعث و داعش 
به شهرهاي عراق، و كشتارهاي وحشيانه آنان، 
يكبار ديگر امكاني را براي تمام جـريـانـات      
ارتجاعي در عراق باز كرده كه به نام دفـاع از      
زندگي و آسايش و امنيت مـردم و نـاجـي          
تمدن و انسانيت، آنها را به جنـگ شـيـعـه و         

جرياناتي كه در   .  سني، كرد و عرب بكشانند
دوره حمله نظامي امريكا و اشـغـال عـراق،        
موفق شدند مردم را به گـوشـت دم تـوپ          

 . جدالهاي خود تبديل كنند
مقابله با نابودي جامعه عـراق، مـقـابلـه بـا          
بازماندگان ارتش بعث و داعش، مقـابلـه بـا      
نيروهاي مقتدي صدر و سيستاني و مالكي و 
پاك كردن عراق از وجود اين جنـايـتـكـاران،     

شرط ادامه مدنيت در آن جامعه و شرط ايجاد 
امكان زيستن و حداقل امنيـت بـراي مـردم        

 . است
در مقابل كل اين صف ارتجاع بومي و منطقه 
اي، مردم انقالبي بايد صف مقاومت بـراي    

 . دفاع از كار و زندگي خود را سازمان دهند
تنها وجود مردم سازمانيافته، متحد و مسـلـح   
است كه ميتواند ضامن پاك كردن محل كار و 
زيست آنها از هر جريان ارتجاعي، و تـامـيـن      
كننده امنيت براي همه شهروندان مستقـل از    

كـنـار   .  مذهب و مليت و قوميت و نژاد باشد
زدن كل ايـن اردوي ارتـجـاع كـار مـردم                
آزاديخواه و در راس آن كمونيستهـاي عـراق     

 . است
امروز كمـونـيـسـتـهـاي عـراق، دو حـزب               
كمونيست كـارگـري عـراق و كـردسـتـان             
ميتوانند در راس سازمان دادن مردم و مسلـح  

 . كردن آنها براي دفاع از زندگي خود باشند
آماده كردن مردم براي دفاع از خود، سـازمـان   
دادن واحدهاي متحد، مسلح و غـيـرمسـلـح      
مقاومت، وظيفه هر انسان شرافتمـنـد و هـر        

. نيروي هـوشـيـار و آزاديـخـواهـي اسـت               
بازماندگان بعث، داعش، مقـتـدي صـدر و        
مالكي را بايد در هم شكست و همه نيروهاي 
تروريست و جنايتكار را بايد متوجه كرد كـه    
كمونيستها، آزاديخواهان و مردم شرافتـمـنـد    
عراق اجازه توحش و جنـايـات را بـه آنـهـا            

چنين كاري تنها با سازمان دان   .  نخواهند داد
مقاومت مردمي به كمـك آزاديـخـواهـان و         
كمونيستها و مستقل از جريانـات قـومـي و        

 . مذهبي حاكم در عراق ممكن است
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تنها وجود مردم سازمانيافته، متحد و مسلح است كه ميتواند .  در مقابل كل اين صف ارتجاع بومي و منطقه اي، مردم انقالبي بايد صف مقاومت براي دفاع از كار و زندگي خود را سازمان دهند

كنار زدن كل اين اردوي ارتجاع كار مردم . باشد ژادضامن پاك كردن محل كار و زيست آنها از هر جريان ارتجاعي، و تامين كننده امنيت براي همه شهروندان مستقل از مذهب و مليت و قوميت و ن
 . آزاديخواه و در راس آن كمونيستهاي عراق است

 
 . خود باشند دگيامروز كمونيستهاي عراق، دو حزب كمونيست كارگري عراق و كردستان ميتوانند در راس سازمان دادن مردم و مسلح كردن آنها براي دفاع از زن

 
بازماندگان بعث، داعش، . آزاديخواهي استو  آماده كردن مردم براي دفاع از خود، سازمان دادن واحدهاي متحد، مسلح و غيرمسلح  مقاومت، وظيفه هر انسان شرافتمند و هر نيروي هوشيار
د عراق اجازه توحش و جنايات را به آنها تمنمقتدي صدر و مالكي را بايد در هم شكست و همه نيروهاي تروريست و جنايتكار را بايد متوجه كرد كه كمونيستها، آزاديخواهان و مردم شراف

 . تچنين كاري تنها با سازمان دان مقاومت مردمي به كمك آزاديخواهان و كمونيستها و مستقل از جريانات قومي و مذهبي حاكم در عراق ممكن اس. نخواهند داد
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سوريه، تقاطع خونين تقسيم مجـدد جـهـان      
 . بين دول امپرياليستي اعالم شد

اما اين تقسيم بندي نه در صلح و صفا بلـكـه   
. بر متن بربريت هاي عظيم آغاز شـده اسـت    

زيـن  .  سوريه تنها يكي از اين ايستگـاهـا بـود     
پس راه سرمايه ميبايست با خون بيشـتـر آدم     
گشوده شود؛ يا بايد بميرد يا تا آنجا كه جـان    

كشتار مردم عـادي در      .  درد دارد مردم را مي
سلفي هـاي    –غرب عراق توسط القاعده اي 

وابسته به تأمين مالي و لجستيـكـي   “  داعش” 
عربستان و متحدين بعثي شان نمونه آشـكـار   

عراقي كه سيـزده سـال     .  همين بربريت است
است منشاء بي ثباتي سياسي و اقـتـصـادي        
است و مدتهاست از نفس افتاده، مناسبتريـن  
جايي است كه يك عمـامـه و يـك تـفـنـگ             
ميتواند تمام آن چيزى شود كه بـراى شـروع     
جهاد كثيف مذهبي و قومي عليه انسـانـيـت    

 . كفايت كند
در مقابل اين بربريت، تنها يـك راه وجـود         

متحد كردن مردم در قـالـبـي كـه بـر            .  دارد
زندگي روزمره خود حاكمشان كند و دسـت    
دارودسته هـاي اسـالمـي و قـومـي را از                  

اين تباهي و اين ارتجاع .  زندگيشان كوتاه كند
تعميم يافته را تنها با پاكسازي آن و با قـدرت    

عراق جائي است كه قدرت .  ميتوان پاسخ داد
بـايـد قـدرت      .  تماما از لوله تفنگ مي گـذرد 

داشت و اين طويله اوژياس را بـه زور پـاك         
و اين قبل از همه كس و هر جـريـانـي،      .  كرد

دست كمونيست ها و سوسياليست هـاي آن    
كسي كه در اين امر عـلـيـه    .  خطه را مي بوسد

كمونيست ها و آنها را تضعيف كند دارد بـه      
مردم عراق و به انسانيت خيانـت مـيـكـنـد؛        
دنياي امروز با بيست سال پـيـش تـفـاوتـي          

دنياي امروز با دنياي قرن نوزده .  فاحش دارد
يكي نيست؛ دنياي امـروز دنـيـاي روانـدا           

. است؛ دنياي جرج بوش و بن الدن اسـت     
ميالدي اصالً قابل تصور نـبـود در        70دهه 

جايي مانند رواندا نصف جمعيت كلـه يـك     
ميليون نفر از بقيه را با ساطور بزند و يـا در        
مقابل دوربين تلويزيون سر انسان را بريد، يـا  
هواپيماي مسافربري را تبديل به موشك كـرد  

در آنـزمـان   .  و با آن ساختمان ها را فرو ريخت
 .بغداد امروز براي هيچكس قابل تصور نبود

رود تنها  امروز اوضاع عراق، به هر كجا كه مي
نخواهد رفت؛ با سالخي دوباره عراق، رونـد  

، بـار ديـگـر        21تخريب زندگاني بشر قرن   
عراق و تجربه هولنـاكـي كـه      .  جرقه ميخورد

انسانيت امروز در برابر آن ايستاده از آن هـمـه   
ماست، سرنوشتي كه به دست كثيف تـريـن     
نظام جهان يعني سرمايه داري رقـم خـورده       

 . است

 ماريكانا زنده است
هزار نـفـر از كـارگـران مـعـادن              80بيش از 

هـاي     آفريقاي جنوبـي كـه بـراي شـركـت           
امـيـپـال    ” ، “ آمپالتس” آمريكايي   -انگليسي 
در منطقه ماريكانا كار مي “   لومين” و “  پالتين

ژانويه امسال تا امروز دسـت بـه        23كنند از 
راجر باكستر از اعضاي اتاق .  اعتصاب زده اند

معادن آفريقاي جنوبي مي گـويـد كـه ايـن           
ميليـون دالر بـه        36اعتصاب روزانه حدود 

مـعـدنـچـيـان      .  زنـد  سود شركت ها لطمه مي
دالر را بـراي   1200اي  حداقل دستمزد ماهانه

ايـن رقـم      .  كارگران مبتدي خواستار شده اند
دو برابر رقمي است كه  در حـال حـاضـر            

كارفـرمـايـان ايـن       .  كنند كارگران دريافت مي
دانسته و مي فرمايـنـد   “  غير واقعي” مطالبه را 

تواند چنـيـن رقـمـي را بـه             كه شركت نمي
درصـد     10كارگران پرداخت كند و تنها بـه      

آخـريـن   .  افزايش دستمزد اشـاره كـرده انـد       
مذاكره وزير معدن با تشكل اعتصابيون يعني 

روز “  اتحاديه معدن و كارگران سـاخـتـمـان      ” 
دوشنبه گذشته به جايي نرسيد و تصـمـيـم        
گرفته اند بجاي مذاكره با اتحاديه، ضمن دور 
زدن آن، از اين به بعد مستقيما با معدنچـيـان   

هـدف، روشـن     .  وارد گفتگو و معامله شوند
است؛ در هم كوبيدن اعتصاب توسـط وزيـر     
معادن و كارفرمايان شركت ها، از طريق دامن 
زدن به تفرقه و دو دسـتـگـي در صـفـوف              
كارگران؛ با تقسيم كردن آنها به كارگران يـقـه   
سفيد و يقه آبي؛ نيمه وقت و تـمـام وقـت؛        
بومي و مهاجر؛ و كارگر و فعال كارگـري كـه     
متوجه مهمتريـن خـاصـيـت ايـن تـرفـنـد               
بورژوازي، يعني حفظ و تضمين تفرقه و ما به 
ازاي آن يعني شكست اعـتـصـاب بـر سـر            
افزايش حداقل دستمزد پيشنهادي كـارگـران   
نباشد، كالهش پس معركه است و دو دستي 

تــا االن   .  مــبــارزه را واگــزار كــرده اســت         
سازماندهندگان و رهبران اين اعتصاب بر امر 
اتحاد دروني طبقه كارگر و مـبـارزه عـلـيـه            
پراكندگي در صفوف شان پاي فشرده اند و با 
اعالم اينكه مذاكره تنها از كانال تشـكـل مـا        
رسميت خواهد داشت عمال دسـت رد بـه       
سينه وزير معادن و ترفند مذاكره مستقيـم بـا     

 . كارگران اعتصابي زده اند
معدنچيان شش ماه است چـرخ تـولـيـد و           

كار نميكنـيـم تـا      ” .  استخراج را خوابانده اند
، ادامـه هـمـان        “ حقوقمان را دو برابر نكنيـد 
تن از همرزمان  35مطالبه اي است كه بيش از 

و هم طبقه اي هاي آنان را دو سـال پـيـش            
توسط نقشه دولت و پليس در هـمـاهـنـگـي      
كامل با صاحبان سرمايه در مقابل درب آهنين 

به رگبار گـلـوـلـه بسـتـنـد؛            “  لومين”معدن 
كارگراني كه بنا به تعريف، اركان سود دهـي    

العمـل   سرمايه را به خطر انداختند و با عكس

دولت روبرو شدند؛ امروز اما بازتاب آن نبرد 
جانانه و نابرابر را در قامـت صـف مـتـحـد          
هزاران هزار معدنچي اعتصابي مي بـيـنـيـم؛     
نبردي كه نه تنها به دشمن طبـقـاتـي واگـزار       

اي از  نشد بلكه امروز نشان داده كه هيچ درجه
سركوب و اختناق، مبارزه گاه آشكـار و گـاه       
پنهان كارگران بر سر دستمزد و ساعت كار را   

كشاكشي كه همزاد سرمايـه  .  از ميان نمي برد
است و تنها با از ميان رفتن سرمايه داري پايان 

درس هاي آن تجـربـه تـلـخ و آن           .  مي يابد
دستاورد پر افتخار چيزي نيست جز ايـنـكـه      
دولت در هر رنگ و لعابي چيزي نيست جـز  
ابزار سركوب؛ نيروي قهريه اي است جـهـت   
دفاع از ساحت مقدس سرمايـه؛ قـانـون در        

مالكيت فردي بر ابـزار  :  تمام دنيا همين است
توليد مقدس است، استثمار و بهره كشـي از    
كارگر قانوني است، سرمايـه دار حـق دارد         

هـر  .  مطابق نرم موجود در جامعه سود بـبـرد  
فعاليتي كه اين قوانين را نفي كند يا آنـهـا را       
مورد تعرض قرار دهد جرم اسـت، پـيـگـرد       
قانوني دارد و نهايتا با قدرت سركوب دولت 

 . روبرو است
بنا به اعتراف وزير معادن، آفريقاي جـنـوبـي    
طوالني ترين اعتصاب تاريخ خود را از سـر      

آفريقايي كه دير زماني است بـه    .  مي گذراند
صف قتل عام هاي نفرت انگـيـز انـبـاشـت        
سرمايه و سود كالن در جهان معاصر پيوستـه  

 . است
 

 “اميد”آخور دولت 
سخنراني روحـانـي در مـراسـم سـالـگـرد              

، مستقل از “ دولت اميد و اعتدال” تاجگزاري 
نعره هاي دين فروشي اش امـا پـيـام قـابـل          

كشـور  ” ؛   “ دولت همه مردم” :  دارد“  تعمقي” 
مـا  ” ؛   “ جشن اميد همه ما” ؛ “ از آن مردم است
ما براي صلح و آشـتـي و         ” ؛ “ منتظر هستيم

امروز، روز ” ؛ “ برادري در كنار هم جمع شديم
فرهنگ از آن مـردم    ” ؛ “ اتفاق و وحدت است

و گويا ايشان همين امروز از قلـه    ...  و “  است
اند و  پشتي به تهران رسيده دماوند با يك كوله

شان داشتند،  دوست“  مردم” از آنجا كه خيلي 
 . اند هم شده“ رئيس جمهور”

هائي كه بـر   از ياوه هاي آسيد كه بگذريم، داده
ها حاكميت سرمايـه در     اساس آن و بر پايه آن

چه با ساختار غير مذهبي ديروز و چـه  ( ايران 
شكل گـرفـتـه، بـه       )  با روبناي مذهبي امروز

عوامل آن اجازه نخواهد داد كه آب خـوش از    
تـوان يـك رژيـم           نـمـي  .  گلو پائيـن بـرنـد     

فاشيست، سركوبگر، تـا دنـدان مسـلـح و           
و “  دولـت امـيـد     ” مستبد را با يك نمـايـش     

به رژيم مقبول منتسكيو و “  دولت همه مردم” 
ولتر تبديل كرد؛ چه حسن آقا سخنراني بكند 

بايد جايي اقتصاد آن مـمـلـكـت     !  و چه نكند

بچرخد؛ بايد جايي دولت، ضامن مالكـيـت   
مالك و انباشت بيشتر سرمايه باشد؛ دولـتـي   
كه تعرض به ساحت مـقـدس سـرمـايـه را            
سركوب كند و در عين حال ضامن سودآوري 
سرمايه زير شالق استبداد و تامـيـن نـيـروي       

ايـن،  .  ارزان و خاموش براي اين امـر بـاشـد     
ماهيت و خصلت دولت در حوزه كـار ارزان    
كشوري مانند ايران، تركيه ، آفريقاي جنوبـي  

در جامعه طـبـقـاتـي، چـپـانـدن          .  است... و 
دولـت  ” منفعت همه در پـديـده اي بـنـام             

حاج حسن و   .  اتوپي و خيال است“  همگاني
اش تا اطالع ثانوي، منتخبيـن و يـاوه        ايادي

گويان قابل بورژوازي داخل و خارج ايران در 
روحاني هـر كـه     .  راستاي اين امر مقدس اند

هـاي     تواند داده هست و هر كه نيست، نه مي
و نـه          اي و طبقاتي دولت را تغيير دهد، پايه

اينكه طبقات اجتماعي در موقـعـيـتـي قـرار        
گرفته اند كه در برابر مـعـضـالت سـيـاسـي         
بتوانند از خود سعه صدر و شناخت فلسفـي  

اين واقعيات قرار اسـت    . و تعامل نشان دهند
پشت ياوه گويي هاي ناسيوناليستي جـنـاب   

هـمـه بـا هـم         ” ريس جمهور تحت عـنـوان     
در كيسه آشتي كار و سرمايـه قـائـم      “  برادريم
 .شوند

در كشوري كه حقوق ماهانه يك كـارگـر بـه        
دهـد،     سختي كفاف يك سفره نـان را مـي        

شمال ” هاي  مالكان خانه جمعيت مالكان و نو
شـان از صـدهـا           تهران كه بهاي ملـك “  شهر

تـوانـنـد بـا        رود، نمي ميليون تومان فراتر مي
طرفـانـه داشـتـه        مسئله دولت برخوردي بي

واقعيت اين است كه چنين بـرخـورد     . باشند
اي نيز وجود ندارد؛  اينان هر چـنـد    طرفانه بي

ظاهراً دم از مخالـفـت بـا دولـت بـزنـنـد،                
شان، درآمدشان، امنيت صدها ميليون  زندگي

هـا و       شان و حـتـي مسـافـرت         تومان ثروت
هاي داخل و خارج از كشورشان نـيـز      عياشي

هـا     مديون همين دولتي است كه سر خيابـان 
حجابت رو رعايـت  !  خواهر” :  كشد عربده مي

 . ... “كن
ها با تمام غرولندشان بـه ايـن دولـت و           اين

براي طبقه كـارگـر امـا،        .  روحاني نياز دارند
چـيـزي      معناي كمترين بهبود در زنـدگـي      

 .نيست جز جارو كردن بساط اين حاكميت
ميدان سياست در ايران را در ايـن مـقـطـع             

بايد به دست هياهـوي دولـت طـبـقـه           نمي
براي طبقه كـارگـر، جـنـبـش          .  حاكمه سپرد

رهايي زن و آزاديخواهي و برابري طلبـي در    
جامعه ايران، انتظار از دولت و سرمايه باختـي  
است سياسي و غيرقابل جبران؛ باخـتـي كـه      
ميدان را تا همين االن در اختـيـار بـورژوازي      

فرصـتـي اسـت كـه صـف            .  قرار داده است
طبقاتي و مستقل خود را در برابر بـورژوازي    

 .  آرايش دهيم

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 ...در حاشيه 



 
انكار اين اعتراضات و فشـار آن بـر دولـت            

اينـرا تـوده     .  برزيل و فيفا ديگر ممكن نيست
وسيع مردمي كه زير خط فقر زندگي ميكننـد  
و بخصوص طبقه كارگر برزيل و در راس آن     

زمانيـكـه   .  كارگران حمل و نقل ممكن كردند
ميدياي دست راستي و دولت برزيل وادار بـه  

اعـتـراض   ” منعكس كردن خبر شدند نام آنرا   
نام گـذاشـتـنـد و تـالش          “  عليه جام جهاني

كردند اين اعتراضات را در تناقض و عـلـيـه        
امـا  .  شادي و زيبايي فـوتـبـال نشـان دهـنـد          

اعتراض چنان گسترده و وسيع است كـه در      
 .  جا اين تبليغات دست راستي را خفه كرد

اعتراض به آواره كردن بيش از ده هزار خانواده 
از مناطق توريستي و استـاديـومـهـا، در ريـو          

هـا بـه زاغـه نشـيـنـهـا               دوژانيرو، و انتقال آن
بدون امكانات آب و برق، اعـتـراض   )  فاالو( 

كارگر در حـيـن درسـت كـردن          12به مرگ 
استاديومها، به  فقر و بي امكاناتي بخش اعظم 
جامعه خود را در شكل اعتراضات خياباني و   

طـول يـكـسـال       .  اعتصابات كارگر نشان داد  
گذشته برزيل نه فقط بدليل بـرگـزاري جـام      
جهاني ويا بدليل تأخير در پروژه هاي پرهزينه 
فيفا، كه بدليل اين اعتراضات و اعتصابات بـه  

مردم برزيل از اين .  مركز توجه دنيا تبديل شد
فرصت كه كشورشان در كانون توجه دنيا قـرار  
گرفته بود، استفاده كردند و دولـت بـرزيـل        
براي رسيدن به مطالبات خود تـحـت فشـار        
گذاشتند و در مواردي موفق شدند دولت را   

سال گذشته سـال  .  وادار به عقب نشيني كنند
اعتراضات ميليوني به وضعـيـت نـابسـامـان        

 . اقتصادي، فقر، گراني و تورم بود
در اين يكسال و بخصوص با نزديـك شـدن     
جام جهاني، اعتصاب به بخشي از زنـدگـي       

اعـتـصـاب    .  روزمره مردم برزيل تبديـل شـد    
كارگران ساختماني استاديوم سنت پائولو در   

كارگر در حين كار،  12اعتراض به كشته شدن 
اعتصاب هاي مكرر كاركنان حمل و نقـل در    
شهر سالوادر، سومين شهـر بـزرگ بـرزيـل،         
اعتصاب كارگران اتـوبـوس ريـودوژانـيـرو،          
اعتصاب  كارمندان بانك، استادان دانشگاه هـا  
و كاركنان خدمات بهداشت و درماني برزيل، 
اعتصاب پليـس ضـد شـورش سـالـوادور،            
اعتصاب كارگران فرودگاه شهر ريودوژانيـرو،  
اعتصاب كارگران مترو در سائوپائولو عليرغم 

اسـتـفـاده     سوء” مبني بر “  دادگاه كارگر” حكم 
و تهديـد فـرمـانـدار       “  كارگران از قدرت خود

سائو پائولو به اخراج كارگـران اعـتـصـابـي،        
اعتصاب سراسري كاركنان اتوبـوسـرانـي در      
برزيل، اعتصاب كاركنان سفـارتـخـانـه هـاي        
برزيل در شمال آفريقا و اروپـا، اعـتـصـاب           
سراسري معلمان، اعتصاب  پلـيـس فـدرال،      

همگي با خواست اضافـه دسـتـمـزد و         ...  و 
تر كار مانند كاهش ساعات كار   شرايط مناسب

حققو ويژه بابت فشار مضاعف كـار، فـقـط        
اي است كـه   گوشه كوچكي از اعتراض جامعه

درصد آن زير خط فـقـر      16بنا به آمار رسمي 
به ايـن اعـتـصـابـات بـايـد            .  زندگي ميكنند

اعتراضات خياباني از تظاهرات ميليـونـي در     
شهرهاي مختلف تا زد و خورد هاي خيابانـي  
و باالخره اعتصاب عمومي و تظاهرات دهـهـا   
هزار نفر از اعضاي اتحاديه هاي كـارگـري در     

آستانه شروع جام جهاني در سال گـذشـتـه را      
 .نيز اضافه كرد

طبقه كارگر و مردم محروم برزيل هزينه گراني 
براي برپايي جام جهاني دادند و عـلـيـرغـم         
سركوب و سانسور دولت برزيل اعتـراضـات   

اتـحـاديـه    .  خود را به گوش جهانيان رساندند
هاي كارگري در برزيل دولت را براي برآورده 
كردن مطالبات خـود تـحـت فشـار جـدي            
گذاشته و در مواردي وادار به عقب نشـيـنـي      

مـوفـق         طبقه كارگر برزيل تجربـه .   كرده اند
اعتصاب كارگران مترو در لندن، بـه رهـبـري      
باب كرو، براي افزايش دستمـزد و حـقـوق        
ويژه بدليل فشار كار در دوره بازيهاي المپيك، 

. و تحميل آن به دولت را  به دست گـرفـتـنـد    
عليرغم تالش دولت دست راستي انگليـس  
كارگران مترو در لندن نشان دادند كه نه عليـه  
فضاي شادي پيروزي انگليس در المپيك كـه  
خواهان بهبود شرايط كار و زنـدگـي خـود          

طبقه كارگر برزيل همين تـجـربـه را        .  هستند
بدست گرفته است و از اين زمـان مـنـاسـب         

بـه  .   براي احقاق حقوق خود استفاده ميكنـد 
تنـهـا   ” گفته يكي از رهبران كارگري در برزيل 

راه براي فشار به دولت اعتراض در روزهايـي  
 !“.است كه دنيا چشم به برزيل دوخته

مدتها است ورزش و بويژه فـوتـبـال صـرفـا          
ورزش و بازي زيبائي نيست، مـدتـهـا اسـت       

ديگر ...  فوتبال و جامهاي جهاني و المپيك و 
صرفاً مسابقاتي ورزشي نيست و مدتها اسـت  
كه برد و باخت در فوتبال دستمـايـه تسـويـه       
حسابهاي سياسي و بخصوص ابزاري بـراي    
دامن زدن به احساسات ملي، بـوجـود آوردن     

ظاهراً امسال اين وظيفـه بـه     .  اتحاد ملي است
بـرد و    .   دوش تيم فوتبال برزيل افتاده اسـت 

قهرماني تيم فوتبايل برزيل ميتواند نـقـشـي      
اساسي براي احيا غـرور مـلـي، سـاكـت و              

.  اي كردن كردن اعتراضات داشته باشد حاشيه
امروز كماكان در برزيل همه درباره بـازيـهـاي    

جام جهانـي و    .  جام جهاني صحبت مي كنند
اميد به قهرماني تيم برزيـل امـكـانـي اسـت          
هرچند موقت براي فراموش كردن مصـائـب   
زندگي و فرصتي براي دست يافتن به رويـاي  

 !  مشترك
اما ظاهرا بازي زيبا، تاكتيك دقيق و هوشياري 
در بازي مختص فوتباليـسـتـهـاي بـرزيـلـي          

كارگران برزيل بـا هـمـان درجـه از           .  نيست
زيبايي، دقت، هوشياري بهترين تاكـتـيـك و      
بهترين زمان را بـراي زدن گـل بـه دولـت             

بـه امـيـد      .  بورژوايي برزيل انتخاب كـردنـد    
پيروزي كارگران برزيل،  زنده بـاد كـارگـران      

 ! برزيل
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ی قالب کار ده باد ا  ز

 ...زنده باد كارگران  

 
تالش هر روزه كارگر براي بهـبـود اوضـاع      ” 

اقتصادي و رفاهي و حقوق مدني توده وسيـع  
مردم با مانعي جز بورژوازي و دولـت هـا و       

خيزش هاي . احزاب و مبلغينش روبرو نيست
توده هاي وسيع مردم در مناطق عقب مانده و 
محروم براي دخالت در سرنوشت خـويـش،     
بعنوان اولين مانع با نيروي قهريه بورژواهـاي  

دولـت،  .  محلي و بين المللي روبرو ميـشـود  
نهاد مذهب، رسانه هـا و دسـتـگـاه هـاي            
تبليغاتي عظيم بـورژوازي، سـنـت هـا و             
اخالقيات و نظام تربيتي و آموزشي طـبـقـه      
حاكمه سازنده ذهنيت هاي عـقـب مـانـده،       
متعصب و تبعيض گر در بين تـوده مـردم و       

جاي ترديد نيسـت  .  نسلهاي پي در پي است
كه اين سرمايه داري و بورژوازي است كه سـد  
راه نقد و تغيير جهان امروز توسط ميليون هـا  
انساني است كه نه فقط از نظام موجود به تنگ 
آمده اند بلكه كمابيش خطوطي را كـه يـك       
جامعه شايسته انسان بايد بر طبق آن سازمـان  

 “. ...يابد شناخته اند
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