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فرورديـن مـردم  ٢٧صبح پنجشنبه      
شاهد تجمع وسيع معلمان در دهها شهر 

کوچک و بزرگ ايران از جملـه تـهـران، 
مشهد، شيراز، سنندج، زاهدان، هـمـدان، 
قزوين، زنجـان، کـرمـان، انـديـمـشـک، 

 . بودند... کرمانشاه، مريوان، اهواز و 
در اين روز دهها هزار معلم در دفـاع      

از معيشت خود در اعتراضی سراسری در 
مقابل استانداری ها و اداره آمـوزش و 
پرورش شرکت کردند و توجه جامعـه را 

اين تجمـعـات کـه .  به خود جلب کردند
از طرف فرهنگـيـان کـل " طی فراخوانی 

تـجـمـع " اعالم شده بود و به اسم "  کشور
نام گذاشتـه بـودنـد، يـکـی از "  سکوت

اعتراضات وسيع معلمان در طـي چـنـد 
 ٢صفحه . ...  سال گذشته بوده است

 ٥٩ 
 ثريا شهابي

 
 

اعتراض معلمان،  
اعتراضي به  
 وسعت جامعه

 
 خط رسمي -اطالعيه حزب حكمتيست 

 فواد عبداللهي
 

“ تـوافـقـات” کشمکش هاي دو طرف      
هـر کـدام .  لوزان کمـاکـان ادامـه دارد

فـرا “  تسـامـح” و “  تعـامـل” ديگري را به 
هر کدام ديگري را بـه کـنـار .  ميخواند

مصـالـح ” و تکيه  بـر “  منافع” گذاشتن 
هـر دو .  دعوت مي کـنـد“  جامعه جهاني

بـرنـده “  توافقات” متفق القول اند که اين 
هـر دو در بـي افـقـي و .  اي نـداشـت

سراشيبي در حال کـلـنـجـار رفـتـن بـا 
از يک طرف، روحاني قدرت و .  يکديگرند

واليت فقيه را هر “  نرمش قهرمانانه” ابعاد 
پـايـان ” روز نشان طرف مقابل ميـدهـد؛ 

راه تـعـامـل ” ، و “ دوران افراطي گـري

از .  را يادآوري ميـکـنـد“  سازنده با جهان
سوي ديگر، آمريکا هم پا درازي بيش از 
حد ايران از گليمش در منطقه و ايـجـاد 
. دردسر با عربستان را نشان اش ميـدهـد

هم براي پر کردن شـکـافـهـا و روتـوش 
کردن روابط به همديگر چشمک ميزننـد 

 . و هم براي يکديگر مرز تعيين ميکنند
انصافا اما جمهوري اسالمي به نسبت      

حتي يک دهه پيش خود، خيلي تغـيـيـر 
روحاني در تور چند روزه اش .  کرده است

شـمـا خـودتـان ” به گيالن گفته بود که 
هـای اروپـايـی و  دانيد تمام شـرکـت می

آمريکايی در انتظار توافق نهايی هستنـد، 
چون اين توافق به نفع جـهـان و هـمـه 

 ٣صفحه. ...             “ها خواهد بود ملت

 !سال وحشت از اشباح  

!کارگران جهان متحد شويد 	

 گالسنوست اوباما
 بدون پروستريكا

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

روز اول مـه را بـه روز اعـالم انـزجـار از نـظـام                      
سرمايه داري، به روز اعـتـراض عـلـيـه اسـتـثـمـار،                  
بردگي مزدي، بيكاري و تبعيض، به روز اتحاد عليـه  
بورژوازي و دولت هاي رنگارنگ آن در جهان تبديـل  

چرخ هاي توليد را بـخـوابـانـيـم و يـكـصـدا               .  كنيم
 :اعالم كنيم

 
 مرگ بر سرمايه داري

 زنده باد آزادي، رفاه، برابري
 مرگ بر تبعيض و نابرابري

 زنده باد آزادي تجمع، تشكل و اعتصاب
 

 !كارگران جهان متحد شويد
 

 زنده باد اول مه
 روز اتحاد و همبستگي بين المللي طبقه كارگر

 امان کفا
     

بار ديگر يـک کشـتـی در آبـهـاي      
هنوز نيروهای نجـات .  مديترانه، غرق شد

و ديدبان های متعدد نتوانسته اند تمامی  
جسدهايي که بدنبال زندگی بهتر از خانه 
و کاشانه خود بسوی اروپـا روانـه شـده 

بـی نـام و نشـان، .  بودند را پيدا کننـد

يکباره از روی زمين هفت صد نفر مـحـو 
تنها در عرض کمتر از چهـار مـاه .  شدند

نـفـر  ۱۵۰۰اول سال ميالدي، نزديک به 
ارقـام اعـالم .  در مديترانه غرق شده انـد

شده، البـتـه تـنـهـا حـدس و گـمـان  
پناهندگانی است که از ايـن سـفـر پـر 
مخاطره جان سالم بدر برده اند و کسـي 

 ٤صفحه. ...     از تعداد واقعی خبر ندارد

 ! باز هم تراژدي در آبهاي مديترانه  
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 ...اعتراض معلمان 

 
معلمان خواست و مـطـالـبـه      

خود را عالوه بر اعالم قبلـی آن، 
بر پالکـارتـهـايـی کـه در ايـن 
تجمعات در دست داشتند بـيـان 

 . کرده اند
در پالکارتهای آنها از جمـلـه      

درد فقر نيست فرق : " آمده است
، " نان مسـکـن مـنـزلـت" ، " است

طرح رتبه بندی فريبـی بـيـش " 
انتقاد ممنوع اخـتـالس " ، " نيست
آقـای روحـانـی کـلـيـد " ، " آزاد

، " آموزش و پروش پـيـدا نشـد؟
، " معلم زندانی آزاد بايـد گـردد" 
، " احکام قضايی ملغا بايد گـردد" 
، " سکوت ما بلندتر از فرياد است" 
معلم بيدار است از تبعيض بيزار " 

 ...و " است
 

اين چنـدمـيـن تـجـمـع و      
اعتراض معلمان در اعتـراض بـه 
تبعيض و بـی حـقـوقـی، بـرای 
افزايش دسـتـمـزدهـای خـود، 
استخدام رسمی شدن معـلـمـان 
حق التدريسی، بهـبـود شـرايـط 
تدريس، امنيت شـغـلـی، آزادی 

است که تا کـنـون از ...  بيان و 
جانب دولت حاکم جز يکـسـری 
وعده های سرخرمن و امـروز و 
 .فردا کردن جوابی نگرفته است

مطالبات معلمـان خـواسـت      
بخش اعظم جامعه و مـبـارزات 
آنها بخشی از مبـارزات طـبـقـه 

اعتراض به تبعـيـض .  کارگر است
و نابرابری، اعـتـراض بـه عـدم 
امنيت شغلی، خواست افـزايـش 

... حقوقها و آزاديهای سياسی و 
امروز مطالبه کل طبقـه کـارگـر 
ايران است و معلمان بخـشـی از 

 . اين طبقه اند
ــان در       ــم ــل ــع ــروزی م ــي پ

اعتراضات خود برای کل طـبـقـه 
کارگر ايران، برای بخش محـروم 

دفـاع از .  جامعه حيـاتـی اسـت
مبارزات آنـهـا و تـالش بـرای 
موفقيت آنها، عالوه بـر ايـنـکـه 

وظيفه کل صـف آزاديـخـواهـی 
است، گامی مهم در پـيـشـروی 
کل طبقه کارگر ايران و کل صف 
 .عدالتخواهی در آن جامعه است

اما تجربه نشان داده که هـر      
گونه انـتـظـار و اعـتـمـاد بـه 
نمايندگان دولت و قول قرارهـای 
آنها، هر گونه اميد بـه مـجـلـس 
نشينان و بانيان موقعيتی کـه از 
جمله به معلمان تحميـل کـرده 
اند، نتيجـه ای جـز شـکـسـت 
اعتراضات آنها را در بر نـخـواهـد 

نميتوان از سـيـسـتـم و . گرفت
حاکميتی که در يـک نـقـشـه 
آگاهانه و با اتکا به همه امکانـات 
خود تالش ميکند با تحميل فقر 
و محروميت به طبقه کارگر، بـه 
معلمان و اقشار پائينی جـامـعـه 
سودهای نجومی را برای سرمايـه 
داران جلب کند و در خدمت بـه 
آنها از هر اجـحـافـاتـی عـلـيـه 
اکثريت مردم دريغ نخواهد کرد، 
چشمداشـت عـدالـت يـا رفـاه 

 . داشت
 

اميد به بااليي ها و فـريـب      
وعده های آنها را خـودرن، تـن 
دادن به سياست انتظاری اسـت 
که دولت ايران در مقابل هر حق 
طلبی از جانب طبقه کـارگـر و 

 . اقشار ناراضی دنبال ميکند
نبايد فريب دولت روحانی را      

خورد که با وعـده هـای رشـد 
اقتصادی و جلب سرمـايـه هـای 
خارجی و برداشتن تحريمها بعـد 
از توافقات با غرب، قول بـهـبـود 

اينـهـا جـز .  زندگی ما را ميدهد
فريب برای پس زدن اعتراض بـر 
حق ما، جز تمکين کردن مـا و 
ابزاری برای سـاکـت کـردن مـا 

کل پروژه هـای دولـت .  نيستند
روحانی و از جمله رشد اقتصادی 
در اين جامعـه قـرار اسـت بـه 
قيمت تباهی ما و تـعـرض بـه 
معيشت کل طـبـقـه کـارگـر و 
معلمان و نيروی کارکن جامـعـه 

 .تامين شود
 

معلمان با همه اعـتـراضـات      
وسيع اين دوره خود هنوز بخش 
وسيعی از نـيـروی خـود را بـه 

مـيـلـيـونـهـا .  ميدان نياورده انـد
ــدارس و  ــوز در م ــش آم دان
دانشگاهها، ميلـيـونـهـا نـفـر از 
خانواده های آنها، مدافعان واقعی 

نـيـرويـی کـه .  معلمان هستـنـد
ميتواند دولت جناب روحانـی را 
به التماس وا دارد و افسـار زنـد؛ 
نه حاکمين و مجلس نشـيـنـان 
بلکه صف ميليـونـی انسـانـهـای 
شريفی که برای موفقيت معلمان 
روز شماری ميکـنـنـد، خـود را 
مدافع آنها ميدانند و مـبـارزات 
آنها را بخشی از مبارزه خـود و 

موفقيت معلمان را موفقيت خود 
ميدانند، نيروی واقعی به پيروزی 

 .رساندن مبارزات معلمان اند
آنــچــه پــيــروزي اعــتــراض      

معلمان، پرستاران، اعتراضات هر 
روزه و پراکـنـده دهـهـا مـرکـز 
کارگری را تضمين مـيـکـنـد و 
آنچه ميـتـوانـد تـعـرض افسـار 
گسيخته بورژوازی ايران و دولت 
ــد،  ــار زن ــش را افس ــدال ــت اع
همبستگی و هماهنـگـی مـا در 
همين مبارزات و با اتکا به نيروی 

تامين اين .  وسيع خود مان است
همبستگی و اتحاد ميان کارگر و 
مــعــلــم و پــرســتــار و بــقــيــه 
زحمتکشان جامـعـه، بـر دوش 
فعالين و رهبران هـوشـيـار، بـر 
دوش کمونيستهای بـا نـفـوذ و 
. معتبر در همين مبارزات اسـت

کسانی که لوالی اتحاد در طبقـه 
کارگر و لـوالی اتـحـاد در هـر 

 .مبارزه آزاديخواهانه اند
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  
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ــت ”       ــل ــت و م ــن دول اي

پذير است و همانطور کـه  انعطاف
رهبر انقالب از آن بـه عـنـوان 
نرمش قهرمانانه ياد کرد، مسـيـر 
ما، مسير اعتدال، تعامل، گفتگـو، 
منطق و به کرسی نشاندن حـق 

 “... مسلم ملت ايران خواهد بود
اين واقعيت که جـمـهـوري      

اسالمي از نظر اقتصـادي راهـي 
جـهـان ” جز پيوستن به کـلـوپ 

از کانال دولت اعـتـدال “ متمدن
روحاني ندارد، حتي توسط کـلـه 
گنده هاي رژيم، سپاه و بـرنـامـه 
ريــزان ريــز و درشــت دولــت 

مبادالت .  اعتدال، انکار نمي شود
اقتصادي با روسـيـه در حـوزه 
صدور گاز و  نفت و مواد عذايـی 
به ايران و ايجاد نيروگاه بـرق و 
راه آهن، کفاف و جـواب نـيـاز 
سرمايـه در ايـران و تـوسـعـه 

مـديـريـت .  اقتصادی آن نيـسـت
بازار کماکـان در دسـت غـرب 

 -نرمش هاي سـيـاسـي .  است
صبحگاهي خامنـه اي در ايـن 
زمينه، از خوشحالي رعشـه بـه 
اندام تمام روزنامه ها و رسـانـه 
. هاي بورژوايي انـداخـتـه اسـت

موهاي تن امثال حجاريـان هـا، 
نگهدارها، بهنودها، زيباکالم هـا، 
گنجي ها، عبادي هـا و خـيـل 
دوستان گرمابه گلستـان واليـت 

“ مدرنيزاسيون” فقيه را به سمت 
اقتصاد به حمـد و قـوه صـدور 

“ جامعه جهانـي” سرمايه از طرف 
مهم نيست آن .  سيخ کرده است

يکي در خارج است اين يکي در 
داخل؛ دوست و همفکـر هـمـان 

دارد، “  وجـود” کسی اسـت کـه 
. نداشته باشـد“  حضور” حتی اگر 

مهم اينست که دولت اعـتـدال، 
مکانيسم و مجـراي مـادي ايـن 
دوستي ها، آشتـي هـا، و رفـع 
کدورت هاي تاريخـي و اتـحـاد 
بخش اعـظـم بـورژوازي ايـران 

 . است
. اما اين تمام ماجرا نـيـسـت     

اين بورژوازي هيچ شباهتـي بـه 
بورژوازي کشورهايي چـون کـره 
جنوبي و مالزي و بـنـگـالدش و 
برزيل که مطيع و سربه زير تـام 
. و تمام دستورات غرب اند، ندارد

با عمامه و بـي ( بورژوازي ايران 
، تاريخا در حين گرايـش ) عمامه

به سمت غرب و آمريکا اما قلـدر 
اقتدارگرا و دولـت .  هم بوده است

گرا و عظمت طلب بوده و امـروز 
نيز کماکان خواهان ادامه اعمـال 
امپراتـوري هـاي گـذشـتـه در 
منطقه بر متن معادالت جهـانـي 

 .  روز است
به اين اعتبار، بعد اقتـصـادي      

پالتفرم روحاني که ادامه دهنـده 
خط اقتصادي همه دولـت هـاي 
قبلي است هر چند مورد تـوافـق 

غرب و آمريکا است، اما مشـکـل 
سرمايه داري ايران، سهم خواهي 
در جدال با بورژوازي عرب و يک 
پاي سازماندهي و دامن زدن بـه 
انواع باندهاي شبه مـذهـبـي و 

 . قومي است
اين جمهوري عليرغم پزها و      

و “  مــتــمــدن” ايــمــاژهــاي 
که امروز به خـود “  خوشخيمي” 

گرفته، اما کماکان بخشي جـدي 
از سناريوي نا امن کردن منطقـه 

مـعـضـل .  باقـي خـواهـد مـانـد
جمهـوري اسـالمـي کـمـاکـان 
سياسي و منطقه اي است و در 
نتيجه خام انديشي است کسـي 
فکر کند که سرمايه به مکاني که 
خود منجالب تسـويـه حسـاب 
ارتجاع بين المللي و محلي است، 
جايي که بورژوازي محلي دسـت 
بر ماشه عليه هم آماده شـلـيـک 

خاورميانه .  اند،  صادر خواهد شد
اسالمزده، کانون بحران امـنـيـت 
سرمايه جهاني، محل جدال ها و 
صف بندي هاي خونيـن قـطـب 
هاي امپرياليستـي سـرمـايـه و 
جايي است کـه هـنـوز مسـلـه 

 . فلسطين دارد
بـــورژوازي ايـــران پشـــت     

لبخندهاي هـاج و واج دولـت 
اعتدال، حتي اگر اسالميت رژيـم 
را هم تا انتها رقيق کرده بـاشـد، 
حتي اگر دستمزد کارگـر را بـه 
صفر هم برساند و اعتصاب را بـا 

اعدام هم جواب دهد، اما اقتصـاد 
ايران را آنهـم در دنـيـايـي بـا 

مشخصات سرمايه داری امـروز،  
با بی افقی و بی الگويی سرمـايـه 
داری بين المللی، نجات نخواهـد 
داد، بلکه همچنان در تـکـاپـوي 
بقاي خود امروز را به فـردا مـي 

 .   سپارد
اما جامعه بسـرعـت از ايـن      

تصورات و توهمات عبور خواهـد 
اميد واقعي، توهم به انتظار .  کرد

صدور سرمايه از غرب  نيست که 
از صبح تا عصر، با حرکات فک و 
صورت روحاني و ظريف و بهنود، 

 .باال و پايين برود
 

اينبار ورق بسـمـت تـالطـم      
هاي طبقاتـي مـهـمـي عـلـيـه 
بورژوازي ايران و دولت اش بـر 

طبقـه کـارگـر و .  خواهد گشت
کمونيسم اين طبقه بايد از االن 
فکري بحال تـحـزب و تشـکـل 
کمونيسـتـي خـود و دخـالـت 

مستقل در امر سياست بـکـنـد؛  
کمونيست ها بايد تضمين کننـد 
که اميد اکثريت جـامـعـه ايـران 
جايی ست که طبقه کـارگـر، و 
. آرمان مساوات طلبـي  هسـت

جايي که شبح کـمـونـيـسـم و 
وحشـــت بـــورژوازي هســـت؛ 
همانجايي که مقاومت و زمـزمـه 

 . هاي انقالب کارگري هست

٥٩ماره     



ی    ت ت  ٥٩ماره    ٤ حک  
 ...باز هم تراژدي 

 
داليل و پاسخ ها بـه انـدازه      

در يـکـی از .  کافی گويا هستند
کشتی ها، بدنـبـال نـزاع هـای 
موجود، تعدادی از مسـلـمـانـان، 
جمعی از مسيحيان را در طـی 

بـر .  سفر به دريا پرت کـرده انـد
همين اسـاس، يـک سـری از 
فاشيست هـا و احـزابشـان، از 
فرصت اسـتـفـاده کـرده و بـه 
تبـلـيـغـات راسـيـسـتـی خـود 
پرداختند و ايراد را در خود ايـن 
مردم معـرفـی کـردنـد و ابـراز 
داشتند که  اگر اين جـمـعـيـت 
امکان ورود به اروپا را پيدا کنند، 
اروپا خود به مرکـز کشـمـکـش 

بدل خواهد “ تروريسيت” جريانات 
و اينها درجا حامي سياست .  شد

های ضد پناهندگي دولت هـاي 
حقيقت اينست .  اروپايي شده اند

که همين سياست بود که سـال 
گذشته توسط اتحاديه اروپـا بـه 
اجرا در آمد و به حذف نيرويهای 
 . نجات در دريا و ديدبانها انجاميد

ابعاد ايـن تـراژدی آنـقـدر      
وسيع است که حتی راست ترين 
نمايندگان سـرمـايـه و دولـت 

هايشان نمی توانند آنرا سرپوشی  
هر کدام ديگری را مقـصـر . کنند

برخی ايراد را در .   اعالم می کند
دير رسيدن نيروهای نـجـات در 
دريا می دانند و اتحاديه اروپـا و 
سياست سال گـذشـتـه اش در 
حذف ديدبان هـای نـجـات را 
 .  مشکل اصلی معرفی می کنند

چپ تر ها،  سيـاسـت هـای      
اخير دول اروپا را بـاعـث ايـن 

البتـه شـکـی .   تراژدی دانستند
نيست که جنگ در ليبـی و يـا 
ادامه جنگ در سـوريـه، وجـود 
نيروها و دستجات تروريستـی و 
افراطی، همگی بر ابعاد اين فـرار 

اين امری اسـت کـه .  افزوده اند
حتی ميديای سرمايه نمی توانـد 
کتمان کند و خـواهـان کـمـک 
رسانی ديگـر کشـورهـای اروپـا 

اعالم کمک های مالـی و .  شدند
غير انتفاعی دولت آلـمـان، کـه 

“ کمکهای انسان دوستانه” بمثابه 

معرفی شده اند، بر همين اساس 
است، چه بسا که  اين بار فرانسه 
و انگليس به دليل نقش شان در 
جنگ ليبی، به نسبت بيشتری از 
آلمان و ايتاليا، با فشار بيشـتـری 
برای کـمـک رسـانـی مـواجـه 

برخی خواهان دخـالـت .  هستند
بيشتر دولت های مصر و مـالـتـا 
برای نجات پناهندگان در دريـا 
ــرخــی خــواهــان  ــد، و ب شــدن

 . دستگيری دالالن هستند
اما آنچه که کماکان در ايـن      

ميان مسکوت گذاشته مـيـشـود 
همان دليلی است کـه از ابـتـدا 
باعث و بانی فرار اين موج وسيـع 

جنگ، نابودی و فقـر .  مردم است
و نا اميدی ميليون ها انسانی که 
بنا به سياست های سـرمـايـه و 
دولت های ريز و درشت آن، در 
کل شمال آفريقا با آن دسـت و 
پنجه نرم مـی کـنـنـد، کـامـال 

شرايطی کـه .  فراموش شده است
اين انسانها از آن فرار می کنـنـد 
آنقدر طـاقـت فـرسـاسـت کـه 
حاضرند ريسک مرگ را قـبـول 
کنند و از هر فرصتی بـرای راه 
يابی به حداقل زندگی استـفـاده 

هر اندازه سخـت گـيـری .  کنند
های بيشتر، و عدم پـذيـرش و 
قبولی پناهـنـدگـی درخـواسـت 
کنندگان را افزايش دهند، باز در 
جلوگيری از اين فـرار بـيـهـوده 
است و تنها بازار دالالن را گـرم 

 .تر می کند
امروز ديگر نمی توان  تنها بـا     

بازبينی سياست پنـاهـنـدگـی و 
پناهندگی پذيری جـلـوی بـروز 
اين چنيـن تـراژدی هـايـي را 

ارجاع به پـايـان جـنـگ .  گرفت
سرد، و بـی ربـط شـدن امـر 
پناهندگی بطور سراسری و بيـن 
المللی، ديگر امروز بـيـانـگـر راه 

از بـيـن رفـتـن .  حل نـيـسـت
جمعيت های مردم به اين شکل،  
بيش از هميشه،  يادآور دورانـی 
است که کشتی های حامل برده 

بـه .  ها در دريا غرق مـيـشـدنـد
همان ترتيب، امروز نـيـز نـمـی 
توان از طريق مجازات صاحـبـان 
کشتی ها کـه بـدنـبـال درآمـد 

بيشتر، همچون خط تولـيـد بـه 
حمل انسان ها نگاه می کنند، و 
يا با مجازات دالالن بـه پـاسـخ 

 . مناسبی رسيد
امروز ديگر بايد به مـجـازات      

دولت ها و سران آنها نـگـريسـت 
که سياست هايشان و حکـومـت 
هايشان باعث و بانی اين فجـايـع 

امروز بيش از هـر زمـان .  است
ديگری بايد به زنـدگـی بـخـش 
وسيعی از مردم دنيا نگريست که 
از پايه ای ترين شرايط زنـدگـی 

محـروم  ۲۱برای يک انسان قرن 
اين مردم به دنبال کـار، .  هستند

به دنبال تحصيل، بدنبال خانه و 
مسکن، به دنبال امـکـان دسـت 
يابی به حداقل امنـيـت جـانـی، 

راه حـل .  دست به فرار می زنند
اين مشکل مـيـلـيـونـی و ايـن 
مشکل اجتماعی را بايد در پاسخ 
هايی به همان انـدازه بـزرگ و 

پـاسـخ .  اجتماعی جستجو کـرد
نيازهای واقعی و انسـانـی مـردم 
شمال آفريقا، در واقـع در حـل 

اگـر .  همان داليل فرارشان اسـت
مهاجرت وسيـع از کشـورهـای 
تحت سلطه امـپـريـالـيـسـم بـه 
کشورهای متروپل، بخشی از دم 
و بــازدم ايــن رابــطــه بــورژوا 
امپرياليستی اسـت، هـر گـونـه 
محدودتر کردن آن مـهـاجـرت، 
امکان گسترش اين فـجـايـع را 

خـواسـت فـرار .  بيشتر می کنـد
بطوری کامال ارگانيک با شرايـط 
زندگی و عدم امـيـد مـردم بـه 
آينده ای بهتر در اين کشـورهـا، 

برای پايان دادن به .  مرتبط است
اين نوع تراژدی هـا، بـايسـتـی 
همان زنجير دست و پـا گـيـر 
 .  سرمايه داری را در هم شکست

در واقع، هـدف جـنـگ در      
ليبی، هدف جنگ در سـوريـه، 
هدف رشد و اشـاعـه تـمـامـی 
دستجات تروريستی در کل ايـن 
منطقه، تنها و تنها بـرای دامـن 
زدن به همان  بی اميدی، دامـن 
زدن به ناامنی، و دامن زدن بـه 
هر گونه امکان فراغت کـارگـر و 
مردم زحمتکش اين منطـقـه از 

به همين دليـل .  يوغ سرمايه بود

نــيــز، پــاســخ مــنــاســب بــرای 
جلوگيری از اين نوع  تراژدی هـا 
را بايستی در پـايـيـن کشـيـدن 

 . حکومت سرمايه يافت
اگر کارگر در اين کشورها و      

در اروپا، از همين زاويه بـه ايـن 
تراژدی ها نگـاه نـکـنـد و اگـر 
مستقيمـا و بـالواسـطـه بـرای 
شکستن زنجيرها اقدام نکند، اگر 
کماکان دنبال دولت های موجود 
و سياست مدارانش بمـانـد، کـم 
کم اين غرق شدن ها هم عـادی 
شده و از خاطره ها مـحـو مـی 

 . شود
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شب  ٩تا  ٨:٣٠راديو نينا هر شب ساعت

به وقت تهران از طريق ماهواره هاتبرد 
راديو نينا را گوش دهيد . پخش ميشود

و آنرا به دوستان و آشنايان خود معرفی 
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