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تالشى كه  به  بار نشست
 و رنجى كه  همچنان باقيست

مصاف جناح هاى بورژوازى
 بر سر قدرت و تكاليف ما

اطالعيه كميته مركزى 
حزب كمونيست ايران

بمناسبت 16 آذر
١۶ آذر در راه است.  ١۶ آذر با مبارزه 
ديکتاتوری  عليه  دانشجويان  جانفشانی  و 
لجام گسيخته رژيم کودتای پهلوی در سال 
١٣٣٢ که فضای سياسی جامعه را تحت 
تاثير قرار داد به تاريخ جنبش آزاديخواهانه 

مردم ايران پيوست.
از  يکی  همواره  دانشگاه  ببعد  آنزمان  از 
دژهای محکم مبارزه عليه اختناق حاکم و 
نيروهای سرکوبگر آن بوده است. از اينرو 
رژيم های حاکم در ايران همواره در تالش 
بوده اند که اين سنگر مبارزه آزاديخواهانه 
را به تصرف خود درآورند. رژيم اسالمی 
دو سال بعد از انقالب همزمان با يورش به 
انداختن  براه  با  ايران  مردم  دستاوردهای 
از  نفر  هزاران  فرهنگی   خونين  انقالب 
کمونيست  و  آزاديخواه  و  چپ  دانشجويان 
جوغه  مقابل  به  و  شکنجه گاه  روانه  را 
اعدام  فرستاد تا زير تازيانه وحشت اين 
و  نيست  را  آزاديخواهانه  مبارزه  سنگر 

نابود کند.
جمهوری اسالمی در طی بيش از دو دهه 
خونين   سرکوب های  شرايط  تحت  گذشته 
و  دانشجو  گزينش  سيستم  استقرار  با  و 
برکناری  و  اخراج  پليسی،  کنترل  اعمال 
استادان آزاده و ترقی خواه تالش کرد تا 
محيط  دانشگاه را برای هميشه از افکار 
چپ و سوسياليستی دور کند. اما تحرکات 
جنبش  در  اخير  سال  چند  تحوالت  و 
دانشجويی نشان از آن دارد که جمهوری 
اسالمی  در دستيابی به اهداف خود ناکام 

مانده است.
از  دانشجويان  گسترده  نسبتا  حمايت 
مبارزات کارگران شرکت واحد در بهمن 
آزادی  برای  مبارزه  گذشته،  سال  ماه 
بر  برای  مبارزه  بند،  در  دانشجويان 
نيروهای  و  مذهبی  نهادهای  بساط  چيدن 

دانشگاه،  محيط  از  سرکوبگر 
مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط 

سياست سركوب، محاكمه و زندانى كردن 
فعالين كارگرى توسط رژيم ضدكارگرى 
جمهورى اسالمى همچنان ادامه دارد

هرگز چنين مباد!

در حاشيه رويدادها

12 صفحه  در 

در صفحه 9

در صفحه 8

در صفحه 3

همچون  رژيم هايی  برای  جنايت  و  خشونت 
سازمانيافته،  امری  ايران،  اسالمی  جمهوری 
ارکانی  اساسا  است.  هدفمند  و  سيستماتيک 
از حاکميت است که حتی در بسياری موارد 
ترويج  و  تبليغ  خشونت»  «فرهنگ  همچون 
از  اينکه  برای  چندگاهی  از  هر  و  می شود 
مالءعام  در  نيز  را  قربانيانی  نرود،  يادها 
نوع  اين  در  خشونت  می گذارد.  نمايش  به 
سيستم ها تيغ دو لبه ای است که هم محکوم را 
به صليب می کشد و هم می خواهد جامعه را 

مرعوب  سازد.

اينگونه  در طول هزاران سال و در طی اين روند دردناك، طوالنی 
و تاريخی بنای فرهنگ، عادت و سنن ريشه داری شكل گرفته  است 
كه  خشونت و اشكال متنوع آن، از جمله  خشونت عليه  زنان در آن 
عميقا ريشه  دوانيده  است و با جان سختی به  دوباره سازی و بازتوليد 
خود مشغول است. رهائی كامل از آن كاری است دشوار و طاقت 

فرسا اما شدنی، زيرا كه  اين يك نياز تاريخی و انسانی است.
در صفحه 6

فتوای قتل روزنامه نگاران
در صفحه 11
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وجود  عقيده،  و  بيان 
چندين نشريه و ده ها 
سايت و وبالگ دانشجويی که 
دانشجويی  جنبش  چپ  بخش 
همه  کنند،  می  نمايندگی  را 
واقعيت  اين  نشانگر  اينها 
دانشجويی  جنبش  که  است 
می رود تا نقش برجسته تری 
در جنبش آزاديخواهانه مردم 

ايران ايفا کند.
روز  به  بايد  امسال  آذر   ١۶
يکپارچه  و  متحدانه  مبارزه 
دانشجويان در همه دانشگاه ها 
خواست ها  اين  تحقق  برای 

باشد.
جنبش  پيشروان  و  فعالين 
دانشجويی بايد آگاه باشند که 
مردم  آزاديخواهانه  جنبش 
ايران تنها و تنها در صورتی 
استوار  گامهای  با  تواند  می 

طبقه  که  نهد  جلو  به  پا 
کارگر آگاه و متشکل به 
تبديل  آن  فقرات  ستون 
شود. از اين رو فعالين 
و پيشروان سوسياليست 
بايد  دانشجويی  جنبش 
ايجاد پيوند مبارزاتی با 
کارگری  جنبش  فعالين 
را در دستور کار خود 
قرار دهند. بايد با نيرو 
و قدرت تمام اين سنت 
جنبش  در  سوسياليستی 

دانشجويی زنده شود. 
وجود  کنونی  شرايط  در 
شرکت  کارگران  سنديکای 
واحد، فعاليت کميته هماهنگی 
تشکل های  ايجاد  برای 
های  کميته  اتحاد  و  کارگری 
و  شبکه  چندين  و  کارگری 
جمع های کارگری ديگر که 
هر کدام فعاليت ده ها تن از 
فعالين و پيشروان کارگری را 
در خود متشکل کرده اند امر 
ايجاد پيوند جنبش دانشجويی 
تسهيل  را  کارگری  جنبش  با 
کرده است. فعالين و پيشروان 
دانشجويی بايد اين فرصت را 

دريابند.
٩ آذر ١٣٨۵

٣٠ نوامبر ٢٠٠۶

در حاشيه روز دانشجو!
عرفان مروت جو     
در   ١٣٧٨ ماه  تير   ١٨ در  دانشجوئی  اعتراضات 
تهران  دانشگاه  باالخص  و  کشور  دانشگاه های 
موجب شد آن سکوت و انزوای چندين ساله ای که 
بر دانشگاه ها حاکم بود، شکسته و جنبش دانشجوئی  
و  مقاومت  روز  شش  نمايد.  جديدی  دور  وارد  را 
پشتيبانی  بهمراه  دانشجويان  پرشور  اعتراض 
توده های کارگر و زحمتکش، توانست پايه های رژيم 
را بلرزاند و رژيم برای خاتمه اين اعتراضات به 
وحشيانه ترين شيوه ها برای سرکوب متوسل شود. 
اين اعتراضات بار ديگر به حاکمان جهل و خرافه 
نشان داد که جنبش دانشجوئی بهمراهی جنبش زنان 
و کارگران رژيم پهلوی را ساقط نمود و اگر اين 
جنبش ها بميدان آيند رژيم سرمايه اسالمی ايران را 

نيز بزير خواهند کشيد.
روز دانشجو همچون روز کارگر سمبل مقاومت، 
و  انسانيت  از  دفاع  و  فداکاری 
در  راديکال  و  چپ  ارزش های 
آزادی های  از  دفاع  روز  جامعه، 
روز  اجتماعی،  و  سياسی  فردی، 
جانباختگان  همه  به  نهادن  ارج 
روز  است.  برابری  و  آزادی  راه 
دانشجو روز دفاع از جدائی دين از 
آموزش و پرورش، سياست و زندگی 
خصوصی انسان ها ، روز اعتراض 
به سرکوب و خفقان و روز گسستن 
ريشه های آپارتايد جنسی و روز آنچه 

انسانيت نام دارد، می باشد.
حوادث ١۶ آذر ١٣٣٢ که تظاهرات دانشجويان در 
توسط  دانشجو  سه  شدن  کشته  به  منجر  بود  تهران 
نيروهای رژيم پهلوی شد و از اين تاريخ ببعد بود 
که دانشجويان ١۶ آذر هرسال با برگزاری مراسم 
ياد و خاطره دانشجويان کشته شده را گرامی داشته 
و اين روز را به روز اعتراض عليه حاکميت تبديل 
نموده اند. در اين روز دانشجويان پيشرو و انقالبی با 
در اختيار گرفتن تريبون مراسم آنرا به حرکت های 
اعتراضی و درجهت کسب خواست هايشان به رژيم 

تبديل می نمايند. 
شد  خواهيم  متوجه  دانشجوئی  جنبش  روی  دقت  با 
دارای  کارگری  جنبش  همانند  نيز  جنبش  اين  که 
گرايشات متفاوتی در دورن خود می باشد. گرايش 
وحدت  تحکيم  دفتر  های  جناح  از  که  مذهبی  ملی 
طلب  سلطنت  و  خواه  جمهوری  موئتلفين  تا  گرفته 
ادعای  جملگی  ناسيوناليست،  و  ليبرال  جريانات  و 
نمايندگی اين طيف را برعهده دارند. ديگر گرايش 
درون جنبش کارگری، گرايش چپ و برابری طلب 
است که قدمت مبارزاتی اين گرايش به سال های قبل 

از انقالب ۵٧ و تا به امروز نيز برمی گردد.
دانشجوئی  جنبش  درون  مذهبی  ملی -  گرايش های 
هميشه سعی نموده تا روز دانشجو تنها به صورت 
کشته  دانشجو  سه  گراميداشت  به  مختص  سطحی 
و  رضوی  قندچی،  يعنی   ١٣٣٢ سال  در  شده 
بزرگ نيا و خاطره نفرت از نظام پهلوی باشد و 
اجازه نمی دهد تا ديگر گرايش سوسياليستی در اين 
به  را  دانشجويان  تنها  و  نمايد  وجود  ابراز  جنبش 
و  دانشگاه  محيط  در  جزئی  اصالحاتی  و  تغييرات 
می نمايد  تشويق  موجود  های  نظام  چهارچوب  در 
طرفدار  و  سازشکار  بازدارنده،  گرايشاتی  کال  و 
دوم،  گرايش  اما  باشند.  می  جامعه  در  اصالحات 
گرايش چپ و سوسياليست، طرفدار تغييراتی کلی 
چه در محيط دانشگاه  و چه در نظام و کل جامعه 
افشاء  و  اول  گرايش  نقد  با  گرايش  اين  باشد.  می 
چيدن  برهم  خواستار  آنان،  طلبانه  فرصت  ماهيت 
کل نظام می باشد و تنها راه حل آزادی و برابری 
جامعه را سرنگونی نظام اسالمی ايران و برقراری 

سوسياليسم می دانند.
آنچه که دارای اهميت است اين است که در چند سال 
اخير جنبش دانشجوئی و بويژه گرايش سوسياليستی 
و  جسورانه تر  متحدانه تر،  جنبش  اين  درون 
راديکال تر از هميشه وارد ميدان گشته است. طرح 
شعارهای اساسی همچون " نان ، آزادی و برابری" 
آنهم در دل سياه ترين رژيم فاسد اسالمی، پديده ای 
درد  پژواک  بلکه  نيست،  و  نبوده  خيالی  و  اتفاقی 
درون  رنجديده  و  محروم  انسان  ميليون ها  رنج  و 
اقتصادی  سياسی،  وضعيت  امروزه  است.  جامعه 
رژيم ايران بيش از پيش بغرنج تر گشته و وضعيت 
نابهنجار در درون جامعه زندگی ميليون ها کارگر 
اقتصادی  فالکت  و  فقر  دستخوش  را  زحمتکش  و 
ايران  بر  حاکم  اسالمی  رژيم  است.  داده  قرار 
امروزه با در دست داشتن ثروت و سامان جامعه 
ديگر  و  گاز  و  نفت  ذخائر  عظيم  منابع  جمله  از 
آلومينيم  سنگ،  ذغال  آهن،  همچون  طبيعی  منابع 
ثروت های  توانسته  غيرنفتی،  صادرات  نيز  و... 
هنگفتی را بجيب دولت و سرمايه داران وابسته به 
دولت سرازير نمايد و در اين ميان سهم ميليون ها 
انسان محروم جامعه از فروش منابع طبيعی و غير 
قصاص،  سنگسار،  اعدام،  شکنجه،  زندان،  نفتی، 
شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان واشاعه افکار 
گسترده،  بسيار  بيکاری  مذهبی،  خرافی  و  پوسيده 
اعتياد، فحشاء، فقر و فالکت اقتصادی، خودکشی، 
تبعيضات  جنسی،  تجارت  بدن،  اعضای  فروش 
جنسی و ملی و مذهبی و ده ها مصيبت ديگر می 

باشد.
جنبش کارگری ايران که جنبش ميليونی طبقه محروم 
جامعه است امروز وارد فاز جديدی از مبارزات و 
با  جنبش  اين  است.  شده  تری  تازه  های  پيشروی 

درک و شناخت واقعی و آگاه به امر مبارزه 
و  داخل  عرصه های  در  توانسته  طبقاتی، 
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خارج ايران مطرح و توانسته با جلب حمايت 
های بين المللی ، بار ديگر در امر مبارزاتی 
اين طبقه دستاوردهای با ارزشی را به اثبات برساند. 
مبارزه کارگران کردستان اعم از کارگران نساجی، 
کارگران  مبارزات  نيز  و  خبازی  و  شاهو  پرريس، 
و...  واحد   شرکت  پتروشيمی،  خودرو،  ايران 
توانست نقطه اميدی هم به جنبش کارگری و هم به 

ساير جنبش های اجتماعی ديگر ببخشد.
 واقعيت های درون جامعه تهی بودن سياست های 
رژيم ايران را در عرصه روابط داخلی و خارجی 
کامال آشکار نموده است. جنبش های زنده توده ای 
دانشجوئی،  کارگری،  جنبش  از  اعم  اجتماعی  و 
معلمان، پرستاران، زنان ، جنبش انقالبی کردستان، 
جوانان و ... امروز بيش از پيش بيکديگر نيازمندند. 
وجود اين جنبش ها و اعتراضات کم و بيش سراسری 
توانسته  انداختند  براه  ها  جنبش  اين  از  يک  هر  که 
 ۶٠ سال های  اوايل  در  رژيم  که  قوائی  توازن  آن 
و با تکيه بر اعمال فشار از جمله زندان، اعدام و 
شکنجه برجامعه تحميل نمايد را تا درجات بسياری 
تعقيب  و  دستگيری  هنوز  که  هرچند  آورد.  پائين 
آزادانديشان، کارگران، نويسندگان و روشنفکران و 
درون  گرايشات  اما  دارد  ادامه  خفقان،  و  سانسور 
اجتماع و اعتراضات مکرر، شيرازه سرکوب را از 
حاکمان جهل و خرافه، گرفته و با هر عملی بدون 
چون و چرا محکوميت مجدد خود را از سوی جامعه 

بين المللی بدست می آورند.
و  چپ  گرايش  آن  رأس  در  و  دانشجوئی  جنبش 
سنگين  وظيفه ای  جنبش،  اين  درون  طلب  برابری 
بردوش  کارگر  طبقه  با  جنبش  اين  پيوند  جهت  را 
دارد. بيگمان تنها با بميدان آمدن و پيوند جنبش های 
اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ اين جنبش ها است که 
رژيم هار اسالمی حاکم بر ايران را بگور خواهند 
انداخت . برای اين مهم با درک و شناخت واقعی از 
جنبش ها  اين  درون  ليبرالی  و  رفرميستی  گرايشات 
سرنگونی  و  سوسياليستی  و  چپ  گرايش  پيوند  و 
رژيم ميتوان پايه های نزديکی اين جنبش ها را بهم 
نزديک ساخت . امروز هر کدام از اين جنبش ها از 
شهرها  ديگر  و  کردستان  در  کارگری  جنبش  جمله 
دستاوردهای  خود  روزمره  مبارزات  جريان  در 
گرانبهائی را بدست آورده اند، در خصوص جنبش 
و  زن  جهانی  روز  گراميداشت  در  جمله  از  زنان 
مراسم مستقل زنان در شهرهای ايران و کردستان، 
بيشتر  ها  جنبش  اين  درون  سوسياليستی  گرايشات 
مطرح گشته و در اين ميان وظيفه تمامی اين جنبش ها 
است تا در همآهنگی با يکديگر متحدانه و پيگير در 

امر مبارزاتی همديگر را ياری رسانند .
در ١۶ آذر امسال می بايد تمامی جنبش های موجود 
و در رأس آن جنبش دانشجوئی اين روز را متعلق 
بخود دانسته و با اتحاد و پيوند با هم مبارزه انقالبی 
خويش را پيش برند . ١۶ آذر جنبشی است متعلق 
به جناح اکثريت جامعه يعنی جناح محروم و چپ و 

پرسش نشريه  آرش
سياسی  مخالفان  کشتار  ايران،  شده  مصادره  انقالب  فردای  از  اسالمی  جمهوری 

عقيدتی خود را آغاز کرد. 
فراموش نکرده ايم روزهای خون و جنون را دايره کشتار در محاکمات چند دقيقه ای 
بدون رعايت حقوق شهروندی، ابتدا و عمدتا بلند پايگان نظام ستم شاهی را هدف 
داشت، چندی بعد به اقليت های دينی و سرکوب های قومی و ملی هم تسری يافت. 
حکم کشتار اما توسط رهبری دينی حکومت وقت و اتوريته مذهبی وی و در توافق 

کامل با اکثر سردمداران وقت توسط خلخالی و شرکا به فعل در آمد.
کرامت  آزادی،  دموکراتيک،  حقوق  بديهی ترين  عليه  که  بی سابقه  احکام  اين 
جنبش  سکوت  با  عموما  خود  دوران  در  شد،  صادر  شهروندی  حقوق  و  انسانی 
ترقی خواهانه و در راس آن جنبش چپ و همراهی بخشی از روشنفکران مواجه 
گرديد و حکومت اسالمی پس از ضيافت های مرگ شبانه اش در مدرسه علوی در 

دو فراز تاريخی ديگر با وقاحتی کمياب وفای به عهد کرده است.
در سال ١٣۶٠، کار به دستان کشتار بخشی وسيعی از مخالفان سياسی کمونيست 

و مذهبی مخالف خود را در مقابل سکوت بخش ديگری آغاز کرد.
همچنين در تابستان ١٣۶٧ خمينی به هيئت منتخب خود نيری، اشرافی، رئيسی و 

پورمحمدی فرمان داد که مسئله وجود زندانی سياسی را با کشتارها حل کنند.
 ۶٧ شهريور  تا  مرداد  ماهه  يک  در  دقيقه ای  چند  محاکمات  در  مرگ  هيئت  اين 
نزديک به ۵ هزار زندانی سياسی را اعدام کردند و اينک و در هيجدهمين سالروز 
«بمرگ خودآگاهان» تابستان ۶٧ به سراغ تعدادی از رهبران سازمان های سياسی 
و دست اندرکاران مسائل اجتماعی ايران رفته و موضع آنان را در سه مرحله 

کشتار جويا شده ايم.
١- کشتار سردمداران و بلندپايگان رژيم ساقط شده در روزهای اول انقالب

سياسی  های  سازمان  هواداران  و  کادرها  رهبران،  ار  وسيعی  بخشی  کشتار   -٢
مخالف در سال۶٠ تا ۶۴

٣- کشتار بزرگ تابستان ١٣۶٧
نظر و موضوع شما در قبال اين سه مرحله كشتار (در زمان وقوع آن ها و حال) چيست؟

هرگز چنين مباد!
هلمت احمديان

 عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

 دوره بندی کشتارها در ايران به آن شکلی که شما در سئوالتان مطرح کرده ايد، اگر 
چه می تواند به تفکيک هم  مورد بحث و بررسی قرار گيرد و فی النفسه ايرادی 
هم ندارد، اما بايد در پرتو اين امر صورت گيرد که بکارگيری خشونت بر عليه 
مخالفين و حذف فيزيکی آنها امری هميشگی و درآميخته و عجين با همه عمر 
رژيم جمهوری اسالمی بوده است. نمی توان و نبايد اين تسلسل و بهم پيوستگی را 
بگونه ای دوره بندی کرد که تنها غليان ها و فرازه های اين سياهه را ديد. کشتارهای 
سال ۶٠ و ۶٧ اگر چه بارزه ها و نقاط عطفی از پرونده جنايات رژيم اسالمی 
مرزها،  خارج  در  دولتی  تروريسم  و  کشتار  نيستد.  آن  موارد  تنها  اما  هستند، 
قتل های موسوم به قتل های زنجيرهای، لشکرکشی به کردستان و اعدام های دسته 
جمعی در اين خطه، سنگسار، نقص عضو کردن انسان ها، وادار ساختن زندانيان 
در  و  زندان ها  در  مخالفين  آزار  و  اذيت  و  شکنجه  ندامت،  ابراز  و  مصاحبه  به 
بيرون زندان ها و ... همگی مواردی از پديده ای هستند که اوال تفکيک آنها برای 
من ساده نيست و ثانيا به نظر من مناسب تر است که ابتدا تکليف خود را با نفس 
ضرورت آن، همچون يک رويه و سيستم از طرف رژيم جمهوری اسالمی روشن 
کرد و ضرورت اعمال آن را برای رژيم های توتاليتر و ديکتاتوری منش بررسی 

کرد و سپس در پرتو آن اين پديده را به هر شکلی که الزم آيد دوره بندی 
کرد. 
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دوره بندی که در سـئواالت شماست، 
برای  که  ديگری  دوره بندی های  يا 
زندان و سرکوب مخالفين سياسی در ايران 
می شود، از قبيل دوره اول از سال ۵٨ تا 
۶٠، دوره دوم از سال ۶٠ تا ۶٣، دوره سوم 
از ۶٣ تا ۶۶ و دوره چهارم از ۶۶ تا ۶٧، هر 
کدام صد البته توضيح خاص تر خود را دارند 
ضرورت های  و  اجتماعی  شرايط  بازای  و 
اما  گرفته اند،  صورت  ها  دوره  آن  سياسی 
همگی به يک هدف خدمت کرده اند  و همگی 
با شدت و ضعف ها و توجيهات متفاوت از 
طرف رژيم برای حفظ و بقای خود، به مانند 
حاکميت  از  شده  شناخته  فرم  يک  از  رکنی 
منطق  از  دوران  اين  همگی  کرده اند.  عمل 
هيچ  که  گرفته اند،  نشات  سيتماتيک  زوری 
انسان مسئول و منصفی نمی توانند استثتانی 

برای هيچ دوره ای از آن قائل شوند.
همچون  رژيم هايی  برای  جنايت  و  خشونت 
جمهوری اسالمی ايران، امری سازمانيافته، 
ارکانی  اساسا  است.  هدفمند  و  سيستماتيک 
موارد  بسيار  در  حتی  که  است  حاکميت  از 
ترويج  و  تبليغ  خشونت»  همچون «فرهنگ 
از  اينکه  برای  چندگاهی  از  هر  شود و  می 
يادها نرود، قربانيانی را نيز در مالءعام به 
نمايش می گذارد. خشونت در اين نوع سيستم 
ها تيغ دو لبه ای است که هم محکوم را به 
را  جامعه  می خواهد  هم  و  می کشد  صليب 
کفه  اين  برتری  و  نوسانات  مرعوب  سازد. 
بر آن ديگری در دوران مختلف فرق کرده 
است، مثال قتل عام سال ۶٧ با هزاران قربانی، 
برای دوره ای طوالنی از انظار مخفی ماند، 
ولی در دوره هايی، بعکس تک موردی را به 
هدف نمايش به عموم و مرعوب کردن مردم 

شاهد بوده ايم. 
اعدام و کشتار در طول تاريخ رژيم جمهوری 
اسالمی ايران، پتکی بوده است که همواره و 
از همان روز ابتدا تا اينک، باالی سر مردم 
نگاه داشته شده است. تنور سالخی مخالفان 
از همان ماه های اول بعد از قيام ۵٧  که با 
رژيم  سران  و  فرماندهان  از  تعدادی  اعدام 
روز   هر  که  اکنون  تا  شد،  شروع  پهلوی 
مالءعام  در  جرثقيل  يا  دار  به  را  تعدادی 
می آويزند، اگر چه نوسان داشته است، اما 
هيچگاه خاموش نگرديده است. در همه اين 
موارد يک هدف مشترک وجود داشته است. 
شبح مرگ را می بايد همچون پتکی بر سر 
به  را  همه  اگر  ترس،  داشت.  نگاه  جامعه 
عقب نراند، ولی روحيه محافظه کاری را بر 

جامعه حاکم می سازد.
تاکيد روی اين مسئله، که خشونت و جنايت 
و  سازمانيافته  هدفمند،  امری  همچون  را 

حاکميت  از  رکنی  همچون  و  سيستماتيک 
حائز  نيز  جنبه  اين  از  ديد،  اسالمی  رژيم 
عملکرد  با  تعريف  اين  که  است،  اهميت 
در  هايی  دوره  در  سياسی  جريانات  بعضی 
تعارض قرار می گيرد. سکوت، اغماض و 
يا توجيهاتی که بعضی از نيروهای سياسی 
و  کشتار  کارنامه  اين  از  مقاطعی  برای 
به  تراشيده اند،  يا  و  داشته اند  رژيم  جنايات 
نظرم به همين مسئله برمی گردد، که آنها در 
ماهيت  به  دورانی  در  حالت  خوشبنانه ترين 
آن  مجيزگوی  به  يا  و  داشته اند  توهم  رژيم 
تبديل شده اند، در ميان سران رژيم پدرخوانده 
داشته و يا با به تمجيد «جناح ضدامپرياليست 
فراتر،  مواردی  در  و  پرداخته  مترقی»  و 
همراه و همسو با نيروهای سرکوبگر رژيم 
نيروهای  بويژه  سياسی  مخالفين  شکار  به 

چپ و راديکال پرداخته اند.
بر اين اساس مايلم مرزبندی صريح خود را با 
اين عبارتی که در مقدمه سئواالت شما است 
احکام  که  کرده ايد  اشاره  شما  دارم.  ابراز 
بی سابقه عليه بديهی ترين حقوق دموکراتيک، 
در  شهروندی  حقوق  و  کرامت  آزادی، 
دورانی با «سکوت جنبش ترقی خواهانه و 
در راس آن جنبش چپ و همراهی بخشی از 

روشنفکران مواجه گرديد»! 
و  ترقی خواهانه  جنبش  از  منظور  نمی دانم 
منظر «آرش»  از  چپ  جنبش  آن  راس  در 
کيست؟ ولی اگر از موضع خودمان (کومه له 
و حزب کمونيست ايران) که خود را بخشی 
می دانيم  چپ  و  خواهانه  ترقی  جنبش  از 
است.  برعکس  درست  بدهم،  پاسخ  بخواهم 
که   جرياناتی  از  وسيعی  طيفی  فراتر،  و  ما 
کمونيست  و  راديکال  و  چپ  جنبش  را  آنها 
و  سرکوب  مقابل  در  هيچگاه  می شناسيم، 
توهمی  و  ترديد  نه  اسالمی  رژيم  جنايات 
بر  فراتر،  و  کرده ايم  سکوت  نه  و  داشته ايم 

عليه آن با تمام توان ايستاده ايم.
قمع  و  قلم  دليل  به  است  ممکن  صدا  اين 
عليه  بر  اسالمی  رژيم  که  بی رحمانه ای 
و  کمونيست  نيروهای  بويژه  خود  مخالفين 
ضعيف  دورانی  در  است،  داشته  انقالبی 
بوده، ولی هيچگاه خاموش نگرديده است. ما 
جرياناتی را که در سطور باال به آنها اشاره 
کرديم و در مقاطعی از اين تاريخ خونين به 
دليل مواضع سياسی سازمانيشان از سکوت و 
اغماض فراتر، با نيروهای سرکوبگر رژيم 
همکاری کردند، جزو «جنبش ترقی خواهانه 
در  حتی  می کنيم  فکر  و  نمی دانيم  چپ»  و 
چارچوب پرنسيب ها و نقطه نظرات ليبرالی 
کنونيشان نيز، مقروض توضيح مواضع آن 
دوره شان به توده های زجرديده مردم هستند.

در بررسی دوره ای و مشخص جنايات رژيم، 
دوره بندی های  و  سال ها  در  که  استثنا  تنها 
شما نيز ذکر شده و  جا دارد بطور مشخص 
و موردی بررسی شود، کشتار سردمداران و 
بلندپايگان رژيم ساقط شده در روزهای اول 

انقالب است.
از  اسالمی،  جمهوری  رژيم  سياسی  هدف 
در  حاکميتش  تثبيت  واقع  در  اعدام ها  اين 
کشاکشی بود که در بطن بحرانی انقالبی در 
جامعه جريان داشت. اين دوره نيز اگر چه 
اينک و در مجموعه منطق خشونت و جنايت 
قرار  شد  داده  توضيح  که  همانگونه  رژيم، 
گونه ای  به  خود،  زمان  در  ولی  می گيرد، 
ديگر رقم خورد و حساسيتی را برنيانگيخت، 
دوران  کل  با  متفاوت  جنبه هايی  از  که  چرا 

بعدتر بود. 
انتهای  در  مردم  که  بود  اين  داليل  از  يکی 
قبلی  رژيم  شدگان  ساقط  که  بودند  دوره ای 
خود طی دوره ای با گلوله و آتش هر آنچه 
را که در توان داشتند برای سرکوب انقالب 
بکار برده بودند و اين امر خود زمينه های 
مقاومت  رايج  زبان  به  را  قهر  و  واکنش 
در  اعدام ها  اين  بود.  کرده  تبديل  مردمی 
هنوز  جامعه  که  پيوست  وقوع  به  شرايطی 
در غليان قيامی قهری قرار داشت.  در چنين 
فرماندهان  و  سران  اعدام  که  بود  فضايی 
رژيم سابق از طرف نيروهای سياسی با بی 

تقاوتی روبرو شد.
شرايط  محصول  پوشی ها  چشم  اگر  ولی 
و  جوش  که   بود  شرايطی  و  دوره  آن 
خروشی درون جامعه، اوضاع را خارج از 
می زد،  رقم  سياسی  جريان  آن  يا  اين  اراده 
روشن  تصوير  هستيم  موظف  ديگر  اکنون 
می خواهيم  که  جامعه ای  از  ابهامی  بدون  و 
بر ويرانه های رژيم اسالمی بنا کنيم بدست 
نبايستی  سابق  رژيم  از  بحق  نفرت  بدهيم. 
اين  در  ما  امروز  اصولی  موضع گيری  بر 
مورد سايه بياندازد. ما مخالف حکم اعدام 
هستيم و هيچ قيد و شرطی هم روی آن نمی 
گذاريم. اعالم صريح اين موضع می تواند از 
هم اکنون تفاوت جريانات سياسی و طبقاتی 
دهد.  نشان  آينده  در  جامعه  اداره  برای  را 
از هم اکنون برای فردای به قدرت رسيدن، 
قدرت  به  وقتی  که  کنيم  اعالم  صراحتا  بايد 
رفتار  بدينگونه  مخالفی  هيچ  با  برسيم، 
آن  در  چه  اسالمی  جمهوری  که  نمی کنيم 
هر  از  خود  مخالفان  با  اکنون  چه  و  دوره 
آينده  نظام  در  می دهد.  و  داد  انجام  نوعی 
مورد نظر ما بررسی جرم برای هر متهمی 

می بايد بر اساس موازينی قانونی و 
انسانی که در آن متهم حق دفاع از  
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صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9

75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران (راديو كومه له)
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى 24 ساعته

بر روى فركانس 12476 
در مجموعه "هات برد 3 "
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خود را دارد پيش رود و در قانون 
اساسی مورد نظر ما حکم اعدام لغو 

شده است.
و  سيما  اسالمی  جمهوری  رژيم  بهررو، 
را  جنايتکارانه اش  کامال  پتانسيل  و  ظرفيت 
از سال ١٣۶٠ به وضوح کامل نشان داد. اين 
سال که در واقع سال انتقام گيری از انقالبيون 
و سال يورش به دستاوردهای قيام ۵٧ بود، 
با اعدام چهره هايی همچون سعيد سلطان پور 
و تقی شهرام و سعادتی و فاضل و ... همراه 
بود. فرقی که جنايات سال ۶٠ با ۶٧ داشت 
علنيت آن بود. رژيم اسالمی جامعه ای ملتهب 
اعدام های  بی رحمانه  تازيانه  با  را  متوقع  و 
روزانه گروه های ٧٠- ٨٠ نفره و حتی در 
در  را  اسامی شان  که  نفره   ١٨٠ موردی 
روزنامه ها منتشر می کرد پاسخ داد. ولی اين 
دوره به تناوب در سال های بعدش هم تا سال 

۶۴ ادامه داشت.
کشتار بزرگ سال ۶٧ که ابعاد تراتژديک و 
پرونده اش اينک از طرف بازماندگانش بيشتر 
روشن شده است، اوج درندگی و استيصال و 
جنون رژيمی است در تنگنا، که همه چهره 

کريه خود را می نماياند.
جنايت تابستان ۶٧ که در طی کمتر از دو 
ماه بيش از ۵٠٠٠ نفر از زندانيان سياسی را 
به کام مرگ فرو برد، يک نسل کشی بدون 
اما و اگر است که رژيم را بخاطر آن و به 
خاطر همه جناياتی که در طی عمرش انجام 

داده، بايد به محاکمه کشاند. 
از  سال  اين  در  سياسی  زندانيان  قتل عام 
در  زهر  جام  رهبرش  که  رژيمی  طرف 
و  بود  کشيده  سر  را  عراق  و  ايران  جنگ 
همچنين از مبارزات و اعتراضات زندانيان 
که  بود  جناياتی  از  يکی  بود،  آمده  ستوه  به 
بايد پرونده آن در سطح بين المللی در رديف 
از  بعد  پيونشه  طرف  از  انقالبيون  قتل عام 
کودتای آمريکايی بر عليه حکومت آلنده، در 
عام  کامبوج، قتل  مخالفين در  سطح قتل عام 
مخالفان سياسی در اندونزی از طرف رژيم 
سوهارتو و در سطح جناياتی که رژيم صدام 
 ... و  به «انفال»،  موسوم  کردها   عليه  بر 

مرتکب شد، قرار داد.
در  اسالمی  جمهوری  جنايت  و  کشتار 
تا  فجايعی  به  که  تاريخش  مختلف  مقاطع 
در  بويژه  سياسی،  (نسل کشی)  ژنوسايد  حد 
چارچوب  در  حتی  است،  انجاميده   ۶٧ سال 
نرم ها و قوانينی که خود دنيای سرمايه داری 
جمله  (از  دارد  هايش  کنوانسيون  قالب  در 
بايد  کشی)  نسل  جنايت  مجازات  کنوانسيون 
با  که  امری  گيرد،  قرار  دادخواهی  مورد 
کارزاری همه جانبه و پيگيرانه و بين المللی 
با همکاری و همگامی همه جريانات سياسی 
پيشرو و مدافع حقوق انسانی، می تواند عملی 

گردد.  
صداهای  همه  به  متکی  می بايد  کارزار  اين 

در  آگاه  وجدان های  و  بشر  حقوق  مدافع 
سطح بين المللی متکی گردد و در اعتراض 
سکوت  خاطر  به  بورژوايی  دولت های  به 
اين  مقابل  در  طلبانه شان  منفعت  و  آگاهانه 

جنايات پيش رود.
محافل  از  بسياری  طرف  از  ترديد  بدون 
و  بازماندگان  طرف  از  سياسی،  مجامع  و 
خانواده های اعداميان و جنايات رژيم، تاکنون 
تالش های ارزنده ای در جهت محکوميت و 
به خواست مجازات سران رژيم که در اين 
است.  گرفته  انجام  داشته اند  دست  جنايات 
بزرگداشت  اخير  سال های  در  همچنن  و 
اعداميان سال ۶٠ و ۶٧ به حرکتی گسترده 
است  شده  تبديل  کشور  خارج  و  داخل  در 
جنايات  اين  عليه  بر  شاهدی  به  خاوران  و 
بيشتر  اکنون  حرکت  اين  است.  گشته  تبديل 

سطح  در  مردم  و  گرديده  روايت  گذشته  از 
خبر  با  آن  دهشتناک  ابعاد  از  ای  گسترده 
شده اند. ولی اين کافی نيست. چون هنوز ابعاد 
کوچکی از کل جنايات جمهوری اسالمی، به 
توسط  هم  آن  سياسی،  زندانيان  کشتار  ويژه 
وحشی گری های  و  قتل عام ها  بازماندگان 
زندانيان  و  مخالفين  عليه  اسالمی  جمهوری 
اعظم  بخش  هنوز  است.  شده  برمال  سياسی 
اين واقعيت ها در پرده ابهام باقی مانده است 
باز  و  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  تا  و 
اطالعاتی  و  سياسی  پليس  آرشيوهای  شدن 
اين رژيم، هم چنان در ابهام نيز باقی خواهد 

ماند.
رود  فراتر  مرحله  اين  از  حرکت  اين  بايد 
و زمينه های دادخواهی و برگزاری 
شود.  بيشتر  بين المللی  دادگاهی 
که  است  اين  امر  اين  بهره  حداقل 
حقوق  مدعی  کشورهايی که  روابط 
بشر هستند را با جمهوری اسالمی 

دشوارتر می سازد.
می تواند  دادخواهی  و  حرکت  اين 
با  همدلی  در  را  عمومی  جنبشی 
اعداميان و انزجار از جنايت بهمراه 
است  الزم  امروز  که  آنچه  بياورد. 
فعاليت پيگير در جهت افکارسازی 
برای لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و 
اعدام و به طور کلی برچيده شدن زندان های 
سياسی است. در تحوالت آتی جامعه ايران 
فکر  به  که  داد  اجازه  جريانی  هيچ  به  نبايد 
و  زندان  تسلسل  اين  هم چنان  و  بيافتد  انتقام 
الزمه  يابد.  ادامه  مخالفين  اعدام  و  شکنجه 
همگی  پيگيرانه  مبارزه  و  حرکت  امر،  اين 
و  روحی  شکنجه  هرگونه  لغو  برای  ما 
جسمی و اعدام و به طور کلی برچيده شدن 
زندان های سياسی در شرايط فعلی است. اين 
شعار و خواست می بايد در پالتفرم مبارزاتی 
برجستگی  اجتماعی  و  طبقاتی  جنبش های 
که  است  روندی  تنها  اين  کند.  پيدا  بيشتر 
ضمانتی را برای عدم تکرار چنين فجايعی 

بوجود می آورد.
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روز   » نوامبر   ٢٥ بمناسبت  روزها  اين 
زن»  عليه   خشونت  با  مبارزه   جهانی 
زنان  عليه   خشونت  موضوع  ديگر  بار 
انسانی  جوامع  در  آن  زيانبار  تبعات  و 
گرفته   قرار  رسانه ای  فراگير  بحث  مورد 
سخنرانی ها،  حركت های اعتراضی،  است. 
سطح  ميتينگ ها و آكسيون های فراوانی در 
جهانی برگزار شده اند. فريادهای اعتراض، 
و  آزاده  زنان  و  مردان  بی وقفه   تالش های 
پيشروی را شاهد بوده ايم كه  عليه  اين بربريت 
و نامردمی نسبت به  نيمه  جامعه  انسانی يعنی 

زنان سازماندهی شده  بودند. 
خاطره  اين روز به  جنايت بزرگی برمی گردد 
ديكتاتوری  امنيتی  سرويس های  آمران  كه  
كه   دومينيكن،  جمهوری  در  «تروخيلو» 
شدند.  مرتكب   ١٩٦٠ سال  نوامبر   ٢٥ در 
اين جانيان در آنروز سه  خواهر مبارز را، 
ترزا،  و  مينروا  (پاتريشا،  ميرابل  خواهران 
از اعضاء جنبش رهائی بخش ١٤ ژوئن) را 
ديدار  از  پس  و  زندان  از  بازگشت  راه  در 
رهبران  از  خود  كه   دربندشان،  شوهران  با 
حزب سوسياليست خلقی و جنبش رهائی بخش 
دومينيكن بودند، ربودند و به  شيوه  جنايتكاران 
زنجيره ای  قتل های  در  اسالمی  جمهوری 
آنان  جسد  و  كردند  دشنه  آجين  فجيعی  بطرز 

را به  دره ای در حومه  شهر انداختند. 
اين روز و اين جنايت خونين بر اثر تالش های 
پيگير و همه  جانبه  نيروهای پيشرو جامعه  و 
زنان  خود  بی وقفه   شركت  نتيجه   در  بويژه  
عليه   مبارزه   در  آنان  فشرده   صفوف  و 
استيفای  و  عدالت  بخاطر  و  ديكتاتوری 
حقوق پايمال شده  شان به  سمبل مبارزه  بسيار 
شد.  تبديل  ارزش  پر  راه  اين  در  تر  جدی 
محو  با  می خواست  «تروخيلو»  ديكتاتوری 
فيزيكی اين سه  زن آزاده  و مبارز و هزاران 
قربانی ديگر گريبان خود را از چنگ مردم 
و  را  نامشان  برهاند،  ناراضی  و  طلب  حق 
خاطره  شان را در عمق دره ها مدفون سازد. 
اما جبر تاريخ به  مرام ديكتاتورها نمی چرخد، 
آوازه   درخشش  پيوست  بوقوع  آنچه   بلعكس 
نام اين سه  زن و مطالبات حق طلبانه ای بود 
كه  اين پيكارگران پيگير زندگی و هستی خود 
را بر آن نهاده  بودند و باالخره  آنچه  بوقوع 
ژنرال هايش  و  تروخيلو  نگونساری  پيوست 

در زباله دانی تاريخ بود.
دومينيكن  خستگی ناپذير  و  مبارز  زنان 
خون  ندادند  اجازه   خود  گسترده   حضور  با 

پايمال  همچنان  شده  شان  قربانی  همرزمان 
چكمه  دژخيمان تروخيلو بماند و بتوانند با فراغ  
بال از آن بگذرد. اينان با حضور و مقاومت 
عرصه های  همه   در  خود  برانگيز  تحسين 
پيشرو،  و  آزاده   مردان  همدوش  مبارزاتی 
اين روز را به  سمبل هرچه  فشرده تر ساختن 
و  تنگاتنگ  همبستگی  و  مبارزاتی  صفوف 
فزاينده  و الهام گر دور جديدی از اين مبارزه  
مرگ و زندگی خود تبديل ساختند. اين مبارزه  
خاطره   و  نشست  بار  به   سال  بيست  از  پس 
اين جنايت در گردهمآئی كنفرانس زنان قاره  
آمريكا و دريای كارائيب بعنوان روز جهانی 
تصويب  به  زنان  عليه   خشونت  با  مبارزه  
ديگری  سال  بيست  قريب  هم  باز  و  رسيد. 
نيز تالش بی وقفه  را می طلبيد تا در باالترين 
سطح جهانی، يعنی تصويب در سازمان ملل 

متحد به  غنچه  بنشيند و صدای اين ناعدالتی 
و اين بربريت يعنی خشونت عليه  زن را در 

سراسر جهان طنين انداز نمايد.
تا  هنوز  تاريخی  مبارزاتی  دور  اين  اما   
را  درازی  راه   رهائی  قله های  به   رسيدن 
و  موانع  بايد  هنوز  زيرا  دارد.  پيش  در 
خاكريزهای بسياری برداشته  شوند تا بشريت 
از بند بندگی و خشونت رهائی يابد و پای در 

سپيده دمان روشنائی تاريخ خود بگذارد.
زنان  عليه   خشونت  كه   است  ذكر  قابل 
خلق الساعه  نيست و كار امروز و فردائی نبوده  
طاقت فرسائی  و  سخت  بسيار  پيشينه   است، 
ساله ای  هزاران  تاريخ  و  می كشد  يدك  را 
ميكروب  اين  ريشه های  دارد.  بدنبال  را 
جان سخت برمی گردد به  آنروزهائی كه  تخم 
حرص و آز مالكيت در جان جامعه  فشانده  
سود  بخاطر  انسان  كه   آنروزهائی  به   شد، 
گردن  به   را  بندگی  و  اسارت  يوغ  بيشتر 
همنوع خود انداخت. از مبدا اين بيگانه  شدن 
انسان از خود ديگر خشونت عليه  زن نيز به  

بخشی از اين ساختار زورمدار تبديل شد و 
فرمانروائی  تا  گرديد،  سايه گستر  جامعه   در 
و فرمانبرداری، تا سروری و بندگی مستدام 
از  بخشی  همچون  زن  عليه   خشونت  بماند. 
اين خشونت مرگبار عمومی و جاری شده  در 

جامعه  است، بلكه  بخش افزونتر آن.
مالكيت  اين  بندوبار  بی  و  سركش  طبيعت 
گرفت  نيز  را  خانواده   دامن  خشونت  اين  و 
زيرا  بماند،  بدور  آن  حيطه   از  نتوانست  و 
ابتدا به  ساكن زن از دايره  فعاليت اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی به  حاشيه  پرتاب گرديد. 
مرد  برتری  پايه   بر  اجتماعی  سازماندهی 
پی افكنده  شد و بر اين مبنا زن با كوله باری 
در  ناشدنی  حساب  اما  سنگين،  وظايف  از 
درون خانه  به  مايملك مرد فرمانروا درآمد، 
فروش  و  خريد  قابل  كاالئی  و  عنصر  به  
كه   درآمد  جامعه   در  معاوضه   و 
خود  سرنوشت  در  دخالتی  هيچگونه  
شكاف  اين  باشد.  داشته   نمی توانست 
و  گرفت  فزونی  هردم  جدائی های  و 

خشونتی ديگربار از آن زاده  شد.
برای  فرمانروايان  خشونت  اگر   
حفظ دولت و حكومت خود توجيه  و 
بر  برتری  و  قوام  برای  بود  شيوه ای 
عليه   خشونت  يقينا  جامعه ،  و  مردم 
همان  با  جامعه   و  خانواده   در  زن 
روش ها و توجيهات برای قوام سيستم 
مردساالرانه  بر زن و خانواده  و جامعه  بود. 
اين «اشتراك منافع» روند طوالنی توليد و 
بازتوليد آنرا به  گردش درآورده  است. می بينيم 
كه  شيوه های توجيه  خشونت و بازسازی آن 
نيز يكسان است. اگر فرمانروايان و حاكمان 
به  هر دری می زنند و از هر شيوه ای برای 
اعمال و توجيه  برتری خود به  انواع دسايس، 
فريبكاری، زور و زر و دروغبافی متوسل 
نصايح  تا  فيزيكی  خشونت  اگر  می شود، 
و  اسطوره   و  افسانه   تا  آسمانی،  و  مذهبی 
«انديشه » را به  ياری طلبيده اند، در عرصه  
انواع  اعمال  و  توجيه   برای  نيز  خانواده 
مستمسكات،  اين  همه   به   زن  عليه   خشونت 
از زور و جنايتباره گی تا مظلوم نمائی و پناه  
بر دن به  آسمان ها، تا به  ياری گرفتن قلم ها و 
«انديشه »های مزدور و بيمار دست می آزند 

و آنرا «قانونيت» می بخشند.
انواع  در  مذهب  البته   خصوص  اين  در   

شكل های آن و با درجات مختلف شدت 
و ضعف خود و در ضمن همه  رنگ 

تالشى كه  به  بار نشست و رنجى كه  همچنان باقيست
ناصر امين نژاد
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رياكاری هايش  و  كردن ها  عوض 
را  زيانباری  بسيار  و  اساسی  نقش 
بيماری  اين  تداوم  و  ابقا  توجيه ،  در 
بزرگترين  است.  داشته   اجتماعی  مهلك 
توجيه گر خشونت عليه  زن و تئوريسين نقش 
درجه  دومی زن در جامعه  است. اين اهرم 
دست  در  قدرتی  افسار  كجا  هر  واپسگرا 
جهنمی  توان  و  توش  تمام  با  است  داشته  
انسانی  غير  انديشه   آن  خود  انسانی  ضد  و 
خشونت عليه  تماميت جامعه  و بويژه  زن را 
است.  درآورده  اجرا  به   نوع  شديدترين  به  
كليسائی  خشن  و  خونين  حاكميت  نمونه های 
در طی صدها سال، حاكميت طالبان و انواع  
رژيم های ديگر اسالمی در وجوهات مختلفه  
آن و امروز بويژه  حاكميت بشدت ارتجاعی 
و قرون وسطائی و سياه  جمهوری اسالمی و 
وضعيت زنان در اين جوامع شكل های عملی 
بسيار بارزی از اين انديشه  ضد مردمی را 

بنمايش گذاشته اند. 
اينگونه  در طول اين هزاران سال و در طی 
بنای  تاريخی  و  طوالنی  دردناك،  روند  اين 
فرهنگ، عادت و سنن ريشه داری شكل گرفته  
است كه  خشونت و اشكال متنوع آن، از جمله  
خشونت عليه  زنان در آن عميقا ريشه  دوانيده  
و  دوباره سازی  به   سختی  جان  با  و  است. 
كامل  رهائی  است.  مشغول  خود  بازتوليد 
فرسا  طاقت  و  دشوار  است  كاری  آن  از 
و  تاريخی  نياز  يك  اين  كه   زيرا  شدنی،  اما 
دگرگون سازی  مستلزم   اين  است.  انسانی 
و  بازسازی  مستلزم  است،  جامعه   بنيادی 
سازماندهی اجتماعی جامعه  بر مبنای عدالت 
و سوسياليسم است. مستلزم كوشش و تالش 
پيگير، رسوخ انديشه های انقالبی و پيشرو و 
آگاهی بخش در اعماق جامعه  دارد و اين خود 
نيز كار آگاهانه  و تعطيل ناشدنی كار و پيكار 
می طلبد.  را  جامعه   پيشرو  و  آگاه   انسانهای 
به   برحق  مبارزه   اين  آگاهانه   گيری  شكل 
افكار  استخوان داری  و  پرمايگی  ميزان 
ايجاد  بر  مبنی  سوسياليسيتی  عدالت خواهانه  
جامعه ای عاری از ستم و استثمار و بازتوليد 
و  تالش  اين  بارور  درخت  برمی گردد.  آن 
كوشش ها بهر ميزانی كه  بيشتر ريشه  بدواند 
و شاخ و برگ آن افزوده  گردد، بی گمان آزاد 
بودن بيشتر سايه  گستر خواهد شد و جهشی 
بزرگتری بسوی رهائی هميشگی خواهد بود. 
درست بر همين مبناست كه  گفته  شده  است 
رها  به   بسته   جامعه   هر  بودن  آزاد  «ميزان 
بودگی زن از قيد و بندهای ستم مردساالرانه  

است». 
درست است كه  امروز در هزاره  سوم  هنوز  
ابعاد  در  بسياری  خشونتهای  و  فجايع  شاهد 

گوناگون  عرصه های  در  مختلف  اشكال  و 
آن  سياسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
ديرپائی  و  سختی  جان  از  نشان  اين  هستيم. 
اين فرهنگ منحط مردساالرانه  و خشونت بار 
دارد. اين بدين معنا نيست كه  تالش تاريخی 
درجای  عبث  به   مترقی  بشريت  رنج  پر  و 
در  بجلو  رو  سيرگرايش  بايد  ما  باشد.  زده  
ابعاد كلی آنرا بنگريم، آنگاه  خواهيم ديد كه  
دستاوردهای  چه   وقفه   بی  پيكار  و  كار  اين 
در  را  گرانبهائی  گهرهای  چه   و  عظيمی 
صدف خويش پرورانيده  است. آنگاه  خواهيم 
بخاطر  پيشرو  و  مترقی  بشريت  كه   ديد 
و  بی عدالتی  چنگال  از  جامعه   كردن  آزاد 
و  عبوس  خرسنگ های  چه   خشونت  و  ستم 
و  دشوار  روند  راه   سر  از  را  وزنی  گران  
و  است  برداشته   اجتماعی  تكامل  طوالنی 
تاكنون چه  دستاوردهای بسيار پراهميتی را 
بدست آورده  است. در اين صورت است كه  
توقعات و نيازها در جای واقعی خود قرار 
خواهند گرفت و آنگاه  اميدهای خفته  و دلهای 
مايوس جان می گيرند و در راه بركندن اين 
وحشيگری های كراهت آور تاريخی كه  عليه  
زن و جامعه  انسانی جاری است، آستين ها را 

بيش از پيش باال خواهند آورد.  
اين  عملی  تجربه   و  تاريخی  داده های  تمام 
پيكار به  ما می آموزد كه  سرنوشت اين جنبش 
و  خشونت  بند  و  قيد  از  زن  رهائی  عظيم 
مردساالری با مجموعه  جنبش عظيم تر انسانی 
ناگسستنی  پيوندی  برابری  و  عدالت  بخاطر 
است  سوسياليسم  عمومی  جنبش  تنها  دارد. 
و  دموكراتيك  جنبش  پيگير  و  پيوسته   كه  
انقالبی زنان را مورد حمايت واقعی و عملی 
بلكه   ادعا،  يك  نه   اين  است.  داده   قرار  خود 
يك تجربه  و آزموده  تاريخی است. بايد اين 
تجربه  را هرچه  بيشتر غنا بخشيد. اين ممكن 
نمی شود مگر با هرچه  فشرده تر ساختن همه  
اين نيروها و «يك كاسه »شدن هرچه  بيشتر 
انرژی های دموكراتيك و انقالبی موجود، تا 
هرچه  توفنده تر راه  رو بجلو را پی بگيرند. 
در اين خصوص جنبش دمكراتيك و انقالبی 
زنان در ايران، تجربه  بسيار غنی و موفقی 
را پشت سر نهاده  است. پيوند تنگاتنگ اين 
و  سوسياليستی  عمومی  حركت  با  جنبش 
دستاوردهای  و  پربار  ثمرات  جامعه   پيشڕو 
بيش  بايد  است.  داشته   پی  در  را  گرانبهائی 
هرچه   جهت  در  و  داشت  پاس  آنرا  پيش  از 
بيشتر فشرده تر ساختن اين تباين و يك بودگی 

گام برداشت. 
و  زنان  جنبش  مقوله   كه   نكنيم  فراموش 
برای  آن  سازمان دادن  و  دفاع  ضرورت 
اولين بار در ايران توسط «حزب كمونيست 

ايران» قريب نه دهه  قبل وارد ادبيات سياسی 
جامعه  ايران شد. اولين تجمع زنان در هشت 
حزب  اين  توسط  و  رشت  شهر  در  مارس 
برگزار گرديد و همين كمونيست ها بودند كه  
اقدام  جامعه   اين  تاريخ  در  بار  اولين  برای 
سازمان دادن  و  زنان  ويژه   نشريات  نشر  به  
اولين تجمعات و انجمن های زنان يا به  تعبير 

آنزمان «نسوان» كردند. 
نيروی  يك  بمثابه   كومه له   كه   نكنيم  فراموش 
نقش  كردستان  در  جامعه   انقالبی  و  پيشرو 
بسيار بسزائی را در شكستن تابوی ارتجاع 
و انديشه  فرودستگی زنان ايفا كرد و گام های 
ميدان  به   برای  را  عملی  و  جدی  بسيار 
همه   در  آنان  از  حمايت  و  زنان  كشانيدن 
و  فرهنگی  و  سياسی  اجتماعی  عرصه های 

همچنين سازماندهی آنان برداشت. 
امروز بايد اين تجارب موفق را بيشتر غنا 
وظايف،  از  روشن  تصوری  بايد  بخشيد، 
و  داشت  را  اولويت ها  و  نيازها  خواست ها، 
گذاشت  عمل  بميدان  پا  آن  به   رسيدن  برای 
دادن  رسوخ  برای  امكانات  همه   از  و 
زيرين ترين  ميان  در  انقالبی  انديشه های 
جنبش  اين  نمود.  تالش  اجتماعی  اليه های 
عظيم انسانی تنها با نيروی متراكم شده  و آگاه   
می تواند مسئوليت سنگين رها ساختن جامعه  
از قيد خشونت و بی عدالتی را گام به  گام به  
انجام برساند. اين آگاهی را بايد به  هر طريق 
ممكن، با بهره گيری از دانش و تجربه و شم 
تيز سازماندهی، همراه  با ابتكار عمل و هنر 
خالقيت در بكارگيری شيوه های گوناگون به  
جامعه  رسوخ داد. تنها راه  رهائی جامعه  از 

اين دروازه  می گذرد.
     ٢٠٠٦/١٢/٠٤

        
 

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له 

ديدن كنيد.
سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komala.tv

www.komalah.org
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در حاشيه رويدادها
فريدون ناظری

جرج دبليو بوش، ميراث خوار آمران و طراحان جنگ ويتنام، از 
تاريخ ١٧  تا ٢٠ نوامبر از اين کشور ديدار کرد. او که خود قتل و 
زخمی شدن صدها هزار عراقی و افغانستانی بی دفاع را در آستين 
دارد، به آنجا رفت تا نشان دهد که ملت ها، حتی اگر مثل ويتنام، 
آمريکا را در يک جنگ معين شکست دهند سرانجام دستآوردهايشان 
آزاد  بازار  و  سرمايه داری  سيستم  سفره   سر  به  بايد  و  است  باد  بر 
نهند.  گردن  آمريکا  حاکمه   طبقه   سياست های  به  عمال  و  بازگردند 
کنونی  ويتنام  حاکمان  و  سرمايه داران  مورد  در  البته  واقعيت  اين 
اين  اوال  کرد.  توجه  نکته  دو  به  بايد  اينجا  اما  است،  افتاده  اتفاق 
هيچ  است،  مهمتر  اين  و  ثانيا،  نيست.  ملتی  هيچ  محتوم  سرنوشت 
اقدام سردمداران و دولتمداران كشور ويتنام موئی از افتخارات و بر 
حق بودن مقاومت قهرمانانه  مردم ويتنام و ارتش منظم و پارتيزانی 

آن کم نخواهد کرد.
سياستمداران و ژنرال های آمريکائی در اوت ١٩۶۴، همانطور که 
شمال  ارتش  که  کردند  ادعا  دروغ  به  افتاد،  اتفاق  عراق  مورد  در 
جنگی  کشتی  يک  به    Gulf of Tonkin تونکين  خليج  در  ويتنام 
آمريکا حمله کرده است. آنها در سال ١٩۶۵ بخشی از ارتش اياالت 
از  تا  کردند  ويتنام  جنوب  روانه  بهانه  همين  به  را  آمريکا  متحده  
سقوط حکومت دست نشانده شان، جلوگيری کند. ارتش دهقانی شمال 
ويتنام و پارتيزان ها، که تازه ارتش استعمارگر فرانسه را بيرون 
پرداختند.  آمريکا  نفس  تازه  ارتش  با  روياروئی  به  بودند،  انداخته 
سياست مداران و ژنرال های خود فريب آمريکائی، در سال اول فقط 
چند هزار نيرو به ويتنام گسيل کردند. آنها، همانطور که در مورد 
عراق اتفاق افتاد، بر اين تصور باطل بودند که مردم از آنها همچون 
رژيم  عليه  بر  خود  و  کرد  خواهند  استقبال  رهائی بخش  نيروهای 
شمال ويتنام، که از نوعی از عدالت اجتماعی تحت نام کمونيسم الهام 
می گرفت، خواهند شوريد. اما طولی نکشيد که مناديان دموکراسی 
آمريکائی با مقاومتی توده ای مواجه شدند و برای مقابله با آن صدها 
ميدان  در  چون  اما  کردند.  کشور  اين  روانه  مسلح  نيروی  هزار 
نبرد مسلحانه چون برگ درختان در ماه پائيز به زمين می افتادند با 
بمب های ناپالم و فسفری و مدرن ترين سالح ها بجان مردم بی دفاع، 
برنجزارها، گله ها و جنگل های ويتنام، کامبوج و الئوس افتادند. آنها 
در سال ١٩٧٣ به اصطالح از ويتنام خارج شدند و فقط نيروهائی را 
برای حفاظت از حکومت دست نشانده شان در جنوب باقی گذاشتند. 
فقط  آمريکائی  زده   وحشت  نظاميان  و  جنوب  پوشالی  حکومت  اما 
دو سال در برابر ارتش رهائی بخش و پارتيزان هايش دوام آوردند. 
درست در سی آوريل ١٩٧۵ با تصرف کاخ رياست جمهوری در 
حاکمه   هيات  جنايتکارانه   سلطه ی  به  کنونی)  مين  (هوشی  سايگون 

آمريکا، سرمايه دارن حامی آن و مزدوران داخليش پايان داده شد.
آنچه در کارنامه ی ننگين بمب ريزان اتمی در ناکازاکی و هيروشيما 
ثبت شد برای شرمساری تاريخی نه فقط جرج بوش ها و سرمايه داران 
جنگ  اين  در  آمريکا  از  که  دولت هائی  کليه  برای  بلکه  آمريکائی 
پشتيبانی کردند بسی بيش از کافی است. نظاميان آمريکائی در ده 
سالی که در ويتنام حضور داشتند سه ميليون نفر را در اين کشور و 
يک ميليون نفر را در کامبوج و الئوس کشتند. آن بمب های فسفری 

بدنيا  موجب  هنوز  ريختند  ويتنام  جنگل های  بر  جنايتکاران  اين  که 
آمدن نوباوگان ناقص الخلقه می گردد. البته ارتش رهائيبخش ويتنام 
نيز در ميدان های نبرد، ۵٨ هزار نفر از نيروهای مسلح آمريکائی 
را کشت و بيش از ٣٠٠ هزارشان را زخمی کرد که اين تلفات را 
نيز بايد در کارنامه  سياه سرمايه داران و هيات حاکمه وقت آمريکا 

ثبت کرد.
بهرحال آقای بوش به کشوری رفت که هنوز نيمی از جمعيت ٨۴ 
ميليونی آن جنايات نيروهای مسلح آمريکا و مخصوصا شکست و 
فرار فضاحت بار آنان را بياد دارند. برعکس خواست سرمايه داران 
نظير  جنايتکارانی  مشاهده   با  ويتنام  مردم  کشور  کنونی  حاکمان  و 
کارگران  از   ،VU وو  آقای  که  می آورند  بياد  را  چيزی  آن  بوش 
 S. يک کارخانه  رنگرزی در حومه ی هانوی، به سوزان گلدنبرگ

GOLDENBERG، نويسنده ی "گاردين" گفت:
"آنها مثل ترسوها فرار می کردند. شکست آنها يک درس بزرگ در 
بر داشت. وقتی يک ملت کوچک نظير ويتنام می تواند يک ابرقدرت 
اشغالگر را شکست دهد. ديگران هم  می توانند اين کار را بکنند."         
به قول اريک هابسبام A. HOBSBAM مورخ نامور و عدالت خواه 
ساکن انگليس: "هيچ جيز در تاريخ گم نخواهد شد." تا آنجا که به 
جنبه سياسی سفر بوش برمی گردد او بدنبال کالهی می دود که باد 

آنرا برده است.

بر طبق گزارش ايسنا علی خامنه ای روز ۴ آبان ١٣٨۵ (٢۵ نوامبر 
٢٠٠۶) در سالروز فرمان تاسيس بسيج توسط خمينی گفت:

"در نظام اسالمی نيروهای مسلح از هنگام ورود به عرصه نظامی 
به دليل منطق واالی اسالم در واقع وارد ميدان عبادت می شوند." 
شبه  تفکرات  برخی  خامنه ای  گزارش  کننده  تهيه  نظر  طبق  بر 
انحرافی  تفکری  را  نظامی گری  با  مخالفت  بر  مبنی  روشنفکری 

دانسته و می گويد:
"در ديدگاه اسالمی نيروهای مسلح انسان های دين شعار، دين مدار، 
دين رفتار آماده دفاع، مايه امنيت و آرامش مردم و عامل قوام کشور 

هستند."
اين حرف ها در عين حال که دفاع از نيروهای مسلح است دفاع از 
نژاد  احمدی  دولت  به  راجع  هست.  هم  نژاد  احمدی  پادگانی  دولت 
بايد در فرصت های ديگری صحبت کرد، اما به نيروهای مسلح و 
اشارت  است  بوده  خامنه ای  اشاره   مورد  بيشتر  که  سپاه  مخصوصا 

بسيار مختصری می کنم.
بدون شک ارتش شاهنشاهی، ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 
مايه  امنيت و آرامش حکومت ها، زمينداران و سرمايه داران طرفدار 
آنها بوده اند. اما تا آنجا که به توده  مردم دهقان، زحمتکش و کارگر 
بر می گردد تاريخ حکايت ديگری دارد. قبل از اينکه چند کلمه ای 
راجع به سپاه و ارتش بنويسم بايد يادآوری کنم که حساب نيروهای 
وظيفه از نيروهای کادر جداست. وظيفه را به اجبار می برند. اولين 
قانونی هم که رضا شاه در اين مورد گذراند "اجباری" نامداشت و 

پس از آن هم مردم خدمت سربازی را خدمت اجباری می خواندند.
ماهيت ارتش شاهنشاهی و ارتش جمهوری اسالمی يکی است. هر 
يک  قبلی  حاکمه   هيات  حاکمه.  هيات  دست  در  سرکوبند  ابزار  دو 
رژيم ديکتاتوری و حافظ منافع سرمايه بود که با اتکا به ناسيوناليسم 
عظمت طلبانه ايرانی حکومت می کرد. جمهوری اسالمی يک رژيم 
را  ايرانی  ناسيوناليسم  که  است  سرمايه  منافع  حافظ  و  ديکتاتوری 

در نوعی از اسالم پيچيده و به خورد مردم می دهد. تا آنجا 
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زحمتکش  و  کارگر  مردم  منافع  به  که 
بر می گردد اين دو رژيم فرق چندانی با 
هم ندارند. به اين اعتبار ارتش هايشان نيز با هم 
فرقی ندارند. تنها تفاوتی که هست اين است که 
در سرکوب مردم معموال ارتش کمتر پيداست و 
در زير اقدامات جتايتکارانه و پر سر و صدای 
سپاه پنهان می ماند. جناياتی که ارتش شاهنشاهی 
در سال ١٣٢۶ در کردستان و آذربايجان انجام 
انقالب  از  بعد  کردستان  در  که  است  همان  داد 
مرتکب آن شد. اين ارتش از همان اولين نوروز 
پس از سقوط حکومت پهلوی و در دفاع از رژيم 
جمهوری  ويرانگر  و  جنايتکار  شده،  متولد  تازه 
اسالمی مردم سنندج را کشتار کرد. در ٢٨ مرداد 
۵٨ و بدنبال دروغ و فرمان جنايتکارانه  خمينی 
در حمله به کردستان از هيچ توحشی عليه مردم 
خوداری نکرد. اين ارتش بفرمان بنی صدر بند 
پوتين هايش را باز نکرد و از ارديبهشت ۵٩ ببعد 
از زمين و هوا به کشتار مردم سنندج و ساکنان 
شهرها و روستاها پرداخت و جمهوری اسالمی 
هنوز هم به اين کشتار ادامه می دهد. اين ارتش 
برای مردم فقط عامل رعب و جنايت است. آنچه 
در  بزرگتری  مقياس  در  زده  دست  بدان  ارتش 
پرونده  سپاه پاسداران هم هست. اين سپاه و بسيج 
تحت امرش نه فقط در کردستان، بلکه در تمام 
شهرهای ايران عامل رعب و جنايت بوده است. 
تمام خيزش های شهری توسط آن به خاک و خون 
در  و  کردستان  در  سپاه  اين  است.  شده  کشيده 
انسانی  موج  حمالت  گيرنده   بکار  عراق  جنگ 
جوان  و  نوجوان  هزار  دهها  قتل  موجب  بوده و 
ايرانی شده است. اين سپاه ده ها هزار عليل روی 
دست خانواده ها گذاشته است. ارتش و سپاه عامل 
شهرهای  و  کردستان  در  مردم  کشتار  مستقيم 
ديگر ايران هستند. آنها در به کشت دادن و عليل 
کردن صدها هزار انسان در جنگ ايران و عراق 
مسئوليت دارند، سپاه بعنوان قاچاقچی مواد مخدر 
دارد.  مردم  کشاندن  اعتياد  به  در  محرز  نقشی 
بيش از چهار ميليون معتاد در ايران البته حاصل 
فشارهای سياسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی 
ناشی از وجود جمهوری اسالمی بر مردم است، 
اما سپاه نيز در گسترش ميزان آن نقش دارد. اين 
يک کشتار روانی است. دولت پادگانی کنونی نيز 

به پشتيبانی سپاه و بسيج سرکار آمده.
سپاه، ارتش، بسيج، شهربانی و ژاندارمری  فقط 
عامل رعب، جنايت، پرونده سازی و دو بهمزنی 
هستند. کارگران و مردم آزاده پس از قيام خود اين 
نيروهای سرکوب را بر خواهند چيد. ارگان های 
حاکميت اين مردم مسئولين جنايتکار را دادگاهی 
و بقيه را باز تربيت خواهند کرد. زنان و مردان 

بالغ ميليشيا غيرحرفه ای خواهند بود.  

مصاف جناح هاى بورژوازى بر سر قدرت
 و تكاليف ما

زنان،  كارگران،  روزه  هر  اعتراضات 
يك  از  تحت ستم  ملت هاى  و  جوانان 
توانائى  عدم  ديگر  سوى  از  و  طرف 
رژيم اسالمى - سرمايه دارى در برآورد 
كردن منافع تمامى بخش هاى بورژوازى 
توسعه  امر  پيشبرد  همچنين  و  كشور 
اقتصادى متناسب با خواست سرمايه دارى 
ايران، حكومت گران را با بحران داخلى 
العالجى مواجه نموده است. اين وضعيت 
طبقه  كل  هراس   موجبات  على العموم 
جارى  مبارزات  اعتالى  از  بورژوازى 
از  خارج  بورژوازى  نارضايتى  نيز  و 
كانون قدرت را بخاطر بى كفايتى حاكمان 
فعلى در رابطه با تأمين كل نيازمندى هاى 
موضوع  همين  است.  آورده  پديد  ايشان 
بخش  ليبرال طبقه بورژوازى ايران را به 
تكاپو انداخته تا با سود بردن از وضعيت 
در  ممكن  ترتيب  هر  به  رژيم  بحرانى 
اداره  سياسى كشور سهيم گشته و يا آنرا 
از چنگ هم سنخ هاى مرتجع خود خارج 

سازد.
هم  اسالمى  جمهورى  سردمداران  البته 
كرده اند  تالش   مداوما  گذشته  سنوات  در 
خود  اقتصادى  برنامه هاى  انطباق  با  تا 
نهادهاى  و  جهانى  سرمايه  خواست  با 
جهانى  (بانك  بورژوازى  به  وابسته  مالى 
بخاك  بعالوه  پول)  المللى  بين  صندوق  و 
تا  اعتراضى  جنبش هاى  كشيدن  خون  و 
طبقه اى هاى  هم  فشارهاى  از  حدودى 

معترض  شان بكاهند. 
 على اى حال اين سركوب ها و سمت گيرى 
از  خارج  در  توانسته  تنها  آنان  اقتصادى 
مرزها موجبات رضايت خاطر قطب هاى 
در  اما  نمايد،  فراهم  را  امپرياليستى 
حكومتىاى  ساختار  بعلت  كشور  داخل 
تضاد  سر  آن  با  اساس   در  ها  ليبرال  كه 
برآورد  را  رژيم  نيت  نتوانسته  دارند 
و  حاكميت  ميان  درگيرى  اينرو  از  كند. 
اپوزيسيون بورژوا- ليبرال كماكان بقوت 

خود باقيست.
ماندن  عقيم  عمده  دليل  است  بديهى 
كوشش هاى رژيم در اين زمينه تن ندادن 
رهبران آن به تقسيم و يا احاله اداره كشور 
و اساسا كوتاه نيامدن  از مبانى ايدئولوژيك 
و اصول اعتقادى نظام است. هرچند بايد 
صاحب  سماجت  ليبرال ها  كرد  عنوان 

جدى  چندان  را  رژيم  باالى  رده  منصبان 
نمى گيرند، چرا كه معتقدند عاقبت االمر با 
اتكاء به ظرفيت هاى خود  و حمايت هاى 
حاكميت  يا  انحاء  از  نحوى   به  خارجى  
را بسمت اصالحات  مورد تعقيب خويش  
سوق خواهند داد  و يا بديل  و آلترناتيو 

خود را جايگزين آن خواهند نمود. 
گذشته از چنين كشمكشی ميان اپوزيسيون 
بورژوائى و حاكميت، واقعيت بنيادى ترى 
كه  دارد  جريان  ايران  سياسى  صحنه  در 
حاكى از نوعى همسوئى ميان  دو طرف 
منازعه  طرفين  از  هركدام  است.  درگير 
با  تا  آنند  جستجوى  در  خود  سهم  به 
كنترل جنبش  هاى اجتماعى و آنگاه خالى 
كردن محتواى انقالبى آنان  بويژه جنبش  
از  را  ايران  كاپيتاليستى  نظام  كارگرى، 
شدن  متالشى  خطر  و  انقالب  با  مواجهه 

نجات دهند. 
يا  و  خواسته  مشترك  استراتژى  اين 
يك  در  رابطه  اين  در  آنان  را  ناخواسته 
صف عليه گرايش  چپ و راديكال جامعه 
كه تالش  دارد تا افق سوسياليستى را بر 
جنبش  هاى كارگرى، زنان، دانشجوئى و 
جنبش  حق طلبانه مردم كردستان بگستراند 
قرار داده است. بنابراين آنچه صرف نظر 
ماندگارى  براى  جدلى  و  جنگ  هر  از 
آن  گيرى  بازپس   يا  و  سياسى  قدرت  در 
و  همكارى  مى شود،  استنتاج  بسادگى 
هماهنگى اعالم نشده و غير رسمى رژيم 
و اپوزيسيون بورژوا - ليبرال آن در اين 

خصوص  است. 
 واقعيت مذكور مبين اينست كه در شرايط 
كارگر  طبقه  سوسياليستى  جنبش   كنونى 
به  اسالمى  جمهورى  با  فقط  ايران،  در 
عنوان حامى نظام سرمايه دارى و دم و 
امروزه  نيست.  طرف  سركوبش   دستگاه 
اين جنبش  با كل طبقه بورژوازى در دو 
جبهه بر سر قدرت سياسى رو در روست. 
مكانيسم  با  ايران  بشرى  ضد  رژيم  اگر 
سركوب به مقابله با آن برخاسته، احزاب 
و جريانات بورژوا - ليبرال كه در دوران 
بقدرت رسيدن اصالح طلبان حكومتى به 
استراتژى اصالح رژيم از طريق حمايت 
از اين جناح دل بسته بودند، اينك با عاريه 

چون  مفاهيمى  و  عبارات  كردن 
حرف  يا  و  دموكراسى  و  آزادى 

                                            
                    فرشيد شكرى 
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زدن از الئيك بودن نظام سياسى مورد 
نظرشان و از همه مهم تر با انگشت 
جنبش  هاى  مطالبات  و  برخواست ها  نهادن 

اعتراضى با اين جنبش  درافتاده اند.
وظايف  از  سطح  دو  حقيقت،  اين  درك   
مبارزاتى اين  دوره را در دستور كار تمامى 
مى گذارد.  جامعه  راديكال  و  چپ  نيروهاى 
بهم  و  زدن   پيوند  از  عبارتند  وظايف  اين 
بافتن مبارزات كارگران ، زنان ، جوانان  و 
ملت هاى ستمديده  در راستاى عاجز ساختن و 
شكست رژيم و كوشش  براى ابطال نقشه هاى 

ليبراليسم بورژوائى.
 متحد شدن جنبش  هاى اجتماعى، 

امرى حياتى
به  نزديك  اسالمى  جمهورى  انقالب  ضد   
سى سال با اعمال ديكتاتورى و سركوب هاى 
از  را  نامشروعش   حكومت  پايه هاى  خونين 
گزند مبارزات روزانه كارگران و توده هاى 
قوانين  از  آمده  بجان  زنان  جامعه،  تهيدست 
نابرابر، جوانان محروم از پيش  پا افتاده ترين 
از  شده  خرد  ملت هاى  و  طبيعى  حقوق 
مركزى  دولت  تبعيض  آميز  سياست هاى 
حيات  به  مقتدرانه  هنوز  و  كرده  محفوظ 

ننگين خود ادامه مى دهد. 
ايران   درنده  و  ددمنش   حاكمان  با  تقابل  اين 
روزبروز ابعاد ماكرو و گسترده ترى بخود 
می گيرد، با اين تفاصيل و برغم اين واقعيت 
كه  انقالبى  شرايط  يك  به  حصول  تا  عينى 
باشد  داشته  پى  در  را  نهائى  قيام  و  خيزش  
فرسنگ ها فاصله داريم. علت  دورى از اين 
شرايط سواى سركوب و استبداد مطلق ريشه 

در عدم حمايت آنچنانى و درخور جنبش  هاى 
اجتماعى از همديگر دارد. 

 بركسى پوشيده نيست مادام طبقه كارگر در 
مقام تنها طبقه موثر در دگرگونى ساختارهاى 
مبارزات  از  جامعه  زيربنائى  و  روبنائى 
برابرى خواهانه زنان، مطالبات دموكراتيك 
جوانان و خواست هاى بر حق ملت هاى زير 
دست حمايت ننمايد و تا هنگامى كه جنبش  هاى 
اجتماعى هم بازو در بازوى جنبش  كارگرى 
آل  ايده  موقعيت  از  فراق  ى  معادله  ننهند، 
در پايان دادن به عمر رژيم و نظام سرمايه 

دارى ايران بى جواب مى ماند. 
و  رژيم  (سرنگونى  هدف  اين  برمبناى 
اضمحالل سيستم سرمايه دارى ) جناح چپ 
نمودن  خنثى  با  همگام  تا  است  ملزم  جامعه 
راهبردهاى گوناگون هر دو جناح رژيم  در 
برنامه  علمى  نقد  و  جارى  مبارزات  مهار 
 - بورژوا  جريانات  و  عناصر  عمل هاى 
ليبرال، با تمامى قوا در مسير جلب پشتيبانى 
مبارزات كارگران، زنان، جوانان و ملت هاى 

ستمديده  از همديگر حركت كند.

اتحاد نيروهاى چپ و كمونيست
 ضرورتى عاجل و نيازى مبرم 

يقينا رسيدن به اين مهم (همبستگى مبارزاتى 
است  آن  درگرو  باالئى  بدرجات  ها)  جنبش  
متفرق  و  متشتت  نيروهاى  خود  ابتدا  كه 
جنبش  كمونيستى ايران حتى االمكان اختالفات 
هرچه  و   نداده  قرار  اصل  را  نظريشان 
طبقاتى  مشترك  آرمان هاى  حول  سريع تر 

دورهم گرد آيند. 

 اين گردهمائى و سپس  كار مشترك با توجه 
جناح  بالقوة  هاى  ظرفيت  و  باال  پتانسيل  به 
اوليه  شروط  تكوين  و  تأمين  به  جامعه  چپ 
حصول به موقعيت انقالب كارگرى و رسيدن 
طبقه كارگر بقدرت سياسى سرعت می بخشد 
يافتن  تسلط  احتمال  اصل  بدين  بى توجهى  و 
بر  بورژوائى  ليبراليسم  افق  و  انداز  چشم 

جامعه را افزايش  می دهد.  
 بدين اعتبار و با درك شرايط دشوارى كه 
تقريبا در سه دهه  اخير به سبب هژمونى و 
سرمايه  شدن  جهانى  ليبراليسم،  ميدان دارى 
پيكار  و  زندگى  بر  آزاد  بازار  توسعه  و 
جهان  سطح  در  كمونيست ها  و  كارگران 
و  دوباره  تا  دارد  جا  شده،  تحميل  ايران  و 
حزبى  تعلقات  و  سكتاريسم  از  بدور  اين بار 
قطب  يك  ايجاد  پيشواز  به  تشكيالتى  و 
بجاى  بايد  بشتابيم.  كارگرى  سوسياليستى 
ياس  و دلسردى، از ناكامی هاى گذشته درس  
گرفت و اين تجربيات را در راستاى حركتى 

قرص  و قايم تر بكار برد. 
تشكيل  و  عمل  اتحاد  همگرائى،  به  رسيدن 
كنكرت  ارزيابى  يك  به  تنها  مقتدر  قطبى 
مبارزه  شرايط  تحليل  از  واحد  برداشت  و 
گرايش   موقعيت  و  سياسى  اوضاع  طبقاتى، 
سوسياليستى در بطن جنبش  هاى جارى نياز 
دارد. اين درك واحد خود مقدمه اى خواهد بود 
براى  از ميان برداشته شدن رادع ها و موانع 
كمونيست ها،  شدن  متحد  مسير  در  مختلف 
نيرومندتر شدن گرايش  سوسياليستى و نزديك 

شدن به اهداف استراتژيك طبقه كارگر.
         

گوشه هايى از ابعاد خشونت و تبعيض عليه زنان  به اعتراف سازمان ملل  در اكتبر 2006
- هر ساله ٥٠٠٠ زن در سراسر دنيا، توسط افراد خانواده خود به داليل ناموسی به قتل می رسند. از ١٩٢ کشور، عضو سازمان ملل، 

حداقل در ١٠٢ کشور، هيڇ قانونی برای مرتکبين خشونت عليه زنان وجود ندارد.
در ٥٣ کشور، تجاوز مرد به همسر قانونی اش، جرم محسوب نمی شود. در ٩٩ کشور قانونی عليه قاڇاق زنان وجود ندارد.

- حداقل در ٧١ کشور، بخش قابل توجهی از زنان از خشونت جسمی، جنسی يا روانی رنج می برند.
- بيش از ١٣٠ ميليون دختر ختنه شده اند. عملی که بيش تر در آفريقا و برخی کشورهای خاورميانه يا ميان جوامع مهاجر در اروپا، آمريکای 

شمالی و استراليا رواج دارد.
- کشتن فرزند دختر توسط والدين به شدت در جنوب و شرق آسيا و خاورميانه وجود دارد.

- اغلب صدها هزار نفری که هر ساله به هدف سوءاستفاده جنسی قاچاق می شوند زن و کودک هستند. 
- خشونت عليه زنانی که توسط پليس دستگير می شوند يا به زندان می افتند، بسيار زياد است. 

- سال ١٩٩۴ در جريان کشتارهای دسته جمعی در رواندا  بين ٢۵٠ تا ۵٠٠ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند.  در دهه ٩٠ نيز بين ٢٠ 
تا ۵٠ هزار زن در جريان درگيری های بوسنی مورد تجاوز قرار گرفتند.

- خشونت خانگی و تجاوز عامل ۵٠ درصد بيماری های زنان ١۵ تا ۴۴ ساله در کشورهای در حال توسعه و ١٩ درصد در کشورهای 
توسعه يافته است

- ريسک ابتال به ويروس اچ آی وی (عامل بيماری ايدز) در زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند بيش تر است.
- افسردگی رايج ترين پيامد خشونت جسمی و جنسی عليه زنان است.

- دخترانی که خشونت جنسی را تجربه کرده اند اغلب از ادامه تحصيل باز می مانند.
- در هر ١٨ ثانيه يک زن مورد حمله يا بد رفتاری قرار می گيرد.
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فتوای قتل روزنامه نگاران

آيت اهللا محمد فاضل لنکرانی، نهم آذر ماه برابر با سی ام نوامبر در 
قم، فتوای قتل دو روزنامه نگار جمهوری آذربايجان را صادر کرده 
است. براساس رسانه های جمهوری اسالمی، آيت اهللا فاضل لنكرانی، 
در پاسخ به جمعی از مقلدين خود در اين جمهوری، حکم قتل نويسنده 
عاملين  عنوان  به  آذربايجان،  جمهوری  در  را  روزنامه ای  مدير  و 

توهين به پيامبر اسالم صادر کرده است.
رافق تقی، نويسنده نشريه «صنعت»، چاپ باكو، در مقاله ای كه در 
تاريخ پانزده آبان ماه، با عنوان «اروپا و ما» نوشته بود، قران و 
اسالم و پيغمبر را طرفدار خشونت و جنگ طلب و ضد حقوق انسانی 
ناميده است. اين نشريه، غيردولتی و هر دو ماه يک بار در باکو 

منتشر می شود.
او  قتل  خواستار  لنکرانی  فاضل  آيت اهللا  که  نويسنده ای  تقی،  رافق 
آن  دادگاه  که  مطلبی  انتشار  دليل  به  آذربايجان،  جمهوری  در  شده، 
را موجب تفرقه مذهبی تشخيص داده، به دو ماه زندان محکوم شده 

است.
سمير صداقت اوغلو، سردبير اين نشريه نيز که مقاله جنجال برانگيز 
رافق تقی، تحت عنوان «ما و اروپا» را منتشر کرده است نيز هم در 

جمهوری آذربايجان مجازاتی مشابه او محکوم شده است. 
پيش از اين که آيت اهللا فاضل لنکرانی، فتوای قتل اين دو روزنامه نگار 
باکو،  شمال  در  نردران  روستای  مردم  از  جمعی  کند،  صادر  را 
که  بودند  شده  تقی  رافق  قتل  خواهان  آذربايجان  جمهوری  پايتخت 
محافظت  تحت  را  او  سکونت  محل  آپارتمان  جمهوری،  اين  پليس 

قرار داده است.
از هنگامی که مقاله رافق تقی در نشريه صنعت چاپ شده، سران 
حکومت اسالمی، بالفاصله تعدادی از عناصر بسيجی و حزب الهی 
را به تجمعاتی در تهران و تبريز و اردبيل در مقابل سفارت آذربايجان 
در تهران کشانده اند و با اعمال فشار به دولت جمهوری آذربايجان، 
خواهان دستگيری و قتل نويسنده و سردبير نشريه و معذرت خواهی 

دولت آذربايجان از مسلمانان شده اند.
جمهوی  کنسولگری  ساختمان  مقابل  در  اخيرا  که  تظاهراتی  در 
می دادند:  شعار  تظاهرکنندگان  شد،  برگزار  تبريز  در  آذربايجان 
«دولت آذربايجان با اسرائيل هم کالم» و «دولت آذربايجان، مايه 

ننگ اسالم».
محمدرضا تاج الدينی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسالمی نيز 
دولت  به  خطاب  و  پرداخت  سخنرانی  به  کنندگان  تجمع  جمع  در 
جمهوری آذربايجان گفت که اگر انتظار دارد کشورهای اسالمی در 
مقابل اشغال قره باغ توسط غيرمسلمانان از اين کشور حمايت کنند 
بايد در برابر آنچه وی اهانت اخير نشريه صنعت به پيامبر اسالم 
خواند برخورد قاطع از خود نشان دهد تا چنين «اهانت هايی» ديگر 

تکرار نشود.
اين در حالی است که نشريه آذربايجانی صنعت که اين مقاله را چاپ 
سخن گوی  رو،  اين  از  است.  غيردولتی  و  مستقل  نشريه ای  کرده، 
برای  سببی  که  گفته  آذربايجان  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
در  مقاله ای  انتشار  دليل  به  آذربايجان  جمهوری  دولت  عذرخواهی 

نشريه ای غيردولتی نمی بيند.  

سرانجام روز پنج شنبه ٣٠ نوامبر ٢٠٠۶، خبر فتوای آيت اهللا محمد 
فاضل لنکرانی، يکی از مهره های اصلی جمهوری اسالمی، مبنی بر 
صدور قتل اين دو روزنامه نگار جمهوری آذربايجان، در رسانه های 

جمهوری اسالمی با آب و تاب منتشر شد.
اقدام  اين  با  لنکرانی،  آخوند  و  اسالمی  جمهوری  ترتيب،  بدين 
تروريستی و غيرانسانی خود، بار ديگر به جهانيان نشان دادند که 

هنوز از تروريسم دولتی دست نکشيده اند.
گفتنی است که ١٨ سال پيش نيز سلمان رشدی، نويسنده كتاب آيات 
شيطانی، توسط خمينی، بنيان گذار جمهوری جهل و جنايت و ترور 
اسالمی، به قتل محکوم شد. از آن زمان تاكنون بارها اقداماتی برای 

اجرای اين حكم انجام شده است. 
بدين ترتيب، به يک معنی می توان گفت که آيت اهللا خمينی، بنيان¬گذار 
جمهوری اسالمی، تروريسم دولتی را آشکارا رسميت داد و دشمنی 
کرد.  اعالم  بين المللی  سطح  در  انديشه  و  بيان  آزادی  با  را  خود 
سلمان  ترور  بر  مبنی  فتوايی   ،١٣۶٧ بهمن   ٢۵ تاريخ  در  خمينی، 
صادر  شيطانی»  «آيات  کتاب  نوشتن  و  «ارتداد»  دليل  به  رشدی 
کرد، و جايزه ای سه ميليون دالری برای کسی که فتوا را اجرا کند 

تعيين شد. 
لغو  را  خمينی  حکم  هنوز  رسما  اسالمی،  جمهوری  سردمداران 
بنياد  همچنين  می کنند.  تاکيد  حکم  اين  بر  نيز  سال  هر  و  نکرده اند 
١۵ خرداد و سپاه پاسداران نيز جايزه ترور سلمان رشدی را باال 

می برند.
سران شناخته شده جمهوری اسالمی، از جمله خامنه ای، گلپايگانی، 
آملی،  جوادی  صانعی،  يوسف  اردبيلی،  موسوی  لنكرانی،  فاضل 
حسن  يزدی،  جنتی،  رفسنجانی،  هاشمی  فضل اهللا،  سيدمحمدحسين 
صانعی، سيدمحمد خاتمی و مهندس ميرحسين موسوی (نخست وزير 

وقت)، رسما و علنا از حکم ترور خمينی دفاع کرده اند.
هيتوشی  ژاپنی،  به  شيطانی  آيات  کتاب  مترجم   ،١٩٩١ سال  در 
مترجم  به  و  رسيد،  قتل  به  چاقو  ضربات  با  توکيو  در  ايگاريشی 
ايتاليايی کتاب هم در ميالن حمله شد. در سال ١٩٩٣ ناشر نروژی 

کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. 
و  سياسی  فعالين  از  نفر  صدها  تاکنون  ايران،  اسالمی  جمهوری 
فرهنگی مخالف خود را با همين فتواهای علنی و مخفی در داخل و 

خارج ترور کرده است.
تقی زاده»  اوغلو  ناظر  «رافق  صنعت،  روزنامه  مقاله  نويسنده 
مشهور به «رافق تقی لی»، يک روزنامه نگار سکوالر است كه بايد 

بی درنگ از آزادی بيان او دفاع کرد.
صداقت  سمير  و  تقی  رافق  نجات  از  حمايت  شرايطی،  چنين  در 
و  چپ  نيروهای  همه  و  آزادی خواه  انسان های  همه  وظيفه  اوغلو، 

کمونيست در ايران و در سطح بين المللی است.
   برگرفته از:«تفسير رويدادهای هفته»، تلويزيون کومه له
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اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

شماره حساب جهان  امروز

* جهان امروز تنها مطالبى كه 
ارسال  نشريه  اين  براى  صرفا 

شده باشد را چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز 

با ذكر ماخذ آزاد است.
*مسئوليت مطالب جهان   امروز  
تنها  و  است  آن  نويسندگان  با 
امروز  جهان  نام  با  كه  مطالبى 
امضا شده باشد، موضع رسمى 

نشريه است.
و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
كوتاه كردن مطالب رسيده آزاد 
است. اين امر قبل از چاپ به 

اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه 
"ورد فارسى"  تاِيپ مى شود و 
ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 
 14 سايز  با  آ4  صفحه  سه 

است.

ha@cpiran.org

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

رژيم سرکوبگر جمهورى اسالمى با هدف ارعاب کل طبقه کارگر، 
سياست آزار و سرکوب فعالين کارگرى را تشديد کرده و کماکان به 
محاکمه و به زندان کشاندن آنها ادامه مى دهد. ماموران اطالعاتى 
رژيم به منازل فعالين کارگرى هجوم مى برند، آنها را مورد ضرب و 

شتم قرار داده و امنيت و آسايش زندگى را از آنها سلب مى کنند...

محکوميت و زندانى کردن فعالين کارگرى ادامه دارد: 
- محسن حکيمى فعال کارگرى و عضو کانون نويسندگان به عنوان 
اتهام  به  نوامبر   ١ تاريخ  در  سقز  مه  ماه  اول  پرونده  متهم  آخرين 
شرکت و سخنرانى در تجمع اول ماه مه ١٣٨٣ در سقز محاکمه شده 

و سپس به دو سال زندان محکوم گرديده است.
محمود  اسالمى  جمهورى  عقايد  تفتيش  دادگاه  رابطه  همين  در   -
صالحى و جالل حسينى از فعالين سرشناس جنبش کارگرى را در 
تاريخ ١١ نوامبر٢٠٠۶ (٢٠ آبان ١٣٨۵) مجددا و اين بار به اتهام 
تشکيل شوراى هماهنگى براى برگزارى اول ماه مه در شهر سقز 
در سال ١٣٨٣ به زندان محکوم نمود. طبق اين احکام ضد کارگرى 
محمود صالحى به ۴ سال و جالل حسينى به ٢ سال زندان محکوم 

شده اند.
برق  کارگران  انجمن  رئيس  و  کارگرى  فعال  مرادى  جوانمير   -  
در  کارگر  روز  راهپيمايى  در  شرکت  جرم  به  کرمانشاه  فلزکار  و 
سال ١٣٨۵  به دادگاه احضار شد. جوانمير مرادى قبال در بيدادگاه 

وزارت اطالعات کرمانشاه بازداشت شده و سپس با قرار وثيقه ٧ 
ميليون تومانی آزاد شده بود.

- منصور اسانلو ريئس هيات مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد 
بار ديگر در تاريخ ١٩ نوامبر ٢٠٠۶  به طور وحشيانه اى توسط 
ماموران لباس شخصى ربوده شد و همکاران وى مورد ضرب و 

شتم قرار گرفتند. 
- تعدادى از کارگران عضو سنديکاى شرکت واحد در انتظار محاکمه 

قرار دارند. 
... -

سياست سرکوب و ارعاب رژيم جمهورى اسالمى را تنها با مبارزه 
طبقه اى ها  هم  حمايت  و  همبستگى  و  داخل  در  کارگران  متحدانه 
راند.   پس  مى توان  بين المللى  سطح  در  کارگرى  جنبش  مدافعان  و 
که  است  ضرورى  را  اسالمى  جمهورى  عليه  اعتراضى  کارزار 
از  دفاع  در  سراسرى  کمپين  که  است  الزم  داد.  ادامه  توان  تمام  با 
خواست ها و مطالبات کارگران ايران و لغو اين احکام ضد کارگرى 
و آزادى بى قيد و شرط اين فعالين کارگرى را پيگيرانه ادامه دهيم. 

زنده باد همبستگى بين المللى کارگران!
کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران

٢٩ نوامبر ٢٠٠۶

سياست سركوب، محاكمه و زندانى كردن فعالين كارگرى توسط رژيم 
ضدكارگرى جمهورى اسالمى همچنان ادامه دارد

اين شماره جهان امروز
به جاى 8 صفحه در 12 صفحه منتشر مى شود.      


