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براى  ايران  اسالمى  جمهورى  مهلت  پايان  به  روز  از 10  كمتر  كه  حالى  در 
توقف  بر  مبنى  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  درخواست  به  دادن  پاسخ 
برنامه هاى هسته اى آن باقى مانده است، پافشارى رژيم جمهورى اسالمى بر 
تداوم پروژه غنى سازى اورانيوم و از طرف ديگر تهديدات و تشديد فشارهاى 
سياسى و اقتصادى بر رژيم اسالمى و نقل و انتقاالت نظامى آمريكا در منطقه، 
احتمال حمله نظامى آمريكا به ايران را به يكى از موضوعات مهم رسانه ها و 

محافل سياسى و مؤسسات پژوهشى تبديل كرده است.
برخى  آوردن  در  اجرا  به  و  امنيت  شوراى   1737 قطعنامه  صدور  متعاقب 
دامنه  كردن  گسترده تر  بر  مبنى  اروپايى  دولت هاى  تهديد  و  تحريم ها  از 
تحريم ها، دولت بوش تالش كرده است تا با ديپلماسى و سياست گام به گام 
دولت هاى عربى را كه با نگرانى سياست هاى منطقه اى جمهورى اسالمى را 
تعقيب مى كنند تا حدودى با خود همراه كند. همزمان با اين تالش ها اعزام ناو 
هواپيمابر همراه با كشتى هاى پشتيبان و قايق هاى مين روب به خليج فارس و 
آرايش نظامى جديد در منطقه كه ارتباط چندانى با جنگ در عراق و افغانستان 
و  اربيل  شهر  در  اسالمى  جمهورى  دفتر  به  آمريكايى  نيروهاى  حمله  ندارد، 
همچنين تالش برنامه ريزى شده براى عادت دادن افكار عمومى به شنيدن 
اخبار مربوط به تدارک جنگى ديگر، موضوع حمله نظامى احتمالى آمريكا به 

ايران را بيشتر بر سر زبان ها انداخته است.
 

آيا جنگى در راه است؟
واقعيت اين است كه عواقب  شكست جنگ عليه تروريسم و 3 سال ميليتاريسم 
و اشغالگرى در عراق،  كشتار 650 هزار زن و كودک و مردم عادى در اين 
درهم  و  كردن  ويران  نفر،  ميليون  حدود 4  كردن  بى خانمان  و  آواره  كشور، 
بيش  شدن  كشته  جامعه،  اين  در  اجتماعى  زندگى  شيرازه هاى  تمام  ريختن 
از 3هزار سرباز آمريكايى و از دور خارج شدن هزاران نفر ديگر، رسوايى هاى 
پى در پى و فرو پاشى " ارزش هاى" دموكراسى خواهى و دفاع از حقوق بشر 
اخالقى  و  نظامى  سياسى،   بست  بن  و  شكست  كالم   يك  در  و  آمريكايى 
آمريكا در عراق ماشين جنگى پنتاگون را چنان به گل نشانده است كه بعيد 
بنظر مى رسد كه حتى نئوليبرال هاى افراطى  كاخ سفيد نقشه يك جنگ تمام 
عيار از نوع عراق را عليه ايران در سر بپرورانند.  ناتوانى و درماندگى نظامى 
سپرده  بايگانى  به  را  ايران  اشغال  سناريوى  عراق،  اوضاع  كنترل  در  آمريكا 
است. همين واقعيات است كه محدوديت ها و ناكامى استراتژى هژمونى طلبانه 
براى شكل دادن به جهان يك قطبى به رهبرى آمريكا  را در روياروئى با 

بحران هاى منطقه اى نشان مى دهد.  
در نتيجه همين واقعيت است كه هم اكنون نشانه هاى عقب نشينى آمريكا 
حتى  و  اروپايى  قدرت هاى  و  روسيه  و  چين  نظير  جهانى  رقباى  مقابل  در 
حل  در  آنها  كردن  سهيم  براى  تالش  و  محلى   و  اى  منطقه  قدرت هاى 
بحران هاى منطقه اى و از جمله بحران اتمى مربوط به ايران را مى بينيم. با 
اين همه ترديدى نيست كه فاصله گرفتن از سياست نئوليبرال هاى افراطى 
به  هنوز  آمريكا  رهبرى  دستگاه  براى  جديد  موقعيت  اين  قطعى  پذيرش  و 

زمان بيشترى نياز دارد و بنابراين هنوز امكان بروز ماجراجويى هاى 
روندهاست  همين  به  توجه  با  دارد.  وجود  آمريكا  جانب  از  نظامى 

جمهورى اسالمى، 
استراتژى شكننده!

گزارشاتى از برگزارى روز كومه له در خارج كشور
به مناسبت گراميداشت 26 بهمن سالروز اعالم موجوديت علنى كومه له امسال نيز در كشورهاى 
مختلف اروپا، استراليا و كانادا مراسم و برنامه هاى ويژه اى توسط تشكيالت خارج كشور حزب 
كمونيست ايران سازمان داده شده بود. در اين مراسم هزاران نفر از فعالين سياسى، دوستداران و 
عالقمندان جنبش انقالبى كردستان، سازمان هاى چپ و راديكال، سازمان ها و نهادهاى كارگرى، 
و  كومه له  دوستداران  و  فعالين  اعضا،  همچنين  و  كرد  سازمان هاى  و  احزاب  زنان،  تشكل هاى 

حزب كمونيست ايران شركت نمودند.                                        در صفحه  9 

سرپوشيده  سالن هاى  در  جشن  و  سخن رانى  مراسم  برگزارى  به  صرفا  نبايد  مارس  هشت  روز 
محدود شود، اين جشن و جنبش بايد به خيابان ها كشيده شود. آزادى و حقوق بر حق زنان را بايد 
در صفوف متحد زنان و مردان كارگر و آزادى خواه در خيابان ها و ميادين شهرها فرياد زد تا به 
گوش افكار عمومى برسد. بايد با صدور قطعنامه ها و شعارهای مستقل از دولت، بر پيوند جنبش 
زنان با جنبش كارگرى و جنبش دانش جويى تاكيد كرد. همان طور كه در روز 16 آذر امسال، روز  
دانش جو، دانش جويان سراسر كشور با شعار «آزادى، برابرى، سوسياليسم، يا بربريت!»، صف خود 
را از گرايشات ليبرالى و دفتر تحكيم و غيره جدا كردند.  شكى نيست كه فعالين كمونيست جنبش 

زنان، در روز هشت مارس، اين تجربه و دستاورد گران بهاى دانش جويان را تكرار  كنند. 
                                                                                                  در صفحه 3

كنترل كارگرى:
كارخانه هاى اشغال شده در ونزوئال
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كه احتمال حمالت محدود نظامى به تاسيسات 
هسته اى ايران، چند اسكله نفتى و مركز نظامى 

را نبايد ناديده گرفت. 
شوراى  قطعنامه  صدور  بدنبال  و  فشارها  اين  مقابل  در 
امنيت، رژيم جمهورى اسالمى اگر چه در زمينه تاكتيكى 
نظرات  اظهار  از  و  داده  نشان  انعطاف  و  نرمش  خود  از 
اينهمه  با  است،  كرده  پرهيز  مدت  اين  در  جنجالى 
سر سختانه بر استراتژى غنى سازى اورانيوم پاى فشرده 
به  تا  نمى تواند  و  است  شكننده  استراتژى  اين  اما  است. 
از  بسيارى  به  رابطه  همين  در  باشد.  داشته  ادامه  آخر 

فاكتورها مى توان اشاره كرد.
عليرغم اينكه بسيارى از ناظران سياسى روند رويدادهاى 
منطقه در چند ماه گذشته و بويژه دست و پا زدن نيروهاى 
آمريكايى در باتالق جنگ عراق، و مقاومت حزب اهللا در 
مقابل جنگ ويرانگر اسرائيل عليه لبنان و نفرت عمومى 
نفع  به  مجموعا  را  منطقه  در  آمريكا  سياست هاى  از 
جمهورى اسالمى در كشمكش و نزاع با آمريكا ارزيابى 
مى كنند، اما نگاهى همه جانبه تر به همين روندها جوانب 
ضعف و محدوديت هاى رژيم اسالمى را نيز به نمايش 

مى گذارد.
اگر چه برانگيختن جنگ شيعه و سنى و كمك به تشديد 
اين جنگ كور مذهبى و هم سوئى با القاعده در يك مقطع 
عراق  اوضاع  كنترل  در  آمريكا  ناتوانى  دادن  نشان  براى 
تداوم  اما  باشد،  اسالمى  جمهورى  نفع  به  مى توانست 
است.  شده  تمام  اسالمى  جمهورى  رژيم  زيان  به  آن 
آن  رهبرى  داعيه  اسالمى  جمهورى  كه  اسالم"  "دنياى 
را در مقابل اسرائيل و استكبار جهانى دارد با بدبينى اين 
اوضاع را نظاره مى كنند. جمهورى اسالمى مجبور است 
از رهبرى "دنياى اسالم" تا شكل دادن به "هالل شيعه" 

در خاورميانه عقب بنشيند.  
به  كه  عراقى  شيعه  حاكم  احزاب  عراق،  مورد  در  باز  و 
با  كه  تاريخى  مناسبات  و  سابقه  بودن،  كيش  هم  دليل 
رژيم اسالمى داشته اند، همواره متحد طبيعى جمهورى 
اسالمى به شمار آمده اند، در شرايط كنونى بيش از هر 
مسير  از  را  سياسى  قدرت  در  خود  ماندگارى  ديگر  زمان 
در  آمريكا  استراتژى  با   خود  دادن  تطبيق  و  همگرايى 

منطقه تعقيب مى كنند. 
مدت  كوتاه  در  چه  اگر  گذشته  تابستان  در  لبنان  جنگ 
قدرت  يك  بعنوان  را  اسالمى  جمهورى  ظرفيت هاى 
به  لبنان  سياسى  روند  در  دخالتگرى  براى  منطقه اى 
نمايش گذاشت و انزواى بيشتر دولت نژادپرست اسرائيل 
ديگر  بار  جنگ  اين  ديگر  طرف  از  اما  داشت،  بدنبال  را 
ديگر  بار  و  كرد.  تثبيت  منطقه  در  را  اسرائيل  ابرقدرتى 
پرونده خلع سالح حزب اهللا لبنان را باز كرد، و اكنون كه 
مردم لبنان از روزهاى داغ جنگ فاصله گرفته اند و ابعاد 
ويرانى ها را مى بينند كم كم متوجه مى شوند كه براى 
ماجراجوئى هاى حزب اهللا چه بهاى سنگينى پرداخته اند. 
به  توجه  و  منطقه اى  فاكتورهاى  اين  گرفتن  نظر  در 
انزواى  در  امنيت  شوراى  قطعنامه  تاكنونى  پيامدهاى 
بين المللى رژيم و وخيم تر شدن اوضاع  اقتصادى ايران، 
و  گرانى،  و  تورم  رشد  سرمايه گذارى،  ريسك  رفتن  باال 
ناهمخوانى همه اين روندها با منافع سرمايه دارى ايران 
اسالمى،  جمهورى  اقتصادى  استراتژى  با  آن  تناقض  و 
نمى تواند بر سياست و موضع گيرى ها و استراتژى اتمى 

سران جمهورى اسالمى بى تاثير باشد.
همه اينها زمينه هاى تشديد اختالف در درون حاكميت 

دار  تنها  اكنون  است.  آورده  فراهم  را  اسالمى  جمهورى 
به  لب  كه  نيستند  طلبان  اصالح  يا  رفسنجانى  دسته  و 
سپاه  سياسى  رهبرى  در  حتى  اند،  گشوده  اعتراض 
پاسداران نيز  صداى مخالفت با سياست هاى بين المللى 

تيم احمدى نژاد به گوش مى رسد.
با توجه به همه اينهاست كه رژيم اسالمى فعاليت هاى 
ديپلماتيك گسترده اى را شروع كرده تا مانع تشديد فشارها 
و بحرانى تر شددن اوضاع شوند. اما اگر سران جمهورى 
اسالمى هر يك به نحوى به اين واقعيت اعتراف مى كنند 
و  آمريكا  با  خود  قواى  توازن  ارزيابى  و  محاسبه  در  كه 
غرب  راه به خطا رفته اند، تناقضات و بعضا منافع متضاد 
در جبهه مقابل هم  مى تواند راه عقب نشينى را براى رژيم 

اسالمى هموار كند. 
جمهورى  رژيم  عليه  آمريكا  دولت  فشارهاى  از  بخشى 
طرف  از  كه  است  داده  قرار  هدف  را  هايى  وام  اسالمى 
است.  شده  پرداخت  ايران  رژيم  به  اروپايى  هاى  دولت 
بر طبق گزارش " اتحاديه بين المللى اعتبار و بيمه هاى 
سرمايه گذارى" وام هاى دولت هاى اروپايى به ايران بالغ 
وام ها  اين  رقم  باالترين  و  باشد  مى  دالر  مليارد   18 بر 
كمپانى هاى  از  دارد.  تعلق  آلمان  و  ايتاليا  هاى  دولت  به 
معامالت  چينى  و  روسى  كمپانى هاى  تا  گرفته  اروپائى 
بحران  شدن  حادتر  با  دارند.  ايران  با  اى  فشرده  تجارى 
اتمى، سرمايه دارى آلمان بيشترين زيان را مى بيند. آلمان 
را  صادرات  حجم  بزرگترين  سال  در  دالر  مليارد   4,3 با 
به ايران دارد كه در مقايسه با سال 2002 پنجاه درصد 
افزايش پيدا كرده است. با توجه به منافع اقتصادى گسترده 
اى كه سرمايه دارى اروپا و چين و روسيه در ايران دارند، 
را  عقب نشينى  راه  تا  اند  آماده  كشورها  اين  هاى  دولت 
موقعيت  در  براين  بنا  دهند.  نشان  اسالمى  جمهورى  به 
پيچيده كنونى در همان حال كه نبايد احتمال گسترده تر 
كردن دامنه تحريم ها اقتصادى و در ادامه حمالت هوايى 
در  نطامى  مراكز  برخى  و  هسته اى  تأسيسات  به  محدود 
زانو  به  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  بر  بيشتر  فشار  جهت 
سازش  امكان  هنوز  اما  گرفت،  ناديده  را  آن  آوردن  در 
جام  نوشيدن  و  اسالمى  جمهورى  سران  عقب نشينى  و 

زهرى ديگر نيز وجود دارد.
اسالمى  جمهورى  براى  اتمى  بحران  شدن  حاد  واقع  در 
آفرين،  فرصت  هم  و  باشد  آميز  مخاطره  هم  مى تواند 
فرصت سازش و معامله و آغاز روند  همكارى و همگرايى 

با سياست هاى آمريكا در منطقه.

چه نبايد كرد و چه بايد كرد؟
نزاع  اين  در  كه  باشد  مانده  باقى  ترديدى  نبايد  اكنون 
و كشمكش، جمهورى اسالمى با توسل به حربه برنامه 
با  و  منطقه  در  اسالمى  جنبش هاى  بر  نفوذ  و  هسته اى 
ميليونى   75 جمعيت  ايران،  اقتصادى  موقعيت  به  توجه 
سر  پشت  ايران  كه  تاريخى  و  زمينى  زير  غنى  منابع  و 
بر  خاورميانه  در  مهمترى  سياسى  نقش  مى خواهد  دارد 
تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه  عهده بگيرد، تا با 
موقعيت خود را در نزد ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى 
جاى  در  را  ايران  بورژوائى  اپوزيسيون  كرده،  تثبيت 
نزد  را  خود  بقاى  مسير  همين  از  و  نمايد  ميخكوب  خود 
قدرت هاى امپرياليستى تضمين كند. اما جمهورى اسالمى 
مى داند كه دستيابى به اين اهداف تنها در هماهنگى با 
آمريكا در منطقه قابل تحقق است، از اينرو خط قرمز هاى 

خود را در اين جدال و كشمكش بخوبى مى شناسد.
آنچه روشن است نه اهداف آمريكا براى تبديل شدن به 
قدرت بالمنازع در خاورميانه براى تجديد آرايش سياسى 
تبديل  براى  اسالمى  جمهورى  سوداى  نه  و  منطقه  اين 
به  ربطى  هيچكدام  خاورميانه  در  مسلط  قدرت  به  شدن 
جهان  و  منطقه  كشورهاى  مردم  و  ايران  مردم  منافع 

ندارد. 
در شرايط كنونى آنچه روشن است چه تشديد محاصره 
و  اى  هسته  مراكز  به  هوايى  حمالت  چه  و  اقتصادى 
آثار  شد.  خواهد  تمام  ايران  مردم  زيان  به  رژيم  نظامى 
روانى و عملى سياست تشديد محاصره اقتصادى مى تواند 
گسترش  و  ايران  اقتصادى  وخامت  و  بحران  تشديد  به 
اين  و  شود  منجر  گرانى  و  تورم  شتابان  رشد  و  بيكارى 
خدمات  ديگر  و  بيكارى  بيمه  از  كه  شرايطى  در  اوضاع 
اجتماعى در ايران  خبرى نيست قبل از همه طبقه كارگر 

و اقشار فرودست جامعه را تحت فشار قرار مى دهد. 
مى تواند  ايران  به  آمريكا  هوائى  حمالت  ديگر  طرف  از 
بالفاصله شرايط و فضاى جنگى را بر جامعه حاكم كند، 
جمهورى  به  كند،  پيدا  باالترى  دست  پاسداران  سپاه 
اسالمى امكان مى دهد تا ناسيوناليسم ايرانى را تحريك 
مربوط  مسائل  از  را  عمومى  افكار  درآورد،   غليان  به  و 
به زندگى و مبارزاتشان به انحراف بكشاند، جنبش هاى 
در  و  دارد،  باز  پيشروى  روند  از  را  اعتراضى  و  اجتماعى 
خود  حاكميت  تحكيم  براى  موقعيت  اين  از  كالم  يك 

بهره بردارى كند. 
در اين جدال و كشمكش، در غلطيدن به سياست دفاع 
روى  دنباله  و  دفاع  يا  و  ايرانى  ناسيوناليسم  و  ميهن  از 
هر  ايران  در  آمريكا  امپرياليستى  دخالت  و  سياست ها  از 
و  سوسياليستى  جنبش  و  كارگر  طبقه  جنبش  براى  دو 
چپ ايران مهلك و كشنده هستند. در شرايط كنونى و تا 
زمانى كه جمهورى اسالمى بر سر كار است هر گونه دفاع 
از "حق ايران" براى داشتن برنامه هاى هسته اى تحت 
پوشش "مبارزه ضد امپرياليستى" به معناى دفاع سياسى 
سبز  چراغ  هرگونه  و  است،  اسالمى  جمهورى  رژيم  از 
دادن و همكارى با آمريكا براى مداخله در امور ايران و يا 
دريافت كمك هاى مالى از آن تحت لواى بهره بردارى 
كردن از تضاد قدرت هاى بزرگ با جمهورى اسالمى كه 
از جانب بخشى از اپوزيسيون بورژوايى ايران و نيروها و 
موعظه  ايران  ستم  تحت  ملت هاى  ناسيونايست  محافل 
ارتجاع  جبهه  در  گرفتن  قرار  معناى  به  عمال  مى شود 

امپرياليستى خواهد بود.
امپرياليستى  سياست هاى  واقعى  محتواى  و  ماهيت  بايد 
آمريكا و ديگر قدرت هاى غربى را براى مردم روشن كرد 
و با  هر گونه دخالت آمريكا و ديگر قدرت هاى غربى در 
امور ايران به اعتراض برخاست و براى رهايى از كابوس 
جمهورى اسالمى تالش  هر چه گسترده تر براى تقويت 
روند خود سازماندهى و تشكل يابى جنبش كارگرى و ديگر 
را  انقالب  تدارک  و  سازماندهى  و  اجتماعى  جنبش هاى 
جمهورى  سرنگونى  كه  انقالبى  داد،  قرار  كار  دستور  در 

اسالمى مى تواند از نخستين گام هاى آن باشد.
در خارج كشور بايد در جنبش ضد جنگ فعاالنه شركت 
كرد. اين جنبش امروز از لحاظ عينى بزرگترين حركتى 
است كه در مقابل ميليتاريسم و قدر قدرتى امپرياليستى قد 
علم كرده است. اما  اين جنبش هنوز از محدوديت هاى 

خود رنج مى برد. جنبش ضد جنگ تا نتواند به 
مراكز توليدى و صنعتى در كشورهاى پيشرفته 
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اعتصابات  در  و  يابد  راه  سرمايه دارى 
ماشين  نمى تواند  كند  پيدا  تبلور  كارگرى 
جنگى امپرياليست ها را از حركت باز دارد. در جنبش 
ضد جنگ به دليل سياست انحرافى و عدم مرزبندى 
روشن برخى از جريانات چپ اروپايى، جريانات ارتجاع 
اسالمى به درون آن راه يافته اند. اما اين واقعيت ها 
نبايد مانع شركت فعال ما در اين جنبش شود، بايد در 
سوسياليستى  افق  تا  كرد  شركت  فعاالنه  جنبش  اين 
را در آن تقويت كرد و راه پيشروى آن را نشان داد. 
بايد در اين جنبش شركت كرد تا با آشنا كردن فعالين 
جمهورى  كشمكش  و  جدال  ماهيت  با  جنبش  اين 
ناسيوناليست هاى ايرانى  اسالمى و امريكا مانع نفوذ 

هوادار جمهورى اسالمى در اين جنبش شد.
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بهرام رحمانى

تاريخ ستم بر زنان، با تاريخ پيدايش طبقات عميق تر شد. 
در  نيز  مرد  نقش  دولت،  و  خصوصى  مالكيت  پيدايش  با 
بر  رو،  اين  از  كرد.  پيدا  مركزى  نقش  خانواده  در  و  توليد 
براساس  نه  زنان  بر  ستم  فمينيستى،  نظريه هاى  خالف 
ستم جنسيتى، بلكه بر پايه روابطى شكل گرفت كه نتيجه 
روابط توليدى بود. تقسيم كار در خانواده، براساس مناسبات 
بورژوايى شكل گرفت كه در آن مرد رييس و نان آور خانواده 
و اتوريته انحصارى پيدا كرد و زن و فرزندان بايستى اين 
اتوريته مطلق او را بپذيرند. در تقسيم كار بورژوايى، نقش 
زن محدود شد به چهارديوارى خانه و وظايف خانگى. بدين 
ترتيب، ريشه مادى ستم بر زنان در سرمايه دارى است و 
دخالت و حضور زن در توليد اجتماعى، پيش شرط رهايى 

اوست.
و  برابرى طلب  مرد  و  زن  ميليون ها  حالى  در  امسال 
با  چه  هر  برگزارى  استقبال  براى  را  خود  آزداى خواه، 
كه  مى كنند  آماده  زن  جهانى  روز  مارس،  هشت  شكوه تر 
جنگ در عراق، افغانستان، سومالى و غيره، به طور روزانه 

مى گيرد.  را  انسان  صدها  جان 
دختر  و  زن  هزاران  اين،  بر  عالوه 
در  دايم  طور  به  كشورها  اين  در 
و  انسانى  حرمت  هتك  معرض 

تجاوز و سركوب قرار دارند.
حالى  در  را  زن  جهانى  روز  امسال 
گرامى مى داريم كه تبليغات جنگ 
آمريكا  سران  بين  روانى  و  لفظى 
است.  گرفته  شدت  جمهورى  و 
دومين هواپيماى ناوبر  آمريكا، وارد 
خليج فارس شده است. هواپيماهاى 
جاسوسى آواكس و اف 16 پيشرفته، 

بار ديگر پس از سه سال وارد پايگاه انجيرليك در تركيه 
شده اند. 

عليه  بر  را  قظعنامه اى  متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
جمهورى  كه  است  شده  آن  خواستار  و  كرده  صادر  ايران 
اين  غير  در  كند،  متوقف  را  اورانيوم  غنى سازى  اسالمى، 
قرار  بحث  مورد  را  شديدترى  قطعنامه  شورا  اين  صورت 

خواهد داد.
در چنين شرايطى، تورم و گرانى كمرشكن شده و روزبروز 
قدرت خريد مردم پايين مى آيد و حتى قيمت پياز و سيب 
به  است  فقير  مردم  روزانه  استفاده  مورد  اقالم  كه  زمينى 
طور سرسام آورى باال رفته و گوجه فرنگى به طالى سرخ 
معروف شده است. از سوى ديگر بگير و به بندها و شكنجه 

و اعدام ها نيز فزونى يافته است.
خود  خاص  ويژگى هاى  امسال،  مارس  هشت  سان،  بدين 
و  برنامه ها  سازمان دهى  در  ويژگى ها  اين  بايد  و  دارد  را 
قطعنامه ها  تدوين  و  شعارها  تعيين  مارس،  هشت  مراسم 
كه  كرد  تاكيد  بايد  حال  عين  در  اما  شود.  گرفته  نظر  در 
درجه  به  را  زنان  رهايى  براى  مبارزه  نبايد  وضعيت،  اين 
و  انسانى  حقوق  از  كه  درجه اى  هر  به  واقع  در  براند.  دوم 
اجتماعى زنان بر جمهورى اسالمى تحميل شود، به همان 
نسبت نيز فضاى عمومى سياسى و اجتماعى جامعه براى 

مبارزه بازتر و مساعدتر مى شود. 

در حاكميت جمهورى اسالمى ضدزن نيز گرايش فمينيسم 
اسالمى)،  زنان  پخت  اسالمى (دست  فمينيسم  و   ليبرالى 
در  را  زنان  جنبش  افق  و  استراتژى  كه  هستند  تالش  در 
چهارچوب جمهورى اسالمى ليبراليزه شده متحقق سازند، 
سوسياليستى  و  انقالبى  و  راديكال  گرايش  كه  حالى  در 
را  خود  صف  است  نشده  موفق  هنوز  چه  اگر  زنان  جنبش 
از گرايشات ديگر متمايز سازد و به طور مستقل در جامعه 
طبعا  است.  اجتماعى  و  قوى  گرايش،  اين  اما  شود،  ظاهر 
واقف  ضعف  نقطه  اين  به  زنان،  جنبش  راديكال  فعالين 
هستند و براى برطرف كردن آن مى كوشند. در هر صورت 
بسيار مهم است كه فعالين كمونيست جنبش زنان، همواره 
استراتژى و افق گرايشات بورژوايى در جنبش زنان را نقد 
و افشا كنند و استراتژى و افق سوسياليستى خود را به طور 
زن  ميليون ها  مقابل  در  ويژه  به  و  جامعه  مقابل  در  اثباتى 

كارگر و خانه دار و برابرى طلب قرار دهند.
جنبش زنان ايران نيز همانند جنبش زنان كشورهاى ديگر، 
تاريخى  ريشه هاى  كه  است  جهان شمول  جنبش  يك 
قدرتمندى دارد و روز هشت مارس، 
نقطه اوج مبارزه جهانى زنان بر عليه 
ستم جنسى و اقتصادى و سياسى و 

اجتماعى و مردساالرى است.
ادعاى  خالف  بر  ديگر،  سوى  از 
جريانات و تئوريسين هاى فمينيسم 
كارگرى  جنبش  اين  ليبرالى، 
رهايى  براى  كه  است  كمونيستى 
مى كند.  مبارزه  پيگيرانه  زنان، 
گرايشات ليبرالى جنبش زنان، مبارزه 
و  پارلمان  عرض  و  طول  با  را  خود 
مى شوند  آن  وارد  زن  چند  كه  اين 
مى سنجند، در حالى كه ميليون ها زن كارگر و زحمت كش 
اساسا  است.  بيرون  آن ها  معادالت  از  خانه دار  و  محروم  و 
رهايى بخش  مبارزه  ميدان  در  خانه دار  و  كارگر  زنان  اگر 
سازمان دهى نشوند، فقط نخبگان باقى مى مانند كه نام آن 
را نمى توان جنبش زنان گذاشت. بنابراين، جنبش كارگرى 
براى  مبارزه  پرچمدار  تاريخ،  طول  در  همواره  كمونيستى، 
رهايى زنان از هرگونه ستم و براى برقرارى برابرى واقعى 
زن و مرد در همه عرصه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و 
فرهنگى بوده است. هشت مارس، روز جهانى زن، محصول 

مبارزه طوالنى و پيگير جنبش كارگرى كمونيستى است.
تاريخ بزرگ ترين شاهد است كه از ماركس و انگلس، اين 
زتكين،  كالرا  و  لنين  تا  علمى  سوسياليسم  بنيان گذاران 
انقالب  ويژه  به  و  دوم،  و  اول  كمونيستى  انترناسيونال 
زنان  بر  ستم  زمينه هاى  روسيه،  سوسياليستى  شكوه  با 
و  ستم  هرگونه  عليه  مبارزه  استراتژى  و  مردساالرى  و 
به  را  زنان  رهايى  چگونگى  ويژه  به  و  بورژوازى  استثمار 
شكل شفاف ترى در مقابل جامعه و به ويژه جنبش كارگرى 
كمونيستى و جنبش زنان قرار داده  و پيشگامان واقعى اين 

راه بوده اند.
امر تعيين روزى از سال به عنوان «روز زن» نخستين بار در 
جريان مبارزه زنان نيويورک با شعار «حق راى براى زنان» 

مردان  و  زنان  استقبال  با  شعار  اين  شد.  مطرح 
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آزادى خواه و برابرى طلب قرار گرفت. دو هزار 
زن تظاهر كننده در 23 فوريه 1909، پيشنهاد 
كردند كه هر سال در روز يك شنبه آخر فوريه، 
يك تظاهرات سراسرى در آمريكا به مناسبت «روز زن» 

تدارک ديده شود.
كارگاه هاى  كارگر  زن  صدها  نيز  تاريخ  اين  از  قبل 
اعتراض  در  مارس 1875،  هشتم  روز  نيويورک،  نساجى 
به دست مزد كم، ساعات كار طوالنى، شرايط غيرانسانى 
بودند.  زده  اعتصاب  به  دست  راى،  حق  نداشتن  و  كار 
از ان تاريخ 132 سال مى گذرد. از هشتم مارس 1908 
نيويورک با همان  صنايع نساجى  كارگر  مجددا زنان  كه 
خواسته ها به خيابان ها ريختند و با يورش پليس، دستگير 
و زندانى شدند، 99 سال و از 1910 كه 8 مارس «روز 
جهانى زن»، ناميده شد، 97 سال مى گذرد. يعنى در واقع 
آزادى خواه  مردان  و  زنان  كه  است  قرن  يك  به  نزديك 
و برابرى طلب به پيشگامى كمونيست ها، روز جهانى زن 
مبارزه  اثر  در  كه  است  دهه  چندين  مى دارند.  گرامى  را 
مشترک زنان و مردان آزادى خواه، در بسيارى از كشورها 
نسبتا حقوق انسانى و اجتماعى زنان به ويژه در غرب، به 
دولت ها تحميل شده و در  كشورهاى در حال توسعه و 
عقب نگاه داشته شده نيز با همه سختى هاى سياسى و 
آزادى خواهانه  و  رهايى بخش  مبارزه  هم چنان  اجتماعى، 
زنان ادامه دارد. بنابراين، حقوق زنان جهان شمول بوده و 

با جنبش كارگرى كمونيستى جهانى اجين شده است. 
در سال 1910، «دومين كنفرانس زنان سوسياليست» كه 
امر  بود،  آن  رهبران  از  زتكين»،  «كالرا  نامدار  انقالبى 
قرار  بررسى  و  بحث  مورد  زن»،  بين المللى  تعيين «روز 
گرفت. پيشنهادات مختلفى براى تعيين روز زن شده بود. 
براى مثال، زنان سوسياليست اتريش، روز «اول ماه مه» 
را پيشنهاد كرده بودند. اما زنان سوسياليست آلمان، روز 
مبارزه  روز،  اين  مناسبت  كردند.  پيشنهاد  را  مارس   19
انقالبى مردم محروم و تحت ستم  آلمان، در سال 1848 
عقب نشينى  به  كه  بود  پروس  پادشاهى  حكومت  عليه 
ظاهرى حكومت در نوزدهم مارس همان سال، منجمله 

در مورد پذيرش مطالبات زنان، منجر شد. 
برگزارى  تاريخ  سوسياليست،  زنان  كنفرانس  دومين 
تعيين   1911 مارس   19 را  زن»  «روز  مراسم  نخستين 
كرد. تصميم گيرى قطعى براى تعيين «روز جهانى زن»  

به بعد موكول شد. 
«روز  تعيين  مورد  در  كنفرانس  قطعنامه  انتشار  از  پس 
اين  از  دوم،  كمونيستى  انترناسيونال  زن»،  جهانى 
قطعنامه حمايت كرد، بنابراين انترناسيونال دوم، نخستين 
تشكيالتى جهانى بود كه اين روز را به رسميت شناخت. 
براى اين كه «روز جهانى زن»، مورد شناسايى و قبول 
زمان  مدت  با  پيگير  مبارزه  به  نياز  گيرد،  قرار  عموم 

طوالنى داشت.
مردان  و  زنان  و  كارگران   ،1911 مارس   19 روز  در 
در  دانمارک  و  سوئيس  اتريش،  آلمان،  برابرى طلب 
خيابان ها رژه رفتند كه كه در آن، صدها هزار زن و مرد 
كنندگان  تظاهر  تعداد  داشتند.  شركت  دوش  به  دوش 
تظاهركنندگان،  مى شد.  بالغ  نفر  هزار  به 30  اتريش،  در 
عالوه بر خواست حق راى، خواستار حق اشتغال، آموزش 
شدند.  شغلى  تبعيض  به  بخشيدن  پايان  و  حرفه اى 
و   ضرب  به  كردند،  حمله  تظاهرات  به  پليس  نيروهاى 

شتم زنان پرداختند و گروهى را نيز دستگير نمودند. 
روسى  انقالبى  و  كمونيستى  رهبر  كولنتاى،  آلكساندر 

زنان، درباره تعداد شركت كنندگان در نخستين روز جهانى 
و  «آلمان  مى كند:  توصيف  چنين   ،1911 سال  در  زن 
اتريش... درياى خروشان متالطمى از زنان بودند. در همه 
جا گردهم آيى تشكيل شده بود   در شهرهاى كوچك و 
حتى در روستاها. سالن ها به قدرى مملو از جمعيت بود كه 
مجبور شدند از كارگران (مرد) خواهش كنند جاى خود را 
به زنان بدهند. اين بدون شك نخستين نمايش رزمندگى 
منزل  در  معمول  برخالف  مردان  بود.  زحمت كش  زنان 
ماندند تا از بچه ها نگهدارى كنند و همسران آن ها، زنان 
جهانى  رفتند.» (روز  گردهمايى ها  به  محبوس،  خانه دار 
سوسياليست  زنان  كولنتاى «لندن:  آلكساندر  نوشته  زن، 

شمال لندن، 1972، ص 2»)
از  يكى  زنان»،  بين المللى  «دبيرخانه   ،1913 سال 
نهادهاى انترناسيونال كمونيستى دوم، روز هشت مارس 
را به پاس مبارزه زنان كارگر نساجى در آمريكا، به عنوان 
«روز جهانى زن» اعالم كرد. در همان سال، زنان كارگر 
و زحمت كش و زنان روشنفكر انقالبى در روسيه تزارى 
و در سراسر اروپا، مراسم «هشت مارس» را با برگزارى 

تظاهرات و ميتينگ گرامى داشتند.
سال هاى 1914 - 1913 هم زمان با شكل گيرى جنبش 
ضدجنگ زنان و در آستانه جنگ جهانى اول، زنان روسيه 
نخستين مراسم روز جهانى زن را در آخرين يك شنبه ماه 
و  زنان  نيز  اروپا  در  كردند.  برگزار  سال 1913  در  فوريه 
مردان برابرى طلب، روز هشت مارس سال بعد به منظور 
اعتراض به جنگ و بيان همبستگى با زنان جهان، دست 

به تظاهرات زدند. 
سال 1914، دولت هاى امپرياليستى، تبليغات گسترده اى 
براى آغاز جنگ جهانى اول راه انداختند. جنگ، جنبش 
تاثير  تحت  را  جنبش  اين  شعارهاى  و  مطالبات  و  زنان 
قرار داد. به دليل اين كه مركز جنگ در اروپا بود، زنان 
هشت  تظاهرات  كردند  تالش  انقالبى  و  سوسياليست 
جنگ  «عليه  مركزى  شعار  با  را   1916 و   1915 مارس 
امپرياليستى» سازمان دهى و برگزار كنند. سياست آن ها، 
به  آن  عواقب  و  عوارض  توضيح  و  جنگ  از  جلوگيرى 
توده هاى مردم بود. مخالفان و موافقان جنگ، در مقابل 
هم صف آرايى كرده بودند. از اين رو، شكاف و انشعاب 
برگزارى  جنبش زنان نيز پديد آمد و مانع از  در صفوف 

سراسرى و گسترده «روز جهانى زن» شد. 
با  و  عظيم  انقالب  مقطع  در  ديگر  بار  مارس،  هشت 
گرفت.  اوج  روسيه،  اكتبر  سوسياليستى  كارگرى  شكوه 
روسيه،  پتروگراد  در  كارگر  زنان  تظاهرات   ،1917 سال 

بر عليه گرسنگى و جنگ و تزار، اولين جرقه هاى انقالب 
اكتبر  را زد. كارگران، در پشتيبانى از اين تظاهرات، دست 
به اعتصاب عمومى زدند. بدين ترتيب، 8 مارس 1917، 
انقالب  تاريخ  در  نشدنى  فراموش  شكوه  با  روز  يك  به 
روسيه ثبت شد. با پيروزى انقالب اكتبر، زنان روسيه، به 
مهم ترين حقوق اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
كليه  بالفاصله  تنها  نه  شوراها،  دولت  زيرا  خودرسيدند. 
قوانين تبعيض آميز و ضدزن تزار را ملغى كرد، بلكه آنان 
را تشويق كرد تا در كليه عرصه هاى اقتصادى، سياسى، 
برابر  امكانات  و  فعال  حضور  كشور  فرهنگى  و  اجتماعى 
در  شوق  و  شور  با  شوروى  زنان  باشند.  داشته  مردان  با 
شركت  فعاالنه  و  آزادانه  اجتماعى  و  فردى  امور  همه 
كردند. بسيارى از حقوقى كه دولت شوراها به مرحله اجرا 
گذاشت، سال ها بعد زنان و مردان برابرى طلب كشورهاى 
اسكانديناوى و اروپا و آمريكا، اين مطالبات را به دولت ها 

تحميل كردند.
با پيروزى بلشويك ها در اكتبر 1917، براى اولين بار در 
در  كولنتاى،  آلكساندر  شد.  كابينه  عضو  زن  يك  تاريخ، 
كه  هنگامى  گرفت.  قرار  اجتماعى  خدمات  وزارت  راس 
تاريخ،  در  زن  سفير  نخستين  عنوان  به  كولنتاى  بعدها 
دچار  جهان  سراسر  ديپلماتيك  اشرافيت  شد،  منصوب 
تالطمات متشنجى شد. او نه تنها يك زن بود، بلكه «به 
كه  بار»  و  بى بند  اخالقى  نظر  بود «از  زنى  آن ها»  قول 
سران  و  ملكه ها  پادشاهان،  با  مصاحبت  صالحيت  اصال 
دولت ها را نداشت.» (فمينيسم و جنبش ماركسيستى، اثر: 
مارى - آليس واترز، ترجمه مسعود صابرى، نشر طاليه 

پرسو - تهران، 1383، ص 64) 
سوم  انترناسيونال  زنان  «كنفرانس   ،1921 سال 
كمونيستى» در مسكو، برگزار شد. در اين كنفرانس، به 

روز هشت مارس به عنوان «روز جهانى زن» تاكيد شد.
از اواسط دهه 1930، حكومت هاى فاشيستى، يك جنگ 
«روز  تظاهرات  برگزارى  ديدند.  تدارک  را  ديگر  جهانى 
جهانى زن» در كشورهايى كه تحت سلطه فاشيسم بودند، 
زنان  ممنوعيت،  اين  وجود  با  اما  شد.  اعالم  غيرقانونى 
برلين در هشت مارس 1936، با شهامت بى نظيرى دست 
سلطه  تحت  اسپانياى  در  روز،  همان  در  زدند.  تظاهرات 
هشت  تظاهرات  برابرى طلب،  مردان  و  زنان  فاشيسم، 
برگزار  اسپانيا،  پايتخت  مادريد،  در  را  شكوهى  با  مارس 
كردند. در اين تظاهرات، 30 هزار زن و مرد آزادى خواه و 
كمونيست شعار «آزادى و صلح» را فرياد زدند. با پايان 
و  اجتماعى  جنبش هاى  و  انقالبات  دوم،  جهانى  جنگ 
رهايى بخش بار ديگر در جهان رشد و گسترش يافت و 

هشت مارس ها نيز با شكوه تر برگزار گرديد. 
دول سرمايه دارى، سرانجام در مقابل جنبش رهايى زنان، 
مجبور به عقب نشينى شدند و «سازمان ملل»، در سال 
به  زن»  جهانى  عنوان «روز  به  را  مارس  هشت   ،1975
رسميت شناخت. بدين ترتيب، بورژوازى جهانى با پذيرش 
روز جهانى زن، انواع و اقسام توطئه ها و ترفندها را به كار 
و  طبقاتى  محتواى  و  مضمون  از  را  روز  اين  تا  مى گيرد 
بياورد.  خود  كنترل  تحت  و  سازد  تهى  سوسياليستى اش 
آسيايى  آفريقايى و  دولت هاى  بسيارى از  اين،  بر  عالوه 
اين  ايران،  شده  سرنگون  سلطنتى  حكومت  هم چون 
ديگرى  نمايشى  روز هاى  كه  اين  يا  و  نپذيرفت  را  روز 
را به جاى روز زن، آن هم براى فريب و انحراف افكار 

عمومى تدارک ديدند. سران جمهورى اسالمى، 
ديكتاتورى  حكومت  از  وحشى تر  و  شديدتر 
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پهلوى، سركوب سيستماتيك زنان را در دستور 
اولويت هاى خود جهل و جنايت خود قرار دادند. 
اما با وجود سركوب هاى شديد و رشد گرايش ارتجاعى 
مردساالرى، زنان و مردان آزادى خواه با سازمان دهى از 
بى نظيرى  جسارت  با  را  خود  مارس هاى  هشت  پايين، 
برگزار مى كنند. در واقع برگزارى هشت مارس ها و اول 
جمهورى  مذهبى  و  سرمايه دارى  پايه هاى  مه ها،  ماه 

اسالمى را به لرزه درآورده است.
مفاد  اجراى  براى  ابزارى  هيچ  متحد،  ملل  سازمان 
به  هفتاد  دهه  از  ندارد.  خود  قطعنامه هاى  و  بيانيه ها 
است  كرده  تالش  همواره  جهانى  بورژوازى  نيز  سو  اين 
جنبش  و  كارگرى  جنبش  گذشته  دوره  دستاوردهاى  تا 
زنان، جتى در كشورهاى پيشرفته صنعتى را پس گرفته و 
ستم بر زنان اشكال جديد ترى پيدا كرده است. متاسفانه 
اين  بر  ليبرالى  و  رفرميستى  گرايشات  شدن  غالب  با 
اين  مقابل  در  جدى  مقاومت  و  اعتراضات  جنبش ها، 

تعرض بورژوازى سازمان دهى نشده است.
ستم و خشونت به اشكال مختلف در جوامع متفاوت چه 
در خانواده و چه در اماكن عمومى از جمله محل كار، عليه 
زنان اعمال مى شود. تحقير و فحاشى، كتك و آزار جسمى 
زنان و دختران در خانه توسط شريك زندگى، برادر، پدر و 
يا ديگر مردان خانواده و فاميل، آزارهاى جنسى و تجاوز، 
طرد از خانه و محل زندگى و ازدواج اجبارى به خصوص 
در سنين پايين، از نمونه هاى اعمال خشونت به زنان در 
خانواده و جامعه است. ربودن و وادار كردن زنان به خود 
غيره  و  دختران  و  زنان  فروش  و  خريد  حتى  و  فروشى 
دارد.  رواج  جهان  در  كه  است  ديگرى  غيرانسانى  اعمال 
به همه اين عوامل نيز بايد قتل هاى ناموسى و خودكشى 
زنان از سر ياس و نااميدى و فشار را نيز بايد اضافه كرد. 
خشونت  قربانيان  از  درصد   90 حدود  جهانى،  آمار  بنابر 

خانگى زنان و حدود 10 درصد مردان هستند. 
افزايش  ناموسى  قتل هاى  متاسفانه  اخير،  سال هاى  در 
و  زنان  سازمان هاى  از  بسيارى  رو،  اين  از  است.  يافته 
فعالين جنبش زنان و سازمان ملل و مدافع حقوق زنان و 
حقوق بشر، توجه بيش ترى نسبت به اين قتل ها از خود 
پرداختهاند.  نشان داده اند و به نقد و افشاى اين جنايت 
اما هنوز پيشرفت چشم گيرى در اين مورد حاصل نشده 
به  وابسته  جهانى،  جمعيت  سازمان  گزارش  به  بنا  است. 
سازمان ملل متحد، ساالنه بيش از 5000  دختر جوان در 
حدود 14 كشور جهان و از جمله ايران، قربانى اين نوع 

قتل ها مى شوند.
نهادهاى  آمارهاى  براساس  حاضر  حال  در  كه  اين  يا 
آمار  طبق  جهان  سراسر  در  زن  ميليون   150 بين المللى 
رسمى ختنه شده اند. ساالنه به تعداد اين زنان، دو ميليون 
نفر افزوده مى شود. ختنه زنان، غالبا در دوران كودكى و 
در سنين 4 تا 12 سالگى انجام مى گيرد. در كشورهاى 
اشكال  به  زنان  از  درصد   90 گامبيا  و  اريتره  اتيوپى، 
بهداشتى،  عوارض  از  غير  ختنه،  شده اند.  ختنه  مختلف 
عوارض جسمى و روحى عميقى دارد كه به احتمال قوى 
اين عوارض تا آخر عمر زنان ختنه شده را آزار مى دهد. 
ختنه زنان  سازمان ملل، براى اولين بار در سال 1993، 
را محكوم كرد. در حال حاضر در برخى كشورها از جمله 
نروژ، آمريكا ختنه زنان جرم محسوب مى شود. هر ساله 
ده ها هزار زن جوان، به دليل ختنه غيربهداشتى و در اثر 

خونريزى ناشى از ختنه، جان خود را از دست مى دهند. 
كه  دليل  اين  به  هند  در  دختر  جنين  هزار  هفت  روزانه 

دختر  به  را  پسر  فرزند  سنتى  باورهاى  براساس  مردم 
ترجيح مى دهند، سقط مى شوند. تازه ترين گزارش صندوق 
«وضعيت  عنوان  با  ملل (يونيسف)  سازمان  كودكان 
كودكان جهان در سال 2007» نشان مى دهد هند، يكى 
از معدود كشورهاى جهان است كه هنوز در آن نسبت به 
جنس فرزندان تعصب و تبعيض سنتى وجود دارد. طبق 
قانون هند، انجام آزمايش براى تعيين جنس جنين، اگر 
براى مقاصد غيرپزشكى باشد، عملى غيرقانونى است. اما 
شكل غيرقانونى اين كار در هند، هم چنان ادامه دارد و به 
شده  منجز  كشور  اين  در  دالرى  ميليون  چندين  تجارت 

است.
در اين ميان زنان در كشورهاى آفريقايى و آسيايى و به 
قوانين  و  مذهبى  حكومت هاى  كه  كشورهايى  در  ويژه 
غيرانسانى و زن ستيز اسالمى در آن ها حاكم است، حال 

و روزگار زنان، دردناک و غيرقابل تحمل است. 
زيست و زندگى در حاكميت جمهورى اسالمى، به ويژه 
براى دختران و زنان آن قدر فاجعه بار است كه حتى تصور 
زندگى  غرب  در  كه  انسان هايى  از  بسيارى  براى  آن 
بر  عالوه  مثال،  براى  است.  دشوار  و  سخت  مى كنند 
از  حاضر  حال  ايران، «در  در   عيار  تمام  جنسى  آپارتايد 
مجموع يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار كه 
تكفل  نامساعدى  وضعيت  با  و  داشته  قرار  فقر  خط  زير 
اعضاى خانواده خود را بر عهده گرفته اند، فقط 800 هزار 
هزار  دارند (147  قرار  حمايتى  نهاد  دو  پوشش  تحت  نفر 
نفر تحت پوشش سازمان بهزيستى كشور و مابقى تحت 
دريافت  نوبت  در  نفر  هزار   400 و  امداد)  كميته  پوشش 
خدمات ايستاده يا به حال خود رها شده اند. از سوى ديگر 
آمار يك ميليون و 200 هزار نفرى زنان سرپرست خانوار 
آمار رسمى و اعالم شده از سوى منابع دولتى است كه 
طى 3 سال گذشته همواره ثابت بوده در حالى كه فقط 
كه  دريافت  مى توان  كشور  در  طالق  وضعيت  بررسى  با 
ساالنه 60 هزار زن بر اثر طالق، از شريك زندگى شان 
 50 فقط  حالت  خوشبينانه ترين  در  اگر  و  مى شوند  جدا 
درصد از اين زنان به جمع زنان سرپرست خانوار كه نيازمند 
حداقل  ساالنه  شوند،  ملحق  هستند  حمايتى  كمك هاى 
و  سرپرستى  به  مجبور  طالق  دليل  به  كه  زن  هزار   30

تامين معاش خود مى شوند به جمع زنان سرپرست خانوار 
افزوده مى شود. به گفته پرويز زارعى، مديركل دفتر زنان 
و خانواده سازمان بهزيستى كشور، از مجموع 147 هزار 
زن سرپرست خانوار كه تحت پوشش سازمان بهزيستى 
كشور قرار دارند 36 درصد به علت فوت همسر، 42 درصد 
به علت از كارافتادگى همسر، 7 درصد به علت طالق يا 
اعتياد همسر و 7 درصد به دليل مفقوداالثر بودن همسر 
يا ساير داليل (از جمله سربازى يا بيمارى موقت يا صعب 

العالج همسر) به نان آوران خانه تبديل شده اند...
پوشش  تحت  كه  خانوارى  سرپرست  زنان  از  درصد   10
سازمان بهزيستى كشور قرار دارند هنوز موفق به دريافت 
زارعى،  پرويز  نشده اند.  درمانى  خدمات  بيمه  دفترچه 
مى گويد: «اگر اعتبار هر دفترچه را 40 هزار تومان در سال 
محاسبه كنيم و جمعيت فاقد دفترچه بيمه خدمات درمانى 
14 هزار زن باشند كه هر كدام به طور ميانگين 3/5 نفر 
را تحت تكفل دارند، جمعيت كل افراد فاقد دفترچه كه 
در قبال آن ها مسئول هستيم حدود 49 هزار نفر خواهد 
بود و اعتبار مورد نياز براى تامين اين دفترچه ها رقمى در 
حدود يك ميليارد و 960 ميليون تومان را بالغ مى شود. 
البته اين اعتبار تامين شده و در صورت تخصيص آن به 
سازمان بيمه خدمات درمانى 49 هزار نفر باقى مانده هم 
درمانى  خدمات  بيمه  دفترچه  صاحب   85 سال  پايان  تا 
اسالمى،  جمهورى  بهزيستى  سازمان  شد.» ...  خواهند 
نفر   3/5 ميانگين  با  سرپرست  زن  خانواده  هزار   147
اعضاى تحت تكفل را تحت پوشش و 60 هزار خانواده 
را در نوبت دريافت خدمات دارد. هر خانواده مددجو هر 
دريافت  مستمرى  عنوان  به  تومان  هزار  الى 50  ماه 25 
مى كند. زارعى، اذعان مى دارد مصوبه مجلس مبنيى بر 
پرداخت مستمرى معادل 50 درصد حداقل دست مزد هنوز 
در  است.  نكرده  پيدا  اجرا  قابليت  اعتبار  كمبود  دليل  به 
واقع اجراى اين مصوبه هم اكنون كه دهمين ماه از سال 
1385 پايان يافته، 22 ماه تاخير را پشت سر گذاشته زيرا 
بوده  موظف  دولت  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  مبناى  بر 
ميزان 50  به  مستمرى  افزايش  برنامه،  اجراى  ابتداى  از 
درصد حداقل دست مزدها را براى زنان سرپرست خانوار 
عملى سازد و سكوت مجلس در برابر قانون شكنى دولت 
آن هم به مدت 22 ماه جاى سئوال دارد... در واقع بايد 
هزار   147 زندگى  از  بخش  دشوارترين  كه  كرد  اعتراف 
بهزيستى،  سازمان  پوشش  تحت  خانوار  سرپرست  زن 
مشكالت معيشتى و سكونت آنان است. به گفته زارعى، 
پوشش  تحت  كه  خانوارى  سرپرست  زنان  از  درصد   42
ملكى  مسكن  فاقد  دارند  قرار  كشور،  بهزيستى  سازمان 
هستند. بر مبناى تحقيقى كه چندى پيش در شهر تهران 
لحاظ  از  آنان  خانواده  اعضاى  و  زنان  اين  شده  انجام 
حدود  جامعه  متوسط  به  نسبت  كالرى  دريافت  وضعيت 
با  كه  مى كند  اشاره  زارعى،  هستند.  پايين تر  درصد   40
سقف  هم اكنون  مستمرى،  ويژه  اعتبارات  افزايش  وجود 
مستمرى ها به «50 هزار تومان» رسيده است؛ 50 هزار 
تومان براى يك خانواده 5 نفره، 40 هزار تومان براى يك 
خانواده چهار نفره، 30 هزار تومان براى يك خانواده 3 
نفره و 25 هزار تومان براى يك خانواده دو يا يك نفره. 
«نفر» در فرهنگ واژگان سازمان بهزيستى كشور سن و 
شيرخواره  كودک  يك  مى تواند  نمى شناسد. «نفر»  سال 

ميانسال 50  فرد  يك  يا  جوان 20ساله  يك  يا 
ساله باشد و اين «نفر» صرف نظر از هر سن 
بدون  و  ثابت  مستمرى  يك  مشمول  سال  و 
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مى توان  تقريب  طور  به  آنچه  مى شود.  تغيير 
اعضاى  از  يك  هر  ازاى  به  كه  اين  گفت 
خانواده، حدود 10 هزار تومان مستمرى پرداخت 
از  نقطه  هر  در  زندگى  براى  تومان  هزار   10 مى شود. 
كشور، چه كالنشهر تهران باشد با قيمت هايى كه قامت 
ايران.» (اعتماد  نقطه  دورافتاده ترين  چه  و  مى شكند  را 

ملى، 01-11-1385)
صد  يك  از  بيش  مرغ  تخم  عدد  يك  كه  كشورى  در 
گوجه  تومان،  هزار  يك  از  بيش  سيب زمينى  تومان، 
مبلغ  اين  با  آيا  است،  تومان  هزار  سه  حدود  فرنگى، 
مى توان فقط خريد نان خالى و چند كيلو سيب زمينى در 
ماه بسنده كرد؟ گوشت و ميوه كه ابدا به آشپزخانه اين 
زنان و به طور كلى مردم فقير راه پيدا نمى كند. در اين 
ميان، اين انسان هاى درمانده و قربانى حرص و آز سيستم 
سرمايه دارى و حكومت حامى سرمايه ، نيازهاى ضرورى 
ديگر خود، هم چون هزينه لباس، بهداشت و درمان، كرايه 
كمرشكن منزل، اياب و ذهاب و غيره را چگونه و از كجا 

تامين كنند؟! 
فقر  خط  زير  ايران،  مردم  درصد  هفتاد  از  بيش  واقع  در 
زندگى مى كنند. حتى دست مزد ناچيز صدها هزار كارگر 
اعتراضات  است.  نشده  پرداخت  ماه  سى  تا  هفته  يك  از 
بحران هاى  اين  همه  نتيجه  مى شود.  سركوب  شديدا 
ميليون ها  اسالمى،  جمهورى  سركوب هاى  و  اقتصادى 
ارگان هاى  فقر  سر  از  كه  افرادى  تن فروش،  معتاد،  نفر 
بدنشان را مى فروشند، صدها هزار كودک كار و خيابانى، 

افسردگى و خودكشى و غيره است. 
حكومت  يك  عنوان  به  اسالمى،  جمهورى  حكومت 
جهل و جنايت سرمايه دارى، همواره گرايشات ضدزن و 
گرايش  ميان  اين  در  است.  كرده  تقويت  را  مردساالرى 
فمينيسم ليبرال و اسالمى و فعالين و چهره هاى شاخص 
نيم  و  دهه  دو  از  بيش  طى  در  بورژوايى  گرايشات  اين 
گذشته، چه در داخل و چه در خارج كشور، هيچ اعتراض 
و  سازمان دهى  جانى  حكومت  اين  عليه  بر  را  جدى 
نمايندگى نكرده اند و فراتر از آن با جناحى از اين حكومت  

نيز هم آواز شده اند. 
فمينيست هاى ليبرال، جنبش زنان را به تعدادى نخبگان 
سياسى و اجتماعى و قرهنگى محدود كرده اند. در حالى 
آن،  در  خانه دار  و  كارگر  زن  ميليون ها  حضور  بدون  كه 
اين جنبش بى معنى بوده و در بهترين حالت يك محفل 
در  بنابراين،  بود.  نخواهد  بيش  آكادميك  و  روشنفكرى 
جنبش  در  فعال  زنان  نقش  ايران،  جامعه  حاضر  شرايط 
زنان  عظيم  نيروى  بسيج  براى  سوسياليستى،  كارگرى 
كارگر و خانه دار و جلب آن ها به مبارزه متشكل و متحد، 

امرى بسيار مهم و سرنوشت ساز است.
و  حفظ  ليبرالى،  گرايشات  استراتژى  ديگر،  سوى  از   
در  نيز  زنان  وضعيت  اصالح  و  اسالمى  جمهورى  بقاى 
حالى  در  است.  جنايت  و  جهل  حكومت  اين  چهارچوب 
كه استراتژى سوسياليستى، سرنگونى جمهورى اسالمى 
با يك انقالب اجتماعى و برپايى يك جامعه آزاد و برابر و 
انسانى است كه در آن جامعه، همه انسان ها بدون توجه 
به مليت، جنسيت و باورها و عقايدشان با هم برابر بوده 
اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  حقوق  و  حق  كليه  از  و 
بنابراين،  مى شوند.  برخوردار  برابر  شهروندان  مثابه  به 
كه  اين  دليل  به  اسالمى،  فمينيسم  و  ليبرال  فمينيسم 
هر دو، توسعه سرمايه دارى مطابق الگوهاى سرمايه دارى 
و  دمكراسى  بسط  و  فرهنگى  توسعه  عامل  را  جهانى 

سرانجام بهبود موقعيت حقوقى زنان در جامعه مى دانند، 
در تالشند تا زنان را به نيروى ذخيره بورژوازى بكشانند 

كه در طول تاريخ مبارزه طبقاتى سابقه طوالنى دارد. 
پيشروى  تضمين  براى  كمونيست،  فعالين  و  سازمان ها 
جنبش زنان، بايد پيگيرانه ماهيت اين استراتژى بورژوايى 
را براى توده هاى مردم افشا كنند و نگذارند آن ها، خاک 
جامعه  در  زنان  توده  براى  بايد  بپاشند.  جامعه  چشم  بر 
نمى تواند  حتى  بورژوايى،  استراتژى  كه  شود  روشن 
اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  مطالبات  از  كوچكى  بخش 

و فرهنگى آن ها را برآورده سازد.
سرمايه داران و حكومت جمهورى اسالمى حامى سرمايه، 
با قدرت اقتصادى و قوانين و تبليغاتى و ابزارهاى دولتى 
زن  و  مردساالرانه  فرهنگ  همواره  دارند،  اختيار  در  كه 
ستيزى خود را در اشكال متعدد نهان و آشكار بازتوليد و 
بر جامعه تحميل كرده اند. بنابراين، جنبش زنان با همه 
و  بوده  هم سرنوشت  جامعه  محرومان  و  استثمارشدگان 
مبارزه  اين  صفوف  بخش  وحدت  عامل  كمونيست ها 

عادالنه هستند.
برگزارى  به  صرفا  مارس  هشت  روز  كه  گذاشت  نبايد 
سرپوشيده  سالن هاى  در  جشن  و  سخن رانى  مراسم 
محدود شوند، بلكه بايد اين جنبش به خيابان ها كشيده 
شود. آزادى و حقوق بر حق زنان را بايد در صفوف متحد 
زنان و مردان كارگر و آزادى خواه در خيابان ها و ميادين 
برسد.  عمومى  افكار  گوش  به  تا  زد  فرياد  بايد  شهرها 
از  مستقل  شعارهای  و  قطعنامه ها  صدور  با  همچنين 
دولت، بر پيوند جنبش زنان با جنبش كارگرى و جنبش 
آذر   16 روز  در  كه  همان طور  كرد.  تاكيد  دانش جويى 
امسال، روز  دانش جو، دانش جويان سراسر كشور با شعار 
«آزادى، برابرى، سوسياليسم، يا بربريت!»، صف خود را از 
گرايشات ليبرالى و دفتر تحكيم و غيره جدا كردند.  شكى 
نيست كه فعالين كمونيست جنبش زنان، در روز هشت 
مارس، اين تجربه و دستاورد گران بهاى دانش جويان را 

تكرار كنند. 
دور از انتظار نيست كه هشت مارس امسال در ايران، به 
يك روز بزرگ با شكوه به يك روز اعتراض عمومى عليه 
توليد  عليه  و  نظامى  حمله  احتمال  اقتصادى،  محاصره 
سالح هاى  نابودى  كلى  طور  به  و  اورانيوم  غنى سازى 
كشتار جمعى اتمى و شيميايى در جهان و لغو كليه قوانين 

ضدزن و آپارتايد جنسى تبديل شود.
دور از انتظار نيست كه هشت مارس امسال، با به ميدان 
آمدن صدها هزار زن و مرد كارگر و خانه دار و آزادى خواه 
به تجمعات و راه پيمايى ها، جنبش زنان به مسير اصلى 
تجمعات  اين  در  شود.  رهنمون  خود  كمونيستى  سنت  و 
و  درد  از  تنها  نه  كمونيست،  و  خانه دار  و  كارگر  زنان 
مى رانند؛  سخن  مى رود  زنان  بر  كه  ستم هايى  و  رنج ها 

و  بورژوايى  گرايشات  افق  و  استراتژى  تنها  نه 
حكومت حامى بورژوازى را نقد و افشا مى كنند، 
بلكه استراتژى و افق كمونيستى خود را نيز براى 
رهايى قطعى از ستم و استثمار و جنگ بورژوازى 

را در مقابل جامعه قرار مى دهند. 
امسال،  مارس  هشت  در  كه  نيست  شكى 
روز  مارس  هشت  باد  «زنده  نظير  شعارهايى 
جهانى زن» «زنده باد انقالب اجتماعى»، «زنده 
برابرى،  آزادى،  باد  «زنده  سوسياليسم»  باد 
مستقل  تشكل  «آزادى  كارگرى»،  حكومت 
مسلم  حق  بيان  آزادى  و  اعتصاب  دولت،  از 
ماست»، «ما خواهان آزادى احزاب و رسانه هاى مستقل 
است»،  جامعه  آزادى  معيار  زن،  آزادى  هستيم»، «معيار 
«قوانين ضدزن ملغى بايد گردد»، «لغو حجاب اجبارى»، 
سياسى  «زندانى  برابر»،  كار  ازاى  در  برابر  «دست مزد 
بايد  لغو  سنگسار  و  اعدام  و  «شكنجه  گردد»،  بايد  آزاد 
سالح هاى  نه  جنگ  نه  اقتصادى  تحريم  به  گردد» «نه 
عدالت  و  رفاه  برابرى،  آزادى،  باد  زنده  شيمايى،  و  اتمى 
اجتماعى» و...، آذين بند پالكاردها و شعارهايى كه فرياد 

زده مى شوند.
سوسياليستى  در روز هشت مارس، روز جهانى زن، افق 
با  پيوند  ايجاد  و  جنبش  اين  پرچم دار  بايد  زنان،  جنبش 
جنبش كارگرى و جنبش دانش جويى و تقويت همبستگى 
با جنبش جهانى زنان عليه هرگونه ستم و نابرابرى جنسى 

باشد. 
اجازه بدهيد اين مطلب را با ياد و خاطره عزيز كالرازتكين، 
بر  تاكيد  و  زنان  جهانى  جنبش  و  كمونيست  رهبر  اين 
ادامه راه آن، به پايان ببريم. حزب كمونيست آلمان توسط 
ليبكنخت، لوكزامبورگ و زتكين پايه ريزى شد. زتكين، در 
هيات دبير امور بين الملل حزب كمونيست قرار گرفت. در 
پانزدهم ژانويه 1919، ليبكنخت و رزا لوكزامبورگ پس از 
تحمل شكنجه هاى شديد به طرز فجيعى توسط مامورين 
دولت آلمان، جان باختند. كالرا، سوگنامه  مشهورى را به 
ياد رفقاى جانباخته اش به رشته تحرير در آورد. زتكين، 
روابط سياسى بسيار نزديكى با لنين، رهبر انقالب اكتبر 
داشت. لنين، از پيشنهادات و ايده ها و نظريات كالرا در 
فاصله  در  كالرا،  بود.  كرده  استقبال  زنان،  رهايى  مورد 
در  كمونيست  حزب  نماينده  عنوان  به   1933 تا   1920
ريچستاک (پارلمان)، مبارزه كمونيستى خود را پيش برد. 
او، در اوت 1932، در حالى كه بينايى خود را از دست داده 
و سخت بيمار بود؛ همچنين از سوى حزب نازى به مرگ 
تهديد شده بود، اجالس ريچستاک آلمان را افتتاح كرد. 
او با وجود وضعيت جسمانى بحرانى، بيش از يك ساعت 
در حال ايستاده سخن رانى تاريخى خود را ايراد كرد. او، 
ضمن اين كه فاشيزم را به عنوان «درنده خوترين شكل 
تاكيد  كرد،  محكوم  انحصارى»  سرمايه دارى  حكومت 
مضاعف  رنج  نبايد  ضد فاشيست  سازمان هاى  كه  كرد 
ميليون ها زن را كه ناشى از نابرابرى جنسى است ناديده 
بگيرند. كالرا، در اين سخن رانى مشهور خود، آرزو كرد 

كه زنده باشد و آلمان سوسياليست را به چشم ببيند! 
انقالب در آلمان، شكست خورد و كالرا نيز اجبارا به اتحاد 
شوروى مهاجرت كرد و در بيست و دوم ژوئيه 1933، در 

نزديكى شهر مسكو، چشم از جهان فروبست.
ياد كالرا زتكين و روز جهانى زن گرامى باد!
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مقدمه  مصاحبه كننده
واقعيتى  چه  دهنده   بازتاب  التين  آمريكاى  در  شده  اشغال  كارى  مراكز  و  كارخانه ها 
هستند؟ آنها منعكس كننده  يكى از پيشرفته ترين استراتژى ها در دفاع از طبقه  كارگر و 
مقاومت عليه سرمايه دارى و نئوليبراليسم مى باشند. اين پديده  جديد در كشورهاى برزيل، 
آرژانتين، اوروگوئه و ونزوئال ظهور كرده و عليرغم مقاومت بازار در حال گسترش است. 
بيش از 30000 كارگر در آمريكاى التين در مراكزى به كار مشغولند كه صاحبانشان آنها 

را رها كرده، كارگران آنها را بازگشائى نموده  و به شيوه ى كئوپراتيو اداره مى شوند.
تخمين زده مى شود كه فقط در ونزوئال 1200 كارخانه و مراكز كارى پس از رها شدن 
توسط كارفرماها اشغال شده اند. بسيارى از صاحبان سرمايه هاى كالن و سرمايه  گزاران 
را  كارگران  و  شده اند  خارج  ونزوئال  از  بوليوارى"  "انقالب  به  العمل  عكس  در  خارجى 
به "امان خدا" رها كرده اند. طبقه ى كارگر به دفاع از بيكار شدگان برخاسته و آنها را 
كمك كرده تا كمپانى هاى غارت شده را بدست گيرند، خواهان ملى كردن آنها شوند 
و خود مديريتى كارگرى را بر آنها اعمال كنند. اين طبقه به اين ترتيب به تسطيح راه 
قانونى  فرمان  تعدادى  ببعد  از 2005  ونزوئال  حكومت  است.  رسانده  يارى  سوسياليسم 
صادر كرد و به كارگران حق داد تا كارخانه هاى رها شده را مصادره كنند و توليد را دوباره 
به راه اندازند. در حال حاضر در ونزوئال 20 كمپانى ملى شده اند. اين كمپانى ها يا تحت 

كنترل كارگرى هستند و يا مديريت مشترک كارگرى بر آنها اعمال مى شود.
FRETECO يكى از آن گروهاست كه مصادره  كارگرى از پائين را هماهنگ كرده 
است. كارگرانى از كارخانه ى والو (شير فلكه) سازى INVEVAL با مديريت مشترک 
را  كارخانه  كارگرى  اشغال  جنبش  تا  دادند  سازمان  را   FRETECO امسال  اوايل  در 
داراى اصولى هماهنگ كنند و از طريق اين اصول مدلل كنند كه چطور مى توان آن 
 FRETECO .صنايعى را تقويت كرد كه توسط كنترل راستين كارگرى هدايت مى شوند
در ماه اكتبر يك كنفرانس كوچك، ولى مهم، برگزار كرد. نمايندگانى از 15 كمپانى با 
مديريت مشترک كارگرى در اين كنفرانس شركت كردند. تعدادى از اين كمپانى ها در 
حال توليدند و شمارى در تالشند تا توليد را راه بياندازند. نمايندگان فرصتى يافتند تا 
نظرات خود را در اين مورد مبادله كنند كه كمپانى هاى تحت مديريت كارگرى چطور از 

سرمايه دارى فاصله مى گيرند و چه موانعى را بايد از پيش پاى بردارند.
به   INVEVAL و   FRETECO نماينده    Pablo Comenzana كورمنزانا  پابلو 
عنوان عضوى از "دستان از ونزوئال كوتاه" در ماه نوامبر سفرى به بوئنوس آيرس داشت. 
من توانستم قبل از اينكه او در هتل BAUEN صحبت كند با او ديدارى داشته باشم. 
اين هتل از آن مراكز اشغآل شده اى است كه در دل شهر قرار دارد و كارگران از طريق 
كئوپراتيو خود آنرا اداره مى كنند. كورمنزانا در مصاحبه و گفتگوى خود مرورى كرد بر 

دستاوردها و موانع سرراه جنبش اشغال كارخانه ها در ونزوئال.

كه  داد  روى   INVEVAL در  چيزى  چه  م.ت: 
كارگران را بر آن داشت تا محل كار خود را بدست 

گيرند؟
والو)  ملى  (سازنده ى   CNV هنگام   آن  در  كه  كارخانه  توليد  سال 2002  در  پ.ک: 
اليگارشى  از  كه  كارخانه  صاحب   ،  Sosa Pietri پيترى  سوسا  توسط  مى شد  خوانده 
مالى ونزوئال است، خوابانده شد. INVEVAL از همان وقت شروع شد. كارفرما مدتها 
كارگران را پشت كارخانه نگهداشت. او سرانجام در 9 دسامبر 2002 آنرا بست و كارگران 
را به اسفالت خيابان ها سپرد. گذشته از آن وى از پرداخت هرگونه غرامتى به كارگران 
سرباز زد، حقوقشان را نداد و از معرفيشان به اداره   بيمه هاى  اجتماعى خوددارى كرد. 

كارخانه در آن زمان 330 كارگر داشت.

گروهى از اين كارگران تصميم گرفتند از طريق مبارزه حقوق معوقه  خود را از صاحب 

كارخانه بگيرند. اين خواست بعد به درخواست باز كردن دوباره كارخانه و بازگشت به كار 
كارگران ارتقا يافت. اين مرحله از مارس 2003 شروع شد و تا آوريل 2005، يعنى به 
مدت دو سال، ادامه يافت. يك گروه 65 نفره از كارگران به مبارزه ادامه دادند. آنها در 
كشاكش خود تنها بودند. آنها براى گرفتن حقوق عقب افتاده ئى كه كارفرما هيچوقت 
نپرداخت بارها در دادگاه هاى كار و وزارت كار حاضر شدند. اين پروسه ى طوالنى و پر 
از اشكال روحيه ى كارگران را ضعيف  كرد و تعداد زيادى دست كشيدند. سرانجام وضع 
ادامه  كارخانه  خارج  در  زدن  چادر  به  كارگر  يك  فقط  دسامبر 2004  در  كه  شد  چنان 

داد.
درست در همين موقع صاحب كارخانه تصميم گرفت از فرصت استفاده كند و كارخانه 
را خالى نمايد. تا ماه دسامبر گروههائى از كارگران در خارج كارخانه كمپ زده بودند.  
كارفرما شبى بطور پنهانى شروع به انتقال والوهاى نيمساخته و ابزارها از كارخانه كرد. 
دوباره  است  كارخانه  غارت  مشغول  كارفرما  كه  شدند  مطلع  اينكه  محض  به  كارگران 
بسيج شدند. از اين ببعد كارگران بيشترى در خارج كارخانه چادر زدند و صاحبكار قادر 
نشد به غارت وسايل ادامه دهد. كارگران در آن هنگام اينطور فكر ميكردند: "اين يارو 
ما را به سنگفرش خيابانها سپرد و حاال نيز قصد دارد چيزى باقى نگذارد تا ما از طريق 

فروش آن طلب خود را وصول كنيم."
دقيقا در همين زمان دو تحول مهم در ونزوئال روى داد. پريزيدنت چاوز در اثناى فروم 
اجتماعى جهانى در پرتو الگره Porto Alegre (در برزيل) پيشنهاد داد تا سوسياليسم 
در دستور قرار گيرد و براى تحقق آن تالش شود. اين مهم ترين لحظه براى كارگرانى 
بود كه كارخانه ها را در كنترل داشتند. تحول مهم ديگر براى INVEVAL اين بود 
كه VENEPAL ملى شد. كارخانه كاغذ سازى VENEPAL درست همان وضعيت 
INVEVAL را داشت. در مورد اول صاحب كارخانه فكر كرده بود كه كارخانه را قطعه 
قطعه پياده كند و سهام آنرا به كارخانه  مقوا سازى مورفى MURPHY بفروشد كه 
سهام مختلط در بازار جهانى دارد. او با اين ايده  اعالم ورشكستگى كرد و با اين اقدام 
كارگران را رها كرد تا گرسنگى بكشند. كسانى در حاكميت به كارگران گفتند كه اگر آنها 
پيشاپيش يك مبارزه   جدى قرار بگيرند و راه پيمائيهاى توده ئى راه بياندازند ممكن است 
پرزيدنت چاوز ملى كردن كارخانه را مورد توجه قرار دهد. كارگران پيشنهاد را پذيرفتند 
 VENEPAL  و شروع كردند به تجمع. آنها اعتراض كنان خواهان ملى كردن كارخانه
شدند. پرزيدنت به توصيه  كارگران عمل كرد و فرمان ملى كردن VENEPAL را صادر 

نمود. كارگران از آن پس آنرا INVEPAL نام نهادند.
ملى شدن INVEPAL عامل محركى شد براى كارگران INVEVAL. آنها كمپين 
جديدى را پيش بردند كه هدف آن بازگشت به كار بود. پرزيدنت در آوريل 2005 فرمان 
 INVEVAL  ،را تغيير دادند CNV ملى كردن كارخانه را صآدر كرد. كارگران اينجا نيز

را برگزيدند و پسوند "كارخانه ى والو سازى سراسرى بوميان" را بدان افزودند.

چگونه  كارگران  كارخانه  مصادره ى  از  پس  م.ت: 
خود را از نو سازماندهى كردند؟

پ.ک: كارگران مى بايست به سختى تالش كنند تا كارخانه را بازسازى كنند. آنها از 
آوريل 2005 ببعد اين كارخانه  رها شده را اداره كرده اند. به اين مسئله توجه مى دهم كه 
كارخانه داراى ماشينهاى بسيار بزرگى است و از طريق كامپيوتر هدايت مى شود. عليرغم 
اين پيچيدگى كارگران قادر شدند آنرا به كار بياندازند. آنها اين تئورى را ثابت كردند كه 
كارگران مى توانند بدون كارفرماها صنعت را بگردانند. تنها اين نيست كه كارگران در 
INVEVAL يك شركت بدون رئيس و كارفرما را به طرزى موفقيت آميز مى گردانند. 
آنها اينكار را بدون دخالت دادن تكنوكرات ها و يا بوروكراسى دولتى مى كنند. حكومت 

نقش بسيار كوچكى در عملكرد كمپانى داشته و دارد. در واقع خود كارگران 
كمپانى را بازسازى و راه اندازى كردند. 

FRETECO مصاحبه با نماينده ى
(جبهه ى انقالبى كارگران كارخانه هاى اشغال شده و داراى مديريت مشترک)

Marie Trigona مصاحبه كننده: مرى تريگونا
تاريخ پخش مصاحبه: 9 نوامبر 2006 

ترجمه: فريدون ناظرى

كنترل كارگرى:
كارخانه هاى اشغال شده در ونزوئال
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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 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

باقى  كارخانه  در  ها  حرفه ئى  از  هيچكدام  م.ت: 
را  كارها  شديد  قادر  چطور  آنها  بدون  نماندند؟ 

راست و ريس كنيد؟
و  ميانى  رده هاى  ماندند.  باقى   Manual Workers دستى  كارگران  فقط  پ.ک: 
باالى مديريت همه با خود صاحب كارخانه رفتند. آنها متحد كارفرما بودند. تصورم بر 
اينست كه صاحبكار قبلى هم حقوق آنها را داد و هم بيمه ى بيكار سازيشان را تضمين 

كرد. آنها بعدا كارهاى جديدى پيدا كردند.
اينجورى نيست كه كارگران فقط كارهاى دستى كارخانه را انجام مى دهند. آنها مسئوليت  
بخش ادارى را نيز بعهده دارند. هم اكنون يك گروه از كارگران در دانشگاه دولتى به 
تحصيل علوم ادارى مشغولند. آنها دارند غلط بودن اين تئورى را به اثبات مى رسانند 
مدير  اين  و  باشد  سرشان  باالى  مديرى  يك  بايد  كارخانه  اداره ى  براى  كارگران  كه 
همه ى حركات آنان را نظارت كند. كارخانه هائى كه تحت كنترل كارگرانند، بر عكس 
 INVEVAL كارخانه هائى كه كارفرما دارند، به شيوه  دموكراتيك اداره مى شوند. در
تمام تصميمات در مجامع عمومى كارگران گرفته مى شود. هيئت هاى كارگرى كارخانه 
را اداره مى كنند. جرج پيردس، پرزيدنت كنونى INVEVAL در انبار ذخيره  كارخانه 
كار مى كرد. مجمع عمومى هيئت ها و پرزيدنت را بطور دموكراتيك و از طريق راى 
گيرى انتخاب مى كند. اگر هيئت ها و نمايندگان وظايفى را كه مجمع برايشان تعيين 
حقوق  كارگران  همه   كند.  خلع  را  آنها  كه  دارد  را  حق  اين  مجمع  ندهند،  انجام  كرده 
مساوى دريافت مى كنند، حاال آنها مى خواهند راننده ى تريلى باشند، در خط كار كنند 
و يا پرزيدنت كارخانه باشند. آنها يك كنترل واقعى كارگرى بر INVEVAL اعمال 

مى كنند.  

م.ت: جنبش كنترل كارگرى بر كارخانه در ونزوئال 
جه آينده ئى مى تواند داشته باشد؟

پ.ک: از ديدگاه FRETECO ما چشم انداز خيلى مثبتى پيش پاى كنترل كارگرى در 
ونزوئال مى بينيم. 15 كمپانى با مديريت مشترک عضو FRETECO هستند. نمايندگان 
ده كارخانه  آن در 14 – 13 اكتبر 2006 در كنگره ى سراسرى FRETECO شركت 
منابع  حكومت  پشتيبانى  عدم  دليل  به  و  نداشتند  نقليه  وسيله   كه  كمپانى   5 كردند. 
كه  بدانيم  است  الزم  نكردند.  شركت  كنگره  در  نتوانستند  داشتند  اختيار  در  محدودى 
درآمدى  هيچ  و  شده اند  بسته  كه  مى كنند  اشغال  را  كارخانه هائى  كارگران  مواردى  در 
ندارند. در حال حاضر FRETECO با 15 كمپانى كار مى كند، اما تلفن هاى بسيارى از 

كمپانيهاى ديگر داريم كه عالقه مندند به اين تشكل بپيوندند.
توسط  شدنشان  رها  از  پس  كه  دارند  وجود   كارخانه  و  كسب  مركز   1200 از  بيش 
را  آنها  تاى  از 20  بيش  چاوز  پرزيدنت  شده اند.  اشغال  كارگران  وسيله ى  به  كارفرماها 
ملى كرده كه وضعيتهاى مختلفى دارند. VENEPAL و INVEVAL در خط مقدم 
جنبش كنترل كارگرى كارخانه ها هستند. طبقه  كارگر در ونزوئال دارد نيرو مى گيرد و 
عالقه ى وسيعى در اين مورد وجود دارد كه ملى كردن صنعت و سپردن آنها به كارگران 
ادامه يابد. پس از انتخابات دسامبر، كه مطمئنا پرزيدنت چاوز در آن پيروز خواهد شد، 
جنبش كنترل كارگرى كارخانه به پيش خواهد رفت. ما مى خواهيم به پروسه  تصرف 
كارگرى  كنترل  تحت  توليد  اندازى  راه  و  صاحبانشان  توسط  شده  بسته  كپمانى هاى 

سرعت ببخشيم.

Komala TV
 Hot Bird 8 , MHZ 124 766

Kspa 27500, HOR 3/4
info@komala.tv
00442081441539

شروع برنامه ها: به وقت تهران: هشت شب
به وقت اروپای مركزی:  پنج و نيم بعدازظهر

تكرار برنامه ها: به وقت تهران: دوازه قبل ازظهر
به وقت اروپای مركزی نه و نيم صبح

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له 

ديدن كنيد.

www.cpiran.org

www.komalah.org

www.komala.tv
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صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى 24 ساعته

در شبكه هات برد 
روى كانال تلويزيون كومه له  
در ساعات مختلف شبانه روز

 قابل شنيدن است.

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

شماره 3 تريبون زن
 در 62 صفحه منتشر شد

تريبون زن كه به صورت گاهنامه منتشر مى شود، 
دربرگيرنده مطالب متنوع و جامعى است كه به 
سرمايه دارى   جامعه  در  زنان  مصائب  و  مسائل 
بطور كلى و زنان كارگر و زحمتكش بطور اخص 
جنبش  درون  گرايشات  و  نظرات  پردازد،   مى 
راهكارهاى  روى  و  مى كشد  بحث  به  را   زنان 
راديكال و سوسياليستى جنبش زنان تاكيد دارد.
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سالروز  بهمن   26 گراميداشت  مناسبت  به 
نيز  امسال  كومه له  علنى  موجوديت  اعالم 
كانادا  و  استراليا  اروپا،  مختلف  كشورهاى  در 
برنامه هاى ويژه اى توسط تشكيالت  مراسم و 
سازمان  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج 
از  نفر  هزاران  مراسم  اين  در  بود.  شده  داده 
عالقمندان  و  دوستداران  سياسى،  فعالين 
چپ  سازمان هاى  كردستان،  انقالبى  جنبش 
كارگرى،  نهادهاى  و  سازمان ها  راديكال،  و 
تشكل هاى زنان، احزاب و سازمان هاى كرد و 
همچنين اعضا، فعالين و دوستداران كومه له و 

حزب كمونيست ايران شركت نمودند. 
از  مختلف  كشورهاى  در  كومه له  روز  مراسم 
جانب همكاران تلويزيون كومه له فيلم بردارى 
كومه له  دوستان  از  تعدادى  با  همچنين  شده و 
و شركت كنندگان در مراسم نيز مصاحبه شده 
است كه در اين رابطه تلويزيون كومه له رپرتاژ 

ويژه مراسم روز كومه له را پخش مى كند.
گرم  استقبال  از  سپاسگزارى  ضمن 
و   كومه له  روز  مراسم  در  شركت كنندگان 
برگزارى  براى  كه  رفقايى  همه  از  قدردانى 
موفق مراسم در شهرهاى مختلف كمك كردند، 
برگزارى  پيرامون  را  مختصرى  گزارش  ذيال 
مراسم فوق، در كشورهاى مختلف را بر اساس 
تاريخ برگزارى  به اطالع مى رسانيم. فهرست 
محل  در  مراسم  به  كه  سازمان هايى  و  احزاب 
گزارش  انتهاى  در  اند،  داده  پيام  مختلف  هاى 

جداگانه اعالم شده است.

كانادا
اولين مراسم روز كومه له در خارج كشور درشهر تورنتو در 
كانادا برگزار گرديد. مراسم با شكوه روز كومه له عصر روز 
شركت  گرم  استقبال  و  شوق  و  شور  ميان  در  ژانويه   27
كنندگان برگزار گرديد. صدها تن از عالقمندان سياسى، 
رفقا  دوستان،  و  كردستان  انقالبى  جنبش  طرفداران 
سالروز  مراسم  در  كانادا  در  كومه له  قديمى  همرزمان  و 

اعالم موجوديت علنى كومه له شركت كردند.
سالن محل برگزارى مراسم با شعارهاى انقالبى درمورد 
جنبش  پيروزى  و  كومه له  كمونيستى  مواضع  و  اهداف 
جانباخته  رفقاى  از  عكس هايى  و  كردستان  در  انقالبى 
اى  شيوه  به  ايران  كمونيست  حزب  و  له  كومه  صفوف 
در  شركت كنندگان  توجه  و  عالقه  كه  بود،  شده  تزئين 

مراسم را جلب نمود.
مراسم روز كومه له در تورنتو با سرود انترناسيونال، سرود 
سكوت  دقيقه  يك  اعالم  و  كارگران  جهانى  همبستگى 
گرديد.  آغاز  سوسياليسم  و  آزادى  راه  جانباختگان  ياد  به 
هنرمند  صداى  با  انقالبى   سرودهاى  با  مراسم  سكوت 

انقالبى كالى آتشين شكسته شد.
فهرست برنامه هاى مراسم روز كومه له كه شامل برنامه 
سخنرانى كميته مركزى كومه له، شعر، سرود و همچنين 
برنامه هنرى بود، از جانب مجريان برنامه خالد رحيمى و 

نسرين  سفارى  به زبان هاى كردى، فارسى و انگليسى 
اعالم گرديد. 

برنامه هنرى مراسم با شركت هنرمند معروف و سرشناس 
غالم على آتشين (كالى) و  ژاله رحيمى از اروپا و همچنين 
سيروس شريف پور و كيبورد ئاالن از ونكوور برگزار شد 

كه مورد استقبال گرم شركت كنندگان قرار گرفت.
عضو  نجات  رحمان  كومه له  روز  مراسم  سخنران  بدنبال 
كميته مركزى كومه له و حزب كمونيست ايران صحبت 

هاى خود را شروع نمود.
يادآورى  ضمن  خود  صحبت هاى  در  نجات  رحمان 
تاريخچه مختصرى در مورد روز كومه له و آغاز فعاليت 
علنى كومه له،  به تشريح اوضاع سياسى ايران و كردستان 
پرداخته و ضمن انگشت گذاشتن بر مهمترين مولفه هاى 
سياسى  بحران  شامل  گذشته،  سال  يك  سياسى  اوضاع 
كشمكش هاى  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  اقتصادى  و 
آمريكا و ايران بر سر ماجراى بحران اتمى و غنى سازى 
اورانيوم، تصديق نمودند كه جنبش كارگرى ايران در سال 
گذشته گسترش يافته و ضرورت تشكل يابى كارگران و 
يك  را  كارگرى  جنبش  راديكال  فعالين  آمدن  ميدان  به 
روند انكارناپذير اعالم كرده و همچنين بر تداوم جنبش 
انقالبى كردستان و ارتقاء ساير جنبش هاى اجتماعى در 
ايران تاكيد نمودند. افشاى استراتژى آمريكا در منطقه و 
دنباله روى احزاب و جريانات بورژوا ناسيونالسيت از آن و 
اميد بستن آنها به دخالت نظامى آمريكا در ايران و لزوم 
تكيه بر افق و استراتژى راديكال و سوسياليستى در همه 
از   ديگرى  بخش  ايران،  آزاديخواهانه  و  انقالبى  جنبش 

سخنان رحمان نجات را تشكيل مى داد.

استراليا
مراسم گراميداشت روز كومه له، شامگاه شنبه 3 فوريه و 
با حضور جمع كثيرى از مردم آزاديخواه، شخصيت هاى 
سياسى، نمايندگان احزاب و جريانات سياسى و تشكل هاى 
دمكراتيك و دوستداران و فعالين قديمى كومه له، در ميان 
سيدنى  شهر  در  حاضرين  شوق  و  شور  و  گرم  استقبال 

برگزار گرديد.
همبستگى  سرود  انترناسيونال،  سرود  برنامه  ابتداى  در 
بين المللى طبقه كارگر، توسط جالل محمدى از مبارزين 
دقيقه  يك  اعالم  از  پس  گرديد.  اجرا  كومه له  قديمى 
سكوت بياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم، با سرود 
جو  مروت  عرفان  آنگاه  شد.  شكسته  سكوت  باد"  "ياد 
از كادرهاى حزب كمونيست ايران بمناسبت گراميداشت 
خير  ضمن  ايشان  پرداخت.  سخنرانى  ايراد  به  روز  اين 
و  تجربيات  به  روز،  اين  گراميداشت  و  تبريك  و  مقدم 
دستاوردهاى انقالبى و سوسياليستى كومه له و همچنين 
پرداخت  منطقه  و  كردستان  ايران،  سياسى  اوضاع  به 
اين  فارسى  متن  گرديد.  واقع  حاضرين  توجه  مورد  كه 
سخنرانى در ميان شركت كنندگان پخش گرديد. از سوى 
تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در سيدنى 
قرار  عالقمندان  دراختيار  كه  تهيه  انگليسى  بزبان  پيامى 

گرفت.
عرفان مروت جو در بخش هايى از سخنانش در مراسم 

سيدنى تاكيد كرد: «در شرايط كنونى با توجه به پيشروى 
چشم انداز  و  ايران  سطح  در  اجتماعى  هاى  جنبش 
سرنگونى جمهورى اسالمى و بر چيده شدن بساط نيروها 
تا  مى كند  تالش  كومه له  كردستان،  در  حاكميتش  و 
تصوير روشن ترى از افق پيروزى، و معناى واقعى آن در 
مقابل كارگران و زحمتكشان و مردم ستمديده كردستان 
ترسيم كند. اگر از هم اكنون ما تصوير روشنى از معناى 
مردم  شورايى  و  انقالبى  حاكميت  چگونگى  پيروزى، 
مطالباتشان  و  خواست ها  تحقق  چگونگى  كردستان، 
ستمديده  مردم  و  كارگران  و  ندهيم  كردستان  مردم  به 
وجود  تضمينى  چه  نكنيم،  بسيج  آن  حول  را  كردستان 
دارد كه بر سر مردم كردستان همان نيايد كه بر سر مردم 
ايران پس از سرنگونى شاه آمد. چه كسى تضمين مى كند 
اين  تحمل  و  مبارزه  دهه  سه  از  بعد  كردستان  مردم  كه 
همه مصائب و جنگ و مشقات به خواست ها و مطالبات 
عادالنه خود برسند. چه كسى تضمين مى كند كه بر سر 
مردم كردستان همان نيايد كه بر سر مردم عراق بعد از 

سرنگونى ديكتاتورى صدام آمد».
"جولز اندروز" از سوى حزب كمونيست استراليا و " راچل 
اونز" به نمايندگى از سوى دو حزب اتحاد سوسياليست ها 
و سوسيال دمكرات،  پيام  تبريك بمناسبت روز كومه له 
را ابالغ كه در بخشى از پيام ضمن تبريك بمناسبت روز 
كومه له و اعالم همبستگى با تشكيالت حزب كمونيست 
كارگران  برحق  مبارزات  از  را  حزب  اين  حمايت  ايران، 
و  اعالم  سوسياليسم  برپائى  براى  كردستان  مردم  و 
تفرقه  و  اختالفات  در  اصلى  عامل  را  آمريكا  امپرياليسم 
در بين كارگران دانسته و اشاره نمود كه تنها راه نجات، 

همبستگى بين المللى مى باشد. 
حزب  و  كومه له  جانباخته  رفقاى  بياد  احترام  اداى  جهت 
و  رنج  تحمل  و  پايدارى  از  قدردانى  و  ايران  كمونيست 
جانباختگان  خانواده  عزيزان  دادن  دست  از  مصيبت 
كومه له، به تعدادى از خانواده هاى اين جانباختگان گلى 
شركت كنندگان  خاص  احترام  و  تشويق  با  و  شد  تقديم 
شان  خانواده  به  كه  جانباخته  عزيزان  اسامى  بود.  همراه 
دسته گل تقديم گرديد عبارت بودند از رفقاى جانباخته: 
كمال  فخرالعلمائى،  و  مهرداد  مهران  احمدى،  عمر 
كيكاوس  محمدى،  ملك  اقبال  ارجمند،  جميل  رضانژاد، 
و نادر شاه نشين و رفيق گمنام و پيشمرگ كومه له جالل 

محمد رضائى.

فنالند
با  فوريه   3 شنبه  روز  عصر  كومه له  روز  باشكوه  مراسم 
جنبش  طرفداران  سياسى،  فعالين  از  نفر  صدها  شركت 
و  سياسى  احزاب  نمايندگان  كردستان،  مردم  انقالبى 
كمونيست  حزب  و  كومه له  فعالين  و  دوستان  همچنين 

ايران برگزار گرديد. 
مراسم روز كومه له ساعت 7 عصر با سرود انترناسيونال، 
سرود همبستگى جهانى كارگران، شروع شد. سپس به ياد 
عزيز همه جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم يك دقيقه 

سرود  با  مراسم  سكوت  گرديد.  اعالم  سكوت 
بدنبال  و  شد  شكسته  بازيتان"  گيان  ريزه  "به 

گزارش برگزارى مراسم روز كومه له در خارج كشور
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آن فهرست برنامه ها  اعالم گرديد.
سخنرانى سياسى مراسم روز كومه له از طرف  
حسن شمسى نماينده كومه له در خارج و عضو 

كميته مركزى ارائه گرديد.
ضمن  صحبت هايش  ابتداى  در  شمسى  حسن 
كوتاهى  اشاره  شركت كنندگان،  به  خوش آمدگويى 
ادامه  در  و  كرده  كومه له  روز  تاريخچه  و  اهميت  به 
اقتصادى  و  سياسى  اوضاع  تحليل  به  صحبت هايش 
ايران و اوضاع نابسامان مردم پرداخت. حسن شمسى به 
با  و  كردند  اشاره  اجتماعى  جنبش هاى  گسترش  و  رشد 
يادآور  را  واقعيت  اين  شرايط  اين  "همه  اينكه  به  اشاره 
مبارز  نفع  به  ايران  در  سياسى  قواى  توازن  كه  شود  مى 
ضرر  به  و  توده اى  حركت هاى  رشد  و  آزاديخواه  مردم 
رژيم جمهورى اسالمى تغيير كرده است. اين جنبش هاى 
را  رژيم  موجوديت  كل  و  كرده  پيدا  گسترش  اعتراضى 
اسالمى  جمهورى  رژيم  كالم  يك  در  و  گرفته اند  نشانه 
شديدا تحت فشار بوده و از دستيابى به اهداف خود ناتوان 

مانده است". صحبت خود را ادامه دادند.
او در ادامه سخنانش همچنين اظهار داشت : « از طرف 
ديگر آشكار است كه آمريكا در منطقه خاورميانه در يك 
سطح  در  و  است  كرده  گير  نظامى  و  سياسى  بست  بن 
روز  فشار  تحت  داخلى  عرصه  در  همچنين  و  بين المللى 
افزون قرار دارد و در يك همچون شرايطى احتمال تكرار 
سناريوى سياه عراق در ايران و لشكركشى و دامن زدن 
است،  رفته  پيش  عراق  در  آنچه  نوع  از  ديگر  جنگى  به 
بسيار كم است. اما بايستى انتظار داشت كه در ادامه اين 
بحران، دولت آمريكا فشار بيشترى به رژيم اسالمى ايران 
وارد كرده و در نتيجه اين سياست زندگى مردم كارگر و 

زحمتكش دچار سختى هاى بيشترى خواهد گرديد.
نه اين بحران و كشمكش و سياست و استراتژى آمريكا 
و نه سياست هاى رژيم اسالمى هيچگونه قرابتى با منافع 
و سرنوشت مردم مبارز و كارگران و زحمتكشان ايران و 
و  اقتصادى  محاصره  مخالف  كامال  ما  و  ندارند  منطقه 
خارجى  قدرت هاى  و  دولت ها  و  آمريكا  دخالت  هرگونه 
رهايى  راه  تنها  و  بوده  ايران  مردم  آينده  و  سرنوشت  در 
رژيم  خفقان  و  ديكتاتورى  از  ايران  مردم  خالصى  و 
اجتماعى و  جنبش هاى  گسترش  اسالمى را آگاه گرى و 
حركت آزادى خواهانه مستقل دانسته و هرگونه توهمى را 
را  خارجى  نيروهاى  و  آمريكا  دخالت  و  سياست  پيرامون 
خوش باورى محض مى دانيم و تاكيد مى كنيم كه نتايج 
كنونى  سرنوشت  و  آمريكا  اخير  سال   60-50 سياست 
مردم عراق بهترين گواه براى نادرستى اين سياست توهم 

برانگيز و خوشباورانه مى باشد».
برنامه  يك  فنالند  در  كومه له  روز  مراسم  پايانى  بخش 
اميد  صدا  خوش  و  جوان  هنرمند  شركت  با  بود  هنرى 
قرار  شركت كنندگان  گرم  استقبال  مورد  كه  محمدى 

گرفت.
گوتنبرگ- سوئد

مراسم روز كومه له در شهر گوتتبرگ عصر روز شنبه 3 
نفر  صدها  گرم  استقبال  و  شوق  و  شور  ميان  در  فوريه 
كردستان،  انقالبى  جنبش  دوستداران  مبارز،  مردم  از 
فعالين  و  اعضا  و  سياسى  جريانات  و  احزاب  نمايندگان 

كومه له و حزب كمونيست ايران برگزار گرديد.
مراسم روز كومه له بعد از اعالم فهرست برنامه ها توسط 
سرود  با  اميرى  مونا  و  مولودپور  يونس  برنامه   مجريان 

اعالم  و  كارگران  جهانى  همبستگى  سرود  انترناسيونال، 
يك دقيقه سكوت به ياد عزيز رفيق محمد حسين كريمى 

و همه جانباختگان راه آزادى و سوسيالسيم آغاز گرديد.
از  يوتبورى  شهر  در  له  كومه  روز  مراسم  سخنرانى 
كومه له  مركزى  كميته  عضو  محمدى  صديقه  جانب 
ضمن  خود  صحبت  ابتداى  در  ايشان  و  گرفت  صورت 
مورد  در  مختصرى  شركت كنندگان  به  خوش آمدگويى 

اهميت و تاريخچه روز كومه له صحبت نمودند.
اوضاع  به  خود  صحبت هاى  ادامه  در  محمدى  صديقه 
كه:   نمودند  اشاره  و  پرداخته  ايران  اقتصادى  و  سياسى 
«رژيم جمهورى اسالمى بر متن بحران عميق اقتصادى، 
حيات  به  بين المللى  فشارهاى  تحت  و  سياسى  بحران 
خود ادامه مى دهد. در چنين شرايطى است كه وعده هاى 
تهيدست  و  درآمد  كم  اقشار  اوضاع  بهبود  براى  دولت 
جامعه همگى پوچ از آب در آمده اند. دولت احمدى نژاد، 
راه  سر  موانع  تمام  و  كنونى  اقتصادى  بحران  آوار  تمام 
پيشبرد برنامه هاى اقتصادى اش را بر سر طبقه كارگر و 

اقشار تهيدست جامعه خراب كرده است».
به  همچنين  صحبت هايش  ادامه  در  محمدى  صديقه 
تحريم اقتصادى ايران پرداخته و تاكيد نمودند: « دامنه 
تاثيرات اين قطعنامه بسيار فراتر از مفاد و فرمولبندى هاى 
در  اكنون  هم  تا  قطعنامه  اين  تصويب  بازتاب  است.  آن 
اقسار  رشد  و  مردم  زندگى  اوليه  مايحتاج  قيمت  افزايش 
گسيخته تورم و گرانى خود را نشان داده است تا جايى 
كه برخى از سران رژيم از آن شكوه مى كنند. آثار روانى 
و  سرمايه ها  جذب  مانع  اقتصادى  محاصره  سياسى  و 
سرمايه گذارى در رشته هاى توليدى و صنعتى مى شود و 
اين روند در شرايطى كه از بيمه بيكارى و ديگر بيمه هاى 
اجتماعى در ايران خبرى نيست، گسترش بيكارى و فقر 
و فالكت بيشتر را براى كارگران و اقشار تهيدست جامعه 

بدنبال دارد».
بخش دوم مراسم، برنامه اى هنرى با شركت هنرمندان 
محبوب قادر اسعد، آمانج قره داغى و فريبرز كرمى بود كه 
مورد استقبال گرم حاضرين قرار گرفته و آهنگ و شادى 

تا ساعت 12 شب ادامه پيدا كرد.

استكهلم - سوئد
مراسم با شكوه 26 بهمن، روز كومه له، در شهر استكهلم 
عصر روز شنبه 10 فوريه در ميان اسقبال گرم و پرشور 
سياسى،  شخصيت هاى  آزاديخواه،  مردم  از  وسيعى  جمع 
و  دوستداران  و  سياسى  جريانات  و  احزاب  نمايندگان 
عالقمندانى كه هرساله براى ارج نهادن به تالش تاريخى 
رسانند،  مى  بهم  حضور  كردستان  مبارز  مردم  و  كومه له 

برگزار گرديد. 
سرسختانه  تالش   و  مبارزه  سال  گراميداشت 37  مراسم 
كومه له در راه سوسياليسم و آزادى با سرود انترناسيونال، 
سرود همبستگى جهانى طبقه كارگر و رعايت يك دقيقه 
سكوت به ياد هزاران انقالبى مبارز و كمونيستى كه در 
اهداف و آرمان هاى راديكال كومه له و  پيروزى جنبش  
حق طلبانه مردم كردستان سرافرازانه جان سپردند، آغاز 
سرود  با  عزيزان  اين  ياد  به  احترام  اداى  سكوت  گرديد. 
«به ريزه گيانبازيتان» با صداى آشناى سرودهاى كومه له  

كالى آتشى شكسته شد.
مجريان برنامه هاى مراسم روز كومه له گالويژ حسينى و 
سهيال تركى، ضمن خوش آمدگويى، فهرست برنامه ها را 

به زبان هاى كردى و فارسى به سمع حاضرين رساندند.

به  تمام،  عالقمندى  با  مراسم  در  كنندگان  شركت 
پيرامون  كومه له  اول  دبير  عليزاده  ابراهيم  سخنرانى 
مهمترين  مورد  در  كومه له  سياسى  مواضع  و  سياست ها 
تحوالت سياسى ايران،  خاورميانه و كردستان گوش  فرا 

دادند.
و  حضار  به  مقدم  خير  با  را  سخنانش  عليزاده  ابراهيم   
سپس  كرد.  آغاز  خانوادهايشان  و  جانباختگان  از  تجليل 
كانون  در  امروز  خاورميانه  كه  مسئله  اين  به  اشاره  با 
كشمكش هاى جهانى قرار گرفته است بر اهميت تحليل 
درست از تحوالت سياسى اين منطقه تاكيد كرد و با اين 

مقدمه به بحث در باره اوضاع سياسى ايران پرداخت. 
رژيم  متفاوت  بيش  و  كم  روند  سه  كه  كرد  اشاره  وى 

اسالمى ايران را تحت فشار قرار مى دهند:
 - جنبشهاى توده اى و مبارزات اعتراضى مردم ايران

راس  در  و  بزرگ  هاى  قدرت  المللى  بين  فشارهاى    -
آنها آمريكا

- اختالفات درونى
و  تعيين كننده  جريانى  آنرا  كه  نخست  روند  مورد  در 
سرنوشت ساز نام برد، به تقويت عنصر آگاهى و تشكل 
در آن كه در يك سال اخير رشد چشمگيرى داشته است 
اشاره كرد و اضافه نمود كه رژيم برخورد احتياط آميزى 
به جنبش ها و حركات اعتراضى مردم دارد و به جنگ و 
و  سركوب  پردازد.  مى  آن  با  شده اى  ريزى  برنامه  گريز 
عقب نشينى هاى موضعى، آن تاكتيكى است كه رژيم در 

اين رابطه در پيش گرفته است ...
سر  بر  كشمكش  به  المللى  بين  فشارهاى  روند  مورد  در 
و  پرداخت  آن  اهداف  و  اسالمى  جمهورى  اتمى  پروژه 
رژيم  براى  اتمى  اسلحه  به  يافتن  دست  كه  كرد  تاكيد 
قرار است همان كارى را انجام دهد كه سياست هاى  پان 
اسالميستى  در گذشته برعهده داشت. در واقع براى بقاء 
در درون مرزهاى ايران به بحران آفرينى در منطقه نياز 
را  خود  موجوديت  مى كنند  تالش  طريق  اين  از  و  دارند 
از  خود  بقاء  براى  و  كنند  تحميل  بزرگ  قدرت هاى  به 
دولت هاى  و  آمريكا  ديگر  سوى  از  بگيرند.  ضمانت  آنها 
نظامى  و  اقتصادى  فشار  اعمال  سياست  با  ديگر  غربى 
مى خواهند جاه طلبى اتمى رژيم را مهار كنند و وى را 
به قبول سهم منطقه اى كمترى از آنچه كه خود خواهان 

آن است، راضى كنند.
در ادامه بحث در اين مورد تاكيد كردند كه دود هر نوع 
محاصره اقتصادى مستقيما به چشم اكثريت مردم ايران 
را  رژيم  عمر  هم  احتمالى  نظامى  حمله  و  رفت  خواهد 

طوالنى تر خواهد كرد.
در مورد فشارهاى درون رژيم هم به افزايش نقش سپاه 
پاسداران و مرعوب كردن جناح هاى مخالف دولت فعلى 

اشاره كرد.
در مورد اوضاع سياسى در كردستان ايران ابراهيم عليزاده  
بااليى  سطح  در  مردم  مبارزاتى  روحيه  كه  داشت  اظهار 
از  آسان  پيروزى  يك  به  يافتن  دست  به  وتوهم  است 
كرد  ناسيوناليست هاى  كه  آمريكا،  نظامى  حمله  طريق 
خواهان آن هستند و اميدهاى خود را به آن گره زده اند،  
بسيار كاهش يافته است. همچنين اميد به تخفيف شرايط 
موجود از طريق دادخواهى از رژيم و يا جناح هايى از آن 
كه اصالح طلبان كرد مروج آن هستند، كامال زايل شده 
است. آنچه كه امروز بويژه بايستى براى آن تالش كرد 

جنبش هاى  از  كردستان  جنبش  كه  است  اين 
پيشرو و مبارزات سراسرى در ايران جدا نشود.
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كردستان  آينده  مورد  در  عليزاده   ابراهيم 
عملى  تامين  پى  در  له  داشت:  «كومه  اظهار 
و  است  كردستان  مردم  سرنوشت  تعيين  حق 
حكومت  حاكميت  قيد  از  كه  كردستان  از  بخشى  هر  در 
متضمن  كه  را  معينى  اجتماعى  برنامه  شود  رها  مركزى 
آزادى هاى نامحدود سياسى و رفاه و آسودگى بيشتر براى 
اكثريت مردم اين جامعه است، براى تصويب به شوراهاى 
نمايندگان مردم تقديم خواهد كرد و براى عملى كردن آن 
تالش مى نمايد». وى همچنين اضافه كرد كه فدراليسم 
آن  يا  اين  رساندن  قدرت  به  براى  شايد  خودمختارى  و 
حزب راه حل مناسبى باشند، اما روش هايى كارساز براى  

رفع ستم از مردم كردستان نيستند. 
همچنين تاكيد كرد كه ما از طريق فعاليت سراسرى خود  
تالش  مى كنيم كه كارگران و مردم زحمتكش در ساير 
حق  از  شرط  و  قيد  بدون  دفاع  لزوم  به  را  ايران  مناطق 
متقاعد  ايران  كردستان  در  كرد  مستقل  دولت  تشكيل 
با  كرد  مردم  مبارزاتى  پيوندهاى  طريق  اين  از  و  كنيم 

مردم ساير مناطق ايران را محكم تر سازيم.
اوضاع  تحليل  و  تجزيه  به  سخنرانى  از  ديگرى  بخش 
جارى در عراق بطور كلى و كردستان عراق بطور اخص 
اختصاص داشت. در اين بخش بدوا به ناكامى هاى دولت 
آمريكا در عراق اشاره شد و گفت كه اين رويداد بخشى 
از يك روند عمومى است كه نشان مى دهد دولت آمريكا 
نمى تواند جهان را يك قطبى فرض كند و اراده منحصر 
خود را بر آن تحميل نمايد. هيچ پروژه آمريكايى بدون 
برسميت شناختن سهم رقباى جهانى و قدرت هاى محلى 
پيش نخواهد رفت. آنچه كه آمريكا امروز در عراق از آن 
نيست،  عراق  براى  دموكراسى  كرد  خواهد  نشينى  عقب 
بلكه  است،  نبوده  آن  خواهان  نيز  گذشته  در  كه  امرى 
دادن امتياز بيشتر به ناسيوناليست هاى عرب، احزاب سنى 
فدراليسم  كردن  تعديل  است.  عربى  ودولت هاى  مذهب 

كردستان يكى از نتايج عملى اين عقب نشينى است.
اابراهيم عليزاده در اين رابطه تاكيد كرد كه: « ما خواهان 
از  جايگزين  بديل  بدون  آمريكا  ارتش  كه  نيستيم  اين 
سامانى  و  سر  بى  اين  متن  در  و  شود  خارج  كشور  اين 
را  قدرت  اجتماعى  امور  شيرازه  شدن  گسيخته  هم  از  و 
بسپارد.  كشور  اين  ارتش  به  يا  و  مسلح  ميليشاهاى  به 
اين  در  بپذيرد  رسمى  بطور  را  خود  شكست  آمريكا  اگر 
نيروى  يك  مدت  كوتاه  حل  راه  يك  بعنوان  صورت 
حافظ صلح بين المللى كه تماما فارغ از دخالت ها و منافع 
آمريكا و همينطور مطامع دولت هاى منطقه تشكيل شده 
باشد بطور ويژه اى براى جايگزينى ارتش آمريكا و هم 
فراهم  نيرو  اين  ماموريت  شود.  سازماندهى  پيمانانش 
اين  مردم  خاموش  اكثريت  كردن  سربلند  امكان  ساختن 
كشور و براه آوردن اقليت تحريك شده و متعصب فعال 
آن است. تا از اين طريق مجال شكل گرفتن مدنيتى كه 
فرصت سوخت و سازهاى مترقى اجتماعى را فراهم سازد 

بوجود آيد».
روحيه  رشد  به  عراق  كردستان  در  اوضاع  زمينه  در  وى، 
به  مردم  اعتمادى  بى  افزايش  به   سياسى،  بى تفاوتى 
سطحى  در  افقى  بى  احساس  و  موجود  ادارى  دستگاه 
گسترده اشاره كرد و جريان ناسيوناليسم كرد را كه مسبب 

چنين وضعيتى است مورد انتقاد قرار داد.
شركت  با  كه  بود  هنرى  برنامه  مراسم  پايانى  بخش  
هنرمندان محبوب كالى آتشى، ژاله رحيمى، اميد محمدى 
و شورش اجرا گرديد و مورد استقبال گرم شركت كنندگان 

مراسم قرار گرفت. 

نروژ
 10 شنبه  روز  عصر  اسلو  شهر  در  له  كومه  روز  مراسم 
و  مبارز  مردم  از  تن  صدها  شوق  و  شور  ميان  در  فوريه 
و  اعضا  از  جمعى  كردستان،  انقالبى  جنبش  دوستداران 
پيشمرگان قديمى كومه له، نمايندگان احزاب و جريانات 
در  ايران،  كمونيست  حزب  و  كومه له  فعالين  و  سياسى 

فضايى سياسى و صميمانه با موفقيت برگزار گرديد.
ابتدا رحيم ملكى به عنوان مجرى مراسم فهرست برنامه 
سرود  با  مراسم  سپس  رساند،  حاضرين  اطالع  به  را 
آغاز  كارگران،  جهانى  همبستگى  سرود  انترناسيونال، 
گرديد و ياد رفيق جانباخته محمد حسين كريمى و همه 
باخته اند  جان  سوسياليسم  و  آزادى  راه  در  كه  عزيزانى 
سكوت  شد،  داشته  گرامى  سكوت  دقيقه  يك  رعايت  با 
برنامه  مجرى  توسط  نامرى»  «تو  شعر  ارائه  با  مراسم 

شكسته شد.
جانب  از  نروژ  در  كومه له  روز  مراسم  سياسى  سخنرانى 
گرديد.  ارائه   كومه له   مركزى  كميته   عضو  كمالى  محمد 
خوش  ضمن  صحبت هايش  ابتداى  در  كمالى  محمد 
آمد گويى به  شركت كنندگان و گراميداشت ياد و خاطره  
همه   و  كومه له   گذاران  بنيان  از  كريمى  حسين  محمد 
اداى  و  جانباخته اند  سوسياليزم  و  آزادى  راه  در  كسانيكه  
حزب  و  كومه له   جانباخته   عزيزان  خانواده   به   احترام 
حزب  و  كومه له   مبارزين  اراده  و  عزم  ايران،  كمونيست 
كمونيست ايران، بر ادامه  راه آن عزيزان كه  همانا رهايى 
انسان ها از قيد و بند هر گونه  ستم و نابرابرى و ايجاد يك 
كمالى  محمد  نمود.  يادآورى   را  است،  كارگرى  حكومت 
در ادامه  سخنانش به  تحليل اوضاع سياسى و اقتصادى 
پرداخت.   اسالمى  جمهورى  بر  بين المللى  فشارهاى   و 
رشد و گسترش جنبش هاى كارگرى و اجتماعى مستقل 
و اتحاد عمل بيشتر طبقات و اقشار ستمديده در مبارزات 
به   وى  بود.  ايشان  سخنان  از  ديگرى  بخش  جارى، 
اين  از  ناشى  شرايط  اين  همه   كه   نمود  اشاره   نكته   اين 
نفع  به   ايران  در  سياسى  قواى  توازن  كه   است  واقعيت 
حركت هاى  افزون  روز  رشد  و  عدالت خواه  مردم  مبارزه 
كارگرى- توده اى عليه  حاكميت جمهورى اسالمى تغيير 

كرده  است.
 محمد كمالى در بخشى ديگر ازسخنانش به  مساله  بحران 
اتمى و كشمكش ميان آمريكا و رژيم اسالمى  پرداخت 
بر  آمريكا  فشارهاى  نه   كه   نمود  تاكيد  مساله   اين  بر  و 
كره   كردن  ويران  بار  ده   توانمندى  خود  زمانيكه  ايران، 
زمين بوسيله بمب اتمى را دارد و ضمنا كشورهايى مانند 
زير  هستند  اتمى  بمب  داراى  كه   را  اسرائيل  و  پاكستان 
بال و پر خود گرفته  است، از حقانيتى برخوردار است، و 
نه  مساله  اتمى رژيم جمهورى اسالمى هيچگونه  ربطى 
به  منافع توده هاى كارگر و زحمتكش و كال مردم ايران 

دارد.
در بخش مربوط به  كردستان ايران  ايشان  بر  اين نكته 
تاكيد نمود كه  در آستانه  يورش آمريكا به  عراق جريانات 
بورژوايى و ناسيوناليست منطقه  با شتاب هر چه  بيشترى 
تالش نمودند كه  استراتژى خود را با سياست و استراتژى 
آمريكا در منطقه  هماهنگ سازند. اين نيروها   به  منظور 
كسب موقعيتى براى خود   و در بهترين حالت بدست آوردن 
سياست هاى  رو  دنباله   ملى  زمينه   در  محدود  امتيازاتى 
آمريكا شدند. در سطح سرتاسرى هم تالش نمودند تا با 

احزاب و سازمان هاى كارتونى در تبعيد، جبهه  باصطالح 
سرتاسرى گوش به  فرمان آمريكا را بوجود آورند. اما پس 
از زمين گير شدن آمريكا در عراق دچار ياس و سرخوردگى 
شدند و اين سياست شان هم با شكست روبرو گرديد. همه  
اين قضايا ناشى از بى افقى و ناتوانى رهبران اين جريانات 
وعدم اعتماد شان به  نيروى اليزال كارگرى و توده اى در 

مبارزه  عليه  جمهورى اسالمى مى باشد.
احمد  جانب  از  شعرى  قطعه  سازمانها  پيام  قرائت  بعداز 

شريفى( شندره) خطاب به حاضرين ارائه گرديد. 
 بخش دوم مراسم شامل برنامه هنرى با شركت هنرمندان 
محبوب آمانج قره داغى و فريبرز كرمى با همكارى گروه 
تشويق  و  گرم  استقبال  مورد  كه  بود،   وين  ئه  موسيقى 

حاضرين قرار گرفت. 

آلمان
مراسم روز كومه له با شركت صدها نفر از مردم آزاديخواه، 
فعالين سياسى و نمايندگان احزاب سياسى و عالقه مندانى 
كه از شهرهاى نزديك براى گراميداشت 37 سال مبارزه 
سرسختانه كومه له در شهر هانوفر گرد هم آمده بودند، 
عصر روز شنبه 10 فوريه در فضايى سياسى و مملو از شور 

و شوق برگزار گرديد.
با  هانوفر  در  كومه له  روز  مراسم  سالن  دكوراسيون 
حسين  محمد  جانباخته  رفيق  تصوير  و  سرخ  پرچم هاى 
زنده  قبيل  از  انقالبى  شعارهاى  با  همچنين  و  كريمى 
باد  سرنگون  شوراها،  حكومت  باد  زنده  سوسياليسم،  باد 
زبان هاى  به  كومه له  روز  باد  گرامى  اسالمى،  جمهورى 
كردى و فارسى و چيدن گلهاى زيبا تزئين شده بود كه 

توجه شركت كنندگان را به خود جلب مى كرد.
جهانى  همبستگى  سرود  انترناسيونال،  سرود  اجراى  با 
كارگران، با صداى رسا و گيتار بهرام و رعايت يك دقيقه 
سكوت در گراميداشت ياد عزيز جانباختگان راه آزادى و 

سوسياليسم مراسم آغاز گرديد. 
بدنبال فهرست برنامه هاى مراسم روز كومه له از جانب 
مجريان برنامه پروانه بوكاه و ناصر امين نژاد به زبان هاى 
در  زيبايى  نثر  ارائه  با  و  گرديد  اعالم  كردى  و  فارسى 
وصف روزها و لحظاتى كه رفيق محمد حسين كريمى از 
بنيان گزاران كومه له در آن در پيشاپيش صفوف توده هاى 
قرار  پهلوى  رژيم  دژخيمان  گلوله  آماج  مبارز  مردم 
مى گيرد و جان مى بازد، توسط ناصر امين نژاد، مراسم 

شروع شد.
سخنران مراسم روز كومه له در آلمان فرهاد شعبانى عضو 
كميته مركزى كومه له و حزب كمونيست ايران بود. محور 
اصلى سخنان ايشان در رابطه با جنبش كارگرى و نقش 
اين جنبش در تحوالت اجتماعى بود و در اين باره چنين 
گفت: «در هيچ دوره اى از حيات جمهورى اسالمى به 
اندازه اين دوره ما شاهد اعتراضات متشكل و سازمانيافته 
و قدم هاى آگاهانه طبقه كارگر در ايران نيستم، حتى در 
حضور  رفقائى  سالن  اين  در  خود.  دور  تاريخ  با  مقايسه 
يكى  در  كارگر  طبقه  اعتراضات  ثبت  به  همت  كه  دارند 
دو سال گذشته كرده اند، مطابق اين اسناد كه در جزواتى 
با عنوان روز شمار مبارزات كارگران منتشر مى شود  سير 
رشد عددى و كيفى اعتراضات كارگرى آنچنان چشمگير 
شكل  است.  انگيز  شگفت  رفقا  اين  خود  براى  كه  است 
اعتراضات طبقه كارگر هم تغيير يافته است. اگر چند سال 

به  اعتراض  در  خاور  بنز  اخراجى  كارگر  پيش 
اخراج خود درمحوطه كارخانه روى خود بنزين 
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دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

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

مى ريخت و دست به خودكشى مى زد! اگر اندكى بعد از اين دوره كارگران با 
نوشتن تومار و نامه هاى دسته جمعى به مقامات استانى و كشورى مطالباتشان 
را پيگيرى مى كردند! امروز طبقه كارگر جاده مى بندند، اعتصاب مى كند، دسته 
جمعى به تهران سفر مى كنند و دم دفتر مقامات اجرائى حكومتى و مجلس تجمع و دست 
به اعتراض مى زند و بدين ترتيب مطالباتش را پيگيرى مى كند.  هفته گذشته كارگران 
كارخانه پارسيلون دست به اعتصاب غذا زدند و كارگران نفت جنوب تهديد به اعتصاب 
كردند و يخچال سازى لرستان در سفر به تهران و دفتر مديريت حقشون را گرفتند. اين 
اخبار نشان مى دهد كه شكل مبارزه طبقه كارگر هم ارتقاء پيدا كرده است و هم گام ها 
آگاهانه است. مى دانند كجا بايد پيش بروند و كجا بايد بياستند. مهمتر از همه، نه تنها 
اين بلكه طبقه كارگر ايران و پيشروان اين مبارزه با طرح پيگيرانه خواست تشكل هاى 
مستقل كارگرى، مبارزه را وارد مرحله ديگرى كرده اند و در متن پيگيرى مطالباتشان 
افكارعمومى دنيا را متوجه خود و مبارزاتشان كرده اند. سير حمايت از مبارزات كارگران در 
ايران در طول تاريخ اين مبارزه به اندازه چند سال اخير نبوده است. چند روز به ديگر به 
اولين سالگرد روزى مى رسيم كه اتحاديه هاى آزاد كارگرى آن را با عنوان روز حمايت از 
مبارزات كارگران اعالم كرد. و اتحاديه هاى كارگرى در اين روز در بسيارى از كشورها 
دست به تظاهرات زدند. طبقه كارگر در جريان مبارزه ائى كه پيش مى برد رهبران خود 
محمود  اسامى  كه  است  كسى  كمتر  امروز  و  شناساند  المللى  بين  جامعه  و  جامعه  به  را 
صالحى، جالل حسينى، منصور اسانلو،  ابراهيم مددى، سهرابى و .... آشنا نباشد. ما ضمن 
ابراز خوشحالى از حضور جنبش كارگرى در صحنه مبارزات و تبديل شدنش به مركز ثقل 
مبارزات كنونى، تمام تالش هايمان براين است كه در سطح گسترده ائى اخبار مبارزات 
و اعتراضات كارگران را منعكس كنيم و فريادشان را به گوش متحدينشان برسانيم. ما 
از وحدت طبقه كارگر حمايت مى كنيم و بيشترين انرژى خود را به حصول اين مقصود 
نان  از  را  كارگر  طبقه  براى  كارگرى  مستقل  تشكل هاى  ايجاد  ما  دهيم.  مى  اختصاص 
تبليغى كومه له و حزب  دانيم و براى آن مى كوشيم و ارگان هاى  ضرورى تر مى  شب 
كمونيست ايران را در خدمت اين امر بكار مى گيريم. ما اين حركاتى را كه در خارج از 
مرزهاى ايران براى پشتيبانى از مبارزات كارگران در ايران مابه ازاء تشكيالتى داشته و 
در هيبت شمارى كميته پشتيبانى از مبارزات كارگران در ايران شكل گرفته و فعاليت هاى 
ارزشمندى صورت داده را ستايش مى كنيم و خود را بخشى از اين حركت در خارج از 

مرزهاى ايران مى دانيم».
در ادامه مراسم بهرام به اجراى چند سرود انقالبى پرداخت و بدنبال آن هنرمندان شاهو 
حسينى، پژمان و هه ژار به اجراى برنامه هاى هنرى به زبان هاى كردى و فارسى پرداختند 

و مراسم تا پاسى از شب در ميان شور و شوق و شادى شركت كنندگان ادامه پيدا كرد.

تركيه
مراسم روز كومه له در دو شهر قيصريه و آكساراى در تركيه با شركت و استقبال گرم 
از  ايران  كمونيست  حزب  و  كومه له  دوستداران  و  اعضا  و  پناهندگان  از  زيادى  جمع 
شهرهاى نزديك برگزار گرديد. محل مراسم با شعارهاى انقالبى كومه له و پرچم هاى 
انترناسيونال به طور  جانباخته كومه له تزئين شده بود.  سرود  رهبران  سرخ و تصاوير 
زنده توسط تنى چند از رفقا اجرا گرديد و بياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم يك 
دقيقه سكوت اعالم گرديد. در اين مراسم چند پيام سياسى قرائت شد. پيام كميته خارج 
كشور توسط مجرى برنامه امير قرائت شد و همچنين پيام اعضا و هواداران كومه له و 
حزب كمونيست ايران توسط  بهار در تركيه قرائت گرديد كه در اين پيام ضمن اشاره 
و  ايران  سياسى  اوضاع  تحوالت  مهمترين  به  كومه له  روز  مراسم  تاريخ  و  اهميت  به 
كردستان و همچنين خاورميانه اشاره  شده بود و بر لزوم تكيه كردن بر جنبش كارگرى و 
حركات توده اى تاكيد گرديد. همچنين پيام تبريك از جانب دوست عزيز آرمان بوكانى 

ارائه گرديد و سپس دو قطعه شعر نيز قرائت شد. 
در بخش پايانى مراسم از شركت كنندگان پذيرايى شده و مراسم با موزيك و شادى 

مهمانان ادامه پيدا كرد. 
***

روز  مراسم  به  كه  جرياناتى  و  احزاب  سازمان ها،  اسامى  ليست 
كومه له در كشورهاى مخلتف پيام تبريك فرستاده اند به ترتيب 

زير است.

حزب   -  3 عراق  كردستان  دمكرات  حزب   -  2 عراق  كردستان  ميهنى  اتحاديه   -  1
دمكرات كردستان ايران 4 -  سازمان كارگران انقالبى ايران، راه كارگر 5 - جمعى 
از كارگران سقز، خانواده جانباختگان و پيشمرگان قديمى كومه له 6 - حزب دمكرات 
كردستان- ايران 7 - سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 8 - اتحاد سوسياليستى كارگرى 
 -  12 (توفان)  ايران  كار  حزب    -11 اقليت  هسته   -10 ايران  رنجبران  حزب   -  9
سازمان فدائيان اقليت 13 - جريكهاى فدائى خلق ايران 14- حزب كمونيست ايران 
( ماركسيست- لينينست- مائوئيست)  15- اتحاديه كمونيست هاى عراق 16 ـ حزب 
كمونيست عراق ( شيوعى) 17- پژاک (حزب حيات آزاد كردستان) 18- سازمان زنان 
8 مارس 19 - كانون زندانيان سياسى ايران در تبعيد 20 - چاک (مركز افشاگرى عليه 
جنوسايد كردستان) 21 -  انجمن همبستگى با كارگران ايران در نروژ 22 - سازمان 
 AKP -24  حزب كارگران  كمونيست  نروژ AUF - 23  جوانان حزب كارگر نروژ
حزب انتخاب سرخ  نروژ RV -25  حزب كمونيست استراليا 26 - اتحاديه سراسرى 
حزب   -28 استراليا    – سوسياليست ها  اتحاد   CFMEU- 27 استراليا   كارگران 
سوسيال دمكرات روشنگر- استراليا 29- جمعيت دانشجويان كردستان –كميته آلمان 
و هلند 30- مركزحلبجه، عليه انفال و جنوسايد خلق كرد (چاک ) 31 - كومه له ى 
ئوستراليا 33-  له  كورد  روشنبيرى  ناوه  ندى  ئوستراليا 32-  له  كورد  پيشكه وتنخوازى 

كومه له ى كومه لى كورد له ئوستراليا.  

 متن پيام ها در سايت هاى حزبى منتشر مى شود. 


