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برگزارى مراسم گراميداشت روز كومه له
 در اردوگاه مركزى كومه له 

 
اردوگاه “زرگويز” در  گراميداشت 26 بهمن روز كومه له، در  روز جمعه 26 بهمن ماه مراسم 
نزديكى شهر سليمانيه در كردستان عراق، با حضور بيش از يك هزار نفر از نمايندگان احزاب و 

سازمانهاى سياسى، مردم آزاديخواه و هواداران و پيشمرگان كومه له برگزار شد.
مراسم با خواندن يك قطعه شعر و معرفى برنامه هاى مراسم از سوى مجريان مراسم، آغاز و با 
سرود انترناسيونال سرود همبستگى طبقه كارگر و يك دقيقه سكوت به ياد تمامى جانباختگان 

راه آزادى و سوسياليسم ادامه يافت.
در ادامه مراسم، “حسن رحمانپناه” عضو كميته مركزى كومه له در مورد وضعيت سياسى منطقه، 

ايران و كردستان سخنرانى كرد و مواضع كومه له را پيرامون مسائل مختلف تشريح نمود.
روز  مناسبت  به  سياسى  سازمانهاى  و  احزاب  پيام  و  انقالبى  سرودهاى  شعر،  مراسم  ادامه  در 
كومه له خوانده شد و هنرمندان “محمد جزا”، نظام مالزاده” و “چرا جهان وطن” نيز برنامه هاى 

اجرا كردند.
مراسم گراميداشت روز كومه له در ميان شور و شوق شركت كنندگان و با برگزارى شادى و 

پايكوبى به پايان رسيد.

در شماره قبلى جهان امروز گزارش برگزارى مراسم روز كومه له را در كانادا مالحظه كرديد. 
در اين شماره جهان امروز توجه شما را به گزيده اى از گزارشات اين مراسم در شهر استكهلم 

و گوتنبرگ در سوئد، دانمارک، نروژ، فنالند، آلمان و استراليا جلب مى كنيم. 

به استقبال صدمين سالگرد
          هشت مارس بشتابيم!

استراتژى پيشروى جنبش كارگرى،
             شروط يا راهبردها! 

   «نوكيا»، دو سمت گيرى
       در مبارزات كارگرى

شالق زدن كارگران را محكوم مى كنيم!
در تاريخ 27بهمن ماه 86 ، دادگاه تجديد نظر شهر سنندج ، براى 11 
نفر از كارگران اين شهر كه در مراسم اول ماه مه 86 روز جهانى كارگر 
حكم  اين  كرد.  صادر  نقدى  جريمه  و  شالق  حكم  بودند،  كرده  شركت 
محكوميت  احكام  است.  شده  اجراء  ازكارگران  نفر   3 مورد  در  تاكنون 
كارگران به جرم بر گزارى مراسم اول ماه مه در ادامه فشار هايى است 
كه در چند ماه گذشته بر كارگران و فعاالن كارگرى و ديگر جنبش هاى 

اجتماعى بطور مرتب اعمال شده است.
شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى چنين اعمال فشارهايى را 
به شدت محكوم كرده و خواستار لغو فورى احكام فوق است. و همچنين 
از تشكل ها ى مستقل كارگرى بين المللى مى خواهد نسبت به احكام 
فوق اعتراض كرده و بدينوسيله همبستگى طبقاتى خود را با طبقه كارگر 

ايران مستحكم تر نمايند.
شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى     1386/12/2
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شماره 5 گاهنامه 
تريبون زن

ويژه صدمين سالگرد 8 مارس 
روز جهانى زن منتشر شد! 

نسخه اينترنتى آن نيز بزودى منتشر مى شود!

گزارش برگزارى
 روز كومه له در خارج كشور
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       استراتژى پيشروى جنبش كارگرى، شروط يا راهبردها! 
      فرشيد شكرى

 در اينكه سعى تمامى چالشگران چپ و راديكال جنبش 
كارگرى ايران در جهت پيشبرد پيكارهاى كارگرى است، 
پيشروان  هدف غائى  اينكه  ندارد، و  وجود  هيچ شبه اى 
جنبش (داخل و خارج) پيدا كردن راهكارهائى در بر طرف 
آمدن  گرد  و  يابى  تشكل  پيشاروى  معضالت  ساختن 
طبقاتى شان مى باشد، يك  قاطبه كارگران حول منافع 

واقعيت انكار ناپذير است.
چه كسى مى تواند بگويد اين يا آن فعال چپ كارگرى 
در جستجوى هدف فوق نيست و بى سبب عمر و زندگى 
خود را مصروف امر مبارزه كرده يا بدون دليل گام در اين 
چنين  يك  احدى  مسلمًا   » است؟  نهاده  مخاطره  پر  راه 
بجاى  ديدگاه ها  از  برخى  قطعًا  داشت.»  نخواهد  ادعائى 
رفع نواقص و كمبودها موجد گرفتارى هاى بعدى خواهند 
گرديد كه مى بايد با بردبارى، و در فضائى رفيقانه نقاط 
ضعف اينگونه آرا را برشمرد. مسلمًا ديالوگ و برخوردهاى 

متين كارسازترند تا برافروختگى و تندى. 
كارگرى  كوشندگان  ذهن  هاست  مدت  بحث،  خود  اما   
(قديمى و جديد ) بدين پرسش معطوف گرديده كه ازچه 
فراهم  ايران  كارگرى  جنبش  پيشروى  ملزومات  طروقى 
مى آيد؟ دستيابى به تشكل هاى مستقل و توده اى بعنوان 
امكان  چگونه  كارگرى  مبارزات  پيشبرد  شرط  مهمترين 
دارد؟ اين سؤاالت پر اهميت هنگامى برجستگى بيشترى 
اعتراضات  از  مملو  كشور  سياسى  صحنه  كه  يافتند 
برسر  خدماتى  و  صنعتى  كارگران  روزانه  اعتصابات  و 
پيكارهاى  صعود  و  برآيند  بود.  اشان  صنفى  مطالبات 
بخش  دو  هر  در  داران  سرمايه  برضد  كارگران  تدافعى 
خصوصى و دولتى از اوايل دهه هفتاد بدين سو، آغازگر 
طرح دوباره ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى در درون 
جامعه شد. از طرف ديگر اوج گيرى چالش هاى كارگرى 
و  جنب  كارگرى،  جوان  رهبران  كردن  پرورده  ضمن 
جوش خاصى به گرايش سوسياليستى جنبش رهائى زنان 

و دانشجوئى در سال هاى نخست دهه هشتاد بخشيد. 
ابتكار  به  و...  پيگيرى  كميته  هماهنگى،  كميته  تأسيس 
و  چپ)  و  (راست  مختلف  گرايشات  كارگرى  كوشندگان 
براى  عمده  پيروزى  يك  «بمثابه  مجزا  استراتژى  دو  با 
جنبش» ميوه دلچسب اين دوره بود. هرچند گرايش راست 
جنبش كارگرى به توصيه و ترويج تشكل هائى با ماهيت 
خواست  با  كاست  و  كم  بى  انطباق  در  و  سازشكارانه 
سرمايه داران، صاحبان صنايع و رفرميست هاى حاكميت 
پرداخت، ليكن در برابر آن فعالين چپ متشكل در كميته 
هماهنگى برپائى تشكل هائى با حضور گسترده كارگران، 
ضد  رويكردى  با  و  رژيم  كار  وزارت  از  اجازه  اخذ  بدون 

سرمايه دارى را در دستور گنجانيدند.
 سمت گيرى طبقاتى و محتواى سرمايه ستيزى "كميته 
هماهنگى " به تقويت گرايش سوسياليستى يارى رسانيد 
دادن  نشان  همچون  تحسينى  درخور  دستاوردهاى  و 
مصائب و رنج هاى كارگران ايران به طبقه كارگر جهان و 
انتقال آگاهى بدرون بخش هائى از كارگران و تالشگران 
كارگرى در محل داشت، معذلك معماران اين كميته بعلت 
بروز زورآزمائى هاى نظرى تا حدودى از امر سازمانيابى 
البته  بازماندند.  طبقاتى  و  اى  توده  نهادهاى  در  كارگران 
غرض از بيان اين مختصر به هيچ روى وارسى مسائل 

درونى كميته هماهنگى يا كند و كاوى در تقابالت جارى 
بر روى اساسنامه پيشنهادى اكثريت هيئت اجرائى كميته 
هماهنگى و اساسنامه پيشنهادى محسن حكيمى نيست. 
در اين باره رفقاى زيادى از سر دلسوزى قلم زده اند و 
ارزيابى هاى كنكرت و مفيدى ارائه داده اند و اميد مى رود 
در آينده اى نزديك خود رفقاى دست اندركار اين تشكل 
را  اشان  داخلى  مسائل  شده،  تعيين  اهداف  به  عنايت  با 
حل و فصل نمايند. بهر تقدير آنچه بطور كل مورد نظر 
نگارنده اين گفتار مى باشد، ياد آورى شروطى است كه 
پيشروى هاى آتى جنبش كارگرى را ضمانت مى كنند.  

 درک اجتماعى از جدال با سرمايه دارى
جلو،  به  رو  هاى  قدم  برداشتن  باب  در  نكته  نخستين 
اين  است.  دارى"  سرمايه  پيكارعليه  از  اجتماعى  "درک 
"درک علمى" هر فعل و انفعال كارگرى را درسطح جامعه 
اين  شود.  مى  عمل  وارد  تقويتش  نيت  به  و  مى سنجد 
شناخت چون راه هاى كسب منافع استثمار شدگان را در اثر 
مطالعه و درس گيرى از تجربيات تاريخى دقيقًا تشخيص 
داده لذا از هر فرجه اى در راستاى تحميل عقب نشينى 
فوق  عقيده  دارندگان  جويد.  مى  سود  سرمايه داران  به 
با  مرزبنديشان  تنها  زنند،  نمى  حصار  خود  دور  هيچگاه 
رفرميست ها يا سنديكاليست هاست. اين انديشه بى دليل 
دستمزدها،  سطح  رفتن  باال  براى  كارگران  اعتراضات 
خواند،  نمى  رفرميستى  را   ... و  كار  ساعات  آوردن  پائين 
خارج از مدار تقابل با سرمايه دارى و سيستم كارمزدى 
منافع  حول  را  كارگران  آمدن  گرد  و  كند،  نمى  قلمداد 
باورهاى  و  مذهبى  ملى،  تعلقات  از  نظر  طبقاتى «صرف 
سنگرهاى  فتح  طرف  به  گام  اولين  متفاوتشان»  سياسى 
بعدى مى داند. صاحبان اين برداشت و استنباط از پيكار 
عليه سرمايه دارى برآنند تا از راه هاى متفاوت امر ناظر 
گرديدن گرايش سوسياليستى طبقه را بر جنبش كارگرى 

سهل و آسان سازند.
كارگران  پنهان  و  آشكار  روئى  در  رو  وجود  ديدگاه  اين   
با كارفرمايان و رژيم هاى سياسى آنها را از جزئى ترين 
مطالبات صنفى گرفته تا پايه اى ترين آن حقوق، مبارزه اى 
روزمره عليه شيوه و روابط توليدى معاصر و جدالى آشتى 
ناپذير در جوامع بشرى ارزيابى مى نمايد. از اينرو جنگ 
آن  افزايش  يا  معوقه  دستمزدهاى  سر  بر  ايران  كارگران 
بر اساس نرخ تورم، حق بيمه هاى درمانى، حوادث محل 
كار، از كار افتادگى، بيكارى، بازنشستگى و ساير مزاياى 
كارگرى را پيكارى سياسى- صنفى مى نامد. اگرچه اين 
بر  پرولتاريا  بردن  ظفر  الزمه  را  آگاهى"  فاكتور"  ديدگاه 
بورژوازى مى داند و خود را مكلف به انتقال اين آگاهى 
كرده، با اين تفاصيل معتقد است خود كارگران در پروسه 
معنا  بدين  يابند  مى  دست  بحث  مورد  آگاهى  به  مبارزه 
نظام  بقاى  الزامات  و  قوانين  به  كارگران  بردن  پى  كه 
استثمارگر سرمايه دارى (سرمايه، سود، و توليد و بازتوليد 
ارزش اضافه ) آسان مى گردد و خود را براى براندازى اين 
سيستم تدارک مى دهند. از اين واقعيت نتيجه مى گيرد 
كه نخست بشرط متشكل شدن كارگران در تشكل هاى 
توده اى و طبقاتى خود بدون قائل شدن هر پيش شرطى، 
تسلط  در  سوسياليستى  راديكال  گرايش  تقالى  ثانيًا  و 

يافتن برآن نهادهاى كارگرى يا جمع شدن كارگران حول 
اين گرايش، زمينه پياده كردن سوسياليسم، لغو مالكيت 

خصوصى و كارمزدى كامًال مساعد خواهد شد.     

 شكافتن اوضاع راه نشان مى دهد  
فى الواقع منظور از "شكافتن" وضعيت سياسى كشور و 
رخدادها،  تدقيق  آن،  خلق  در  سهيم  نيروهاى  شناسائى 
اپوزيسيون  مقابل  در  حاكميت  عملكردهاى  گيرى  پى 
بورژوائى (قانونى و غيرقانونى) و بالعكس مى باشد. دانش 
بر كنش ها و واكنش هاى نيروهاى دخيل در روندهاى 
داخل و فهم دقيق شرايط ، به گشوده شدن روزنه هاى 
عبور از موانع پيشاروى مى انجامد، به ديگر سخن تحليل 
كارسازترى  راهبردهاى  كننده  نمايان  اوضاع  صحيح 
خواهند  كارگرى  جنبش  هاى  راديكال  و  بود  خواهد 
توانست عكس العمل هاى سريع و مؤثرى در برابر رژيم و 
گرايشات راست جنبش كارگرى يا جريانات ليبرال از خود 
نشان دهند و مانع از به بيراهه رفتن مبارزات كارگران و 

ستمكشان گردند. 
 در اين دوره رفرميست ها و سنديكاليست ها كه ريشه 
در بخشى از حاكميت دارند يا داراى حلقه هاى ارتباطى 
محكمى با طيفهاى رنگارنگ اپوزيسيون ليبرال، سوسيال 
از  هستند،  ستم  تحت  ملل  ناسيوناليست  و  دموكرات 
كارگران  نظر  جلب  و  جذب  در  اى  افتاده  جا  موقعيت 
صنفى-  هاى  خواست  از  آنان  موذيانه  دفاع  برخوردارند. 
سياسى كارگران و مزدبگيران، نقدهاى آنها از نتايج زيانبار 
شهروندان  براى  حاكميت  اقتصادى  كالن  هاى  سياست 
در  هايى  پالتفرم  و  ها  برنامه  ارائه  كشور،  تحتانى  طبقه 
بهتر شدن سطح زندگى و معيشت ايشان در سايه همين 
رژيم يا پس از سرنگونى، مجالى به آنها داده تا بر اذهان 

قسمت هائى از كارگران ايران تأثير بگذارند. 
بدين اعتبارعنايت چپ هاى جنبش به فرآيندهاى سياسى 
كشور، نحوه پراتيك گرايشات خرده بورژوائى و بورژوائى 
جنبش بعالوه مشغول شدن به رويدادهاى منطقه اى و 
ممالك  همه  كارگرى  جنبش  در  كنكاش  و  المللى،  بين 
جهان، راهگشاى در پيش گرفتن خطوط مبارزاتى عارى 
از  زمانى  كارگرى  چپ  فعال  يك  بود.  خواهند  ايراد  از 
سواى  كه  آيد  مى  بر  خوبى  به  خويش  وظايف  عهده 
وقايع  تحليل  قدرت  محل،  در  خود  امورات  به  عمل 
گره گاه ها  به  همچنين  و  كرده،  پيدا  را  خارجى  و  داخلى 
در  كمونيستى  جنبش  و  كارگرى  جنبش  كاستى هاى  و 
اين  درآوردن  بخدمت  با  كند.  پيدا  اشراف  دنيا   سراسر 
در  كارگرى  هاى  جدال  ضعف  نقاط  بر  تسلط  و  دانش 
و  كارى  راهبردهاى  به  توان  مى  مختلف،  كشورهاى 
ثمربخش پى برد و چنان ضرباتى به سرمايه داران و رژيم 

سياسى آنان وارد آورد كه هرگز پشت راست نكنند.

 پشتيبانى از جنبش هاى دموكراتيك
و  اعتصاب  هر  در  ناراضى  هاى  توده  مطالبات  طرح   
و  زنان  هاى  خواست  بر  تأكيد  و  كارگرى،  اعتراض 
همانند  ديكتاتورى  اگر  است.  حياتى  بسى  دانشجويان 

عوامل  از  يكى  اقتصادى  هاى  بدبختى  و  فقر 
عمده در مسير پيشروى جنبش كارگرى ايران 
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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

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org
Tel:  +44 -7746163103      

         

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

آدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه لهآدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه له

+46-707 254 016
kkh@cpiran.org

         نمايندگى كومه له در خارج كشور
C.D.C.R.I   
 Box 2018

127 02 Skär hol men
SWEDEN

Tel +46-08-86 80 54
cpi@cpiran.org

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

 نمايندگى كومه له در
سليمانيه

Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   

كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران 

مبارزات  از  حمايت  با  فقط  بنابراين  مى باشد، 
وجود  عظيم  سد  اين  بر  غلبه  امكان  توده اى 
از  اجتماعى  هاى  جنبش  كه  صورتى  در  دارد. 
مساعدت جنبش كارگرى بى نصيب باشند و يا خود اين 
و  برنخيزند  كارگرى  جنبش  از  هواخواهى  به  ها  جنبش 
رهبرى مبارزات را به طبقه كارگر واگذار نكنند، پتانسيل 
آن را ندارند تا تحول و دگرگونى شايان تأملى پديد آورند. 
قطعًا جمهورى اسالمى هر چقدر هم سركوبگر باشد در 

برابر اين اتحاد تاب نخواهد آورد. 
جز  مفهومى  فوقانى  طبقات  با  كارگر  طبقه  مصاف 
سياسى،  روبناهاى  و  اقتصادى  زيربناى  با  درافتادن 
اگر  پس  ندارد،  دارى  سرمايه  نظام  اجتماعى  و  فرهنگى 
گالويز شدن كارگران با سرمايه داران نبردى همه جانبه 
به  طبقاتى  جامعه  نابرابرى  و  ستم  كامل  نمود  آنچه  با 
زعامت بورژوازى است، نبايستى از اعالم صريح مخالفت 
با حكومتگران پرهيز كرد. كارگران و فعالين كارگرى در 
خروشان  سيل  به  هفت  پنجاه  و  سيصد  و  هزار  انقالب 
توده هاى ستمديده عليه ديكتاتورى پهلوى ملحق شدند 
و عاقبت آن شد كه ديديم. چنانچه كارگران صنايع مادر 
اقشار  و  دانشجويان  و  زنان  به  نفت  شركت  المثل  فى 
با  هفت  و  پنجاه  قيام  پيوستند،  نمى  ناراضى  و  معترض 

شكست مواجه مى شد. 

 همكارى عملى فعالين چپ جنبش 
بدون هيچ اما و اگرى

و  ترين  افضل  چپ"  فعالين  مشترک  كار  و  "همگرائى 
مهمترين شرط پيشروى جنبش كارگرى است. حتمًا نبايد 
براى فعاليت با يكديگر ابتدا به تفاهم رسيد يا يك ايده 
را قبول كرد. چند گونگى افكار و نظرات متعدد نه  بغرنج 
و نه غير قابل حلند، مع الوصف همانطور در مقدمه آمده، 
كه  رفت  هائى  بحث  سراغ  شكيبائى  و  صبر  با  بايستى 
كمترى  تأمل  با  يا  نيستند  شده  حساب  اند،  نقص  داراى 

مطرح شده اند.
منطق حكم مى كند كه انتقاد هاى دلسوزانه را بجان خريد 
و ارج نهاد، زيرا منتقد نظر مثل صاحب نظر همان دغدغه 
بايد  مى كند.  دنبال  را  استراتژيك  هدف  همان  و  دارد  را 
پذيرفت خود اين پافشارى در ره يابى به هدف مشترک 
موجبات بروز چنين برخوردهائى را فراهم مى آورند. از اين 

زاويه به پيشنهادات اطرافيان نگريستن اصل اساسى در 
كنار هم بودن « بدون چشم پوشى از خطاها و در دست 
داشتن سالح نقد » را صد در صد ممكن مى سازد و از وارد 
آمدن ضربات جبران ناپذير بر پيكر جنبش سوسياليستى 
طبقه كارگر جلوگيرى مى كند. جاى تحير است با آنكه 
دهه هاست لزوم اين همگرائى  احساس گرديده، اما باز 
هم در پاره اى اوقات بعضى از رفقا جدائى را به صالح 

كارگران و جنبش ايشان مى پندارند. 
 هر كسى اندک آشنائى و شناختى از مصائب و مشكالت 
و  يافتگى  تشديد  به  ابدا  و  اصال  باشد،  داشته  كارگران 
افزوده گرديدن معضالت ديگر برسر راه جنبش كارگرى 
رضايت نمى دهد. قريب سى سال است ندارى و فالكت، 
بى  بيكارسازى،  و  اخراج  سركوب،  و  سياسى  خفقان 
تشكلى و پراكندگى و دهها معضل اينچنينى طبقه كارگر 
را در منگنه قرار داده اند و به ورطه تباهى كشانيده اند. 
واقعًا چگونه مى شود در ازاى جستجوى راهكارى به اميد 
برون رفت يا حداقل ترميم اين زخم ها انديشه جدا كردن 
مسير مبارزه را در ذهن داشت وقتى هيچ تمايز و فرقى 
در اهداف نهائى (انقالب كارگرى، بقدرت رسيدن طبقه 
دارى)  سرمايه  استثمارگرايانه  مناسبات  نابودى  و  كارگر 

نمى بينيم؟!   
يك  رفرميستى  يا  رويزيونيستى  گرايشات  با  مرزبندى 
اصل پايه اى و تعطيل ناپذير براى ما چپ هاى كارگرى 
است و تا انتها هم اين مصاف را ادامه مى دهيم منتهى 
رفتن به جنگ كسى كه بسان ما مى انديشد ليكن روش 
داشت  نخواهد  دربر  نفعى  ندارد  قبول  را  ما  كارى  متد  و 
و  دارى  سرمايه  اسالمى-  رژيم  كه  اى  دوره  در  آنهم 
تمامى جناح هاى بورژوازى همسفره با حكومت يا ناراضى 
از آن چه مستقًال و چه در اتحادهاى نا نوشته، و اعالم 
را  كارگران  راديكال  مبارزات  كردن  متوقف  نقشه  نشده 
مى كشند، و با اقسام ترفندها در صدد ممانعت از رويكرد 

توده هاى كارگر و زحمتكش به افق سوسياليستى اند.

جمعبندى
از  اى  صادقانه  و  دريغ  بى  زحمات  اخير  سنه  چهار  در   
دستگيرى،  از  واهمه  «بدون  كارگرى  پيشروان  جانب 
شكنجه، حبس و اعدام» انجام گرفته، و هرچه از دستشان 
برآمده در طبق اخالص نهاده اند. با اين همه، تا كنون 

پيش شرط حياتى حركت رو به پيش (ايجاد تشكل هاى 
احتمال  متأسفانه  و  نگرديده،  متحقق  طبقاتى)  و  مستقل 
بر  هم  راديكال  و  سوسياليستى  گرايش  فعالين  جدائى 
جنبش كارگرى سايه افكنده است. اين قضيه در حقيقت 
مايه نگرانى اكثريت قريب به اتفاق همسنگران آنان در 
جنبش هاى اجتماعى بويژه بخش چپ جنبش دانشجوئى 

و احزاب كمونيستى را ببار آورده است. 
نيست. اين  فكرى  هاى  جدل  براى  پايانى  واضح است   
مباحث هميشه مى توانند باشند و راهبردهاى عقالنى و 
مفيدترى از آن بحث ها بيرون آيند و جايگزين شيوه هاى 
اولين  برداشتن  دارد  موضوعيت  اينك  آنچه  شوند.  كهنه 
قدم ها در جوابگوئى به نيازهاى عاجل مقطع دشوار كنونى 
و  سازنده،  انتقادهاى  گرفتن  با  توأما  شود  مى  باشد.  مى 
حضور فعال درمجادالت انديشه اى، به همكارى تنگاتنگ 

با همديگر و كار روتين و نقشه مند مشغول گرديم.
 

از  نظر  «صرف  ما  مساعى  تشريك  اينكه  سخن  كوتاه 
اختالفات كنونى» همراه با نگاهى دقيق به ريزه كارى ها 
و  بندى  صف  در  تمركز  طبقاتى،  مبارزه  هاى  ظرافت  و 
آرايش نيروهاى بورژوائى، دنبال كردن فعاليت هاى آنان 
در ميان جنبش هاى اجتماعى و باالخره تعقيب منازعات 
داخلى جبهه سرمايه به يافتن خطوط مبارزاتى اصولى و 
منطبق با مصالح عاليه طبقه كارگر، كسب نتايج مطلوب 
در ميان مدت، و در نهايت به پاک شدن مسير پرسنگالخ 

پيشروى جنبش كارگرى ختم خواهد شد.
گرايش  درون  در  ديدگاه  آن  يا  اين  به  پرداختن  صرفًا 
سوسياليستى جنبش كارگرى و رها كردن تحركات جبهه 
دشمن، بجز پيچيده تر كردن مسائل و تضعيف جبهه كار 
و زحمت ثمره اى دربر ندارد. هر فردى خود را متعلق به 
گرايش سوسياليستى طبقه كارگر مى داند، فكر و ذكرش 
برچيدن  كارگرى،   انقالب  سپس  و  كارگران  سازمانيابى 
مالكيت خصوصى، لغو كارمزدى، محو طبقات و يا بطور 
سرمايه دارى را افق خود  چپاولگر  نابودى نظام  خالصه 
قرار داده، ناگزير از قبول كار مشترک و اختصاص دادن 

انرژى خود بر روى روندهاى سياسى جامعه است.
                       دهم فوريه 2007      
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كمپانى فنالندى نوكيا بزرگترين توليد كننده تلفن هاى 
مركز  كه  نمود  اعالم   2008 ژانويه   15 تاريخ  در  دستى 
خط  و  شده  تعطيل  آلمان  بوخوم  شهر  در  نوكيا  توليدى 
امر  اين  شد.  خواهد  داده  انتقال  رومانى  كشور  به  توليد 
كارگر   1000 دائمى،  كارگر   2300 بيكارى  مفهوم  به 
و  وابسته  كارگران  تعداد  همين  به  نزديك  و  قراردادى 

جانبى اين كمپانى مى باشد. 
شهر  كارگران  عمومى  انزجار  و  بهت  با  خبر  اين  اعالم 

بوخوم روبرو گرديد. 
جهانى  بازار  از  درصد   38/1 تصاحب  با  نوكيا  كمپانى 
مقام اول توليد تلفن همراه را بخود اختصاص داده است. 
مديران كمپانى اعالم كردند كه در سال 2008 ميالدى با 
رشدى معادل 10درصددر اروپا و 15 درصد در آسيا روبرو 
مزبور 7/3  كمپانى  ميالدى  سال 2007  در  بود.  خواهند 
ميليارد يورو سود خالص داشته و سهم مركز توليدى شهر 
بوخوم در اين سود معادل 15 درصد بوده است. يعنى هر 
يورو  هزار  معادل 90  بوخوم  شهر  در  كمپانى  اين  كارگر 

ارزش اضافى در سال گذشته توليد كرده است.
بازار  از  سوبسيد  يورو  ميليون   86 مبلغ  نوكيا  كمپانى 
مشترک اروپا و دولت آلمان جهت احداث مركز توليدى 

خود در شهر بوخوم دريافت كرده بود. 
در  صنعتى  پارک  يك  به  را  خود  توليد  خط  نوكيا  اكنون 
حاشيه شهر سلوج (Cluj)  در رومانى كه بازهم از جانب 
است  شده  سوبسيد  رومانى  دولت  و  اروپا  مشترک  بازار 

انتقال مى دهد. 
در اين پارک صنعتى تا فرودگاه ويژه حمل و نقل و بارانداز 
روزنامه  نوشته  طبق  است.  شده  احداث  آهن  راه  ويژه، 
 (Kölner Stadtanzeiger) انجيگر”  اشتات  “كلنر 
دستمزد  رومانى  منطقه  اين  در  صنعتى  كارگر  يك 
مى كند  دريافت  يورو   400 تا   300 معادل  ماهيانه ائى 
دستمزد  يورو   200 خود  استخدامى  كارگران  به  نوكيا  و 

ماهيانه پرداخت خواهد كرد. 
مزبور  كمپانى  چرا  كه  است  امر  اين  روشنگر  فوق  ارقام 
بوخوم  كارگران  حلقوم  از  كه  ائى  اضافه  ارزش  عليرغم 
آلمان بيرون كشيده، اكنون به رومانى انتقال داده مى شود 
تا در فرصت ديگرى بعد از مكيدن خون كارگران رومانى 

در جاى ديگرى مستقر شود. 
كمپانى  شدن  بسته  به  مربوط  خبر  انتشار  بعداز  روز  يك 
با  همبستگى  از  وسيعى  موج  آلمان،  مطبوعات  در  نوكيا 
كارگران نوكيا در سرتاسر آلمان به وجود آمد. در همين 
توليدى  واحدهاى  كارگران  از  نفر   500 از  بيش  روز 
از  نمايندگانى  و  فيليپس  زيمنس،  بوش،  كروپ،  اُپل، 
اتحاديه هاى كارگران فلزكار، شيمى، معدن، الكترونيك، 
برگزارى  به  اقدام  نوكيا  اصلى  درب  محل  در  خدمات 

ميتينگ اعتراضى نمودند. 
سخنرانان در  بعنوان يكى از  اپل  كارخانه  شوراى  رئيس 
در  ما  همكاران  : “چنانچه  كرد  اعالم  اعتراضى  ميتينگ 
نمايند  اعتراضى  آكسيون هاى  برگزارى  به  تصميم  نوكيا 
در  و  كشيده  كار  از  دست  اپل  در  ما  كه  باشند  مطمئن 

آكسيون آنها شركت خواهيم كرد.” 
شهر  در  روز  تمام  در  كه  شديدى  اعتراضى  جو  از  ناشى 

بوخوم و حتى در سرتاسر آلمان مشاهده مى شد، نخست 
وزير ايالت “نُرد راين وستفالن” از حزب دمكرات مسيحى 
– بوخوم از شهرهاى اين ايالت است - همراه با 2 تن از 
اعضاء كابينه اش در ميان كارگران حاضر شده و اعالم 
متقاعد  را  آنها  و  گرفته  تماس  نوكيا  مديران  با  كه  نمود 
توليد  مخارج  هم  بوخوم  در  توان  مى  كه  ساخت  خواهد 
را به حدى رساند كه نوكيا از تصميم خود منصرف شود. 
اين البته هيچ مفهومى جز افزايش شدت استثمار و فقر 
مطلق كارگران نوكيا در بوخوم نمى تواند به دنبال داشته 
باشد و آنهم در شرايطى كه حداقل دستمزد در آلمان در 
بسيارى از موسسات معادل 7/5 يورو در ساعت تصويب 

شده است. 
 اما تجارب سالهاى گذشته به روشنى نشان داده است كه 
تسليم شدن به فشار كارفرما جهت پائين آوردن دستمزد 
هيچگونه نتيجه ائى به بار نياورده و كارفرما هر زمانى كه 
منافعش ايجاد كرده لحظه ائى تعلل در انتقال توليد خود 

به جاهاى ديگر و بيكارسازى كارگران ننموده است. 
و  است  پنهان  نيز  ديگرى  هدف  پيشنهاد  اين  پشت  اما 

جانب  از  اعتراضى  آكسيون هاى  برگزارى  از  ممانعت  آن 
مى توانند  اعتراضات  اين  اينكه  بهانه  تحت  كارگران 
كه  است  حالى  در  اين  و  كنند.  وارد  لطمه  مذاكرات  به 
زانو  به  جهت  را  برنده  برگهاى  تمام  بوخوم  كارگران 
درآوردن كارفرما در اختيار دارند. چرا كه هنوز خط توليد 
در رومانى بكار نيفتاده است و لذا توليد روزانه نزديك به 
10 هزار دستگاه تلفن دستى در بوخوم بايد چند ماه ديگر 
ادامه پيدا كند. لذا اقدام به يك اعتصاب نامحدود بهترين 
پاسخى است كه كارگران مى توانند در لحظه كنونى به 

اين هجوم وحشيانه كارفرما بدهند. 
خبر،  اعالم  از  حاصل  شوک  ژانويه   17 پنجشنبه  روز  از 
جاى خود را به ابراز خشم و حركت به سمت فعاليت هاى 
اعتراضى داد. پنجشنبه شب شمارى از كارگران اقدام به 
ايجاد پست نگهبانى شبانه كرده و در روز جمعه 18 ژانويه 
يك كنفرانس مطبوعاتى در مركز شهر برگزار شد. در جريان 
اين كنفرانس مطبوعاتى نمايندگان احزاب بورژوائى آلمان 
گوى سبقت را در اجراى نمايش عوامفريبانه از يكديگر 
ربودند. آنان كه خود به مثابه كارگزاران سرمايه در دولت 
آلمان كمپانى نوكيا را سوبسيد كرده بودند، اكنون صحبت 
راه  يك  مثابه  به  آنرا  و  نموده  نوكيا  توليدات  بايكوت  از 
حل ارائه مى كردند. حتى رهبر حزب سوسيال دمكرات 

بسته  نقش  آن  بر  نوكيا  مارک  كه  را  خود  دستى  تلفن 
بود ، روى زمين پرتاب نموده و مردم را به اقدام مشابه 
فراخواند، كه گويا كمپانى هاى ديگرى توليد كننده تلفن 
همراه انسانى تر از نوكيا عمل مى كنند. بى فايده نخواهد 

بود اگر نظرى به كمپانى هاى رقيب بيفكنيم. 
داشتن  دست  در  با    Samsung سامسونگ  كمپانى 
14/5درصد از بازار جهانى مقام دوم را دارد. اين كمپانى 
بيكارسازى  به  اقدام  سال 2007  سوم  ماهه  سه  در  فقط 
2379 كارگر نمود در حاليكه توليد تلفن هاى خود را به 
مقدار 11درصد يعنى معادل 12/55 ميليارد يورو افزايش 

داده بود. 
كمپانى موتوروال Motorola  با 13/1 درصد سهميه 
سال  در  كمپانى  اين  دارد.  را  سوم  مقام  جهانى  بازار  در 
را  خود  كارگران  از  يعنى 11درصد  كارگر  گذشته 3000 
بيكار ساخت و در نظر دارد تا آخر سال 2008 ، چهار هزار 
كارگر ديگر را بيكار سازد و از اين طريق 600  ميليون 

دالر از مخارج خود بكاهد. 
سهم  با   Sony Ericcson اريكسون   سونى  كمپانى 
9 درصد از بازار جهانى مقام چهارم را داشته و از ادغام 2 
انحصار سوئدى اريكسون و ژاپنى سونى در سال 2001 
به وجود آمده است. در جريان اين ادغام بيش از 20 هزار 
نفر از كارگران اريكسون بيكار شدند و اين در حالى است 
كه  در سال گذشته درآمد شركت از 10/595 ميليارد به 
 500 كمپانى  همين  اما  يافت  افزايش  ميليارد   12/916

كارگر را بيكار ساخت.
در  دمكرات  سوسيال  حزب  رهبر  عوامفريبانه  پيشنهاد 
بايكوت توليدات نوكيا در واقع امر، اين است كه كارگران، 

انتخابى غير از بيكار شدن ندارند. 
حزب ماركسيست لنينيست آلمان _ ام، ال، پى، دى _ 
كارگران  متعدد،  فراخوان هاى  انتشار  با  ابتداء  همان  از 
كرد  اعالم  و  نمود  نامحدود  اعتصاب  يك  به  دعوت  را 
كارگران  اختيار  در  را  خود  امكانات  تمام  است  آماده  كه 
به  را  نوكيا  كارگران  توجه  فراخوان  دهد.  قرار  نوكيا 
در  بوخوم  شهر  در  اپل  كارگران  روزه  درخشان7  مبارزه 
سال 2004 ميالدى جلب نموده و خاطرنشان ساخت كه 
كارگران اپل تنها از طريق مبارزه مستقل خود توانستند 
كارفرما را به عقب نشينى وا داشته و محل اشتغال خود را 
حفظ نمايند. آنها فراخوان خود را در تمام شهر هاى آلمان 
در مقابل كارخانجات و موسسات توليدى پخش نموده و 

خواهان پشتيبانى آنان از كارگران نوكيا شدند. 
در  وسيعى  و  بزرگ  تظاهرات  ژانويه   22 شنبه  سه  روز 
شهر بوخوم برگزار شد. در اين تظاهرات بيش از 15 هزار 
نفر شركت كردند. شمارى از شركت كنندگان، كارگرانى 
بودند كه از ساير شهرهاى آلمان با طى صدها كيلومتر، 
شبانه و يا صبح زود خود را به شهر بوخوم رسانده بودند. 
شمال  از  واگن  فولكس  كارگران  از  مى توان  جمله  از 
كارگران  آلمان،  جنوب  از  بنز  مرسدس  كارگران  آلمان، 
مراكز توليدى بوش، زيمنس، فيليپس، كروپ و بسيارى 
از  مدارس  شاگردان  برد.  نام  كارگرى،  اتحاديه هاى  از 

تعطيل  را  درس  كالس هاى  نزديك  شهرهاى 
كرده و در تظاهرات شركت نموده بودند. روى 

   «نوكيا» دو سمت گيرى در مبارزات كارگرى
نصرت تيمورزاده

نوكيا در پى سود بيشتر



نيمه دوم  بهمن ماه 1386- نيمه دوم  فوريه 2008شماره 203 - صفحه 5جهان امروز
خود  با  آموزان  دانش  از  اى  عده  كه  باندورلى   
حمل مى كردند نوشته شده بود: «ما تنها جهت 
حفظ اشتغال پدران و مادرانمان در اينجا جمع 
نشده ايم، ما هم چنين براى آينده خود مبارزه مى كنيم». 
بود  اپل  كارگران  نفره  هزار   2 صف  همه  از  چشمگيرتر 
كه شيفت صبح خود را تعطيل كرده و در ساعت 10/30 
با  آنان  بودند.  رسانده  تظاهرات  محل  به  را  خود  دقيقه 
باندرول هاى خود از جمله : «كارگران اپل، همبستگى خود 
قدرتمندى  نمايش  كنند»  مى  اعالم  نوكيا  كارگران  با  را 
از همبستگى كارگرى را ابراز نمودند. در حاليكه رهبران 
ها،  اتحاديه  رفرميست  راست  رهبرى  و  بورژوائى  احزاب 
كارگران را دعوت به آرامش نموده و خواهان آن بودند كه 
مذاكرات جارى بين دولت آلمان،  اتحاديه هاى كارگرى و 
كارفرما را به خطر نياندازند در مقابل كارگران با استفاده از 
ميكروفن آزادى كه توسط حزب ماركسيست – لنينيست 
آلمان بر روى يك كاميون تعبيه شده بود، خواهان پيشبرد 
بودند.  خود  اشتغال  محل  حفظ  جهت  مبارزه  و  اعتصاب 
دفعات  آلمان به  لنينيست  ماركسيست –  حزب  اول  دبير 
گوناگون از طريق ميكروفون آزاد كارگران را به اعتصاب 
نامحدود فراخوانده و لزوم هوشيارى در مقابل ترفندهاى 

احزاب بورژوازى و كارفرما را ياد آور شد. 
اكنون بيش از پيش دو خط در مقابل هم قرار گرفته اند. 
آستان  در  دريوزگى  و  نشينى  عقب  آرامش،  حفظ  خط 

كارفرما و خط تهاجم كارگرى. 
مختلفى  نيروهاى  خطوط  اين  از  كدام  هر  پشت  در 
رهبرى  تمام  بورژوايى،  احزاب  تمام  گرفته اند،  سنگر 
بلندگوهاى  تمامى  و  كارگرى  اتحاديه هاى  رفرميست 
تبليغى بورژوازى، كارگران را دعوت به آرامش و سپردن 
سرنوشت شان به حسن نيت كارفرما و مذاكرات فى مابين 
مى نمايند.  كارفرما  و  كارگرى  اتحاديه هاى  دولت، 
روشن تر  بورژوازى  بلندگوهاى  و  نمايندگان  جسورترين 
اين  كه  مى دارند  اعالم  آشكارا  و  نموده  صحبت  بقيه  از 
جائى  كارفرما  كه  بوده  آزاد  بازار  اقتصاد  نظام  قانونمندى 
برود كه باصرفه تر مى تواند توليد كند و لذا سرنوشت توليد 

در شهر بوخوم تعيين شده و هياهو بيفايده است.
و اما در پشت خط تهاجم كارگرى، يعنى اعتصاب نامحدود 
در بوخوم و فعاليت جهت گسترش آن به مجموعه مراكز 
توليدى نوكيا فراتر از مرزهاى جغرافياى آلمان، كارگران 
چپ  اعضاى  توليدى،  مؤسسات  ساير  و  نوكيا  پيشروى 
ماركسيست-لنينيست  حزب  كارگرى،  اتحاديه هاى 
احزاب  و  پيشروان  فعالين،  از  گسترده اى  نيروى  و  آلمان 

ماركسيستى و انقالبى در سطح بين المللى قرار گرفته اند.
حزب كمونيست نوين رومانى (NCPR) در پيام همبستگى 
خود به كارگران نوكيا در بوخوم از جمله اعالم كرد: «... 

اهميت  از  نوكيا  مديران  عليه  بوخوم  در  كارگران  مبارزه 
فراوانى نه تنها براى كارگران آلمانى، بلكه كارگران ساير 
كشورها كه با سرنوشت مشابهى روبرو هستند، برخوردار 
است. كارگران در آلمان و در تمام جهان با دشمن مشتركى 
استثمار  بنيان  بر  كه  دارى  سرمايه  سيستم  همانا  كه 
در  كارگران  روبرويند...  است،  شده  سازماندهى  وحشيانه 
تمام كشورهاى جهان ديگر بيش از اين نمى خواهند طوق 
بندگى صاحبان سرمايه را به گردن خويش آويزان كنند و 
لذا روحيه تهاجم كارگرى در حال افزايش است ... جهت 
هم  وحدت،  به  امرى  هر   از  بيش  ما  مبارزه  در  پيروزى 
در چارچوب ملى و هم در مقياس جهانى نياز داريم...». 
آنها پيام خود را با شعار «كارگران آلمانى و رومانى متحد 
به  شويد»  متحد  ملت ها  و  كشورها  تمام  كارگران  شويد، 

پايان مى رسانند.
طنز تاريخ اين كه حزب رويزيونيستى آلمان DKP (برادر 
حزب توده) طى فراخوانى با اشاره به قانون اساسى آلمان 
و قانون اساسى ايالت نُرد راين وستفالن خواستار: «سلب 
مالكيت نوكيا از مركز توليدى بوخوم و دولتى كردن» آن 
دولت  با  مشاركت  در  آلمان  «دولت  كه  معنى  بدين  شد 
ايالتى و اتحاديه فلزكاران، طرح حفظ مركز توليدى بوخوم 
را ارائه دهند.» اين طرح « بايد مركز توليدى بوخوم را از 
كنترل  طريق  از  اجتماعى  مالكيت  به  خصوصى  مالكيت 
دمكراتيك كاركنان، اتحاديه كارگرى و نمايندگان مردم» 
جوهر  كه  نيست  مهم  رويزيونيست ها  براى  دهد.  انتقال 
و  سرمايه دارى  نظام  حفظ  آلمان  اساسى  قانون  مركزى 
مثابه  به  آلمان  دولت  و  بوده  خصوصى  مالكيت  تقدس 
در  هنوز  رويزيونيست ها  مى كند.  عمل  نظام  اين  كارگزار 
نشئه گذار مسالمت آميز از سرمايه دارى به سوسياليسم از 
طريق سيستم سرمايه دارى دولتى هستند، آن هم بعد از 
اينكه كوس رسوائى اين نوع گذار و اين نوع دولت در هر 
كوى و برزنى به صدا در آمده و زمين لرزه ناشى از سقوط 
نظام هاى سرمايه دارى دولتى در بلوک شرق و ورود آنان 
به اقتصاد بازار آزاد، اثرات خود را در سرتاسر پهنه گيتى به 
جاى گذارد. معلوم نيست رويزيونيست ها از كدام “مالكيت 
اجتماعى” و از كدام “كنترل دمكراتيك” آن هم در جامعه 
سرمايه دارى متروپل امپرياليستى آلمان صحبت مى كنند. 
و  كاركنان  دمكراتيك”  “كنترل  و  اجتماعى”  “مالكيت 
قدرت  مسئله  كه  است  ميسر  زمانى  تنها  مردم  توده هاى 
سياسى در جامعه حل شده باشد.  در جامعه اى كه قدرت 
سياسى در دست بورژوازى و كارگذاران آن است، سخن 
از مالكيت اجتماعى و كنترل دمكراتيك، خاک پاشيدن به 

چشم كارگران و توده هاى مردم است.
در تاريخ 11 فوريه شوراى كارخانه نوكيا در بوخوم عازم 
توليدى  مركز  حفظ  جهت  را  خود  طرح  تا  گرديد  فنالند 

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد!
سايت كو مه له

www.komalah.org www.cpiran.org

سايت حزب كمونيست ايران

www.komala.tv

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست الكتريكى 
دريافت داريد،آدرس خود را براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ 
آزاد است.

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

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

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  
تاِيپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يكبار منتشر مى شود

ha@cpiran.org
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شماره حساب جهان  امروز

جهان امروز

نوكيا به مديران آن ارائه دهد. بر مبناى طرح آنها چنانچه 
اين  در  نمايد،  گذارى  سرمايه  يورو  ميليون   15 كارفرما 
دو  را  توليد  سقف  كه  بود  خواهند  قادر  كارگران  صورت 
برابر نمايند. جواب كارفرما مبنى بر اين كه اين طرح در 
بر  پاكى  آب  نيست،  تحقق  قابل  نوكيا  كالن  استراتژى 

روى دستان اعضاى شوراى كارخانه ريخت. 
كارگران  از  تن  تعداد 500  مالقات،  اين  از  بعد  روز  يك 
نوكيا در يك اقدام سمبليك عكس هاى خود را به دروازه 
عكس ها  باالى  بر  چسبانيدند.  بوخوم  در  نوكيا  ورودى 
اشتغال،  محل  هر  نابودى  پس  كه: «در  بود  شده  نوشته 

سرنوشت يك انسان خوابيده است».
يا  است:  نمانده  بيشتر  راه  دو  كارگران  مقابل  در  اكنون 
تهاجم  خط  اينكه  يا  و  شوند  بازخريد  و  گرديده  تسليم 
كارگرى را در پيش گرفته و چرخ توليد را از كار بياندازند. 
راه اول پيوستن به ارتش ميليونى بيكاران است، راه دوم 
راه مبارزه جهت حفظ محل كار و تكرار تجربه درخشان 
مبارزات كارگران اپل در 2004 ، كارگران بوش – زيمنس 

در برلن  در 2007 و...
شكست  و  كرده  مبارزه  است  بهتر  كه  اين  باالخره  و 

بخوريم تا اينكه بدون مبارزه تسليم شويم.
سرنوشت مبارزه كارگران نوكيا در بوخوم را پيروزى يكى 

از اين دو خط تعيين خواهد كرد.
     

19 فوريه 2008    
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به استقبال صدمين سالگرد هشت مارس بشتابيم!
بهرام رحمانى

هشت  سالگرد  صدمين 
به  زن  جهانى  روز  مارس، 
زودى از راه مى رسد. هشت 
مهم  دستاورد  يك  مارس، 
سوسياليسم كارگرى در صد 
براى  زيادى  دستاوردهاى  كه  تاريخى  است.  پيش  سال 

زنان و امر برابرى بين زن و مرد به ارمغان اورده است.
در روز 8 مارس 1875، زنان كارگر نساجى شهر نيويورک، 
با خواست 10 ساعت كار دست به اعتراض و تظاهرات 
زدند كه اين حركت توسط  پليس شديدا سركوب گرديد. 
تشكيل  با  آمريكا  سوسياليست  حزب   ،1908 سال  در 
در  زنان  براى  راى  حق  خواهان  زنان»  ملى  «كميته 
انتخابات شد. در همان سال، كارگران زن بافنده با شعار 
ممنوعيت كار كودكان و كسب حق راى براى زنان دست 
به اعتراض و راهپيمايى زدند. در ادامه اين مبارات پيگير 
كارگران نساجى در سال 1909، روز 8 مارس به عنوان 
روز ملى زن در آمريكا اعالم شد. در سال 1910، كنگره 
بين الملل سوسياليست ها كه در شهر «كپنهاک» پايتخت 
دانمارک بر گزار گرديد، كالرا زتكين، اين زن كمونيست 
و از اعضاى برجسته و سرشناس حزب سوسيال دموكرات 
آلمان، 8 مارس را به پاس مبارزات خستگى ناپذير زنان 
به  زن  جهانى  روز  عنوان  به  نيويورک،  نساجى  كارگر 
نمايندگان  استقبال  با  پيشنهاد  اين  كرد.  پيشنهاد  كنگره 

كنگره روبرو شد و به تصويب كنگره رسيد.
از  برخى  در  سال 1911،  در  مارس   8 داشت  گرامى  در 
كشورها به ويژه در دانمارک، سوئد، آلمان، استراليا و...، 
راهپيمايى هاى با شكوهى برگزار شد كه زنان و مردان 
آزادى خواه به ويژه سوسياليست ها و كارگران در آن ها 
روز  داشت  گرامى  و  مبارزات  اين  داشتند.  فعال  شركت 
انقالب  با  و  يافت  گسترش  سال  به  سال  زن،  جهانى 
شكوهمند اكتبر 1917 روسيه، جهشى در امر جنبش زنان 
سال  در  مارس   8 سرانجام   آمد.  پديد  جهان  سراسر  در 
زن  روز  عنوان  به  متحد،  ملل  سازمان  سوى  از   ،1975
پذيرفته شد. بنابراين، هشت مارس، با پيگيرى و مبارزه 
بى وقفه جنبش كارگرى سوسياليستى به سيستم سرمايه 

دارى و دولت هاى حامى آن تحميل شده است.
اكنون از آن تاريخ حدود صد سال مى گذرد و مبارزه بر 
عليه ستم بر زنان و براى برقرارى برابرى بين زن و مرد 

در همه شئونات اجتماعى ادامه دارد. 

هشت مارس و كالرا زتكين
جنبش  سوسياليست  پيشگامان  از  يكى  زتكين،  كالرا 
برابرى زن و مرد در 150 سال  پيگير  كارگرى و مدافع 
پيش در روستايى نزديك اليپزيك آلمان، چشم به جهان 

گشود.
مكان  نقل  اليپزيك  شهر  به  سال 1872  كالرا،  خانواده 
كردند. وى در آن جا به عضويت حزب سوسيال دمكرات 

درآمد. 
جلسات  سمينار ها و  اليپزيك از سال 1876، در  او، در 

فاصله  در  كالرا  كرد.  مى  شركت  اشميت  آگوست 
تحصيالتش در جلسات انجمن اموزش كارگران اليپزيك 
شركت مى جست و به سخنان انقالبى روسى «اوسيپ 
زتكين» كه بعدها شريك زندگى اش شد گوش فرا مى 

داد.
در سال 1878، بيسمارک فعاليت سوسيال دمكرات هاى 
آلمان را غيرقانونى اعالم كرد و فعاليت سياسى اين حزب 
بيسمارک،  سوسياليستى  ضد  قانون  اثر  در  شد.  ممنوع 
حدود 1350 روزنامه و كتاب ممنوع گرديد و حدود 900 
نفر از اعضاى حزب سوسيال دمكرات دستگير و زندانى 
و يا تبعيد شدند. در چنين شرايطى، كالرا و همسرش نيز 
مجبور شدند راه تبعيد را در پيش بگيرند. آن ها در سال 
 1882 سال  در  جا  آن  در  و  رفتند  پاريس  به  به   ،1882
به  را  كوستيا  و  ماگزيم  هاى  نام  به  فرزند  دو   1885 و 
دنيا آوردند. منزل آن ها، محل مالقات انقالبيون مهاجر 

روسى بود. 
اواسط ژوئيه 1889 در پاريس، كنگره موسس بين الملل 
دوم برگزار گرديد كه كالرا در تدارک اين كنگره نقش 
و  منشى  تنها  كنگره  در  وى  داشت.  اى  كننده  تعيين 
مترجم نبود، بلكه در تاريخ 19 ژوئيه اولين و بزرگ ترين 
سخنرانى خويش درباره «مساله زن» را انجام داد. اين زن 
جوان، در برابر 400 نفر از رهبران احزاب سوسياليست و 
رهبران اتحاديه هاى كارگرى سرتاسر اروپا كه در ميان 
بودند  زن  كننده  شركت  نمايندگان  از  كمى  تعداد  ها  آن 
پشت بلندگو قرار گرفت تا در باره آزادى زنان سخنرانى 

كند.
خود  سخنرانى  در  كالرا، 
مرد  و  زن  برابرى  امر  به 
كه  نمود  تاكيد  و  پرداخت 
با  مردان  با  زنان  برابرى 
طبقاتى  دولت  برافكندن 
طبقاتى  مبارزه  طريق  از 
 ، او  گردد.  مى  تامين 
سوسياليستى  هاى  ايده  ترويج  كه  كرد  تاكيد  همچنين 
در بين زنان، ضرورى تر از  طرح عام ايده هاى آزادى 
را  بورژوا  زنان  با  همكارى  كالرا  بنابراين،  است.  زنان 
مردود دانست و تبعيض بر زنان را تبعيضات سرمايه دارى 
ناميد كه بايد از طريق انقالب اجتماعى سرمايه دارى را 

سرنگون كرد تا تبعيض و ستم بر زنان نيز رفع گردد.
با وجود تشويق سخنرانى كالرا، در عين حال كنگره در 
بخش هائى كار زنان را ممنوع اعالم كرد. براى بسيارى 
از سوسيال دمكرات ها زنانى كه از مزدى ناچيز برخوردار 
مى  حساب  به  كارگر  مردان  «رقيب؟»  عنوان  به  بودند 

آمدند. 
29 ژانويه 1889 همسر كالرا در سن 39 سالگى در اثر 
آلمان  به  خود  فرزند  دو  با  كالرا،  درگذشت.  اى  بيمارى 
گزيد. در آن جا با  اشتوتگارد اسكان  برگشت و در شهر 
ناشر سوسيال دمكرات «يوهان هاينريش ديتز» آشنا شد. 
جنبش  ارگان  تحريريه  مسئوليت   1892 سال  در  ديتز، 
زنان سوسياليست را به نام «برابرى» را به كالرا سپرد. 

اين ارگان تحت رهبرى كالرا، نشريه اى بود كه هر دو 
ماه يك بار با تيراژى در حدود 2000 منتشر مى شد به 
مشهورترين روزنامه زنان سوسياليست با تيراژى در حدود 
تا  از 1892  كالرا،  گرديد.  بالغ  سال 1914  در   125000
1917 سردبيرى نشريه «برابرى» را به عهده داشت. وى، 
دار  عهده  نيز  را  دمكرات  سوسيال  زنان  سازمان  رهبرى 

بود.
دمكرات  سوسيال  احزاب  رهبران  از  برخى  زمان  آن  در 
كالرا  نبودند،  زنان  كار  موافق  كارگرى  هاى  اتحاديه  و 
نظر آن ها را به نقد مى كشيد و بر اشتغال زنان و حقوق 
برابر آنان با مردان تاكيد مى كرد. از احزاب سوسياليست 
مى خواست كه به دفاع از اين حق زنان برخيزند. او، بر 
اين باور بود كه كار زنان ضرورى است، چرا كه استقالل 

اقتصادى زنان پيش شرط رفع ستم بر زنان است. 
از  نماينده   884 اشتوتگارد  در   1907 سال  آگوست  در 
سازمان هاى كارگرى اروپا، آسيا، آمريكا، استراليا و آفريقا 
دور هم جمع شدند و كنگره بين المللى سوسياليست ها 
را برگزار كردند. يك روز قبل از اين نشست 58 زن از 
15 كشور اولين كنفرانس بين المللى زنان سوسياليست را 
برگزار نمودند و در آن درباره بسيارى از مسائل از جمله 

درباره حق راى زنان با يكديگر تبادل نظر كردند. 
المللى  بين  كنفرانس  اولين  دهى  سازمان  و  اداره  كالرا، 
زنان با شركت نمايندگانى از 15 كشور را بر عهده داشت. 
هماهنگى  و  همكارى  كه  گرفت  تصميم  كنفرانس  اين 
دهد.  سامان  و  سر  را  جهان  سوسياليست  زنان  نيروهاى 
نشريه «برابرى» نيز به عنوان يك ارگان بين المللى در 
نظر گرفته شد. مسئوليت امور زنان در بين الملل دوم نيز 

به عهده كالرا زتكين گذاشته شد.
كالرا، بر اين باور بود كه «زنان كارگر مى بايست در اين 
باره آگاه باشند كه نمى توانند حق راى را با يك مبارزه 
ميان جنسيتى به دست آورند، بلكه تنها اين امر از طريق 
مبارزه طبقاتى تمامى كسانى كه استثمار مى شوند بدون 
نوامبر  انقالب  با  است.»  پذير  امكان  جنسيت  در  استثنا 
1918، زنان آلمان موفق شدند حق شهروندى خويش را 

در رابطه با حق راى به دست آورند.

حزب  نشريه  تحريريه  هيات  رئيس  عنوان  به  وى، 
سال  در  و  گرديد  انتخاب  د»  پ  «كا  آلمان  كمونيست 
كار  اساسى  محورهاى  لنين،  نظرات  به  توجه  با   1920

كمونيستى زنان را طرح ريزى كرد.  
زمانى كه «اس پ د» به عنوان فراكسيون مجلس رايش 
نمود  تائيد  را  پادشاهى  جنگى  هاى  وام   1914 اوت  در 
تعلق داشت كه به  انقالبى  اقليتى  در آن زمان كالرا به 
كارل  لوگزامبورگ،  رزا  سوسياليستى  انترناسيونال  برنامه 

ليبكنشت و فرانس مرينگ مومن وفادار مانده بود.
برن  در   1915 مارس  ماه  در  كالرا  هاى  تالش  با 
سوسياليست هاى بين الملل در يك كنفرانس ضد جنگ 

دور هم جمع گرديدند. 
سوسيال  حزب  رفرميستى  گرايش  با  كالرا، 
دمكرات آلمان شديدا اختالف داشت و بر عليه 
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آن مبارزه درون تشكيالتى مى كرد و سرانجام 
3 آگوست 1914، به دليل دفاع حزب سوسيال 
دمكرات آلمان با سياست هاى جنگ طلبى، از 
آن حزب كناره گرفت و مبارزه سياسى خود را در جناح 
و  روزالوكزامبورک  با  آلمان،  دمكراسى  سوسيال  انقالبى 

كارل ليبكنخت ادامه داد.
جدائى  د»  پ  اس  «او  حزب  جلسات  از  يكى  در  وى، 
نهائى خويش را از سوسيال دمكراسى اعالم نمود و گفت: 
«دقيقا 40 سال است كه من براى ايده هاى سوسياليستى 
مى جنگم و همان قدر هم سن من است... مى خواهم 
قرار  موضع  همين  در  باشم  موثر  توانم  مى  كه  زمانى  تا 
داشته باشم و مبارزه كنم. آن هم جائى كه زندگى است 
من  كند.  احاطه  مرا  شدن  حل  و  ضعف  كه  جائى  نه  و 
مرگ  ام  زنده  روح  و  انديشه  به  بگذارم  كه  خواهم  نمى 
سياسى دميده شود... تنها اين سو و آن سوئى وجود دارد: 

«كاپيتاليسم يا سوسياليسم.»
زتكين، در هيات رهبرى امور بين المللى حزب كمونيست 
رفقاى  كه  زمانى  ژانويه 1919،  پانزدهم  در  گرفت.  قرار 
تحمل  از  پس  لوكزامبورگ  رزا  و  ليبكنخت  همرزمش، 
شكنجه هاى شديد، به طرز فجيعى توسط ماموران دولت 
ياد  به  را  مشهورى  سوگنامه  كالرا،  باختند.  جان  آلمان، 

رفقاى جانباخته اش نوشت.
كمونيست  حزب  به  گرفت  تصميم  كالرا  ترتيب،  بدين 
پاول  همراه  به  آن  در  وى  كه  حزبى  شود.  ملحق  آلمان 
لوى در سال 1920 به عنوان اولين نمايندگان كمونيست 
كالرا  شدند.  انتخاب  آلمان)  (پارلمان  رايش  مجلس  در 
داد  را  شوروى  با  همبستگى  فراخوان  مجلس،  اين  در 
اين  در  او  كرد.  سفر  شوروى  به  خود  سال  همان  در  و 
گرفت.  قرار  شوروى  مردم  خودآگاهى  تاثير  تحت  سفر، 
مردمى كه با وجود سال ها جنگ و جنگ داخلى و تحريم 
هاى خارجى و گرسنگى آماده بودند سرنوشت خويش را 

مستقيما به دست خويش رقم بزنند. 
زمانى كه در سال 1921 بعد از شكست قيام كمونيستى 
ماه مارس، در مركز صنايع آلمان، كميته كمك هاى سرخ 
ايجاد  طبقاتى  قضائى  دستگاه  قربانيان  پشتيبانى  براى 

گرديد كالرا به كميته مركزى اين كميته پيوست. 
او تا سال 1924، در ارگان هاى مركزى  حزب كمونيست 
آلمان فعال بود و از 1927 تا 1929 عضو كميته مركزى 
حزب بود. در سال 1925 كالرا، به عنوان رئيس سازمان 
كمك هاى سرخ بين المللى كه در سرتاسر جهان شعبه 
وى  مسئوليت  اين  كنار  در  گرديد.  انتخاب  داشت  هائى 
همچنين ديگر مسئوليت هاى بين المللى را براى كمك 
به كارگران، زنان، اتحاديه هاى دوشيزگان و ... به عهده 

داشت. 
كالرا، در 20 يونى 1923 در گزارش خود به پلنوم كميته 
زمان  در  «پرولتاريا  نويسد:  مى  كمونيستى  انترناسيونال 
در  را  وحشتناک  و  خطرناک  بسيار  دشمن  يك  فاشيسم 
پيش روى خود دارد و فاشيسم قوى ترين و متمركز ترين 
حمله  كالسيك  بيان  فاشيسم  واقع  در  و  است  دشمن 
مقطع  و  لحظه  اين  در  جهان  بورژوازى  كلى  و  گسترده 
مى باشد... حاملين فاشيسم اقشار اجتماعى گسترده مى 
باشند و آنان حتى درون پرولتاريا هم نفوذ كرده اند. تنها 
گسترده  پهنه  بر  دارد  تالش  فاشيسم  بفهميم كه  اگر ما 
بگذارد  جاى  به  مخرب  و  برانگيز  شعله  تاثيرى  اجتماع 
پس خواهيم خواست كه با كسانى كه امنيت موجوديت 
قبلى خود و غالبا اعتقاد به نظم امروز را از دست داده اند 

مبارزه كنيم.»
كالرا، در بين سال هاى 1920 تا 1933، به عنوان نماينده 
مبارزه  آلمان  (پارلمان)،  ريچستاک  در  كمونيست  حزب 
سياسى خود را پيش برد. در تاريخ 30 اوت 1932 كالرا 
سخت بيمار و تقريبا نابينا شده بود به عنوان رئيس قديمى 
مجلس رايش را افتتاح كرد. مجلس پر از فاشيست هاى 
يونيفورم پوش بود كه 37،4 درصد مجلس را تشكيل داده 
خود  سخنرانى  در  كالرا  بودند.  فراكسيون  ترين  قوى  و 
شديدا به فاشيست حمله كرد. هم چنين از سوى حزب 
نازى به مرگ تهديد شده بود، اجالس پارلمان آلمان را 

افتتاح كرد.
او با وجود وضعيت جسمانى بحرانى، بيش از يك ساعت 
او،  كرد.  ايراد  را  خود  تاريخى  سخنرانى  ايستاده  حال  در 
ضمن اين كه فاشيزم را به عنوان «درنده خوترين شكل 
تاكيد  كرد،  محكوم  انحصارى»  دارى  سرمايه  حكومت 
مضاعف  رنج  نبايد  فاشيست  ضد  هاى  سازمان  كه  كرد 
ناديده  جنسيست  نابرابرى  از  ناشى  كه  را  زن  ها  مليون 
بگيرند. كالرا، در اين سخنرانى مشهور خود، آرزو كرد كه 

زنده باشد و آلمان سوسياليست را به چشم ببيند! 
كالرا، در سال 1932، طى يك سخنرانى، خواستار جبهه 
واحد كارگرى بر عليه فاشيسم گرديد. سرانجام با قدرت 
گيرى فاشيست ها در  سال 1933، بار ديگر اجبارا راهى 

تبعيد شد و به مسكو رفت.
سوسيال  اتحاد  گذارى  بنيان  در  كالرا   ،1917 سال 
حزب  از  مستقل  تشكيالتى  كه  آلمان  هاى  دمكرات 
سوسيال دمكرات بود شركت كرد. وى در سال 1919 كه 
حق انتخابات پارلمانى برابر مردان و زنان برقرار شد او، 
نمايندگى حزب كمونيست در پارلمان را به عهده گرفت 
و از بلندگوى مجلس در مبارزه با گرايشات راست استفاده 

كرد. 
در ميان اعضاى انترناسيونال كمونيستى، كالرا همواره به 

عنوان پيشتاز مبارزه براى آزادى زنان باقى ماند. 
كالرا زتكين در تاريخ 20 ژوئن 1933، در آرشانگلوسكوج 
انسان   400000 گذشت.  در  سالگى   76 سن  در  مسكو، 
او  ياد  گفتند.  وداع  وى  با  مسكو  هاى  اتحاديه  خانه  در 
تاريخ  در  زنان  عرصه  فعال  و  كمونيست  يك  عنوان  به 
همواره زنده و گرامى است. دولت آلمان شرقى سابق به 

ياد كالرا، بارها تمبرهايى را منتشر كرد.

رابطه سياسى نزديك و دوستانه 
لنين و كالرا

در سال 1907، كالرا در جريان كنگره سوسياليست ها با 
سوسيال دمكرات هاى روسيه و به ويژه لنين از نزديك 
آشنا گرديد كه اين آشنايى به دوستى نزديك و عميقى 

منجر شد كه تا آخر عمرشان اين دوستى ادامه يافت. 
لنين، از پيشنهادها و نظريات كالرا در مورد رهايى زنان، 
مسئله  و  درباره «لنين  زتكين،  كالرا  بود.  كرده  استقبال 

زنان»، نوشته است:
به  من  با  را  زنان  حقوق  به  مربوط  مسايل  بارها  «لنين 
بحث گذاشت. بديهى است كه وى اهميت زيادى براى 
جزء  يك  او  نظر  در  كه  جنبشى  بود.  قايل  زنان  جنبش 
توانست  مى  شرايطى  در  و  بود  توده اى  جنبش  حياتى 
گفتن  به  الزم  كند.  عمل  قاطع  جنبش  اين  پيروزى  در 
مثابه  به  را  زنان  كامل  اجتماعى  برابرى  لنين  كه  نيست 
يك مساله  اساسى مى ديد. مساله اى كه هيچ كمونيستى 

نمى   توانست آن  را ناديده بگيرد.

پاييز  در  مورد را  اين  در  خود  طوالنى  گفتگوى  اولين  ما 
1920 در كرملين انجام داديم. لنين پشت ميزى پوشيده 
از كتاب و كاغذ نشسته بود كه به ميز كار و مطالعه وى 

اشاره داشت.
پس از خوش آمدگويى به من گفت: ما بايد يك جنبش 
بين  المللى به تمام معنا قدرتمند زنان را بر مبناى تئورى 
بدون  كه  است  بديهى  داريم.  پا  بر  روشن  بنيادى  هاى 
تئورى ماركسيسم نمى توانيم عمل مناسبى در اين باره 
داشته باشيم. ما كمونيست ها به شفافيت مقوالت پايه  اى 
نياز داريم. ما بايد خط قاطعى ميان خود و احزاب ديگر 
بكشيم. كنگره  دوم بين الملل ما متاسفانه به انتظارات در 
مورد مباحث مربوط به زنان پاسخ نداد. مساله را مطرح 
كرد اما به موضع گيرى مشخصى نرسيد. كميته  اى هنوز 
و  تزها  ها،  قطعنامه  است  قرار  و  است  امر  اين  مسئول 
دستور العمل هايى طرح ريزى كند. اما تا اين جا پيشرفت 
كمك  امر  اين  برد  به  پيش  بايد  شما  است.  كرده  كمى 

كنيد ...
لنين با اعتقاد و سر زندگى عميقى صحبت مى كرد. مى 
نشات  قلبش  از  كلمه  اى  هر  كه  كنم  احساس  توانستم 
تشديد  را  احساسم  اين  نيز  صورتش  حالت  گيرد.  مى 

مى كرد...» (از متن «لنين و مساله زنان»)
***

در اين صد سال مبارزه جنبش سوسياليستى برابرى زن 
و مرد توانسته است در دنياى غرب، برخى از خواست ها 
به  را  خويش  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  مطالبات  و 
كند.  تحميل  سرمايه  حامى  هاى  دولت  و  دارى  سرمايه 
متوسط  هنوز  صنعتى  پيشرفته  كشورهاى  در  هم  باز  اما 
دستمزد زنان در ازاى كار برابر كم تر از دستمزد مردان 
به  سياست،  در  زنان  نقش  همچنين  است.  همكارشان 
به  خانگى  كار  هنوز  است.  محدود  فعال  زنان  از  اقليتى 
عهده زنان است. خشونت عليه زنان خاتمه نيافته است. 
بنابراين، سرمايه دارى نمى خواهد زن و مرد در عرصه 
هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى از حق و حقوق يكسان 
و برابرى برخوردار باشند. زيرا عموما اين برابرى به نفع 

سيستم سرمايه نيست.
ها  ميليون  مارس،  هشت  سالگرد  صدمين  آستانه  در 
تبعيض،  شوند.  مى  گرفته  كار  به  برده  همانند  زن 
تحقير، خشونت و فقر و فالكت بيش ترى متوجه زنان 
ارتجاعى  گرايش  همواره  دارى  سرمايه  سيستم  است. 
خرافى  گرايشات  هنوز  كند.  مى  توليد  باز  را  مردساالرى 
ملى و مذهبى، اين گرايشات عقب مانده بورژوازى زندگى 
را بر زنان سخت و دشوار كرده است. در اثر اين نابرابرى 
و فشارها خودكشى در ميان زنان باالتر از مردان است. در 
بيكارسازى ها نخست زنان مزدبگير بيكار مى شوند. در 
جنگ ها، زنان مورد تجاوز جنگ طلبان قرار مى گيرند. 
هر ساله صدها هزار زن باردار در كشورهاى عقب نگاه 
دليل  به  زايمان  هنگام  توسعه،  حال  در  و  شده  داشته 
مى  دست  از  را  خود  جان  بهداشتى  و  پزشكى  كمبودها 

دهند و هم چنين نوزادشان را.
مشترک  پيگير  مبارزه  اثر  در  غربى  كشورهاى  در  اگر 
دولت  به  زنان  مطالبات  از  بخشى  مرد،  و  زن  كارگران 
آفريقا  چون  هم  هايى  قاره  در  اما  است  شده  تحميل  ها 
و آسيا، زنان زير فشار كار خانگى، نردساالرى و فقر كه 
شده  خم  كمرشان  هستند  دارى  سرمايه  سيستم  زاييده 

دچار  جوانى،  دوران  در  آن،  از  بسيارى  است. 
كه  كشورهايى  در  شوند.  مى  زودرس  پيرى 
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قوانين ارتجاعى اسالمى حاكم است زنان حتى 
به عنوان يك انسان كامل به رسميت شناخته 
آفريده شده  نمى شوند. «زن از دنده چپ آدم 
است؟» بنابراين، بايد زير سلطه و كنترل شديد مرد قرار 
كتاب  مسلمانان  نزد  در  كه  قرآن  و  اسالم  قوانين  گيرد. 
هولناک  زنان  مورد  در  گرفته،  نام  آسمانى؟»  «مقدس 
است. براساس آيه هاى قرآن، زنانى كه قواعد اسالمى را 
رعايت نكنند و در مقابل شوهر خود نافرمانى نشان دهد 
ابدى  عذاب  در  و  رفته  «جهنم؟»  به  يعنى  دنيا،  آن  در 
خواهند بود؟! در قوانين اسالمى، حتى كشتن زن توسط 

مرد به داليل «ناموسى» مجاز شناخته مى شود.
و  معضالت  با  زنان  ايران،  چون  هم  كشورهايى  در 
مشكالت بسيارى دست به گريبان هستند. در اين كشور، 
حكومتى قرون وسطايى حاكم است كه هيچ گونه آزادى 
و برابرى را به رسميت نمى شناسد و در اين ميان زنان 
روبرو  اسالمى  حكومت  سيستماتيك  سركوب  با  تنها  نه 
هستند، بلكه در اثر قوانين اسالمى آن، مردساالرى نيز 
رشد عجيب و غريبى پيدا كرده و ستم كشى و فرودستى 
رسيده  تحملى  غيرقابل  مرز  به  خانواده  و  جامعه  در  زن 

است
حكومت اسالمى ايران، يكى از جانى ترين حكومت هاى 
جهان است كه نيمى از شهروندان جامعه هفتاد ميليونى 
ايران را از حقوق انسانى و اجتماعى و سياسى خود محروم 
كرده است. اين حكومت جانى، حتى در ابتدايى ترين و 
و  رنگ  انتخاب  در  جمله  از  زنان  مسئله  ترين  خصوصى 
مدل لباس آن ها نيز دخالت مى كند. زن مجبور است در 
هر شرايطى، حجاب اسالمى اجبارى را در گرما و سرما، 
در محيط كار و خيابان و منزل رعايت كند. در حكومت 
اسالمى، هيچ دختر و زنى احساس امنيت نمى كند. در 
هستند  حاكم  «خدا»،  بالمنازع  نمايندگان  كه  كشورى 
دردمند  و  ديده  ستم  زنان  كه  ندارد  وجود  مرجعى  هيچ 
زنى  اگر  حتى  كنند.  مراجعه  جا  آن  به  دادخواهى  براى 
مراجعه  صورت  در  گيرد  قرار  تجاوز  مورد  كشور،  اين  در 
سنگسار  به  كه  دارد  احتمال  هاى «قانونى؟»،  ارگان  به 
محكوم گردد. از اين رو، بسيارى از زنانى كه مورد تجاوز 
قرار مى گيرند اجبارا سكوت اختيار مى كنند و به انواع 
مبتال  مقاربتى  و  جسمى  و  روحى  هاى  بيمارى  اقسام  و 
زنان  و  دختران  وحشت  و  ترس  ترين  بيش  مى گردند. 

ايران، از ارگان هاى سركوب حكومت اسالمى است. 
آمارهاى  ايران  در  ناموسى  هاى  قتل  ميزان  مورد  در 
و  درصد  بيست  مسئوالن  برخى  شود.  مى  ارائه  متفاوتى 
برخى ديگر سى درصد قتل هايى را كه در كشور انجام 
مى گيرد در زمره قتل هاى ناموسى تخمين زده اند. بر 
اساس بررسى «انجمن جامعه شناسان ايران»، در فاصله 
قتل  هزار  هفت  از  بيش  ايران،  در  تا 80  هاى 76  سال 
بوده  ناموسى  هاى  قتل  آن  مورد   400 كه  گرفته  انجام 
فقط  آمارها  اين  گويند  مى  حقوقدانان  و  كارشناسان  اند. 
ايران  در  كه  است  ناموسى  هاى  قتل  از  بخشى  نماينگر 

انجام مى گيرد.
ماده 620  قانون مجازات اسالمى، در گسترش قتل هاى 
هرگاه  ماده 620،  است. «برابر  بوده  موثر  بسيار  ناموسى 
اجنبى  مرد  يك  با  رختخواب  يك  در  را  خود  زن  مردى 
ببيند و او را بكشد از مجازات قتل برى است.» قاتالن با 
اتكاء به همين قانون آدمكشى، همواره دليل جنايت خود 

را «ناموسى» معرفى مى كنند.
در افكار پوسيده اسالمى، مردساالر و سنتى، زن ناموس و 

مايملك مرد است. اگر زنى در دفاع از جسم خود مرتكب 
جنايتى شد محاكمه مى شود. درحالى كه اگر مرد زنش 
را به عنوان دفاع و حفظ شرف و ناموس پرستى به قتل 

برساند قانون شوهر را محق مى داند.
عوامل بسيارى در بروز خشونت دخيل است فقر، تبعيض، 
هاى  فشار  سنت،  و  فرهنگ  اقتصادى،  هاى  محروميت 
اجتماعى، نداشتن قدرت و اختيار، ديدن تصويرهاى خشن 
و سركوبگرانه و عدم پشتوانه هاى قانونى و حمايتى كافى 
از زن و نگاه تبعيض آميز به جنس زن و مهم ترين از 
همه حكومت اسالمى و قوانين آن باعث تداوم خشونت 

در ايران است.
و  زنان  ايران،  در  زنان  سيتماتيك  سركوب  وجود  با  اما 
مردان آزادى خواه و سوسياليست و برابرى طلب مرعوب 

آورده  وجود  به  حكومت  كه  وحشتى  و  رعب  فضاى  اين 
است نشده اند و هم چنان به مبارزه خود ادامه مى دهند. 
واقعيت  يك  ايران  در  كارگرى  سوسياليستى  گرايش 
انكارناپذير و يك جنبش زنده و بالنده است كه تاثير آن را 
در جنبش هاى غيركارگرى هم چون جنبش دانشجويى 
نيز به طور آشكار و علنى مشاهده مى كنيم. امروز مبارزه 
بر عليه حكومت اسالمى و قوانين ارتجاعى و ضد زن آن، 
پرورش،  و  آموزش  و  دولت  از  دين  جدايى  براى  تالش 
ايران  است.  ايران  جامعه  اكثريت  روزمره  مشغله  و  امر 
كشورى است كه نزديك به 70 درصد آن را نيروى جوان 
و  برابرى  و  آزادى  تشنه  كه  نيرويى  دهد.  مى  تشكيل 
آبستن  ايران  جامعه  رو،  اين  از  است.  اجتماعى  عدالت 

حوادث گوناگون است.
در صدمين سالگرد هشت مارس، آمارهاى تكان دهنده اى 
در رابطه با سركوب و ستم بر زنان منتشر مى شود. آمار 
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، تخمين زده است كه 
هر ساله 5000 زن در سراسر جهان توسط خانواده هاى 
خود به داليل ناموسى به قتل مى رسند. از هر 5 زن يك 
زن در زندگى خود مورد تجاوز و يا در معرض تهديد به 
در  زن  سه  از  زن  يك  كم  دست  گيرد.  مى  قرار  تجاوز 
سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسى يا 
به گونه اى در طول زندگى خود مورد آزار و اذيت جسمى 
قرار گرفته است. براساس پيام «بان كى مون» دبيركل 
سازمان ملل متحد به مناسبت «روز جهانى جمعيت» 11 
نيم  از  بيش  «امروزه   :1386 تير   20  -  2007 جوالى 
ميليون زن هر ساله طى باردارى و در هنگام وضع حمل 
جان مى سپارند كه 99 درصد آنان در كشورهاى در حال 
توسعه هستند. تعداد بيش ترى دچار دشوارى هاى جدى 
ترى مى شوند كه مى تواند اثر شديدتر بر كيفيت زنان 
رنج  اين  تمامى  تقريبا  باشد.  داشته  آنان  هاى  خانواده  و 

ها و مرگ و ميرها قابل پيشگيرى هستند. يا دوگالس 
كنفرانس  در  بريتانيا،  المللى  بين  توسعه  وزير  آلكساندر، 
جهانى مرگ و مير زنان هنگام باردارى (18 اكتبر 2007 
ميليون  دو  هر  براى  است: «...  گفته  مهر 1386)   26 -
دالرى كه براى مبارزه با مرگ و مير ناشى از زايمان و 
باردارى  هزار   270 از  توان  مى  شود،  مى  خرج  باردارى 
ناخواسته و 300 هزار سقط جنين جلوگيرى كرد و جان 

160 مادر و 22 هزار نوزاد را نجات داد.»
بودجه  از  كوچكى  رقم  ها  دولت  اگر  ترتيب،  بدين 
بهداشت  به  و  بكاهند  خود  گرى  نظامى  و  ميليتاريستى 
دهند  اختصاص  زنان  ويژه  به  جهانى  جامعه  سالمتى  و 
از مرگ و مير حتمى صدها هزار مادر و نوزاد جلوگيرى 

خواهد شد.
در هشت مارس، روز جهانى زن، قدرتمندتر 
از سال هاى گذشته، زنان و مردان آزادى 
خواه و برابرى طلب و سوسياليست دوش 
به دوش هم، صداى اعتراض خود بر عليه 
رساتر  زنان  بر  نابرابرى  و  تبعيض  و  ستم 
كرده و فرياد خواهند زد: بدون آزادى زن، 
برقرار  واقعى  آزادى  اى  جامعه  هيچ  در 
نخواهد شد! زنان و مردان سوسياليست و 
برابرى طلب در تجمعات و راهپيمايى هاى 
هشت مارس، تاكيد خواهند كرد كه بدون 
استراتژى سوسياليستى و مبارزه پيگير بر 
عليه سرمايه دارى و حكومت هاى حامى 

سرمايه، ستم بر زنان محو نخواهد شد. 
هر  و  دارند  فعاليت  مختلفى  گرايشات  زنان،  جنبش  در 
كدام از اين گرايشات با باورها و جهان بينى خود به امر 
زنان و مبارزه آن ها مى نگرند. اساسا مبارزه فمينيستى 
نيز محدود و مبارزه اى است كه دست به عمق مناسبات 
سرمايه دارى، يعنى اين ريشه ستم و تبعيض و استثمار 
و  اهداف  با  زنان  عرصه  در  مبارزه  بنابراين،  برد.  نمى 
استراتژى سوسياليستى امر مهم مبارزه طبقاتى است. تنها 
با استراتژى سوسياليستى مى توان جامعه اى آزاد و برابر 
و انسانى و جامعه اى عارى از هرگونه تبعيض و ستم و 
استثمار ساخت. و به معناى واقعى در كليه عرصه هاى 
اقتصادى، سياسى و اجتماعى رابطه برابرى بين زن و مرد 

برقرار كرد. 
در هشت مارس امسال، به مناسبت صدمين 
سوسياليسم  پرچم  مارس،  هشت  سالگرد 
درآوريم و ياد  را هر چه بيش تر به اهتراز 
پيگير  كمونيست  اين  زتكين،  كالرا  عزيز 
هشت  بنيان گذار  و  جهان  در  زنان  رهايى 

مارس را با ادامه راه او گرامى بداريم!
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استكهلم
روز شنبه 16 فوريه 2008 برابر با 27 بهمن ماه 1386  
مراسم با شكوهى در ميان استقبال گرم و پر شور صدها 
نفر از دوستداران جنبش انقالبى مردم كردستان، فعالين 
سياسى و نمايندگان احزاب و جريانات سياسى و همچنين 
دوستان و اعضاى كومه له و حزب كمونيست ايران  در 

استكهلم برگزار گرديد.
رهبران  تصاوير  و  انقالبى  شعارهاى  با  مراسم  سالن 
كريمى  حسين  محمد  جانباخته  پوستر  و  جهان  كارگرى 
هاى از  گوشه  اساليد از  فيلم و  پخش  آراسته شده بود. 
تاريخ مبارزاتى كومه له و جنبش انقالبى كردستان جلوه 
خاصى را به سالن داده بود. نمايشگاه عكس تعدادى از 
رفقاى جانباخته صفوف كو مه له و حزب كمونيست ايران، 

در جوار سالن مراسم داير شده بود.
برنامه هاى مراسم روز كومه له در استكهلم در دو بخش 
اعالم  از  بعد  مراسم  گرديد.  برگزار  هنرى  و  سياسى 
فهرست برنامه ها از جانب مجريان برنامه گالويژ حسينى 
همبستگى  سرود  انترناسيونال،  سرود  با  تركيه  سهيال  و 
كارگران جهان و اعالم يك دقيقه سكوت به پاس گرامى 
داشت ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم آغاز شد. 
سپس كالى آتشى با اجراى سرود “به رزه گيان بازيتان” 
سكوت مراسم را شكست. در ادامه تراكت تبليغى و شعر 

قرائت شد.
سخنران  مراسم روز كومه له در استكهلم  ابراهيم عليزاده، 
دبير اول كومه له پس از خوش آمدگويى به حضار، اداى 
احترام نسبت به كليه جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم 
و در ميان آنها جانباختگان كومه له، اداى احترام نسبت 
به خانواده هايشان و اعالم تعهد در وفادارى به راه و به 
آرمان هايشان، در سه محور اصلى مواضع و سياست هاى 
كميته مركزى كومه له را تشريح نمود كه در زير چكيده و 

بخش هايى از آن را مالحظه مى كنبد.

1 - در مورد اوضاع سياسى ايران 
در اين رابطه  ابراهيم عليزاده بر دو نكته زير تاكيد نمود:

الف): كشمكش بين ايران و آمريكا از هردو سو اهداف 
شناخته شده اى را تعقيب مي كند كه در اينجا هدف ارائه 
يك بحث جامع در مورد كليه وجوه آن نيست. بلكه بحث 
بطور مشخص بر سر فضا سازى هايى است كه از طريق 
صورت  معينى  اهداف  با  جنگى  تبليغات  به  زدن  دامن 
مي گيرد. اگر در گذشته و در مقطع جنگ 8 ساله ايران 
و عراق، نفس جنگ وسيله اى براى  تشديد سركوبها و 
اين  در  بود،  ايران  در  اسالمى  جمهورى  موقعيت  تثبيت 
دوره تبليغات جنگى و ايجاد فضاى تنش آلود در رابطه 
با آمريكا و انعكاس آن در ايران در خدمت  همين هدف 
قرار دارد. هم جمهورى اسالمى و هم دولتهاى غربى و 
موقعيت  اين  از  نوعي  به  كدام  هر  آمريكا  آنها  راس  در 

بهره مند مي شوند. 
در  را  جامعه  آن  از  ناشى  فضاى  در  اسالمى  جمهورى 
را  خود  مخالفين  دارد،  مى  نگه  انتظار  و  نگرانى  حالت 

سركوب مي كند و وحدت صفوف خود را تقويت مي كند. 
و دولت آمريكا هم تحت لواى آن قدرت نظامى خود را 
براى كسب هژمونى در جهان به رخ رقباى جهانى مي 
موشكى در  سيستم  فروشد،  اسلحه مى  منطقه  كشد، در 
مورد  در  ما  نظرى  بينى  پيش  و....  مى كند  مستقر  اروپا 
امكان يا عدم امكان وقوع  عملى جنگ در آينده هر چه 
عليه  بر  عمال   هم  جا  همين  تا  و  امروز  كه  آنچه  باشد، 
بحران  مي گيرد،  قرار  بردارى   بهره  مورد  مردم  مبارزه 
و  المللى  بين  مناسبات  در  تشنج  ايجاد  و  عمدى  آفرينى 
حزب  و  له  كومه  است.  جنگ  مورد  در  پراكنى  وحشت 
كمونيست ايران به سهم خود خواهند كوشيد كه با ترويج 
واقع بينى در اين زمينه مانورهاى رياكارانه رژيم جمهورى 
اسالمى را كه در يك هماهنگى عملى با تبليغات طرف 
مقابل صورت مي گيرد، خنثى نمايد و استراتژى خود را 

در مبارزه با اين رژيم قاطعانه دنبال كند.
ب) : اما مبارزه با جمهورى اسالمى برای ما يك حركت 
هدفمند است. براى مردم كارگر و زحمتكش، براى مردم 
ستمديده و آزاديخواه در ايران، مبارزه بر عليه اين رژيم 
پيش  حياتى  بسيار  مسئله  اين  به  توجه  بدون  تواند  نمى 
برود كه در جريان تالش براى سرنگونى آن چه بديلى 
تضمينى  چه  گرفت.  خواهد  شكل  آن  جايگزيني  براى 
وجود خواهد داشت كه مردم ايران چون دوره گذشته از 
چاله اى به چاله اى ديگر نيفتند؟ از اينرو بايستى سراغ 
طور  به  كه  گرفت  را  اجتماعي  حركتهاى  و  جنبشها  آن 
پيشرو  و  خواهانه  ترقى  خود  واقعى  محتواى  در  و  عينى 
هستند و نهايتا تحول بخش خواهند بود. جنبش كارگران 
تامين  براى  آنها  حامى  دولت  و  داران  سرمايه  عليه  بر 
رفع  و  برابرى  براى  زنان  جنبش  يا  و  خود  اوليه  حقوق 
تبعيض در محتواى عينى خود، انسانى و عدالت خواهانه 
هستند و اتكاى به آنها مى تواند از هم اكنون به جامعه 
اين  آگاهانه  تكامل  نتيجه  در  كه  بدهد  را  تضمين  اين 
سرنگون  ارتجاع   جايگزين  ديگرى  ارتجاع  ها  عرصه 
خاطراهداف  به  فقط  نه  جنبش ها  اين  شد.  نخواهد  شده 
نهايى خود، بلكه در عين حال به خاطر بهبود بخشيدن 
به شرايط زندگى همين امروز هم، ماهيتا پيشرو هستند. 
سطح  همين  بحث در  هم باز  كردستان  جنبش  مورد  در 
مطرح است. تفاوت امروز جامعه كردستان با بقيه مناطق 
در ايران كه در آنجاها هم ستم و تبعيض ملى اعمال مى 
شود در اين واقعيت است كه در جامعه كردستان حركت 

راديكال و سوسياليست مقبوليت اجتماعى پيدا كرده است 
وگرنه كم نيستند جنبشهاى ملى كه به نردبان به قدرت 
تبديل شده اند و  نيروهاى واپسگرا و ضد مردم  رسيدن 
يا اين ظرفيت را دارند كه تبديل بشوند. بنابراين ضمانت 
به  اتكا  در  آتى  ايران  در  اجتماعى  بخش  تحول  و  تغيير 
اين جنبشهاى ماهيتا پيشرو مى باشد و نه در پيمودن هر 
مسيری بسوى سرنگونى. آلترناتيو رهايى بخش در ادامه 
جنبش  آنها  راس  در  و  جنبشها  اين  قدم  به  قدم  تكامل 

كارگرى سرانجام شكل خواهد گرفت.

2 - مسئله كرد به مثابه يك مسئله منطقه اى
واقعيت  يك  كه  است  ضرورى  ابتدا  بحث  اين  مورد  در 
كرد  مردم  چه  اگر  كه:  است  اين  آن  و  نمائيم  آورى  ياد 
در چهارچوب كشورهايى كه در آن زندگى مى كنند در 
شرايط سياسى و اجتماعى متفاوتى قرار دارند و مسيرى 
را كه براى رهايى از ستم ملى مى پيمايند الزاما يكسان 
نخواهد بود، اما مبارزه اين مردم براى رهايى از ستم ملى 
در بخشهاى مختلف در دنياى واقعى به همديگر ارتباط 
واقعى،  تفاوتهاى  عليرغم  رو  اين  از  دارد.  و  داشته  عينى 
دارد  وجود  هم  مشتركى  و  عمومي  استراتژيك  خطوط 
بر  ارتجاعى  نيروهاى  شدن  غالب  از  جلوگيرى  براى  كه 
مقدرات مردم كرد، براى جلوگيرى از غالب شدن فضاى 
ياس و نااميدى ناشى از هژمونى احزاب سنتى و گسترش 
احساس تلخ به هدر رفتن زحمات و مصائبى كه مردم كرد 

متحمل شده اند، الزم است مورد تاكيد قرار بگيرند.
1- آرمان رهايى از ستم ملى در عين حال بايستى به يك 
متكى  كردستان  جامعه  درون  در  اجتماعى  پيشرو  برنامه 
خواست  و  سرنوشت  تعيين  حق  تامين  خواست  باشد. 
ايى  عادالنه  و  اوليه  حق  چه  اگر  مستقل  دولت  تشكيل 
است، اما امروز و بويژه با سرخوردگيهاى ناشى از سلطه 
كردستان،  در  ملى  جنبشهاى  بر  سنتى  رهبران  و  احزاب 
خود  حول  را  جامعه  مردم  اكثريت  تواند  نمى  تنهايى  به 
در  و  كند  متشكل  و  بسيج  هم  حق  همين  تامين  براى 
پيروزى  به  هم  زمينه  همين  در  را  كرد  مردم   نتيجه 
يك   به  ملى  ستم  از  رهايى  آرمان  شدن  مربوط  برساند. 
برنامه پيشرو اجتماعى كه متضمن بهبود شرايط زندگى 
اقتصادى مردم كارگر و زحمتكش كردستان باشد، زنان 
اجتماعى   نابرابريهاى  قيد  از  قطعى  رهايى  مسير  در  را 
سياسى  و اقتصادى قرار دهد، آزاديهاى بدون قيد و شرط 
سياسى را در جامعه برقرار كند، محيط زيست سالم ترى 
را ايجاد كند، كودكان را از حرمت انسانى برخوردار نمايد 
جنبش هر  پيروزمند در  استراتژى  و غيره، از اركان يك 

بخش از كردستان هستند. 
 

مبارزه  و  ميليتانت  سياست  و  استراتژى  يك  وجود   -  2
جويانه، كه اساس خود را نه بر تكيه بر شكافهاى منطقه 
پرشور  پشتيبانى  بر  بلكه  بزرگ،  قدرتهاى  دخالت  و  اى 

اينكه  براى  باشد.  كرده  بنا  كردستان  مردم 
روشن باشد كه در اينجا منظور نه يك سياست 

گزارش برگزارى روز كومه له در خارج كشور
در شماره قبلى جهان امروز گزارش برگزارى مراسم روز كومه له را در  كانادا مالحظه كرديد. در اين شماره، توجه شما را به گزيده اى از گزارشات اين 
مراسم در شهر استكهلم و گوتنبرگ در سوئد، دانمارک، نروژ، فنالند، آلمان و استراليا جلب مى كنيم. الزم به توضيح است كه گزارشات تفصيلى مراسم 
روز كومه له در اين كشورها  و همچنين گزارشات شهر ها و روستاهاى كردستان، در سايت هاى حزب كمونيست ايران و كومه له قابل دسترس است.
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است،  انقالبى  سياست  يك  بلكه  افراطى 
بايستي پايه مادى اين انقالبيگرى بر آنچه در 
محور قبلى بيان شد استوار باشد. در فرهنگ جبونانه اى 
كه ناسيوناليسم كرد رواج مي دهد، سازشكارى، واقع بينى 
نام گرفته است و انقالبى عمل كردن، هرج و مرج طلبى. 

اين تصوير بايستى عوض شود.
3. اصل پيوند محكم با مبارزات مردم كارگر و زحمتكش 
كنند.  مى  زندگى  آن  در  كرد  مردم  كه  كشورهايى  در 
ارتجاع كرد و غير كرد بيشترين سود را از تفرقه بين مردم 
مى برد.  مختلف  مذاهب  و  مختلف  مليتهاى  به  منتسب 
در  را  مردم  اكثريت  عادالنه،  و  انسانى  مشترک  اهداف 
اين كشورها در يك سنگر در مقابل قدرتهاى حاكم قرار 
مى دهد. بايستى در اين مبارزات سراسرى، آزاديخواهانه 
سياستى  نوع  هر  كرد.  شركت  فعاالنه  طلبانه  برابرى  و 
كه مردم كرد را به كنج خلوت انزواى ملى خود بكشاند، 
را  ارتجاعى  اهداف  بسا  چه  و  است  شكست  به  محكوم 

تعقيب مى كند.
4. مردم كرد در هر چهار بخش كردستان در عين اينكه 
ياور  و  يار  دارند،  را  خود  خاص  استراتژى  و  عمل  برنامه 
درهيچ  داد  اجازه  نبايستى  هستند.  همديگرهم  پشتيبان 
دولتهاى  ازجانب  بخش  يك  در  مردم  مبارزه  شرايطى 
مورد  ديگرى  بخش  عليه  بر  كشورها  اين  در  حاكم 
بهره بردارى قرار گيرد. يك سياست ميليتانت بايستى اين 
ديپلماتيك  هاى  دغدغه  بدون  و  صراحت  با  را  واقعيت 
در  اجرا  به  آنرا  عمل  در  كند،  اعالم  همگان  به  مرسوم، 

آورد و تخطى از آن را جرم بداند.

كردستان  در  سياسى  احزاب  بين  مناسبات   .3
ايران و مسئله وحدت و يا تفرقه و جدايي ها در 

ميان احزاب سياسى. 
 نكات اصلى اين بحث عبارتند از:

1) كردستان ايران جامعه سياسى فعالى است. در چنين 
سياسى  و  اجتماعى  گرايشات  طبقاتى،  منافع  اى  جامعه 
مختلف به طور طبيعى در صف بنديهاى احزاب سياسى 
منعكس مى شود. اگر خفقان و سركوب جمهورى اسالمى 
مجال بروز علنى اين صف بنديها را بطور وسيعى در سطح 
جامعه نمى دهد به هيچ وجه به معناى عدم وجود و حتى 
رشد نسبى آنها در سه دهه اخير نيست. در چنين جامعه 
اى مستقل از به رسميت شناختن برنامه هاى اجتماعى 
مختلف و استراتژيهاى سياسى متفاوت، نمى توان مسئله 

وحدت و يا تفرقه احزاب را توضيح داد.
احزاب  گيرى  شكل  نفس  فوق  نكته  به  توجه  با   (2
مختلف در اين جامعه حتى انشعابات و جداييها در صفوف 
احزاب، به خودى خود موجبى براى نگرانى نيست. تنها 
بايستى به انتظارات بر حقى كه در اين رابطه در جامعه 
اين  انتظار  داد.  پاسخ  شفافيت  با  دارد،  وجود  كردستان 
است كه تفاوتهاى سياسى، تفاوتهاى برنامه اى، تفاوتهاى 
حداقل  اختالفات  بروز  هنگام  باشند.  روشن  استراتژى، 
روشهاى متمدنانه رايج در دنياى پيشرفته سرمايه دارى، 

معيار جدايي ها قرار گيرند.
3) در مسئله همكارى بين احزاب سياسى از نظر ما چند 
معيار اساسى و اصولى وجود دارند كه مى توانند  در متن 
يك مبارزه مشترک با رژيم حاكم به ايجاد يك مناسبات 
اصولى و متمدنانه در درون جامعه كردستان كمك كنند: 
الف: قبول اين پرنسيپ اوليه كه حضور احزاب سياسى در 
حاكميت تنها از طريق آراى آزادانه و انتخاب آزادانه مردم 

در يك محيط دمكراتيك ميسر خواهد بود. هر گونه بند 
و بست بر سر تقسيم قدرت بين احزاب سياسى از باالى 

سر مردم مردود اعالم شود.
ب: اعالم تعهد به عدم توسل به خشونت در مناسبات بين 

اپوزيسيون مسلح در كردستان.
گفتگو  دشمن و  بست با  بند و  گونه  هر  خوددارى از  ج: 
رژيم  با  مردم  مبارزه  مصالح  سر  بر  جداگانه  مذاكرات  و 

حاكم.
د: قبول اصل آزادى سياسى در همه زمينه ها بدون هيچ  

گونه محدوديتى.
يك  براى  سالمى  محيط  فوق  شرايط  تحقق  صورت  در 
دشمن  با  مقابله  در  همكارى  و  متمدنانه  سياسى،  مبارزه 

فراهم خواهد آمد.
سخنرانى رفيق ابراهيم عليزاده با اعالم تعهد كومه له بر 
مبارزه  كردستان به  تعهد در مقابل جامعه  فوق و  اصول 
پيگير در راه تحقق “برنامه حاكميت مردم در كردستان” 

به پايان رسيد.
پيرامون  نژاد،  محمد  جالل  برنامه  از  ديگرى  بخش  در 
در  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  كميته  فراخوان 
پشتيبانى از كمپين جهانى از روز 16 فوريه  براى آزادى 
فعالين  از  حمايت  كمپين  و  ايران  در  دانشجوئى  فعالين 
كنندگان  شركت  به  خطاب  را  سخنانى  دربند  كارگرى 

ايراد نمود. 
تراكت  چند  قرائت  با  مراسم  هاى  برنامه  از  بخش  اين 

تبليغى و سرود انقالبى به پايان رسيد.
قسمت دوم مراسم شامل يك برنامه هنرى بود با شركت 
هنرمندان عزيز اميد محمدى و آمانج قره داغى و گروه 
كنندگان  شركت  گرم  استقبال  مورد  كه  همراه  موزيك 
قرار گرفت و برنامه هنرى تا پاسى از شب در ميان شور 

و شادمانى حاضرين ادامه پيدا كرد.

گوتنبرگ
برگزارى  كميته  فراخوان  به   2008 فوريه   9 شنبه  روز 
طرفداران  از  زيادى  جمعى  شركت  با  كومه له،  روزى 
جنبش آزاديخواهانه كردستان، نمايندگان تشكيالت هاى 
سياسى و دوستان و اعضاى كومه له و حزب كمونيست 
ايران، مراسم باشكوهى بمناسبت 29 مين سالروز علنى 

شدن فعاليت كومه له برگزار شد.
محل برگزارى مراسم با عكس هايى از رهبران كومه له و 
حزب كمونيست ايران و همچنين شعارهايى در پشتيبانى 
از مبارزه آزاديخواهانه و جنبش راديكال و سوسياليستى 

كردستان و ايران تزيين شده بود.
ليست برنامه به زبان هاى فارسى وكردى از  طرف مونا 

اميرى، خيال باغيارى و اكو انورى قرائت گرديد.
مراسم با سرود انترناسيونال، سرود همبستگى طبقه كارگر، 
شروع و بدنبال يك دقيقه سكوت براى ارج نهادن بياد 
رفقاى جانباخته در راه آزادى و سوسياليسم اختيار شد، و 

سپس شعر و سرودى بياد جانباختگان تقديم گرديد.
حزب  و  كومه له  مركزى  كميته  عضو  محمدكمالى 
كمونيست ايران، باين مناسبت سخنانى را ايراد كرد. او در 
اين گفتار ضمن تبريك روزكومه له و اشارات كوتاهى بر 
تاريخ كومه له،  نكاتى را در رابطه با اوضاع سياسى ايران 
بيان داشت. او در ادامه و در بخش ديگرى از سخنان خود  
ضمن اشاره به سياست آمريكا در منطقه، به سياست هاى 
ناسيوناليست،  و  راست  جريان هاى  و  نامسئوالنه 
سلطنت  طلبان، ليبرالها و احزاب ناسيوناليست كردى كه 

مردم را در انتظار نگه مى دارند تاكيد نمود و نتيجه اين 
سياست را تكرار سناريوى عراق درايران دانست. 

به  هايش   صحبت  از  ديگرى  بخش  در  كمالى  محمد 
به  اسالمى  جمهورى  نيروهاى  توپخانه اى  تعرضات 
حمالت  با  مقابله  بهانه  به  كردستان  مرزى  مناطق 
نيروهاى اپوزيسيون اشاره كرد . او تاكيد كرد در شرايطى 
كه مناطق مرزى كردستان عراق تحت كنترل نيروهاى 
تعرضات  اين  به  المللى  عكس  هيچ  آنها  آمريكاست، 
دهد  مى  نشان  اين  و  ندادند.  نشان  اسالمى  جمهورى 
كه آنها به شيوه اى دوفاكتو با آن موافقت دارند. بدنبال 
احزاب  و  ها  سازمان  پيام   اسامى  كمالى  محمد  سخنان 
سياسى قرائت شد. بخش دوم مراسم با يك برنامه هنرى 

تا پاسى از شب ادامه يافت.
آلمان 

روز شنبه دوم فوريه برابر با چهاردهم بهمن ماه، مراسم 
سالگرد اعالم موجوديت علنى كومه له با حضور و استقبال 
جمع كثيرى از اعضاء و دوستداران كومه له، نمايندگان 
شمارى از احزاب سياسى كردستانى، ايران و آلمانى، شمار 
قابل توجهى از فعالين و مدافعين جنبش كارگرى در خارج 
از كشور و ديگر فعالين سياسى و مردم آزاديخواه، در شهر 

كلن آلمان برگزار شد. 
شده  گرفته  نظر  در  هاى  برنامه  فهرست  اعالم  بدنبال 
توسط مجريان مراسم، پروانه بكاه و توبا كمانگر، مراسم 
با اجراى سرود انترناسيونال، سرود همبستگى بين المللى 
كارگرى آغاز گرديد. بدنبال براى گراميداشت ياد و خاطره 
دقيقه  يك  سوسياليسم  و  آزادى  راه  جانباختگان  همه 
سكوت رعايت شد. و با سرودى سكوت حاكم بر فضاى 

سالن شكسته شد.
سپس فرهاد شعبانى عضو كميته مركزى حزب كمونيست 
ايران و كومه له به مناسبت سالگرد اعالم موجوديت علنى 

كومه له سخنانى ايراد كرد. 
او در بخشى از سخنانش چنين گفت: «روز كومه له براى 
ما فرصتى است كه ضمن بيان دوباره تعلق خود به اين 
جهت، مجددا بر ادامه اين جهت گيرى سوسياليستى در 
در  او  كنيم».   تاكيد  ايران  و  كردستان  انقالبى  جنبش 
بخشى ديگر از سخنانش اشاره نمود: «... ما ضمن ابراز 
صحنه  در  كارگرى  جنبش  حضور  از  عميق  خوشحالى 
كنونى،  مبارزات  ثقل  مركز  به  شدنش  تبديل  و  مبارزات 
تمام تالش هايمان بر اين است كه در سطح گسترده اى 
و  كنيم  منعكس  را  كارگران  اعتراضات  و  مبارزات  اخبار 
فريادشان را به گوش متحدينشان برسانيم. ما از وحدت 
طبقه كارگر حمايت مى كنيم و بيشترين انرژى خود را به 
حصول اين مقصود اختصاص مى دهيم. ما ايجاد تشكل 
شب  نان  از  را  كارگر  طبقه  براى  كارگرى  مستقل  هاى 
ضرورى تر مى دانيم و براى آن مى كوشيم و ارگان هاى 
تبليغى كومه له و حزب كمونيست ايران را در خدمت اين 
امر بكار مى گيريم. حركاتى كه در خارج از مرزهاى ايران 
ازاء  به  ما  ايران  در  كارگران  مبارزات  از  پشتيبانى  براى 
تشكيالتى داشته و در هيبت شمارى كميته پشتيبانى از 
هاى  فعاليت  و  گرفته  شكل  ايران  در  كارگران  مبارزات 
را  خود  و  كنيم  مى  ستايش  را  داده  صورت  ارزشمندى 
بخشى از اين حركت در خارج از مرزهاى ايران مى دانيم. 
جنبش كارگرى على رغم تمام فشارهائى كه بر فعالين و 
پيشروانش وارد است همچنان نبردكنان به پيش مى رود 

و  سران جمهورى اسالمى در هراسى كابوس 
استيصال  سر  از  واكنشى  جنبش،  اين  از  گونه 
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اعتصابات  و  اعتراضات  دامنه  دهند.  مى  نشان 
كارگرى نه تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه مبارزه 
در  كارگرى  مستقل  هاى  تشكل  ايجاد  براى 
دستور روز همه فعالين اين جنبش قرار دارد. جنبشى كه 
در بعد بين المللى توجهات زيادى را جلب كرده است».  

و  شاعر  سماكار  عباس  شعبانى،  فرهاد  سخنان  دنبال  به 
نويسنده انقالبى به شعر خوانى پرداخت و صداى رسا و 
هنرمندان  از  يكى  نوازى  تك  با  همراه  او  انقالبى  اشعار 
بخش  آرامى  و  آور  خاطره  لحظات  آن  از  بخشى  حاضر 
مراسم روز كومه له بود.  و بدنبال آن، آزاد به شعر خوانى 
پرداخت و به دنبال ليست پيام هاى رسيده به مراسم روز 

كومه له قرائت گرديد. 
بخش دوم مراسم، برنامه هادى شاد هنرى به زبان هاى 
فارسى و كردى بود كه حضور هنرمندان بژار و شاهو و 
گروه موسيقى همراه برگزار شد و فضاى شادى بخشى را 
ايجاد كرد.  اين مراسم در ميان صفا و صميميت حاضرين 

به همديگر در ساعت بعداز نيمه شب پايان يافت. 

فنالند
عصر روز شنبه 9 فوريه مراسم با شكوه روز كومه له در 
آزاديخواه،  استقبال گرم صدها نفر مردم  ميان شركت و 
دوستداران جنبش انقالبى كردستان، نمايندگان احزاب و 
حزب  و  له  كومه  اعضاى  و  دوستان  و  سياسى  جريانات 
كمونيست ايران در شهر توركو در فنالند برگزار گرديد. 

سالن محل برگزارى مراسم با شعارهاى كومه له، پوستر 
محمد حسين كريمى و رهبران بين المللى جنبش كارگرى 
و همچنين يك نمايشگاه عكس در مورد رفقاى جانباخته 
راه آزادى و سوسياليسم تزئين شده بود. مراسم روز كومه 
كردى  زبان  به  ها  برنامه  فهرست  اعالم  دنبال  به  له 
جمال  و  نعلى  آرزو  برنامه،  مجريان  جانب  از  فارسى  و 
همبستگى  سرود  انترناسيونال،  سرود  اجراى  با  اويهنگ 
يك  رعايت  و  سرود  گروه  توسط  كارگر،  طبقه  جهانى 
دقيقه سكوت به ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم 
آغاز گرديد. سكوت مراسم با پخش سرود “به ريزه گيان 

بازيتان” با صداى كالى آتشى شكسته شد.
سخنران مراسم روز كومه له در فنالند جالل محمد نژاد 
ايران  كمونيست  حزب  و  له  كومه  مركزى  كميته  عضو 
ضمن خوش آمدگويى به شركت كنندگان و اداى احترام 
و  آزادى  راه  جانباختگان  و  كريمى  حسين  محمد  ياد  به 
سوسياليسم، پيدايش كومه له به عنوان بيان سياسى به 
تاثيرات  و  كردستان  جامعه  در  كارگر  طبقه  آمدن  ميدان 
كمونيستى  و  انقالبى  هاى  سنت  و  ها  سياست  تاريخى 
بر  و  شد  يادآور  را  ايران  و  كردستان  جامعه  در  له  كومه 
جنبش  يك  گراميداشت  بعنوان  له  كومه  روز  اهميت 

اجتماعى پيشرو در سطح منطقه تاكيد نمود.
جالل محمد نژاد در ادامه صحبتهايش اشاره كرد كه: «در 
دنياى سرمايه دارى امروز تحوالت سياسى بهم تنيده اند 
و بر همديگر تاثير مستقيم دارند. در اين رابطه از جمله 
مى توان به حضور آمريكا و متحدانش در خاورميانه اشاره 
كرد. دولت آمريكا بعداز اتمام جنگ سرد و در شرايطى كه 
بلحاظ اقتصادى قدرت تصرف بازارهاى جهانى را نداشت، 
تالش نمود كه از طريق برترى نظامى و اشغال مناطق 
نمايد.  كوشش  نوين”  “نظم  برقرارى  براى  استراتژيك 
و  افغانستان  اشغال  بالكان،  كشورهاى  در  آمريكا  جنگ 
عراق در اين راستا قابل توضيح است. نتيجه اين سياست 
اما ، از جمله در عراق، براى توده هاى كارگر و زحمتكش 

چيزى جز كشته شدن 700 تا 800 هزار نفر، آوارگى و بى 
خانمان شدن ميليون ها انسان و از هم پاشيدن شيرازه 
زندگى اشان نبوده است. به طوريكه مردم عراق امروز در 
حسرت اين هستند كه يك شبانه روز را بدون انفجارهاى 
آمريكا  دولت  برند.  بسر  انسانى  سنگين  تلفات  و  مهيب 
ديكتاتور  كشورهاى  با  اكنون  خود  استراتژى  بازبينى  در 
ازاى  در  تا  است  پرداخته  بيشتر  همكارى  به  منطقه  در 
اى  منطقه  قدرت  تقسيم  در  هركدام  واقعى  سهم  تنظيم 
براى تامين امنيت در سطح خاورميانه منطقه تالش كند. 
منظور  به  كه  تركيه  دولت  و  آمريكا  دولت  هماهنگى 
مرزى  مناطق  بمباران  به  عراق  در  برتر  موقعيت  كسب 
پرداخته است از جمله اين موارد است. در اين راستا الزم 
و  راديكال  سياست  و  موضعگيرى  كه  نمود  تاكيد  است 
امپرياليسيتى  جنگ  اين  با  مخالفت  در  له  كومه  اصولى 
يك  امروزه  جنگ  عليه  جهانى  جنبش  با  شدن  همراه  و 
امر اثبات شده است. عواقب زيانبار و ويرانگر اين جنگ 
كردن  متصل  زاويه  اين  از  و  نيست  پوشيده  كسى  بر 
سرنوشت مردم ستمديده اين منطقه و ايران به سياستها و 
استراتژى آمريكا و آرزوى تكرار سناريوى عراق در ايران 
كامال  سياست  يك  ناسيوناليست  بورژوا  احزاب  جانب  از 
و  كارگران  مبارزات  بر  جدى  لطمات  كه  است  نادرستى 
زندگى  تغيير واقعى در  خواهد كرد.  آزاديخواه وارد  مردم 
بايستى  اسالمى  جمهورى  ديكتاتورى  سرنگونى  و  مردم 
توسط مبارزات روبه رشد كارگران و توده هاى ستمديده  

ايران انجام گيرد».
بعد از صحبت هاى جالل محمد نژاد، سرود “پيشمـرگ 
كارگران هستيم” تقديم گرديد و سپس ليست احزاب و 
جريانات سياسى كه به مناسبت روز كومه له پيام تبريك 

فرستاده بودند از جانت مجريان برنامه اعالم گرديد. 
ايران  كردستان  شهرهاى  از  تبريك  پيام  چند  همچنين 
كه  بود  رسيده  فنالند  در  له  كومه  روز  مراسم  به  خطاب 
هاى  خانواده  و  هواداران  از  جمعى   -1 از:  بودند  عبارت 
جانباختگان كومه له در منطقه مارنج، موچش در كامياران 
2- پيام جمعى از خانواده جانباختگان و هواداران كومه له 
در  چمشار  و  توريور  منطقه  در  ايران  كمونيست  حزب  و 
سنندج 3- جمعى از تعميركاران شهرک صنعتى سنندج 
مسافربرى  رانندگان  و  كاميون  رانندگان  از  جمعى   -4
له  كومه  هواداران  از  جمعى   -5 سنندج  شهرى  برون 
و  جيرفت  و  بم  و  ايرانشهر  در  ايران  كمونيست  حزب  و 

كرمان.
قطعه  دو  آباريان  شيرين  و  نعلى  مجيد  برنامه  ادامه  در 
شعر از شاعران انقالبى را به مناسبت روز كومه له قرائت 
مناسبت  تبليغى به اين  تراكتى  پخش  سپس با  كردند و 

بخش اول برنامه به پايان رسيد. 
بخش پايانى مراسم، يك برنامه هنرى با شركت هنرمند 
اميد محمدى و با همكارى پويا بود كه تا پاسى از شب 
كنندگان  شركت  گرم  استقبال  مورد  و  كرده  پيدا  ادامه 

قرار گرفت. 
استراليا

مراسم باشكوه روز كومه له، در شهر سيدنى شامگاه شنبه 
2 فوريه با حضور جمع كثيرى از فعالين سياسى، نمايندگان 
و  دمكراتيك  هاى  تشكل  سياسى،  جريانات  و  احزاب 
استقبال  ميان  در  كردستان،  انقالبى  جنبش  دوستداران 
گرم شركت كنندگان برگزار گرديد. سالن محل برگزارى 
از  دفاع  در  شعارهايى  نيز  و  انقالبى  شعارهاى  با  مراسم 
با  و  له  كومه  روز  گراميداشت  كردستان،  انقالبى  جنبش 

تصاويرى از رهبران پرولتارياى جهانى، همچنين تصوير 
جانباخته محمد حسين كريمى از بنيانگذاران كومه له كه 
در ميان دسته هائى از گل مزين شده بود، توجه شركت 

كنندگان را بخود جلب مى كرد.
مقدم  خير  عرض  ضمن  مولودى  عثمان  برنامه  مجرى 
را  كوتاهى  تراكت  مراسم،  در  كنندگان  شركت  حضور 
در خصوص گراميداشت اين روز قرائت و آنگاه فهرست 
برنامه را بزبان كردى و فارسى اعالم نمود. بدنبال سرود 
كارگر،  طبقه  المللى  بين  همبستگى  سرود  انترناسيونال، 
آزادى  راه  جانباختگان  بياد  سكوت  دقيقه  يك  اعالم  و 
و سوسياليسم اجرا و سپس با پخش سرود “به رزه گيان 
بازيتان” سكوت شكسته شد. قرائت شعرى در خصوص 
گراميداشت روز كومه له بخش ديگر برنامه بود كه توسط 

على احمدى اجراء گرديد. 
مروت  عرفان  سيدنى  در  له  كومه  روز  مراسم  سخنران 
جو در ابتدا ضمن خوش آمد گوئى به شركت كنندگان، 
توضيحات كوتاهى در مورد اهميت اين روز و تجليل از 
سياسى  اوضاع  تشريح  به  هاشان،  خانواده  و  جانباختگان 

ايران، منطقه و كردستان پرداخت. 
نمود  اشاره  صحبتهايش  از  بخشى  در  جو  مروت  عرفان 
مبارزات  و  انقالبى  جنبش  به  اتكاء  با  له  «كومه  كه: 
برنامه  تحقق  براى  كردستان  ستمديده  مردم  مستقل 
حاكميت شورايى مردم كردستان كه در كنگره 12 كومه 
و  نمود  خواهد  تالش  است  گرفته  قرار  تصويب  مورد  له 
در اين راستا نيز براى پيوند زدن اين مبارزات با جنبش 
طبقه كارگر و ساير جنبشهاى پيشرو در سراسر ايران قدم 

برخواهد داشت.»
استراليا  كمونيست  حزب  طرف  از  تونى  برنامه،  ادامه  در 
سوسيال  احزاب  سوى  از  روپين  نمود.  ارائه  را  پيامى 
نيز  ها  سوسياليست  اتحاد  حزب  و  استراليا  دمكرات 
له  كومه  روز  گراميداشت  در  را  پيامى  و  توضيحات 
كارگران  اتحاديه  رئيس  فرگوسن  آندرو  همچنين،  داد.  
در    CFMEU جنگلبانى  و  انرژى  معادن،  ساختمانى، 

ايالت نيو ساوت ولز پيامى ارائه داد
عمر مولودى و على احمدى در ادامه برنامه اشعارى زيبا 
و انقالبى را قرائت نمودند كه تشويق شركت كنندگان در 
برنامه را بدنبال داشت. قرائت چندين تراكت بزبان فارسى 
و كردى در البالى برنامه توسط مجرى برنامه و اعالم 
احزاب  سوى  از  له  كومه  روز  بمناسبت  رسيده  پيامهاى 
و تشكلها و جريانات سياسى و دمكراتيك، پايان بخش 

قسمت اول برنامه بود. 
بعد از صرف شام و استراحت كوتاهى بخش دوم برنامه 
هنرنمائى  آن  متعاقب  و  رئوف  از  زيبائى  آواز  اجراى  با 
هنرمند خوش صداى شهر سيدنى سردار قادر با همكارى 
و موزيك سفين على و آسوميرزا كريم، آغاز و تا پاسى از 
نصف شب در ميان شور و شوق حاضرين ادامه داشت.  

نروژ
در  كومه له   روز  بهمن   26 بنماسبت  فوريه     16 روز 
گذشته   سالهاى  همچون  نروژ،  كشور  پايتخت  شهراسلو 
دوستداران  از  وسيعى  جمع  حضور  با  شكوهى  با  مراسم 
ايران  كمونيست  حزب  تشكيالت  فعالين  كومه له، 
،دوستداران جنبش انقالبى، احزاب و سازمانهاى سياسى 
آمده   اسلو  به   نزديك  و  دور  بسيار  راههاى  از  فعال  ،كه  

بودنند، برگزار شد. 
مراسم با اعالم ليست برنامه ها توسط  مجريان  
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برنامه  ايران مروتى و اميد 
پويا  به  زبانهاى كردى و 
سرود  پخش  با  و  فارسى 
طبقه   جهانى  سرود  انترناسيونال 
به   سكوت  دقيقه   يك  و  كارگر 
و  آزادى  راه   جانباختگان  همه   ياد 
سوسياليسم و پخش سرودى به  اين 

مناسبت، شروع شد.
بخش نخست  برنامه   با سخنرانى 
مركزى  كميته   وطندوست   اديب 
رسيدن 26  فرا  مناسبت  كومه له  به  

بهمن روز كومه له ادامه  پيدا كرد.
خود  سخنان  در  وطندوست  اديب 
كوتاهى  تاريخچه    به   اشاره   ضمن 

از كومه له  و نقش و جايگاه  آن، به  وضعيت ايران تحت 
به  ادامه   در  پرداخت.  اسالمى  جمهورى  رژيم  حاكميت 
گسترش مبارزه  و جنبش هاى اجتماعى در سطح ايران 
و همچنين در كردستان، از جمله  جنبش زنان، جوانان و 
دانشجويان و در رأس همه  آنها مبارزه  كارگران و جنبش 
اين طبقه ، اشاره  نمودند كه  در شرايط تازه اى قرار گرفته  

است.
به   سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وطندوست  اديب 
خوشباورى و توهم احزاب ناسيوناليست در كردستان به  
دولتهاى بزرگ سرمايه دارى ، و در رأس آنها دولت آمريكا 
براى حل مسئله  كرد، اشاره كرد و او اظهار داشت كه اين 
سياست تنها توهم پراكنى و سياست صبر و انتظار را به  
جنبش كردستان توصيه  مى كند. او ادامه داد كه سياست 
دفاع از دولتهاى منطقه  در مقابل سركوب جنبشهاى مردم 
كردستان ، درايران، تركيه  و سوريه  از استراتژى آمريكا  
است. در شرايطى كه  آمريكا در عراق حضور دارد  دولت 
تنها  نه   آمريكا   و  كرد  حمله   عراق  كردستان  به   تركيه  

سكوت كرد بلكه  از آن نيز دفاع كرد  .
در بخش ديگرى از برنامه بهروز ناصرى پيرامون فرخوان 
پشتيبانى  در  ايران  كمونيست  كشورحزب  خارج  كميته 
فعالين  آزادى  براى  فوريه    16 روز  از  جهانى  كمپين  از 
دانشجوئى در ايران و كمپين حمايت از فعالين كارگرى 
دربند سخنانى را خطاب به شركت كنندگان ايراد نمود. در 
ادامه  مراسم  پيام هاى رسيده از طرف احزاب، سازمانها و 

گروههاى سياسى قرائت شد.
بخش دوم مراسم كه  بخش هنرى بود با شركت هنرمندان 
اسعد رزازى و فريبرز با گروه  همراه  تا ساعاتى از شب در 

ميان شور و شادى شركت كنندگان ادامه  پيدا كرد.  

دانمارک:
به  مناسبت 26بهمن روز كومه له  براى اولين بار درشهر 
آلبورگ در دانمارک مراسمى با شكوهى از جانب كميته  

برگزارى روزكومه له  برگزار گرديد. 
بعد از ظهرروز شنبه  2 فوريه  با وجود سرما و باد شديد 
كردستان،  انقالبى  جنبش  دوستداران  زيادى  تعداد 
و  سياسى  فعالين  سياسى،  جريانات  و  احزاب  نمايندگان 

جمله   از  مختلف  ازشهرهاى  كومه له  آشنايان  و  دوستان 
آرهوس، اسكيوه، هورسس، وايله، كپنهاگ و جمع زيادى 

از  خود آلبورگ در مراسم شركت كردند.
و  انقالبى  شعار هاى  با  مراسم  برگزارى  محل  سالن 
فواد  كريمى،  حسين  محمد  رفقا  جانباخته   پوستررفقاى 
و  شفيعى  جعفر  دكتر  كمانگر،  صديق  سلطانى،  مصطفى 

رهبران كارگران جهان تزيين شده بود.
تاريخچه   ارائه  و  ها  برنامه   فهرست  معرفى  با  مراسم 
كوتاهى از كومه له  توسط مجريان برنامه، محمود صالحى 
آغاز  دانماركى  و  كردى  هاى  زبان  به   زاده   بيگ  بيان  و 
شد و سپس سرود انترناسيونال، سرود همبستگى جهانى 
كارگران، به  مراسم رسيمت داد. در ادامه  يكدقيقه   سكوت 
به  ياد جانباختگان راه  آزادى و سوسيالسيم  اعالم گرديد. 

سكوت مراسم با سرودى از كالى آتشى شكسته  شد.
دو  شامل  دانمارک  در  له  كومه  روز  مراسم  هاى  برنامه 
بخش سياسى و  هنرى بود. در بخش سياسى مراسم پيام 
كميته مركزى كومه له به  مناسبت روز كومه له  از جانب 
گوهر معمارزاده  عضوكميته  خارج حزب كمونيست ايران 

قرائت گرديد. 
پيام كميته مركزى بعد از يادآورى اهميت و جايگاه روز 
و  آزادى  راه  جانباختگان  ياد  به  احترام  اداى  و  كومه له 
سوسياليسم، سياست و مواضع كومه له در مورد مهمترين 
تحوالت ايران و منطقه را تشريح نمود. بعد از پيام گوهر 
معمارزاده  تراكتى  توسط مجرى برنامه قرائت گرديد. به  
روز  مناسبت  به   شعرى  ژاكاو”  احمدى”  كاوه   آن  دنبال 

كومه له تقديم نمودند.
در ادامه  برنامه  پيام سازمانها  و احزاب و جريانات سياسى 

خوانده  شد.
همچنين ليست پيام هاى تبريك بمناسبت روز كومه له از 
طرف خانواده هاى جانباختگان، پيشمرگان و دوستداران 

كومه له  از داخل ايران و كردستان اعالم گرديد.
گرم  صداى  با  كه   بود  هنرى  بخش  برنامه   دوم  بخش     
هنرمند آمانج قره داغى و همراهى تيپ محبوب ئه وين كه 
تا پاسى از شب ادامه داشت و مورد استقبال گرم شركت 
كنندگان قرار گرفت. همچنين دو نفر از شركت كنندگان 

آوازهايى را به  همين مناسبت تقديم مهمانان كردند.

ليست احزاب و سازمان ها و انجمن هائى 
كشورهاى  در  له  كومه  روز  مناسبت  به  كه 
زير  در  را  اند،  داده  تبريك  پيام  مختلف  
مالحظه مى كنيد. متن پيام هاى رسيده در 

سايت كومه له قابل دسترسى است.

سازمان كارگران انقالبى ايران (راه كارگر)
اتحاد سوسياليستى كارگرى

سازمان فدائيان (اقليت)
هسته اقليت

كانون زندانيان سياسى درتبعيد
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست

هواداران چريكهاى فدائى خلق ايران
اتحاد چپ كارگرى

اتحاديه ميهنى كردستان
حزب دمكرات كردستان عراق
حزب دمكرات كردستان ايران

حزب دمكرات كردستان
حزب حيات آزاد كردستان (پژاک)

سازمان چاک ــ مركز حلبچه عليه جنوسايد كردستان
سازمان جوانان حزب دمكرات كردستان ايران
جمع كردهاى ايالت نيوساوت ولز در استراليا

كميته زنان عراق 
اتحاديه كمونيستهاى  عراق

اتحاد دمكراتيك ايرانيان – سيدنى
كانون همبستگى با كارگران ايران- فرانكفورت
كانون همبستگى با كارگران ايران- گوتنبرگ

كميته  حمايت از كارگران ايران در نروژ 

نماينده اى از سازمان جوانان سرخ در نروژ 
جمعى از زنان آزادى خواه  در نروژ  

سازمان سوسياليستهاى كارگرى افغانستان 
تعدادى از دانشجويان دانشگاه  اسلو   
سوسياليستهاى عدالت خواه درسوئد

حزب كمونيست فنالند
اتحاديه كمونيست هاى فنالند و حزب كارگران فنالند

حزب سوسيال دمكرات سوئد – كمون روبرتفورش
حزب چپ دانمارک (اينهيزليست)

حزب كمونيست دانمارک
كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا

جنگلبانى  و  انرژى  معادن،  ساختمان،  كارگران  اتحاديه 
CFMEU

اتحاد سوسياليست هاى استراليا
حزب سوسيال دمكرات استراليا 

حزب كمونيست استراليا
تروتسكى پالتفرم

حزب ماركسيست لننيست آلمان،


