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پيام كميته مركزى حزب كمونيست ايران
به مناسبت نوروز و سال نو

مردم مبارز و آزاديخواه!
كارگران!

زنان آزاده!
جوانان و دانشجويان پيشرو!

مردم مقاوم كردستان!
خانواده عزيزان جانباخته!

فرارسيدن سال نو را به همه شما عزيزان صميمانه شاد باش 
كسب  از  سرشار  سالى  نو  سال  كه  اميدواريم  و  مى گوئيم 
موفقيت هاى بزرگ در راه رهايى از يوغ رژيمى باشد كه اين 

كشور را به زندانى براى ساكنين آن تبديل كرده است.
در اين نوروز و نخستين روز سال جديد ياد عزيزانى را گرامى 
خود  جانفشانى  با  اما  نيستند  ما  ميان  در  امروز  كه  داريم  مى 
مسير آزادى انسان استثمار شده و ستمديده را هموار كردند و 

ستاره راهنماى ما بسوى آينده اى روشن شدند. 
سيماى  در  كه  اسالمى  جمهورى  رژيم  گذشت  كه  سالى  در 
آنها  توان  پر  هاى  جنبش  و  جوانان  زنان،  كارگران،  مصمم 
بيند،  مى  را  خود  سياه  حاكميت  محتوم  افتادن  بر  نشانه هاى 
و  رعب  فضاى  ساختن  حاكم  متوجه  را  خود  تالش  تمام 
و  چنگ  دادن  نشان  با  تا  كوشيد  و  نمود  جامعه  بر  وحشت 
دندان جلوى فوران آتشفشان خشم مردم را بگيرد تا بلكه از 
حكومت  كشور  اين  مردم  بر  نيز  ديگر  صباحى  چند  راه  اين 
خيابان ها  و  ها  كوچه  به  را  هايش  بسيجى  و  سپاهيان  كند. 
انباشت و  گسيل داشت، زندان هايش را از انسان هاى آزاده 
با  اما  انداخت،  آنها  جان  به  را  گرانش  شكنجه  و  شالق زنان 
امروز  و  يابد  دست  خود  هدف  اين  به  نتوانست  اينها  همه 
نويد  كه  اجتماعى  پيشرو  هاى  جنبش  كه  هستيم  آن  شاهد 
دهنده افق روشن رهايى هستند، استوار و پيوسته به حركت 
خود ادامه مى دهند و جامعه را با گام هاى بزرگ به جلو سوق 

مى دهند.
آن  بيشتر  انزواى  سال  حال  همان  در  گذشت  كه  سالى 
مردم  به  كه  بود  اسالمى  جمهورى  اپوزيسيون  از  بخش هايى 
با  رژيم  هاى  كشمكش  تشديد  طريق  از  آزادى  واهى  وعده 
آمريكا و قدرت هاى بزرگ را مى دادند و اميدوار بودند دور 
از حضور انقالبى مردم در صحنه مبارزات اجتماعى، از طريق 

بند و بست هاى پشت پرده به قدرت دست يابند.
امروز ديگر رژيم جمهورى اسالمى در حالى كه در 
بحران اقتصادى عميق و شتابانى دست و پا مى زند و 

نگرانى رژيم از بى اعتنائى مردم
 نسبت به انتخابات!

گيرد،  باال  هم  قدر  هر  ها  جناح  درون  هاى  شاخه  و  رژيم  درون  هاى  جناح  اختالفات 
همگى بر سر يك چيز و آنهم «حفظ كليت نظام»؛ همسو، هم رأى و متفق اند. 

 در صفحه 4

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
درمورد جمع موسوم به 

"فراكسيون فعاليت بنام كومه له"
2 صفحه  در   

سوء تغذية 
كودكان ايرانى

به ياد رفقاى جانباخته گردان شوان

گزارشاتى از برگزارى
 روز جهان زن
 در خارج كشور

خشونت عليه زنان و مبارزه 
 در صفحه 7 و 8براى ريشه كردن آن

 گراميداشت
 ياد  ماركس 

11 صفحه  در   

10 صفحه  در   



نيمه دوم اسفند 1387- نيمه دوم مارس 2009شماره 223 - صفحه 2         جهان امروز

اميدى هم به بازار گرمى هاى 
خوش باورى  و  انتخاباتى 
و  ها  جناح  دعواى  به  مردم 
غيره را ندارد، بين خود و مردم بجان 
رودر  دشمن  دو  جز  اى  رابطه  آمده 
طرف  يك  از  اينرو،  از  بيند.  نمى  رو 
اقتصاديش  بحران  دامنه  كاهش  براى 
به دستمزد كارگران و سفره بى رونق 
برد  مى  يورش  محروم  مردم  اكثريت 
نيروهاى  بودجه  ديگر  طرف  از  و 
مى دهد  افزايش  را  سركوبگرش 
ضد  هاى  انگيزه  ترين  ارتجاعى  و 
حركت هاى  با  مقابله  براى  را  انسانى 
پيشرو  كارگران ، زنان و جوانان بكار 

مى گيرد. 
فضاى سياسى و اجتماعى امروز ايران 
سرنوشت  روياروئى هاى  از  نشان 
جائى  نه  ديگر  آن  در  كه  دارد  سازى 
جابجايى  يك  به  خوش باورى  براى 
خارجى  دخالت   طريق  از  قدرت 
در  اسالمى  ارتجاع  نه   دارد،  وجود 
اپوزيسيون  در  قبايى  و  شكل  هيچ 
و  باشد  داشته  نقشى  آن  در  تواند  مى 
به  توهم  و  انتخاباتى  هاى  نمايش  نه 
محلى  آن  در  درون  از  رژيم  اصالح 
از اعراب دارد. آينده سياسى ايران در 
جدال هاى جديد و در استراتژى هاى 
در  امروز  كه  خورد  مى  رقم  متفاوتى 
بطن مبارزات سياسى و طبقاتى واقعى 
اين  با  مبارزه  متن  در  و  جامعه   اين 
 ، ها  عمل  اتحاد  دارند.  جريان  رژيم 
ائتالف ها و همبستگى هاى ضرورى 
در درون اين مبارزه تنها از طريق درک 

اين واقعيت امكانپذير خواهد بود.
سال  روز  نخستين  اين  در  بگذاريد 
جديد با دلهايى سرشار از اميدى كه به 
نيروى آگاهى، سازمان يافتگى و مبارزه 
متحدانه همه شما عزيزان متكى است، 
با گامهايى بلند و استوار، بسوى آينده 
اى روشن، بسوى بنا نهادن جامعه اى 
استثمار،  و  ستم  و  نابرابرى  از  فارغ 
بدور از جنگ و ناامنى، غرق در رفاه 
و آسايش همگانى، بسوى سوسياليسم 

گام برداريم.
نوروز و بهار و سال نو خجسته باد
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

اول فروردين 1388
 

حزب  صفوف  در  پيش  مدتها  از  كه  نظرى  اختالف 
كمونيست ايران و كومه له بر سر مبانى فكرى و سياسى و 
آرايش تشكيالتى اين جريان بروز پيدا كرده بود و اقليتى 
در درون ما آنرا نمايندگى مى كردند، امروز به جايى رسيده 
است كه آنان ديگر بطور كامل خود را با اين جريان بيگانه 
احساس مى كنند و همه شواهد نشان مى دهد كه حركت 
جدايى طلبانه خود را بدون اعالم علنى آن عمال تكميل 
كرده اند. مبانى سياست ما در برخورد به اين مسئله همواره 

بر چند محور اصلى استوار بوده و هست:
سياسى  حزب  يك  در  نظر  اختالف  بروز  ما  نظر  از  اول، 
كه حيات خود را به مبارزه در جامعه معينى مربوط كرده 
است، امرى كامال طبيعى است. جامعه با اقشار و طبقات 
گرايشهاى  با  متفاوت،  اجتماعى  هاى  جنبش  با  مختلف، 
فكرى و سياسى موجود در آن و با فرهنگ و اخالقيات 
و سنن گوناگون، پديده اى زنده و پر از جنب و جوش 
تاريخ  از  بخشى  با  كه  اى  سياسى  حزب  است،  مبارزه  و 
جدال ها  ناگزير   به  است  شده  عجين  اى  جامعه  چنين 
خود  درون  در  مختلف  اشكال  در  را  آن  هاى  واقعيت  و 
منعكس مى كند. تمام مسئله اما بر سر اين است كه چگونه 
از درون كشمكشى كه تا حدود زيادى بازتاب جدالهاى 
واقعى درون اين جامعه است، سالم، متحد و فعال بيرون 

خواهد آمد. 
دوم، جريان ما ابزار مبارزه كارگران و مردم زحمتكش و 
دخيل  آن  سرنوشت  در  دارند  حق  آنها   ، است  ستمديده 
بگيرند.  قرار  آن  مشكالت  و  مسائل  جريان  در  و  باشند 
آنها  به  نتواند  كه  تشكيالتى  زودرس  هاى  تكليف  تعيين 
سرنوشت  در  دخالت  و  كردن  داورى  قضاوت،  فرصت 
آنرا داده باشد در راستاى سنت هاى پيشرو تا كنونى اين 
صدر  سعه  و  تحمل  حداكثر  دادن  نشان  نيست.  جريان 
به  سياسى  اختالفات  بروز  هنگام  در  فرهنگ  يك  بعنوان 

دليل درک اين واقعيت بوده است.
و  مبارزه  و  تالش  دهه  چند  محصول  حزب  اين  سوم، 
اين  بخاطر  بسيارى  وارسته  انسانهاى  است.  جانفشانى 
اين  رهبرى  اند.  جانباخته  آن  اهداف  و  آرمانها  و  حزب 
حزب مجاز نيست و نميتواند در مقابل تالشهاى انحالل 
گرانه اى كه سنت هاى انقالبى و پيشرو و ادامه كارى آن 
را با مخاطره روبرو مى سازد، مماشات جويانه رفتار كند، 
بلكه بايستى بموقع و با صراحت و تعهد به انجام وظايفى 
كه به وى سپرده شده است، از موجوديت آن، هم از لحاظ 

سياسى و هم از لحاظ تشكيالتى، دفاع كند.
با محور قرار دادن اين جهت گيريها بود كه طى سالهاى 
اخير مدام رفقاى اقليت درون حزب را كه با مبانى فكرى 
و خط رسمى حزب اختالف داشتند تشويق كرده ايم كه 
هاى  جنبه  كردن  روشن  متوجه  را  خود  تالش  بيشترين 
سياسى، فكرى و برنامه اى اين اختالفات بكنند. تريبون 
نظراتشان  و  ديدگاهها  انتشار  براى  همواره  حزبى  هاى 
اين  از  آنها  متاسفانه  است.  بوده  گشوده  آنها  روى  بر 
كومه له  سيزدهم  كنگره  برگزارى  هنگام  تا  مساعد  امكان 
تاكيد  مدام  ما  اصرار  مقابل  در  و  نگرفتند  چندانى  بهره 
استراتژى  و  فكرى  مبانى  با  مشكلى  آنها  كه  مى كردند 

سياسى و برنامه اى اين حزب ندارند. تاكيدشان بر فعاليت 
بنام كومه له حتى مسئله كردستانى بودن يا سراسرى بودن 
كومه له مورد نظرشان را مبهم باقى گذاشته بود. آنها مى 
اين  تشكيالتى  قواره  و  شكل  مى خواهند  تنها  كه  گفتند 
آنها  كه  توضيحى  هر  عليرغم  اما  كنند.  عوض  را  جريان 
براى بيان مسئله خود داشتند، روشن بود كه اوال، خواهان 
بسيارى  با  ثانيا،  و  هستند  ايران  كمونيست  حزب  انحالل 
حزب  اين  فعاليتهاى  و  سياسى  و  استراتژيك  مسائل  از 
دارند.  اساسى  اختالف  ايران  در  چه  و  كردستان  در  چه 
سراسرى  شكل  با  نه  كه  كسانى  است  اين  واقعيت  زيرا 
آن  سياسى  استراتژى  و  برنامه  با  نه  حزب،  اين  فعاليت 
اختالفى نداشته باشند و تنها خواهان عوض كردن آرايش 
تشكيالتى آن باشند، قاعدتا مى توانند در يك محيط سالم 
سياسى و با روحيه اى وحدت طلبانه عليرغم داشتن اين 
نظر در صفوف آن به فعاليت خود ادامه بدهند. اما عملكرد 
اين رفقا نشان مى داد كه اختالفات آنها بسيار فراتر از يك 
و  است  فعاليت  شكل  و  نام  مورد  در  تشكيالتى  مالحظه 
اين واقعيت در آستانه كنگره سيزدهم كومه له سرانجام با 

روشنى بيشترى خود را نشان داد. 
رفقاى اپوزيسيون بعد از گذشت 4 سال از اولين جزوه شان 
بنام  فعاليت  «ضرورت  نام  تحت  و  نفر   7 امضاى  به  كه 
برگزارى  تيرماه 1387 و قبل از  منتشر شد، در  له»  كومه 
كنگره سيزده كومه له بيانيه اعالم موجوديت خود را تحت 
عنوان «فراكسيون فعاليت بنام كومه له» انتشار دادند. مفاد 
يا  و  تشكيالتى  آرايش  سر  بر  نظر  اختالف  از  بيانيه  اين 
بود  فراتر  بسيار  مشخص  سياست  يك  سر  بر  اختالف 
موجوديت  با  كامل  تقابل  و  مغايرت  در  آن  مضامين  و 
آن  سياسى  استراتژى  و  برنامه  ايران،  كمونيست  حزب 
قرار  كردستان،  در  مردم  حاكميت  براى  كومه له  برنامه  و 
خود  شركت  با  كومه له   13 كنگره  در  بيانيه  اين  داشت. 
اين رفقا بطور مفصل مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
كنند.  تشريح  هم  جزئيات  در  آنرا  تا  داشتند  فرصت  آنها 
شركت  مباحث آن  فعاالنه در  كنگره  كنندگان در  شركت 
كنند. در اين كنگره غير از نمايندگان منتخب، كليه اعضاى 
حزب بطور كلى و  تشكيالت كردستان آن، كومه له بطور 
زيادى  نسبتا  شمار  و  كنند  شركت  مى¬توانستند  اخص 
هم شركت كردند. مباحثات كنگره و بيانيه خود اين رفقا 
نشان داد كه اختالف واقعى نه بر سر قواره تشكيالتى و 
فعاليت كردن به اين نام يا آن نام، بلكه بر سر كل مبانى 
فكرى و سياسى و استراتژى و برنامه اى جريان ما است. 
رفقايى  از  شمارى  حتى  كنگره  مباحثات  جريان  در  آنها 
را كه قبال به آنها متمايل بودند را نيز از دست دادند. با 
همه اينها كنگره سيزدهم تصميم گيرى تشكيالتى در مورد 
فراكسيون را مطابق اساسنامه به پلنوم كميته مركزى حزب 

واگذار كرد.
مدت كوتاهى بعد از برگزارى كنگره مباحثات آن از طريق 
تلويزيون و راديوى كومه له انتشار علنى پيدا كردند. بيانيه 
نقد  مورد  و  شد  منعكس  حزب  رسمى  نشريه  در  آنها 

سياسى قرار گرفت. حزب تا اين هنگام به پيروى 
از سنتهاى خود و با آگاهى از موقعيت اجتماعى 

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
درمورد جمع موسوم به "فراكسيون فعاليت بنام كومه له"
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خود و حساسيتى كه مردم نسبت به مسائل 
ميدهند،  نشان  خود  از  جريان  اين  درون 
كماكان مايل بود و مى كوشيد كه اين رفقا 
را تشويق كند تا مضامين اختالفات سياسى خود را 
بيشتر روشن كنند. اما طى هفت ماهى كه از كنگره 
13 كومه له مى گذرد، اين رفقا هيچ تالشى در جهت 
روشن تركردن مبانى فكرى و سياسى خود و پاسخ 
بودند، انجام  دادن به سواالتى كه خود طرح كرده 
ندادند و از فرصتهايى كه براى تشريح ديدگاههاى 
متاسفانه  مقابل  در  و  نكردند  استفاده  داشتند  خود 
كارشكنى هاى خود را در زمينه هاى تشكيالتى و 
پايمال كردن ضوابط حزب ادامه دادند، كه در ادامه 

به موارد مشخص آن خواهيم پرداخت.
پلنوم چهارم كميته مركزى حزب كه در آن اعضاى 
توجه  با  داشتند  شركت  نيز  كومه له  مركزى  كميته 
صورت  كومه له  سيزدهم  كنگره  در  كه  بحثهايى  به 
اعالم  بيانيه  مفاد  كه  نتيجه رسيد  اين  به  بود  گرفته 
در  كومه له»  بنام  فعاليت  «فراكسيون  موجوديت 
مغايرت و تقابل با برنامه و مبانى استراتژى سياسى 
كمونيست  حزب  هاى  تاكتيك  و  سياستها  مبانى  و 
اين  تحت  رفقا  اين  اقدام  و  است  كومه له  و  ايران 
در  تشكيالتى  كردن  درست  مقدمه  واقع  در  عنوان 
به  توجه  با  پلنوم   است.  حزب  تشكيالت  درون 
و   تشكيالتى  انسجام  حفظ  زمينه  در  كه  اى  وظيفه 
تامين وحدت عمل حزب و كومه له بر عهده داشت 
پس از بررسى جوانب مختلف مسئله اين فراكسيون 
را برسميت نشناخت ودر مقابل اين حق را مطابق 
شناخت  برسميت  رفقا  اين  براى  حزب  اساسنامه 
رسانه  ديگر  و  نشريات  طريق  مى تواننداز  آنان  كه 
هاى حزبى، هم تشكيالت و هم جامعه را از نقطه 
نظرات خود آگاه نمايند و بدين ترتيب از آن رفقا 
خواست بعنوان يك اقليت سازمانى به كمك چنين 
ابزارهايى كه در دسترس خواهند داشت به تشريح 
بلكه  تشكيالت  درون  در  تنها  نه  خود  ديدگاههاى 

در سطح عمومى هم بپردازند.
كميته  تصميم  به  العمل  عكس  در  رفقا  اين  اما 
مركزى نه تنها به تمايل عمومى نمايندگان كنگره و 
تمايل عمومى اعضا تشكيالت توجهى نكردند بلكه 
مركزى  كميته  پلنوم  تصميم  و  قطعنامه   مقابل  در 
شانه  فراكسيون،  نشناختن  برسميت  بر  مبنى  حزب 
باال انداختند و عليرغم همه تالشها، هشدار و تذكر 
اعضاى  مكرر  هشدارهاى  و  حزب  رهبرى  كتبى 
تداوم  به  نسبت  تشكيالتى  جلسات  در  حزب 
و  حزبي  غير  برخوردهای  و  رفتار  به  رفتارها،  اين 
و  بخشيدند  بيشتری  شدت  خود  تشكيالت شكنانه 
به سازمان دادن و تاسيس يك تشكيالت در درون 
تشكيالت  عمال  و  نمودند  اقدام  حزب  تشكيالت 
حزب كمونيست ايران و كومه له را به پايگاهى براى 
در  خود  تشكيالتى  و  سياسى  هاى  پروژه  پيشبرد 

بيرون از تشكيالت تبديل كردند. 
وحدت  آشكارا  كه  علنى  هاى  اطالعيه  صدور 
چالش  به  را  علنى  سطح  در  كومه له  سياسى  اراده 
آن  رهبرى  و  فراكسيون  جمع  تشكيل  مى كشيد، 
اقدامات  غيرتشكيالتى،  افراد  حضور  و  شركت  با 
ارگانهاى  اجازه  و  اطالع  بدون  مكرر  خودسرانه 
ارگانهاى  اعتبار  به  زدن  لطمه  بمنظور  تشكيالتى 

حزبى، تشكيل سازمان ويژه هواداران خود در شهر 
رساندن  براى  مرزى  پست  دادن  سازمان  سليمانيه، 
جزوات به داخل و فراهم كردن تسهيالت الزم در 
تشكيالتى  فعالين  از  شمارى  با  تماس  رابطه،  اين 
در داخل كردستان به دور از ضوابط شناخته شده 
ارگان  اطالع  بدون  و  زمينه  اين  در  حزبى  فعاليت 
ذيربط، تعقيب پروژه نشست و گفتگو با جناح هاى 
مختلف انشعابى از كومه له و روند همگرايى با اين 
جريانات، تدارک امكانات مادى و تشكيالتى براى 
پيشبرد اين پروژه ها، تحريم مراسم روز كومه له و 
در  مراسم  اين  انداختن  رونق  از  براى  فعال  تالش 
اقدامات  از  هائى  گوشه  تنها  اينها   همه  جا،  همه 
انحالل طلبانه و فعاليت هاى مستقل سازمانى اين 
رفقا در ماههاى اخير را تشكيل مى دهد. اين جمع 
انجام  حالى  در  را  حزبى  غير  ى  فعاليتها  اين  همه 
اين  صفوف  از  را  خود  رسما  هنوز  كه  است  داده 

حزب خارج نكرده است.
ساده  واقعيت  اين  بيانگر  ها  فاكت  اين  همه 
بنام  فعاليت  “فراكسيون  به  موسوم  جمع  كه  است 
كومه له  صفوف  در  عمال  كه  است  مدتها  كومه له” 
را  خود  جمع  و  نيستند  ايران  كمونيست  حزب  و 
عملكرد اين  تشكيالت قرار داده اند.  در خارج از 
جمع اجتناب ناپذيرى جدائى تشكيالتى آنها كه از 
اى  جداگانه  سياسى  استراتژى  و  فكرى  بنيادهاى 
پيروى مى كنند را با وضوح تمام به همگان نشان 
داده است. انصراف و خوددارى اين رفقا از اعالم 
رسمى اين جدايى به دليل بن بست هاى سياسى و 
كامل  آمادگى  عدم  و  آنها  فكرى  خط  استراتژيك 

سازمانى، هيچ تغييرى در ماهيت مسئله نمى دهد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران و كميته مركزى 
كومه له در نشست مشترک خود در روز يكشنبه اول 
مارس 2009 با يك ارزيابى عينى از فعاليت ها و 
عملكرد اين رفقا بويژه از مقطع اعالم فراكسيون تا 
كنون، ادامه اين وضعيت را غير قابل قبول دانست 
و به اين نتيجه رسيد كه بيش از اين نميتواند اجازه 
و  ايران  كمونيست  حزب  از  جمع   اين  كه  بدهد 
پايگاهى  بعنوان  آن،  كردستان  تشكيالت  كومه له، 
و  اهداف  مبانى  با  كه  اى  پروژه  پيشبرد  براى 
است  مغاير  حزب  اين  برنامه  و  سياسى  استراتژى 
خود  واقعى  خواست  اين  واقع   در  كنند.  استفاده 
آنان است كه در بيرون از اين حزب و در بيرون از 
تشكيالت كردستان آن قرار بگيرند و مستقل از آن 
فعاليت خود را پيش ببرند. انتشار اين اطالعيه فقط 
به عملكرد واقعى و جدائى تشكيالتى آنها رسميت 
مى دهد و در نتيجه كار مشترک و فعاليت اين رفقا 

با جريان ما بدينوسيله خاتمه خواهد يافت.

از  سالهاست  كه  كردستان  مردم  نيست  ترديدى 
دارند  آشنايى  حزبى  مبارزه  فرهنگ  با  نزديك 
يكى  و  تاريخى  پيشرفت  يك  را  حزبى  مبارزه  و 
رژيم  عليه  خود  مبارزه  ارزش  با  دستاوردهاى  از 
براى  تالش  و  اسالمى  جمهورى  ديكتاتورى 
را  واقعيت  اين  مى دانند،  خواستهايشان  به  دستيابى 
قبول مى كنند كه وجود اختالف نظر و ديدگاههاى 
مختلف و حتى انشعاب در صفوف احزاب بخش 
جدائى ناپذيرى از واقعيت يك جامعه تحزب يافته 

و  فكرى  بنيانهاى  سر  بر  اختالف  كه  زمانى  است. 
استراتژيك جدايى را اجتناب ناپذير مى كند، وقوع 
تالش  و  پذيرفت  بايستى  واقعيت  يك  بعنوان  آنرا 
به  آنرا  زيانهاى  سالم  و  متمدنانه  رفتار  با  كه  نمود 
فرهنگ  ارتقا  به  نيز  راه  اين  از  و   رسانيد  حداقل 

سياسى در جامعه كمك كرد.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
9 مارس 2009
19 اسفند 1387
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اختالفات جناح هاى درون رژيم و شاخه هاى درون 
جناح ها هر قدر هم باال گيرد، همگى بر سر يك 
چيز و آنهم «حفظ كليت نظام»؛ همسو، هم رأى و 
لق  را  همديگر  پاى  زير  هم  هرقدر  اينها  اند.  متفق 
كنند و هر اندازه پرده از كثافت كارى هاى همديگر 
براى شان  ميهن  و  اسالم  و  سرمايه  هنوز  بردارند، 
وطن  مام  و  اسالم  كيان  حفظ  براى  و  است  عزيز 
با  اند،  سرمايه  گردش  ملزومات  از  نيز  دو  هر  كه 
سرنوشت  و  اند!  هموطن  اند!  دينى  برادر  اند!  هم 

مشتركى دارند.
اين  و  هموطنى  اين  و  اخوت  اين  هاى  نمونه 
وفادارى مشترک به حفظ سرمايه و نظام در اظهار 
نظرها، موضعگيرى ها، و نگرانى هاى تك تك آنها 

موج مى زند.
تصاحب  شيوه  در  اندازه  چه  تا  اينكه  عليرغم  اينها 
ثروت  و  اموال  بر  اندازى  چنگ  و  سياسى  قدرت 
«ماندگارى  در  باشند،  داشته  اختالف  هم  با  جامعه 
و بقاى اين رژيم» هم خط اند و هر آن كه بو ببرند 
در  سرمايه  چيز  هر  از  مهمتر  و  اسالم  و  نظام  كه 
خطر است، به هر حيله اى دست مى زنند و از هر 
وسيله و ابزارى بهره مى گيرند تا خللى و لنگشى 

در گردش سرمايه بوجود نيايد. 
كه  ابزارهاست  اين  از  يكى  انتخابات  مضحكه 
بورژوازى و نماينده حكومتى آن جمهورى اسالمى، 
آراء  شده  كه  طور  هر  خواهد  مى  انداختنش  راه  با 
مردم را گرو گيرد و به افكار عمومى جهان بباوراند 
حكومت  سنگسار،  حكومت  اهللا،  حكومت  كه 
شكنجه، حكومت فقر، "حكومت مقبول و مشروع 

مردم" است.
در اين ميان كانديداهاى اين دوره انتخابات رياست 
اينكه  با  دارشان  رسم  و  اسم  حاميان  و  جمهورى 
يكى يكى كثافت كارى هاى همديگر را رو مى كنند 
و راه به قدرت رسيدن خود را هموار مى سازند، اما 
همگى شان از اينكه مبادا مردم درانتخابات فرمايشى 

شان شركت نكنند، به وحشت افتاده اند. 
اقشار  بويژه  مردم  هاى  توده  كه  اند  دريافته  اينها 
تهيدست جامعه، زنان و جوانان چه نفرت عميقى 
از خودشان و از نظام شان دارند، از همين روست 
كه از "مقام معظم رهبرى" شان گرفته تا كانديداهاى 
اسم نوشته و اسم ننوشته، تا رئيس مجلس و امامان 
جماعت و روضه خوان هاى دور و نزديك كشور، تا 
ميدياى صد در صد اصولگرا و صد در صد اصالح 
طلب و شبكه هاى صدا و سيما بر سر هر چيزى 
كه صحبت كنند، نقبى هم به انتخابات مى زنند و 
را  مسلمان"  "مردم  اسالمى  فريضه  "يك  عنوان  به 
دعوت  انتخابات"  در  شور  پر  و  وسيع  شركت  به 
براى  ترشان  امروزى  هاى  شارالتان  البته  كنند.  مى 
تحريك احساسات ملى و قومى و بيدارى تمايالت 
"ملت  عبارات  مردم،  اقشار  ميان  در  پرستى  وطن 

غيور" و "سرزمين بوعلى و حافظ و سعدى" را هم، 
چاشنى تكاليف ملى و شرعى واسالمى مى كنند و 
ملتمسانه مردم را فرا مى خوانند كه با شركت وسيع 
شان در انتخابات، اين وظيفه شرعى را براى رضاى 

خدا بجا آورند.
قول  به  تا  كنند  مى  استفاده  امكانى  هر  از  اينها 
برگزار  خودشان يك انتخابات "آبرومند و پرشور" 
كنند، در عين حال عميقًا از اين بيم دارند كه مردم 
محل شان نگذارند و به غير از خودى هاى شان كه 
خرافه  ترويج  و  سركوب  هاى  ارگان  توبره  در  سر 
و  شوند  مواجه  مردم  هاى  توده  ريشخند  با  دارند، 
هم در داخل و هم از نظر افكار عمومى بين المللى 

نامشروع تر از هميشه جلوه داده شوند!
اينها براى اينكه بقول خودشان مردم را در"صحنه" 
نگه داشته باشند به حساب پول مردم و خزانه دولت 
و  پراكنند  مى  توهم  و  روند  مى  حضر  و  سفر  به 

مى كوشند آراء مردم را مصادره كنند.
تبليغات  دانشگاهى،  هاى  ميتينگ  استانى،  سفرهاى 
پوچ،  هاى  وعده  زرگرى،  هاى  جنگ  ميديايى، 
بكار  كه  هستند  ابزارهايى  آخوندى،  شگردهاى 
گرفته مى شوند تا با بهره گيرى از آنها آراء مردم را 

صاحب شوند. 
كارگزاران رژيم با نگرانى زياد همه جا اعالم كرده 
اند كه بيش از 50 درصد مردمى كه واجد شرط رأى 
دادن هستند رأى نمى دهند و آراء آنها را «رأى هاى 

خاموش» ناميده اند. 
اصالح طلبان روى اين رأى هاى خاموش حساب 
نفرتى  امواج  روى  خواهند  مى  آنها  اند.  كرده  باز 
دارند  هايش  سياست  و  نژاد  احمدى  از  مردم  كه 
سوار شوند و با وعده و وعيد هاى "مردم پسندى" 
ها  صندوق  در  خود  نفع  به  را  خاموش  رأى هاى 

ببينند.
 ***

يكى از شگردهاى اين بار بورژوازى ايران اينست كه 
آنهايى را كه قرار است و قرار بود نامزد شوند، به 
كمك احزاب پشتيبان و ميدياى طرفدارشان با اسم 
شان مطرح مى شوند  و رسم و سوابق "درخشان" 
تا هم نظر افكار عمومى را در باره شان بسنجند و 
بميرى"  تو  بميرم  "من  زرگرى  جنگ  يك  در  هم 
علم شان كنند و بعد از تأييد و تبليغ چند آيت اهللا و 

آخوند نرخ شان را باال ببرند و به مردم قالب كنند.
يكى از اين چهره هايى كه مدتى است پوستر هايش 
موسوى  ميرحسين  جناب  است،  ديوار  و  در  بر 
همين  ايشان  كه  است  جنگ  دوران  وزير  نخست 
اعالم  رسمًا  را  خود  كانديداتورى  پيش  روز  چند 

كرد.
موسوى بعد از يك بازار گرمى همه جانبه از سوى 
طيف اصالح طلبان و ملى مذهبى ها و تأييد چند 
اسفند  بيستم  شنبه  سه  روز  حكومتى،  "نامدار" 

نامزدى خود را رسمًا اعالم كرد و سناريوى توافق 
شده بين خود و خاتمى را كه خاتمى گفته بود يا 

«من مى آيم يا موسوى»، به پايان رسانيد. 
نامزديش  اعالم  بيانيه  از  بخشى  در  موسوى 
مى گويد: «اينك نه از روى خودپسندى تا ارزش ها 
از  نه  و  بگيرم،  ناديده  را  همگنان  ارجمندى هاى  و 
سر تجاهل تا مشكالت پيش رو را ناچيز و بضاعت 
به  بلكه  بدانم،  خداوند  به  توكل  از  كافى  را  اندكم 
اميد اداى وظيفه، قصد خويش را براى نامزد شدن 
اعالم  جمهورى  رياست  انتخابات  دهم  دورۀ  در 

مى نمايم.»
چكار  كه  دانند  مى  موسوى  هم  و  خاتمى  هم 
يكى  نفع  به  شان  يكى  بايد  وقت  چه  و  كنند  مى 
طلبان  اصالح  آراء  مجموع  و  برود  كنار  ديگرشان 
هم  طلبان  اصالح  خود  را  اين  كنند.  كيسه  يك  را 

اذعان دارند.
سعيد شريعتى عضو جبهه مشاركت گفته است كه 
خاتمى و موسوى تا مقطع ثبت نام كانديداها هر دو 
با هم حضور خواهند داشت ولى تا آن زمان قطعًا 
يكى از اين دو انصراف خواهد داد. او مى افزايد:«با 
آقاى  و  موسوى  حسين  مير  آقاى  در  كه  تدبيرى 
خاتمى سراغ دارم، حداقل اين است كه اگر به اين 
كنند،  مى  تقسيم  را  يكديگر  آراى  كه  برسند  نتيجه 
هر  چون  نيفتد.  اتفاق  اين  كه  كنند  مى  سعى  حتمًا 
گذشته  كه در  هايى  صحبت  بزرگواران در  اين  دو 
داشتند، منتقد تفرق و تفرقه بودند. خصوصًا آقاى 
در  تفرقه  به  نسبت  هم  اخيراً  كه  موسوى  مهندس 
جامعه ابراز نگرانى كرده اند، طبيعى است كه نسبت 
به تفرقه در بين پايگاه رأى خودشان و آقاى خاتمى 

هم حساس و نگران باشند.» 
كارگزاران  و  بورژوازى  كه  است  اين  واقعيت 
جمهورى اسالمى نه گفتن ميليونى ما را پيش بينى 
كرده و به وحشت افتاده اند. بهمين دليل هم هست 
كه هرجا و همه جا خطاب به خودشان و حاميان و 

مزدوران شان، تهديد ما را ياد آور مى شوند. 
امكانات  و  راند  مى  حكم  هنوز  كه  نژاد،  احمدى 
دعوت  و  خود  براى  تبليغات  براى  بيشترى  و  بهتر 
مردم به شركت در انتخابات در دسترس دارد، با راه 
سفرهاى  قالب  در  تبليغاتى  هاى  كارناوال  انداختن 
بيشترين  و  دهد  مى  وعيد  و  وعده  كماكان  استانى 
اميدش را به تأييد رهبر و برادران پاسدار و بسيجى 
توسط سربازان گمنام  و يك "تقلب سازمان يافته" 
امام زمان "شاغل در وزارتخانه هاى سپاه و اطالعات 

و كشور"، بسته است.
خاتمى و كروبى و موسوى هم كمپين هاى شان را 
راه انداخته اند. جلسه مى گيرند، سخنرانى مى كنند 
برون  راه  و  دهند  مى  هشدار  كنند،  مى  مصاحبه  و 

نشان  ثبات،  و  حكومتى  بحران  از  رفت 
مى دهند. 

نگرانى رژيم از بى اعتنائى مردم نسبت به انتخابات!
عطا خلقى
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ها  گفته  و  ها  كمپين  محتواى  و  مضمون 
كانديداتورهاى  تك  تك  هاى  نوشته  و 
رژيم،  سردمداران  و  سران  و  دوره  اين 
شدن  برو  رو  از  آنها  نگرانى  عمق  هرچيز  از  بيش 
با بى اعتنايى وسيع مردم نسبت به نمايش مسخره 

انتخاباتى را، نشان مى دهد.
خاتمى براى تشويق مردم به شركت در انتخابات، با 
وارد شدن به فاز ديگرى از توهم آفرينى، «راه حل 
بيست  پروژه  يك  نويد  و  دهد  مى  ارائه  اقتصادى» 
ساله اقتصادى به مردم مى دهد و مى كوشد تا مردم 

را به پاى صندوق هاى رأى بكشاند. 
آن  حتى  طلبان  اصالح   ديگر  كانديداى  كروبى 
زمان كه جناح رقيب درب دانشگاه ها را به رويش 
مى بندد و مانع سخنرانى اش مى شود فراموش نمى 
را،  انتخاباتى  نمايشات  از  بيزار  مردم  بايد  كه  كند 
به شركت در انتخابات دعوت كند. او پشت همان 
درهاى بسته و در اعتراض به رفتار و تفكر مخالفين 
فكرى اش كوشيد با به بازى گرفتن احساسات مردم 
پيام دعوتش را اينگونه فراخواند: «اگر از اين طرز 
تفكر ناخرسند هستيم و خواستار خاتمه اين روند 
هستيم بايد مشاركت گسترده  اى در انتخابات داشته 

باشيم».
كروبى كه بسيار پيشتر از ديگر كانديداها به ميدان 
است،  گرفته  تر  جدى  را  انتخاباتى  كمپين  و  آمده 
مردم  ميلى  بى  بيم  از  يابد  مى  حضور  كه  جا  هر 
به  دعوت  بند  ترجيع  نمايش،  اين  در  شركت  به 
شركت در انتخابات را با تأكيد تكرار مى كند. او در 
جمع عده اى ازدانشجويان و فرهنگيان همدان گفته 
بى  و  تبعيض  نارضايتى،  و  گاليه  «هرگونه  است: 
مهرى، تورم و گرانى كه وجود داشته باشد گرچه 
بايد نسبت به آن اعتراض كرد اما نبايد اين مسائل 
انتخابات  در  شركت  به  نسبت  ما  تا  شود  موجب 

غافل شويم.» 
شيخ رند انگار دوست ندارد باور كند كه اگر مردم 
تمايلى ندارند در اين معركه گيرى ها شركت كنند، 
تنها گوشه اى از يك تك اعتراض همه جانبه شان 
را به كل اين نظام و همه كارگزاران حكومتى و به 
و  دهند  مى  نشان  رژيم  اين  كانديداهاى  تك  تك 
خود را آماده مى كنند تا سايه شوم اين رژيم نكبت 

را از سرشان كم كنند.
تنها كروبى نيست كه براى نجات اين حكومت و 
چند صباحى ديگرعمرخريدن براى اين رژيم، كمين 
گرفته است تا آراء مردم را بدزدد؛ جناب مهندس 
ميرحسين موسوى نيز كه خود را «نه اصالح طلب 
اصولگرا»  هم  و  طلب  اصالح  «هم  اصولگرا»  نه  و 
را  اش  ساله  چندين  سكوت  است،  تصويركرده 
روى  به  سياست  صحنه  پشت  از  و  است  شكسته 
صحنه آمده است تا «خطر تهديد نظام» را دفع كند. 
به قول آقاى اكرمى وزير آموزش و پرورش دوران 
نخست وزيرى آقاى موسوى: «علت پايان سكوت 
مير حسين موسوى تبعات مهم تصميم هايى است 

كه نظام را به خطر انداخته است.» 
خود آقاى موسوى در پيامى كه به سى و چهارمين 
مجلس  ادوارى  نمايندگان  مجمع  عمومى  نشست 
شوراى اسالمى فرستاده است نگرانى از خطر تهديد 
نظام را اينگونه توضيح مى دهد: «كشور در شرايط 

خوبى به سر نمى برد. شايد از نظر كسانى كه دستى 
در كار نداشته اند تشخيص آنكه اين اظهار نگرانى 
تا چه حد ناشى از واقع بينى و يا بد بينى است و 
كًال داشتن ديدى روشن نسبت به بحران هايى كه 
بايد انتظارشان را كشيد كار مشكلى باشد. اما براى 
كسانى كه تجربه حداقل چهار سال حضور در مركز 
از  توان  مى  تر  راحت  دارند  را  ها  تصميم  تمامى 

آنچه در مقابل مان قرار دارد سخن گفت.» 
عالم  كار  كهنه  اين  موسوى،  كه  ايران  بورژوازى 
سياست جمهورى اسالمى را، كه مدتها در حاشيه 
اتيكت  با  بار  اين  و  ديگر  يكبار  بود.  داشته  نگه 
است  آورده  صحنه  روى  كشته  كار  تكنوكراتى 
و  باشند  داشته  بيشترى"  انتخاب  "شانس  مردم  تا 

انتخابات اينبار "رقابتى تر" باشد. 
اينها با اين ترفندها مى خواهند هر طور كه شده يكى 
از اين پاسداران سرمايه و رهروان امام و باورمندان 
به واليت فقيه را با رأى مردم به خود مردم تحميل 
كنند و مردم را چنان در مقابل عمل انجام شده اى 
قرار دهند كه باالخره به فرمول "انتخاب بين بد و 
بدتر" متوسل شوند و يكى شان را روى گرده خود 

بگذارند.
از  كشيدن  ذلت  سال  همه  اين  از  بعد  مردم  آيا  اما 
دست اين جانيان، فريب اين نيرنگها و اين شيادى 
ها را خواهند خورد؟ يا يكجا به همه شان خواهند 
ديگرى  برنامه  ما  كنيد.  كم  را  گورتان  برويد  گفت 
داريم و خود را آماده مى كنيم كه باين زوديها بساط 
تان را جمع كنيم و سرنگونى تان را جشن بگيريم!

آنهايى  مضحكه،  اين  برپايى  جريان  در  گمان  بى 
كه منافع شان به بود و نبود اين رژيم بند است و 
آنهايى كه سر در آخور ارگانهاى سركوب و تفتيش 
به  شان  زندگى  و  مرگ  و  دارند  رژيم  تحميق  و 
براى  است،  خورده  گره  رژيم  اين  ممات  و  حيات 
را  تالش  بيشترين  مسخره  نمايش  اين  بازار  گرمى 
مردم  از  اى  عده  است  ممكن  حتى  كرد.  خواهند 
نان  و  كارشان  رژيم  كه  هم  بازار  و  كوچه  شريف 
شان را در گرو دارد، پاى صندوق هاى رأى بروند؛ 
همه  ريش  به  مردم  از  وسيعى  توده  قطع  بطور  اما 
كانديداتورهاى ريشدارو بى ريش مى خندند و پاى 
صندوق هاى رأى نخواهند رفت. جمهورى اسالمى 
چنين روزى و چنين عكس العملى را از سوى مردم 
افتاده  وحشت  به  چنين  اين  كه  كند  مى  بينى  پيش 

است.
از  كدام  هيچ  به  نبايد  كه  اند  دريافته  را  اين  مردم 
اين چهره هاى امتحان پس داده كه هر كدام سالها 
رياست دولت را برعهده داشته اند دل بست و وعده 
گامى  بود  اميدوار  و  كرد  باور  را  هايشان  وعيد  و 

درجهت بهبود اوضاع شان برخواهند داشت.
مردم اين را دريافته اند كه براى هر تغيير و بهبود ولو 
كوچكى در زندگى شان، چاره اى جز اين ندارند كه 
اين رژيم را سرنگون كنند و خود سرنوشت خود 

را رقم زنند.
مردم اين را دريافته اند كه كارزار انتخابات جمهورى 
و  نيست  بيش  نمايشى  و  جعلى،  كارزارى  اسالمى 
كه  نكنند  شركت  معركه  اين  در  تنها  نه  اند  آماده 
بساطش را بر سر كارگزاران و حكومتيان و مزدوران 

و پادوهاى مأمورشان خراب كنند.

درون  از  ايران  بورژوازى  اينكه  از  مستقل  مردم 
چه  انتخاباتى  نمايش  اعتبار  بى  هاى  صندوق  اين 
كسى را بيرون مى كشد، بايد با تحريم انتخابات، با 
بهم ريختن شوهاى انتخاباتى، با بهم ريختن بساط 
انتخابات، عمًال نا مشروع بودن و مسخره بودن آن 

را به جهانيان اعالم كنند. 
رقباى  كه  خاموشى  آراء  كه  است  اين  واقعيت 
انتخاباتى و بيشتر از همه اصالح طلبان به آنها چشم 
حق  و  خواه  آزادى  مردان  و  زنان  به  اند،  دوخته 
طلبى متعلق اند كه مى خواهند سر به تن اين رژيم 
نماند.  انسانى،  حقوق  ضد  و  انسان  ضد  جنايتكار 
انسان  خاموش  هاى  رأى  اين  از  يك  هر  صاحبان 
هاى آگاه و مسئول و شرافتمندى هستند كه حرمت، 
كرامت، آزادى، زندگى، رفاه، آسايش، امنيت، و... را 
حقوق انسانى خود و همنوعان شان ميدانند كه زير 

سيطره اين رژيم و اين حكومت لگدمال شده اند.
الزم است صاحبان همين رأى هاى خاموش از هر 
كنند  مجاب  را  شان  اطرافيان  توانند  مى  كه  طريق 
كه هم رأى شان شوند و درصد آرأ خاموش را به 
غيراز  به  كه  جايى  تا  برسانند.  ممكن  حد  باالترين 
و  بازارى  حاجى  و  خوان  روضه  و  آخوند  مشتى 
پولدار و آن مشت اجير و مزدورى كه سر در توبره 
ارگان هاى منفور اين رژيم دارند و مزدورند، احدى 
از خيل كارگر و زحمتكش و تهيدست و انسان هاى 

شرافتمند اين جامعه، پاى صندوق هاى رأى نرود!
ديكتاتورى  ضرب  زير  هم  قدر  هر  مردم  قطعا 
را  خود  راى  اختيار  باشند،  كرده  خم  قد  حكومتى 
و  رژيم  اين  به  شان  رأى  با  خواهند  نمى  و  دارند 

نمايندگانش مشروعيت بخشند.
در آستانه راه اندازى مضحكه انتخابات، هر انسانى 
كه از خشونت و سركوب اين رژيم در عذاب است، 
هر انسانى كه از به هيچ گرفتن حقوق انسانى زنان 
رنج ميبرد، هر انسانى كه به هر درجه اى به سانسور 
و خفقان اعتراض دارد، هر انسانى كه فقير و گرسنه 
و بيكار و بيمار و بى دوا و درمان است، هر انسانى 
را  پيشرفته  جوامع  هاى  انسان  زندگى  آرزوى  كه 
اين  در  كه  كند  تشويق  را  اطرافيانش  بايد  دارد، 
هيچ  به  ها  انسان  اراده  و  رأى  كه  مسخره  نمايش 
گرفته ميشود؛ نه تنها شركت نكنند كه به هر شكلى 

كه در توان دارند بهم اش ريزند.
مردم بايد با تحريم انتخابات و بهم ريختن بساط آن، 
يك گام بزرگ رژيم جنايتكار جمهورى اسالمى را 
به عقب برانند و يك گام بزرگ خود را به سرنگونى 

آن نزديكتر كنند.
نمايش  كنار  از  اعتنا  بى  كه  مردمى  نيست  شكى 
مشروع  نا  شان  گفتن  نه  با  و  بگذرند،  انتخابات 
بودنش را اعالم كنند، با اعتماد به نفس بيشتر و عزم 
راسخ ترى در نبرد براى براندازى و سرنگونى رژيم 

شركت خواهند كرد.
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محمد خاتمى، رئيس جمهور دوره  اصالحات، روز 
شدن  كانديدا  از  خود  انصراف  اسفند   26 دوشنبه 
براى انتخابات دوره  دهم رياست جمهورى را اعالم 
كرد. او طى يك بيانيه  داليلى براى اينكار بيان نمود 
در  آرا  شدن  پراكنده  از  جلوگيرى  آنها  از  يكى  كه 

جبهه  اصالح طلبان بود. 
صحنه   به  ورود  از  قبل  خاتمى  كه  اينست  واقعيت 
انتخابات كامال مردد بود. او ترديد خود را به اشكال 
مختلف نشان داد كه مهمترين آن اين بود كه گفت 
كسى بايد پا به عرصه ى رقابت ها بگذارد كه اركان 
نظام با او توافق داشته باشند. يكى از ركن هاى نظام 
البته خامنه اى است  كه در يك سخنرانى به مناسبت 
روز دانشجو خاتمى را به اشاره شاه سلطان حسين 
تصريح كرد  ناميد. روز بعد نيز روزنامه ى "كيهان" 
شخص  حسين  سلطان  شاه  از  خامنه اى  منظور  كه 
چرا  كه  پرسيد  مى توان  اينجا  است.  بوده  خاتمى 
خاتمى عليرغم وقوف بر اين واقعيات وارد صحنه  

انتخابات شد؟
خاتمى در بيانيه  خود با نقل قولى از خمينى "ميزان" 
واليت  به  نه  را  مرجعيت  و  شمرده  مردم  راى  را 
فقيه كه به مردم داده است. او بر اساس اين توهم 
موقعيت  دليل  به  يا  و  عامدا  يا  او  آمد.  ميدان  به 
سياسى – طبقاتيش فراموش كرده است كه خمينى 

خود به عنوان ولى فقيه يكى از قسى القلب ترين 
ديكتاتورهاى ايران بود. او كه آن جمله را طبق مشى 
فرصت طلبانه اش به زبان آورده پشيزى براى مردم و 
آرايشان ارزشى قايل نبود. خالصه خاتمى با آن اعتقاد 
و با فشارى كه از جانب اصالح طلبان احساس كرد 
به ميدان آمد. اما روزنامه  كيهان بالفاصله  تهديدش 
در  بوتو  نظير  بى  سرنوشت  است  ممكن  كه  كرد 
ديگر اگر يكى از اركان  انتظارش باشد. به عبارت 
ديگر  اركان  خواند،  حسين  سلطان  شاه  را  او  نظام 
وزير  نخست  سرنوشت  بسيج  و  سپاه  يعنى  نظام 
پيشين و ترور شده  پاكستان را برايش در نظر گرفته 
بودند. او طى مدت كوتاهى كه به عنوان كانديدا به 
احمد  بوير  و  كهگيلويه  و  بوشهر  فارس،  استانهاى 
سفر كرد متوجه گشت كه موانع زياد است و خطر 

جدى است و كنار كشيد.
آنچه بيان شد حقايقى را در بر دارد، اما اين حقايق 
ريشه در سيستم سياسى و موقعيت طبقه  سرمايه دار 
ايران دارد كه اشاراتى به آن مى شود. طبقه  سرمايه دار 
ايران هيچوقت نمايندگان مستقيمش را در حكومت 
نداشته است. به عبارت ديگر هميشه حكومت هايى 
ديكتاتورى او را نمايندگى كرده اند. اين حكومت ها 
را  كارگر  طبقه   از  شديد  استثمار  امكانات  گرچه 
مشتى  لزوم  وقت  به  اما  كرده اند،  فراهم  او  براى 

بدليل  حكومتها  اين  كوبيده اند.  خودش  سر  بر  هم 
ضعف پايگاهشان هميشه در خطر سقوط بوده اند. 
سرنوشت حكومت پهلوى را ديديم. حكومت فعلى 
نيز به قول خود كاربدستانش در چنان خطرى قرار 
دارد. طبعا براى بورژوازى ايده ال است كه حكومتى 
باشد.  داشته  غربى  كشورهاى  حكومت هاى  مثل 
دموكراسى  يك  توانسته اند  كشورها  اين  بورژوازى 
درون طبقاتى و يك حكومت خودى داشته باشند. 
آنها قادر شده اند تا طبقه  كارگر را از طريق رفرميسم 
و تشكل هاى سازش طبقاتى بدرجات زيادى مهار 
دهه   اوايل  و    70 دهه   در  ايران  بورژوازى  كنند. 
اصالح  و  خاتمى  از  پشتيبانى  با  و  خورشيدى   80
طبقه   يابد.  دست  موقعيتى  چنين  به  كوشيد  طلبان 
كارگر ايران اين پروژه را به شكست كشاند. در حال 
حاضر اين طبقه  بهر لحاظ از  دو دهه  قبل هم به 
لحاظ آگاهى طبقاتى و هم از نظر تشكل و روحيه  
چنين  در  دارد.  قرار  بهترى  وضعيت  در  مبارزاتى 
شرايطى بورژوازى جرات نمى كند از هيچ اصالح 
طلب خالص و متوهمى دفاع كند. اين پايه  ضعف 

خاتمى و عقب كشيدن اوست.
اكنون سئوال اينست كه آيا براى ميرحسين موسوى 
كه خود را اصالح طلب اصولگرا مى خواند اميدى 

هست يا خير؟ 

امور  وزير  متكى،  منوچهر  اسفند   25 يكشنبه  روز 
خارجه  ايران، به طور سرزده وارد عربستان سعودى 
شد و پس از آن به كويت و بحرين رفت. اين سفر 
پس اجالس يك هفته پيش كشورهاى سوريه، مصر، 
عربستان و كويت در رياض، پايتخت عربستان، انجام 
از  رياض  اجالس  در  چهارگانه  كشورهاى  گرفت. 
نگرانى  اظهار  منطقه  در  ايران  دولت  سياست هاى 
عربى  كشورهاى  متحد  سياست  خواستار  و  كردند 
براى خنثى كردن اقدامات اين دولت شدند. متكى 
در اين سفر كه با دستپاچگى تمام انجام گرفت قصد 
قانع  را  خود  بازديد  مورد  كشورهاى  سران  داشت 
كند كه سياست ايران در منطقه به نفع اعراب است. 
وزير خارجه  عربستان سعودى بر خالف شيوه هاى 
محافظه كارانه اين كشور ارتجاعى صراحتا به متكى 
گفت كه ايران بايد بطور قانونى و صرفا از راه هاى 
به  او  بگيرد.  تماس  عربى  كشورهاى  با  رسمى 
با  ايران  حكومت  تماس  قطع  خواهان  ترتيب  اين 
حزب اهللا لبنان، حماس در فلسطين، گروه هائى نظير 
عربى  كشورهاى  در  شيعيان  و  عراق  در  صدرى ها 

شد.
از  برخى  در  حاكم  هاى  دولت  كه  است  مدتى 
كشورهاى عربى يك سياست تهاجمى را در مقابل 
وحدت  ايجاد  پى  در  آنها  گرفته اند.  پيش  در  ايران 

در  اسالمى  جمهورى  سياست هاى  عليه  خود  بين 
منطقه هستند. عربستان سعودى و مصر رهبرى اين 
تالش را در دست دارند و دولت آمريكا نيز مشوق 
آن است. اقدامات انجام گرفته در اين عرصه تا كنون 
است.  داشته  اسالمى  جمهورى  عليه  دستاوردهائى 
روز جمعه  16 اسفند كشور مراكش روابط ديپلماتيك 
خود با جمهورى اسالمى را قطع كرد. چند ماه قبل 
ايران  سياست هاى  از  انتقاد  با  عراق  دولت  آن  از 
در منطقه به ميان كشورهاى عربى بازگشت. دولت 
مسلح  گروه  ابتدا  خود  بازگشت  پروسه   در  عراق 
صدر را مورد حمله  مسلحانه قرار داد و آنها را از 
بصره بيرون كرد. دولت عراق سپس مالكيت امارات 
متحده  عربى بر جزاير سه گانه  تنب بزرگ، كوچك 
با  سرانجام  و  شناخت  رسميت  به  را  ابوموسى  و 
شركت در كنفرانس هاى ضد جمهورى اسالمى، در 
جاه  مقابل  در  منطقه  عرب  كشورهاى  نگرانى  بيان 
طلبى هاى اتمى ايران شريك شد. گذشته از عراق 
سوريه نيز با اتخاذ سياست نزديكى به غرب و بويژه 
آمريكا فاصله هاى معينى از رژيم ايران گرفته است. 
اين كشور با شركت در اجالس رياض اين فاصله را 
بيشتر كرد. اكنون حماس نيز با قبول تشكيل دولت 
وحدت ملى با فتح دارد به سهم خود از ايران فاصله 
مى گيرد. رهبرى ديپلماتيك آشتى بين فتح و حماس 

در دست مصر است. جمهورى اسالمى با وقاحت 
تمام در تالش بود تا از خون بر زمين ريخته  كودكان 
نژادپرست  حكومت  توسط  غزه  دفاع  بى  مردم  و 
شواهد  همه   اما  كند،  سياسى  بهره بردارى  اسرائيل 
نشان از انزواى حكومت ايران در تصميم گيريهاى 
منطقه اى است. به اين ترتيب مى توان به تاكيد كفت 
ترتيب  اين  به  غزه  جنگ  در  اسرائيل  ددمنشى هاى 
دارد به ضرر جمهورى جهل و سرمايه  اسالمى تمام 

مى شود.
اشكال  به  و  هياهو  با  روز  هر  اسالمى  جمهورى 
گوناگون خود را ابرقدرت منطقه به حساب مى آورد. 
كشورهاى  دست  به  بهانه   خالى  تو  هياهوى  اين 
در  را  اعراب  تا  است  داده   آمريكا  سرسپرده   عرب 
مقابل رژيم ايران بسيج كنند. تمام حوادث سياسى 
حكومت هاى  بين  كشمكش  در  كه  مى دهد  نشان 
اسالمى  حكومت  اين  خاورميانه  منطقه   مرتجع 
است كه دارد بازى را مى بازد. با پيش بينى تضعيف 
اقتصادى و سياسى جمهورى در سال هاى آينده اين 
آميز  حقارت  سفر  شد.  خواهد  نيز  عميق تر  باخت 
وزير خارجه  ايران به عربستان، كويت و مصر يكى 

از نمودهاى اين باخت است.

كناره گيرى محمد خاتمى از شركت در مضحكه انتخابات 

رژيم جمهورى اسالمى نگران تضعيف موقعيت منطقه اى
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ناگوارى  اخبار  ديدن  و  شنيدن  با  انسانى  هر 
جنگ  اثر  بر  نظامى  غير  مردم  شدن  كشته  همچون 
يا عمليات هاى تروريستى، مرگ به دليل ندارى و 
كمبود مواد غذايى و... به سختى منقلب مى گردد 
از  نفرت  شود.  مى  تنفر  از  پر  وجودش  سراپاى  و 
بابت زندگانى فالكت بارى كه طبقات حاكمه براى 
جهنم  به  كه  جهانى  از  نفرت  اند.  آفريده  بشريت 
آدميان مبدل گشته، و هر روز بيش از روز قبل از 

آنان قربانى مى گيرد. 
گرسنگى،  فقر،  گسترش  آمار  دوران  اين  در  ديگر 
سوءتغذيه، تلفات ناشى از جنگ هاى امپرياليستى 
و اعمال تروريستى بعضى از دولت ها، و جريانات 
ساية  در  مذهبى   (Fundamentalist) بنيادگراى 
هژمونى سرمايه دارى، ابداً قابل قياس با دوره هاى 
گذشته نيست. تازه بايد على رغم اين درجه از رشد 
علم و تكنولوژى در رشته هاى پزشكى، داروسازى 
و بهداشت؛ باز ناظر شيوع گاه و بيگاه بيمارى هاى 
مهلك به ويژه در ممالك موسوم به جنوب باشيم! 

از  متعددى  هاى  فيلم  و  ها  عكس  ساعت  هر 
بر  بشرى  جوامع  زيردست  هاى  توده  روزى  سيه 
صفحة تلويزيون ها يا تارنماهاى اينترنتى به معرض 
نمايش گذاشته مى شوند. اين تصاوير دلخراش كه 
توسط  اما  فشارند،  مى  را  بيننده  ها  ميليون  قلب 
ميديا و رسانه هاى سمعى و بصرى بورژوازى، و 
ژورناليست هاى مزدور تمامًا بى اهميت و يا طبيعى 
روى  مهمى  اتفاقات  هيچ  انگار  شوند.  مى  قلمداد 
نداده اند يا در شرف وقوع نيستند؛ گويى اين آالم 
الزمة حيات و از اجزاى اليتجزاى زندگى اند. بزعم 
اينان، همانند دنياى وحوش قويترها اليق زيستن اند 
و ضعيف ترها مستوجب تكه و پاره شدن! تلخ تر 
از اينها، مشاهده فيگور صلح طلبى و انساندوستى 
صاحبان سيم و قدرت، و نمايندگان سياسى آنها در 
نهادهاى وابسته به سازمان ملل است. ترتيب دادن 
گردهم آيى ها و جلساتى تحت عنوان حفظ صلح و 
ثبات در جهان، مقابله با نقض حقوق بشر، خيرات 
گرسنگان  براى  كمك  آورى  جمع  يا  نيكوكارى  و 
هم  گاهى  هراز  زند.  مى  بهم  را  آدم  حال  جهان، 
انسان با استماع اخبارى در ارتباط با نصايح درس 
خواندگان بورژوازى به توده هاى فقير و ستمكش 
آزرده  سختى  به  غذايى،  مواد  مصرف  مورد  در 

مى شود.    
چندى پيش تعدادى از كارشناسان امور پزشكى در 
ايران در باره كمبود روى و ويتامين هاى ديگر در 
بدن كودكان هشدار دادند. شبكه خبر سيما گزارش 
داد: «تعدادى از محققين و دانش پژوهان كشور با 
به  ورود  بدو  در  كودک   214 خون  نمونه  بررسى 
در  روى  مغذى  ريز  ميزان  شدند،  متوجه  دبستان 

بمراتب  كودكان  اين  از  توجهى  قابل  شمار  خون 
گزارش  اين  ادامه  در  است.  نرمال  حد  از  كمتر 
رشد  در  روى  مغذى  «ريز  است:  شده  تصريح 
جسمى و تكامل مغزى كودكان نقش بسزايى دارد 
و كمبود اين عنصر با اهميت يكى از عوامل اصلى 
كوتاه قدى در بين كودكان محسوب مى شود». اين 
متخصصين در گزارش خود از لزوم خورانيدن انواع 
آنها  بدن  در  روى  تأمين  جهت  كودكان  به  آبزيان 

سخن گفته اند.          
با قبول هشدارهاى جدى كارشناسان مسائل پزشكى 
و علوم تغذيه، سئوال اينست كه خانوارهاى كارگرى 
و كم درآمد چگونه خواهند توانست مصرف آبزيان 
را در برنامه غذايى كودكانشان بگنجانند؟ پزشك ها 

گوشت  از  استفاده  حالى  در 
ماهى و ميگو را توصيه مى كنند 
در  محصوالت  اين  بهاى  كه 
بازارهاى كشور شديدا افزايش 

يافته است. 
بهاى  منتشره،  گزارشات  طبق 
در  جنوب  ماهى  كيلو  هر 
فروشگاه هاى زنجيره اى "رفاه" 
تهران،  شهردارى  به  وابسته 
است!  تومان  هزار  ده  حدود 
سرسام  گرانى  به  توجه  با  آيا 
ضرورى،  كاالهاى  اقسام  آور 
و  ها  قيمت  روزه  هر  باالرفتن 
دستمزدها  سطح  بودن  ناچيز 
اسفند  يكم  و  بيست  روز  كه 
حداقل  كار"  "شورايعالى 
هشت  و  هشتاد  سال  دستمزد 
اعالم  تومان   274500 مبلغ  را 

كشور  محرومين  و  فقرا  براى  امكانى  است،  كرده 
كنند؟! «حقا  تهيه  را  هايى  فرآورده  چنين  تا  هست 

نفس اينان از جاى گرمى برمى آيد». 
بيشتر مردم ماهها قادر به خريد گوشت قرمز و مرغ 
نيستند، چه برسد به ماهى يا ساير آبزيان؟! اين روزها 
و  كارگر  طبقه  براى  هايى  خوراكى  چنين  مصرف 
محصوالت  نوع  اين  نيست.  بيش  رويايى  مزدبگير 
و  متمولين  سفره  سر  بر  تنها  سالهاست  [تجمالتى] 
توانگران يافت مى شوند، و نيز خوراک گربه ها و 

سگ هايشان است. 
اخير  هاى  هفته  در  است،  يادآورى  به  الزم 
يك  براى  را  فقر  خط  اقتصاد  حوزه  پژوهشگران 
خانواده چهار نفره در شهرستان ها هفتصد و هشتاد 
تومان  ميليون  يك  حدود  تهران  در  و  تومان  هزار 
برآورد كردند و پيش بينى مى شود در اوايل سال 
درآمدهاى  كاهش  سبب  به  ش.)  ه.   1388) جديد 

تداوم  دولت،  بودجه  كسرى  بدينسان  و  نفتى 
سياست هاى ضد كارگرى كارفرمايان و رژيم آنها، 
در  فقر  خط  دارى  سرمايه  اقتصاد  جهانى  بحران  و 
شهرستان ها از مرز هشتصد هزار تومان و در پايتخت 
از مرز يك ميليون تومان عبور كند! همچنين مدتى 
بيست و  نرخ  داخلى از  نشريات  روزنامه ها و  قبل 

شش درصدى تورم خبر دادند. 
در همين گزارشات به نقل از سخنان على عسگرى 
نظارت  و  ريزى  برنامه  معاونت  اقتصادى  معاون 
«بيش  بود:  شده  نوشته  جمهور  رييس  راهبرى 
خط  زير  ايران  جمعيت  از  نفر  ميليون  چهارده  از 
فقر قرار دارند». در مقابل كارشناسان معتقدند اين 
زندگى  مطلق  فقر  در  كه  است  كسانى  شامل  آمار 

مى كنند و ميزان فقرا در كشور رقمى بيش از پنجاه 
درصد مى باشد. شايان ذكر است بدنبال پخش خبر 
مربوط به مطالعات و تحقيقات اقتصاد دانان، دولت 
پاسدار احمدى نژاد در اسفند ماه جارى اعالم كرد 
مايحتاج  قيمت  افزايش  فشار  از  كاستن  جهت  كه 
عمومى، به بخشى از نيازمندان يعنى خانواده هاى 
مدد گيرنده از كميته امداد و سازمان بهزيستى، و نه 
محرومين كشور، بن هاى خريد سى و شش  همه 

هزار تومانى تعلق خواهد گرفت! 
جمهورى  مقامات  از  برخى  اظهارات  هرچند 
طرف  از  گرفته  صورت  هاى  بررسى  و  اسالمى 
دانش آموختگان كشور پيرامون فقر و تورم موجود 
در جامعه كمتر از آمار و ارقام واقعى است، ليكن با 
مبنا قرار دادن خود اين اطالعات ناقض، به روشنى 

درمى يابيم كه در ماه هاى آينده سرريزهاى 
افزايش  شدت  به  اقتصادى  نابرابرى هاى 

            فرشيد شكرى 

       سوءتغذيه كودكان ايرانى
          (در حاشيه هشدار كارشناسان مسائل پزشكى)
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مى يابند و انتظار مى رود 
موقعيت  آتى  سال  در  تا 
و  كارگر  طبقه  اقتصادى 
بازهم  ايران  تنگدست  هاى  توده 
تمهيد  اگر  حتى  شود.  دشوارتر 
كابينه اش  و  نژاد  احمدى  جديد 
عملى گردد و به عده اى از ساكنين 
كمك هاى  آن  ايران  بضاعت  بى 
ناچيز داده شود، اين"حاتم بخشى" 
هر  كه  آنان  دوش  از  بارى  دولت 
ساير  مثل  خريدشان  توان  روز 
هاى  اليه  به  متعلق  هاى  خانواده 
مى رود،  تر  پائين  جامعه  ضعيف 

برنخواهد داشت؟  
بنابراين با در نظر داشتن اين حقايق 
پزشكى  مسائل  كارشناسان  اخطار 
راجع به سوء تغذية كودكان ارزشى 
فقير  نونهاالن  و  كودكان  ندارد. 
خود  ساالن  و  سن  هم  مثل  ايران 
قربانى  بشرى  جوامع  تمامى  در 
نظام استثمارگر سرمايه دارى اند. تا 
اين سيستم اقتصادى در دنيا از بين 
نرود عقب ماندگى جسمى، ذهنى، 
سوءتغذيه  از  ناشى  مير  و  مرگ  و 
طبقه  كودكان  گريبان  گرسنگى  يا 
كارگر را در همه ممالك جهان رها 

نخواهند ساخت. 
متخصصين  و  طبيبان  اين  اگر 
جاى  را  خود  لحظه  يك  براى 
جامعه  دست  تهى  كودكان  والدين 
داشت  احتمال  آنگاه  مى گذاشتند، 
درعوض رهنمود دادن به فقرا يقه 
مقامات اجرايى و رهبران رژيم را 
و  رياكاران  اين  به  و  گرفتند  مى 
سالوسان ضد انسان و انسانيت مى 
اكثريت  زندگى  داريد  شما  گفتند، 
كارگر)  (طبقه  كشور  اين  ساكنين 
اما  مى كشانيد.  نابودى  ورطه  به  را 
كسانى  از  زيادى  توقع  اين  شايد 
هاى  شكم  از  خبرى  كه  باشد 
ما  خود  نتيجتا  ندارند.  گرسنه 
مى بايستى  زحمتكشان  و  كارگران 

به فكر دلبندانمان باشيم. 
رنج ندارى، بيمارى هاى مربوط به 
كمبود ويتامين، كارتن خوابى، كار 
فصل  و  حل  هيچگاه  و...  كودک 
نمى گردند، مگر اينكه با همه قوا 
عليه شرايط حاكم دست به اعتراض 
بزنيم. فقط با باور به نيروى طبقاتى 
خود، مبارزه متحدانه و تشكل يابى 
ما مسير بهتر شدن وضعيت معيشتى 
و  سياسى،  قدرت  به  رسيدن  تا 
برچيدن كامل روابط استثمارگرايانه 

و ظالمانه فعلى، هموار مى شود.
           پانزدهم مارس 2008 

شكنجه، ترور، زندانى كردن مخالفين، 
در  وحشت  و  رعب  ايجاد  و  اعدام 
جامعه  جلوه هايى از   خشونتى است 
و  مذهبى  و  ديكتاتور  هاى  رژيم  كه 
زن ستيز  با اتكا به  ابزارهاى سركوبگر 
كنند،  مى  جامعه  اعمال  كل  بر  خود 
كه  باعث صدمه هاى روحى، روانى و 

جسمى زيادى بر انسان ها مى شود.
و  آداب  مذهب،  كه  اى  جامعه  در 
سنت هاى كهنه و فرسوده، و فرهنگ 
طرف  از  پدرساالرى  و  ساالرى  مرد 
انقياد  به  و  تفرقه  براى  سيستم  خود 
قرار  استفاده  مورد  مردم  كشاندن 
مى گيرند و به تار و پود جامعه تزريق 
مى شوند، خشونت در جامعه گسترش 
مى يابد. بى شك همة آحاد جامعه به 
پديدۀ  قربانى  كودكان  و  زنان  ويژه 

خشونت در چنين جوامعى هستند.
آمار تكان دهنده  خشونت عليه  زنان در 
كشورهاى  در  بخصوص  دنيا  سراسر 
جهان سوم و بويژه  در ايران هر روز 
اين  شود،  مى  گسترده تر  و  شديدتر 
و  مختلف  اشكال  از  كه   ها  خشونت 
متفاوت برخورد دار است عبارتند از:

قابل   نوع  كه    فيزيكى:  خشونت 
كردن  حبس  شامل:  است  آن  رويت 
مو،  كشيدن  انداختن،  چنگ  بستن،  و 
محروم  كارى،  كتك  خانه ،  از  اخراج 
كردن از غذا، گاز گرفتن، سيلى زدن، 
مشت و لگد زدن، كشيدن و هل دادن 

است.
يكى  كالمى:  و  روانى  خشونت 
كه    است  خشونت  اشكال  از  ديگر 
برهم  مانند  شود  مى  اعمال  زنان  بر 
درب  كوبيدن  محكم  غذا،  ميز  زدن 
بكار  يا  منزل  اشيا  شكستن  اتاقها، 
بردن كلمات ركيك و دشنام و تهمت 
قهر  پى،  در  پى  بهانه گيرى هاى  زدن، 
به  گرفتن   ايراد  و  نكردن،   محبت  و 
 شكل ظاهرى بدن و پوشش و..، خود 

را نشان مى دهد.
تجاوز،  ناموسى:  و  جنسى  خشونت 
اجبار  ناموسى،  قتل  جنسى،  ختنه  
اجبارى  حاملگى  يا  جنين  به سقط 
بهداشت  رعايت  عدم  ناخواسته ،  و 
جنسى ، امتناع از داشتن رابطه  جنسى، 
كه  هر كدام از اين خشونت ها خود 

بحث مفصلى را مى طلبد.
يكى ديگر از انواع خشونت تهديد به  
و  به  اذيت  تهديد  است:  قتل  و  آزار 
اطرافيان  و  نزديكان  به   رساندن  آزار 
آن  هاى  نمونه   .... و  بچه دزدى  زن، 

است.
كه  است  اين  زنان  آزردن  ديگر  راه 
بسيارى از مردان با استفاده  از عوامل 
مالى و اقتصادى،  زنان را مورد  كنترل 
قرار مى دهند.  اين مردان از استقالل 
در  و  جلوگيرى  خود  همسران  مالى 
اموال شخصى آنها دخل و تصرف مى 
پول  خانه  و  خرجى  ندادن  با  و  كنند 
مضيقه  و  مشكالت  زنان  براى  كافى 

 مالى ايجاد مى كنند.
همچنين پايمال كردن حقوق زنان در 
حق  مانند  اسالمى  جمهورى  قوانين 
روابط   صيغه ،  همسرى،  چند  طالق، 
حضانت  و  همسر  چشم  از  بدور 
كودكان، امتناع مرد  از طالق بر خالف 
اصرار زن، به نوعى خشونت بر زنان 

محسوب مى شوند.
و  آموزشى  فكرى،  رشد  از  ممانعت 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  شركت 
اشتغال زنان نوعى ديگرى  از خشونت 
است كه  با ايجاد محدوديت در ارتباط 
زنان  بر  دوستان   و  فاميل  جامعه ،  با  

اعمال مى شود.
عليه  خشونت  خشونت،  ديگر  نوع 
چه  و  زنان  چه  يعنى   همجنسگرايان 
تحقير،  كه  با  است  همجنسگرا  مردان 
ناديده    و  انكار  مسخره  و  و  توهين 
گرفتن حقوق انسانى بر  آنان  اعمال 

مى شود.
رايج  نظر  از  ايران  اخير  سالهاى  در 
بودن خودكشى ميان زنان و خشونت 
عليه زن در بين كشورهاى مذهب زده 
و واپسگرا مقام سوم را بدست آورده 

است.
طرف  از  كه  شبانه روز  جامعه اى  در 
در  و  متحجرش  قوانين  و  سيستم 
تلويزيون،  شبانه روزيش،  مدياهاى 
آداب  و  سنت  حفظ  نشريات،  راديو، 
و رسوم و آيين هاى كهنه  و  فرسوده  
جنسى  ستم  و  مردساالرى  و  مذهبى 
همه جانبه  تبليغ  و  علنى  به شيوه اى 
به  امرى  زنان  بر  ستم  و  مى شود 

عادى و روزمره  تبديل شده است،  در 
معاشرت  و  آداب  كه  هنوز  جامعه اى 
قوانين  و  مذهب  و  سنت  مبناى  بر 
شريعت متداول است چگونه مى توان 
با  را  زنان  به  زورگويى  و  خشونت 
مبارزه و تالش پيگيرانه متوقف كرد؟
و  پژوهشگران   كه   است  بحثى  اين 
و  زنان  رهايى   عرصه جنبش  فعالين 
فعالين سوسياليست  با ايجاد ميزگردها، 
نوشتن  گردهمايى ها،  سخنرانى ها، 
در  ارزنده  روزانه   مطالب  و  مقاالت 
پيش برد آن تالش و مبارزه  مى كنند.

با توجه  به  اين كه  ريشه  اين خشونت 
مصائب  ديگر  و  ها  نابرابرى  و 
اجتماعى در قوانين كشورها،  روش و 
باور به  اعتقادهايى است كه همزمان با 
پيدايش طبقات اجتماعى  طى قرن هاى 
متمادى از حيات انسان  تحكيم و با 
عادى  به روند  و  ادامه   زن  بر  ستم 
شده  است،  تبديل  جوامع  در  زندگى 
به  توجه   با  سرمايه دارى  جوامع  در 
آنجا  تا  سرمايه دارى  متحرک   خصلت 
انباشت  و  سود آورى  به  حفظ  كه  
و  تالش  با  نشود  لطمه  وارد  سرمايه  
مبارزه  مردم آزاديخواه  و برابرى طلب، 
طبقات حاكم ناچارا  به  بخشى از اين 
خانواده ،  حوزه   در  جمله   از  قوانين 
و  داده اند  غيره تن  و  اشتغال  ازدواج، 
در  داده اند.  تغيير  را  قوانين  از  بعضى 
ايران  و جوامع مشابه  خصلت متحرک 
سرمايه دارى  بسيار كند پيش رفت و 
بجز در عرصه  ستم و استثمار بر كل 
قوانين  حوزه هاى  جامعه  در  احاد 
باقى  گذشته   روال  همان  به   اجتماعى 
مانده  و بسيارى از آداب و رسوم عقب 
مانده   مانند شير بها، جهيزيه ، مهريه  و 
روش هاى حقارت بار در رابطه  با زنان 
باقى مانده  است و نيز كشتار ناموسى 
خاورميانه  مجوز  كشورهاى  در  زنان 
قانونى دارد و قتل محسوب نمى شود 
در ايران جمهورى جهل و جنايت و 
جزا  قانون   132 اصل  طبق  سنگسار 

اين كشتار واجب شمرده  مى شود.
فرهنگ  و  سنت  و  مذهب  حفظ 
اين  سرمايه داران  مرساالرانه  براى 

فرو  با  كه   دارد  را  خاصيت 
و  زنان  نگه داشتن  دست  

خشونت عليه زنان 
و مبارزه براى ريشه كردن آن

سيروان پرتونورى
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شركت  و  اشتغال  از  جلوگيرى 
توسط  اقتصادى  منافع  توليد  در 
در  تشتت  تفرقه  و  به   زنان 
از  و  زده   دامن  مرد  و  زن  كارگران  ميان 
همبستگى كارگران  و زحمتكشان جامعه  
جامعه  به شكل هاى  در  آنان  حضور  و 

مختلف مانع ايجاد كنند.
اقتصادى،  نوشته هاى  دست  در  ماركس 
به  خوبى  موضوع  به  اين  خود  فلسفى 
پرداخته  است  او نوشت كه :«حضور زن 

و مرد و رابطه  آنها در جامعه  و خانواده  انعكاسى 
و  است»  اجتماعى  پيشرفت  و  ترقى  سطح  از 
هر  پيشرفت  و  آزادى  «شاخص  كه :  گفته معروفش 
جامعه اى رهايى و پيشرفت زنان در آن جامعه است  
و پيشروى زنان بسوى رهايى همواره  معيار تحول 

و تكامل هر دوره اى از تاريخ است». 
زنان   روسيه   در  اكتبر  انقالب  پيروزى  جريان   در 
حقوق   و  رهايى  امر  در  بزرگى  هاى  دستاورد  به  
برابر در عرصه هاى قوانين مدنى، ازدواج، مالكيت، 
اين  در  يافتند.  دست  تحصيل  و  اشتغال  طالق، 
قوانين نقش خانواده  و موقعيت برابرى مطلق  زن 
و مرد اعالم شد، طالق و جدايى زن و مرد صرفأ 
با اعالم تمايل هر يك از طرفين و مراسمى مختصر  
زنان  به روى  مشاغل  تمامى  درب  مى شد،  برگذار 
باز شد، روابط جنسى و هر نوع رابطه اى بين افراد  
بزرگسال امر خصوصى آنان اعالم شد و از  دخالت 

مذهب و دولت  مبرا اعالم شد. 
سوسياليسم نظام اجتماعى است كه  برابرى اقتصادى 
زنان را با آزادى هاى مدنى و حقوق برابر سياسى 
و اجتماعى در جامعه  براى همگان را كامال تضمين 

مى كند.
هاى  دولت  و  دارى  سرمايه  كه  امروز  دنياى  در 
بر  را  تصورى  غيرقابل  كشى  بهره  سرمايه،  حامى 
ويژه  به  اند؛  كرده  تحميل  جهان  مردم   هاى  توده 
ستم بر زنان، تنها به آزار و اذيت جنسى و جسمى 
بسيار  كشى  بهره  بلكه  نبوده،  محدود  روحى  و 
سيستم  است؛  جريان  در  ترى  عميق  و  تر  هولناک 
مردساالرى  و  زنان  بر  ستم  همواره  دارى  سرمايه 
را به عناوين مختلف در جامعه بازتوليد و تشديد 

بر  ستم  عليه  بر  مبارزه  پس  مى كند، 
زنان، نمى تواند از مبارزه طبقاتى با 
دست  بدون  و  سرمايه دارى  سيستم 
ستم  تاريخى  هاى  ريشه  به  بردن 
كشى زن با آغاز طبقات و روابط و 

مناسبات سرمايه دارى جدا باشد. 
تحليل هاى ليبرالى و مبارزه بر عليه 
نابرابرى زن با افق و چشم انداز اين 
تفكر، اوال ستم كشى تاريخى زن را 
تحريف مى كند و دوما، مبارزه زنان 
حقوقى  تحوالت  سرى  يك  به  را 
دارى  سرمايه  سيستم  چارچوب  در 

محدود مى كند. 
خشونت و تبعيض و ستم بر زنان، از هنگامى كه 
طبقات در تاريخ پديد آمدند، وارد مرحله جديدى 
شد. قبل از آن تاريخ، زنان در همه امور مانند مردان 
سرمايه  كه  اين  وجود  با  اكنون  هم  بودند.  سهيم 

دارى در تمام جهان مسلط شده 
است و گرايش غالب است، اما 
خشونت  از  زنان،  بر  خشونت 
در  خشونت  تا  گرفته  دولتى 
خيابان  و  كار  محيط  خانواده، 
به شكل هاى مختلف در جريان 

است.
وجود  با  زنان،  عليه  خشونت 
نهادهاى  و  دولت  ادعاهاى 
آن،  كاهش  بر  مبنى  بين المللى 
هم چنان پديده  اى گسترده و آشكار و شنيع است. 
زنان جهان، با تفاوت هايى در كشورهاى مختلف، 
دولتى،  سركوب  از  گوناگون،  خشونت  هاى  آماج 
ختنه  تحقير،  خانواده،  و  جامعه  در  شتم  و  ضرب 
قربانى  تا   گرفته  اقتصادى  محروميت  و  جنسى 
قتل هاى ناموسى هستند. تهديد و خشونت زبانى و 

كالمى نيز بخشى از اين خشونت  هاست. 
تخمين  متحد،  ملل  سازمان  جمعيت  صندوق  آمار 
زده است كه هر ساله 5000 زن در سراسر جهان 
توسط خانواده هاى خود به داليل ناموسى به قتل 
خود  زندگى  در  زن  يك  زن   5 هر  از  رسند.  مى 
مورد تجاوز و يا در معرض تهديد به تجاوز قرار 

گرفته است.
تنها  نه  زنان  عليه  خشونت  كردن  كن  ريشه  براى 
بايد مبارزه اى همه جانبه عليه سنت ها، اخالقيات 
و خرافات مذهبى و ارتجاعى و فرهنگ مردساالر 
سازمان داد، بلكه بايد مبارزات پيگيرى عليه نظام 
عقب  به  كه  دارى  سرمايه  نابرابر  و  افكن  تفرقه 
ماندگى و نابرابرى براى ادامه حيات نيازمند است 
داد.  سازمان  نيز  نظام  اين  حافظ  هاى  دولت  و 
همچنين مبارزه با فقر يكى از مسائل مهم و پايه اى 
براى رفع خشونت عليه زنان است. عالوه بر تمام 
ايران  نظير  زده،  اسالم  جوامع  در  مهم  مسائل  اين 
استقرار  براى  تالش  و  اسالمى  ارتجاع   با  مبارزه 
ملزومات  از  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  نظام  يك 
مبارزه با خشونت عليه زنان چه در شكل دولتى و 

چه خانوادگى است.
به  كه  خواهى  آزادى  و  طلب  برابرى  انسان  هر 
حرمت و موجوديت و حقوق و آزادى هاى افراد 
و  ديدن  از  گذارد،  مى  احترام 
عليه  خشونت  هرگونه  شنيدن 
زنان چه اقتصادى و چه فيزيكى 

و لفظى، دلش به درد مى آيد. 
مرد  و  زن  از  اعم  انسانى  هيچ 
و  توهين  و  تحقير  شايسته 

بى حرمتى نيست.
خواهى،  عدالت  انسان  هيچ 
حرمتى  بى  نظاره گر  نمى تواند 
از  بايد  باشد.  زنان  بر  ستم  و 
آن  با  مبارزه  براى  امكانى  هر 

برخاست. 
تحقير و توهين به زنان، تحقير و 
توهين به كل بشريت است. بنابراين، بايد انسانهاى  
به  نسبت  بايد  جامعه  طلب  برابرى  و  خواه  آزادى 
بى حقوقى زنان عكس المعل مناسب و پيگيرى از 

خود نشان دهند.

سفر هيئت دولت به كردستان
 و مضحكه استقبال

شنبه  روز  نژاد  احمدى  سرپرستى  به  دولت  هيئت 
26 اسفند وارد سنندج شد. كاربدستان دست چين 
آورده  ديگر  نقاط  از  كه  بسيجيانى  و  استان  شده ى 
شده بودند مضحكه  استقبال را گرم كردند. باورهاى 
خرافى اين بسيجيان اجازه نداده بود تا مثل جوانان 
به  دستشان  تا  بزنند  تيغ  با  را  ريششان  كردستانى 
رو  صادراتى  و  جيره خوار  بسيجى هايى  عنوان  
نشود. طبق گزارشات از سنندج كاربدستان رژيم از 
چند روز پيش شهر را ميليتاريزه كرده و مسئولين 
مدارس و ادارات را موظف كرده بودند تا كارمندان 
و دانش آموزان را به مسير عبور احمدى نژاد و به 
ورزشگاه استقالل ببرند. بنا به اين گزارشات تمام 
عيار  تمام  رسوائى  يك  صورت  به  استقبال  مراسم 
و  مزدور  بسيجيان  جمع  در  نژاد  احمدى  درآمد. 
مردمى كه به ناچار به ورزشگاه آورده شده  بودند 
چندى  كه  او،  كرد.  ايراد  عوامفريبانه اى  سخنان 
گفت  بود،  جهانى  بانك  نمايندگان  مهماندار  پيش 
كه نظام هاى اقتصادى مبتنى بر ديد مادى به پايان 
رسيده اند. او ادعا كرد كه نظام اقتصادى و سياسى 
سرمايه دارى  نظام هاى  براى  و  است  متفاوت  ايران 
بحران زده در قرن بيست و يكم راه حل دارد. راه 
حلى كه ارائه  داد اين بود كه امام زمان بزودى ظهور 
خواهد كرد و همه  مشكالت را از بين خواهد برد. 
او بدون اينكه جرات كند نامى از واليت فقيه ببرد، 
ادعا كرد كه كردستانى ها فدائيان حكومت اسالمى ند 
و بيشترين شهيد را براى تثبيت اين حكومت جهل 

و خرافه داده اند.
كه  بودند  كسانى  نخستين  كردستان  در  آگاه  مردم 
يا  «آرى  اسالمى  جمهورى  پرسى  همه   مضحكه  
بجاى  آنها  كردند.  تحريم  را   1358 سال  در  نه» 
بديل  سرمايه  ديكتاتورى  و  اسالمى  حكومت  اين 
حكومت شورائى را در سنندج پياده نمودند. آنها به 
همين خاطر مورد حمله وسيع نظامى قرار گرفتند 
و با مبارزه  سياسى و جنگ نظامى از دستآوردهاى 
خود دفاع نمودند. آنها طى مبارزات قهرمانانه  خود 
را  كردستان  در  حكومت  اين  مشروعيت  پايه هاى 
چنان به لرزه درآوردند كه تا كنون نيز جز به اتكا 
به  قادر  انتظامى  و  نظامى  اطالعاتى،  نيروهاى  به 
مردم  انقالبى  مقاومت  نيست.  كردستان  در  ماندن 
در  رژيم  جنايتكارانه   عملكرد  كنار  در  كردستان 
كارگران  اقتصادى  فساد  و  سياسى  استبداد  زندانها، 
و زحمتكشان مناطق ديگر را نيز به سرعت از حال 
توهم خارج كرد و در برابر رژيم قرار داد. ابراز تنفر 
اين  بروزات  دولت از  هيئت  سفر  سنندج از  اهالى 

واقعيت است. 
از  كه  عميقى  نفرت  بدليل  كردستان  در  جوانان 
حكومت اسالمى داشتند در برابر رفتن به سربازى 
از  آنها  از  معدودى  و  كردند  وسيعى  مقاومت هاى 

سربازى  به  فشار  با  يا  و  ناچارى  روى 
طرزى  به  و  جنايتكارانه  نيز  رژيم  رفتند. 
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سالهاست كه واپسين روزهاى زمستان و هنگامه آمدن بهار 
تحت  و  رنجديده  مردم  هاى  توده  و   ما  براى  نو،  سال  و 
ستم، يادآور ضايعه اى بزرگ، تراژدى اى انسانى و غم و 
اندوه بسيار است. بيست و يك سال پيش در چنين روزى، 
همزمان با آخرين ماههاى جنگ ارتجاعى و خانمانسوز ايران 
وعراق و در حاليكه هر دو رژيم جنگ طلب و سركوبگر 
ميليونها  كردن  قربانى  با  اسالمى  جمهورى  و  عراق  بعث 
انسان و ويرانى و به تباهى كشاندن هست و نيست جامعه 
اى به وسعت ايران وعراق، عليرغم زبونى شان دربرابر هم، 
ارتكاب  از  و  داشته  نگاه  ور  شعله  را  جنگ  آتش  كماكان 
شهر  كردند،  نمى  كوتاهى  وحشيگرى  و  جنايت  هيچ  به 
«حلبچه» و نواحى وسيعى از «دشت شاره زور» در كردستان 
عراق به ميدان جنگى خونين تبديل شد، كه طى آن هزاران 
تن از مردم رنجديده و بى دفاع ساكن در اين مناطق از زن 
و مرد، كودک و پير و جوان بر اثر بمباران شيميايى ارتش 

جنايتكار بعث عراق جان خود را از دست دادند. 
در اين ميان كومه له كه طى 8 سال جنگ ويرانگر ايران و 
عراق برعليه اين جنگ ارتجاعى موضع گرفته بود و همواره 
مى كوشيد كه نيروهاى خود را از ميدان هاى آن دور نگاه 
دارد، اين بار و همسرنوشت با مردم ستمديده اين منطقه به 

دام اين جنگ افتاد و ضايعه اى بزرگ را متحمل شد. 
كومه له در «گردان شوان»  پيشمرگ  هنگام رفقاى   در آن 
(از گردان هاى رزمى و عملياتى نيروى پيشمرگ كومه له) 
كه به طور موقت در اين ناحيه مستقر بودند، درصدد دورى 
از جبهه هاى جنگ و عقب نشينى از منطقه  درگيرى بودند 
كه متاسفانه بدليل وسعت جبهه هاى جنگ و مسدود ماندن 
مسيرهاى عقب نشينى، و همزمان بمباران شيميايى حلبچه و 
نواحى اطراف و جراحات و مصدوميت شمارى از رفقا، ونيز 
شناسايى موقعيت آنها توسط نيروهاى جمهورى اسالمى كه 
به داخل منطقه نفوذ كرده بودند، در كنار درياچه «سيروان»  
نيروهاى  از  بسيارى  شمار  با  خونين  و  نابرابر  جنگى  طى 
مقاومت  و  نبرد  ساعتها  از  پس  و  اسالمى،  رژيم  جنايتكار 
حماسى و وارد آوردن تلفات سنگين به آنان، جان خود را 

در راه اهداف و آرمانهاى واالى كمونيستى فدا كردند. 
بدين ترتيب خون رفقاى گردان شوان با خون هزاران تن 
از مردم ستمديده حلبچه كه در اين روز وحشيانه قتل عام 
شدند درهم آميخت و برگ سياه ديگرى به تاريخ سراسر 

جنايت و تبهكارى حاكمان سرمايه افزوده شد. 
قهرمانانه   مقاومت  و  درجنگ  سال 1366  اسفندماه  در 27 
جمهورى  رژيم  نيروهاى  برابر  در  شوان  گردان  رفقاى 
اسالمى، جمعا 72 تن از عزيزترين همسنگرانمان جانباختند، 
در ميان آنان 12 تن از رفقا در حاليكه مجروح و مصدوم 
شيميايى بودند به اسارت دشمن در آمدند. اين رفقا پس از 
چند ماه تحمل آزار و اذيت وشكنجه هاى بسيار، سرانجام 
در  سياسى  زندانيان  سراسرى  عام  قتل  و  كشتار  جريان  در 
تابستان سال 1367 كه متعاقب قبول آتش بس و پايان جنگ 
بيشتر  هرچه  وحشت  و  رعب  وايجاد  سركوب  بمنظور  و 
گرفت،  صورت  اسالمى  حكومت  جانيان  توسط  درجامعه 

در زندان سنندج اعدام شدند. 

جانباختن رفقاى گردان شوان در حلبچه در روزهاى مانده 
به نوروز و بهار سال 67 ضايعه اى سنگين و اسف بار بود 
كه كومه له و جنبش كمونيستى ايران در اين منطقه متحمل 
شد. اين رفقا از زمره اليق ترين اعضاء و كادرهاى پيشرو 
در  كه  بودند  كومه له  و  ايران  كمونيست  حزب  انقالبى  و 
ميدان  به  پا  آن  از  قبل  سالها  يا  و  سال 57  انقالب  جريان 
مبارزه نهاده و با دلى آكنده از عشق به آرمان رهايى كارگران 
و محرومان و ايجاد دنيايى عارى از ستم و استثمار، جنگ 
و بى عدالتى و با شعار «زنده باد سوسياليسم» و «زنده باد 

حزب كمونيست ايران» به خاک افتادند.
بى شك نام گردان شوان در جنبش انقالبى مردم كردستان 
و فعاليت  كومه له تا به امروز هميشه نامى زيبا و پر ابهت و 
مملو از جسارت و رزمندگى و خاطرات به يادماندنى بوده 
و هست، و راه و روش اصولى و رفتار صميمانه و انقالبى، 
و از خود گذشتگى و قاطعيت مبارزاتى اين گردان رزمنده 
كمونيست  و  انقالبى  كارگران  مبارزات  تاريخ  در  له،  كومه 
عليه حاكميت رژيم اسالمى سرمايه در ايران و در فرهنگ 
و سنن پيشرو و مبارزاتى مردم كردستان جاى گرفته و بر 

تارک آن مى درخشد. 

رفقاى  هاى  رزمندگى  و  مبارزات  فداكارى،  وخاطره  ياد 
و  كارگران  دل  در  كمونارد  عزيزان  اين  شوان،  گردان 
يكمين  و  بيست  در  است.  جاويد  و  زنده   ، زحمتكشان 
شان  تك  تك  خاطره  و  ياد  رفقا،  اين  جانباختن  سالگرد 
تمامى  ياد  با  آرمان هايشان  با  وفادارى  پيمان  تجديد  با  را 

جانباختگان راه سوسياليزم گرامى مى داريم. 
در اين روزها جا دارد يكبار ديگر درود بفرستيم به خانواده 
و بستگان اين رفقا و تمامى جانباختگان صفوف كومه له و 
حزب كمونيست ايران كه طى اين سالها با تحمل رنج از 
دست دادن فرزندان خود، مايه دلگرمى و اميدوارى هرچه 

بيشتر ما در مبارزه و ادامه راه عزيزانشان شده اند. 

راه رفقاى جانباخته گردان شوان ادامه دارد! 
زنده باد آزادى، برابرى ، حكومت كارگرى 

به ياد رفقاى جانباخته گردان شوان
تبعيض آميز آنها را به خط 
و  فرستاد  جبهه ها  اول 
كشتن  به  را  آنها  اكثريت 
رياكارانه  و  امروزه  كه  اينها  داد. 
مى شوند،  تجليل  شهيد  بعنوان 
همين سربازانند. آنها در كنار همه  
و  ايران  جنگ  در  كشته شدگان 
قاتالنشان  قربانيان رژيمند و  عراق 
نهم  دولت  همين  اعضاى  ميان  در 

هستند.   
واقعيت اينست كه نظام سرمايه دارى 
از  يكى  دستخوش  دنيا  در 
اقتصادى  بحران هاى  عميق ترين 
تاريخ خود است. ايران نيز بعنوان 
يك كشور سرمايه دارى عقب افتاده 
گرفته  قرار  بحران  اين  تاثير  تحت 
كاهش  با  ابتدا  بحران  اين  است. 
اكنون  و  رسيد  راه  از  نفت  قميت 
تحت  را  اقتصاد  بخش هاى  تمام 
تاثير قرار داده است. اين بحران در 
خود  ويرانگر  چهره   آينده  سالهاى 
داد.  خواهد  نشان  پيش  از  بيش  را 
اكنون  هم  بحران  اين  تاثير  تحت 
رژيم  جناح هاى  بين  در  اختالفات 
اختالف  اين  است.  شده  تشديد 
و  گرفته  نيز  را  اصولگراها  دامن 
اختالف بين مجلس و دولت بر سر 
بودجه به دعواى لفظى نزديك شده 
است. اين دولت با اين بودجه اش 
حتى اگر به ضرب نيروى پاسداران 
نگه  داشته   كار  سر  نيز  بسيجيان  و 
طرح هاى  اجراى  براى  پولى  شود، 
نخواهد  كردستان  در  عوامفريبانه 
اگر  حتى  حكومت  اين  داشت. 
را  اقتصاديش  طرح  مى توانست 
استبداد  در  تغييرى  كند  پياده  نيز 
سياسيش ايجاد نخواهد شد. اهالى 
و  جمهور  رئيس  اين  كردستان 
قاتل  را  شده اش  وزير  پاسدارهاى 
آنها  شناسند.  مى  خود  فرزندان 
همچون اول انقالب به اين رژيم و 
طرحهايش «نه» مى گويند و اگر در 
جيره خواران  و  بسيجيان  محاصره  
همچون  نبودند،  ديگر  سركوبگر 
كفش  لنگه  با  را  آنها  رضائيه  مردم 

از استان بيرون مى انداختند. 

پويا محمدى
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 يوتبورى- سوئد
روز شنبه 7 مارس 2009 مراسم گراميداشت روز جهانى زن در شهر يوتبورى 
با حضور و شركت جمعى از زنان و مردان آزاديخواه و برابرى طلب در سالن  

Spadegatan 11برگزار گرديد.   
سالن مراسم با شعارهايى در رابطه  با مبارزه  زنان و پوستر رهبران بين المللى 

كارگران جهان، ماركس وانگلس و لنين، تزيين شده بود.
مراسم 8 مارس پس از خوش آمدگوئى به شركت كنندگان و اعالم برنامه توسط 
مجرى برنامه كاوه احمدى، با سرود انترناسيونال و اعالم يك دقيقه سكوت به 

ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم آغاز گرديد.
بعداز اجراى يك سرود انقالبى، حبيب اهللا سلطانى از كادرهاى حزب كمونيست 
ايران و كومه له درباره گراميداشت 8 مارس و نقش ارزنده  كومه له و حزب 
ويژه   جايگاه  و  اهميت  و  ايران  و  كردستان  انقالبى  درجنبش  ايران  كمونيست 
سازماندهى و آگاهى زنان كارگر و زحمتكش بعنوان نيمى از جامعه  كارگرى 

سخنرانى كرده  و جوانب اين مسئله را تشريح نمود.
و  زنان  كشتار  و  ناموسى  قتل هاى  نمودن  محكوم  ضمن  سخنانش  ادامه  در  او 
قوانين زن ستيز به نقد نظام مردساالرى و فرهنگ و سنتهاى عقب افتاده  در جامعه  
پرداخته و رهايى زنان ستمكش از جهنم نظام سرمايه دارى را در گرو همبستگى 
و اتحاد مبارزات جنبش زنان و طبقه كارگر دانسته و همچنين بر لزوم نقد و 

گسستن از قيد فيمنيسم ليبرال در ايران و جهان تاكيد نمود. 
بدنبال قطعه شعرى بياد زنده ياد «دعا» و بمناسبت روز جهانى زن توسط شاعر 

انقالبى كاوه احمدى ارائه گرديد. 
بخش پايانى مراسم 8 مارس در يوتبورى شامل برنامه اى هنرى بود كه در آن از 
جمله گروه رقص نوجوانان هنرنمايى كرده  و برنامه اى شامل انواع رقص هاى 
گرفت.  قرار  كنندگان  شركت  گرم  استقبال  مورد  كه  نمودند  ارائه  را  مختلف 
مراسم 8 مارس با پخش موزيك و درميان رقص و شادى شركت كنندگان پاسى 

از شب ادامه  پيدا كرد.
همچنين الزم به ذكر است كه جمعى از اعضا و فعالين حزب كمونيست ايران 
در روز 8 مارس در تظاهرات روز جهانى زن كه از جانب تعدادى از سازمانهاى 
شهر  مركزى  كتابخانه   مقابل  ميدان  در  زنان  حقوق  مدافع  انجمنهاى  و  چپ 

يوتبورى سازمان داده  شده  بود، شركت نمودند.

  تورنتو - كانادا
8 مارس روزجهانى زن هر ساله به عنوان سمبل اعتراض به ستم كشى زنان در 
سرتاسر دنيا و درصفوف ميليونى زنان و مردان آزاديخواه و برابرى طلب، در 
هر كوچه و برزنى، خيابان و سالنى عليه بيعدالتى و نابرابرى و آپارتايد جنسى  

گرامى داشته مى شود.
به همين مناسبت روز 7 مارس به فراخوان چندين اتحاديه و تشكل زنان و 
اين  برگزار شد.  راهپيمائى  همراه با  شكوهى  مراسم با  تورنتو  دانشجويان در 
برنامه از طرف، مركز فعال با زنان و مهاجر، كميته روز جهانى زن، مركز زنان 
طرف  از  همچنين  رايرسون،  دانشگاه  دانشجويان  اتحاديه  رايرسون،  دانشگاه 
اتحاديه صنايع ماشين سازى كانادا، اتحاديه خدمات عمومى انتاريو و اتحاديه 

كارگران ستيل حمايت شده بود.
در محل برگزارى مراسم در سالن دانشگاه تورنتو، سخنرانان از زواياى مختلف 
برنامه تاريخچه اى از مبارزه و  به مسائل و معضالت زنان اشاره كردند، در 

شرايط زنان به حضار ارائه شد.
در ادامه، راهپيمائى شروع شد كه هزاران نفر در آن شركت داشتند. تظاهركنندگان 
با حمل پرچم و پالكارد در مركز شهر تورنتو سرودخوانان رژه رفتند. مسير 
راهپيمايى به طرف دانشگاه رايرسون در مركز شهر بود. در سالن اين دانشگاه 

فعالين احزاب سياسى و سازمانهاى زنان ميزهاى كتاب گذاشته بودند.
تا  التين  امريكاى  كشورهاى  از  سياسى  و  چپ  تشكل  دهها  مراسم  اين  در 
فلسطين و سريالنكا شركت داشتنند كه ضمن بزرگداشت روز جهانى زن ، به 

ستم و اشغالگرى نظامى  اعتراض كردند .
از  نسخه  صدها  مراسم  اين  در  شركت  ضمن  ايران  كمونيست  حزب  فعالين 

اطالعيه حزب به مناسبت 8 مارس را در بين شركت كنندگان پخش كردند.

توركو- فنالند
شنبه برابر با 7 مارس مراسم باشكوهى به مناسبت 8 مارس، روز جهانى زن از 
كمونيست ايران و كميته برگزارى 8 مارس در شهر  طرف كميته فنالند حزب 
توركو فنالند با شركت جمع زيادى از زنان و مردان آزاديخواه و برابرى طلب و 
مدافع حقوق و رهايى زنان برگزار شد. مراسم از ساعت 6 عصر شروع و تا 12 

شب ادامه داشت.
بخش اول مراسم، با اعالم برنامه از طرف مجرى مراسم «رحمان آهار»، اجراى 
ياد  به  سكوت  دقيقه  يك  و  سرود  گروه  طرف  از  انترناسيونال  سرود  زنده 
جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم آغاز بكار كرد. در ادامه، پيام كميته مركزى 
حزب كمونيست ايران به زبان كردى توسط «مرضيه نظرى» قرائت گرديد. بدنبال 
يكى از شركت كنندگان زن بنام «فرمسك»، شعرى را كه به مناسبت اين روز آماده 

كرده بود به سمع حضار رساند.
بخش دوم مراسم شامل برنامه اى هنرى بود كه با شركت هنرمند خوش صدا 

«اميد محمدى» و شادى و پايكوبى شركت كنندگان تا 12 شب ادامه يافت. 

اسلو- نروژ
امسال هم مراسم با شكوهى براى گراميداشت روز 8 مارس روز  جهانى زن در 
شهر اسلو پايتخت كشور نروژ برگزار گرديد، روز يكشنبه كه مصادف با 8 مارس 
مردان  و  زنان  از  تن  صدها  باران  شديد  بارش  رغم  على  بود،  زن  جهانى  روز 
آزاديخواه و برابرى طلب و مدافع حقوق زنان در ميدان «يونگ ستورگيت» كه 

معروف به ميدان كارگر مى باشد به پيشواز اين روز رفتند.
مراسم ساعت 2 با خواندن فهرست برنامه هاى اين روز از طرف مجرى مراسم 
روز زن در اسلو شروع شد. به دنبال يك آهنگ اجرا گرديد، در ادامه به مناسبت 
اين روز سخنانى ايراد شد، در قسمت بعدى يك حجاب از طرف كميته برگزارى 
مراسم روز زن در اسلو بعنوان ابراز مخالفت با حجاب و همچنين اعتراض به 
موافقت دولت نروژ به رضايت دادن به حجاب در تعدادى از موسسات دولتى 
از جمله استخدام كردن پليس زن با حجاب در نروژ سوزانده شد، كه با استقبال 
خبرنگاران  نگاران،  روزنامه  از  زيادى  تعداد  همچنين  و  كنندگان  شركت  گرم 

راديو و تلويزيون هاى نروژ قرار گرفت.
 قسمت دوم مراسم شامل راهپيمائى بود كه از محل برگزارى مراسم شروع شد 
و بعد از گذشتن از چندين خيابان دوباره به محل برگزارى مراسم ختم شد. در 
مدت برگزارى مراسم و همچنين راهپيمائى شركت كنندگان  شعارهايى از قبيل، 
«زند باد برابرى زن و مرد»، «ما زنان ساعت كار برابر با حقوق برابر با مردان 

حزب  كشور  خارج  تشكيالت 
فعاليت هاى  ايران  كمونيست 
گسترده اى را به مناسبت روز جهان 
زن در استكهلم و يوتبورى در كشور 
سوئد، در كانادا و نروژ و فنالند و .. 
پيش برد كه در زير گزارش مواردى 
از آن را كه به دست ما رسيده است 

مالحظه مى كنيد.

مى خواهيم»، «ما زنان اين حق را همين امروز مى خواهيم»،«نه به ستمكشى زنان»، 
«زنده باد آزادى» سر مى دادند.

 8 راهپيمائى  و  مراسم  در  كومه له  و  ايران  كمونيست  حزب  فعالين  و  اعضا   
مناسب  به  مركزى  كميته  اطالعيه  از  نسخه  دهها  و  كرده  شركت  فعاالنه   مارس 
روز جهانى زن كه به زبان نروژى ترجمه شده بود، را در ميان شركت كنندگان 

پخش كردند.
همچنين رفقاى كومه له و حزب كمونيست در چند شهر ديگر كشور نروژ در 

مراسم و راهپيمائى هاى روز 8 مارس روز جهانى زن  شركت كردند.

گزارشاتى از برگزارى روز جهان زن در خارج كشور
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روز شنبه 14 مارس 2009 برابر با 24 اسفند1387  
يكصد و بيست و شش سال از مرگ كارل ماركس 

گذشت. در اين روز «كتابخانه  ياد بود ماركس» 
مراسمى  خود  ساله   هر  سنت  به  بنا  لندن  در 
 30 و   2 ساعت  در  مراسم  اين  كرد.  برگزار 
ماركس  بود  ياد  بناى  كنار  در  بعدازظهر  دقيقه  
 High هاى گيت  قبرستان  در  خانواده اش  و 
Gate انجام گرفت. ابتدا نماينده  كتابخانه طى  
گفت.  آمد  خوش  حاضرين  به  كوتاه  سخنانى 
دسته   خواست  كنندگان   شركت  از  سپس  او 
گل هاى خود را در پاى بناى ياد بود قرار دهند. 
چندين دسته گل به اين ترتيب با احترام خاص 
در پاى بنا قرار داده  شد. مجرى سپس سخنران 
را معرفى كرد. سخنران بر عكس سالها پيش، كه 
از ميان اكادميسين هاى ماركسيست صاحب نام 
انتخاب مى شد، دكتر جوانى بود. حاضرين نيز، 
كه حدود 60 نفر به نظر مى رسيدند، اكثرا جوان 
و ميانسال بودند. سنتا نيروها و گروه هاى چپ 
بريتانيا در اين مراسم شركت نمى كنند، زيرا با 
مشى سياسى و تعلق حزبى «كتابخانه ى ياد بود 

ماركس» مخالفت دارند. 

ماركسيسم  جهانى  تاثيرات  از  ابتدا  سخنران 
به  سپس  او  گفت.  سخن  جهان  قاره ى   5 در 
تالش هاى عبث بورژوازى در بى اعتبار كردن 

گذاشت. او  انگشت  رهائيبخش  مكتب  اين  و دفن 
براى مستدل كردن سخنان خود از اعتراف دو سال 
اخير رسانه هاى خط رسمى سرمايه دارن به بازگشت 
تحليل هاى  كه  نمود  يادآورى  او  كرد.  ياد  ماركس 

ماركس از مناسبات سرمايه دارى چنان عميق است 
به  دست  زده  بحران  سرمايه داران  خود  امروزه  كه 

مصيبت  اين  براى  مفرى  بلكه  تا  شده اند  آن  دامن 
كه  كرد  يادآورى  ضمن  در  او  كنند.  پيدا  بزرگ 
ماركس تنها يك متفكر بزرگ نيست، بلكه او يك 
انقالبى و يك سازمانده بزرگ نيز به حساب مى آيد. 

سخنران سپس آخرين تحوالت «كتابخانه ى ياد بود 
ماركس» را برشمرد. او گفت كه بر تعداد مراجعين 
در  و  شده  افزوده  شدت  به  كتابخانه  بر 
ميان آنها شمار زيادى محقق جوان ديده 

مى شوند.

تبادل  به  حاضرين  مراسم  اتمام  از  پس 
آرا پرداختند. شخصى كه خود را آلمانى 
– انگليسى معرفى كرد از ازدياد محبوبيت 
«سرمايه »  كتاب  وسيع  فروش  و  ماركس 
كاركنان  از  يكى  داد.  خبر  آلمان  در 
تعداد  كه  داد  اطالع  هاى گيت»  «قبرستان 
بازديد كنندگان از بناى يادبود ماركس و 
خانواده اش در دو سال اخير افزايش يافته 
كه  گفت  خود  سخنان  ضمن  او  است. 
نئونازيست  تعدادى  پيش  دهسال  حدود 
سنگ  كردن  خراب  قصد  پرست  نژاد 
را  ماركس  مجسمه   و  خانواده  يادبود 
اظهار  او  شد.  خنثى  اقدامشان  كه  كردند 
داشت كه سالهاست كسى به خود جرات 
نداده دست به چنين كارى بزند. او گفت 
كه از ساعت ده صبح امروز به بعد بازديد 
به  احترام  اداى  براى  زيادى  كنندگان 
به  اشاره  با  او  كرده اند.  مراجعه  ماركس 
يادبود  بناى  پيرامون  در  گل  شاخه هاى 
جوان  كنندگان  بازديد  از  بسيارى  كه  داشت  اظهار 

بوده و از بنا فيلم و يا عكس گرفته اند.

 گراميداشت ياد ماركس در 126مين سال درگذشت او
گزارشى از
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