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اساسيترين درس 
 ۵۷انقالب

 
انقـالبـي کـه      .    گذشت۵۷ سال از انقالب   ۳۰

در يک جمله برعليه استبداد و بـراي آزادي،            
برعليه نابرابري و براي برابري و برعليه فقر و          

 در   ۵۷شکوهمندي انـقـالب       .   براي رفاه بود  
اين بود کـه در آن مـيـلـيـونـهـا انسـان بـپـا                        
خاستند تا نـظـام سـلـطـنـتـي، ايـن تـجـسـم                     
ديـکـتـاتـوري ســيـاسـي و حــافـظ نـابـرابــري                  

. طبقاتي را بزير بکـشـنـد و بـزيـر کشـيـدنـد                 
مردم بپا خواستند تا به حقارت و بـنـدگـي و             
استبداد و فقر و تبعيض طبقاتي نقطه پايـان         

. مردم بپا خواستند تـا رهـا شـونـد        .   بگذارند
 .   انقالبي براي رهايي انساني بود۵۷انقالب 

 دقـيـقـا بـه خـاطـر ايـنـکـه                  ۵۷انقـالب    
ميليونها مردم را بـراي رهـايـي انسـانـي بـه                
ميدان آورد، تمام نيروهاي نظم موجود، همه       
نيروهاي حافظ بردگي و اسـارت در ايـران و             
جهان در مقابلش بسـيـج شـدنـد تـا آنـرا بـه                    

طبقه بـورژوا در ايـران و           .  شکست بکشانند 
 را بـه      ۵۷دول غرب متحد شدند تا انقـالب      

هــر قــيــمــتــي، بــا هــر درجــه از قســاوت و                 
خونريزي، با هر درجه از رذالت و شيـادي بـه             

متحد شدند تا انقالبي را کـه     .   زانو در آوردند  
با پيروزيش ميتوانست راه  را بـراي حـرکـت             
طبقه کارگر در مـنـطـقـه بـاز کـنـد و فصـل                    
نويني را در حيات سـيـاسـي خـاورمـيـانـه و                 

حضـور  . جهان آغاز کند به شکست بکشانند 
ميليوني مردم در انقالب، بـه مـيـدان آمـدن             
طبقه کارگر، تکان سياسي کـارگـران نـفـت،            
پــتــاتســيــل بــاالي چــپ شــدن انــقــالب، آن              
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  ستون اول

  محسن ابراهيمي
برنامه روزهاي شنبه   :   اصغر کريمي 

کانال جديد طبق معمول با رئـيـس        
هيئت دبيران حزب است، و در هـر         
برنامه موضوعـات مـتـنـوعـي را           

قبال هـم    .  مورد بحث قرار ميدهيم 

تــوضــيــح داده ام کــه هــدف ايــن              
برنامه ايجاد يک رابطه نـزديـک بـا           

کـه مـردم     .   حزب و رهبري آن اسـت     
بيايند راجع به حزب و جنـبـه هـاي           
مختلف فعاليت و سياست هـايـش       

بحث و اظـهـار نـظـر کـنـنـد و يـا                     
سواالتشان را طرح کنند و من هـم         

. بسهم خودم به آنـهـا پـاسـخ بـدهـم           
برنامه امروز به موضوع سرنگوني     
جمهوري اسالمي اختـصـاص دارد      

و به راه حل سرنگوني، بـه شـرايـط           
سرنگوني و اينکه براي سرنـگـونـي        
چه بايد کرد؟ در اين زمينه اخـيـرا           

 
بيانيه انتخاباتي چهل صـفـحـه اي          

مذهبيها منـتـشـر و       -شوراي ملي 
مهمترين بندي که در ايـن بـيـانـيـه            
مورد توجه فمينيستهاي اسـالمـي      
و طرفداران اين طيف قـرار گـرفـتـه           

بندي است که مربـوط بـه حـجـاب            
بـيـانـيـه در ايـن زمـيـنـه               .   ميباشد
ضمن توجه به اعتقادي :   "   ميگويد

بودن حجـاب؛ لـغـو حـكـومـتـي و               
اجــبــاري بــودن حــجــاب و شــكــل           

خاصي از پوشش، ماننـد تـمـامـي          
تـبـديـل بـه       ( كشورهـاي اسـالمـي        
اهللا طالقانـي     قانون كردن نظريه آيت   

اهللا    كه در آن زمان مورد تأييد آيت      

 انقالب آتي و نقش تعيين کننده حزب
 گفتگو با حميد تقوائي 
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فاکتورهايي بودند که آنـتـنـهـاي کـل            
اردوي ضد انقالب را تيز کـرد و ايـن            
اردو را به يـورشـي وحشـيـانـه عـلـيـه                

وقتي .   مردم انقالب کرده تحريک کرد    
همه زرادخانه نظـامـي و پـلـيـسـي و               
جاسوسي نظام حـاکـم بـا بـکـاربـردن              
باالترين درجه سبعـيـت و خـونـريـزي            
نــتــوانســت انــقــالب را بــه زانــو در               
بياورد، وقتي همه حقه هاي سيـاسـي        

و حفظ نظام سلـطـنـتـي     "   تعديل"براي  
بي تاثير شد، متحـدا سـراغ رهـبـري            

شخصي از ته لـجـنـزار    . انقالب رفتند 
جنبش اسالمي بيرون کشيـدنـد و بـه         
انقالب مردم به مثابه رهـبـر انـقـالب           

شخصي مـرتـجـع، ضـد        :   قالب کردند 
کمونيست، ضد آزادي، ضد بـرابـري،        

تمام ظرفيت تکنـولـوژيـک    .   ضد تمدن 
و رسانه اي و شـيـادي تـبـلـيـغـاتـي و                 
افکار سازي را بکار بـردنـد تـا مـردم             
عبور کرده از شاه و سلطنت را پشـت          

بـه ايـن     .   عباي خميني متوقف کننـد    
ترتيب تاج به زمين افتاد و عـمـامـه            

پـرچـم سـه رنـگ شـيـر و               .   باال رفـت   
خورشيد نشان ناسيوناليسم سلطنتـي     
حاکم بزير افـتـاد و پـرچـم سـبـز اهللا                  
نشان جنبش اسالمي بـه اهـتـزاز در            

و در يک کالم، انقالب شکـسـت        .   آمد
خــــورد و از بــــطــــن ارتــــجــــاع                   
ناسيوناليستي سلـطـنـتـي مـغـلـوب،            

 . ارتجاع اسالمي متولد شد
 بــه داليــل زيــادي        ۵۷انــقــالب   

ــورد       ــکــســت خ ــادي      .   ش ــل زي ــدالي ب
توانستند يـک آخـونـد نـاشـنـاخـتـه و                
مرتجع و عقب مانده مثل خميني را        

در ( به موقعيت رهبري يـک انـقـالب         
واقع رهبري ضـدانـقـالب در مـقـابـل             

پـاسـخ درخشـان،      .   برسانـنـد  )   انقالب
عميق، همـه جـانـبـه و افشـاگـر ايـن                 
سئوال در مقـالـه کـالـسـيـک و بـيـاد                  
ماندني منصور حکمت تحت عنـوان      

داده شـده    "   تاريخ شکست نخوردگان  " 
در اين فرصت ميخـواهـم روي        .   است

يک جنبه بسيار مهمي کـه شـکـسـت           
 .  را ميسر کرد تاکيد کنم۵۷انقالب 

همه انقالبات رنـگ رهـبـري اش          
 بـا    ۵۷انـقـالب     .   را به خود ميگيرند   

تمام آرمانها و آرزوهاي آزاديخواهانه     
و برابري طلبانه اش نتوانست بـه يـک          
انقالب چپ پيروز مند تـبـديـل شـود            
چـــون رهـــبـــري انـــقـــالبـــي چـــپ و             

. کــمــونــيــســتــي در آن غــايــب بــود            
توانستند جنبش اسالمي و خـمـيـنـي      
را بر موج اعتراض ميليـونـي طـبـقـه         
کارگر و مردم مـحـروم سـوار کـنـنـد               

چون طبقه کارگـر نـتـوانسـت در ايـن             
انقالب به  مثابه يک طبقه متـشـکـل          
تحت رهبري حزب سـيـاسـي خـودش           

چـون طـبـقـه کـارگـر از             .   ظاهر شـود   
فقـدان  .   حزب سياسي اش محروم بود    

چنين حزبي شکافي برجـاي گـذاشـت         
که با لجن جنبش اسالمي و شـيـادي         

فـقـدان چـنـيـن        .   به نام خميني پر شـد      
ــقــالب                   ــا  ان ــي امــکــان داد ت حــزب
آزاديخواهانه و برابري طلـبـانـه مـردم          
بدست جـنـبـشـي ضـد آزادي و ضـد                

. برابري و سران مـرتـجـعـش بـيـافـتـد              
 را توانست بـدزدنـد چـون          ۵۷انقالب  

حزبي کـه بـتـوانـد در هـمـان گـردنـه                   
انقالب اين دزدان سرگردنه را بـگـيـرد         

 را   ۵۷انقالب  .   وجود خارجي نداشت  
توانستند شکست دهند چـون حـزبـي         
که آمال و آرزوهاي کا رگران و مـردم           
ستم ديده را نمايندگي کند، حزبي که       
نقد طبقه کارگر يـعـنـي رهـايـي کـل               
جامعه را نمايندگي کند و توده هـاي         
خشمگين از چندين نسل نـابـرابـري و         
اختناق را زير پـرچـم سـرخ و اهـداف              
انساني اش بـه صـف کـنـد مـوجـود                

و  اين اساسيترين درس انقالب      .   نبود
 . است۵۷

 ۵۷ سال از شکست انقـالب        ۳۰
گذشته است اما همه آن زمينه هـا و           

 را   ۵۷همه آن شکافهايي که انقالب       
در دستور مردم ايـران گـذاشـتـه بـود              

اين بار عميقـتـر     .   همچنان پابرجاست 
 شکست خـورد    ۵۷انقالب . و فراختر 

اما آرزوهـاي انـقـالبـي مـردم نـمـرده               
انقالبات ممکن اسـت مـوقـتـا         .   است

شکست بخورند اما انـقـالبـات بـراي           
مـردم هـوس     .   هميشـه نـمـي مـيـرنـد          

انقـالب نـمـيـکـنـنـد مـردم مـجـبـور                  
انقالب بـراي    .     ميشوند انقالب کنند  

مردم موضوع تـفـنـن نـيـسـت، ابـزار              
تغيير است و تـازمـانـيـکـه نـيـاز بـه                  
تغيير پابرجاست نياز به انـقـالب هـم           

انقالب براي وارونه کـردن    .  پابرجاست
جهان وارونه است و تازمانيکه جهـان       
وارونه است نياز براي زيرو و رو کـردن        
اين جـهـان يـعـنـي نـيـاز بـه انـقـالب                    

 .  ضروري و حياتي است
حکومت اسالمي حکومـتـي در       
مقابل انقالب مردم بود و مـيـبـاسـت          
باالترين ظرفيتهاي سرمايـه داري را        
براي بزير کردن سر چنين انقـالبـي بـه           

به اين ترتيب، جنـبـش      .   ميدان بياورد 
اسالمي و حکومتش همـه کـثـافـات          
همه جـنـبـشـهـاي تـاکـنـونـي طـبـقـه                   
سرمايه دار ايران را يـکـجـا در خـود              

داشت و به اين معنا در عين حال کـه          
قرار بود به تمايل و حـرکـت انـقـالبـي             
مردم براي تغيير افسار بزند، زمـيـنـه         
را براي چنين تمايل و چنين تغييـر و          
در نتيجه انقالب، از همان بد تولـدش      

بـا  .   و به مراتب عميقتر بـوجـود آورد         
حکومت اسالمي، آتشفشان انـقـالب      
موقتا به زير زمـيـن بـرگشـت، بـراي              
مدتي ساکت شد تا در اولين فـرصـت         

. اينبار با قدرتي عظميتر فوران کـنـد       
هـمـيـن امـروز، غـرشـهـاي ايـن کـوه                  
آتشفشان آنقدر بـلـنـد شـده اسـت کـه               
کرترين گوشها در صف ضد انـقـالب         

زمــان .   را هــم حســاس کــرده اســت           
بسرعت به سمتي ميرود که ايـن کـوه          
دهان باز کند و کل لجنـزار اسـالمـي           

 . را به کام خود بکشد
جامعه ايران به سـمـت تـحـوالت           

به سـمـت يـک تـحـول            .   بزرگي ميرود 
امـا سـرنـوشـت ايـن          .   انقالبي ميـرود  

. انقالب از پيش تضمين شده نـيـسـت        
اگر چـه جـنـبـش اسـالمـي بـا تـمـام                    
مشتـقـاتـش مـورد تـعـرض انـقـالب               
بــعــدي خــواهــد بــود امــا خــورجــيــن          
ســرمــايــه داري پــر از احــزاب و                    
شخصيتهاي مرتجعـي اسـت کـه در           
روز خودش بـراي شـکـسـت انـقـالب              
حدادي ميکـنـنـد و بـه مـيـدان مـي                 

ــد ــون اردوي ضــد              .   آورن ــن از هــم اک
انقالب در حکومـت، و اپـوزيسـيـون           
راست خارج از حکومت و دول غـرب         
به تکاپو افتاده اند تا دير نشده اسـت          
فکري به حال انقالب در چشـم انـداز            

ماشيـن تـولـيـد رهـبـر بـراي              .   بکنند
سوار شدن بر انقالب آتي از هم اکنون        

امـا هـمـه      .   و شبانه روز کار ميـکـنـد       
اينها فقط در صورتي ميتوانند آينده      
اي داشته باشند که طبقـه کـارگـر بـا             
حزب سياسي کمونيستي خـودش در       

 . صحنه نباشد
 از رهبري يـک حـزب         ۵۷انقالب  

کمونيست کارگري محروم بـود، امـا         
انقـالب پـيـشـارويـمـان بـرعـکـس بـا                 

حضور و دخالت و شرکت فعال چنيـن        
حزبي، حزب کمونيست کارگري دارد      

حـزب خـود بـازيـگـر          .   شکل ميگيرد 
حـزب  .   فعال شکل گيري انقالب است 

دارد به تجسم نقـد طـبـقـه کـارگـر از                
نظام موجود، به تجسم نفرت مردم از       
وضع موجود، به سـمـبـل عصـيـان و             
اعتراض مردم به حکومـت اسـالمـي        

حزب به نقطه اتکـا و       .   تبديل ميشود 
محل رجوع و نيروي مـورد اعـتـمـاد            

حزب در قـلـب       .   مردم تبديل ميشود  
مردم معترض به حکومـت اسـالمـي         
و تبعيض طبقاتي و تحقير جنسـي و     
خفقان سياسي و اختـنـاق فـرهـنـگـي            

حزب در قـلـب مـردم          .   جاي ميگيرد 
. جاي ميگيرد و مردم در قلب حـزب         

حزب به قالبـي بـراي بـه هـم بـافـتـن                  
ميليونها مردم متنفر از نظم موجـود       
و آرزومــنــد نــظــام انســانــي تــبــديــل           

بـدون چـنـيـن حـزبـي حـتـي               .   ميشود
. صحبت از رهايي يـک اتـوپـي اسـت           

هر چقدر ايـن     .   يک خيال پردازي است   
حزب پرنفوذتر، محبوبتر، توده اي تر      
و  قدرتمندتر شود؛ همانقدر زمـان و          
مکان براي حقه هـا و تـاکـتـيـکـهـاي             
ــه دار و                 ــقــه ســرمــاي ســيــاســي طــب
پشــتــيــبــانــانــش در دول غــرب بــراي         
شکست انقالب آتي تنـگـتـر خـواهـد           

هرچقدر اين حزب، به موقـعـيـت        .   شد
رهبري جنبش سرنگونـي و انـقـالبـي           
مردم ارتقا يابد همانقـدر زمـيـن زيـر            
پاي رهبرتراشي ضد انقالبي خالي تر      

تنها با قرار گرفتن حـزب      .   خواهد شد 
کمونيست کارگري در راس انـقـالب          
آتي، ايـن انـقـالب خـواهـد تـوانسـت               
احزاب و سازمانها و شخـصـيـتـهـا و            
تالشها و حقه بازيـهـا و شـيـاديـهـاي              
سياسي صف ضـد انـقـالب، چـه در              
حکومت و چه در اپوزيسـيـون راسـت          
را از مقابل انقالب جارو کند و پرچـم         
سرخ آزادي و برابري و انسانيت را بـر        

 .* فراز ايران به اهتراز در آورد

 ستون اول                    ۱از صفحه   

 ٩بنا به اخبار منـتـشـر شـده در روز                
بهمن ماه، كارگران شركت سـامـيـكـو         

 سـال    ٧صنعت همدان پس از گذشت       
از تعطيلي كـارخـانـه و بـالتـكـلـيـفـي                
خود، براي چندمـيـن بـار در مـقـابـل               
خانـه كـارگـر اسـتـان هـمـدان تـجـمـع                   

كارگران با اعـتـراض بـه عـدم           .   كردند
توجه مسئوالن دولتي براي رسيـدگـي       
به مشكالت خود، خواهان رسـيـدگـي        

كـارگـران   .   به مطـالـبـات خـود شـدنـد           
اعالم كرده اند كه عليرغم پيگيـري و         
مراجعه مكرر كارگران بـه مـقـامـات           
دولتي، هيچ اقـدامـي در جـهـت رفـع              
مشكالت آنها انجام نگرفتـه اسـت و          
اين مقامات مشكل كـارگـران را بـه            

 .همديگر پاس مي دهند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از         
اعتراض كارگران سامـيـكـو حـمـايـت           

مي كند و از هـمـه كـارگـران و مـردم                
همدان مي خواهد كـه اعـتـراض ايـن            
كارگران را مورد حمايت قـاطـع خـود           

 .قرار دهند
 

 زنده باد مجامع عمومي كارگري 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ بهمن ١٠، ٢٠٠٩ ژانويه ٢٩

 تجمع اعتراضي كارگران ساميكو همدان
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حميد تقوايي بحثهاي مـهـمـي را در            
حزب مطرح کرده و بهمـيـن دلـيـل در            
شروع برنامه سـواالتـي را بـا حـمـيـد                

سـواالتـي   .   تقوايي در ميان ميگذاريم   
که من طرح ميکنـم، فـکـر مـيـکـنـم               
سواالت اکثر شماها هم هست و بـعـد          
از صحبت با حميد تقوائي خط تلـفـن         
را براي اظهار نظر و سواالت شما بـاز     

 . ميکنيم
مسئله سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي         
مـهــمـتــريــن و فــوري تــريــن خــواســت           

. اکثـريـت عـظـيـم مـردم ايـران اسـت                
امروز هـمـه شـمـا مـيـدانـيـد کـه راه                    
خالصي از معضالت و مشـکـالت و         
محروميتها، فقر و خفقان و نـابـرابـري         
ها، و ساير معضالتي که شما با آنهـا         
دست و پنجه نرم مـيـکـنـيـد، هـمـه و                
همـه در گـرو سـرنـگـونـي جـمـهـوري                  

جـمــهـوري اسـالمــي      .   اسـالمـي اسـت     
بزرگترين مانع رسيـدن مـردم بـه يـک             
زندگي خوشبخت و بـه يـک جـامـعـه               
برابر، به يک جامـعـه آزاد اسـت و تـا                
زماني که جمهوري اسالمي سرنـگـون       
نشده باشد انـداخـتـن ايـن حـکـومـت               
مهمتـريـن امـر مـبـارزه مـردم ايـران                

هدف فوري بخشهاي مخـتـلـف       .   است
. مردم ايران همين امر سرنگوني است     

موقعي که مـردم تـجـمـعـي دارنـد و                
اعتراضي مـيـکـنـنـد صـرف نـظـر از                
اينکه از خواست سـرنـگـونـي رژيـم را            
طرح کـنـنـد يـا نـه، خـواسـت قـلـبـي                     
اکثريت عـظـيـم مـردم ايـران هـمـيـن                  

يعني تمامي آنهـايـي   .   سرنگوني است 
که استثمار ميشوند، آنـهـايـي کـه از             
فقر و بيعدالتي و بيکـاري و نـاامـنـي            
زجر ميکشند، کساني که مجبـور بـه         
تن فروشي يا اعتياد کشيده شده انـد،        
جواناني که دورنمايي در زندگـي شـان      
نميبينند، دانشجويـي کـه عـدالـت و            
آزادي مــيــخــواهــد، زنــي کــه بــرابــري         
ميخواهد و کـارگـري کـه رفـاه و يـک                
زندگي انساني ميخواهد، همه ايـنـهـا        
ميدانند کـه تـا جـمـهـوري اسـالمـي                
هست معضالت عظيم آنها هم ادامـه       

ــران يــک         .   خــواهــد داشــت     االن در اي
جنبش قوي وجود دارد که خـواسـتـش         
سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي اسـت             
درصـــورتـــي کـــه بـــراي مـــثـــال در              
کشورهاي اروپايي چـنـيـن جـنـبـشـي             

ــدارد       ايــن يــکــي از       .   امــروز وجــود ن
. ويــژگــيــهــاي جــامــعــه ايــران اســت            

مهمترين و فـوري تـريـن امـر حـزب                
کــمــونــيــســت کــارگــري هــم مســالــه           
سرنگوني جمهوري اسالمي است کـه       
مانع اصلي تحقق آزادي و بـرابـري و             

حميد تـقـوايـي لـيـدر        .   رفاه مردم است  
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و دبـيـر                  
کميته مـرکـزي، بـويـژه در مـاهـهـاي               
اخير تزها و بحثهاي مـهـمـي در ايـن             
رابطه داشته و آنها را در مـجـامـع و               
نشست هـاي حـزبـي مـطـرح کـرده و                 
سخنرانيها و نوشـتـه هـاي زيـادي در             

سواالتمان را با ايشان    .   اين رابطه دارد  
 . در ميان ميگذاريم

بـه ايـن     .   حميد تقوايي، با سالم بشـمـا    
 . برنامه خوش آمديد

مـنـهـم بـه شـمـا و بـه                 :   حميد تقوايي 
بينندگان عزيز تلويزيون کانـال جـديـد         

 .  سالم ميکنم
 

قبل از آمدن شمـا، مـن        :   اصغر کريمي 
براي بينندگان توضيح دادم کـه شـمـا           
در ماههاي اخير بحثهاي مـهـمـي در          
مورد چگونگي سرنگونـي جـمـهـوري         

اجـازه بـدهـيـد       .   اسالمـي داشـتـه ايـد        
سواالتم را از اينجـا شـروع کـنـم کـه،               
مردم سالهاي طـوالنـي اسـت کـه بـه               
اشکال مختـلـف مـثـل اعـتـصـاب و               
تجـمـع و غـيـره دارنـد بـا جـمـهـوري                    
ــا                 ــد ت ــن ــکــن ــارزه مــي اســالمــي مــب

بنظر شما تا ايـنـجـا       .   سرنگونش کنند 
چقدر از مسير سـرنـگـونـي طـي شـده              
است؟  آيا در نقطه صفـر هسـتـيـم يـا               
اينکه مردم بخشي از ايـن مـبـارزه را            

 طي کرده اند؟ 
روشن است که در شروع : حميد تقوايي

همانطـوري کـه شـمـا         . مبارزه نيستيم 
هم اشاره کرديد االن مـدتـهـاسـت کـه             

. مردم اين مبارزه را شـروع کـرده انـد            
اما نکته مهمتر اينـسـت کـه جـدا از              
اين که در هر مقطعي با چه درجـه اي           
از اعتصاب روبرو بوده ايـم يـا نـبـوده             
ايــم، بــطــور کــلــي وقــتــي کــه فضــاي            
سياسي جامعه را در نـظـر بـگـيـريـد                
ميبينيد مردم کامال به ايـن نـتـيـجـه             
رسيده اند که بايد از شر اين حکومـت         

خب طبعا در هشت نـه    .   خالص شوند 
سال پيش در دوره خـاتـمـي ايـنـطـور                
نبود، اين نظـر و تـوهـم تـا حـدي در                  
جامعه وجود داشت که رژيم ميتـوانـد        
اصالخ بشود، ولي امروز ديگر مـردم        
به هيچوجه چنين توهمي نـدارنـد کـه           
ايــن رژيــم اصــالح پــذيــر اســت و يــا              
ممکن است استحاله انجام بـگـيـرد و          

. اسالم خوبتري سر کار بيايد و غـيـره          
هـر درجـه تـوهــمـي کـه بـه ايـن نــوع                    
تغييرات وجود داشته از بـيـن رفـتـه،             
جامعه از اين مرحله سـيـاسـي عـبـور            
کرده و تمامي خطهـا و سـيـاسـتـهـاي              
سازشگرانه با حکومت که بـه نـحـوي          

ميخواستند جمهوري اسالمي را نگـه    
بدارند و اسالم نوع ديگري را بيـاورنـد         

اکـثـريـت    .     بطور کلي کنار رفته اسـت     
عظيم مردم به يک نـتـيـجـه واقـعـي و               
درستي رسيده اند که کليت حکـومـت        
را با تمامي جناحهايش بايد سرنگون       
کنند و اين درک عمومي خـودش گـام        

اين يـک جـنـبـه از           .   بزرگي بجلو است  
مسئله است، و جنبه ديگر مسئله هم       
تــا جــايــي کــه بــه خــود اعــتــراضــات            
مربوط ميشود اين است که در چـنـد           
سال اخير اعتراضات کارگري خـيـلـي         

کـارگـران   .  وسيعي در جريان بوده است 
بطور مدام درگير مبارزه با حکـومـت        
هستنـد، و بـراي خـود کـارگـران هـم                 
کامال معلوم است کـه مسـئلـه شـان             
روبــرو شــدن بــا ايــن کــارفــرمــا و آن               
کارفرما نيست، بلکه با کل حکومـت       

بخشهاي ديگر جامعـه    .   طرف هستند 
هم بارها در برابر حـکـومـت ايسـتـاده            

نمونه اخيـرش ايـن اسـت کـه در              .   اند
 آذر امسال ديديم که دانشـجـويـان         ١٦

با شعارهاي راديکال و تنـدي مـقـابـل        
حــکــومــت و ولــي فــقــيــه اش قــرار               

همه اينها بـنـظـر مـن نشـان             .   گرفتند
دهــنــده ايــن اســت کــه جــامــعــه مــا              
قدمهاي خيلي بزرگي براي سرنگونـي      

 . به پيش برداشته است
 

حميـد تـقـوايـي، بـنـظـر            :   اصغر کريمي 
شما ملزومات سرنـگـونـي جـمـهـوري           
اســالمــي چــيــســت؟ يــعــنــي در چــه            
شرايطي جمهوري اسالمـي سـرنـگـون         
ميشود؟ آيا هر لـحـظـه اي کـه مـردم               
اراده کــنــنــد مــيــتــوانــنــد جــمــهــوري          
اسالمي را سرنگون کنند؟ آيـا صـرف      
نــارضــايــتــي کــافــي اســت کــه مــثــال          

 فراخوان قيام داده شود؟   
اوال هـمـانـطـوري کـه          :   حميد تقوايـي  

اشاره کرديد وقتي مـا از سـرنـگـونـي             
صــحــبــت مــيــکــنــيــم مــنــظــورمــان          
سرنگوني بوسيله يک انقالب عظيم و       

نيروهايي هسـتـنـد کـه        .   توده اي است  
ميخواهند بخـشـهـائـي از جـمـهـوري             
اسالمي را کنار بزنند، تنها ولي فقيـه   
اش را کنار بـگـذارنـد، و يـا راهـهـاي                
ديگري  که به آن ميگـفـتـنـد انـقـالب              
مخملي، و يا به نحوي مسئله اتکا به        
آمريکا و جـنـگ و غـيـره را مـطـرح                  
ميکردند، کـه اکـنـون ديـگـر حـنـاي                 
هيچکدام اينها رنگي ندارد، و مـردم         
ديگر از اين نوع آلتـرنـاتـيـوهـايـي کـه              
طبـق سـيـاسـتـهـاي آمـريـکـا مـطـرح                  
ميشدند و امرشان يک نوع رژيم چـنـج         
و يا تغيير حکـومـت از بـاال بـوده از                
همه اينها گذشته اند و همـه را کـنـار             

مردم فهميـده انـد ايـنـهـا راه             .   زده اند 

سرنگوني جمهوري اسالمي نيست، و     
روزبروزبيشتـر بـه ايـن واقـعـيـت پـي                
ميبرنـد کـه بـايـد خـودشـان بـمـيـدان                  
بيايند و  تنها راه ممکن و مـطـلـوب             
سـرنـگـونـي حـکـومـت  بـقـدرت يـک                   

 . انقالب توده اي است
و اما اينکه پرسيديد پيش شرط       

آن چي هست؟ بنظرم مهمترين پـيـش         
شرطش اين است که بايد يک حـزب و          
يک نيرو و يک جنبش سياسي روشن و        
متشکل و مـتـحـزبـي وجـود داشـتـه                

. باشد و سرنگوني را نماينـدگـي کـنـد       
بنظر من جـامـعـه مـيـتـوانـد درگـيـر                 
اعتصابات و اعتراضات و شورشها و      
ــهــاي تــوده اي بشــود ولــي              عصــيــان
سرنگوني به ايـن مـعـنـي کـه بـا يـک                  
انقالب هدفمند و پيروزمندي  بتوانيم      
جمهوري اسالمي را کنار بزنيم، بـدون       
حزب رهبري کننده اي که بتوانـد ايـن          
هدف و اين راه و اين افـق  را جـلـوي                 
جامعه و کارگران و مـردم بـگـذارد و             
بتـوانـد کـارگـران و مـردم را در ايـن                   

البته .   مسير بسيج کند ممکن نيست    
.  روشن است که اين تنها شرط نيسـت       

براي اينکه مردم بطور عملي بتوانـنـد        
بلند شوند و انـقـالبـي راه بـيـانـدازنـد                  
يک شـرايـط و يـک پـيـش شـرطـهـاي                   
عيني و واقـعـي وجـود دارد امـا آن                 

. پيش شرطها در جامعه ايـران هسـت        
يکي از آنها تضعيف و ناتواني  رژيـم          

در ايــران حــکــومــتــي      .     حــاکــم اســت  
سرکار است کـه واقـعـا بـحـران هـمـه                 
ــانــبــه اي تــمــامــي وجــودش را                   ج
فراگرفته، فاسد و دزد و جاني است  و         
اينرا اکثريت عظيم مردم ميـدانـنـد و          
به ايـن نـتـيـجـه رسـيـده انـد کـه ايـن                       

.  حکومت بدرد نميخورد، و بايد بـرود      
لذا شـرط رسـوائـي و درمـانـدگـي و                 
ناتواني حکـومـت تـا حـد زيـادي در               

يـک  .   جامعه ايران حاصـل شـده اسـت         
شرط ديگر اين است که نه تنها مـردم         
بطور کامل بايد از حکومت مـتـنـفـر           
شده باشند بلکه بايد اراده کرده باشند       
که آن حکومت را براندازند و از شرش        
خالص شوند، و ايـن هـم در جـامـعـه               
ايــران واقــعــيــتــي اســت  و هــر روز                 
ميبينيم کـه مـردم ايـن عـزم و اراده                
عليه حکومـت را در اعـتـراضـات و              

بـر پـايـه      .   مبارزاتشان نشان ميدهـنـد    
همين شرايط سياسي هسـت کـه مـن           
ميگويم امروز حضور و عرض اندام و       
قدرت نمايي حـزبـي کـه بـتـوانـد ايـن                
حرکت مردم را نمايندگي کند عـامـل        

. تعيين کننده اي محسـوب مـيـشـود         
درواقع پيش شرطـهـاي اجـتـمـاعـي و             
سياسي بـراي رفـتـن بـه يـک انـقـالب                 
وسيع اجتماعي فراهم است منتهـا از        

نظر سياسي الزم است کـه يـک حـزب             
نمـايـنـده انـقـالب و اعـتـراض مـردم                 
وجود داشته باشد و مردم اين حزب را        
بشناسند و بطرفش بيايند و انتخابش      
کنند و سياستهايش را بدست بگيرنـد   
تا بشود عمال انقالبي  بوجود بيايد و         

ايـن  .   جمهوري اسالمي را کنار بزنـنـد      
ــيــســت              حــزب هســت، حــزب کــمــون
کارگري ايران هست و ما داريم هـرچـه        
بيشتر پيش ميـرويـم کـه ايـن نـيـروي               
سياسي و اين آلترناتيو  و اين حزب را       
به مردم بشناسانيـم و مـردم را حـول              
سياستها و شعارها و فراخوانهاي ايـن       

 .  حزب متشکل کنيم و بسيج کنيم
 

بـنـظـر شـمـا حـزب           :   اصغر کريـمـي   
کمونيست کارگري چقدر آمـاده اسـت        
و چــقــدر تــوان واقــعــي رهــبــري ايــن             
انقالب را دارد؟ چقدر شخـصـيـتـهـا و          
چهره هاي با نفوذ و محبوب در ميـان     
مـــردم دارد؟ چـــقـــدر اهـــداف و                    
سياستهايش براي مردم شناخته شـده       
است؟ و چقدر بخش پيشرو و آماده تر        
جامعه اين حـزب را پـذيـرفـتـه انـد و                 
حزب خودشان ميـدانـنـد؟ مـوقـعـيـت            
حزب را از زاويه رهبري انقالب مـردم         

 چطور ميبينيد؟
اوال اين شاخصهايي که    :   حميد تقوايي 

شما گفتيد همه شان الزم است يعـنـي         
اينکه حزب بايد شناخته شده باشـد و         
چهره هاي با نفوذ و محبـوبـي داشـتـه          
باشد و انتخاب شده باشد و آمـادگـي         
داشته بـاشـد و مـردم بـه حـزب روي                  
بياورند، اما اين سياه و سفيد نـيـسـت          
که حزب يا  اين خصوصيـات را دارد           

ايـن يـک رونـد تـدريـجـي             !   و يا نـدارد    
اين روند  را بايد در نظر گرفت        .     است

هـمـيـن امـروز       .   و حرکت را بايـد ديـد       
مردم دارند هر روز بيشتر از روز قـبـل          

براي مـثـال در     .   به حزب روي مياورند   
مقايسه با دو سال پـيـش مـا در ايـن               

يـک  .   جهت خيلي به پـيـش رفـتـه ايـم             
شاخص مهم ايـنـسـت کـه حـزبـي کـه                
واقعا بتواند مردم را عليـه جـمـهـوري           
اسالمي سازمان بدهـد و انـقـالب را            
رهبري کند، بايد دسـتـرسـي گسـتـرده         
اي به مردم داشته بـاشـد و مـردم هـم               
بـطـور گسـتــرده دســتـرســي بــه حــزب             
داشته باشند و اين رابطه مـتـقـابـل و             

. اجتماعي حـزب و مـردم الزم اسـت            
نميشود بطور زير زميني و مخفـيـانـه         
و با توطئه و با کارهاي مخفي و شبـه    

مـا در    .   چريکي حکومتي را انـداخـت     
بحث هاي حزب و جامعه اساسا روي        
اين نکته انگشت گذاشته ايم که حزب  
بايد برود به سمتي کـه بـه يـک حـزب              

 ...انقالب آتي و نقش            ۱از صفحه   

 ۴صفحه  
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شناخته شده و علني و مـحـبـوب در             
مرکز سياست تـبـديـل شـود، و از آن               
زماني که ما اين بـحـثـهـا را مـطـرح                
کرده ايم  گامهاي مـثـبـت زيـادي بـه               

اگر بـخـواهـم بـه       .   اينطرف برداشته ايم 
آخرين پيشروي مان اشاره کنم هـمـيـن         
امکان تماس مستقيم حزب بـا مـردم         
و مردم با حزب  توسط کـانـال جـديـد             
است که در سطح  وسيعي فراهم شده،     
بطوري که حزب را به مردم شناسـانـده    
و مردم را بـطـرف حـزب جـلـب کـرده                 

. است و ما اينرا هـر روز مـيـبـيـنـيـم                
شاهد زنده من هـمـيـن تـلـفـن هـايـي                 
هست که هر روز بيش از پيـش مـردم            
به تـلـويـزيـون مـيـزنـنـد و ابـراز نـظـر                     

بنظرم هر ناظـر بـي طـرفـي           .   ميکنند
اگر سير اين برنامه هاي زنده را درنظر 
بگيرد متوجه ميشود که حزب ما هر       
روز بــيــشــتــر و بــيــشــتــر در جــامــعــه            
شناخته ميشود و محبوبتر ميشود و      
مــا ايــن را يــک گــام بــزرگــي بــجــلــو               

اساسا از همين طريـق اسـت      .   ميدانيم
که ميتوانـيـم سـيـاسـتـهـاي راديـکـال               
خودمان و نقد خودمان را در فضـاي           
فکري جامعه به باور عـمـومـي مـردم           

 . تبديل کنيم
ما تـا حـد زيـادي تـوانسـتـه ايـم                  
سياستها  و مواضع چپ و انساني  را         
در سطح وسيعي در جـامـعـه مـطـرح             
کنيم  و عکس الـعـمـل مـردم را هـم                 
ميبينيم کـه هـرروز بـيـشـتـر بـه ايـن                  
سيـاسـتـهـا و مـوضـع گـيـريـهـا روي                   

امـا آيـا کـافـي هسـت؟ نـه               .   مياورند
بهيچوجه کافي نيست و مـا بـايـد در            

. اين جهت هرچه بيشتـر قـدم بـرداريـم          
مـا  .   تلويزيون تنها يک جنبه کار است     

کمپينهاي موفقي داريم، چـهـره هـاي          
محبوب و شـنـاخـتـه شـده اي داريـم،               
سياست معينـي بـراي سـازمـانـدهـي            
حزبي داريم  و سـيـاسـتـهـا و نـقـشـه                    
عملهاي متعددي  داريم که در رابـطـه         
با مسائل مختلف و در عـرصـه هـاي           
مختلف، از مسائل جنبـش کـارگـري         
تا دفاع از حقوق کودکان و تـا حـقـوق             
پناهندگان و مقابله با اسالم سيـاسـي        
در دل اروپا و غيره و غيره در داخـل و     

هـمـه   .   خارج کشور به پيـش مـيـبـريـم          
اينها اجزاء مختلف فعاليـتـهـا جـزب          
براي تبديل شدن به آلترناتيو مردم در        

امـا ايـنـهـا       .   برابر حکومـت هسـتـنـد       
بايد حزب ما بيشتر از      .     کافي نيست 

اينها کمپينهاي موفق و شخصيتهاي     
سرشناس و با نفوذ داشته باشد، و مـا      
بــايــد در عــرصــه هــا  و حــرکــتــهــاي             
مختلفي که مبارزه مردم را در قـبـال           

جمهـوري اسـالمـي نشـان مـيـدهـنـد               
بيشتر پيشروي کنيم و در ايـن جـهـت            

 . گامهاي بيشتري برداريم
همانطوري که گفتم بايد اين رونـد    

ــد              مــا .   را بصــورت يــک حــرکــت دي
هيـچـوقـت از وضـع مـوجـود راضـي                
نيستيم و هميشه تالش ميکـنـيـم کـه        
بهتر فعاليت کنيم و  بيشتر پيشـرفـت         

آنـچـه مـهـم اسـت سـيـاسـت و                 .   کنيم
جهت گيري عملي حزب است که راه و 
مسير درستـي را در بـرابـر مـا قـرار                 
ميدهد و ميبينيم  با سـرعـت زيـادي           
که گاهي حتي براي خودمان هم قابـل        

امـا  .   باور کردن نيست جلو رفـتـه ايـم          
اسـاس  .     ضعفهاي کار ما  کم نيـسـت       

کـار مـا ايـن اســت کـه اشـکـاالت و                   
ضعفهايـمـان را بشـنـاسـيـم و هـرچـه                 
بيشتر آنها را برطرف کـنـيـم و هـرچـه              
بيشتر بر نقطه قوت هايـمـان مـتـکـي            

اين يک  .   شويم و آنها را گسترش دهيم     
حرکت زنده اي اسـت کـه هـر روز در                

 . جريان است
   

 ٥٧حميد تقوايي، سـال    :   اصغر کريمي 
مردم انقالب کردند و حـزب سـيـاسـي           
هم نداشتـنـد کـه انـقـالب را رهـبـري                 
کند، پـس چـرا شـمـا امـروز بـعـنـوان                  
اولين پيش شرط يک حزبي را مـطـرح          
ميکنيد و روي آن تاکيد ميکنيـد کـه       
توسط مردم انـتـخـاب شـده بـاشـد و                
مردم بايد رهبري آن را قـبـول داشـتـه             
باشند تا بتواند انقالبشـان را رهـبـري          

 در چـيـسـت؟        ٥٧کند؟ فرق االن بـا         
 بـدون حـزب       ٥٧چگونه مردم در سال     

 هم انقالب کردند؟ 
دو نـکـتـه را ايـنـجـا             :   حميد تقوايـي  

اوال بــدون حــزب رهــبــري       .   مــيــگــويــم
کننده، انقالب شکست خـورد و ضـد          
انقالب را به اسم انقالب سـوار مـردم           

ثانيا علي العموم اينطور نبـود  !   کردند
که مردم رهبر نداشته بـاشـنـد، رهـبـر            
داشتند منتها رهبر ارتجاعـي بـود و          
آن رهبر را برايش ساختند، خمينـي و         
اسالم سـيـاسـي دسـت سـاز غـرب و                 
کنفـرانـس گـوادولـوپ بـود کـه عـلـم                 
کردند و در جلوي روي مردم گذاشتند       

حتـي اگـر     !   و در مقابل شاه قرار دادند  
همان رهبر ضد شاهـي نـبـود آنـوقـت             
انقالب عليه شاه هم موفق نمـيـشـد و          

. حتي شاه را هم نميتوانست کنار بزند    
پس اوال ميخواهـم بـگـويـم کـه   تـا                   
آنجايي که بـه سـرنـگـونـي سـلـطـنـت                 
مربوط بـود آن انـقـالب يـک رهـبـري                
داشــت مــنــتــهــا رهــبــري کــه بــرايــش          
ساختند ارتجاعي بود يعني خمـيـنـي         

و جريانات اسالمي را النسه کردنـد و         
و تا آنـجـايـي هـم کـه بـه               .   جلو راندند 

نفس پيروزي انقالب مربوط مـيـشـود        
 تاکيد ميـکـنـد کـه         ٥٧اتفاقا انقالب   

در  عصر سرمايه داري هيچ انـقـالبـي          
بـــدون حـــزب راديـــکـــال و چـــپ و                 
سوسياليستي و رهبري کننـده پـيـروز         

بعبـارت ديـگـر انـقـالب          .   نخواهد شد 
 هم اين نکته را تائيد ميکنـد کـه           ٥٧

براي انداختن شاه بـايـد يـک نـيـرويـي               
ميبود که اعتراض مردم به سـلـطـنـت        
را نمايندگي کند، و هم ايـنـرا تـائـيـد              
ميکند کـه اگـر آن نـيـرو راديـکـال و                  
سوسياليستي نباشد آنوقت آن انقالب     

 ٥٧تجربه انقـالب     .   شکست ميخورد 
 . به روشني همه اينها را نشان داد

 
حميد تقوايي، شمـا يـک     : اصغر کريمي 

نکته ديگري را هم اشاره کرديد که ده         
سال پيش خاتمي را روي کار آوردند و        
انتظار و توهماتي ايـجـاد کـردنـد کـه              
حاال يک اصالحاتي ايجاد ميکنـد، و        
آنهم شکست خورد ولـي بـاالخـره يـک            
انقالب زماني مـمـکـن مـيـشـود کـه               
حکومتي مشروعـيـتـش را از دسـت            
داده بــاشــد، خــب مــا مــيــدانــيــم کــه            
جمهوري اسالمي مورد نـفـرت مـردم         
است ولي آيا واقعا چقدر مشـروعـيـت         
خودش را از دست داده اسـت؟ و آيـا              
آنقدر که مشروعيتـش ريـخـتـه اسـت            
کافي است که انقالبي شکل بـگـيـرد؟         
و يا اينکه هنوز هـم راهـهـايـي بـراي               
تغييراتي در حکـومـت و بـه انـتـظـار               
کشانـدن مـردم و ايـجـاد اصـالحـات               

 ممکن هست؟ 
بنظرم خيلي وقت اسـت    :   حميد تقوايي 

که اين حکومت مشـروعـيـتـش را از            
ببينـيـد هـمـان دوره         .   دست داده است  

اولي هم که به خاتمي راي دادند و بـا            
راي بااليي هم رئيس جمـهـور شـد بـه             
اين معني نبود که کسي بـه او امـيـد           

کسي فـکـر نـمـيـکـرد کـه              !     بسته بود 
خاتمي گلي بسر کسي ميزند، راي بـه        
خاتمي درواقع راي منفي به ولي فقيـه   
و بـه جـنـاح راسـت بـود کـه آنـمـوقـع                     
کانديدشان ناطق نوري بود و بـهـرحـال         

اما مهم ايـنـسـت کـه        !   مردم گفتند نه  
االن مردم حتي اين نوع تاکتيک را هم        
کنار گـذاشـتـه انـد و امـروز بـا زبـان                   
صريح به   ولي فقيه و کـل حـکـومـت              

ســيــد عــلــي   " شــعــار   !   مــيــگــويــنــد نــه  
ــ ايـران شـيـلـي نـمـيـشـه                کـه  "   پينوشه 

دانشجويان مطرح کردند بنظرم حـرف       
. دل اکثريت عظيم مـردم ايـران اسـت           

من فکر نميکنم که اين رژيم بجز يـک        
ــد خــود حــکــومــت هــيــچ                 ــان عــده ب
مشروعيتي بين مردم داشته باشد که       

ايــن عــده هــم از نــظــر اقــتــصــادي و              
سياسي  منافعشان ايجـاب مـيـکـنـد           

اگـر  .   که اين بساط چپاول سرکار باشد     
اينها را کنار بزنـيـم آنـوقـت اکـثـريـت               
عظيم مردم را ميبينيم که هـيـچ نـوع         
صالحيت و مشروعيت و قـانـونـيـتـي           

مهم اين .   براي اين رژيم قائل  نيستند     
است که آيا اين کـافـي اسـت؟ طـبـعـا               
کافي نيست و از همينجا بحث حـزب        

بـنـظـر    .   رهبري کننده مطرح مـيـشـود      
من گره و مانع اساسي بر سـر ايـنـکـه             
يک انقالب واقعي داشته بـاشـيـم ايـن            
نيست که مردم بايـد بـيـشـتـر از ايـن                
مـتـنـفـر بشـونـد و بـدانـنـد کـه بـايــد                      

هميـن  ( اعتراض کرد و اعتصاب کرد      
امروز هم  اعـتـراض واعـتـصـاب کـم              

گـره اصـلـي و يـا آنـچـه کـه                  )     نيست
تعيين کننـده اسـت ايـنـسـت کـه آيـا                 
مردم حزبشـان را بـعـنـوان پـيـشـرو و                 
سازمانده و رهبر خود انـتـخـاب کـرده          
اند؟ و آيا مردم و حزب وارد يک رابطه         
متـقـابـل سـيـاسـي حـول شـعـارهـا و                   
خواسته هايشان  شده اند؟ آمدن مردم   
تحت رهبري حزب بمـعـنـي انـتـخـاب            
شعارها و کمپينها و نقشه عمل ها و         
سياستهاي حزب از جانب مردم اسـت      

کليد کـار در    .   و اين  گره اساسي است     
واقع رابطه مقابل مردم و حزب اسـت         

بـنـظـرم تـا       .   و نه رابطه مردم بـا رژيـم         
جايـي کـه بـه رابـطـه مـردم بـا رژيـم                     
مربوط ميشود اين حکومت در ميان      
بخش عظيمي از کـارگـران و زنـان و               
جوانان آن جامعه هيچ جايـي نـدارد و          
اين چيزي نيست که الزم باشد که مـن        
و شما بگوييم بلکه خود جـامـعـه هـر            
روز دارد اينرا اعـالم مـيـکـنـد، و تـا                

 ٨ آذر و ١٦فرصتي پيش ميايد مثل 
مارس، مثل اول ماه مه و مـثـل روز            
جهاني کودک ميبينيم که آن جـامـعـه          
بلند ميشود تا با صداي بلند بـگـويـد          
که اين حکومت را نميخواهيم و ايـن          

کار بجايي رسيده   .   حکومت بايد برود  
که انعکاس مبارزات مردم را در خود       
باالييها هم داريم ميبييم و دارند ايـن         
بحث را ميکـنـنـد کـه ولـي فـقـيـه را                   
چطور بتوانند از قانون اسـاسـي کـنـار           
! بزنند و يا از اختيـاراتـش کـم کـنـنـد              

اينها همه انعکاس اعتراضـات مـردم      
است، لذا اساس کار ايـن نـيـسـت کـه              
گويا مردم يا حتي بـخـشـي از مـردم              
توهمي به اين حکومت دارند و گـويـا          
اين حکومت سـر کـار اسـت بـخـاطـر               
اينکه جامعه فکر ميـکـنـد کـه بـايـد              

! نه، بهيچوجه اينطوري نـيـسـت   !   باشد
بلکه اساس قضيه اين است کـه خـالء          
کار اين جامعه در وجود يـک رهـبـري            
توده اي و محبـوب و شـنـاخـتـه شـده              

است، که اين خالء را هم حزب مـا بـا            
 .تمام توانش کوشش ميکند پر کند

 
سوال بعدي من مربـوط     :   اصغر کريمي 

به نکته اي است که شما االن گفتـيـد،          
چه چيز نشان ميدهد که مـردم حـزب           
را انتخاب کرده اند؟ مثال خـود شـمـا           
گفته ايد که حزب بايد بعنوان مدعـي        
العموم مردم در مقابل دولت شناختـه       
شده باشد، خب حـزب چـقـدر در ايـن               

 موقعيت جلو رفته است؟ 
همانطوري که گفتم ايـن  :  حميد تقوايي 

يک روند است و ايـنـطـور نـيـسـت کـه                
سياه و سفيد باشد و مثال بگوييم کـه          
امروز حزب اين جايگاه را دارد و سـه       
ماه ديگر نخواهد داشت و بـعـد شـش           
! ماه ديگر ممکن است داشـتـه بـاشـد          

بلکه اين يک روند است و يـک حـرکـت            
اســت و هــر روز هــم در حــال اتــفــاق               
افتادن است و ما نسـبـت بـه دو مـاه                
پيش ميبينيم که بـه ايـن مـوقـعـيـت               

اگـر مـا  در         . خيلي نزديک تر شده ايم 
يک سطح وسيعتـري بـه قضـيـه نـگـاه               
بکنيم ميبينيم که ايـن ايـفـاي نـقـش              
مدعي العموم جامعه در يـک سـطـح            

.  اجتماعي در حال اتفاق افتادن اسـت       
مثال در رابطه با مجازات اعـدام مـا           
ميبينيم که امروز جامعـه بـا صـداي           

.  بلند ميگويد  اعـدام نـمـيـخـواهـيـم              
بخش پيشرو جامعه اينرا  در هـمـيـن           
برنامه هاي زنده کـانـال جـديـد اعـالم             
ميکند و   مردم  هم در اعتراضات و          
در قطعنامه هايشان اعالم ميـکـنـنـد         
که اعدام ضد انسـانـي اسـت و قـتـل                

يا ما ميبينيـم کـه       .   عمد دولتي است  
در رابطه بـا سـکـوالريسـم و جـدايـي                
مذهب از دولت جامعه ميـگـويـد کـه           
مذهب بايد از دولت و از قوانين و از           
آموزش و پرورش دستش قطع بشـود،       
و حتي اين موضوع بحدي پيش رفتـه        
که بخشي از آيت اله ها هـم حـاال بـا               
حفظ انگيزه هاي خودشان که مذهـب        
را از زير دسـت و پـاي مـردم نـجـات                 
بدهـنـد سـعـي مـيـکـنـنـد کـه ژسـت                    
سکوالر بـگـيـرنـد و مـيـگـويـنـد کـه                   

و يا فـرض    !   مذهب از دولت جدا باشد    
کنيد در مورد حقوق کودک ميبيـنـيـم         
که جامعه براي حقوق کـودک نـقـش و         
اهميت زيادي قائل است، و يا مبارزه        
اي که زنـان دارنـد مـيـکـنـنـد عـلـيـه                    
جداسازي و تفکيک جنسي و آپارتايـد       
جنسي، و يا ميبينيم که کـارگـران بـا           
شعار معيشـت مـنـزلـت حـق مسـلـم               
ماست ميايند به خيابان و يا معلمـان        
در تــجــمــع اعــتــراضــيــشــان شــعــار             
سوسياليسم بپا خيز را باال ميبرنـد و         

 ...انقال ب  آتي و نقش             ٣از صفحه   

  ۵صفحه  
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 .غيره
درواقع همه اينها نشان مـيـدهـد         

کــه حــزب چــطــور دارد بــه ايــنــطــرف            
ميرود که بعنوان مدعي العموم ظاهر    

اين يک رابطه دو جانبه اسـت و          .   شود
سياستهايي که حـزب ده سـال پـيـش              
مطرح ميکرد بخش اعظم اپوزيسيون     
و حتي بخشي از مردم يـا آن را تـنـد                
ميدانستند و يا کاري به آن نـداشـتـنـد        
اما امروز ميبينيم که شعار کـوچـه و          

اين روندي اسـت     !     خيابانها شده است  
که دارد اتفاق ميافتد  و هرچه بيشـتـر    
جـلـو مــيـرويـم بـخـصـوص امـروز بــا                 
تلويـزيـونـي کـه مـا داريـم و بـا ايـن                      
امکان دسـتـرسـي مـردم بـه حـزب و                 
حزب به مردم که بطور دو طرفه فراهم        
شده ميبينيم که بسيار بيشتر و هـمـه          

 .  جانبه تر هم اتفاق ميافتد
 

حمـيـد تـقـوايـي، سـوال           :   اصغر کريمي 
ديــگــرم ايــن اســت کــه بــاالخــره بــا                
اعتصابـات عـمـومـي و ريـخـتـن بـه                 
خيابانها و حمله به پادگانها و بـا يـک          
انقالب و قيام رژيم ميافتد و مردم از         
ــن                    ــه از اي ــد ک ــظــار دارن ــت حــزب ان
فــراخــوانــهــا بــدهــد، خــب وقــت ايــن           

 فراخوانها کي ميرسد؟
بـنـظـرم ايـن اتـفـاقـات            :   حميد تقوايي 

زماني مـيـافـتـنـد کـه مـردم  هـدف                   
نهايي و آلترنـاتـيـو سـيـاسـي خـود را                

مـن هـيـچـوقـت        .   انتخاب کرده باشند  
نديده ام و در تاريخ هم به اين مـعـنـي             

ــات و                 ــم کــه اعــتــصــاب ــداري ســراغ ن
اعتراضات توده اي که به آن ميگوييم       
انقالب  در يـک جـامـعـه اي داشـتـه                  
باشيم بدون اينکه مردم بدانند که ايـن        
در نهايت به کجا مـيـرسـد و نـتـيـجـه                

. اعتـراضـاتشـان بـه کـجـا مـيـکـشـد                
ببينيد هر انقالبي مسئله اش قـدرت         
سياسي است و هـر انـقـالبـي يـعـنـي                 
ــوده اي                   ــعــاد ت ــنــکــه مــردم در اب اي
حکومتـي را نـمـيـخـواهـنـد و بـلـنـد                   

بنظرم براي  .   ميشوند که آنرا بياندازند   
اينکه اين اتفاق بـيـافـتـد مـردم نـيـاز                
دارند که يک قدرت آلترناتيـوي را کـه           
آنها را نمايندگـي مـيـکـنـد در بـرابـر                
حکومت ببينند، و در عرصه سياست  

اگر چنـيـن انـتـخـابـي          .   انتخابش کنند 
صورت نـگـيـرد  آنـوقـت بـنـظـر مـن                   
اعتراضات توده اي در آن سطحي کـه         
بشــود بــه آن انــقــالب گــفــت اتــفــاق              
نميافتد، و اين مختـص ايـن انـقـالب            
پيش روي مـا هـم نـيـسـت بـلـکـه در                   

 هم همـيـنـطـور بـود و در              ٥٧انقالب  
انقالب اکتبر هم همينطور بـود و در           
همه انقـالبـات صـد سـال اخـيـر دوره                
سرمـايـه داري ايـنـطـور بـوده کـه تـا                   
زماني که در جامعه يک آلترناتيوي و        
يک قدرتي در قبال حکومت نباشـد و         
اعتراضات و اعتـصـابـات و مـبـارزه            
مردم را عليه کل حکومت نمايندگـي       

شـايـد   .   نکند، انقالب رخ نخواهد داد     
ما شورش داشته باشيم و در اينجـا و          
آنجاي جامعـه درگـيـريـهـايـي داشـتـه              

باشيم ولي حـرکـتـي کـه بشـود بـه آن                 
انــقــالب گــفــت کــه هــمــانــطــوري کــه          
ميدانيم يک روندي دارد و مـدام قـوي          
ــه                      ــشــود و دوره اي دارد ک ــي ــر م ت
اعتراضات ده هزار نفره به صد هزار و        
ميليوني تبديل ميشود، درست مثـل      

 تــجــربــه   ٥٧رونــدي کــه در انــقــالب          
کرديم، اين روند بـدون آنـکـه جـامـعـه              
آلترناتيوي را در قبال حکومت داشتـه   

يـک رکـن     .   باشد اتفاق نخواهـد افـتـاد      
قــدرت دوگــانــه اي کــه مــا مــطــرح               
ميکنيم همين است که  جـامـعـه در             
سيماي حزب کمونيست کارگـري ايـن        
رهبري را ببيند و ايـن آلـتـرنـاتـيـو را                
ببيند و ما تمام تالشمان اين است کـه    

اين يک پيـش شـرط       .   اينکار را بکنيم  
تعيين کننده و حياتـي شـکـل گـيـري             

 .  انقالب در ايران است
 

حميد تقوايي، سـواالت     :   اصغر کريمي 
زيادي دارم ولي وقت کم است و فـقـط          
يک سوال را طرح ميکنم و آن ايـنـکـه          
آمريکا ميـگـذارد؟ قـبـول مـيـکـنـد؟              
جلوي ما را نميگيرد؟ جلوي انـقـالب         

 مردم را نميگيرد؟
شکي نيست که آمريکا    :   حميد تقوايي 

با تمام توانش ميـخـواهـد کـه جـلـوي              
سئوال اينجاست که   .   انقالب را بگيرد  

آيا ميتواند؟ به نظر من در بـرابـر يـک            
انــقــالب وســيــع و تــوده اي در ايــران              
آمريکا و هر دولت ضـد انـقـالبـي در              

انـقـالب هـرچـه       .     دنيا فلج مـيـشـونـد       
راديکالتر و توده اي تـر بـاشـد دسـت              
ارتجاع را، چه ارتجاع داخلي بـاشـد و         

. چه ارتجاع خارجي، بيشتر مـيـبـنـدد        
بنظر من انقالبي که در ايـران شـکـل             
خواهد گرفت در سطحي خـواهـد بـود          
کــه حــتــي بــه حــکــومــت جــمــهــوري            
اسالمي اين امکان را نخواهد داد کـه    
به انقالب خون بپاشد و  باصطالح بـا          

بـنـظـر مـن       .   کشتار جلويش را بگيـرد    
بـه هـمـيـن       .   اين اتفاق نخواهـد افـتـاد       

اعتبار اين اتفاق هم نخواهد افتاد کـه        
دولتي مثل دولت آمـريـکـا و يـا هـر                
دولتي بخودش اجازه بدهد کـه حـملـه         
کند و جلوي انقالب را بگيرد چرا کـه           
ما افکار عمومي جهان را با خودمان       
ــا               داريــم، آزاديــخــواهــان جــهــان را ب
خودمان داريم، کارگران جـهـان را بـا            
خودمان داريـم، هـمـيـن امـروز هـمـه               
مسائل ايران در همه جاي دنيا پخـش         
شده و مطرح هست و در هـمـه جـاي               
دنيا کثافت بـودن و وحشـي بـودن و                
ارتجاعي بودن ايـن رژيـم بـراي هـمـه               

 . روشن است
ما امروز در عصر ماهواره و در         

عصر کامپيوتر و اينترنت هسـتـيـم و          
هيچ دولتي و هيچ قدرتي نـمـيـتـوانـد             
حرکت خودش را در چـهـارچـوب يـک             
منطقه و يک کشور محدود بـکـنـد و             

مرداد   امکان نـدارد      ٢٨اتفاقي مثل   
که اتفاق بيافتد و مردم دنيا از آن بـي           

بسرعت افشا ميشـود و      .     خبر بمانند 
مردم در ايران و در جـهـان مـقـابـلـش                

اينها اجازه مـيـدهـنـد کـه          .   ميايستند
ما بتوانيم اميدوار بـاشـيـم و کـامـال              
ممکن است که بـتـوانـيـم انـقـالبـي را               
سازمان بدهيم، که نه تنها دولـتـهـاي           

ارتجاعي نتوانند به انـقـالب تـعـرض           
کنند بلکه حتـي در داخـل ايـران هـم               
جمهوري اسالمي با تـمـام شـقـاوت و            
وحشي گـري کـه از ايـن رژيـم سـراغ                  
داريم نتواند کـاري بـکـنـد و دسـتـش               
بسته بشود و نتـوانـد کـه بـه انـقـالب                

مـن فـکـر مـيـکـنـم کـه               .   خون بپاشـد  
انقالب،  ممکن ترين و مدرنـتـريـن و           
انساني ترين راه تغييـر حـکـومـت در            

 .جامعه ايران است
 

حـمـيـد تـقـوايـي، مـن             :   اصغر کريمي 
سواالت بيشتري دارم ولـي چـون ايـن            
مصــاحــبــه طــوالنــي شــد ايــنــهــا را             
ميگذارم به برنامه هـاي ديـگـر ولـي              
دوست داشـتـيـم کـه اگـر بـراي شـمـا                   
ممکن باشد بازهم شما را در انـتـهـاي          

االن مردم اظـهـار نـظـر          .   داشته باشيم 
مــيــکــنــنــد و ســواالتشــان را طــرح              
ميکنند دوسـت دارم شـمـا درمـورد              

خيلـي مـمـنـون       .   آنها اظهار نظر کنيد   
 . که در اين برنامه شرکت کرديد

 منهم متشکرم : حميد تقوايي

 ...انقالب آتي و نقش            ٤از صفحه  

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

 گفتگو با  جلسات 
  حميد تقوائي 

 در چت روم هاي پلتاک و اينسپيک  
                                                                                           

 : گفتار اين هفته  
 ! و انقالبي که در راهست۵٧انقالب   

 شباهتها و تفاوتها 
، 2009 ژانويه   30، 1387  بهمن 11   جمعه: زمان

 بوقت ايران،  شب 10:30  ساعت
  شب بوقت اروپاي مركزي،8

    بعد از ظهر بوقت شرق آمريكا2 
با حميد تقوائي دبير كميته  –اطاق ايران : مكان

 مركزي حزب كمونيست كارگري
  در اينسپيك و پلتاك

 ٩بنا به اخبار منتشر شده صبح روز          
بهمن ماه كـارگـران شـركـت نسـاجـي              
خامنه در اعتراض به عـدم پـرداخـت           
حقوق معوقه خود و براي جلوگيري از       

 و   فــروش قــطــعــات و لــوازم شــركــت         
تـوسـط مـديـران شـرکـت           تعطيلي آن     

جلوي درب ورودي كـارخـانـه تـجـمـع              
كــردنــد و مــنــجــر بــه درگــيــري بــيــن            
نمايندگان مـديـر عـامـل و كـارگـران              

 . شد
كارگران پس از تجمـع در جـلـوي           
درب ورودي كــارخــانــه شــروع بــه                 
ــه ســمــت اداره كــار               راهــپــيــمــايــي ب
شهرستان شبستر كـرده و حـدود يـك             
ساعت در اداره كـار ايـن شـهـرسـتـان               

قبل از اين در تاريخ اول      .   تجمع كردند 
آذرماه هيأت مديره كـارخـانـه مـزبـور           
تمامي كارگران را اخراج كرده بود كـه        

 هيأت ١٠با اعتراض كارگران، شعبه    
تشــخــيــص مــجــبــور شــد حــكــم بــه            

بـا  .   بازگشت كـارگـران بـه کـار بـدهـد             
اعتراض مديريت به اين حـكـم، قـرار           
اسـت در آيــنــده پـرونــده كــارگــران در             
هيأت حـل اخـتـالف تـبـريـز بـررسـي                 
شود، كه كارگران اعالم كـرده انـد در            
روز برگزاري دادگاه به همـراه خـانـواده          
هايشـان در مـحـل بـرگـزاري جـلـسـه                 
هــيــأت حــل اخــتــالف حضــور پــيــدا           

الزم به توضيح است كـه  .   خواهند كرد 
 ١٩كارگران شرکت نساجـي خـامـنـه           

. ماه است حقوقي دريافت نـكـرده انـد         
کارگران اين شرکـت بـارهـا دسـت بـه              
اعتراض زده اند و اعتراضات آنهـا از         
آذرماه امسال گسترش بيشتري يافتـه      

 .است
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از         

 عــادالنــه و مصــمــمــانــه      اعــتــصــاب    
كارگران نسـاجـي خـامـنـه قـاطـعـانـه                
حمايت مي كند و از کليه كـارگـران و           
مردم شبستر و تبريز مي خـواهـد كـه           
اين كارگران را مـورد حـمـايـت هـمـه               

حــزب بــر   .   جــانــبــه خــود قــرار دهــنــد       
تشکيل دائم مجمع عمومي کارگـران      
بعنوان ظرف اتحاد و تصمـيـم گـيـري           
جمعي کارگران و ظرف خـنـثـي كـردن           
توطئه هاي سرمايه داران و دولتـشـان        
تاکيد مـيـکـنـد و از تصـمـيـم مـهـم                    
کــارگــران و خــانــواده هــايشــان بــراي           
حضور متحد در محل برگزاري جلسه    
ــه                 ــان ــاطــع ــتــالف ق ــات حــل اخ ــي ه

 . پشتيباني ميکند
 

 زنده باد مجامع عمومي كارگري 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي   

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ بهمن ١٠، ٢٠٠٩ ژانويه ٢٩

 ه كارگران شركت نساجي خامن     
 دست به تجمع اعتراضي زدند

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض



 6 ۱۳۸۷ بهمن ١١ انترناسيونال 

 " ).خميني نيز قرار گرفته است
بيانيـه  " به هدف سياسي طرح اين      

ميپردازيم، اما الزم اسـت      "   انتخاباتي
بدوا يک مهر باطل ميباشد، بـه خـود          

اين بند هيچ ربـطـي بـه         .   اين بند بزنيم  
طرح خواسـت لـغـو حـجـاب اجـبـاري               
ندارد و نويسندگان شارالتان آن فـکـر          
مــيــکــنــنــد مــيــتــوانــنــد بــا بــازيــهــاي        
ســيــاســي، روي جــنــبــش آزادي زن و           
جنبش لغو حجاب اجباري که از قضا       
بر عليه حکومتي برپا شده کـه مـلـي            
مــذهــبــيــهــا از روز اول قــدرتــگــيــري          
خميـنـي از آن دفـاع نـمـوده انـد، در                   
ــوده و                 جــنــايــات آن راســا شــريــک ب

در .   هستند، کمپين انتخاباتي بکننـد    
اين بيانـيـه ضـمـن اعـتـراف بـه لـغـو                   
اجباري بودن حجاب، با زرنگي خاص      

مــانــنــد تــمــامــي    " خــودشــان پســونــد      
را اضافه نموده و   " کشورهاي اسالمي 

براي اينکه کوچکترين تـرديـدي بـراي         
شوراي نگهبان و رد صـالحـيـتـشـان،            
ناجا و مبتکرين طرحهاي امـنـيـت و           
به اصطالح انضباط اجتماعـي بـاقـي         
نــمــانــد، بــه قــانــونــي کــردن نــظــرات            

. طالقاني و خميني استنـاد کـرده انـد          
 سال است در اين ۳۰همان نظراتي که  

هــمــان .   مــمــلــکــت پــراتــيــک مــيــشــود    
نظراتي که به ادعاي خود حاکـمـيـن و         
رهبران جـمـهـوري اسـالمـي مـبـنـاي               

خـمـيـنـي     .   قانون اساسي کشـور اسـت      
 ۱۶مورد استناد اين بيـانـيـه در روز           

: "  در مدرسه رفاه گفت۵۷اسفند ماه 
در وزارتخانه اسالمي نبايد معصيـت      

در وزارتـخـانـه هـاي اسـالمـي            .   بشود
زنهـا بـرونـد،      .   نبايد زنهاي لخت بيايند   

اما با حجاب باشند مانعي نـدارد بـرونـد            
.ليکن با حجاب شرعي باشنـد  .   کار کنند 

 ۱۰۶۵۵ شـمـاره       ۵۷ اسفند   ۱۶کيهان  ( 
 ) ۱صفحه 

سخنـان خـمـيـنـي در مصـاحـبـه بـا                   
روزنامه السفير که يکماه پيش از مدرسـه        

. رفاه عنوان شده بود درهـمـيـن ريـل بـود              
. آنجا خميـنـي تـحـت فشـار قـرار داشـت                

پايش محکم نشده بود ولي با ايـن وجـود          
ما فقط لـبـاسـهـاي جـلـف را           " اعالم کرد  

 ۵۷ بهمن ۱کيهان ."(ممنوع خواهيم کرد
در عـکـس     )   ۳ صـفـحـه        ۱۰۶۱۸شماره   

العمل به اين سخنان بود که جامعه ايـران          
در حـالـي     .   موج اعتراضي به راه انـداخـت      

که سر و صداي برخورد شديد چاقـوکشـان          
اسالمي به زنان، به روزنامه ها ي دولـتـي          
نيز کشيده شده بود، دانشگاهيان دانشگاه 

  ۵۷ ديـمـاه      ۲۷آزاد در بيانيه اي به تاريخ       
چاقوکشـي و اسـيـد پـاشـي و آتـش زدن                   
دختران بي حـجـاب را مـحـکـوم و آن را                   

" خائنانه عناصـر مـزودر    " نتيجه تبليغات  
هزاران . دانستند و به جامعه هشدار دادند

نفر از زنان در تهران، سنندج، اصفـهـان و           
شيراز و بندرعباس به شهادت آرشيو خود 
روزنامه کيهان، بعد از سخنان خميـنـي و          
آيت اهللا هاي ريز و درشتـشـان، دسـت بـه              

. اعتراض و مبارزه زدند، اعتصاب کردند    
کتک خوردند، به زندان افـتـادنـد و اولـيـن             
دختر و پسري که به جرم رابطـه دوسـتـانـه             

. دستگير شدند، در املش شالق خـوردنـد       
 ۱۰۰ ضربه شالق و دختر بـه          ۲۵پسر به   

ضربه محکوم شد که اين حکـم در وسـط            
خيابان به اجرا در آمده و دخـتـر در حـيـن               

اين خبر عـالوه    .   خوردن شالق بيهوش شد   
بر کـيـهـان و اطـالعـات، بـه سـرعـت در                    
روزنامه هاي چپ و آزاديخواه بـا خشـم و            

در نتيـجـه انـعـکـاس         .   نفرت منعکس شد  
اين اعمال خشونت آمـيـز اولـيـن عـکـس               
العملهاي افکار عمومي غرب در آمريکا      
و فرانسه، به حالت اعتراض به نمايش در         

 در ۵۷ اسفند ۲۶همان زمان کيهان . آمد
صــفــحــه دوم خــود خــبــري را بــه نــقــل                  
ازآسوشيتدپرس در پاريس منتشر کرد که      
بر مبناي آن حدود يک هزار زن آمريکائـي         
دست به تظاهراتي به حمايت از زنان ايران     
در مقابل کنسولگري ايران در واشنـگـتـن         

بتي فريـدن و    :   "   به گفته اين گزارش   .   زدند
گلوريا استيمن دو تن از رهبـران جـنـبـش            
آزادي زنــان آمــريــکــا در مــيــان تــظــاهــر            

همزمـان در پـاريـس هـم           .   کنندگان بودند 
کميته بين المللي حمايت از حقوق زن در          
ايران با حضـور يـکـصـد زن بـرجسـتـه از                  

 ."  پانزده کشور دنيا تشکيل شده است
بــدنــبــال ايــن اعــتــراضــات وســيــع،           

پدر تسامح "روزنامه کيهان با طالقاني که 
مذهبيـهـا بـود      / آن موقع ملي  "   و تساهل 

طالقاني در آن زمـان اوال         .   مصاحبه کرد 
ايشـان  .   رسما از احکام اعـدام دفـاع کـرد          

خواستيم عـدالـت را اجـرا         اگر مي:  "   گفت
. " كـرديـم   كنيم بايد خيلي بيشتر اعدام مي 

سپس در مصاحبه خـود ضـمـن تـوضـيـح             
فلسفه حجاب و مزاياي آن در اسالم، نـقـد          
حکومت پهلوي به دليل غربزده کردن زنان 

هـو و جــنـجــال راه نـيــانـدازنــد و               :   " گـفــت 
همانطور که بارها گفتيم همه حقوق حـقـه         
زنان در اسـالم و در مـحـيـط جـمـهـوري                   

و از آنـهـا       .  اسالمي محفوظ خواهد ماند 
لبـاس سـاده بـا        خواهش مي کنيم که با      

وقار، روسري هم روي سرشان بياندازد      
اگر آنهائي هـم    .   به جائي بر نمي خورد    

که ميخواهند مويشان خـراب نشـود         
اگر روي مويشان روسـري بـيـانـدازنـد            
بهتر است و بـيـشـتـر مـحـفـوظ مـي                  

چه جنگـهـا چـه قـتـلـهـا چـه                . . .   ماند  
فجايع که تا يک سال قـبـل دائـمـا هـر               
روز يک قسمت از اخبار روزنـامـه هـا            

منـشـا ايـنـهـا کـي           .   همين فجايع بود  
بود؟ منشا اينها از کجا بود؟ غيـر از     
همين تحريکات بيجا بود؟ واقعا يـک        

ــهــا را اذيــت                  ــهــا ايــن جــوان عــده زن
آنها يک عده اي شـکـايـت          .   کردند  مي

. داشتند جوانها ما را اذيت ميکـنـنـد     
يک جواني که وسيله زن گرفتـن نـدارد          
وسيله کار ندارد زندگي سـرو سـامـان         
ندارد وقتي اين زن را بـا ايـن صـورت             
مي بيند که گاهي يک پـيـرزن پـنـجـاه             
شصت ساله خودش را مثل يک دختـر        

 ســالــه نــمــايــش مــي دهــد تــوي            ۱۴
خيابان يا سر کوچه اين بيچاره اذيتش       

کند و ايـن يـک         ناراحتش مي .   کند  مي
جور آزار جوانها است و اميدواريم کـه        
بعد از ايـن جـوانـهـاي مـا هـم سـر و                    

اجـبـاري حـتـي       . . .   سامان پيدا کـنـنـد     
چـه  .   براي زنهاي مسلمان هـم نـيـسـت         

اجباري؟ حضـرت آيـت اهللا خـمـيـنـي              
نصيحتي کردند ماننـد پـدري کـه بـه             
فرزندش نصيحت ميکند راهنمائيش    
مي کند که شما اينجور باشيد به ايـن         

 ۵۷ اسفنـد     ۲۰کيهان  .   ( سبک باشيد 
  ) ۳صفحه ۱۰۶۵۸شماره 

در مقابل اين سخنان، که رسما و       
ــاشــيــدن و                  ــتــواي اســيــد پ ــا ف ــن عــل
چاقوکشي اسالمي در آن قابل روئيـت   
بود، سخناني که زنان و پـوشـش آنـان          
را عـــامـــل جـــنـــگ و خـــونـــريـــزي              
ميدانست، جـامـعـه ايـران بـا قـانـون                

. حجاب و حاکميت به مقابله پرداخت     
مذهـبـيـهـا آن مـوقـع           / کاري که ملي 

کــردنــد ايــن بــود کــه دســت بــدســت              
چاقوکشان اسالمي به مقابله با مـردم     

حکومـت دسـت خـودشـان         .   پرداختند
مذهبيها بودند که تعرض    / ملي.   بود

به زن را دسـت در دسـت جـنـاحـهـاي                 
مختلف اين جنبش سـيـاه ضـد زن و              

آقـاي  .   ضد کمونيستي سازمان دادنـد    
ابراهيم يزدي درست در جريان تـقـابـل          
مـا و جـامــعـه بــا نــظـام اســالمـي و                  
خميني، در حالي که جزو کاربدسـتـان        
خود اين حکومت بود در گفـت و گـو            
با حميده امـيـري خـبـرنـگـار کـيـهـان                 

ــظــام        :   "   اعــالم کــرد کــه        ــچــه در ن آن
اسالمي بايد رعـايـت شـود عـفـت و               

ولــو ايــنــکــه کســي       .   عصــمــت اســت   
معتقد به حـجـاب نـبـاشـد بـايـد يـک                 
اصولي را رعايت کند اين مختص بـه        

 ۵۷ بـهـمـن        ۵کـيـهـان      . ( زنان نيـسـت   
بني صـدر   ) ۱ صفحه ۱۰۶۲۲شماره  

همزمان با لشـکـر کشـي و سـرکـوب              
کـردسـتــان، وقـيــحـانـه در تـلــويـزيــون              
جمهوري اسالمي به توجـيـه سـخـنـان           
طالقاني و خـمـيـنـي در بـاره حـجـاب                

اوبــاش اســالمــي را در            .   پــرداخــت 
بـنـي   .   خيابانها به جان مردم انداختنـد   

صدر و سروش و بقيه ملي اسالميـهـا         
را در بــاره ايــنــکــه         "   ســخــنــان امــام   " 

دانشگاه به النـه فسـاد تـبـديـل شـده                
اسـت بــه انــقــالب خــونــيــن فــرهــنــگ          

ــد           ــردن ــرجــمــه ک ــزاران .   اســالمــي ت ه

دانشجو و استاد دستگير شدنـد و در          
فرصت مناسب سي خرداد بـه جـوخـه          

/ مــلــي.   هــاي اعــدام ســپــرده شــدنــد       
مذهبـيـهـا تـمـام ايـن مـدت در ايـن                   
سرکـوب و در ايـن خشـونـت شـريـک                 

 ! امامشان بودند
لذا اينکه جريان سياسي بخـواهـد       

 سـال    ۳۰ سـال خشـونـت،         ۳۰بعد از   
 ســال تــبــعــيــض کــه        ۳۰خــونــريــزي،   

خودش نيز در آن دست داشـتـه اسـت،           
امروز با کلمات بازي کند، دم از رفـع          
تبعيض بزند و قاچاقي رهـنـمـودهـاي          
طالقاني و خميني را به عنوان مبارزه       
عليه حجاب و عليه تـبـعـيـض قـالـب             
کند، نشان ميدهد که تا چـه حـد ايـن          

 سـال پـيـش        ۳۰.   جريـانـات کـودنـنـد       
جامعه در مقابل اين اراجيف خمينـي       
و طالقاني بلنـد شـد، بـا وجـودي کـه                
بستر فکري و سياسي چـپ آن مـوقـع            
دست جناح چپ هميـن جـريـان مـلـي             
مذهبـي بـود کـه اسـالم را الـهـيـات                  

بـا ايـن     .   رهايي بـخـش مـيـدانسـتـنـد           
وجود جامعه جلو افتاد، منتظر نشـد        

امروز بـعـد از       .   و از خودش دفاع کرد    
اينکه مقاومت آن روز، به يک جنبـش         
عظيم سياسي و اجتماعي شکل داده       
اســت، ايــنــهــا آمــده انــد بــه خــاطــر               
وضعيت درهم خـودشـان راه نـجـاتـي             

. سياسي پيدا کننـد   آنهم با کالهبرداري    
به ارزيابي من اين فقط و تنها بـه خـاطـر              
اين است که قدرت آن جنبش عظيـمـي را           
ميشناسند که به اين نـظـام، بـه اسـالم و               

از ايـن    !   احکام امامانش نـه گـفـتـه اسـت           
. از اين جنبش نگراننـد    .   جنبش ميترسند 

زير فشار اين جنبش مجبور شده انـد يـک           
مثقال از لهجه چاقوکشي اسالمـي را بـه           

. لهجه مورد پسند جامعه تـغـيـيـر دهـنـد            
اميد دارند تنور انتخابـاتشـان را بـه ايـن              

ــد         ــن ــن ــه داغ ک ــد از       .   وســيل روزمــره دارن
قهر مردم از صـنـدوق       " نگرانيشان در باره    

امـيـد دارنـد از ايـن           .   حرف ميزنـنـد   "   راي
طريق خودشان را از تيررس خشم و انزجار      
مردم عقـب بـکـشـنـد، دارنـد جـا خـالـي                   
ميدهند که نفرت و خشم و اعتراض مردم 

 ! به آنها نخورد
يک پايه ارائه اين بـيـانـيـه هـمـيـن            

پايه ديگرش را بايد در فـعـل و          .   است
انفعاالت کنونـي بـحـران حـکـومـتـي             

تـغـيـيـر     " نظام و چشم انداز غرب براي       
ســيــاســت .   آن جســتــجــو کــرد    "   رفــتــار

ديکته شـده فـعـلـي، کـمـک کـردن بـه                  
تکميل پـازل سـيـاسـت غـرب جـهـت               

حکومـت از بـاال و بـه            "   تغيير رفتار " 
شيوه نرم از طريق جناحهاي مخـتـلـف       

در سال .   درون و حاشيه حکومت است 
 که خميني را روي دوش هـمـيـن            ۵۷
مذهبيها و با کمک بي بي سـي        / ملي

تـغـيـيـر     " و سيا به ايران آورده و وظيفه        
حکومت شـاه را بـه خـمـيـنـي               "   رفتار

سپـردنـد، الزمـه تـجـديـد حـاکـمـيـت                 
بورژوازي در مـقـابلـه بـا خـطـر چـپ،                
اســيــد پــاشــيــدن روي صــورت زنــان،          
تحميل حجاب اجبـاري، دسـتـگـيـري          

 ۱۰۰فعالين کارگري و اعدام بيش از       
االن .   هزار انقـالبـي و آزاديـخـواه بـود            

االن هـيـچ     .   زمانه عـوض شـده اسـت         
درجه اي از سرکوب نـمـيـتـوانـد جـلـو               
مردمي را که تصميم گـرفـتـه انـد در              

لذا براي  .   سياست دخالت کنند بگيرد   
رژيم اسالمي به رژيمـي     "   تغيير رفتار " 

متناسب اسالم ميانه رو و پرو غربي،       
بايد دم از حقوق بشر، رفع تبعـيـض و           

چـرا کـه     .   لغو حجاب اجـبـاري بـزنـنـد         
مقابله با خطـر عـروج ايـن بـار چـپ،               
ديگر با سرکوب ممـکـن نـيـسـت، بـا              
احتساب نيرو و توازن قواي امروز اين       

امروز بايد تـظـاهـر       .   چپ ممکن است  
کردنشان را هم با احتسـاب ايـن چـپ            

خودشان ميدانـنـد    .   برنامه ريزي کنند  
نظام را با آتش زدن حجابها مردم مي        

آمده اند تا ضمن حفظ تـتـمـه      .   اندازند
بـا وجـود     "   تغيير نـرم  " اش، راه را براي     

ــاکــتــورآمــاده کــنــنــد          جــالــب  .   ايــن ف
ايــنــجــاســت کــه بــا هــر قــدمــي کــه               
برميدارند خودشان را بـيـشـتـر رسـوا             

/ علت اينکه شوراي مـلـي      .   ميکنند
مذهبيهـا ايـن بـيـانـيـه را ارائـه داده                  
است، سياستي است که براي به جـلـو          
هل دادن استـراتـژي غـرب در جـهـت              

جـمـلـگـي دنـبـال         "   تغيير رفتـار رژيـم     " 
عـبـداهللا نـوري و ابـراهـيـم             .   ميکننـد 

يزدي عهده دار اين شده اند پاي حذف        
. واليت فـقـيـه را بـه مـيـان بـکـشـنـد                   

حکومت اسالمـي بـمـانـد، مـنـتـهـي              
ملي مـذهـبـيـهـا قسـمـت            !   بدون فقيه 

چـنـدي قـبـل       .   ديگرش را گـرفـتـه انـد        
فرياد مـيـزدنـد کـه اصـال بـايـد پـاي                   
سازمان ملل را وسـط کشـيـد تـا بـه                
اصطالح انتخابات آزاد بـرپـا کـرده و            
شايد به شيوه مخملي اين تغييرات را       

. بدون دخالت مردم از باال انجام دهند      
شايد از اين طريق به اينها هـم چـيـزي           

 صفـحـه اي     ۴۰امروز با بيانيه    !   برسد
. و رفع تبعيض سر و صدا مـيـکـنـنـد            

جالب اينجاست که تـمـام مـفـاد ايـن              
بيانيه را هم از همين حکومت فـعـلـي          

حکومتي که يک باشـگـاه      .   ميخواهند
فوتبال بانوان اسـتـقـالل را صـرفـا بـه                
خاطر بازي با نوجوانان اين تيم اصـال         

خــجــالــت مــيــکــشــنــد    .   مــنــحــل کــرد  
بگويند قصد شرکت در مضحکـه اي        
را دارند که چندين سال است سر رجـل         
نبودن زنان جهت رياست جمهوري، بـا       

آنوقت با پالتفرم   .   هم جر و بحث دارند    
به اصطالح رفع تبعيض براي شـرکـت         
در خــود ايــن مضــحــکــه اهــداف                  

. سياسيشان را سرهم بنـدي کـرده انـد          

 ...نه ملي، نه مذهبي ، نه به     ۱از صفحه   

 ٧صفحه   
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آقاي پيـمـان در مصـاحـبـه بـا راديـو                 
بـراي  :   " باره هدفشان مـيـگـويـد      زمانه در   

 اجـتـمـاع، بـايـد تـا              اين راهبرد در عرصه   
ــه مــي         آن ــا ک ــه روي            ج ــعــاالن ــم ف ــي ــوان ت

ــيــر      هــاي      ســيــاســت  ــاث حــکــومــت ت
 ايشان در باره ضرورت     ." بگذاريم

: طرح ايـن شـعـارهـا مـيـگـويـد              
کند، بـه     وقتي شرايط تغيير مي   " 

ــه از                ــطــقــي آن دســت طــور مــن
نــيــروهــاي بــيــشــتــر مــعــتــدل و          

روي درون حاکميـت دسـت         ميانه
کـنـنـد و مـديـريـت             باال پيدا مي  

گـيـرنـد و        امور را بـه دسـت مـي         
گـرا کـه       نيروهاي افراطـي راسـت     

معموال در شرايط نـاامـن رشـد           
ايـن  .   شوند  کنند، منزوي مي    مي

 " .يک قائده است
سـيـاسـت ديـکـتـه شـده            اين کنه    

فعلي به جناح طرفدار غرب در درون و         
ــه               ــون مــجــازش در حــاشــي ــوزيســي اپ

اين تغيير رفتار بايد به     .   حکومت است 

باشد که پـاي مـردم بـه مـيـان               نحوي  
اين تغيير رفتار بايد به     .   کشيده نشود 

نحوي باشد که فرجه به دخالت چپ و         
اين تغيير رفتار بـايـد بـه         .   مردم ندهد 

نحوي باشد که امنيت کل حـکـومـت         
بايد به نحـوي بـاشـد کـه           .   به خطر نيفتد  

اسـالم  .   اسالم از صحنه بلکل خارج نشود     
ــه خــاطــر           ــيــتــهــاي ضــد      را ب ظــرف

کمـونـيـسـتـي و خشـن آن حـاال                
امــيــد بــه    .   حــاالهــا الزم دارنــد     

انزواي جناح راسـت و بـرگـزاري           
انتخابات با تـوافـق جـنـاحـهـاي            

و طــرفــدار غــرب در        "   مــعــتــدل" 
درون حاکميت به عـنـوان اولـيـن          
پله در راستاي پـالتـفـرم تـغـيـيـر             

مسئلـه  . رفتار حکومت ميباشد 
اينـهـا رفـع تـبـعـيـض از کسـي                 

ملي گرايـي و مـذهـبـي          .   نيست
بــودن خــودش اعــالم تــوجــيــه و         
تثبيت همه نوع ستم و تبـعـيـض         

 ! *است

.  مارس روز جهاني زن در راه اسـت         ۸
اين روز، روز اعتـراض بـيـن الـمـلـلـي               
نســبــت بــه وجــود هــر گــونــه ســتــم و             

ستم بر زنـان    .   تبعيض عليه زنان است  
در ايران بيداد مي کـنـد و جـمـهـوري             
اســالمــي بــرپــادارنــده يــک آپــارتــايــد         

در .   جنسي تمام عيار عليه زنان اسـت      
 مارس هـمـه مـردم آزاديـخـواه             ۸روز  

جهان را فرا مي خوانيم که جـمـهـوري           
اســالمــي را  بــدلــيــل زن ســتــيــزي                
سيستماتيک و اعمال آپارتايد جنسـي      
محکوم کنند، در همه اجتـمـاعـات و          

 مـارس خـواهـان        ۸گردهمايـي هـاي       
طرد اين رژيم ضد زن از مجامع بـيـن           
المللي شوند و از مـبـارزات بـرابـري               
 .طلبانه زنان ايران به حمايت برخيزند

آپارتايد ديگر کلمه اي نيست کـه        
فقط با رژيم سابق تژاد پرست آفريقاي       

در نـظـامـهـاي       .   جنوبي تـداعـي شـود      
آپارتايد جنـسـي هـمـچـون جـمـهـوري              
اســالمــي نــيــز زنــان درســت مــانــنــد           
سياهان در آفريقاي جنوبي مورد ستـم     
 .و تبعيض علني و آشکار قرار دارند

جمهوري اسالمي يـک حـکـومـت         
آپارتايد جنسي اسـت کـه فـرودسـتـي             
زن، تحقير زن و تـبـعـيـض نسـبـت بـه                
زنان را بمراتـب تشـديـد کـرده، بـه آن                
ابعاد وسيع و بيسابـقـه اي داده و در               
قوانين و سيستم حقوقي خود رسميت      

 اين رژيم از هـمـان بـدو          .بخشيده است 
سر کـار آمـدن بـا حصـار پـارچـه اي                   

زمختي به نام حجاب به جداي سـازي         
زنان و مردان پرداخـت و بـا پـاشـيـدن               
ــان و اعــمــال                  ــه صــورت زن اســيــد ب
مجازات زندان و شالق و شکـار زنـان           
در خيابان و کوچه سعي در تـحـمـيـل             
اين زندان انـفـرادي بـه زنـان ايـران را                 

در عين حـال جـمـهـوري          .   داشته است 
اسالمي تالش داشـتـه اسـت کـه ايـن              

نـيـمـه    " قفس هاي متحرک کـه حـاوي          
هسـتـنـد را درسـت         "   انسانهاي نجـس  

همانطور که رژيم نژاد پرست آفريـقـاي        
جنوبي سياهان را از سفيدان جدا مـي        
کرد، درمحيط کار، امکان عمومـي،      
وسائط نقليه عمومي، مدارس و هـر         

بـرتـر   " جا که ممکن باشد از انسانهاي      
جلوه ديگري از    .   جدا نگه دارد  "   و پاک 

اين جداسازي تالش براي رانـدن زنـان          
و خـانـه نشـيـن کـردن           به کنج خانه ها     

بسـيـاري از مشـاغـل بـراي            .   آنهاست
زنـان حـتـي حـق         .   زنان ممـنـوع اسـت      

طـبـق   .     ورود به ورزشگاهها را ندارنـد     
تعاليم اسالم و قوانـيـن شـريـعـه زنـان              
مايمک مردان هستند و وظيفه اي جز       
اين ندارند که بـنـده پـدر، بـرادر و يـا                 
شــوهــر بــاشــنــد، و از شــوهــر و                       

زن نصـف    .   فرزندانشان مراقبت کننـد   
ــرد          شــهــادت زن    .     مــرد ارث مــي ب

معموال اعتبار ندارد و اگر هم داشـتـه       
. باشد به اندازه نصف يـک مـرد اسـت           

زن بدون اجازه شـوهـر حـق جـدا شـدن               
ندارد  و در عـوض مـرد مـي تـوانـد                  

زنش را بي هيچ دليلي، حتـي غـيـابـا            
زنـان بـدون اجـازه مـردان           .   طالق دهد 

حق سفر و انجام بسياري از کـارهـا را           
ازدواج يک زن بالغ بدون اجـازه    .  ندارند

پــدرش رســمــيــت نــدارد و در دفــاتــر            
زنان در مـورد      .   رسمي ثبت نمي شود   

زندگـي جـنـسـي خـود نـمـي تـوانـنـد                   
تصميمي بگـيـرنـد و رابـطـه جـنـسـي                
خارج از ازدواج با سنگسار، وحشيانه      

. ترين نوع مجازات، پاسخ مي گـيـرد        
هــر اعــتــراض زنــان عــلــيــه مــقــررات         
تبعيض جنسي و بردگـي اشـکـار، بـا            
وقيحانه ترين آزارها و ضـرب و شـتـم            

از سـوي ديـگـر        .   کيفر داده مـي شـود      
دستگاههاي تبلـيـغـي و سـردمـداران           
جمهوري اسالمي، تحـقـيـر رسـمـي و            
تبليغ بـردگـي زن را وظـيـفـه روزمـره                

 . خود ساخته اند
جمهوري اسالمي ايـران بـايـد بـا            
هــمــان نــفــرت و انــزجــاري از ســوي              
جهانيان مواجـه شـود کـه حـکـومـت              

رفـتـار ضـد      .   آپارتايد نژادي روبرو شد   
انساني جمهوري اسـالمـي بـا زنـان ،             
کافي است تا اين رژيم قرون وسطـايـي     
در سطح جهان به انزواي کامل کشيده       

ستم و سرکوب سازمانيـافـتـه و         .   شود
وحشيانه عليه زنـان در ايـران کـافـي              
است تا سران جـمـهـوري اسـالمـي بـه              

. پاي ميز مـحـاکـمـه کشـانـده شـونـد               
سياهي و تباهي و بي حقوقي مـطـلـق          
عهد بربريت که زنان ايران را در خـود           

فرو برده است، يک دليل کـافـي اسـت            
که عاميلين و مسببين اين وضـع بـه          

جمهـوري اسـالمـي      .   زير کشيده شوند  
ننگ بشريت قرن بيست و يک است و         
بايد از جانب بشريت مـتـمـدن جـهـان             

الگوي .   محکوم و طرد و منزوي شود     
طرد و تحريم رژيم آپارتـايـد آفـريـقـاي            
جــنــوبــي در اوايــل دهــه نــود نــمــونــه            
موفـقـي از تشـريـک مسـاعـي مـردم                
جهان براي سرنگونـي يـک رژيـم ضـد             

ميتوان و بايد جـمـهـوري       .   بشري است 
اسالمي را ماننـد رژيـم نـژاد پـرسـت              
آفريقاي جنوبي رسواي خـاص و عـام           

هـرگـونـه     . کرد و از همه جا بيرون رانـد   
مماشاتي با اين حکومـت، کـمـک بـه            
بقاي آن و توهين بـزرگـي بـه بشـريـت               

 . است
 

 ! مردم آزاديخواه جهان          
 مارس شما را فرامي خوانيم کـه      ۸در  

نيروي همبستگي انساني خـود را در         
حمايت از مبارزات بـرابـري طـلـبـانـه             
زنان ايران هر چه وسيعـتـر بـه مـيـدان              

جنبش عليه تبعيـض جـنـسـي         .   آوريد
 سال گـذشـتـه در اشـکـال          ۳۰در طول   

مــخــتــلــفــي عــلــيــه ســتــم و ســرکــوب          
سازمايافته بر عليه زنان در دانشـگـاه        
و مـدرسـه، در کـارخـانـه و اداره، در                 
خيابـان و خـانـواده جـريـان داشـتـه و                  
روزبروز ابعاد وسيعتر و عـمـيـق تـري            

 ساالنه طـبـق آمـار        .بخود گرفته است  

رژيم صدها هزار نفر از زنان و جـوانـان      
بخاطر عدم رعايت حجاب دسـتـگـيـر         
ميشوند و يا به اشکال مختلف تنبيه        
ــد و يــا شــالق                   و جــريــمــه مــيــشــون

و اين نه تنها ابعاد سـتـم و          .   ميخورند
سرکوب اين حکومت فاشيستي را بـه       
نمايش مي گـذارد بـلـکـه هـمـچـنـيـن                
وسعت مقاومت و مبارزه را نيز نشان       

 . ميدهد
کيفر خواست زنان ايران عليه بي       

حقوقي عمومـي و رسـمـي اسـتـبـداد              
اسالمي کيفر خواست عليه ارتجاعي     
است است که تحت نام اسالم سياسـي        
و با توسل بـه تـرور و قـوانـيـن عـهـد                   
عتيق اسـالم مـي خـواهـد جـايـي در                

رهايي زنـان    . جهان امروز داشته باشد 
در ايران شيپور رهايي زنـان در هـمـه             
کشــورهــاي اســالم زده را بــه صــدا در             
خواهد آورد و جنبش آزادي زن در سطح 

شـمـا   .   بين المللي را تقويت خواهد کرد     
را فرامي خوانيم که در اجـتـمـاعـات و             

 مـارس بـا صـدور          ۸گروهمايـي هـاي       
بيانيه و قطعنامه از جنـبـش آزادي زن           
در ايران به حمايت برخيزيد و از دولـت           
هــا بــخــواهــيــد کــه روابــط ســيــاســي،            
ديپلماتيک و فرهنگي  خود با جمهوري 
اسالمي را قطع کنند و خواهـان پـايـان           
 .دادن به آپارتايد جنسي در ايران شوند

 
  -عليه تبعيض 

 سازمان دفاع از حقوق زنان    
 تشکيالت خارج کشور  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹ژانويه 

 

سي سال از عمر ننگين حکومت ضـد        
حـکـومـتـي کـه        .   زن اسالمي ميگذرد  

بيحقوقي و ستم غيرقابـل تصـوري را          
براي زنان به ارمغان آورد و از هـمـان              
زمان مبارزه وسيعي از جانب زنـان و           
همه مردم آزاديخواه عـلـيـه آن شـروع             

 . گرديد
اولين فـرمـان خـمـيـنـي اجـبـاري               
کردن حجاب بود و هزاران زن و مـرد             
آزاديخواه در هشـت مـارس تـاريـخـي            

 در مــقــابــل ايــن فــرمــان              ٥٨ســال    
ارتجاعي حکومت به خيابان رفتنـد و      

و "   مـا آزادي مـيـخـواهـيـم          " شعارهاي  
" آزادي زن معيار آزادي جامعه اسـت       " 

و "   ما عليه حجاب اسالمي هستيم    " ،  
ــاشــيــم              "  ــقــالب کــرديــم کــه آزاد ب " ان

. همچنان در اذهـان مـردم زنـده اسـت            
ايــن پــاســخ قــاطــع مــردم بــه فــرمــان            

حکومت و شروع مـقـابلـه گسـتـرده و             
 . تعطيل ناپذير مردم با حکومت بود

جــمــهــوري اســالمــي حــکــومــتــي      
مبتني بر آپارتايد جنسي و بيحقوقـي       
تمام عيار زن است و حجاب مهمترين       

تـحـت ايـن      .   وسيله ايـن انـقـيـاد اسـت          
حکومت، زنان از هـيـچ حـق فـردي و              

سنگسار زن   .   مدني برخوردار نيستند  
بدليل رابطه جنـسـي خـارج از ازدواج            

حکومت توحش قرون وسطائـي     عمق اين   
زن در ايـران      .   و ضد زن را نشـان مـيـدهـد          

همان موقعيتي را دارد که سياهـپـوسـتـان          
در نــظــام نــژادپــرســت آفــريــقــاي جــنــوبــي          

نظام آپارتايد نژادي در آفـريـقـاي        .   داشتند
جنوبـي بـه گـور سـپـرده شـد، حـکـومـت                    
آپارتايد جنسي حکومت اسالمي هـم       

 . بايد به گور سپرده شود
امروز جنبش برابري طلبانـه زنـان        

در ايــران از هــمــيــشــه گســتــرده تــر،              
قدرتمندتر، راديکال تر و متشکـل تـر        

هشـــت مـــارس امســـال در            .   اســـت
جهان و در حمايـت از       شهرهاي مختلف   

مبارزه مردم ايران عليه رژيم مـنـحـوس و           
ضدزن اسالمي به ميدان بيائيـم و افـکـار          
عمومي مردم جهان را عليه اين حکومـت    

 . به حرکت درآوريم
 

 زنده باد آزادي و برابري 
 زنده باد جنبش برابري طلبانه زنان   

  در ايران 
 -عليه تبعيض 

  سازمان دفاع از حقوق زنان    
 تشکيالت خارج کشور 

  حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ۲۰۰۹ژانويه 

روز جهاني  زن را به روز اعتراض بين المللي عليه رژيم 
 !آپارتايد جنسی در ايران تبديل کنيم

 هشت مارس،
  عليه رژيم آپارتايد جنسي در ايران 

 ...نه ملي ، نه مذهبي ، نه به       ٦از صفحه   
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  دالر ١٤٣٨٠جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه  

 کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد 
ليست پانزدهم اسپانسورهـاي کـانـال        

از .   اطـالع مـيـرسـانـيـم        جديد را به    
همه دوستان عزيزي که طي هفتـه       
گذشته اسپانسور شـده و لـيـسـت           
اسامي و مـبـالـغ کـمـک آنـهـا در                

است، صميمـانـه تشـکـر       پائين آمده   
با کمک هاي شـمـاسـت کـه           .   ميکنيم

ادامــه کــاري صــداي آزايــخــواهــي و          
برابري طلبي، تريبون اعتراض مـردم       

ابــزار ســازمــانــدهــي جــنــبــش         و   

سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي را           
 . ميتوان تضمين کرد

 ٥٠هزينه ماهانه کانال جديد     
هزار دالر در ماه اسـت و تـحـقـق              

ماهـه اول و دوم چشـم           هدفهاي سه   

انداز روشنتري از تامين کـل هـزيـنـه            
 . هاي کانال جديد ايجاد ميکند

بار ديگر از دوستاني که در هفته       
حاميان مالي کـانـال      اخير به صف    

جديد پيوستند تشکر ميکنـيـم و        

صفوف حزب و هـمـه انسـانـهـاي             
شريف و بينندگان کانال جـديـد را        
فراميخوانيم تـا فـعـاالنـه بـيـاري             

 . برخيزندکانال جديد 

 ۲۰۰۹ ژانويه       ۲۹:   ليست، پانزدهم        
 کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديد تلويزيون کانال جديد                           

 
 :اسپانسورهاي اين هفته

  دالر ۳۰      محمد کاظمي
  دالر ۲۵      فريدون فرهي
 دالر  ۲۰    حميد کيوان

   يورو٥۰                        منوچهر زندي فر
  يورو٤۰     حبيب نسوحي
  يورو١۰                        سارا پيشاور
  کرون۲۰۰                       جالل هورامي

  کرون ١۰۰                       علي از کارلستاد
  دالر٩٠                        تورج قصاب 

 
  دالر ماهانه ٣٣۰جمع اسپانسورهاي اين هفته                 

 
 : کمک به تلويزيون کانال جديد       

 
  دالر٦۰۰                            تينا

  دالر۲۷۰                          سعيد صالحي نيا
  دالر١۰۰                        منصور بختيار

  دالر١۰۰                           حميد م
  دالر١۰۰                          حسين م

  دالر١۰۰        برادران اهواز
    دالر٥۰                           ناصر

  دالر ٦٠       حمد ايزدي
 

  دالر  ١٣٨۰ عادل              جمع کمک هاي اين هفته م
 

  دالر ١٤٣٨۰ماهانه : جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ
مجموع کمکهاي مالي به دوازده ماه سرشکن شده و بـه اسـپـانسـورهـا                   ( 

 ) اضافه شده است

 :  شماره تلفن، آدرس تماس و شماره حساب براي کمک مالي به کانال جديد                    
  

 : اگر از ايران تماس ميگيريد   
      ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨:                              شهال دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 و يا با شماره فريده آرمان و شهال دانشفر    

                                         ٠٠١٤٦٠٣٣٠٤٨٨٨  
 : اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد     

  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :                           فاتح بهرامي   : شرق
fateh_bahrami@yahoo.com 

٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦:                             مصطفي صابر: غرب  
 :  اگر از اروپا و ساير کشورها تماس ميگيريد      
۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١:                                      سيامک بهاري  

siabahari@yahoo.com 
٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢:                                     حسن صالحي  

ــــ                                              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  
 : شماره حساب در برخي کشورها

S w e d e n  
P o s t  G i r o :  6 3 9  6 0  6 0 - 3  
a c c o u n t  h o l d e r :   I K K  
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 E n g l a n d   
A c c o u n t  n r .   4 5 4 7 7 9 8 1  
s o r t  c o d e :     6 0 - 2 4 - 2 3  
a c c o u n t  h o l d e r :  W P I  
b r a n c h :   W o o d  G r e e n   
B a n k :    N a t W e s t   
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B a n k l e i t z a h l :  3 7 0 1 0 0 5 0  
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4 9 0 0 D i x i e  R d ,  M i s s i s s a u g a  
L 4 W  2 R 1  
A c c o u n t  # :  8 4 3 9 2  0 0 2 6 9  1 3  

     www.wpiran.org:  سايت حزب   
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال    
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد   

 
 :  آدرس تماس با حزب         
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  
 آدرس پستي  

I.K.K 
Box: 2110 

127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسيونال

 يک دنيای بهتر           
 برنامه حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 
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 به کانال جديد          
 کمک مالي کنيد         

 برنامه اي از اصغر کريمي          
ما يـک صـنـدوق      .   سالم خسته نباشيد  

کمک مالي گذاشته بوديم براي کـانـال         
جديد و دوستـانـي کـه بـه لـوکـال مـا                  

 کـرون سـوئـد        ٩٠٠ميامدند معـادل     
پول ريختند و دوست پناهجويي بـنـام        

 کرون داده کـه روي         ٢٠٠مهرداد هم   
 کــرون بــه کــانــال جــديــد          ١١٠٠هــم   

 . ميفرستيم
 فريده آرمان از شهر مالمو سوئد

 
الو سالم به اصغر کريمي عـزيـز و بـه              

. بنيانگذاران حزب کمونيست کارگري   
من ميخواستم بـه بـيـنـنـدگـان عـزيـز               
بگويم که کـانـال جـديـد مـتـعـلـق بـه                   
خودمان است، مال مردم است، کانال      
جديد تلويزيون مردمي است که بـراي       
سرنگوني حـکـومـت آخـونـدي تـالش            
ميکنـنـد و مـردم بـايـد بـدانـنـد کـه                    
بهترين راه بـراي افشـاي جـنـايـتـهـاي               
رژيم آخوندي، بهترين راه براي اتـحـاد         
کارگران و دانشجويان و مـخـصـوصـا          
مبارزين، و بهترين راه براي جلوگيـري       
از زندان و اعدام و سنگسار، بهـتـريـن          
راه براي رساندن اطـالعـات مـردم بـه             

مـا بـه ايـن        .   يکديگر اين کانال اسـت     
کانال احتياج داريم مخصـوصـا بـراي         

اين کانال به مـردم     .   رهايي از استثمار  
راه انسانيـت و راه مـبـارزه بـا دولـت                 
جـمــهــوري اسـالمــي را مـيــامــوزد و            
مخصوصا مبـارزيـن راه آزادي بـايـد            
بدانند که اين کانال متـعـلـق بـه هـمـه             
آنها است و براي نگهداشتن اين کانال       
دست در دست هم بدهيم و تـا جـايـي             
که ميتوانيم بـه کـانـال جـديـد کـمـک                 
مالي کنـيـم و کـانـال جـديـد را زنـده                   

آينده بي چون و چـرا از ان            .   نگهداريم
 به اميد ديدار   . ماست

 امير از تبريز
 

. سالم آقاي کـريـمـي، شـبـتـان بـخـيـر                
قدر آن شيشـه بـدانـيـم کـه            ( ميگويند  

هست ـ نـه بـه آن مـهـره کـه افـتـاد و                      
من ميگويم کانالي که مـا   ) .   شکست

را از تاريکي و ظلمت درآورده و به ما         
اگاهي و اميد داده، کانالي که بلد راه         
ما بوده و براي ما يـک دنـيـاي بـهـتـر                 
درست کرده و ميکند، دنيايي کـه در          
آن آزادي و بـرابـري عـدالـت و رفـاه و                 
آسايش هست حيف است که بي توجه       

من بعنـوان يـکـي       .   از کنارش بگذريم  
از بينندگان کانال جـديـد مـيـخـواهـم             
کمک ماهانه خودم را بـمـبـلـغ پـنـجـاه              
هــزار تــومــان بــراي رهــايــي از شــر               

جمهوري اسالمـي و رسـيـدن بـه يـک               
الـبـتـه آقـاي       .   دنياي بهتـراعـالم کـنـم       

کريمي من سعي ميکنم که دو ماه به        
دوماه بفرستم کـه فـرسـتـادنـش بـرايـم             

الـبـتـه حـقـوق مـنـهـم             .   راحتتـر اسـت    
دويست هزار تومان بيشتر نـيـسـت و           
دو تا دانشجو هـم دارم ولـي حـاضـرم              
چايي شيرين بخورم و اين کانال را کـه      
زبان مشترکي ميبينـم بـيـن خـودم و             

 . مردم و حزب نگهدارم
 مردي از ايران

 
سالم آقاي کريمي، من همـان جـوانـي          
هستم که بخاطر کمک به پدرم تـمـاس        

متاسفانه فقط يک نفر بـه      .   گرفته بودم 
من زنگ زد که کمک کنـه ولـي چـنـد              
نفر زنگ زدند و منو تهديد بـه مـرگ        

من بخاطر ايـنـکـه پـدرم زنـده            !   کردند
بمونه خودمو خـوار کـردم و خـودمـو             
کوچک کردم و براي کمک بخاطر پـدرم        

من از مـرگ    .   به اين کانال رجوع کردم    
نميترسم بلکه فقط ميخواهم که پـدرم      
! در کنار مـن زنـدگـي کـنـد، هـمـيـن                 

شماره منو يکبار ديـگـر در اخـتـيـار              
ــا                     ــفــ ــطــ ــد لــ ــديــ ــرار بــ ــردم قــ مــ

 مــمــنــونــم آقــاي      ٠٢٩٦٠٥٣٠٩٣٧
 .کريمي

 سياوش از ايران
 

سالم آقاي کريمي، ميخواستـم کـمـک         
مالي کنم راهنمايـي بـکـنـيـد کـه بـه                
کدام حساب بريزيم، قصد کمک مالـي       

شماره منو يادداشت کنيد و بـه        .   دارم
مـن دويسـت هـزار        .   من زنگ بـزنـيـد      

 .تومن ميخواهم بفرستم
 مردي از ايران

 
آقاي کريمي مـيـخـواسـتـم صـد هـزار              
تومان کمک مالي بفرستم لطفا شماره      

 .منو يادداشت کنيد
 مردي از ايران

 
مـن از کـردسـتـان         .   سالم آقاي کريمي  

عــراق زنــگ مــيــزنــم شــمــاره مــن را            
بنويسيد و ميخواهم صد هزار تومـان       

 . بفرستم
 مردي از سليمانيه عراق

 
مـن مـيـخـواسـتـم         .   سالم آقاي کريمي  

بگم که تلويزيون کانال جديد مـربـوط         
به تمام کارگـران و زنـان و جـوانـان و                 
معلمان و تمامي اقشـار زحـمـتـکـش            
جامعه است و بخـاطـر هـمـيـن مـردم              
بايد کمک خودشان را از اين تلويزيـون         

مـا در سـوئـد امـکـان            .   دريغ نکـنـنـد    
راحت و ساده اي را درست کـرديـم کـه            

بدون هيچ دوندگي و زحمتـي کسـانـي          
که ميخواهند بطور مـاهـانـه بـه ايـن              
حزب کمک کنند بدون هيچ مشـکـلـي         
مبلغشان از صد کرون بـه بـاال بـطـور             

براي دوستـانـي   .   اتوماتيک کم ميشود  
که در سوئد زندگي ميکنند مـن يـک        
شماره تلفن اعالم ميکنـم کـه شـمـاره           
ــواد روشـــــن اســـــت                    ــام فـــ ــنـــ بـــ

 و ايـن بـنـظـر         ٠٠٤٦٧٠٨٢٧١٤٥٣
ما  راحت ترين راه ارسال کمک مـالـي          

مــن خــودم اســپــانســور دائــم          .   اســت
تلويزيون هستم و تا جايي که امـکـان          
باشد خودم و دوستام حتـمـا و حـتـمـا              

 . کمک مالي ميکنيم
 آناهيتا از سوئد

 
ميخواستم پـنـجـاه     .   آقاي کريمي سالم  

هزار تومان بفرسـتـم بـه حـزب لـطـفـا                
 . شماره مرا هم يادداشت کنيد

 مردي از آستارا
 

 مرگ بر حکومت سنگسار            
 برنامه اي از کاظم نيکخواه           

 
. سالم آقاي نيکخواه خستـه نـبـاشـيـد          

خواستـم بـگـم کـه سـنـگـسـار واقـعـا                   
کثيفترين نوع جنايتي است که قـابـل          

و متاسفانه نميدانم چرا    !   تصور نيست 
در اين مملکت اين چيزها نـمـيـخـواد           

درواقــع يــکــنــوع تــرويــج     !   تــمــوم بشــه  
خشونت در جامعه است و يـک کـاري           
ميکنند که رواج خشونـت و ديـدنـش           

و بنظرم در اين سـي سـال     !   عادي شود 
نه تنها کاهش نداشته بلـکـه افـزايـش           

االن واقعـا تـن      !   وحشتناکي هم داشته  
فروشي و مسائل ضد اخالقي در ايـن         

صحـبـتـي هـم در         !   جامعه عادي شده  
مورد خانم شيرين عبادي و کـمـپـيـن            
يک ميليون امضا داشتم که آيا واقعـا         
براي اينـهـا بـرچـيـدن و اعـتـراض بـه                  
سنگسار و خشونتـهـايـي کـه در ايـن              
جامعه اتفاق ميافته از جمله حـجـاب         
! براي زنان آيا براي اينها مهم نيسـت؟      

خود خـانـم عـبـادي وقـتـي از کشـور                 
خارج ميشه حجابش را بـرمـيـداره و            
خودش ميگه مسـئلـه اي نـيـسـت و               
نشان ميده که در مـمـلـکـت خـودش              

و چطور  !   حجاب را بزور سرش ميکنه    
ــدان                  ــوضــوع زن ــل از م ــن مســائ اي
گوانتانامو کم اهـمـيـت تـر اسـت کـه               
موقع گرفتن جايزه اش از آن صحـبـت         
ميکنه ولي از سنگسار و از ايـنـهـمـه            

و !   بدبختي که هست حرفي نـمـيـزنـه؟         
بعدش هم خودش ميگه کـه در جـاي            
! بين المللي بايد حرف بين المللـي زد        

اتفاقا بايد در جـامـعـه بـيـن الـمـلـلـي                 
و نمـيـگـذارنـد کـه         !   حرف دل ما را زد    

مـن  .   حرف دل ما به گوش دنيا بـرسـد        
با تمام وجودم اين سنگسار و احـکـام          

خشونت آميز را محکـوم مـيـکـنـم و             
امـيـدوارم مـردم مـا بـيـدار شـونـد و                   
بدانند که هـيـچـکـس حـق نـدارد کـه                 
چنين جناياتي را به جامعـه تـحـمـيـل            

 .خيلي ممنونم. کند
 زني از ايران 

              
 سالم اقاي نيکخواه، بسيار خـجـالـت         

 يک انساني را    ٢١اور است که در قرن      
بــخــاطــر مســال جــنــســي مــجــازات          

آنـهـم مـرگ و آنـهـم بـروش               !   ميکنند
واقعـا کـه خـجـالـت آوره و              !   سنگسار

واقــعــا .   بــايــد ايــنــهــا شــرمشــان بشــه       
متاسـفـم بـه ايـن حـکـومـتـي کـه در                    

 . جامعه مان داريم
 مردي از ايران

 
مـن فـامـيـل آقـاي          .   خستـه نـبـاشـيـد       

اسکندري هستم درواقع داماد ايشـان      
فقط آقاي اسکندري نيست که .   هستم

بـعـدش هـم ايـنـکـه           .   سنگسار ميشـه  
ايشان چهار تا داماد دارنـد و عـروس         
دارند و نوه هايشان ميخـواهـنـد تـوي           

ايـن طـريـقـش       !   جامعه زندگي کـنـنـد      
نيست که اينها دارند ميکنند، و مـن        
که دامـاد ايشـان هسـتـم چـه جـوري                 
ميتونم سرم را بـلـنـد کـنـم و زنـدگـي                 

من فقط توي اين مونـدم کـه بـه            !   کنم
کجا بايد مـراجـعـه کـنـيـم و بـه کـي                    

االن زندان اصفهان هستـنـد و        !   بگيم؟
ايشـان  !   پنج سال است کـه گـرفـتـارنـد          

چهار تا دختر دارند و يک پسـر و مـن            
داماد بزرگشم، خب بچه هـاي مـا در           

هر جاي  !   اين جامعه چه جور بگردند؟    
اين زندگي که ميريم مردم ميپـرسـنـد         
چي شد و چکارش کردن؟ و ما اصـال          

و بـايـد     !   نميتونيم با مردم حرف بزنيـم     
و !   خالصه جواب بديم که چکـار کـرده        

بخاطر همون ما اصال بـه مـالقـاتـش            
آخـه مـن و زنـم و            .   هم نميتونيم بريـم   

بچه ام ميـخـواهـيـم در ايـن جـامـعـه                 
هرکس يه جـور ديـگـري        !   زندگي کنيم 

به ناموس ما نگـاه مـيـکـنـه و فـکـر                 
ميکنند که او که ايـنـکـار را کـرده و               
! مثال بقيه هم همـيـنـطـور مـيـکـنـنـد              

فقط همينقدر ميتونم بگم که بـغـضـم         
زن ايشون بـا    !   گرفته و جوابي هم ندارم    

قالي بافي داره زندگي ميکنه که اگـر         
شما ايشان را ببينيد از دستاش خـون         

او خاطر اينکه جلـوي مـردم        !   ميچکه
آبروشو حفظ کنه همينجـور داره کـار          
! ميکنه و از انگشتاش خـون مـيـريـزه         

آدم چـي    .   يک پير زن تنهـا هـم هسـت          
آخـه مـا بـاالخـره بـايـد بـا                !   بگه آخه؟ 

آخـه  .   همين جامعه اخت پـيـدا کـنـيـم          
خــانــمــي کــه بــا او طــرف بــوده خــود             
شوهرش خبر داشته که چکار ميکـنـه        
و چکار نميکنه و هـمـه ايـنـهـا را در                 

ولي من تو ايـن يـکـيـش           !   جريان بوده 

! خيلي بيشتر موندم و ديگه نمـيـدونـم        
گفته بود يا اينقدر پول بـديـد تـا مـن               

اصال مـونـديـم کـه       . . .   فالن بکنم و يا     
 .آقا متشکرم! مونديم

داماد غالمعلي اسکنـدري مـحـکـوم         
 به سنگسار 

 
خسته نباشيد من مينا احدي هسـتـم         
و خواستم بگم کـه خـيـلـي خـوشـحـال               
ــواده غــالمــعــلــي                 شــدم کــه از خــان
اسکندري کسي زنگ زد و يـکـي از             

ــت            ــرف ــمــاس گ ــش ت ــگــان مــن .   بســت
ميخواسـتـم بـه خـانـواده غـالمـعـلـي                
اسکندري بـگـويـم کـه حـتـمـا بـا مـا                   
تماس بگيريد و اولين هدف مـا بـايـد           
اين باشد که غالمعلي را از سنگسـار        

من صحبتـهـاي دامـاد       .   نجات بدهيم 
ايشان را شنيدم و فکر ميکنم که ايـن         
يکي از اتفاقات مهمـي اسـت کـه در            
اين برنامه ها ميافتد و آنـهـم ايـنـکـه            
اين تلويزيون مرجعي است کـه مـردم          
ميتوانند به آن مراجعـه کـنـنـد و مـا               
ميتوانيم اين پرونده هـا را رسـيـدگـي            
کنيم و در سطح بين المللي ببريم و بـا          
نهادهاي بين الملـلـي حـرف بـزنـيـم و               
ــران                  ــم و در اي ــگــذاري ــرات ب ــاه ــظ ت
ميتوانيم به مردم فراخوان بدهـيـم کـه          
دفاع کنند تـا جـان ايـن انسـانـهـا را                  

مـن مـيـخـواســتـم بــه          .   نـجـات دهــيـم     
خانواده آنها بـگـويـم کـه آنـهـا اولـيـن                 
مورد نيستند و جمهوري اسالمـي در      
اين سي سال صدها نفر را سـنـگـسـار            
کرده و حکـومـت اسـالمـي و دادگـاه              
هايش براي رسيدگي بـه هـيـچ امـري             

تـا آنـجـايـي کـه بـه             .   صالحيت ندارند 
سنگسار برميگردد هميشه اتهامـات     
در رابطه با رابطه جـنـسـي هسـت کـه              
االن در اين دنيا و در اين قرن، بشريت         
پاسخ مدرن و انساني به مسـئلـه داده          
و آنهم ايـن اسـت کـه مسـئلـه رابـطـه                  
جنسي آدمها امر خصوصي خودشـان      

من فکر ميکنـم کـه در مـورد            .   است
ــاي                    ــه دامــاد آق ــه اي هــم ک مســئل
اسکندري مطرح کردند ميتوانـيـم در        
مورد آنهم صحبت کنيم و خطـاب بـه          
مردم در اصفهان يا در تـبـريـز حـرف              
بزنيم و بـگـويـيـم کـه رابـطـه آدمـهـا                    
مربوط بـه خـودشـان هسـت و کسـي               
نميتواند دخالت کند و کسي نميتواند      
تحقير کند آدمهاي ايـن خـانـواده هـا            
را، و همه بايد بدانند و مردم تبـريـز و           
اصفهان و ايران بايد بدانند که مـا بـا            
حکومتي طرف هسـتـيـم کـه از ايـن               
بهانه ها استفاده ميـکـنـد تـا اسـاسـا              
همه مردم را بتـرسـانـد، بـراي ايـنـکـه               
اعدام بکند و سنگسار بکند تا مـردم        
بترسند و اعتراص نکـنـنـد و تـجـمـع              

االن من بـا    .   نکنند و تظاهرات نکنند   

 صدای مردم در كانال جديد 

 ١٠صفحه  



 10 ۱۳۸۷ بهمن ١١ انترناسيونال 

وکالي آقاي گيالني و محمدي تمـاس       
دارم و دولــت بــه آنــهــا حــتــي اجــازه               

يـعـنـي    !   نميدهد که به مالقاتش بروند    
دولت تصميم خودش را گـرفـتـه بـراي           
اينکه در شهر اصفهان رعـب و تـرس           
ايجاد بکند دو نفر را سنگسار بـکـنـد          
حاال فرق نميکند کي باشند و يـا سـه           
نفر را اعدام کـنـد و دارد ايـن اتـفـاق                 

بـه ايـن مـعـنـي بـنـظـر مـن                  .   ميافتد
خانواده آقاي اسکندري بايد بدانند که      
جمهوري اسالمي سـالـهـاسـت کـه بـا             
بهانه ها و پرونده سازيهاي مـخـتـلـف           
دارد سنگسار ميکـنـد و خـيـلـي هـا               
قرباني شده اند و من خانـواده خـيـلـي            
ها را مـيـشـنـاسـم کـه هـمـيـنـطـوري                   
رويشان اتهام زده و برده و سـنـگـسـار             
کــرده اســت، و هــمــانــطــور هــم کــه                
دادمادشان هم زنگ زدنـد و گـفـتـنـد             
تاثير يک نفري که سنگسـار مـيـشـود           
در آن خانواده خيلي زياد است و بـچـه           
هــاي آن آدم و خــانــواده اش ديــگــر                
نميتوانـنـد راحـت زنـدگـي کـنـنـد، و                 
اساسا نفس ايـنـکـه فـکـر کـنـنـد کـه                   
عزيزشان را و پدرشان را بـردنـد و در            
وسط خيابان سنـگـسـارکـردنـد ديـگـر            
زندگي را براي آنهـا نـيـسـت و نـابـود                

لذا تماس شان با مـا خـيـلـي           .   ميکند
مهمه و از آنها خواهش ميکنم که بـا          
من تماس بگيرند و ما بايد بـتـوانـيـم            
مجموعه اي از اقدامات را در ايران و        

 . در دنيا پيش ببريم
 

من ميخواهم به ايـن دوسـت گـرامـي            
بگويم که مـا سـالـهـاسـت کـه عـلـيـه                  
سنـگـسـار مـبـارزه مـيـکـنـيـم و مـا                    
توانسته ايـم کـه جـان خـيـلـي هـا را                    
نجات بدهيم و يک کميته اي داريم که        
در سطح بين المللي کـار مـيـکـنـد و               
دويست سازمان بين المللي عضـوش       
هستند و مـيـلـيـونـهـا نـفـر از طـريـق                   
شبکه اي که ما داريم در آن واحد خبر         
را ميگيرند و راجـع بـه آن اعـتـراض               
سازمان ميدهـنـد، اتـحـاديـه اروپـا و              
سازمان ملل و سازمـانـهـاي جـهـانـي            
ديگر ما را مـيـشـنـاسـنـد و مـا اگـر                  
عکس اين آقاي اسکندري را داشـتـه           
باشيم و ارتباط با خـانـواده ايشـان را             
داشته باشيم آنوقت ميتوانيم از طريق      
بين الـمـلـلـي جـمـهـوري اسـالمـي را                  
بيشتر تحت فشار بگذاريم و نـجـاتـش         

هـمـيـنـطـور از خـانـواده هـاي               .   بدهيم
گيالن محمدي و سـکـيـنـه مـحـمـدي              
آشــتــيــانــي هــم مــيــخــواهــم کــه اگــر            
ميتوانند بيايند و صحبت کنند و بـا          
ما تماس بگيرند و در عـيـن حـال از               
همه مردم ايران بويژه در تـبـريـز و در              
اصفهان ميـخـواهـم کـه در مـحـالت              

مختلف اعتراض کنـنـد و اطـالعـيـه            
بدهند که مثال محله فـالن بـا نـام و               
نشان محکوم بکنند حکم سـنـگـسـار         
اين افراد را، ما بايد يـک جـنـبـش راه              
بياندازيـم و در درون جـنـبـش بـحـث                 
کنيم و هميشه بگوييم که به حکومت       
هيچ ربطي ندارد و رابطه آدمـهـا امـر            

يک عده از گـور     .   خصوصي آدمهاست 
برخاسته که خودشان تجاوز ميکـنـنـد       
و تجاوز را سازمان ميـدهـنـد و تـوي             

 سـالـه را     ٩قرآنشان نوشته اند که بچه   
مــيــشــود تــجــاوز کــرد و ايــنــرا در                
حکومتشان سازمان داده اند، کساني      
که از رابطه جنسـي بـجـز خشـونـت و               
تحقير و اذيت و آزار  و بي حقوقي زن           
چيزي نميفهـمـنـد اسـاسـا صـالحـيـت              
ندارند که راجـع بـه روابـط مـا حـرف                

بساط جـمـهـوري اسـالمـي را            .   بزنند
بايد جمع کرد و يکي از راههاي جـمـع        
کردن اين بساط هم هميـنـه کـه هـمـه              
بــاهــم بــيــايــيــم تــوي خــيــابــان عــلــيــه          

مردم بدانند کـه جـمـهـوري         .   سنگسار
اسالمي با سنگسار و با حمله به زنان        
و با تحقير زنان و با اسيد پاشيـدن بـر            
روي زنان آمده و با مبارزه مـا عـلـيـه              

لذا بسيار .   اين بربريت هم خواهد رفت 
مهم است که عليـه سـنـگـسـار بـلـنـد                
شــويــم و خــانــواده هــاي کســانــي کــه           
قرباني شده اند و خانواده هاي کساني       
که در آستانه سنگسار هستند بـا مـا          
تماس بگيرند و ما مرجعـي هسـتـيـم           
که ميتوانيم اين فعاليتها را سـازمـان        
دهيم و پيش ببريم و مـيـتـوانـيـم جـان           

ما مـرجـعـي     .   انسانها را نجات بدهيم   
هستيم که صداي نفرت و انزجار شمـا        

 . را منعکس ميکنيم
 مينا احدي

 
من بعـنـوان يـک عضـو          .   درود بر شما  

حزب کمونيست کارگري ميخواهم که 
هــمــيــن امــروز جــنــاب اقــاي حــمــيــد          
تــقــوايــي و کــمــيــتــه مــرکــزي حــزب            
کمونيست کارگري نماينده خود را بـه        
سازمان ملل گسيل دارند و به تمامي     
حکومتها و جامعه بـيـن الـمـلـلـي از               
حکومت آخوندي و قوانين وحشـيـانـه         
آنها دادخواهي نموده تـا نـمـايـنـدگـان            
آنرا از سازمان ملل اخراج نـمـايـنـد و             
نيز بـراي تسـهـيـل ايـن امـر از هـمـه                    
بييندگان تقاضا دارم کمک هاي مالي      
خود را نسبت به اين امـر اخـتـصـاص            
دهند تا ما شاهد چنين صحنـه هـاي          

 .درود بر شما. غير انساني نباشيم
 عضوي از حزب 

 
مـن مـخـالـف       .   سالم ميکنم به شـمـا      

سرسخت کشتار هستم در هر شـکـلـي      

که باشد حاال يا اعدام و يا سنـگـسـار           
و يا شکل ديگر و بعنـوان يـک انسـان             
خجالت ميکشم که ميبـيـنـم در ايـن             
قرن مدرن بشکـل بـربـريـت و وحشـي              
گري با سنگ انسانها را ميکشـنـد و          
از طـرف ديـگـر جـمـهـوري اسـالمـي                 
صالحيت چـنـيـن قضـاوت هـايـي را               

اسالم همين را ميگويد و آنـهـا        .   ندارد
هم اجرا ميکنـنـد لـذا بـايـد اسـالم و                 
جمهوري اسالمي را زير سوال بـرد نـه          
فقط سنگسار را چـرا کـه سـنـگـسـار               

 .  جزيي از قوانينشان است
 زني از اروپا

 
اينها چنان ريشـه  .   سالم آقاي نيکخواه 

چـه  !   کرده اند که کـاري نـمـيـشـه کـرد             
ــيــم و                    ــکــن ــد از ريشــه ب ــاي جــوري ب
بيرونشون بـکـنـيـم؟ آقـاي نـيـکـخـواه                
جوانان ما همه شان درس خوانـده انـد          
و رفته اند دانشگاه و تـمـام کـرده انـد               
اما همه شان بيکارند و مـعـتـاد شـده            
اند و نااميد شده اند و اعصـاب هـمـه            

من نميدونم آخـه چـه       !   شان خراب شده  
جــوري ايــن ريشــه را مــيــشــه کــنــد؟            

. نمـيـشـه ريشـه ايـنـهـا را خشـکـانـد                  
اينهمه تلويزيونها دارند بر عليه اينهـا       
تبليغ ميکنند ولـي بـخـدا فـايـده اي               

هـمـان خـانـمـي کـه اعـدامـش               .   ندارد
کردند از خـودش دفـاع کـرده بـود، و               
حقوق هاي خيلي از کارگران بـدبـخـت          
ما را ميفرستند بـه فـلـسـطـيـن و در                 
عين حال از دين و ايمان و قران حـرف           

مـن يـک دخـتـرم دانشـجـو             .   ميـزنـنـد   
 )صدا قطع شد( 

 زني از ايران
 

من خواستم در ايـن      .   الو درود بر شما   
موضوع نظرم را بگم که تـوجـه مـردم           
را بايد جلب کرد به وحشيانه بودن اين     
قوانين و اين جمهوري اسـالمـي ولـي           
بعضي از مردم به اين موضوع تـوجـه         
نميکنند کـه بـا سـنـگـسـار چـه کـار                   

در .   وحشيانه و زشتي انجام ميـگـيـرد       
هر محله و شهري کـه مـردم زنـدگـي              
ميکنند ميدانند و ميبينند که از دم        
کلفتهاي محلـه و شـهـرشـان هـر روز               
چند تا کثافـتـکـاري مـيـکـنـنـد و بـا                  
قوانين شرعي بـدون هـيـچ مشـکـلـي              
زني را طالق ميدهند و زني را مـورد          
تجاوز قرار ميدهند و بخاطـر ايـنـکـه           
دمشان کلفت است و با بـاال وصـلـنـد            
هر کاري که دلشان بخواهد ميکننـد،       
و اينها از نظر سياسي اکثرا از اقشـار         
پايين جامعه قرباني ميگيرند و نه از        
باالي جامعه، و آنهم با توسل بـه ايـن           
تعصبات مردم که فالني زنـا کـرده و            
به ناموس ديگري تعرض کرده و غيره       
قرباني شان ميکنند و جـامـعـه را بـه             
ترس ميکشانند و امـا ديـگـر کسـي             

نميپرسه از اينها که خود اينها که هـر         
روز چندين کثافت کاري مـيـکـنـنـد و          
راست راست جـلـوي چشـمـان مـا راه               
ميروند پس اينها کي هستند؟ بنظـرم       
توجه مردم را به ايـن مـوضـوع بـايـد               
جلب کرد تا بدانند که بابا اينها دست        
ميـگـذارنـد روي مسـالـه خصـوصـي              
اقشار پايين و يک موضوعي را بيرون       
ميکشـنـد و مـحـکـوم مـيـکـنـنـد و                    
بدينطريق سياستهاي ايـجـاد رعـب و          
وحشت حکومتشان را پيش مـيـبـرنـد         
وگرنه اينجور نيست که واقعا دارند با       

اما حتي  .   يک مسئله مبارزه ميکنند   
اگر هستند يک درصدي از جامعه کـه        
به موضوع اينجوري نگاه ميکنند که      
حاال حتما اينها کار زشتي کـرده انـد            

هـمـه   .   بايد گفت که اينجوري نـيـسـت        
کساني که اعدام ميشوند و سنگسـار       
ميشوند دقيقا از اقشار پايين جامعـه      
هستند و  زورشان بـجـايـي نـمـيـرسـد               
ولي آنهايي که دمشان بجاهاي کلفـت       
تري وصل است هزار کثافتکـاري هـم         
ميکنند و الپوشاني اش ميـکـنـنـد و           
هيچ موضوعـي هـم بـرايشـان پـيـش              

 . نميايد
 زني از ايران

 
مـيـخـواسـتـم      .     سالم آقاي نـيـکـخـواه      

ببينم خانمي که به شما گفت قـران را           
قبول داريد و غيره و يا آقايي که گفت         
اينها در قران نوشته شده، کجاي قـران        
نوشته که سنگسار کنند؟ اينها هـمـه         
شان قاتلند و قران را دستکـاري کـرده          
اند و هرچه بنفع خودشان هست انجـام    
ميدهند و مردم را ميکشنـد و هـمـه            

همـان خـانـمـي کـه االن            .   اينها قاتلند 
ــمـــان                    زنـــگ زده بـــود از خـــود هـ
اطالعاتيها هستند که مردم بدبختـي      
را که نان ندارند بخورند ميـگـيـرنـد و            

. ميبرند با سنگ ميزنند و ميکشنـد       
 . فقط خواستم جواب آن خانم را بدم

 زني از ايران
 

مـن بـا     .   سالم بشما و خسته نبـاشـيـد       
سنگسار انسانها مـخـالـف هسـتـم و            
اگر هم در قرآن اين مسئله بـيـان شـده            
باشه آنوقت بايد کسي سنگسار بکند      
که خودش از هر گناهي مبرا بـاشـه و           

. نه خود اينها که آلوده به گناه هستند       
پس اينها حقشان است که خودشان را       
سنگسار کنيم و نه انسانهاي بي گنـاه        

 .را
 زني از ايران

 
الو سـالم و بـا درود بـه لـيـدر حـزب                    

ميخواستـم بـگـم      .   کمونيست کارگري 
که هر اتفاقي که در جامعـه مـيـافـتـه             
ــه داره و                 عــلــت جــامــعــه شــنــاســان
معضالت اجتماعي هـم مـربـوط بـه            

مسائل جامعه شناسي است و وقـتـي        
انساني به جرمي مرتکب ميشه علت      
آن برميگرده به سيستم حکومـتـي آن         
مملکت و اين سيستم حکومـتـي هـم          
حکومت فـاسـد جـمـهـوري اسـالمـي              
است که انسانها را مجبور بـه چـنـيـن            
اعمالي ميکند وگرنـه هـيـچ انسـانـي            
دوست ندارد که به او بگـويـنـد دزد و             

. فاحشه و قـاتـل و مـعـتـاد و غـيـره                   
بنابراين خانمي که زنگ زد و خـودش        
را دانشجو معرفي کرد و اين ادعـا را          
کرد کـه دو پسـر جـوان چـنـان عـمـل                   
زشتي را نسبت به او انجام دادند خـب        
از نظر قانوني عمل آنها که چـاقـو بـه             
گردن دختر بگذارند و اخاذي بـکـنـنـد          
محکـوم اسـت، و مـيـخـواسـتـم ايـن                 
خانمي که گفتند دانشـجـو هسـتـم از            
نظر قانوني توجيه شونـد، ولـي جـوان           
پسري که ميايد چنين عملي از خـود          
بــروز مــيــدهــد ايــن عــمــل عــلــتــهــاي         
اجتماعي دارد که به حکومت جامعـه   
برميگردد وگرنه يارو ديـوانـه نـيـسـت           
که شمـا را مـورد حـملـه قـرار بـده و                    

هـر انسـانـي کـه نـاچـار             .   توهين بکنه 
ميشه و ناهنجارهاي اجتماعي توليد     
ميکنه ريشه اش برميـگـرده بـه خـود            
سيسـتـم حـکـومـتـي آن جـامـعـه کـه                   

 .جمهوري اسالمي حاکمش است
 مردي از ايران

 
حکوکت اسالمي ضد زن            

 بايد سرنگون شود      
 برنامه اي از رضا مرادي

 
وضـع آزادي زنـان در         .    سالم آقا رضا  

 سال پيش بـهـتـر        ٤خيابانها نسبت به    
شده و کم حجاب تر ميـگـردنـد و مـا              
ميخوهيـم کـه مـثـل آزادي جـامـعـه                

 . کشورهاي غربي باشه
 پسري جوان از اايران

 
ما حکومت ضد زن   .   سالم آقا مرادي 

نميخواهيم و حکـومـت سـنـگـسـار و             
اصـال حـکـومـت       .   اعدام نميخـواهـيـم    

ما برابـري زن    .   اسالمي را نميخواهيم  
و مرد را قبول داريم و قبول داريـم کـه            

امـا اگـر     .   ارث زن و مرد يکسان باشد  
به تاريخ بـرگـرديـم پـوشـيـده بـودن زن                
ايرانـي بـه فـرهـنـگ بـر مـيـگـردد و                    
مطمئن باشيـد کـه زن ايـرانـي اجـازه               
نميدهد که در جامعه کمونيستي پسر   
و دخـتـر تـوي يـک کـالس بـاشـنـد و                     

 سـر    ٥٧انـقـالب     .   حجاب از بين برود   
موضوع اقتصادي نبود بلکه سر ايـن        
بود که نه زن و نه مـرد لـخـت بـيـرون                  
نباشند و دختر و پسر حق نـدارنـد کـه            

ما در خانـه    .   دست همديگر را بگيرند   
هــم دخــتــر داريــم و هــم پســر و ايــن                

 ...صداي مردم در كانال جديد     ٩از صفحه  

 ١١صفحه   
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فرهـنـگ در ذهـن مـا ايـرانـيـهـا جـا                    
نميگيره و با هيچ فرهنگ سـازي هـم           
حاال حاالهـا نـمـيـتـوانـيـد فـرهـنـگـي                 
بسازيد که دختر و پسـر دسـت هـم را             

 . بگيرند و بگوييد که اين آزاديه
 مردي از ايران

 
اين آقايي کـه گـفـتـنـد          .   سالم آقا رضا  

که موضوع پوشش زنان ما فرهنـگـي        
آن .   و تاريخي اسـت ايـنـطـور نـيـسـت             

دوست ما ميبايسـت مـيـدانسـت کـه            
حضرت خديجه خـودش تـاجـر بـود و             
طبعا زني کـه آزادي دارد مـيـتـوانـد               
تاجر باشد آنهم مـخـصـوصـا قـبـل از              

و اما سوالي از شـمـا دارم کـه            .   اسالم
آيا در حکومت مورد عالقه شما همه       
ــاورهــاي آزاد خــودشــان                ــا ب مــردم ب
خواهند بود و در مـورد پـوشـش هـم               
خودشان انتخاب خواهند کـرد؟  مـن          
خودم مذهبي نيستم ولي فکر ميکنم      
که به باورهاي جـامـعـه بـايـد احـتـرام               

 .گذاشت
 مردي از ايران

 
اينها قوانـيـن    .   الو سالم خسته نباشيد   

گذاشتند که مرد آستين کوتاه بپـوشـه        
ميگيرنش و ابرو بـرداره مـيـگـيـرنـش            
ولي دارن دم از دمکراسي ميزنند اما       

هيچي سرشون نميـشـه و فـقـط بـراي              
. منافع خودشون اين حرفا را ميـزنـنـد        

درسته که ايـنـهـمـه جـوان را کـراکـي                 
کردند و عملي کردند و اينهمه جـلـوي         
بدحجابي را ميگـيـرنـد کـه خـانـمـهـا                
نتونند تـکـان بـخـورنـد ولـي بـجـايـي                 
نميرسند و ما جونها فعال نمرده ايم و         
زنده ايم و نميذاريم کـه هـر کـاري کـه               

خيليها را به فـحـشـا    . خواستند بکنند 
کشاندند و معتاد کردند و ايـنـرا هـم             
بدونند که خيـلـي هـا هـم بـه فـحـشـا                   
کشيده نشدند و خيلي ها هم مـعـتـاد           
نشدند و زنده اند و آنطوري که ايـنـهـا             

حکومت اينها آخـر     .   ميخوان نيستند 
و عاقبت خوشي نـداره و شـده مـثـل               
حکومت ضحاک که مـارهـاش مـغـز           
ــه                   ــبــه تــا بــخــوره و ب جــوان مــيــطــل
کثافتهاش ادامه بده و جيباشو پر پول       

. تر بکنه و دو تا نسل بيـشـتـر بـمـونـه              
امسال شد سي سال سال ديگه ميشـه         
سي و يک و سال بعد ميشه سي و دو            
و سال بـعـد مـيـشـه سـي و سـه ولـي                     

 نفر بلند مـيـشـه       ٤باالخره سال چهارم    
ــار                 ــه، و روزگ ــزن ــو دهــنــشــون مــي ت

اينها هنوز تو دهـنـي      .   اينجوري نميره 
مـگـه دوره     .   نخوردند ولي مـيـخـورنـد      
 تا اعالميـه    ٤شاه چطور شروع شد از      

 تـا    ٤کم کم شروع شد و پا گـرفـت و              

شعار رفت رو ديـوار و االن هـم داره                
کم کم پا ميـگـيـره     .   همونجوري ميشه 

و اوج ميگيره و خودشو نشون ميده و    
. يه دفعه ميترکه و اينها را ميترکونـه       

من اينجوري حرف ميزنم عقده نـدارم        
ها، ولي دلم براي جووني ميسوزه کـه         
اينها معتادش کردن و زندگي رو يـک         

از همه ميخـوام دسـت     . زندون ميبينه 
تو دست هـم بـذاريـم و ايـنـهـا هـيـچ                     

مـرسـي از     .   غلطي نـمـيـتـونـن بـکـنـن           
 .برنامه تون

 پسر جواني از تهران
 

سالم آقا رضـاي گـل کـه بـا بـرنـامـه                   
هاتون صداي مردم را بـگـوش جـهـان            

 و   ٣ببخشيد آخوندي که     .   ميرسونين
 تا صيـغـه داره مشـکـلـش در ايـن                 ٥

زندگي چيه؟ آخوندي کـه تـو زنـدگـي             
فقط ميخوره و ميـخـوابـه مشـکـلـش            
چيه؟ زن تو جامعه ما چـطـور بـتـونـه              
خودشو ثـابـت کـنـه کـه زن هسـت و                  

 ! شخصيتي داره؟
 پسر جواني از ايران

 
جواني هسـتـم کـه زن          .   سالم آقا رضا  

دارم و چند روز ديگه بچه ام هم بدنـيـا           
مياد ولي نميدونم چکار کـنـم بـا ايـن             

خــرجــي نــدارم و     .   بــيــکــاري و گــرانــي    
شـمـا   !   موندم که چه بکنم و چه نـکـنـم         

 چه راه حلي برام دارين؟ 

 مرد جوان
 

من خيلي ناراحتـم کـه       .   سالم آقا رضا  
زناني زنگ ميزنند ميگن جـمـهـوري         

کـجـاش خـوبـه؟       !   اسالمي خيلي خوبه  
من هم زن هستم و خواستم از شوهـرم         
طالق بگيرم ولي نتونستم و بعد خونـه     
و زندگي و هـمـه چـيـزمـو دادم و بـا                    
بدبختي طالق گـرفـتـم و اجـازه نـدارم              

 سـالـه     ٥بـچـه     .   حتي بچه ام رو ببينـم     
منو از من گرفتن و خيلي هـم راحـت          
دارن ميگن که اين مملکت خوبـيـه و          

من تمام زندگي و مهريـه رو    ! اله و بله 
بخشيدم که بچه را بـگـيـرم ولـي اون                
آقاي قاضي و آقاياني که اونجـا بـودن          
گولم زدند و حتـي بـچـه را نـمـيـتـونـم                

آخه کجاي اين انقالب خـوبـه و         .   ببينم
کجاي اين دولـت خـوبـه کـه ايـنـهـمـه                 
! مياييـن ازش طـرفـداري مـيـکـنـيـد              

انگار پـدر بـچـه      !   ميگن بچه مال پدره 
! را رو زمين کاشته و حـاال بـرداشـتـه             

آخه شما آدمـيـن يـا حـيـوونـيـن چـي                  
! خدا رو قـبـول داريـن؟       !   هستين شما؟ 

چي هستين شما؟ چـي داريـن شـمـا؟             
وجدان دارين؟ شـمـا هـيـچـي نـداريـن               

 ! هيچي ندارين
 زني از ايران

 
من مـيـگـم مـرگ بـر            .   سالم آقا رضا  

جمهوري اسالمي و مرگ بر حکومت      

ــن              .   ضــد زن    ــامــي اي ــم ــر ت مــرگ ب
مـن يـکـي از شـاهـدانـي             .   فاشيستها

هســتــم کــه کشــتــار دســتــه جــمــعــي            
 را شهادت ميـدهـم      ٦٠زندانهاي سال   

و همچنين دسيسـه هـاي پشـت پـرده             
جبهه ها را که رفسنـجـانـي بـا صـدام              

 هـزار    ٣٥دست يکي کردند و بيش از      
نيروي ايراني را کشـتـنـد و بـه صـدام               

مرگ بر حکومت ضـد      .   تحويل دادند 
اي .   زن و مرگ بـر رژيـم فـاشـيـسـتـي               

اي مـردم    .   بيشرف آخوند ما ميـايـيـم      
بلند شـويـد و بـه حـزب کـمـونـيـسـت                   
کــارگــري بــپــيــونــديــد و ايــن رژيــم را            

اين مردان و زنان خـجـالـت         .   بياندازيم
نميکشند که ايـنـهـمـه اسـالم را بـزک               
ميکنند؟ اين آخوند بايد بميره اما نـه        
بدسـت مـا هـا بـايـد بـدسـت دادگـاه                   

دادگاهيشان ميـکـنـيـم و       .   سپرده بشه 
. به صحراي لوت تبعيدشان ميکـنـيـم       

دست هم بـدهـيـم و         بياييد دست در    
بـه حــزب بــپـيـونــديـم و ايـنــهـا را                 

مگر ايـن زن کـيـه          . سرنگون کنيم 
که نميتونه بچه شو ببينه؟ خـواهـر        

لعـنـت بـه اون        .   منه خواهر توست  
ــرآنشــون  ــر جــمــهــوري         .   ق مــرگ ب
 . خداحافظ. اسالمي

 ...صداي مردم در كانال جديد   ١٠از صفحه  

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

کمتر انقالبي در تاريخ، نظير انـقـالب         
، چـنـيـن وارونــه جـلـوه داده شــده                ٥٧
جالد انقالب، رهبر انقالب نـام       .   است

گرفت و سفاکترين و متحجرترين ضد    
ــعــنــوان رژيــم             ــقــالب بــورژوايــي، ب ان
مشروع انقالبي جا زده شـد کـه بـراي            

جـنـايـت و      .   آزادي و رفاه و رهايي بود     
رياکـاري کـه بـورژوازي عصـرمـا، از              
دول غرب تـا بـي بـي سـي و صـداي                  
آمــريــکــا، از بــهــشــتــي و بــازرگــان و           
رفسنجاني تا ژنرال هويزر و سـپـهـبـد           
نصــيــري، از خــمــيــنــي و جــريــانــات            
گوناگون اسالمي تـا جـبـهـه مـلـي و                
نـهـضـت آزادي و حـزب تـوده عـلـيــه                  

 مرتکب شدنـد، هـمـچـون         ٥٧انقالب  
راز جــنــايــات گــورســتــان خــاوران و             

 هنوز بايد از زيـر       ٦٠کشتارهاي دهه   
آوار تحريف بيرون کشيـده شـود و در            

 .پيشگاه بشريت افشا گردد
اکنون سي سال پس از قيام بهمـن        

، کماکان آن بزرگترين دروغ اواخـر       ٥٧
قرن بيست ميالدي وقيحانه جـار زده         

رژيــم اســالمــي هــمــچــنــان      .   مــيــشــود
ميکوشد ورود خميني ساخت صنايـع      
بي بي سي از پاريس بـه تـهـران را بـا                
ــراي درهــم                ــقــالبــي ب قــيــام مــردم ان
شکستن ديکتاتوري شاه گره بـزنـد، و         

" دهه فجـر انـقـالب اسـالمـي          " بعنوان  
رژيــم ســابــقــي هــا و       !     جشــن بــگــيــرد  

نيروهاي راست اپوزيسيـون حـتـي پـر           
حـرارت تـر از رژيــم اسـالمـي، قـيــام                

" دهـه زجـر    " بهمن را در توبره رژيـم و           
قرار ميدهند و  نفرت هيستريک خـود        
از انقالب و قـيـام مـردم را بـا يـکـي                   
گرفتن آن با جمهوري اسالمـي اعـالم          

در سطـح جـهـانـي نـيـز، در              .   ميدارند
ميديا و دستـگـاه مـهـنـدسـي افـکـار               
عمومي، در آکادمي و تاريخ نـگـاري         
و ژورناليسم نوکر غرب و حـتـي نـزد              
اغلـب نـيـروهـاي چـپ سـنـتـي، ضـد                  

انقالب خونخوار اسالمي همچنان بـه       
 ٥٧انحاء مختلـف مـعـادل انـقـالب             

 . قلمداد ميشود
اينکه امروز نـيـز  لشـکـر کشـي              

 بـا حـدت       ٥٧تبليغاتي عليه انقالب     
جريان دارد، صرفا بـخـاطـر آنـچـه کـه              

بخاطر .   سي سال پيش رخ داد، نيست     
ترس  از کارگران و مردمي اسـت کـه            
امروز به مراتب آگاه تر و مصـمـم تـر              
براي تـحـقـق آرمـان آزادي و بـرابـري                 

رژيـم  .   انسانها  بـه مـيـدان آمـده انـد              
اسالمي غرق در بـحـران اقـتـصـادي،            
اجتماعي و سياسي  در مـواجـهـه بـا             
مردمي که حکم به رفتـن او داده انـد           
به زحـمـت خـود را بـر اريـکـه لـرزان                    

وحشـت از    .   حکومت حفظ کرده است   
انقالبي ديگر وجود بـورژوازي را فـرا           

انقالبي  که اينبار به يمن .   گرفته است 
وجــود حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري         
ميتواند پيروز گردد و الـگـويـي بـراي           

واژگـونـه   .   رهايي بشـريـت ارائـه دهـد          
 و معادل قـرار      ٥٧جلوه دادن  انقالب     

دادن آن با ضد انقالب اسالمي بـويـژه         
امروز در مقابله با شکـل گـيـري ايـن             
انـــقـــالب در دســـتـــور بـــورژواهـــاي           

 . رنگارنگ قرار دارد
در سي امين سالگرد قيام بـهـمـن         
اين وظيفه ماست که تحريف وقيحانه      
تاريخ و انـقـالب بـر حـق کـارگـران و                  
مردم را با جـديـتـي بـيـشـتـر بـر مـال                   

بـويـژه الزم اسـت کـه فـعـاالنـه                .   کنيم
عليه تحريفات جمهوري اسـالمـي بـه         
ميدان آمد و از جمله بساط مسخره و        

اين .   آنرا در هم پيچيد   "   دهه فجر " پوچ  
فرصتي است تا بيش از پـيـش نسـل             
جوان را که تحت سـي سـال تـحـريـف               

 قــرار داشــتــه     ٥٧بـورژوايــي انــقــالب      
است، نسبت به حقايـق آن انـقـالب و             
مبارزه برحـق کـارگـران و مـردم آگـاه               

بويژه بايد نشان داد کـه انـقـالب        .  کرد
.  با دو ضد انـقـالب مـواجـه بـود              ٥٧

يکـي رژيـم شـاه و رودروي انـقـالب،                
ديگري اپوزيسيون ملي اسالمي شـاه       

اگـر قـيـام بـهـمـن           .   و تحت نام انقالب   

 با درهم شکستن دستگاه دولـتـي     ٥٧
شاه پايان ضد انقـالب اول بـود، ضـد             
انقالب دوم تنهـا بـا قـريـب سـه سـال                 
جنگي خونين و اعمال بي سابقه ترين       
جنايات عليه انقالب و بـنـام انـقـالب           

 ٦٠توانست آنرا در حمام خون خـرداد       
ــايــد  .   بــطــور قــطــع از پــاي درآورد             ب

در تـاريـخ     "   توضيح داد کـه چـگـونـه            
جـمـهـوري    (  خـرداد      ٣٠واقعى ايران،    

) رژيم شاه(  شهريور ١٧به  )     اسالمي
"  . ميچسبد و حـلـقـه بـعـدى آن اسـت              

 ٥٧افشاي تحريفات دو ضد انـقـالب         
 -که امروز تنها جا عـوض کـرده انـد            

آنکه در حاکميت بود بـه اپـوزيسـيـون            
رفــتــه و آنــکــه در اپــوزيســيــون بــود              
حکومت را بـدسـت دارد، از شـروط              
الزم براي پيروزي انقالب آتي ايـران و          
تحقق همه آرمـانـهـاي حـق طـلـبـانـه،               
آزاديخواهانه و برابري طلبانه انـقـالب       

 است که وحشيانه به خون کشـيـده     ٥٧
 . شد

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ بهمن ماه ١٠، ٢٠٠٩ ژانويه ٢٩

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران
 ٥٧در سی امين سالگرد قيام بھمن 
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نسيم حرکت کموناردها 
 در فرانسه

اعــتــصــاب عــمــومــي بــيــش از يــک            
ميليون نفر کارگران در سراسر فرانسـه      
چرخهاي توليد سود سرمايـه را بـراي          

از .   يک روز از حـرکـت بـاز ايسـتـانـد                
ــات، از                ــجـ ــانـ ــارخـ ــا کـ ــدارس تـ مـ
تــرانســپــورت تــا  مــعــادن کــارگــران            
فرانسه يکپارچـه در مـقـابـل تـعـرض              
دولت به معيشت و زنـدگـي کـارگـران           

کـارگـران بـه طـرح بسـتـن             .   ايستادنـد 

زنجيره هاي بردگي اقتصادي سرمايـه      
داري و بهره کشـي از کـارگـران بـراي               
جبران بحران نه گفتند و بدينسـان بـار          
ديگر خون نياز به تغيير و تالش بـراي         

.  تــغــيــيــر را بــه جــريــان انــداخــتــنــد             
اعــتــصــاب عــمــومــي و مــبــارزات            
گسترده کارگران در يونان و فرانسه بـر        
سياست رياضت کشي و انداختـن بـار         
سنگين بحران بر دوش کارگران مـهـر         

امـا ايـن هـنـوز پـايـان راه               .   باطل زد  
تــنــهــا آغــاز وزش     .   کــارگــران نــيــســت  

نسيمي است از همـبـسـتـگـي عـظـيـم              
نسيمي که تنها با تشـکـيـل         .   طبقاتي

حزب سياسي طبقاتي کـارگـران و بـه           
چالش گرفتن قدرت سياسي ميتـوانـد       
به طوفاني  زير و رو کـنـنـده  تـبـديـل                 

طوفانـي کـه نـظـم سـرمـايـه را                .   شود
ويـــران مـــيـــکـــنـــد و نـــظـــم نـــويـــن              

 . سوسياليستي را ايجاد ميکند
 

اوباما و چشم انداز 
 رابطه با 

 جمهوري اسالمي
آيا اوباما در قبال جمهـوري اسـالمـي          
بــعــنــوان يــکــي از مســائــل گــرهــي             
خاورميانه سـيـاسـت نـويـنـي اتـخـاذ                
خواهد کرد؟ رابطه دو دولت آمريکا و       
ايران در دور جـديـد چـگـونـه تـبـيـيـن                  
ميشود؟ عوامل و فاکتورهاي دخـيـل     

 در اين روابط چه هستند؟
قبل از هر چـيـز روشـن اسـت کـه               
رابطه دو دولت ايـران و آمـريـکـا يـک               
مسئله ديـپـلـمـاتـيـک بـيـن دو دولـت                 
متعارف و در حيطه سياست خـارجـي        

موضوع بمراتب پيـچـيـده     .   آنها نيست 
ــبــيــيــن روابــط                   تــر از تــحــلــيــل و ت

پـيـش   .   ديپـلـمـاتـيـک دو دولـت اسـت             
شرطهـاي عـمـيـق تـري در پـس ايـن                  

مسائل به مـراتـب   . روابط وجود دارند 
غامض تري بايـد بـدوا حـل و فصـل               

مسـئلـه ايـن اسـت کـه حـل و                 .   شوند

پاسخگويي به اين مسـائـل خـارج از            
. حوزه اختيارات ايـن دو دولـت اسـت           

جــمــهــوري اســالمــي از يــک رابــطــه             
يـه     متشنج و بحـرانـي بـا غـرب تـغـذ              

ضد آمريکايي گري، هر چند     .   ميکند
حتي در سطحى نمايشى و تبليغـاتـى،        
يک رکن مهم هويت سياسى تاکنـونـى        

بـهـبـود    .   جمهوري اسالمي بوده اسـت     
روابط با آمريکا جمهورى اسالمى را       
ناگزير ميکند خـود را چـه در سـطـح              
داخلى و چه در سطح بين المـلـلـى بـاز             

جــمــهــوري اســالمــي    .   تــعــريــف کــنــد   
. نميتواند به بازتعريف خـود بـپـردازد         

براي رژيمي کـه جـامـعـه در عـطـش                
سرنگوني اش له له مـيـزنـد، تـجـديـد            
نظر در هويت سياسي يـک خـودکشـي          

براي جمهوري اسالمـي  .   سياسي است 
مســئلــه رابــطــه بــا آمــريــکــا مســئلــه         
بــقــاســت و نــه يــک روابــط مــعــمــول              
ديــپــلــمــاتــيــک در عــرصــه ســيــاســت          

يک رکن مهم معضل روابـط       .   خارجي
جمهوري اسالمي و آمريـکـا مـردم و           

 روز      جنبش انقالبي سرنگوني و رشـد      
افزون کمونيسم متحزب  در اعـمـاق           

اين فاکتور نقش مهم و      .   جامعه است 
اساسي در پيچيده شدن اين روابط در        

 . معادالت سياسي ايجاد کرده است
در آنطرف اوباما نـيـز مـحـصـول            
دوره افول اقتصاد باز آزاد و شـکـسـت          

. دکترين هاي نئوکنسرواتـيـسـم اسـت        
اوباما از زير آوار فرو ريـخـتـه شـده از              
دل عظيم ترين شکسـتـهـاي سـيـاسـي            

بــراي .   اقــتــصــادي ســر بــرآورده اســت       
دســت بــردن بــه تــغــيــيــر مــعــادالت            
سياسي در خاوميانـه بـايـد تـکـلـيـف              
خود را با حکومت و قدرت حاکمه در        

اين نيـز راه جـديـدي        .   ايران روشن کند 
قبل از او سياستمدارن ديـگـر        .   نيست

انواع آلترناتيوهاي سياسي حکومتـي     
ــه گــذاشــتــنــد               ــه مــحــک تــجــرب . را ب

بايد با همـيـن   .   آلترناتيوي وجود ندارد  
اوضاع در بسـتـر اسـتـراتـژي قـديـمـي               

ايـن  .  سياست چماق و هويج سير کنند 
ــحــران                  ــراي حــل ب ــز ب ــي ــاســت ن ســي

بي .   خاورميانه امتحان پس داده است    
 . خاصيت است

کليد حل بـحـران خـاورمـيـانـه در             
بطن تحوالت اجتماعي در خود ايـران      

انقالب سوسياليسـتـي و جـارو         .   است
کردن کل بساط بورژوازي از صـحـنـه           
قدرت سياسي در ايران ميتواند چهـره        
خاوميانه را به تمـام مـعـنـي تـغـيـيـر                

 . دهد
دو شکل اعتراض در 

مقابل دفتر احمدي نژاد 
 و يک درس مهم

 بـهـمـن مـاه  در             ۱۰روز سه شـنـبـه         
مقابل دفتر احمدي نژاد دو اعـتـراض         
مختلف توجـهـات را بـه خـود جـلـب                

ابتدا تجمع اعتـراضـي کـارگـران       .   کرد
شرکت صنايع فلزي که مدتهاست در       
اعتراض به دستمزدهاي معوقـه خـود        

. درگــيــر مــبــارزه طــوالنــي بــوده انــد          
کارگـران در روز دوم دي مـاه مـديـر                 

 را در     ۲عامل صنايع فلـزي شـمـاره          
ــد            ــردن ــبــس ک ــه ح ــان ــارخ ــر    .   ک در اث

مــبــارزات ايــن کــارگــران کــارفــرمــا           
 ميليون تـومـان   ۵۰۰متعهد شده بود  

ــه هــمــراه                 طــلــب ايــن کــارگــران را ب
اما .   ستمزدهاي معوقه پرداخت کنند   

 -وعده هاي کارفرمـا مـتـحـقـق نشـد            
 دي ماه با برگـزاري  ۲۴کاگران در روز  

يک مجمع عمومي طوماري را امضا      
کردند که بـر اسـاس آن بـه کـارفـرمـا                 

 دي مـاه بـه         ۲۹مهلت دادند کـه تـا         
بـا  .   مطالبات آنـان رسـيـدگـي کـنـنـد             

خـــاتـــمـــه ايـــن مـــدت دور جـــديـــد              
اعتراضات متحدانه کارگران صنـايـع      

 دي ماه ۱۰فلزي آغاز گشته و در روز  
تصميم گرفتند اعـتـراض خـود را بـه             
خــيــابــان و بــه دفــتــر احــمــدي نــژاد                

نيروهاي انـتـظـامـي تـالش         .   بکشانند
وسيعي کردند که تـجـمـع اعـتـراضـي            
کارگران در مقابل دففتر احمـدي نـژاد      

اما کارگران موفق شدند    .   را سد کنند  

ــيــروهــاي               ــيــزه هــاي ن از مــيــان ســرن
انتظامي عبور کرده و فرياد اعتـراض       
خــود را در مــقــابــل دفــتــر ريــاســت              

اوضـاع  .   جمهوري طنين افکن کـنـنـد       
چنان بـحـرانـي شـده بـود کـه مـعـاون                  
احمـدي نـژاد بـراي خـوابـانـدن و آرام                 
کــردن اعــتــراض کــارگــران در جــمــع           
کــارگــران حضــور بــهــم رســانــده و از             
نماينده کارگران جهت مذاکره دعـوت      

 . ميکند
حــرکــت مــتــحــدانــه و يــکــپــارچــه       
کارگران قدرت سرکوب را از نيروهـاي    
سرکوبگر جمهوري اسالمي سلب کرد     
و باالترين مقام دولتي را وادار کرد تا        
با نماينده کارگران بر سر ميز مـذاکـره         

 .بنشينند
در همـيـن حـال کـارگـران شـاهـد               
اعتراض مردي بودند کـه بـا ريـخـتـن             

کـارگـران   . بنزين خود را به آتش کشيد 
به کمک وي شتافتند و مـوفـق شـدنـد             

. وي را از مرگ حتمي نـجـات دهـنـد            
فردي که خودسوزي کـرده بـود يـکـي             
ديگر از قربانيان جـمـهـوري اسـالمـي           

يکي از بازمندگان قربانيان زلزله  .   بود
کسي که عزيزانـش را در        .   بم در ايران  

زير آوار از دست داده و تمام زندگـيـش        
وي در اعتراض به بـي      .   ويران شده بود  

توجهي مقامات جـمـهـوري اسـالمـي          
نسبت به شرايط و مـطـالـبـات زلـزـلـه            
زدگان بـم پـس از مـدتـهـا اعـتـراض                  
فردي و مکاتبه و نامه نگاري بـه ايـن       
نتيجه ميرسد که خود را در مـقـابـل             
ديدگـان رئـيـس حـکـومـت اسـالمـي               

وي .   طــعــمــه شــعلــه هــاي آتــش کــنــد        

هنگام کمک کارگران براي نجـاتـش از      
مهلکه، بطور مداوم فرياد مي کشيـد       
و الـتـمـاس مـي کـرد بـگـذاريـد مـن                   
بميـرم، در زلـزـلـه بـم فـرزنـدانـم روي                   
دستانـم مـردنـد و کسـي بـه داد مـا                   

بــا عــمــيــقــتــريــن احســاس      .   نــمــيــرســد
همدردي با اين عزيـز رنـجـديـده بـايـد            
گــفــت کــه بــايــد اعــتــراضــمــان را بــه            
اعتراض ميليونهـا مـردم ديـگـر گـره             
بزنيم و آتش را به جان ايـن حـکـومـت             
فاسد و جنايتکار بـيـانـدازيـم و نـظـام              
اسالمي را به آتـش بـکـشـيـم و بـراي                

 . هميشه خود را رها کنيم
احمدي نژاد چندي پيـش آشـکـارا         
مــردم مــحــروم و زحــمــتــکــش بــم را             

وي به خبرگزاري . شايسته زلزله خواند
توانـد بـر      زمين نمي :   " ايسنا گفته بود  

 افـراد آن مـومـن             سر جايي کـه هـمـه       
. " کـنـد    هستند بلـرزد و آن را خـراب              

احمدي نژاد در ادامه مردمـان زلـزـلـه           
زده را به خوردن لـقـمـه نـاپـاک مـتـهـم                 

سـوي    بـايـد آن       :   " کرد، و اظهار داشـت  
اگـر هـر     .   قضيه را هم در نظر بگيـريـم       

اي پاک باشد و هر نگاه و دست و            لقمه
با   تواند    قلمي پاک باشد، طبيعت نمي      

هاي پاک همراهي نـکـنـد؛ چـرا             اين دل 
 هاست و بـرخـي از            که مسخر اين دل   

هـا ارتـبـاط         حوادث بـا رفـتـار انسـان         
 صحبتهاي احمدي نژاد  جـانـي        "    .  دارد

بيش از هـر چـيـزي بـر ايـن واقـعـيـت                   
صحه ميگذرد که جمهوري اسـالمـي        
بيش از هر بالي طبيعي براي جامـعـه         

 . *بشري خطرناکتر و مخربتر است

 در حاشيه
 رويدادها

 فرشاد حسيني


