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 بـهــمـن نـزديــک        ٢٢بـه ســالـگــرد قــيـام          
. يک هـفـتـه بـيـشـتـر نـمـانـده اسـت                 .  ميشويم

سرعت تغييرات در فضاي سيـاسـي جـامـعـه         
همه چيز به طور فشـرده  در        . بي سابقه است 

. فاصله هايي بسيار کوتاه دگرگون مـيـشـود         
صف بنديها و ريزشها و جاعوض کـردنـهـا و         
جازدنها و دالليها و ميانه بازيها و مـوعـظـه        
هاي اخالقي و شياديهاي سياسي و تهديدهـا      
و ترديدها هم در صـف حـکـومـت و هـم در                 
صف مخـالـفـيـن درونـي و بـيـرونـي اصـالح                   

. طلبش سرعتي خيره کننده پـيـدا کـرده انـد              
اين خود از مشخصات يک مـقـطـع انـقـالبـي               

مقطعي که شکاف پايين و باال هـر دم    .  است
بـزرگــتــر و پــرنشــدنــي تــر و خــطــرنــاکــتــر و                 

تر  ميشود و باال را بـه تشـويـش و        " ويرانگر" 
مقطعي کـه گـذر       .   نگراني و هراس مياندازد  

هر لحظه اش، عـنـاصـر يـک انـقـالب زيـر و                    
روکننده را متراکم تر و آماده تر مـيـکـنـد و             
جامعه را به سمت لحـظـه تـعـيـيـن تـکـلـيـف                  

 . نهايي سوق ميدهد
تـلـخ     -طنز تلخ و در عين حال شـيـريـن            

 -براي حکومت و شيرين براي مردم انقالبي       
 بـهـمـن ايـن اسـت کـه               ٢٢اين سالگرد قيام    

. اين سالگرد را از آن خـود مـيـدانـنـد             "  همه" 
براي برگزاري بـاشـکـوه ايـن سـالـگـرد              "   همه" 

ميخواهنـد در ايـن       "   همه.  " فراخوان ميدهند 
ميخـواهـنـد    "  همه"روز وسيعا شرکت کنند و  

 !کارگران جھان متحد شويد
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  ستون اول

  محسن ابراهیمی        

اخيرا بـيـانـيـه اي بـه            :  انترناسيونال
امضاي شما و مينا احدي و مـريـم     
نمازي و مـهـيـن عـلـيـپـور تـحـت                   
عنوان مانيفست آزادي زن انتـشـار        
داده شـــده اســـت، مضـــمـــون و                
 خواستهاي اين مانيفست كدامند؟

مانيفـسـت آزادي زن       : شهال دانشفر 
ــاي            ــهـ ــانـ ــراض انسـ ــتـ صـــداي اعـ

ما مـدافـعـان    :  " پيام شيرين عبادي 
حقوق بشر از شما برادران سـپـاهـي      
و بسيجي مردمي ميخواهـيـم کـه       
بــرادران و خــواهــران خــود را کــه              
سوگند بـه پـاسـداري آنـهـا خـورده              

 ..."ايد،

 در برنامه امروز با حميد :اشاره
تقوايي در مورد جامعـه مـدنـي و         
جامعه انساني صـحـبـت خـواهـيـم          

مـي خــواهـيـم بـبـيـنــيـم آيــا              .   کـرد 
تفاوتي ميان اين دو وجود دارد يـا        
خير؟ اخيرا حميد تـقـوايـي بـحـثـي          

داشـــــتـــــه انـــــد در نشـــــريـــــه                 
، نشــريــه حــزب      " انــتــرنــاســيــونــال  " 

کمونيست کارگري ايران که طي آن   
بين جامعه مدني و جامعه انساني 

سـئـوال مـن      .   تفاوت قائل شده انـد   
ابـتـدا ايـن خـواهــد بـود کـه  ايــن                    

 در زندانها را خواهيم شكست

 مصاحبه با شهال دانشفر
 در باره مانيفست آزادي زن 

 

 شهال دانشفر 
 ۶صفحه         

 
 خانم شيرين عبادي،

 سپاه پاسداران و بسيج،  
 ! اما دشمنان مردمندبرادران شما،

 

 ۷صفحه       مينا احدي

 جامعه مدني، جامعه انساني
 مصاحبه تلویزیون کانال جدید با حمید تقوائی

 ۲۰۰۸ فوريه ۱۴  

 

 ۸صفحه       حميد تقوائي          

 بهمن در دل انقالبـي ديـگـر از        ۲۲
انقالبي بمراتب عظـيـم   . راه ميرسد 

تر و عميق تر کـه بـا قـدرت بـراي              
ــعــنــي درهــم              پــيــروزي کــامــل، ي

شکـسـتـن کـامـل رژيـم حـاضـر و                 
تحقق آزادي و برابري و همه آرمـان     

 .هاي شريف مردم به پيش ميرود
سـي و يـک سـال پـيــش مــردم بــه                  
پادگانها، شهرباني هـا، سـاواک و          
ساير مراکز دولتي هجوم بـردنـد و          
دستگاه سرکوب شاه را تمـامـا در         

 !جمهوري اسالمي را در هم بكوبيم
  بهمن22فراخوان حزب کمونیست کارگري به مناسبت 

 ١۳صفحه      

   ۳صفحه      
اعتراض مردم در مقابل   

زندان اوین توانسته 
 70است تا کنون 

زندانی را به آغوش 
 عزیزانشان باز گرداند

 :بازتاب هفته
 کاظم نيکخواه...         عقب نشنيي تا ته زباله دان *
       محمد رضا پويا  عبور از همه قوانين*
      کاظم نيکخواه  کارگران ايتاليا عليه اعدام  *
                      محمد شکوهي  طرح بودجه بندي *
 بهروز مهر آبادي...                            طرح يارانه ها*

 :در صفحات ديگر 
 فراخوان تظاهرات اتحاديه هاي کارگري ايتاليا

 شوراهاي خود را تشکيل دهيدکارگران، 
 اعتراض كارگران كارخانه نورد لوله صفا كارفرما را عقب نشاند
 اعتراض جهاني عليه اعدامها در ايران، گسترش مي يابد

  بهمن٢٢تظاهرات عليه جمهوري اسالمي در خارج کشور بمناسبت 

  بهمن خيابانها مال ماست٢٢
 ٣صفحه      

 لحظات
  آزادی و برابری 

 !نزديک ميشود
٥٧در سالگرد قیام بھمن   



 2 ١۳۸۸ بهمن ١۶ انترناسيونال 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوری اسالمي

اين روز را بـه روزي بـراي رسـيـدن بـه                
از سـرجـالد     .  اهداف خود تبديل کنند 

حاکميت اسالمي يعـنـي خـامـنـه اي            
گرفته تا فرزندان مغضوب و مـطـرود      
بارگاه حاکميت اسالمي از يـکـطـرف          
تا مردمي کـه تـا پـاي سـنـگـربـنـدي                 
خياباني عليه اين رژيم رفته انـد خـود       

 بهمن آمـاده    ٢٢را براي سالگرد قيام  
البتـه بـا دو هـدف کـامـال              .   ميکنند

جـبـهـه اول      .   متضاد و در مقابـل هـم       
براي حفظ نـظـام و جـبـهـه دوم بـراي                  

 . سرنگوني نظام
حاکمـيـن اسـالمـي در حـقـيـقـت               

آنـهـا تـمـامـا        .   سالگردي نـمـيـگـيـرنـد       
بسيج شده اند تا از اين گردنـه تـنـد و           
طوفاني با کمترين تلفات عبور کننـد   

از حـرکـات   .   و به ته دره سقوط نکنند   
و سکنانشان در چند هفـتـه  گـذشـتـه            
بخوبي روشن است که نگـرانـنـد و در         
تشويشند که ايـن سـالـگـرد مـمـکـن               
است به مراسم سرکشيدن آخريـن جـام      

تـمـام تـالـشـشـان         .   زهرشان بديل شود  
 به قيـام  ٥٧اين است که سالگرد قيام  

آنها تجمع تـوده اي    .  تبديل نشود٨٨
 آبان و روز قدس و   ١٣وسيع مردم در  

 دي را ديده اند و خاطره  ٦مخصوصا  
ــلــخ حــقــارت و ذلــت ايــن روزهــا                   ت
همچنان بر سر و مغزشان سـنـگـيـنـي         

يادشـان هسـت کـه چـگـونـه             .   ميکند
ــد روزهــاي خــود                 مــردم تــوانســتــن
حکومت را به روزهاي مصاف علـيـه         

مـيـدانـنـد کـه        .   حکومت تبديل کنند  
 ٢٢مردمي که قرار است در سالگرد     

بـهــمــن بــه خـيــابــان بـيــايــنـد، هــمــان               
مردمي هستند که در هـمـيـن مـدت            
کوتاه بارها در مـقـيـاس مـيـلـيـونـي                
سرنگوني حکومـت را تـمـريـن کـرده             

ميدانند که اينها قيام کـنـنـدگـان     .   اند
 دي هستند که قـرار اسـت مـجـددا          ٦

 بــه خــيــابــان      ٥٧در ســالــگـرد قــيـام          
مــيــدانــنــد کــه ايــن مــردم          .   بــيــايــنــد 

 سال پيش در چـنـيـن        ٣٠ميدانند که  
روزي مردم بساط يک ديکتـاتـوري را       
بـراي رســيــدن بــه آزادي و بــرابــري و               
انسانيت جارو کردند و مـيـدانـنـد کـه          
که اين مردم ميدانـنـد کـه ايـن قـيـام                 
مردم با يک بند و بست طبقات حاکـم    
و دول غـرب بـه خـون کشـيـده شـد و                   
قدرت سياسي بدسـت مـرتـجـعـتـريـن            
نيروي معاصر يعني جنبش اسـالمـي    

 . سپرده شد
 حتي ابله ترين عناصر حکومـت     

دهـه  " هم تصور نميکـنـنـد کـه گـويـا               

، دهه اي براي حضور حـتـي بـي         " فجر
حتي آن عـنـاصـري      .   شکوه رژيم باشد  

 ٢٢از رژيم که رجز مـيـخـوانـنـد کـه                
بهمن کسي جرئت دست دراز کردن به       
مقدسات حکومت نخواهد داشت هم   

هـمـه   .   به حرف خودشان بـاور نـدارنـد         
اين رجزها بخشي از تبليغات تـولـيـد        

بخشي از تـالش بـراي         .   وحشت است 
بـه  .   عبور کم خطر از اين گردنه اسـت         

. همين دليل نميدانـنـد چـکـار کـنـنـد            
. نميدانند چه بگويند و چـه نـگـويـنـد            

نميدانند چماق علم کـنـنـد يـا هـويـج              
نميدانند چه تاکتيکـي و    .  نشان دهند 

در ايـن    .   چه شيوه اي کـار سـاز اسـت          
بـه هـر     .   چند هفته به هر دري زده انـد         

يک روز چـوبـه     .   ترفندي دست برده اند 

صبح اعـدام کـرده       .   دار نشان داده اند  
از .   اند و ظهر قانون قـانـون کـرده انـد            

اين مصلي تا آن مصلي، از اين امـام          
جـمــعــه تــا آن امــام جــمــعــه، از ايــن                
نماينده مجلس اسالمي تا آن نماينـده   
مجلس اسالمي، از ايـن حـاکـم شـرع            
تا آن قاضي شرع، از اين سردار سـپـاه       
تا آن سردار بسـيـج، هـر کـدام سـازي                

و در اين مـيـان وضـع رهـبـر            .   زده اند 
اين ارکستر خونين و چرکيـن از هـمـه          

مثل همه ديکتاتـور هـاي     .   بدتر است 
رو به موت، بـا تـمـام عـالقـه اش بـه                
چماق، گاها از بيـت خـونـيـش هـمـراه            
چماق هويج نشان مردم داده اسـت و            
اما  نميداند کـي و چـگـونـه و کـجـا                  
کدام را بکـار بـبـرد چـون هـيـچـکـدام                

نـه چـمـاقــش      .     ديـگـر مـوثـر نـيـسـت           
ميترساند و نه هويجـش آب بـر زبـان            

نـه پشـت     " اين رهبـر    .   کسي مياندازد 
ــه مشــت         ــعــد از        " .   دارد و ن فــعــال ب

االکلنگ سياسي هفـتـه هـاي پـيـش،            
 بهمن نزديـک  ٢٢هر چقدر به سالگرد    

ميشويم چماقهايش را بيـشـتـر نشـان          
مردم مـيـدهـد چـون آخـريـن ابـزارش                

 دي همـيـن   ٦همين چماق است که در   
 .  ابزار هم در هم شکسته شد

سران جناح حاکم، در کشـمـکـش         
با جناح مغضوب هم پاک گـيـج شـده         

همين اخـيـرا ايـنـهـا را تـا کـنـار                 .   اند
برده بودند و "   محاربه با خدا"صندلي  

" سـران فـتـنـه      " از آنجـا بـه  صـنـدلـي               
مـنـتـقـل کـرده بـودنـد و از آنـجـا بـه                        

مـنـتـقـل کـردنـد و           "   خـواص "صندلي  
صـريـحـا    "   خـواص "فقط خواستند اين  

يـعـنـي هـمـان تـوده مـردم              "   عـوام " با   
اگـر چـه در مـورد          .   مرزبندي کـنـنـد     

برخورد به همين خواص هم بـه انـدازه           
و ايـن     –محافل درون باند خامنه اي  

سازهـاي مـخـتـلـف         –محافل زيادند  
ي که قرار بود کوتاه "خواص. "ميزنند

بياينـد و بـحـران مشـتـرکشـان را بـا                   
معامالت پشت پرده و از بـاالي سـر            
مردم حل کنند يکبـاره تـوسـط دايـره          

" ورود به فاز نظامـي " سياسي سپاه به    
چه وضعيت آشـفـتـه و      .   متهم شده اند 

 ! در عين حال مضحکي

و در اين ميان و درست به خـاطـر         
نزديک شـدن سـالـگـرد قـيـام بـهـمـن،                  
فــيــلــشــان يــاد هــنــدوســتــان کــرد و               
دلقکشان را به ميدان فرستاند تـا بـاز       
هم طبق معمول فـيـل هـوا کـنـد  تـا                  
شايد بتواند  حـواس مـردم جـهـان و                
ايران را از انقالب در آسمـان سـيـاسـي         

درسـت  :   براي مـثـال    .   ايران پرت کنند  
 بهمن، در آسـتـانـه      ٢٢در آستانه قيام  
اين دستـگـاه   "   عظمت"روزي که قطعا  

فرسوده را به چالـش خـواهـد کشـيـد،             
احمدي نژاد در مقابل دوربنيها ظاهر       
شد و مردم را مطلع کرد که به کـوري     
چشم دشمن، جمهوري اسالمـي چـنـد       
کرم و چند  موش و چند الک پشت به     
فضا فرستاده اسـت تـا مـثـال از ايـن                 
طريق عظمت حکومـت اسـالمـي در          
حـال سـقــوط را بــه جــهـانــيـان نشــان                

 !  دهند
صـف جـنــاح مــغــضـوب هـم بــه              

عـبـور   .   جناح حاکم آشفـتـه اسـت      اندازه  
 بهمن براي اين صف هم بـه    ٢٢سالم از   

خـطـر   .   اندازه جناح حاکم حيـاتـي اسـت        
 بـهـمـن خـطـري مشـتـرک              ٢٢سالگـرد    

فلسفه وجودي اين جـنـاح حـفـظ         .   است
. نظام از معرض يک انقالب ديگر اسـت    

بهم ميتواند نقطه عـطـف     ٢٢و سالگرد  
کـابـوس   .   مهمي از انقالب جاري بـاشـد     

دي بر مـغـز ايـن        ٦در "  ساختار شکني" 
 بـهـمـن را        ٢٢صف هم فشار مياورد و  

به مقطع پر کابـوس تـري بـراي هـمـيـن                
 بهمن اگـر بـه       ٢٢. جناح تبديل ميکند 

 دي راديکالتر تبديـل شـود و شـعـار             ٦
مرگ بر خامنه اي طنين بيـانـدازد يـک            
روز شرم آور براي اينها خواهـد بـود کـه          
چند هفته است تـالش کـرده انـد رهـبـر               
قاتل را به  مثابه کليـد دار بـحـران جـا               

اظهارات دو پهـلـوي مـوسـوي و         .   بزنند
کروبي در چند روز گذشته انعکاسـي از        

لحـنـشـان را عـلـيـه           . اين وضعيت است 
قوه قضاييه و دستگاه امنـيـتـي تـنـدتـر           
کردند  تا بتوانـنـد بـا بـيـشـرمـي تـمـام                   

" مشـکـوک  " شعارهاي راديکال مردم را    
مصـاحـبـه مـوسـوي بـا           ( جلـوه دهـنـد        
؛ تـا بـتـوانـنـد از مـردم               ) سايت کـلـمـه     
بدون خشـونـت کـالمـي و         " بخواهند که  

را هـر چـه بـا          "   ملـي " اين روز "   فيزيکي
خشــونــت .   شــکــوهــتــر بــرگــزار کــنــنــد        

صاف و سـاده يـعـنـي عـلـيـه              !  کالمي؟
نظام و کليت نظام و سران نـظـام شـعـار            

 . ندهيد
سفيهانه تصور ميکننـد کـه مـردم          
نميدانند که چرا همين جناحـي کـه يـک          
خط در ميان قسم ميخورد هرگـز بـراي      
اعتراضات ميلـيـونـي قـبـلـي فـراخـوان              
نـداده بـودنــد، يـکــبـاره بــراي بــرگــزاري              

 بهـمـن فـراخـوان مـيـدهـد؟            ٢٢باشکوه  
مردم ميدانند که اينها فراخوان شـرکـت      
داده انــد چــون مــيـدانــنــد مــردم بــدون              

آنها به خيابانها خـواهـنـد آمـد          فراخوان  
و در سـالـگـرد انـقـالب دزديـده شـده و                  
ــقــالب                بــخــون کشــيــده شــده شــان، ان

فـراخـوان   .   ديگري را پيش خواهنـد بـرد       
داده اند تـا بـتـوانـنـد حضـور مـردم در                  
ــانــهــا را نشــانــه اي از حضــور                  خــيــاب
خودشان در عرصه سـيـاسـي و عـالقـه              
مردم به بازگشت به دوران اول انـقـالب           

در يـک کـالم فـراخـوان           .   تصوير کـنـنـد     
داده اند تا مثال رنـگ خـودشـان را بـه                
ــل                   ــيــه ک ــل ــوده اي مــردم ع حضــور ت

چـه تصـورات     .   حکومت اسالمي بزننـد   
 !پوچ و احمقانه اي

ــنـــنـــد و             مـــردم آرزو مـــيـــکـ
ميخواهند و تـمـام تـالـشـشـان را               
ميکنند تا لحظه آخـريـن صـحـنـه             
نبرد بـاشـکـوهشـان بـا حـکـومـت               

بـراي  .   اسالمي را نزديکـتـر کـنـنـد         
مـردم روشـن اسـت کـه حـکـومـت                
اسالمي را فقط و فقـط بـا در هـم            
کوبيدن نيروهاي سرکوبش ميـتـوان      

سـکـوهـاي بـه       .   به تسليـم واداشـت     
آتش کشيده شده اعدام در سيرجان، 
تار و مار کـردن نـيـروهـاي ويـژه و                

دي، صـحـنـه هـايـي از          ٦بسيج در  
تعرض به نيروهاي سرکوب بوده اند    

همه اينـهـا   .   که راه را نشان داده اند   
نشانه هـاي آمـادگـي مـردم بـراي               
تعرض به ارگانهاي سـرکـوب رژيـم          

تجمع هر روزه مردم .   اسالمي است 
در مقابل مرکز اصلـي آدمـکـشـي          
اسالمي، زندان اوين آخـريـن مـورد        
از آمادگي مردم براي مقابله نهايي  

اوضـاع  .   با حکومت اسالمي اسـت   
دارد براي تعرض به مراکز سياسـي       

. و سـرکـوب رژيـم آمـاده مـيـشـود              
اوضــاع بــراي ويــران کــردن ديــوار           
زنـدانــهــا و بــازگــردانــدن زنــدنــيــان         
سياسي به آغوش عزيزانشـان، زيـر        
پا انداختن حجاب اسالمـي و رهـا        
کردن نصـف جـمـعـيـت از اسـارت              
اسـالمــي، بـرچــيــدن بســاط دار و            
اعدام، حمله به مراکز سپاه و بسيج   
و فلج کردن آخرين امکـانـات رژيـم         
براي سرکوب، هجوم به دادگاههاي     
ضد انقـالب اسـالمـي، هـجـوم بـه              
صدا و سيمـا و کـيـهـان و در هـم                   
شـکــسـتــن ســانسـور اسـالمــي بــر            

سـالـگـرد    .   جامعه، آماده مـيـشـود      
 بهمن ميتواند صحنـه تـعـرض      ٢٢

به همه ارکان سرکوب رژيم اسالمي  
باشد؛ ميتواند و بـايـد تـالش کـرد            

 مـاه اسـت       ٧قله انقالبي باشد کـه       
 ٥٧آغاز شده است؛ ميتواند قـيـام        

را در ابعادي وسيعتر و عـمـيـقـتـر             
تکرار کند و دمل چرکين جمهـوري      
اسالمي را از پيکر جامعه جراحـي      
کند؛ ميتواند بر حيـات جـمـهـوري           
اســالمــي نــقــطــه پــايــان بــگــذارد؛         
ميتواند پنجـره آزادي و بـرابـري و             

 مـيـلـيـون       ٧٠انسانيت را بر روي       
انسان در ايران بگشايد؛ مـيـتـوانـد         
آغازگر دومين رنسانس عظيم ضد      
مذهبي در خـاورمـيـانـه و جـهـان               

مـيـتـوانـد راه را بـراي يـک               .   باشـد 
انقالب انساني در قـرن بـيـسـت و              
يک، يک حکومت انسـانـي در ايـن           
قرن، يک جمهوري سوسيـالـيـسـتـي         

 .  * در اين قرن باز کند

حاکمین اسالمی در حقـیـقـت       
آنها تمامـا  .   سالگردي نمیگیرند 

بسیج شده اند تا از این گـردنـه     
تند و طوفانی با کمترین تلفات      
عبور کنند و به ته دره سـقـوط        

از حرکات و سکنانشـان  .   نکنند
در چند هفته  گذشته بـخـوبـی         
روشن است که نگرانند و در        
تشویشند کـه ایـن سـالـگـرد            
ــه مــراســم         مــمــکــن اســت ب

ــن جــام        ــدن آخــری ســرکشــی
تـمـام   .   زهرشان بـدیـل شـود       

تالششان این است که سالگـرد      
 تـبـدیـل      88 به قـیـام       57قیام  
 .دنشو



 ۳۳۴شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

 بهمن روز تعرض گسترده به ٢٢
سرکوبگران و اوباشان جمـهـوري    

کسي که يـورش     .   اسالمي است 
مردم به اوباشان جنايتکار رژيـم     
را تحت عنوان خشونت محکوم 
ــه از              ــان ــکــنــد، دارد مــوذي مــي
حكومت سراپا خشونت اسالمي 

خشـونـت طـلـب       .   دفاع ميـکـنـد    
کسي است که از بقاء خشن ترين 
و جنايتکارترين حکومت تاريخ   

. معاصر بيشرمانه دفاع ميکند 
مردم حق دارند به سـرکـوبـگـران          

 دي حمله کـنـنـد و      ٦مانند روز   
درهـم  .   آنها را در هـم بـکـوبـنـد            

شکستن تـام و تـمـام دسـتـگـاه              
سرکوب جمـهـوري اسـالمـي بـا           
تعرض و قـدرت انـقـالب مـردم            
تنها راه واقعي، انسـانـي و کـم            
ــه               ــراي پــايــان دادن ب ــنــه ب هــزي
خشونت و برقراري جـامـعـه اي          
است که آزادي و حرمت و رفـاه          
انسان را اساس کـار خـود قـرار            

 . ميدهد
 بهمـن روز فـراري دادن         ٢٢

سرکوبگران حکومت از خيابانها 
و محالت و کنترل آنهـا بـدسـت        

گــوشــمــالــي دادن    .   مــردم اســت  
 ٦اوبــاشــان حــکــومــت در روز          

ديــمــاه بــايــد مــقــدمــه تــعــرض          
گسترده تر و قاطع تر ما در روز      

 .  بهمن باشد٢٢
 بــهــمــن روز بــرداشــتــن         ٢٢

ــه                ــدون حــجــاب ب حــجــاب و ب
بـرداشـتـن    .   خيابانها رفتن اسـت   

ــاســي و              حــجــاب تــعــرض ســي
ايدئولوژيک بزرگي به پايه هـاي        
حکومـت مـتـحـجـر و ضـد زن               

آزادي زن معيار . "اسالمي است 
و خـواسـت     "   آزادي جامعه اسـت  

برابري بي قـيـد و شـرط زن و               " 
حکم خدشه ناپذير انقـالب  "   مرد

حجاب اسالمي را .   حاضر است 
با زور سرنيزه به زنـان تـحـمـيـل             
کردند و اکنون به قدرت انقـالب     

 . بايد آنرا به دور انداخت
 بهـمـن روز فشـار بـراي           ٢٢

آزاد کــردن زنــدانــيــان ســيــاســي        
در همه تجمعات با شعار  .   است

زنداني سياسي آزاد بايد گـردد،       
از زندانيان و خانواده هاي آنـهـا         
که اين روزها در مـقـابـل اويـن             

در .   تجمع ميکنند دفاع کـنـيـم       
زندانها را بايد به نيروي خود در     

 بهمن به هر ٢٢روز . هم شکنيم 
شـکـل کــه مـيــتـوانـيــد حـرکــت             
شجاعانه خانواده هاي زندانـيـان    
سياسي را تقـويـت کـنـيـد و در              
مقابل زندان هـا نـيـز دسـت بـه               

باز کردن در زندانها . تجمع بزنيد
مقـدمـه سـرنـگـونـي حـکـومـت              

 . اسالمي است
 بهـمـن هـمـه جـا اعـالم             ٢٢

کنيم کـه مـجـازات اعـدام يـک              
عمل ضد انساني و سرکوبگرانه    
است و بايد تماما ملغي شود و      
احکام اعالم زندانيان بدون قيد و 

اين يک خواست . شرط لغو گردد
مهم انـقـالب حـق طـلـبـانـه مـا                

 . است
 زنده باد

  انقالب آزاديخواهانه مردم ايران
 نه قومي، نه مذهبي،

  حکومت انساني
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ بهمن ١٤

 !   بهمن خيابانها مال ما است٢٢
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوری اسالمي

قيام بهمن که عـلـيـرغـم       .   هم کوبيدند 
توافقات بااليي ها مبني بـر تـحـويـل        
ماشين دولتي شاه به خميني رخ داد،     
فقط به خـرد کـردن دسـتـگـاه اعـمـال                

مــردم .   ديـکــتـاتــوري مـحــدود نــبــود        
همچنين کوشيدند تا خالء قـدرت را         
با ابتکارات انقالبي و اعمال حاکميت 

بــراي مــدتــي اداره      .   خــود پــر کــنــنــد     
بسياري از مـحـالت و حـتـي بـرخـي                 

مسـتـقـيـمـا      )   نظيـر سـنـنـدج      ( شهرها  
بدست مردم افتـاد؛ کـنـتـرل بسـيـاري             
کـارخــانـه هــا عــمــال تــحــت نــظــارت            
ــايشــان درآمــد؛              ــران و شــوراه کــارگ
دانشگاه ها بدست دانشجويان افـتـاد؛    
ــامــه هــا تــوســط                 بســيــاري از روزن
شـوراهـاي مـنـتـخـب کـارکـنـان اداره                

و چنين بود که به يمن قيـام  . . .   ميشد
بهمن و ابتکارات مردم انقالبـي، ولـو      
براي مدتي کوتاه، خيابانهاي تهران و    
بسياري شهرها آزاد ترين و امن تريـن        

بـراي خـمـيـنـي و          .   نقـطـه جـهـان بـود         
 سـال و      ۳جنبش ملي اسالمي حدود  

جنايات بيشماري از هجـوم بـه زنـان،           
شـلـيــک بـه کـارگـران بـيـکــار، حـملــه                  
نظامي به کردستان، آتش زدن دفـاتـر          
روزنـامـه هــا، حـملــه بـه دانشـگـاه و                 
پاکسازي هاي گسترده تا اعـدام هـاي      
بيشمار و يـک هـالـوکـاسـت اسـالمـي             
الزم آمد تا دستاوردهاي قيام بـهـمـن          

 ۵۷را تماما باز پس گيرد و انـقـالب       
حــکــومــت  .   را در خــون خــفــه کــنــد           

اسالمـي بـراي بـقـاء خـود دائـمـا بـر                   
ابزارهاي سـرکـوب افـزود و مـاشـيـن               
دولتي بمراتب مـخـوف تـري را بـرپـا              

 .داشت

 براي پايان دادن بـه    ۸۸اکنون انقالب   
جمهوري اسـالمـي و تـحـقـق اهـداف              

.  به پا خاستـه اسـت    ۵۷ناکام انقالب   
اين انقالب طي هفت ماه گذشته گـام      
به گام رژيم اسالمي را عقب نشانده و    

 دي   ۶تظاهرات   .  تضعيف کرده است 
دقـيـقـا هـمـيـن دسـتـگـاه              )   عـاشـورا  ( 

سرکوب و مشخصا خـط مـقـدم آنـرا            
هدف قرار داد و اوباش حکومـتـي را           

گام بعدي انقالب تنـهـا   .   تارومار کرد 
ميتواند درهم شکستن کامل ماشين  
سرکوب و جنـايـت بـمـنـظـور تسـلـيـم               

ايـن  .   کامل جمهوري اسـالمـي بـاشـد        
همان چيزي است که مـردم در تـدارک        

 بهمن خود را بـراي آن آمـاده         ۲۲روز  
يک قدرتنمـايـي عـظـيـم در          .   ميکنند

خيابانها و يورش به ابزارهاي سرکوب 
و اقتدار جمهوري اسالمـي، از زنـدان         
اوين گرفته تا دادگاه هاي اسالمي تـا        

. صدا و سيما و قوه قضاييـه و غـيـره             
درست همين چشم انداز اسـت کـه نـه           
فقط جناح حاکم جمهوري اسالمي را       
سخت به وحشت انداخته بلکه جـنـاح         
مغلوب و همه هواداران و وابسـتـگـان      
به جمـهـوري اسـالمـي را بـه تـکـاپـو                  

در کـنـار بـرپـا کـردن            .   واداشته اسـت   
چوبه هـاي دار و عـربـده کشـي هـاي                 
حاکمان براي مـرعـوب کـردن مـردم،            
طيفي هم بياينه مـيـدهـنـد و يـورش              
بــحــق مــردم بــراي درهــم شــکــســتــن           
جمهوري اسـالمـي را تـحـت عـنـوان               

محکوم ميکنـنـد و     " خشونت طلبي" 
بهانه بدست "موعظه خشونت نكنيد، 

بــه نــيــروهــاي    " ،   " حـكــومــت نــدهــيــد    
حكومت حتي وقتي بـه شـمـا حـملـه              

. ، سر ميدهـنـد  " ميكنند يورش نبريد 
اينان همانها هستند كـه مسـتـقـيـم و           
غير مستقيم از به سـراشـيـب افـتـادن             
حكومت توحش اسالمي بـه وحشـت        

" خشونت نكنـيـد  " موعظه .   افتاده اند 
در واقع دفاعـي مـوذيـانـه از هـمـيـن                

ــا خشــونــت اســت           . حــكــومــت ســراپ
يعني بگـذاريـد گلـه      " خشونت نكنيد" 

پاسدار و مـزدوران بـه     هاي بسيج و  
. راحتي صفوفتان را پراكنده كنند   

يعني قربانيان دست و پـا بسـتـه            
خشـونـت   .   جالدان حـاكـم بـاشـيـد        

طلب کساني هستند کـه از بـقـاء         
خشن تـريـن و جـنـايـتـکـارتـريـن                
حکومـت هـاي تـاريـخ مـعـاصـر              

. چنين بي شرمانه دفاع ميکنـنـد      
درهم شکستن تام و تمام دستگاه       
ســرکــوب و جــنــايــت جــمــهــوري          
اسالمي با تعرض و قدرت انقالب 
مردم تنها راه واقعـي، انسـانـي و         
کم هـزيـنـه بـراي پـايـان دادن بـه                  

خشونت و بـرقـراري جـامـعـه اي              
است که آزادي و حـرمـت و رفـاه              
انسـان را اسـاس کـار خـود قـرار                

 .ميدهد
حزب کمونيست کارگري همه زنان 
و مــردان آزاده، هــمــه کــارگــران،          
ــان را            ــجـــويـ ــمـــان، دانشـ ــلـ ــعـ مـ

 بهمن به ۲۲فراميخواند تا در روز 
 بـهـمـن      ۲۲روز   .   خيابان بيـايـنـد    

خيـابـانـهـا مـال مـاسـت و بـايـد                  
 ۳۰تکليف بختکي که بـيـش از          

سال جامعه را به تباهي کشـانـده         
 بهمن بايد بـا    ۲۲در .   معلوم کرد 

اتکاء به قدرت ميليوني مردم در       
زنــدانــهــاي رژيــم را شــکــســت و           

بايد .   زندانيان سياسي را آزاد کرد  
بدون حجاب بـه خـيـابـان آمـد و                
آپارتايد جنسي را عـمـال در هـم             

بايد چوبه هاي دار را بـه  .   شكست
ــراي                آتــش کشــيــد و اعــدام را ب

بـايـد قـوه      .   کـرد هميشـه مـتـوقـف         

قضاييه، وزارت اطـالعـات، صـدا و            
سيما و سـايـر مـراکـز دولـتـي را بـه                     
مـحـاصـره درآورد و يـکـصـدا فـريـاد                 
! برآورد جمهوري اسالمـي بـس اسـت         
! اعدام، زندان و شـکـنـجـه بـس اسـت             

حکومـت  ! حکومت ضد زن بس است 
! مذهبي و خرافـه و دروغ بـس اسـت             

بيکاري و حکومت آيـت     فقر و فالکت و     
بــايــد !   اهللا هــاي مــيــلــيــاردر بــس اســت          

جمهوري اسالمي را تماما درهم شکسـت      
و بجاي آن حکومتي انسانـي، حـاکـمـيـت            

هـمـه شـهـرونـدان،        مستقيـم شـوراهـاي        
يعني جـمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي را                

 .برقرار کرد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد انقالب انساني 
 براي حكومت انساني

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٠ فوريه ٣ – ١٣٨٨ بهمن ١٤

 . . . فراخوان حزب کمونيست کارگري                               ۱از صفحه          
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 كاظم نيكخواه 
 عقب نشيني

  ته زباله دان تاريخ تا
سرگيجه دست اندركاران حكومت در     
مقابل اعتراضات و انقالب در ايـران،    

چند روز پيش معـاون  .   تماشايي است 
سينمـايـي وزارت ارشـاد بـنـام جـواد               

جشنواره فـيـلـم      "شمقدري در مهماني  
كه يك پروژه كار شده حكومتـي  "  فجر

" مـعـرفـي ارزشـهـاي اسـالمــي          " بـراي    
 –اســت، وقــتــي يــكــي از پــاســدار               

خبرنگاران به بي حجابي زنان در ايـن       
مهماني و جشـنـواره اعـتـراض كـرد،            

در كـجـاي     " جوابش را اينطور داد كه       
قرآن و در كدام آيه گفته شده است كـه        

جالب نيست؟ ". حجاب الزامي است؟
مــعــاون وزارت ارشــاد جــمــهــوري               

الـبـتـه    !   اسالمي و دفاع از بي حجابي      
براي شخص ايشان اين دهن كجـي بـه        
يك ركن پايه اي حـكـومـت اسـالمـي            
يعني حجاب بي هزينه نـخـواهـد بـود          
اما حتما در فضاي انقالب و حـجـاب      
برگيران و پايمال كردن تمام مقدسـات    
حكـومـت تـوسـط جـوانـان و مـردم،                
ايشان هم ميتواند گليم خودرا از آب          

يـك نـمـونـه جـالـب تـر              .   بيرون بكشـد  
ديگر كه جنبه رسمـي تـري نـيـز دارد            
اظـــهـــارات وزيـــر آمـــوزش عـــالـــي            
حكومت در مورد مسالـه جـداسـازي       

كامران .  جنسيتي در دانشگاههاست
دانشـــجـــو در نشـــســـت روســــاي                 
دانشگاهها اعالم كرد كه به هيچوجه       
قصد تك جنسيتي كردن دانشگاهـهـا       

اين در حاليست كه چنديـن  !   را ندارند 
آيت اهللا كله گنده حكومت همين چند 
هفته پيش شكر خـوري كـردنـد و بـر               
تشكيل دانشگاههاي جـداگـانـه بـراي        
پسران و دختران تاكيد كردند و فـتـوا         
. دادند كه دانشگاه مختلط حرام است

خود هـمـيـن جـنـاب وزيـر هـم از در                    
ــراي جــداســازي                ــر ب ــي ــهــاي اخ مــاه
جنسيتي در دانشـگـاه هـا بـر اسـاس               

خـيـز بـرداشـتـه        "   جهان بيني اسالمي" 
بـود و تــهـاجــمــاتـي بـه دانشـجــويــان               

طرح جدا . معترض نيز صورت گرفت

سازي جنسيتي دانشگاهها يك طـرح       
اعالم شده حكومت در همين يكي دو 
ماه پيش بود كـه امـروز وزيـر عـلـوم               
ميگويد منظورمان اين نبوده است و    
! اصــال بــه ايــن فــكــرهــا نــبــوده ايــم              

ــر                ــراب خــودشــان مــيــدانــنــد كــه در ب
اعتراضات دانشجويان و مردم عـقـب     

و .   نشـســتــه انــد، مـا هــم مــيــدانـيــم             
ميدانيم كـه ايـن عـقـب نشـانـدنـهـاي                
حكومت كه تاكنون در زمـيـنـه هـاي           
مختلف موارد بسياري را ديـده ايـم،           

نــاچــارشــان  .     ادامــه خــواهــد يــافــت       
ميكنيم تا ته زباله دان تـاريـخ عـقـب           

جاي بهتري براي حكـومـت   .   بنشينند
تحجر و ارتجاع و چپاول در اول قـرن            

 .*بيست و يكم قابل تصور نيست

 محمد شكوهي 
طرح بودجه بندي 

 " حفظ نظام"براي 
 دولت احمدي نژاد امسال سريع تر بـه      

ــتــاد               ــودجــه اف . فــكــر اعــالم طــرح ب
سخنگوي دولت اوايل هفتـه گـذشـتـه          

 تـدويـن     ٨٩اعالم کرد که بودجه سال    
شده و گزارش آن بزودي ارائـه خـواهـد          

 ١٢در همين رابطه روز دوشنبـه    .  شد
بهمن ماه دولت اعالم کرد گزارش رده 
بنديها و اولـويـت هـاي بـودجـه سـال                 
آيـــنـــده تـــهـــيـــه  وبـــا تـــوجـــه بـــه                    

، هزيـنـه هـاي      " فوريتهاي جاري " برخي
مهم مربوبط به امنيت از همين حاال     

وي اعـالم کـرد کـه        .   اجرايي مي شود 
بزرگترين چالش نظام " امنيت"فاکتور 

بوده و به همين خاطر از محل بودجـه      
سال آينده نزديک بـه نصـف آن  بـراي                
تامين امنيت، باال بردن هزيـنـه هـاي       

" اسـتـراتـژيـک    " زير ساختي پروژه هاي      
نظير فنا آوري عـلـمـي و هسـتـه اي،                
نــيــروهــاي انــتــظــامــي و ارگــانــهــاي           
امنيتي و بـرخـي از وزارتـخـانـه هـا،                
تامين هزينه هاي پـولـي پـروژه هـاي             
دراز مـدت، از جـملــه اقـالمــي مــي              
باشند که با قيد چند فوريت  در نـظـر      

بر طـبـق حسـاب و          .   گرفته شده است  

کتابهايي که جناب سخنگـوي دولـت      
 هـزار    ٣٠اعالم کرده، فعـال مـبـلـغ               

ميليارد تومان براي ، بسيـج، سـپـاه،         
تــامــيــن    " وزرارت اطــالعــات بــراي        

، فوري تصويب شـده و بـراي         " امنيت
اجرا و هزينه ها به دولت و ارگـانـهـاي        

بـنـا بـر ايـن         .  ذي ربط ابالغ شده است 
 ٦٧٠گزارش بودجه وزارت اطالعات 

ميليارد تـومـان، نـيـروي انـتـظـامـي               
 ميليارد تومان، وزارت دفـاع  ٢٣٠٠
  مــيــلــيــارد تــومــان، ارتــش           ٦٧٠٠
 مــيــلــيــارد تــومــان و ســپــاه            ٢٣٠٠
 ميليارد تومان و سـتـاد كـل          ٥٨٠٠

 مـيـلـيـارد تـومـان           ٥نيروهاي مسلح  
كه مجموع بودجه نظامي و . باشد مي

انتظامي و امنيتي كشور را بـه رقـم            
  (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نجومي  

. رساند تومان مي)    هزار ميليارد١٨
الزم به توصيح اسـت کـه سـه هـفـتـه                 

 ميلـيـاردتـومـان     ٢٣٠پيش هم مبلغ  
بحران هاي غير قـابـل     "براي مقابله با  

بـر  .   هـزيـنـه شـده اسـت         "   پيش بـيـنـي     
اساس اين گزارش بودجه هاي منظور     
شده براي ساير ارگانهاي و نـهـادهـاي          
وابسته به حکومت به شـرح زيـر مـي          

 ميليارد ١٧٠٠كميته امداد، .  باشد
تومان، سازمان تبـلـيـغـات اسـالمـي            

 ميليارد، دفتر تـبـلـيـغـات حـوزه           ٣٧
 ميلـيـارد، شـوراي عـالـي          ٤٧علميه  

 مـيـلـيـارد، مـركـز         ١٩١حوزه علميه   
 ميليارد و ١١٤خدمات حوزه علميه 

 ميليارد تومـان  ٦شوراي عالي حوزه    
بودجه .   بودجه درنظر گرفته شده است  

 مـيـلـيـارد       ١٣٠٠قضـائـيـه         كل قـوه   
 ٤٢٥تومان، بودجه وزارت خـارجـه          

ميليارد تومان، بودجه ديوان عدالـت       
 مــيــلــيــارد  و ســازمــان             ١٣اداري   

 مــيـلــيــارد    ٣٤بـازرســي كــل كشــور        
 ٦٦٠وزارت ارشـاد    .  باشد تومان مي 

ميليارد و وزارت آمـوزش و پـرورش           
 ميليارد تومان، بودجه بنيـاد  ١١٨٠
 مـيـلـيـارد تـومـان و             ٣١٠٠شهـيـد     

 مـيـلـيـارد       ٦٥٠بودجه صدا وسيـمـا      
هـمـچـنـيـن      .   تومان برآورد شـده اسـت      

 ميلـيـارد   ٥٩٠بودجه وزارت مسكن  
 ميليارد در نظر ٦٣٠٠و وزارت نيرو 

با نگـاهـي گـذرا بـه         .  گرفته شده است 
اين ارقام تنها ارقامي که به نظر مـي       
رسد کمي ربـط بـه جـامـعـه و مـردم                  

 ،   ١١٨٠٠دارند آموزش و پـرورش        
 ميليارد تـومـان   ٥٩٠وزارت مسکن  

مي باشد كه آنها هم وقتي كـه انسـان         
. در آن دقيق شود داستان خودرا دارد      

 رژيم بودجه اي کامال ٨٩بودجه سال   
نظامي و امنيتي و در جهت حفـظ و           
سرپا نگه داستن كشـتـي طـوفـان زده            

اقالمي چون .   جمهوري اسالمي است  

تامين درمـان، بـهـداشـت، مسـکـن،             
بيمه هاي اجتماعي، بـيـمـارسـتـانـهـا،          
مــدارس و دانشــگــاهــهــا، خــدمــات          

اقالم بسيار .... شهري و حمل و نقل و
ناچيز و بخشا حتـي نسـبـت بـه قـبـل               

مواردي که به آنـهـا     .   كاهش يافته اند  
اشـاره شـد هــيـچ مـوقـع سـيـاسـت و                   

.  مشغله حکـومـت نـبـوده و نـيـسـت              
آمار و ارقام اعالم شده در اين بـودجـه     
بندي عـالوه بـر هـريـنـه هـاي هـزاران                 
ميلياردي است که جمهوري اسالمـي     
براي اختصاص به مـزدورانـش هـر از            
چند مـاه  تصـويـب و بـا قـيـد چـنـد                      

افـزايـش   .   فوريت به اجرا در مـي آورد      
حقوق نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر بسـيـج،               
ســپــاه، کــارکــنــان وزراتــخــانــه هــاي            
اطالعات و کشور، بـه هـمـراه دهـهـا              
ارگــان ســرکــوبــگــر و شــرکــت هــاي              
مافيايي وابسته  به صنـعـت تـامـيـن             
امنيت رژيم، راهم حساب کنيم بيـش      
از نصف بودجه سال آينـده حـکـومـت            
صرف حفظ دم و دستگاه سـرکـوب و         

ــنــدي       .   اعــدام مــي شــود         ــودجــه ب ب
حکومت و دولـت بـا احـتـمـال زيـاد                  
آخرين بودجه بندي اسـت کـه ظـاهـرا              
قرار است حکومت را از تعرض مردم    
براي به زير کشيدن حکومت سرکـوب   

. و اعدام و سنـگـسـار، نـجـات بـدهـد             
حتي بـودجـه     .   ديگرراه نجاتي  نيست   

بندي هاي نجومي نطامي و امنيـتـي    
هم قادر نخواهد بود  که حکومت در    
هم ريخته و تضعيف شـده و شـکـاف           
برداشته را از تعرض انقالب مردم در         

ديــگــر ديــر شــده        .   امــان نــگــه دارد      
 .* است

 كاظم نيكخواه 
كارگران ايتاليا 

 عليه اعدام ها
  در ايران

روزي نيست كه در يك يا چند گـوشـه         
جهان عليه حكومت اسالمي حركتي     

يك نـمـونـه اخـيـر آن          . در جريان نباشد 
فراخوان اتحاديه هاي كارگري ايتالـيـا     
براي تجمع مقابل سفـارت جـمـهـوري         
اسالمي در ايتـالـيـا در اعـتـراض بـه               

كميـتـه   " بنا به اطالعيه .  اعدامهاست
طـي يـک     "   بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام            

چنـديـن   ۲۰۱۰ فوريه ۳بيانيه بتاريخ  
اتحاديه کارگري ايتالـيـا فـراخـوان بـه            
تظاهرات اعتراضي عليه اعدامها در   

 فــوريــه    ۵روز جــمــعــه      .   ايــران دادنــد  
 دقيقه قرار است در ۳۰ و ۱۰ساعت  

شهر رم پايتخت ايـتـالـيـا در مـقـابـل               
ســفــارت جــمــهــوري اســالمــي ايــران          

فراخوان اتحاديه . کارگران تجمع کنند
بـه  :   " هاي کارگران ايـتـالـيـا  ايـنـسـت             

بنا بـه    ".   اعدامها در ايران پايان دهيد 
اين اطالعيه اتحـاديـه هـاي کـارگـري            

 ۲۸ايـتـالـيـا بـه اعـدام دو جـوان در                    
مـحـمـد رضـا عـلـي           ( ژانويه در ايران    

اشاره کـرده و    )  زماني و آرش رحماني 
 نــفــر ديــگــر از        ۹از احــتــمـال اعــدام        

. دستگيرشدگان اخيـر حـرف زده انـد          
اين اتحـاديـه هـا بـا اشـاره بـه نـقـض                    
وحشيانه حقوق کارگران، زنان و هـمـه         
مردم ايران از همگان خواستـه انـد بـه           

روز .   اعدامها در ايران اعتراض کننـد  
 بهمن نيز فدراسيون بين ١٣سه شنبه   

ــهــمــراه               ــامــه نــگــاران ب الــمــلــلــي رون
كنفدراسيون اتحـاديـه هـاي كـارگـري           
بين المللي در نشـسـتـي در بـروكسـل           
اعدامـهـا و بـازداشـتـهـا در ايـران را                  
مــحــكــوم كــردنــد و بــر آزادي هــمــه              

. زنـدانــيــان سـيــاســي تــاكـيــد كــردنــد           
ــه              ــهــاي كــارگــري ب فــراخــوان تشــكــل
اعتراض به اعدامها در ايـران فضـاي         
همبستگي بيـن الـمـلـلـي كـارگـران و               
مــردم را بســيــار گــويــا مــنــعــكــس              

حكـومـت اسـالمـي مـدتـي           .   ميكند
است كه تهديد اعدام دستگير شدگان       
تظاهراتهاي اخير را باالي سر جامعـه      

پــاســخ مــا بــه ايــن        .   قـرار داده اســت     
جــهــان را    " حــكــومــت ايــن بــود كــه            
و بـازهـم   "   عليهتان بسيج خواهيم كرد 

هميـن هشـدار را بـه سـران آدم كـش                  
حكومت اسالمي بايد داد كه دنيا بـا      

اگر به خونريزي و . ما و عليه شماست
اعدامها در ايران ادامه دهيد فقط رم     
و لندن و اسـتـكـهـلـم نـيـسـت كـه در                     
حمايـت از مـا مـردم بـه حـركـت در                   
خواهد آمد بلكه با قطعيت ميتوانيـم     
بگوييم كه مردم جهان عـلـيـه تـان در          
كنار صفوف ميليوني ما بـه حـركـت           

انقالب ايران انقالبـي  . در خواهند آمد 
مورد حمايت جهاني است چون علـيـه    
حكومتي است كه نشان داده است بـا     
كل بشـريـت و دسـتـاوردهـاي بشـري               

با تروريسـتـهـا و آدم        .   خصومت دارد 
با فاشيستها و   .   كشان هم جبهه است   

بـا جـنـگ      .   نازيستها هم سـفـره اسـت       
طلبان و درنده خـويـان و مـفـتـخـوران              

اين را جـهـانـيـان       . تاريخ دمخور است 
ميدانند و نگـاهشـان بـه مـردم ايـران              
است كه جهان را از شـر ايـن بـخـتـك                  
كثيف و عقب مانده و ضد علم و ضد 
بشـر و ضــد قــانــون و ضـد هــرچــيــز                 

بويـژه كـارگـران      .   انساني خالص كنند  
جــهــان در ســالــهــاي اخــيــر بــه يــمــن              
تالشهاي فعالين كمونيسم كارگري در 
كمپينهـاي مـخـتـلـف بـراي دفـاع از                 
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حقوق هم طبقه ايهاي خـود در ايـران             
شركت كرده اند، و اكنون بـا شـادي و         
امــيــد چشــم بــراه پــيــروزي انــقــالبــي            
انسانـي در ايـران  عـلـيـه حـكـومـت                   

زنـده  .   توحش سرمايه داران هسـتـنـد        
باد كارگران ايتاليا زنـده بـاد انـقـالب            

 .* انساني در ايران

 محمد رضا پويا 
 عبور از

  همه قوانين
 بـهـمـن سـران جـنـبـش              ٢٢در آستانه   

ملي اسالمي با انتشار بيانيه و انجام    
مصاحبه، از مـردم مـيـخـواهـنـد کـه              

خود را حفـظ نـمـايـنـد و از            "   آرامش" 
. دادن شعارهاي راديـکـال بـپـرهـيـزنـد           

شتاب گرفتن راديکاليسم در پـايـيـن          
تنها خامنه اي و باند نظامي هاي در       
دولت را بـوحشـت نـيـنـداخـتـه اسـت،               
بلکه اصالح طلبان حکومـتـي را هـم         
آنچنان به هراس انداخته کـه مـجـبـور          
گرديدند در انظار عموم و بدور از هـر          
گونه ديپلـمـاسـي اسـالمـي بـه مـردم               
گــوشــزد کــنــنــد کــه اگــر شــعــارهــاي            
راديـکــال بــدهــنــد، جــنــاح رقــيــب را            
بيدرنگ در اغوش خواهند گـرفـت و          
دست دوستي و اتحاد بـه خـامـنـه اي          

کروبي بصراحت هـمـيـن      . خواهند داد 
سـيـاســت را اعــالم کـرد و مـوســوي               
بمناسـبـت بـيـسـت و دوم بـهـمـن در                   
مصاحبه خود بـا سـايـت کـلـمـه، در                 

بـه اصـالح     "   شعارهاي افراطـي "مورد  
. طــلــبــان دولــتــي هشــدار داده اســت          

ــد       ــعــضــي از     :   " مــوســوي مــيــگــوي ب
شعارهاي معطوف به عبور از قـانـون       
اساسي موردسوء ظن مـردم مـتـديـن         
ونهادهاي سنتي اسـت و مـتـاسـفـانـه            
بايد گفت، گاهي شعـارهـاي افـراطـي           
در اين زمينه بيشتـر از افـراط کـاري           
هاي اقتدارگرايان بـه جـنـبـش آسـيـب             

ايـنـکـه شـمـا مـخـالـف             .   مي رساننـد  

خرافه گرايي و تـحـجـر هسـتـيـد يـک                 
ولـي  .   خواست خوب و اسـاسـي اسـت        

اينکه وسط معرکـه بـحـث هـايـي بـه               
ميان کشيده شود که با اعـتـقـادات و       
دين و ايمان مردم نـاسـازگـاري دارد،            

موسوي بـه اصـالح     ."    مشکوک است 
طلبان دولتي ياد آوري مـيـکـنـد کـه               
مردم از قانون اساسي عبور کرده انـد        

عبور از قانون اسـاسـي نـام اصـالح             ( 
) طلبانه سرنگوني رژيم اسالمي است 

ايشـان  .   و شعارهاي افراطي ميدهـنـد     
مابقي يارانش را خبردار ميکـنـد کـه        
مــردم مســتــقــيــم بســراغ ديــن و                    
اعتقادات رفته و ميخـواهـنـد بسـاط          

را  "   دين خوب است، تحجر بـد اسـت       " 
مـوسـوي   .   در اين مملکت جمع کننـد   

ميداند که در تظاهرات روز عـاشـورا        
يک چرخش بزرگ سياسي در جـامـعـه        

مردم بساط عـزاداري  .  بوقوع پيوست 
اسالمي رژيم را بـهـم ريـخـتـنـد و بـا                  
گوشمالي دادن نـيـروهـاي سـرکـوب،            
گوشه اي از قدرت خـود را بـنـمـايـش             

تـکــرار ايـن تصــويــر       .   گـذاشــتــنـد  
بمنزله سرنگونـي قـريـب الـوقـوع           

ــت           ــي اس ــهــوري اســالم از .   جــم
همينرو موسوي از نتايج تغييرات 
: راديکال اظهار نگراني مـيـکـنـد        

اگر مـا ايـن ريسـمـان اتصـال را کـه                  " 
نسلهاي حاصل زحمات و تالش هاي 

گذشته ماست از دست بدهيـم بـه        
قطعـات ريـز ريـز بـي خـاصـيـت                

ايـن عـاقـبـت       "   .   تبديل خواهيم شد  
محتوم اصالح طلبان حکومتي پـس       

ايـن  .   از سرنگوني رژيم اسالمي اسـت    
طيف از جـنـبـش مـلـي اسـالمـي تـا                  
ــدرت                 ــيــکــه در ســاخــتــار و ق زمــان
سياسي رژيـم اسـالمـي حضـور           
ــراز وجــود             ــد اب ــتــوان دارد، مــي

ريسمان "اين همان . سياسي کند
است که موسوي به ان   "   اتصالي

اما طيف اطـالح  .   اشاره ميکند 
طلبان دچار يک تـنـاقـض بـزرگ         
است، تناقضي کـه سـرنـگـونـي           
خواهي مردم به اين صف تحميـل    

از يکطرف ايـنـهـا بـا         .   کرده است 
ــه                ــد ک ــن ــت ــرو هس ــي روب مــردم
سرنگوني رژيم اسالمي در دستور  
کارشان قرار گرفتـه اسـت، دارنـد          
برايش تاريخ تعيين مـيـکـنـنـد و            
ــعــد از                 ــراي اوضــاع ب خــود را ب

طـيـف   .   سرنگوني اماده ميکننـد   
کروبي تالش ميکـنـنـد       -موسوي

سـر راه ايـن تصـمـيـم مـيـلـيـونـي                   بر   
ايستگاه ايجاد کنند، تالش ميکننـد      
فتيله جنگ سياسي جامعه را پـايـيـن     
بکشند و انرا در چهارچوبهـاي مـورد         

. قبول جنبش خـود، مـحـدود کـنـنـد             
تالشي که به سرانجام نرسيده اسـت و       
تمام دلنگراني موسوي هم از هـمـيـن         

از جـانـب     .   بي فرجامي مسئلـه اسـت     
ديگر اينها مجبور به تقابل با جـنـاح        

بازگشت  ايـنـهـا    .   رقيب  خود هستند   
به ارگانهاي دولـتـي مـانـنـد دولـت و               
مجلس منوط به حـذف کـامـل و يـا             
قسمت قابـل مـالحـظـه اي از جـنـاح                

خود اين واقعه حتي اگـر    . راست است 
بـا کـمـتــريـن تـنـش در بـاال صــورت                  
بگيرد، از نـگـاه مـردم بـه شـرايـطـي                  
خواهد انجاميد که در انتهاي آن رژيم       

لذا براي . اسالمي سرنگون خواهد شد
کروبي روشن است که  -طيف موسوي 

حضور در قدرت با ترکيب کنوني در       
پرچـم  . باالي رژيم امر ناممکني است 

اصالح قانون اساسي موسوي ناظر بر   
مــيـخــواهـنــد   .   هـمـيــن شــرايـط اسـت        

بميزاني تغيير کند که حضـورشـان را         
تامين کند و به سـرنـگـونـي       "   باال" در  

اما سير حـرکـت مـردم        .   منجر نشود 
محاسبات اينـهـا را بـه هـم            کل  

ريخته اسـت و تـنـاقضـات ايـن             
از .   جنبش را عميقتر کرده است  

يکطرف موسوي و کروبي فتيله      
اختالفـات بـا جـنـاح رقـيـب را               
پايين ميکشند، از جانب ديگـر      
دار و دسته سروش و گنجـي در         

بـيـانـيـه اي       کشور با انتشار     خارج  
خواهان حذف واليت فـقـيـه از قـدرت           

اين تناقض دو وجـه از يـک       .   ميشوند
سياست واحد در صف اصالح طلـبـان     

سـيـاسـتـي کـه کـل           .   حکومتي اسـت   
تـمــرکــز خــود را بــر روي تــقــابــل بــا                

. تغييرات انـقـالبـي، قـرار داده اسـت             
موسوي و کروبي کـمـاکـان در تـوهـم              

بسـر  "   حکومت اسـالمـي مـيـانـه رو         " 
افغانستان و عراق روي   .   ميبرندد

دست معماران اسالم اهلـي شـده،        
اين مدل حـکـومـتـي      .   مانده است 

شکست خورد و بسـاطـش جـمـع           
صرفنظـر از    "   متوهمين" اين .   شد

تمايالت سياسي خود، بازيـگـران       
تــاريــخــي هســتــنــد کــه ســرنــگــونــي           
جمهوري اسالمي در ان رقـم خـواهـد           

 .*خورد

 بهروز مهر آبادي
": يارانه ها"طرح 

 دست و پازدن آخر 
رفتن سراغ طرح هدفمند کردن يـارانـه       
ها را شايد بتوان آخرين تقال و دسـت            
و پازدن هاي رژيم براي بقا به حسـاب        

اين پروژه در اساس طرح تازه اي . آورد
براي گسترش غارت و چپاول سرمايه       

اينكه حكـومـت   .   داران اسالمي است  
چرا در كوران يك انقالب و در حـالـي           
كه كشتي اش دچار طوفان اسـت، بـه         
صرافت طرح يارانه ها افـتـاده قـطـعـا             

بـلـكـه اهـداف       .   تنها اقتصادي نيست  
سياسي معيني را دنبال ميـكـنـد كـه         

نجات حكومت از طوفان  بطور خالصه   
اما به جرات ميتوان .   انقالب مردم است  

گفت كه اينها اگـر جـرات و فـرصـت بـه                
ـاشـنـد،           اجرا گذاشتن اين طرح را داشته ب
با نتيجه اي كـامـال بـرعـكـس مـواجـه                 

بطور مشخص مبناي ايـن    .   خواهند شد 
ـيـمـت هـا و حـذف                 پروژه آزاد گذاشتن ق

از بعضي از )   يارانه ها( سوبسيد ها   
ـان و مـواد             اقالم مصرفي بـويـژه ن

در ايـن صـورت       .   سـوخـتـي اسـت      
قيمت اين اقالم چـنـد بـرابـر مـي               

بر اساس ايـن پـروژه ظـاهـرا         .  شود
افراد و خانواده ها به شاخـه  قرار است   

ها و خوشه هاي مختلف تقسيم شده و     
يارانه ها مستقيما به افراد کـم درآمـد          

فقـط کـافـي اسـت کـه            .   پرداخت شود 
اشاره شـود کـه بـر اسـاس ايـن طـرح                  
باالترين ميزان رايانه مستقيم بـه يـک           
ـفـره کـه هـيـچ درآمـدي                 خانواده پنج ن
ـلـغ يـکـصـد وده                     نـداشـتـه بـاشـد، مـب
ـيـن شـده اسـت و يـک                هزارتومان تعي
ـفـره بـا درآمـد مـاهـيـانـه                 خانواده دو ن
ـنـجـاه هـزارتـومـان مـرفـه                دويست و پ
محسوب شده و رايانه به آن تعلق نمـي      

دريافت همين ميزان ناچـيـز هـم      .  گيرد
ـلـف          بايد پس از دور زدن مراحل مـخـت
بوروکراتيک بايد باشد که مـعـمـوال از           
ـيـن              مردم فقيري که دسـتـشـان از قـوان
پيچيده سر در نـمـي آورنـد، سـاخـتـه                 

در حالي که خط فقر از طـرف    .   نيست
ـيـسـت             موسسات دولتي هفتـصـد و ب
هزار تومان در ماه اعالم شده  و ميزان   
ـيـون           ـل واقعي خط فقر بيشتر از يک مـي
ـفـر اسـت، بـه               تومان در ماه براي هر ن
ـيـن         راحتي مي توان اهداف واقعي چـن

هـدف اصـلـي ايـن         .   طرحي را دريافت 
طرح بيرون آوردن آخرين باقيمانده هاي      
دسترنج کارگران و مردم حقوق بگـيـري    
است که حتي اگر شغلي داشته باشـنـد      
و  اگر حقوقشان به موقع پرداخت شود    
ـيـمـت        ، مجبورند نان را به شش برابر ق
ـنـج بـرابـر                 فعلي بخرند و پول بـرق را پ

اين طرح در اسـاس يـک راه           .  بپردازند
چـاره اظــطــراري بــراي خــزانـه خــالــي            

در حالـي كـه     .   جمهوري اسالمي است  
در آمدهاي هنگفت حاصل از فـروش        
نفت و ساير منابع و توليدات صنعتـي     
به حساب هاي بانکـي آيـت الـه هـاي            
ميليارد در بـانـک هـاي خـارج کشـور              
ســرازيــر مــي شـــود و يـــا خـــرج                   
ـم         دستگاههاي مسلح و رنگارنـگ رژي
و اوباش رژيم براي سرکوب اعتراضات 
مردم مي شود، پولـي بـراي پـرداخـت            
سوبسيد نان و سـايـر اقـالم مصـرفـي              

پــخــش شــايــعــه    .   مــردم نــمــي مــانــد     
ـتـي               ورشکستگي دو بـانـک مـهـم دول
ـتـه           يعني بانکهاي ملي و ملت در هـف
گذشته موجب هجوم مردم براي بيـرون    
کشيدن نقدينگي ناچيزشان از حسابهـا    

ـتـظـامـي     .  شد و در مواردي نيروهاي ان
به طرف مردمي که پول خـود را مـي          

عـدم بـاز     .   خواستند، تيراندازي کردنـد   
پرداخت وام هاي ميلياردي بانک ها بـه    

و آيت الـه هـا و اعـوان و            "  آقازاده ها" 
انصارشان، عامل اصلي ورشكستگي    
اين دو بانک قديمي و معتبر ايران شده        

با وجود اين بي پولـي و بـحـران        .   است
مالي، پرداخت يارانه از طرف يک رژيم   
ـم و يـا            ـي ورشکسته چه بصورت مستق
غير مستقيم حتي اگر بخواهند مطلقا    

هدفمند کردن "پروژه . غير ممكن است
ـم چـه       "   يارانه ها  نشان مي دهد که رژي

 خوابي بـراي مـردم زحـمـتـکـش ديـده              
بـه فـقـر و فـالکـت کشـيـدن                .   است

بعيد به نظر مي رسـد    .   بيشتر مردم 
که حکومت اسالمي فرصتي بـراي        
به اجرا درآوردن ايـن طـرح داشـتـه              

اما به اجرا گذاشتن اين پروژه . باشد
مـردم را در پـائــيــن کشـيــدن ايــن               

م تر و مـتـحـد      حکومت قطعا مصم  
 .*تر خواهد كرد

 بازتاب هفته

 

 !              سرنگون باد جمهوری اسالمي
 !     زنده باد جمهوري سوسياليستي

 !  زنده باد حکومت انسانی
 !   بر قرار باد جمهوری سوسياليستی

 



 6 ١۳۸۸ بهمن ١۶ انترناسيونال 

آزاديخواه و برابري طلب عليه تبعيض 
جنسيتي در ايـران اسـت و در هـمـان               
سرسخن خود اعالم ميدارد که شـرط       
رهــايــي جــامــعــه و زن از ايــن هــمــه               
بيحقوقي و ستم، سرنگوني اين رژيـم         

در اين مانيفسـت خـواسـتـهـاي        .  است
جنبش آزادي زن به روشن ترين شـکـل     
بيان شده است و هدف خود را متـحـد      
کردن اين جنبش حول اين خواستـهـاي    
انساني، آزاديخواهـانـه و فـوري قـرار            

از نظر من  اين مانيفـسـت   . داده است 
كيفرخواست جامعه عليـه رژيـم ضـد          
زن جمهوري اسالمي بخاطر سي سـال    
جناياتش علـيـه بشـريـت و تـحـمـيـل                
شنيع تـريـن بـيـحـقـوقـي و اهـانـت و                   
توهين و آپارتايد جنسي عـلـيـه زنـان            

ايــن مــانــيــفــســت در دل يــک            .   اســت
انقالب نوشته شده است و خواستهـاي   
آن، خواستهاي فوري مردم و در واقـع       

 .  فرمانهاي فوري انقالب مردم است
 مانيفست آزادي زن  را مـا بـه               
مناسبت هشت مـارس روز جـهـانـي            
مبارزه با تبعيض عليـه زن مـنـتـشـر             
کرده ايم، چون هشت مارس بـهـتـريـن         
مناسبت براي چنين کـيـفـرخـواسـتـي           
عليه اين رژيـم آپـارتـايـد جـنـسـي در                

ما اعالم کرده ايم .   سطح جهاني است  
کـــه هشـــت مـــارس امســـال، روز                
همبستگي بـا جـنـبـش آزاديـخـواهـي             
مردم ايران است و در اين مانـيـفـسـت         
همه  سازمانهاي مدافع حـقـوق زن و          
سکوالر و آزاديخواه در سطح جهان را   
به حـمـايـت و ابـراز هـمـبـسـتـگـي بـا                     
مبارزات حق طلبانه مردم و  جنـبـش      
زنان در ايران و گراميـداشـت يـاد نـدا              
آقا سلطان بعنوان سمبل انقالب مردم   

 . عليه جمهوري اسالمي فراخوانده ايم
مــا در ايــن مــانــيــفــســت بــر ده              
خواست فـوري جـنـبـش آزادي زن از               
جمله محاکمه رهبـران و مسـئـولـيـن            
جمهوري اسالمي بـه جـرم سـي سـال              
جنايت و سرکوب و ابعاد جنايتکارانه 
ستمکشي زن تـحـت حـاکـمـيـت ايـن                
رژيــم، لــغــو هــمــه قــوانــيــن ضــد زن               
اسالمي و کليه قوانين تبعيض آمـيـز       
نسبت به زنان و تضمين برابري کامل       
زن و مــرد در هــمــه عــرصــه هــاي                   
اقــتــصــادي، ســيــاســي، فــرهــنــگــي،         
اجتماعي ،   جدايي کـامـل  ديـن از                
دولت،  آمـوزش و پـرورش و کـلـيـه                  

قوانين،  لغو جدا سازي جنـسـيـتـي و           
آپارتايد جنسي،  لغو صيغه و تـعـدد          
زوجات، حق بيقـيـد و شـرط جـدائـي              

براي زن و مرد، لـغـو کـلـيـه        )   طالق(   
قوانيني که حقوق مدني زنـان را زيـر            
پا گذاشته است، لغو حجاب اجـبـاري         
زنان و ممنوعيت حـجـاب کـودکـان،           
لغو کليه احکام و قوانين وحشيانـه و          
ضــد انســانــي ســنــگــســار، اعــدام،              
قصاص و ساير مجازاتهاي اسالمـي،    
آزادي بي قيد و شرط بيان و اعتـراض     
و آزادي تشکل و اعتصاب و تحزب و 
اجتمـاعـات،  آزادي فـوري وبـيـقـيـد                
وشــرط هــمــه زنــدانــيــان ســيــاســي و             
عقيدتي و باالخره آزادي مذهب و بـي   
مذهبي و آزادي نقـد مـذهـب تـاکـيـد            

مشروح اين خواستـهـا را     . گذاشته ايم 
ميتوانيد در خود مانيفست آزادي زن   

هــمــانــطــور کــه مشــاهــده       .   بــبــيــنــيــد 
ميکنيد، اينها خواسـتـهـاي فـوري و            
حياتي يک جـامـعـه سـالـم و انسـانـي                

 . است و بايد فورا تحقق يابد
بويـژه ايـنـکـه يـک بـخـش قـطـور                   
پرونده جنايات جـمـهـوري اسـالمـي،            
داستان زندگي زن تحت حاکميت ايـن     

تـحـت   .   رژيم آپارتـايـد جـنـسـي اسـت           
حاکميت اين رژيم سخن گفتن از ستـم    
کشي زن و از اينکه زن از اوليـه تـريـن        
حقوق اجتماعي خود مـحـروم اسـت،          
حق طالق و حضانت و دهـهـا حـق و              
حقوق ديگرش سلب شده است، هنـوز     
هــمــه ابــعــاد ايــن جــنــايــت را بــيــان                

بلکه جمهوري اسالمي براي .   نميکند
عقب راندن هر چه بيشتـر جـامـعـه از            
خـواسـتــهـايـش و بــراي حـاکــم کــردن               
قوانين اسالمي اش، بـا بـلـنـد کـردن              
پرچم حجاب آپارتايد جنسي، همـواره       
زنان را مورد تعرض و سـرکـوب قـرار         

براي تحميل حجاب بر سـر  . داده است 
زنان و جدا سازي جنسيـتـي ، اوبـاش          
حزب اهللا اش را به خيابانها ريخـتـه و      
بر روي زنان تيـغ کشـيـده انـد، اسـيـد                
ــوان                    ــعــن ــان را ب ــد، و زن ــاشــيــده ان پ

. زندان و سرکوب کرده اند"   بدحجاب" 
جمهوري اسالمي با رواج  صيغه ايـن        
فحشاي رسمي اسالمي و با قوانيـنـي     
چون تعدد زوجات و غيره زنان را زيـر        
بيشترين تحقير و اجـحـاف قـرار داده           

در حاکميت اين رژيم زن نـفـقـه        .   است
بگير مرد و تـحـت سـرپـرسـتـي مـرد                

تعريف ميشود و بنا به قوانين تعريف 
شده اسالمي اش زن مـورد کـتـک و               
اذيت و آزار و تجاوز جنـسـي و انـواع           

و وقـتـي     .     خشونت ها قرار ميگـيـرد     
هم يک زن بخواهد از جهنـمـي کـه در              
خانواده برايش بـوجـود آمـده خـود را             
رها کند، هفت خـوان رسـتـم را بـايـد               
بگذرد، و با انواع و اقسام تـوهـيـن و           
تحقير رودرو شـود، تـا بـاالخـره حـق               

در حکومت جمهـوري  . خود را بگيرد 
اسالمـي مـوقـعـيـت زن يـک بـردگـي                 
جنسي مطلق است و مـيـتـوان زن را             
تحت عنوان مهريه و شيربهـا وديـگـر       
قوانين ارتجاعي اسـالمـي، خـريـد و            

در اين حـکـومـت دخـتـر          .  فروش کرد 
بچه نيز به جرم دختر بـودن، از هـمـان          
کودکي حجاب بر سرش ميکشـنـد و         
مورد بـيـشـتـريـن کـودک آزاري قـرار                

دخـتـربـچـه هـاي بسـيـاري            .   ميگيـرد 
هستند که در سنين کودکي به ازدواج 
و عقد و نـکـاح مـردي کـه پـدرش و                  
اقوامش تصميم گرفته اند در ميايد و 

از .  زندگي و کودکي اش تباه ميشود
همين رو يک موضوع دايمي اعتراض 
مردم در اين حکومت مقابله بـا ايـن            
قوانين ارتجاعي و آپارتايد جنسي آن     

به عبارتي روشنـتـر مـردم      .  بوده است 
ايران تسلـيـم ايـن عـقـب مـانـدگـي و                  
قـوانــيــن عــقــب مــانــده و کــپــک زده              
جمهوري اسالمي نشده انـد و امـروز           
ــا                    ــي ب ــي انســان ــالب ــق ــد ان مــا شــاه

. خواستهايي انساني در ايران هستـيـم      
انقالبي که ندا سمبل آنسـت و جـهـان            

از .   اين انقالب را چنين مـي شـنـاسـد        
همين رو  حکم اول ايـن مـانـيـفـسـت                
آزادي زن مـحـاکـمـه سـران ايـن رژيـم                 

در .   بخاطر همه اين جـنـايـاتـش اسـت        
کل اينـهـا هـمـه خـالـصـه و چـکـيـده                    
مضمون و خـواسـتـهـاي مـانـيـفـسـت               

 . آزادي زن است
 

ربط اين مانيفـسـت بـه      :   انترناسيونال 
اوضاع انقالب امروز چـيـسـت و چـه             
فعاليتهايي را در داخل ايران ميـتـوان         

 حول آن شکل داد؟
مـن در سـوال اول بـه            :   شهال دانشفـر  

. گونه اي به اين سوال شما پاسخ دادم      
ــه اشــاره کــردم ايــن                    ــانــطــور ک ــم ه
مانيفست در دل يک انقالب است کـه        
نوشته شده و نميتواند به مسايلي کـه     
اين انقالب در مقابـل مـا مـيـگـذارد            

اين مـانـيـفـسـت بـه يـک              . پاسخ ندهد 

جنبه مهم اعتراضـات مـردم در ايـن            
جامعه، مساله ستم کشي زن جـواب         

ــم           .   مــيــدهــد  چــيــزي کــه هــويــت رژي
اسالمي است و از هـمـيـن رو زنـان و               
نيز جنبش آزادي زن وزن و جـايـگـاه               
ــيــه                ــقــالب مــردم عــل مــهــمــي در ان

مـا هـمـواره      .   جمهوري اسالمـي دارد    
گفته ايـم يـک مسـالـه مـهـم در ايـن                     
انقالب مساله تعين دادن به آن و بيان       

مـا بـا     .   روشن و شفاف خواستهـاسـت    
نوشتن اين مانيفست تالش کرده ايـم         

مـانـيـفـسـت      .   به اين نياز پاسخ دهـيـم      
آزادي زن، از آنجا که به جنبشي قـوي      
و قدرتمند عليه تـبـعـيـض عـلـيـه زن               
تکيـه دارد، مـيـتـوانـد و تـالش مـا                  
اينست که مـحـور تـحـرکـي گسـتـرده             
براي متحد شدن صفوف اين مـبـارزه          

از همين رو در گـام اول مـا از           .   باشد
همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه و بـرابـري               
طلب ، از همه کسـانـيـکـه بـراي رفـع                
تبعيض عليه زن مبارزه ميکنند و از    
همه مردم بعنـوان يـک عـرصـه مـهـم               
مـبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي          
خواسته ايـم کـه از ايـن مـانـيـفـسـت                   

همچنـيـن مـا از هـمـه            .  حمايت کنند 
کسانيکه اين مـانـيـفـسـت را صـداي              
اعتراض خود و خواستهاي طرح شـده      
در آن را خــواســتــهــاي کــل جــامــعــه             
ميدانند، ميخواهيم که آنـرا وسـيـعـا           

ديگـران  . تکثير و همه جا پخش کنند 
را تشويق به امضـا و حـمـايـت از آن                

مـيـشـود ايـن مـانـيـفـسـت و                .  بکنند
خواستهايي کـه در آن طـرح شـده را                 
بصورت تراکت در تظـاهـرات هـا، از            

 بهمن و در هشـت    ٢٢جمله در همين   
مارس و در مناسبت هاي مختلف و      

مـيـتـوان بـا       .   در همه جا پـخـش کـرد        
تظاهرات بي حجاب و بـرگـزاري يـک            
هشت مـارس بـيـحـجـاب ، يـک گـام                 
عملي در تـحـمـيـل خـواسـتـهـاي ايـن                 
مانيفست برداشت  و يک ضربه کـاري   

هـمـانـطـور کـه        .     بر کمر اين رژيـم زد       
ــه                ــيــفــســت ب اشــاره کــردم، ايــن مــان
مناسبت هشـت مـارس داده شـده و              
ميتوان با آن و با خواستهايـي کـه در             
آن طرح شده به استقبال هشت مـارس        
رفت و با نصب عـکـس نـدا بـعـنـوان                 
سمبل انقالب و سمبـل آزاديـخـواهـي           
در همه جا و با شـعـار مـرگ بـر ايـن                   
رژيم ضد زن، هشت مارس را گرامـي      

 . داشت
بنابراين اين مانيفسـت در عـيـن          

حال ميتواند يک پالتفرم عملـي بـراي         
ميتوانيـم  .  پيشبرد مبارزات ما باشد 

با انواع و اقسام ابتکارات آنرا بدسـت        
بگيريم، حولش مبارزه سازمان دهيـم    

مـيـتـوان گـرد ايـن          .   و مـتـحـد شـويـم        
مانيفست  جمع ها و تشکلهاي خـود      
را در دفاع از حقوق زن شـکـل داد و              
مبارزه براي اين خواستـهـا را مـحـور            

بنابرايـن  .   کار و فعاليت خود قرار داد   
در پاسخ بـه سـوال شـمـا مـيـخـواهـم                  
بگـويـم کـه فـعـالـيـت هـاي بسـيـاري                   
ميتواند حول اين مـانـيـفـسـت شـکـل            

و باز هم فراخوان من اينـسـت    .   بگيرد
که همه  بصورت جمعي و گروهي آنرا   

 .امضا کنند
 در عــيــن حــال مــا  در ســطــح                
جهاني نيز تالش کـرده ايـم بـا جـلـب                
حمايت از ايـن مـانـيـفـسـت، هـر چـه                  
وسـيـعـتـر سـازمـانـهـاي آزاديـخـواه و                 
سـکـوالر و مـدافـع حـقـوق زن را بــه                   
حمايت و همبستگي با جنبش آزادي       
زن و مبارزات حق طلبانه مردم ايـران     

در اين رابطه بـد نـيـسـت       .     جلب کنيم 
بگويـم کـه تـا هـمـيـن جـا در سـطـح                      
جهاني استقبال خوبي شده از آن شـده         

 نفر مانيفست آزادي ١٠٠٠و بيش از 
هــمــچــنــيــن  .   زن را امضــا کــرده انــد         

سايتهاي متعددي مانيفسـت  آزادي        
بـراي نـمـونـه       .   زن را منتشر کـرده انـد      

ريچارد داوکينز چهره سرشنـاس بـيـن         
المللي منتقد مذهب با انـتـشـار ايـن           
مانيفست در سايـتـش عـمـال از ايـن               

در عـيـن     .   حرکت ما دفاع کرده اسـت   
حال  فراخوان ما به همبستـگـي بـيـن             
المللي  بـا انـقـالب مـردم و جـنـبـش                  
آزادي زن در ايران، دارد بطور عـمـلـي          

ــرد         ــگــي ــاســخ مــي ــطــور مــثــال       .   پ ب
سازمانهاي آنتي فاشيست در آلـمـان،      
امسال هشت مارس را در هـمـه جـاي       
آلمان ، روز همـبـسـتـگـي بـا جـنـبـش                
انقالبي مردم ايران و روز همبسـتـگـي      
با مبارزات زنان در ايران اعـالم کـرده        
و در صدد سـازمـان دادن مـتـيـنـگ،            
تظاهرات و کنسرت در سراسر آلـمـان          

همچنيـن هـمـانـطـور کـه در             .   هستند
سوميـن اطـالعـيـه روابـط عـمـومـي               
کمپين هشت مارس گزارش داده شده    
است، بنا به اخبار رسيده در دانـمـارک     
نيز چندين سازمان مدافع حقـوق زن،         
هشــــت مــــارس امســــال را روز                   
همبستگي با زنان ايـران اعـالم کـرده           

 . * اين کمپين ادامه دارد. اند

 . . . مصاحبه با شهال دانشفر                              ۱از صفحه          

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 



 7 ۳۳۴شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

*** 
شيرين عـبـادي در يـک پـيـام بـه                 

؟ ظـاهـرا      ! مردم و مقامات حکومتي  
بـا هـدف جــلـوگــيـري از خشـونــت و                 
خونريزي، به نحو زننده اي، به دفاع از 
حکومـت در حـال ريـزش اسـالمـي،               
دستگاه سرکوب اين حکومت، سـپـاه       
پاسداران و بسيج پرداخته و چشـمـش        

. را بر واقعيات در ايـران بسـتـه اسـت           
ايشان تاريخ شروع خشونـت در ايـران          
را به اين چنـد مـاه گـذشـتـه مـحـدود                

 : کرده و ميگويد
ايــرانــيــان کــه هــمــواره خــواهــان         " 

برقراري صلح در سراسـر جـهـان بـوده            
اند، اکنون ناباورانه خشونت و آتش را  
در خانه خويش و در بـيـن بـرادران و                

 "خواهرانشان مي بينند
جــنــگ و گــريــز      !   خــانــم عــبــادي   

خــيــابــانــي بــا مــزدوران جــنــايــتــکــار          
حکومت اسالمي، جنگ تازه شـروع        

" برادران و خـوهـران ايـرانـي      "   شده بين  
در ايران سي و يـکـسـال اسـت       .   نيست

که يک حکومت ديکتاتور بـا حضـور        
" و مــزدوران     "     ايــرانــي" آخــونــدهــاي    

آنها، خون مردم را در شـيـشـه      "   ايراني
مـيـکـشـنـد و سـنـگـسـار              . کرده است 

ميکنند و چشم در مي آورند و فقر و     
فالکت و بي حقوقي و خفقان را بر اين 

خشـونـت از     .   مردم تحميل ميکـنـنـد     
زمــانــي شــروع شــد کــه جــمــهــوري               

چـنـد   .   اسالمي ايران به قـدرت رسـيـد       
هـفـتـه بــعـد از بـه قـدرت رسـيـدنــش                   
کارگران بيکار اصفهان را مورد حمله    

چنـد  .   قرار داد و يکي از آنها را کشت 
ماه بعد به دانشگـاهـهـا حـملـه کـرد،               
دانشــجــويــان را بــا چــاقــو و قــمــه و                
کالشينکف به خون کشيـد، کـارگـران        
را به گـلـوـلـه بسـت، بـه کـردسـتـان و                    
ترکمن صحرا لشکر کشيد و به خـانـه      
هاي ما مـخـالـفـيـن حـکـومـت، مـا                 
منتـقـديـن از روز اول ايـن دسـتـگـاه                   
جنايت و آدمـکـشـي،  نـيـمـه شـبـهـا                  
ريختند و تعداد زيادي دخـتـر و پسـر           
جوان را از رخـتـخـوابـهـايشـان بـيـرون               
کشيده  و بـعـد از تـجـاوز بـه جـوخـه                    

فعالين سياسي زنداني . اعدام سپردند 
دوران شاه را دوباره دستگير کردنـد و       

ايـن درسـت اسـت کـه           . . . .   و.   کشتند
جمهـوري  " شما و طرفداران سينه چاک  

اســالمــي و خــمــيــنــي و حــکــومــت             
نيش اين حکومت را اخـيـرا   "   اسالمي

تجربه کرده ايد، همچنانکه حزب توده 
و اکثريت بعد از خـوشـرقصـيـهـايشـان         
براي خميـنـي قـربـانـي ايـن دسـتـگـاه                 
شدند، اما لطفا از جـانـب مـا حـرف               

ما ميليونها نفـر مـردم ايـران،        !   نزنيد
ما کارگران، ما زنان، ما دانشجويان، 
ما المذهبـان و مـا مـردم ايـران کـه                 
قرباني اين دستگاه فساد و چـپـاول و           

از سـي و      .   خونريزي اسـالمـي شـديـم        
 ! يکسال پيش

 براي اين ميليونها نفر، خشونـت       
از لحظه به قدرت رسـيـدن جـمـهـوري             
اسالمي و سپس  اعالم قانون اساسي     

خشـونـت   .   مورد لطف شما آغـاز شـد       
حـکـومـتـي     .   ذاتي اين حکومت است   

مذهبي که در قوانين اش، ضديت بـا     
انسان، ضديت با بي دين، ضديـت بـا           
زن، ضديت با همجنسگرا، ضديت بـا    
کارگر و دانشـجـو حـک شـده، و جـز                  
اليتجزاي آن است؛ حکومـتـي کـه در           
قانون اساسي اش، اعدام و سنـگـسـار       
و چشم در آوردن و دسـت بـريـدن حـک          
شده و اينها را روزانه اجـرا مـيـکـنـد،           

. نمونه بارز و تجـسـم خشـونـت اسـت             
شما به اين حکومت و ايـن دسـتـگـاه             

" مـحـتـرم   "   جنايت و آدمکشي، لقب      
داده و از آنـــهـــا گـــدايـــي انصـــاف                 
ميکنيد؟ اين دستگاه چپاول و فسـاد     
و خونريزي سي و يـکـسـال اسـت کـه                
خون مردم ايران را ميمکـد و درسـت            
در روزهايي که اين مردم متحدانه بـه     
خيابان آمده و سوت پايان عمر اينـهـا         
را به صدا در آورده اند، شما بـا مـدال           

وسط معرکه پريـده و    "   حقوق بشرتان" 
قصد نجات اينـهـا را داريـد؟ نـجـات              
حکومت اسالمي ومشروعيـت دادن       
به اين حکومت در اوج جنگ و نـبـرد       
روزانه مردم با اين دستگاه براي خـرد        
کردن آن و پايان دادن به کـابـوسـي بـه             
اسم حکومت اسالمي،  عين دفاع از       

 . خشونت است
در بخش ديگري از پيام  خانم                 

 :  عبادي ميخوانيم         
چه روزهاي سختي را پشـت سـر        " 

زماني صدام جنگ عـلـيـه    .   گذاشتيم  
ايران را آغاز کرد و صدها هزار ايراني     
را به خاک و خون کشيد و ميليون هـا        

 ..."مادر ايراني را به سوگ نشاند، و
عبادي که حقوق بشرش اتفاقا به     
نحو زننده اي ناسيوناليستي و ظاهـرا     

است، بـه آنسـوي       " ايرانيان"فقط براي  
انگار در جـنـگ       .   صحنه کاري ندارد  

ايران و عراق مادران عـراقـي داغـدار            
همين نکته نشـان مـيـدهـد       .   نشده اند 

که نـاسـيـونـالـيـسـم خـانـم عـبـادي و                    
همفکرانش تا چـه حـد ضـد انسـانـي               

 . است و نه حقوق بشري
هزاران جوان با تهديد و تطميـع و       
اجبار ديکتـاتـور بـيـرحـمـي هـمـچـون               
صدام حسين، در عراق و در اينجا نيز 

با مغزشويي و تهديدات  سـران رژيـم           
اسالمي روانه ميدانهاي جنگ شده و     

دو .   جـــانشـــان را از دســـت دادنـــد              
حکومت فاشيست براي منافع پـلـيـد         
خودشان به جنگي خانمانسـوز دسـت        
زدند که نتيجه آن مرگ ميليونها نفـر        

جـنـگ ايـران و عـراق           .   از دوسو بـود    
جنگي ارتجاعي بود که صدام حسين    
و خــمــيــنــي و اعــوان و انصــارش و                
جانيان حاکم بر ايران،  بـراي مـنـافـع              
خودشان به آن دامن زدند و ويـرانـي و         
مرگ را براي ميليونها نفـر ايـرانـي و            

خـمـيـنـي و       .   عراقي به ارمغان آودنـد     
همه سران ريـز و درشـت رژيـم بـارهـا                
تکرار کرده اند که جنگ نعمت الـهـي         

بـا ايـن جـنـگ         .   براي آنها بـوده اسـت      
توانستند، هـر صـداي اعـتـراضـي را             
خفه کنند و حکومت ننگينشان را در 

بـراي فـرسـتـادن       .   ايران تثبيت نمايـنـد   
جـوانــان بــه صـحــنــه جــنـگ، کــلــيــد              
پالستيکي بر گردن کودکان انداخته و   
آنها را روانه ميدان مين کردند و همـه   
اينها براي ماندن خودشان و چـاپـيـدن        
مردم و فربه کـردن آقـا زاده هـايشـان               

 . بود
 تاريـخ سـي و يـکـسـال گـذشـتـه                 
حکومت اسالمي را تحريف کـردن و        
بــراي ســران آن آبــرو خــريــدن ظــاهــرا              
دروجود عبادي و کل جـنـبـش مـلـي             
اسالمي ژنتيک شده و دربند بند پيـام        

تصـويـري   "   حـقـوق بشـري     " اين خـانـم       
کامال وارونه از همـه چـيـز ارائـه داده             

 .ميشود
عبادي با کرشمه تمام در رابطه با 
کشتارهاي اخير رژيم اسالمي تاکـيـد       

 : ميکند که
اين امر اگـر نـگـويـيـم نـاشـي از              " 

خشونت طلبي و مردم سـتـيـزي عـده            
قليلي از حاکمان قطعا از بي تدبيري،       
بي کفايتي و بـي لـيـاقـتـي بـرخـي از                  
ايشان است که تـرديـد هـاي جـدي در            
افکار عمومي ايجاد کرده اسـت ودر         
آينده نه چندان دور تاريـخ ايـن تـرديـد           

 ."ها را روشن خواهد ساخت
تـــرديـــدهـــاي جـــدي در مـــورد            
حکومت اسالمي بـعـد از سـي سـال              
کشتار بيرحمانه تازه امروز براي خانم     
عبادي آغاز شده است؟ ترديد يـعـنـي        
چــه؟ امــروز عــالــم و آدم در مــورد                
جنايتکار بودن و فاشيست بـودن ايـن       

حتـي رسـانـه      .  حکومت حرف ميزنند 
هاي بين المللي کـه نـان بـه نـرخ روز                
خور بوده و منافع دولتهاي غـربـي را           
پاس ميدارند، مجـبـور شـده انـد، از              
جنايت و آدمکشي اينها حرف بزنـنـد       

فـعـال حـقـوق       . "   و محکومشان کنند 
ــي اســالمــي                ــبــش مــل " بشــري جــن

نميخواهد به اينها اسم واقعي اشان را    
جنايتکـاران قـرن کـه پـرونـده            .   بگويد

سازي ميکنند و دروغ مـي بـافـنـد و          
تجاوز ميکنند و به دختر و پسر رحـم    
نميکنند، ميکشنـد و مـي چـاپـنـد،             
تازه خانم صاحب جايزه صلح نوبـل را     
به صرافت اين انـداخـتـه اسـت کـه بـه                
اينها آوانس سياسي بدهـد و بـگـويـد            
ترديد جدي در افـکـارش ايـجـاد شـده           

 ؟.!است
تـرديـد   " با سنگسار مـريـم ايـوبـي        

ايــجــاد نشــد، بـا اعــدام دالرا           "   جـدي 
دارابــي جــوان، بــا اعــدام احســـان                  
فتاحيان، و با تجاوز به صدهـا دخـتـر        
جوان در سالهاي شصت و قتل عـام و     

" تـرديـدي  "   نسل کشي اين رژيم جاني     
ايـجـاد   "   حقوق بشـري " در دل اين خانم  

آيا اينها بشـر نـبـودنـد و         .   نشده است 
فقط دوستان دوم خردادي و مدافعيـن   
قانون اساسي جمهوري اسالمـي بشـر       
هستند کـه در مـورد آنـهـا زبـان بـاز                  
ميکنيد و در مورد بقيه مهر سکوت 

 برلب داريد؟ 
عبادي در پيامش چـپ و راسـت        
از عدم ضرورت استفاده از خشونت از 

 !سوي مردم حرف ميزند وميفرمايد
بايد ممارست ! جوانان آگاه وطنم"

و مقاومت کـرد و حـتـي در مـقـابـل                
توپ و تانگ و گلوله ، سنگ هـم در       

راه رسيدن به عـدالـت و     . دست نگرفت 
آزادي و دموکراسي و حقـوق بشـر راه        

 ."گل گون مي طلبد نه راه پرخون
سوال اين است آيا جواناني که در       
مقابل گلوله و گاز اشک آور و پـرتـاب      
شدن از باالي پل و غيره، سنگ پراني  
ميکنند و يا بـاريـگـاد مـي بـنـدنـد،                
دسـت بـه خشـونـت مـيـزنـنـد؟ خـانـم                   
عبادي با اين پيام، ميخواهيد مـردم         
را از مقاومت و دفاع از خود محـروم        
کنيد؟ يا ميخواهيد حـملـه مـردم بـه             
مراکز حکومت اسالمي را مـتـرادف       
با خشونت قلمداد کنـيـد؟ آيـا جـرات            
ميکنيد و بر اين عقيده هسـتـيـد کـه            
همين را به جـوانـان فـلـسـطـيـنـي هـم                  
بگوييد که در مقابل ارتش مـتـجـاوز       

 اسرائيل سنگ پراني ميکنند؟ 
اين اولين بار نيست که مردم يـک      
کشور عليه ديکتاتورها به شـورش و         

در مـقـابـل      .   انقالب دسـت مـيـزنـنـد         
حکومتهاي تا دنـدان مسـلـح، روزي           

قيام مـرحلـه   .   بايد دست به اسلحه برد 
اي از انقالب است که در آن مـردم بـه          
مراکز حکومت، به زندانها و پادگانها 
حمله ميکنند و دستگاه حکومتي را   

لطفا بـيـن ايـن      .   عمال ساقط ميکنند  
مردم، بين اين جواناني که جانشان بـه   
لب رسـيـده و حـکـومـت فـاشـيـسـت                  

اسالمي را به تنـگ آورده انـد حـائـل              
خشونت از سوي پسرعموهاي . نشويد

شما است که مردم ايران را بـه مـدت           
سي سال تمام در زير تحقير و توهـيـن         
و شمشير اسالم و شليک گلولـه، نـگـه       
داشــتــه و بــه جــوانــان و مــردم ايــن                 

از روز اول     .   مملکت رحم نمـيـکـنـنـد       
چنين بوده و ما قربانيان هـمـيـشـگـي            
اين خشونت، حـق داريـم روزي بـراي              
تعيين تکليف نهايي با ايـنـهـا کـه بـا           
زبان خوش پايين نمي آيـنـد و تـاج و             

ايـن  .   تخت را رها نميکنند،بپا خيزيم    
نــه خشــونــت بــلــکــه پــايــان دادن بــه              

 . خشونت جنبش شما است
پاسخ جـوانـان بـه شـمـا ايـنـسـت                 

. خيلي ممنون از اين پيام درامـاتـيـک       
تا همين جا هم به اندازه کافـي مـا را             

براي ايـنـکـه    .   کشته و زنداني کرده اند 
بيش از اينها جنايت نکنند، ما بـايـد       

متمدنانه تـريـن     .   متحدانه عمل کنيم  
راه پايان دادن بـه خـونـريـزي جـنـبـش                
اسالم سياسي و حـکـومـت اسـالمـي            
ايــران، انــقــالب مــتــحــدانــه و قــيــام              

هـيــچ  .   سـراسـري عـلـيـه ايــنـهـا اسـت              
ديکتاتوري با زبـان خـوش از قـدرت             
کنار نرفته و هميشه مبارزه مـردم را          
به خون کشيده و راه پرخون را به مردم   

مردم راهي . معترض تحميل کرده اند
به جز مبارزات متحدانه و همبسته و     
در نهايت قيام عـلـيـه ايـن حـکـومـت              

لــطــفــا بــه نــفــع      .   ديــکــتــاتــور نــدارنــد   
اگر مردم را .   جنايتکاران عمل نکنيد 

کمک نمي کنيد کنار بنشيـنـيـد و بـه             
اعــتــراضــات بــحــق مــا و حــرکــات              
اعتراضي ما مـهـر خشـونـت طـلـبـي              

 .نزنيد
بخشي از پيام خانم عبادي رو بـه     

ما مدافعـان حـقـوق      !: "پاسداران است 
بشر از شما برادران سپاهي و بسيجـي    
مردمـي مـيـخـواهـيـم کـه بـرادران و                 
خــواهــران خــود را کــه ســوگــنــد بــه                
پاسداري آنها خورده ايد، بـي گـنـاه و            
بي دفاع به خاک نيفکـنـيـد و مـادران          
خود را رخت ماتم نپوشانيد و بـر سـر       

 ."مزار شهدايي ديگر ننشانيد
خــجــالــت "   حــقــوق بشــري  " خـانــم    

نميکشيد يک دستگاه مخوف جنايت 
را که اکنون بـه يـمـن اسـالمـي بـودن                
حکومت، در عين حال يـک دسـتـگـاه         
پول درآوردن و چپاول ميليونها دالر و  
صـاحــب ســرمــايــه عــظــيــمــي اســت،          

. پاسدار حقوق مردم خطاب ميکنيـد      
خجالت نميکشيد، دستگاهي را کـه         
از روز اول، لرزه بر تن مردم انداخته و       
جنايتکاري و سبعيت آن زبانزد خاص  
و عام است، دستگاه مردمي خـطـاب     

 . . .   خانم شيرين  عبادي                                 ۱از صفحه          

 ١۰صفحه         
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تفاوت چيست؟ آيا يک جامعه مـدنـي     
نمي تواند يک جامعه انساني باشـد و        
خواسته ها و اميال انسـانـي مـردم را          

 تأمين نمايد؟ 
حـمـيـد تـقـوايـي، بـه             :   کيوان جاويد 

اگر مـمـکـن      .   برنامه ما خوش آمديد   
است مي خواهم سئوال کـنـم کـه چـرا           
شما در تـزهـاي خـودتـان در مـطـلـب                
اخيري که در نشـريـه انـتـرنـاسـيـونـال                
نوشتـه ايـد، بـيـن جـامـعـه مـدنـي و                    
جامعه انساني تفاوت قائل شده ايـد؟     

 آيا واقعا چنين تمايزي وجود دارد؟ 
بله ايـن تـمـايـز وجـود          :   حميد تقوايي 

جامعه مدني جـامـعـه انسـانـي        .   دارد
نيست و من اين را تـوضـيـح خـواهـم              
داد اما قبل از آن بايد بـبـيـنـيـم خـود            
جامعه مدني چيست و چگونه بوجود 

مدنيت و جامـعـه مـدنـي       .   آمده است 
پرچمي بود که بورژوازي انـقـالبـي در         
قرن هجدهم در برابر جامعه فئـودالـي         

در مقابل جـامـعـه    .   در اروپا بلند کرد  
فئودالي که کامال بر اشرافيت، خـون،   
نجبا و مذهب متکي بود و مـردم را       
رعيت  بحساب مي آورد و اساسا آدم   
حساب نمي کرد، بـورژوازي انـقـالبـي         
ــن                          ــرد ايـ ــالم کـ در آن زمـــان  اعـ
ضدانسـانـي اسـت و آرمـان جـامـعـه                
مدني، جامعه شـهـرونـدان مـتـسـاوي           

جــامــعــه .   الـحــقــوق، را مـطــرح کــرد         
ــر                 مــدنــي، جــامــعــه اي مــبــتــنــي ب
شهروندان از نطر حقوقي برابر بود کـه      
منشأ قدرت را مردم معرفي ميکـرد         

اعــالم .   و نــه مــذهــب يــا اشــرافــيــت           
ميکرد تفاوتي مـيـان مـردم از نـظـر               
خانواده، خون، نژاد و مـذهـب وجـود           
ندارد، کليسا بايد از دولت جدا بـاشـد      
و اين نوع خواستها و آرمانـهـائـي کـه         
ـــ بـرادري در            در واقع، با شعار آزادي ـ
انقالب کبير فرانسه خـودش را نشـان        

 . مي داد
اينـهـا، مـبـانـي جـامـعـه مـدنـي                 

بنظر من، اين جامعه مدني بـه  .   است
دو معني کامال از جـامـعـه انسـانـي              

اول به اين دليل که در   . متفاوت است 
هـمـان جـامـعـه مـدنـي ايـده آلـي کـه                     
بورژوازي قرن هجده مطرح مي کـرد،     

. تمايز طبقاتي کامال حفظ شده است   
جامعه مدني اسـاسـا بـر طـبـقـات و                
تبعيض طـبـقـاتـي اسـتـوا ر اسـت و                   
نابرابري افراد از نظر عيني و واقـعـي         
ــ اقتصـادي شـان        در زندگي اجتماعي 

. پـيـش فـرض جـامــعـه مـدنـي اســت               
جامعه مدني مـدل مـطـلـوب طـبـقـه              

اســاســا بــحــث     .   ســرمــايــه دار اســت      
در  جامعه مدني  مطرح مي "  آزادي" 

شود براي اينکه دهقانان و رعايا را از   
زمين آزاد کنند و چـيـزي جـز نـيـروي            
کار برايشان باقـي نـگـذارنـد تـا آنـهـا                
بتوانند بيايند و در شـهـرهـا نـيـروي                

. کارشان را به سرمايه داران بفروشـنـد     
در واقع، کاال شدن نيروي کار، مبنا و 

جـامـعـه    .     اساس جامعه مدني اسـت     
مدني در همان شـکـل ايـده آلـش هـم               
انساني نيست به اين دليل که تبعيض 
و تفاوت طبقاتي و اقـتـصـادي و در              
نـتـيــجـه تـفــاوت واقـعــي در زنـدگــي                
هرروزه مردم را حفظ ميکند، تشديد       
مـي کـنـد، و اسـاسـا بـر مـبـنـاي آن                      

در واقع بـورژوازي،    .   استوار مي شود  
حتي در ايده آل تريـن شـکـل جـامـعـه              
مدني، تنها از نظر حـقـوقـي آزادي و           
برابري را مطرح مي کند و نه از نـظـر        

 . موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد
ــه                  ــنــســت ک ــه دوم اي ــکــت امــا ن
بورژوازي امروز حـتـي از هـمـيـن هـم              

يعني چـه از نـقـطـه         .   عدول کرده است  
نظر نقش مذهب در دولت، چه از نظر     
اتکا به قوميت، اشرافيت، خون، نژاد     
و  کال يک تـلـقـي قـرون وسـطـائـي از                  
جـامـعـه  بـعـنــوان مـجـمـوعـه اي از                    
مذاهب و قوميتها و مليتها، در تمام 
اين موارد، مي بينيد که ديگر مباني 
اوليه جامعه مدني به هـمـان مـعـنـي             
قرن هجدهمي کلمه تماما در نـظـر و          
عمل زير پا گذاشته شده و نـفـي شـده            

امروز  بورژوازي جهانـي حـتـي      .  است
در حرف و نظر هم از ايده آلهاي اولـيـه     
خودش عدول کرده و جامعه مدني در 
ــ حتي در همان محدوده      هيچ سطحي 
اي که آنرا از جوامع فئودالي متمـايـز         

انسـان و        -و پيـشـرفـتـه تـر مـيـکـرد             
 . انسانيت را نمايندگي نمي کند
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ايـن جـامـعـه چـه          .   صحبت مي کنيد  
نوع ارتباطي با جامعه سوسياليستي    
برقرار مي کند؟ اگـر بـحـث شـمـا در               
مورد جامعه انسانـي اسـت، آيـا ايـن             
جامعه در تقابـل بـا جـامـعـه مـدنـي                 
است يا مي خـواهـد آنـرا رشـد دهـد؟             
چطور مي شود بين اين چيزهايي کـه        
 مطرح مي کنيد، ارتباط برقرار کرد؟ 

بـبـيـنـيـد؛ جـامـعـه           :   حميد تقوايـي  
انساني کـه مـا از آن صـحـبـت مـي                   
کنيم، قبل از هر چيز، بايد طبقات را     
از بين ببرد تا اساسا بـتـوانـد انسـانـي          

هر جـامـعـه اي کـه طـبـقـاتـي                 .   باشد
دلـيـلـش هـم       .   باشد، انسانـي نـيـسـت       

روشن اسـت؛  جـامـعـه طـبـقـاتـي بـر                   
تبعيض و نابرابري مـبـتـنـي اسـت، و           

ــي  و                 ــيــازهــاي انســان ــد ن نــمــيــتــوان
برخورداري افـراد جـامـعـه از رفـاه و                
امکانات اجتمـاعـي  و از حـقـوق و                 

. آزاديهاي اجتماعي را تـامـيـن کـنـد            
جامعه انساني نمي تواند   طـبـقـاتـي         

جـامـعـه انسـانـي نـمـي تـوانـد                .   باشد
ــ اجـتـمـاعـي          مسئله برابري اقتصادي 
افراد را ناديده بگيرد و فقط بر برابري     
حقوقي شان بر روي کاغذ تأکيد کـنـد     

) . آنطور که جـامـعـه مـدنـي هسـت            ( 
بنابراين، اگر پرسش شما اين است که     
آيـا مـا در مــقـابــل جــامـعــه مــدنــي                
هستيم، بايد بگويم بله ما از مـوضـع       
انسانيت و دفاع از بـرابـري و حـقـوق               
واقعي انسـانـهـا در مـقـابـل جـامـعـه                 

ــي      ــي             -مــدن ــه مــعــن ــخــصــوص ب ب
هستيم و کال از جـامـعـه            -امروزيش

مدني حتي در ايده آل تـريـن شـکـلـش            
چـرا کـه نـه در          . .   بسيار فراتر ميرويم  

جامعه مدني ايده آل و نـه در شـکـل                
امروزيش برابري واقعـي افـراد، و در            
نتيجه امکان واقعي استفاده از حقوق  

. و آزاديهـايشـان، بـر آورده نـمـيـشـود              
امروز که ديگر حتي برابـري حـقـوقـي         

. افراد هم  کنـار گـذاشـتـه شـده اسـت               
ببينيد؛ يک اتفاقي که افتاده اين است   
که در تزها، تئوري ها و در عمـلـکـرد      
سياسي بورژوازي امروز در دوره نـظـم     
نــويــن جــهــانــي، جــامــعــه بصــورت             
موزائيکي از اقوام و مذاهب تعـريـف       

تمام معـنـاي دمـوکـراسـي        .   مي شود 
ايــن شـــده اســـت کـــه بـــاصـــطـــالح                
نمايندگان اقوام و اقليت هـاي مـلـي،           
قــومــي و مــذهــبــي هــم در دولــت                 

مدلي که در   .   جايگاهي داشته باشند  
مــدلـي کـه در       .   عـراق پــيـاده کـردنــد       

امروز اسـاسـا   . افغانستان پياده کردند 
وقتي از دمـوکـراسـي صـحـبـت مـي               

در .   کنند، منظـورشـان هـمـيـن اسـت           
خود غرب هم جامعه را مجموعه اي     
از مذاهب و فـرهـنـگـهـا و اقـلـيـتـهـا                   

جـنـبـش اســالم      .   مـعـرفـي مـيـکـنـنـد          
سياسي اساسا بر مبناي هـمـيـن ايـده            
پست مدرنيستي جامعه موزائيکـي،   
هـــمـــواره در حـــال بـــاج گـــيـــري و                  

ــازخــواهــي اســت         ــن نــوع     .   امــتــي اي
عملکرد، در اساس خودش، حتـي در      
مقابـل هـمـان جـامـعـه مـدنـي قـرون                  
هفدهم و هيجدهم قـرار دارد بـه ايـن              
ـــ الاقـل             ــ همانطور که گفتم ـ علت که 
ـــ يـک رأي                 در آنجا بر اساس يک فرد ـ
مسائل جامعه مطرح مي شود و نـه          
بر اساس مذاهـب و قـبـائـل و بسـتـه                 
بندي ها و هويت هاي قومي، ملي و      

 . مذهبي
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است اين مسئله را در مـقـابـل شـمـا                
بگذارند و بگويند که شمـا وضـعـيـت         
فعلي و امروزي جوامع را در نظر مي    
گيريد و مي آييد آن تزهـاي اصـلـي و           
اساسي را که انقالبيـون قـرن هـفـده و              
هيجده در مقابل فئوداليسـم و نـظـام           
ارباب و رعيتي آنزمان گـذاشـتـه انـد،        

بـبـيـنـيـد؛      .   مورد نقد قرار مي دهـيـد     
آنها گفته انـد و بـحـث کـرده انـد کـه                   

گـفـتـه انـد       .   منشـأ قـدرت مـردمـنـد         
بـحـث   .   مذهب نبايد در دولـت بـاشـد        

شان اين بود که شاهـزاده و مـلـکـه و               
شاه و غيره نبـايـد در دولـت دخـالـت                
کــنــنــد و در واقــع، بــنــوعــي بــحــث              

تـمـام   .   جمهوريت را بمـيـان آورده انـد         
اينها بحث هـايـي اسـت کـه مـا مـي                

" يـک دنـيـاي بـهـتـر          " توانيم در برنامه    
بـبـيــنـيــم و وقــتـي شـمـا از جــامـعــه                   
سوسياليستي حرف مي زنـيـد هـم از           

. حکومت مردم و شوراها مي گوييـد  
همينطور بندهاي ديگـر بـرنـامـه يـک            
ــ که پرچم مـبـارزه طـبـقـه             دنياي بهتر 
ــ         کارگر عليه وضعيت موجود اسـت ـ
مثال از اين بحث مي کند که مذهـب      

مي .   نبايد در دولت نقش داشته باشد 
خواهم بگويم ممکن اسـت کسـي بـه            
شما بگويد که شما وضعيت امروز و         
مثال دولت تاچر، بـوش و ريـگـان را              
نگاه مي کنيد و به بهانه اينهـا داريـد      
به آن ايده آلهاي انساني که انقـالبـيـون          
قرن هيجده مطرح کرده اند، حمله مي 

آيا اين بـگـونـه اي يـک جـانـبـه              .   کنيد
حمله کردن به آن چيزهايي نيسـت کـه           
حتي گفته مي شود آنزمان جامعه را      
به جلو برده و واقـعـا هـم بـرده اسـت؟               
مي تـوانـنـد جـامـعـه امـروز اروپـاي                 
غربي را مقابل شما بـگـذارنـد کـه در          
هر حال، نسبتـا آزاد اسـت، کسـي از              
گرسنگي در خـيـابـان نـمـي خـوابـد و               

آيا نمي تـوانـنـد ايـن بـحـث را                .   غيره
 مقابل شما بگذارند؟ 

مـي تـوانـنـد       .   چـرا :   حميد تقـوايـي   
بگذارند و گذاشته اند و جواب ما هـم    

من حتي در همان پاسـخ  .   روشن است 
به سئوال اول شما هم به نکاتي اشـاره          

. کردم کـه هـمـيـن را مـدنـظـر داشـت                 
ــ ايـن       ــ همانطور که گفتم  ببينيد؛ اوال 
ــل               ايــده آلــهــاي بــورژوازي در مــقــاب
فئوداليسم مرحله اي مترقي تـر بـود          
اما در مـقـابـل طـبـقـه کـارگـر فـورا                    
ـــ حـتـي         خاصيت ارتجاعي خودش را 
ـــ نشـان             از همان مقطع کمون پاريس ـ

اين اتفاق در قرن هيجده و بعد از .   داد
بايد بگويـم ايـن     .  انقالب کبير رخ داد 

ايده آلها غير از فرانسه و آنهم در يـک        
. مدت کوتاه، جاي ديگري پياده نشـد  

کما اينکه کال جمهوريت هم به همين     

سرنوشت دچار شـد و اآلن خـيـلـي از               
کشورهاي اروپايي سلطنت را  حـفـظ         

اصـل  .     کرده اند و جمهوري نيـسـتـنـد     
دولــت ســکــوالر را هــم بســيــاري از              

. کشورها  هيچوقـت قـبـول نـکـردنـد             
اصل جدايي مذهب از دولت فقط در         
انقالب کبير فرانسه مطرح شد و بعـد        
هم در جنگ استقالل در آمريکا و در    

يا بيانيه حقـوق مـردم     "  بيل آف رايتز" 
تـازه  . در آمريکا برسميت شناخته شد 

در همين موارد هم  تا حد زيادي روي 
همانطور که گفـتـم،   . کاغذ باقي ماند 

نقد ما بـه جـامـعـه مـدنـي حـتـي در                   
شکل ايده آلش، اين است که طبـقـات       
و تمايز طبقاتي را نـگـاه مـي دارد و             
نکته اينـجـاسـت کـه بـورژوازي بـراي              
حفظ اين تمايز طبقاتي ناگـزيـر اسـت        
ايده آلهاي کاغذي خودش را هم کنـار      

در هــمــان فــرانســه کــنــار           .   بــگــذارد 
در انگليس هيچگـاه پـايـش      .   گذاشت

نرفت و در جـاهـاي ديـگـر دنـيـا هـم،                
حکومت هاي بورژوايي هيچوقـت آن       
چيـزي را کـه روي کـاغـذ بـرسـمـيـت                   
شناخته بـودنـد، آن آمـال و آرزوهـاي              
. انقالب کبير فرانسه را، پياده نکردند

چرا؟ نه به اين خاطر که افراد بدجنـس    
مـن در    .   بودند يـا دوسـت نـداشـتـنـد           

حسن نيت انقالبيون کبير فرانسه هيچ 
تــرديــدي نــدارم امــا بــطــور واقــعــي              
نتوانستند و نمي تـوانسـتـنـد آن ايـده              
آلها را پيـاده کـنـنـد چـون اسـاسـا در                  
هيچکدام از جوامع بورژوايي، بـطـور        
واقعي، مـنـشـأ قـدرت مـردم نـبـوده                

چرا؟ چون يک . در هيچ مقطعي. است
طبقه اي که تازه بقـدرت رسـيـده بـود              

مي خواست منافع ) طبقه بورژوازي(
و قدرت سياسي و اقتصـادي خـودش        
را حفظ کند و براي اين کـارنـيـازمـنـد       

دوبـاره  .   بود دوباره به مذهب بازگردد    
دوبـاره  .   به نابرابري زن و مرد بازگردد    

به ايده هاي ارتجاعي روي بـيـاورد و            
مالـتـي   "اينکه امروز مي بينيم .  آورد

ها اين وضـعـيـت را بـه           " کالچراليست
ــا                  روز جــامــعــه مــدنــي آورده انــد ي
ــا              طــرفــداران نســبــيــت فــرهــنــگــي ي

هــا، بــخــاطــر    " نــئــوکــنــســرواتــيــســت  " 
. بدجنسي بوش يا بلر و تاچر نـيـسـت         

اين، ضرورت کارکرد سرمايه است که 
ناگزير است براي حفظ سلطه خودش،    
به قعر ارتجاع بغلتد و حـتـي از ايـده             
ــ که تازه آنـهـم در روي            آلهاي خودش 
کاغذ در مقطع انقالب کبيـر فـرانسـه       

ـــ عـدول کـنـد            . برسميت شناخته بود ـ
بورژوازي ناگزير است به اين ايده هاي       
ارتجاعي شبه قرون وسطائي باز گردد 
چون سلطه طبقاتي اش را ميـخـواهـد       

 . . . جامعه مدني، جامعه انساني                               ۱از صفحه          

 ۹صفحه         
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حفظ کنـد و ايـن، ضـرورت کـارکـرد               
 .  سرمايه داري است

بنابراين، اساس بحث ما در نـقـد        
جامعه مدنـي، چـه در شـکـل ولـتـر،                
روسو و ربسپيري اش و چه در شـکـل         
بــوش، ريـــگـــانـــيـــســـم و مـــالـــتـــي             
کالچراليسم، ايـن اسـت کـه جـامـعـه               
مدني براي حفظ سلطه طبقه سرمايـه     
دار ساخته شده است و به همين خاطر   
ناگزير است بـه ارتـجـاع دربـغـلـتـد و                 
ــه مــذهــب،                 ــر اســت حــتــي ب نــاگــزي
نـژادپــرســتــي و قــوم پـرســتــي ــــــ کــه               
ـــ رجـوع                 روزگاري بر عليه شـان بـود ـ

 . کند
 

اگر انتـقـادات شـمـا را         :   کيوان جاويد 
بــپــذيــريــم، پــس چــرا شــمــا و حــزب               
کمونيست کارگري ايران از مدرنيـسـم     
صحبت مـي کـنـيـد؟ مـدرنـيـسـم را                 
بورژوازي رواج داد و سـکـوالريسـم را       

اينها بحث هايي اسـت    .   هم همينطور 
که پرچمش را خود بورژوازي بلند کرد 
و شما مي گوييد حتي در آن دوره هـم     

آيا اينـطـور بـنـظـر        . ما به آن نقد داريم 
نمي رسد که شما نقد بخشي از پـرچـم       
بورژوازي را بلند کـرده ايـد در عـيـن               
حــال کــه خــودتــان داريــد بــا هــمــان                

سـکـوالريسـم و      ( شعارها و ايده آلهـا       
به جنگ جمهـوري  )   مدرنيسم و غيره  

 اسالمي يا خود بورژوازي مي رويد؟
بلـه، نـفـس هـمـيـنـکـه             :   حميد تقوايي 

شــمــا بــا ايــن ســالح هــا بــه جــنــگ                 
بورژوازي مي رويد، به اين معنـاسـت         
که بـورژوازي ديـگـر در ايـن سـنـگـر                  
نـايســتــاده اسـت وگــرنــه اگــر مــن از               
سکوالريسم صحبت مي کردم و ايران 
هم جامـعـه سـکـوالري بـود، خـوب،              
بــحــث مــن مــوضــوعــيــت چــنــدانــي          

ــ      .  نداشت کما اينکه پنجاه سال قـبـل ـ
ــ                 الاقل در عرصـه مـبـارزه سـيـاسـي ـ
سکوالريسم اساسـا در ايـران مـطـرح            
نبود به اين دليل که  حـکـومـت شـاه               
باندازه حکومت اسالمي بـه مـذهـب           

امـروز ايـن مسـئلــه        .     مـتـکـي نـبـود       
مطرح هست بـراي ايـنـکـه بـورژوازي            
دنيا، در کشورهايي مثل ايـران و در          
کشـورهـايـي مـثـل خـود آمــريـکـا و                 
انــگــلــيــس، بــه مــذهــب و نســبــيــت             

نکته اسـاسـي   .   فرهنگي درغلتيده اند 
اين است که امروز اين پرچم مبارزه با  
مـذهـب در دسـت جـنـبـش کـارگــري                

بطور واقعي و عيني شما ديگر . است
در عــرصــه سـيــاســت دمـوکــرات يــا            
ليبرالي که به مفهوم قرن هيجـدهـمـي     
اش سکوالر باشد، پيدا نمي کنيد يـا       

خيلي کم پـيـدا مـي کـنـيـد؛ اگـر هـم                   
هســت، تــحــت تــأثــيــر مــبــارزه مــا              
کمونيـسـت هـا عـلـيـه مـذهـب قـرار                  

بحث اينجاست که پرچـم  .  داشته است 
نقد واقعـي بـه مـذهـب و بـه حضـور                  
مذهب در دولت و ايفاي نـقـش آن در          

. جامعه، در دست کمونيست هـاسـت       
ليبرالهاي دنيـا امـروز اتـفـاقـا پـرچـم               
نسبيت فرهنگي را بلنـد کـرده انـد و             
کامال درها را چارطاق باز گذارده انـد   

در خـود    .   براي رشد نيروهاي مذهبـي  
غرب، در خود انگلـيـس، هـم اکـنـون            
ليبرالهاي انـگـلـيـسـي يـا بـاصـطـالح               
ليبرالهاي کالسيک يا دموکـرات هـا،       

" فـرهـنـگ ديـگـران       "طرفدار احترام به  
هستنـد کـه مشـخـصـا مـنـظـورشـان                
تســلــيــم بــه ســلــطــه اســالمــيــون در              

ايــن، .   کشــورهــاي اســالمــزده اســت        
ارتجاعي است کـه نـيـروهـاي بـورژوا              

در مـقـابـل ايـن         . نمايندگي مي کنند 
ارتـجـاع  کـمــونـيـسـتـهــا، و بـرنـامــه                  

، از ايـده  " يک دنياي بهتر" کمونيستي   
هاي پايه اي رنسانس، انقالب کبير و    
غيره، دفاع مي کنند، و بـايـد گـفـت              
هميشه دفاع مي کـرده انـد و در دل               
اين دفاع، همواره نشان مي دهند کـه       
براي اينکه بطور واقعي اين ايده آلـهـا        
پياده شوند، ابتدا بايد نظام طـبـقـاتـي        

بطور عيني، امروز اين . زير و رو شود
در .   ديگر تجربه تمام مردم دنـيـاسـت      

همان دوره و در همان شصت، هـفـتـاد        
سال پيش و در مقطع انقـالب اکـتـبـر           
هم، کمونيست ها اعالم کردند که هر       
دموکراتي ناگزير است سوسياليـسـت      

اين شعار معروف بلشويـک هـا     .   باشد
امـروز، ايـن     .   بود در انـقـالب اکـتـبـر          

حقيقت بطريق اولي و صد برابر بيشتر 
امروز .   دارد خودش را نشان مي دهد   

شما نمي توانيد کسـي را کـه واقـعـا                
طرفدار جدايي مذهب از دولت اسـت،   
در ميان احزاب ليبرال يـا دمـوکـرات          

 . پيدا کنيد
 

شما يک بـحـثـي را در          :   کيوان جاويد 
همين جـا مـطـرح کـرديـد و گـفـتـيـد                   
جامـعـه مـدنـي در مـقـابـل جـامـعـه                   
فـئـودالـي و در مـقـابــل دولـت هــاي                 
فئودالي و قـرون وسـطـي يـي شـکـل                 
گرفت و نسبـت بـه آنـهـا، انـقـالبـي و                 

اجازه بدهيد اين مسـئلـه     . مترقي بود 
مـي  .   را به جامعه ايران ربـط بـدهـيـم          

گويند يک حکومت ارتجاعـي، قـرون        
آيا .   وسطايي و مذهبي روي کار است  

نبايد با احزابي که از موضع جـامـعـه          
مدني مخالف اين حکومت هستنـد،      

ــا و حــزب                      ــا شــم ــرد؟ آي ــحــاد ک ات
کمونيست کارگري وظيفه نـداريـد بـا          
اين نيروها که در هر حال، مخـالـف و       
در مقابل اين حـکـومـت مـذهـبـي و               
قرون وسـطـايـي هسـتـنـد، حـتـي اگـر                 
سـوسـيـالـيـسـت نـبـاشـنـد و جـامـعـه                    
طبقاتي را هم بخواهند، جبهه واحدي  
را درسـت کـرده يـا از آنـهـا حـمـايـت                    
بکنيد؟ چرا حزب کمونيست کارگـري    

 همواره بر عليه اينها هم هست؟ 
براي اينکـه اسـاسـا بـر         :  حميد تقوايي 

نـود و نـه       .   عليه دولت مذهبي اسـت     
درصد اينهايي که شما مـي گـويـيـد،            
در مقطعي که خميني روي کـار آمـد        
يـا هــمـان دوره رونـق کــار خــاتــمــي،               

همه شان زير عـبـاي     .   سکوالر نبودند 
همين دگرانديشاني که .   خاتمي بودند 

همين سـکـوالرهـاي      .  شما مي گوييد 
از نـوع سـروش، گـنـجـي و آيـت اهللا                  

بحث بـر سـر ايـن          .   منتظري که داريم  
است که حتي همين حدي هم که اينها  
اآلن بخودشان مي گـويـنـد سـکـوالر،          
بخاطر اين است که حزبي مثل حـزب       
ما بود که در مقابل نه تنها جمهوري     
اسـالمـي بـلـکـه هـر نـيـرويـي کـه در                     
اپوزيسـيـون جـمـهـوري اسـالمـي هـم               
جـايـي بـراي مـذهــب بـاز مـي کــرد،                 

ما بطور عيني و واقعي خط  .   ايستاد
سکوالريسم را در آن جامعـه تـقـويـت         

اگر شما . کرديم با نقد همه اين نيروها
از روز اول مي رفتيد کنار گنـجـي يـا            
سروش مي ايستاديد اآلن جامـعـه در       
اينجا نبود و سکوالريسم هيچ جـائـي     

. در ســيــاســت اپــوزيســيــون نــداشــت         
نوع خاتمي و " پروتستانيسم اسالمي"

. دوم خرداد جـامـعـه را بـلـعـيـده بـود                
مبارزه پيگير ما عليه مذهب، چه در 
مقابل جمـهـوري اسـالمـي و چـه در                
اپوزيسيونش بـاعـث شـد کـه امـروز               
جامعه راديکاليزه شود و جايـي بـراي      
گنجي، سروش، اسالم دگـرانـديـش و          

نـامـهـايـي کـه        ( پروتستـان اسـالمـي        
) خودشان روي خودشان مي گذاشتند  

کسـانـي   هـمـيـن امـروز         .   باقي نماند 
مثل خانم شيرين عبادي يا جناب 
گنجي دارنـد مـي گـويـنـد هـمـه                
مذهب ارتجاعي نيست و مذهب      
خوب داريم و مذهـب بـد و جـاي            

حتي . مذهب خوب در دولت است
سلطنت طلب ها هم همين را مي      
گويند و من هيچ نيروي ليبرال يـا      
ــ هيچ نيرويي غـيـر از           دموکراتي 
حزب کمونيست کارگري ايران يـا       
ـــ نـمـي                 برخي از نـيـروهـاي چـپ ـ
شناسم کـه بـطـور واقـعـي عـلـيـه                
مذهب و طرفدار سکوالريسـم بـه        
معناي جدائي کامـل مـذهـب از          

دولت و  به مـعـنـاي جـارو کـردن               
تـمـام آن     .   مذهب از جامعه باشـد    

نـيـروهــا، هـر يـک بــه درجـه اي،                
. مذهب را خوب و بد مـي کـنـنـد       

اساس مبارزه شـان بـا جـمـهـوري            
اسالمي از مخالـفـت بـا  واليـت             

و حتي بخشي .  فقيه فراتر نميرود
از نــيــروهـائــي کـه خــود ار چــپ              
ميدانند  به مذهب رهايي بـخـش        
معتقدند و جـايـي بـراي مـذهـب             

. خلقي و غـيـره بـاز مـي کـنـنـد                 
نيروهاي سلطنت طلب هـم مـثـل          
زمــان شــاه مــذهــب رســمــي را              
برسميت مي شناسند و روحانيون    
ــ اگر باصطـالح مـخـالـف         محترم 
ــ مي تـوانـنـد در           ولي فقيه باشند 
حکومت سلطنتي جـائـي داشـتـه          

ــ با آن .  باشند اساس دعواي اينها 
نــوع ســکــوالريســمــي کــه بــه آن           
ــ حداکثر، مخـالـفـت بـا         معتقدند 
ولي فقيه است و نه مخـالـفـت بـا             
دخالت مذهب در قوانين، آموزش 

. و پرورش و شئونات اجـتـمـاعـي         
مي خواهم بدانم چه نيرويي غـيـر        
از حـزب مـا بـا مـذهـب رسـمـي                 
مخالف است و مـي گـويـد هـيـچ           
مذهب رسـمـي نـداريـم و نـبـايـد                
داشته باشيم؟ چه نيرويي غـيـر از         
ما مي گويد فقه و شرعيات بايـد     
از مدارس، سـيـسـتـم قضـايـي و              
غيره جمع شود و مذهب بايد امر      
خصوصي افراد باشد و نـبـايـد در       
امورات و شـئـونـات اجـتـمـاعـي             
دخالت داشته بـاشـد؟ ايـن تـنـهـا             
حزب ما است کـه گـفـتـه و مـي                
گويد و اگر کس ديگري هم امروز        
ــ که من متأسفانه زياد         مي گويد 
ــ تحت تأثيـر مـبـارزه           سراغ ندارم 
هميشگي ما عليه مـذهـب بـوده         

مبارزه پيگير ما عليه تمام . است
شاخه ها، جناح ها و روايت هـاي         

بايد بگويم در سطح دنيا . مذهبي
هم اين جبهه وجود دارد و در آن            
سطح هم حزب ما تقريبا در ايـن           
نبرد تنهاست و به هـمـيـن خـاطـر         
است که مي گـويـم امـروز بـطـور             
واقعي، ايـن سـوسـيـالـيـسـت هـا               
هستند که پرچم سـکـوالريسـم را          
ــ همانطور کـه    بدوش مي کشند و 
ــ من هيچ نيروي ليـبـرال يـا            گفتم 
دموکراتي را نـمـي شـنـاسـم کـه                
اينقدر راديکال و عـمـيـق عـلـيـه              

 . مذهب بوده باشد
حميد تـقـوايـي،    :   کيوان جاويد 

نتيجه بحثي که پيـش آورده ايـد،          
فقط مـي تـوانـد ايـن بـاشـد کـه                   
بگوييم جامعه انساني فـقـط يـک         

آيـا  .   جامعه سوسياليسـتـي اسـت      
 اين نتيجه گيري درست است؟ 

بلـه، دقـيـقـا       :   حميـد تـقـوايـي      
حـتـي اگـر هـمــه         .   ايـنـطــور اســت    

ليبرالها هم امروز سکوالر بـودنـد     
و حتي اگر امروز همه شان ولـتـر،       
روسو و ربسپير بودند، هنوز بايـد        

ميـکـرديـم جـامـعـه انسـانـي،             تاکيد  
نـکـتـه    .     جامعه سوسياليستـي اسـت     

اساسي همانطور کـه از هـمـان ابـتـدا               
ــه                گـــفـــتـــم ايـــنـــســـت کـــه جـــامـــعـ
سوسياليـسـتـي، انسـانـي اسـت چـون              

تـمـام ايـده آلـهـا و            .   طبقاتـي نـيـسـت      
آرمانهاي بورژوازي هم که پياده شود، 

. جامعه همچنان طبقاتي خواهد بـود    
جـامـعـه انسـانـي فـقـط بـر حـقـوق و                     
جـدايــي مــذهــب از دولــت مــبــتــنــي            

جامعه انسـانـي، جـامـعـه اي          .   نيست
اســت کــه انســانــهــا در اســتــفــاده از              
مواهب اجتماعي و ثروتي که تـولـيـد        
مي کنند، برابر باشند و حـق داشـتـه           
باشند که چون زنده انـد و نـفـس مـي               
کشند، از تمام مواهب و رفاه ممـکـن     

کـدام  .   در آن جامعه برخوردار بـاشـنـد       
جــامــعــه بــورژادي، حــتــي پشــرفــتــه           
ترينشان، اين را تضمـيـن مـي کـنـد؟             

در جامعه سرمـايـه داري،      !   هيچکدام
مدني و يا غيـر مـدنـي،  مـالـکـيـت                 
مقدس اسـت، ابـزار تـولـيـد بـايـد در                 
دست سرمايه داران بـاشـد و  طـبـقـه                

است کـه نـيـروي کـارش         "   آزاد" کارگر  
الـبـتـه اگـر       .   رابفروشد و يـا نـفـروشـد          

نفروخت بايد برود بميرد يا از حـداقـل       
اگـر  .   زندگي انسـانـي مـحـروم بـاشـد            

بيکار هستيد، بايد فـقـيـر بـاشـيـد، و            
تـمـام   .   ميگويند حقتان است و غـيـره     

ـــ از           ــ حتي بروايت ولتر و روسو  اينها 
مبانـي و ارزشـهـاي جـامـعـه مـدنـي                 

بنابراين، نـقـد مـا بـه جـامـعـه              .   است
بورژوايي بسيار از اين فراتر مـي رود          
که امـروز ديـگـر سـکـوالريسـت هـا،               
سکوالر نيستند يا  مذهب و نسبيـت    
فرهنگي و جوامع موزائيکي  حـاکـم       

نقد ما از اين بسيار فـراتـر     . شده است 
 . مي رود
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بدهيد سئوالي را که در ايـن فـرصـت            
کوتاه به ذهنم رسيد، مطرح کنم و از      
شما هم خواهش مي کنم اگر ممـکـن       

در عين حال (است کوتاه جواب دهيد 
متوجه هستم که دارم بحث را باز مي 

با ايـن حسـاب، چـرا شـمـا از              ) .     کنم
مــبــارزات زنــان بــراي لــغــو حــجــاب            
اجباري دفاع مي کـنـيـد؟ ايـنـهـا کـه                

 . براي سوسياليسم مبارزه نمي کنند

 . . . جامعه مدني، جامعه انساني                                ۸از صفحه          

 ١۰صفحه      
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خـانـم   .   کرده و براي آن آبرو مـيـخـريـد           
عبادي ايـن پـاسـداران و تـمـام دم و                   
دستگـاه مسـلـح و سـرکـوبـگـر رژيـم                 

ايـن  ! !   شما هستـنـد  "   برادران"  اسالمي
امـا ايـن سـتـگـاه          .   انتخاب شما است 

جنايت،  دشمن مـردم، ايـران بـوده و              
ــران ايــن دســتــگــاه           .   هســت مــردم اي

مخوف را دشمن خود و قاتـالن خـود         
خـانـم عـبـادي در پـاســخ            .   مـيـدانـنـد    

مادرانـي کـه ايـن دسـتـگـاه جـنـايـت                  
فرزندانشان را زير شـکـنـجـه بـه قـتـل               
رسانـده و بـه آنـهـا تـجـاوز کـرده چـه                     
ميگوئيد؟ پاسختان به هـزاران نـفـري         
کـه بـه دسـت ايـنـهـا کشـتـار شـده و                      
خاورانها نـتـيـجـه اعـمـال آنـهـا اسـت                 
چيست؟  پاسـخ مـردمـي را کـه زيـر                
چکمه اين دستگاه خون و جنـايـت لـه         
شده اند را چه ميدهيد؟ آيا ايـن هـمـه         
جنايت بس نيست که هـنـوز آنـهـا را              
برادر خود و مدافع مردم ميدانيد؟ تا   
چه اندازه بايد کشـتـار کـنـنـد و خـون               
بريزند که شما آنـهـا را دشـمـن مـردم               
بدانيد؟ آيا ارتـش نـازي و لشـکـريـان              
هيتلر برادر مـردم بـودنـد کـه اکـنـون               
سپاه پاسداران و نيروهاي امنـيـتـي و           

سرکوبگر را برادر خود و مدافع مردم    
 ميدانيد؟ 

امروز در ايـران هـمـيـن دسـتـگـاه             
جنايتکار است که حکومت ميکند و 
پاسخ اينها را نه با ضجه و الـتـمـاس              
هاي فريبکارانه امثال شما بـلـکـه در          

با حـملـه بـه مـراکـز            .   خيابان بايد داد 
اينها، با خلع سالح اين جـانـيـان و بـا           
واژگون کردن حـکـومـت اشـان مـردم             

 . جواب آنها را خواهند داد
ــان و مــردان آزاده، جــوانــان                 زن

 ! انقالبي ايران
عبادي و شرکا، در سـاخـتـن ايـن           
حکومت و آبرو خريدن براي آن و جـار      
زدن اصالح پذيـري ايـن حـکـومـت و              
دفاع جانانه از خاتمي و شرکا يـعـنـي         
يک جناح ديگر اين نظام، از سي سـال     

. قبل تا امروز پرونده سـيـاهـي دارنـد         
امروز با دفاع از سـر پـا مـانـدن ايـن                 
حکومت اين پرونـده را سـنـگـيـن تـر               

درسـت در شـرايـطـي کـه            .   ميـکـنـنـد    
اسبها همديگر را گاز مـيـگـيـرنـد، و             
حکومت در حـال فـروپـاشـي کـامـل               
است، خانم عبادي به اين سـاخـتـمـان            

 . در حال ريزش دخيل مي بندد

فراخوان من به زنان و جوانان، بـه      
و انقالبي ايران اين است مردم آگاه    

که تکليف اين بساط جـنـايـت و            
آدمکشي، تکليـف ايـن جـانـيـان           
بيرحم را بايد هر چه زودتر روشـن     

حــکـومــت اســالمــي بــايــد       .   کـرد 
سرنگون شود و اين مهم با نيروي      
متحدانه مردم و با حملـه بـه ايـن         

هـر  .   حکومت امکان پـذيـر اسـت      
کس مخالف خشونت است بـايـد        
کــمــک کــنــد دســتــگــاه خشــونــت         

خشـونــت  .   اسـالمـي زودتـر بــرود       
هـمـيــشـه و هــمـه جــا از جـانــب                 

در هـيـچ     .   حکومتيان بـوده اسـت     
جايي در دنيا اعمال خشـونـت از          
جانب مردم نبوده است بلکـه ايـن      
حکومتگـران و دسـتـگـاه قـدرت            
است که تا کنون مدافع و اعـمـال         

انقالب .   کننده خشونت بوده است  
انقالب بهترين و   .   حق مردم است  

بي دردسرتريـن راه بـراي واژگـون           
 . کردن ديکتاتوري اسالمي است

 
 زنده باد انقالب 

 سرنگون باد
  حکومت جنايتکار اسالمي 

 . . . خانم شيرين عبادی                                       ۷از صفحه          
مـبـارزه بـراي      :   حميد تـقـوايـي     

سوسياليسم از مـبـارزه بـراي حـقـوق              
چونکه صد آيد نـود  . مردم جدا نيست 
اگر ما براي جامـعـه   !   هم پيش ماست  

انساني مبارزه مي کنيم، يعني از هـر    
عليه تبعيض در هر عـرصـه      مبارزه اي   

اي، از هـر مــبـارزه اي عـلــيـه زيـر پــا                    
گذاشته شدن حقوق انسانها، دفـاع مـي        

از هـر مـبـارزه اي بـراي حـقـوق                 .   کنيم
کــودک، بــراي  آزاديــهــاي ســيــاســي و              
اجتماعي، براي جدايي مذهب از دولت، 

از تـمـام     .   زن،  و غـيـره     براي رهائي   
نه تنها دفاع مـيـکـنـيـم بـلـکـه              اينها  

بسيج و سازماندهي مردم در همه اين 
عـرصــه هــا را امــر مســتـقــيــم خــود               

هيچکدام از اين عرصه هـا    .     ميدانيم
بطور مستقيم سوسياليستي نيستـنـد     
اما امروز فـقـط سـوسـيـالـيـسـت هـا                 
هستند که مي تواننـد بـطـور واقـعـي             
اين مبارزات را تقويت کـنـنـد، پـيـش         

ايـن  .   ببـرنـد و بـه پـيـروزي بـرسـانـنـد                 
حـال، امـر مـا        مبارزات، در عـيـن        

ايـن  .   سوسياليست ها هـم هسـت      

يک اشتباه و يک کليشه اسـت کـه           
گويا امر سوسياليسـت هـا فـقـط            

بله، امر اساسـي مـا     .  استکار مزدي  
لغو کار مزدي هسـت امـا حـفـظ کـار                
مزدي باعث شـده اسـت کـه تـمـام ايـن                  

ريشـه  .   تبعيضات در جامعه باقي بماند 
تبعيض نسبت به زن، اقليت هاي ملي،     
کودکان و نسبت بـه تـمـام بـخـش هـاي                
جامعه و کال محرومين و ستمديدگاني    
که اکثريت جامعه را تشکيل ميـدهـنـد          

ما از مـبـارزه     .  نظام سرمايه داري است 
عليه هر نـوع سـتـم و تـبـعـيـض و بـي                      
حقوقي دفـاع مـي کـنـيـم چـون عـلـيـه                    

تــنــهــا .     ســرمــايــه مــبــارزه مــيــکــنــيــم      
سوسياليست ها مي توانند انسانـهـا را       
عليه تـمـام تـبـعـيـضـات و نـابـرابـريـهـا                    

 . نمايندگي کنند و به پيروزي برسانند
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 .  ممنون که در اين بحث شرکت کرديد

 . . . جامعه مدني ، جامعه انساني                                 ۹از صفحه            

 اين مطلب را  هادي وقفي    
 .   پياده و تايپ کرده است 

 ۳اطالعيه شماره  
هشت مارس از راه ميرسـد و امسـال        
فـراخـوان مـا بـه هــمـه سـازمـانـهـا و                    
نهادهاي مدافع حـقـوق زن، بـه هـمـه               
آتئيست هـا، آنـتـي فـاشـيـسـتـهـا  و                    
مدافعين جدايي مذهب از دولـت، بـه       
هــمــگــان در دنــيــا ايــنــســت کــه از                 
مبارزات زنان و مـردم  در ايـران بـر                 
عليه حکومت زن ستيز اسالمي دفاع 

 . کنيد
امســال هشــت مــارس فــرصــت          
ــيــامــهــاي                  مــنــاســبــي  اســت کــه پ
همبستگي خود را به زنان آزاده ايـران          
تقديم کـنـيـد و اعـالم کـنـيـد کـه در                    
مبارزات شجاعانه آنها عليه حـجـاب      
و قوانين ضد زن اسـالمـي در کـنـار                

اعالم کنـيـد کـه صـداي         .  آنها هستيد 
انقالب مردم ايران را شنيده ايـد و بـا          
آنها براي سرنگوني حکومت اسالمي 

و پايان دادن به ايـن دوران خـفـقـان و                 
 . ترور ، همراه هستيد

سازمانهاي آنـتـي فـاشـيـسـت در            
آلمان، امسال هشت مارس را در همه     
جاي آلمان ، روز همبستگي با جنبش  
انقالبي مردم ايران و روز همبسـتـگـي      
با مبارزات زنان در ايران اعـالم کـرده        
و در صدد سـازمـان دادن مـتـيـنـگ،            
تظاهرات و کنسرت در سراسر آلـمـان          

 . هستند
ــخــشــي از اطــالعــيــه ايــن                در ب

در يک تصـويـر     :  سازمانها  آمده است 
زن جواني را مي بينيم که روسري اش   
کمي عقب رفته و دارد سنگ پـرتـاب       
ميکند، عکس و فيلم ديگـري نشـان          
ميدهد که زنان فـرمـان پـيـشـروي در              
تظاهراتهـا را مـيـدهـنـد و در فـيـلـم                   
ديگري زن جواني را ديديم که خون از         

دهان و دماغش فواره ميزند  و  به او       
در محل تظاهرات شليـک کـرده انـد،             
ايـن نــدا اســت، زنــي کـه شـجــاعـانــه                
مـبـارزه کـرد و بـه دسـت حـکـومــت                  

در .   ديکتـاتـور اسـالمـي کشـتـه شـد             
همبستگي با اين جنبـش انـقـالبـي و            
سمبل اعتراض مردم ندا،  در سـراسـر     
آلمان هشت مارس به خيابان رفـتـه و         
از مبارزات برحق مـردم ايـران عـلـيـه             

 . حکومت اسالمي دفاع ميکنيم
همچـنـيـن از دانـمـارک خـبـر              
رسيده، که چندين سازمان مدافـع      
حقوق زن، هشت مارس امسال را     
همبستگي بـا زنـان ايـران اعـالم            

ايـن جـنـبـش را بـايــد            .   کـرده انـد    
از هـمـه فـعـالـيـن           .   تـر کـرد    گسترده   

حــقــوق زن دعــوت مــيــکــنــيــم کــه               
ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق زن و              

مدافعين حـقـوق انسـانـي را دعـوت              
کنند که به اين حرکت جهاني پيوسته     
و با زنان و مردم ايـران هـمـبـسـتـگـي                

 .  اعالم کنند
بـراي ابـراز هـمـبـســتـگـي بــا              
مبارزات زنـان در ايـران، مـا بـا               
دادن يک مانيـفـسـت از هـمـگـان              

اکـنـون   .   خواستيم آنرا امضا کنند   
 نفر از سراسر جـهـان ايـن        ۱۳۰۰

مانيفست را امضا کرده و بـا مـا          
براي برگزاري مراسمهاي گستـرده     
هشت مارس ابراز هـمـبـسـتـگـي            

 . کرده اند
مانيفست به زبانهاي فارسي،    
ــروژي،          انــگــلــيــســي، آلــمــانــي، ن
سوئدي، ايتاليايي، اسـپـانـيـايـي،         

 .در اين آدرس در دسترس است ... و 
 روابط عمومي کمپين هشت مارس 

  ۲۰۱۰ فوريه ۴
 

براي امضا اين مانيـفـسـت لـطـفـا بـه               
 :آدرس زير مراجعه کنيد

 
http: //equal-rights -

now.com/IntWD 
  manifestzanan@gmail

.com  
آدرس ايميل جهت جـلـوگـيـري از           

رباتهاي هرزنامه محافظت شده انـد،        
جهت مشاهده آنها شما نياز به فـعـال        

o  ساختن جاوا اسكريپت داريد r  
iransolidaritynow@gmail.

com آ 
 

۰۰۴۹١۷۷۵۶۹۲۴١۳ 
۰۰۴۴۷۷١۹۶۶۷۳١ 

 هشت مارس امسال در سراسر جهان ، همبستگي با مبارزات زنان در ايران
  همبستگي با زنان و انقالب مردم  ايران ۲۰۱۰هشت مارس : سازمانهاي آنتي فاشيست در سراسر آلمان 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانجنبش بازگرداندن سوسياليسم 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 
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تجمع بـيـش از دو هـزار نـفـر از                  
ــيــان و مــردم                  ــدان ــواده هــاي زن خــان

 بـهـمـن      ١۰معترض در شـنـبـه شـب           
مقابل زندان اوين، يك حركت نماديـن        
براي گشودن در زندانـهـا و شـكـنـجـه              
گاههاي حكومـت مـنـفـور اسـالمـي            

عالوه بر صدها نفر از خـانـواده     .   است
ها و مردمي كه عزيزانشان در زنـدان          
بودند، شمار قابل تـوجـهـي از مـردم             
معترض و افرادي كـه قـبـال از زنـدان            
آزاد شـده بـودنـد نـيـز بـه جـمـع آنـهـا                      
پيوستند و انـزجـار خـودرا از اعـدام                
دوتن از زندانيان و قـرار دادن تـهـديـد           
اعدام بـاالي سـر زنـدانـيـان سـيـاسـي                 
ــان آزادي                 ــد و خــواه ــن اعــالم داشــت

فشار اين اعتراض بـر    .   زندانيان شدند 
حكومت آنچنان سنگين بود كه پـس      

از ساعتي اعالم كردند كه زندانيان را    
آزاد خواهند كرد و پس از آن شـمـاري         
از دستگيرشدگان يك يك آزاد شدند و    

دســت .   بــه مــيــان جــمــعــيــت آمــدنــد         
اندركاران زندان ابتـدا از خـانـواده هـا             
خواستند كه آرام باشند تا عزيزانشـان        

 ٢٣سپس اعالم كردند كه . آزاد شوند 
و در نـهـايـت تـا       .  نفر آزاد خواهند شد 

پـايـان تـظـاهـرات و تـجـمـع، بـنـا بــه                     
 نفـر از    ٤٠گزارش فعالين حقوق بشر    

دستگير شدگان آزاد شدند و در ميـان    
شور و شادي و اشك شوق معترضين، 

 .به ميان مردم آمدند
يك امر فوري انقالب مـيـلـيـونـي           
مردم شكستن در زندانها و شـكـنـجـه       

. گاههـاي جـمـهـوري اسـالمـي اسـت             
خواست محوري انقالب حاضر آزادي     

جمهـوري  .   همه زندانيان سياسي است   
اسالمي رژيم شكنجه و اعدام و زندان 

اين حكومت به حـكـم انـقـالب       .   است
عربده كشي .   مردم بايد سرنگون شود 

و تهديد تظاهر كنندگان به دستگيري   
و اعدام راهي است كه اكنون جـانـيـان          

اعدام دو .  حاكم به آن توسل جسته اند 
تن از زندانيان بنامهاي محـمـد رضـا         
عـلــي زمــانـي، و آرش رحــمـانــي در               
روزهاي اخير يك تعرض و دهن كجـي   
حكومت اسالمي به همه مردم شريف 

اين جنايت خشم همه مرم را بـر  .  است
 بهمن كـه در      ٢٢روز .   انگيخته است 

پيش است بايد با مـارش مـيـلـيـونـي            
پاسخ دندان شكني به جـانـيـان حـاكـم          

پاسـخ ايـن حـكـومـت مـرگ بـر                .  داد
پـاسـخ ايـن      .   جمهوري اسالمـي اسـت     

حكومت شكستن در زندانها و آزادي       
همه زندانيان سياسي به قدرت انقالب 

قاتليـن و آيـت اهللا هـاي            .  مردم است 

دزد و كل فسيلهاي منحوسي كـه بـا          
زندان و شكنجه و تجاوز و اعدام يـك          

 ميليـونـي را بـه گـروگـان            ٧٠جامعه  
گرفته اند، به حكم همين مـردم بـايـد          

نـيـرويـي كـه بـه          .   گورشان را گم كنند   
زبان سران و امام جمـعـه هـا و دسـت                

حـكـم   انگيزش آشكـارا    اندركاران نفرت  
اعدام و جهاد عليه مردم يك كشور را 

. ميدهد، جايش در زبـالـه دان اسـت             
هـيـچ   .   راهي براي سرپا مـانـدن نـدارد        

اين حكومـت را     درجه جنايت نميتواند    
ميليونها زن .  نجات دهداز خشم مردم  

و مـرد و پـيـرو جـوان پـا بـه مـيـدان                      
گذارده اند تا اين ماشين جنايت را در  
ســراســر ايــران فــلــج كــنــنــد، در هــم               
شكنند، و به عمـر نـنـگـيـنـش پـايـان              

يك جامعه سراپا خشـمـگـيـن،       .   دهند
سراپا متحد و هـم صـدا دارد فـريـاد               

و مـرگ بـر       مرگ بر جمهوري اسالمي   
حاكمين اسالمي . ديكتاتور را سر ميدهد 

سرمايه داران اگر ذره اي شـعـور داشـتـه                
باشند و درسي از تاريخ گرفته باشند بـايـد     
بدانند كه هيچ حكومـتـي در بـرابـر عـزم                

ندارد و متحد مردم ميليوني قدرت دوام     
تجمع شب گذشته مـقـابـل      .   بايد برود 

شكنجه گاه اوين سرآغاز تظاهراتهاي     
و تعرض مـردم بـه زنـدانـهـا و               ميليوني  

در زندانـهـا   .  خراب كردن ديوار زندانهاست 
عزيزانمان را از . را بزودي خواهيم شكست

. نجات خواهيم دادچنگ گرگهاي حاكم 
قاتلين و شكنجه گران را به محاكـمـه      

 .خواهيم كشيد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد انقالب انساني
  براي حكومت انساني
 زنده باد سوسياليسم

 حزب كمونيست كارگري ايران
   ٢٠١٠١٢ فوريه ١ – ١٣٨٨بهمن 

 در زندانها را خواهيم شكست

   ٢اطالعيه شماره   
 آزادي زندانيان سياسي     –

بنا به گزارشهايي كه دريافت كرده ايم       
 بهمن نيز خانواده هاي ١٢روز گذشته 

زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين       
با پيوستن خانـواده هـا و       .  جمع شدند 

مادران عزادار به اين تجمـع هـمـچـون        
 بهـمـن جـمـعـيـت بـزرگـي در               ١٠روز  

مقابل درب اصلي اوين تشكيـل شـد          
كه در همان ساعات اول بـه بـيـش از                

هـر دم بـر تـعـداد           .   هزار نفر ميرسـيـد   
تــجــمــع  .   جــمــعــيــت اضــافــه مــيــشــد       

كنندگان تا دير وقت شـب بـه تـجـمـع             
ساعت ده شب بـود  .   خود ادامه دادند  

 نـفـر از       ٣٠که زير فشار اعتراضـات       
مـجـمـوعـا طـي        .     زندانيان آزاد شدند  

سـه روز ده و يـازده و دوازده بـهـمـن                    
. هفتاد نفر از زندانـيـان آزاد شـده انـد            

هنگام بيرون آمدن زندانيـان سـيـاسـي        
از در زندان، جمعيـت بـا شـادي و بـا                
ســوت کشــيــدن آنــهــا را اســتــقــبــال               

خانواده ها عزيزان خـود را    .   ميکردند
به آغوش ميگرفتند و روحيه زندانيان 
آزاد شده بسيار بـاال بـود و بـا ديـدن                 

گزارشگر . جمعيت به وجد آمده بودند
ما ميگويد صحنه هاي شورانگـيـزي      

 بـود    ٥٧ياوآور روزهاي انقالب    .   بود
که مردم مقابل زندانها جمع ميشدند     

. و شاهد باز شدن درب زندانها بـوديـم     
جمعيت و شور و حالي کـه مـن ديـدم         
حــاکــي از ايــن بــود کــه ايــن مــردم                  
خشمگين دير نيست کـه بـه زنـدانـهـا             
حـملـه ور شـونـد و درب زنـدانـهـا را                    

جمعيت قـول و قـرار بـراي            .   بشکنند
اشـاره  .   روزهاي بعد را مـيـگـذاشـتـنـد       

كنيم خانواده هاي زندانيان و همچنين 
خانواده هاي جانباخـتـگـان مـاهـهـاي          

دادگاه "اخير، منظما مقابل ساختمان 
جمهـوري اسـالمـي و زنـدان           "   انقالب

اوين تجمعات اعتراضي خـودرا بـرپـا        
ميكنند و به اشكال مخـتـلـف مـورد         

 . حمايت مردم قرار دارند

آزادي تمامي زنـدانـيـان سـيـاسـي          
يك خواست فوري و محوري انـقـالب         

. مردم عليه حكومت اسـالمـي اسـت      
هم اكنون شـمـار بسـيـاري از تـظـاهـر               
كـنــنــدگــان در زنـدانــهــاي جــمــهــوري           

بـا اعـدام     .   اسالمي زير فشار هستـنـد   
جــنــايــتــكــارانــه دوتــن از زنــدانــيــان            
بنامهاي محمد رضا علي زمـانـي و          
آرش رحــيـمــي، خـانــواده هـا بشــدت             

. نگران وضعيت عزيزانشـان هسـتـنـد         
حزب كمونيست كارگري همه مردم را 
فرا ميخواند كه فعاالنه از مبارزات و  
تجمعات خانواده هايي كه عزيزانشان     
در بند هستند، حمـايـت كـنـنـد و بـه                

. تجمعات و اعتراضات آنها بپيوندند   
 نــفــر از زنــدانـيــان در           ٧٠آزاد شــدن     

روزهاي اخير يك موفقيت براي مـردم    
اين پيروزي را مـا بـه خـانـواده           .   است

هايي كه عزيزانشان آزاد شده اند و بـه      
همه مردم سرنگوني طـلـب شـادبـاش          

دير نـيـسـت روزي كـه در             .   ميگوييم
همه زندانها را بشـكـنـيـم و تـمـامـي                 

در .   زندانيان سـيـاسـي را آزاد كـنـيـم              
 بهمن علـيـه   ٢٢تجمعات و تظاهرات  

حـكــومــت تـوحــش اســالمـي شــعــار           
و "   زنداني سيـاسـي آزاد بـايـد گـردد            " 
بـايـد در     "   مرگ بر جمهوري اسالمي  " 

همه شهرها و مناطق مختلف طنـيـن    
 . انداز شود

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠١٠ فوريه ٢ – ١٣٨٨ بهمن ١٣
 

   ٣اطالعيه شماره  
 آزادي زندانيان سياسي      –

 بهمن براي پـنـجـمـيـن روز          ١٤امروز  
متوالي تجمع اعتراضـي در مـقـابـل            

در هواي سرد .   زندان اوين ادامه يافت  
 نـفـر     ١٠٠٠و باراني جمعيتي بالغ بر  

جمع شدند و خواهان آزادي زنـدانـيـان           
سياسي و مـتـوقـف كـردن اعـدام هـا                

خانواده هاي زندانيان، زندانيان . شدند
سياسي آزاد شـده در روزهـاي قـبـل،              

و همچنين " مادران عزادار"شماري از 
شماري از مردم، جمعيت معترض را        

مسئولين و دسـت    .   تشكيل ميدادند 
انــدركــاران زنــدان اويــن در ايــن روز              
برخورد خشونت آميزي بـا جـمـعـيـت            

با . نداشتند و محتاط عمل ميكردند
فشـار جــمــعـيــت، شــمـار ديــگــري از              
زندانيان در ميان شادي و كف زدن و           
هلهله حاضرين آزاد شدند و بـه مـيـان       

فضاي بسيار پرشور و . جمعيت آمدند
بـا  .   شادي جمعيت را فـراگـرفـتـه بـود           

ــراز                 ــدانــي در مــيــان اب آزادي هــر زن
احسـاســات جــمــعــيــت، خــانــواده هــا          
عزيزان خودرا در آغوش ميگرفتند و    

گزارشـهـا از آزاد شـدن          .   ميگريستند
 نفر ديگر از زنـدانـيـان در      ٤٠بيش از   
. حـكـايـت دارد     )    بهمـن ١٤( اين روز  

 بهمـن نـيـز جـمـعـيـت            ١٣روز گذشته  
معترضين به همين ترتيب در مقابـل        
زنـدان اويـن جــمـع شـدنــد و خـواهــان                

در اين روز نـيـز     .   آزادي زندانيان شدند 
 نـفـر     ٢٠بنا به گزارش دريافتي شمار  
بــه ايــن   .   از زنــدانــيـان آزاد گــرديـدنــد         

ترتيب طي پنج روز گذشته تـا كـنـون          
 نـفـر از زنـدانـيـان          ١٣٠جمعا بيش از  

سياسي آزاد شده و به آغوش خـانـواده       
 .  هايشان پيوسته اند

ــيــان           ١٣٠آزادي    ــفــر از زنــدان  ن
سياسي يك رويداد بسيار شعف انگيز 
و يك موفقيت براي انقالب و جنـبـش      

حزب كمونيست كارگـري  .  مردم است 
به همه زندانيان آزاد شده، به خـانـواده         
ها و بستگان آنها، و بـه هـمـه مـردم                
آزادي خــواه، آزادي ايــن عــزيــزان را              

بـــا ادامـــه    .   شـــادبـــاش مـــيـــگـــويـــد    

اعتراضات و انقالب مردم بيشك دير     
نيست روزي كه بتوانيم در زندانهـا را          
بشكنيم، تـمـامـي عـزيـزانـمـان را از                
چنگال جالدان خالص كنيـم و بـا بـه              
زير كشيدن ايـن حـكـومـت مـنـفـور،               
جامعه اي بسازيم كه در آن هيچـكـس    
به جرم اعتراض و تجمع و عـقـيـده و              

جامعه اي انساني .  مرام زنداني نشود 
كه آزادي بي قيد و شرط بيان و عقيده 
و انتقاد و اعتـراض قـانـون اصـلـي و               

در آستانه . محوري آن را تشكيل دهد
 بهمن بـراي بـه جـريـان انـداخـتـن                ٢٢

حــركــتــي عــظــيــم و ســراســري بــراي             
خالصي قطعي از اين حكومت زنـدان    

 . و اعدام مهيا شويم
 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 زنده باد انقالب انساني براي 
 حكومت انساني

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ٢٠١٠ فوريه ٣ – ١٣٨٨ بهمن ١٤

 

  نفر از زندانيان آزاد شده اند٧٠تا کنون 
 تجمع در برابر اوين هر روز ادامه دارد 

 سوسياليسم  !همه زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض
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جــمــهــوري اســالمــي کــه ســي ســال             
کارگران و مردم را سـرکـوب کـرده و             
مانع متشکل شدن آنـهـا شـده اسـت              
امروز در مقابل انقالب عظيم مـردم         

وقت آن اسـت  .  در حال خرد شدن است 
که کارگران در سراسر کشـور خـود را        
براي ايفاي نقش مهم و تعيين کنـنـده      
در اوضاع کنوني آماده کنند و هـمـه         
جا دست به ايجاد شوراهـا و تشـکـل          
هاي سراسري خود بـزنـنـد و خـود را               
بسرعت در سـراسـر کشـور سـازمـان              

 . دهند
ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري در            
جمهوري اسالمي هيچگاه آزاد نبـوده   
است با اينحال کارگران هر جا و بـهـر           
شکل توانسته اند سازمان هاي خـود        
را ايجاد کرده اند و جمهوري اسالمي    
عليرغم همه تقالها و اذيت و آزارهـا       
قادر به در هم شکستن تشـکـل هـاي            

در شرايط کنوني که .   آنها نبوده است 
توده هاي ميليوني مردم فضـا را بـر          
جمهوري اسالمي تنگ کرده و تـوازن    
قوا را کـامـال بـه نـفـع مـبـارزه خـود                   
تغيير داده انـد، شـرايـط از هـمـيـشـه                
بـراي ايـجــاد تشــکـل هـاي تـوده اي                 
کارگري و دست زدن بـه اعـتـصـابـات          
بزرگ و سـراسـري مسـاعـد تـر شـده                 

کارگـران ذوب آهـن بـا ايـجـاد              .  است
شوراي مـوسـس يـا شـوراي مـوقـت               
کارگران نمونه مهمي را مقابل سـايـر      
کارگران قرار دادند و تحرک در بـرخـي    
ديگر از مراکز کارگـري بـراي ايـجـاد            
تشـکــل هــاي تـوده اي کــارگــري در              

هيچگاه شرايط به اندازه .   جريان است 
امروز براي متشـکـل شـدن کـارگـران            

ايـن اقـدام تـا          آماده نبوده و هيچگاه   
. اين اندازه ضروري و مبرم نبوده است

رهبران و فعالين کـارگـري در مـراکـز          

مختلف بايد از اين فرصـت اسـتـفـاده        
کنند و شوراها و کميته هاي کارخانه   
و کميته هاي اعـتـصـاب خـود را در               
سطح کارخانه و در سطح منطقه اي و 
سراسري ايجاد کـنـنـد و کـارگـران را               
براي اعتـصـابـات بـزرگ و سـراسـري              

مطمئنا ايـن تـالش بـا          .  آماده سازند 
استقبال گرم توده هاي کارگر مـواجـه         

طــبــقــه کــارگــر را در         خـواهــد شــد و     
موقـعـيـت بسـيـار قـدرتـمـنـدي قـرار                 

مساله مهم اين است کـه    . خواهد داد 
در شرايط کنوني جمهـوري اسـالمـي        
قادر به مقابله با تحرک کارگران بـراي    
ايـجــاد تشــکــل هــاي تــوده اي آنــهــا             

 . نخواهد بود
امروز پيشروي انقالب بـويـژه بـه          
حضور قدرتمـنـد طـبـقـه کـارگـر گـره                

 کارگـران بـا     ٥٧در سال . خورده است 
دست زدن به اعتـصـابـات در مـراکـز             
مهم کارگري در سطح کشـور، نـقـطـه        
عطفي در پـيـشـروي انـقـالب ايـجـاد               
کردند و نهايتا کمر رژيـم سـرکـوبـگـر            

انـقـالب   .   شاهنشاهي را شـکـسـتـنـد         
کنوني نيز طبقه کارگـر را بـه ايـفـاي              

ايـن  .   نقش تاريخي آنها فرامـيـخـوانـد     
يک نياز مـبـرم امـروز جـامـعـه ايـران               
براي رها شدن از شر حکومت نکـبـت    

 . اسالمي است
ــيــســت کــارگــري،            حــزب کــمــون
کـارگــران پــيــشــرو و انــقــالبــي را بــه              

هرچه گسـتـرده تـر         کوشش و فعاليت  
بــراي مــتــشــکــل کــردن کــارگــران و             
آمادگي بـراي اعـتـصـابـات بـزرگ و               

 . سراسري فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٠ ژانويه ٢٨، ١٣٨٨ بهمن ٨

 

 کارگران،
 شوراهاي خود را تشکيل دهيد 

 فـوريـه     ۳ طي يـک بـيـانـيـه بـتـاريـخ                 
چندين اتحاديه کارگري ايتاليا ۲۰۱۰

فراخوان به تظاهرات اعتراضي عـلـيـه       
 ۵روز جمعه   .   اعدامها در ايران دادند   

 دقـيـقـه قـرار         ۳۰ و ۱۰فوريه ساعت  
است در شهر رم پايتخـت ايـتـالـيـا در           
مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران 

فراخوان اتحاديه . کارگران تجمع کنند 
بـه  :   هاي کـارگـران ايـتـالـيـا  ايـنـسـت                

 . اعدامها در ايران پايان دهيد
کميته بين المللي عليـه اعـدام از        
اين فراخوان استقبال کرده و از همگان    
دعوت ميکند هـمـراه بـا کـارگـران و              

 فوريـه  ۵مردم ايتاليا که در روزجمعه     
در مقابل سفارت جمهـوري اسـالمـي         
ايران در شهر رم تجمع ميـکـنـنـد، در             
همه جا و در هـمـه کشـورهـا، بـه ايـن               
حرکت پيوسته و ايـن روز را بـه روز                 
اعتراض گسترده عليـه اعـدامـهـا در           

 . ايران تبديل کنند
فراخوان اتـحـاديـه هـاي کـارگـري            

 ۲۸ايـتـالـيـا بـه اعـدام دو جـوان در                    

ژانويه در ايران اشاره کرده و از احتمال     
 نفر ديگر از دستگـيـرشـدگـان     ۹اعدام  

اين اتحاديـه هـا     .   اخير حرف زده است  
با اشاره بـه نـقـض وحشـيـانـه حـقـوق                  
کارگران، زنان و هـمـه مـردم ايـران از               
همگان خواسته انـد بـه اعـدامـهـا در              

 . ايران اعتراض کنند
اين اقـدام در ادامـه اعـتـراضـات             
بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام يـک اقـدام                   
بسيار مهم است و کميته بين الملـلـي         
عليه اعدام از ايـن حـرکـت و از ايـن                   
همـبـسـتـگـي بـا مـردم ايـران بسـيـار                   
خشنـود اسـت و از هـمـگـان دعـوت                 
ميکند که در مقابل سفارتخانه ها و         
کنسولگريهاي حکومت اسالمي و در 
مراکز شهرها تجمع کـرده و يـکـصـدا           
اعالم کنند که نميگذاريم بيش از ايـن    
براي پس زدن اعـتـراضـات مـردم، بـه           

 . اعدام مخالفين ادامه دهند
کارگران و مردم ايـتـالـيـا بـا ايـن                
فراخوان راه را براي ابراز همـبـسـتـگـي          
بيشتر با مـردم انـقـالبـي ايـران بـازتـر                

کرده و الگوي مهمي از همبستگي با     
در ايـتـالـيـا       .   مردم ايران را ارائه دادند  

همواره از کمپين هـاي مـا بـر عـلـيـه                 
اعدام پشتيباني شده و مردم ايـتـالـيـا        
بارها در ميتنگهاي عـلـيـه اعـدام در          
اين کشور براي نجات کبرا رحمانپور،   

. . . شهالجـاهـد ونـازنـيـن فـاتـحـي و                 
 . شرکت کرده اند

 اين اقدام کارگران ايتاليا يک گـام     
بزرگ به پيش در ابراز همبستـگـي بـا         
مبارزات مردم ايران و در مـقـابلـه بـا            

 . حکومت اعدام است
همه جـا عـلـيـه اعـدامـهـا بـه پـا                   
خيزيد و فردا همراه با کارگران ايتالـيـا    
به اعتراض عليه اعدامها در ايران بـه      

 . خيابان بياييد
 

 زنده باد 
 همبستگي بين المللي عليه اعدام

 سرنگون باد حکومت اعدام
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۰ فوريه ۴

 :فراخوان تظاهرات اتحاديه هاي کارگري ايتاليا
 !به اعدامها در ايران پايان دهيد

 بهمن مـاه در    ١٤بنا به خبري كه روز  
سايـت اتـحـاديـه آزاد كـارگـران ايـران                
منتشـر شـده اسـت، بـدنـبـال دو روز                  
اعتصاب هشداري از سـوي كـارگـران          
كارخانه نورد لوله صـفـا در سـاوه در              

 بـهـمــن مـاه كــه          ١٣ و     ١٢روزهـاي    
 صبح تجـمـع   ١١ تا ٨كارگران از روز   

اعتراضي برپا كردند، كارفرمـاي ايـن      
كارخانـه عـقـب نشـسـت و دسـتـمـزد                 

. آذرمــاه كــارگــران را پــرداخــت كــرد           
كارگران التيماتوم داده اند كه چنانچـه   
دستمزدهايشان تمام و كمال پـرداخـت       
نشود، بار ديگر اعتصاب خـود را از         

 .سر خواهند گرفت
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از         
اعتراض كارگران كارخانه نورد لـوـلـه          

صفا قاطعانه حمايت مي كنـد و ايـن        
. پيروزي را به آنها تبريـك مـي گـويـد           

حزب از همه كارگران اين مـركـز مـي           
خواهد با برگزاري مجـمـع عـمـومـي،           
متحد و يکپارچه بـه اعـتـراض خـود             
بـراي رســيــدن بــه كـلــيــه مــطــالــبــات             

حـزب هـمـه      .   برحقشـان ادامـه دهـنـد        
مردم ساوه و كـارگـران ديـگـر مـراكـز              
كارگري و همـسـران و سـايـر اعضـاي              
خانواده کارگران را فراميخواند به هـر      
شکل که ميتوانند از جمله با شـرکـت         
در تجمع کارگران از آنها حمايت کنند  
و اين تجمعات را به صـحـنـه مـبـارزه              
گسترده عليه حکومت جنـايـتـکـار و          
سرکوبگر اسالمي و کارفرمايـان دزد       
و مفتخـور در كـارخـانـه هـا تـبـديـل                   

هرچه مردم بيشتري به صفـوف  .   کنند
اعتراضي کارگران بپيـونـدنـد امـکـان          
عـقــب رانــدن جــمــهــوري اســالمــي و            
مــديــران و کــارفــرمــايــان و تــحــقــق              
مطالبات کارگران بيشتر خواهد شد و 
زمينه براي تعرضات گسـتـرده تـر بـه           
حــکــومــت اســالمــي ســرمــايــه داران         

 . بيشتر فراهم خواهد شد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٠ فوريه ٤، ١٣٨٨ بهمن ماه ١٤

اعتراض كارگران كارخانه نورد لوله صفا 
 كارفرما را عقب نشاند
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اعدام دو تن از مخالـفـيـن حـکـومـت            
اسالمي؛ محمد رضا زمـانـي و آرش        
رحــمــانــي مــو ج وســيــع و جــهــانــي              
ــا                  ــي ــراضــات را در ســراســر دن اعــت

براسـاس گـزارشـات      .   برانگيخته است 
دريافتي پنج گروه بزرگ حقوق بشـري     
در پنج کشور دنيا يک کمپين جهانـي      
را عليه اعدامها در ايـران آغـاز کـرده         

 ۳۴۶اين کمپين به نام کـمـپـيـن         .  اند
تن به نه به اعدامها لقب يافته است و   
قرار است در هر تمام کشورهاي دنـيـا      

 تن طي نامه و طوماري وزاري   ۳۴۶

امور خارجه کشورهاي خود بخواهند    
کــه بــا فشــارهــاي ديــپــلــمــاتــيــک بــه             
جــمــهــوري اســالمــي خــواهــان لــغــو           

ايـن  .   مجازات اعدام در ايـران شـونـد          
شــوراي :   پــنــج گــروه عــبــارتــنــد از             

همجنسگرايان حقوق بشر در آمريکـا      
و کانادا، گروه اوت ريج در انگلستان، 
بنياد هيرشفيلد ادي در آلمان و گـروه       

رقـم  .   در ايـتـالـيـا    )  اوري وان( هرکس  
 نيز از گزارش سازمان امنستي ۳۴۶

مـبـنـي بـر اعـدام          )   عفو بين الـمـلـل   ( 
 گرفـتـه شـده      ۲۰۰۸ تن در سال ۳۴۶

سخنگوي ايـن کـمـپـيـن اعـالم           .   است
کرده است که هدف اين کمپين بيشتر       
متوجه اتحاديه اروپاست که بيشترين   
مناسبات سـيـاسـي، ديـپـلـمـاتـيـک و               
اقتصادي را بـا جـمـهـوري اسـالمـي                

 .دارد
شايـان ذکـر اسـت کـه امـروز در                
هلند نيز در ادامه فعاليتهاي کـمـيـتـه      
بين المللي عليه اعدام موضوع فشار    
بر جمهوري اسالمي و احضار سـفـيـر          
ايران در پارلمان طرح شده و از وزارت       
خارجه خواسته شده که عليه اعدامها    

 .در ايران اقدامات جدي انجام دهند
 

کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام             
فعاالنه از اين کمپين حمايـت کـرده و        
تالش ميکند سازمان هاي بيـشـتـري         
را به کمپين عليه اعـدامـهـا در ايـران          

ما معتقديم با يک اتحـاد  .   دخيل کند 
وسيع جهاني ميتوان سـنـگـيـن تـريـن          
فشارها را بر جمهوري اسـالمـي وارد          

دولـت جـمـهـوري اسـالمـي هـم              .   کرد
اکنون در داخل زير فشار سـهـمـگـيـن            
خشم و اعتراض انقالبي ميليونها نفر  

حمايـت جـهـانـي از         .   قرار گرفته است  
کمپين عليه اعدامها ميتـوانـد و        
بــايــد زمـــيــن زيــر پــاي ايـــن                  
جنايتکاران را چنان داغ کـنـد کـه        
جرات اعدام کسـي را بـخـود راه              

 .ندهند
کميته بين المللي عليه اعـدام    
از همه سازمـان هـا و نـهـادهـاي             
مدافع حقوق بشر در سراسر دنـيـا         
ميخواهد که قويا کمپـيـن عـلـيـه           
اعدامها در ايران را مورد حمايت      

 .قرار دهند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۰ ژانويه ۲۸

 اعتراض جهاني عليه اعدامها در ايران، گسترش ميابد
  کشور جهان عليه اعدامها در ايران۵کمپين مهم پنج گروه بزرگ حقوق بشري در 

بر اساس گـزارشـات رسـيـده پـالتـفـرم              
زنان مرسين در ترکيه، با برگزاري يک   
کنفرانس مطبوعاتي ، صدور احکـام       

اعدام عليه زندانيان سياسي، بـه ويـژه        
زنان را در ايران محکوم کرده و هـمـه          

در .   زنان را به مقابله با آن فراخواندنـد  

هايي از احزاب و     اين کنفرانس تشکل  
نهادهاي مختـلـف، از جـملـه کـانـون               
وکالي مرسين، جنبـش دمـکـراتـيـک          
آزاد زنان، سـنـديـکـاي کسـک، مـرکـز             
فرهنگي خاورميانه، پالتفرم زنان   
ــيــســم               ــيــال ــزب ســوس عضــو ح

" گونا بـاک   " دمکراتيک و اتحاديه    
زنان و چندين حزب و نهاد ديـگـر      

 .شرکت داشتند
هوليه آيهـان  "در اين کنفرانس  

از ســوي زنــان شــرکــت          "   يــامــان
کننـده، دسـتـگـيـري و آزار زنـان               

شـان بـه       ايراني را به خاطر پوشش    

شدت محکوم دانسـت و اظـهـار           
داشت کـه وضـع زنـان در کشـور              

هـا     اسالمي ايران وخيم است و آن      
هرگز نتوانسته اند از حقوق بـرابـر       
با مردان در اين کشـور بـرخـوردار       

وي افزود، در جايي که زنان . شوند
به خاطر نوع پوشش خـود تـحـت           

گيرند، اکنون صـدور   ستم قرار مي  
نـيـز بـه طـور نـگـران             احکام اعـدام      

وي بـراي  .  اي افزايش يافته است  کننده
ياد کـرد کـه       "   زينب جالليان" مثال از   

از ســوي دادگــاه انــقــالب بــه اتــهــام               
محکوم به اعـدام  "   محاربه عليه خدا" 

 .شده است
وي زنان و مـردم را بـه اعـتـراض             
عليه خشونت دولتي در ايـران کـه بـه           
مــنــظــور ايــجــاد ارعــاب در مــيــان             
شـــهـــرونـــدان ايـــن کشـــور صـــورت            

گيرد، فراخواند و از دولت تـرکـيـه         مي
نــيــز خــواســت کــه در ايــن زمــيــنــه                

 .گيري کند موضع
کميته بين المللي عليه اعـدام بـه        
زنان مرسين و پالتفرم زنـان مـرسـيـن          

انـقـالب مـردم ايـران         .  درود ميفرستد 
براي به زير کشيدن حکومت زن ستيز     
اعدام و شکنجه شايسته وسـيـعـتـريـن       

 . حمايتهاي جهاني است
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۰ ژانويه ۲۸

 زنان ترکيه در همبستگي با زنان ايران وعليه اعدامها در ايران
 کنفرانس مطبوعاتي پالتفرم زنان مرسين در ترکيه عليه اعدامها در ايران

امروز اطالع يافتيم که با کمال تاسف  
خسروشاهـي بـه دلـيـل         رفيق يداله   

. سکته مـغـزي درگـذشـتـه اسـت             
يدالـه خسـروشـاهـي از فـعـالـيـن               
کــارگــري قــديــمــي و ســرشــنــاس         
جنبش کـارگـري در ايـران بـود و              
عليه حکومت شـاه و جـمـهـوري            

سال اسالمي مبارزه کرد و چندين      
ــرد                    ــم بســر ب ــدان هــر دو رژي . در زن

درگذشت يداله خسروشاهي را بـه     
خانواده اش و به کليه دوسـتـانـش       

 . صميمانه تسليت ميگوئيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران درمورد درگذشت
  رفيق يداله خسروشاهي

 

 کرون ۲۴۵۰    سيا مک بها ري
 کرون ۱۴۰۰   دوستدار حزب در سوئدسالگي ۵۰جشن تولد

  يورو ۵۰    بيرگيت و منصور ماهاني
 يورو ۴۰     محمد رضا رنجکش

 يورو ۳۰     روزبه اسماعيلي
 يورو ۱۰     مجيده بنکدار 

 دالر ۱۰۰    رضا پايدار
  دالر۶۰     م. حسين 

 دالر ۵۰    منصور پا رسا 

 کمک مالي به تلويزيون کانا ل جديد
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 فوريه در هتل مـجـلـل    ۹قرار بود روز  
ماريتيم در برلين به مناسبت سالـروز    

 که حکومت اسالمي سر کار ٥٧قيام 
آمد جشن و مراسم بگيـرنـد امـا ايـن            
مراسم با مـوجـي از اعـتـراض مـردم             
معترض و سازمانهاي چپ و مترقـي      
آلماني و ايراني مواجه شد و جمهوري   

 . اسالمي را وادار به لغو مراسم کرد
ــات              ــتـــراضـ در ادامـــه ايـــن اعـ

تشکيالت آلمـان حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران فراخوان تظاهرات  روز         

بــه .    فـوريــه داده اسـت        ٩سـه شـنـبــه        
حکومت جانـيـان و تـروريسـت هـاي              
اسالمي و سرکوبگران انـقـالب مـردم        
نبايد اجازه داد  کـه در خـارج کشـور              
حتي در مراکز جاسوسي شـان نـظـيـر          
سفارتخانه ها و کنسولگري هـايشـان        

 .احساس امنيت و آرامش بکنند

ــا گســتــرش اعــتــراضــات و                 ب
تظاهراتها  برعليه جمهوري اسـالمـي      

 بـهـمـن، پـاي         ٢٢در آستانه سالگـرد      
حکومت سرکوبگـران انـقـالب مـردم           

 . در خارج کشور را قطع کنيم
 سفارتخانـه جـمـهـوري اسـالمـي           

سرکوبگران مردم . بايد تعطيل  گردند
ايران بايد بـدانـنـد  کـه خـارج کشـور                  

بايد همـه  . يکپارچه بر عليه شان است 

جا در مقابل مراکز جاسوسي و تـرور      
حکومت اسالمي تجمع کرد و در اين 
مراکز ترور و جاسوسي رژيـم کـثـيـف           

 .اسالمي را بست
کميته آلمـان حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران همه مخالفان جمـهـوري     
اسـالمـي را بـه شـرکـت گسـتـرده در                  

 فوريه در جلـوي سـفـارت      ٩تظاهرات  
 . رژيم در برلين فرا مي خواند

  ظهر١٢ فوريه از ساعت ٩سه شنبه 
 روبروي سفارت جمهوري اسالمي در 

 برلين
 آدرس 

Podbielskiallee 67 
14195 Berlin 

 تشکيالت خارج کشور 
 – حزب کمونيست کارگري ايران  

 آلمان 

  فوريه جلوي سفارت جمهوري اسالمي در برلين ٩فراخوان به تظاهرات 

 فوريه در هتل مـجـلـل    ۹قرار بود روز   
ماريتيم در برلين به مناسبت سالـروز      

 که حکومت اسالمي سر کار ٥٧قيام 
آمد جشن و مراسم بگيـرنـد امـا ايـن              
مراسم با مـوجـي از اعـتـراض مـردم              
معترض و سازمانهاي چپ و متـرقـي    
آلماني و ايراني مواجه شد و جمهوري     

. اسالمي را وادار به لغو مـراسـم کـرد        
در تماسي که يکي از مسئولين حزب    
با مقامات هتل ماريتيم برلين داشت 
به او گفته شد که ايـنـقـدر نـامـه هـاي            
اعـتـراضـي از مـردم و سـازمـانـهــاي                
مختلف به اينـجـا رسـيـده  اسـت کـه                 
سفارت جمهوري اسالمي مـراسـمـش        

 . را لغو کرد
و قـتـل و       قرار بود جشن بگـيـرنـد         

اعدام و جـنـايـت و تـجـاوز را کـه قـانـون                     
. اساسي حکومت شان است، پاس بـدارنـد        

ميخواستند با خـرج مـيـلـيـونـهـا دالر و                 

برگزاري جشن و مـراسـم و کـنـسـرت در                 
کشورهاي مختلف، به عـوامـل خـود در             
خارج و مقامات سفارت هايشـان روحـيـه        
بدهند و به نوعي ابراز وجود کنند اما اين     
تشبثات يکي پـس از ديـگـري شـکـسـت               
خورد و به آبروريزي بيشتري براي اين رژيم       

حـکـومـت    تبديل شد و وضعيت واقـعـي        
. اسـالمــي را بــه هـمــگــان نشــان داد             

کنسرت هلندشان بـر سـرشـان خـراب             
شد، در پاريس درمقابل نوفل لوشاتو     
تجمع کردند و سفيرشان را کتک زدنـد     
و در فرانکفورت در ادامه تـظـاهـرات         
هاي مکرر در مقابل کنسولگري، بـر     
درهاي آن قفل زدند و اعالم کردند کـه    

 . بساطتان را جمع ميکنيم
جــمــهــوري اســالمــي بــه قــدرت           
انقالب عظيـم مـردم در حـال در هـم                
شکستن است و در خارج نيز بـه يـمـن       
اعتراضات گسـتـرده و بـا پـيـوسـتـن                

مردم آزاديخواه و سازمانهـاي چـپ و          
مترقي و کارگري در برخـي کشـورهـا         
به اين اعتـراضـات، فشـار بـر مـراکـز              
جـمـهـوري اسـالمـي بشـدت افـزايــش              

در ايتاليا نيز سازمانهـاي  . يافته است 
کـارگـري عـلـيـه جـنـايـات جـمـهــوري                 

 ١١. اسالمي اعالم اعتراض کرده اند 
سال قبل کنفرانس بـرلـيـن شـان را بـر             
سرشان خراب کرديم و در اين ده سـال         
هرجا رژيم برنامه اي گذاشـت آنـرا بـه            
محل افشاگـري و آبـروريـزي بـراي آن              
تبـديـل کـرديـم، امـا امـروز بـه يـمـن                    
انقالبي که در ايران در جـريـان اسـت،            
موجي از تعرض در برابر مراکز رژيـم        

ــرور و       .   شــروع شــده اســت       مــراکــز ت
جاسوسي رژيم را تعطيل خواهيم کـرد   
و دولت ها را وادار ميکنيم که دسـت        
از دعـوت مـقـامـات رژيـم در خـارج                
بردارند و عمال در خارج کشور رژيم را 

 . سرنگون خواهيم کرد

ري به هـمـه     حزب کمونيست کارگ  
فعاليني و مبارزين ايراني و غـيـر ايـرانـي        
که جشن هاي خون جمهوري اسالمي را به   
هم ريخته انـد درود مـيـفـرسـتـد و هـمـه                    
ايرانيان مـعـتـرض و هـمـه مـردم چـپ و                   
مترقي در کشورهاي مختلف دنيـا را بـه            
پيوستن هرچه گسترده تر بـه اعـتـراضـات        

 . بحق مردم ايران فراميخوانيم
 

 ! مردم آزاده
حکومت اسالمي نفسهاي آخـرش را         

روز بـپـاخـاسـتـن هـمـه مـا               .   ميکشـد 
 بهمن را بايد در سـراسـر     ۲۲فوريه  ۱۱.  است

جهان به روز پاک کردن بساط سفارتيـهـا تـبـديـل          
همه جا در مقابل مراکز جاسوسي و تـرور      .   کرد

تجمع کنـيـد و در ايـن          حکومت اسالمـي   
مراکز ترور و جاسوسي رژيـم کـثـيـف          

 . اسالمي را ببنديد
 

 تشکيالت خارج کشور
 آلمان  –حزب کمونيست کارگري ايران  

 ۲۰۱۰ فوريه ۴
 

 !زمين را زير پايشان داغ ميکنيم
 مراسم جمهوري اسالمي در برلين هم به هم خورد 

تظاهرکننـدگـان بـر در کـنـسـولـگـري               
جمهوري اسالمي در فرانکفورت قفل    

 ! زدند 
اقدامي ابتکاري و جالب براي بسـتـن         

 جمهوري اسالمي سفارتخانه هاي 
هــم اکــنــون ســاعــت هشــت صــبــح روز               

 فوريه تعداد زيادي از جوانان  ۳چهارشنبه  
آلماني بـه هـمـراه چـپـهـاي شـهـر کـلـن و                       
فرانکفورت و فعالين حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران، در مـقـابـل کـنـسـولـگـري                
جمهوري اسالمي در شـهـر فـرانـکـفـورت             
آلمان تجمع کـرده و  بـا قـفـلـهـاي بـزرگ                     
درهــاي ورود بــه ايــن مــرکــزتــروريســتــي           
حکومت اسالمي را بسته و راههاي ورود     

يک مامـور  .   به اين مرکز را بلوکه کرده اند  
جمهوري اسـالمـي کـه بـا مـاشـيـن و بـا                    
سرعت قصد حمله به تظاهـرکـنـنـدگـان را            
داشت، گوشمالي داده شد  و صداي شـعـار    

، حکومت اسالمي سرنـگـون و زنـده بـاد             
همبستگي بين المـلـلـي در فضـا طـنـيـن               

 . افکن است
به نيروي خودمان سفارتـخـانـه هـا و             
کنسولگريهاي جمـهـوري اسـالمـي را در            

اين پيام حرکت ! خارج کشور خواهيم بست
اگر حکومت آلمان .   اعتراضي امروز است 

به خواست مردم ايران و ايـرانـيـان سـاکـن             
آلمـان، گـوش نـداده و مـراکـز جـمـهـوري                   
اسالمـي را نـمـي بـنـدد، مـا بـه نـيـروي                      
خودمان کنسولگريها و سفارتخـانـه هـاي         

 . حکومت اسالمي را مختل ميکنيم
اينها قاتلين مـردم ايـران هسـتـنـد و             
بايد النه هاي ترور و جاسوسي آنـهـا فـورا          

 !  تعطيل شود
از دقايق اوليه صبح امروز چهارشنبه    

 ماه فوريه دهها نفر از جوانان آلماني بـه    ۳
هـمــراه ايــرانــيــان مــعــتــرض در مــقــابــل            

کنسولگري جمهـوري اسـالمـي در شـهـر             
فرانکفورت تجـمـع کـرده و بـا قـفـل زدن                   
درهاي ورودي اين مرکـز تـرور اسـالمـي،            
اعــالم کــردنــد کــه بــه هــمــت خــودمــان               
سفارتخانه ها و مراکز جمهوري اسـالمـي         

اين پاسـخ مـا بـه جـنـايـات             .  را مي بنديم 
حکومت اسالمي و بويژه اعدام دو جـوان           
در هفته گـذشـتـه، بـه بـهـانـه شـرکـت در                     

 نفر در   ۹تظاهراتها و اعالم احتمال اعدام  
 . اين هفته است

پاسخ مردم معترض به اعدامها، در        
ايران تجمع در مقابل زندان اوين و گسترده 
کردن اعتراضات عليه حکومت اسالمي،    
مجبور کردن حکومت به آزادي بـيـش از           

 نفر و در خارج از کشور، برپايي دههـا  ۹۰
تجمع و تظاهرات اعـتـراضـي،  مـخـتـل                
کردن کـار مـراکـز جـاسـوسـي جـمـهـوري                  
اسالمي و بستن اين مراکز و تجمع دائمي    

 . در مقابل اين مراکز است
صبح امروز شـهـنـاز مـرتـب در يـک               
کفتگوي تلفني اعالم کرد کـه از سـاعـت             

شش و نـيـم در ايـنـجـا جـمـع شـده ايـم و                        
دوستان آلماني زيادي در اين حرکت سهيـم      

او گفت تعداد زيادي از شهر کلـن   .   هستند
آلمان از ساعت چهار صبح حرکت کـرده و       

او گـفـت     .   ساعت شش به اينجا رسيده اند    
ما با اين حرکت سمبليک ميـخـواهـيـم بـه         
ايرانيان در همه جا اعالم کنـيـم کـه بـراي               
مقابلـه بـا اعـدامـهـا و سـرنـگـون کـردن                     
جمهوري اسـالمـي در خـارج کشـور، در               
مقابل سفارتخانه ها و کـنـسـولـگـريـهـاي             

اسالمي از ساعات اوليه کـار  حکومت  
اداري تجمع کنيد و اعالم کـنـيـد کـه              
اين مراکز را مي بنديم و نمـيـگـذاريـم        
حکومت اسالمي در خارج کشور آب     

 . خوش از گلويش پايين برود
 

 آلمان   –حزب کمونيست کارگري ايران 
  ۲۰۱۰ فوريه ۳

 : تلفن تماس با شهناز مرتب 
۰۰۴۹١۵۷۷۴۶۵۰١۸۶ 

 

 ! بساطشان را جمع خواهيم کرد

تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

کمک ھای خود را میتوانید 
بھ این حسابھا واریز کنید و 
یا از طریق تماس با واحدھا 

و مسئولین حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ایران ارسال میکنید
میتوانید از طریق دوستانتان 
در خارج بھ حساب ھای 
فوق واریز کنید، و یا با 

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگیرید تا راه ھای 
 .دیگر را بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید



 ۳۳۴شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 
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حزب به 
کمونيست 

کارگری ايران 
 بپيونديد

به اطالع مي رسد کـه در پـاسـخ بـه              
نيازهاي مبارزات انقـالبـي جـاري در          

جهت تقويت جنبش چپ ايران و در   
 ژانويه ٣٠و کمونيستي، در تاريخ 

 ١٣٨٨ بهمن ١٠برابر با   ٢٠١٠
هيـاتـي مـرکـب از رفـقـا حـمـيـد                  
تقوايي، اصغر کريمـي و مـحـمـد           
آسنگران از طـرف رهـبـري حـزب            
کمونيست کارگري و رفـقـا سـروه           
ناصري، ابراهيم عليزاده و هلـمـت     

رهـبـري حـزب      احمـديـان از طـرف          

 .کمونيست ايران با هم ديدار کردند
در اين نشست طرفين در فضائي    

گرم و صميمانه به تفصيل تببين خود   
از اوضاع سياسي جـاري طـرح         را  

کردند و جوانب مخـتـلـف، نـقـاط           
اشتـراک و تـمـايـزات آنـرا روشـن               

بــر ايــن اســاس طـرفــيــن         .   کـردنــد 
عليرغم وجود پاره اي تفاوت هاي  
نظري و تـحـلـيـلـي مشـخـص در                
تبيين اوضاع کنوني، بر ضـرورت    
همکاري در زمينه هاي مخـتـلـف     

تاکيد کردند و توافق نظر داشتـنـد    
که اينگونه نشست ها را با هـدف       
ايجاد وحـدت نـظـر و هـمـکـاري               

در هـمـيـن      .   بيشتـر ادامـه دهـنـد        
روي پاره اي از همکاريـهـاي   راستا بر   

 .عملي مشترک نيز توافق بعمل آمد
 

 حزب کمونيست ايران
 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٨٨ بهمن    ١٢ ٢٠١٠ فوريه   ١

 

 اطالعيه درباره ديدار هيات هاي رهبري 
 حزب کمونيست کارگري ايران و حزب کمونيست ايران

 اطالعيه
 سیزدهمین کنفرانس ساالنه تشکیالت آلمان

  حزب کمونیست کارگري ایران
 ! برگزارمی شود

سیزدهمین کنفرانس ساالنه تشکیالت آلمان 
 حزب کمونیست کارگري ایران

  فوریه21 و 20 در روزهاي شنبه و یکشنبه 
 . برگزار می شود

کنفرانس به ارزیابی از فعالیتهاي یک سال 
گذشته تشکیالت آلمان پرداخته و در باره کار 
و فعالیتهاي سال آینده بحث و تصمیم گیري 

حزب رفقایی در            از طرف رهبري         . خواهد شد
 کنفرانس    .  این کنفرانس شرکت خواهند کرد                  

 .د در شهر کلن برگزار می شو                
 !شرکت در کنفرانس براي عموم آزاد است

براي شرکت در کنفرانس و ثبت نام  می توانید با 
 !شماره تلفن هاي زیر تماس بگیرید

3600963 0177 
5396594 0178 

email: akpigermany@yahoo.de 
 تشکیالت خارج کشور

 آلمان - حزب کمونیست کارگري ایران
 2010 ژانویه 20

 انجمن مارکس کانادا برگزار ميکند
 کمونيسم کارگري، انقالب و انسانگرائي: موضوع

 حميد تقوائي: سخنران
 ٢٠١٠ فوريه ٧يکشنبه، : زمان

  بعد از ظهر٦ تا ١٢ساعت 
 : مکان

Toronto 
North York Civic Centre 

5100 Yonge St., North York 
Room # 3 

  دالر۵: وروديه
 براي اطالع بيشتر با شماره تلفن زير تماس بگيريد

۴١۶-۴۷١۷١۳۸ 
 محسن ابراهيمي: مسئول انجمن مارکس کانادا

 ٢٠١٠ ژانويه ٢١
http://www.wpiran.org/ 

http://www.rowzane.com/ 
http://www.hamidtaqvaee.wpiran.org 

 

 انترناسيونال
 نشريه حزب کمونيست کارگری

 : سردبیر
  محسن ابراھیمی 
 : ھیئت تحریریه

 کاظم نیکخواه، فاتح بھرامی، محمد آسنگران
 آرش ناصری: مسئول صفحه بندی

 anternasional@yahoo.com: ای میل
 

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود
 

 موعد دریافت مقاالت
 چھارشنبه ھا

  شب بوقت اروپاي مرکزي11
  بعد ازظهر بوقت شرق آمریکا5



 15 ١۳۸۸ بهمن ١۶ انترناسيونال 

 نــزديــک    ۵۷بــه ســالــگــرد انــقــالب           
فوريـه  ١١ بهمن برابر با ۲۲.  ميشويم

 ، در ايـران و          ۵۷سـالـگـرد انـقـالب          
ــراي                 خــارج کشــور مــردم خــود را ب

. اعتراضات گسترده آماده ميـکـنـنـد      
اين فرصت ديگري است که متحد بـه     
ميدان بيائـيـم و بـراي بـزيـر کشـيـدن                 
جــنــايـــتــکــاران حــاکــم بــر ايـــران،                 

اعتراضات گسترده در سراسـر جـهـان        
 .بر پا کنيم

با تمام قوا در هر شهر و کشـوري     
که هستيـد خـود را بـراي تـظـاهـرات                

وسيع در مقابـل سـفـارتـخـانـه هـاي            هاي  
جمهوري اسالمي و ميادين شهرها آمـاده        

همـه جـا بـايـد صـحـنـه اعـتـراض                  .   کنيد
زيــر کشــيــدن   گسـتــرده مــردم بــراي بــه           

هــرچــه  .   جــمــهــوري اســالمــي بــاشــد       
اعتراضات ما در خارج کشورگسترده تـر       
باشد هزينه مردم در ايـران بـراي بـه زيـر                 
. کشيدن اين حکومت کمتـر خـواهـد بـود           

برنامه هاي اعـتـراضـي کـه تـا             ليست  
 :کنون اعالم شده است بدين قرار است

  بهمن٢٢تظاهرات عليه جمهوري اسالمي در خارج کشور بمناسبت 

 : فرانکفورت    -آلمان
 مقابل کنسولگري جمهوري اسالمي : مکان

 ١٧ تا ١١ فوريه ، از ساعت ١١پنجشنبه : زمان 
  ۴۹۱۵۷۸۱۶۸۸۷۳۲: +تلفن تماس

  
 : برلين 

 : مكان١٧از ساعت 
Maritim Hotel Berlin 

Stauffenberg Strabe 26 
Tel: 0176 24 866 317 

01732050584 
  

 : تورنتو    -کانادا 
  ۱٩ تا ١٧ فوريه ، ساعت ۱۱ شنبه ۵: زمان 

 ميدان مل الستمن : مکان 
  

 : اتاوا   -کانادا 
  ۱۴ تا ۱۲ فوريه ، ساعت ۱۱ شنبه ۵: زمان 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي : مکان 
  

 :  اسلو  -نروژ 
 :  بهمن٢٢ فوريه، برابر با ١١پنجشنبه 

  در مقابل سفارت رژيم اسالم در اسلو۱۴ تا ۱۳ساعت 
  ، در مقابل پارلمان نروژ۱۵:۳۰ تا ۱۴:۳۰ساعت 

 ۰۰۴۷۹۸۶۹۴۰۰۱: تلفن تماس
  

 : استکهلم  -سوئد 
 ظهر١٢ فوريه از ساعت ١١پنجشنبه : زمان 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي: مکان 
  در ميدان سرگل ١٦,٣٠ تا ١٥سپس از ساعت 

 
 : کنبرا   -استراليا   

 ١٣ الي ١١ فوريه از ساعت ١٢جمعه : زمان 
 مقابل سفارت جمهوري اسالمي در کنبرا: مکان 

 ناظري: البرز هماهنگ کننده : رهايي هماهنگ کننده : هماهنگ کننده 
 0411553152:  تلفن 0413405545:  تلفن 0431713128: تلفن 

  
 : گوتنبرگ   -سوئد 

 ١٨ تا ١٦فوريه از ساعت ١١پنجشنبه : زمان 
 برونزپارکن ، جنب مجسمه يوهانا: مکان 

 ۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹:+تلفن تماس
 لندن  -انگلستان 

  ١٧ تا ١٤ بهمن ساعت ٢٢ فوريه برابر با ١١پنجشنبه : زمان 
 مقابل سفارت جمهوري اسالمي : مکان 

 ۴۴۷۹۵۰۹۲۴۴۳۴: +تلفن تماس
 

 واشنگتن دي سي    -آمريکا
  به وقت شرق آمريکا۱۲ فوريه ساعت ١١پنجشنبه : زمان 
 دفتر حفاظت از منافع جمهوري اسالمي در آمريکا: مکان

 
 بروکسل  -بلژيک

  ۱۹ تا ۱۷ فوريه ساعت ۱۰: زمان 
 مقابل سفارت جمهوري اسالمي : مکان 

 بلژيک –کميته دفاع از مبارزات مردم ايران  : برگزرا کننده
 

 کپنهاگ  -دانمارک  
 ۱۶ فوريه ساعت ۱۱: زمان 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي: مکان 
 کميته همبستگي با مبارزات مردم ايران 

 ٠٠٤٥ ٤٠٥٤٣٩٩٢: تلفن تماس
  
 برن -سوئيس 

  ۱۵تا ۱۳ فوريه از ساعت ١١پنجشنبه : زمان 
 مقابل سفارت جمهوري اسالمي: مکان 

 ۰۰۴۱۷۶۳۰۶۰۷۲۳: تلفن تماس
  

 دنهاخ -هلند
  ۱٥تا ۱٣ فوريه از ساعت ١١پنجشنبه : زمان 

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي: مکان 
 ۰۶۵۱۲۷۳۲۶۱: تلفن تماس

  
 وين. اتريش

 ١٧ فوريه از ساعت ١١پنجشنبه 
 strasse kärtnerروبروي ايران اير  : مكان

 ما همه را به شرکت گسترده در اين اعتراضات فرا مي خوانيم   
 )اين ليست در حال تکميل شدن است(

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۰ فوريه ۱

  ساعته کانال جدید٢٤تلویزیون 
 .مشخصات کانال جدید را به دوستان و آشنایان خود اطالع دهید و به هر شکل که میتوانید وسیعا آنرا تبلیغ کنید

 :مشخصات کانال جدید در ماهواره نایل سات به این قرار است
Satellite: AB4A/NILESAT103 @ 7 Degrees West 

Freq: 10873                          Polarity: Vertical             Symbol Rate: 27,500                      Fec: 3/4 
  .ندالزم بھ توضیح است کھ دارندگان دیش ھاتبرد میتوانند بدون تغییر زاویھ دیش و با نصب ال ان بی بھ نایل سات نیز ھمزمان دسترسی داشتھ باش

 کانال جدید
 ١٣٨٨ دیماه ٢٩، ٢٠١٠ ژانویھ ٢٠


