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 بازتاب هفته
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هيچ چيز بيش از تغيير و تـحـوالت اخـيـر              
در سياست گروه اسـالمـي حـمـاس نـمـيـتـوانـد                 
گوياي وضـعـيـت نـزار جـمـهـوري اسـالمـي و                    
حکومت بشار اسـد و کـل ارتـجـاع اسـالمـي                  

حماس که بعنـوان يـک بـازوي سـيـاسـي               .   باشد
جمهوري اسالمي و سوريه در مـنـطـقـه عـمـل               
ميکرد و سالهاي سال زير چـتـر ايـن دو رژيـم                 
قرار داشته و از حمايت همه جانبه اقتصادي و          

شکارا اعالم کـرد      آ ،نها برخوردار بوده  آ نظامي  
و نشان داد کـه از ايـن دو حـکـومـت فـاصـلـه                      

و تنها و تنها دليل اين وضعيت همه        .   ميگيرد
يندگي حکومت بشار اسد    آ کس ميداند که بي     

و جمهوري اسالمي ايران در برابر انقالب مردم        
دو هفته پيش اسماعيل هنيه از رهـبـران    .   است

اصلـي حـمـاس در يـک سـخـنـرانـي در مصـر                      
به شما و به هـمـه        :   " خطاب به مردم مصر گفت    

ملل بهار عربي و يـا بـهـتـر بـگـويـم زمسـتـان                    
اسالمـي درود مـي فـرسـتـم، درود بـر مـلـت                     
قهرمان سوريه که در راه آزادي، دمـکـراسـي و            

او ايـن سـخـنـان را           "   اصالحات تالش مي کند   
" ن بيان کرد که جمعيت شعار ميدادند        آ بدنبال  

و بـه دنـبـال ايـن           " .   نه به حزب اهللا نه بـه ايـران          
سخنان يکي ديگر از رهـبـران حـمـاس نـيـز از                 

. دفـاع کـرد    "   زاديآ مبارزه مردم سوريه بـراي        " 
ن نـيـز اعـالم شـده بـود کـه رهـبـران                     آ پيش از   

حماس از سوريه خارج ميشوند و حماس مرکز        
. اصلي خودرا به مصر و قطر منتقل مـيـکـنـد           

يک هـفـتـه بـعـد از           .   اما اين تمام ماجرا نيست    
اين احمد يوسف يکي ديگر از رهبران حـمـاس           
که نقش مشاور در وزارت خـارجـه حـمـاس را                
بعهده دارد در ارتباط با تهديدات جنگي عليه        

هفته گذشته جدال ديگـري بـر        
سر تصاحب يک ابزار قـدرت بـيـن           
ــانــدهــاي حــاکــم در جــمــهــوري             ب

انـتــخـابــات   " اسـالمـي تـحــت نــام          

اين .   تقريبا به پايان رسيد "   مجلس
بار سايه وحشـت را بـيـش از هـر                
زمــان ديــگــر مــي شــد بــر ايــن                

ــات   "  ــخــاب ــت ــد"   ان ــام      .   دي ــم ــم ت رژي

 
 بي برنده و حکومت بدون آينده" انتخابات"

 
 !شور و عزم کنگره هشتم

 ارزيابي از کنگره هشتم حزب در گفتگو با مصطفي صابر      

٩صفحه    

٣صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 سرسخن

شکاف مرگ در محور ارتجاع 
 اسالمي

 

 كاظم نيكخواه 

 
متن سه سخنراني در دفاع از قطعنامه هاي مصوب 

 كنگره هشتم حزب كمونيست كارگري ايران
در باره شرايط "سخنراني حسن صالحي در معرفي قطعنامه      

  ٧، صفحه  "اضطراري در ايران
سخنراني شهال دانشفر در معرفي  قطعنامه  در مورد جنبش     

  ٦کارگري و جايگاه مجمع عمومي، صفحه    
خصوصيات    "سخنراني محسن ابراهيمي در معرفي قطعنامه      

 ٨، صفحه  " دولت برآمده از انقالب 
 

 پيامهای مهمانان کنگره بزبان انگليسی
 ١٢ترجمه حبيب بكتاش، صفحه    

 مصـطـفـي صـابـر         : انترناسيونال
قبل از کنگره با شمـا گـفـتـگـويـي           
داشتيم و شما تصويري از کـنـگـره         
ارائــه داديــد و انــتــظــاراتــتــان را             

االن که کنگره برگزار شـده       .   گفتيد

 ؟يا با انتظاراتتان منطبق بودآ
اجـازه بـدهـيـد       :   مصطفي صابـر  

هـيـچ   .   ابتـدا احسـاسـم را بـگـويـم            
کنگره حزبي اينقدر به من روحـيـه       

 بهروز مهرآبادي

ــه            ــرکســي اســت ک ــت ــم      ک
فـتـابـه دار مسـجـد شـاه             آ حکايت  

آفتابه دار گفت که    :   رانشنيده باشد 

آن آفتابه را بگذار و اين آفـتـابـه را            
و وقتي طـرف پـرسـيـد کـه            !   بردار  

اين آفتابه با آن آفـتـابـه چـه فـرقـي               

 
 مافياي اقتصادي و ماراتون گراني 

٩صفحه    

 مهرآب  دشتي از ايران 

٢صفحه    

 :هشت مارس به سبک مريم نمازي
 ١٦، مصطفي صابر، صفحه      !انقالب عليا المهدي اوج ميگيرد  

هشت مارس امسال در شـرايـط         
نوين جـهـانـي و مـتـحـول و بـعـد از                     
انقالبات شمال آفريقا اتفاق افـتـاد  و           

از همين رو  پرچمش را شخصيتـهـاي         
كمونيست و محـبـوب جـهـانـي چـون             

. برافراشتندمريم نمازي و مينا احدي      

 
 هشت مارس امسال

 شهال دانشفر  

١٣صفحه    

 
درمورد تقويم انقالبيون 

 برهنه
مصاحبه تلويزيون کانال       

 جديد با مريم نمازي      
 ٣صفحه  



 2 ١٣٩٠ اسفند١٩  انترناسيونال 

 !زنده باد سوسياليسم

نداده بود و بـه اصـطـالح خـودمـانـي                
سـرحـالـي،    !   اينقدر خوش نگذشته بود   
 و احسـاس      ،شادابي، اتحاد و همدلي 

اعتماد به نفس و فوکـوس داشـتـن از            
فضـا  .   سر و روي کـنـگـره مـي بـاريـد              

بسيار ريلکس و در عين حال پـرشـور          
هــرکســي حــرف داشـت و آمــد          .     بـود 

از نمايندگان تـا کـادرهـا و           .   حرف زد 
فـکـر   .   اعضاي حزب و تا مـيـهـمـانـان         

کنم پرسخنران ترين و پر چهره ترين و          
و جـالـب     .   پر مصوبه ترين کنگره بـود     

اين بود که همه در يـک جـهـت حـرف               
ميزدند، همه يک احساس مشتـرک را        

کسي ديگري را نقـض     .   بيان ميکردند 
نمي کرد، تکميل ميکرد، تـداوم مـي         

. بخشيد، وجهي ديگر را باز مـيـکـرد         
لحظه اي نبود که آدم فکر کند کنگـره         
خسته کننده است، بحث کـم اهـمـيـت        

هر لحظه شما را    .   است، تکراري است  
و صـادقـانـه      .   به لحظه بعد ميکشانـد    

بگويم اين خيلي هم سازمـانـيـافـتـه و            
گـويـي يـک روح        .   طراحي شـده نـبـود       

جمعي و احسـاس مشـتـرک هـمـه را                
ايــن احســاس را      .     هــدايــت مــيــکــرد   

هرکسي که آنجا حـاضـر بـود، حـتـي              
آنها که برايشان به انگليـسـي تـرجـمـه            
ميشد، و يا هر ناظر بي غرضي که از         
اينترنت کنگره را همزمان دنبال کرد،      
يا بعدا در تلويزيون فيلم هاي آنرا ديـد       
و يا االن ويدئوهاي آنـرا در يـوتـيـوب             

عجيب نـبـود کـه       .   مي بيند، ميگيرد  
حتي کارکنان هـتـل مـحـل بـرگـزاري              
کنگره از اين فضا به وجد آمدند و در          
اين رابطه از پشت مـيـکـرفـن کـنـگـره           

نمي دانم اين فضـا را      .  صحبت کردند 
در کنگره چند حزب سياسي نـه فـقـط       
در بعد ايراني که حـتـي جـهـانـي مـي               

 .توانيد ببينيد
اما چرا اينطور بود؟  اگر از هـمـه          
سطوح مشـخـص انـتـزاع کـنـم و بـه                  
جوهر مساله بپردازم، بنظـرم عـلـتـش          
اين بود که کنگره واقعا بـر يـک حـس             
مشترک، يک برداشت مشترک از دنيـا       

. و يک عزم مشترک دست گذاشته بـود  
اين حس مشترک خارج از کنـگـره مـا       
وجود داشت و ما آنرا بوجود نـيـاورده          

ايـن فضـا و روحـيـه در واقـع                .   بوديـم 
انعکاس يک موقعيت جهاني بـود در         
ذهــن شــرکــت کــنــنــدگــان و بــرگــزار            

به عبارت ديگر ايـن    .   کنندگان کنگره 

روحيه و فضاي کنگـره ريشـه در ايـن             
واقعيت داشت که بعد از چنديـن دهـه       

جـنـگ   " و   "   نظـم نـويـن     " سياه و دشوار    
و غـيـره، بـاالخـره مـردم            "   تروريستهـا 

عادي در مصر و تونس و اسرائـيـل و            
انگليس و آمريکا و روسيه و سوريه و        
ايران و يونان و غيره بـه مـيـدان آمـده              

. اند تا اين وضع سياه را عوض کنـنـد         
و في الحال چهره جهان را عوض کرده        

منظورم وقـايـع پـرشـور و خـيـره               .   اند
کـنـنـده اي اسـت کـه در فـاصـلـه دو                     

 تا فـوريـه     ۲۰۰۹دسامبر ( کنگره ما   
 در ايـران تـا         ۸۸، از انقالب ) ۲۰۱۲

هميـن انـقـالب در جـريـان سـوريـه و                  
مبارزات قهرمانانه مردم و کـارگـران         

. يونان، صورت گرفته و يا جريان دارد      
کنگره فرصتـي شـد تـا مـا اعضـا و                 
فعالين و دوستـداران حـزب و هـزاران            
نفري که در لحظه و يا بـعـد نـاظـر آن                
بود بتوانيم احساس و عزم مشترکمان     

بـطـور   .   را نسبت به دنيـا بـيـان کـنـيـم            
فردي و يا در جلسات کوچـکـتـر و يـا              
در فضاي مجـازي و مـقـاالت، زيـاد             

امـا ايـن     .   راجع به آن حرف زده بـوديـم       
بار در کنگره رسمي حـزب، چشـم در            

 ۲۰۰چشم همديگر،  در يـک جـمـع               
نفره کـه نـمـايـنـدگـي صـدهـا نـفـر را                     
داشت، داشتيم نسبت بـه ايـن وقـايـع             
ــم و اعــالم مــوضــع                 ــزدي حــرف مــي

اين يک شور عجيبي ايجاد   .   ميکرديم
اين در واقع عـزم و احسـاس         .   ميکرد
.   درصدي ها بود که بيان مـيـشـد          ۹۹

اينکه باالخره مـا مـردم عـادي و لـه               
شده حاال در سـيـاسـت جـهـان جـايـي                

چنانکه  از اوباما و پوتين و تـا        .   داريم
اسد و خامنه اي و باقي نماينـدگـان و           
سياستمداران يک درصدي هـا بـرخـود         
لرزيده و  در هراس و تقال هستـنـد تـا             
مگر فکري بحـال نـظـام اسـتـثـمـار و                

در ايـن نـگـاه        .   سرکوب خود بـکـنـنـد       
عــمــومــي و تــاريــخــي، کــنــگــره مــا           
انعکاسي از تغيير توازن قواي جهانـي   
بين حاکـمـان و مـحـکـومـان در يـک                 

و عـجـيـب نـبـود          .   گوشه اين دنيا بود   
حزب ما که از همان اول حزب مبـارزه       
محکومان عليه حاکـمـان بـوده اسـت           
در اين کـنـگـره چـنـيـن شـاداب و بـا                    

 .اعتماد به نفس ظاهر ميشد
از حق نگذريم، اين خط و جـهـت           
را رهبري حزب و بويژه حميد تـقـوايـي          

. ليدر حزب از پيش تبييـن کـرده بـود           
ساعتها سخنراني و صـدهـا صـفـحـه            

. مطلب در باره آن منتـشـر کـرده بـود            
اگـر  .   وگرنه کنگره ما اينطور نمي شد     

اجتماعات راست ها و کـنـگـره هـاي             
چپ هاي ديگر در اپوزيسيون ايران را        
که اتفاقا حول و حوش زمان بـرگـزاري         
کنگره ما منـعـقـد شـد و پـر بـود از                   
اختالف و رياکاري و مخفـي کـاري و           
يا دپرشن و ناامـيـدي و هـپـروت، بـا               
کنگره مـا مـقـايسـه کـنـيـد مـتـوجـه                  
مکـان و اهـمـيـت کـنـگـره و خـط و                     

کـنـگـره    .     رهبري اين حزب مـيـشـويـد       
حزب در واقع محل تالقي يک تمـايـل         
و احساس مردم محروم جـهـان و يـک            
خط کمونيستي پا روزمين و راديکـال    

و ايــنــجــا مــيــخــواهــم     .   و روشــن بــود    
اگـر  .     مشخصا به سوال شما بـپـردازم       

ــه                  ــي کــه نشــري ــه هــاي ــه مصــاحــب ب
انترناسيونال قبل از کنگره با رهـبـري         

و نه فقط مصاحبه اي که      ( حزب کرده   
رجوع کنـيـد، خـواهـيـد         )   اشاره کرديد 

ديد که چطور کنگره بـه انـتـظـارات و             
توقعاتي که همه مـا داشـتـيـم جـواب             

حاال شـايـد بـتـوانـم         .   مثبت داده است  
بگويم که از انـتـظـارات تـک تـک مـا                 

تا آنجا که مشخصـا     .   حتي فراتر رفت  
به مصاحبه من بـرمـيـگـردد، دوبـاره            
آنرا نگاه کردم و ديدم گرچه روي همان        
خط و جهتي است که اشاره شـد، امـا           

تـا  .   هنوز قدري محتاط و کلـي اسـت        
اما حاال بـعـد از     .   حدي هم ناگزير بود   

کنگره ميتوانم با قطعـيـت بـيـشـتـري            
 ۹۹کـنـگـره      " بگويـم کـه ايـن واقـعـا              

تا آنجا که يک حزب .   بود"   درصدي ها 
فــعــال در ســيــاســت ايــران مــيــتــوانــد          

 درصدي ها باشد، کنگره ۹۹پرچمدار 
ايـن فـقـط      .   واقعا سنگ تمام گذاشـت    

حرف من نيست، از فعالين سـکـوالر          
در جمهوري آذربايجان، تا فعاليـن زن        
در افغانستان، تـا کـمـونـيـسـت هـاي               
عراقي، سوئدي، فرانسوي، ترکيـه اي       
و آلــمــانــي کــه در کــنــگــره حضــور                
داشتند، همه همين حس را گرفتند و         

  . آمدند و راجع به آن حرف زدند
ــال     ــون ــي ــاس ــرن ــت ــورد       : ان  در م

قطعنامه ها و مصوبات کـنـگـره چـه            
يا تغيير محسوسـي در    آنظري داريد؟  

  سياستهاي حزب ايجاد ميکند؟

 بنظرم تـغـيـيـر       : مصطفي صابر 
ايـنـهـم نـه       .   اساسي ايجاد خواهد کـرد    

ــخــاطــر خــود مصــوبــات و                فــقــط ب
بـلـکـه بـاز بـخـاطـر            .   قطعنامه هاست 

ديدن درست شرايط جهاني و اوضـاع         
ايران و تاکيد بر جهت گيري صحيح و        

. فضايي است که کنگـره ايـجـاد کـرد           
ولي قطعنامه ها هـم کـامـال در ايـن              

کـنـگـره بـر چـنـد نـکـتـه                .   جهـت بـود    
 ۹۹ايـنـکـه      .   اساسي دسـت گـذاشـت       

درصدي هاي جهان به ميدان آمده اند       
و مساله کليدي در اين ميـان مسـالـه         

تصـرف قـدرت سـيـاسـي          .   دولت است 
 درصـدي هـا و خـلـع يـد                ۹۹توسط   

سياسي و اقتصـادي از يـک درصـدي            
. ها بايد در مرکـز تـوجـه قـرار گـيـرد               

کنگره ما دوباره کمون پاريس و دولت       
نوع کمون را در دستور جنبش رهايـي        

کاري که بطور غريزي و   .   بشر گذاشت 
خودبخودي در ميدان التحرير قاهره و      
اشغال وال استريت نـيـويـورک صـورت          

. گرفته بود را متعين و مـعـرفـه کـرد             
االن .   کار اصلي را البته  آنهـا کـردنـد          

تمام جـهـان مـيـدانـد کـه در مـقـابـل                   
پارلمانهاي فاسد و حـقـه بـازي هـاي              
دمکراسي، ما نوع ديگري از بـدسـت         
گيري اختيار زندگي را داريـم کـه در             
اجــتــمــاعــات الــتــحــريــر و مــجــامــع          
عمومي جنبش اشغال خـود را نشـان          

خود الجزيره و سي ان ان و بي بي     .   داد
سي ناچار شدند اين تقابل جهاني بين       
دولت بـورژوايـي و عـمـل مسـتـقـيـم                 

اما کاري که .  مردمي را نشان بدهند 
ما کرديم اين بود که نهايت سياسي و        
منطقي اين حرکت را در کنگره تبيين   

به يک معنـي مـيـشـود گـفـت             .   کرديم
حرف و فراخوان اصلي کنگره ما ايـن         

. ما به کمون پاريس نـيـاز داريـم          :   بود
. ولــي ايــنــبــار در ابــعــادي جــهــانــي            

همانطور که پيام واقعـي خـود کـمـون            
اين الـبـتـه مشـخـصـا درافـزوده              .   بود

حميد تقوايي بود و فکر ميـکـنـم ايـن        

جلب توجه مجدد کارگران و محرمان       
و آزاديخواهان و کمونيستهاي ايران و       
جهان به کمون به نام او ثـبـت خـواهـد          

اگر حول همين يک نـکـتـه خـوب         .   شد
کار کنيم و قطعنامه هاي کـنـگـره را            

تغيـيـر   " عملي کنيم، ديگر صحبت از      
بـراي  "   محسوس در سياستهاي حـزب     

بنظرم موقعيت حـزب را       .   آن کم است  
نکته بـعـدي     .   تماما تغيير خواهد داد   

توجه کنگره به مبارزه طبقه کارگـر از     
يک بعد سياسي و اگر مايل باشيـد از          

در مـقـابلـه بـا بـعـد             ( يک بعد کموني    
تـکـامـل گـرايـانـه و اکـونـومـيـسـتـي                   

ايـن  .   بـود )   مسلط بر نگاه چپ سنتـي     
هم مساله بسيار تعيين کننده و خـط         

بـنـظـرم کـنـگـره مـا            .   دهنده اي اسـت    
ميتواند و بايد نـقـطـه شـروعـي بـراي              
عروج مجدد طبـقـه کـارگـر بـا پـرچـم               

در .   کمون و حکومت کـارگـري بـاشـد         
 درصدي ها بـايـد بـا          ۹۹واقع جنبش   

بــرقــراري دولــت نــوع کــمــون تــداعــي         
و اين بخصوص از کانال ايـران   .     بشود

و اين جنبه سومي است کـه       .   ميگذرد
. کنـگـره مـا روي آن دسـت گـذاشـت                

اوضاع اضطراري ايـران، بـن بسـت و             
بحـران بـورژوازي در ايـران و ايـنـکـه                 
اينجا اوضاع مهياتر از همـه جـاسـت          

 درصـدي    ۹۹تا يک نمونه از راه حـل           
. ها را جـلـوي چشـم جـهـان بـگـذاريـم                

کــنــگــره هــمــه ايــن را بــروشــنــي در               
قطعنامه ها و مصوباتش بـيـان کـرده         

و باالخره کنگره انتظار و تـوقـع        .   است
بااليي روي حزب کمونيست کـارگـري       

حـاال صـورت مسـالـه بـراي            .  گذاشت
همه ما اين است که بنحـو احسـن بـه             

کـنـگـره کـار       .   اين توقع پـاسـخ دهـيـم         
خودش را بـخـوبـي انـجـام داد، حـال                 
نوبت تک تک ماست، چه در حـزب و             
چه در بيرون حزب که بـه فـراخـوان آن              

  .پاسخ دهيم
ممنون از شرکـت    :   انترناسيونال
 .*شما در اين گفتگو
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حـمـاس وارد     " جمهوري اسالمي گفت    
هيچ جنگي که ميان ايران و اسرائـيـل         

و اضـافـه کـرد      . "   دربگيرد نخواهد شد  
حماس به هـيـچ مـحـور سـيـاسـي            " که  

منطقه اي تعلق ندارد و فعـالـيـت مـا            
اين موضعگيريها  "     در فلسطين است  

بيانـگـر چـرخشـهـاي بسـيـار جـدي و                 
استراتژيک در سياسـت ايـن سـازمـان           

البته بايد توجه داشـت کـه ايـن        .  است
مواضع نتيجه تحوالتي است که قبـل       

ن آ ن صورت گرفته و يک شـاخـص        آ از  
نزديکي حماس به الفتح و مـذاکـره و            
تــوافــقــات الــفــتــح و حــمــاس بــر ســر            
برگزاري يک انتخابات تازه در منطـقـه    
فلسطين و پايان دادن بـه اخـتـالفـات             

. ميان اين دو جريـان مـتـخـاصـم بـود             
حماس قـبـال بـهـيـچ وجـه حـاضـر بـه                   
مذاکره به الفتح نبود و حتي محـمـود          
عباس در جايي گفته بود کـه حـمـاس           
نه فقط با الفـتـح حـاضـر بـه مـذاکـره                 
نشده بلـکـه اصـال درخـواسـت مـا را                

امـا  .     براي مذاکره جواب نـداده اسـت       
به يکباره اين حماس بود که مـبـتـکـر        
معاهده با الفتح شد و نشـانـه هـايـي              
وجود دارد که اين احتمال را تـقـويـت            

ميـکـنـد کـه مـمـکـن اسـت حـمـاس                   
را "   نابودي اسـرائـيـل     " سياست قديمي   

کناربگذارد و به تـوافـقـات الـفـتـح بـا              
بـدنـبـال ايـن       .   اسرائيل گـردن بـگـذارد      

توافـقـات رهـبـران حـمـاس مـراودات              
ديپلماتيک خـودرا تـغـيـيـر داده و بـا                
دولتهايي که بـا جـمـهـوري اسـالمـي              
روابط غير دوستـانـه اي دارنـد مـثـل              
 . بحرين وارد روابط و مذاکرات شدند

الـبـتـه روز بـيـسـت و دو بـهـمــن                   
 اسماعيل هنيه به تهران سفـر       ،امسال

کرد و در کنار رهـبـران ايـران عـکـس              
گرفت تا نشان دهد که چيـزي تـغـيـيـر          

اما برخي خبرها گـويـاي      .   نکرده است 
اينست که جمهوري اسالمـي بـدنـبـال          
موضعگيريهاي اخير حماس در قـبـال     

 کمکهـاي  ،سوريه و جمهوري اسالمي  
اقتـصـادي خـود بـه ايـن سـازمـان را                  

 . معلق کرده است
براي هرکسي روشن است که ايـن        
تغييرات در سـيـاسـت يـک سـازمـان               
تروريسـت اسـالمـي از کـجـا نشـات               

براي حماس مساله اينـسـت      .   ميگيرد
که حکومت اسـد بـزودي در مـقـابـل              
انقالب مردم سوريه به زانو در خواهـد        

و با سقوط احتمالـي رژيـم اسـد           .   مدآ 
جمهوري اسالمي نـيـز نـمـيـتـوانـد از               

در .     انقالب مردم جان سالم بـدر بـرد         
 مـردم    ۸۸واقع اين انـقـالب نـاتـمـام             

ايران بود که ستون ارتجاع اسالمي را        
ورد و به همگان و از جـملـه     آ به لرزه در    

بــه نــيــروهــاي وابســتــه بــه جــمــهــوري          
اســالمــي نشــان داد کــه جــمــهــوري             

تشفشان جدي دارد    آ اسالمي روي يک    
ن ممکن است   آ حکومت ميکند و هر     

نــرا بــه نــابــودي      آ فــوران خشــم مــردم        
ن انقالب هـمـه مـردمـي را          آ .   بکشاند

که تصوير خود از ايـران و جـمـهـوري              
اسالمي را از مدياي سرسپرده و نوکر       
نظير بي بي سي و امـثـالـهـم گـرفـتـه                 

ن انقالب به هـمـه     آ .   شوکه کرد،بودند
اين مردم نشان داد که اکثريت عظـيـم         
ــان اصــالح                  ــه خــواه ــران ن ــردم اي م

 بــلــکــه در پــي       ،حــکــومــت اســالمــي  
ن و دسـت يـابـي بـه             آ سرنگون کـردن      

ن آ پـس از      .   زندگي اي انساني هستند   
انقالبات مصر و تـونـس و سـوريـه از             
راه رسيد که يـک واقـعـيـت را جـلـوي                

ن ايــنــکــه    آ چشــم مــردم قــرار داد و             
 ،نچه وسيعا تصـور مـيـشـد        آ برخالف  

نيـروهـاي اسـالمـي بـازيـکـن اصـلـي                
صــحــنــه ســيــاســت در ايــن کشــورهــا         

انقالبات مصر و تونس بدون     .   نيستند

نقش قابل توجـه جـريـانـات اسـالمـي             
نظير اخوان المسلمين شکل گـرفـت و         
تا سرنگون کردن بن عـلـي و مـبـارک              

حــتــي مــيــتــوان گــفــت       .   پــيــش رفــت   
جريانات اسالمي بعنوان مـانـعـي بـر           
ــد امــا                    ــل کــردن ــالب عــم ــر انــق س

گرچه اکنـون   .   نرا سد کنند  آ نتوانستند  
اين جريانات در انتخاباتهـاي ايـن دو          

 امـا   ،کشور اکثريت را کسب کرده اند     
سطحي نگري اسـت کـه کسـي فـکـر               
کــنــد ايــن پــايــان مــاجــراســت و ايــن            

ينده مصر و تونس را بـراي         آ انتخاتها  
. مدتهاي طـوالنـي رقـم خـواهـنـد زد             

مبارزه و کشـاکـش در ايـن کشـورهـا              
هرروزه ادامه دارد و توازن قـوا مـيـان           
چپ و راست جامعه است که سيـمـا و          

 . ينده اين جوامع را شکل خواهد دادآ
نــچــه مــيــخــواهــم تــاکــيــد کــنــم         آ 

اينست که اين انـقـالبـات مـنـطـقـه و                
 ايـران بـه هـرکسـي نشـان             ۸۸انقالب  

ميداد که ستوان ارتجاع اسـالمـي در         
يـنـده اي     آ حال ترک برداشتـن اسـت و           

انزواي جدي جمهوري اسالمـي     .   ندارد
در سطح بين المـلـلـي نـيـز ايـن چشـم                 

جمـهـوري   .   انداز را تشديد نموده است    
اسالمي در بـدتـريـن وضـعـيـت بـيـن                 

همين روزها  .   المللي خويش قرار دارد   
حسين سالمي جانشين فرمـانـده کـل         

سپـاه پـاسـداران جـمـهـوري اسـالمـي               
جمهوري اسالمي در   " اعتراف کرد که    

 علمي  ، فني ،اوج محاصره اقتصادي  
 "  و اقتصادي قرار دارد

همه اين عوامل به جرياني مـثـل         
حماس هشدار ميدهد که اگر بخواهـد    
متالـشـي نشـود بـايـد هـرچـه زودتـر                 
حســاب خــودرا از ايــن حــکــومــتــهــا           

امــا مشــکــل حــمــاس     .   خــالص کــنــد  
اينست که تصور ميـکـنـد ايـن فـقـط              

ينده حکومتهاي جمهوري اسالمي و     آ 
و .   بشار اسد است که تيره و تار اسـت         

متوجه نيست يا نميخواهد قبول کنـد       
که اين کـل جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي                 
است که به تنگناي جدي افتـاده و در           
واقع بايد گفت دوره اش دارد بـه سـر              

مـدن  آ در کوتـاه مـدت جـلـو            .   ميرسد
جريانات اخوان المسلمين در مصـر و        
تونس فضـاي نـفـس کشـيـدنـي بـراي               
اينها باقي خواهد گذاشت اما کـافـي          
است حکومت اسد و بويژه جـمـهـوري          
اســالمــي جــارو شــود تــا کــل اســالم            

نـوع  "   مـيـانـه روهـاي      " سياسي حـتـي       
ترکيه ايش نيـز کـه ايـن روزهـا بـازار                

و  بـه سـرازيـري انـزوا             ،پيدا کرده انـد   
 .*اضمحالل بيفتند

مريم نمازي با تبـريـک      :   سيما بهاري 
روز جهاني زن به شما، اولـيـن سـوالـم             
اين است که چرا اين تقويم را منـتـشـر       
کرديد و انگيـزه تـان از ايـن کـار چـه                  

  بود؟
 مـنـهـم بـه شـمـا روز               : مريم نمـازي  

ايـده  .   جهاني زن را تـبـريـک مـيـگـويـم           
تقويم اين بود که اوال از جوان مصـري         

المهدي حمايت کنـيـم کـه        ا  عليا مگد 
در اعتراض به جنبش اسالم سـيـاسـي         
و در ضديت با زن در مصر برهنه شـد          
و بعنوان يک فرياد در دفاع از زنـان و            
تحت فشـارهـاي زيـادي قـرار گـرفـت              
حتي تازگي ربوده شد و بـخـاطـر ايـن             
کارش مورد اذيت و آزار و تهديد قرار        

ما فکر کرديم از او به شـکـلـي       .   گرفت
دسته جمعي حمايت کنيم و هم به اين        
فرياد بپيونديم که فرياد خيلي هـا در          
سراسر دنيا است عليه اسالم سيـاسـي        
و عليه سياست ها و برنامه هاي ضـد         

بـرهـنـگـي نـوعـي اعـتـراض             .   زن آنها 
مدرن عليه اسالم سـيـاسـي و عـلـيـه                
حجاب اجباري است بخـصـوص چـون         
اسالمي ها مـيـخـواهـنـد زن کـامـال               

محو شود نه صدايش شنيده شود، نـه        
بدنش معلوم باشد، نه هـويـتـش و نـه             
شخصيتش، همه را ميخواهند نـابـود       

به اين  خاطر برهـنـگـي عـلـيـه             .   کنند
اين  وضعيت در اين دوره ميتواند يک        

  .  عمل انقالبي و راديکال باشد
 چه عکس العـمـلـي را      : سيما بهاري 

از جانـب مـردم و رسـانـه هـا شـاهـد                   
  بوديد؟ 

عکس الـعـمـل واقـعـا         :   مريم نمازي 
مــن خــودم چــنــيــن        .   عــجــيــب بــوده    

از ديـروز    .   استقبالي را انتظار نداشتـم    
که اين تقويـم مـنـتـشـر شـده تـا االن                  

 نـفـر کـلـيـپ را نـگـاه              ٥٠٠٠٠حدود  
خيلي هـا از آن دفـاع کـرده            .   کرده اند 

چيزي که جالب است حـتـي بـراي          .   اند
کساني که در غرب زندگي ميـکـنـنـد          
ميگويند هميشه بـدن زن مـثـل يـک              
کاال و يک وسـيلـه اسـتـفـاده مـيـشـود               
براي فروش مجالت  و غيره و چـقـدر            
خوب و قدرتمند است که عکس هـاي      
برهنه زن را ميتوان ديد که نه بعـنـوان          
کــاال بــلــکــه بــدنشــان را کــه وســيلــه             
سرکوب اسـتـفـاده شـده بـعـنـوان يـک                 

وسيله آزاديخواهانه و بـراي دفـاع از            
نکته ديگر ايـنـکـه      .   زنان استفاده شود  

در مطبوعات غرب هميشه يک تـيـپ        
زن براي فروش مجالت و غيره وجـود         
دارد ولي در اين  تقـويـم زنـان خـيـلـي             
متفاوتي هستند از زن مسن تـا زنـي           
که دارد به بچه اش شـيـر مـيـدهـد و                 
کسان مختلف ديگري و تقويم از ايـن         

در ضـمـن در       .   زاويه هـم مـهـم اسـت          
حاليکه اسالم سياسي ادعا مـيـکـنـد          
که نگاه به زن در غرب ضـد زن اسـت             
ولي اسالمي ها فلسفه بـهـتـري بـراي            
آزادي زن دارند اما آنـهـا هـم هـمـيـن                
ديدگاه را روي زن دارند يـعـنـي کسـي            

. که بدون شخـصـيـت و هـويـت اسـت              
اسالم هم عينا مثل پـورنـوگـرافـي بـه            

به همين دليل خيلـي    .   زن نگاه ميکند  
هــا گــفــتــنــد چــقــدر احســاس خــوبــي          
ميگيرند از اين تقويم که بـه زيـبـائـي            
بدن خارج از يـک وسـيلـه و يـک کـاال                 
ميتوان نگاه کرد که اين نوعـي آزادي         

  . را مطرح ميکند
 انتـظـارتـان از زنـان و           : سيما بهاري 

بخصوص جـوانـان در ايـران  از ايـن                 
  حرکت و اين جنبش چيست؟ 

 در اين زمانه ايـن يـک          : مريم نمازي 
کار خيلي مدرن و مـتـفـاوت اسـت از           

کارهاي ديگري که عليه مـحـدوديـت         
هاي مذهب و اسالم و حـجـاب نشـان           

روشن است که وضع در ايران      .   ميدهد
بسيار متفاوت است نسبت به اروپا و        

امروز عـکـسـي     .   حتي نسبت به مصر   
از ايران منتشر شد که عکس بـرهـنـه           
چـنــد عضــو جــوان زن و مـرد حــزب               
کمونيست کـارگـري در دفـاع از ايـن              
تقويم بود، چند مرد و زن که تقويم را          
پشت سر خود روي ديوار نصـب کـرده          
بودند و پالکاردهـائـي بـا شـعـارهـاي             
جالبي مثل نه به اسالم سياسي يا در         
ــرد روي                      ــري زن و م ــراب ــاع از ب دف
صورتشان گرفته بودند که صـورتشـان       

اين خيلي جالب بـود      .   مشخص نشود 
و به خيلي ها قوت قلب مـيـدهـد کـه              
اين  مساله همه ما اسـت و راهـهـاي             
مختلفي هست که ميتوانـيـم بـه ايـن            

و واقعيـت ايـن اسـت         .   فرياد بپيونديم 
که مردم ايران و زنان ايران و  جـنـبـش             
رهائي زن در ايران جلو صـف مـبـارزه           
براي اين برابري است و تـاثـيـري  کـه               
اين تقـويـم و ويـدئـوئـي کـه چـنـد زن                    
ايراني در دفاع از اين تقويم تهيه کرده        

در .   انــد، ســر و صــداي زيــادي کــرده          
رسانـه هـا از ويـتـنـام تـا رومـانـي و                     
انگليس و فرانسه و سايـر کشـورهـاي          

ايـن تـنـهـا       .   غربي انعکاس پيدا کـرده    

قدم نـيـسـت امـا يـک قـدم مـهـم در                     
مبارزه عليه سياسـت هـاي  ضـد زن              
جنبش اسـالم سـيـاسـي و جـمـهـوري                

  . اسالمي است
 خيلي متشکر از شمـا      : سيما بهاري 

ما اين اقدام شـجـاعـانـه       .   مريم نمازي 
  تان را ارج مينهيم

خيـلـي مـمـنـون و بـا               : مريم نمازي 
آرزوي يک روز خيلي خوب براي هـمـه          
بينندگان شما و به اميد يـک روز کـه             
واقعا آزادي و برابري در ايـران بـرقـرار           

اميدوارم آن روز دور نـبـاشـد و          .   بشود
بتوانيم هشت مارس آينده را در ايـران        

 .*به هم تبريک بگوئيم

 
 درمورد تقويم انقالبيون برهنه

 مصاحبه تلويزيون کانال جديد با مريم نمازي   

 
...  شکاف مرگ در محور ارتجاع  
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يکشنبه گـذشـتـه چـهـارم مـارس             
انتخابات  رياست جمهوري روسيه بـا        
پيروزي والديـمـيـر پـوتـيـن بـه پـايـان                  

اما مخالفان پوتين و نـاظـران         .   رسيد
بين الـمـلـلـي بـرايـن بـاورنـد کـه ايـن                     
انتخابات، بسان انتخابات جـنـجـالـي         
دسامبر گذشته آن کشور، با تقـلـبـات         
وسيع و برنامه ريزي هاي دقيق دار و          
دسته  پـوتـيـن و حـزب طـرفـدار وي                   

هـمـراه   "   روسـيـه مـتـحـده       " يعني حزب   
بـعـد   .   بوده و لذا اعتبار قانوني نـدارد       

از اعالم پيروزي پـوتـيـن اعـتـراضـات           
وســيــعــي در مســکــو و بــعــضــي از              
شهرهاي بـزرگ در مـخـالـفـت بـا او                 
شکل گرفت و ده ها هزار نفـر  درايـن             
اعتراضـات و مـيـتـيـنـگـهـا شـرکـت                 

تا روز چهارشـنـبـه نـزديـک بـه             .   کردند
چهار هزار شکايت در رابطه بـا نـحـوه           
راي گيري ها بدسـت پـلـيـس و نـهـاد                
هاي مـربـوطـه رسـيـده و مـخـالـفـيـن                  
پوتين براي تظاهـرات و اعـتـراضـات           

. قوي تري خود را آمـاده مـي کـنـنـد               
ــالگ                  ــکــي از وب ــک ي ــوزوي ــون ن ــت آن
نويسهاي مطرح روسي در گفتـگـو بـا          
: خبرنگاري از بي بي سي مـي گـويـد           

در دسامبر گذشته هم ده ها هزار نفر        " 
از اهالي مسکو به خيابانها ريخـتـنـد         
واز دولت خواستند تا دست از تـقـلـب         
بردارد، آنـهـا بـا اعـتـقـاد بـه ايـنـکـه                     
مقامات راي هايشان را  درانتخابـات       
: پارلماني دزديده اند، فرياد مي زدنـد       

 "ما انتخابات سالم مي خواهيم"
آنتون نوزويک بيـاد مـي آورد کـه            

ــتــي حــزب        ۲۰۰۷مــا درســال       "   وق
کمونيست به دادگاه عالي رفت از اين       
حزب پشتيباني نـکـرديـم، ايـن حـزب            
پرونده اي دويست جلدي درباره ادعاي  
فساد انتخاباتي را به دادگاه برد، امـا         

ما حکومت را بـحـال      .   اهميتي نداديم 
خودش گذاشتيم چون حکومت هم ما      

 ".  را به حال خود گذاشته بود

 !انحصار سياسي بر روسيه 
بورژوازي روسيه يلستين را نـمـاد        
حرکت بسوي دمکراسي غربي ناميـد      
و همزمان پروسه اضـمـحـالل واقـعـي            
سيستم تاريخـا بـه بـن بسـت رسـيـده                
سرمايه داري دولتي در هـمـه عـرصـه           

شرکتها و موسـسـات     .   ها شدت يافت  
عظيم صنـعـتـي  و دوايـر مـخـتـلـف                  
دولتي بسان غنائم جنگي  بـه تـاراج            

بــه جــاي   .   بــخــش خصــوصــي درآمــد     
جـامــعـه اي بســتـه و خــاکسـتــري بــا               
اقتـصـادي راکـد ونـظـامـي پـژمـرده،               
دنياي پرزرق و برق بـازار آزاد جـلـوي             
دماغ مردم گرفته شـد کـه در اولـيـن               
قدم با ميدان داري مافـيـاي روسـي و            
فقر و فالکت، گرانـي و بـيـخـانـمـانـي               
ميليونـي، طـلـوع دورانـي تـاريـک را               

جـنـگـهـاي داخـلـي، نـبـود             .   نويد داد  
امنيت و بـلـبـشـوئـي بـاورنـکـردنـي،                

. دوران يلستين را به بن بسـت کشـيـد          
بورژوازي روسيه ناچار بود ترمزهـا را        
بکشد و فرمان ماشينش را بـه کـس            

، " کنترل قيمتـهـا   .   " ديگري واگذار کند  
اسـم  "   روسيه ابر قدرت و بـا عـظـمـت          " 

رمزهائي بود که  افسـوس بـورژوازي          
در باز گشت به نظامي را نشـان مـي          
داد که اوضاع حاضرش خود نـتـيـجـه           

. مستقيم به بن بست رسـيـدن آن بـود          
را "   پوتيـن " تولد سياسي و قدر قدرتي      
 .بايد دراين متن ديد و فهميد

 قبل از فروپاشي شوروي سابـق و       
بلوک شرق، والديمير پـوتـيـن بـعـنـوان            

" ب. گ. ک" يکي از کادرهاي برجستـه       
. در آلمان شرقي مشغول بـه کـار بـود           

در اوايل دهه نود مشاور شهردار سـن        
پترزبورگ شـد و سـپـس بـه مسـکـو                 
عـــزيـــمـــت کـــرد و در آنـــجـــا وارد                
تشکيالت حکومتي بوريس يلستـيـن      

جـائـي   .   رئيس جمهور وقت روسيه شد    
" کاردينـال خـاکسـتـري      " که در آن لقب     

 وي را     ۹۹يلستـيـن در سـال          .   گرفت
بسمت نخست وزيري مـنـصـوب کـرد          
وچند ماه بعد يعني شب سال نو او را          
بــه عــنــوان رئــيــس جــمــهــور مــوقــت          

در انتخابات رياست جمهوري .   برگزيد
سال بعد، بـراي دو دوره چـهـار سـالـه                

يـکـي از     "   مـدودف " انتخاب گشت و      
دست پروردگان خويش را بـه نـخـسـت        
وزيري مـنـصـوب کـرده و سـپـس بـه                  

در دوران   .   رياسـت جـمـهـوري رسـانـد          

هشــت ســالــه زمــامــداري پــوتــيــن،            
مخالفان زيادي يا به زندان افتاده و يا        

گزارش بسـيـاري    .   کشور را ترک کردند   
از فساد مالي گسـتـرده، دزدي هـا و             
جنايات پوتين و همکاران او منـتـشـر         

در پي اين افشـا گـري هـا            .   شده است 
چندين روزنامه نگار منتقد ترور شـده       
و فعالين زيـادي مـورد اذيـت و آزار               

مخالفان واقعي او راهي    .   قرار گرفتند 
براي حضور در انتخابات نـيـافـتـنـد و           
انتخاباتـي هـم کـه طـي ايـن سـالـهـا                   
برگزار شده، تنها با حضـور احـزاب و           
گروههاي مخالفي بوده که تحمل شده      
و يا از سوي حکومت دستچـيـن شـده           

 .اند
دکترين پوتين و يا بزعم عـده اي          

بازگشت به سـاخـتـارهـاي       "   پوتينيسم" 
پرقدرت دولـتـي و کـنـتـرل ونـظـارت                

ايـن دکـتـريـن       .   مستقيم مرکزي اسـت   
درحقيـقـت تـاکـيـد دوبـاره ايسـت بـر                 
حضور پر رنگ دولت که با سوار شدن        
بر موجـي از نـگـرانـيـهـاي عـمـومـي                 
ناشي از هرج و مرج دوران بعد از فـرو          
پاشي و بلبشوي ناشي از زمـامـداري          
يلستين، دوباره زميـنـه را بـراي قـدر             

. قدرتي شخص وي فراهم آورده اسـت        
پوتين با اتکا بـه مـردانـي از قـمـاش               
خودش که همگي از کـادرهـاي صـدر          

بودند و با ميـدان دادن بـه          .     ب. گ. ک
آندسته از نظاميان و وزراي قدرتمنـد،       
که خود دولتي در دولت يلـسـتـيـن بـه             
حساب مـي آمـدنـد تـوانسـت دوبـاره              
اقتدار از دست رفته دولـت مـافـوق و            

در ايـن مـيـان       .   قدرقدرت را احيا کند   
کشيشان کليساي ارتدوکس که افسار     
بريده اند و هيچکس از طول و عـرض          
وحجـم سـرمـايـه هـاي نـجـومـي ايـن                  
مردان خدا که امروز به مردان پـوتـيـن          
شهره اند، خبر نـدارد در حـمـايـت از               
کانديداشدن مجدد پوتين سنگ تمـام      

آقاي بطـريـق کـيـرکـل اول،           .   گذاشتند
رهبر کليسـاي ارتـدوکـس روسـيـه بـا              
حمايت هـمـيـشـگـيـش دوران رئـيـس              

" دوران مـعـجـزه     " جمهوري پـوتـيـن را         
کليساي ارتدوکس طـي     .   خوانده است 

ــه                ــن ب ــي ــوت ــهــاي زمــامــداري پ ســال
مهمترين نهاد سياسي تاثير گذار بعد      
از نهاد دولت تـبـديـل شـده و ايـن دو                 
نهاد با هماهنـگـي کـامـل  تـمـامـي                
قدرت را در دستان خود قـبـضـه کـرده         

 .اند
احياي روسيه ابـرقـدرت، تـقـويـت          
حکومت نظم و قانون، توزيع عادالنـه       

از اهـم    "   دولت رفـاه " درآمد و بازسازي   
شعارهاي انتخاباتـي پـوتـيـن بشـمـار            

اما شعارهاي انـتـخـابـاتـي         .   مي رفت 
نبود که مردم را گول زد و وي را بـراي           
بار سوم به صندلي رياست جمـهـوري،        
نشاند بلکه عدم وجود حزب سـيـاسـي         
که بتواند خواست هاي آزاديخـواهـانـه        
و برابري طلبانه مردم را مطرح سـازده        
و سياست و تـالش و اراده بـورژوازي            
روسيه چنيـن انـتـخـابـي را بـه مـردم                  

! انتخاب بين بد و بـدتـر        .   تحميل کرد 
وايــن تــمــام ســهــمــي بــود کــه مــردم             
درتــالــشــشــان بــراي زنــدگــي بــهــتــر و         

ــد              ــدســت آوردن ــه آزادي ب . رســيــدن ب
جنبش اعتراضي روسيه لنگان لنگان     

اما خواستـهـاي   . بحرکت درآمده است 
روشن و راديکالي نـدارد و هـمـچـنـان             

سرگرم گـز کـردن بـاالو پـايـيـن بـردن                 
آنـچـه مسـلـم       .   فتيله دمکراسي اسـت    

است بيداري وسيـع مـردم روسـيـه بـه              
مدد اينترنت و دنـيـاي الـکـتـرونـيـک                
حکومت کردن بـه سـيـاق گـذشـتـه را               
براي حاکمان سختتر کرده و مشخصـا   
شخص والديمير پوتين هم نيز قادر به     
اداره حکومت  به شـيـوه هـاي سـابـق              

اگرچه  قرار اسـت او بـه           .   نخواهد شد 
مدت شش سال ديگر رئيس جـمـهـور          
باشند اما  بنظر مي رسـد والديـمـيـر            
پوتين وزنه سنگيني است که بـه پـاي          
مردم مردم بسته شده و الزم است کـه          

آيــا مــردم   .     راه و چــاره اي بــجــويــنــد        
روسيه مي توانند اين وزنه را از پـاي            
خود باز کنند؟ بهار عربي راه را نشان        

 .*داده است

 

 بازتاب هفته
 

وزنه اي به پاي مردم 
 روسيه

 شهاب بهرامي 

شــنــبــه شــب مســوالن فــيــفــا در          
اقدامي ضد انساني و در مماشات با        
جنبش زن ستيز و کودک آزار اسالمي       
قانون ممنوعيت استفاده از حـجـاب         
اسالمي در مسابقات فوتبال را لـغـو         

اين قانون در راسـتـاي حـفـظ            .   کردند
سالمتي بازيکـنـان و هـمـچـنـيـن در               
هماهـنـگـي بـا اصـل جـلـوگـيـري از                  
تــبــلــيــغــات و پــروپــاگــانــد ديــنــي در          

ايـن  .   ورزشي وضـع شـده بـود           اماکن
قانون هر چند صـراحـتـا در دفـاع از               
ممنوعيت حـجـاب کـودکـان مـطـرح            
نشده اما تاثيراتي نيز عـمـال در ايـن            

براي نـمـونـه عـدم        .   راستا داشته است  
اجازه به تيـم مـلـي دخـتـران نـوجـوان                
ايران از سوي فدراسيون فوتـبـال رژيـم        
براي حضور در مقابل تيم اردن، توجه     
بسياري را به شـرايـط غـيـر انسـانـي               
تحميل شد بر دخـتـران در جـمـهـوري             

قـوانـيـن فـيـفـا         .   اسالمي جلب نـمـود     
مانع استفاده از پوشش مذهبي و يـا          
لــبــاس هــاي مضــر بــراي ســالمــتــي          
ورزشکاران بود و جمهـوري اسـالمـي          
حتي به کودکان اجازه انجام مسـابـقـه         

از .   بدون پوشش مذهبي را نمي دهـد       
ديگر سوي، بـرخـي مـنـتـقـديـن چـپ                
سنتي و فمينيـسـت در هـمـراهـي بـا               
جنبش اسالم سياسي اين کـودکـان را         
نه قـربـانـي قـوانـيـن اسـالمـي بـلـکـه                   

. قربانيان قوانين فيفا قلـمـداد کـردنـد         
در ادامه زد و بـنـدهـاي پشـت پـرده                 
باالخره فيفا از مـوضـع خـود عـقـب               
نشيني نمود و بـا راه حـلـي مشـابـه                 
مايوي اسالمي به استفاده از حجـاب        

ايـن  .   اسالمي چـراغ سـبـز نشـان داد            
اقدام فيفا عملي در راستاي سيـاسـت        
بورژوازي جـهـانـي در مـمـاشـات بـا                
جنبش اسالمي و حـمـايـت از اسـالم             

با اين اقدام فـيـفـا      .   است"   خوش خيم " 
نه تنها در تقابل بـا قـوانـيـن خـود و                 
عرف ورزشـي بـلـکـه بـه روشـنـي در                 
موضع حمايت علني از بـي حـقـوقـي           
زنان و کودکان در جـوامـع اسـالمـزده           

اين اقدام فيفا بـايـد       .   قرار گرفته است  
توسط جريانات، سازمانها، نهادها و     
فعالين حـقـوق بشـر، حـقـوق زنـان و                 
حقوق کودکـان و نـيـروهـاي مـتـرقـي               
صريحا و به شـدت مـحـکـوم گشـتـه               

 . مورد اعتراض واقع گردد
 

 
 پذيرش قوانين ضد زن از سوي فيفا

 سياوش آذري
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در طول هفتـه اخـيـر در بـيـش از                

 شهر تظاهرات ها و اعتـراضـات   ۱۰۰
. مردم بر عليه رژيم اسد، ادامه داشـت       

اين تظاهرات به پايتخت سوريه رسيـد       
و روز سه شنبه در دمشـق تـظـاهـرات             
دهها هزار نفري بـر عـلـيـه رژيـم بـرپـا                 

شعار محوري ايـن تـظـاهـرات         .   گرديد
در حــالــيــکــه   .   ســرنــگــونــي رژيــم بــود     

اعتراضات در سرتاسر سـوريـه ادامـه          
دارد، ارتــش و نــيــروهـاي نــظـامــي و             
اطالعاتي به سرکوب مردم ادامه مـي       

در شهر حمص درگيريها ادامـه      .   دهند
در جنگي که ارتش سوريه  بيش      .   دارد

از يک ماه است بر عليه مـردم حـمـص            
آغاز کرده هزاران نفر کشته و مـجـروح         

 هـزار نـفـر از          ۳۰۰بيـش از      . شده اند 
جمعيت يک و نيم ميلـيـون نـفـري ايـن              

بـا  .   شهر مجبور به ترک آنجا شـده انـد         
باال گرفتن شـدت حـمـالت و کشـتـار              
مردم توسط ارتش سوريه، عصـر روز         
يکشنبه هفته گذشته نيروهاي مسـلـح       
مردمي با صدور اطالعـيـه اي اعـالم           
کردند که از شهر خـارج مـي شـود تـا               
بـهـانـه بـه دسـت جـانـيـان رژيـم بــراي                    

امـا بـر     .   سرکوب و کشتار مردم ندهـد     
اساس گزارشات منتشر شده با خـروج        

ازمحله بابا عـمـرو     "   ارتش آزاد سوريه  " 
در شهـر حـمـص، ارتـش و نـيـروهـاي                 
سرکوبگـر اقـدام بـه کشـتـار گسـتـرده                
مردم کرده و اقدام به انجام اعدام هـاي         
دسته جمعي زخمي هـا و وابسـتـگـان             
خانواده هاي فعاليـن سـيـاسـي نـمـوده             

با شدت گرفتن اين جنايات از دو        .   اند
هفته پيش صليب سرخ و سازمانـهـاي        
ــراي               امــدادگــر جــهــانــي در تــالش ب
قبوالندن آتش بس به رژيم  اسـد بـوده            

اواخـر هـفـتـه       .   اند، که موفق نشده انـد     
گذشته دولـت سـوريـه اجـازه ورود بـه               
امدادگران به حمص را داد ولي تاکـيـد         
کرده است که امدادگران اجازه ورود بـه       

مسـئـوالن   .   شهرک بابا عمر را نـدارنـد       
صلـيـب سـرخ و سـارمـانـهـاي امـداد                 
رساني به خـبـرنـگـاران گـفـتـه انـد کـه                  
اوضاع شهر حمص بحراني و اسـفـنـاک         

شهر به ويـرانـه اي تـبـديـل             .   مي باشد 
شده، اجساد کشته شدگان در خيابانها      

رهــا گشــتــه و اگــر جــامــعــه جــهــانــي           
اقدامي فوري انجام ندهد، در حـمـص          
 .يک فاجعه انساني به راه خواهد افتاد

نيروهاي ارتش با توپ و تانـک بـه          
شهرهاي ديگر از جـملـه ادلـب حـملـه              

 ۶۷در جريان ايـن حـمـالت           .   کرده اند 
 نفـر از     ۴۰بيش از   .   نفر کشته شده اند   

کشته شدگان، سـربـازان جـدا شـده از              
ارتش بوده اند کـه تـوسـط نـظـامـيـان                

مـامـوران    .   هوادار اسد اعدام شده انـد      
رژيم سوريه  براي مخفي کردن جنايـت        
خود، اجساد سربازان مـخـالـف را بـه             

در شــهــر ادلــب      "   ســيــحــه    "   دريــاچــه   
نيروي هوايي رژيم سوريـه     .   انداخته اند 

روز يکشنبه شهر رسـتـن را بـمـبـاران              
نماينده سازمان مـلـل ايـن        .   کرده است 

هفته از شـهـر حـمـص ديـدار کـرده و                  
تائيد کرد که شهر به ويرانه اي تـبـديـل       
شده  و خواهان کمک رساني بـه مـردم             

 . اين شهر شد
در هــمــيــن هــفــتــه و بــه دنــبــال               
گسترش تظاهراتها در دمشق، هـزاران   
ــگــر در                  ــوب ــروهــاي ســرک ــي ــر از ن ــف ن

. خيابانهاي اين شهر مستقر شـده انـد         
خانه گـردي، دسـتـگـيـرهـاي شـبـانـه،                
ايجاد جو رعب و وحشـت در دمشـق            

رژيم از ترس بـر پـايـي      .  در جريان است 
دوباره اعتراضات گسترده در اين شهر      

ــدامــي دســت زده اســت                 ــه هــر اق . ب
تلويزيـون دولـتـي مـدام مـارش هـاي               

جعل اخبـار و     .   نظامي پخش مي کند   
دروغــپــراکــنــي بــر عــلــيــه انــقــالب و           

نـيـروي   .   اعتراضات مردم ادامـه دارد      
هوايي و گارد ويـژه اسـد بـا حـمـايـت                 
نيروهاي سـپـاه پـاسـداران وابسـتـه بـه               
ــاه قــدس جــمــهــوري اســالمــي،              ســپ
ماموريت حفـاظـت از دولـت و دم و                

. دستگاه رژيم  را به دست گـرفـتـه انـد            
هفته گذشته تظاهرات هزاران نفري در      
دمشق برپا گـرديـد و مـردم در بـرابـر                
کاخ رياست جمهوري اسد تجمع کـرده        

اين اولـيـن   .   و بر عليه رژيم شعار دادند 
باري بود که چنين تـظـاهـرات بـزرگـي            

بـعـد   .   بيخ گوش حکومت به راه افـتـاد       
از اين  تظـاهـرات بـود کـه حـکـومـت                 
سوريه از ترس حمله مردم معترض بـه        
کاخ ريـاسـت جـمـهـوري و ارگـانـهـاي                
امنيتي رژيم، هزاران نفر از نـيـروهـاي          
سرکوبگر را در اطراف ساختـمـانـهـا و           

در ايـن    .   مراکز دولـتـي مسـتـقـر کـرد           
ميان سپاه قدس جمهوري اسالمي بـه        
همراه مزدوران وابسـتـه بـه حـزب اهللا              
لبنان و ديگر دار و دستـه هـاي مـورد             
حمايت رژيم اسد و جمهوري اسالمي،       
تمام امکانات و تـجـهـيـزات نـظـامـي             

 . شان را به دمشق منتقل کردند
 رژيــم اســد روز بــروز بــه طــرف              

کنترل بـخـش هـاي      .   فروپاشي مي رود  
. زيادي از سوريه در دست مـردم اسـت     

نيروهاي امنيتي چندين شهر را هفـتـه        
هاست که محاصره کـرده و اقـدام بـه               

هـزاران  .   بمباران اين شهر ها نموده انـد      
سـربـاز جـدا شـده از ارتـش اسـد  بــه                     

بـر  .   صفوف مردم و انقالب پيوسته اند     
اساس گزارشات منتشر شده رژيم اسد      
از ترس فرار گسـتـرده سـربـازان و رده               
هاي پائين ارتش با صدور بخـشـنـامـه          
هــاي امــنــيــتــي دســتــور اعــدام هــاي          
گسترده را در نيروهاي مسـلـح صـادر           

نــيــروهـاي اطــالعــاتــي و      .   کـرده اســت   
پاسداران اعزامي جمـهـوري اسـالمـي         
در هــمــه واحــدهــاي نــظــامــي ارتــش           

مشـکـوک   " حضور داشته و تـحـرکـات          
بـه گـفـتـه       .   را رصد مي کنند   "   سربازان

منابع مخالفان رژيم اسد  جوخه هـاي         
اعدام در ارتـش و نـيـروهـاي مسـلـح                 

ترس ووحشـت   .   سازماندهي شده است  
رژيم از پيوستن سـربـازان بـه انـقـالب              
مردم و گسترش حمالت مسلحانـه بـر         
عليه رژيم روبروز بيشتر و بيشتـر مـي        

 . شود
سقوط رژيم بشار اسد خطر بزرگي      

از ايـنـرو   .   براي جمهوري اسالمي است   
حکومت اسالمي تمام تالش خـود را         
براي سرپا نگاه داشـتـن مـتـحـد خـود               

از اعــزام نــيــروي       .   انــجــام مــي دهــد      
نظامي سپاه پاسداران گرفته تا ارسـال         
تسـلـيـحـات نـظــامـي و صـدور نـفــت                 
ــم، مــجــمــوعــه             ــراي رژي بــالعــوض ب
اقدامات حمايتي جمهوري اسالمي از     

براساس اخـبـار و      .   رژيم اسد مي باشد   
گزارشات منتشر شده در رسـانـه هـاي          

 ۲۰جهاني سپاه پاسداران نـزديـک بـه            
. هزار نفر در سوريه مستقر کرده اسـت       

کنترل شهر هاي بزرگ، بـويـژه دمشـق         
بـدون  .   در دست اين نيروها مـي بـاشـد      

حمايت جـمـهـوري اسـالمـي و دار و                 
دسته هاي اسالمي تروريست از رژيـم         
اسد، اين حکومت مدتها پيش سقوط      

اينکه تا چه انـدازه جـمـهـوري        .   ميکرد
اسالمي خـواهـد تـوانسـت در نـجـات              
رژيم اسد از دست انقالب مردم سوريـه     

. بــه جــايــي بــرســد، زيــر ســوال اســت            
جمهوري اسالمي که خود در داخل  با        
اعتراض و خطر انقالب مـردم مـواجـه         
مي باشد، در سطح جهاني و مـنـطـقـه           
اي در بدترين و تضـعـيـف شـده تـريـن               
موقعيت قرار دارد و هر آن خـطـر سـر             
بــاز کــردن اعــتــراضــات مــردم ايــران           

سرنگوني اسد کـار    .   تهديدش مي کند  
انقالب آتي مردم در ايران براي به زيـر          
کشيدن جمهوري اسالمي را تسـهـيـل          

تداوم مبارزه مردم سوريه    .   خواهد کرد 
موجب شده تا در عرصه ديـپـلـمـاسـي            
جهاني لحن ها و شيوه برخورد به رژيم         

در هـمـن راسـتـا         .   اسد متفـاوت شـود     
شوراي امنيت در نظر دارد قطعـنـامـه         
محکوميت رژيم اسد را يک بار ديـگـر         

مواضع چين و روسـيـه      .   به راي بگذارد  
در حمايت از رژيم اسـد تـفـاوت کـرده              

کـمــک  " ايـن دوکشـور خـواهـان           .   اسـت 
شـده انـد ولـي        "   رساني به مردم حمص   

در عين حال از محکوميت جـنـايـات          
در ايـن    .   رژيم اسد خودداري مي کننـد  

هفته اوباما و بـعـضـي از نـامـزدهـاي              
حزب جمهوريخواه آمريکا در شـوهـاي       
انتخاباتي شان لحن تند تري در قـبـال          
سوريه اتخاذ کرده و خـواهـان دخـالـت            

. نظـامـي آمـريـکـا در سـوريـه شـدنـد                 
اوباما بطور ضمنـي تـائـيـد کـرده کـه               
گزينه نظامي در مورد سوريه در حـال         

 . بررسي است
انقالب مردم سوريه در آستانه يک      

ايسـتـادگـي و      .   سالگي اش قـرار دارد     
مقاومت و شور مبارزه مردم بر علـيـه         
رژيم اسد به سمبـلـي در نـقـالب هـاي               

نــه .   مــنــطــقــه اي تــبــديــل شــده اســت         
سرکوب و نه وحشيگريهاي حـکـومـت        
نتوانسته خللي در عزم و اراده مـرد م            
براي به زير کشيدن حکومت اسد وارد        

انقالب با قدرت ادامـه دارد و          .   نمايد
 .*رژيم اسد در آستانه فروپاشي است
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 محمد شكوهي   

بـنـا بـر گـزارش روزنـامـه شـرق،                
جمـهـوري اسـالمـي قصـد مـتـحـقـق                
کردن طرحي را دارد که بر مبـنـاي آن           
استادان دانشگـاه مـوظـف خـواهـنـد            

 -بود نه تنها به توانايي هـاي درسـي          
حــرفــه اي دانشــجــويــان زن، بــلــکــه             
همچنين به نحوه پوشش آنان نيز نمره        

جدا از اينکه رسـانـه اي کـردن        .   دهند
اين خبر در آسـتـانـه روز جـهـانـي زن                
تالش مذبوحانه اي براي قدرتنـمـايـي        
از سوي رژيم اسالمي است، اين طرح       
نکات ويژه اي در ارتبـاط بـا مـوازنـه             
قدرت ميـان مـردم بـويـژه جـوانـان و                

. حکومت اسالمي را نمايان ميسـازد     
اين طرح بعد از مـنـتـفـي شـدن طـرح              
يکسان سازي پوشش دانشجـويـان در        
هراس با مواجهه بـا مـقـاومـت آنـان              

بـنـا بـرايـن طـرح،          .   مطرح شده اسـت    
نظارت و رصد پيروي دانشجويـان زن        
از پــوشــش مــنــاســب بــا شــئــونــات             
اسالمي ديگر تنها بر عهده حـراسـت         
دانشگاه نيست بلکه استادان نـيـز در         

. اين مورد بايد اجراي وظيـفـه کـنـنـد           
آنــچــه مســلــم اســت ايــن اســت کــه               
جمهوري اسالمي بـا ايـن کـار قصـد             
تشديد فشار بر دانشـجـويـان و قشـر             

بـا ايـن حـال        .   جوان بـويـژه زنـان دارد        
هــراس از بــروز واکــنــش از جــانــب               
دانشجويان که خـود مـيـتـوانـد آتـش              
اعتراضات گسترده علـيـه حـکـومـت          
اسالمي را ديگر بار شـعلـه ور سـازد            
رژيم را به متوسل شدن به ترفندهايي       

غير مستـقـيـم و مـوذيـانـه واداشـتـه                
رژيم تالش دارد با اسـتـفـاده از          .   است

 دانشـجـويـان را        وضعيتاستادان هم   
مستمرتر پيگيري کند و هـم بـا ايـن             
حربه فضاي دانشگاه هـا را بـيـش از             
پيش پليسي کرده موجبات هـراس و         
بدبـيـنـي دانشـجـويـان و اسـتـادان را                 

با اين وجود بيانات ضـد      .   فراهم سازد 
و نقيض مسئوالن رژيم در اين رابـطـه         
خود گوياي وضعيت شکننده رژيـم و         
همچنين عدم باور مسوالن جمهـوري       

. اسالمي به موفقيت اين طـرح اسـت        
از ديگر سوي نفس مطرح شدن چنين       
پروژه اي در اين شرايط اعتراف رژيـم         
به شکست سياستهاي تاکـنـونـي اش         
در راستاي اسالمي کردن جـامـعـه و            

رژيم از ايـن طـريـق          .   دانشگاه هاست 
بي ربطي خود به جامعه و به فرهنگ        
مدرن، آزاديخواهانه و سکـوالر آن را         

بـه  .   بار ديگر به نمايش گذاشته اسـت       
عالوه، اين طرح تاکـيـد مـجـددي بـر             
محوريت حجاب اسالمي بـه عـنـوان         
نماد سرکوب و بندگي زن و به انقـيـاد          
کشيدن جامعه نزد جنبش نکبت بـار        

زن سـتـيـزي و        .   اسالم سيـاسـي اسـت      
آپارتايد جـنـسـي وجـوه جـدا نـاپـذيـر                
جنـبـش اسـالم سـيـاسـي هسـتـنـد و                  
حجاب اسالمي بارزتـريـن نـمـاد ايـن            

از ايـنـرو     .   وجوه را تشکـيـل مـيـدهـد         
مبارزه بر عليه حجـاب اسـالمـي، از           
مهمترين عرصه هاي مبارزه بر عليـه    
اسالم سياسي و جـمـهـوري اسـالمـي            

 .*است
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رفــقــا ايــن قــطــعــنــامــه در مــورد         
جنبش کـارگـري و جـايـگـاه مـجـمـع                 

از يک زاويـه مـعـيـن و         .   عمومي است 
بسيار مهمي ما فکر کرديم ارائه ايـن         

پيشنهاد دهـنـده    .   قطعنامه مهم است  
اين قطعنامه کاظم نـيـکـخـواه و مـن             
هستيم و رفقا بهروز بهاري، مـرتضـي         
فاتح، بهمن خـانـي و اصـغـر کـريـمـي                

از ايـران    .   امضا کنندگان آن هسـتـنـد        
نـرا  آ نيز رفقا رها آزاد و ياشار سهندي         

 . امضا کرده اند
اين قطعنامه سـه مـحـور اصـلـي            

. يــکــي اوضــاع جــامــعــه اســت        .   دارد
جـامـعـه    .   اوضاع سياسي جامعه است   

فقر، گراني بيـداد    .   درحال انفجار است  
بطوريکه بطور واقعي زندگـي  .   ميکند

کارگران و کل جامـعـه را بـه تـبـاهـي                
کشانده و خانواده هاي بسـيـاري را از            

قـطـعـنـامـه بـه ايـن            .   هم پاشيده اسـت   
شرايط اشاره دارد و اعالم ميکند کـه         
عليرغم همه اين فالکتـهـا، عـلـيـرغـم            
ســرکــوبــهــا، عــلــيــرغــم اعــدامــهــا و           
دستگير کردنها ما با جـامـعـه اي در            

و جــنــبــش   .   حــال انــفــجــار روبــرويــيــم     
کــارگــري يــک فــاکــتــور مــهــم فــعــال            
نگاهداشتن فضاي سـيـاسـي جـامـعـه           

شايد اگـر از خـود کـارگـر             .   بوده است 
بپرسيد ايـن تصـويـر را از خـودش و                 

امـا بـطـور      .   مبارزاتش نداشتـه بـاشـد      
واقعي نقش سـيـاسـي مـهـم جـنـبـش                
کــارگــري و اعــتــراضــات کــارگــران را         

هـمـيـشـه يـک        .   ميتـوان آشـکـارا ديـد        
عرصه مهم اعتراض عليه جـمـهـوري         
اسالمي جنبش اعـتـراضـي کـارگـري           

 ۸۸ولي بويژه بعد از سـال         .   بوده است 
و بعد از سرکوب مـبـارزات مـردم آن             
عرصه تعيين کننده مبارزه که ماند و       

و نـه    .   تداوم يافت جنبش کارگري بـود     
تنها اين بلکـه گسـتـرش پـيـدا کـرده،               
تکثير شده، تعرضي تر شده و دامـنـه        
اش به مراکز کليدي کارگري اي چـون        
پتروشيمي ماهشهـر و مـراکـز بـزرگ            

بـه هـمـيـن       .   کارگري کشيده شده اسـت    
دليل جنبش اعتراضي کارگري امروز     
بيش از هر وقت به يک فاکتور مهم در         
سير تحوالت جاري تبديل شده است و    
نقش طـبـقـه کـارگـر در ايـن شـرايـط                   

 . جايگاه و وزن مهمي دارد
از اينجاست که جـنـبـش مـجـمـع            
عمومي کـارگـري بـيـش از هـر وقـت                

جــايــگــاه مــهــم و کــلــيــدي اي پــيــدا              
براي اينکه اتکـا بـه مـجـمـع            .   ميکند

عمومي کارگر را به ظرف اعمال اراده       
مستقيم خود، به ظرف تشکل خودش      
ــريــت خــودش                 ــدان والســت ــه مــي و ب

از ايـن زاويـه ايـن          .   مجهزش ميکـنـد   
و از ايـن زاويـه         .   قطعنامه مهم اسـت    

مجامع عمومي کـارگـري در اوضـاع          
که بـا   .   سياسي امروز اهميت مي يابد    

اتکا به آن به کارگر ميگويـيـم بـا ايـن           
ظرف فرصت پـيـدا خـواهـي کـرد کـه               
اعتصابات سـراسـري خـود را بـه راه               
بيندازي، با اين ظـرف فـرصـت پـيـدا              
خواهي کرد کـه در اوضـاع سـيـاسـي               
جامعه نقش ايفا کني و با ايـن ظـرف            
فــرصــت پــيــدا مــيــکــنــي کــه دســت            
نيروهاي حراست و نيروهاي سرکوبگـر   
را کوتاه کـنـي و از کـارخـانـه بـيـرون                   

کـارخـانـه هـا را از           .   بيندازي آنـهـا را      
کـارخـانـه    .   حالت پادگاني در بيـاوري       

هايي مثل ايران خودرو که يک پادگان        
مثل پتروشيمي مـاهشـهـر يـک         .   است

مانع مبارزات کارگران وجود حراسـت      
ايـنـهـا را      .   و دست اندازي هاي آنسـت      

ميشود با اتـکـا بـه قـدرت مـجـامـع                 
. عــمــومــي کــارگــري بــيــرون انــداخــت       

همانطور که در نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                   
 کــارگــر جــمــع شــدنــد        ۵۰۰۰وقــتــي   

توانستند هم تشـکـل خـود را ايـجـاد              
کنند و هم تـوانسـتـنـد بـريـزنـد پشـت                
درب اطاق حراست و رييس حراست را    

با اين  .   از کارخانه خود بيرون بيندازند    
ظرف ميشود شوراهاي اسالمي را از       

مـثـل   .   کارخـانـجـات بـيـرون انـداخـت           
ايـن کـارگـران بـا         .   کارگران کيان تـايـر    

برگزاري مجمع عمـومـي بـزرگ خـود           
 نماينده انتخاب کردند و بـعـد هـم      ۲۷

گفتند بايد شوراهاي اسالمي بـرود و         
اطاقش را تخليه کند و نمانيدگان مـا         

بنابـرايـن   .   کارگران بايد در آنجا باشند    
راه عملـي ايـنـکـه کـارگـر بـتـوانـد بـا                    

 راه عملي ،تشکل خودش قد علم کند    
اينکه بتواند مبارزات جـاري خـود را          
به جايي برساند ، راه عـمـلـي ايـنـکـه                
بتواند امروز در اوضاع سياسي امروز      
نقش ايفا کند و قدرتمند جلو بيايـد و          
خواستهاي کل جامعه را نـمـايـنـدگـي           
کند متکي شدن به جنـبـش مـجـامـع            

بـه مـعـنـاي       .   عمومي کـارگـري اسـت      
ديگر اوضـاع جـهـانـي دارد و بـِويـژه                 
جنبش والستريت براي کل جـامـعـه و          
ــيــابــي و             کــارگــران الــگــوي ســازمــان

قدرتيابي مبارزاتشان را بـدسـت داده         
والستريت، التـحـريـر و اعـمـال           .   است

اراده مستقيم توده اي بـه گـفـتـمـانـي               
امـروز ايـن     .   جهاني تبديل شـده اسـت      

قطعنامه دارد از اين زوايا بـه مسـالـه           
مـا  .   مجمع عمـومـي نـگـاه مـيـکـنـد             

هميشه از مجمـع عـمـومـي کـارگـري             
بعنوان ظرف سـازمـانـيـابـي تـوده اي              

امـا امـروز     .   کارگري صحبت کرده ايم   
در اوضاع سياسي مـتـفـاوتـي هـم در              
ايران و هم در جهان داريم از جايگـاه و      
نقش مجامع عمومي کارگـري حـرف        

بحث فقط بر سـر آلـتـرنـاتـيـو            .   ميزنيم
هاي مختـلـف بـر سـر سـازمـانـيـابـي                 

بحث حتي فقط بر سر .   کارگري نيست 
بـلـکـه بـحـث بـر سـر              .   تشکل نـيـسـت    

امکانـيـابـي بـراي اعـمـال اراده تـوده                
بـحـث بـر سـر         .   کارگـر و مـردم اسـت         

بحث بر سر حضور و .  دخالتگري است 
 درصـدي    ۹۹نقش مـا کـارگـران مـا            

و جواب مـا بـراي حضـور و            .     هاست
 درصـدي هـا مـجـمـع            ۹۹نقـش ايـن       

کـارگـر بـا ايـن ظـرف            .   عمومي اسـت  
ميتواند بيايد و جلوي هر نوع سـاخـت    

بطور عـمـلـي نـيـز         .   و پاختي را بگيرد   
ما مي بينيم که کارگر شـرکـت واحـد          

 کـارگـر را       ۵۰۰۰انجايي که توانست  
جمع کند توانست اعـتـصـابـش را راه             
بيـنـدازد، تـوانسـت سـنـديـکـايـش را                

و هـمـيـن تشـکـل هـاي             .   درست کـنـد   
موجود تا همين حاال نقش مهمـي در         
راه انداختن جنبش مـجـمـع عـمـومـي            

 . داشته اند
در عــيــن حــال در اعــتــراضــات            
کارگران تا کنون نقطه قدرت کـارگـران        
متکي بودن آنها به مجمع عمومـي و         

تـا  .   اجتمـاعـات کـارگـري بـوده اسـت            
جاييکه توانستـه در مـقـابـل تـوحـش              
جمهوري اسـالمـي بـايسـتـد و نـقـش                
مهمي در تـوازن قـواي جـامـعـه ايـفـا                

هــزاران کــارگــر پــتــروشــيــمــي        .     کــنــد
ماهشهر  وقتي دسـت بـه اعـتـصـاب              
زدند، متکي به پرپـايـي اجـتـمـاعـات            

نمايندگان خود را انتخاب .   خود بودند 
کــردنــد و چــون جــمــهــوري اســالمــي           
محيط هاي کار را شقه شقه  کـرده و             
هر بخش را بـه پـيـمـانـکـاري سـپـرده                  
است، اين کارگران با راهپيمايي خـود        
در مــحــوطــه مــجــتــمــع بــخــش هــاي          
مختلف اين مرکز کارگري بزرگ را به       

و مـا بـديـن        .   اعتصاب ميکـشـانـدنـد     
ترتيب شاهد اعتصاب حدود ده مرکز       

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 
 معرفي قطعنامه در مورد جنبش کارگري و مجمع عمومي

پتـروشـيـمـي مـاهشـهـر در فـرورديـن                
ــقــطــه قــدرت ايــن        .   امســال بــوديــم     ن

کارگران جمع شدنهايشان و اتحادشان     
بطوريکه امروز اين کـارگـران بـه        .  بود

جايي رسيده اند که ميتوانند تشکيـل       
مجامـع عـمـومـي خـود را بصـورت               
منظم تثبـيـت کـنـنـد و نـمـايـنـدگـان                  
منتخب کارگران در سطح کل منطقـه       
شوراي کارگران پتروشيمي مـاهشـهـر       

هـــمـــيـــن االن    .   را تشـــکـــيـــل گـــردد      
بازنشستگان بيانيه داده انـد و گـفـتـه            
اند که مـا هـر مـاه مـقـابـل تـامـيـن                     
اجتماعي جمع مـيـشـويـم و مـجـمـع               
عمومي خود را تشکيل ميدهيم و در     
سطح سراسري ايران شـوراي مـوسـس         

و بـراي آن      .   خود را ايجـاد مـيـکـنـيـم          
بـبـيـنـيـد جـنـبـش           .   فراخوان داده انـد     

کارگري چگونه جهشي دارد بـه جـلـو            
و در واقع بازنشستگان    .   گام برميدارد 

با اين بيانيه خود راه نشـان دادنـد بـه              
معـلـمـان، پـرسـتـاران و بـخـش هـاي                  

راه نشـان دادنـد کـه          .   مختلف جامعه 
اگر محيط هاي کار را شقه شقه کـرده      

اگر ايران خـوردو را شـقـه شـقـه               .   اند  
ــد     ــرده ان ــران خــودرو         .   ک ــران اي ــارگ ک

ميتوانند قرار بگذارند و بگويـنـد مـا          
جلوي کارخانه جمع ميشويم و مجمـع    
عمومي خودمان را تشکيل ميدهـيـم       
و نمـايـنـدگـان خـودمـان را انـتـخـاب                 
ميکنـيـم و والسـتـريـت خـودمـان را                

والستريـت امـروز بـه        .   ايجاد ميکنيم 
گفتمان کـارگـران ايـران تـبـديـل شـده               

فعال کارگري را مـيـگـيـرنـد و             .   است
مــيــگــويــنــد اجــازه نــداري در مــورد           

و مـي    .   والستريت بحث راه بـيـنـدازي       
بينـيـد کـه کـارگـران جـلـوي تـامـيـن                   
اجتماعي جمع ميشوند و ميـگـويـنـد         

مـيـخـواهـم بـگـويـم          .   والستريت ايـران  
مجمع عمـومـي امـروز تـرجـمـه ايـن               

. واقعيت است و قـدرت کـارگـر اسـت           
. بويژه در اوضاع سياسي امروز ايران        

از ايــن زاويـه بــه نـظــر مــن ايــن يــک                 
قطعنامه سياسي مهم و يک راهـکـار         

من ميخواهم که کنگره به ايـن        .   است
   .*قطعنامه راي دهد

 

 شهال دانشفر 

 
 عقب نشيني فرمانداري در مقابل كارگران 

 نساجي مازنداران
 مـاه كـارگـران        ٢پس از تجمعات اعتراضي كارگران نساجي مازنـداران حـقـوق              

يكي از اين كارگران در اين باره گفت بعد از تـجـمـع كـارگـران ايـن                  .   پرداخت شد 
 اسفند كه در مقابل فرمانداري قائمشهر انـجـام شـد،            ٧كارخانه در روز يكشنبه     

 ماه پرداخت نشده كارگـران را بـپـردازنـد و              ١٨آنها متعهد شدند كه تمام حقوق       
وي افـزود    .    ماه هر كارگـر را پـرداخـت كـردنـد           ٢روز دوشنبه حقوق عقب افتاده      

چنانچه فرمانداري به وعده خود پايبند نباشد كارگران مجددا دسـت بـه تـجـمـع                 
  .اعتراضي خواهند زد

 تجمع صدها کارگر گروه صنعتي صفا
 مـاه    ٤ نفر از کارگران گروه صنعتي صفا در اعـتـراض بـه عـدم دريـافـت                       ٤٠٠

 ماه عيدي و پاداش در سالن استيرال کارخـانـه دسـت      ٢حقوق خود، به احتساب  
مسئولين کارخانه از جمله قائم مقام گروه صنعـتـي و مـديـريـت                 .   به تجمع زدند  

کارخانجات صفا با حضور در اين تجمع قولهايي در خصوص پرداخت يـک مـاه         
 .اند از حقوق معوقه کارگران تا پايان هفته داده
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رفقا اين  قطعنامه را رفيق حميد       
تقوايي تهيه کرده و بـه درخـواسـت او            

ن آ نـام    .   من آن را مـعـرفـي مـي کـنـم             
قطعنامه دربـاره شـرايـط اضـطـراري             

مي توانسـت عـنـوان آن چـيـز             .   است  
ديگري باشد و بـه اعـتـقـاد مـن ايـن                 
قطعنامه، قطعنامه آن شعار محـوري      
است که ما در سالن کنگره هم نوشته        

نـه جـنـگ، نـه         " اين قـطـعـنـامـه          .   ايم
تــحــريــم، نــه بــمــب و نــه جــمــهــوري               

است و اگر قرار است کـه بـا          "   اسالمي
اين قطـعـنـامـه مـا چـيـزي را النسـه                  
بکنيم و در ايران و جوامـع غـربـي بـه              
مــيــان مــردم بــبــريــم و بــه زبــانــهــاي             
سوئدي، ژاپني، انگليـسـي، تـرکـي و           
ديگر زبانهاي موجود دنـيـا بـگـويـيـم            

نه جنگ، نه "   شعار.   همين شعار است  
" تحريم، نه بمب، نه جمهوري اسالمي     

شعاري است که بشريت متـرقـي مـي          
تواند حولش در رابطه بـا مـخـاطـرات           
کشمکش غرب و جمهـوري اسـالمـي         

 .  بسيج بشود
اسم اين قطعنامه را گذاشتـه ايـم          

چرا که بنظر من يک نکته     "   اضطراري" 
مهـم آن حـاد شـدن کشـمـکـش بـيـن                   
جمهوري اسالمي و غرب است و ايـن         
ويژگي خـاصـي بـه شـرايـط سـيـاسـي                

البتـه بـه مـولـفـه هـاي             .   ايران ميدهد 
ديگري هم در ايـن قـطـعـنـامـه اشـاره               

چـرا کشـمـکـش غـرب و            .   شده اسـت   
جـمــهــوري اســالمــي بــه ايــن مــرحلــه          
رسيده است؟  اين کشمکـش از قـبـل            

حاال چه اتفـاقـي افـتـاده اسـت؟            .   بوده
قطعنامه البته وارد توضيح و تبـيـيـن         
اوضاع سياسي به اين معنا نمـيـشـود         
ولي در ديگر قطعنامه هـا مـا کـم و              

عـــنـــوان .   بـــيـــش اشـــاره کـــرده ايـــم          
کشمکشي که بين غرب و جـمـهـوري         
اسالمي است کشمکش هسته اي نـام       

ولي االن بنظر ميرسد در     .   گرفته است 
شرايط تـازه و بـعـد از انـقـالبـات در                  
ــقــا و                   ــري ــه و شــمــال آف ــان خــاور مــي
اعتراضاتي که در سطح جهاني بود و        
بعد از افول اسالم سيـاسـي در سـطـح             
بين المللي و هميـنـطـور قـطـع امـيـد               
کردن غـرب بـراي تـغـيـيـر جـمـهـوري                 
اسالمي از درون  بنظـر مـيـرسـد ايـن              
فشــارهــا و حــاد شــدن کشــمــکــشــهــا          
مــحــمــلــي اســت بــراي ســاخــتــن يــک           

کـه  .   آلترناتيو براي جمهوري اسـالمـي     

جمهوري اسالمي را دور بـزنـنـد ويـا              
البته اين به اين معنا     .   جايگزين کنند 

نيست که صد در صـد از جـمـهـوري               
ــد                ــطــع امــيــد کــرده ان . اســالمــي ق

پراگماتيست هستند و باالخره روزانـه       
ولـي  .   سياست خود را اتخاذ ميکنـنـد     

يکي از فاکتورهاي اوضاع بنظـر مـن         
 .اين است

 طبق معمول اتفاقي کـه در ايـن           
شرايط سياسي مي افتد اين است کـه        
قطب بندي و صف بنديـهـاي تـازه اي            

عـده اي در رکـاب         .   شکل مي گـيـرد     
جمهوري اسالمي ميخواهند شمشيـر     

" بيـگـانـگـان    " بزنند و در مقابل تهاجم      
در کنار جمهوري اسالمـي قـرار مـي           

نيروهـاي مـلـي اسـالمـي کـه             .   گيرند
بيانيه هاي زيادي هـم در ايـن مـورد              
داده انــد بــخــشــي از ايــن جــريــانــات            

بخشي هم نيروهايي هستـنـد   .  هستند
که ميخواهند روي بمب ناتو بيايند و        
در ايران قدرت را بـدسـت بـگـيـرنـد و               
موافق تهاجم نظامي غرب هستنـد و        
چون بوي الرحمان جمهـوري اسـالمـي         
را شنيده اند اينجا و آنجـا کـنـفـرانـس         

فـرضـا در     .   هايي برگـزار مـي کـنـنـد          
کنفرانس اوالف پالمه در سوئـد جـمـع          
شدند و فکـر کـردنـد شـايـد بـتـوانـنـد                  
آلترناتيو و يا سناريويي مشابه ليـبـي        

به هر حال در    .   را در ايران پياده بکنند    
مقابل همه اين شرايط اين قطعـنـامـه         
بحث روشني دارد و ميـگـويـد پـاسـخ            
انساني و صريح و سريع به اين شرايط        
سرنگوني جمهوري اسالمي به نيـروي      
انــقــالب خــود مــردم اســت و هــمــان             

خـط  .     شعاري که مـن ايـنـجـا گـفـتـم             
حزب کمونيست کارگري به اين معنـا       

ما در عيـن حـال       .   منحصر بفرد است  
افشا مي کنيم آنهايي را کـه در ايـن              
وســط از رژيــم دفــاع مــي کــنــنــد و               
همينطور کساني را که ميخواهند بـا        

از بـاال و بـا         "   رژيـم چـنـج     " سنـاريـوي     
تهاجم نظامي و کمک غرب بيايـنـد و          

 .به قدرت برسند
يکي ديگـر از جـنـبـه هـايـي کـه                 
قــطــعــنــامــه بــدان اشــاره دارد و از                
عوارض همين فشارها و باال گـرفـتـن          
کشمکشها است مسئله تـحـريـمـهـاي         
اقتصادي است که همانطور که ديـگـر        
رفقا اشاره کردند زندگـي مـردم را بـه             
شدت تحت تاثير قرار داده است و بـه           

فقر و فاقه مردم ابـعـاد وحشـتـنـاک و              
ايـن از    .   فاجعه آميزي بخشـيـده اسـت       

مسائلي است کـه دامـن جـامـعـه را               
گرفته و باز هم اينجا پاسخ مـا رفـتـن           

ولي در عيـن    .   جمهوري اسالمي است  
حال مردم بايد بـا چـنـگ و دنـدان از                
معيشت و حق حيات خـودشـان دفـاع          
بکنند  و در مقابل تضييقاتي   که به          
بهانه فضاي جنگي به آنها روا داشـتـه         
مي شود، بايستند و رژيم را به چالش        
بکشند و جنـبـش دفـاع از حـيـات و                
معيشت و مـنـزلـت آنـطـور کـه خـود                
کارگران پيش از اين گفـتـه انـد را در              
ابعاد سراسري و فراگيري راه بياندازند      
و سدي در بـرابـر جـمـهـوري اسـالمـي               

يکي از ويـژگـيـهـاي ايـن          .   ايجاد کنند 
اوضاع اين است که ميتـوانـد روحـيـه           
انتظار را در مردم بوجود بياورد و يـا           
در بين مردم حالت استيصـال بـوجـود          

ولي جامعه ايران جامعه ايسـت     .   آورد
در حال تالطم و سـابـقـه و پـيـشـيـنـه                   
اعتراضات مردمي و کـارگـري زيـاد           

بنظـر مـن     .   است و به آن سمت نميرود     
حالت انتظـار و نـگـاه کـردن بـه بـاال                  
حالتهاي پايداري نـيـسـتـنـد و کـوتـاه              
مدت اسـت و مـردم بـا اعـتـراض و                  
مبارزه خودشان ميتوانند اين اوضـاع      

 .را برگردانند
 نکته ديـگـري کـه در رابـطـه بـا                 
اعتراضات مردمي وجود دارد و ايـن        
قطعنامه به آن اشاره ميکند سـازمـان        
يابي و تشکل يابي ايـن اعـتـراضـات            

اين حلقه ضعيفي است کـه مـا         .   است
در دور قبل اعتراضات هم شـاهـد آن           

. بوديم وقطعنامه به آن اشاره ميکـنـد       
در اين فضاي تازه اي که مـا بـعـد از               
انقالبات شاهد آن بوده ايـم کـه مـردم             
مي آيند و ميادين اصلي شـهـرهـا را            
در کنترل خودشان ميگيرند، مـتـکـي        
بــر اجــتــمــاعــات خــودشــان تصــمــيــم         
ميگيرند و به اين ترتيب ميـخـواهـنـد      
بر اراده و سرنـوشـت خـودشـان تـاثـيـر               

قطعنامه دارد تـاکـيـد مـي          .   بگذارند
کند که در تـمـام مـراکـز تـولـيـدي و                   
مــراکــز کــارگــري مــجــمــع عــمــومــي         
تشکيل بشود که مردم بـتـوانـنـد هـم             
ظرفي براي سازمان يابي اعتـراضـات       
خود بـوجـود بـيـاورنـد و هـم ايـنـکـه                    
بتوانند از ايـن طـريـق بـر سـرنـوشـت                 
خودشان تاثير گذاري مستقيم داشـتـه       

اين يکي از کارهاي مهم است   .   باشند
و فرضا در کشـورهـاي مـخـتـلـف کـه               
نگاه  مـي کـنـيـد مـثـل سـوريـه کـه                      
جنبش و انقالب مـردم هـنـوز ادامـه             
دارد يکي از فاکتورهاي مهـم آن ايـن          
است که مردم يه يک درجه اي تشـکـل        

اخباري حاکي از اين اسـت کـه         .   دارند
در سوريه مثـال در مـحـالت بـه يـک                
درجه اي کانونهاي مـبـارزاتـي شـکـل           
گرفته است که اعـتـراضـات مـردم را            

ما يک الـگـوي     . سازماندهي مي کند 
اينچنيني ميخواهيم که در مـحـالت        
کانونهاي مبارزاتـي و سـازمـانـيـابـي            
بوجود بيايد و همانطور که گـفـتـم در            
مــراکــز کــار و تــولــيــد هــم مــجــامــع            
عمومي شکل بگيرد که بـه ايـن خـال            

 . سازمانيابي پاسخ دهد
چـپ ضـد     " مقابلـه بـا نـيـروهـاي            

که در خـارج کشـور از         "   امپرياليستي
ــر                     ــکــا از ه ــا آمــري ــت ب ســر ضــدي
آشغالهايي در دنـيـا مـثـل جـمـهـوري              
اسالمـي و اسـالمـيـسـتـهـا حـمـايـت                 
ميکنند يکي ديگر از مـولـفـه هـايـي            
هستند که در ايـن قـعـطـنـامـه بـه آن                 

اگــر جــنــگــي هــم      .   اشــاره شــده اســت    
صورت نگيرد و يا اگر اتفاق بـيـافـتـد            
در هر صورت حزب ما بايد مـبـتـکـر            
راه انداختن اعتراضاتي بـاشـد کـه بـا            

نه جنگ، نه بمب، نـه تـحـريـم،          " شعار  
به خيابان بيـايـد   "   نه جمهوري اسالمي  

تا ابتکار عمل را از اين جريانات غير        
اجتماعـي و بـه اصـطـالح چـپ ضـد                 

 . امپرياليست خارج کند
بــا تشــکــر از نــازيــال صــادقــي           ( 

 )بخاطر پياده کردن اين سخنراني

 
 متن سخنراني حسن صالحي در کنگره هشتم حزب        

 "در باره شرايط اضطراري در ايران"در معرفيقطعنامه 

  
اين شعار اعتراضات ما كارگـران      

ايـن خـواسـت قـلـبـي           .   و معلمان است  
مـا مصـمـمـيـم        .   همه ما مـردم اسـت       

انقالبمان را تا به زير كشـيـدن كـامـل             
حكومت اسالمي سرمايه داران و آيت   
اهللا هاي مفت خور و رسيدن به اهداف  

ما انسانيم  .   انساني مان تداوم بخشيم   
و حق بي چون و چراي خويش ميدانيـم         
در جامـعـه اي آزاد و مـرفـه و بـرابـر                    

جامعه اي كـه انسـان و          .   زندگي كنيم 
پاسخگويي به نيازهاي همه انسـانـهـا         

جـامـعـه اي كـه در آن             .   اساس آنسـت  

مسكن و غذا و پـوشـاك و درمـان و                
تحصيل با استانـدارد قـرن بـيـسـت و              

. يكم حـق تـك تـك شـهـرونـدان اسـت                
جامعه اي كه در آن آزادي بـي قـيـد و               
شرط است، انديشيدن بي قيد و شـرط        
است، ستم و استثمار و تبعيض علـيـه        
شهروندان تحت هر عـنـوانـي مـمـنـوع          

 .   آينده از آن ماست. است
 

زنده بـاد انـقـالب انسـانـي بـراي يـك                  
 جامعه انساني

 زنده باد سوسياليسم
 حزب كمونيست كارگري ايران

 
 زندگي انساني حق مسلم ماست
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 !اساس سوسياليسم انسان است

رفقا، اين قطعنامه ممکـن اسـت        
حداقل از يک نظرهايي نکته جـديـدي         
نداشته باشد اما يک نکته فوق العـاده        
محوري دارد که جديد اسـت و بـحـث            

توجه به  .   نظري علي العموم هم نيست    
آن، تمرکز روي آن به نظر من، کارهاي        
عــمــلــي مــهــمــي را در دســتــور مــا              

کارهـايـي کـه تـاثـيـر دارد             .   ميگذارد
حتي در روند انقالب آتي ايران، تاثيـر        
دارد روي اينکه واقعا بتـوانـيـم مـانـع            

بـه ايـن     .   شکست اين انقـالب بشـويـم       
. معنا اين قطـعـنـامـه مـهـمـي اسـت               

انقالبها را معموال از دو سـر بـاهـاش           
از دو سر شکـسـتـش       .   مقابله ميکنند 

سرکوب و خون پاشيدن روي     :   ميدهند
.  و شکست انقـالب از بـغـل       �انقالب

خوب، خيلي روشـن اسـت کـه اولـيـن              
ابزار مقابله با هـر انـقـالبـي سـرکـوب              

ولــي جــنــبــشــهــاي امــروز،             .   اســت
انــقــالبــات امــروز نشــان داده انــد و              

 هـم نشـان داده بـود کـه               ۵۷انقـالب    
دستگاههاي سرکوب حـکـومـتـهـايـي         
که مردم در مقابلشان ايستـاده انـد و           
در مقابلشان قيام کرده اند، مثـل يـک      

اگـرچـه   .   ساختمان کاغذي فرو ميريزد   
اين دستگاههاي سرکـوب هـم وقـتـي           
فروريخت، بعدا سرکوب همـچـنـان از         
طريق بقاياي نهادهاي سرکوب ادامـه       

اگر انـقـالب نـتـوانـد بـه            .   پيدا ميکند 
موفقيت کامـل بـرسـد، اگـر انـقـالب              
نتواند اين نهادهاي سرکوب را جـارو         
کند، اگر انقالب نتواند بـطـور کـامـل           
اين نهادها را در هم بشـکـنـد، هـمـان             

يـنـد   آ نهادها تحت نامهاي جديد مي       
 . و در مقابل انقالب مي ايستند

ولي راه پيچيده تري براي سرکوب      
و به شکست کشانـدن انـقـالب وجـود            
دارد، و آن بـــــوجــــــود آوردن                          

ميـدانـيـم کـه وقـتـي           .   آلترناتيوهاست
مردم ديکتاتورها را پايين ميکشنـد،      
وقتي مردم در مقابل طبقه حاکم مـي      
ايستند و عليه شان انقالب ميکننـد،       
بــعــد از ايــنــکــه نــهــادهــاي ســرکــوب          
نتوانستند کاري کنند، بعد از ايـنـکـه         
نتوانستند با دستگـاهـهـاي سـرکـوب          
انقالب را شکست بدهند، مهمـتـريـن        
کارشان، پيچيده ترين کارشان، کـاري       
که واقعا در آن مـتـبـحـرنـد، تـجـربـه                  
تاريخي صد ها ساله پشتشـان اسـت،         
آلترناتيو سياسي درسـت کـردن بـراي           

آلترناتيو به نام انقـالب،  .   انقالب است 
آلتـرنـاتـيـو تـحـت اتـوريـتـه انـقـالب،                  
آلترناتيوي که به نام انـقـالب اسـت و             
ايــنــکــه مــيــخــواهــد انــقــالب را بــه             
اصطالح پيش بـبـرد ولـي کـامـال در              
مقابل انقالب اسـت و بـراي نـابـودي              
انقالب است؛ براي حفظ نـظـام حـاکـم           
طبقاتي پيشين است کـه انـقـالب در            

اين قطعنـامـه    .   مقابلش ايستاده است  
ميگويد که مـا بـه عـنـوان يـکـي از                  
مهمترين وجوه مـبـارزه سـيـاسـي در             
مقابل ضد انقالب و براي پيـشـبـرد و           
پيروزي انقالب، بايد در مـقـابـل ايـن            

ــاتــيــوهــا بــايســتــيــم       ــتــرن چــگــونــه  .   آل
 بايستيم؟ 

يکي از راههايي که ما ميتوانيـم       
از طريق آن اجازه ندهيم آلترناتيوهـاي        
سياسي بورژوازي و طبقه حاکم، ضـد        
انقالب تحت نام انقالب بيـايـد و سـر            
انقالب را ببرد اين است که تصـويـري         
از دولت محـصـول انـقـالب بـه مـردم              
بدهـيـم؛ دولـتـي کـه بـاالخـره بـه نـام                    
انقالب متـولـد مـيـشـود، در پـروسـه               
انقالب متولد ميشود براي اينکه هـر       
انقالبي موضوع مرکزي اش تسـخـيـر        

هـر انـقـالبــي      .   قـدرت سـيـاسـي اســت        
موضوع مرکزي اش سرنگوني قـدرت      
سياسي است و به يک مـعـنـاي ديـگـر          
تسخير قـدرت سـيـاسـي و اسـتـقـرار                
قدرت سياسي ديگر، قدرت سـيـاسـي        

 . خود انقالب است
اين قطعنـامـه تـمـامـا دارد روي             
اين تمرکز ميکند که ما نبـايـد اجـازه        
بدهيم که آن دولتي که از درون انقالب    
متـولـد مـيـشـود، آن دولـتـي کـه بـه                    
عنوان دولت ضد انقالبي دوره انقالب      
معموال ميخواهد سر انقالب را ببرد،      

اگر بخواهـيـم    .   اينرا اجازه بهش ندهيم   
اين کار را بکنيم بايد مردم تصـويـري       
از دولتي کـه انـقـالبـي اسـت داشـتـه                  

آن توده هاي وسيعي که قدرت      .   باشند
را سرنگون کـرده انـد، آن تـوده هـاي                
وسيـع مـردم بـايـد تصـويـر روشـن و                  
صريح در رابطه با دولتي که به عنوان        

. محصول انقالب است داشته بـاشـنـد       
کالشان سياسي، شعبده بازان سياسي     
که واقعا متبحرند و ميدانـنـد چـکـار           
ميکنند، در مقابل ايـن درجـه بـاالي           
آگاهي مردم است که نميـتـوانـنـد سـر            

و .   انقالب و انقالبيون کـاله بـگـذارنـد         
ما اينجا، در اين قطعـنـامـه، در ايـن             

خـيـلـي روشـن       .     رابطه ليسـتـي داريـم      
است مردمي که انـقـالب مـيـکـنـنـد              
خودشان ميدانند براي چه بـه مـيـدان           

مخصوصا اين دوره کـامـال      .   مي آيند 
روشن کرد که مردم ميـايـنـد انـقـالب            
کــنــنــد بــراي نــان آزادي و کــرامــت               

اين يعنـي زنـدانـي سـيـاسـي            .   انساني
يعني دسـتـگـاهـهـاي        .   بايد آزاد گردد  

. سرکوب کامال بايـد مـنـحـل شـونـد             
يعني .   يعني اعدام بايد فورا لغو شود     

دستمزد کـارگـر بـايـد بـا اسـتـانـدارد                 
باالي زندگي در قـرن بـيـسـت و يـکـم               

يـعـنـي قـوانـيـن         .   افزايـش پـيـدا کـنـد         
. ارتجاعي کامـال بـايـد جـارو شـونـد             

يعني بيحقوقي زن و تبعيض عليه زن       
يعنـي خـفـقـان       .   کامال بايد جارو شود   

يـعـنـي    .   سياسي بايد فورا از بين بـرود    
حق اعتصاب و تشکل و آزادي بيان و        
نقد تمام مقدسـات فـورا بـايـد جـاري              

اينها از جمله مشخصات دولت     .   شود
مردمي کـه انـقـالب        .   انقالبي هستند 

کرده اند بايد ملکه ذهنشان باشد کـه         
دولتي که سرکار آمده است تمام اينها      

اگـر پـيـاده      .   را بايد فـورا پـيـاده کـنـد           
نکند اين دولت ضـد انـقـالبـي اسـت،             
اين ادامه ضد انقالب سابق به اشکـال    
جديد است، آن وضعيتي که ما امروز       

اگـر  .   در کل جهـان داريـم مـيـبـيـنـيـم              
مردم به اين درجه از آگـاهـي، بـه ايـن              
ــر روشــن از دولــت                 درجــه از تصــوي
محصول انقالب به هر نامـي کـه سـر            
کار آمده است داشته باشند؛ اگر توقع       
ــتــن                ــقــط رف ــقــالبشــان ف مــردم از ان
ديکتاتورها نـبـاشـد؛ تصـويـر داشـتـه             
باشند از اينکه دولتي که سرکار آمـده        
بايـد چـکـار کـنـد؛ در ايـن صـورت،                  
انقالبي که به اين شـکـل پـيـش رفـتـه               
است اجازه نـمـيـدهـد هـر دولـتـي کـه                 
سرکار آمده است، هر دولتي که سرهم   
بــنــدي کــرده انــد، بــه عــنــوان دولــت             

ايـن يـکـي      .   انقالبي خودش را جا بزند   
از ابزارهاي مهم پيش بردن انقـالب و         
تداوم انقالب است؛ يکي از ابـزارهـاي       
ــن اســت کــه                   ــع شــدن اي مــهــم مــان
ضدانقالب سـابـق بـتـوانـد سـر مـردم               

 . شيره بمالد
اين نکته هم در   . و اما نکته آخرم 
اينکه يک شرط  .   کنار اينها مهم است   

ديگر، يک وجه ديگر هم در اين رابطـه         
خـيـلـي روشـن اسـت کـه             .   وجود دارد  

دولتي که ضد انـقـالب سـرهـمـبـنـدي             

ميکند ميخواهد با بـوروکـراسـي اي          
که خودشان بـلـدنـد جـامـعـه را اداره                 
کند، ميخواهد مانع حضور گسـتـرده        
و دائمي مردم انقالبي در اداره امـور           

به اين معـنـا مـا بـايـد اعـالم               .   بشود
کنيم، اين را بايد روشن کنيم کـه ايـن           
حکومـت، ايـن دولـت، هـر حـرکـتـي                
ميکند، هر آدمي که سرکار ميـاورد،       
هر کسي که باال مي آيد، همه بايد از          

تـمـامـا    .   شوراها مشروعيت بـگـيـرنـد      
بايد شـوراهـاي مـردم کـه ارگـانـهـاي               
اعمال اراده و حاکميت مردم انـقـالبـي         

هـرکسـي،   .   هستند نقش داشته باشند   
هر نهادي، هر قانوني که از شوراهـاي        
مردمي، شوراهايي که بعد از انقـالب       
يا در جريان انقالب شکل گـرفـتـه انـد            
نشات نـگـيـرد مشـروعـيـت نـدارد و               

 .  انقالب در مقابلش مي ايستد

اين قطعنامه با اين تصويـري کـه         
من دو وجهش را طرح کردم در مقابل        
ما وظايف فوق الـعـاده مـهـمـي قـرار              

اينکه اجازه نـدهـيـم انـقـالب          .   ميدهد
مردم را از پـهـلـو خـفـه کـنـنـد و بـه                       

روشـن اسـت کـه        .   شکستش بکشانند 
راي دادن به اين قطعنامه مـهـم اسـت           

. ولي موضوع فراتر از راي دادن اسـت       
ميخواهم تاکيد کنم که اين قطعنامـه       
بـعـد از ايـنـکـه از ايـنـجـا مـيـرويـم،                      
مخصوصا با توجه بـه ايـنـکـه واقـعـا              
انقالبي به نظر من در چشـم انـداز نـه              
ــمــاال دراز مــدت وجــود دارد،               احــت
وظايـف عـمـلـي خـيـلـي روشـنـي در                  
مقابل ما حزب کمونيست کارگـري و        
تمام انسانهايي که ميخواهند انقالب     

 .*خيلي متشکرم.  کنند ميگذارد
 

 
  در کنگره هشتم" خصوصيات دولت برآمده از انقالب"معرفي قطعنامه 

اعتصاب کارگران شرکت 
 پايندان در عسلويه

 
 ٥در اعتراض به عـدم پـرداخـت            

ماه دستمزدهاي معوقـه خـود دهـهـا           
تن از کارگران شـرکـت پـايـنـدان، كـه               

 گـاز و    ١٦ و ١٥مجري طرح فازهاي  
انرژي پارس جنوبي عسلويه است، دو    
روز پي در پـي دسـت بـه اعـتـصـاب                 

سرانجـام کـارگـران در مـقـابـل             .   زدند
 ماه از دستمزدهاي معوقـه      ٢دريافت  

خــود، بــه صــورت مشــروط بــه ايــن             
 .اعتصاب پايان دادند

 
 ١٥اعتصاب کارگران در فاز 
 پارس جنوبي سركوب شد

 
کــارگــران شــرکــت پــنــاه ســاز در          

 ماه حقوق   ٤اعتراض به عدم دريافت     
و عيدي خود، در مقابل درب ورودي        

 عسلويه دست بـه اجـتـمـاع و          ١٥فاز  

اعتراض زدند و مانـع تـردد بـه درون             
ــد       ــااليشــگــاه شــدن ــصــاب و      .   پ اعــت

اعتراض کارگران از اول صبـح شـروع          
 بـعـداظـهـر طـول          ٢شد و تا سـاعـت         

کافرما و پيمانکار با کارگـران  .   کشيد
وارد صحبت شدند و حـوالـي سـاعـت           

 نـفـر از       ١٥ مأموران رژيم حدود      ١١
کــارگــران مــعــتــرض را دســتــگــيــر و          

 .بازداشت کرد
 

اعتصاب در سازمان آب 
 اهواز

 
كاركنان سـازمـان آب اهـواز در            
حركتي هـمـاهـنـگ در اعـتـراض بـه               
حقوق پرداخت نشده خود دست از كار     

مسئولين امر بـه دنـبـال آن          .   كشيدند
ها را پـرداخـت       مجبور شدند كه حقوق   

 .كنند

 
 سه خبر از اعتراضات كارگري در ايران

 محسن ابراهيمي   
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نيروهاي نظـامـي و اوبـاش تـا دنـدان               
مسلح خود را آماده کرده بود تا مـانـع          
از مــداخلــه مــردم شــود، تــبــلــيــغــات          

به شدت محدود شد و بـه        "   انتخاباتي" 
ها اخطار شد تا از حـرکـتـي          "   کانديدا" 

که امکان دخالت و بـه مـيـدان آمـدن              
حضـور  .   مردم را فراهم کند، بپرهيزنـد     

گسترده نيروهاي سـرکـوبـگـر رژيـم در            
خيابانها و ميادين شهر ها چيزي بجـز        
ميزان هراس رژيم از به صحـنـه آمـدن           

دو طرف اصلي درگير در   .   مردم، نبود 
، بـانـد رئـيـس         " انـتـخـابـات    " منـازعـه     

. جمهور و دار و دسته ولي فقيه بـودنـد         
تــالش خــامــنــه اي بــر ايــن بــود کــه                
طرفداران دولت را از مـجـلـس کـنـار               
بگذارد و احـمـدي نـژاد بـا تـکـيـه بـه                    
امکانات و منابع دولتي تالش کرد تا       
بتوانـد مـجـلـس اسـالمـي را تصـرف                

در مـاهـهـاي قـبـل از بـرگـزاري                .   کند
دعـوا هـا بـاال        "   انتـخـابـات   " مضحکه  

با بـوجـود آمـدن رکـورد هـاي              .   گرفت
جــديــد فــقــر و فــالکــت، بــيــکــاري و              
بيخانماني  در کنار افشاي دزدي هاي       
هزاران ميلياردي دست اندرکاران نظام     

" رهـبـر  " و افزايش خشم و نفرت مردم،        
بـه ايـن قـنـاعـت          "   رئـيـس جـمـهـور       " و  

رسيدند که براي مدتي بيشتر يکديگر      

را تحمل کنند و بـروي هـم شـمـشـيـر                 
نکشند تا بتوانند سرنگوني جمـهـوري       

از .   اسالمي را بـه تـعـويـق بـيـنـدازنـد               
ســوي ديــگــر ايــن شــرايــط زمــيــنــه              
مساعدي براي ابـراز وجـود هـاشـمـي             

جـنـاح   "   سـهـم خـواهـي      " رفسنجانـي و      
. سرکوب شده رژيـم نـيـز بـوجـود آورد             

خامنه اي در سخنراني هاي متعدد بر       
پـرونـده   "   کش نـدادن   " وحدت دو جناح،    

دزدي ها و مخـفـي سـاخـتـن کـثـافـت                
کاري هاي رژيم از چشم مردم، تـاکـيـد          
نمود و ناچار شد بـراي ايـجـاد وحـدت             
بين اصـولـگـرايـان از کـمـک آيـت الـه                  
فسيل شده اي مثل مهدوي کني کمک       

اما از همان ابـتـدا دعـوا بـيـن          .   بگيرد
مهدوي کني  و مصباح يـزدي شـروع           

کـاري بـيـشـتـر از          "   وحـدت " شد و اين     
ايزوله کـردن بـيـشـتـر بـانـد هـاشـمـي                   
رفسنجاني و کنار گذاشتن مخالـفـيـن        
و موافقين تند رو دولـت از مـجـلـس               

 .آتي نتوانست انجام دهد
 مبناي اصلي تمـام     ،تقلب و جعل  

ــتــخــابــات "  هــاي بــرگــزار شــده در         "   ان
ايــن .   جـمــهــوري اســالمــي بــوده اســت       

پديده بقدري رايج و بـديـهـي اسـت کـه              
ديگر تبديل به سوژه اي فکاهـي بـراي          
دست انداختن و مسـخـره کـردن رژيـم             

شده و حتي دست اندرکاران نـظـام هـم            
کوششي براي پـنـهـان کـردن آن نـمـي                
کنند، همـچـنـانـکـه نـتـوانسـتـنـد بـي                 
تــفــاوتــي مــردم بــه رونــد مضــحــکــه            

مـيـزان راي     .   انتخاباتي را پنهان کنند   
ها در مناطق مختلف بسته     "   کانديدا" 

به نفوذ عوامل خـامـنـه اي و شـوراي              
نگهبان، قدرت دولت و وزارت کشـور،       

بـه يـکـي از        "   کانـديـدا  " ميزان اخالص   
ايــن دو مــرکــز قــدرت و يــا احــيــانــا               

. توافقات انجام شده، اعالم شده اسـت       
هر چند که نتيجه تقسيم کـرسـي هـاي           
مجلس به نفع خامنه اي است ولي در         
عين حال او نتوانست باند احمدي نژاد       
را از مجلس بيرون کند و ايـن را مـي           
توان يـک شـکـسـت بـراي ولـي فـقـيـه                    

باند احمدي نـژاد و مصـبـاح           .   دانست
يزدي هم نـتـوانسـت اکـثـريـت بـدسـت               

در درون حکومت کسـي  بـرنـده           .   آورد
نبود و نتوانسـت رژيـم      "   انتخابات" اين  

را يک دست و مـتـحـد کـنـد، شـکـاف                
هاي حکومتي روز بروز بـيـشـتـر مـي             

صف بندي هاي کنـونـي پـايـدار          .   شود
نــيــســت، تــابــع تــوازن قــوا در درون               
حکومت است و بايد مـنـتـظـر جـنـاح              
بندي هاي جديد، شکاف هاي بيـشـتـر         
و درگيري هاي شديدتر در درون نـظـام          

 . بود
بحث بر سر دعواهاي مجلس آتـي   

خـامـنـه    .   از هم اکنون شروع شده اسـت   
اي يکي از نزديکترين دستيـاران خـود       
يعني غالمعلي حداد عادل را بعـنـوان        
نماينده اول تهران انتخاب کرده است و       
به احتمال زياد او را در مـقـابـل عـلـي              
الريجاني براي کرسي رياست مجـلـس       

بـــانـــد بـــرادران     .   قـــرار خـــواهـــد داد       
الريجاني، دار و دسته مصـبـاح يـزدي       
و وابستـگـب ان بـه بـيـت رهـبـري در                   
کـمـيـن فـرصــتـي هسـتـنــد تـا گـلــوي                  

هـر واقـعـه اي        .   يکديگر را پاره کـنـنـد      
نظير مرگ خامنه اي مي تـوانـد آنـهـا            
را به جنگي خونيـن عـلـيـه يـکـديـگـر                

بســيــاري از نــزديــکــتــريــن      .   بــکــشــانــد
هــمــراهــان نــظــام اســالمــي از جــملــه           
تعدادي از فرماندهان سپاه که خـود را      
از رژيـم کـنـار کشـيـده انـد، مـنـتـظـر                    
موقعيتي هستند تا وارد صحنه شـده        

با سـايـر بـانـد هـا           "   حفظ نظام " و براي   
اصـالح  " در ايـن مـيـان          .   درگير شونـد  

هم بـيـش از پـيـش مـفـتـضـح                "   طلبان
راي دادن هاشمي رفسنجاني و      .   شدند

راي دادن خـاتـمـي بـا هـو و جـنـجـال                    
. نزديک ترين يارانشـان اسـتـقـبـال شـد            

توضيحـات خـاتـمـي در تـوجـيـه راي                
دادنش که گـويـا بـه کسـي راي نـداده                
است و فقط به نظام اسالمي راي داده         
است چيزي بجز بيان ترس و نگراني از        
انقالب و سرنگوني جمهوري اسـالمـي       

اين هراسي است که نه فـقـط بـر           .   نبود
سر اصالح طلبان بلکه بـر فـراز تـمـام              
باند هاي رژيم سايه خـود را انـداخـتـه              

اوجگيـري جـنـبـش سـرنـگـونـي             .   است
طلبي جمهوري اسالمي  در سال هـاي        
اخير و قدرت گرفـتـن کـمـپـيـن هـايـي               
همچون مقابله با اعدام و سـنـگـسـار،           
دفاع از مبارزات کارگران ايران، دفـاع       
از برابري زن و مرد، مقابلـه بـا کـودک             
آزاري و دفاع از زنـدان سـيـاسـي بـراي              
جمهوري اسالمـي آبـرويـي در افـکـار             
عمومي مردم جهان باقي نگذاشـتـه و         
آنرا درسطح بين المللي منزوي ساختـه     

سرکوب، خفقان، فساد مالـي و       .   است
سياسي رژيم و فالکتي و نکبتي که بـر     
زنــدگــي مــردم تــحــمــيــل شــده اســت،          
حکومت را در بـن بسـت قـرار داده و               
ايران را به آتشـفـشـانـي تـبـديـل کـرده                 
است که هر لحظه ممکن اسـت فـوران          
کند و بساط جمهوري اسـالمـي را از            

در چنين شرايطي طبـيـعـي       .   هم بپاشد 
است که مجلس اسالمي و ساير نـهـاد         
هاي حـکـومـتـي صـحـنـه نـزاع هـا و                   
کشمکش هايي باشد که خبر از پـايـان         
زندگي هر ديکتاتوري بحران زده و در         

ان اين را کارگر  .   حال زوالي را مي دهد    
و مردم مي بينند و خودرا براي نـبـرد           

مــاده آ تــي و قــطــعــي بــا حــکــومــت            آ 
 .*ميکنند

 
 ...بي برنده و " انتخابات "

پـس مـن     :   دارد ؟ آفـتـابـه دار گـفـت              
؟ وحـاال حـکـايـت دولـت            ! اينجا بوقـم  

ازيــک طــرف ،       .   احــمــدي نــژاد اســت     
سازمان به اصطالح حمايت ازمصرف     
کننده و توليد کننده ي هميـن دولـت،         
اطالعيه مي دهد که هيـچ کـس حـق            
گران کردن کاال و خـدمـات را نـدارد              
! مگرآن که با دولت هماهنگ نـمـايـد         

وازطرف ديگر، خودش عامل اصـلـي      
گراني وهمه ي بـدبـخـتـي هـا و فـقـر                   

جـريـان از ايـن        .   وفساد و فالکت است   
قراراست که اخيرا ، سازماني موسـوم     
به سازمان حمايت از مصرف کـنـنـده          
وتوليد کننده دريک اقدام مشـتـرک بـا          

دربـاره  "   تعزيرات حکـومـتـي    " سازمان  
ي سونامي گراني به راه افتـاده درمـاه          

 ، اطالعيـه اي    ۹۰هاي بهمن واسفند  
هرگونه افزايش قـيـمـت       "   داده اند که      

از ســـوي واحـــدهـــاي اقـــتـــصـــادي،           
وارداتي، تـولـيـدي و تـوزيـعـي بـدون                
هــمــاهــنــگــي بــا ســازمــان حــمــايــت،         

" . مصداق گرانفروشي اعالم مي شـود     
ديگربا چه زباني بهتر از اين مي تـوان      
اين گونه واضح و روشن اعتراف کـرد         
که همه ي اين گراني ها ي کمـرشـکـن           

با چراغ سبز سازمان هاي به اصطالح       
 نظارتي دولت ، صورت مي گيرد؟ 

براي رسيدن به ايـن واقـعـيـت کـه             
چگونه دست هـاي آلـوده ي رژيـم در               
ايجاد گراني و دامن زدن به مسـابـقـه           
ي بي رقيب آن دخالـت دارد ، کـافـي              
است نگاهي گذرا به اقـتـصـاد وبـازار           

تـجـارت داخـلـي و         .   ايران بـيـنـدازيـم        
خارجي درايران با پيونـدهـاي پـيـدا و            
پنهان به چند خانواده ي مافيايي چند       

هــرکــدام از    .   صــدنــفــري مــي رســد          
صنوف بازار را که درنـظـر  بـگـيـريـم                
تشکيل شده از چندصد تاجرعمده کـه       
از رانت دولتي وامتيازهـاي سـيـاسـي          
برخوردارند و دمشان به دم يک يا چند        
آيت اهللا و آقازاده و پاسـدار و وزيـر و              

ايــن هــا    .   وکــيــل گــره خــورده اســت          
صادرات و واردات را بـيـن خـودشـان             
تقسيم کرده اند به نحوي که هر شاخـه         
از تجارت درتـيـول يـک آقـازاده و يـا                 

بـه عـنـوان مـثـال          .   سردار سپـاه اسـت     
تجارت شکر در دست مکارم شيرازي      

 –وتجارت لوازم خـانـگـي و صـوتـي             
ــواده ي                ــان ــار خ ــي ــت ــري دراخ تصــوي
رفسنجانـي وبـرنـج وارداتـي از هـنـد               

وتايلند در تيول سپاه وازجمله محسن      
رضــايــي اســت کــه اتــفــاقــن بــا بــرنــد           

درنگاه اول  .   تبليغ  مي شود   "   محسن" 
تعدادي بازرگان پولدار که پروفرما ها      
را پر مي کنند ومراحل قا نوني وروال        
اداري را  طي مي کنند ، وجود دارنـد         
اما يـک قـدم آن طـرف ديـگـر کسـان                  
ديگري پيدا مي شوند که از حـمـايـت           
هاي ارزي وتخفيف هـا و تسـهـيـالت            

چنـد گـام     .   گمرکي برخوردارمي شوند  
آن طرف تر به کساني برمي خوريم که        
نسبت هاي سببي ونسبي با يـکـي از          
آيت اهللا ها وسران جمهوري اسـالمـي         

نمونه ي ديگري از ايـن دسـت         .   دارند  
اندازي به اقتصـاد ، واردات گـوشـت            
هاي يخي ونهاده هـاي دامـي نـظـيـر              
ذرت و دان مــرغ اســت کــه تــوســط               
مافيايي اداره مـي شـود کـه بـرادران              
الريجاني درراس هـرم آن چـنـبـره زده             

اين تجارت پـرسـود تـوسـط آدم            .   اند  
هاي دسـت چـنـدم ودرسـايـه رصـد و                

فـردي بـه نـام        .   مديريت مـي شـونـد          
قاسم رنجبر معروف به دکتـر رنـجـبـر           
که از اقوام نزديک الريجاني هاست بـا        
راه اندازي يک کنسرسيوم که چـنـديـن          
شرکت با نام وبي نام رادربرمي گيـرد،        
دربزرگراه نيايش در تهـران وخـيـا بـان            

اسفنديار، هم باغ زيتون الريجاني هـا       
راکــه در حـــوالــي ورامــيـــن اســـت                
سرپرستي مي کند وهم آن کشـتـارگـاه         
ــيــدان               ــعــتــي مــرغ ســپ ــزرگ وصــن ب

ــان         ــســت ــم ــي ــراز        (   رادرال ــاده ه  –ج
مديـريـت   )  آمل به تهران۳۰کيلومتر  

مي کنـد وهـم واردات گـوشـت هـاي               
برزيلي را در انحصار خـود دارد وهـم            
شرکت پخش مواد غذايي مـحـيـا را            

ايــن کــارتــل ، درظــاهــربــي نــام           . . .   و
ونشان درقالب شرکت هـاي صـوري ،          
نبض بخشي از اقـتـصـاد را دردسـت             

همان طور که درزمينه شکر ،   .  دارد  
بيت آيت اهللا مـکـارم شـيـرازي فـعـال              
است وچنان که معروف اسـت درسـال          

 کاشف به عمـل آمـد        ۸۰هاي دهه ي    
که شکر موردنيازده سال را وارد کـرده        
وبــا ايــن کــارش مــوجــوديــت کشــت           
وصنعت هفت تپه رازيرسوال برده وبـا        
اين اخـالل از يـک سـو تـولـيـد شـکـر                    
وفـراورده هــاي مــرتـبـط را بــه رکــود              
کشاند وموجب تعطيلي کارخانـجـات      
وبــيــکــاري کــارگــران شــاغــل در ايــن          
صنعت گرديد واز سوي ديگر ، گراني       

.    فراورده هاي قندي را به دنبال داشـت       
پرواضح است کـه  در ايـن سـيـسـتـم                  
اقتصادي ، همه ي راه ها از روم شروع    

يـعـنـي هـر       .   وبه روم نيز ختم مي شود     
دو سر طناب در دست سرمـايـه داران          

با اين وضعيت است کـه       .   حاکم است   
وجــود ســازمــانــي مــانــنــد ســازمــا ن          
حمايت از مصـرف کـنـنـده و تـولـيـد                

. کننده ، مضحک و خنده دارمي شود      
سازماني که هم شريک دزد است و هم        

دراقتصادي که نـمـايـنـده       !   رفيق قافله   
ي گنديده ترين بخـش سـرمـايـه داري            
است ، واسطه گي وطفيلي گـري وجـه          
غالب مي شود و توليد، تعطيـل مـي      

تازه تـعـطـيـل هـم نشـود فـقـط                .   شود
عامل پروار شدن همان طفيـلـي هـاي          

در ايـن نـوع       .   بي خاصيـت مـيـگـردد       
اقــتــصــاداســت کــه رئــيــس کــمــيــتــه           

 ۱۳۴امــدادش درهــمــدان از رشــد             
درصدي افزايش زکات خبـرمـي دهـد         

 ازکشـاورزان ايـن       ۱۳۹۰که در سـال      
 مـيـلـيـون       ۷۸۰شهر دوميليارد و            

و بـخـوان     (   تومـان صـدقـه و زکـات             
هـمـيـن    .   جمع آوري شـده اسـت       )   باج  

مقام با کمال پررويي اعالم مـي کـنـد           
که اين پول ها، خرج احداث حسيـنـيـه         

مجتمع هاي فـرهـنـگـي         –مسجد    –
مــرده      -امــام زاده         –ومــذهــبــي      

  .*شورخانه شده است
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طبق دو اطالعيه منشتر شـده از      
سوي  حزب كمونيست كارگري ايـران         

 کارگر ذوب آهن اصفهـان كـه     ٤٠٠٠
 اسـفـنـد دسـت از           ١٤ و ١٣روزهاي  

كار كشيده بودند، بدنبال نوعي عقب      
 ١٤نشيني از جـانـب مـديـريـت روز              

ايـن  .   اسفند به سر کار خود بازگشتند  
اعتصاب بعد از آن صـورت گـرفـتـه              
بود كه كارگـران مـتـوجـه شـدنـد كـه                
دولت با نصب اطالعيه اي در بـخـش         
هاي مختلف اين مجـتـمـع زيـر قـول             
خود زده و صحبت از تسويـه حسـاب        

ساالنه بـا آنـان و بـازگشـت آنـان بـه                   
طبق گـزارش    .     صورت روزمزي است 

با بـر پـا شـدن اعـتـصـاب گسـتـرده                   
كارگران و فضاي اعـتـراضـي در كـل            
مجتمع مديريرت سراسيمه اطالعيـه     
اي را که بر روي تابلـوهـاي مـجـتـمـع              
نصب کرده بود را تـوسـط نـيـروهـاي             
حراست جمع آوري کرد و به کـارگـران          
اعالم کرد که اين اطالعيه واقـعـيـت           

کارگران بـا    !   ندارد و شايعه بوده است    
اين عقب نشيني به سر کارهاي خـود        

 در بـخـشـي از اطـالعـيـه             .بازگشتند

ــا ايــن حــركــت                  ــطــه ب حــزب در راب
ــده             ــران آمــ ــارگــ ــراضــــي كــ ــتــ اعــ

اعتصاب کـارگـران ذوب آهـن         : " است
اصفهان يک اقدام مهم نه تنـهـا بـراي           
خود آنها بلکه بـراي کـل کـارگـرانـي              
است که بصورت موقت و قـراردادي         

خواست کارگـران ذوب     .   کار ميکنند 
آهن خواست مـيـلـيـون هـا کـارگـر و                
معلم و کارمندي اسـت کـه بصـورت           

اين اعتصاب  .   قراردادي کار ميکنند  
بــايــد مــورد حــمــايــت بــخــش هــاي            
مختلف کارگران و ساير مزدبـگـيـران        

زحمتکش اعم از رسمي يا قـراردادي        
بايد سنگر مستحکمي از    .   قرار گيرد 

اتحاد کارگران در مقابل اين سياست      
جــمــهــوري اســالمــي و کــل طــبــقــه            
سرمايه دار شکل داد و دست شرکـت        
هاي پيمانکار و واسطه را در سـراسـر         

 .کشور و در همه مـراکـز کـوتـاه کـرد             
همچنين در اطـالعـيـه ديـگـر حـزب              
كمونيست كـارگـري ايـران كـه خـبـر               
بازگشت به كار كارگـران اعـتـصـابـي            

هميـن  : " ذوب آهن داده شده آمده است     
درجه از عقب نشيني مديريت نشـان        
ميدهد که مقامات تـا چـه انـدازه از             
اعتصاب در مراکز کلـيـدي و بـزرگ           

بـراي کـارگـران بـايـد          .   وحشت دارنـد   
روشن باشد که جمع آوري اطـالعـيـه            
مديريت براي وقـت گـذرانـي اسـت و             
بدون پيـگـيـري خـواسـت کـارگـران و               
آمادگي براي دست زدن به اعتـصـاب        
مجدد، مديريت سعي ميکـنـد وقـت         
بخرد و از استخدام رسـمـي کـارگـران            

کـــارگـــران بـــايـــد    .   خـــودداري کـــنـــد   
مقامات را وادار به پـاسـخ کـتـبـي و              
روشن درمورد استخدام رسمـي خـود        

مبارزات کارگران پتروشـيـمـي      .   کنند
هاي ماهشهر تـجـارب بـزرگـي بـراي            

 .کارگران ذوب آهن اصفهان دارد

 
  اعتراضات گسترده در ميان كارگران ذوب آهن اصفهان

 ٥٠قبال به اطالع رسـانـديـم کـه             
کارگر اخراجي شرکت منگنه وابسـتـه       
به ذوب آهن اصفهان در اعـتـراض بـه           
اخراج خود در محوطه کارخانه چـادر        
زده و همراه بـا خـانـواده هـايشـان در                 

طـبـق گـزارش      .   تحصن بسر مـيـبـرنـد      

جديدي که به مـا رسـيـده اسـت، روز               
 اســفــنــد تــعــدادي از کــارگــران              ١٦

متحصن را به اطالعـات زريـن شـهـر            
 کارگر شاغـل در      ١٥٠بردند و امروز    

اعتراض به اين عـمـل سـرکـوبـگـرانـه              
وزارت اطــالعــات و در حــمــايــت از            

. رفقاي خود، دست به اعتصاب زدنـد      
طبق خبر کارگران احضار شده بعد از        

 . ساعاتي آزاد شدند
طبق گزارش دريـافـتـي ديـگـري،          
کــارگــران بــازنشــســتــه ذوب آهــن                
التيماتوم دادند که اگر دو ماه حـقـوق           
معوقه آنها فورا پـرداخـت نشـود بـار             

در .   ديگر دست به تجمع خـواهـنـد زد         
مقابل اين التيماتوم به کـارگـران قـول          
داده شد که همين امروز حـقـوق آنـهـا             

 . پرداخت شود
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري بــه        
کارگران شـرکـت مـنـگـنـه ذوب آهـن               
اصفهان درود ميفرستد و اقـدام آنـهـا           
را در حمايت از رفقاي اخراجي خود و       
عــلــيــه اقــدام ســرکــوبــگــرانــه وزارت           
اطــالعــات را الــگــوئــي بــراي کــلــيــه           

حزب کليه کـارگـران      .   کارگران ميداند 
ذوب آهن را بـه حـمـايـت از کـارگـران               
شرکت منگنه و اعـتـراض بـه عـمـل              

. سرکوبگرانه اطالعات فـرامـيـخـوانـد      
هزاران کارگر بـخـش هـاي مـخـتـلـف              
ذوب آهن و خانـواده هـاي آنـهـا بـايـد              
درس مــحــکــمــي بــه جــنــايــتــکــاران           
حکومت بدهند و در مقابل هر اخراج       
و احضــاري قــاطــعــانــه و مــتــحــدانــه          

نبايد کارگران شـرکـت     .   اعتراض کنند 
 . منگنه و بازنشستگان تنها بمانند

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٢ مارس ٨، ١٣٩٠ اسفند ١٨

 
  ٣اطالعيه شماره 

کارگران منگنه ذوب آهن عليه اقدام وزارت اطالعات 
 اعتصاب کردند

تجمع همزمان كارگران 
مخابرات راه دور در شيراز و 

 تهران
 نــفــر از کــارگــران         ٣٠بــيــش از      

صــنــايــع مــخــابــراتــي راه شــيــراز بــه           
 کارگر اين شرکـت،  ٣٨٢نمايندگي از   

 اسـفـنـد در        ٩از صبح روز سه شنـبـه         
 ٢٤اعتراض به عدم دريافت بيش از         

ماه دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه خـود در                 
مقابل وزارت صنايع رژيـم در تـهـران           

همزمان بخشي ديـگـر     .   اند  تجمع کرده 
از کــارگــران مــخــابــرات راه دور در              
مقـابـل اسـتـانـداري رژيـم در شـيـراز                 

. انـد    تجمع اعتـراضـي بـرگـزار نـمـوده           
اند در  کارگران اين شرکت اعالم داشته  
هــا و      صـورت عــدم تــحــقـق خــواســت        

مطالبات شـان از روز شـنـبـه هـفـتـه                 
آينده به تـجـمـع اعـتـراضـي خـود بـا                   
تـعـدادي بـيـشـتــر در مـقـابـل وزارت                 

ايـلـنـا روز      .   صنايع ادامه خواهند داد   
 اسفند خبـر داد كـه نـمـايـنـدگـان               ١١

 اسـفـنـد در        ١٠كارگران از صبح روز      
 ٢٤اعتراض به عدم دريافت بيش از         

ماه حقوق مـعـوقـه خـود در مـقـابـل                 
 .اند وزارت صنايع تجمع کرده

 
اعتصاب کارگران ماشين 

سازي اراک شاغل در پروژه 
 ساخت مخاذن عسلويه

کارگران ماشيـن سـازي اراک کـه           

در پــروژه عســلــويــه مشــغــول بــکــار           
 ٤هستند در اعتراض به عدم دريافت      

ماه حقوق خود، بـمـدت سـه سـاعـت               
. اعتصاب و دسـت از کـار کشـيـدنـد             

بدنبال اين اعتصاب کارگران موفق به     
 مـاه شـدنـد و         ٢دريافت حقوق معوق    

 روز   ١٠کارفـرمـا وعـده داد کـه تـا                
ديگر بقيه حقوق و مبالغ مـربـوط بـه            

 .عيدي را پرداخت کند
 

 ٢١٠با اعتراضات کارگران 
نفر از کارگران فرنخ و مه نخ 
 قزوين به كار بازگشتند

 
به گزارش ايلـنـا، بـدلـيـل بـحـران              
موجود در کارخـانـه فـرنـخ و مـه نـخ                 

 ماه دسـتـمـزدهـاي        ٢٤قزوين کماکان   
 کـارگـر ايـن کـارخـانـه             ٤٤٥معـوقـه     

ايــن خــبــر      .   پــرداخــت نشــده اســت         
افزايد كه در نتـيـجـه اعـتـراضـات              مي

گسترده کارگران اين کـارخـانـه، رژيـم           
مجبور به اقداماتي جهت آغاز بـکـار         
مجدد اين محل گرديده، اما عليرغم       
اين تـالـشـهـا هـمـچـنـان بسـيـاري از                   
کـارگـران قـادر بــه بــازگشـت بــه کــار               

 مــاه دســتــمــزدهــاي      ٢٤انــد و        نشــده
. معوقه آنان نيز پرداخـت نشـده اسـت          

 کارگر اين کارخانه جهـت      ٢١٠اکنون  
بــازگشــت بــکــار، بــه ايــن کــارخــانــه            

 .اند فراخوانده شده
  

ادامه تجمع اعتراضي لوله 
 سازي خوزستان

كـارگــران كــارخـانــه لــوـلــه ســازي          
 اسـفـنـد دومـيـن روز           ٨خوزستان روز   

تجمع اعتراضي خـود را در مـقـابـل              
استانداري خوزستان در اهواز بـرگـزار        

اعتـراض ايـن كـارگـران بـراي            .   كردند
 مــاه حــقــوق مــعــوقــه        ٣٥پــيــگــيــري   

 مـاه حـقـوق        ٣٠كارگران قراردادي و      
مـامـوران   .   بـاشـد     كارگران رسمي مـي    

انتظامي به بهانه امنيت و انتخـابـات        
از تجمع كارگران در مقابل استانداري      

 .ممانعت بعمل آوردند
 

اعتراض کارگران پااليشگاه 
 اصفهان

 اسفـنـد کـارگـران        ٩روز سه شنبه    
پااليشگاه اصفـهـان در اعـتـراض بـه             
عدم دريافت حقوق بهمن ماه، پـاداش       
وعده داده شده و عيدي خود، مـقـابـل          
شرکت سنا انديشه دست به تـجـمـع و           

ــد     ــر شــرکــت و         .   اعــتــراض زدن مــدي
ــد و                  ــردن ــت ک ــال ــورا دخ ــراســت ف ح
خواستند که با معرفي نماينده و قـول         

. پيگيري اعتصاب خاتمه پـيـدا کـنـد         
کارگران به شـرط ايـنـکـه بـالفـاصـلـه               
مطالبات پرداخت شود به اعـتـصـاب       

مطالبات کـارگـران روز       . خاتمه دادند 
 .بعد تماما پرداخت شد

 
دستمزدهاي معوقه کارگران 
 شرکت مشاورين قدس نيرو

با گذشت بيش از يك هفته از ماه        

 تن از كـارگـران شـركـت            ١٢٠بهمن،  
ــوز               ــنـ ــرو هـ ــيـ ــاوريـــن قـــدس نـ مشـ
دســتــمــزدهــاي ايــن مــاه را دريــافــت           

مدير شـركـت بـه كـارگـران            .   اند  نكرده
 درصــد   ٢٠گــفــتــه اســت كــه فــقــط           

. دســتــمــزدهــا قــابــل پــرداخــت اســت         
كارگران به اين گفته ايشـان اعـتـراض          
كردند و سرانجام پس از چـنـديـن روز            
اعتراض و پيگيري عوامل کـارفـرمـا         
مجبور به عقب نشيني شده و اعـالم          

اند به دليـل نـاتـوانـي و بـحـران                 داشته
مالي فـعـال قـادر بـه پـرداخـت هـمـه                  
دستمزدهاي بهمن ماه کارگران نـبـوده       
و روز يکشنبه فقـط بـطـور مـتـوسـط              

 درصد از دستمزدهاي بهمـن مـاه         ٢٠
 ١٠٠ تـا      ٨٠را يعني مبالغـي بـيـن          

هزار تـومـان را بـه حسـاب کـارگـران                
 .اند واريز نموده

 
تجمع اعتراضي كارگران 
 كارخانه چيني اسپيدار

 نـفـر از كـارگـران           ١٠٠بيـش از      
كارخانه چيني اسـپـيـدار در سـاوه در             

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت     
 اسـفـنـد    ٨معوقه خود در روز دوشنبه  

در جلو كـارخـانـه تـجـمـع اعـتـراضـي                
بــرگــزار كــرده و ســپــس بــا اقــدام بــه              
راهپيمايي به سمت فرمانداري حركت     

كارگران در جـلـو فـرمـانـداري           .   كردند
تجمع كرده و خواهان پرداخـت حـقـوق         

 .معوقه خود شدند
 
 ماه حقوق پرداخت نشده ٤

كارگران لوله وپروفيل ساوه 
 و كارخانه پروفيل صفا

كارگران كارخانه لوله و پـروفـيـل          
ساوه و همچـنـيـن كـارگـران كـارخـانـه              

 ماه است كـه     ٤پروفيل صفا نزديك به     
كـارخـانـه پـروفـيـل         .   انـد    حقوق نگرفته 

 كارگر و كـارخـانـه      ١٣٠٠صفا داراي  
 ١١٠٠لوله وپروفيل سـاوه بـيـش از             

كارگران اين دو كـارخـانـه       .   كارگر دارد 
در حال حاضر تحت فشار شـديـدي از          
بابت عدم پرداخت حقوق شان مـواجـه        
هستند و عليرغم پيـگـيـريـهـايـي كـه             

اند هـنـوز جـوابـي           طي اينمدت داشته  
اند در اعتراض به اين وضعيت      نگرفته

 ٢٠٠٠ روز پيش حدود      ١٠نزديك به   
هـا تـجـمـع         نفر از كارگران اين كارخانه    

 .اعتراضي داشتند

 
 اخباري از اعتراضات كارگري در ايران 

                                     www.wpiran.org: سايت حزب
                                            

 www.rowzane.com:                               سايت روزنه
 

             www.newchannel.tv: سايت کانال جديد
  

 www.anternasional.com:        نشريه انترناسيونال
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 اسفنـد شـيـث امـانـي از             ١٧روز  
چهره هاي محبوب كارگـري در شـهـر           
سنندج و عضو هيات مديريه اتحاديه     

 روز از ٥٢آزاد كارگران ايران    بعد از         
آزادي شيث امـانـي را       .   زندان آزاد شد  

به او و به خانواده اش، به اتحادبه آزاد          
كــارگــران ايــران و هــمــه انســانــهــاي             

 .آزاديخواه تبريك ميگوييم
بنا به خبر منتشـر شـده از سـوي             
اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران سـاعـت              

 اسـفـنـد     ١٧ بعد از ظهر روز ٣٠/١٦
در حالي که شـيـث امـانـي در زنـدان                
مرکزي سننـدج و بـي خـبـر از آزادي                
اش، در کنار صديق کريـمـي نشـسـتـه            
بود، زندانبان خبر داد كه وي آزاد شده        

ساعتي بعد خبر شـادي بـخـش        .   است
آزادي شيث در ميان اعضا اتحاديه و        
کارگران سنندج منتشر گـردي و آنـان          
براي خوشامدگويي به شيث رهسـپـار        

 .منزل او شدند
ــي از چــهــره هــاي                 شــيــث امــان
محبـوب و شـنـاخـتـه شـده در شـهـر                   

 در   ١٣٨٦او در سـال        .   سنندج اسـت  
مراسم روز جهاني كارگر دسـتـگـيـر و           

سپـس  .   نزديك دو ماه در بازداشت بود     
ــوري                 ــه ــدوي جــم ــاه ب از ســوي دادگ
اسالمي براي وي و صـديـق كـريـمـي               
يكي ديگر از فعـالـيـن سـرشـنـاس در              
شهر سنندج و عضـو هـيـات مـديـره               
اتحـاديـه آزاد كـارگـران ايـران كـه در                 

همان سال دستگير شده بود، دو سـال          
پس از آن   .   و نيم حكم زندان صادر شد   

 ٦اين حكم در دادگاه تجديد نـطـر بـه             
بدنبال آن زيـر    .   ماه حبس تقليل يافت 

ــه آزاد               ــحــادي ــراضــات ات فشــار اعــت
كارگران ايران و فشار افكار عمومي و     
سازمـانـهـاي بـيـن الـمـلـلـي كـارگـري                  
تمـامـي احـكـام صـادره بـراي شـيـث                 

 كـارگـر     ١١اماني و صديق كريمي و        
ديگر هم پرونده آنان، توسط شاهرودي     
رئيس وقـت قـوه قضـايـيـه جـمـهـوري                

اما عليرغم همـه    .   اسالمي لغو گرديد  

 
اينها و پس از گذشت سه سال از ايـن            شيث اماني از رهبران كارگري در شهر سنندج از زندان آزاد شد

موضوع دادگاه اجـراي احـكـام شـهـر            
 ماه زندان براي  ٦سنندج امسال حكم    

. شيث و صديق را بـه اجـرا گـذاشـت              
 دي مـاه      ٢٦بدين ترتيـب شـيـث در           

دستگير و به زنـدان سـنـنـدج انـتـقـال               
 بهمن صديـق  ١١يافت و بدنبال آن در  

كريمي دستگير گرديد و هم اكنون در       
 . زندان به سر ميبرد

شيث امانـي از زنـدان آزاد شـده             
است ولي اخبار حـاكـي از وضـع بـد               
جسمي او در زنـدان بـوده اسـت و او                
نياز به بـرخـورداري از امـكـانـات در              

بـعـالوه در حـال        .   ماني مناسب است  
حـاضـر صــديـق كـريــمـي از اعضــاي              
اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران،  رضـا               
شهابي و ابراهيـم مـددي از اعضـاي            

ســنــديــكــاي شــركــت واحــد، مــحــمــد        
جــراحــي، شــاهــرخ زمــانــي و بــهــنــام          
ابــراهــيــم زاده از اعضــاي كــمــيــتــه              
پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد تشــكــلــهــاي        
كارگـري، عـلـي نـجـاتـي از اعضـاي                
هيات مديره سنديكاي نيشكر هـفـت        
تپه، علي اخوان و مـهـدي فـراهـانـي              
شانديز از فعالين كارگري در تـهـران،          
حسين محمدي از فعالين كارگري در    
شهر دماوند، رسول بداغي از اعضاي   
كانون صنفي معلمـان و عـبـدالـرضـا            
قنبري معلمي كه حكم اعدام گـرفـتـه          
اســت، در زنــدانــنــد، تــمــامــي ايــن              
كارگران و همه زندانيان سياسي بـايـد         

 .فورا از زندان آزاد شوند
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  ٢٠١٢ مارس ٨، ٩٠ اسفند ١٨

 !دوستان
ــر              ــخــاط ــوري اســالمــي ب ــه ــم ج
گســتــرش اعــتــراضــات كــارگــران و            
وضعيت انفـجـاري جـامـعـه، فشـار و              
تهديداتش را بر روي رهبران كـارگـران         

اخـبـار آنـرا      .   هر روز بيشـتـر مـيـكـنـد          
وضـعـيـت    .   حتما تا كنون شـنـيـده ايـد         

اكــنــون اضــطــراري اســت و كــارگــران          
زنداني و كارگران و مردم ايـران بـيـش            
از هر وقت بـه حـمـايـت سـازمـانـهـاي                
كــارگــري و انســانــدوســت در ســراســر          

موضوع بر سر جـان      .   جهان نياز دارند  
و زندگي كارگـران زنـدانـي و در بـنـد                

مــا تــوجــه شـمــا را بــه مــوارد            .   اسـت 
 .اضطراري زير جلب ميكنيم

شاهرخ زماني و مـحـمـد جـراحـي         -١
دو فعال كارگري سـرشـنـاس در شـهـر             
تبريز و از اعضاي كـمـيـتـه پـيـگـيـري               
بــراي ايــجــاد تشــكــلــهــاي كــارگــري            

 سـال زنـدان و         ١١شاهرخ به   .   هستند
 سال محكوم شـده     ٥محمد جراحي به    

صدور چـنـيـن احـكـامـي بـراي             .   است
فعالين كارگري بخاطر اعتراضاتشـان     

. براي حقوق بر حق خود بيسابقه اسـت       
اين احكـام اكـنـون در دادگـاه فـرجـام                
جمهـوري اسـالمـي نـيـز تـايـيـد شـده                  

در اين رابطه شاهـرخ زمـانـي و        .   است
محمد جراحي اعالم كرده انـد كـه در            
اعتراض به اين اقدام به مراجع جهاني       
شكايت خواهند كرد و خواسته اند كـه   

مـا  .   كسي وكالتشان را بر عهده گيـرد      
از شما اتحاديه هاي كارگري و از شما        
سازمانهاي انسـانـدوسـت در سـراسـر            
جـهـان مـيـخـواهـيــم كـه بـه خـواســت                  

هـر  .   شاهرخ و مـحـمـد پـاسـخ دهـيـد              
كسي كه موقعيـتـش را دارد وكـالـت             

و بـه ايـن       .   اين كارگران را قبـول كـنـد        

  .احكام اعتراض وسيع كنيم
شيث زماني عضو هيـات مـديـره        -٢

اتحاديه آزاد در زندان سنندج زنـدانـي         
او بخاطر عفونت كليه در وضـع      .   است

عـلـي   .   جسماني وخيمي بسـر مـيـبـرد        
نجاتي عضو هيات مديره سنـديـكـاي        
نيشكـرهـفـت تـپـه اسـت و در زنـدان                  
دزفول در جنوب ايران بسـر مـيـبـرد و            
اخيرا بيماري قلبي داشتـه و نـيـاز بـه              

رضـا  .   مراقبـت فـوري پـزشـكـي دارد           
شهابي عضو هيات مديره سنديـكـاي       
شركت واحد اسـت و بـخـاطـر ديسـك              
گردن و ديسك كمر در خطر فلـج شـدن         

بهنام ابراهيم زاده فعال كارگـري  .   است
و عضـو كــمـيـتــه پـيــگـيـري بـخـاطــر                 
شكنجه هاي فراوان دچـار درد گـوش           
شديد و سردردهاي طاقت فـرسـا شـده          

نگاهداشتن كارگران زنـدانـي و        .   است
زندانيان سـيـاسـي در ايـن وضـعـيـت                
بخشي از شكنجه مستمر بر روي آنان        

جان اين كارگران در خطر اسـت        .   است
و بايد فورا از زندان آزاد شوند و تحـت          

. معالجه و درمان مناسب قرار گيرنـد      
اين كارگران نياز به حمايتي اضطراري      

  .دارند
با گسترش اعـتـراض كـارگـران و             -٣

خصوصا نزديك شدن اول ماه مـه روز         
جهاني كارگر فشار و تـهـديـد بـر روي             

هـم اكـنـون      .   كارگران افـزوده مـيـشـود       
شريف ساعد پناه و مظفر صـالـح نـيـا         
از اعضاي هيات مديره اتحـاديـه آزاد         
كارگران ايران  كه در ژانويه امسال در         
زندان بودند و با اعتراضات خانواده و        
مردم شهر از زندان آزاد شدند، اكـنـون      

 مارس به دادگاه احضار شده      ١٥براي  
  . اند

آخرين مورد و تكانـدهـنـده تـريـن             -٤
مــوضــوع خــبــر تــايــيــد حــكــم اعــدام          

. عبدالرضا قنبري معلم زنداني اسـت      
 ٢٧جرم او شركت در تـظـاهـرات روز           

 در جريان اعتراضـات    ٢٠٠٩دسامبر  
. گسترده مردم عليـه ايـن رژيـم اسـت            

ميخواهند او را به اتـهـام ارتـبـاط بـا               
اعــدام "   ضــد انــقــالب   " ســازمــانــهــاي    

 .كنند
موارد فوق به روشـنـي اضـطـراري          

ايــن .   بـودن اوضـاع را نشـان مـيـدهـد              
درحاليست كه امروز در ايران دستمـزد       
كارگران حـداقـل يـك دهـم خـط فـقـر                  
واقــعــي در جــامــعــه اســت و هــمــيــن             
دستمزد را در بخش عظيمي از مراكـز        
كارگري بموقع نمي پردازند و بعضا تـا        
ــد،                      ــت ــق مــي اف ــعــوي ــه ت ــال ب دو س
بيكارسازيها ابعاد وسيعي دارد و سال      
جاري را سال بيكارسازيها اعالم كـرده       

 درصد استخدام ها در  مراكـز  ٩٠اند،  
كارگري به صورت پيماني و حـتـي بـا            
دستمزدي كمتر از دستمزد تعيين شده      
دولت است،  گراني بيسابقه و افـزايـش         
آن هر روزه است و زنـدگـي كـارگـران و              
كل جامعه را به تباهي كشانده است و      
در بـرابـر ايـن وضـعـيـت اعـتـراضـات                 
گسترده است و محيط هـاي كـارگـري          

. شكلي انفجاري بـخـود گـرفـتـه اسـت            
كارگران نيز از حق تشكل، اعتصاب و       
حقوق پايه اي خود محرومند و  بـراي           
دفاع از زندگي و مـعـيـشـتـش درگـيـر               

. جنگي هر روزه با اين حكومـت اسـت        
امروز كارگران و مردم ايـران بـيـش از             

 .هر وقت به كمك شما نياز دارند
ما خواهان اينيم كه بـه جـمـهـوري           
اسالمي فشار بـيـاوريـد كـه كـارگـران               
زنداني و همه زندانيان سياسي را فـورا        

شـاهـرخ زمـانـي،       .   از زندان آزاد كـنـد      
محمد جراحي، ابراهيم مـددي، رضـا         
شهابي، بهنام ابـراهـيـم زاده، مـهـدي             
فراهي شانديز، علـي نـجـاتـي، شـيـث             
اماني، صديق كريمي، عـلـي اخـوان،          
حســيــن مــحــمــدي، رســول بــداغــي،          
عبدالكريم قنبري از جـملـه كـارگـران            
زنداني هستند و بـايـد فـورا از زنـدان              

ما خـواهـان ايـنـيـم كـه از             .   آزاد شوند 
همه اين كارگران و فعالين كارگري كـه    
برايشان پرونده هاي قضـاي تشـكـيـل           
شــده، فــورا رفــع اتــهــام شــود و ايــن               
احضار و تـهـديـدات هـر روزه پـايـان                 

ما از همـه شـمـا سـازمـانـهـاي              .   يابند
كارگري و نهـادهـاي انسـانـدوسـت در            
سراسر جهان انـتـظـار داريـم كـه خـود               
مبتكر اقدامـي در هـمـبـسـتـگـي بـا                
كارگران زنداني و مبارزات كارگران و       

و به هر شكلـي كـه        .   مردم ايران باشيد  
ميتوانيد، با نوشتـن نـامـه تـا اعـالم              

روزي در همبستگي با كارگـران ايـران         
به وضـعـيـت اضـطـراري كـارگـران در               

 .ايران پاسخ دهيد
كــارگــران در ايــران حــق تشــكــل           
مـــيـــخـــواهـــنـــد، حـــق اعـــتـــصـــاب         
ميخواهند، حق داشـتـن يـك زنـدگـي             

ــد        ــنـ ــواهـ ــخـ ــيـ ــي مـ ــانـ ــور .   انسـ حضـ
ــردم، كســانــيــكــه               ــگــران م ــركــوب س
ميخواستند زبان اسانلو را بـه خـاطـر           
تالشش براي ايجاد سنـديـكـاي واحـد           
ببرند، در سازمان جهانـي كـار مـورد           
اعتراض شديد كارگران ايـران اسـت و          
كــارگــران در ايــران خــواهــان هــمــان             
رفتاري با رژيم سـركـوبـگـر جـمـهـوري             
اسالمي هستند كـه جـهـان در قـبـال               

مـا انـتـظـار       .   آفريقاي جـنـوبـي داشـت       
بيشترين حمايت جهاني از خواستهاي     

 . كارگران را داريم
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني 

 ٢٠١٢ مارس ٦
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00447779898968 
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 به اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان
 وضعيت كارگران زنداني در ايران اضطراري است       
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شما در خط اول انسانيت 
 هستيد

يوران گوسـتـاوسـون از اعضـاي          ( 
اتحاديه کـارگـران شـهـرداري و رابـط             

" کمپين براي آزادي کارگـران زنـدانـي        " 
 .) در سوئد است

 
 رفقاي عزيز

اسم من يوران گوستاوسـون اسـت       
و من يک فعال کـارگـري در اتـحـاديـه              

. کارگران شهرداري در سـوئـد هسـتـم           
 هزار عضـو دارد و         ۶۰۰اتحاديه ما   

من سخنگوي بخش استکهلم هسـتـم      
مـن بسـيـار      .    هزار عضو دارد    ۷۶که  

خوشحالم و افتخار ميکنم که بـه ايـن       
کنگره حزب شجاع شما دعـوت شـده         

 .ام و از آن حمايت ميکنم
من حزب کمونيـسـت کـارگـري و           
منصور حکمت را از طـريـق دوسـتـان           
فوق العاده ام در مـيـان پـنـاهـنـدگـان                

مـن در    .   ايراني در سوئد مـيـشـنـاسـم        
کمپين کـنـفـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي                  
اتــحــاديــه هــا بــراي آزادي کــارگــران            
زنداني مثل منصور اسانلو، ابـراهـيـم        
مددي، رضا شهابي، و بسياري ديگـر       

 .از زندانيان سياسي کار کرده ام
من فکـر مـيـکـنـم ايـن کـمـپـيـن                  
جــهــانــي بــراي حــمــايــت از مــبــارزه             
کارگران در ايـران و بـراي آزاد کـردن               
رهــبــران کــارگــري زنــدانــي و تــمــام              
زندانيان سياسي، يـک هـديـه کـوچـک             
اما مهمي هسـت کـه مـا، کـارگـران               
ساير کشورها، مي توانيم بـه مـبـارزه          

نه تنها براي کمک به  .   شما تقديم کنيم  
مردم ايران در جهت سـرنـگـونـي رژيـم          
اسالمي و فاشيست، بلکه همـچـنـيـن         
براي سوق دادن کل صحـنـه سـيـاسـي            
ــرو                  ــشـ ــيـ ــاي پـ ــروهـ ــيـ ــان و نـ ــهـ جـ
سوسياليستي به جـلـو، بـراي بـدسـت             
آوردن يک پيروزي مـهـم عـلـيـه نـظـام               

 .سرمايه داري و امپرياليسم
فقط تصور کنيد رابطه بين کار و        

سرمايه، و آزادي و ارتجـاع در دنـيـا،            
چه عجيب و متفاوت خواهد بود اگـر         

. انقالب مردم در ايران صورت بگيـرد      
تحوالت سياسي در ايران يک مسـئلـه        
کليدي براي جـنـبـشـهـاي کـارگـري و               

 .سوسياليستي در تمام جهان است
در خـط اول      !   وشما رفقـاي عـزيـز      

ايـن اسـت کـه        .   تمام انسانيت هستيـد  
من فکر ميکنم حـمـايـت از انـقـالب              
سوسياليستي نويـن در ايـران بسـيـار            

اين امر يک ضربه سنگيـن      .   مهم است 
عليه آمريکا و امـپـريـالـيـسـم غـربـي              
خواهد بود، که دنبـال جـنـگ طـلـبـي              
عليه ايران است، و همـچـنـيـن عـلـيـه              

 اين يک مسابقه    .رژيم وحشي اسالمي  
کدام يک اول اتـفـاق       .   عليه زمان است  

جنگ يا انقالب؟ به اين    :   خواهد افتاد 
دليل است که من از نيروهاي انقالبـي      
مثل حزب کمونيست کارگري و يـا از        
جنبشهاي چپ و کارگري متـعـهـد در          

 .جهان حمايت ميکنم
متاسفانه فهـم ايـن امـر مـهـم و               
ضروري در ميان سازمانهاي چـپ در         
دنيا، بخاطر اين پديده نـفـرت انـگـيـز            

اما .   نسبيت فرهنگي، گسترده نيست   
در حال رشد اسـت و رشـد بـيـشـتـري                
خواهد داشت، رفقاي عزيز، اگر شـمـا         
در سازمانهاي جا افتاده کشـورهـايـي        
که در آن زنـدگـي مـيـکـنـيـد شـرکـت                  

در مـــبـــاررزه طـــبـــقـــاتـــي        .   کـــنـــيـــد
کشورهايي که در آن زندگي ميکنـيـد         
شرکت کنيد اين مانع تـا حـد زيـادي             

   مبارزه طـبـقـاتـي          .خنثي خواهد شد  
بين المللي است و هر جائي کـه شـمـا            
بتوانيد زنگي کنيد و نـفـس بـکـشـيـد             

مســئلــه تــنــهــا داشــتــن     .   جــريــان دارد  
روابط خوب با جنبشهاي کـارگـري و          
جنبشهاي پـيـشـرفـتـه اجـتـمـاعـي در               
جائي که زندگي ميکنيد نيست؛ شما      

در .   بايد يک بخش طبيعي آن بـاشـيـد         
اين صورت شمـا تـوجـه زيـادتـري در              
ميان کارگران معمولي جلب خواهـيـد       
کرد و درک بـهـتـري از مـبـارزه مـردم                
ايــران بــراي آزادي، عــدالــت، و رفــاه            

ايـن يـک رابـطـه         .   حاصل خـواهـد شـد      
 .ديالکتيک بين اين امور است

رفقا من براي شـمـا يـک کـنـگـره               
 .موفق آرزو ميکنم

زنده باد هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                   
 کارگران

 سرنگون باد رژيم فاشيست اسالمي
زنده باد انقـالب سـوسـيـالـيـسـتـي در               

 ايران
 زنده باد حزب کمونيست کارگري ايران

نه حمايت از رژيم ايران، نه 
 کف زدن براي غرب

مـن از بـابـت انـگـلـيـسـي               .   سالم
. بسيار ضعيف خود بسيار مـتـاسـفـم         

مـن از يـک گـروه          .   من آنا ايس هستم   
کمونيستي کوچک در فـرانسـه هسـتـم          

" اتـحـاد بـراي کـمـونـيـسـم            " که نام آن      
قبل از هر چيـز مـن از دعـوت          .   است

مـن  .   شما صميمانه تشـکـر مـيـکـنـم           
ــان                   ــازم ــه س ــم ک ــن ــک ــي ــخــار م ــت اف
کمونيستي خود را در کـنـگـره شـمـا               

 .نمايندگي ميکنم
تخاصم حـاضـر در بـاره تـحـريـم               
نفتي توسط کشورهاي غـربـي چـيـزي          
نيست جز يک سند تازه بر بي اخالقـي         
نظام سرمايه داري در بـن بسـت کـه               
زمينه هاي وقـوع يـک جـنـگ عـلـيـه                

ايـن  .   بشريت را سـرعـت مـيـبـخـشـد             
کارگران هستند که قرباني اين شرايط      
هستند و زندگي شان شديدا به سقوط       

 . کشيده ميشود
بلحاظ الترناتـيـو، مـا نـبـايـد از              
رژيم ايران حمايت کنيم، و همچـنـيـن،        

بلکـه مـا     .   نبايد براي غرب کف بزنيم    
بايد از مـبـارزه کـارگـران در سـراسـر                
جهان که عليـه نـظـام سـرمـايـه داري               

 .ميجنگند حمايت کنيم
من دوست دارم به اين کـنـگـره و            
تمام سازمانهاي کمونيستي پيشنهاد     
کنم که بـراي تـغـيـيـر جـهـت اوضـاع                  
بيانيه اي بـراي پـايـان دادن بـه نـظـام                 
سرمايه داري و بـحـران آن مـنـتـشـر                 

اين بيانيه ميتواند حـول مـفـاد         .   کنند
ساده و کنکرت مثـل لـغـو بـدهـيـهـا،             

 اعـمـال مسـتـقـيـم           �مصادره بانکهـا  
قدرت توسط استثمار شدگان، آزادي،     

تـنـهـا صـلـح،        .   و غيره شکـل بـگـيـرد        
اتحاد، و عزم کمونيستهـاي انـقـالبـي          
بدست آوردن معيار و قدرت الزم براي      
شدت بخشيدن به نبرد عليه سـرمـايـه         
داري را براي جنبش کارگري مـمـکـن          

   .خواهد کرد
 *.بسيار ممنونم

كمونيسم کارگري متعلق به 
 تمام استثمار شدگان است

 
مــن نــمــيــخــواهــم وقــت زيــادي           

من درودهاي بـرادرانـه از يـک          .   بگيرم
پيشگام کـمـونـيـسـم       " گروه کوچک بنام    

ببـخـشـيـد     ( برايتان مي آورم    "   کارگري
من فارسي بلـد نـيـسـتـم، بـنـابـر ايـن                  

، و   ) انگليسي صحـبـت خـواهـم کـرد          

بهترين آرزوهـايـمـان بـراي مـوفـقـيـت              
کنگره حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،               
بهترين آرزوهايـمـان بـراي رفـقـايـمـان              
اينجا و همچنين بـراي رفـقـايـمـان در             
داخل ايران که عليه جمهوري اسالمي   
و براي سـوسـيـالـيـسـم و بـراي آزادي                 

 .ميجنگند را تقديمتان ميکنم
تنها چيزي که ميخواهـم بـگـويـم          
اينست که حتي در کشورهايي ماننـد       
کشورهاي اروپـايـي و فـرانسـه مـردم             
زيـادي از نــظـام ســرمـايــه داري رنــج              

بـنـابـر ايـن مـا نـمـيـتـوانـيـم                  .   ميبرند
بگوييم که کمونيسم کارگري جنبشـي      
هست براي ايرانيهـا يـا خـاورمـيـانـه،             
بلکه اين جنبشي اسـت بـراي طـبـقـه              
استثمار شده، براي پايان دادن به نظام       

  آيـنـده از آن           .مزدي و تمام سـتـمـهـا        
آيــنــده از آن     .   سـرمــايــه داري نـيــســت      

                    .سوسياليسم و طبقه کارگر است
*** 

 
 پيامهاي مهمانان کنگره بزبان انگليسي

 حبيب بكتاش   : ترجمه 

 پاسکال دکمپ 

 يوران گوستاوسون 

 

  

عضو اتحاديه بيکاران (آنا ايس 
 ) ث ژ ت فرانسه  

بايد امر سوسياليسم را به ما 
 سرانجام برسانيم

 
 !رفقاي عزيز

من اينجا هسـتـم تـا بـه کـنـگـره                
بزرگ شما از طرف کميته کمونيـسـت        
انترناسيوناليست تروتسکيست درود    
بفرستم، و شخصا، من نظر شـخـصـي         
ــرد، مــن                   ــراز خــواهــم ک خــود را اب
ميخواهم بگويم تا چه حد تحت تاثير       
مهمان نوازي بزرگ شمـا و گـرمـي و            
محبتي که از فضائي ريشه ميگـيـرد        
که ايجاد آن ساده نيست، قرار گرفتـم؛        
و شخصا بخاطـر آن از شـمـا تشـکـر                

 .ميکنم
سازمان ما خود را تروتسکيسـت      

از اينجا شمار مشـخـصـي      .   مي نامد 
از تفاوتها در تجزيه و تحلـيـل و درک            
بين سازمان شما و سازمان ما ريشـه         

اينجا جاي ان نيست و مـن      .   ميگيرد
وقت آن را ندارم کـه مـوضـوع را بـاز               
کنم، اما اساسا سه نکته وجود دارنـد      

که مـن فـکـر مـيـکـنـم مـي تـوانـنـد                     
اهـمـيـت    .   موضوع بحث بين ما باشد    

جنبـش آزاديـبـخـش مـلـي در مـتـن                 
ــعــي                ــقــش واق ــي، ن ــان ــقــالب جــه ان
اعتقادات مذهبي در همان مـتـن، و          
نــکــتــه ســوم، الــبــتــه، ايــن اســت کــه            
راههاي گـذر بـيـن سـرمـايـه داري و                 

 .سوسياليسم کدامها هستند
مــا هــمــه تــوافــق داريــم کــه                   
ســوســيــالــيــســم و کــمــونــيــســم آيــنــده        

اما ما همچنين بـايـد      .   انسانيت است 
اين کار، اين کار عـظـيـم پـيـش روي               

 .خود را، به سرانجام برسانيم
من اميدوارم که به کمـک رفـقـاي          
شما در فرانسه و سايـر رفـقـاي حـزب             
شما در سرتاسر جهان، ما بتوانيم اين       
بحث را عمق ببخشيم، بـتـوانـيـم يـک             
پروسه تغيير بيـن دو سـازمـان مـا و               

شـمـا مـطـمـئـنـا          .   شما را شروع کنيـم    
درسهاي زيادي درباره شـرايـط کشـور         
خودتان و منطقه خودتان بـه مـا يـاد             
خواهيد داد و شايد، مـا امـيـدواريـم،           
ما شما را در باره برخي نکات که مـا          
بسيار مهم بشمـار مـي آوريـم، قـانـع             

در لحظه حاضر من مي خواهم .   کنيم
 :دوباره بشما درود بفرستم و بگويم

زنده باد بـرادري بـيـن مـردم ايـران و                 
 فرانسه

زنده باد مبارزه بـيـن الـمـلـلـي طـبـقـه                
کـــارگـــر بـــراي ســـوســـيـــالـــيـــســـم و           

 *کمونيسم

 

 فرانک از فرانسه 
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مريم نمازي بـا ابـتـكـار ايـده انـتـشـار                 
، ۲۰۱۲ مارس   ۸تقويمي به مناسبت    

"  قويم انقـالبـيـون بـرهـنـه         " تحت عنوان   
در حمايت از عـلـيـا مـگـدا الـمـهـدي                  
فرياد آزاديخواهي عليه تبعيض علـيـه       
زن و عليه آپارتايد جنـسـي و قـوانـيـن              
ارتجاعي اسالمي را جهانـي بـه صـدا           

تــقــويــمــي كــه تــا هــمــيــن جــا         .   درآورد
انعكاس گسترده جهاني داشته است و       
مينا احدي با پيام زيبايش از مزار رزا    
لوکـزامـبـورگ کـمـونـيـسـت بـرجسـتـه                
آلماني خطاب بـه زنـان و مـردم دنـيـا                
پيام آزاديخواهي و برابري طلبي را سـر        

 . داد
انــعــكــاس ايــن اتــفــاقــات و ايــن           
حركت را در آنچه كه در هشت مـارس          
امسال در ايران شـاهـدش هسـتـيـم را              

از جمله جمعـي از جـوانـان          .   مي بينيم 
عضو حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري در              
ايران با ارسال پـيـام و عـكـس بـرهـنـه                 
خود با شعارهاي نه به حجـاب، نـه بـه             
تبعيض جنسـيـتـي، نـه بـه حـكـومـت                
اسالمـي، زنـده بـاد آزادي زن، نـه بـه                  
ارتجاع اسـالمـي، فـريـادي كـه مـريـم               

 .  نمازي بلند كرده بود را پژواک دادند
در هشت مارس امسـال از چـنـد            
روز قبلش زنان و انسانهـاي آزاديـخـواه       
در ايران به استقبالش رفتند و اين روز         
را در جمع هـا و مـحـافـل خـانـواده و                  
همسايگان و دوستان جشن گرفتـنـد و         

يـك نـمـونـه از         .   شيريني پخش كـردنـد    
برنامه هشت مارس امسال در تـهـران          
تجمعي از زنان و مردم آزاديخواه اسـت      
كه گرد هم جمـع شـدنـد و ايـن روز را                  

اين دوستان در گـزارش      .   جشن گرفتند 
 :خود مينويسند

مــراســم بــا اعــالم يــک دقــيــقــه         " .   
سکوت به ياد ندا آقا سـلـطـان و هـمـه             

سپـس  .   جاندادگان را ه آزادي شروع شد 
شعر زيبـايـي ازغـاده السـمـان شـاعـر               
سوري خوانده شد و تـاريـخـچـه اي از               
روز هشت مارس و همينطـور بـيـانـيـه            
اي که دوستان نـوشـتـه بـودنـد قـرائـت                

بيانيه جمعي از فـعـالـيـن افـغـان           . شد  
براي هشت مارس نيز خوانـده شـد کـه            

. مــورد حــمــايــت حضــار قــرار گــرفــت        
بحثي بر سر آلبا المهدي و گـلـشـيـفـتـه             
شد و در همين رابطه يكي از دوسـتـان            
تاريخچه برهنگي و انـقـالب جـنـسـي            

همـيـن   .     اروپا مطلبي داشت كه خواند    

طور تاريخچه زندگي قره العين اولـيـن         
زني که در ايران حجاب بر گيـران کـرده        
بود  وديگر شاعران ايراني زن خـوانـده           

برنامه بـا  مـطـالـب ديـگـري از                .   شد  
قبيل شعر و طنزو آواز خواني تکـمـيـل        
شد دراين مراسم عکس ها و پـوسـتـر            
هاي جالبي که تفاوت بين  جنبه هـاي          
مختلف زندگي زن در جـوامـع اسـالم            
زده و کشورهاي ديگر را نشان مي داد        
،جلب توجه مـي کـرد و هـمـيـن طـور                 
بروشوري از مـعـرفـي مـطـالـب کـه بـا                
طرح پوستر زيبايي مزين شده بود بيـن        

در مـيـان بـرنـامـه          .   حضار پخـش شـد     
يکي از دوسـتـان از ضـرورت ايـجـاد                
تشکل زنان بـراي مـبـارزه مـتـحـد در               
برابر هجوم قوانين ارتجاعي به زندگـي       
انسان ها که قربانيان اصلي آن زنـان و           
کودکان مي باشند ،در ايران صـحـبـت          
کرد و مورد استقبال قرار گرفت و ايـن          
جمع تصميم خود را براي اين امر مهـم         

همچنيـن دوسـتـانـي از         .     اعالم داشت 
تبعيض هايي که در زندگي بر آنها روا         

جـو  . داشته شـده بـود سـخـن گـفـتـنـد               
رزمنده و هم دلي و انسانيت موج مـي       
زد و در پايـان مـراسـم بـا پـذيـرايـي و                   

وهـمـه بـا      .رقص مراسم به پايان رسيد      
آرزوي برپـايـي مـراسـم هشـت مـارس              
سال آينـده در مـيـدان آزادي تـهـران ،                 

 .مهماني را ترک کردند
در هشت مـارس امسـال بـاز هـم             
اين سنندج سرخ اسـت كـه جـمـعـيـتـي               
هزار نفره به خيابان ريختند و با شـعـار          
و با بلند كردن پرچـم نـه بـه تـبـعـيـض                  

.  جنسيتي اين روز را گرامـي داشـتـنـد          
بنا بر گزارشي كه به كميتـه كـردسـتـان           
حزب كمويست كارگـري ايـران رسـيـده           
است در اين روز بنا به فراخـوان قـبـلـي        
كمـيـتـه بـرگـزاري هشـت مـارس  در                  
سنندج از ساعت پـنـج بـعـد از ظـهـر                 
صدها نفر از مردم آزاديخواه اين شـهـر         
در مسير خيابان ناصر خسرو به طـرف        
ميدان انقالب حركت كردند و در ايـن           
ميدان گرد آمدند و هشـت مـارس را             

حركتي كه بـار ديـگـر        .   گرامي داشتند 
ســركــوبــگــران جــمــهــوري اســالمــي را        

و با دهها مـاشـيـن       .   غافلگير كرده بود  
و صدها نفر از لباس شخصي هايشـان        
به خيابان ريختند تا جلوي اين مـراسـم         

. با شكوه را بـگـيـرنـد و نـتـوانسـتـنـد                  

جمعيتي كه هـر لـحـظـه بـر تـعـدادش                 
اضافه ميشد و در عصـر ايـن روز بـه               

جمعيتي كه بـا  .   بيش از هزار نفر رسيد    
سردادن شعار زنده باد هشـت مـارس،          
زنده باد روز جهاني زن ايـن روز را در              
فضــايــي پــر از شــور و شــوق جشــن                

در .   زنـده بـاد مـردم سـنـنـدج            .   گرفتند
كامياران نيز جمعي از جوانان و مـردم         
آزاديخواه در محل پارك شهر بازي اين       
ــن روز را                      ــد و اي شــهــر جــمــع شــدن

 .گراميداشتند
اطالعيه هـا و قـطـعـنـامـه هـاي                
منتشر شده به مناسبت هشت مـارس        
نيز به راسـتـي انـعـكـاسـي واقـعـي از                  
خواستهاي راديكـال و انسـانـي مـردم            
ايران عليه تبعيض عليه زنـان و بـراي            

. داشــتــن يــك زنــدگــي انســانــي بــود            
قــطــعــنــامــه هــايــي كــه بــه روشــنــي              
كيفرخواستي بود عليه توحش سرمايه     

در هشــت   .   داري و نــابــرابــري هــايــش       
مارس امسال ما شاهد صدور بيـانـيـه          
هايي از سوي تشكلهاي كارگري چـون        
اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران، انـجـمـن              
برق و فلزكار كرمانشاه و جمع هايي از        
كارگران سـنـنـدج بـوديـم كـه در آنـهـا                  
ضمن گراميـداشـت ايـن روز تـمـامـي              
كارگران به گراميداشت اين روز مـهـم           

در .   آزاديخواهي فراخوانده شده بـودنـد      
کشورهاي مختلف نيز هشـت مـارس         
در جمعيتهاي بزرگ و کوچکي بـرگـزار        

در كشورهايي  چون سوئد، نـروژ،    .   شد
كــانــادا، آلــمــان، فــرانســه، تــركــيــه، و          
بسيـاري ديـگـر نـقـاط جـهـان شـاهـد                  
تجمعاتي بمناسبت هشت مـارس روز       

گــزارشــات آنــهــا    .   جــهــانــي زن بــوديــم     
متعاقـبـا در سـايـت هـاي مـخـتـلـف                  

 . منتشر خواهد شد
در هر حال هشت مـارس امسـال،         

 اما مهـر  �گرچه ابعاد عظيمي نداشت  
نسل جوان امـروز و دنـيـاي مـتـحـول                

راديــكــال، .   امــروز را بــر خــود داشــت        
و يك نشـان     .   رزمنده و بي تخفيف بود    

روشن آن انتشار تقويم انقالبيون برهنـه       
بود كه بطور واقعي بيان  صـف بـنـدي            
آشكار آزاديخواهي در بـرابـر ارتـجـاع            
اسالمي و در هم شكستن تـابـوهـايـش          

گزارشات هشت مـارس از ايـران          .   بود
. نيز تماما هنوز انتشار نيـافـتـه اسـت          

اما  تا همين جا هشت مارس امسـال          
نشان داد کـه رنـگ اوضـاع مـتـحـول                

دسـت تـمـام      .     امروز جـهـان را داشـت        
دست اندر كاران و فعالين برگزاري ايـن      

 .  روز بزرگ را به گرمي ميفشارم

 
 ... مارس امسال٨  

 

 شهال دانشفر 

هشت مارس روز جـهـانـي زن از            
فردا مينا احدي در برليـن  . راه ميرسد 

با حضور در مزار رزا لـوکـزامـبـورگ            
پيامي خطاب به زنان مصر تـونـس و          

پـس از    .   ايران و زنان دنيا خواهـد داد       
آن مينا احدي سخنران يک ميتيـنـگ        
در مرکز شهر برلين در سـاعـت پـنـج             
 .بعد از ظهر در الکساندرپالتز است

امسال در شرايطي به اسـتـقـبـال           
اين روز ميرويم که دنـيـا از هـمـيـشـه               
بيشتر آماده پذيرش نقد کمونيستي و      

. آماده تغيير و تحوالت اساسي اسـت      
 درصــديــهــا بــه     ۹۹امسـال در دنــيــا        

خــيــابــان آمــده و عــلــيــه يــک درصــد            
مــفــتــخــور و چــپــاولــگــر و عــلــيــه                
ديکتـاتـورهـاي زمـان اعـالن جـنـگ              

در صف اول ايـن مـبـارزات         .   کرده اند 
ســتــم بــر زنــان و       .   زنـان ايســتــاده انــد     

تحميل بي حقوقي بر زنـان يـک لـکـه              
ننگ بـر پـيـشـانـي بشـريـت اسـت و                   
عامل اصلي اين بـي حـقـوقـي نـظـام               

 .استثمارگر سرمايه داري است
امســال امــا هشــت مــارس يــک          

بـه هـمــت     .     ويـژگـي ديـگـر نــيـز دارد           
بـه عـمـر چـنـديـن           ،انقالبات مردمي   

ايـن يـک     .   ديکتاتـور پـايـان داده شـد          
در مصـر و      .   واقعه مهم در دنيا است    

تونس و ليبي و سـوريـه مـردم نـبـرد                
جــانــانــه اي را عــلــيــه حــکــومــتــهــاي         
ديکتاتور به پيش بردند و کيسـت کـه          
نداند اين انـقـالبـات بـدنـبـال انـقـالب               
عظيم مردم و جوانان در ايران بر عليه      
حکومت فاشيـسـت اسـالمـي بـه راه             
افتاد و همگان منتظر رسـيـدن مـوج           
اين انقالبات بـه ايـران و سـرنـگـونـي                
حکومت ضد زن و فاشيست اسالمي      

ما زنان که تـجـربـه خـونـيـن            .     هستند
سـي و سـه سـال حـکـومـت ضـد زن                    

 امســال هشــت      ،اســالمــي را داريــم     
مــارس حــرفــهــاي زيــادي داريــم کــه           
خطاب به زنان و مردم  ايـن کشـورهـا           

هشـت مـارس امسـال        .   بازگو کـنـيـم     
پيام ما بـه زنـان در مصـر و تـونـس                  

اينسـت کـه نـگـذاريـد جـنـبـش               . . .   و  
اسالمي انـقـالب بـرحـق شـمـا را بـه                  

 پيام ما اينست کـه      ،شکست بکشاند 
هر درجه دخالـت مـذهـب و اسـالم و              
قوانين اسـالمـي بـه مـعـنـاي اعـالن               
جنگ با زنان و سنگـسـار و اعـدام و              
قتل ناموسي و دستگيري و شـالق و          

پيام ما ايـنـسـت      .   تجاوز به زنان است   
که سران حکومت اسالمي و فراخـوان       
دهندگان قتل زنان و فـتـوا دهـنـدگـان         
اسالمي عليه زنان در ايـن کشـورهـا            

 .بايد فورا دستگير و محاکمه شوند
ايــن پــيــام را از ســر مــزار رزا                 
لــوکــزامــبــورگ فــردا هشــت مــارس          
خطاب به زنان در دنيا اعالم خواهـيـم         

 .کرد
هشت مارس يـک سـنـت چـپ و              
متعلق به جنبش کمونيستي و برابري      

امســال هشــت   .   طــلــبــانــه زنــان اســت    
مارس با تجديد پيمان با زنان رزمنده       
اي که با جانفـشـانـي و فـعـالـيـتـهـاي                 

 از بـرابـري و حـقـوق           ،خستگي ناپذير 
انساني زنان دفاع کرده و رهبران اليـق    
مــبــارزات زنــان و کــارگــران و مــردم           

 با اداي احـتـرام بـه         ،ستمديده بوده اند  
کــمــونــيــســتــهــايــي کــه در آرامــگــاه           
شهربرلين در کنار رزا لـوکـزامـبـورگ          

 خطاب به آنـهـا خـواهـيـم           ،آرميده اند 
گفت که اکنون رسانه هاي رسـمـي از           
ايــنــکــه مــارکــس حــق داشــت حــرف          
ميزنند و اکنون نگاهها يکبار ديـگـر         
به سـوي شـمـا رهـبـران آزاديـخـواه و                  
مدافع حقوق مـحـرومـان جـلـب شـده              

 .است
 

زنده باد مبارزات برحق زنان بر علـيـه         
 نابرابري جنسيتي

 زنده باد همبستگي بين المللي زنان
سـازمـان دفـاع از        (   عليه تـبـعـيـض         

 (حقوق زن
  مارس۷

 
 پيام مينا احدي از مزار رزا ۲۰۱۲هشت مارس 

لوکزامبورگ کمونيست برجسته آلماني خطاب به زنان 
 و مردم دنيا 
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ــي روز                   ــت ــاف ــر دري ــب ــه خ ــا ب ــن ب
 اسفند، هـفـتـم مـارس         ١٧چهارشنبه  

در پارک شهر بازي  کامياران تجمعي        
در .    مارس برگـزار شـد      ٨به مناسبت   

 مارس و بيانيه    ٨اين تجمع قطعنامه    
فعالـيـن   . اي خطاب به زنان قرائت شد 

عرصه دفاع از حقوق زنان تـاريـخـچـه           
 مارس را به اطالع تجمع کننـدگـان        ٨

اين مراسم در ميان تـبـريـک        .   رساندند
و شــادبــاش شــرکــت کــنــنــدگــان بــه             

جـزئـيـات ايـن       .   همديگر پايان يافـت      
مراسم را در اطالعيه هاي بـعـدي بـه            

 .اطالع خواهيم رساند
کميته کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت              

 کارگري ايران
  ٢٠١٢ مارس ٨،  ٩٠ اسفند ١٨

 
طــبــق گــزارشــي کــه بــه کــمــيــتــه           
کردستان حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

 مــارس روز     ٨رســيــده اســت، امــروز       
بيش از هـزار    )    اسفند ١٨( جهاني زن   

نفر از مردم شهر سـنـنـدج در مسـيـر               
خيابان ناصر خسرو بـه طـرف مـيـدان            
انقالب اين شـهـر گـرد هـم آمـدنـد و                  
عليرغم حضور صدها نفر از نيروهـاي       
سرکـوبـگـر جـمـهـوري اسـالمـي، روز               

زنـان و    .   جهاني زن را گرامي داشـتـنـد     
مردان شجاع سنندج نيروهاي مـزدور       
حکومت را گوشمالي دادند و تعدادي      

  .از دستگير شدگان را آزاد کردند
كـمـيـتـه     " اين تجمـع بـه فـراخـوان            

بـرپـا   "   برگزاري هشت مـارس سـنـنـدج        
شد و سركوبگران جمهوري اسالمي با      
دهها ماشين و صدها نفر از نيروهـاي        

ــخــصــي        ــاس ش ــب ــامــي و          ،ل ــظ ــت  ان
اطالعاتي خود نتـوانسـتـد خـلـلـي در             
عزم و اراده مـردم مـعـتـرض بـوجـود                 

 بعـدازظـهـر دسـتـه         ٥از ساعت   .   آورند
دسته مردم و آزاديـخـواهـان سـنـنـدج              

خود را به محـل رسـانـدنـد و سـاعـت                
شش بعدازظهر كه جمعيت به بيش از        

 در گـروهـهـاي        ،هزار نفر رسـيـده بـود       
مختلف با سـر دادن شـعـار زنـده بـاد                

 زنده بـاد روز جـهـانـي            ،هشت مارس 
مراسم  را در فضـائـي مـمـلـو از                !   زن

در .   شادي و شور و شوق آغـاز كـردنـد          
طول مراسم نيروهاي سركوبـگـر رژيـم         
درمانده و مستاصل از هـر حـربـه اي             
استفاده كردند كه مانع تـجـمـع مـردم            

در چند مورد بـه مـردم حـملـه             .   شوند
كردند كه با حمله متقابل مردم روبـرو         

زنـان آزاديـخـواه چـنـد نـفـر از                .   شدنـد 
نيروهاي لباس شخص و مـزدور رژيـم         
را گوشمالي دادند و آنهـا را بـه گـريـه            

تعدادي از مـوتـور سـواران          .   انداختند
نيروي انـتـظـامـي مـورد حـملـه قـرار                 

. گــرفــتــنــد و از مــوتــور پــرت شــدنــد           
نيروهاي انتـظـامـي در لـحـظـات اول              
شروع مراسم چـهـارنـفـر را دسـتـگـيـر               
کردند، اما مردم  معترض آنهـا را از           

. چنگ نيروهاي سرکوبگر آزاد کـردنـد      

طبق آخرين خبر تجمع و حضور مـردم        
تا اين لحظه كه ساعت شش و نيـم بـه            
وقت محلي است هـنـوز بـا جـنـگ و               

. گـــريـــز در خـــيـــابـــان ادامـــه دارد              
سركوبگران رژيم چند نفر را دستـگـيـر         
كرده اند كه تا اين لحظـه از تـعـداد و               
مشخصات آنـهـا اطـالعـي در دسـت             

 .نيست
کميته کردستان حزب کمونيسـت      

کارگري ايران به هـمـه زنـان و مـردان               
آزاديخواه سنندج و فعالين اين حرکـت       
درود ميفرستد و اقدام بـزرگ آنـهـا را            

  .ارج مينهد
اخبار تکميلـي را در اطـالعـيـه              

 .هاي بعدي به اطالع ميرسانيم
 
  مارس روز جهاني زن٨گرامي باد  

 !زنده باد جنبش آزادي و رهايي زن
 !زنده باد آزاديخواهان سنندج سرخ

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               
 کارگري ايران
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روز اتـحـاد     )    اسـفـنـد    ١٨( مارس    ٨ 
وهمبستگي زنان سراسر جـهـان بـراي         

ايـن  . مبارزه در راه آزادي وبرابري است 
ــيــداري وکــيــفــر                روز در واقــع روز ب
خواست نيمي از انسانهاي تحت ستـم       
واستثمار جامعه عـلـيـه سـتـم وبـهـره              
ــيـــض             ــعـ ــبـ ــري وتـ ــرابـ ــابـ ــي ،نـ کشـ
جـنــســيــتــي،شــکــنــجــه وزنــدان،اعــدام    
وسنگسار ،جنگ ونـابـودي مـحـيـط           
زيست وانواع مـحـرومـيـت هـا وبـي               
حقوقي هاي تحمـيـل شـده از جـانـب              
 .سرمايه به زنان ومردان کارگر است

ــد    ١٨(  مــارس       ٨ ــن ــف روز )    اس
اتحاد وهمبستگي زنان سراسر جهـان       
بـراي مـبــارزه در راه آزادي وبـرابــري              

ايـن روز در واقـع روز بـيـداري               . است
وکيفر خواست نـيـمـي از انسـانـهـاي              
تحت ستم واستثمـار جـامـعـه عـلـيـه              
ستم وبهره کشي ،نابرابري وتـبـعـيـض         
جـنــســيــتــي،شــکــنــجــه وزنــدان،اعــدام    
وسنگسار ،جنگ ونـابـودي مـحـيـط           
زيست وانواع مـحـرومـيـت هـا وبـي               
حقوقي هاي تحمـيـل شـده از جـانـب              

. سرمايه به زنان ومردان کارگـر اسـت        
شرايط حاکم برنيمي از جامعه يعـنـي        
زنان ناشي از يک سيستم اجـتـمـاعـي           
است که نابرابري ها وفرودستـي هـاي         
بيشماري را به وجود آورده وپـرورانـده        

زنان هر لحظه وهر روز با سـتـم      .   است

ها ونابرابري هاي بي شماري دست بـه       
گريبان هستند ستم ها وتبعيض هاي      
جنسيتي در محيط کـار وخـانـه ،در            
باورها وسنتها وفرهنـگ هـا ، سـتـم             
جــنــســيــتــي در مــدرســه ، دانشــگــاه          
،اجتماع ومحيط هاي کار وفعـالـيـت        
،اين ستم ها وتبعيض ها از لحظـه ي       
تولد با زنان همراه است و وضـعـيـتـي            
غير انساني را درجـامـعـه بـه وجـود               

 .آورده است
واينک با توجه به شرايط جـديـدي        
که در سـطـح جـهـان شـکـل گـرفـتـه                    
وجنبشي که خواست هاي انسـانـي را         
پرچم مبارزه خود کرده وبا قدرتي بين       
المللي وارد مـيـدان شـده اسـت،مـي              
تواند براي مبارزات زنان ايران تـکـيـه         
گــاه وپشــتــوانــه اي مــحــکــم وقــوي            
باشدوبا اتکـا بـه تـجـارب وتـوانـايـي               
هاي اين جنبش جهاني ،قدرتمنـد در        
عرصه مبارزه بـراي بـه دسـت آوردن             
حقوق انساني خود وارد عـمـل شـودو          
مــا اعــالم مــيــکــنــيــم کــه بــخــشــي            
ازجنبش جهاني اي هستيم کـه بـراي          
ايجاد جهاني مي کوشد کـه درآن زن           
به مثابه انسان کامال برابر با مرد بـه          

 .حساب مي آيد
بنابراين ما انسانهـاي آزاديـخـواه        
وبرابري طـلـب خـواسـتـه هـاي زيـررا                
مطالبات برحق خود دانسته وبراي بـه       

 :دست آوردنش مبارزه مي کنيم
برابري حقوق زنـان بـا مـردان          .   ١

در تــمــام عــرصــه هــاي اقــتــصــادي            
،اجــتــمــاعــي ،ســيــاســي،شــغــلــي             
وخانوادگي ولغو هر نوع قـوانـيـن زن            

 .ستيزانه وجنسيت محور
برخورداري زنان از حـق انـتـخـاب           .   ٢

هــمــســر،طــالق،حــق حضــانــت فــرزنــد     
وهچنين حق انـتـخـاب نـوع پـوشـش              
ومحل زندگي،حق تـحـصـيـل ،آزادنـه          

 .سفر کردن به مناطق مختلف
برداشـتـن کـار تـکـراري وطـاقـت              .   ٣

فــرســاي خــانــگــي از دوش زنــان و               
واگــذاري آن بــه خــدمــات عــمــومــي          
اجتماعي تا زنـان بـتـوانـنـد بـه جـاي                
بردگي بدون مـزد وکـار در خـانـه بـه                 

 .صحنه اي اجتماع وارد شوند
ممنوعيت چند همـسـري وازدواج       .   ٤

موقت که چيزي جـز تـن فـروشـي بـه                
 .شکل رسمي نيست

لـــغـــو مـــجـــازات هـــاي اعـــدام           .   ٥
 .وسنگسار

ممنوعيت هر نوع خشـونـت اعـم        .   ٦
از فيزيکي ،رواني جنسي عليـه زنـان         

 .وجرم تلقي شدن آن
پرداخت بيمه بـيـکـاري بـه کـلـيـه              .   ٧

 . سال١٨افراد زير 
ممنوعيت جداسازي ها وسهـمـيـه    . ٨

بندي جنسيتي در کليه مراکـز کـاري         

 .،تحصيلي،اجتماعي
ــازداشــت ،مــحــاکــمــه تــهــديــد         .   ٩ ب

وتــعــقــيــب فــعــالــيــن جــنــبــش زنــان          
ودانشجويي وکـارگـران را مـحـکـوم            
نموده وخواستار آزادي کليه زندانـيـان       
سياسي بدون هر قـيـد وشـرطـي مـي             

 .باشيم
 سـال بـه      ١٨ازدواج دختران زير    .   ١٠

هر شکلي ويا به هر دليـلـي وعـقـيـده             
 .اي ممنوع وجرم محسوب شود

 ١٨ختنه دختران وکودکان زيـر       .   ١١
 .سال ممنوع وجرم تلقي شود

مزد برابر در ازاي کار برابر زنان       .   ١٢
 .ومردان
قتل هاي ناموسي تـحـت لـواي         .   ١٣

دفاع از ناموس را مـحـکـوم نـمـوده              

وخواستار مجازات عامليـن آن مـي         
 .باشيم
بــيــمــه وحــمــايــت اجــتــمــاعــي         .   ١٤

وبهداشتي از زنان معتاد وخـيـابـانـي          
وتن فروش وزنان بـي سـرپـرسـت وبـد             

 .سرپرست
 مارس به   ٨به رسميت شناختن    .   ١٥

عــنــوان روز جــهــانــي زن وبــرگــزاري          
مراسم اين روز وبـرخـورداري از حـق            
اعــتــراض وتشــکــل بــدون هــيــچ                

 .ممنوعيتي
 ٨زنده باد دنياي آزاد و برابر زنده باد         

 مارس
 شهـر  ٢٠١٢مارس ٨کميته برگزاري  

 سنندج

 در كردستان برگزاري مراسم روز جهاني زن در کامياران 
 

 مراسم باشکوهي به مناسبت هشت مارس در سنندج برگزار شد

 
  ، روز جهانی زن ٢٠١٢ مارس ٨قطعنامه به مناسبت 

مارس شهر سنندج٨کميته برگزاری   
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بدنبال انتشـار تـقـويـم و ويـدئـوي              
جـريـانـات      زنان انقالبي برهنه، اينـبـار     

شرق زده ملي اسالمي کپک زده و کاله        
مخملـي کـه در جـريـان بـرهـنـه شـدن                   
ماجده عليا و گل شيفته پاسخ گـرفـتـه          
و خفقان گرفته بودند، صـدايـي ازشـان          
بلند نشد اما آذر ماجـدي سـعـي کـرد             
افتخار سخنگويي اين جبـهـه حـاشـيـه           
اي شده را نصيب خود کـنـد و بـه ايـن                

آذر ماجدي در مـقـابـل           . حرکت بتازد 
فعاليتهاي مريـم نـمـازي کـه قـوانـيـن               
شريعه را بغل گوش ايشـان در سـوراخ           
کرده است هيچـگـاه سـخـنـي بـر زبـان                

آذر مــاجــدي در     .   جـاري نــکــرده اســت     
مقابل کوبيدن اسالم سيـاسـي تـوسـط           
مــريــم نــمــازي و ديــگــر فــعــالــيــن و               
کادرهاي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

 اما در نـوشـتـه        ،توان اظهار نظر ندارد   
اخيرش دست تمام کاله مخملي هـا را         

ايشان مـي گـويـد      .   از پشت بسته است   
في الحال جـريـانـات شـرق زده و              :   " که

ملي اسالمي کپک زده، لمپنيسم شـان       
را در رابطه بـا ايـن تـقـويـم و ويـدئـو،                   

. جاري سايت هاي مختـلـف کـرده انـد           
لمپنيسم و عقب ماندگي اين شرق زده       
هاي اسالمي احـتـيـاج بـه افشـاءگـري             

ايــنــهــا را هــمــه مــي        .   بــيــشــتــر نــدارد  
شناسند و برخوردهاي کاله مخملـي و        
الت مابانه شان را در مـورد عـلـيـا و               
گلشيفته نيـز شـاهـد بـوديـم و افشـاء                

 ".کرديم
جريانات شرق زده و ملي اسالمـي       
کپک زده لمپنيزمشان را در رابـطـه بـا            

آنـگـونـه کـه آذر          اين تـقـويـم و ويـدئـو           
ماجدي ادعا مي کند جاري سايتهـاي       

چرا که ايـن طـيـف        .   مختلف نکرده اند  
چاقو بدست قبال و در جـريـان بـرهـنـه               
شدن تعدادي ديگر از تابو شکنـان سـر       

اينبار امـا در     .   جاي خود نشانده شدند   
جريان خفقان گرفتن آنها، آذر مـاجـدي        
افتخار سخنگويـي آنـان را بـر عـهـده               
گرفت و به زناني که در تقويم و ويـدئـو           

آذر .   بــرهــنــه ظــاهــر شــده انــد تــاخــت          
مــاجــدي گــويــا اگــر فــعــالــيــن حــزب            
کمونيست کارگري را از صحنـه کـنـار           

. بگذاريد موضوعي براي نوشتن ندارد    
بي گمان اگـر در مـيـان آن تـعـداد از                   
زناني که در تقويم عکس برهـنـه خـود           
را منتشر کرده اند مريم نمازي را خـط         
بزنيد بالفاصله به مدافع بقيـه تـبـديـل           

بي شک اگر ماجده عليا و       .   خواهد شد 
گل شيفته نيز عضو حزب کمونـيـسـت         

کارگري بودند ايشـان هـمـان حـمـالت             
نــهــا نــيــز    آ هــيــســتــريــک را مــتــوجــه          

ايـن حـس تـنـفـر و نـفـرت                .   ميکردنـد 
پراکني او از کـادرهـايـي چـون مـريـم                
نمازي، فريده آرمان و ديگر زنـانـي کـه           
فعالين اين حزب هستند انگـار حـد و           

ــدارد     ــري نـ ــا         .   حصـ ــدي بـ ــاجـ آذر مـ
معيارهاي بي پايه و اساس به بـررسـي       

در عالم خياالت   .   اين اقدام مي پردازد   
ذهن خود که گويا افراد تصاوير تقويـم         

شــجــاعــت و      " و ويــدئــو عــبــارات             
و غـيـره بـر گـردن خـود               "   انقالبيگـري 

آويزان کرده اند مي پردازد بدون اينکـه        
به مضمون و جـمـالت بـيـان شـده هـر                 
کدام از شرکت کنـنـدگـان در تصـاويـر             

ايـن طـرز تـفـکــر         .   ويـدئـو اشــاره کـنـد        
ماليخوليائـي و تـراشـيـدن هـر گـونـه                
اصطالح و عبارتي ذهني ، تنهـا ويـژه          
ايشان براي پرداختن به همان سـوژه اي         

 .است که در ذهن خود مي پروراند 
آذر ماجدي در مخـمـصـه اي کـه             

خود را در آن گرفتار کرده اسـت تـنـهـا           
مي تواند پاسخ اين سئوال را بدهد کـه         
آيا اقدام اين زنان در تـقـويـم و ويـدئـو                
نادرست است يا خير؟ اگر اين اقدام از         
نظر ايشان نادرست اسـت کـه بـه نـظـر               

نـگـاه روشـن اسـت کـه            آ ايشان هست،    
متاسفانـه آذر مـاجـدي هـم بـه خـيـل                  
همان کاله مخملي ها و جريانات ملـي   
اسالمي عليه کساني که در اعـتـراض         
به اسالم سـيـاسـي و قـوانـيـن کـثـيـف                  

. اسالمي برهنه شده اند پيوستـه اسـت        
اگر ايشان با ايـن حـرکـت مـخـالـفـتـي                
ندارد پس اين همه عصبانيت و نـاسـزا         
گفتن عليه زنـان بـرهـنـه در تـقـويـم و                  

آيـا بـخـاطـر ايـن          .   ويدئو براي چيست؟  
است که تعدادي از آنـهـا از اعضـا و                
کادرهاي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

ايــن هــمــه ســردرگــمــي و          .   هســتــنــد؟ 
آشفتگي فکري و نفرت عليه فـعـالـيـن        
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري بــه چــه           

اين همـه آسـمـان و ريسـمـان            .  قيمتي؟
کردن تا بـه آنـجـا پـيـش مـي رود کـه                    
ايشان را در کنار هـمـان خـيـل پـنـجـه                 

آذر .   بــکــس بــدســت قــرار داده اســت           
ماجدي کلي اندر فوايد اقدام ماجـده و         
گل شيفته توضيح و استدالل مي آورد       
تا ثابت کند مدافـع اقـدام شـجـاعـانـه              
آنان است اما شـاخـص دو و يـا چـنـد                 
گانه ايشان و تـاخـتـن بـه ديـگـران، دم                

آذر مـاجـدي     .   خروس را برمال ميکنـد    
با اين موضع آشفته اش در برخورد بـه          

تقويم و ويدئوي زنـان بـرهـنـه افـتـخـار               
ديگري نظير پـيـام تـبـريـک ايشـان بـه                 

او .   شيرين عبادي را نصيب خـود کـرد        
در اظهار نظر اخيرش نشان داد هـرجـا          
که طيف کـاله مـخـمـلـي هـا سـاکـت                  
باشنـد و چـاقـوهـايشـان را در جـيـب                  
بگذارند، ايشان افتـخـار سـخـنـگـويـي            
آنان را برعهـده خـواهـد گـرفـت و دوم                
اينکه نشان داد که عمق کينه و نـفـرت          
او از کــادرهــا و حــزب کــمــونــيــســت             

آذر .   کارگري نقطه انتها و پاياني ندارد     
ماجدي خود را موظف ديده اسـت کـه          
اگر حزب کمونيست کارگري و فعاليـن       
سرشناس آن نظير مريم نمازي هر گونه       

. فعاليتي انجام دادند افشايشـان کـنـد        
بايد بـگـويـم کـه صـنـدلـي ايـن گـونـه                    
ــهــا قــبــال و تــوســط ضــد                افشــاگــري
کمونيـسـتـهـاي ديـگـري اشـغـال شـده                

توصيه من به آذر مـاجـدي ايـن           .   است
است که بجاي شـاخ و شـانـه کشـيـدن               
عليه حزب کمونيست کـارگـري قـدري          

. با نزاکت سياسي اظهار نـظـر نـمـايـد            
ادبياتي که در نـوشـتـه ايشـان عـلـيـه                 
مخالفين ماجده و گل شـيـفـتـه بـکـار              
برده شده، با تاختنش به تقويم و ويدئـو        

. شامل حال خود ايشان نيز مـي شـود          
تـقـصــيـر کسـي نـيـســت و نـيــازي بــه                  

ماجده علـيـا،   .   برآشفته شدن هم نيست   
گل شيفته و چند تن از زنان کمونيست        
خوشنام و باسابقه را در کنار هـم قـرار        
دهيد که عليه همان تـفـکـر کـپـک زده              

. اسالمي اقدام به برهنه شدن کرده انـد        
تنها پاسخي که به مخالفين اين اقـدام        
بايد داد همان جمـالتـي اسـت کـه آذر              
ماجدي عليـه آنـهـا بـکـار بـرده اسـت                 

في الحال جريانات شرق زده و        :   " يعني
ملي اسالمي کپک زده، لمپنيسم شـان       
را در رابطه بـا ايـن تـقـويـم و ويـدئـو،                   

. جاري سايت هاي مختـلـف کـرده انـد           
لمپنيسم و عقب ماندگي اين شرق زده       
هاي اسالمي احـتـيـاج بـه افشـاءگـري             

ايــنــهــا را هــمــه مــي        .   بــيــشــتــر نــدارد  
شناسند و برخوردهاي کاله مخملـي و        
الت مابانه شان را در مـورد عـلـيـا و               
گلشيفته نيـز شـاهـد بـوديـم و افشـاء                

و مــن ايــن را هــم اضــافــه             " .     کــرديــم
ميکنم که برخوردهاي کاله مـخـمـلـي           
ايشان را امروز در مورد زنانـي کـه در           
تقويم و ويدئو برهنه ظاهر شـدنـد نـيـز             

افراد و شـخـصـيـتـهـايـي           .   شاهد بوديم 
هستند که به حزب کمونيست کارگـري      
انتقاد دارند اما افراد و شخصـيـتـهـاي          
باپرنسيبي هستـنـد کـه هـيـچـگـاه بـه                
اندازه آذر ماجدي افت و سقوط نـکـرده         

اين متن اديت شده متنـي اسـت         .   ( اند
  )*که قبال در سايتها منتشر شده

  
 

 
 انتشار تقويم و ويدئوي زنان برهنه

 پاسخي به آذر ماجدي 
 عبدل  گلپريان 

 
دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید ... 

سوسیالیسم به چه “ خطر”سوسیالیسم و بدون 
 !منجالبی بدل میشود

 زنده باد روز جهاني زن
ســاکــن (   مــا جــمــعــي از جــوانــان      

 عضو حزب کمونيست کارگري )ايران
ايــران، روز جــهــانــي زن را بــه هــمــه               
انســانــهــاي شــريــف و آزادي خــواه و            
برابري طلب در همه جاي دنيا تبـريـک       
مي گوييم و آرزوي بـرقـراري جـامـعـه           
اي برابر، مرفه و آزاد براي هـمـه گـان             

 .داريم
 مارس سمبل تداوم مبارزه     ٨روز  

اي آشتي ناپذير عـلـيـه نـابـرابـريـهـاي              
است که در پرتو وجود سرمـايـه داري          

امروز در  .   بر جامعه تحميل مي شود    
 مــارس را بـرگــزار مــي          ٨شـرايــطــي    

کنيم، که قوانين و سنن عقب مانده و        
ارتجاعي اسالمي، بيش از پـيـش در         
تالش است تا زندگي ميليونهـا زن و          

. مرد در جهان را به گرو خود بـگـيـرد           
از شخصي ترين مسائل زندگي فردي      
گرفـتـه تـا ابـعـاد مـخـتـلـف زنـدگـي                    
اجتماعي، اسالم سياسي تـالش دارد       
با قلدرمنشي و تروريسـم و تـوحـش،           

  .زنداني بزرگ براي ما بسازد
جريانات اسالمي آشکارا وجود و     
ماهيت اجتماعي انسان را نفي کـرده        
و منزلت زن را به کاالي جنسي تـنـزل          

اسالم در تـمـامـي ابـعـاد            .   مي دهند 
خود، وجود و هويت زن را انکـار مـي        
نمايد و جمعي از آخوندها و آيـت الـه            
هاي مرتجع و عقب مانده، به زور جو        
پليسي و نـظـامـي و بـا اسـتـفـاده از                   
منابع عظيم مـالـي کـه از اکـثـريـت                
عظيم جامعه مـي چـاپـنـد، قـوانـيـن               

وحشيانه و قرون وسطايي اسالم را بـه         
کافي اسـت  .   جامعه تحميل مي کنند   

يک جلد قرآن سوزانده شود تا خيلي از    
وحوش اسالمي فرياد وامسيبتـا سـر        
دهند در حاليکه صدهـا زن و کـودک          
هر روز از زيـر تـيـغ قـوانـيـن و سـنـن                    

. وحشيانه اسالم گـزرانـده مـي شـونـد           
اين نظم و   .   اين درد انسان امروز است    

توحش سرمايه داري را بـايـد در هـم             
  ما انسـانـيـم و بـه هـمـيـن                  .شکست

اعتبار، به اعـتـبـار جـنـبـش عـظـيـم                 
خالصي فرهـنـگـيـمـان بـه هـمـه ايـن                 
توحش و ارتجاع سازمانيافته نه مـي        

نـه مـحـکـم مـا بـه ارتـجـاع                 .   گويـيـم  
اسالمي از دور ترين نقاط افغانستـان       

صـداي مـا،     .   گرفته تا الجـزايـر اسـت       
صداي عليا المهديها و صـداي هـمـه           
جواناني است که از قـوانـيـن و سـنـن               
کپک زده اسالمي منـزجـر و مـتـنـفـر              

ما به نفس انسان بـودنـمـان،         .   هستند
بودنمان عليه همه ايـن      %   ٩٩به نفس   

ارتجاع سياه مي ايستيم و بـه آن يـک            
نه بزرگ مي گوييم و تـا سـرنـگـونـي               
حکومت کثيف اسـالمـي بـه عـنـوان            
راس جنبش ارتجاعي و عقب مـانـده         
اسالم سياسي آرام نخواهيم گـرفـت و          

 .با قدرت مقابله مي کنيم
  مارس٨پرتوان باد 

 زنده باد جنبش خالصي فرهنگي
ــراي                  ــي ب ــالب انســان ــق ــاد ان ــده ب زن

 حکومت انساني
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 جمعي از جوانان عضو حزب از ايران

  
بيانيه جمعي از جوانان عضو حزب كمونيست كارگري 

  مارس٨ايران به مناسبت 
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فعال سياسـي  "  عليا المهدي"وقتي  
مصري با انتشار عـکـس هـاي لـخـت              
ــقــالبــي بــه پــا کــرد و هــمــه                    خــود ان
اسالميون، مرتجعين و اخالقيون را بـه       
هيسـتـري و وحشـت فـرو بـرد، مـريـم                  
نمازي تصميم گـرفـت تـا تـقـويـمـي از                 
تصاوير برهنه زنان انقالبي تهيه کنـد و     
بمناسبت هشت مارس، روزجهانـي زن       

مريـم خـواسـت تـا اقـدام            .   منتشر کند 
عليا را به سمبل جهاني مـبـارزه بـراي            

پـيـونـدي کـه       .   رهايي زنان پيـونـد دهـد       
البته در نفس عمل شـجـاعـانـه عـلـيـا                
المهدي عليه تلقيـات مـردسـاالرانـه و           
زن ستيزانه اسالمـي و غـيـر اسـالمـي              
وجود داشت، اما مـريـم بـه آن شـکـل                

اکنون کـه فـقـط يـک           .   بيان روشني داد  
روز از انــتــشــار آن تــقــويــم مــيــگــذرد            
ميتوان گفت که اين حرکت موفق بـوده       

مـورد  "   تقويم برهنگان انـقـالبـي     .   " است
استقبال وسيع در ميديـاي اجـتـمـاعـي           
قرار گرفته و روزنامه هاي بسـيـاري در          
سراسر جهان، از اروپا و تا خـاورمـيـانـه           
و حتي شرق دور آنرا منعکس کرده انـد         

بـعـالوه   .   و اين روند روبه گستـرش دارد       
همراه با اين تقويم، ويدئويـي  انـتـشـار             
يافت که در آن اليا تابش و  زنان جسور          
و سرشنـاس ديـگـري بـا نـمـايـش بـدن                  
برهنه خود در  حمايت از انقالب علـيـا          
الــمــهــدي و عــلــيــه اســالم ســيــاســي و           

بـا زبـان     ( اخالقيات سنتي و ضـد زن           
سـخـن   )   فارسي و زير نويس انگلـيـسـي       

ايـن ويـدئـو نـيـز در مـدت               .   ميگوينـد 
کــوتــاهــي درورژن هــاي مــخــتــلــف در         
يوتيوب و سايتهاي بسيار ديگر مـورد        
استقبال وسيع قرار گرفـتـه کـه بـازديـد             
کنندگان دو مـورد آن بـاالي صـدهـزار             

ايـن ويـدئـو نـيـز مـوضـوع              .   نفـر اسـت    
گزارشات و مقاالت بيشماري در سطح      

تـقـويـم    " جهان بوده و بنـوعـي مـکـمـل             
و باالخـره   .   محسوب ميشود "   برهنگان

ساعاتي پيش از نـوشـتـن ايـن سـطـور               

عکس تعدادي از زنان و مـردان جـوان            
ساکن ايران که شـعـارهـايـي بـر عـلـيـه                 
جمهـوري اسـالمـي و زن سـتـيـزي در                 
دست دارند در حمايت از تقـويـم مـريـم            
نمازي مـنـتـشـر شـد کـه آنـهـم مـورد                    

. استقبال روبه تزايدي قرار گرفتـه اسـت     
اين آخري در عين حـال دهـان بـهـانـه               ( 

لـخـت شـدن در        " گيراني که ميگفتـنـد       
 !)را بست" اروپا کاري ندارد

بدين تـرتـيـب مـيـتـوان گـفـت کـه                   
انقالب نـوع عـلـيـا الـمـهـدي، يـعـنـي                   
اعتراض زنان  از طـريـق بـرهـنـگـي بـه                
اخالقيات و سنت هاي مردساالرانه که      
سنگ بناي ايدئولوژي اسالم سـيـاسـي          
نيز هسـت، مـهـر خـود را بـه  هشـت                    

از اين بابت بايـد بـه     .    زد۲۰۱۲مارس  
مريم نمازي و هـمـه دسـت انـدرکـاران               
تهيه تقويم و ويدئو و عکـس نـامـبـرده            

در عين حال روشـن اسـت        .   تبريک گفت 
که اين هنوز  تنها شروع يک جنـبـش و            

تـا  .   حرکت موثر و تـاثـيـر گـذار اسـت              
همينجا رگ گـردن اسـالمـيـسـتـهـا و                
اخالق گرايان و سنتي ها و ايضا لمـپـن          
هاي سياسي و غير سياسي بـيـرون زده          

کســانــي بــه اهللا و قــرآن رجــوع            .   اســت
ميکنند، کساني بـه سـنـت و عـادات              
جامعه و کساني هم حتي تـحـت لـواي            
اينکه خيلي فيمنيست و کـمـونـيـسـت            

! )  البته از نوع شرقـي و دوم خـردادي           ( 
ولي همه با هيستـري و    .     تشريف دارند 

عصبيت و صد البته فحاشي به امـثـال         
ما کمـونـيـسـت هـاي کـارگـري سـعـي                 
ميکنند وحشت و نگراني خود از ايـن          
تعرض انقالبي جـنـبـش رهـايـي زن را              

ولي انـقـالب نـوع عـلـيـا             .   التيام دهند 
المهدي يک واقـعـيـت عـيـنـي عـظـيـم                 

چرا؟ چون نابرابري شرم آور عليـه       .   است
. زنان ريشه دار تر از ايـن حـرفـهـاسـت              

تنها يک گوشـه کـوچـک ايـن نـابـرابـري                
. عبارت از  تـابـو بـودن بـدن زن اسـت                

تابو بودن بدن زن نوک کوه يخ کثاقـت و           
ارتجاعي است که چند هزار سال اسـت         
به انحاء گوناگون از انسـانـهـا قـربـانـي              

. گرفته و آنها را به قهقرا کشانده  اسـت         
هـمـيـن امـروز در هـر گـوشـه زنـدگــي                   
اجتماعي در هر لحظه آن مي توان ديـد        
که چطور ما دو جنس داريم که يکي بر         

از راه رفــتــن در       .   ديــگــري بــرتــر اســت    
خيابان و نگران تنها به آسانسور رفـتـن          
بگيريد، تا مزد کمتر در محـيـط کـار،        
تا صنعت چند ده ميليوني فحشاء، تـا        
فـحـشـاي رسـمـي هـر روزه تـحـت نــام                   
خانواده و صيغه،  تا هزار تبـعـيـض در            
خانواده و دادگاه و مدرسه، تـا قـربـانـي          
قتل هاي نامـوسـي و اسـيـد پـاشـي و                 
سنگسار و غيره شـدن،  و تـا ايـنـکـه                  
اصــوال در بــخــش عــظــيــمــي از دنــيــا            
جنايت عليه زنان جزو مذهب رسمي و        

.  رکن حکومت و مبـنـاي قـانـون اسـت            
دنياي ما چنان زن ستيز اسـت کـه مـا              
گاه حتي متـوجـه آن نـيـسـتـيـم، بـه آن                   
عادت کرده ايم، خود به عـامـل نـاآگـاه            
آن تبديل ميشـويـم و فـکـر مـيـکـنـيـم                 

امـا  .   همواره چنين بوده و خـواهـد بـود          
انقالب عليا المهدي و شکستن تـابـوي        
مربوط به بـدن زن تـازه قـدم اول بـراي                 
تعرض به کل اين وحشي گري عـجـيـب          

کسـانـي   .   حاکم به جوامع بشـري اسـت        
که مـتـوجـه ايـن مـوضـوع نشـونـد بـه                   

. گذشته شوم و نفرت آور تـعـلـق دارنـد             
مستقل از ايسـمـي کـه بـه خـود مـي                   
چسباند کنـار حـزب اهللا و طـالـبـان و                 
جمهوري اسالمي و اخوان المسلمين و       
همينطور کنار کشيش ها و خاخام هـا         
و همه مذاهب و نير کنار دست راستـي         
ترين نـيـروهـا در سـراسـر جـهـان قـرار                  
ميگيرند که اصـل خـانـواده سـنـتـي و               
برتري مـرد و حـفـظ نـامـوس مـرد و                   

. رعايت عفت زن برايشان مقدس اسـت      
بـرعـکـس    .   اينها جايي در آينده نـدارنـد      

آينده از آن جنبش علـيـاهـا و الـيـاهـا،               
گلشيفته هـا و مـريـم هـاسـت کـه در                   
اولين گام هاي خود با  کنار زدن اسـالم          
سياسي و  بـويـژه بـا سـرنـگـون کـردن                    
جمهوري اسالمي،  تا برابري کامل زن        
و مرد و بگور سپاردن تبعـيـض عـلـيـه             
زنان، اين محـصـول نـنـگـيـن جـامـعـه                
طبقاتي و مالکيت خصـوصـي، پـيـش          

 ! خواهد رفت

  
 :هشت مارس به سبک مريم نمازي         
 !انقالب عليا المهدي اوج ميگيرد
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  مارس در استكهلم در سوئد٨

بـا  "   نـان و کـرامـت انسـانـي           " انقـالب    
 ،مبارزه بـراي رهـايـي زن در تـونـس               

 ايـران و ديـگـر کشـورهـا گـره                ،مصر
در انقالبات شمال آفريقـا     .   خورده است 

و خاورميـانـه، زنـان در صـف مـقـدم                
اعتراض عليه ديکتاتوريها هستنـد و      
مبارزه براي آزادي و برابري زنان، وجـه        

  .مهمي از تداوم اين انقالبات است
هشت مارس روز اعالم انزجـار از     
حکومتهـاي اسـالمـي و قـوانـيـن زن               
ستيز اسالمـي در مصـر و تـونـس و                

هشــت .   لــيــبــي و در هــمــه جــا اســت           
مارس امسال را بـه صـحـنـه پـرشـور                
ــجــاع                 ــا دســت درازي ارت ــارزه ب مــب

 .اسالمي به زندگي زنان تبديل کنيم
آپارتايد جنسـي و قـوانـيـن قـرون             
وسطايي شريعه و ضـد زن در جـهـان              

 .متمدن جايي ندارد
 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۱۳۹۰اسفند ۱۶، ۲۰۱۲ مارس ۶
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