
!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى   

، يا در واقع سـيـرک   " انتخابات"در شرايطي به  
اسالمي که هر از چندي تحت نام انتـخـابـات          
بر پا ميشود، نزديک ميشويم  که رژيم  يکي   
ــريــن دوره هــاي خــودش را                      ــي ت ــحــران از ب

طرحهاي امنيتي رژيم همه يکـي   .   ميگذراند
مـانـور   .   پس از ديگري شکست خورده اسـت      

ناجا که قرار بود با سروصداي زياد آمـادگـي         
حکومت براي مـقـابلـه بـا انـقـالب مـردم را                  
اعالم کند از جانب مردم به مسـخـره گـرفـتـه          

خـود حـکـومـتـيـهـا          .  شد و کامال ناکام ماند 
ــت                     ــي ــنــد  طــرحــهــاي امــن ــکــن اعــالم مــي

بــوده و از مــردم       "   اشـتــبــاه " اجـتــمــاعـيــشــان     
بعد از مانور ناجا امـام    !   معذرت ميخواهند 

جـمـعـه مشـهـد اعـالم کـرد يـک عــلـت ايــن                       
رزمايش مقابله با بـدحـجـابـي بـوده اسـت و                 
گفت بد حجابي از خطر اعتياد بدتـر اسـت و        

. دانسـت "   نا امني جامعـه "آنرا يکي از ارکان  
جنـبـش   . همچنان ادامه دارد" نا امني"و اين  

آزادي زن، دوشادوش اعتراضات دانشجويـان    
و اعتصابات و اعتراضات کارگري و مبـارزه   
معلمان عليرغم سرکوبـگـريـهـاي حـکـومـت             

جامعه از هر سو . مدام در حال گسترش است
مـيــجــوشــد و رژيــم ســرش را بــدر و ديــوار                  

 ! ميکوبد
اعتراضات دانشجويـان در شـانـزده آذر            

امسال شاخص گويائي از سطح اعـتـراضـات       
عمومي مردم بود و بخوبي خصلت تعرضـي      
و راديکـال ايـن اعـتـراضـات را نـمـايـنـدگـي                    
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بـــا وجـــود ايــنـــکـــه در            .   مــيـــکـــرد 
روزدانشــجــو ســال قــبــل حــکــومــت           
بدانشگاهها حمله کرد و گرفت و زد و 
بست، و  بخصوص دانشجـويـان چـپ       
را وسيعا تحت پيگرد و بـازداشـت و          
انواع  فشارها قرار داد،  گـيـت هـاي              
امنيتي در دانشگاهها ايجـاد کـرد و        
حراستها را تقويت کرد و خالصه تمام 
امکانات جهنمي اش را براي ارعـاب      
و در هم کوبـيـدن دانشـجـويـان بـکـار                
گرفت، اما با اينحال در شانزدهم آذر       
امسال  دانشجويـان وسـيـعـتـر از هـر               
ســال و در ابــعــاد هــزاران نــفــره  در                  
دانشگاههاي شهرهاي مختلف تجمع 
کردند و با  شعارهاي راديکالي مـثـل     
مرگ بر ديکـتـاتـور، فـاشـيـسـت بـرو               
گمشو، و سيد علي پـيـنـوشـه  ايـران                
شيلي نـمـيـشـه، در بـرابـر حـکـومـت                 

و از شانـزده آذر تـا امـروز          .   ايستلدند
اين حرکت همچنان ادامه داشته است   
که آخـريـن نـمـونـه آن  ايسـتـادگـي و                    
تعرض دانشجويان پلـي تـکـنـيـک در            
مقابل تالش حکومت براي قبرستاني 

 –کــردن دانشــگــاهــهــا و پــلــيــســي             
مذهبي کردن جو دانشـگـهـا بـا دفـن             

دانشجويان . اجساد شهداي جنگ بود
ديکتاتور زمانه شهيـد شـده     " با شعار  

ايـن حـرکــت رژيـم را بـه يــک               "   بـهـانـه   
رســوائــي و بــي آبــروي کــامــل بــراي             

 .حکومتيها تبديل کردند
ــش                ــنـــار جـــنـــبـ وقـــتـــي در کـ

دانشــجــويــان اعــتــصــابــات گســتــرده        
کارگـري و اعـتـراضـات مـعـلـمـان و                 
جنبش بدحجابي که هـر روز در حـال           
جريان و گسترش است را قرار بدهـيـد       
و هــمــيــن طــور دعــواهــاي داخــلــي              
باندهاي حـکـومـتـي و رسـوائـيـهـا و                
خودافشـاگـريـهـاي آنـهـا را تـنـهـا در                  
همين چند ماه اخير بخاطـر بـيـاوريـد          
آنوقت  تصوير کامل و روشني از يـک    
جامعه معترض و در حال جوشش در     
بـرابــر يــک حــکـومــت مســتــاصــل و             
درمانده، جامعه اي که به سـمـت يـک         
انقالب عظيم و زيـر و رو کـنـنـده در               
حال حرکت است، در برابر چشم شـمـا        

 !               شکل ميگيرد
الـبـتـه نـه اعـتـراض و جـوشــش                 

جامعـه و نـه بـهـم ريـخـتـن صـفـوف                    
حکومتيها خـاص شـرايـط امـروز و             

نيست  بلکه  يـک      "   انتخابات"خاص  
ويژگي  چنديـن سـالـه جـامـعـه ايـران                 

مــدتــهــاســت  مــردم از کــل              !   اســت
جناحهاي حکومت دست شسـتـه انـد         
ــل حــکــومــت را                   ــي ک ــگــون و ســرن

به جرات مـيـتـوان گـفـت        .   ميخواهند

توده مردم از همان دوره اول ريـاسـت            
جمهوري خاتمي هر نوع اميدي را بـه     
باالييهـا از دسـت دادنـد و مـتـوجـه                  
شدند که هيچ نوع استحاله يا تغـيـيـر          
تدريـجـي اي بـنـفـع آنـهـا در اوضـاع                   
جامعه داده نخواهد شد و فـهـمـيـدنـد         
که حتي براي اندک بهبـود در اوضـاع        
زندگيشان  جمـهـوري اسـالمـي بـايـد             
سرنگون شود و راه ديگري بجز وجـود   

اما نکته اينست که اين ويژگي . ندارد
ها يعني  نـارضـائـي و  اعـتـراضـات               
مردم از يکسو و بحران حکومتيها و      
دعواها و اختالفات دار و دسته هـاي     
مختلف در حاکميت از سوي ديگر در 

تشديد ميشـود و    " انتخاباتي"شرايط  
به شکل بارزتر و وسيـعـتـري خـود را              

بخصوص بـايـد تـوجـه         . نشان ميدهد 
کــنــيــم کــه دقــيــقــا بــخــاطــر تــجــربــه            
انتخاباتهاي گذشته که نـتـيـجـه آنـهـا             
عبور جامعه از هر نوع خط سازش و    
استحاله و اميد بستن به جـنـاحـهـاي            
حکومتي بوده است، افـق انـقـالب و            
ســرنـــگــونـــي حــکـــومـــت بـــقـــدرت           
اعتراضات مـتـحـد و گسـتـرده تـوده              
ــرا                    مــردم ، افــقــي کــه حــزب مــا آن
نمايندگي ميکند، در سطح وسـيـعـي       
در جامعه جا بـاز کـرده اسـت و ايـن                 
خود عـامـل تـعـيـيـن کـنـنـده اي در                    

 .تشديد بحران انتخاباتي رژيم است
پيش  لرزه هـاي  ايـن بـحـران از                

همان دوره افشاگريهاي پاليزدار خـود     
امروز مردم ليست بـاال  .   را عيان کرد  

بلندي از آيت اهللا هاي دزد ميلياردر،     
گرفته تا دارو دسته و " بيت رهبري"از 

خانواده رفسنجانـي و تـا خـزعـلـي و               
طبسي و کاشاني و کـروبـي و نـاطـق             
نوري و يزدي و رفيق دوست و  غيره و 
غيره را  با عدد و رقم و مبلـغ دقـيـق             
ميلياردها دالري که اينها خورده انـد     

مـردم از لـيـسـت         !   را در دسـت دارنـد      
درآمدهاي نفتي  و مـعـادن سـنـگ و          
جنگلهـاي شـمـال و کـارخـانـجـات و                
مراکز توليدي که آيـت اهللا و آقـازاده            
هايشان باال کشيده انـد مـطـلـعـنـد و               
ايــنــهــا هــمــه تــنــهــا گــوشــه اي از                   
ــيــائــي             ــانــدهــاي مــاف ــگــري ب چــپــاول
حکومت است که بـوسـيلـه خـودشـان            

در همين دوره اخـيـر       .   افشا شده است 
صحبت از اين هست که فقط يک قلـم      
يک ميليارد و پنجاه و هشت ميليـون     

اينکه در جـيـب گشـاد        (دالر گم شده  
ايـن هـنــوز     "     گـم شـده    " کـدام آخــونـد       
بـه ايـنـهـا ارتشـا و            ) !   معلوم نـيـسـت    

اختالس آشکار در دولت و در مجلس 
اسالمي، افتضاح کردان و محصولـي   

و فساد جنسي آقازاده ها  و کـالـشـي         
ها و گرو کشي هـا و سـوء اسـتـفـاده                
هائي که هر روز در مورد  يـکـديـگـر          
روميکنند را اضافه کـنـيـد مـتـوجـه             
ميشـويـد کـه ايـن بـار وضـعـيـت در                   
آستانه  انتخابات  بسيار وخـيـم تـر و          

و .     بحراني تر از دوره هاي قبلي است 
همه اينها بر مـتـن يـک بـن بسـت  و                  
ورشکستگي کامل اقتصادي و چشم      
انداز شورشهاي وسيـع عـلـيـه فـقـر و                
تورم و گراني، امري کـه بـارهـا خـود             
حکومتيهـا بـه آن اذعـان کـرده انـد،                

! راه فـراري نـيـسـت        !  صورت ميگيرد 
هيچگاه حکومت اسالمي به اين حـد    
رسـوا و افشــا شــده و مســتـاصــل و                

 .    درمانده نبوده است
خــود افشــاگــري جــنــاحــهــا از              

همديـگـر  نـتـيـجـه مسـتـقـيـم فشـار                    
اعتراضات اجتمـاعـي بـه حـکـومـت            

کـردان در دوره اي کـه رژيــم              .     اسـت 
خودش را براي  رزمايش  ناجا آمـاده      
ميکرد اعـالم کـرد کـه جـنـبـشـهـاي                 

را تـهـديـد      "   جـامـعـه   " معيني امنيت    
مــيــکــنــد و مشــخــصــا از جــنــبــش             

، ) جـنـبـش آزادي زن       (   فميـنـيـسـتـي        
،  ) سکـوالريسـتـي   ( جنبش ضد ديني    

جـــنــبـــش  (   جــنــبـــش دمـــوکــراســـي      
مـرمسـاالري   " در برابـر    )   آزاديخواهي

، جنبش مـدرنـيـسـم، جـنـبـش             " ديني
اقليتهاي مذهبـي، و تـلـويـزيـونـهـاي             

بعنوان خطرات امنيتي "   ضد انقالب" 
امــروز بــا تشــديــد بــحــران         .   نــام بــرد  

شورش عليه فـقـر و       " خطر"اقتصادي  
بيکاري و گرسنگي را  هم بايد به اين     

 .ليست اضافه کرد
وضعيتي که حکومت به آن دچار   
شده، اين نوع خود افشاگريـهـا و ايـن           
نوع اعالم صريح خطر انقـالب،  ايـن            
تالشهاي عبث بـراي مـرعـوب کـردن          
مـردم بــا  طــرحــهــا و رزمــايشــهــاي              
امنيتي توخالي و مسخره، و  کال اين 
درجه از فساد و رسوائي و استـيـصـال        
از جمله خصوصيات حکومتهـاي در      

حـکـومـت شـاه در         .     حال زوال اسـت     
ماههاي آخر عمرش دقيقا به هـمـيـن          

وضـعـيـت    .   وضعيت دچـار شـده بـود         
سياسي امروز بسيار متفاوت از دوره   
رژيم سلطنتي است، اما آنـچـه ثـابـت            
ــفــرت عــمــومــي مــردم از                ــده ن مــان
حکومت و تـمـايـل عـمـومـي  بـراي                 
انقالب عليه  فقر و بيحقوقي است که 

 .      در جامعه بيداد ميکند
يک تشابه ميان شرايط فعلـي بـا       

سي سال قبل تشابه ميان مـوقـعـيـت           
امروز ولي فقيه با موقعـيـت شـاه در            

حـنـاي   !     اواخر دوران سـلـطـنـت اسـت         
ولي فقيه ديگر نه تنها در جـامـعـه و          

که مدتهاست   –در ميان توده مرد م     
به يک تـم اصـلـي جـوکـهـا و               "     رهبر" 

بـلـکـه در          -لطيفه هايشان بـدل شـده       
.  ميان خود باالئيها هم رنـگـي نـدارد         

امـروز از ابــراهـيـم يـزدي گـرفــتـه تــا                 
رفسجاني و دو خرداديـهـاي سـابـق و             
اسبق در سطوح مختلف ولي فقيه را         

هر حمله اي کـه      .  به چالش کشيده اند 
حمالتي کـه    (   به احمدي نژاد ميشود   

) خـيـلـي هـم صــريـح و وســيـع اســت                
مستقيم  و غير مستقيم حمله به ولي 

ابراهيم يزدي علنا از .    فقيه هم هست 
کنار گذاشتـن ولـي فـقـيـه در قـانـون                 
اساسي صحبت ميکند و رفسنجانـي   
صــريــحــا بــه دولــت احــمــدي نــژاد و              
سياست خارجي و طرحهاي اقتصادي   
دولت  که بارها از جانب رهبر تـايـيـد       
شده حمله ميکنـد و بـيـش از پـيـش                
مانند قطبـي در بـرابـري ولـي فـقـيـه                 

 . ظاهر ميشود
گرچه در اين انـتـخـابـات دوبـاره             

خاتمي را علم کـرد انـد، امـا جـنـاح                 
بنديها اساسا از دوره اي کـه خـاتـمـي           

در آن   .   روي کار آمد مـتـفـاوت اسـت         
دوره خاتمي و دوخرداد خط استحالـه        
و تغييرات تدريجي، آنـچـه خـودشـان           

و "   گالسنوست" و "   گشايش  سياسي" 
ــا      "   پــروتســتــانــيــســم اســالمــي      "  و  ي

جمهوري اسالمي دوم ميناميدند، را    
نمايندگي ميکرد و ضرورت اين خط       

انقالب " خطر"نيز البته نجات نظام از  
بسـيـار   "     خـطـر  " امروز اين .  مردم بود 

" اصـالحـات  " بيشتر شده اما اسـلـحـه         
مشـکـل   .   تماما از کـار افـتـاده اسـت         

رژيم اينست که جامعه يـکـبـار بـراي            
هميشه از خـط اصـالح و تـغـيـيـرات               
تدريجي، عبور کرده است و  قـوطـي         
بگير و بنشان  دو خرداد ديگر کارآئي 

ــه در مــيــان              .   نــدارد ايــن بــار مســال
باالئيها حول ولي فقيـه و اخـتـيـارات           
ولي فقيه متمرکز شده است و طـيـف        
وسيع جناحهاي مخالـف احـمـد نـژاد           
چاره را در کمرنگ کـردن و مـحـدود             
کردن نقش ولي فقيه در نظام اسالمي    

 .  ميجويند
ايــن نــوع چــاره جــوئــي شــبــيــه               
تالشهاي حکومت در حال سقوط شاه 
براي حفظ نظام سلطنتي بـا مـحـدود         

شـاه  "در آن دوره . کردن نقش شاه است 
خـط  "   سلطنت کـنـد و نـه حـکـومـت              

ابراهيم يـزدي و نـهـضـت آزادي بـود                
وهمين نيروست که  امـروز هـم عـلـم             
حذف ولي فقيه از قـانـون اسـاسـي را              
بــلــنــد کــرده اســت و تــقــريــبــا هــمــه               
جناحهاي مخالف احمدي نژاد، حتـي       
بخشهائي از اصولگرايان، مستقيم  و 
يـا غــيــر مســتــقــيــم هــمــيــن ســاز را               

کال حفظ نـظـام بـا قـربـانـي           .    ميزنند
کردن سمبل و نماينده و رهبر آن يکي       
از آخـــريـــن راهـــهـــائـــي اســـت کـــه                
حکومتـهـاي در حـال سـقـوط بـه آن                  

اما بحث اينجا بـر    .   متوسل ميشوند 
سر چاره جوئيهاي ضد انقالب نيسـت    
بلکه نکته اينست کـه نـفـس مـطـرح              
شدن چـنـيـن راه حـلـهـائـي در مـيـان                    
حـکـومـتـيــهـا يـکـي از نشـانـه هــاي                  
انقالبي عظيمي است که در جـامـعـه         

روگردانـي  .   در حال شکل گرفتن است   
جــنــاحــهــا از ولــي فــقــيــه انــعــکــاس             

سيد علي پـيـنـوشـه     " مستقيم   شعار  
در ميان صـفـوف     "   ايران شيلي نميشه 

 . باالئيها است
عامل ديگري که در نهايت           

ــاي                  ــه ــحــران ــا ب ــط امــروز را ب شــراي
انتخاباتي  گذشته متمـايـر مـيـکـنـد             
نقش وموقعيت ويژه حزب در شرايـط        

حـزب مـا     .   سياسي امروز ايران اسـت    
امروز در سطح وسـيـعـي در جـامـعـه             
شـنـاخـتـه شـده و تـوده مـردم بـطــور                   
تصاعدي و روز افزوني بـه حـقـانـيـت              
اهداف و سياستهاي آن پي ميبـرنـد و      

بويژه کـانـال   .   به حزب نزديک ميشوند   
جديد در مطرح و قابل دسترس کـردن   
حزب در يک مقياس ميليونـي نـقـش          

. موثر و تعيين کننده اي ايفا ميکنـد   
تلويزيون حزب در بعد وسيعي  در اين 
چند سال اخير در ميان مردم جـا بـاز         
کرده و شناخته شـده اسـت و بـه يـک                  
نقطه اتکا و تريبـون و مـحـل ارجـاع                
کارگران و زنان و جوانان و توده وسيـع   
مردم ناراضي و معترض تبديل شـده        

مردم  کـانـال جـديـد را کـانـال             .   است
انقالب لقب داده انـد، بـا مـا تـمـاس                
ميگيرند و  کيفر خواست خود علـيـه       
حــکــومــت اســالمــي و هــمــراهــي و            
پيوستگي خود با حزب و سياستهـاي    
حزبي را اعالم ميکنند و به حـزبشـان         

حــزب مــا هــمــواره       .   مــي پــيــونــدنــد    
انتخابات هاي جمهـوري اسـالمـي را         
بعنوان يک نمايش و مضـحـکـه پـوچ             
محکوم و افشا کرده است اما اين بار   
بخش عظيمي از مردم در ايـن اعـالم           
محکوميت با حزب همراه و همـصـدا    

فراخوان ما هميشه اين بوده که .   است
مضحکه انتخابات  را بـايـد بـر سـر                

در انتخاباتي که ! حکومت خراب کرد
در پيش داريم اين امکان واقعا وجود     
دارد  کـه مـا ، حـزب و مـردم، ايـن                     
ــابــوس مــرگ                    مضــحــکــه را بــه ک

انـتـخـابـات      .   حکومت تبـديـل کـنـيـم        
ميتواند و بـايـد نـقـطـه آغـاز ريـزش                  

 . *   جمهوي اسالمي باشد

 ستون اول                                        ۱از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 
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 !آنهم در قلب اروپا
در ساختار قضايي دولـت    :   مريم نمازي 

انگلستان و همچنين تا جايي که مـن     
از ســايــر کشـورهــاي غــربـي مــطــلــع             
هستم، اين حق به عنوان حقوق مدني   
مردم تعريف شده است کـه بـراي حـل          
پاره اي از مسائل و مشکالت زندگي  
خود به ارگانها و نهادهاي غير دولتي 
. و قضايي تعريف شده مراجعه بکنند

مثال اگر کسي جر و بحث لـفـظـي يـا          
مشکل شخـصـي بـا هـمـسـايـه خـود                
دارد، ميتواند بـه پـاره اي نـهـادهـاي              
اجتماعي براي حل مشکـل مـراجـعـه        

يا في المثل در خارج چهارچوب . کند
دادگاههاي رسمي، نـهـادهـايـي چـون           
تريبونال وجود دارد کـه مـردم بـه آن               

عـلـت وجـود ايـن         .   رجوع مـيـکـنـنـد       
نهادهـا هـم ايـن اسـت کـه مـردم در                   
بسياري از مـوارد نـمـيـتـوانـنـد خـرج               
باالي بوروکراتيسـم قضـايـي در ايـن             

البته بـايـد   .   کشورها را پرداخت کنند   
متذکر بشوم که في المثل حـکـمـيـت          
در باره مـواردي چـون سـلـب حـقـوق                 
کودک و يا کيسهاي جنايي و خشونت 
و غيره، صد در صد در اختيار مراجع 
قضايـي رسـمـي، دولـتـي و قـانـونـي                 

دادگاهـهـاي شـريـعـه اسـالمـي            .  است
دادگاههايي اسـت کـه بـا اتـکـاء بـه                  
وجود اين حق و همچنين مهمتر از آن  
با اتکـاء و اسـتـنـاد بـه حـق داشـتـن                    
عقيده شخصي مذهـبـي ايـجـاد شـده           

دولــت انـگــلـيــس و ســيـســتــم           .   اسـت 
قضايي انـگـلـيـس دقـيـقـا بـه خـاطـر                  
سياست مماشات و زد و بند با اسالم     
سياسي با وجودي که خودشان دخالت 
هرگونه نهاد موازي را در مسـائـلـي             
چون حق طالق، خشونت خانـوادگـي،        

موجه نميدانند، اما راهي ..   ازدواج و 
پيدا کرده اند که دوفاکتو به ايـجـاد و        
گسترش چنين دادگـاهـهـايـي مـيـدان          

االن وجود چنين دادگاههايـي  .   بدهند
در کشور انگيس نه تماما با استـنـاد         
به موازين قضايي و حـقـوقـي دولـت             
قابل توجيه است و نـه غـيـر قـانـونـي              

عمال ايـن سـيـاسـت       .   اعالم شده است  
باعث شده تا جنبش اسالم سياسي از     
ايـن روزنـه اسـتــفــاده کــنـد، قـوانــيــن               
اســالمــي را مــبــنــاي حــل و فصــل               
مشکالت مردم قرار بدهـد، قـوانـيـن           
اسالمي را تحکيم و تثبيت کـنـد کـه         
نتيجه آن اين شده کـه ايـن دادگـاهـهـا           
عمال به خود حق ميدهند حق طـالق        
و حضانت زن را عمال لغو کـنـنـد، در       
مقابل خشونت به زن موازين اسالمي 

اين دادگاهـهـا بـاعـث       .  را جاري کنند 

شده اند در سطـح جـامـعـه انـگـلـيـس              
عـمـال مـردم بــه دو بــخـش تــقـسـيــم                  

مردمي که آنها را مسـلـمـان        .   بشوند
ميدانند و لذا حـقـشـان ايـن اسـت بـا                 
پايينترين استانداردهـاي مـدنـي ايـن          
جامعه و الهام گرفته از اسالم با آنـهـا      
رفتار بشود و خـود شـهـرونـدان غـيـر              

شمـا نـگـاه      !   مسلمان جامعه انگليس  
کنيد االن اگر يـک زن انـگـلـيـسـي در              
خانـواده کـتـک بـخـورد، چـون و چـرا                  

کسي که با اين زن اين رفتار را .   ندارد
. کرده است مجرم شنـاخـتـه مـيـشـود          

اين در حالي است که در شـش مـورد        
کيس خشونت خانـوادگـي کـه اخـيـرا            
براي ما معلوم شـد کـه دادگـاهـهـاي             
شريعه در آن دخالت کـرده انـد اولـيـن             
کاري که کردند اين بوده که زنان کتک    
خورده را وادار کرده اند شکايتشان را    
بدون اينکه رسيدگي شده بـاشـد پـس           

در ثاني به جاي بـررسـي ايـن      .   بگيرند
محسوب مـيـشـود،      "   جرم" موارد که   

مرداني را که اين عمل را انـجـام داده         
انـد سـرخــود بــه کــالـســهـاي کـنــتــرل               

اين در حـالـي   . عصبانيت فرستاده اند 
است که موازين و رفـتـار حـقـوقـي و             
قضايي ديـگـري بـه مـوازات هـمـيـن               
قوانيـن اسـالمـي در جـامـعـه عـمـل                 

نتيجه ايـن قـوانـيـن مـوازي            .   ميکند
اسالمي همچنان که گـفـتـم اوال ايـن             
هست که شهروندان اين جامعه را بـر           
اساس اعتقاد مذهبـي بـه دو بـخـش             
تقسيم ميکند و بـخـش مسـلـمـان آن            

که اين خود "   خارجيها"ميشود بخش  
مرداب ايجاد انواع و اقسام تهديدات    

راسيستها به هـمـيـن    .   راسيستي است 
قوانين شريعه استناد ميکنـنـد و در           
خود همين شکاف ايـجـاد شـده رشـد             
ميکنند تا به افکار عـمـومـي مـردم          
انگلـيـس بـگـويـنـد خـارجـيـان عـلـي                  
العموم عقب مانـده، خشـونـت طـلـب           

اين يک کار کـرد اسـالم       .  هستند. .. و
هـدف مـا از       .   در جوامع غربي اسـت    

اعالم کـمـپـيـن عـلـيـه  دادگـاهـهـاي                   
شريعه اسالمي في الواقع بلنـد کـردن        
پرچم مـبـارزه عـلـيـه جـنـبـش اسـالم                  
سياسي، رد پاي آن در نـقـض حـقـوق             
ــاه کــردن افــکــار                 مــدنــي مــردم، آگ
عــمــومــي خــود مــردم انــگــلــيــس و            
جـلــوگـيــري و مــمــانـعــت از تــعــرض             

با چند تا جنبـش يـک     .   راسيستي بود 
ــم       اســالم ســيــاســي،     .   جــا در افــتــادي

راسيـسـم و هـمـچـنـيـن مـمـاشـات و                   
مـا خـواهـان      .   سازش دولت انگلـيـس    

غير قانوني اعالم کردن و بسـتـن در             
 .چنين دادگاههايي هستيم

 
دراين مبارزه مـرکـب کـه        :   انترناسيونال

گفتـيـد، تـمـرکـزتـان روي چـه چـيـزي                  
 است؟

ببينيد ما اعالم ميکنـيـم   : مريم نمازي 
اسالم عامل مهم و يکي از سـدهـاي           
اصـلـي جـلــوگـيــري از انــتـگــره شــدن               

و ايـن    .   مهاجرين در اين جوامع است    
به خـاطـر داريـد      .  حرف تازه اي نيست 

که منصور حکمت عزيز همـيـشـه در        
جنگ با اسالم سياسي در خاورميانـه   
ميگفت، همين اسالم مـانـع انـتـگـره           
شدن خاورميانه در فرهنـگ و تـمـدن           

ما هم در ايـن کـمـپـيـن،          .   غرب است 
مـادام  .   عينا همين حرف را مـيـزنـيـم        

که مبناي تعريف حقوق فردي انسـان        
در جامعه مذهب باشـد، انسـانـهـا از          

االن دادگـاهـهـاي      .   هم جدا مـيـشـونـد     
ــاســت وجــود دارد              ــه ــه ســال ــع . شــري

اسالميها استناد ميکنـنـد کـه بـايـد            
آنها هم دادگاه شريعه داشته بـاشـنـد،           
. چون يهوديها هم دادگاه يهودي دارند

پايه داشتن اين حق هم ايـن اسـت کـه            
مذهب اعتقاد شخصي افراد اسـت و       
افراد حق دارند اعتقاد خود را پراتيک  

خب اسالميها هم به خـودشـان     .   کنند
. حق ميدهند به اين نحو پراتيک کنند

ما تمرکزمان را روي اين گذاشتيم کـه   
با مبارزه عليه دادگـاهـهـاي شـريـعـه              
نشان بدهيم که نـه اسـالم و نـه هـيـچ                 

ــدارد                ــن حــق را ن ــي اي ــب مــا !   مــذه
تمرکزمان را روي ايـن گـذاشـتـيـم کـه              
بگوييم خود قائل شدن اين حـق بـراي         
مذهب اسالم، يـعـنـي مـانـع تـراشـي               
کردن و سلب حقوق مدني برابـر بـراي         

تمـرکـز   .   همه شهروندان در اين جامعه 
را اين گذاشتيـم بـه افـکـار عـمـومـي                
ــوشــت                ــبــوده ســرن ــم قــرار ن ــي ــگــوي ب
سکوالريسم در اروپا به ايـنـجـا خـتـم            

مذهب حق دخالت در زنـدگـي   .   بشود
افراد و تعيين قانون را نـبـايـد داشـتـه           

و اين حرف ماست براي جامعه . باشد
اي که دست بر قضا تشـنـه بـرابـري و               

 .نقد مذهب ميباشد
من در سخنراني و مصاحبه هاي  
متعـدد خـود اعـالم کـرده ام دادگـاه                
شريعه از محدوده اعتقاد خصـوصـي        
افراد خارج است؛ تالشي براي ايـجـاد         
نهادهاي قانوني مذهـبـي هسـتـنـد و           

افـراد بـه     "   اعتقـاد شـخـصـي      " فراتر از  
ما . خرافي ترين عقايد عمل ميکنند 

در ايـن مـبـارزه سـعـي کـرديـم نشـان                  
بدهيم هر کجا پـاي مـذهـب و بـويـژه              
اسالم در مـيـان بـاشـد، مسـئلـه ابـدا                
شخصي نيست و صد در صد سياسي  

ــجــاد و                .   اســت ــه اي ــم ک نشــان دادي
گسترش دادگـاهـهـاي شـريـعـه راهـي             

اسـت کـه اسـالم سـيـاسـي بـر اسـاس                   
سازش دول غـربـي بـا ايـن جـنـبـش،                  
جهت گستـرش دسـت و پـاهـاي ايـن               
هيوال در غرب پيدا کرده است و مـا            
منتقد و معترض اين جنـبـش و ايـن             

 .مماشاتيم
 

شـمـا يـکـي از رهـبـران             :   انترناسيونـال 
حزب کمونيست کارگري هستيـد کـه         
ميخواهد اين جنبش اسـالمـي و در           
راس آن حکومت اسالمـي را بـه زيـر             

ربط اين کمپين خودتان را بـا    .   بکشد
مبارزه عليه اسالم سيـاسـي در ايـران           

 چطور مي بينيد؟
ربطش اين هست که مـا  :   مريم نمازي 

داريم هم يک مبارزه داخلي و هـم يـک        
مبارزه بين الـمـلـلـي را عـلـيـه اسـالم                 

ببيـنـيـد مـا       . سياسي به پيش ميبريم 
يـک جــنـبـش اجـتـمــاعـي هســتـيـم و                  

اسـالم را    .   اجتماعي عمل مـيـکـنـيـم        
فقط در ايـران حـکـومـت         .   نگاه کنيد 

فقط در پـاکسـتـان مـدرسـه          .   نميکند
در قـلـب اروپـا        .   دخترانه آتش نميزند  

آخوند و مال و شيخ اجير کرده انـد تـا      
در باره حق ازدواج و طالق مردم نـظـر     

مـا يـک     .   بدهند و حـکـمـيـت کـنـنـد             
جنبش اجتماعي هسـتـيـم بـراي زدن            
اينها در همه جا و بـه نـظـر مـن کـار                 
حزب ما در خـارج کشـور هـمـانـقـدر               

اجازه بـدهـيـد    .   مهم است که در داخل  
فرض کـنـيـد مـا در           .   يک مثالي بزنم 

انگلستان باشيم، شخصـيـتـهـاي مـا،          
سازمان ما و ارگانهاي مـا بـاشـنـد و          
جلو چشم ما اينها همه اين کـارهـا را       

اگر شما طرفدار اين حزب  در .   بکنند
تــهــران و يــا اصــفــهــان بــاشــيــد، آيــا              
نميپرسيد چرا اين حزب جـلـو هـمـيـن            
جنبشي را که مرا در اينجا سنگسـار        
ميکند، در قلب انگلـيـس نـگـرفـت؟            
نميپرسد آنجا که آزادي بـيـان هسـت،          
چرا کمونيستهـاي کـارگـري اقـدامـي           
نکردند؟ به نظر من فـعـالـيـت مـا از               
همه لـحـاظ بـراي مـردم ايـران مـهـم                  

. بـراي ايـنـجـا هـم مـهـم اسـت                .   است
باالخره در سياست، ما دنبال تـغـيـيـر        

. ملموس زندگي نسلهاي بشر هستيـم  
ما نمي توانيم ساکت بنشينيم وقـتـي     
کنار دست ما حق طالق را در قـلـب            
لندن با ماشين حسـاب فـيـضـيـه قـم               

من معتـقـدم هـمـان       . بررسي ميکنند 
قانوني که سنگسار ميـکـنـد، هـمـان           
قانوني است که دادگـاه شـريـعـه بـرپـا            
ميکند، اينجا زورشان نميرسد وگرنـه   
همينجا وسـط لـنـدن سـنـگـسـار هـم                

در نتيجـه مـا دنـبـال ايـن             .   ميکردند
هسـتـيــم کــه مــا هــم جــنـبــش چــپ،               
سوسياليستي و ضد مذهبي خودمان 
را گسترش بـدهـيـم، مـتـحـديـنـي در                

يـک جـنـبـش       .   ميان مردم پيدا کـنـيـم     
همبستگي قوي و اجتماعي با مـردم       

نشان بدهيـم کـه     . ايران بوجود بياوريم 
قوانين اسالمي مطلقا خواسـت خـود      

 . مردم نيست
به نظر من مبارزه مـا از جـهـات          
زيادي براي مردم هم در داخـل و هـم             

از طريـق ايـن     . خارج کشور مهم است 
مبارزه ضد اسالمي و ضد راسيستي       
ما نظر چپهاي دو جنبش را بـه خـود           

يکي چپ خود جامعه .  جلب ميکنيم 
انـگــلـيــس کــه از زانــو زدن جـامــعــه               
روشنفکري اينجا خستـه شـده اسـت،          
دنبال يک پرچم اعتراضي ميگردد تـا      
به تروريسم اسالمي و بـه مـمـاشـات             

ما به اين چپ . دولتهايشان نه بگويند
نشان داديم که راه بلديم، حـرف داريـم         
و اينها بسيار امـيـدوار و پـر قـدرت                

يــکــي ديــگــر ايــنــکــه مــا         .   شــده انــد  
ميخواهيم توجه خـود چـپ جـامـعـه             
ــان را                  ــران، مــردم، کــارگــران و زن اي
متوجه قدرت، درايـت و اجـتـمـاعـي             
بودن حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و                 

. شخصيتها و کمپيـنـهـايـش بـکـنـيـم            
ببينيد در جامعه روشـنـفـکـري، ضـد         
اسالمي و سـکـوالر جـامـعـه ايـران،               
کمتـر کسـي اسـت اسـم داوکـيـنـز را                  

ايشان نويسنـده کـتـاب      .  نشنيده باشد 
خـب  .   معروف جنـون خـدا مـيـبـاشـد           

داوکينز يکي از اولين حاميان کمپين 
ما ميخواهيم به مردم ايـران     .   ماست

. نشان بدهيم که اين حزب قدرت دارد  
ما ميخواهيم چپ اروپا، سکوالريسم 
تشنه اروپا، افکار عمومـي مـردم را          
براي خواستهاي مشابه بسيج کـنـد و        
همچنين از همه مهمتر به پشـتـيـبـان         

 . مبارزه آنها بدل کند
 نــفــر تــا کــه غــالــبــا از              ٩١٠٠

مــعــروفــتــريــن و پــر نــفــوذتــريــن                    
شخصيتهاي سياسـي، هـنـرمـنـدان و           
روشنفکران و مبارزين جامعه ايـنـجـا     

. هستند پتيشن ما را امضاء کـردنـد       
ما در اين کمپين ضمـن در خـواسـت            
غيرقانوني اعالم کردن اين دادگاههـا       
و بــرچــيــدن فــوريشــان، هــمــچــنــيــن             
خواستار به رسـمـيـت شـنـاخـتـن حـق               
پناهندگي براي همـه گـريـخـتـگـان از             

. قوانين و کشورهاي اسالمي شده ايم   
خود اين خواست و به کرسي نشـانـدن        
آن بــراي مــا يــک هــدف ســيــاســي و               

همـبـسـتـگـي بـا         .اجتماعي مهم است 
جنبش ضـد اسـالمـي مـردم ايـران و               
همچنين طـرد و بـيـرون کـردن رژيـم                
اسالمي از همه مراجع و سازمانـهـاي    
بين المللي از جمله خواستهاي ديـگـر      

همراهان کمپيـن مـا افـرادي         .   ماست

 . . . كمپين عليه  دادگاههاي                                ۱از صفحه          

 ۵صفحه      
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ــا در شــيــراز،                کــارگــر الســتــيــک دن
 و  ١اعتراضات کارگران صنايع فلزي     

راهپيمائي متحدانه کارگران صـنـايـع       
 به سـمـت مـجـتـمـع قضـائـي               ٢فلزي  

يــافــت آبــاد در اعــتــراض بــه حــکــم              
 تــن از هــمــکــارانشــان،        ٦بــازداشــت   

اعتراضات کارگران نساجـي خـامـنـه         
در تبريز، اعتراض کارگران ايران ياسا   
ــاالگــرفــتــن زمــزمــه              ــار، ب در شــهــري
اعتراض در ميان کـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تپه، تجمعات متوالي کـارگـران       
بازنشسته تامين اجتمـاعـي، هـمـه و           
همه  ابعاد گسترده و شتاب هـر روزه          
ــش                  ــمــاي ــه ن ــارگــري را ب جــنــبــش ک

در کنار اين اعتراضات ما . ميگذارد
 امضـا از      ٧٥٠٠شاهد جـمـع آوري         

سـوي کـارگــران تشـکـل هـايـي چــون               
سنديکاي شرکت واحـد، سـنـديـکـاي           
نـيـشــکـر هــفـت تــپـه، اتــحـاديـه آزاد                 
کارگران، و دههـا کـارخـانـه و شـمـار                
بسياري از کارگـران از کـارخـانـجـات            

خواست افزايش حقوق هـا و سـطـح           حول  
همچنيـن مـا دو روز         .   دستمزدها هستيم 

اعتصاب معلمان در بسياري از شهرها و      
 ٥ و     ٤مـدارس در سـطـح سـراسـري در                

 . اسفند را داشتيم
بدين ترتيب ابعـاد ايـن اعـتـراضـات            

پـيـدا کـرده اسـت کـه             آنچنان گسترشي   
مدتهاست رسانه هاي خود جمـهـوري       
اسالمي دارند از بحرانهاي اجتماعـي       

 ٨٨سخن ميگوينـد، دارنـد از سـال             
بعـنـوان سـال اعـتـصـابـات سـراسـري                

در هـمـيـن      .   کارگران سخن ميگوينـد   
رابطه در همين هفته اخير بود کـه دو          
مقام باالي سپاه پاسداران در همايـش     
فــرمــانــدهــان بســيــج از خــطــر ايــن               
اعتراضات ابراز نـگـرانـي کـرده و از              
تدارک مقابله سپاه بـا شـورش سـخـن            

 .گفتند
 از ســـوي ديـــگـــر فشـــار ايـــن               
اعتراضات شکافهاي دروني رزيـم را        
شدت داده است و دارند از دزدي هاي     
ميلياردي يکديگر و جنايتـهـايشـان پـرده           
برميدارند و هر روز پرونده جديدي از ايـن        
. دزدي ها و فساد حکومتي رو مـيـشـود           

مضحکه انتخابات رياست جمـهـوري کـه         
در پيش است نيز اين اختـالف را بـه اوج            

مسـالـه بـر سـر کـل            .   خود رسـانـده اسـت      
موجوديت جمهوري اسالمي اسـت و کـل        

 . رزيم را به تکاپو انداخته است
نگاهي به همه اين اتفاقات آنـهـم در            
متن مبارزات بخش هاي ديگر جامعه و         
فضاي باالي اعتراضي در دانشگاهها بـه       
روشني اوضاع خطير سياسي امروز ايـران    

شـعـار   .   را در مقابل ما قرار مـيـدهـد       
سـيـد عـلـي پـيـنـوشـه، ايـران شـيـلـي                     
نميشه، مرگ بـر ديـکـتـاتـور، آزادي              

برابري سوسياليسم به شعار مبارزات      
هر روزه دانشجويان تبديل شده و آنجا  
کــه مــيــخــواســتــنــد دانشــگــاه را بــه            
قبرستان شهـدايشـان تـبـديـل کـنـنـد،              
پرچم سرخ و سوسياليسـم بـرافـراشـتـه          

در چـنـيـن شـرايـطـي مـبـارزات               .   شد
کارگري ابعاد اجـتـمـاعـي تـري پـيـدا               
کرده  و ديگر از سطح کارخانه خـارج          

.  شده و فضـاي شـهـرهـا را مـيـسـازد               
اينـهـا هـمـه نشـانـگـر وزن سـنـگـيـن                    
جنبش کارگري در اوضـاع سـيـاسـي            
امروز است و  جـمـهـوري اسـالمـي و            
کل بورزوازي را بـه وحشـت انـداخـتـه             

به نظر من  بايد کل اين تصوير .   است
را داشت تا راه پيشـروي را در پـيـش              

 .گرفت
 واقعيت اينست که امـروز بـيـش       
از هر وقت روشـن اسـت کـه پـيـروزي               
مبارزه کارگران ذوب آهـن، کـارگـران          
هفت تپه، کارگـران صـنـايـع فـلـزي و               
بيش از يک ميلـيـون کـارگـري کـه بـا               
دستمزدهاي پرداخت نشده روبروينـد،     
محدود به حرکت اعتراضي خود ايـن        
کارگران در کـارخـانـه و بـا کـارفـرمـا                
نيست، بلکه همـه ايـنـهـا مـبـارزاتـي              
است در کنار هم که به يکديگر قدرت 
ميدهند و عرصه هاي نبردي است که 
رزيم را هـر روز بـيـشـتـر در تـنـگـنـا                     
ميگذارد و توازن قوا را بيش از بيـش    
براي جلوتر بردن اين مبارزات فـراهـم        

بايد با اتکا به ايـن نـقـطـه       .  تر ميکند 
قوت ها گامـهـاي بـعـدي را تـعـيـيـن                

بايـد حـلـقـه مـبـارزات خـود را                .   کرد
. فشرده تر کرد و بـه رژيـم امـان نـداد            

طبعا همانطور که هميشه تاکيد کرده  
ايم، براي برون رفت از اين شرايط و به     
پيروزي رساندن اين مـبـارزات، بـراي          
خالصي از شر رژيم اسالمي و به زيـر       
کشيدن آن و بـراي پـاسـخـگـويـي بـه                  
شرايط سياسي خطيري که در آن قـرار      
داريم ، طبقه کارگر به ستاد رهبـري خـود        

حزب کمونيست کارگري ايـران    .   نياز دارد 
ايـن ســتـاد اســت و کــانــال جـديــد ابــراز                  

بايد وسـيـعـا      . دسترسي آن به جامعه است 
بايـد در کـنـار ايـن           .  به اين حزب پيوست  

حزب و کانال جديد اين مبارزات را متحد 
 . و يکپارچه به جلو برد

اما تا آنجا که به مبارزات مشخـص     
کارگري برميگردد، امـروز بـيـش از هـر              
وقت خـواسـتـهـاي ايـن مـبـارزات بـعـدي                 
سراسري گرفته و ميتواند بگيـرد، امـروز          

براي مـتـشـکـل       بيش از هر وقت شرايط   
شدن کـارگـران و ايـجـاد تشـکـلـهـاي                 
واقعي خود شوراها فراهم اسـت و بـا            
قدرت اعـتـصـاب و مـبـارزه مـتـحـد                
خودمان است که ميتوان تـهـاجـم هـر         

در ايـن    .   روزه ايـن رژيـم را عـقـب زد             

رابطه من تاکيد بر محور هاي زير را         
 :الزم ميدانم

بـايـد وسـيـعـا بــه کـمـپـيـن بــراي                    -١
خواست افـرايـش دسـتـمـزدهـا کـه از                
سوي تشکلهاي کارگري مـخـتـلـف و           
جمع کثيري از کـارگـران امضـا شـده              

خــواســت افــزايــش     .   پــيــوســت .   اســت
دستمزدها امروز يـک سـنـگـر بـنـدي              
مهم جامعه در مقابل طـرح جـراحـي          
اقتصادي رژيم و به فـالکـت کشـيـدن             
بيشتر کل جامعه است، بايد تـهـاجـم          

. رژيم را با چنين تعرضـي پـاسـخ داد          
بويزه جمهوري اسـالمـي بـا مـعـضـل             

بـراي سـال     .   جدي اقتصادي روبروست  
آتــي خــود بــا کســر بــودجــه کــالنــي              
روبروست  و يک محور مهم جدالهاي       
درونـي آن بـر سـر اقــتـصــاد و دزدي                  
ــا فشــار                      ــد ب ــاي ــايشــان  اســت، ب ه
اعــتــراضــات ســراســري خــود، حــول           
خواستهـايـي چـون خـواسـت افـزايـش              
دستـمـزدهـا، پـرداخـت سـوبسـيـد بـه                
کاالهاي اساسي، ايـجـاد تسـهـيـالت           
الزم براي تـامـيـن مسـکـن، بـيـمـه و                 
بهداشت درمـان رايـگـان، تـحـصـيـل              
رايگان حلقه مبارزات خود عليه ايـن       

 .رژيم را تنگتر تر کرد
بايد مجامع عمومي را منـظـمـا       -٢

تشکيل داد و آنـرا بـه ظـرف ايـجـاد                  
اتـحــاد در مــيـان کـارگــران و  ابــزار                 
تصميم گيري و اعمـال اراده خـود در          

ــد  .   کــارخــانــجــات تــبــديــل کــرد          ــاي ب
نمـايـنـدگـان واقـعـي خـود را در ايـن                   
مــجــامــع انــتــخــاب کــرد و  دســت               
شوراهاي اسـالمـي و حـراسـت را از               

ايـن  . محيط هاي کارگري کوتاه نمود 
کاريست که در مراکزي شروع شـده و       
بايد تجربه آنها را بدست گرفت و ايـن     

. جنبش را در همه جا به راه انـداخـت            
بطور مثال يک اقدام مهم کارگران در       
کارخانه کيان تـايـر بـرپـايـي مـجـمـع                
عمومي و انتخاب نمايندگان واقـعـي       
خــود اســت و امــروز خــواســت ايــن               
کارگران بيرون رفتن شوراي اسـالمـي        

ــه             از مــحــل       خــود و تــحــويــل اطــاق ب
ايـن  .   نمايندگان منتخـب کـارگـران اسـت         

اقدام کارگران کيان تاير به معني مـبـارزه       
عملي آنها براي تشـکـلـيـابـي و تـثـبـيـت                  
مجمع عمومي بعنوان تشکل واقعي خود  
و تشکيل شـوراي نـمـايـنـدگـي کـارگـران                

. نمونه ديگر  نيشکر هفت تپه است.   است
هم اکنون در آنـجـا مـبـارزه بـراي حـفـظ                   
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به يک   
موضوع جدال آنان بـا دولـت و کـارفـرمـا              

 هـزار    ٥در اين شـرکـت     .   تبديل شده است  
کارگر بـا قـدرت اتـحـاد و مـبـارزه شـان                   
سنديکاي خود را شکل دادند ، توانستنـد      
صف مبارزه خود را متحد کنند و با اتکا  
به آن  مبارزاتي جانانه را براي تـقـابـل بـا           
تعرضات دولت و کارفرمايان بر زندگـي و     

ــرو درآوردن                      ــه گـ ــان و بـ ــشـ ــاشـ ــعـ مـ
امروز رژيم . دستمزدهايشان به پيش بردند

اسالمي براي شکسـت اتـحـاد کـارگـران،            
تشکل آنها و نمايندگانشان را زيـر فشـار          

در حال حاضر هفت نفر از .   قرار داده است  
اين کارگران بـه اسـامـي، رضـا رخشـان،               
فريدون نـيـکـوفـر، رحـيـم بسـاق، نـجـات                  
دهـلــي، مــحــمـد حـيــدري مـهــر، قــربــان              
عليپورو جليل احمدي در زندانند و فشـار      
بر روي ديگر کارگران معترض اين شرکت     

هـمـچـنـيـن در ايـن شـرکـت               .     ادامه دارد 
کارگران با تجمع اعتراضي با شکوه خـود     
ريـيــس حــراسـت را از کـارخــانـه بـيــرون                 
انداختند و در دور قـبـل مـبـارزاتشـان،                 
هنگاميکه قرار بـود نـمـايـنـدگـانشـان را              
دادگاهي کنند به خيابـانـهـا آمـدنـد و بـا                
شعار کـارگـر زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد ،                   
اعتراض با شکوهي را به پـيـش بـردنـد و           
توانستند جلسه دادگاه کارگران را مـعـلـق      

اينها همه پيـشـروي هـاي جـنـبـش           .  کنند
کارگري و درسهاي خوبي از تشـکـلـيـابـي           
کارگـري و پـيـشـبـرد مـبـارزات مـتـحـد                   

بايد از اين مبارزات آموخت و به .  آنانست
الگوي حرکت اعتراضي در کارخـانـجـات         

هـمـه جـا بـايـد          .   مخـتـلـف تـبـديـل شـود           
شوراهاي اسالمي اين مـزدوران رژيـم در          
کارخانجات را، بـيـرون انـداخـت و دسـت              

هـمـه   .   حراست را از کارخانه ها کوتاه کرد   
جا بايد مـجـامـع عـمـومـي را بـه نـهـاد                     
قدرتمند و تصميم گيري کارگـران تـبـديـل        

امروزمتحد شدن صف کارگران، گام .  کرد
مـهــم و فـوري در پــيـشــبــرد قـدرتــمــنــد                 

بايد به جنـبـش   .   اعتراضات کارگري است 
براي ايجاد مجامع عمـومـي کـارگـري و             
انتخاب نمايندگان واقعي کارگـري شـدت        

 .داد
مبارزات معلمان بيشتر از هـمـيـشـه         -٣

نشان داد که منحصر کردن مـبـارزات در         
چهارچوبه قـوانـيـن جـمـهـوري اسـالمـي،               
ســردوانــدن ايــن مــبــارزات در مــجــاري            
قانوني، چيزي جز استيـصـال و شـکـسـت            
براي مـبـارزات کـارگـري و بـخـش هـاي                 

تنهـا بـا اتـکـا بـه            .  مختلف جامعه ندارد 
قدرت متحد کارگري، با قدرت اعتصـاب    
و تشکل خود است کـه مـيـشـود رژيـم را             
سنگر به سنگـر عـقـب رانـد و قلـه هـاي                   

تـنــهـا بــا قــدرت       .   جـديـدي را فـتــح کــرد         
کـه  اعتصاب و تجمعات اعتراضي است        

ميشود حقوق پرداخت نشـده و هـمـه           
حق و حقوق خود را حلقـوم ايـن رژيـم          

بايد به ايـن قـدرت       .   بايد بيرون کشيد 
 .متکي شد

اعتراضات کارگري بـا اتـکـا بـه             -٤
حمايت اجتـمـاعـي و نـيـروي عـظـيـم                
خانواده هاي کارگري و کشـيـده شـدن           
اعتراض به سطـح جـامـعـه اسـت کـه               
ميتواند به ابزار قـدرتـمـنـد فشـار بـر               

تصـور کـنـيـد       . روي رژيم تبديل شود  
 کارگر ذوب آهن با خـانـواده   ١٧٠٠٠

هايشان جمعـيـتـي دهـهـا هـزار نـفـره                 
ميشوند که با تجمعات و اعـتـصـاب       
خود ميتوانند کل شهر اصفهان را بـه      

ما گـوشـه اي از ايـن          .   تحرک درآورند 
قدرت  را در اعـتـراضـات کـارگـران                
نيشکر هفت تپه و پيوسـتـن مـردم و             

بايد .  خانواده ها به تجمعاتشان ديديم 
 .اين نيرو را وسيعا به خدمت گرفت

براي جلب همبستـگـي جـامـعـه،          -٥
براي رساندن اعتراض به سطح جامعه 

بـايـد   .   بايد وسيـعـا خـبـررسـانـي کـرد            
اخبار هرروزه اعتراضات را به سـطـح          

امـروز کـانـال      .   جامعه انـعـکـاس داد      
جديد وجود دارد، کانال جديـد کـانـال          
انقالب و متحد کننـده مـبـارزات در          
جامعه است، بايد اين ابزار را وسيـعـا       

بايد کارگران و همـه  . به خدمت گرفت 
ــار                  ــبـ ــه اخـ ــعـ ــامـ ــاي جـ ــش هـ ــخـ بـ
اعتراضاتشـان را فـورا بـا عـکـس و                

بـر  .   گزارش به اين کانال گزارش کننـد  
روي پيامگير کانال جديد اخـبـارشـان         
را بگذارنـد کـه از تـلـويـزيـون پـخـش                  

پاي برنامه هاي مستقـيـم ايـن      .  شوند
تلويزيون بينشينند و از ساعـاتـي کـه        
بيشترين مردم پـاي ايـن بـرنـامـه هـا                
نشـسـتــه انــد، بـراي رسـانــدن صــداي              

 . اعتراض خود سود جويند
ــزديــک شــدن اول مــه روز                   -٦ ــا ن ب

همبستگـي جـهـانـي کـارگـري، رژيـم              
اسالمي از ترس به خـيـابـانـهـا آمـدن              
سيل خروشان کارگران مـعـتـرض، بـه          

از جـملـه     .   تقابل با آن بلند شـده اسـت     
 ٧٠احكام قرون وسطايي و ارتجاعي       

 ضربه شالق براي سـوسـن   ١٥ضربه و  
رازاني و شيوا خيرآبادي دو فـعـال زن           

 ٨٧ خـرداد    ١١كارگري را كه در روز  
در مراسم روز جهاني كارگر در شـهـر         

 ٣٠سنندج دستگير شده بودند ، روز    
بهمن در زندان سنندج به اجرا گذاشته   

بايد اين گستاخي رژيـم وسـيـعـا         .   شد
. مورد اعتراض جـامـعـه قـرار گـيـرد            

بايد در مقابل احضارها، تهديد ها و         
زنــدانــي کــردن کــارگــران و فــعــالــيــن           
اعتراضي در بـخـش هـاي مـخـتـلـف               
ايستاد و در کنـار کـارگـران نـيـشـکـر             

تپه، در کنار کارگران شرکت واحد و هفت 
در کنار کارگران صنايع فلزي و بـا صـفـي        
متحد و واحد کمپيني سراسري و قدرتمند 
عليه اين تعرضات و گستاخي رژيم شکـل   

 . داد
پاسخ گستاخي هاي رژيم را بـايـد بـا         
تدارک يک اول مه بزرگ و بـا شـکـوه و بـا              
مبارزه اي سراسري علـيـه دسـتـگـيـري و               

 .فشار بر روي فعالين کارگري داد
من در آخر بار ديگر فعـالـيـن چـپ و           
راديکال و همه کارگـران مـعـتـرض را بـه              
عضويت در حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

با اين حزب تـمـاس   .   فراميخوانمايران  
 .*بگيريد و عضو اين حزب شويد

 . . . نگاهي به اعتراضات كارگري                                 ۱از صفحه          
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مثل ريچارد داوکينز، يوهـان هـاري،        
از پارلمان انگليس، فيلسوف مشهور  
ايسي گريلينگ و يا خواننده اي به نام 
ديا که به مادوناي کشـورهـاي ايـران،          
پاکستان و افغانسـتـان مشـهـور شـده           

هـمـچـنـيـن سـازمـانـهـا و              .   ميـبـاشـد   
نـهــادهــايـي چــون جــامــعـه ســکــوالر           
انــگــلــيــس، ســازمــان بــيــن الــمــلــلــي          
اومانيستها، فدراسيون اومانيستهاي 
اروپا، راوا از افغانستان و سازمانهاي   
ديگري که فـرصـت بـرشـمـردن آن در               

. اينجا نيست از ما حمايت کـرده انـد        
 هـزار  ٩ما االن در عرض دو ماه اين     

يـک  .   امضاء حمايتي را جمع کرده ايم   
تيم حقوقي تشکيل داده ايم که حـتـي      
در زمينه حقوقي و قضـايـي هـم ايـن             
امـر را پـيـگـيـري کـنـيـم و بـبـيـنـيـم                        
امکانات ما براي غير قانونـي کـردن         

 مـارس در      ٧روز   .   اين نهاد چـيـسـت    
مرکز لندن تظاهراتي را سازمان داده        

 ٢٠و در صــدد هســتــيــم روز              .   ايــم
نوامبر روز جهاني کودک، تالش کنيم 
يک تظـاهـرات بـزرگ عـلـيـه قـوانـيـن                 

 .  شريعه و حقوق کودک سازمان بدهيم
 

آيا خود ايـن مـبـارزه کـه            :   انترناسيونال
شما به وجه اجتماعـي و سـيـاسـي آن            
اشاره کرديد روي ساختن تصوير شمـا     
و همراهانتان در جامعه انگليـس هـم        

 تاثير داشته است؟
بـبـيـنـيـد پـيـشـبـرد هـر               :   مريم نمـازي  

مـبـارزه اي هــم پــالتـفـرم و تــعـريــف                 
اهــداف ســيــاســي مــيــخــواهــد، هــم            
سازمان و تشکيالت ميخـواهـد، هـم       

اين سـه بـه نـظـر           .   چهره ها و رهبراني 
من در هر مبارزه اي پـا بـه پـاي هـم                 

اين مبارزه اي که مـن بـه       .   مهم است 
" مشـهـور  " آن اشاره کردم فقط مـا را         

مـا در دل ايـن مـبـارزات کـه                .   نکرد
يکي از آنها اين کمپين هست، تبديل       

مـا  .   به نقطه اميد و تکيه گـاه شـديـم         
قادر شديم در دنياي بيـرون خـودمـان           
وضـعــيـت زنـدگــي مــردم را تـغــيـيــر               

يعني کاري کنيم که کيسهـاي  .  بدهيم
متعددي از حقـوق مـدنـي بـرخـوردار            

! من به اين مـيـگـويـم رهـبـري        .   شوند
يعني االن ما کاري کرديم که مـبـارزه      
عليه قوانين اسالمي در اروپـا الـگـو          

امروز .  هاي اجتماعي پيدا کرده است 
بـه يـمــن تـالــشـهــاي مـا، هـر کســي                  

بخواهد شروع کند، الگو دارد، سنـت    
دارد، جــنــبــش دارد و ايــن يــعــنــي                

امروز جامعه انگليس آنـقـدر   .   رهبري
تحت تاثير فعاليت ما قرار گرفته کـه     
در سالهـاي اخـيـر از چـهـارتـا جـايـزه                  
اهــدايــي خــودش، دو تــاي آن را بــه                
رهبران حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،             

. يعني من و مينـا احـدي داده اسـت             
امسال جايزه را به کسـانـي دادنـد کـه           
باعث شـدنـد در انـگـلـسـتـان قـانـون                  
مجازات کساني که به مذهب توهين     

اين يـعـنـي ايـن       . کرده اند را لغو کنند 
که االن در انگلستان ديگر نميتوانـنـد    
به اين بهانـه کـه شـمـا بـه مـقـدسـات                  

ايـن  .   توهين کرده ايد کسي را بگيرند    
براي مملکتي کـه اولـيـن        .   مهم است 

معني سياست محافظه کارانه در آن        
مماشات با مذهب است، يک تغـيـيـر          
مهم است که کار افراد ضد مـذهـبـي        

اون هـرس و  لـرد           .  را راحتتر ميکند 
ايو بري در پارلمان انگليس اين جوايز  

بـه نـظـر مـن ايـن            .   را دريافت کـردنـد    
نحوه کـار مـا و ايـن مـعـنـي کـه از                      
رهبري سياسي و اجتـمـاعـي دادم نـه            
فقط در رابطه با انگليس بلـکـه هـمـه           

 .جا براي ما و حزب ما اهميت دارد
 

خود شمـا کـال در سـطـح           :  انترناسيونال
بين المللي فعـالـيـتـهـاي ديـگـري هـم              

در باره  ايـن  .   داريد که بسيار مهم اند   
 .فعاليتها لطفا توضيح بدهيد

 
يـکـي از کـارهـاي مـن            :   مريم نمـازي  

. وبالگ من به زبان انـگـلـيـسـي اسـت         
امسال با سر شماري که کردند اعـالم        

 هـزار وبـالگ       ٢٠٠شد که از مـيـان          
انگليسي زبان ضد مذهبي در دنـيـا،        
وبالگ من هم جزو وبالگهايي هسـت        

 وبـالگ اول قـرار         ١٠٠که در رديـف      
ايـن سـرشـمـاري از روي آمـار              .   دارند

. مراجعه به آنها صورت گرفـتـه اسـت      
من بسيار خوشحالم که ايـن سـهـم را           
در نشر عقايد و سـيـاسـتـهـاي حـزب               

همچنين در .   کمونيست کارگري دارم  
اين وبالگ من از جنبه هاي مختـلـف      

. مبارزه مردم ايران صحبت مـيـکـنـم         
در باره خود اين کمـپـيـن بـگـويـم کـه                 
وقتي ما شـروع کـرديـم ابـتـدا جـمـع                  

االن آدمـهـايـي بـه         .   محدودي بـوديـم    
کمپين ما پيوسته اند که داراي پدر و     
مادري از افغانستان و يا پاکسـتـان و         
حتي مذهبي هستند ولي خودشان در 
اين جامعه بدنيا آمده و تـحـت فشـار         

اکنون نيرو و انرژي آنـهـا بـا        .  بوده اند 

حضور ما آزاد شده، به ما پيوسته اند 
ميگويـنـد   .   و از ما قدرداني ميکنند 

قدرت پيـدا کـرده ايـم بـگـويـيـم ضـد                  
. مذهبي هستيـم، آتـه ايسـت هسـتـم            

مـا  .   ميخواهيم با شما فعاليت کنـيـم   
راهي نشان جوانان جامعـه مـيـدهـيـم           
که به جاي قرباني شدن در محيطهاي     
اسالمي و يـا راسـيـسـتـي، خـودآگـاه               
بشوند، امـيـد پـيـدا کـنـنـد، بـه ايـن                    

 .مبارزه براي انسانيت بپيوندند
خود من از اين پيوندها اسـتـفـاده     
کــرده ام و تــالش کــرده ام مــداومــا               
کمپينهاي حزب کمونيسـت کـارگـري       
را گسترش بدهم و حاميان مختـلـفـي     

از کـمـپـيـن بـراي          . براي آنها جمع کنم 
افزايش دستمزد کـارگـران، تـا عـلـيـه              
اعدام و سنگسار و فعاليت بـر عـلـيـه        

در عـيـن حـال      .   شالق خوردن کارگران  
همچنان که ميدانيد سـردبـيـر نشـريـه           
انگليسي حزب و مجري برنامه هـاي      
انگليسي زبان تلويزيون انترناسيـونـال      

 . هستم
 

از شـمـا بـراي انـجـام ايـن             :  انترناسيونال
مصاحبه تشکر ميکنيـم و بـه شـمـا             

 .خسته نباشيد ميگوييم
 .*من هم متشکرم: مريم نمازي

 . . . كمپين عليه دادگاههاي                                 ٣از صفحه          

طبق گزارشي که اتحاديه آزاد کارگران 
ايران منتشر کرده است، روز يکشنبـه      

 اسفـنـد کـارگـران صـنـايـع فـلـزي                ١١
 نــفــر   ٣٠٠شــمــاره دو کــه بــيــش از             

ميباشند در مـقـابـل کـارگـران جـمـع               
شدند و بطرف مجتمع قضائي يـافـت          

کــارگــران .   آبـاد راهــپــيــمــائــي کــردنــد      
پالکاردهائي عـلـيـه حـکـم بـازداشـت             
شش نفر از رفقاي خـود و نـپـرداخـتـن           

.  ماه حقوق خود در دست داشتند١٠
طبق گزارشي که به حزب رسيده اسـت   

 اسفند کارگران، مانـع خـروج     ١٠روز  
بيان الحق مدير عامل صنايـع فـلـزي           
از کارخانه شدند و بدنبال شکايت بين  

مشارکـت و جـاسـوسـي         الحق و با    
شـوراي اســالمــي هشـت نــفــر از            
کارگران به دادسرا احضار شدند و       
حکم بازدادشت شش نفر از آنـهـا         
صادر شد و از کارگـران خـواسـتـه           
شد با در دست داشتن وثـيـقـه بـه             

كـاركـران   .   دادسرا مراجعه کـنـنـد      
طوماري امضا کردند مـبـنـي بـر           

خـودش هـمـراه      اينکه بـيـان الـحـق          
كـاركـران بـه كـارخــانـه آمــده و هـمــه                  

كارگران در نگهداشتن او در كارخـانـه       
در پـاسـخ بـه حـکـم            .   نقش داشته انـد   

دادگاه کارگران تصميم گرفتند دسـتـه        
جمعي به مقابل مجمتع قضائي يافت 
ــرونــد و بــه حــکــم بــازداشــت                  آبــاد ب

 . همکاران خود اعتراض کنند
ــه آزادي             طــبــق گــزارش اتــحــادي

اين راهپيمائي يک ساعت و     کارگران،  
نيم به طول انجاميد و مورد استقـبـال     
گرم و پرشور کارگراني کـه در مسـيـر         

طـبـق   .   راهپيمائي بودند قـرار گـرفـت       
ايــن گــزارش مــوقــعــي کــه کــارگــران            
صنايع فلزي به مقـابـل کـارخـانـه           
آردل رسيدند کارگران اين کارخانه     

بـا   با تجمع در پشت درهاي بستـه   
هورا کشيدن و باال بردن پالکاردي 
مبني بر عدم دريافت چهارماه از       
ــراز                ــه اب ــود ب ــاي خ ــزده ــم ــت دس
احساسات با رفقاي کارگر خود در 

 . صنايع فلزي پرداختند
در ادامه راهپـيـمـائـي، حـدود          

نفر از کارگران بازار آهن نيـز        سي
کارگـر از کـارگـران        با شعار درود بر   

تـعـدادي   .   صنايع فلزي استقبال کردند 

از کارگران ساختمانـي نـيـز در هـمـان             
حوالي با باال بردن مشتهاي گره کـرده     
خود و دست زدن همبستگي خـود را           

 . با کارگران صنايع فلزي ابراز کردند
 

الزم به يادآوري است که کـارگـران      
صنايع فلزي شماره يک نيـز در هـفـتـه          
اول اسفند دست به اعتصـاب زدنـد و           
خواهان پرداخت فوري سه ماه حقوق و 

کـارفـرمـا    .  ساير طلب هاي خود شدند 
قول داده است تا آخر اسفند حقوق هـا        
را پرداخت کند و کارگـران گـفـتـه انـد            
اگر کارفرما به تعهد خود عمل نکند، 
اين بار دست به اقـدامـات شـديـدتـري           

 . خواهند زد
 

 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،١٣٨٧ اسفند ١٢
 ٢٠٠٩ مارس ٢ 

 صحنه هاي باشکوه همبستگي با کارگران صنايع فلزي

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!                                 مرگ بر جمهوري اسالمي

 گفتگو با حميد تقوائي   جلسات
 در چت روم هاي پلتاک و اينسپيک                                                                                                  

 :  گفتار اين ھفته
 جنبش اسالم سياسی 

 ! در دوره پست نئوکنسرواتيسم 
 ،١٣٨٧ اسفند  ١٦جمعه  : زمان

 ٢٠٠٩ مارس  ٦ 
 بوقت ايران،  و نيم شب ١٠ساعت  

  شب بوقت اروپاي مرکزي، ٨ 
  بعد از ظهر بوقت شرق آمريکا٢

  –اطاق ايران : مکان
 با حميد تقوائي دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري 
 در اينسپيک و پلتاک

 
Iran – bA Hamid Taqvai, Dabire Komite 

Markaziye Hezbe Kominist-Kargari 
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 فوريه، در مـرکـز شـهـر       ٢۸روز شنبه  
فــرانــکــفــورت، صــدهــا نــفــر شــاهــد           
راهپيمايي با شکوهي بودند، کـه در          
استقبال از هشت مارس روز جـهـانـي        

 . زن در اين شهر برگزار شد
اين تـظـاهـرات از جـانـب  حـزب                
کمونيست کـارگـري ايـران، سـازمـان            
عليه تبعيض، کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي               
عليه اعدام وسنگسـار سـازمـان داده          
شده بود و سازمان ضد فاشيـسـت در       

. آلمـان نـيـز در آن مشـارکـت داشـت                
تــظــاهــرکــنــنــدگــان در مــرکــز شــهــر           
فرانکفورت، در حضـور صـدهـا نـفـر             
اعتراض خود به زن ستيزي و قوانـيـن         
و سنتهاي ضد زن را با صـداي بـلـنـد            

 . اعالم کردند
محل تظاهرات و راهپيمـايـي در       
يکي از شلوغ تريـن مـراکـز در شـهـر               

از همان . فرانکفورت انتخاب شده بود
آغاز راهپيمايي در حـالـيـکـه تـعـداد              
زيادي پليس مـحـوطـه را قـرق کـرده              
بودند، توجه مردم به اين راهپيمايي و 
ــت                   ــه در دســ ــي کــ ــايــ ــارهــ شــــعــ

نـه بـه     .   تظاهرکنندگان بود جلـب شـد      
آپارتايدجنسي، نه به حـجـاب، نـه بـه             

حکومت آپارتايد جـنـسـي در ايـران،            
زنده باد هشت مارس روز جهـانـي زن       

 ...و 
در طــول مســيــر راهــپــيــمــايــي            
شعارهايي عـلـيـه سـنـگـسـار، عـلـيـه                
حجاب و قوانين ضـد زن اسـالمـي و           

در . عليه آپارتايد جنسي داده مي شد
طول اين حرکت چندين بـار در مـورد        
جنبش ارتجاعي اسالمي و موقعيت     
مـيــلـيــونـهــا زن در ايــران و عـراق و                  
افغانستان و سايـر کشـورهـاي اسـالم            

در .   زده براي حاضرين سخنرانـي شـد       
سخنراني ها از بـي حـقـوقـي مـطـلـق                
زنان در اين کشورها حرف زده شـد و         
اينکه چگونه در قرن بـيـسـت و يـکـم               

در .   زنان همچنان سنگسار مي شوند    
همان حال از صدها نـفـري کـه شـاهـد             
اين ميتينگ بودند، دعـوت مـيـشـد          
که بر عليه اين رفتار سبعانه اعتراض   

هـمـچـنـيـن در مـورد حضـور              .   کننـد 
سازمانهاي اسالمي در آلمان و اروپـا      
و همکاري دولتهاي غربي و از جـملـه         
دولت آلمان با سازمانهاي اسالمـي و      
در مورد تحميل حجاب و يا ساخـتـن      
مساجد در آلمان صحبت شد و اعالم       

گرديد که دادن بودجه هـاي کـالن بـه              
ســازمــانــهــاي اســالمــي، در جــهــت           
تحميل بي حقوقي بيشتـر بـه زنـان و             
دامن زدن به قتلهاي ناموسي است و      

 . بايد با اعتراض عمومي روبرو شود
بارها سخنـرانـيـهـا بـا تشـويـق و               

. ابراز احساسات مردم روبرو مـيـشـد         
در بـخـش پـايـانـي ايـن راهـپـيـمـايـي                   
نماينده سازمان آنـتـي فـاشـيـسـت بـا               
محـکـوم کـردن جـنـايـات جـمـهـوري                
اســالمــي ايــران عــلــيــه کــارگــران و              
دانشجويـان و مـعـلـمـيـن و زنـان در                  
ايران، سياست همکاري و مـمـاشـات          
دولت آلمان با جمهوري اسالمي ايران     
را نقد کرد و از همگان خواست کـه از     
مبارزات گسترده و انساني و بـرابـري        

 . طلبانه زنان و مردم ايران دفاع کنند
 

 :مينا احدي در سخنراني خود گفت
ما از سه دهه قبل در ايران بر علـيـه    "   

حکومت جنايت اسـالمـي فـعـالـيـت            
در شرايطـي کـه احـزاب و          .   مي کنيم 

افـرادي حـجـاب را نشـانـه ادغـام در                 
جامعه مي دانستند ما در مقابل اين 
امر ايستاده و کفتيم حـجـاب سـمـبـل         

آپارتايد و جداسازي جنسـي و سـلـول           
، در عـيـن حـال          . انفرادي زنـان اسـت      

اضـافــه کــرديــم کــه حـجــاب سـمــبــل             
ما در مقـابـل   .   اسالمي سياسي است  

جــمــهــوري اســالمــي ايــران و اســالم            
سياسي ايستاده و سالهاي سـال اسـت       
عليه اين جريانات و دولـتـهـا مـبـارزه         

در ايــران يــک جــنــبــش         .   مــي کــنــيــم   
اعتراضي عـمـيـق و گسـتـرده عـلـيـه                
مذهب و اسـالم و عـلـيـه حـکـومـت                 

 . اسالمي در جريان است
ــي بــا روابــط و               دولــتــهــاي غــرب
مناسبات حسنه سياسي و اقتصـادي     
به کمک اسالميون شتافته و اکنون هم 
که اين جريانـات جـاي پـاي خـود در                
اروپا را باز ميکنند، با آنها همکاري       

ما در ايـن مـوقـعـيـت نـيـز            .   ميکنند
پرچم جبهه سوم را بلند کرده و اعـالم        
کرده ايم که عليه ميليتاريسم امريکا    
و عليه اسالم سياسي ، عليه راسيسـم    

جــنــبــش .   و اســالمــيــســم،  هســتــيـم        
اسالمي، جنبشي فاشيستـي در ايـن          
قرن است و هر کس که ضد فاشيسـت     
و يا سازمان مدافـع حـقـوق انسـان و               
حقوق زن است بايد در مقابل جنـبـش    
اسالمي وايـن جـنـايـات غـيـر قـابـل                 
تصور عليه زنان و مـردم بـايسـتـد و               

 ." دست به اعتراض بزند
مينا احدي در سـخـنـرانـي حـود             
ســازمــانــهــاي آلــمــانــي در قــدرت و             
تعدادي از سازمانهاي  اپوزيسيون را        
بـدلـيـل سـکـوت و يـا مـمـاشـات بــا                    
دولـتــهــاي اســالمــي و ســازمـانــهــاي          
اسالمي و حکـومـت اسـالمـي ايـران             
بشدت مورد نقد قرار داد و از مـردم            
دعوت کرد به اين دولتها و همچنـيـن     
به قوانين ضد زن اسـالمـي اعـتـراض          

 . کنند
شهنازمرتب سازمـانـدهـنـده ايـن         
راهـپـيـمـايـي در سـخـنـرانـي خـود از                   
مبارزات گسـتـرده زنـان در ايـران بـر               
عليه آپارتايد جنسي و بـي حـقـوقـي              
مطلق زنان، حرف زد و اعالم کرد کـه      
بايد به ياري زنان و مردم ايران شتافت 
و با ابراز همبستگي جـهـانـي بـا ايـن               

مبارزات و با ايزوله کـردن جـمـهـوري          
اسالمي ايران به اين مـبـارزات يـاري           

 . رساند
سيامک مکي از کادرهاي حـزب      
کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران،  مـتــن                  
آلماني اعـالمـيـه حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري ايران به مناسبت روز جهانـي      
زن را قـرائـت کـرد و سـپـس مـهـدي                    
عدالت فام از کادرهاي حـزب در يـک          
سخنراني که بارها مورد تشويق قـرار    
گرفت، از تجارب خـود در کـمـک بـه              
جوانان و نوجوانان از خـانـواد ه هـاي              
مهاجر و پناهنده و تاثيرات مـخـرب          
مساجد در بيـن جـوانـان حـرف زد و                
گفت ساختن مساجد جديد در آلـمـان        
آنهم با کمک هاي دولتـي، سـيـاسـتـي             
کامال غلط و در جـهـت جـدا کـردن                

او گـفـت، مـردم بـطـور            .   مـردم اسـت    
عادي به بهانه هاي  متعدد مذهبي و 
ناسيوناليستي از هم جدا نگه داشـتـه        
شده اند، اکنون ساختن مسـاجـد ايـن          
جداييها را بيشتر کـرده و بـه فضـاي              

. تشنـج بـيـن جـوانـان دامـن مـيـزنـد                 
عدالت فام گفـت بـايـد بـراي زنـدگـي                
انساني و روابط انساني و مدرن بـدون    
حضور مذهب و دخـالـت مـذهـب در           

 . دولت و آموزش پرورش تالش کرد
 فوريه ٢۸راهپيمايي و ميتينگ  

يک واقعه مهم در فرانکفورت بود کـه    
با . توجه صدها نفر را بخود جلب کرد

 مـارس    ۸اين حرکت ما به استـقـبـال       
رفتيم و اميدواريم که با همياري همـه    
مردم آزاديخواه ايران و جهان  شـاهـد            
بــرگــزاري هشــت مــارســي  بــزرک و              
گسترده در اعتراض به رژيم زن ستـيـز    

 .جمهوري اسالمي باشيم
 

 تشکيالت خارج کشور
 - حزب کمونيست کارگري ايران

 آلمان 
  -عليه تبعيض

 سازمان دفاع از حقوق زنان
 ۲۰۰۹ مارس ۱

 راهپيمايي باشکوه در مرکز شهر فرانکفورت 
 در استقبال از هشت مارس روز جهاني زن

سـازمـان     -بدعوت علـيـه تـبـعـيـض            
دفــاع از حــقــوق زن و واحــد حــزب                 

ــارگــري در               ــســت ك ــي ــون غــرب كــم
 ٢٨ عصـر روز شـنـبـه           کانادا

فوريه مـراسـم شـاد و پـرشـوري             
جهت بزرگداشت روز جهاني زن      

 .در ونكور كانادا برگزار شد
مراسم با خوش آمدگويـي بـه        
شركت كنندگان و اعـالم بـرنـامـه         

مـجـري     -توسط مهين نـريـمـانـي      
مراسم آغـازو بـا نـمـايـش فـيـلـم                

 زنـان در      ٥٧تظـاهـرات اسـفـنـد          
پـس از آن      .     تهران ادامـه يـافـت       

مهين نريماني پيام حميد تقوايـي     
ليدر حزب كمونيست كـارگـري را      

 . به سمع حضار رساند
در بخش بعدي برنامه فهيـمـه     

 سال مبارزه ٣۰صادقي در مورد   

بي وقفـه زنـان عـلـيـه حـكـومـت                
ــران               ــالمــي در اي ــوري اس ــه جــم
سخنراني كرده و فرازهايي از ايـن      
جنگ همچنان جاري را با شركت      
كنندگـان ايـن مـراسـم در مـيـان               

سخنران بعـدي بـرنـامـه        .    گذاشت
امل فواد محمد از سازمان آزادي  

وي در مــورد     .   زن در عــراق بـود       
موقعـيـت جـنـبـش آزادي زن در              

عراق و مصافهايي كـه در آنـجـا            
درگيرش هستند و از جمله مبارزه 
با تحميل قوانين ضد زن شـريـعـه          

در پايان اين بـخـش   .   صحبت كرد 
ميكـروفـن آزاد نـيـز در اخـتـيـار                

 .عالقمندان قرار گرفت
 ١٥۰اين مراسم كه قريب بـه     

تــن در آن شــركــت داشــتــنــد تــا              
ساعتي پس از نيمه شب با رقـص   

و پايكوبي ادامه يافت و در ميان      
شـادي و رضـايـت عـمـومـي بـپـايـان                  

 .رسيد
 

  -عليه تبعيض
 -سازمان دفاع از حقوق زنان

  غرب کانادا
 تشکيالت خارج کشور 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 غرب کانادا  -

 !مراسم جشن روزجهاني زن درغرب كانادا برگزار شد
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.  مارس روز جهاني زن در راه اسـت            ۸
اين روز، روز اعـتـراض بـيـن الـمـلـلـي                   
نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعيـض        

ستم بر زنـان در ايـران         .   عليه زنان است 
بيداد مي کـنـد و جـمـهـوري اسـالمـي                

يک آپارتايد جنسـي تـمـام عـيـار          برپادارنده  
بيائيد به همراه همه زنـان و    .   عليه زنان است  

 ۲۰۰۹ مـارس    ۸مردان آزاديخواه ايران روز     
را به روز اعتراض گسترده عليه رژيم ضد زن    

بيائيد تا  بـا    .   جمهوري اسالمي تبديل کنيم 
طرح خواست طرد رژيـم آپـارتـايـد جـنـسـي                
جمهوري از مجامع بين المللـي، بـا شـکـوه            
ترين همبستگي بين المـلـلـي بـا مـبـارزات             
برابري طلـبـانـه زنـان ايـران را بـه نـمـايـش                      

 .بگذاريم
به اين منظور تشکيالت خارج کشور حـزب        

 -کمونيست کارگري ايران و عليه تـبـعـيـض        
 ۸سازمان دفاع از حقوق زنان، به مناسـبـت         

مارس روز جهاني زن بـرنـامـه هـايـي را در                 
کشورهاي مختلف تدارک ديده است کـه مـا           
همه شما را به شرکت وسيع در آنها فـرا مـي       

ليسـت ايـن بـرنـامـه هـا و بـرخـي                   .   خوانيم
همايش هاي ديگر در کشورهـاي مـخـتـلـف         

هـاي بـعـدي      بدين قرار است و در اطالعيه       
 .آنرا تکميل تر خواهيم کرد

 سوئد 
 استکهلم  

مـيـتـيـنـگ اعـتـراضـي           :    مـارس ۸روز  
  مارس۸شرکت در راهپيمايي  و

 :مکان 
 södermalmstorg  

 بـعـد     ۴ الـي      ۲ميتيـنـگ از سـاعـت            T-Slussen   واقع در
با نمايشگاه عـکـس و اسـاليـد              ازظهر

. از مـــبـــارزات زنـــان در ايـــران              شـــو
 بـعـد از       ۴ مارس ساعت ۸راهپيمايي  

 .ظهر
 -بعد ازظـهـر     ۷   ساعت   مارس۷روز  

  مارس۸مراسم و جشن 
سخنراني، نـمـايـش      :   اين مراسم شامل   Årsta Folkets Hus  :مکان 

ــوق زنــان ،                      اســاليــد در مــورد حــق
ــر و                      ــت ــائ ــي ، رقــص و ت ــوان ــرخ ــع ش

 .خواهد بود  موزيک
 هنچنين برپايي ميز اطالع رسانـي در         

.  مـارس   ۸مرکز شهر يک هفته قبل از      
اين برنامـه بـا دايـر کـردن نـمـايشـکـاه                   
عکس و انجام سـخـنـرانـي بـراي مـردم              

 .رهگذر توام خواهد بود
۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹: +تلفن تماس  

 
 گوتنبرگ  

مـيـتـيـنـگ اعـتـراضـي           :    مـارس ۸روز  
  مارس۸شرکت در راهپيمايي بزرگ  و

اعتراضي  عليه رژيم زن سـتـيـز           ميتينگ  
جمهوري اسالمي در مـحـل بـرونـز پـارکـن،             
نمايشگاه عکس از وضعيت زنان در ايـران و     
برگزاري نمايش خياباني در بـاره وضـعـيـت             

  بعـد از    ۶ تا ۳۰/۴زنان در ايران از ساعت  
 ظهر

 مـارس از      ۸شرکت در راهپيـمـائـي بـزرگ           
  بعد از ظهر۶ساعت 

۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹: +تلفن تماس  
 -بـعـد ازظـهـر       ۷   سـاعـت      مـارس   ۶روز  

  مارس۸مراسم و جشن 
 Coopطبقه باالي فروشگاه   Wieselgrensplatsen  :مکان

اين مراسـم شـامـل سـخـنـرانـي مـيـنـا                  
احدي، موزيک زنده، اساليد شو و رقص 

 .و پايکوبي خواهد بود
۴۶۷۰۷۳۸۷۵۴۸: +تلفن تماس  

 مالمو  
 بعد از ظـهـر     ۳ مارس از ساعت ۸روز  

شرکت در مراسم بزرگ روز جـهـانـي            -
زن بهمراه گروههـاي مـخـتـلـف مـدافـع              

در ايـن مـراسـم از جـملـه                -حقوق زنان 
فريده آرمان درباره وضعيت زنـان ايـران        

تـرانـه خـوانـي       .   سخنراني خواهد داشـت  
سينا شهبازي، نمايـش اسـاليـد دربـاره            
وضعيت زنان در ايـران و سـايـر کشـور              
هاي اسالم زده و برگـزاري مـيـز اطـالع           
رساني درباره وضـعـيـت زنـان ايـران از               
جمله برنامه هاي ايـن مـراسـم خـواهـد             

 .بود
 Kirsebergs fritid och  :مکان

 kulturhus 
 بعد از ظهر ۶ مارس از ساعت ۱۴روز  

در ادامه گراميداشـت روز جـهـانـي زن            
مراسمي شامل سخنراني فريده آرمـان،      
موزيک زنده و جشن و پايکوبي بـرگـزار      

 .خواهد شد
J:   مــــــکــــــان an ne t  K affe ,  

Nobelvägen 24 ۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸: +تلفن تماس  
 هلسينگبوري    

مارس مراسم بزرگداشت روز جهانـي    ۸روز  
ــف                   ــل ــخــت ــاي م ــه ــروه ــه از ســوي گ زن ک

اين مـراسـم شـامـل         .   سازماندهي شده است  
و از جـملـه سـخـنـرانـي غـريـبـه                 ( سحنراني  
، ميز اطالع رساني در بـاره وضـع     ) حسيني  

زنان ايران و همچنين موزيک و رقص خواهد       
  .۲۱ تا ۱۵از ساعت . بود

  واقع در  Multiteket  :مکان
Drottninghögs Centrum ۴۶۷۳۷۲۷۰۶۹۳: تلفن تماس+  

 بوروس  
برگزاري ميز اطالع رساني و نمايشگـاه        

 مارس که با شرکت ۸عکس در مراسم  
گروههاي مختلف دفاع از حقـوق زنـان        

 .برگزار مي شود
 آلمان     
 کلن   

 - مــارس بــرگــزاري تــظــاهــرات        ۷روز   

 ۱۴ساعت 
+۴۹۱۶۳۶۸۰۹۹۷۲: تلفن تماس Dom-Wallrofplatz  :مکان  

 من    بر
  مارس نمايشگاه عکس و سحنراني ۷روز 

نمايشگاه عکس در باره وضعيت زنان ايـران       
  در کلوپ انترناسيونال ۱۸ تا ۱۴از ساعت 

جلسه سخنراني با شرکت مهرنوش موسـوي   
  ۱۸از ساعت  –

 مـارس نـمـايشـگـاه عـکـس در بـاره                  ۸روز   Weber Str.18  :مکان
از سـاعـت     -موقعيت و مبارزه زنان در ايران   

  بعد از ظهر۱۸ صبح تا ۱۰
+۴۹۱۷۲۴۰۳۷۰۳۵: تلفن تماس  

 برلين 
 ۸ مارس مشارکـت در مـراسـم          ۸روز  

مـارس بـهــمـراه بــرقـراري مــيـز اطــالع              
رساني در باره شرايط زندگي و مـبـارزه        

  ۱۵ تا ۱۲زنان ايران، از ساعت 
 : تلفن تماس

۴۹۱۷۶۲۴۸۶۶۳۱۷+  
 انگلستان  

 لندن
ميتيـنـگ، تـظـاهـرات و            مارس۷روز  

جلسه عمومي علـيـه قـوانـيـن شـريـعـه               
 اسالمي در بريتانيا

 بعـد از     ۴/۳۰ تا ۳/۳۰ميتينگ از  
 . ظهر در ميدان ترافالگار لندن

  بعد ۵/۳۰ تا ۴/۳۰راهپيمائي از ساعت  
 از ظهر از ميدان ترافالگار تا كانوي هال

 بعد از ظهر ۸ تا ۶جلسه عمومي از ساعت    
قانون شريعه، آپارتايـد جـنـسـي و         " با عنوان  

در اين مـراسـم مسـابـقـه آثـار             -"حقوق زنان 
هنري برگزار ميشود و به انتخاب شونـدگـان         

هدف از برگـزاري ايـن      .جايزه داده خواهد شد  
مسابقه افشاي ماهيت تبعيض آميز قوانين   
شريعه و ساير مذاهب و تبليغ حـقـوق بـرابـر          

مهلـت ارسـال      .شهروندان استبراي همه  
  ميباشدـ٢٠٠٩ فوريه ٢٧آثار هنري 

 Red Lion Square WC1R 25  :مکان
4RL                 مريم نمازي سـازمـانـده و سـخـنـگـوي

کمپين عليه قوانين شريعه اسالمـي در       
بريتانيا و همچنين سـخـنـگـوي عـلـيـه              

سازمان دفاع از حقـوق زنـان         -تبعيض
 .است

+۴۴۷۷۱۹۱۶۶۷۳۱: تلفن تماس  
 ژاپن   
 توکيو  

 مــارس حضــور در             ۷روز شــتــبــه          
 راهپيمايي روز حهاني زن

 بعد از ظهر۱۲ساعت 
در اين تظاهرات  جمـال صـابـري کـادر             
حزب کمونيست گارگري  به سـخـنـرانـي      

 خواهد پرداختـ  
 "ايکه بونورو: "مکان

 شرق کانادا   
 تورنتو   

 مـارس    ۸ مارس شرکت در تظاهرات   ۷روز  

بهمراه ميز اطالع رساني در بـاره وضـعـيـت           
 زنان ايران

  بلور تا دانشگاه يورک۲۵۲از : مکان
 مارس جلسه سحنراني و بحث، پانل ۱۴روز 

اسالم سياسي، حقوق زنان و قوانـيـن   " در باره   
  ۱۸:۳۰از ساعت " شريعه
 Cecil Street 25  :مکان

United Steelworkers’ Hall 
(One block south-east of 
College & Spadina 

آزادي   از ديگر سازماندهندگان اين مـراسـم،        
و کميته دفاع از حـقـوق       )   WLI( زن عراق  

 .مدني در ايران است
۷۱۳۸-۴۷۱-۴۱۶: تلفن تماس  

 فرانسه  
 ليون 

 مـارس گـردهـمـايـي در مـيـدان              ۷روز  
 بـهـمـراه      bellecour)( مركزي شـهـر       

نمايشگاه عکس و ميز اطـالع رسـانـي          
 در باره وضعيت زنان ايران

 آمريکا  
 داالس   

 ۱۷ تـا      ۱۲ مارس از سـاعـت          ۸روز  
 گردهمايي در پارک 

 :مکان 
Russell creek park  
_ 
 plano  ۱۲۱۴۶۷۵۲۱۲۰:تلفن تماس+  

 سوئيس 
 زوريخ  

 مارس برگزاري مـراسـم و جشـن        ۸روز  
روز جهاني زن با سحنراني مينا احـدي       

  ۱۷ تا ۱۲از ساعت  –
واحـد ســوئــيــس فـدراســيــون ســراســري            Seefeldstrasse 93  : مکان

ــي يـــکـــي از                ــرانـ ــان ايـ ــدگـ ــنـ ــاهـ ــنـ پـ
 سازماندهندگان اين مراسم استـ

 نروژ 
 اسلو  

 مارس مشارکت در راهپيـمـايـي    ۸روز  
برگزاري مـيـز اطـالع         –روز جهاني زن  

رساني در مورد زن سـتـيـزي جـمـهـوري           
اسالمي و شرايط زندگي و مبارزه زنان     

 ايران
  ۱۴ از ساعت  Youngstorget  :مکان

 فنالند 
 تامپره 

برپايي چادر ميزاطالع رساني و عکس       
از سه دهه آپارتايد جـنـسـي حـکـومـت            

  در مرکز شهر تامپره اسالمي
 از ساعت ۲۰۰۹  مارس۷شنبه : زمان
  ۱۶ الي ۱۱

 -عليه تبعيض Jugendtori   :مکان
  سازمان دفاع از حقوق زنان

 تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۹مارس 

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

  آمريکای شمالی و ژاپن   شھر اروپا۶ مراسم و تظاھرات در 
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  دالر١٥٢٠٢جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه  
 کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد 

ليست هيجدهم اسپانسورهاي 
ــه اطــالع             ــد را ب کــانــال جــدي

از هـمـه دوسـتـان         .   ميرسانيـم 
عزيزي که طي هفته گـذشـتـه          
کمک مالي پرداخت کرده و يـا       
اسپانسور شده انـد و لـيـسـت           

اسامي و مبالغ کمک آنهـا در        
پائين آمده است، صـمـيـمـانـه         

 . تشکر ميکنيم
 ٥٠هزينه ماهانه کانال جديد     

هـمـه   .   هزار دالر در ماه اسـت     
انسانهاي شريف و بينـنـدگـان        

کانال جديد را فراميخوانيم تا     
فعاالنه بـيـاري کـانـال جـديـد            

 برخيزند

 ۲۰۰۹ مارس  ٥:  ليست هيجدهم
کمک هاي مالي و اسپانسورهاي اين هفته تلويزيون کانال        

 جديد
  

 : کمک هاي مالي اينه هفته به تلويزيون کانال جديد
  دالر۲۰۰  عبدالقاسم كاردار

  دالر١۰۰   طوفان
  کرون١۰۰۰  صابر رحيمي
  کرون ٢٠٠  کاوس قبادي 

  يورو ١٠٠   ساواالن
  تومان ٦۰۰۰۰۰            حوزه انترناسيونال

 
   دالر  ١٢٠٠عادل         جمع کمک هاي اين هفته م

 
  دالر ١٥٢٠٢ ماهانه: جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ

مجموع کمکهاي مالي به دوازده ماه سرشکن شده و به اسـپـانسـورهـا       ( 
 ) اضافه شده است

 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي.
 :  از ايران 

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر  
com.yahoo@daneshfar_Shahla تلفن تماس در اروپا: 

۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  
٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي  

 : کانادا و آمريکا
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :فاتح بهرامي

٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر  
 : شماره حساب سوئد 

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK  ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣فواد روشن با شماره تلفن   براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با  

 .تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود
  

 : شماره حساب آلمان
GermanyRosa Mai 
Konto. Nr.:   583657502  
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 :شماره حساب کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 
L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 : شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر 
England 
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green 
Bank:   NatWest 
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

جنبش ضد مـذهـبـي،      جدال ميان   
چپ و سکوالريستي با مذهب و 

بـه آن در      دستگاههاي وابسته    
جامعه انگلـيـس روزمـره بـه          

. اشکال مختلف ادامـه دارد      
يکي از شخصيتهاي شناخته    
شده اين جنبش، مريم نمـازي   

رهـبــران حــزب کــمـونــيـســت        از   
مريم نمازي را . کارگري ايران است

در انـگـلــيـس در مـبـارزه عـلـيــه                
قوانين شريعت اسالم، دادگـاهـاي       
سرپا شده اسالمي، عليه راسيسـم   

در .   و زن ستيزي همه ميشناسـنـد    
اخير نام مريـم نـمـازي در          هفته هاي   

رابطه با مقابله عليه تـالش مـذهـبـي          
تلـويـزيـون بـي بـي          روزمره راديو و   

سي که بحق توسط مردم ايـران،      
لقب آيت اهللا بي بي سي گـرفـتـه        
است همچنين سر زبـانـهـا قـرار           

 . گرفت
راديو و تلويزيون بي بـي سـي          
هــر روزه بــرنــامــه اي را پــخــش              
ميکنند که به اسم بهـتـريـن فـکـر         

برنامه بهترين . معروف شده استروز 
بي بي سي پوششي بـراي       فکر روز   

بـي بـي     .   تبليغات مذهبـي اسـت     
سي سالهاست که در اين برنامه از 
پـخــش افــکــار و ســخــنــان افــراد           

افکار ضد مذهبي مريم نمازي 
 و سکوالريستها در تقابل
 ! با آيت اهللا بي بي سي

ــا را               ــه ســکــوالر خــودداري و آن
در مقابله با اين .   سانسور ميکند 

روش آيت اهللا بي بـي سـي افـراد             
ــراض و                ــه اعــت ــادي دســت ب زي

ــن      .   شــکــايــت زده انــد       در پــي اي
اعتراضات  جامعه اومانيستهاي 
اسکاتلند تصمـيـم گـرفـت تـا بـا              
سازمان دادن يک برنامه آلترناتيو    
و ضد مذهبي به نـام افـکـار روز             
غير مذهبي بـا بـي بـي سـي بـه                

اين برنامه که بـه     .   مقابله برخيزد 
شيوه پادکست در دسـتـرس قـرار          
گرفته با استقبال بسياري مـواجـه      

در اين برنامه اخيرا از   .  شده است 

ده نفر شخصـيـت شـنـاخـتـه شـده              
جامعه انگليس دعوت کردند تـا       
فکر روز خودشان را که جنبه ضد        
مذهبي و سکوالريستي داشت با      

يـکـي از     .   مردم درميان بگـذارنـد    
اين ده شخصيت شـنـاخـتـه شـده،            
مـريــم نــمـازي از رهــبـران حــزب             

. کمونيست کـارگـري ايـران اسـت         
مريم نمازي در بـيـان افـکـار روز            
خود، اسالم را مـورد نـقـد شـديـد             
خود قرار داده و به اعتراض عليـه      
قوانين اسالمي هم در ايران و هـم         
در سراسر جهان و از جمله کارکرد 

روزنـامـه   .   آن در انگليس پرداخت   

گاردين که متوجه استقـبـال زيـاد        
شده است، متن مردم از اين برنامه    

سخنان اين ده نفر را روي سايت خـود        
در ابراز نظرهايـي کـه     .   قرار داده است 

پيـرامـون سـخـنـان مـريـم نـمـازي در                  
سـايـت گـارديــن شـده اسـت، کـامــال                

است کـه نـقـد و اعـتـراض              واضح  
مــريــم نــمــازي مــورد اســتــقــبــال         

ايـن  .   وسيعي قـرار گـرفـتـه اسـت           
استقبال وسيع نشان مـيـدهـد کـه          
بي بي سي و بنـگـاهـهـاي خـرافـه           
پراکني مـذهـبـي حـتـي در خـود              
جامعه انگليس نيز با اعتراض و     

 !*هستندرسوا ! نفرت مواجهند
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مردم مريوان در اعتراض به شـرايـط         
سخت معيشـتـي اعـتـراض گسـتـرده            
خـود را بـراي دومـيـن روز مـتـوالـي                  

 ادامه دادند
همچنانكه در اطالعيه قبـلـي بـه        
اطالع رسانديم مردم شهرمريوان روز      

 در   ١٣٨٧ اســفــنــد       ١٢دوشــنــبــه    
اعتراض به تصميم مقامـات دولـتـي         
براي بستن مرزها، و در اعـتـراض بـه        
تعرض نيروهاي مسلح رژيم به مردم،   
دست به تجمع و اعتصـاب عـمـومـي        

در مرز ايران و عراق هزاران نفر  .   زدند
به علت بيكاري نا چارا از طريق حمل  
و نقل و خـريـد و فـروش كـاال امـرار                  

با بستن مـرز تـمـام      .   معاش ميكنند 

كسانيكه از اين طريق امـرار مـعـاش          
ميكردند اكنون بـا مشـكـالت جـدي          

 . معيشتي مواجه شده اند
ــراي              ــم ب ــيــروهــاي مســلــح رژي ن
ممانعت از كسانيكه در مرز ايـران و         
عراق كار مـيـكـنـنـد روز يـكـشـنـبـه                  

 اسفند به روي آنـهـا آتـش        ١١گذشته  
گشودند و بر اثر تير اندازي يك نفر به       
شدت زخمي و يك چشمش را از دست 

همچنين نيروهاي مسلح ده هـا تـن       .   داد
كاال را ضبط كردند و صاحبان آنرا مـورد     

در جريان ايـن تـعـرض         .   پيگرد قرار دادند  
ـلـه     ۵٠بيش از    راس باركش با شليك گـلـو

در .   نيروهـاي مسـلـح رژيـم تـلـف شـدنـد                
اين وحشيگـري مـردم مـريـوان          مقابل  

 . دست به اعتراضات گسترده اي زدند
 اسفـنـد   ١٢مردم از روز دو شنبه   

ضمن تجمع در مقابل فرمانداري اين       
شهر دست به اعتصاب عمومي زدند       
و تمام دكان و بازار شهـر را تـعـطـيـل             

 . كردند
روز سه شنبه هم اين اعتـراضـات         

تجمع .   ابعاد گسترده تري ادامه داشتدر  
در مقابل فرمانداري و اعتصاب عمومي       
. مــردم هــنــوز بــي پــاســخ مــانــده اســت             

مقامات رژيم بـه جـاي پـاسـخ بـه مـردم                  
نـيــروهــاي مســلــح كـمــكــي از ســنــنــدج             

خبر صدها درخواست كرده و طبق آخرين  
نفر نيروي مسـلـح و ضـد شـورش از               
پادگانها و پايگاه هايي سنندج عـازم     

 . مريوان شده اند
مردم در دومين روز اعـتـراض خـود           
اعالم كردند تا رسيدن به خواست هايشـان   

 . اين اعتراضات را ادامه خواهند داد
كميته كردستان حزب ضمن حـمـايـت      
قاطع از مـبـارزات حـق طـلـبـانـه مـردم                    

ــوان از        ــه مــردم آزاديــخــواه         مــري هــم
مـيـخــواهـد كـه از ايــن اعــتـراضــات               

 . حمايت كنند
 كميته كردستان

  حزب كمونيست كارگري ايران
 ١٣٨٧ اسفند ١٣

 اعتصاب عمومي در شهر مريوان 

طبق گزارشاتي که بـه حـزب رسـيـده              
 اســفـنـد کـارگــران        ١٣اسـت، امـروز       

کارخانه نسـاجـي خـامـنـه در تـبـريـز                
درمقابل استانداري اين شهر دست به     
تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد و خـواهــان                 

 ماه حـقـوق عـقـب       ١٩پرداخت فوري  
 ١٥٦ نفر از   ١٥٠. افتاده خود شدند 

نفر کارگر اين کارخانه در اين تـجـمـع        
شرکت داشتند و از ده صـبـح تـا سـه             
بعدازظهر به تجمع خود ادامـه دادنـد       
امــا کســي بــه آنــهــا پــاســخ نــداد و                
کارگران اعالم کردند بـه اعـتـراضـات        

بــر روي   .   خــود ادامــه خــواهــنــد داد        
پالکاردهائي کـه در دسـت کـارگـران            

 ماه حـقـوق     ١٩: "بود نوشته شده بود 
چه کسي جوابگوي فقر " ، " نگرفته ايم 

ــو                    و نــداري مــا در آســتــانــه ســال ن
 " ميباشد؟

تجمع ديـروز پـنـجـمـيـن تـجـمـع                 
اعتراضي کارگـران نسـاجـي خـامـنـه            

کارگران دار و ندار خود را بـراي      .  بود
گذران زندگي فروخته اند، بـرق خـانـه          
تعدادي از آنها قـطـع شـده و زنـدگـي               

الزم بـه    .   تعدادي از هم پاشيـده اسـت       
توضيح است که اين کارخانـه مـدتـي       

 . است تعطيل شده است

طبـق گـزارش ديـگـري کـارگـران             
کارخانه نساجي تبريز نيز بدليل عـدم     

 ماه حقوق و مزاياي خود ١١پرداخت 
درمقابل استانداري تـبـريـز دسـت بـه            

 . تجمع اعتراضي زدند
حقوق کارگران بايد فورا و تمامـا    
پرداخت شود و دولت موظف است يا 
براي کارگران بيکار شده کار مناسـب    
پيدا کند و يا تا زمـانـيـکـه کـارگـران            
بيکار شده کاري پيدا نکـرده انـد، بـه           
هـمـه آنـهـا بـيـمـه بـيــکـاري مـکـفــي                    

 . پرداخت کند
حزب کمونيست کارگري قاطعانه 
از مطالبات و اعـتـراضـات کـارگـران           
نساجي هاي تبريز حمايت ميکـنـد و       
کارگران و مردم تبريز را به حمايت از    
آنها و شـرکـت در اعـتـراضـات آنـهـا                 

 . فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٧ اسفند ١٤، ٢٠٠٩ مارس ٤

 کارگران دو کارخانه نساجي
  در تبريز دست به

كارگران عليه ايجاد شوراي اسالمـي      تجمع اعتراضي زدند
 كار مقاومت مي كنند

طـي روزهـاي گـذشـتــه، هـمـزمـان بــا                
تالش براي ايجاد شوراي اسالمـي در        
شـركــت نــيــشــكــر هــفــت تــپــه، رژيــم            
اسالمي حـمـالت گسـتـرده اي را بـه                
فعالين سنديكـاي كـارگـران نـيـشـكـر             

 را   آنـهـا  هفت تپه شروع و تعـدادي از           
 . بازداشت كرده است

 ١٢بنابه اخبار دريافتي، امـروز        
اسفند ماه، دو تن از اعضـاي هـيـئـت          
مديره اين سنديكا، به نامهاي محمد       
حيدري مهر و قربان علـيـپـور تـوسـط         
اداره اطالعات شوش بازداشت شـدنـد    
و مأمورين اين اداره بـا مـراجـعـه بـه                
منزل چهار نفر ديگر از فـعـالـيـن ايـن             
سنديكا، علي نجاتي، جليل احمـدي،     
نجات دهلي و فريدون نيكوفر آنـان را        
به اداره اطالعات شوش احضار كـرده      

الزم به يادآوري است كـه عـلـي        .  است

 اسـفـنـدمـاه       ١٠نجاتي قبـال در روز         
. بازداشت و پس از يـک روز آزاد شـد            

 اسفند نيز رضا رخشان، يكي ١٠روز  
ديگر از اعضـاي هـيـئـت مـديـره ايـن               
سنديكا بـازداشـت شـد و مـنـزل وي                

هـمـچـنـيـن      .   مورد تفتيش قرار گرفت   
رحيم بسحاق، يكي ديگر از اعضـاي        
هيئت مديره اين سنديكا روز چـهـارم        

 شـايـان     .اسفند ماه بازداشت شده بـود    
لـي  عـ  بـهـمـن        ٢٩ذكر است كـه روز         

نجاتي، فريـدون نـيـكـوفـر، مـحـمـدي              
حيدري مهر، قربان عليپـور و جـلـيـل          
احمدي و نيز ابوالفضل عـابـديـنـي بـه            
دادگاه دزفول احضار شده بودنـد و بـه        

تـبـلـيـغ عـلـيـه          "جرم برپايي سنديكا و  
 . محاكمه شدند" نظام

بنا به خبر منـتـشـر شـده تـوسـط              
علـيـرغـم    "   اتحاديه آزاد كارگران ايران" 

بازداشت فعاليـن كـارگـري، كـارگـران           
نيشكر هفت تپه متحدانه عليه ايجاد   

شوراي اسالمي كـار در ايـن شـرکـت              
مقاومت كرده و هيچيك از كـارگـران،    
خود را كانديد نمايـنـدگـي ايـن ارگـان           

 . نكرده است
ــســت كــارگــري               ــمــونــي حــزب ك
دستگيري فعالين سنديكاي كـارگـران     
نيشكر هفت تپه را محكوم ميكند و    
از همه كارگران اين شركت و خـانـواده        
هايشان ميخواهـد كـه دسـت بـه يـك               
مبارزه متحد و يكپارچه بـراي آزادي         
فعالين كارگري بزنند و تـوطـئـه رژيـم           
براي ايجاد شوراي اسالمي کار را در       

 . هم شکنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مارس ٢، ١٣٨٧ اسفند ١٢

 دستگيري فعالين کارگري
  در نيشكر هفت تپه را محكوم مي كنيم

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

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

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

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

 يک دنيای بهتر
برنامه 
 حزب 

 را بخوانید  
و در سطح 
وسیع توزیع 

 کنید 

در هفته گذشته اطالعیه هاي متعددي از حزب کمونیست 
کارگري در باره اعتصابات و اعتراضات در ایران منتشر شده 

براي خواندن این . است که اینجا فقط چند مورد درج شده اند
 انترناسیونال. اطالعیه ها به سایت روزنه یا حزب مراجعه کنید

www.rowzane.com 
www.wpiran.org 
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محمد مجتهد شبستري، آخوندي کـه   
 خود را خلع لباس نـمـود،   ٨٥در سال   

هفته پيش طـي يـک سـخـنـرانـي  در                  
پـيـغـمـبـر و        "   معصومـيـت  " اصفهان،  

امامان دين اسالم را زير سئوال برده و 
آنهـا در خـلـوت خـود           " گفته است که    

هـر  " . دچار گناهان بسـيـاري شـده انـد          
وقايع نگار ساده نويسي هم بـا ديـدن            
ايـن تصــاويـر در جـامــعـه ايــران ايــن                
سئوال را طرح خـواهـد نـمـود کـه چـه              
اتــفــاقــي در شــرف وقــوع اســت کــه              
اينچنين ايدئولوگهاي اسالمي را بـه         
شکوه از دين خود واداشته است؟ چـه      
شده است که نمايندگان سابق مجلس     
اسالمـي، سـازمـان دهـنـدگـان سـپـاه               

" انقالب فرهنگي"پاسداران، معماران 
و قاتلين دانشجويان ، ديـنـشـان را از         
آسمان به زمين کشـانـده انـد و بـه آن                

 ميکنند؟" انتقاد"
نفرت عميق و ميليوني مردم  از  

اسالم، به جنبشـي در جـامـعـه ايـران              
شکل داده است که به چيزي کمـتـر از        
ــا                 يــک تصــفــيــه حســاب ريشــه اي ب

نـقـد و     .   مذهب، رضايت نخواهد داد   
تقابل با اسالم در جامعه جـاري شـده         

حرکات و سکنات جنبش ضـد  .   است
. نـيـسـت   "   زير زميني" مذهبي  ديگر    

عليرغم وجود رژيـم اسـالمـي؛ دوري          
جستن از مذهب و برگزيدن مـدلـهـاي        
ضد مـذهـبـي بـه بـخـشـي از روابـط                   

. اجـتــمــاعــي مــردم راه يـافــتــه اســت            
الگوي اين موج برگشت ضد مذهبي     
حـتـي در کـاتـاگـوري رنسـانـس قــرن                
هيـجـدهـم  اروپـا هـم نـمـي گـنـجـد،                     

جـنـبـشـي     .   عميقتر و راديکالتر اسـت   
که پيروزي اش معادالت سياسي کـل   
جهان را به هم مي ريزد، جنبشـي کـه       
تـوقـعـات و پـالتــفـرم ســيـاسـي اش،                
مدرنيسم و مدنيت غرب را هم پشت       

بر متن اين جـدال  .   سر خواهد گذاشت  
بزرگ سياسي و اجتماعي، طيـفـي از         
اســالمــيــون مــغــضــوب درگــاه بــراي         
نجات دين و جمع کردن اسالم از زيـر          

رنسـانـس   " دست و پاي مردم، به فکر    
ــد    "   اســالمــي  ــتــاده ان ــالش     .   اف ايــن ت

مکتبي و فرقه اي جماعـتـي کـه غـم             
امرشـان سـيـاسـي       .   دين دارند، نيست 

در "   رنسانس اسـالمـي  "ولي آيا .  است
جـامــعــه ايـران مــيــسـر اســت؟ کــدام              
جــنــبــش ســيــاســي پــرچــم رنســانــس           
اسالمي را بدست گرفته و چه اهدافي       

 را دنبال مي کند؟    
هيچ لـوتـر اسـالمـي ظـهـور               -١

نــخــواهــد کــرد و هــيــچ رنســانــس و              
انشعابي در اسـالم بـوقـوع نـخـواهـد               

بـا  "   اسـالم مـدرن    " هواخـوان    .   پيوست
اسالم بـراي    "   ظرفيت هاي"نشان دادن  

امروزي شـدن، رويـاي پـروتسـتـانـيـزم             
امـا  .   اسالمي را در سر مي پرورانـنـد     

مسئله نه بر سر ظرفيت ها بـلـکـه بـر          
. سر جايگاه اسالم در جـامـعـه اسـت             

اسالم در جامعه ايران نهـاديـنـه نشـده         
است و هيچگاه به يـک تـفـوق فـکـري           

از همينرو عليرغم سـي  .   دست نيافت 
ســال ســرکــوبــگــري رژيــم اســالمــي،          
جامعه هرگز اسالم را جـذب و هضـم            

اسالم را با زور زندان و اعـدام      .  ننمود
و دشنـه در ايـن کشـور سـر پـا نـگـه                     

وصله ناچسـبـي اسـت کـه         .   داشته اند 
جامعه بـراي جـدا کـردن آن از خـود،                
سي سـال اسـت کـه مشـغـول جـنـگ                  

دين مادر هيچگاه در   .   ومبارزه است 
جامعه ساختاري نشد، بـطـريـق اولـي          

جديدي از ديـن طـرد شـده و            " روايت" 
مورد نفرت، در جامعه شکل نخواهد 

 .گرفت
بــا بــمــيــدان آمــدن جــنــبــش            -٢

سرنگوني و علـنـي شـدن عـزم راسـخ              
مردم بـراي بـزيـر کشـيـدن جـمـهـوري                

اسالمي، اولين جلوه هاي نفرت انبـار     
شده مردم از مـذهـب روئـيـت شـد و                 
بســرعــت بــه مــرکــز جــدال ســيــاســي           

" دگر انديشـان . "جامعه منتقل گرديد 
اسالمي براي نجات بـنـيـاد صـنـعـت            

اسـالم  " مذهب تالش نمودند با پرچـم     
ابتدا سهـم خـود را از سـفـره             "   حقيقي

امـا  .   جدا نـمـايـنـد      "   اسالم حکومتي" 
رشد چپگرايي و طرح توقعات باال در 
جــامــعــه و وجــود جــنــبــش و حــزب             
کمونيست کارگري، موجبـات عـقـب       

" دگــر انــديشــان    " نشــيــنــي بــيــشــتــر         
آنها در برابر . حکومتي را فراهم نمود

خشم قربانيان ماشيـن جـنـايـت رژيـم            
اسالمي ديگر نمي توانستند در ايـن         
سنگر بـاقـي بـمـانـنـد و لـذا خـطـوط                   
دفاعي خود را تا آستانه دروازه اسـالم   

انتقادات ايدئولوژيـک  .   عقب کشيدند 
امــروز شــبــســتــري، ســروش و اکــبــر           
گنجي بيانگر هميـن عـقـب نشـيـنـي             

ايــن طــيــف ابــعــاد       .   ســيــاســي اســت   
سياسي موجي که بر عليه جـمـهـوري          
اســالمــي بــلــنــد شــده اســت را مــي              

از هميـن االن تـبـعـاتـش را            .   شناسند
مي " نقشه"مي بينند و براي مهارش  

بخشي از آنها از نـجـات ديـن        .   کشند
زير حاکميت رژيم اسالمـي نـا امـيـد            
شـده اسـت و بـه پـروزه هـاي پـس از                     

 . سرنگوني فکر ميکند
اسـالم حـقـوق      " بستـه بـنـدي          -٣
آن نقـطـه اشـتـراکـي اسـت کـه              "   بشري

شبـسـتـري و شـيـريـن عـبـادي را بـه                    
صداي امـريـکـا و راسـت پـرو غـرب                

رخ نـمـايـي ضــد        .   مـتـصـل مـيـکـنــد        
مــذهــبــي مــردم بــخــصــوص زنــان و           
جوانان همه آنها را به وحشت انداختـه      

اما بورژوازي غرب و همکاران  .   است
ايــرانــي اش خــواهــان ادامــه حــيــات            
مــذهــب درجــامــعــه و اســتــفــاده از              
ظـرفــيــتــهــاي ضــد کــمــونــيــســتــي آن          

از همينرو نفرت عميق مردم .   هستند
از اســالم و رژيـم اسـالمــي و وجــود                
جنبش ضـد مـذهـبـي کـه پـاسـخ بـه                   
تـوقـعـات سـيـاسـي خـود را در چـپ                   
جامعه جستـجـو مـيـکـنـد، مـوجـب               
نگراني عميق اپوزيسيون راست شـده       

چه تقال هـاي شـبـسـتـري بـراي           .   است
قابل تحمل کردن مذهب و چه تـالش      
داريـوش هــمــايــون و ســازگــارا بــراي            

کردن مـذهـب، بـه تـحـقـق             "   عقاليي" 
سياستي ياري مـيـرسـانـد کـه تـوقـف             
جنبـش ضـد مـذهـبـي در ايسـتـگـاه                 

را هدف خود قرار داده   "   اسالم عرفي" 
 .  است
" ميانه رو و حقوق بشـري  " اسالم   

که در خاورميانه بـه يـک پـاي ثـابـت                
شکل گرفتن دولت هاي مـوزايـيـکـي         
تبديل شده است، اما در تحوالت آتي 
ايران قـادر بـه ايـفـاي چـنـيـن نـقـشـي                    

ــود       ــد ب ــخــواه ــورژوازي در        .   ن ــر ب اگ
افغانستان و عراق براي بقاي سيـاسـي     
خود، حـکـومـت را بـه دسـت طـيـف                 
تحصيلکرده نماز خوان اسالمي خـود     

اسـالمـي   "   اعـتـدال  " سپرده است تا با      
بحران بي مدلي جهاني را پشـت سـر           
بگذارد، اگـر حـکـومـتـهـاي طـرفـدار               
غرب در مصر و کـويـت و پـاکسـتـان           

، بخشـي از قـدرت       "ثبات"براي حفظ  
را در سيني اسـالم گـرايـان مـتـوسـط              
المزاج گذاشته است، راست پرو غرب     
در ايران، بر عکس تمامي اين روندها 
در منطقه مجبور اسـت حـتـي بـراي              
حفظ مـوجـوديـت سـيـاسـي خـود بـه                
عنوان يک نيروي اپوزيسيـون فـاصـلـه        
هـاي خـود بـا اسـالمـيـت جـمـهــوري                 

. اسـالمـي را دائــمـا گـوشــزد نــمـايــد              
کمونيسم جامعـه و تـوقـعـات بـاالي             

ايـن فشـار     .   مردم مجبورشان ميکند  
هــمــان جــنــبــشــي اســت کــه حــزب                
دمکرات کردستان ايران را وامـيـدارد       

تــا مــدت کــوتــاهــي پــس از اعــالم               
، بـراي    " اتـحـاديـه عـلـمـا        " موجوديت   

ممانعت از رسـوايـي بـيـشـتـر وجـود                
چنين تشکلي را در درون حـزب خـود       

 . انکار نمايد
راسـت پـرو غـرب حـتـي اگـر در                 
مناسبـات اجـتـمـاعـي کـل مـوازيـن                
بورژوازي غرب را مدل خود قرار دهد   
و از آن تبعيت نمايد، عنصر مـذهـب           
زدايي نمي تواند در ارکان حکـومـتـي     

بـالـخـص کـه       .   اش جايي داشته باشـد    
سيکل عدم مداخله مذهب در دولـت     
وآموزش و پرورش در غرب جاي خود 

و "   نسـبـيـت فـرهـنـگـي         " را بـه عصـر        
ــه مــذاهــب         "  ــتــرام ب . داده اســت   "   اح

سياست عرفي کردن مذهب از جانـب        
راسـت پــرو غــرب، اسـم رمـز حـفــظ                

 .صنعت مذهب در جامعه است
بـرنـامــه حـزب کـمـونــيـســت             -٤

کارگري در قبال مذهب بـيـانـگـر يـک          
سياست ماکزيماليستي جهت عـقـب        
راندن مذهب از کليه شئونات سياسي 

عـروج هـر     .   و اجتماعي جامعه اسـت    
چه بيشتر جـنـبـش ضـد مـذهـبـي بـا                 
پـالتــفــرم سـيــاســي چـپ راه را بــراي                
دخالتگري سياسي ما در اين جنبـش        

مردم به نقطه تصفيه .   هموار ميسازد 
. حساب نهايي با مذهب رسـيـده انـد          

تـوقـعـات بـاالي ايــن جـنــبـش نشــان               
ميدهد که جنگ سياسي تاکنوني ما 
با رژيم اسالمي و راسـت جـامـعـه در          
عرصه مذهب به نفع چپ تـمـام شـده             

جدالهاي سـيـاسـي مـا بـر سـر               .   است
اسالمي نبودن جامعه، اصرار مـا بـر        
عدم دخالت مذهب در زنـدگـي مـرم،         
تاکيدات مـا بـر کـوتـاه شـدن دسـت                  

...... . . . . مذهب از زندگي کودکان و 
در راديکاليسم و چپـگـرايـي جـنـبـش           
ضد مذهبي جامعه  انعکاس يـافـتـه           

اين جنبش يکي از سـکـوهـاي        .   است
پرش حزب کمونيست کارگري جـهـت       
ــاســي در ايــران                  ــدرت ســي کســب ق

 .*است

 "حقوق بشري"اسالم 
 از شبستری تا صدای امريکا 

 محمد رضا پويا 

 

 :پانل با شرکت
 

سخنگوي عليه تبعيـض  : مريم نمازي 
ســازمــان دفــاع از حــقــوق زن؛                    –

ــم              ســخــنــگــوي شــوراي اکــس مســل
بريتانيا؛ سخنگوي کمپين يک قـانـون        

کـمـپـيـن عـلـيـه بـه اجـرا                ( براي همـه     
ــي          ــيـــن اســـالمـ در )   درآمـــدن قـــوانـ

 .بريتانيا
بـنـيـانـگـذار کـنـگـره           :   طارق فتـح  

مسلمانان کانادا؛ نويسنده کـتـاب در        
تـوهـم تـراژيـک ايـجـاد             –پـي سـراب       

 دولت اسالمي
رئـيـس سـازمـان       :   عصام شـکـري   

دفاع از سکوالريزم و حقوق مدني در    
 عراق

مـديـر اجـرائـي       :   جاستين تـراتـيـه     
 Center for( مــرکــز تــحــقــيــق          

Inquiry –       سازمان جهاني مـدافـع
و ناشر خردگرائي، علم و تحقيـق آزاد      

) هاي تـالش بشـري       در تمامي عرصه 
 در استان انتاريو، کانادا

سـازمـان آزادي زن       :   خيال ابراهيم 
 عراق –

 
 مارس، ساعت   ۱۴شنبه :  زمان

  عصر ۶:۳۰
 

 ,Cecil Street 25: مکان
Toronto 

 يک دنيای بهتر   اسالم سياسي، قوانين  اسالمي، و حقوق زن
 برنامه
  حزب 

  را بخوانید 
و در سطح 

 وسیع 
 توزیع کنید 
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 روز زن
 عليه حکومت ضد زن                                                                 

 برنامه اي از کيوان جاويد      
ما دوستتون داريم و   .   سالم آقا کيوان  

شما هر چي بگيـد مـا از دل و جـون                 
مايه ميذاريم ولي واقعا خسته شـديـم      

مـرگ بـر     »و از همينجا دارم مـيـگـم       
مـن   .«آخوند ـ مرگ بر هرچي آخونـده   

بعنوان يک زن در حکـومـت اسـالمـي        
ــم         ــيــســت اصــال مــا زن       !   اصــال آدم ن

من يه بار با خواهران زيـنـب     !   نيستيم
مـا وقـتـي      !   بحث و دعـوام هـم شـده           

ميريم بيرون تـوي خـيـابـون، از تـرس             
اينکه بگـن روسـري تـو بـکـش جـلـو                 
نميدونم مانتـوت کـوتـاهـه و آرايـش              

! اصال نميتونيم بـريـم خـيـابـون        !   داري
امـا  !   اصال دوست نداريم بريم خيابـون  

ميدونم که اگه يه ذره اين نيروهـا بـرن       
کنار اونوقت آدم در تـهـران احسـاس             

مـن از مـردان       !   ميکـنـه کـه پـاريسـه         
جامعه و از اون آقايوني کـه از کـنـار               
من رد ميشن و ميبيـنـن کـه چـطـور             
مزاحمم ميشن ميخوام از مـن و مـا         

مـا بـايـد بـاهـم          !   زنان حمايـت کـنـنـد       
ما ميتونيم روي در و       . متحد باشيم 

ديوار در حمايت از زن و آزادي زن و             
مرد شعار بنويسيم و اگر همه متـحـد    

. باشنـد خـيـلـي کـارهـا مـيـشـه کـرد                  
 .قربونتون برم و باميد آزادي ايران

 زني از ايران 
 

من ديـروز بـا خـانـم شـهـال             .  الو سالم 
صحبت کردم ميخواستـم يـک کـمـک           

من تـو    . کوچکي به کانال جديد بکنم 
اروپا زندگي ميکنم و اجازه فعـالـيـت        
سياسي نـدارم لـذا نـمـيـدونـم چـطـور                  
بفرستم؟ تلفنم رو به خانم شهال دادم و 
با من يکبار هم تماس گـرفـتـنـد امـا              
اگر يک فردي رو در آلمان بمن معرفي     

با دوستانم هم . کنيد ميدهم به ايشون
يواش يواش دارم صحبت ميکنم کـه       

الـبـتـه    .   کمک مالي بيشتـري بـکـنـيـم         
يکدفعه نميتونم جـلـو بـرم چـون ايـن               
ــي از                  ــان خــاطــره هــاي خــوب دوســت
کمونيست ايران ندارند و خود مـنـهـم         
اينجور بودم و بـهـرحـال بـايـد يـواش                
يواش جلو برم و ميـخـوام دعـوتشـون         

پيام .  کنم بيان اين کانال رو گوش بدن 
من به زنان ايران اينه که نترسين و بـه       
مبارزه خودتون ادامه بديـن، بـخـاطـر        
اينکه هرچه بترسين سـرکـوبشـون  را            

خود من حداقـل ده    ! شديدتر ميکنند 
بار با اينها مسئله پيدا کردم و يکروز  
تا عصر من و خـواهـرم رو در زنـدان               

منتها کاري کرديم که به ! نگهداشتند
! التماس افتادن و ما اومـديـم بـيـرون           

من بيست ساله کـه آلـمـان هسـتـم و                 
فـقــط يــکــبـار قــاچــاقــي رفــتــم بــراي             

ولـي بـيـسـت سـال          !   عروسي خـواهـرم    
پيش در شمال يه برنـامـه اي شـد کـه              
پاسدارها سر حجاب اومدند و مزاحم     
شدند ولي بـاور کـنـيـد خـواهـرم ايـن                 

وقـتـي   !   پاسدار رو تيکه پاره اش کـرد       
من و خواهرم رو انداختند تـو اتـاقـي          
بازداشت کردنـد، خـواهـرم کـوچـک و             
زرنگ بود و مدام مـيـکـوبـيـد بـر در               
اتاق که من تشنه ام و يا يه کاله بـمـن       

خـواهـرم ايـن      !   بدين بجاي اين حجـاب  
کاله رو خورد و انگشت کرد تو گلوش 
و باال آورد و کلي خون و پارچه بيـرون      

و وقتي ايـنـهـا اومـدن ديـدنـد،           !  اومد
بعد با گـريـه   !   بخدا همه شون ترسيدند  

و زاري و اينها برديم دکتر و جريان رو     
به دکتر گفتيم و پرونده کـرد کـه ايـن              
خانم يعني خواهرم مسئله معده داره، 
و بعدش ما رو بردند دادگاه و شـالق            
بريدند و پول هم از ما گرفتنـد و اگـر             

مـن  !   تعريف کنم جرايانـش طـوالنـيـه        
ميدونم که رژيم خـيـلـي پسـت و بـي                
شرمه ولي زنان هـم نـبـايـد بـتـرسـنـد                 

و !   وگرنه مشکالتشون بيشتر مـيـشـه    
البته اگر همه شون يکي بشنـد و اگـر        
ده تا زن جلوي اينـهـا وايسـتـنـد خـب               
درسته ممکن است کتک بـزنـنـد ولـي         
بهتر از اينه که هر روز کتک بخورند و    
هر روز زير دست و پنجه ايـنـهـا لـه و             
لورده بشند و هر روز  خودشون و بچه    
هـاشـون گـرفـتـار تـنـفـروشـي بشـن و                   

خواهش ميکنم نترسين !   معتاد بشن 
و من و دوستام هم اينجا هر کاري که   

 .  بتونيم انجام ميديم
 زني از آلمان

 
از ايــران تــمــاس       .   ســالم آقــا کــيــوان      

ميگيرم و برنامه تونو اتفاقي ديدم که 
دررابــطــه بــا زن و روز زن و حــقــوق                 

. پايمال شده زن صـحـبـت مـيـکـنـيـد              
اميدوارم صدام به تمام بيننـدگـانـتـون      
برسه؟ ببينيد ما از صبح که از خواب 
پا ميشيم تا بخواهيم بريم سر کـار و          
تا شب که بخواهيم برگرديم هميشه و     
هر روز شـاهـد هـمـيـن درگـيـريـهـا و                    

اين کـه  .   پايمال شدن حقوق زن هستيم  
مــا نــمــيــتــونــيــم اون چــيــزي رو کــه               
ميخواهيم بـپـوشـيـم و جـاهـايـي کـه                
ميخواهيم بـريـم مـثـل اسـتـاديـوم و                
غــيــره، و يــا مــوقــع ســوار شــدن بــه               
اتوبـوس و غـيـره هـمـه جـا مشـکـل                   

شايد شما ايـنـجـا نـيـسـتـيـد و             !   داريم
خوب حس نميکنيد وقتي يه خـواهـر        
: زيـنــب بــرمــيـگــرده  بشــمـا مـيــگــه             

بـخــاط   «! روسـري تـو بـکـش جــلـو           »
اينست هـمـه مـاهـا خـودمـون اجـازه               
! ميديم که با ما اينکار ها رو بکنـنـد   

اگر ما متحـد بـاشـيـم و اگـر مـردان                  
جامعه از ما حمايت کـنـنـد اونـوقـت             
من مجبور نميشم که زور و تحـمـيـل          
! اين خواهر بسـيـجـي رو قـبـول کـنـم                

وگرنه اون آقايي که در کـنـار خـواهـر             
زينب هست ميزنه توي سينه ام و بـا          

و !   کتک و لگد ميندازند توي ماشين      
هيچکدوم اون مـردانـي هـم کـه ايـن                

مـا از    ! صحنه رو ميبينند نميان جلو 
اصال .  همه آقايون انتظار حمايت دارم 

اگر من اين روسري رو ميخواستم چرا 
من ! ديگه روسري کوتاه سر ميکردم؟

ميخوام بگم اين حکـومـت اسـالمـي          
اگر ميفهميد کـه مـن چـي مـيـخـوام               
مسئله چيز ديگه اي بود ولي مـن بـا           
پوشيدن مانتو کوتاه ميگويم که مـن     

خب اگر من از ! با شما مخالف هستم
ته دل بخوام که هرچي اونـهـا مـيـگـن           
بپوشم خب اونموقع اينکار رو ميکنم 
ولي من با طرز لباسم براشون مـيـگـم      

و من نـيـازي بـه        ! که شما رو نميخوام 
ايـن مـنـم کـه         !   قوانين زورکـي نـدارم      

تعيين ميکنم که چي بـپـوشـم و اگـر             
دوست دارم حجاب رو رعـايـت کـنـم             
خب طبعا رعايت ميکنم ولي وقـتـي      
دوسـت نـدارم اونـوقـت هـرطـور شـده                

و هيچ کسـي  !   مخالفش عمل ميکنم  
هم نميتونه اين ميل و خواسته قلـبـي         

اينکه شما ميگيد !   منو از من بگيره  
 مارس روي در و ديوار شـعـار     ٨براي  

نويسي ميشه کرد يا نه؟ بنظرم کـاري    
شدنيه اما زمان ميـبـره و بـايـد روي               
اطرافيان من و امثال من بيشتـر کـار      

 )قطع شد. (کرد
 زني از ايران

 
منم خانم چراغيان از مـهـر     .   الو سالم 

ما با اين دويسـت هـزار       .   آباد جنوبي 
تومان حقوق و اين گراني و بدبختي و 

بخدا ! اجاره هاي سنگين چکار کنيم؟
و به نيازهاي !  هيچ چي نداريم بپوشيم 

اعـتـراضـي هـم کـه          !   زندگي نميرسيـم  
ميکنـيـم فـورا زنـدان و اعـدام مـون                 

شــمـا يـه کـاري بـرامــون            !   مـيـکــنـنــد   
 بکنيد؟

 زني از ايران
 

ايـن آزادي کـه شـمـا           .   سالم آقا کيوان  
ميگين اصال تـا زمـانـي کـه آخـونـد                
هست امکان نداره مگر اينکه کـاري        

اينها هـم از آزادي      ! کنيم که اينها برن 

زن حرف ميزنند ولي خيلـي کـارهـاي         
از بـرنـامـه      !   بدي هم با زنان ميکـنـنـد    
 خوبتون هم خيلي ممنوم

 
من چنـد تـا نـکـتـه دارم و              .   الو سالم 

اولين روز هست کـه بـرنـامـه تـون رو              
ميبينم و بيشتر وقتها ماهواره مـون      

اوال از بـرنـامـه خـوبـتـون         !   قطع ميشه 
تشـکـر مـيـکـنـم و مـا هـم بـا شـمـا                        

درسته که شما هم .   همکاري ميکنيم 
کـمـا بـيـش در جـريـان اوضـاع ايـران                   
هستيد ولي ما زنان واقعا در مضيقه    
ايم و هرطوري که خودمون و خواهران 
و مـادرانــمـون مـيــخـواهـنــد بــاشـنــد              

مـمـلـکـت رو       !   متاسفـانـه نـمـيـذارنـد        
طوري براي ما درست کردند که واقعا 
ديگه ذله شديم حاال بقيه مسائلشـون        

من يه زنم ميخـوام بـيـام      !  ديگه بماند 
بـيـرون و خـودم خـوب مـيـدونــم چــه                  
مانتويي بپوشم و چطور بـگـردم امـا           
اينها به کوچکترين مسائل شـخـصـي      

اينها هـمـه چـيـز       !  ما دخالت ميکنند 
رو با زور ميخوان بما تحميـل کـنـنـد          
کـه فــايــده اي هــم نــداره چــراکــه مــا                

بـعـد از     .   ميخواهيم خودمون بـاشـيـم     
همه بدتر اينکه خـودشـون هـزار جـور           
فساد ميکـنـنـد طـوري کـه آخـه چـه                  
جوري بگم توي دادگاهها و دادسراها    
و انتظامات و هر جا که ميريم اونقدر 
وحشي شدند که بالنسبت شـمـا، بـي           

و !   ناموس ترين آدمـهـا خـودشـونـنـد           
همواره سعي دارند شماره تلفن بـدن و       

حـرفـهـاي    !   حرفهاي بي ناموسي بزنند  
زيادي دارم منتها هول شدم نمـيـدونـم       

از !   چي دارم ميگم و دستپاچه شـدم؟        
همه خواهرانم و زنـان ايـران مـيـخـوام             
يکدل باشند و ما زنان همه جا و تـوي    
اتوبوسها و مترو و همه جا ميتـونـيـم      

حـکـومـت ضـد زن         »بنويسيم که ما    
ما بايد متحد بـاشـيـم،     «! نميخواهيم

ما زنان بايد خودمون باشيم و نـذاريـم    
خيلـي زن    !   که ما رو دست کم بگيرند  

ايراني داريم که آدمهـاي مـهـمـي انـد            
اما اينها نيرو نمـيـذارن و هـزار جـور              
! مانع ميتراشند که ما زنان جلو نريـم   

و همه اش ما رو ميـخـوان کـه ذلـيـل            
من از زن ايـن نـظـامـيـهـا و از                  !   کند

همين خواهر زيـنـبـي هـا چـيـزهـايـي                
ــه شــاخ درمــيــارم از                  ــوم ک ــشــن مــي

امـا در    !   آزاديهايي کـه ايـنـهـا دارنـد           
عوض وقتي ميبينم زني را ميگـيـرن    
و ميزنند و زندانيش ميکنند اعصابم 

خيلي مـمـلـکـت وحشـي        !   خرد ميشه 
از همه زنان و خانمهـا مـيـخـوام       !   شده

که ترس رو کنار بذارند و داد و فريـاد        
 و اعتراضشون را بکنند

و ديگه نبايد به اينها رو داد و ديـگـه         

از بـرنـامـه      .   نبايد به اينها ميدون داد    
بـرنـامـه    .     خوبتون هم خيلي متشکرم  

هاتون رو ادامه بدين شايد به يه جايي  
 .رسيديم

 ژاله از تهران
 

من داشتم صحبت ميکردم . الو سالم
مـن يـه     .   قطع شد و مـجـددا گـرفـتـم            

پيشنهادي دارم براي خانمها و زنـانـي       
که در ايران هستند، ما ميتونيم چنـد   
روز خاصي از هفته رو لبـاسـهـاي هـم          

 مارس و ٨رنگ بپوشيم، حاال نزديک 
هفده اسفنـد هـم هسـت و از هـمـيـن                  
تلويزيون ميتـونـه اطـالعـيـه اي داده             
بشه و فراخوني پخش بشه يعني رنگ 
لباس خاصي در يـک روز خـاصـي از             
طرف همه استفاده بشه و اين بمـعـنـي      
اعتراض ما باشه با اين حـکـومـت و          
نشون بديم که ما اين حـکـومـت ضـد        

من فکر مـيـکـنـم       .   زن رو نميخواهيم  
 ٨که استفاده کردن از روبـان بشـکـل             

بيشتر باعث عصبي تـر شـدن ايـنـهـا             
بشه ولي اگر مانتو مـن قـرمـز بـاشـه            
شايد نتونه با مـن درگـيـر بشـه و بـه                 

باز هم قـطـع   !     ( حريم من تجاوز بکنه 
 )شد

 زني از ايران
 

بـاور  .   سالم و درود بر شما آقا جـاويـد        
کنيد اينها بقـدري مـحـدوديـت بـراي            
زنان درست کردند و اونقدر بگير ببند   
گذاشتند که ما مردها هم ديگـه آزاد       

از روزي که آخوندهـا اومـدن      !   نيستيم
اين آزادي را که طبيعت زندگي بود از  

 ! ما گرفتند
 پسر جواني از ايران

 
مشکل من اينـه کـه     .   سالم آقا کيوان  

اين رژيم نميذاره دختـران و زنـان آزاد            
مـن بـا     .   باشند و بدون حجاب باشـنـد   

دوستان دور هم جمع ميشيم و سر اين 
موضوع باهم صحبت مـيـکـنـم ولـي          

 !نميدونيم چکارکنيم؟
 پسر جواني از ايران

 
ما واقعا نميدونيم که . سالم آقا کيوان

اينجا بيکاري هسـت و    !   چکار کنيم؟ 
خـواهشـا بـه داد مـا           !   بدبختي هست 

برسيد و امـيـدوارم بـا اتـحـاد هـم و                   
 . بکمک شما پيروز بشيم

 مردي از ايران
 

آقا جاويد من فقط خواستـم از     .   سالم
. برنامه خوبتـون تشـکـر کـرده بـاشـم              

 .خيلي ممنون پيروز باشيد
 مردي از ايران

 صداي مردم در کانال جديد

   ١٢صفحه    
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مــن اجــازه مــيــخــوام مــتــن            .   ســالم

اگر زن نبود دنيا ». کوتاهي رو بخونم
چي ميشد ـ اگر زن نبود مادري نبود، 
بچه اي نبود و خانواده اي نبود ــ اگـر           
زن نبود محبتي نبود، عالقه اي نبود 
ـــ تـربـيـت و آسـايشـي                 و عشقي نبود 
نبود ـ  اگر زن نبود براي تصميم گيري 

حـاال تصـور کـنـيـد           .«مشاوري نبود 
زنها يک گروه و مردها يک گروه، زنها       
يک قبيله و مـردهـا يـک قـبـيلـه و يـا                 
اصال فکر کـنـيـد کـه زنـان تـوي يـک                  
!  کشور و مردان هم توي يک کشـورنـد      

اونوقت زنان در جامعه خـودشـون يـه           
جوري باهم کنار ميومدند اما مردان   

اونوقت مردان کـه بـه عشـق و          !   چي؟
محبت نياز دارند مجبور ميـشـن بـه         
کشور همسايه که زنان بـاشـنـد حـملـه         
کنند و اسير کنند و دوباره بـيـارنـد و            
! بچه داري کنند و خانواده داري کنند   

و مجبورشون کنند کـه بـراشـون کـار             
آيا واقعا اين تصوير واقـعـي از      !   کنند

زنـانـي کـه      !   جامعه امروز ما نيست؟   
نميدانند با کـي ازدواج مـيـکـنـنـد و               
هنوز هم توي قبيله ها دخـتـر هـا رو             

آيا اين حملـه بـه جـامـعـه          !   ميفروشند
زنان نيست و اين حملـه بـه انسـانـيـت           

آيا اين ظلم نيست که مردها !   نيست؟
زن ميگيرند و براي آسايش خـودشـون     

چـرا نـبـايـد       !  هر کاري با زن ميکنند؟ 
زنها هم مثل مردها از حـقـوق بـرابـر            

چرا زنان بخاظـر زن    !   برخوردار شوند؟ 
بــودنشــان اســيــر بــاشــنــد و حــجــاب            
اجباري داشته باشند و هـر وقـت هـم             
عاشق مـردي شـدنـد و بـه مـردشـان                 
عشـق ورزيـدنـد اونـوقـت حـکـمـشـان                

آخه اصالـت زن    !  چرا؟! سنگسار باشد 
در فـرهـنـگ و جـامـعـه مـرد سـاالر                  

ــيــســت؟       ــيــه ايــن     !   چــگــونــه شــدن عــل
 ٨. مردساالري بايد سنت شکني کرد

مــارس يــک پــيــام هــمــراه دارد و آن                
و  «ستـم بـر زنـان مـوقـوف           »اينست  

زنان و مـردان آزاده فـريـاد مـيـزنـنـد                  
 «برابري زن و مرد بدون قيد و شرط»
 .«آزادي زنان آزادي جامعه است»، 

 مردي از ايران
 

زنـگ زدم فـقـط از          .   سالم آقا کـيـوان    
برنامه هـاي شـمـا و        .   شما تشکر کنم 

هر چه ميگوييـد خـوبـه و فـقـط ايـن                 
سيستم حکومت و جامعه ماست که       

مـن ديـگـه      !   به زن ارزشي قائل نيست  
 ! چي بگم؟ هيچي نگم بهتره

 زني از ايران
 

سالم، خوبيد؟ اين حکومت هرچه ما       
رو تنـهـا بـبـيـنـيـه بـيـشـتـر سـرکـوب                     

همين امروز در اصفهان پنـج  !   ميکنه
زنان بايد با جـنـبـش    !   نفر اعدام کردند  

معلمين و کارگران و دانشجويان يکي 
شوند وگرنه هر روز بيشتر سرکوبشون 

و اين حزب و اين کانالي هم !  ميکنند
که شما درست کرديد خيلي مـيـتـونـه         
تاثير داشتـه بـاشـه در جـمـع آوري و                 
اتحاد و تشکل اينها، وگرنه زنـان مـا      
خـيـلـي دردسـر دارنـد بـا فـقــر و تــن                    

حــتــي !   فــروشــي و اعــتــيــاد و غــيــره          
نميتئونن حداقل نياز پوشاک و خوراک 

بـخـدا ايـن      !   و خودشون رو دربـيـارنـد        
حکومت خيلي ضد زن هست و زنـان        
جامعه ما را خـيـلـي سـرکـوب و بـي                

اصال هر قانونـي کـه تـو        !   حقوق کرده 
مجلس ميذارند ـ حـاال مـجـلـس هـم             
نميشه گفت ـ همه اين قوانينـش ضـد         

ما يه رژيم سکوالر ! زن عمل ميکنند
ميخواهيم که اصال از دين و مـذهـب       
خبري نباشه بلکه کمونيستي باشـه و       

من توي مدرسـه  .  سوسياليستي باشه 
دارم دين درس ميدم ولي اصال باوري   
به اين مطالب ندارم که خودم دارم بـه          

البته دارم ايـده      !   دانش آموزانم ميگم  
هايي هم به دانش آموزان مـيـدم ولـي        
ميترسم که برن به مديـر و مـعـاون و            
غيره بگن که اين معلم ضد اين رژيـم        
کار ميکنه که گير ميافـتـيـم درسـت            
مثل چند وقت قبل که حاال يه پرونده    

من ميخوام بـيـام   !  اي هم از من دارند 
 به اين حزب بپيوندم بايد چکار کنم؟ 

 معلمي از ايران
 

از بوشهـر تـمـاس      . الو سالم آقا جاويد 
ميگيرم و به همه زنان ايراني اين روز         

 . زن رو تبريک ميگم
 دختري از ايران

                                                            
 روز زن

 عليه حکومت ضد زن                                                               
 برنامه اي از رضا مرادي

 مـارس را    ٨من . الو سالم آقا مرادي 
به همه زنان ايران تبريک مـيـگـم و از            
زنها و همه خانمها ميخوام کـه از در         

همـگـي ايـن      .   جلو اتوبوس سوار شند   
حجاب رو بردارند نترسنـد و وحشـت          
نکنند ما مردان هم دفاع ميـکـنـيـم،         
خود من اگر ببينم اين فـاشـسـتـهـا و              
لباس شخصيـهـا مـزاحـم مـيـشـن از               

نترسـيـد   .   آزادي شما زنان دفاع ميکم  
مـن بـه خـانـم         !   اينـهـا تـو خـالـي انـد            

دانشفـر هـم گـفـتـم کـه عضـو حـزب                   
از هميـن تـريـبـون بـه سـتـوان               .   هستم

رضـايـي در مـيــدان انـقـالب هشــدار              
ميدم اگر يکبار ديگه ببينم به حجاب 
زنان گير ميده و ميبره توي ماشـيـن،      
هشتار ميدم کـه ايـنـدفـعـه خـودم بـا                 

اسـمـم رو هــم       !   مـاشـيـن مـيـرم روش         
ميگم بدونه، من محمد شهرياري اگر 
يکبار ديگه ببينم که به زنـان مـيـگـه          

! ) چرا چادرت کجه و موهات بيرونه( 
با ماشين خودم ميرم روش و لـهـش             

. پول ديـه اش رو هـم مـيـدم            !   ميکنم
 ٨يکبار ديـگـه       ! حواست رو جمع کن 

خـانـمـهـا     .   مارس رو تـبـريـک مـيـگـم          
اينها هيـچـي   .  متحد باشند و نترسند 

آقـاي  !   نيستند، هيچي نيستند اينـهـا     
مرادي شايد شما و آقـاي تـقـوايـي و               
بقيـه ايـنـجـا نـيـسـتـيـد و از نـزديـک                       
نميبينيد، اينجا افرادي ديـگـه مـثـل          

من بـه يـک افـغـانـي پـول             ! من زيادند 
دادم و شـعـارهـا را روي در و ديـوار                  
مينويسه و خود مـنـهـم جـاي ديـگـه              

 ! مينويسم
 محمد شهرياري از شهريار تهران

 
روز جهـانـي   .   مارس٨زنده باد .  سالم

زن را به تمام زنـان و مـردان آزادي و               
امـيـد   .   برابري طلب تبريک مـيـگـويـم       

است که در اين روز همه زنان از خـانـه         
هايشان بيرون بيايند و حجابـهـايشـان         
را دور انداخته و به حق و حـقـوقشـان            

ــد  ــنـ ــرسـ ــوري           .   بـ ــهـ ــمـ ــاد جـ ــده بـ زنـ
ــيــســتــي    ــاد هــمــه        .   ســوســيــال ــده ب زن

. انسانهاي برابري طـلـب و آزاديـخـواه         
 باميد پيروزي

 مردي از کردستان
 

ميخواستم جواب اين آقايي . الو سالم
جـوانـان ايـران آزادي        ( را بدم که گفت    

تمام اين !). بشيوه آمريکا ميخواهند 
آزادي کـه تـوي غـرب بـوجــود آمــده                
مرحله به مرحله بوسيله چپ جـامـعـه      
خود غرب سيقـل پيدا کرده و بوسيلـه      
تالش کمونيستها سيقـل پيدا کرده و        
اگر اين اتفاق نميافـتـاد حـتـي نصـف             
اين آزادي که در آمريکا هست پابرجا     

دوما سيستم سـرمـايـه داري        !   نميشد
ايران يه جوريه کـه امـکـان سـوسـيـال              
دمکراسي در ايران يک سـرابـي بـيـش           
نــيــســت چــونــکــه بــنــيــان ســيــســتــم             
اقتصاديش طوريـه کـه بـراي رقـابـت              
بيشتر سود بـايـد شـيـره جـان کـارگـر                 
مکيده بشه و تازه اگر دمکراسي هـم        
باشه چيزي بهتر از تـرکـيـه نـمـيـتـونـه               

بنابراين آزادي بشيوه آمريکايـي  !   بشه
 . شدن ايران يک سرابي بيش نيست

 مردي از خارج
 

اين زني که زنگ زد   . سالم آقا مرادي 

شما اونور آبيد چرا به زنان مـا      ( گفت  
شايـد  ! )   و آزادي ما دخالت ميکنيد؟ 

! از اين وضع احساس رضايت ميکنـه  
ما که توي ايران هستـيـم   !   خيلي خوبه 

همه اش بدبختي ميبينيم، هـمـه اش          
دستتان درد .   سرکوب آزادي ميبينيم  

 . نکنه از برنامه هاي خوبتان
 مردي از ايران

 
مـن در جـواب آن         . سالم آقاي مرادي 

خانمي که گفت شـمـا چـرا در مـورد               
ايران تصميم ميگيريد ميگم کـه مـا        
با جمهوري اسالمـي و خـفـقـانـي کـه              

من دانشجويي . درست کرده مخالفيم
بودم که بخاطر فقر مـالـي نـتـونسـتـم             

مـرگ بـر جـمـهـوري          .   درسم را بخونـم  
اسالمي و مرگ بر حکومت خفقان و       

مـن بـراي شـعـار نـويسـي             .   ديکتاتور
آماده ي آماده هستم و پالکـادرهـايـي      
هم تهيه کرده ام و در و ديوار شهرمان  

من از همه مـيـخـوام      .  را سياه کرده ام 
 مـارس بـيـايـنـد بـيـرون و                ٨که روز     

تظاهرات کنند و اعـتـراض کـنـنـد و              
درود بـر    .   حرف دل خودشان را بـزنـنـد     
مـرگ بـر     .   حزب کمونيست کـارگـري     

 .جمهوري اسالمي
 پسر دانشجو تحصيل کرده در سنندج

 
الو سالم خوبيد؟ هم خودتون رو و هـم   

من .     برنامه تون رو دوست دارم عزيز 
يـه کـارگـر سـاده هسـتـم فـقـط ايـنــو                    
ميدونم که براي مـا ظـلـم مـيـکـنـنـد               

دسـت تـنـهـايـي هـيـچ کـاري               !   هميـن 
من تازه اولين بارمـه کـه     . نميشه کرد 

خـيـلــي   .   بـرنـامـه شـمـا رو مـيــبـيـنـم               
 . خوشحال شدم

 مرد کارگري از شيراز
 

من خواهان آزادي   .  سالم آقاي مرادي 
و ســوســيــالــيــســم هســتــم ولــي ايــن             

 . حکومت اسالمي نميذاره
 مردي از رفسنجان

 
اين  دو خانمي که از . سالم آقا مرادي 

ايران زنگ زده بـودنـد و مـيـگـفـتـنـد                
شما اونور آبيد با ما چـکـار داريـد،          ( 

اينها مامورين خود رژيم هسـتـنـد و           
اين آقايي هم که ميگفت ما ماهـواره   
هوا کرديم و غيره، او هـم اطـالعـاتـي        

اينها هيچکدام اينـهـمـه کشـت و          .   يه
کشــتــار و ايــنــهــمــه ســرکــوب تــوي              
خيابانها و اينهمه زنـدان و اعـدام رو             

اينهـا هـمـه از وابسـتـگـان             !   نمينينند
رژيمند وگرنه هيچ خانمي نـمـيـخـواد          
که در فقر و بدبختي و قيد و بند باشه  

 ! و از اعمال حکومت دفاع کنه
 مردي از ايران

 
روز زن را بـه      .  الو سالم خسته نباشيد 

همه زنان ايراني تبـريـک مـيـگـم و از                
همه مردم ايران دعوت ميکنم که در      

 مارس شرکت کنند و اعتراض ٨روز  
نظـر سـه ديـن        .   خودشون را نشون بدن 

. آسماني را ميخوام بطور کوتاه بـگـم        
نظر اسالم را که ميدونيم کـه مـيـگـه            
اگر زن نافرماني کرد بهش اخطار بـده      
ــکــرار کــرد از                      ــه دوم اگــر ت و دفــع
رختخوابـش جـدا شـو و دفـعـه سـوم                  

و اينو در رابطه بـا اسـالم االن         !  بزنش
ولي کتاب انجيل . ديگه همه ميدونن 

ليکـن  »:  در رابطه با زن نوشته٥باب  
من بشما ميگويم هرکس بـعـلـت زنـا        
زن خود را از خـود جـدا کـنـد بـاعـث                  
زناکار شدن او ميباشد و هـرکـس هـم        
زن مطلقـه اي را نـکـاه کـنـد او نـيـز                     

 )قطع شد( «!زناکار است
 مردي ايراني

 
مـن  .   سالم آقا مرادي خسته نبـاشـيـد       
يکي . ميخواستم چند تا نکته رو بگم

اون خانمي که گفت  که شـمـا کـه در                
خـارج کشــوري بــا ايـران مــا چــکــار               

، اوال اينکه در خارج و داخـل      ! داري؟
همه مردم معترض، زنان و کارگران و   
دانشجويـان و هـمـه دارنـد اعـتـراض               
ميکنند ثانيا علت اينکه گـروهـي از       
مردم در خارجند بخاطر ايـنـسـت کـه          
جمهوري اسالمي يـک زنـدان بـزرگـي            
ــراي آزادي                 ــان رو ب درســت کــرده زن
طبيعيشون با سنگسار مواجه کرده و 
براي نيم سانت عقب بودن روسـري بـا       

حـاال  !   شالق و زندان برخورد مـيـکـنـه     
چه اشکال داره که يـکـعـده ايـرانـي از              
! خارج ميخواهند که مردم آزاد شوند    

و مگر فقط خود اونهايي که در زندان 
اوين و غيره هستند بايد تالش کنـنـد       

کساني که ! که خودشون را آزاد کنند؟
خارج از زندانهاي جمهـوري اسـالمـي       
هستند بايد تالش کنـنـد کـه درهـاي            
اين زندانها باز بشه و کال هـمـه مـردم        
دنيا حق دارند کـه عـلـيـه ايـن زنـدان                 
بزرگي که جـمـهـوري اسـالمـي در آن              
جامعه درست کرده تالش کننـد و آن        
جامعه را از جمهوري اسالمي خـالـي      

نکته دوم هم اينکه اون آقـايـي       .  کنند
که گفتند ما دمکراسـي آمـريـکـايـي           

 مارس و خود روز ٨ميخواهيم، خود 
جهاني کارگر بخاطر اين بوده که خود 
پليس آمريکا عليه اعتصاب کارگران 

بـنـابـرايـن     !   نساجي کشتار کـرده بـوده      
اين چه نوع دمکراسي است کـه شـمـا        

االن خـود آمـريـکـا         !   دفاع ميکنـيـد؟   
 «حکومت جمهوري اسالمي عراق»

 . . . صداي مردم در كانال جديد                              ۱١از صفحه          

 ١٣صفحه      
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 !درست کرده
 مردي ايراني

 
من از دانشگـاه شـيـراز      .   درود بر شما  

! اصال اينجا آزادي وجود نداره. هستم
من بـا دوسـت دخـتـرم در دانشـگـاه                 
صـحـبـت مـيـکــردم و بـرايــم پـرونــده                
ساختند و مـيـخـواهـنـد از دانشـگـاه               

مـن سـوالـي از شـمـا            !   اخراجم کـنـنـد    
دارم، آيا با دوست دختر در دانشـگـاه        

مـا را    !   صحبت کردن جـرمـه واقـعـا؟        
 مارس ٨راهنمايي کنيد که براي روز   

 چکار کنيم؟
  دانشجوي دانشگاه شيراز

 
آقاي مرادي من در جواب اونهايي که 
ميگويند  که شـمـا خـارج ايـد و مـا                

، ميخوام بـگـم     ! ايران و ايراني هستيم   
که اگر ما ايراني هستيم چرا ايـنـهـمـه           
پول نفت و ثروتهاي جامعه توي جيب 
ايــن آخــونــدهــاي دزد و بــيــشــرف و              
! تروريستهاي حماس و لبناني مـيـره؟   

اگر ما ايراني هستيم چرا نـمـيـتـونـيـم             
حرف دل خودمون را توي اين جامعـه        
بزنيم و چرا براي زدن حرف دلمان بايد     
به زندان بريم و شکنجه بشيم و اعـدام      

و اون آقـايــي کـه از ايـرانــي              !   بشـيـم؟  
بودنش مينازيد حـتـمـا خـودش روي           
تخت گرم و نرم خوابـيـده و مـيـلـيـون                
ميليون پول توي جيـبـش مـيـره ولـي             
خبر از مردم فقير و بدبخت و بيـچـاره       

اصال نميدونم اين آقا چه جوري !   نداره
! ادعاي شهامـت ايـرانـي بـودن داره؟           
. درود بر حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            

مـرگ بـر     .   مرگ بر جمهوري اسالمي   
مرگ بر خمينـي، مـرگ     .   احمدي نژاد 

بر خـامـنـه اي، مـرگ بـر حـکـومـت                  
 .فاشيستي

 مردي از ايران
 

. سالم آقاي مـرادي خسـتـه نـبـاشـيـد              
خواستم خواهش کنم صداي اينـهـا را      

اينکه اين تلويزيون براي  قطع کنيد براي    
ماست، براي ماها که داريـم ايـنـجـا درد            

و اونها اينهمه شبکه دارنـد آيـا     !   ميکشيم
کســي جــرات مــيــکــنــه زنــگــي بــزنــه و              

يک کـارگـري کـه        !  اعتراضي داشته باشه؟ 
بـرن  !   اعتراض ميکنه شالقـش مـيـزنـنـد         

توي تلويزيـونـهـاي خـودشـون هـرچـي             
ما نميخواهيم صـداي    !   ميخوان بگن 

ازتــون خــواهــش   .   ايـنــهـا را بشــنـويــم       
 .ميکنم صداي اينها رو قطع کنيد
          با اصغر کريمي       

 رئيس هيئت دبيران                                                                   
 برنامه اي از اصغر کريمي      

از بـرنـامـه      .   الو سـالم آقـاي کـريـمـي           
قلب منهم بـا    .   خوبتان تشکر ميکنم  

درود ! حزب کمونيست کارگري ميزنه
بر حزب کمونيست کارگري و درود بر   

مـيـخـوام ديـگـه        .   مردم شريـف ايـران     
شاهد فقر و تبعيض و بي عـدالـتـي و         

. بيکاري و فحشا و اعـتـيـاد نـبـاشـم              
اميدوارم روزي بـرسـد کـه زيـر پـرچـم               
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـن بـي                 

از مردم مـيـخـوام      .   عدالتيها را نبينم 
کـه بـه حـزب کـمــونـيــسـت کـارگــري                 
بپيوندند و بيايند به صف کـارگـران و      
دانشجويان و زنان مبارز و همچـنـيـن        
به صف معلمان مبارز که با انـقـالب         
خودشون جرقـه اي بـه انـقـالب زدنـد               

هـمـه دوسـتـان و آشـنـايـان              .   بپيوندند
منهم اين فکر را مـيـکـنـنـد و هـمـه                  

بـامـيـد روزي کـه         .   مخالف رژيـمـنـد     
ديگر شاهـد بـي عـدالـتـي نـبـاشـيـم،                 
شاهد فقر و بيکاري نبـاشـيـم، شـاهـد          
تنفروشي و اعتياد نباشـيـم و شـاهـد             
سـرکـوفـت خـوردن و ســرکـوب شــدن              
خودمون نباشيم و براي هر چـيـزي بـه        
زندان نريم و شـالق نـخـوريـم، بـلـکـه                 

مـرگ بـر     .   شاهد زندگي خوب باشـيـم   
حکومت اسالمي، مرگ بر خامنه اي 
و مرگ بر تمامي رهـبـران جـمـهـوري             

 .باميد پيروزي. اسالمي
 مردي از ايران

 
مـيـخـواسـتـم      .   سالم خسـتـه نـبـاشـيـد         

صفت هاي کمونيسم را براي جامعه و 
ايرانيها بشمارم، کمـونـيـسـم چـنـديـن            

ــي         .   صــفــت دارد     ــعــن ــيــســم ي ــمــون ک
انسانيت، کمونيـسـم يـعـنـي بـرابـري،             
کمونيسم يعني بـرادري، کـمـونـيـسـم            
يعـنـي در بـرابـر خـرافـات ايسـتـادن،                 
کمونيسم يعني زير بار اين آخوندهاي       

کـمـونـيـسـم يـعـنـي           .   کـثـافـت نـرفـتـن        
هــمــدســت شــدن و مــتــحــد شــدن،                
کمونيسم يعني آمدن و اسم نوشتن در 
اين حزب و کمک کردن به اين کانال و       
اين برنامه تا همه مان دسـت بـدسـت         
هم بديم و ريشه اين اربابان و آخوندها       
را بريزيم به گورستان تاريخ و بـريـزيـم            

ايـنـکـه    !   به ابديت مستراب آخـونـدهـا      
مــيــپــرســيــد خــانــواده و دوســتــان و             
اطـرافـيـان مـون چـي مـيـگـن،  مــن                   
خانواده ندارم و يکي از قربانـيـان ايـن          

 ساله که در کشور سـوئـد   ١٩رژيمم و  
زندگي ميکنم و جديدا حزب خودم را   

 . پيدا کرده ام و عضو حزب هم هستم
 مردي از سوئد

 
خيلي مـمـنـون از        .   سالم آقاي کريمي  

 .درود بر سوسياليسم. برنامه هايتان
 مردي از ايران

 
مـن  .  سالم آقاي کريمي خسته نباشيد 

بخاطر شما، بـه عشـق کـانـال جـديـد               
! مواد مخدر را کنار گذاشتم انشـااهللا  

درود به برنامه هاي بسـيـار خـوبـتـان             
ايــن رژيــم مــردم رو         !   آقــاي کــريــمــي   

بــهــرشــکــلــي داره بــه مــواد مــخــدر             
ميکشونه تا آگاهي و بـيـنـش مـردم             
! خرابه بشه و نتونن آزادانه فکر کنـنـد     

من يکماه مداوم نشستم پاي بـرنـامـه      
هاي اين حزب و فهميدم که فکـر مـن      
واقعا خراب شده بود و بيمار شده بود     
و هر روز آگاهي پيدا کردم نسـبـت بـه        
مملکتم، به آينده ام و به زندگي زن و       
بچه ام و متـوجـه شـدم کـه بـايـد يـک                  
زندگي خـوب و بـانشـاط  و درسـت                 
داشته باشم، و به عشق همه شما و بـه   
عشق خود شما که واقعا مـثـل پـدرم          
محترم هستيد مواد مخدر را با تمام    

و االن هـم دارم بـه           !  قوا گذاشتم کنار 
عشق حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از              
مملکتم دفاع ميکنم و خيلي هـا رو         
هم آگاه کردم که مواد مخدر را بذارند 

و باميد خدا انشااهللا ملت ايران !  کنار
مطمئن باشند که بـامـيـد خـدا ايـران             

 ٩٠االن   .   آزاد خــواهــد شــد انشـااهللا       
درصــد مــردم در فــقــر و گــرفــتــاري              

 . هستند و اينرا همه ميدانند
 مرد جواني از ايران

 
مـن خـواسـتـم عضـو          .   سالم علـيـکـم    

حزب شما بشم و راهنمايي کنـيـد کـه       
روالش چه جوريه؟ مـن ايـن حـزب را             
دوست دارم و خـداوکـيـلـي خـودم هـم              

حرفهايتـان  .  کارگرم، کارگر ساختمانم 
را دوست دارم و ميبينـم  کـه راسـت               

. ميگيد و با صـداقـت هـم مـيـگـيـد               
خانواده ام هم هـمـيـنـطـوره اصـال مـا              

 ! خوشمان از اين چيزها مياد
 مرد کارگري از ايران

 
آقاي کريمي سالم و با درود به کـانـال         
جديد که صداي نطفه هاي انقـالبـه، و       
مــرگ بــر رژيــم رعــب و وحشــت و                 

تاريکي .   سنگسار و اعدام و زن ستيز  
را بايد با همه عـمـقـش نشـان داد تـا                
نياز به نـور و روشـنـايـي را احسـاس                

ما همه نخست بر روي جهـانـي   .   نمود
پر از تيرگي چشم گشوده ايم و تـنـهـا         
روزنه اميدمان در پيـکـار بـا سـتـم و             
نابرابريست و هيچ چيزي جز ميـل بـه        
عدالت در بين انسانها مشترک نيست 
و سـتـيــز بـا بـي عــدالـتـي اسـت کــه                     

مـا نـطـفـه       .   انسانها را متحد ميکند   
هاي قوي هستيم و کم نيستيم و حتي 

اگر کم هم باشيـم امـا انـگـيـزه داريـم                
همانطوري که در بدن ما هم ميليونها 
سلول هستند که کارهـاي مـخـتـلـفـي            
ميکنند اما فقط چندتايـي هسـتـنـد           
که کارشان رشد قوا در بدن ماست، و       

. ما هم مثـل ايـن سـلـولـهـا هسـتـيـم                 
بنظرم يک اقدام مهم در متحـد کـردن        
جامعه درواقع  دادن قطعنـامـه اسـت        
که خطوط محوريش بايد بر مـبـنـاي         
آزادي و برابري، برابري زن و مـرد يـا            
رفع تبعيض بين دختر و پسـر، آزادي       
فعالين دانشجويي و زنان و کـارگـران،    
آزادي بي قيد و شرط و حق زندگـي و        
حقوق جهانشمول براي همه، حـمـايـت        
از قشر دانشجـو و زنـان و کـارگـران،               
لغو سرکوب اقليتهـاي قـومـي، لـغـو            
قوانين اسـتـثـمـار، بـرقـراري قـوانـيـن               
سکوالر، لغو تمامي قوانين زن ستيز     

بايد روي اين قطعنامه زيـاد    . و خرافه 
کارکرد و نشسـتـهـاي زيـادي بـرگـزار              
کرد تا اتفاق نظـر در ايـنـبـاره ايـجـاد              

رهبران جنبشها کارهاي زيـادي  .   شود
براي انجام پيش رو دارند و امـيـدوارم      
اين همبستگي جنبشها واقعيت پيـدا   

 مـارس سـراسـري و          ٨کند و بتوانيم     
سياسي و باشکوه برگزار کنيم و همراه 
با چهارشنبه سوري حجاب سوزان، و       

 بـدري کـامـال شـاد بـر عـلـيـه                   ١٣با  
زنده باد . آپارتايد جنسي داشته باشيم

مـرگ  .   آزادي و برابري هويت انسـانـي    
 .بر حکومت فاشيستي

 يکي از فعالين جنبش آزادي برابري
 

من يـکـي از       .  با درود به آقاي کريمي 
همان قربانياني هستـم کـه شـمـا االن             

را مـيـکـرديـد،       داشتيد صـحـبـتـش        
فقط اگر من نتونستم صحبت کنم 
بخاطر اينست که حالم يه جـوري         

 سالم ١٧من در دوران شاه ! ميشه
بود و اولين بچه ام که متولد شـد         
ديفتري گرفت و بردم بيـمـارسـتـان      

از !   اما پول نداشـتـم دارو بـگـيـرم          
منيره تا چهار راه رضـايـي تـمـام            
ساعت فروشيها رو رفتم تا ساعتم 
را بفروشم تـا بـراي بـچـه ام دارو                

تمام عمرم را جنـگـيـده ام        !   بگيرم
آنهم هم در اون رژيم و هم در ايـن          
رژيم کثافت فاشيست و االن هـم          
در آلمان زندگي ميکنم و چهار تا    
بــچــه دارم ولــي هــنــوز هــم دارم             
ميجنگـم و ايـنـجـا هـم هـمـواره                

 !جنگيده ام
 زني از آلمان

 
کانال جديد؟ سالم عليکم خسـتـه       

در رابطه با صـحـبـتـهـاي      .  نباشيد
خانمي که از آلمان تماس گرفتنـد      

و گفتند که بچـه ام در دوره شـاه               
. ديفتري گرفته بود حرفي داشـتـم       

مرا ياد خاطره انداخت که اونموقع 
 سالم بود دقـيـقـا مـا هـم            ١٠من

با بـغـض     (براي دارو پول نداشتيم  
وقتي مادرم رفت به دکـتـر،   )   گلو

دکتري که نامش آقاي فـرهـنـگـي        
بود پـول ويـزيـت را پـس داد تـا                  

تـا  !   مادرم تـونسـت دارو بـگـيـره           
زماني که ظلم هست و تا زمانـي       
که ستم هست هرگز مبارزه از پـا        

بعد از سي و چند سـال   !   نميايسته
اين خانم خاطر من را در من زنده   

اونموقع من ده سالـم بـود و        !   کرد
مادرم االن برحمت خدا رفته و من 
االن دست بجيبم ميرسه و وضـع         
ماليم چندان بد نيست ولي خاطره 
اون ظلم را براي من بسـيـار زنـده           

ميخـوام ايـنـو بـگـم کـه تـا                .  کرد
زماني که ظلم و ستم هست مردم    

جمـهـوري   .   هرگز از پا نمينشينند 
اسالمي هنوز نگذاشته خاطـرات      
اون دوران پاک بشه و هـنـوز آثـار           

وضـع  .   ظلم و ستم همچنان باقيـه     
مالي من نميگم خـوبـه ولـي بـد              
نيست و دستم تو جيبم است ولـي     
با ايـن وجـود وقـتـي ديـگـران را                 
ميبينم که گرفتار فقـرنـد بـه ايـن            
نتيجه ميرسم که بايد مبارزه کرد     
و حتي اگر خـودت هـم مـحـتـاج              
نباشي بايد براي خـواسـتـه بـحـق            

ميبينم که در   .   مردم مبارزه کني  
جامعه کساني هستند که نان شب 

اين را به . ندارند و پول دارو ندارند
مردمي مـيـگـم کـه بـي تـفـاوت                

فراخوانم به مردم اينه که .   هستند
تا زماني که ستم و ظلم هسـت و           
حتي اگر فردا در حاکميت شما هم 
همين ظـلـم بـود مـردم دسـت از                
مبارزه نکشند و با خود شما هـم         
بجنگند، نه تـنـهـا بـا جـمـهـوري               
اسـالمــي بــلــکــه بــا هــر رژيــم و              
حکومتي که به اسم خدا يا دين يا 
هر ايسم ديگري ستم بکنـد بـايـد           
بجنگند و مردم بايد در برابـر هـر      
ظلمي هميشه بايد به فـرزنـدان و          
نوه ها و نتيجه هاشون اين روحيـه    
مبارزه با ظلم را منتقل کـنـنـد و            
مبارزه را ادامه بدهند که حـتـمـا           
راه آزادي را پــيــدا مــيــکــنــنــد و            
انسـانـهـاي آزاديـخـواه حـتـمـا در               

من وقتي حقوقـم  .   جامعه هستند 
را مـيـگـيـرم سـعـي مـيـکـنـم بـه                   
اطرافيانم کمک کنم ولي بـايـد راه        
مبارزه را هم يادشان داد چـونـکـه          
فقرا کم نيستـنـد و بـايـد بـدسـت               

 . . . صداي مردم در كانال جديد                                ١٢از صفحه          

 ١٤صفحه      
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آوردن حاکميت سياسي ملت را به 
 . فقرا ياد داد

بهداشت مـامـاي روسـتـا از          کارمند  
 اهواز

 
تـا زمـانـي کـه         .   سـالم اقـاي کـريـمـي         

فاصله طبقاتي وجود دارد و يک طبقه 
اي طبقه ديگر را اسـتـثـمـار مـيـکـنـه             
کمـونـيـسـم زنـده اسـت و ايـنـکـه در                    
جامعه همچـنـان يـک غـولـي درسـت              
ميکنند و تمـام افـکـار عـمـومـي را               
بهرترتيبي حاال يا از طريق اعتقادات    
مذهبي و خرافات و غيره بهرترتيـبـي     
ميخواهند اين را در افکار عـمـومـي        
جا بندازند  که کمونيسم فالن است و       
مرده است و غيره، همه اش بـخـاطـر             
ترسي است که از اين کـلـمـه دارنـد و               
اگر براي سرمايه دارها ايـنـقـدر تـرس           
در قـبـال کـمـونـيـسـم وجـود نـداشـت                  

در .   اينقدر هم تبليغات وجود نداشت    
جامـعـه مـا هـيـچـکـس نـيـسـت کـه                    
کمونيستي را بشناسد و نگويد که او     

ولي ايـنـکـه      !   از شريفترين آدمها بوده  
ايــن حــرفــهــاي    مــعــتــقــد بــاشــنــد کــه         

کمونيستها درست است و عملي هسـت   
و اجرا شدني هست اينجا ديگر با شـک      

و الـبـتـه امـروز         !   و ترديد نگاه ميکنند   
خيلي فرق کرده ولي با اين احوال در اين 
زمينه تبليغات خيلي وسـيـعـي وجـود            
دارد و من فکر مـيـکـنـم کـه يـکـي از                   
چيزهايي که بايد بهش توجه کـرد ايـنـه            
که ببينيم چرا اينقدر تبـلـيـغـات عـلـيـه               
کمونيسم وجود دارد و کمونيسم چيه که 
! سالهاي سال عليه اش تبليغ ميکنند؟    

درسته که در جاهايي شـکـسـت خـورده            
ولي شکستش دادند وگرنه اينطور نبوده 
که اين ديدگاه غلط باشد، چـرا ايـنـقـدر          
ميترسند و عليه کمونيسم ميجنگند و     
تبليغات دروغ ميکنند؟ بخاطر اينـکـه       
کمونيسم تنها ديدگاهيست که فـاصـلـه       
طبقاتي را نميپذيره و قبول نـمـيـکـنـه         

ايــنــهــا بــا هــر       .   کــه نــابــرابــري بــاشــه      
ديدگاهـي مـيـخـوان بـگـن کـه شـمـا                   
نابرابري را قبول کنيد و حـاال در اون         
دنـيــا   داوري هسـت و جــزايــش را                   

و اين خانمي که گفتنـد  !   ميطلبيد
تا وقتي فقر هست مبارزه هم بايد 
باشد، منهم اضافه ميکنم که تـا      
وقتي که فقر و نـابـراي هسـت نـه            
تنها مبارزه هست کمونيسـم هـم        

 . زنده است
دور و بـري هـاي مـن دو دسـتــه                 
هستند يکـعـده مـثـل مـن فـکـر               
ميکنند و کمونيستهـايـي را کـه           
ميشناختند يا در بينشان نيـسـت    
و يا ميدانند که در شرايط سختي  

اند، و يکعده هم فکر زندگي گذرانده 
ميکنند که کـمـونـيـسـتـهـا آدمـهـاي               
خوبـي هسـتـنـد ولـي بـجـايـي دسـت                  
نميبرند و کـاري نـمـيـتـوانـنـد انـجـام                 

 . دهند
 زني از ايران

 
سالم آقاي کريمي و ممنونم از برنامه     

ما هـر بـدبـخـتـي کـه             .  بسيار خوبتان 
ميکشـيـم از هـمـيـن سـرمـايـه داري                 

اين .   ميکشيم چه زمان شاه و چه االن  
ز من صحبت کردنـد کـه       آقايي که قبل ا   

زمان شاه شکم ما سير بود، اينجور نـبـود    
و من خودم شکنجه هاي ساواک را کشيدم 

 هـم شـکـنـجـه و            ٦٢و در سرکوب سـال        
دوسـتـان و     !     شالقهاي اسالمي را کشيدم   

 درصد مخالف رژيمند و   ٩٩آشنايان من   
خودم از سي سـال پـيـش طـرفـدار حـزب                  
کمونيست بودم منتها اکثر آن سازمانها و 
احزاب براه خالف رفتند ولي اينجور که به 

توجه کردم اکـنـون راه       برنامه هاي شما    
درست حزب کمونيست را پيدا کـردم         
و يکي از مشـتـريـان پـر و پـا قـرص                   
برنامه هاي شما هستم و همه رهنمود 

فـراخـوانـم    .  هاتون را دارم اجرا ميکنم 
بــه مــردم ايــنــه کــه مــردم بــه حــزب                
کمونيست کارگري بپيوندند و حـرف        

مردم را شما داريد ميکنيد و واقعا   قلبي  
هر شب که مـن نـگـاه مـيـکـنـم اشـک از                     

چون ياد مبارزات گـذشـتـه    !  چشمانم مياد 
ميافتم که اينها سرکوب کردند و کشتـنـد      

خارج کردند هم از کشور و يکسري را   
و يکسري را هم مثل مـن گـوشـه           

 ! نشين خانه کردند
 مردي از خارج

 
ايـن آقـايـي      .   خسته نباشيـد .   الو سالم 

! که ميگفت حکومت شاه خوب بـود     
شـاه   سـال در دوره          ٥٠ما خودمـان     

زندگي کرديم ولي هيچ خـوبـي از         
رژيم شاه نديديم بغير از آلـونـک و           
شپش و بدبختي چونکه حکومـت   
شاه هم مال يکعده سرمايه دار و        
پولدار بود و مرفه و ما و هـزاران        

مثل ما هر وقت مـيـرفـتـيـم نـون              
بخريم و از خيابون رد بشـيـم بـمـا          
! ميگفتند دهاتي و ميخـنـديـدنـد      

آن حــکــومــت مــال پــولــداران و            
سرمايه داران بود و االن هـم ايـن          
آقا ميگه که ما برنج آمريکايي را 
ميريختيم دور، واهللا ما و امـثـال        

. ما کـه ايـن چـيـزهـا را نـديـديـم                 
 ساعت کار ميکـرد و    ١٢شوهرم  

وقتي ميامد خونه بچه ها خـواب     
ايـن  !   بودند و نميتـونسـت بـبـيـنـه         

حکومت سرمـايـه داري شـاه کـه            
لعنت بر اون شاه باد ممـلـکـت را           

هرچي الـونـک و     !   داد بدست اينها  
هرچي بدبخت و بيچاره و مـريـض    
ــتـــي و در                بـــود بـــايـــد مـــيـــرفـ
بيمارستانها ميخـوابـيـدي تـا يـه           
شماره ميگرفتي تا نوبتت برسه يا 

حاال حکومت افتاده دسـت  !   نرسه
اين آخوندها که اينها هم حکومت 
سرمايـه داري اسـالمـي دارنـد و             
ــد و              ــخــورن ــاهــم مــي خــودشــان ب

در حکومت . ميدزدند و ميچاپند
شاه هم خيلي کمونيست اعدام شد 
و شکنجه شد و اغلب ايـن حـزب        
کمونيست کارگريها هم زندان شاه 
بودند و مبارزه کردند تا حکومت  
شاه از بين رفت و بعدش هم نوبت 
حکومت آخوندهاي سـرمـايـه دار       
رسيد که دوباره اينها هم بـدتـر از         
شاه شروع کردند بـه اعـدام کـردن          
کمونيستها و سنگسار کردن زنان  

تا اين حکومـت  .     و شکنجه دادن  
جــمــهــوري اســالمــي نــرود و تــا           
پايينش نکشيم زندگي ما هميـن       

هر عيد !   آش و همين کاسه هست 
که مياد وضع مردم بدتر ميشه و      
عيد امسال هم بدتر از همه عـيـد        

مـا حـکــومــت     !   هـا خـواهــد بــود      
شکنجه و سنگسار نميخواهيم که 
همه شان يـکـمـشـت غـارتـگـر و               
جنايتکارند که حکومت را بدست 

ــر جــمــهــوري       .   گــرفــتــنــد  مــرگ ب
مرگ بـر خـامـنـه اي و           .   اسالمي

زنـــده بــاد حـــزب        .   هــمــه شــان      
درود بر اصغر . کمونيست کارگري

يک خواهشي هم از مردم   .   کريمي
من خودم تجربه نداشتم ولي . دارم

بعدها که همه اين کانالها را نگاه   
آيا ببينيد کدامـش  .   کردم فهميدم 

بـه ايـن     !   بنفع شما حرف ميـزنـد؟     
کانال کمک مالي کنيد و خودتـون   

هم بياييد عضو بشيد، واهللا بخدا    
اين کانال بنفع همه ماست بياييد     
رژيم ننگين را بـزيـر بـکـشـيـم تـا              

مرگ . زندگي راحتي داشته باشيم
درود بـر    .   بر جـمـهـوري اسـالمـي        

 .حزب کمونيست کارگري
  ساله از آلمان٧٠مادر 

 
در .   خسته نباشيد آقـاي کـريـمـي         

جواب اون آقايي که از حـکـومـت        
شاه دفاع کرد بايد بگم که پدر من 
اونزمان کارگر سـاخـتـمـان بـود و           
منهم خـودم قـالـي بـاف بـودم و                
درس هم ميخوندم و واقعا خاطره      
تلخي دارم که مـن و خـيـلـي هـا                
مثل مـن بـدون کـفـش مـيـرفـتـم                

و اما از شـمـا راجـع بـه             .   مدرسه
وجود خدا سوال ميشود و شما هم 
بحق وجود خدا را رد مـيـکـنـيـد              

جسـم نـيـسـت کـه وجـود             چون خـدا      
داشته باشد، و بـمـعـنـاي ديـگـر خـدا                

نيست بـلـکـه       «وجود شناسي»بحث  
در .   اسـت  «معرفت شـنـاسـي     »بحث  

فلسفه علت جز و علت کـل هسـت و           
فلسفه هستي مانند اصول ديالکتيک    
همان علت جز حساب مـيـشـود و بـه          
علت کل هم خدا گفته مـيـشـود و از           
آنجايي که خدا انسان را آزاد و بـرابـر             
خلق کرده بنابراين آزادي و برابري حق     

هفته پـيـش يـک        .  طبيعي انسان است 
دانشجو بـخـاطـر اعـتـراض بـه وضـع               

و بعد از   !  وجود خود را به آتش کشيد 
آن انسان ديگري در تهران مقابـل يـک       

و هـر روز      !   پـاسـگـاه خـودکشـي کـرد          
صدها نـفـر بـخـاطـر فـقـري کـه رژيـم                   

بـه مـردم تـحـمـيـل کـرده              آخوندي   
حـال اي مـردم ايـران          !   ميـمـيـرنـد    

بياييد از طريق کـانـال جـديـد در             
تعطيالت عيدي که در پيش است 
متحد شويم و بصورت ميلـيـونـي       
عليه حکومت آخوندي تظاهـرات     

خود را از اين وضعـيـت ضـد        بکنيم و   
انساني نجات بدهيم و اگر اقدام نکنـيـم       
همه ما مقـصـر هسـتـيـم چـونـکـه اگـر                  
مظلوم نباشد اونوقت ظالمي هم در کار 
نيست و سرنوشت مردم زحمـتـکـش تـا            
زماني که اين رژيم هست روز بروز بدتر       

زنـده بـاد آزادي و بـرابـري             .   خواهد شـد  
 . درود بر کمونيست کارگري

 مردي از ايران
 

سالم و درود بر اصغر کريمي عزيز 

و ســالم بــر حــزب کــمــونــيــســت            
اون دوستمون که گفتـنـد   .   کارگري

کمونيسم فرو ريخـتـه و سـرمـايـه           
داري عمال تنها راه زندگي هسـت    
و چين و شوروي سابق هم هـمـيـن         

منهم ميخـوام ايـن     ! راه را ميروند 
نکته را عرض بکنم که نظام هاي     
شبه کمونيست در اروپاي شـرقـي       
طبق پيمان يالتا در هزار و نهصد      
و چهل و پنـج مـلـحـق شـدنـد بـه                 
شـوروي و در واقـع نـظـامـهـايــي               
بودند که مردم به خاطرش انقالب 
نکردند بلکه طبق سيستمي که در 
جنگ بين المـلـل بـوده بـراسـاس            
ميليتاريزه کردن جهـان  بـود کـه            
محلق شدند به شوروي و بعدا هـم     

تازه آنچه که االن   . که فرو ريختند 
اينه که مکـتـب شـيـکـاگـو           ميبينيم  

بعينه فرو ريخته و وال استريت سقوط 
کرده و حتي سـارکـوزي بـه حـقـانـيـت              

و االن ميبيـنـيـم    !   مارکس قسم خورد  
که کسي که سـابـقـه نـداشـتـه يـعـنـي                   
اوبـامــا اعــالم کــرده کــه دولــت داره              
! صــنــايــع مــادر را اداره مــيــکــنــه               

درصورتي که سابقـه نـداشـتـه کـه در              
و دولـت    !   آمريکا دولت اينکاره بشـه     

يــعـنــي  !   داره تضـمــيـن مـيــده بــمـردم          
آنچيزي که بمعناي واقعي در آمريکـا      
خصوصي سازي بوده االن دولتي شده    
و درواقع االن اين مارکس هسـت کـه         

پيش بيني اي که در صـد و      سربرآورده و  
شصت سال پيـش مـارکـس بـر سـرمـايـه                 
منجمد و بحران اقـتـصـادي داشـتـه االن               

و اين شـوروي و اروپـاي       ! عينا عملي شده 
شرقي هيچ ربطي به انقالب سوسياليستي 
و حزب کمـونـيـسـت کـارگـري نـدارنـد، و                 
همانطوري که االن اسالم سياسي و غـرب      
با ميليتاريزه کـردن خـاورمـيـانـه بـحـران               
آفريده اند در آنزمان هـم بـا مـيـلـيـتـاريـزه               
کردن جهان بـود کـه بـرخـي کشـورهـا بـه                  

آخــه کــجــاي    !   مــلــحــق شــدنــد    شــوروي   
سوسياليسم و مارکسـيـسـم هسـت کـه            
موشکهاي هسته اي را از اينجـا بـبـري       
اونطرف دنيا و از اونجا بياري به ايـنـور       
دنـيـا و جـنـگ ويــتـنـام راه بـنـدازي و                     

اينهـا  !  صحبت از سوسياليسم بکني؟ 
 ! چه ربطي به مارکسيسم دارد؟

 *مردي ايراني

 . . . صداي مردم در كانال جديد                              ١٣از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 
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