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 رژيم اسالمي بايد در همه جهان منزوي شود
  شھر جھان٢٠بزرگداشت روز جھانی زن در 

 گفتگو با حسن صالحي عضو کميته تشکيالت خارج حزب           
  مارس در خارج از کشور    ۸و يکي از مسئولين سازماندهي         

 

 ٧صفحه     حسن صالحي
 تظاهرات لندن، 

 اخطار ما به اسالم سياسي و
 ! مماشات دولت انگليس

 ٨صفحه       گفتگو با مريم نمازی

 افق و سياست دو جنبش         
  مارس  ٨در قبال   

 !  و مسئله زن در ايران        

 

 ٩صفحه       مهرنوش موسوي 

 زنده باد 
  مارس، ٨

روز جهانی 
 زن

ـيـمـي     حـمـيـد تـقـوايـي،         :   محسن ابراه
هشت مارس را پشت سر گذاشتـيـم و        
با ايـنـکـه جـمـهـوري اسـالمـي تـمـام                   
تالش خود را بکار بسـت تـا نـگـذارد            
اين روز در ايران برگـزار شـود، هشـت             
مارس بطـور وسـيـعـي بـزرگ داشـتـه               

ايـن روشـن اسـت کـه جـمـهـوري                .   شد
اسالمي از هشت مارس بـعـنـوان يـک          
روز ضـد حـکـومـت اسـالمـي هـراس               

اين حکومت تمام تالش و تـوان  .   دارد
خود را بکار گـرفـت تـا اجـازه نـدهـد                  
زنــان و مــردان آزاديــخــواه و بــرابــري             
طلب، اين روز را بـرگـزار کـنـنـد و بـا                  
اينحال، عليرغم تـمـام ايـن تـالـشـهـا،             
هشت مارس در شـهـرهـاي مـخـتـلـف           
ايران، برگزار شد و در برخي دانشـگـاه      

گـرامـي بـاد      " ها شعارهايي از جـملـه         
زنـده  " و "   هشت مارس، روز جهاني زن 

ــاد آزادي زن، مـــــرگ بـــــر                            بـــ
شعـاري کـه دانشـجـويـان          "  ( ديکتاتور

در دانشــکــده صــنــعــتــي اصــفــهــان              

تـا  ( در تـهـران       .   سر داده شد)   نوشتند
جايـي کـه اطـالع داريـم در مـنـطـقـه                   

بـرخــي زنــان حـجــاب هــا را            )   گـيــشـا  
بــرداشــتــه و بــه رقــص و پــايــکــوبــي              

ــتــه انــد       ــرداخ ــنــدج، يــک          .   پ در ســن
قطعنامه پيشرو و مترقي صـادر شـد        
و در کـل، هشـت مـارس، عـلـيـرغـم                  
تالشهاي مذبوحانه جمهوري اسالمي    

ارزيـابـي شـمـا از هشـت            .   برگزار شـد   
مارس امسال در مقايسه با سـالـهـاي       

 قبل چيست؟        
هشـت مـارس امسـال        :     حميد تقوايـي  

  مارس ٨امسال، 
 !به خانه هاي مردم رفت

 مصاحبه با حميد تقوائي در مورد فعاليتهاي حزب در           
 مارس، جنبش آزادي زن و نقش نيروهاي اسالمي و                  ٨ 

 ناسيوناليستي در قبال مسئله زن      
 

 ٢صفحه      

 !عليه فالکت به ميدان بياييد
 ! حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون باشد

 ١٧صفحه      

 چهارشنبه سوري 
روز شادي مردم و روز 

 برگرفتن حجاب 
و در هم شکستن آپارتايد 

 جنسي است 
 ١٩صفحه      

 !حجاب، پرچم اسالم سیاسی و سمبل بردگی و اسارت زنان را بھ آتش بکشید
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بــيــش از ســالــهــاي گــذشــتــه از يــک               
مضمون چـپ و راديـکـال بـرخـوردار              

قبل از هر چيز الزمسـت ايـن را       .   بود
يادآوري کنم که  نفس ايـنـکـه هشـت             
مارس بعنـوان روز زن، روز جـهـانـي               
زن، در ايـران تـثـبـيـت شـده و بـزرگ                    
داشته مي شود خود دستاوردي است       

ايـن  .   که آسان بـدسـت نـيـامـده اسـت             
پيروزي، نتيجه مبارزه اي بـود مـيـان        
جنبش هاي مختلـف اجـتـمـاعـي کـه            
هر کدام، روز ويژه  خودش  را بعـنـوان     
روز زن اعالم مي کرد و تالش داشـت        

حکومت تـالش  . آنرا به کرسي بنشاند   
کرد  روز تولد فاطمه زهرا را بـعـنـوان        
روز زن معرفي کند و  جريانات مـلـي         
ــ اسالمي   خارج از حکـومـت هـم از         
آن استقبال مـي کـردنـد و از آنـطـرف                
هم، جنبش سلطنت طـلـب روز رضـا            
خاني هفده دي  را بعـنـوان روز آزادي           
زن اعالم مي کرد و قصد داشـت روز         
زن را در پرچم   شير وخورشـيـد نشـان        

.  بپيچد و به نفع خودش مصادره کند      
در مقابل اين جريانات، جنبش واقعـا    
آزاديخواهـانـه و راديـکـال چـپ قـرار                

کـه  ( داشت که روز هشـت مـارس را             
اساسا ريشه و منشأ چـپ و کـارگـري         

بعنوان روز جـهـانـي زن اعـالم             )   دارد
جـنـبـش    .   کرد و پرچمش را بـاال بـرد           

چپ و راديکال سوسياليستي در ايـن         
تقابل پـيـروز شـد و هـم اکـنـون، روز                  
هشتم مارس، روز بـالمـنـازع زن در             

 . ايران است
امروز هشت مارس به حـکـومـت     
تحمـيـل شـده اسـت و جـريـان هـائـي                    
ــ اسالميون، سلطنت طلب        مثل ملي 
ها و غيره هم بـه ايـن روز تـن داده و                 
بطور دوفاکتو و عملي قبول کرده انـد      
که روز هشت مارس، روز جهـانـي زن        

ــه            .   اســت ايــن، دســتــاوردي اســت ک
سالهاست بـدسـت آمـده امـا امسـال              
جنبش آزادي زن يک گام از اين فـراتـر           

هشــت مـــارس امســال بـــا            .     رفــت 
اعتراض به حجاب، آپارتايد جـنـسـي         

 .و حکومت اسالمي بزرگ داشته شد
گزارشاتي که به حزب و به کـانـال      
جديد رسيده اسـت، حـاکـي اسـت کـه              
جمع هاي زيادي از مردم در شهرهـاي      
مختلف  اين روز را گرامي داشـتـه و           
اعتراض خودشان را به وضعيت زنـان      

اطـالعـيـه    .   در جامعه اعالم کرده انـد    
. هــاي زيــادي پــخــش شــده اســت                  

شعارهاي زيادي بر در و ديـوار نـقـش          
بسته که توجه به چند مـورد از آنـهـا              

لغـو  " نشان مي دهد که مردم با شعار    

به ميدان آمده انـد و      " آپارتايد جنسي 
در مــوارد مــتــعــددي  هــم  عــمــال                 
جداسازي جنسيتي را زير پا گـذاشـتـه        

 . اند و حجابها را کنار گذاشته اند
 نکته مهم ديگر اينـکـه  امسـال         
هشت مارس بعنوان روز بـزرگـداشـت         
زن و دفاع از حـقـوق زنـان در سـطـح                  
وسيعي در جامعه شناخته شد و  بـه           

هشـت مـارس     .   خانه هاي مردم رفـت    
امسال، ديگر فقط عرصه فعاليـن يـا          
پيشروان جنبش زن يا نيروهاي چپ و     
راديکال نـبـود، بـلـکـه  يـک حـرکـت                    

مـردم در جـمـع هـا و             .   عمومي بـود   
محافـل خـانـوادگـي، مـيـهـمـانـيـهـا،                
محل کار و در تجمعات چهل، پنجـاه   
نفره، به همديگر تبريک گفتند، دستـه      
هاي گل براي هم فرستادند و بـه يـک              

حزب مـا  .  حرکت عمومي دامن زدند 
و تلويزيون کانال جديد، نقش مـهـمـي       
در شکل دهي به اين حرکت عمـومـي     

 .ايفا کرد
ـيـمـي     روشـن اسـت کـه        :   محسن ابراه

جمهوري اسـالمـي از هشـت مـارس             
هـراس دارد و  اســاسـا ايــن رژيـم از                  
روزهاي معيني مثل روز جـهـانـي زن        

) روز جــهــانــي کــارگــر      ( و اول  مــه          
سـالـهـاسـت     .   همواره در وحشت اسـت    

که در مـقـطـع هشـت مـارس يـا روز                 
جهاني کارگر، تمام تـوانـش را بـکـار             
مي گـيـرد و حـتـي گـاه مـانـورهـاي                   
نظامي راه مي اندازد تا به هر شـکـل         
شــده، بــتــوانــد از بــرگــزاري وســيــع،             
ــن مــراســم                    ــوده اي اي ــرده و ت گســت
جـلــوگـيــري کــنـد و در واقـع، مـانــع                 
حرکت و اعتراض گسـتـرده مـردم در           

ـــ شـود                ــ و روزهاي مشـابـه ـ . اين روز 
اين ترس و وحشت جمهوري اسالمـي        
در اين مقـاطـع از کـجـا نشـأت مـي                 

 گيرد؟                                                        
بايد توجه داشتـه بـاشـيـم       :   حميد تقوايي 

کــه جــمــهــوري اســالمــي، بــلــحــاظ             
سياسي، حکومتي زن ستـيـز اسـت و         
حتي ابتدايي ترين حقوق زن مثل حـق   
طـالق، مسـافـرت، حـق حضـانـت از               
فرزند، حق انـتـخـاب آزادانـه لـبـاس،               
معاشـرت و غـيـره، در زيـر سـيـطـره                  
جمهوري اسالمي، بطور کامل نـقـض    

مسئله، فقط هم سـيـسـتـم     .   شده است 
از نـظـر     .   حقوقـي و قضـايـي نـيـسـت            

سياسي هم، فرودسـت بـودن زن، يـک            
پرچم هويتي براي جمهـوري اسـالمـي        

ما هميشه بر اين تـاکـيـد کـرده       .   است
ايـم کـه حــجـاب بــارومـتــر سـيــاســي               

حــجــاب بــراي       .     حــکــومــت اســت      

جمهوري اسـالمـي، سـمـبـل و نـمـاد                
قدرت و هويتش اسـت و هـر انـدازه،               
جنبشي که خود حکومتي هـا بـه آن            

، رشـد    " جنبش بد حجابي"مي گويند  
کند و شيوع پيدا کند، به همان انـدازه   
هم، رژيم از نـظـر سـيـاسـي تضـعـيـف               

.  شده و به چالـش کشـيـده شـده اسـت              
درست همانطور که شادي کـردن هـم،         
يک حـرکـت سـيـاسـي در آن جـامـعـه                  

ــه                .   اســت ــا ب ــي اســت جــوان ه کــاف
خيابانها آمده، برقصند يا موزيـک بـا      
صداي بلند پخش کنند و يا دخـتـر و          
پسري دست همديگر را بـگـيـرنـد تـا              
جمهوري اسالمي، بدرستي، احسـاس    
کند که آخر عمرش فرا رسيده اسـت و     
مردم بپا خاسته انـد تـا سـرنـگـونـش               

. شادي، امـري اسـت سـيـاسـي         .   کنند
بي حجابي و حتي بـدحـجـابـي امـري             
است سياسي و هر نوع احقاق حـقـوق           
زنان و در هم شـکـسـتـن عـمـلـي ايـن                  
آپارتايد و جداسازي جنسيتـي کـه در         
اتوبوسها، متـرو، مـيـاديـن ورزشـي،           
ــاي درس، ادارات و                   ــهــ ــســ ــالــ کــ
کارخانجات و حتي در ميهمـانـيـهـاي      
خصوصي، خود را بـر زنـدگـي مـردم             
تحمـيـل کـرده اسـت، بـطـريـق اولـي،                 
حرکتي سياسي بر علـيـه  حـکـومـت              

بنابراين، مسئله بي حقوقي زن  .   است
در ايران، فقط يک مسئله مـربـوط بـه        
امور حقوقي و مدني يا خاص نـيـمـي     

امـري  .   از شهروندان جـامـعـه نـيـسـت          
است سـيـاسـي کـه حـيـات و مـمـات                  
جمهوري اسالمي، تا حد زيادي به آن      

شـمـا مـي تـوانـيـد           .   گره خورده اسـت    
مـطـمـئـن بـاشـيـد آن روزي کـه زنــان                   
بتوانند حجاب را بردارنـد، دو هـفـتـه           
بــيــشــتــر طــول نــخــواهــد کشــيــد کــه            
جـمـهـوري اسـالمـي سـقـوط خـواهــد               

هم خود حـکـومـت ايـن را مـي            .   کرد
 .داند و هم خود مردم

 آنزمان که مانورهاي بـاصـطـالح       
امنيتي نـاجـا را در خـيـابـانـهـا بـراه                   
انداخـتـنـد، امـام جـمـعـه مشـهـد در                  
سـخـنــان خــودش گــفـت کـه مسـئلــه               
بدحجابي، بسـيـار بـا اهـمـيـت تـر از                 
وجـود اعــتـيــاد در جـامــعـه اسـت و                 

را بخـطـر   "   امنيت مملکت"بدحجابي  
مي اندازد و اضافه کرد که يک عـلـت      
راه انـدازي مـانـور نـاجـا مـقـابلــه بــا                   

ايـن نـکـتـه را         .   بدحجابي بـوده اسـت      
خود مقامات حکومت بـه زبـانـهـاي           
مختلف اعالم کـرده انـد و ايـن خـود              
شاهد ديگري است بر اينکه  جـنـبـش          
آزادي زن، يک بخش تعيين کـنـنـده از         
جنبش سرنگوني طلبـانـه و انـقـالبـي            

 .                                                                                                                              مردم عليه جمهوري اسالمي است

اجـازه بـدهـيـد ايـن           :   محسن ابراهيمـي  
سئوال را از زاويه ديگري هـم بـررسـي          

با توضيحات شما، اين نـکـتـه        .   کنيم
روشن است که چرا جمهوري اسالمـي        
از هشـت مـارس  هـراس دارد و بــا                  

. تمام قوا در مـقـابـل آن مـي ايسـتـد                
شما در صحبت هايتان به سه جنـبـش    
اساسي ناسيونالـيـسـتـي و سـلـطـنـت               
طلب هاي پرو غربي،  ملي اسـالمـي        
و در نهايت جنبش کمونيسم کارگـري   
اشاره کرديد و اينکه هر کـدام از ايـن             
جنبش ها حسـاسـيـت هـا و دغـدغـه              
هاي خودشـان را در ارتـبـاط بـا روز                 

همانطـور کـه اشـاره        . جهاني زن دارند 
کرديد، جنبش هاي غير چپ و غـيـر            
کمونيسم کارگري، تـالش دارنـد روز          
ديـگـري را بــعـنـوان روز جـهـانـي زن                  
مطرح کنند که تا کنون موفـق نشـده         

ايـن نـيـروهـا، بـه هشـت مـارس                .   اند
حساسيت دارند و نمي خـواهـنـد ايـن            
ــ      روز بعنوان روز جهاني زن و در واقع ـ
بــخــاطــر ريشــه و اســاس چــپ و                      
ــ دخالت زن      کمونيستي هشت مارس 
در سياست و امور اجتـمـاعـي تـلـقـي            

با اينحال، همانطور که گـفـتـيـد     .  شود
اين جنبش ها هم باالخره بـه ايـن روز           
گردن نهـادنـد و در تـلـويـزيـون هـا و                    
سـايـت هـايشـان در مـورد آن سـخـن                  

ــنــد   ــاســداري در         .   گــفــت ســرلشــگــر پ
تلويزيون کانال يک سـلـطـنـت طـلـبـان             

) همانطور که گفتيد( اين موضوع را    
در پرچم تاريخ دو هزار و پانصد سالـه      
و پرچم سه رنـگ مـي پـيـچـد و مـي                 

رومــئــوو " گـويــد اگـر شــمـا داســتـان              
را نگاه کنيد، مي بـيـنـيـد از         "  ژوليت

عشق ايراني و حـافـظ الـهـام گـرفـتـه                 
است و از ايـن نـوع خـزعـبـالت و در                 
اين ميان، تنها چيزي که بـه آن اشـاره        
نمي شود، اين است که جـنـبـش زنـان           
چـه نـقــشـي مـي تـوانــد در جـنــبــش                  
سرنگوني طـلـبـانـه و آزاديـخـواهـانـه               

سـئـوال مـن      .   مردم ايران داشته بـاشـد    
ايــن اســـت کــه تـــلـــقــي جـــنـــبـــش                  
ناسيوناليسـتـي  از هشـت مـارس و               
روز جهاني زن چه مي توانـد بـاشـد و            

نقد شما به اين نوع تلقي چيست؟                                                                                                   
ـيـد تـقـوايـي        بـراي جـنـبـش       :   حم

ناسيوناليسـتـي، مسـئلـه زن تـابـعـي              
است از ايراني گري اي که نمـايـنـدگـي      
ــراي                    مــي کــنــد و از تــالــشــي کــه ب
بازگشـت بـدوران مـاقـبـل جـمـهـوري               

استراتژي سـيـاسـي و        .     اسالمي دارد 
اساس فعاليتهاي ناسيوناليسـتـهـا بـر        
اين مبنا است که گويـا  جـامـعـه در               
زمان پهلوي ها گلسـتـان بـوده و کـل             
مردم و ار جمله زنان هيچ مسـئلـه اي         

ــره                 ــد و غــي ــودن ــد، آزاد ب ــداشــتــن . ن
کوششي هم کـه مـيـکـردنـد تـا  روز                  
رضا خـانـي هـفـده دي را بـه روز زن                    
تبديل کنند، از همينـجـا نـاشـي مـي           

حقوق زن را  مستقيما به ايرانـي  .   شد
نـجـابـت زن      " گري، اخالق ايـرانـي  و            

و غيره وصل مي کنـنـد و در       "   ايراني
نهايت  آب و خاک و پرچم سه رنگ را     

 . هم وارد قضيه مي کنند
ــرخــورد                   ــه از ب ــب ــن ــک ج ــن، ي اي

. ناسيوناليستها بـه مسـالـه زن اسـت           
جنبه ديگر اينکه بـه مـذهـب يـعـنـي              
مهم تـريـن عـامـلـي کـه در جـامـعـه                   
امـروز ايــران  زنــان را در اســارت و                  
بردگي نگاه داشته است  نمي پردازنـد    
و نقد و اعتراض چندانـي بـه ارتـجـاع          

ــد                .  مــذهــبــي  در قــبــال زنــان نــدارن
حداکثر به چنـد آخـونـد ارتـجـاعـي و                
قشري حمله مـي کـنـنـد  آنـهـم بـراي                  
اينکه يک عده آخوند ديگر را بـعـنـوان     
روحانـيـت خـوب، مـطـلـوب و وطـن                

بـعـبـارت    .   پرست به مـردم بـفـروشـنـد         
ديگر ناسيوناليسم در مـورد مسـئلـه         

مثل ساير مسائل سيـاسـي و     ( زن هم   
نه مسئله را بطور عمـيـق   )    اجتماعي

ــ                     مي شکافد و نقـد مـي کـنـد و نـه ـ
آنجايي که مي خـواهـد راه حـل ارائـه            
ــ ذره اي آزاديخواهي و انسانـيـت       دهد 

. مي توانيد در راه حلش پـيـدا کـنـيـد           
نقطه عزيمت ناسيوناليستـهـا هـويـت         

. مــلــي اســت و نــه هــويــت انســانــي             
همانطور که مدعيند  اوليـن بـيـانـيـه             

بـه  ! حقوق بشر را کوروش کبير نوشته 
همان سياق هم  حقوق زن را به نـژاد و      
ــي               مــلــت و تــاريــخ بــاســتــانــي ايــران

حقـوقـي کـه گـويـا  در              .   ميچسبانند
جامعه قبـل از جـمـهـوري اسـالمـي،              
کامال رعايت مي شد و اگـر بـه دوره           
شاهنشاهي برگرديم، هـمـه چـيـز حـل           

 .  مي شود
امـا مســالــه زنـان، هــم در دوره              
شـاهــنــشــاهــي و هــم بــخــصــوص در            
جمهوري اسالمي نفي هويت انسـانـي     

اسالم اساسا زن را انسـان        .   زنان است 
مـلـي   "   راه حـل " بحساب نميآورد اما    

مساله زن نيـز خـود نـوع ديـگـري از                 
 . نفي هويت انساني زن است

دقيقا به همين دليل براي جنبـش     
آزادي زن نــاســيـونــالــيــسـم جــزئــي از             

.  صورت مسـالـه اسـت و نـه راه حـل                
ببنيد مساله اينست که در جـمـهـوري     
اســالمــي کــه نــيــمــي از شــهــرونــدان            
جامعه اساسا بعنوان انسان برسمـيـت        

در قـوانـيـن، در        .   شناخته نمي شـونـد    
ــط و                     ــنــگ رســمــي و در رواب ــره ف
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مناسباتي که دولت پاسدار آنهاسـت،      
زن، بطور رسمي، قـانـونـي و عـلـنـي،            

. برده جنسي مرد محسوب مي شـود   
از قوانين صيغه بـگـيـريـد تـا تـجـاوز               
اسالمي به دختر نه ساله تحت عنوان       
ازدواج شرعي   تـا بسـاط فـحـشـاي                 
رسمي که تحت نام صيغه مـوقـت در         
جامعه براه انداخته اند و تا سلب حـق      

در تـمـام ايـن        .     طالق از زنان و غـيـره     
موارد، ديگر قضيـه فـقـط تـبـعـيـض              
نيست، بلکه تـحـقـيـر و تـوهـيـن زن،                
برخورد به زن بعنوان کاالي جـنـسـي،          

. و نـفـي هــويـت انسـانــي زنـان اســت               
حکومت، رسـمـا و قـانـونـا، پـنـجـاه                 
درصــد شــهــرونــدان آن جــامــعــه را،              
بعنوان برده جنسي مردان مـحـسـوب        
مي کند و اگر هم، تن به اين قـوانـيـن        
ندهند، آنزمان، با سنگسار، شـالق و        

تـنـهـا بـا       .     اسيد بسراغشان مـي رود    
پــرچــم دفــاع از حــقــوق انســانــي زن               

و .     ميتوان به جنگ اين عفريت رفت    
در اين جنگ ناسيوناليسم، با ايـرانـي         
گـري و غــيـرت و نــامـوس پـرســتــي                
آريــائــي و بــاســتــانــي اش در کــنــار               
عــفــريــت جــمــهــوري اســالمــي قــرار           

 .       ميگيرد
 بنظر من، حـق زن، بـرابـري زن،             
دفاع از آزادي و هـويـت انسـانـي زن،              
امري انساني است  که نـمـيـتـوان آنـرا          
ــي،                 در  ايــــدئــــولــــوژي مــــذهــــبــ
ناسيوناليـسـتـي و قـومـي يـا نـژادي                 

از حقوق زن بايد دفاع کرد بـه  .   پيچيد
اين دليل که انسـان اسـت و جـامـعـه                
انساني اساسـا يـعـنـي جـامـعـه زن و                 

اينـکـه   . مرد هم ارز و برابر با يکديگر 
ما به آپارتايد جـنـسـي يـا جـداسـازي              
جنسيتي حمله مي کنيم، دقـيـقـا بـه             
اين خاطر است کـه اسـاسـا آپـارتـايـد               
جنسي، هويت انساني يک جامـعـه را        

آپارتايـد جـنـسـي       .   زير سئوال مي برد  
در ايران، فقط اين نـيـسـت کـه اجـازه               
نمي دهد زن و مرد در ورزشـگـاه هـا،        
مــدارس، اتــوبــوس هــا و مــجــامــع             

. عـمـومـي در کـنـار هـم بـنـشـيـنـنـد                    
مسئلـه ايـن اسـت کـه زن مـثـل يـک                    
جذامي، بعنوان منبع فساد، بـعـنـوان       
يک کاالي جنـسـي کـه گـويـا اگـر در                 
جمع مردان باشـد، بـا خـودش فسـاد              
مي آورد، باعث گمراهي جـنـسـي در           
مــردان مـــيــشـــود و از ايـــن نـــوع                   
خزعبالتي که در مغزهاي بيمـار ايـن         
آخوندهاي حاکم وجود دارد، در نـظـر        

آپارتايد جـنـسـي بـه         .  گرفته مي شود 
تمام معنا يعني همين مناسباتي کـه      

. جمهوري اسالمي برقرار کـرده اسـت        
همانطور که سياه پوستان در آفريـقـاي    
جنـوبـي نـژاد پسـت مـحـسـوب مـي                 
شدند و از بسـيـاري حـقـوق بـي بـهـره                 
بودند، از جامعه سفيـدهـا دور نـگـاه             
داشــتــه مــي شــدنــد تــا بــاصــطــالح              
ــت                 ــيـ ــنـ ــت و امـ ــرمـ ــام، حـ ــجـ انسـ
سفيدپوستها  حفظ شود و اگـر سـيـاه         
پوستي به جمع سـفـيـد پـوسـتـان مـي             
رفت يا در مدرسه سفـيـدهـا مشـغـول         
تحصيل مي شد، توهين و تـحـقـيـري         
نسبت به سفيدها بحساب مـي آمـد،         
همين وضعيت در جمهوري اسـالمـي        

. هم نسبت بـه زنـان در جـريـان اسـت                
وقتي زن در فعاليتي شـرکـت داشـتـه             
باشد، گويا حرمت آن فعاليت پـايـيـن        

اگر زن در کـنـار مـردان در              .   مي آيد 
امـري شـرکــت داشــتـه بـاشــد، گــويــا               
جايگاه و حرمـت مـردانـه شـان را از                

ــنــد         ــهــوري      .   دســت مــي ده در جــم
اسالمـي، زن از چـنـيـن مـوقـعـيـتـي                  

خـوب، چـه کسـي و          .   برخوردار اسـت  
کدام نيرويي، اين مسئله را با هـمـيـن       
اندازه از ابعاد واقعيت و فاجعه آمـيـز        
و ضد انسـانـي بـودنـش مـطـرح مـي                

جـنـبـش    .   کـمـونـيـسـم کـارگـري         .   کند
کارگري و جنبش سـوسـيـالـيـسـتـي و             

بقيه نيـروهـا، از نـيـروهـاي دوم            .   چپ
خردادي  گرفته تا سلطنت طلب ها و       
تلويزيونهاي لوس آنـجـلـسـي و غـيـره            
همانطور که گفتم مانـعـي بـر سـر راه            

ملي اسالميون کـه    . آزادي زن هستند 
خود فرق ماهوي با مرتجعين حـاکـم          
ندارند و ناسيوناليـسـتـهـاي از تـخـت             
افتاده هم   تـمـامشـان حـق زن را در                
يک پرچم سه رنگ مي پـيـچـنـد، يـک            
مهر کوروش و داريوش هم به آن مـي      
زنـنـد، يـک نـوسـتـالـژي بـازگشـت بـه                   
دوران ماقبل جمهـوري اسـالمـي هـم           
ضميمه اش مي کنند و مي خواهـنـد      
اين را در بازار مکاره سياست  ايـران،        

. تحت عنـوان حـقـوق زن، بـفـروشـنـد              
درست اسـت کـه در دوره جـمـهـوري                
اسالمي، ظلم و تحقير، فـرودسـتـي و        
توهيني که در حق زنـان اعـمـال شـده              
است، کامال بي سابقه است اما، ايـن     
به هيچ وجه باعث نمي شود کـه زنـان        
ـــ  بـخـواهـد بـه              ــ و اساسا کل جامعه 
نيروهايي رجوع کند که   فقط ذره اي     
از حقوق زن را آنهم با هزار تـبـصـره و           
حجب و حياي ايـرانـيـگـري و غـيـره،               

اگـر جـمـهـوري       .   بزنان وعده ميدهـنـد    
ــ                   اسالمي دارد از حـجـب مـذهـبـي ـ
اسالمي و يا ناموس پرستي مذهـبـي    

مردم صحبـت مـي کـنـد، سـلـطـنـت                
طلبان هم، هر زمان که مي خـواهـنـد         
از زن صحبت کـنـنـد، يـک جـملـه در                 
ميان، از حجب و حياي دختر ايرانـي،     
فرهنگ ايراني، غيرت ايراني و غـيـره     

زنان مبارزه نـمـي کـنـنـد          .  مي گويند 
براي اينکه از چاله دربيايند و بـه چـاه         

زنان و کـل آزاديـخـواهـان در           .   بيفتند
جامعه، دارند مبارزه مي کنند بـراي        
اينکه زن بعـنـوان انسـان در جـامـعـه                
برسميت شناخته شود و کامال، بـدون    
هيچ قيد و شـرطـي، حـقـوق بـرابـر و                  

 . انساني اش مورد احترام قرار گيرد
 اين، يک جنبش بيداري، آگـاهـي       
و بسيج عمومي زنان براي رسيدن بـه          
حــقــوقــي اســت کــه هــيــچــگــاه از آن              

اگـر جـمـهـوري       .   برخوردار نـبـوده انـد      
اسالمي، سمبل بدترين نوع تحقيـر و       
ـــ در تـاريـخ                  ــ حداقـل ـ توهين به زنان 
ـــ کـه هـمـيـنـطـور هـم                     معاصر است ـ

ــ آنوقـت، فـقـط           " تـمـام آزادي    " هست 
جـامـعـه    .   مي تواند جواب اينرا بدهد    

مجبور نيست از ميان بد و بـدتـر، از         
بـــيـــن بـــدتــــر اســــالمـــي و بــــد                      
ناسيوناليستي، بد ناسيوناليسـتـي را       

زنان مي تواننـد ديـگـر      .   انتخاب کند 
تن به هيچ نوع بردگي، فـرودسـتـي و             

چـــه در نـــوع        .   تـــحـــقـــيـــر نـــدهـــنـــد    
ناسيـونـالـيـسـتـي اش و چـه در نـوع                   

 .                                 مذهبي اش
درست يک هفتـه بـعـد      :   محسن ابراهيمي 

از انقالب پنجاه ه و هـفـت، زنـان در                
ابعاد بسيار گسـتـرده اي بـه خـيـابـان               
آمدند و در مـقـابـل احـکـام ضـد زن                  
خميني دسـت بـه تـظـاهـرات زدنـد و                

از .   شعارهاي مهمي را مطرح کـردنـد      
جمله آن شعارهـا يـکـي ايـن بـود کـه                  

حـقــوق زن، نـه شـرقــي، نــه غــربــي،               " 
کـه عـمـال در نـقـطــه            "   جـهـانـي اسـت      

نـه  " مقابل شـعـار خـود رژيـم يـعـنـي                 
" شرقي، نه غربي، جمهوري اسـالمـي       

زنان در همـان زمـان ايـن        .   قرار داشت 
بنظر شما، پـيـام و     . شعار را سر دادند 

معناي سياسي، اجتماعي و تاريـخـي    
اين شعار براي جنبش برابري طـلـبـانـه      

 و آزاديخواهانه زنان چيست؟                                                                      
ايـن شـعـار، شـعـاري          :   حميد تقـوايـي   

کامال چپ، راديکال و آزاديـخـواهـانـه      
وقتي از چـپ راديـکـال سـخـن            .   است

مي گويم، منظورم چـپ در مـعـنـاي            
مـقـصـودم چـپ       .   سنتـي اش نـيـسـت        

ــاي         .   کــارگــري اســت     چــپ در مــعــن
آنــزمــان  .   کــمــونــيــســم کــارگــري اش        

شعارهاي متنوعي سر داده شـد امـا           
:  يکي از آنها هميـن بـود کـه گـفـتـيـد              

حـقــوق زن، نـه شـرقــي، نــه غــربــي،               " 

اين شعار، همانطور که شمـا  " .   جهاني
هم اشـاره کـرديـد، کـامـال در نـقـطـه                   

نـه  " مقـابـل و در ضـديـت بـا شـعـار                    
" شرقي، نه غربي، جمهوري اسـالمـي       

بود که جمهوري اسالمي در زمانيکه   
بقدرت رسـيـد، آن را بـعـنـوان شـعـار                  

زنـان در    .   کلـيـدي خـودش عـلـم کـرد            
مقابل اين شعار به مـيـدان آمـدنـد و              
گفتند حقوق زن، نه شرقي، نه غربـي،      

 . انساني و جهاني است
وقتي بر متن شرايـط امـروز ايـن         
شعار را ارزيابـي مـيـکـنـيـم مـتـوجـه                
ميشويم که اهمـيـت آن از کـاربـرد و                 
مـعـنـي سـيـاســي اش در آن مـقـطــع                  

اين شعار، فـقـط   .     بسيار فراتر ميرود  
جنبه ضد حکومتي نداشت بلکه يـک        
شعار برجسته  ضد ناسيوناليستي، و    

ــ اسالمي نيز  بـود       .  ضد جنبش ملي 
شعار حـقـوق زن  جـهـانـي اسـت، در                  
واقع از همان زمان  اعـالم مـي کـنـد            
که آزادي و حقوق و حرمت و هـويـت             
انساني زن نه  هيچ ربطي به مذهب و      
اسالم دارد و نه به آب و خاک و وطـن            

زنـان در    .     و تاريخ باستـانـي و غـيـره          
برابر ارتـجـاع اسـالمـي تـازه بـقـدرت               
رســيــده بــه ايــران و ايــرانــيــت عــقــب              
ننشستند بلکه برحقـوق جـهـانشـمـول          
زنــان، حــقــوقــي کــه مــاوراي مــرز و             
ــ          مذهب، محل تولد، تابوهاي ملـي ـ
اسالمـي، قـبـيلـه اي و عشـيـرتـي و                  
نـژادي قــرار دارد، تــأکـيــد کـردنــد و               

 . گفتند حقوق زن، جهاني است
 ميتوان اينطور گفت که جـنـبـش      
وسيع زنان در هشت مارس پـنـجـاه و            
هفت اولين بروز اجتـمـاعـي و وسـيـع             

کمونيـسـمـي کـه       ( کمونيسم کارگري    
مــا پــرچــمــش را بــلــنــد کــرده ايــم و                
محصولش حزب کمونيست کـارگـري     

ايـن حـرکـت نـه         .   در ايـران بـود    )  است
تنها جمهوري اسالمي بلکه کل نظـام    
مردساالرانه سرمايه داري  را با تـمـام    
فرهنگ ارتـجـاعـي و  تـبـيـيـن هـاي                  
عــقــب مــانــده نــاســيــونــالــيــســتــي و           
شاهنشاهي و  مذهـبـي و شـرقـزده و            
ســنــتــي و بــاســتــانــي و اخــالقــي و                
ناموسي و غيره و غيره اش به چالـش        
کشد و عمال از يک موضع راديکال و       
چپ در برابر همه اين عقب ماندگيهـا      

 .  ايستاد
ــار مــردم در هشــت                   يــک شــع

مـا  " مارس پنجاه و هفت اين بود کـه       
و "   انقالب نکرديم تا به عقب برگرديم      

در واقع با ايـن شـعـار مـردم  عـمـال                    
اعالم کردند کـه ايـن حـکـومـت تـازه               
بقدرت رسـيـده، دارد جـامـعـه را بـه                 

زنان بـه خـيـابـان       .   عقب برمي گرداند 

آزادي زن،   " ريختند و فرياد زدنـد کـه         
تمام ايـن    .   است"   معيار آزادي جامعه 

شـــعـــارهـــا، شـــعـــارهـــايـــي کـــامـــال         
سوسياليستي و چپ بودند و اين بروز     
ديگري از پيشـگـامـي راديـکـالـيـسـم             
سوسياليستي در جـنـبـش آزادي  زن            

همانطور که باالتر اشاره  کـردم  .   است
اساسا جنبش جـهـانـي زن بسـيـار بـه               
جنبش چپ و سوسياليسـتـي مـديـون         

خـود روز هشـت مـارس، روز            .   اسـت 
اعتراض  کـارگـران زن  نسـاجـي در                 

ريشه اش آنـجـاسـت و          .   آمريکا است 
کمونيست ها در انترنـاسـيـونـال دوم،           
ايـن روز را بـعـنـوان روز جـهـانـي زن                    
اعالم کردنـد و بـنـا بـرايـن تصـادفـي                 
نـيـسـت کـه وقـتـي در اولـيـن هشـت                    
مارس در جمهوري اسالمي خمـيـنـي         
به خودش جرأت داد که بگـويـد زنـان          
بايد حجاب اسالمي داشـتـه بـاشـنـد،           
ده ها هزار زن به خيـابـانـهـا آمـدنـد و               
ايـن شـعـارهـاي راديـکـال و چـپ  را                    

به ايـن اعـتـبـار، ايـن،            .   مطرح کردند 
نخستين بروز جنبش سوسيالـيـسـتـي        
ــار وســيــع                    ــاس بســي ــک مــقــي در ي
اجتماعي و يک مسـئلـه مـهـم در آن                
جامعه در ارتـبـاط بـا مسـئلـه زنـان                 

ــود ــوازات            .   ب ــم ــنــبــش آزادي زن ب ج
تثبيت حکومت  اسالمـي و تشـديـد           
ــا حــقــوق انســانــي زن                 ضــديــت آن ب

. اهميت و ثقـل بـيـشـتـري پـيـدا کـرد                
جمهوري اسالمي مدام تبعيـضـات و       
بيحقوقي هاي بـيـشـتـري را بـه زنـان                
تحميل کرد، بـه عـقـب مـانـده تـريـن                 
توهينها و تحقيرها و بـيـحـرمـتـيـهـا              
نسبت به زنان جنبه دولتي و قـانـونـي       
داد، جناياتي نظيرسنگـسـار کـردن و         
به شالق بستن  و اسـيـد پـاشـيـدن بـه                
روي زنان و تجاوز به دختران نه سـالـه         
و فحشاي اسالمي را در جامعه رواج     
داد اما جامعه، توده زنـان  و مـردان           
آزاديخواه هـيـچـگـاه بـه ايـن تـوحـش                 

 .تمکين نکرد و تسليم نشد
زنان در هشـت مـارس پـنـجـاه و               
هفت اعالم کردنـد آزادي زن مـعـيـار             
آزادي جامعه است و امـروز مـبـارزه             
براي آزادي زن يک رکن مهم و تعيـيـن         
کننده مبارزه کل مردم بـراي رهـائـي           

 .  از شر جمهوري اسالمي است
ــنــجــاه و               هشــت مــارس ســال پ
هفت، نه تنها براي جنبش زنـان ايـران       
ـــ بـراي جـنـبـش چـپ                       ــ در کـل ـ بلکه 
کارگري  در ايران، يک نقطه عطف بـه        
حساب مي آيد و جايگاه مهـمـي  در        
تاريخ مبارزات جنـبـش کـمـونـيـسـت            

 . کارگري در ايران دارد
 ٤صفحه      

         مصاحبه با حميد تقوائی                                 ٢از صفحه          
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 در آن دوره  چپ  غـيـر کـارگـري               
مخالف اين حرکـت اعـتـراضـي زنـان            

بسياري از نيروهاي چپ سنـتـي   .   بود  
در آن دوره، اعـــالم کـــردنـــد ايـــن                   

. تظاهرات زنـان شـمـال شـهـري اسـت             
گفتند مسئله حجاب، مسئله مهمـي    

قـوانـيـن ومـواضـع ضـد زن             .     نيسـت 
جــمــهــوري اســالمــي را بــه ضـــد                   
آمريکايي گري اش مي بخشيدند  و          
رسما و صريحا، خمينـي را نـمـايـنـده           
انقالب مردم قلمداد مي کردنـد و بـه        
همين دلـيـل، مـقـاومـت زنـان را در                 
برابر اين ارتجاعي که تـازه سـر بـلـنـد             
کرده و بر جـامـعـه حـاکـم شـده بـود،                  

آنرا تظاهـرات زنـان     . تأييد نمي کردند 
مرفه شمال شهري مي دانسـتـنـد کـه             

 . قابل حمايت نيست
امــا مــا از هــمــان زمــان در                     
ــکـــيـــالت اتـــحـــاد مـــبـــارزان                تشـ
کمونيست، يعني جرياني  که بـعـدهـا          
در ادامه اش حزب کمونيست و حزب   
کمونيست کارگري تشکـيـل شـد، بـا           

. تمام قوا از اين مبارزه دفـاع کـرديـم           
از آزادي بي قيد و شـرط و از بـرابـري           

براي ما روشن .   زن و مرد دفاع کرديم   
بود که جنبش آزادي زن، يک جـنـبـش       
مهم و تعيين کننـده در دوره سـلـطـه               

و .   جـمـهــوري اســالمـي خـواهـد بـود            
امروز، شمـا ادامـه آن حـرکـت را در                
حزب کمونيست کارگري مي بـيـنـيـد        

حجـاب هـا را کـنـار           " با اين شعار که    
لـغـو آپـارتـايـد        " بـا شـعـار        " .   بگذاريد
نـه تـنـهـا  ايـن شـعـارهـاي                 " .   جنسـي 

اعتراضي بلکه  اسـاسـا  آن خـواسـت            
ها، آرمان ها و جهت گيري ها کـه در     
هشــت مــارس پــنــجــاه و هــفــت در               
جامعه اعالم شد و آن حرکت توده اي      
و بـاشـکـوه را بـوجـود آورد، بـعـدهـا                   
ــن شــد،                  ــبــيــي تــوســط ايــن حــزب ت
فرمولبندي شـد، شـکـل بـرنـامـه اي               

يــک " بـخـودش گـرفـت و در بـرنـامـه                  
بعـنـوان حـقـوق پـايـه اي             " دنياي بهتر 

زنان، بشکل روشن و صريح نوشتـه و          
امروز جـنـبـش آزادي زن،          .  اعالم شد 

حزب و پـرچـم     .  برنامه خودش را دارد 
خودش را دارد و پـرچـم و بـرنـامـه و                  
حزب کمونيسم کارگري، اين جـنـبـش        

 .           را نمايندگي مي کند
حـمـيـد تـقـوايـي،         :   محسن ابراهيـمـي   

آزادي زنان در ايران در گـرو چـيـسـت؟        
رسيدن به جامعه اي که در آن، تـمـام             
ـــ در آزادي،                   ــ از زن و مـرد ـ انسانها 
رفــاه، بــرابــري، آســايــش و امــنــيــت             
زندگي کنند، در گرو چيسـت؟ بـطـور         

مشـخـص تـر، آزادي کـامـل زنـان و                 
ــرو                    ــا مــردان، در گ ــا ب ــه ــري آن ــراب ب
 چيست؟                                          

اين مسـئلـه در قـدم اول            :   حميد تقوايي 
و در ايــران، در گــرو ايــن اســت کــه                  

از .   مــذهــب از جــامــعــه جــارو شــود          
دولت، از قوانين آموزش و پـرورش و       
از همه شـئـون زنـدگـي اجـتـمـاعـي و                  

مــذهــب،  .   حــتــي خصــوصــي مــردم       
امروزه حتي در جشـن هـا و مـراسـم                
عزا و عروسي مردم هم مدعـي اسـت      
و در اتاقهاي خواب مردم هم حضـور          
خود را اعالم مي کـنـد و بـه هـمـيـن                 
دليل، اين يک گره و مانع اسـاسـي بـر         

تـا  .   سـر راه آزادي زن در ايـران اسـت               
زمانيـکـه اسـالمـيـون در حـکـومـت               
هسـتـنـد، تـا زمــانـيـکـه ايـدئـولــوژي                
اسالمي و قوانين شرعي قصـاص در         
جامعه حـاکـم بـاشـد و ايـن جـانـيـان                   
اسالمي بر سر کـار بـاشـنـد و ايـنـهـا                  
جامعه را بگردانند، نه تـنـهـا رهـائـي           
کامل زن، بلکه  آزادي حتي در هـمـان    
معنايي که مـثـال در فـرانسـه وجـود               
دارد هــم، خــواب و خــيــالــي بــيــش               

جامـعـه اي مـي تـوانـد            .   نخواهد بود 
حتي از حقـوق و آزادي زن صـحـبـت               
کند که در قـدم اول تـوانسـتـه بـاشـد                  
مذهب را در سوراخ کرده، عقب رانده     
و دستش را از دخـالـت در شـئـونـات               
اجتماعي و سياسي کل جامعه کوتـاه    

فـقـط هـم مـذهـب اسـالم             . کرده باشد 
تمام مذاهب، از مسيحيت و   .   نيست

ــامـــال                   ــالم، کـ ــت تـــا اسـ ــوديـ ــهـ يـ
مردساالرانه و ضد زن هستـنـد و هـر            
کجا که در حکومت بوده انـد، هـمـان         
باليي را بـر سـر مـردم آورده انـد کـه                   
امروز جمـهـوري اسـالمـي بـر سـر آن                

تـمـام طـول تـاريـخ          .   جامعه مي آورد   
تـفـاوت در     .   شاهدي بر اين مدعاست   

اين است که در جوامع غربي مـذهـب       
را کوبيدند، عـقـب رانـدنـد، دسـت و               
پايش را قطع کـردنـد ولـي در ايـران،               
هنوز در صدر حکومت است و دقيقا     
به همين علـت، مـمـکـن نـيـسـت کـه                 
بتـوان در مـورد ازادي و رهـائـي زن                  
صحبت کرد و عليه مـذهـب مـبـارزه            

فـمـيـنـيـسـم       " نميشـود مـانـنـد         .  نکرد
و يا  دو خرداديهاي مـدعـي   "  اسالمي

دفاع از حقوق زن از آزادي زن دم زد              
جنبـشـي   .   اما به مذهب تعرض نکرد   

که براي آزادي زن بـه امـثـال آيـت اهللا            
صانعي  دخيل ميبندد، جنبشـي کـه        
تمام تالشش اينست که  قرائـت هـاي           
طرفدار زن  از قـرآن بـيـرون بـکـشـد ،                  

جنبشي که براي آزادي زن به حضـرت       
عباس و آش نـذري و سـايـر مـظـاهـر               
اسالمـي مـتـوسـل مـي شـود، خـود                
مانعي بر سر راه  آزادي زن است و در         
هر قدمش زنجير ديگري بر پاي زنـان     

اتفـاقـي نـيـسـت کـه           .   اضافه مي کند 
قـرائـتـهـاي     " اين جنبش، بـا تـمـامـي            

اش از اسـالم،   حـتـي يـک                "   امروزي
کلمه عـلـيـه حـجـاب و سـنـگـسـار و                   

. قوانين شرعي ضد زن بزبان نميآورد    
نـوع دوخـردادي هـيــچ        "   فـمــيـنــيـسـم    " 

ربطي  به جنبش آزادي و خالصـي زن       
جـنــبــشــي اسـت بــراي حــفــظ          .   نـدارد 

جمهـوري اسـالمـي بـا يـک لـبـاس و                  
 .  ظاهر زنانه

نــه جــنـــبــش دوم خــرداد، نـــه                 
کـه  ( اسالميون و نه سلطنت طلب ها      

مسئله زن را در پرچم سـه رنـگ مـي           
، هـيـچـکـدام، نـمـي تـوانـنـد                 ) پيچند

حقوق زنان را در آن جامعـه مـتـحـقـق         
اولين مانع اساسي، يک مـانـع   .   سازند

سياسي يعـنـي حـکـومـت جـمـهـوري              
اسالمي و تـفـوق مـذهـب در دولـت،             
آموزش و پرورش و شئونـات زنـدگـي        
اجتماعي و حـتـي خصـوصـي مـردم              

. بايد دست مذهب را قطع کـرد .   است
بايد آن را از جـامـعـه جـارو کـرد تـا                    
اساسا اين امکان وجود داشتـه بـاشـد         
که بتوان  از آزادي زن حـرفـي بـمـيـان                

ايــن، .   ايــن، شــرط الزم اســت         .   آورد
اولين مانع است و بـايـد هـدف تـمـام              
آزاديخواهان اين بـاشـد کـه در درجـه              

 .اول جمهوري اسالمي را کنار بزنند
اگـر  .    اما اين تمام قضيه نـيـسـت    

قرار است زن  بطور واقعي  بـه آزادي           
بـه نـحـوي کـه حـتـي             ( و برابري برسد    

ــاصــطــالح مــتــمــدن و             کشــورهــاي ب
پيشرفته جهان هم هنوز به آن نرسـيـده       

بايد کليت ايـن نـظـامـي را کـه              )     اند
بردگي زن برايش مـنـافـع اقـتـصـادي              

يـعـنـي    .   بدنبال دارد، زيـر و رو کـرد             
هم اکـنـون، در     .   نظام سرمايه داري را   

هيچ کجاي دنيـا، زن و مـرد  بـطـور                 
حـتـي   .   واقعي و عملي برابر نيـسـتـنـد      

در کشورهاي صنعتي و کشـورهـائـي       
غربي که بر روي کاغـذ مـرد و زن را            
بـرابـر اعـالم کــرده انــد، عـمــال و در                  
واقعـيـت فـرهـنـگـي و اجـتـمـاعـي و                   
اقتصادي زن هنوز جنس دوم بشـمـار          

همين که بيکاري جامعه را   .  مي رود 
فرا مي گيرد و تا مـي خـواهـنـد يـک             
عـده را خـانـه نشـيــن کـنـنـد، اولـيــن                   
کساني که قرباني بـيـکـارسـازي هـاي           
وسيـع مـي شـونـد، زنـان هسـتـنـد و                   
ــحــران                     هــمــيــن امــرز در دل  ايــن ب
اقـتـصـادي و بـيــکـاري وسـيـعـي کــه                 

گريبانشـان را گـرفـتـه اسـت، درصـد               
زناني که شـغـلـشـان را از دسـت داده                

در .   اند، خيلي بيشتر از مـردان اسـت        
سراسر دنيا  از نـظـر فـرهـنـگـي، زن                   
هنوز جنس ضعيف تـر و فـرو دسـت              
نسبت به مرد است و تبعيض عـمـلـي      
نسبت به زنان را حتـي در پـيـشـرفـتـه              
ترين کشورهاي صنـعـتـي امـروز هـم            

در پــاسـخ بـه ايــنـکـه چــرا             .   شـاهـديـم   
اينطور است، بايد بگويم که سـرمـايـه      
داري اسـاسـا بـه ايـن نـابـرابـري نـيـاز                    

از دوران باسـتـان  مـردسـاالري         .   دارد
در دنيا حاکم بوده است اما  جـامـعـه       
ــگ                 ــه داري مضــمــون و رن ســرمــاي
خــودش را بــه آن داده و از ايـــن                         
فــرودســتــي تــاريــخــي زنــان  ســود و             

مسـئلـه    .   منفعت خودش را مـي بـرد       
فقـط وقـتـي بصـورت ريشـه اي حـل                 
خواهد شد که توليد اقـتـصـادي بـراي          
انســان و انســانــيــت بــاشــد نــه بــراي               

آزادي، .   سودآوري  و انباشت سرمايـه     
زماني معنا دارد که بـرابـري مـتـحـق         

زنــي کــه بـا مـرد بـرابــر             .   شـده بــاشـد    
هـمـانـطـور کـه        .   نباشد، آزاد نـيـسـت       

کارگري کـه مـوقـعـيـت زنـدگـي اش                 
صـدهـا درجـه از مـوقـعـيـت زنـدگـي                    
سرمايه دار بدتـر و عـقـب تـر اسـت،                

آزادي و برابري دو مفهوم .   آزاد نيست 
ايـن هـم در مـورد          .   بهم پيوسـتـه انـد      

آزادي کارگر صادق است وهـم دربـاره         
بنابراين، آن شرط کافـي و    .     آزادي زن 

پايه اي که بـايـد بـرقـرار شـود تـا زن                   
و در   ( بطور واقعي رهـا و آزاد شـود             
، ايـن    ) نتيجه کل جـامـعـه آزاد شـود           

است که جامعه سـرمـايـه داري و در             
کل، نظام طبقاتي سـرمـايـه داري در           

 .هم کوبيده و کنار زده شود
 اگر بخواهم خالصـه کـنـم، بـايـد           
بــگــويــم کــه در مــورد ايــران، مــانــع             
ــي و                 اســاســي، حــکــومــت مــذهــب
جمهوري اسالمي است و تا زمانيکـه     
مذهب در حکومت باشد، نمـي تـوان       
از رهائي زن  حـتـي سـخـنـي بـيـمـان                    

نقطه شروع و پـيـش شـرط هـر             .   آورد
نــوع تــحــقــق و بــرابــري حــقــوق زن،               

. برقراري يک جامـعـه سـکـوالر اسـت           
جامعه اي که مذهب از آن جارو شـده          

اين، اولين و مهم تـريـن پـيـش         .   باشد
شرط است و در گام بعـدي هـم، بـايـد           
نظام سرمايـه داري را درهـم کـوبـيـد               
چون تا وقـتـي تـولـيـد اقـتـصـادي بـا                   
هدف سود و سودآوري سازمان يافـتـه      
باشد، اين تفرقه ميـان صـفـوف زن و            
مرد و اين تبعيض نسبت به زنـان هـم       

 .  اعمال خواهد شد
اگر امروز مي بينيم کـه جـنـبـش          

ـــ و بـطـور مشـخـص                 سوسياليستي ـ
ــ پرچم آزادي و رهايي زن را          حزب ما 
در دست دارد، به اين دليـل اسـت کـه         
حزب ما و جنبش ما ايـن راه حـل را            

شـمـا   .   تا به آخر نمايندگي مـي کـنـد           
نــمــي تــوانــيــد ــــــ بــعــنــوان مــثــال ــــ                
دموکراسي نوع آمريکايي بـخـواهـيـد      
يا طرفدار انقالب مـخـمـلـي يـا رژيـم               
چنج باشيد و يا بـخـواهـيـد بـه دوران               
شاه بازگرديد و در عين حال، مـدعـي         
اين هم باشيد که مي خـواهـيـد زن را           

ــر       .   آزاد کــنــيــد    در آنصــورت، نــاگــزي
خواهيد بود که هزار تبصره و شرط و       

زن "   حـجـب و حـيـاي        " اما و اگر نطير    
ايراني را وارد فرمول آزادي زن بکنيـد     
ــار                      ــر هــم اســالم را کــن و حــتــي اگ
يگذاريد، باز، ايراني گـري و مـفـهـوم            

و اخالقيات باسـتـانـي    " شيرزن ايراني" 
کـمـا   .   را بر دست و پاي زنان بپيـچـيـد    

اينکه از هميـن امـروز دارنـد هـمـيـن               
مي خواهم بـگـويـم    .  کار را  مي کنند 

راه حـل    " که اين نوع جهتـگـيـريـهـا و             
 -ملي و مدهبي و نـيـمـه مـلـي       "   هاي

نيمه مـذهـبـي بـراي مسـالـه زن، در                 
خدمت نظام سرمايه داري قرار دارنـد     
و اگر شما عليه تمام اين بسـاط ضـد           
انساني سرمايه داري نايستيـد، نـمـي         
توانيد بگونه اي پيگيـر و ريشـه اي،             

 .منتقد ستم بر زنان باشيد
حـزب کـمـونـيـسـت         :   محسن ابراهيمـي  

کارگري، بخصوص با بهـره گـيـري از           
کانال جديد، چـه در داخـل و چـه در                 
خارج از کشور، فعاليت هاي تبليـغـي    
گسترده اي را بمناسبت هشت مـارس   

در خــود ايــران،      .   ســازمــان داده بــود     
حزب توانسـت روز هشـت مـارس را             
بعنوان روز جهاني زن و يک روز مـهـم       
سياسي، چپ و برابري طلبانه تثبـيـت      

تشکيالت خـارج کشـور حـزب          .   کند
هم، در بيش از بيـسـت شـهـر جـهـان،               
تظـاهـرات و اعـتـراضـاتـي را تـدارک                
ديده و توجه مردم جهان را به اسـارت       
و بردگي زنان در ايران و نيز راه نجـات   
و خالصـي از ايـن وضـعـيـت، جـلـب                  

شــمــا بــعــنــوان لــيــدر حــزب           .   نــمــود
کمونيست کارگري، چه انتظـاراتـي از      
فعاليت هاي حـزب در هـمـيـن چـنـد                 
هفته اخير داشتيد؟ چه نقشي را مـي       
خواستيد ايفا کنيد و به چه تصـويـري      

 رسيديد؟  
بنظر من، فعالـيـت هـاي      :   حميد تقوايي 

حزب بمناسبت هشت مارس، چـه در       
داخل و چه در خارج از کشور، بسـيـار    
موفقيت آميـز بـود و در واقـع، يـک                 
نمونه و الگوي خوبي بدست داده شـد       

         مصاحبه با حميد تقوائی                                   ٣از صفحه          

 ٥صفحه      



 5 ۲٨٧شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

ــا و                       ــد در روزه ــاي کــه حــزب مــا ب
مناسبت ها و کمپين هاي ديگري در       
آينده، آن را مـدنـظـر قـرار داده و بـر                   
ــگــو حــرکــت خــود را                    اســاس آن ال

همانطور کـه گـفـتـيـد،          .   سازمان دهد 
ما در بيشتر از ده کشـور و بـيـسـت                 
شهر جهان، فعاليت هاي مختلفـي را         
بـمــنـاســبـت هشــت مــارس ســازمــان           

اين فعاليت ها از راهـپـيـمـايـي      .   داديم
و تــظــاهـرات گــرفـتــه تـا تــجـمــعــات               
اعــتـــراضــي، بـــرگــزاري جــلـــســـات            
سخنراني و پيکت هاي مـخـتـلـف را             

اطالعيه هـاي حـزب       .   شامل مي شد 
به بيش از هفت يا هشـت زبـان دنـيـا                
ترجمه و منتشر شد و در کـل، شـمـا              
مي توانيد ردپاي فعاليت هاي حـزب       
را از ژاپــن و اســتــرالــيــا گــرفــتــه تــا                
داالس، تــورنــتــو، ونــکــوور، لــنــدن،          
استکهلم، گوتنبرگ، ليون، زوريخ  و      

در .   ساير شهرها و کشورها بـبـيـنـيـد          
تمام نقاط، حزب مشغول فعـالـيـت و          
مبارزه بود و در موردي مانند لنـدن،     
ايــن روز بــا يــک کــمــپــيــن وســيــع و                 
گسترده بر عليه دادگاههاي شريعـه و       

که دولـت انـگـلـيـس قصـد            ( اسالمي  
دارد در مـــورد  مـــهـــاجـــريـــن از                   

) کشورهـاي اسـالمـزده بـرقـرار کـنـد             
روز هشــت مــارس در         .   هــمــراه بــود   

لندن، به ابـتـکـار حـزب مـا يـک روز                  
اعتراضي وسيع و گسترده بود کـه نـه       
فقط ايـرانـي هـا، بـلـکـه بسـيـاري از                   
نيـروهـاي سـکـوالر و مـتـرقـي خـود                 
کشور انگليس بـا شـعـارهـاي بسـيـار            
راديکالي بر عليه قوانين شريـعـه، در         

اين، يـک کـمـپـيـن          .  آن شرکت داشتند 
ادامــه دار اســت کــه هشــت مــارس              

. امسال يکي از بروزات موفقش بـود       
فعاليت هايي که حـزب در شـهـرهـاي          
مـخـتـلـف آلــمـان بـه پـيــش بـرد نـيــز                    
همينطور اجتماعي بود و با استقـبـال      
نيروها و سازمانهاي سکوالر ومدافع    

 . حقوق زن مواجه شد
بايد اضافه کنم که يک جنبـه ايـن       
فعاليت هـا، افشـاگـري از جـمـهـوري              
اسالمي و متوجـه سـاخـتـن اذهـان و             
انسانهاي شريف دنيـا نسـبـت بـه بـي              
حقوقي زن در جمهوري اسالمي است       
و جنبه ديگرش هم کـه کـامـال بـه آن             
مــربــوط مــي شــود، افشــاي نــقــش             
ارتجاعي و فـوق ارتـجـاعـي جـنـبـش              
اسالم سياسي در رابطه بـا حـقـوق زن             
در همه جاي دنيا و از جملـه در خـود             

.   هــمــيــن کشــورهــاي اروپــايــي اســت         
مثال مشخص اين مسئله،   مـبـارزه        

عليه قوانين شريعه در لندن اسـت کـه       
حزب ما چـنـد سـال      .  به آن اشاره کردم 

قـبـل در کــانـادا، زمـانــي کـه دولــت                
ايالت اونتاريو ميخواست  قـوانـيـن و       
دادگــاهــهــاي اســالمــي را رســمــيــت          
ببخشد، کمپين موفقي راعـلـيـه ايـن           
سياسـت بـه پـيـشـبـرد و   دولـت آن                      
کشور را مجبور کـرد تـا آن طـرح را                

ما امـيـدواريـم بـتـوانـيـم            .  پس بگيرد 
همين کار را در انگليس هـم صـورت        

نمونه ديگر کمپين و مـبـارزه       .     دهيم
ما عليه قتل هاي ناموسـي در اروپـا        
است؛  جناياتي که  دولت هاي غربـي        
در آلمان و اسکانديناوي بـا اغـمـاض           

هـمـيـنـطـور      .   به آنها نگاه مـي کـنـنـد         
است مبارزه بر عليه حجاب کـودکـان         
بـا ايــن شــعـار کـه کــودکـان مـذهــب                 

تمام اين مبارزات حـزب  در         .   ندارند
دل اروپا و در مـبـارزه عـلـيـه اسـالم                  
سياسي است که مي خواهد در اروپـا       

. هم دست و پـاي خـود را دراز کـنـد                
امروز فقط در ايران نيست که حجـاب   

حـجـاب،   .  پرچم ارتجاع اسالمي است 
در سراسر جهـان بـه پـرچـم و سـمـبـل                   
جنـبـش تـروريسـتـي و ضـد انسـانـي                 

مـا  .   اسالم سياسي تبديل شـده اسـت        
با اين جنبش دست و پنـجـه نـرم مـي          
کنيـم، هـمـه جـا عـلـيـه آن دسـت بـه                      
افشاگري مي زنيم و در ايـن جـنـگ،           
دولت هاي اروپـايـي در کـنـار اسـالم               
سياسي و در مقابل ما ايستاده انـد و     

مـا و تـمـام        .   ما   بر عليه هر دو آنهـا   
ســکــوالريســت هــا، زنــان و مــردان             
آزاديخواه و طـرفـدار حـقـوق پـايـه اي               

 . انسانها در خود آن جوامع
در هر حال، تا جايي که بـه بـحـث       
ما درباره هشت مارس مـربـوط مـي           
شــود، مــا تــوانســتــيــم يــک حــرکــت             
اعتراضي وسيع را عـلـيـه جـمـهـوري              
اسالمي و عليـه کـل جـنـبـش اسـالم                
سياسي در بيش از بيست شهـر مـهـم          

و چـهـره کـثـيـف          .  دنيا سازمان دهيم 
در بـي حـقـوقـي         ( اسالم سـيـاسـي را          

گسترده اي که به زنان تـحـمـيـل کـرده            
 . به جهانيان نشان دهيم) است

در خـود ايـران هـم،  فـعـالـيـن و                    
کادرهاي حزب، و هـمـانـطـور کـه در              

کـانـال   " ابتدا اشاره کردم،  تـلـويـزيـون          
نقش فعالـي در سـازمـانـدهـي          "   جديد

. مـراسـم هشـت مـارس ايـفـا کـردنــد               
تلـويـزيـون بـرنـامـه هـاي مـتـوالـي و                   
متعددي را در رابطه با هشت مـارس      
ترتيب داد، اين روز را وسيعا معرفـي      
کرد، خصلـت ضـد زن و ضـد انسـان                

جمهوري اسالمي را هـر چـه بـيـشـتـر              
آشکار سـاخـت، بـه لـزوم مـبـارزه بـا                  
جمهوري اسالمي بـا پـرچـم دفـاع از               

لـغـو   " حقوق زنان تأکيد کرد و شـعـار          
کــه شــعــار    (   را   "   آپــارتــايــد جــنــســي    

قديمي حزب اسـت و بـخـصـوص در               
هشت مـارس هـابـطـور بـرجسـتـه اي               

به خيابان ها و بميـان  ) مطرح ميشود 
اين شعـار، بـر پـالکـاردهـا          .   مردم برد 

نقش بست، در قطعـنـامـه هـا  آورده              
بسياري از مردم، همانطـور کـه     .    شد

اشاره کردم، بـا کـانـال جـديـد تـمـاس                 
گرفتند و گفتند  ما امسـال مـتـوجـه           
شديم که چنين روزي در بـزرگـداشـت           

گفتند به استقبال ايـن    .  زن وجود دارد 
روز مي روند و واقعا به اسـتـقـبـالـش              

درست است که حرکتي شبـيـه    .   رفتند
حرکتي که در لندن، فرانکفورت، و يا    

ونکوور و کلن وداالس سـارمـان دده           
شد، در ايران شکل نگرفت  و اسـاسـا         
نمي شد هم اين انتظـار را داشـت کـه             
اينها هموزن و هـمـسـطـح هـمـديـگـر                 
پيش بروند اما، اتفاقي که افتاد، ايـن    
بود که هشت مارس بعنـوان يـک روز          
بـيــن الــمــلـلــي زن، بــعـنــوان يــک روز               
اعتراض از يک موضع چپ و انسانـي        
بر عليه حکومت اسالمي و ارتـجـاع        
مذهبي، در ايران وسيعا   شـنـاخـتـه               
ــنــظــر مــن، ايــن يــکــي از                      شــد و ب
دستاوردهاي حـزب مـا در ايـن دوره             

 . بود
همانطور که اشـاره کـردم، حـزب           
ما، ادامه آن جنبش آزاديخواهانـه زن      
است که اولين بروز اجتمـاعـي اش را         
در همـان سـي سـال پـيـش و در بـدو                    

در ( بقدرت رسيدن جمهوري اسالمي     

) هشت مارس سـال پـنـجـاه و هـفـت               
"  حقوق زن جهاني اسـت . " شاهد بوديم 

که آنزمان، فقط يـک شـعـار بـود،  و                 
بطور خود بخود در خيايانهاي تـهـران       
هزاران زن آن را از ته دل فـريـاد زدنـد،          
امروز، به يمن فعاليت هاي حزب، بـه     

. يک جنبش جـهـانـي بـدل شـده اسـت               
حزب ما  در خيابانهـاي ده هـا شـهـر             
در سراسر جهان، از تهران و سننـدج و     
شهريار تا لندن و توکيو و سـيـدنـي و         
بروکسل  در برابر اسالم سـيـاسـي قـد           
علم کرد و  از يک موضع راديـکـال و          
انساني و سوسياليستي پرچـم حـقـوق         

 .      جهاني زن را به اهتزاز درآورد
  

خـيـلـي مـمـنـون و            :   محسن ابراهيمـي  
.                                                                            خسته نباشيد

.*                                                                  من هم متشکرم: حميد تقوايي

          مصاحبه با حميد تقوائی                                   ٤از صفحه          
  ساعته٢٤تلويزيون کانال جديد مستقيما و 

 از طريق اينترنت قابل مشاهده است  
  

کانال جدید تلویزیون شما است، تلویزیون ھمه کسانی که آزادی، 
برابری و رفاه می خواھند، تلویزیون انسانھای آزادی که برای به زیر 
کشیدن جمھوری اسالمی مبارزه می کنند و ھمه کسانی که می 

خواھند راه سرنگونی حکومت ارتجاعی اسالمی را از زبان کمونیستھا 
 .بشنوند

  
 ساعته تلویزیون کانال جدید از طریق ماھواره ٢٤در ادامه پخش منظم و 

ھات برد، خوشحالیم به اطالع عموم برسانیم که این کانال در آمریکای 
. شمالی و ھمه جای دنیا نیز از طریق اینترنت قابل مشاھده خواھد بود
متاسفانه در ایران به دلیل پائین بودن سرعت اینترنت عالقمندان کانال 

 .جدید نمی توانند از طریق اینترنت برنامه ھا را دنبال کنند
  

 .آدرس اینترنتی کانال جدید را به دوستان و آشنایانتان خبر دھید
آدرس زیر مراجعه کنید، سپس در  برای وصل شدن به این شبکه به 

قسمت راست از باال ریجستر را انتخاب کنید و یک ایمیل و پاسورد 
 ٦ایمیل شما باید درست باشد و پاسورد نیز نباید کمتر از . انتخاب کنید

 .کلمه باشد
  

 :راھنمای عمل
com.glwiz.www    

     Register Now  
 Live TV   

New Channel TV  
 

 روابط عمومی تلویزیون کانال جدید
 ١٣٨٧ تیر ١٩ – ٢٠٠٨ ژوئیه ٩

 برنامه حزب  را بخوانید و در سطح وسیع توزیع کنید يک دنيای بھتر 



 ۱۳۸۷  اسفند ٢٣ انترناسيونال 

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض
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بـنـا بـه خـبـري کـه مـهـرداد امـيــري                     
خبرنگار حزب و کانال جديد براي مـا      
ارسال کرده است، شرکت لوـلـه سـازي          

 ٢١ اسـفـنـد تـا           ٢١اهواز از تـاريـخ        
 بداليل نامعلوم و از   ٨٨فروردين ماه  

جمله مسائل مالي اعـالم تـعـطـيـلـي             
کـارگـران درمـقـابـل ايـن           .   کرده اسـت   

مساله و همچنين عدم پرداخت حقوق 
کارگران دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي               

 . زدند
 اسفند ماه کارگران ١٧روز شنبه   

کارخانه پوشش لـوـلـه کـه بـزرگـتـريـن              
واحد توليدي شرکت است در اعتراض 
به پرداخـت نشـدن دسـتـمـزدهـا بـراي                
سـاعـاتـي دســت از کـار کشـيـدنـد و                  

بنا بـه هـمـيـن خـبـر           .  اعتصاب کردند 
 نفر ٧٠ اسفند حدود ٢٢صبح امروز  

از کارگران جلوي درب اصلي شـرکـت        
واقع در ميدان زندان کارون دسـت بـه            
تـجـمــع اعــتـراضــي زدنــد و خـواهــان              
پاسخـگـوئـي مسـئـولـيـن نسـبـت بـه                 
دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه و هـمـچـنـيـن                   
تعطيلي شرکت شدنـد کـه بـا حضـور              

 اهـواز    ٢٤نيروهاي انتظامي پاسگاه    
 .اين تجمع موقتا پايان يافت

از اول اسفندماه کارفرما رستوران 
شرکت را براي تمامي کارگران روزکار 
تعطيل اعالم کـرد و فـقـط کـارگـران                
شيفت ميتوانستند از غذاي رستـوران   
که ديگر بسيار بي کيفت و ارزان تهيه  

کليه کـارگـران     .  ميشود استفاده کنند 
اين شرکت حداقل دستمزد اعالم شـده     
از ســوي وزارت کــار را دريــافـــت                   

 . ميکنند

الزم بــه تــوضـيــح اســت کــه ايــن             
شرکت که در منطقه کارون اهواز واقع 

 نـيـز بـه      ٨٧شده است، در ابتداي سال  
ايــن .    روز تــعــطــيــل بــود        ٢٤مــدت   

 کارگر دارد که حداقل ٢٦٠٠کارخانه 
دستمزد اعـالم شـده از سـوي وزارت              

 . کار را دريافت ميکنند
حقوق و دستمزد و يا بـيـمـه بـيـکـاري             
مکفي براي يک زندگـي انسـانـي حـق            

 همه مردم است 
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٧ اسفند ٢٢، ٢٠٠٩ مارس ١٢

 

 کارگران لوله سازي اهواز دست به تجمع زدند 

از طريق ارسـال   سفارت رژيم اسالمي   
دعوتنامه براي عـده اي از ايـرانـيـان              
ساکن تورنتو يـک گـردهـمـائـي را بـه                

 ۸بهانه نـوروز بـراي روز يـکـشـنـبـه                  
کميتـه حـزب     .   مارس تدارک ديده بود  

در کانادا شب قـبـل از بـرگـزاري ايـن                
مراسم مطلع شد و براي سازمانـدهـي      
يک اعتراض دست بکار شد و فعاليـن   
حـزب و ســازمـانــهــاي چـپ را بــراي               
اعتراض به حضور مزدوران حکومت     

بــا وجــود فــرصــت کــم        .   بســيــج کــرد  
توانستيم نيم سـاعـت قـبـل از شـروع             
برنامه با شعارها و پالکـارهـاي خـود           
در جلوي هتل ميزبان مـزدوران رژيـم        
تجمع کنـيـم و درس خـوبـي بـه آنـان                  

 . بدهيم
از ميان کساني که براي اعتـراض   
به جلسه سـفـارت جـمـع شـده بـودنـد                 

 نــفــر از فــعــالــيــن حــزب            ۱۰حــدود   
کمونيست کارگري، حزب کمونيسـت      
ايران، حزب اتحاد کمونيسم کـارگـري        
و چريکهاي فدائـي خـلـق تـوانسـتـنـد               
گارد محافظ و پليس امنيـتـي را رد        
کنند و وارد سالن شوند که دو نفـر از          
آنان شناسائي شدند و امـکـان ادامـه            
حضور در سالن را نيافتند امـا بـقـيـه           
ــراي افشــاگــري از                 ــد ب مــوفــق شــدن
مـزدوران حــکـومــت و اعـتــراض بــه             
حضور آنها در محل جلسه بمـانـنـد و        
مجـمـوعـا بـا افشـاگـري و سـر دادن                  
شعـارهـائـي عـلـيـه حـکـومـت هـدف                 
ــرآب                ــقــش ب مــزدوران ســفــارت را ن

بــه مــحـض ايــنــکـه ســفــيــر            .   کـردنــد 
جنايتکار رژيم خواست سخنزانيش را  

يکي ا ز کادرهاي حـزب از      آغاز کند   
 ۸جا بـرخـاسـت و گـفـت کـه امـروز                    

مارس روز جـهـانـي زن اسـت و مـن                  
خواهم درباره جنايات سـي سـالـه            مي

رژيم جمهوري اسالمـي در حـق زنـان            
صحبت کنم که بالفاصله مورد هجوم 
مـزدوران امــنـيـتــي سـفــارت رژيـم و              
پليس کانادا قرار گرفـت تـا از ادامـه           

امــا . صـحـبــت او جـلــوگـيــري کــنـنــد            
بــالفــاصــلــه رفــيــق ديــگــري ضــمــن             
اعــتــراض بــه ايــن رفــتــار وحشــيــانــه           

. افشاگري را از حـکـومـت ادامـه داد         

جلسه حـدود نـيـمـسـاعـت بـه مـحـل                  
اعتراض پرشور و شعـار و افشـاگـري            
کمونيستها عليه رژيم اسـالمـي بـدل           
شد و با هر هجوم مـزدوران امـنـيـتـي         

سفارت و پليـس دولـت کـانـادا بـراي              
جلوگيري از اعتـراض و افشـاگـري و            
بيرون بـردن آنـان از سـالـن از گـوشـه                   
ديگري سـخـنـان و صـداي اعـتـراض               

در جـريـان ايـن        .   ديگري بلند مـيـشـد     
کشمکش در داخل سالن معتـرضـيـن        
در سخنانشـان بـه جـنـايـتـکـار بـودن                 
حکومت و تحمـيـل فـقـر مـطـلـق بـه                  
کــارگــران و ضــرورت مــحــاکــمــه و              
مجازات سران حکومت، قتل عامها      

و درست کردن خاوران محل گورهـاي        
جمعي مبارزين قتل عام شده سالهاي  

 و غيره اشاره کـردنـد و بـه          ۶۷ و ۶۰
تـاکـيـد    "   مرگ بر جمهوري اسـالمـي     " 

باين ترتيب بار ديـگـر جـلـسـه        .   کردند
سفارت رژيم اسـالمـي کـه در ادامـه              
تالشهاي عبث تاکـنـونـي بـراي پـهـن             
کردن بساط حکومت ترتيب داده شده 
بود به مـحـل افشـاگـري از جـنـايـات                
رژيم و اعتراض بـه حضـور آنـهـا بـدل             

 .شد
عالوه بر اين اعتراضات پرشور و       
بدنبال خروج معتـرضـيـن از جـلـسـه،             
تــظــاهــرات و اعــتــراض در خــيــابــان           

 ۲مقابل هتل محـل جـلـسـه بـمـدت                
ــافــت         شــعــارهــاي   .   ســاعــت ادامــه ي

، »! مـرگ بـر جـمــهــوري اســالمـي           «
مرگ بر حکومت ترور، شـکـنـجـه،        «

مرگ بر حـکـومـت ضـد         «، »! اعدام
ــت            «،    »! زن ــومـ ــکـ ــر حـ ــرگ بـ مـ

وست اين هتل ميزبـان  » «! سنگسار
و غيره از بـلـنـدگـوهـا          » ها  تروريست

طنين افکنده بـود و کـمـونـيـسـهـا و                 
آزاديخواهان با سخنراني و شعـارهـاي     
خـود بـه افشـاي رژيـم پـرداخــتـنــد و                  
تعدادي از ايرانياني که قصد رفتن بـه       
هتل و اين مراسم را داشتند بـا ديـدن        

و طـنـيــن        مـعـتـرضـيـن، پـالکـاردهـا          
شعارهاي مرگ بر جمهوري اسـالمـي        

رفــتــن بــه مــراســم مــنــصــرف         از   
 .ميشدند

همانطور که قبال نيز گفته ايم      
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران           
اجازه نمي دهد که مـزدوران رژيـم      
تحت هيچ بـهـانـه و عـنـوانـي در               

حـزب  خارج کشور جوالن بدهند،      
ــم              ــه حضــور مــزدوران رژي ــي عــل
اعتراض خواهد کرد و تالـشـشـان        

ايـنـبـار    .   را به شکست ميکشانـد    
نــيــز ســه ســاعــت افشــاگــري و              

ــارزه ــبـ ــا و          مـ ــتـــهـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ کـ
آزاديخواهـان در داخـل و بـيـرون             

درس خـوبـي بـه        "   وست اين" هتل  
 *.رژيم دادسفير و مزدوران 

 جلسه سفارت جمهوري اسالمي در تورنتو به محل افشاي جنايات رژيم بدل شد

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!   مرگ بر جمهوري اسالمي
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 مـارس روز جـهـانـي           ٨:  انترناسيونال
تشـکـيـالت    .   زن را پشت سر گذاشتيم  

خارج حزب به يک تحرک گسـتـرده در         
 شـهـر     ٢٠در   .   خارج کشور دست زد    

. جهان تظاهرات و مراسم برگزار کـرد    
اول از هر چـيـز ايـن سـطـح از تـحـرک                   

 سياسي چگونه امکانپذير شد؟ 
وجـود واحـدهـاي      :   حسن  صالـحـي    

حزبي در هـمـه شـهـر هـايـي کـه ايـن                     
همايش گسترده در آن صورت گـرفـت          
بطور قطع يک فـاکـتـور مـهـم در ايـن              

تشکيالت خـارج کشـور       .  رابطه است 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران يـک             
تشــکــيــالت بـــزرگ اســت کــه در                  
کشورهاي مختلف از اروپا گرفتـه تـا        
آمريکاي شمالي و ژاپـن و اسـتـرالـيـا            
شعبه دارد و يـک جـريـان آشـنـا و در                  

بـه يـمـن      .   دسترس بـراي مـردم اسـت         
حضور دهها شخصيت شناخـتـه شـده       
درعرصه هاي دفاع از حـقـوق زنـان و           
کودکان و ارزشهاي سکوالر، حزب ما 
براي بسياري از سازمانها و نهادهـاي        
مترقي و مدافع حقوق انسان شناختـه   

مــا در خــارج کشــور            .   شــده اســت    
سازماني را ايجاد کرده ايم که بتـوانـد     
قدرتمند در مقابل جمهوري اسالمـي      
بــايســتــد و زبــان و صــداي انــقــالب              
کـارگـران و مــردم زحـمــتـکــش ايــران              

 .باشد
امـا پــيـشــبـرد مـوفـقــيـت آمـيــز               

 مـارس    ۸همايش وسيـع و گسـتـرده           
 در خارج کشور فـقـط بـدلـيـل        ۲۰۰۹

نفـس وجـود سـازمـان و تشـکـيـالت                
چندين فاکتور ديگر نيز در ايـن  .   نبود

اول بـايـد بـه        .   ميان نفش بازي کردنـد    
تاثير تلويزيون کانال جديد و موفقيت   

 سـاعـتـه    ۲۴هاي بزرگي که اين کانال  
براي حزب بهـمـراه آورده اسـت اشـاره              

مـردم در اروپـا بـرنــامـه هــاي              .   کـنــم 
تلويزيون کانال جديد را مي بيـنـنـد و          

در ساير کشورها نـيـز مـي تـوان ايـن               
تلويزيون را از طريق ايـنـتـرنـت دنـبـال          

تحت تاثير برنامه هاي تلويزيون . کرد
کانال جديد مردم بسيار بـيـشـتـري بـا          
حزب آشنا شده اند و در خـارج کشـور      
شاهد نشانه هايي از روي آوري مـردم       
به حزب به يمن فعاليتهاي تـلـويـزيـون           

از سوي ديگر تـا    .   کانال جديد هستيم 
 مـارس بـر مـي گـردد،             ۸آنجا که به    

تلويزيون کانال جـديـد بـا تـبـلـيـغـات                
کوبنده خود عليه جمهوري اسـالمـي،    

ــيــت       مــارس و تــوده اي و                ۸اهــم
شکوهمند برگزار کردن آن را به خـانـه         

با وجود چنين توپخانه . همه مردم برد
سنگيني کار ما بـراي سـازمـانـدهـي            

 مارس با شکوه عليه آپـارتـايـد      ۸يک  
جنسي جمهوري اسالمي بسيار سهل     

يک فاکتور مهم ديگر اين بود .   تر شد 
 مـارس    ۸که ما حدود دو ماه قبل از   

ايـن بـه مـا        .     به استـقـبـال آن رفـتـيـم           
امکان و فرصت کافي مي داد کـه بـا       
تمرکز زيادي تدارکات مربوط به ايـن       
همايش را انجام دهـيـم و تـبـلـيـغـات                

. گسترده اي را نيز برايش براه بياندازم    
اگر اشتباه نکنم اطالعيه ما مـربـوط       

 زبان مـتـفـاوت      ۷به روز جهاني زن به  
ــان                   ــه زب ــه ب تــرجــمــه شــد، دو نشــري
انگلـيـسـي مـنـتـشـر گـرديـد و هـمـه                    
واحدها با شور و شوق فـراوان درگـيـر          

بـعـالوه ايـنـکـه مــا          .   ايـن امـر شـدنـد        
 مـارس را در هـمـاهـنـگـي               ۸امسال  

سـازمـان     -کامل با عـلـيـه تـبـعـيـض            
دفاع از حقوق زنان به پيش برديم  کـه     
خود اين امر نيرو و توان بيشـتـري بـه          

 .  کار ما مي داد
 

چـه چـيـزهـايـي و چـه               :   انترناسيونال
جنبه هايي از ايـن مـراسـم بـرجسـتـه                

 بودند؟ 
بـه نـظـر مـن         :   حسن  صـالـحـي      

گستردگي اين هـمـايـش هـا و تـنـوع                
. فعاليتهاي انجام شده برجسته بودنـد      

 شهر جهان اين مراسم را به ۲۰ما در   
هدف ما اين بـود کـه در       .   پيش برديم 

هر جا که امکانش هست دراعتـراض      
بـه زن ســتــيـزي جـمــهــوري اســالمــي             
حرکتي براه بياندازيم و اين رژيـم ضـد        

. زن را در انظارجهانيان رسواتر سازيـم  
مثال در ژاپـن جـمـال صـابـري، کـادر               

 نـفـر کـه        ۴۰۰  -۳۰۰حزب،  بـراي       
شامل رهبران کارگري نـيـز مـي شـد             
سخنراني کرد و جنبش برابري طلبانه     
زنان در ايران را به مردم شناساند و از    
ــرده             تــوحــش جــمــهــوري اســالمــي پ

نــه بـه آپـارتـايــد        " شــعـار    .   (   بـرداشـت  
 ۸در تـظــاهــرات      "   جـنــســي در ايــران     

ــداز شــد                 ــن ان ــي ــن طــن ) مــارس ژاپ
درانگليس يـک تـظـاهـرات بـزرگ بـر               
عليه قوانين شـريـعـه بـرگـزار شـد کـه               
بازتاب وسيع و گسترده اي داشـت و            
جهشي بزرگ در مـبـارزه مـا عـلـيـه                 

ــود             در .   ارتــجــاع اســالم ســيــاســي ب
فرانکفورت و کلن در مـراکـز شـلـوغ             
شهر دو تظاهرات را بهـمـراه دوسـتـان            
آلماني خود سازمان داديـم کـه سـر و             
صداي زيادي به راه انـداخـت و تـوجـه           

در . زيادي ازمردم را به خود جلب کرد
تورنتو در استکهلم ،اسلو، گوتنبـرگ      
و جاهاي ديگر به خيابانـهـا آمـديـم و          
عليه رژيم آپارتايد جنسـي جـمـهـوري         

در مـالـمـو بـا         .   اسالمي شعار داديـم    
تالش رفـقـاي مـا از يـک مـراسـم پـر                   
ــام                  ــي ــران پ ــان اي ــراي زن ــيــت ب جــمــع

و ايـنـهـا هـمـه        .   همبستگي ارسال شد  
بجز مراسم سخنراني و جشني بود که 

در زمينه . در نقاط مختلف انجام شد
اطالع رساني در باره موقـعـيـت زنـان         
ايران ما مبادرت به برپايي ميزهايـي      
اطالع رساني، نمايشـگـاه عـکـس، و           
همچنين نمايش فيلم و اساليد کرديـم       

از .   که مورد توجه زيادي قرار گـرفـت     
سوي ديگر هزاران نسخه از اطـالعـيـه      

 مارس در ميان مـردم تـوزيـع        ۸هاي  
در اين ميان خـوب اسـت کـه بـه           .  شد

ديدار مينا احدي و مـريـم نـمـازي بـا              
مقامات پارلمان اروپا هم اشاره کـنـم        
که بعنوان سفيران مـردم ايـران تـالش           
کردند که در عـرصـه سـيـاسـت بـيـن                 
المللي جمـهـوري اسـالمـي را تـحـث               
فشار بيشتر قرار دهند و صـداي حـق        

 . خواهي مردم ايران را منعکس کنند
و همـچـنـيـن مـا اطـالع رسـانـي                

گسترده اي در مورد مـوقـعـيـت زنـان         
تحت حاکميت جمهوري چه بصـورت       

توزيـع اطـالعـيـه و           -کتبي و شفاهي  
ــي و گــفــتــگــوي               ــه، ســخــنــران نشــري

 –و چه بصورت تصويـري      -حضوري
نمايش فيلم و داير کـردن نـمـايشـگـاه             

بنابراين تـنـوع     .  انجام داديم  -عکس
فعاليت هاي ما يکـي ديـگـر از ويـژه             

 در خـارج      ۲۰۰۹ مارس   ۸گي هاي  
 .بود

 مارس را از زاويـاي        ۸طبعا اين   
ديگري نيز مي شـود بـررسـي کـرد و              
تجربيات ريز و درشت متعددي بـراي      

اما اگر خالصه بخواهم .  همه ما دارد 
 مـارس بـه جـهـانـيـان           ۸بگويم ما در   

نشان داديم که درخاورميانه نـيـرويـي         
وجود دارد که ارتجاع اسالم سياسي و 
در راس آن جمـهـوري اسـالمـي را بـه               
چالش کشيده است و مي خـواهـد بـا             
شکست آن نه فقط مردم ايـران بـلـکـه             
جهانيان را از مصـيـبـت و خـطـر آن                  

 مـارس و در        ۸مـا در      .  رهايي دهد 
مصاف با آپارتايد جمهوري اسـالمـي    
اين نيرو را به خيابانها آورديم و نشـان      
داديم که جلوي هر گونه مماشـات بـا           
اســالمــي ســيــاســي قــويــا خــواهــيــم           

ايــن قــاطــعــيــت مــا رمــز            .   ايســتــاد
مـوفــقــيـت مــا و نــيـرو جــمـع کــردن                 

مردم بيشتري به گرد ما جمع . ماست
آمــدنــد و در ايــن مــبــارزه دوســتــان              

 .جديدتري هم پيدا کرديم
 

اصلي ترين شـعـارهـا و        :   انترناسيونال
پيامهاي اين مراسمها چه ها بـودنـد؟      

 چرا؟ 
شعـارهـاي مـا درايـن         :   حسن صالحي 

همايش هـا از جـملـه نـه بـه حـجـاب                    
اسـالمـي، نـه بـه آپـارتـايـد جـنـســي،                  
حکومت آپارتايد جـنـسـي جـمـهـوري          
اسالمي را از نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي              

کنيد و از مبـارزات مـردم      اخراج  
ايران عليه حـجـاب و آپـارتـايـد            

از نطر . جنسي حمايت کنيد بود
رفتار ضد انساني جمـهـوري      ما  

اسالمي با زنان ، کافي است تـا      
اين رژيم قرون وسطايي در سطح 

کشـيـده   جهان به انـزواي کـامـل          
ــل            .   شــود ــبــتــه در جــايــي مــث ال

انگستان شعار نه به قوانين شريعه 
و قانـون يـکـسـان بـراي هـمـه در                 

ــرار داشــت         ــور ق ــه     .   مــح ــرا ک چ
اسالمي ها در همراهي بـا دولـت         
مي خواهند دادگاههـاي شـريـعـه         
مبتني بر قوانين ارتجاعي اسـالم     
را به جامعه تحميل کنـنـد و لـذا            
دفاع از حقوق جهانشمول انساني      
و يک قانون سـکـوالر بـراي هـمـه              

 . بسيار فوري و مهم است
با اين مراسمـهـا در     :   انترناسيونال

خارج از کشور چه اهدافي را دنبال 
 ميکرديد؟

بـرگـزاري مـراسـم       :   حسن  صالحي  
 مارس به شکلي که توصيـفـش     ۸

رفت يکـي از راهـهـاي مـا بـراي               
تحقق استراتـژي طـرد و مـنـزوي            
کردن کامل جمهوري اسالمي در      

سـي سـال از       .     خارج کشور اسـت   
حکومت آپارتايد جنسي در ايران      

 مارس با شعار ۸ما در . ميگذرد
به آپارتايد جنسي و حـجـاب      "   نه  

حـکـومـت آپـارتـايـد         " و "   اسالمي
جنسي را از مراجع بيـن الـمـلـلـي           

بـمـيـدان آمـديـم تـا           "   بيرون کنـيـد   
ضمن جلب توجه افکار عـمـومـي      
به مـوقـعـيـت زنـان در  ايـران و                   
مبـارزات بـرابـري طـلـبـانـه شـان               
موجبات انزواي کامل سـيـاسـي،        
فرهنگي و ديپلماتيـک جـمـهـوري        
اسالمي را در عرصه بين الملـلـي         

 سـال    ۳۰از نظر مـا    .   فراهم کنيم 
برقراري آپـارتـايـد جـنـسـي و زن               
ــيــک تــوســط           آزاري ســيــســتــمــات
جمهوري اسالمي بايد کافي باشد 
که اين رژيم تماما طرد و مـنـزوي     
شود  و اعتبار نامه بين الـمـلـلـي          
اش بعنوان نـمـايـنـده مـردم ايـران            

از اين نظر مبارزه اي !   باطل گردد 
که در ايران براي بـه زيـر کشـيـدن             
جمهوري اسالمي در جريان اسـت     
و کاري که ما در خارج مي کنـيـم    

مردم . خيلي به هم مرتبط هستند
در داخل کشور به هزارو يک شکل 
مــتــفــاوت دارنــد بــه جــمــهــوري           
اسالمي نه مي گويند و ما نه نيز     
بعنوان نماينده نه قاطع مردم، اين 
صدا را به همه جاي دنيا مي بريم    
و يـک گـردان جــهـانــي را عــلـيــه               
جـمـهـوري اسـالمـي بسـيـج مــي              

ما مي خواهيم کاري کنيـم  .   کنيم
که  اين رژيم از همه سو در حـلـقـه         
خشم و نفرت جهانيان قرار گيرد و 
دولتهـاي غـربـي بـه خـود اجـازه                
ندهند اين توحش قرون وسـطـايـي     

در .     را مورد حمايت قـرار دهـنـد        
اين راه ما بـطـور قـطـع کـارهـاي                

 ۸زيادي در دستور کار داريم ولي      
 بــدون شــک قــدم        ۲۰۰۹مــارس   

بـراي  .   مهمي در همين جهت بـود     
اينکه به اين هدف بـرسـيـم، بـراي          
اينکه از دست جمهوري اسـالمـي       
خالص شويم همه ايرانيان سـاکـن        
خارج را فرا مي خوانم که به حزب 
کمونيست کارگري ايران، به حزب   
خودشان بپوندند تا در صفوف اين 
حزب و دوشادوش هم يک جامعـه      
انساني پر از آزادي و رفاه بـوجـود          
آوريم که الگوي جهانيان و بشريت 

 .*باشد

 رژيم اسالمي بايد در همه جهان منزوي شود
  شھر جھان٢٠بزرگداشت روز زن در 

 گفتگو با حسن صالحي عضو کميته تشکيالت خارج حزب                                               
  مارس در خارج از کشور                    ۸و يکي از مسئولين سازماندهي                          

     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
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روز هشت مـارس شـمـا      :  انترناسيونال
در لــنــدن تــظــاهــراتــي را بــر عــلــيــه               
دادگاههاي شريعه برگزار کرديد، قبل     
از ايــن کــه بــه ارزيــابــي کــيــفــي آن                   
بپردازيم، جمع بندي شما در يک نگـاه        

 چيست؟
بـه نـظـر مـن ايـن            :   مريم نـمـازي    

تظاهرات به نسبت کاري که در عرض 
اين سه ماهه انجام داديم، تـظـاهـرات        

بايد دقت کنيد که کمپين .   خوبي بود 
. ما کال يک کمپين خالف جريان است

االن شيخ و مال و آخـونـد و طـرفـدار               
اسـالم در ايــن کشـور از آزادي ابــراز               
وجود سـيـاسـي بـيـشـتـري بـرخـوردار                

بـا ايـن     .   هست تا جـريـانـي مـثـل مـا           
 نـفـر را بـه خـيـابـان               ٦٠٠وجود مـا      

آورديم که من مطمئنم نظر هزاران نفر 
ديگر را از طريـق هـمـيـن عـده جـلـب                

شعارهايي که در طول مسـيـر     .   کرديم
داديم عليه دخـالـت مـذهـب، عـلـيـه                
اسالم سياسي، عـلـيـه زن سـتـيـزي و                

. عليه حکومت اسالمي در ايران بـود    
در طول مسير تعداد زيادي از رهبران     
و فعالين حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            
بـراي مـردم سـخـنـرانـي کـردنـد و بــا                   

نامه .   استقبال گرم مردم مواجه شديم 
هاي زيادي بعد از ايـن تـظـاهـرات بـه              

ــمــي  .   دســت مــا رســيــده اســت           خــان
انگليسي براي من نوشـتـه اسـت مـن          
يک زن قوي هستم کـه بـه تـظـاهـرات                

. شـمــا آمــدم، امــا قــويــتـر بــرگشــتــم            
دستهاي جديدي براي کمک بـه سـمـت        

شـخـصـا احسـاس       .   ما دراز شده است 
فـيـلـم و      .   خوشحالي زيـادي مـيـکـنـم        

عکس تظاهراتهاي ما براي عزيـزانـي      
که نديده اند در اينترنت قابل دسترس    

توصيه ميکنم اگر عده اي آن    .   هست
 . را نديده اند، حتما نگاه کنند

 
شما به سـکـوت رسـانـه       :   انترناسيونال

ها و امکانات مطبوعاتي اسالميهـا     
اگر ممکن هست در اين . اشاره کرديد

 .باره بيشتر توضيح بدهيد
اسـالمـيـهـا بـه خـاطـر             :   مريم نمازي 

سـيـاســت خــود دولــت انــگـلــيـس در              
مماشات بـا تـروريسـم اسـالمـي، بـه               
مطبوعات و ابزارهاي تـاثـيـر گـذاري          
روي افکار مردم دسترسـي بـيـشـتـري          

بــگــذريــم کــه کــال جــريــانــات         .   دارنــد
ــم از طــرف                    اســالمــي در غــرب ه
حکومت اسالمي در ايـران حـمـايـت            

ميشوند، هم دولتهايي چون عربستان  
و ساير شيوخ منطـقـه بـراي سـاخـتـن              
ــه                   ــا ب ــنــه مســاجــد و دســتــرســي اي

. پول خرج ميکنـنـد  . . .   مطبوعات و  
در عين حال رسانه هاي خـود ايـنـجـا           

فـي  .   هم تفاوت چنداني با آنها ندارند 
المثل در روز برپايي تظاهـرات راديـو        
بي بي سي انگليسي خبـر تـظـاهـرات           

اما چند روز قبل از .   ما را پخش کرد  
تظاهرات برنامه اي راديويـي در بـاره         
دادگاههاي شريعه گذاشتند که تماما    

به نظر من .   دفاع از اين دادگاهها بود 
با حرکت ما بي بي سي تـحـت فشـار          

خبرنگاران . افکار عمومي قرار گرفت
بي بي سي در روز تظـاهـرات آمـده و              
ــد، خــودشــان                ــردن ــه ک ــي ــه گــزارش ت
ميگفتند اگر خبر اعـتـراض شـمـا را             

ميزنند که " بهتان"پخش نکنيم به ما 
بي بي سـي از دادگـاه شـريـعـه دفـاع                  

کامال مشهود بود زير فشار  !   ميکند
تا جايي کـه مـيـدانـم تـايـمـز            .  هستند

لندن و يک راديوي فرانسوي هـم خـبـر         
امـا کـال     .   تظاهرات را پخـش کـردنـد       

مدتهاست تالش ميکنـنـد سـيـاسـت          
و ناديـده گـرفـتـن مـا را بـه               "  ايگنور" 

 . پيش ببرند
 

آن نـقـطـه سـازشـي کـه             :   انترناسيونال
باعث دسترسي اينها از يـک طـرف و          
در دســتـرس گـذاشــتــن مــطـبــوعــات           
توسط رسانه هاي غربي به آنـهـا شـده         

 چيست؟
. ضديت بـا کـمـونـيـسـم          :   مريم نمازي 

روي ضديت با کمونيسم هـر دويشـان          
به توافق رسيدند که مطبوعات را در    
اخـتـيـار مـدافـعــيـن حـجـاب کــودک،               
مدافعين زن ستيزي، مدافعين جـهـل        
و خشونت و خرافه بـگـذارنـد امـا در              

اگر يادتـان بـاشـد      ! اختيار ما نگذارند 
با هـمـيـن سـيـاسـت بـي بـي سـي در                     

 از آيــت اهللا خــمــيــنــي           ٥٧انــقــالب   
. او را مــطــرح کــرد        .   حــمــايــت کــرد    

آن .   مطبوعات در اختيارشان گذاشت  
زمان در دوره انقالب، آنـقـدر از چـپ             
ميترسيدند که به اسالمـيـهـا مـيـدان            

بـه  .   امروز هم همينطـور اسـت    .   دادند
نــظــر مــن ظــرفــيــت خشــن و ضــد                  
کمونيستي اسالم نقطه ذوب آنـهـا بـا           

ما هم دقيقا ايـن  .  منفعت غرب است 
مــمــاشــات را جــلــو مــردم و افــکــار             
عمومي غرب ميگـذاريـم کـه هـم از              

اسالم سياسي تنفر دارند، هم از زد و        
بند و مماشات دول غربي با تروريسم       

. اسالمي جانشان بـه لـبـشـان رسـيـده            
ببينيد بخش اعظم شرکت کـنـنـدگـان         
تظاهرات ما جوانان و زنان انگليـسـي    

ــد  بــراي مــردم در غــرب ايــن             .   بــودن
چـون  .   مماشات غير قابل قبول اسـت    

تروريسم اسالمـي االن پـديـده اي در             
جلو در خـانـه خـود        .   خاور دور نيست 

در قـطـارهـاي    .   مردم بمب گذاشته اند  
مسـافـربـري، مــردم را بـا عـمـلـيــات                

به نظر مـن مـا       .   تروريستي کشته اند 
بايد کاري کنيـم کـه مـجـبـور شـونـد                 
مطبوعات را که ابزارهاي قدرت ايـن      
جامعه هستند در اخـتـيـار مـا قـرار               

در عين حال که خـودمـان هـم      .   بدهند
درصدد ايـجـاد مـطـبـوعـات قـوي و               

 . گسترده تر باشيم
 

با اين وصـف مـيـشـود          :   انترناسيونال
تصور کرد که برپايي ايـن تـظـاهـرات            
بدون ترديد، نتيجه يک کـار طـوالنـي           
مدت تر و اجتمـاعـي بـا مـردم بـوده                

در اين زمـيـنـه چـه تـاکـيـداتـي             .  است
 داريد؟

. بلـه هـمـيـنـطـور اسـت           :   مريم نمازي 
مــردم در هــيــچ ســطــحــي بــا ســوت              

. کشيدن کسي به خيابان نـمـي ريـزنـد           
برپايي تظاهرات و اعتراض خيابـانـي        
مثل هر شکل مبارزه ديـگـر، کـار از           
نزديک، سياسي و اجتماعي را طـلـب         

در هـمـيـن تـظـاهـرات مـا،              .   ميکنـد 
اکثريت قريب به اتفاق آدمها از قـبـل         
تصميم گرفته بودند بيايند و شـرکـت          

اين نتيجه يک کار پـرحـوصـلـه،     .  کنند
اجتماعي و در تماس نزديک با مـردم          

بـبــيـنـيــد االن در کـمـپــيـن مــا                .   بـود 
جوانهايي هستند که مهاجـرنـد يـا از          
ايران آمده و مشتاقانه با ما فعـالـيـت      
ميکنند يا اينکـه اهـل خـود ايـنـجـا                

 ٨٦مثال يـک کـمـونـيـسـت             .   هستند
ساله در اين کمپيـن بـا مـا فـعـالـيـت                

ارتباط . ميکند که بسيار جالب است 
مداوم ما با اين افـراد از يـک طـرف،               
کـار سـيـاسـي مـا بـراي اقـنـاع آنـهــا                    
تاثيرش اين است که آنها هم در مـدار      
ــلــب                   ــراد ديــگــري را ج ــگــري اف دي

ما در طي اين مدت عـمـده   .   ميکنند
سئواالت و نگرانيهاي سياسـي را بـه          
دقت هم از طريق برنامه تلويزيونـي و      

. هم در برخورد مستقيم جواب داديـم    

يکي از مهمترين نگرانيها اين بود که 
مبادا ما در تعرض به اسالم سيـاسـي     

ايـن  .   با راسيستها هـم جـهـت بشـويـم          
افراد نقد جنبش اسالم سياسـي را در        
شرايط کمبود حضور چپ، تا به حـال      
از راسيستها ديده اند و لـذا مـطـلـقـا                

. خواهان همکاري بـا آنـهـا نـيـسـتـنـد              
نگرانند و ما براي نگرانيشـان جـواب       

وقتـي نشـان داديـم مـا يـک              .   داشتيم
ما بر عـلـيـه    .  جنبش متفاوت هستيم 

راسـيــســم و اســالم ســيــاســي هــر دو              
مبارزه ميـکـنـيـم، افـراد بـا دغـدغـه                

بـه نـظـر مـن         .   کمتري به ما پيوستند   
براي کشاندن مردم به تظاهرات بـايـد          
اين کارهاي اجتماعي و سازمانيافتـه       

هـم قـبـل از بـرپـايـي             .   صورت بگيرد 
ــد                   تــظــاهــرات و هــم بــعــد از آن بــاي

ببينيد االن زير . سازمانيافته کار کرد
کمپين مـا، ده هـزار و دويسـت نـفـر                 

آنهم فقط در عـرض    .  امضاء کرده اند 
مـا  .   اين خـودش مـهـم اسـت          .   ماه٣

تمام بـحـثـهـاي مـقـابـل خـودمـان را                  
اول سـعـي کـرديـم افـق            .   جواب داديم 

بعدا . کاري را که ميکنيم روشن کنيم
ثالثا . تالش کرديم مردم را جلب کنيم

تالش کرديم حضور سياسي را تامين    
به جرئت ميگويم که در عـرض  .  کنيم

اين سه ماه جلسه اي در لندن تشکيل     
نشـده کـه مـا دم در آن اطـالعـيـه و                     
بروشورهاي تبليغي و توضيحي خـود    
را پخش نکرده و بـا مـردم صـحـبـت                

آمدن تعداد زيـادي آدم      .   نکرده باشيم 
قـبـل   .   در تظاهرات براي ما مهم بـود     

از تظاهرات هر کسي از ما انـتـقـادي            
راسيـسـم را     . کرده، حتما جواب داديم 

نحوه تمـاس داشـتـن بـا         . جواب داديم 
فـقـط بـه کـار         .   آدمها را جواب داديـم  

اقـدامـات   .   سياسـي بسـنـده نـکـرديـم          
مـثـال يـک تـيـم از            .   اجتماعي کـرديـم   

وکالي خوب و وارد در لنـدن را بـراي           
. کمک کردن به اين پروژه جمع کـرديـم          

ما االن يـک شـمـاره تـلـفـن اورژانـس                  
سازمان داديم که هر کسي بـراي حـل          
ــه                 ــن ب ــت مشــکــالت خــود قصــد رف

. دادگاهها را دارد با ما تماس بگيرد      
شماره تلفن رايگان و وکيل و مشـاوره   

در .   رايگان در اختيار افراد ميگذاريم 
نتيجه اين مبارزه و روش سـيـاسـي و          
اجتماعي که داشتيـم هـم مـوقـعـيـت             
خود ما تحکيم شده، هم افراد جديدي 

. به همراه ما جلـو صـحـنـه آمـده انـد                
مثال در طول اين تظاهرات خانمي بـه     
نام پريسا که از دست خشونت دولتـي      
و خانوادگي از ايران فـرار کـرده اسـت             
مــداومــا بــا مــطــبــوعــات صــحــبــت         
ميکرد، مصاحبه ميکـرد، بـا مـردم          
صحبـت و در سـخـنـرانـيـهـا شـرکـت                  

اينجا الزم هست نامي هم از .  ميکرد
همه فعالين و شـخـصـيـتـهـاي حـزب                
کمونيست کارگـري بـبـرم کـه هـم در               
تظاهرات و هم در کـل ايـن کـمـپـيـن                 

از .   نقش بسيار مهمي داشته و دارنـد    
فريبرز پويا که هم در طول تـظـاهـرات        
سخنرانيهاي پرشوري کـرده و هـم در           

از .   کمپين تالش بسـيـار زيـادي دارد         
سهيال شريفي ، بهرام سروش، جـلـيـل       
جليلي، سعيد پرتو، شيوا محبوبي و      
بقيه عزيزان که بـدون هـمـيـاري آنـهـا                
پيشبرد اين کمپين تا امروز مـمـکـن           

 .  نبود
 

-عـکـس الـعـمـل مـلـي            :   انترناسيونال
اسالميها، سلطنت طـلـبـان، افـراد و            
شخصيتـهـاي راسـت مـحـافـظـه کـار               
غربي در اپوزيسيون ايران چه بـود؟ از     
افراد اين جنبشهـا مسـعـود بـهـنـود،             
عليرضا نوريزاده، مهرداد خوانسـاري    
و همچنيـن سـايـراصـالح طـلـبـان در                
لندن هستند، در حال رفت و آمـد بـه           
بي بي سي و کيـهـان لـنـدن و صـداي                 

 آمريکا، آنها در اين باره چه گفتند؟
بـه روي مـبـارکشـان          :   مريم نمـازي  

! توطئه سکوت جوابشان بود! نياورند
ببينـيـد ايـنـهـا        .   بسيار خنده دار است 

االن اگر آيت اهللا منتظري را به لـنـدن           
ــه                    ــد ب ــرون ــدو مــي ــدو ب ــد، ب ــاورن ــي ب

البد پشت سرش نماز هـم    !   استقبالش
يک گروه ! در بوق ميکنند.  ميخوانند

موزيک از ايران به اينجا مـي آيـد، بـا          
آن را   "   ايرانـي " اشک و آه به عنوان هنر    

امـا زيـر پـنـجـره          .   به آسمان مـيـبـرنـد       
اتاقهايشان صداي شـعـارهـاي مـا را            
عــلــيــه حــکــومــت اســالمــي، عــلــيــه         
دادگاههاي شريعـه، عـلـيـه تـروريسـم            
اسالمي شنيدند، اما بصورت توطئه     

اين نشان ميدهد . آميز سکوت کردند
اين نشان مـيـدهـد    .   که منفعتي دارند  

که دستشان از هر دو طرف در کـاسـه        
اينها نـانشـان را       .   دشمنان مردم است 

از اين طريق درمي آورند که حـقـيـقـت      
اداي اپوزيسيون در   .   را ناديده بگيرند  

ازهميـن افـراد، تـعـداديشـان          .   بياورند
درست وقتي در مضحکه انتخـابـاتـي     
قبلي ما در روبروي سفارت جاسوسي  
و النه ترور رژيم اسـالمـي تـظـاهـرات            
ميکرديم و شعار ميداديم، با خفت و    
خـواري بـه درون سـفـارت جـمـهــوري               
! اسالمي مي خزيدند تا راي بـدهـنـد           

البد دوستان عکس آقاي بهنود را در     
سايتهاي اينترنتي در حـال پـوشـانـدن          
صورتش وقتي به سمت صـنـدوقـهـاي      
راي سفارت ميرفت به ياد دارند؟ ايـن    
جنبش را به نظر من بايد افشا کـرد و     

 تظاهرات لندن،
 !اخطار ما به اسالم سياسي و مماشات دولت انگليس 

 گفتگو با مريم نمازی

 ١٠صفحه      
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روز جهاني زن فرصت ديگري بـود تـا        
جنبشهاي مختلف اجتماعي در ايران    
رودرروي جامعه ايران، افق، تصوير و       
سياستهاي خود را اعالم و بر مبـنـاي      
آن تحرک سياسي و عـمـلـي را شـکـل             

نه فقط خود اين سياستهـا بـل      .   دهند
حتي نـفـس چـگـونـگـي عـرضـه ايـن                  
سياستها به جامعـه ايـران، خـود يـک             
عامل مهم در جـهـت انـتـخـاب آنـهـا              

فمينيسـم  .   توسط مردم ايران ميباشد 
اسالمي که از يکسو بر سـيـاسـتـهـاي         

اســالمــي در قــبــال      / جــنــبــش مــلــي   
مسئله زن متکي و از سوي ديگـر بـه        
فراخور موقعيت امروز اين جنبش بـه   
مثابه محلل راه حلـهـاي اپـوزيسـيـون           
پــرو غــرب، بــه امــکــانــات و چشــم               
اندازهاي اين جنبش نيز اتکاء دارد ،      
يکي از اين تصاوير بود و کـمـونـيـسـم       
کــارگــري در جــبــهــه مــقــابــل، افــق،            

اجـازه  .   سياست و جنبش ديگري بـود     
بدهيد قبل از بررسي سياستها، افق و    
عملکرد اين هر دو جـنـبـش، ابـتـداء              
ببينيم خود نظام جمهوري اسالمي در 
قبـال ايـن روز چـه کـرد و داراي چـه                    

 موقعيتي بود؟
سران نظام با نزديک شـدن بـه ايـن          .   ١

روز تمام تالشهاي خود را بکار بردنـد     
تـا از بـرپــاي مـراسـهـا و تـجـمـعــات                   

. اعــتــراضــي جــلـــوگــيــري کــنــنـــد              
دسـتــگـيــريــهـاي شـبــانــه، شــبـيــخــون           
زدنهاي کالسيک قرار بود محيطهـاي       
که احتمال برگزاري روز جهاني زن در       
آن ميرفت را ميليتاريـزه و امـنـيـتـي             

تقريبا در تمـام شـهـرهـاي ايـران          .   کند
حتي مراسمهاي که قرار بود با مجوز  
بــرگــزار شــونــد، ســاعــاتــي قــبــل از              
برگزاري، مهرو موم و مـلـغـي اعـالم           

جمهوري اسـالمـي بـا تشـديـد          .   شدند
فضاي سرکوب، دستـگـيـري و زنـدان           
تالش وسيعي را سـازمـان داد تـا از               

بـراي  .   برگزاري اين روز جلوگيري کند    
خالي نبـودن عـريضـه در شـبـکـه دو                
صدا و سيما اعالم کـردنـد کـه الـبـتـه             

نـيـز وجـود      "   روز زن  " شبحي بـه اسـم         
 ! دارد

مکمل ابزار سرکوب نظام، تـقـالهـاي       
و مضحک خاتمـي و    "   اصالح طلبانه" 

هـر دو بـراي جـلـب آراء             .   کروبي بـود  
فمينيستهاي اسالمي، اعـالم کـردنـد        
که در صورت انتخاب شدن حتمـا در          
کابينه خود، زنها را نيز بکار خواهند     

هر چه باشد بايد کلينتونـهـا و     !   گرفت

ليونيهاي محجبه را براي جا نـمـانـدن          
آنهم در   .  از قافله با خود داشته باشند 

شرايطي که دول غربي بـراي نـمـايـش             
ممکن بودن اصالحات، حتي شـيـوخ       
عربستان سعودي را هم به بـزک کـردن        
کـابــيــنــه دولــتــشــان بـا حضــور زنــان             

واضــح اســـت      .   مــجـــبــورکـــرده انـــد     
جرياناتي که براي مصالحه و سـازش       
با آمريکا و غرب در درون حـاکـمـيـت      
ايران اين چنين به جان هم افتـاده انـد،       
نياز شديد به چنين سياه بـازيـهـاي در         

خـاتـمـي    .   مضحکه انتخـابـات دارنـد      
مجبور شد با وجودي که قول داده بود 

" توسعه سيـاسـي  "   اين بار اصال حرف  
" توسعه اقتصادي"را نزند و خود را با  

سرگرم کند، باالخره به فمينيسـتـهـاي       
اسالمي وعده مشارکت در کابينه را       

گيريم که جبهه مقابل نـيـامـده    .   بدهد
سرنوشت ايشان را با بـيـنـظـيـر بـوتـو               
مقايسه و عـلـنـا دم از تـرور وي زده                 

وعــده خــاتــمــي و کــروبــي بــه           .   اســت
فمينيستهاي اسالمي البته با انتشـار     
اعالميه مادران صلح و کميته حقوق       

جــالــب .   بشـر پـاســخ مــثـبــت گــرفـت           
اينجاست که همه جناحها و مـحـافـل          
نظام به خـوبـي واقـفـنـد کـه يـکـي از                   
مهمترين جبهه هاي نبرد سـيـاسـي و         
اجتماعي مردم ايران بـراي سـرنـگـون           
کردن اين نظام، مسئله حقوق زن است 
و با هيچ درجه سرکوب و يا بهانـه اي      

. نميشود از کنار اين مسـئلـه رد شـد          
جناح راست مداوما هشدار مـيـدهـد         
که هرگونه تقالي براي شل کـردن يـک         
درجــه از بــنــد ســرکــوب و قــوانــيــن               
اسالمي در برخورد به زنان، بويـژه در          
زمينه حجاب، قدرت گيـري جـنـبـش         

را مـنـجـر خـواهـد شـد و               "   برانـدازي " 
آرمانهاي اسالمي و حـکـومـت امـام           

جريـان  .  زماني زير سئوال خواهد رفت 
موسوم به اصالحات در مـقـابـل ايـن           

جريان راست در عين حال " واقع بيني"
که مداوما به نـزديـکـي حـقـوق زن و               
مباني اسالم ناب محمدي و دفـاع از        
چهارچوب حاکميت استناد ميکـنـد،      
رفع نگراني ميـکـنـد، امـا هـمـزمـان               

حـقـوق   " تالش دارند تـا از ايـن فشـار            
در جنگ قدرت، خـود را بـي         "   بشري

اين مجبور بودن را مردم . بهره نکنند
خود نفس اين .   به آنها ديکته کرده اند 

جدال ثابت ميکند که مسئله حـقـوق          
زن در ايران که ارتباط مستقيـمـي بـه            
حاکميت اسالم و قوانينـش دارد يـک           
ميدان مين آماده انفجار براي کـلـيـت      

نــظـامـي کـه هـمــه         .   ايـن نــظـام اسـت       

جناحها و مـحـافـل درگـيـر در آن بـا                  
دغدغه بسيار کمي از نـوشـيـدن جـام            
زهــر نــزديــکــي بــه آمــريــکــا ســخــن              
ميگويند، حتي حذف واليت فقيـه را      
در مباحث اخير خود ميبرنـد و مـي           
آورند، اما همين ها با تمام اختالفات   
و رقابتهايشان به شدت نگران نـزديـک      

يکي .   شدن به اين ميدان مين هستند  
با سرکوب مستقيم و آن ديـگـري بـا              
تايد اين سرکوب و نـق زدن بـه درجـه            

 ! آن
جنبش فمينـيـسـتـهـاي اسـالمـي          .     ٢

امسـال بــراي رودرو شـدن بــا هشــت              
ــادي داشــت           . مــارس مشــکــالت زي

تشکيل کمپين يک مـيـلـيـون امضـاء         
نتيجه سياسي يک جمع بندي مهم در    

از .   سير حرکت اين جنبش مـيـبـاشـد         
دو سـال قـبـل فـمـيــنـيـســم اسـالمــي                  
تصميم گرفت آهنگ و روش حـرکـت         
خود را به گونه اي تـنـظـيـم کـنـد کـه                   
منطبق با اهـداف راسـت پـرو غـرب              

ــا شــکــســت دوم خــرداد و             .   بــاشــد ب
اصالحات اين جريـان روز بـه روز بـه               
سمت جنبش دست راستي و محافظه    

بـه ايـن نـتـيـجـه           .   کار غـرب چـرخـيـد       
رســيــدنــد کــه هــرگــونــه ابــراز وجــود             
سياسي عـلـنـي و اعـتـراضـي عـمـال                 
باعث عبور از آنـهـا تـوسـط جـنـبـش               
برابري طـلـبـي و چـپ جـامـعـه ايـران                  

 هرجـاي  ٧٦بعد از خرداد . خواهد شد 
که قدم جلـو گـذاشـتـنـد، اعـتـراض و               
مبارزه اي علني برپا کنند، جمعيتـي        
که به اين تظاهراتـهـا تـحـت مـحـمـل               
قانوني آنها پـيـوسـت، از شـعـارهـاي               
اصالح طلبانه آنها عبور و بـر عـلـيـه            

. کل حاکميت فضا را بـدسـت گـرفـت          
رشد چپگراي، رشد جنبش راديکال و       
مطالباتي زنان و عبور مردم ايـران از       

لـذا  .   خاتمي بـاعـث هـراس آنـهـا شـد             
تصـمـيـم گـرفــتـنـد بـه اسـم تـبـري از                     
خشونت، هرگونه اعتراض و مـبـارزه         
راديـکــالـي را تــخــطـئــه کــرده، روش             
تالشهاي سياسي خود را به گـونـه اي        
تنظيم کنند که امکـان بـهـره بـرداري             

تـمـام تـالش ايـن         .   مردم را سلب کنـد  
دوره آنها متناظر بـه جـلـب حـمـايـت               
غـرب، دول غــربــي و مــوســســات و             

دول .   نهادهاي آنها در خارج کشورشد 
غربي نيز اين چرخش را با دادن جوايز   
مختلف به سران اين حـرکـت، پـاداش         

روز هشت مارس پاشنه آشيـل   .   دادند
بـاالخــره در روز      .   ايـن جــنـبـش اسـت        

! هشت مارس بايد جمع شد، حرف زد  
سياست و مطالبـه طـرح کـرد و ايـن                

اصال با تصوير و افق اين جريان آنـهـم      
در مملکتي کـه مـردم کـوچـکـتـريـن               
روزنه اي را به فرصتي براي اعـتـراض      

. خود بدل ميکنند جور در نـمـي آيـد            
بعد از دو سال که سـران کـمـپـيـن يـک              
مـــيـــلـــيـــون امضـــاء و جـــريـــانـــات            
فمينيستي اين طيف، اندر فـوايـد راه         

در "   ممکن" انداختن يک شيوه مبارزه   
ايران سخن گفته اند، معلوم مـيـشـود        

قـرار  .   که تمام حرافيهاي آنها پوچ بود  
نبوده و نيست کـه ايـن روش امضـاء            
جمع کردن، آنهم براي سر عـقـل آوردن      
سران نظام بـه کـوچـکـتـريـن تـغـيـر و                   
بهبـود ولـو انـدکـي در زنـدگـي زنـان                  

را " مبارزه اي"منجر شود، قرار نبوده 
ممکن کند، امسال خودشان مجـبـور    
شدند همان غر و لندهاي آبکـي خـود            

را هم در زير زمـيـن     "   نوبنيادگراي" به  
بويـژه  .   خانه هاي مسکوني شان ببرند 

امسال معلوم شـد کـه دسـت بـرقضـا             
اصال بـراي  !  اينها همين را ميخواهند 
در مـقـابـل      !   همين سازمان يافته انـد     

ابزار سرکوب، اينها آمدنـد تـا اعـالم           
کنند و رايـج کـنـنـد کـه مـقـابلـه بـا                      

سازش و تسـلـيـم    !   سرکوب غلط است  
ويـژگـي   .   شدن راه مـمـکـنـتـري اسـت            

هشت مارس امسال در سـيـر حـرکـت        
فمينيستهاي اسالمي و فوکوس آنهـا       

. روي ابراز وجود در خارج کشور بـود       
به دنبال و در ادامه سـيـاسـتـهـاي کـه             
براي النسه شدن از طـرف دول غـربـي          
دنبال ميکنند، امسال تمام تالششان     
را کردند تا در خارج کشور ابراز وجود 

. سياسي خود را به نمـايـش بـگـذارنـد         
آمدند تا رابطه با متحدين خود را در     
ميان دول غربي، فمينيستهاي حاشيه 
اين حکومتها، تحکيم کنند، سکوي      
بسازند براي تقويت موقعـيـتـشـان در         

البته اگر بينظـيـر   !   کابينه دولت بعدي 
بوتويشان از دست برادران خودي جـان   

در داخـل کشـور بـا          .   سالم بـدر بـبـرد      
انتشار اطالعيه هاي کـمـيـتـه حـقـوق            
بشر و مادران صلح تالش کردنـد هـم           
به حاکميت قوت قلب بدهند که اصال 
قصد مخالفت و براندازي حکومت را  

ــدارنــد  عــجــز و البــه کــردنــد و                 .   ن
ــد کــه حــکــومــت              درخــواســت کــردن

به همين . مطالباتشان را بر آورده کند
جهت در اطـالعـيـه هـاي صـادره بـه                 
مردم ايران خبر دادند که همـچـنـان از        

در رقابت فعـلـي   "   اصالح طلب" جناح  
هم به انـحـاء     .  قدرت حمايت ميکنند 

مختلف در اين اطالعـيـه هـا و ابـراز            
نظرها لزوم سازش با غرب و آمريـکـا         

در خارج کشـور تـالش     . را فرياد زدند 
کردند ثابت کنند کـه نـمـايـنـده زنـان                
ايران هستند و لذا اليق برخورداري از     
حمايتهاي که کاندوليزا رايس قـولـش      
را بـــه مــيـــانـــه روهــاي اســـالمـــي                

مسئولين کمپين . خاورميانه داده بود
يک ميليون امضاء در نشـسـت آخـن            
آلمان يادآور شدند که نسخه تشـکـيـل        
کمپين را که به لطف رياست جمهوري 
خاتمي در دوره دوم خرداد ممکن شده 
است از روي نمونه مراکشي آن کـپـي          
کــرده انــد و خــانــم ثــريــا مــوکــت از                
مراکش در کنار آنها قـوت قـلـب داد           

الاقـل  "   اصالح طـلـبـانـه    " که اين روش   
باعث تغير قوانين در مـراکـش شـده            

ســئــوالــي کــه دالرام عــلــي و           .   اســت
رضوان مقدم جواب ندادند اين بود که 

بــا "   انــقــالب نــرم   " در مــراکــش ايــن         
حمايت پادشاه مراکش که تحت فشار 
دول غربي براي انجـام رفـرم و کـوتـاه               
کردن دست اسالم سياسي بود صورت 
داده شد، آنهـم اگـر بشـود اسـمـش را               

ــظــام     !   گــذاشــت "   رفــرم" اصــوال     در ن
جمهوري اسالمي که به قول خودشـان      
سالطين اسالمي حاکمند و خودشـان       
اين قوانين را وضع و با خشونت سـي        
ساله به کرسي نشانده اند، چگونـه بـر           

چگونه !   عليه خود رفرم خواهند کرد؟  
حکومتي که شاخص اسالمي بودنش 
تحميل حجاب ميباشد در اين زمينه    
رفرم خواهد کرد؟ راستي معني رفـرم       
در اعــدام و ســنــگــســار و آپــارتــايــد             
جنسي چيست؟ يا نکند جاي خاتمـي      
را با پادشاه مراکش اشتباهي گـرفـتـه       
اند؟ در ثـانـي در مـراکـش، جـنـبـش                 
برابري طلبي و تصوير و افـق چـپ از           
مطالبات مردم، مزاحم فمينيستهاي    

در .   دولتي و امثال خانم موکت نبـود    
بـا افـق مـا        "   رفـرم " ايران حتي سـقـف       

چه کسي گفته است که . تعين ميشود
تصوير فمينيست محجبه و يا فـائـژه          
رفسنجاني و اشکوري تصـويـر مـردم         
ايران از مطالباتشان در حـوزه حـقـوق           

 زن ميباشد؟ 
اين اشتـبـاه مـحـاسـبـه عـلـت الـعـلـل                   
شکست کل دوم خـرداد و جـريـانـات             

 ! منتسب به آن بود
بد نيست اشاره کنم که حتي در خارج       
کشور نيز دو تصوير در مقابل مـردم          
ايران و همچنين افکار عمومي غـرب   

درسـت در زمـانـي کــه          .   قـرار گـرفـت     
مسئولين کمپين يک ميليون امضـاء      
يا خانم شيرين عـبـادي در بـلـژيـک و                

 !افق و سياست دو جنبش در قبال هشت مارس و مسئله زن در ايران

 ١٠صفحه      

 مهرنوش موسوي 
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آيت اهللا هاي مونث و مهناز افـخـمـي     
در سـازمـان مـلـل بـا حـرارت تـالش                 
! ميکردند غربيها را دو خردادي کنند

متقاعدشـان کـنـنـد کـه آشـتـي دادن                
اسالم و حقوق زن شدني است و تکيـه        
به جناحهاي درون حاکميت تـنـهـا راه          
ممکن است، استراتژي که خود غرب     
به دليل شکست سياستهايش بيش از   
پيش دنبال ميکند، نمايندگان صالح      
و حــقــيــقــي زنــان و مــردم ايــران در                 
خــيــابــانــهــاي لــنــدن، فــرانــکــفــورت،         

جمعيتي را بر عليه زن   .. .   استکهلم و 
ستيزي و خشونت اسالمي حـاکـم بـر           

درسـت در    .   ايران به خيابانـهـا آوردنـد      
زماني که اينها مشغول تجديد عـهـد      
با خاتمي و دار و دسته جانيان اصالح 
طلب حاکم و يا در حاشيه حـاکـمـيـت         
بودند، درست در زماني کـه مشـغـول       
توجيه اسالم و قوانينش در نـزد دول            
غربي بـودنـد، فـعـالـيـن کـمـونـيـسـت                 
کارگري، سوسياليستها، انقالبيـون و      
گريختگان از جـهـنـم ايـن حـکـومـت               
مجلس بالـمـاسـکـه رحـيـم مشـاي و                
ساير مفتخوران و قـاتـلـيـن حـرفـه اي              
نظام را در کانادا به صحنه مبارزه بـر     

ايـن  !   عليه حاکـمـيـت تـبـديـل کـردنـد             
تصوير دو افق !   تصوير دو جنبش بود   

که غير قابل ايگنور کردن است و اين       
تصــويــر بــه لـــطــف وجـــود حـــزب                 

 .کمونيست کارگري به ايران رفت
حزب کمونيست کـارگـري امسـال      .   ٣

در يک سطح گسترده هـم در داخـل و            
هم در خارج کشـور بـه بـرپـاي هشـت             

تلويـزيـون کـانـال       .   مارس فراخوان داد 
 سـاعـت از       ٤٠جديد بـا اخـتـصـاص          

برنامه هاي زنده خود در هـفـتـه هـاي           
اخير برپاي هشت مارس را بـويـژه در         

کانال جديد بـاعـث   .   ايران فراخوان داد  
شد صداي جنبش برابري طلبي ايـران         

تصوير سرنگـونـي نـظـام       .  بلندتر شود 
بدون تخفيف به ذره اي از جنـبـه هـاي       

خشونت و ستم به زن، به تصوير و افق 
کانال .   ميليونها نفر از مردم بدل شود 

جديد به توضيح سيـاسـتـهـا و افـق و             
مطالبات جنـبـش بـرابـري طـلـبـي از               

بــا مــردم بــه      .   سـوي حــزب پــرداخــت      
صـحـبــت نشــسـت و بـراي چـه بـايــد                  

به .   کردنهايشان به دنبال جواب گشت  
اين تصوير بـايـد فـعـالـيـت در خـارج                 

بـه نـظـر مـن         .   کشور را اضـافـه کـرد         
ــرپــاي مــراســمــهــا،             ــدهــي ب ســازمــان
تظاهراتها در خارج کشور يک فرآيـنـد      
مهم و در خود، در کنار و به مـوازات    

قــدرت تــبــلــيــغ،     .   ايــن تصــويــر بــود      
سازماندهـي و بسـيـج اجـتـمـاعـي و                
سياسي در خارج کشور به عنوان يـک      
مکانيسم مهم بـه تصـويـر فـعـالـيـت               
حزب در چـنـد مـاه اخـيـر کـه بـويـژه                     
ــرده                 ــغــات گســت ــي ــل ــب شــاخــص آن ت
تلويزيوني و ديـالـوگ زنـده بـا مـردم               
ايران از طريق کانال جديد بود اضـافـه      

ابراز وجود سياسي و اجـتـمـاعـي     .   شد
سازمانيافته در خـارج کشـور يـکـي             
ديگر از مکـانـيـسـمـهـاي قـدرت ايـن              

اين مکانيسـم بـا بـرپـاي         .   حزب است 
هشت مارس امسال، بـا وجـود هـمـه            
کمبودهاي که در حـرکـت هـر حـزب               
سياسي بروز ميکند، به نفس خودش       

. مهم و غير قابـل چشـم پـوشـي بـود              
حزب کمونيست کارگري تنـهـا حـزب        
سياسي چپ جامعه ايران بـود کـه در            
بيست شـهـر بـزرگ اروپـا، آمـريـکـا،               
کــانــادا و اســتــرالــيــا و حــتــي ژاپــن               
مبادرت به برگزاري مراسمهاي هشت 

صداي مردم ايـران را در      .   مارس کرد 
جـلـسـات    .   خيابانها طنين انـداز کـرد       

سخنراني و گفتگو بـا مـردم تـرتـيـب             
هيئتي را بـه سـرپـرسـتـي مـيـنـا             .   داد

احدي و مريم نمازي براي گفـتـگـو بـا             
مقامات اتحاديه اروپا راهي بروکسل  

اين ديگر يک شاخص اجتماعـي   .   کرد
موافق و يا مـخـالـف    .  و سياسي است 

اين حزب بايد اذعان کند که فعالترين  
و پرشورترين حزب سياسي مـمـلـکـت      
که به استقبال هشت مارس در خـارج      

اگر تصوير .   کشور رفت اين حزب بود  
فعاليت اين حزب را در خـارج کشـور          
ــقــالهــاي               ــر ت حــذف کــنــيــد، تصــوي
فمينيستهاي اسالمي در صـحـنـه بـه           
جا خواهد ماند و در نـظـر مـردم ايـن             
خود يک شـاخـص مـهـم بـراي مـورد                
مزنه قرار دادن جدي احـزاب مـدعـي           

االن بــرپـاي بــي رونــق         .   قـدرت اســت   
مجالس اندک فمينيستهاي اسـالمـي       
در حـاشـيـه دولـتـهـاي غـربـي بـاعـث                  
مضحکه آنهاست چون سقـف بـرابـري        
طلبي را حزب کمونيست کارگري در        

ايـن  . خارج برد و جاي ديگري گذاشت 
سنت احزابي است که نـوع و آهـنـگ            
فعاليتشان هژموني ايجاد مـيـکـنـد،         
حتي اگر خود نيز برآيند آن را تـبـلـيـغ          

. نکنند، غير قابل چشم پوشـي اسـت        
اين فعاليتها باعث تمکين مخالفـيـن     
اين احزاب به قدرت وي و مـطـالـبـات       
مردم ميشود و اين مهمترين مـعـيـار     

يک حـزب سـيـاسـي مـيـتـوانـد               .   است
شعارهاي خوب و راديـکـالـي بـدهـد،           
اما اگر نتواند در دنياي واقع، بسـيـج       

اجتماعي و سازمانـگـرايـانـه     سياسي،  
بـکـنــد، جـنــبـش خــود را اجــتـمـاعــا                
نمايندگي کند، در بـهـتـريـن حـالـت،              
فوقش حزب خوبي اسـت، امـا فـاقـد            
قدرت تغيـر و لـذا مـردم انـتـخـابـش                 

در ثاني آنـچـه بـراي مـردم           .   نميکنند
يک شاخص تـمـايـز مـهـم مـيـان يـک                  
حزب اجتماعي متصل به زمـيـن، بـا          
جريانات حاشيه و هپروت مـيـبـاشـد،        
حزبي که بشود روي حـرفـش حسـاب           
کـرد، قــدرت ســازمــانـدهــي و آوردن            

قـدرت سـازمـانـدهـي و          .   مردم اسـت   
همراه کـردن مـردم بـه نـفـس خـودش                
مهم است و در رديـف يـک سـيـاسـت               

مـردم بـه     .   ممتاز و راديکال ميبـاشـد   
حزبي که قادر است مردم را بـيـاورد،        
بسيج کند، دور هـم جـمـع کـنـد، بـه                  

. اعتراض بکشاند اعتماد مـيـکـنـنـد         
مردم حـزبـي را کـه جـنـبـش بـرابـري                   
طلبي را به موقع خودش نمـايـنـدگـي           
ميکند، روي دست بلنـد مـيـکـنـنـد،            
ــا آن گــره                 ســرنــوشــت خــودشــان را ب

مصــداق مــهــم ايــن امــر         .   مــيــزنــنــد 
مـا کـوهـي از        .   کنفرانس برلين اسـت   

ادبيات سياسي در نقـد دوم خـرداد و          
االن اگـر    .   حاکميت در اين دوره داريـم  

کسي بـرگـردد و حـزب کـمـونـيـسـت                 
کــارگــري را در جــريــان دوم خــرداد               
مــورد ســنــجــش قــرار بــدهــد بــه دو              
فاکـتـور رجـوع مـيـکـنـد کـه بـه هـم                     

ــوطــنــد   يــکــم مــوضــع گــيــري         .   مــرب
سياسي تيز، صريح، کـمـونـيـسـتـي و             
راديکال و به موقع منصور حـکـمـت           
و تـــالش بـــي وقــفـــه او و حـــزب                     
کــمــونــيــســت کــارگــري در زدن دوم             
خرداد است و دوم بـرپـاي کـنـفـرانـس               

کـه ايـن يـکـي بـه آن ديـگـري                  .   برلين
کــنــفــرانــس بــرلــيــن      .   مــربــوط اســت   

سياست مـمـتـاز حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري را گوشت و پـوسـت داد، بـه             

. لــحــاظ اجــتــمــاعــي مــتــعــيــن کــرد          
اعتماد مردم را بيش از پـيـش جـلـب             

حزب کمونيست کـارگـري را بـه        .  کرد
راس آپوزيسـيـون چـپ و سـرنـگـونـي               

بـيـهـوده نـبـود کـه           .   طلب عـروج داد     
منصور حکمت در سمينار کنفرانـس       

 اعـالم    ٩٨تشکيالت آلمان در سـال         
کــرد، مــردم ايــران حــزبــي را کــه در               
خارج کشـور قـدرت نـداشـتـه بـاشـد،               

همچنانکـه حـزبـي      . انتخاب نميکنند 
را نـيــز کـه از امـکــانـات رســانـه اي                   
ميليوني، چون ماهـواره و ايـنـتـرنـت            

. نميگـيـرنـد   بي بهره باشد جدي . .. و
همه اينها براي عروج يک حزب و       
ســاخــتــن تصــويــر اجــتــمــاعــي و         

. سياسي آن حـائـز اهـمـيـت اسـت           
االن در خــارج کشــور مــا بــراي             
مقابله با فـمـيـنـيـسـم اسـالمـي،              

هاي محافـظـه کـار      مقابله با نسخه  
غربي، شاخص سياسي و اجـتـمـاعـي          

االن زنان و مردان گـريـخـتـه از         .  داريم
جهنم جمهـوري اسـالمـي يـک کـمـپ              
قوي و مـبـارز دارنـد کـه بـراي بـيـان                   
اعتراض خود به آن بـپـيـونـدنـد و ايـن            
حائز اهميت است و معيـار انـتـخـاب           

هشت مـارس امسـال بـه        .  مردم است 
يـکــي  .   ايـن دو لـحـاظ شــاخـص بـود             

اينکه سياست مـا در قـبـال جـنـبـش               
برابري طلبي و در مقـابـل حـاکـمـيـت            
در يک بعد وسـيـع اجـتـمـاعـي مـورد               

دوم .   مــالحــظــه و نشــر قــرار گــرفــت          
اينکه در خارج کشور اين سياست بـه       
سطح سازمانگري رسيده و مـتـعـيـن           

اين به ما امکان ميدهـد کـه در       .   شد
هشــت مــارس امســال هــم در يــک                
فرايند سيـاسـي و هـم در يـک سـطـح                  
اجتماعـي از وجـود دو تصـويـر، دو                

. افـق و دو حـرکـت صـحـبـت کـنـيــم                  
اخــتــالف و تــمــايــز آن را بــه مــردم                  
بشناسانيم و مردم را نـظـر بـه وجـود               
اين تمايز به انتخاب يـکـي بـر عـلـيـه               

در داخــل   .   ديــگــري تشــويــق کــنــيــم       
کشور عـلـيـرغـم سـرکـوب و خـفـقـان                 
شـديــد در بســيــاري از شــهــرهــا ايــن              
تجمعـات، خـواه عـلـنـي و يـا نـيـمـه                    

سـئـوالـي کـه در         .   علني بـرگـزار شـد       
مقابـل مـا قـرار دارد ايـن اسـت کـه                   
چگونه ميتوانيم در داخل کشور نـيـز        
بـــا راهـــکـــارهـــاي اجـــتـــمـــاعـــي و             
سازمانـگـرايـانـه مـوانـع ابـراز وجـود               
سياسـي جـنـبـش را از جـلـو پـاي آن                    
بــرداريــم و داخــل کشــور را نــيــز بــه                
سکوي تعين بخـشـيـدن بـه سـيـاسـت               
خـود در قــبــال ســتــم کشــي زن بــدل                

همين جا بـايـد گـفـت       تا ...   کنيم؟  
کــه هشــت مــارس امســال يــک             
اپيزود مهم بـراي عـروج هـر چـه              
بيشتر حزب کمونيسـت کـارگـري        
به مثابه حزبي راديـکـال، بـرابـري        
ــبــي بــدون                 ــلــب، ضــد مــذه ط
تخفيف، ضـد مـردسـاالري بـدون          
کم و کاست و بـخـصـوص حـزبـي            

 .*سياسي و اجتماعي بود

 . . . افق و سياستهاي دو جنبش                              ٩از صفحه          

 .به مردم ايران بيشتر نشان داد
 

بـرخـورد سـازمـانـهـاي         :   انترناسيونال
فمينيست به اين کمپين شما چه بـوده     

 است؟
فمينيستـهـاي اسـالمـي       :  مريم نمازي 

آنـهـا   .   طرف اين کـمـپـيـن نـمـي آيـنـد              
هرگونه مبارزه راديکال عـلـيـه اسـالم          

جريانـات  .   سياسي را تخطئه ميکنند 
فمينيستي غربي هم دسـت کـمـي از             

ايـنـهـا بـه مـا تـوصـيـه               .   آنها نـدارنـد    
ميکردند دست از اعـتـراض بـرداريـم           

چون ميگفتند نميشود حـق اعـتـقـاد          
خصوصي به شريعت اسالم را ممنوع       

به آنها ميگفتيم اين به اصطالح !   کرد
االن قـانـون شـده        "   عقيده خصـوصـي   " 

. است، دارد قـانـون گـذاري مـيـکـنـد              
ميگفـتـنـد بـايـد در مـقـابـل آن کـار                    

ما ميگفتيم چند صـد  !   فرهنگي کرد 
سال بـايـد از پـايـيـن کـار فـرهـنـگـي                     
بکنيم؟ چقدر بايد زنان و کودکان زيـر        
دست و پاي اين جنبش تلف بشـونـد؟         

به خاطر ايـنـکـه    .  جوابي ندارند بدهند 
به لحاظ سياسي خودشان با اين وضع 

فمينيستهاي اسالمـي  .   کنار آمده اند  
اســالمــي /   و کــال جــريــانــات مــلــي        

اپوزيسيون ايراني تالش ميکنند هـم        
سکوت کنند، هم وانمود ميکنند که     

و "   زيــادي خشــن   " اعــتــراضــات مــا        
کسـي نـيـسـت از         !   اسـت عصباني  

اينها بپرسد اين رژيمي که شما با    
آن به انحاء مختلف کنار مي آييد 
که خشنترين حکومت روي زمين    

شما کـه ايـنـقـدر در مـورد            .  است
ــات      ــراضـ ــتـ ــش    " اعـ ــادي خـ " زيـ

سانتـيـمـانـتـال هسـتـيـد چـگـونـه                
را بـه خشـونـت و جـنـايـت               چشمتان  

اسالم سيـاسـي و قـوانـيـن شـريـعـه و                  

 جمهوري اسالمي مي بنديد؟ 
 

برنامه هاي بعدي شـمـا     :   انترناسيونال
 چيست؟

اين هفـتـه عـازم کـانـادا          :   مريم نمازي 
ميدانيـد کـه يـکـي ديـگـر از               .   هستم

آنجا ما ايـن    کشورهاي غربي که در  
کمپين را دنبال ميکـنـيـم کـانـادا           

از سـوي سـازمـانـهـاي          .   ميباشـد 
ــراي             ــادايــي و هــمــچــنــيــن ب کــان
ــرانـــي از طـــرف حـــزب             ســـخـــنـ
کمونيست کارگري به آنجا دعوت 

بايد اين مـبـارزات را در         . شده ام 
يک سطح بين المللي به هم وصـل         

همانطور که در مصـاحـبـه        .  کنيم
قبلي هم گفتم ما داريم خـودمـان         
را براي بيست نوامبر روز جهانـي        

ميخواهـيـم   . کودک آماده ميکنيم 
اين بار بر عـلـيـه کـودک سـتـيـزي               

. اسالم سياسي به ميدان بـيـايـيـم         
تـظــاهـرات هشــت مــارس لــنــدن          
اولين اخطار ما به اسالم سيـاسـي    
و دولت مماشات طلب انگـلـيـس         

ما با بسيج مـردم در غـرب        .   بود
ــزب               ــران، حـ ــردم ايـ ــداي مـ صـ
کمونـيـسـت کـارگـري و بشـريـت              
متـمـدن را عـلـيـه هـر دو قـطـب                   

 . *ميکنيمتروريستها بلند 

 . . . تظاهرات لندن، اخطار ما                                  ٨از صفحه          
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 نــفـر بــه      ٦٠٠ مـارس حـدود         ٧روز   
يـک  " تظاهرات ضد راسيستي کمپين      

عـلـيـه دادگـاهـهـاي         "   قانون براي همـه   
شـريـعـه و دادگـاهــهـاي مـذهـبـي در                 

انگليس و در همه جا پيوسـتـنـد و از           
حقوق شهروندي و حقوق جهـانشـمـول         

ــي حــمــايــت کــردنــد         شــرکــت  .   انســان
کنندگان ابتدا در مـيـدان تـرافـالـگـار            
تجمع کردند که به سخنان سخـنـرانـان       
گوش فرادهند و سپس از تـرافـالـگـار         
بطرف ميدان ردالين براه افتادند و در       
آنجا نيز در کانوي هال چند صـد نـفـر          
در يک جلـسـه عـمـومـي بـه بـحـث و                    
گفتـگـو در مـورد قـوانـيـن شـريـعـه،                  

 . آپارتايد جنسي و حقوق زن پرداختند
ــدان                ــتــداي تــظــاهــرات در مــي در اب
ترافالـگـار سـخـنـرانـان مـتـعـددي بـا                 
سخنان پرشور خود به قوانين شريعه و 
دادگاههاي مذهبـي و مـمـاشـات بـا             

اي .   اسالم سيـاسـي اعـتـراض کـردنـد           
سي گريـلـيـنـگ فـيـلـسـوف مشـهـور                
انگليسي در بخشي از سـخـنـان خـود           

به مـحـض ايـنـکـه جـامـعـه را               " گفت  

تقسيم به دسته و گروههاي مـخـتـلـف      
مي کنيد، به محض اينکه اجازه مي       
دهيد گروهها و دسته هاي مـخـتـلـف         
قوانين و استانداردهاي مـتـفـاوتـي را        
در پــيــش بــگــيــرنــد، تــبــعــيــضــهــا و            
نابرابريهاي زيادي در جـامـعـه دامـن            
زده مي شوند و تقريبا هـمـيـشـه زنـان         
قربانيان اصلي هستند که از ايـن بـي            

مـا بـايـد      .   عدالتيهـا رنـج مـي بـرنـد           
بسختي مبارزه کنيم که بتوانـيـم يـک           
قانـون مسـاوي بـراي هـمـه را حـفـظ                  

 ." کنيم
پريسا که نتوانسته بود از شوهري کـه        
او را مرتبا کتک مي زده طالق بگيرد 

ده سال از زندگي من هدر رفتـه    " گفت  
مـن مـي     .   بخاطـر قـوانـيـن اسـالمـي          

خـواهــم االن جـلــوي ايــن قــوانـيــن را               
خواهش مي کنم به من کمـک  .   بگيرم

کنيد که بتـوانـم جـلـوي ايـن قـوانـيـن                 
من دائـي    .   بشدت ناعادالنه را بگيرم   

خوبي داشتم که به من کمک کرد فرار       
کـنـم، امــا ديـگــران چـنـيــن شـانســي               

من اينرا بارها و بـارهـا ديـده         .   ندارند
 ". ام

 تـري سـانـدرسـون، مسـئـول انـجـمــن               
سراسري سکوالريسـتـهـاي انـگـلـيـس           

ما احتياجي به يـک سـيـسـتـم          :   " گفت
قضائي ديگر نداريـم کـه بـه مـوازات             

قـوانـيـن    .   سيستم فـعـلـي عـمـل کـنـد            
شريعه دارند بدرون سيـسـتـم قضـائـي            

ما مي خزند و ما بايد  همين حاال و       
وقـتـي هـنـوز زود اســت جـلــوي آنــرا                 

 ". بگيريم
فريبرز پويا مسئول انـجـمـن ايـرانـيـان          
سـکـوالر گـفــت وارد کــردن قــوانـيــن              
شريعه در قوانين انگلسـتـان جـنـايـت            
عليه هزاران زن و کـودکـي اسـت کـه               
بيدفاع در مقابل گروههـاي اسـالمـي       

 . رها مي شوند
بعد از شنيدن سـخـنـرانـيـهـاي کـوتـاه               
افراد ديگري از جمله جليـل جـلـيـلـي،         
مريم نمـازي، رضـا مـرادي، سـهـيـال              
شريفي، بهرام سروش، شيوا محبوبـي   

که در عين حال مجري ( و سعيد پرتو  
، ) و اداره کنـنـده تـظـاهـرات هـم بـود               

جمعيت از مسير خيابانهاي ستـرانـدو    
کينگزوي بطرف ميدان رد اليـن بـراه          

شعارهائي در طـول تـظـاهـرات       .  افتاد
در محکوم کردن قوانـيـن شـريـعـه در           
انگلستان و جـاهـاي ديـگـر و کـوتـاه                
کردن دست مذهب از سيستم قضائي       
و غيره  از طرف جمعيت تـکـرار مـي            

 . شدند
در کانوي هال ابتدا گروه کري بـه اسـم       

Raised Voices  )صداهاي بلند (
براي شرکت کنندگان برنامه اجرا کرد     
و سـپـس جـلـسـه بـا پـانـلـي از افـراد                      
برجسته و صاحب نظر شروع شـد کـه          
در صبتهاي خـود مسـائـلـي مـانـنـد               
قوانين شريـعـه، آپـارتـايـد جـنـسـي و                

حـقــوق زنـان را مـورد بــررسـي قــرار                
جلسه توسط سهيال شريفي از    .   دادند

شوراي مرکزي عليه تبعيض سازمـان   
. دفاع از حـقـوق زنـان اداره مـي شـد                
ــل عــبــارت بــودنــد از              : اعضــاي پــان

ژورنالـيـسـت    ( ياسمين عليبائي براون   
و رئيس سازمان مسلمانان انگلستـان   

ــراي دمــکــراســي       ــاصــر قــادر         ) ب ، ن
بــيــنــانــگــذار ســازمــان مســلــمــانــان        ( 

نويسـنـده و     ( ، کنعان ملک ) دمکرات
توليد کننده برنامه هـاي راديـوئـي و            

، يـــاســـي مـــالزاده        ) تـــلـــويـــزيـــونـــي 
يـک  " هماهنگ کننده بخش حقوقي      ( 

، مـريــم نــمــازي      " ) قـانــون بــراي هــمـه      
عليه تبعيـض، سـازمـان      "سخنگوي ( 

، و بـنـيـانـگـذار          " دفاع از حقـوق زنـان     
سازمان اکس مسلم انگلستان و کـمـپـيـن        

، پـراگـنـا پـاتـل          " ) يک قانون بـراي هـمـه        " 
بينانگذار خواهران سياهپـوسـت سـاوت       ( 

، فـريـبـرز      ) هال و زنان عليه فندامناليسـم  
مسئول انجمن ايرانيان سـکـوالر و         ( پويا  

) . رئيس سازمان اکس مسلم انـگـلـسـتـان      
همچنين سرگل احمـد از طـرف کـمـپـيـن               
جهاني عليه قوانين مدني کـردسـتـان        
عــراق نــيــز در ســخــنــرانــي خــود بــه              
وضعيت زنان در عـراق و کـردسـتـان              
تحت قوانين اسالمي و شريعـه اشـاره       
کرد و بر ضرورت هـمـبـسـتـگـي بـيـن              

 . المللي با زنان عراق تاکيد نمود
هفـت مـارس اولـيـن هشـدار رسـمـي                

به دولـت  "  يک قانون براي همه"کمپين  
انگلستان و جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي              

: همانطور که مريم نمازي گـفـت     .   بود
ما در کـنـاري نـخـواهـيـم ايسـتـاد و               " 

اجازه نخواهيم داد دولت انـگـلـسـتـان          
بخش وسيعـي از جـامـعـه را بـطـرف                
دادگاههاي غـيـر انسـانـي و قـوانـيـن               
عقب مانده پرت کند و بـا جـريـانـات          

ما جنبش اسـالم  . اسالمي کنار بيايد 
سياسي را  در انـگـلـسـتـان بـه زانـو                     
درخواهيم آورد هـمـانـطـور کـه مـردم              
ايــران هــم اکــنــون دارنــد جــمــهــوري              

او " .   اسالمي را بـه زانـو درمـيـاورنـد            
ما آنقـدر رشـد     :   " همچنين اضافه کرد 

خواهيم کرد و قدرتمند خواهيم شد تا 
جائي که بطور کلي از دست شوراهاي  
اسالمي و دادگاههـاي مـذهـبـي خـالص             

 ". شويم
کمپين يـک قـانـون        "اعتراض هفت مارس  

ــراي هــمــه    ــت            "   ب ــا اســتــقــبــال و حــمــاي ب
چشمگيري روبرو شد و خيلي هـا بـعـد از            
اين تظاهرات و مراسم احساس مي کردند  

ايـن  .   از اين حرکت الهام و انرژي گرفته اند 
هــمــچــنــيــن تــوســط مــديــاي        حــرکــت   

 ٤انگليس از جمله راديو بي بي سـي        
 اليو و بي بي سي ولـز  ٥و بي بي سي     

 . و نيز روزنامه تايمز منعکس شد
براي ديدن ويـديـئـوهـا و عـکـسـهـاي                
مـراسـم هـفــت مـارس مـا بـه آدرس                  

 : اينترنتي زير مراجعه کنيد
http://
www.onelawforall.or
g.uk/eventPages/
March7-2009.html 
 

 ٢٠٠٩ مارس       ١٠

 ما جنبش اسالم سياسی را  در انگلستان به زانو درخواھيم آورد
  مارس در انگلستان٨تظاھرات و جلسه باشکوه و پر سر و صدا به مناسبت 

 ، کمپين عليه دادگاھھای شريعه در انگلستان"يک قانون برای ھمه"

گفتگو با حميد تقوائي در چت روم هاي پلتاک و اينسپيک                                                                                جلسات 
 :     گ ف تـا ر   ا يــن   هــفــتــه 

 هشت مارس
 ! و پيشروی چپ عليه حکومت ضدزن 

  ٧ ٨ ٣ ١  ا س ف نــد      ٣ ٢ج م ع ه     :   ز م ا ن 
 ، ٩ ٠ ٠ ٢ م ا ر س      ٣ ١  

 بوقت ايران،  و نيم شب ١٠ ساعت  
 ٣ شب بوقت اروپاي مرکزي، ٨ 

  بعد از ظهر بوقت شرق آمريکا
 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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 سنندج 
 اسفند جمعي از مـردم      ١٧روز شنبه   

آزاديخواه و مدافعين حقوق برابر زن و   
مرد در شـهـر سـنـنـدج، يـک حـرکـت                  
آکســيــونــي بــاشــکــوه را در خــيــابــان           
فردوسي تقاطع ناصـر خسـرو بـرگـزار           

شرکت کنندگان در اين حرکت . کردند
که بيش از صد نفر را شامل مي شد،    
با در دست داشتن پالکاردهاي سرخ و 

آزادي " شــعــارهــايــي تــحــت عــنــوان،         
آپارتايد جنـسـي لـغـو بـايـد           " ، " برابري
 مـــارس    ٨، گـــرامـــي بـــاد           " گـــردد

، با استقبـال و شـور و           " روزجهاني زن 
شوق فراوان مـردمـي کـه در اطـراف              
تجمع ايـن حـرکـت را هـمـراهـي مـي                 
کردند، مواجه شدند و فصاي پرشوري 

برگزاري اين حرکـت  .   را بوجود آوردند  
آکسيوني مردم شهر را بوجد آورد و با 

شـرکـت   .   اشتياق به آن مي پيـوسـتـنـد     
فعاالنه جوانان دختـر و پسـر در ايـن               
حرکت و پخش قطعنامه روز جـهـانـي     

 .زن بسيار چشمگير با شکوه بود
 گزارش ديگري از سنندج    

 اسفند مراسم ديگري ١٩روز دوشنبه 
 ٨به فراخوان کميـتـه بـرگـزار کـنـنـده               

در ايـن    .   مارس در سنندج برگزار شـد  
مراسم فعالين کارگري و فعالين زنـان        
و ديــگــر عــرصــه هــاي احــتــمــاعــي،           
عليرغم فضاي ارعاب و تهديـدي کـه         
توسط نيروهاي امنيتي در سطح شهر 
سنندج ايجـاد کـرده بـودنـد، مـراسـم               

ايـن  .   هشت مارس را بـرگـزار کـردنـد          
مراسم در حالي گرامي داشته شد کـه      

 مارس، از طرف ٨در روزهاي قبل از    
ــرگــزار                  ــه ب اداره اطــالعــات رژيــم ب
کنندگان مراسم اخطار داده بودنـد تـا       

در .  از برگزاري مراسم جلوگيري کنند 
اين مراسم شـرکـت کـنـنـدگـان بـا در                 
ــي در                ــاي ــارده ــالک ــن پ دســت داشــت

 مارس، عليه آپارتايـد    ٨گراميداشت  
جنسي و براي آزادي فعالين کـارگـري        
و زنان، قطعنامه کميته برگزار کننـده     

 مارس در سنندج توسـط يـکـي از           ٨
حاضرين قرائت و بـه تـائـيـد شـرکـت                

ايـن قـطـعـنـامـه در           .   کنندگان رسـيـد   
عـلـيـرغـم     .   سطح شهر نيز پـخـش شـد      

حضور لباس شخصي هـا در مـحـل،           
مراسم با شور و هيجان و شـعـار زنـده       
بــاد هشــت مــارس روز جــهــانــي زن             

 .بپايان رسيد
 سقز  

 اسـفـنـد فـعـالـيـن و              ١٨روز يکشنبه  
 در شـهـر سـقـز بـا            مدافعين حقوق زن  

پخش تراکت و قـطـعـنـامـه در بسـتـه             
هاي شيريني روز جهاني زن را گرامي   

ســرکـوبــگـران رژيـم تــالش         .   داشـتــنـد  
کردند تا مانع هرگونه تجـمـعـي بـراي        

امــا .   گــرامــيــداشــت ايــن روز شــونــد        
فــعــالــيــن و خــانــواده هــاي کــارگــري            

 نيروهاي اطالعاتـي    عليرغم ممانعت 
و انتظامي، تراکت، قطعنامه هشـت        
مـارس و شـيــريــنـي را در مــحــالت               
مختلف شهر، بيمارستانها، مدارس،     

سپـس  .  سالنهاي ورزشي پخش کردند 
خانواده ها در دسته هاي چند نفري به   
خـارج شـهـر رفـتـنـد و در کـنـار هــم                     

 .  مارس را ادامه دادند٨گراميداشت 
زنـده بـاد       " همچـنـيـن شـعـارهـاي        

 ٨زنـده بـاد       "   ،   " کمونـيـسـم کـارگـري       
، توسط  فعالين و طـرفـداران         " مارس

کانال جديد در محالت سنگبران، تپه 
ماالن، آزادي، سعدي، شهناز و کـريـم       

 . آباد نوشته شد
 گزارش ديگري از سقز    

 اسـفـنـد      ١٨صبح امـروز يـکـشـنـبـه            
جمعي از فعالين مدافع برابري حقـوق        
زن و مرد در شهر سقز اقدام به پـخـش     
فراخوان براي شرکـت در مـراسـم روز            

. جهانـي زن در مـيـدان هـلـو کـردنـد                 
همزمان بـا دعـوت بـراي شـرکـت در               
مراسمـي کـه قـرار بـود عصـر آنـروز                 
بـرگـزار شـود، زنــان و مـردان تــدارک               
کننده اقدام به پخش بيانيـه اتـحـاديـه          
آزاد کارگران ايران، قطعنامـه فـعـاالن         
مدافع بـرابـري حـقـوق زن و مـرد در                 
سقز، تاريخچه روز زن و مقـالـه اي از        
جوانمير مرادي در رابطه با همين روز   

 قطعه شکـالت بـه نشـانـه         5به همراه  
پنج قاره جـهـان در مـيـان کـارکـنـان                  
بيمارستان تأمين اجتـمـاعـي و هـمـه            
باشگاههاي ورزشي زنـان شـهـر سـقـز            

هــنــگــام پــخــش تــراکــت و           .   کــردنــد
فراخوانها مأموران اطالعاتي به يکي 
از زنان که مشغول پخش تراکـت بـود         
يــورش بــرده و ضــمــن ربــودن هــمــه               
تراکتها از دست او، قصد بازداشت او    
را داشتند اما با اعتراض و مقاومـت   
او مواجه شدند و موفق به دستگيـري   

 . او نشدند
به دنـبـال آگـاهـي يـافـتـن ادارات               
اطالعات و نيروي انتظامي از پخـش        
تـراکـتـهـا و فـراخـوان بـراي بـرگــزاري                 
مراسم در بـعـد از ظـهـر، بـالفـاصـلـه                 
فضـاي شــهــر پــلــيـســي شــد و تــمــام               
خيابانها و کـوچـه هـاي شـهـر پـر از                    

. نيروي انتظـامـي و اطـالعـاتـي شـد             
وضعيت پليسي شهر بـاعـث شـد کـه            

مراسم به طور رسـمـي بـرگـزار نشـود              
امــا در مــقــابــل حضــور نــيــروهــاي             
اطالعـاتـي و انـتـظـامـي، مـردم هـم                 
وسيعا بعد از ظهر در خيابانها حضور 
داشتند و فعاالن مدافع برابري حقـوق        
زن و مرد دوباره به پخش تـراکـتـهـا و          
قطعنامه روز زن نـمـودنـد و بـيـش از             

 برگ تراکـت و قـطـعـنـامـه و             ١٠٠٠
 . بيانيه را در شهر پخش کردند

بنا به خبـر دريـافـتـي دو نـفـر از                  
فعالين برگزاري مراسم روز جهاني زن     
در شهر سقز بـازداشـت شـده انـد امـا               
هنوز مشخص نشده اسـت کـه افـراد             
بازداشت شده چه کسانـي و در کـجـا             

 . بسر مي برند
 بوکان 

مـدافـعـيـن      اسـفـنـد        ١٨روز يکشنبه   
حقوق زن در بـوکـان اقـدام بـه پـخـش                 

در اين تالش پر شور و   . تراکت کردند 
با توجه به حضور نيروهاي انتظامي و 
سرکوبگـر حـکـومـت ، هـزار نسـخـه                
تراکت را از بلوار کردستـان تـا چـهـار            
راه شهرداري، پاساژ سرچشمه اميد و     
بيمارستان قديم  در ميان مردم پخش  

هـمـزمـان بـا پـخـش تـراکـت               .   کـردنـد  
 تـبـريـک مـي         فعالين اين روز به مردم   

ــد    ــن ــت ــار مــامــوران           .   گــف ــن ب ــدي ــن چ
اطالعاتي تالش کردند تا مـانـع ايـن           
حرکت شوند اما با سد و مانـع مـردم       

 .روبرو شدند
 کامياران  

 ٨ اسـفـنـد، مـراسـم          ١٩روز يکشنبه  
مــارس روزجــهــانــي زن در شــهــر                   
کامياران برگزار شـد امـا بـا دخـالـت             

ماموران .   نيروي انتظامي مواجه شد  
به بازجويي از شـرکـت کـنـنـدگـان در               
مراسم پرداخـتـه و آنـان را بـه مـدت                  
يکساعت بـه حـالـت بـازداشـت نـگـه               
داشته و با بستن درب پارک، مانـع از      
ورود افرادي که قصد ورود به مـراسـم         

مزدوران رژيم به اين .   را داشتند شدند 
هم اکتفا نکرده و تهديد کردند که اگر    
کسي وارد شود بازداشت خواهـد شـد       
و از تمامي شرکت کنندگان آدرس و          

ايـن  .   شماره تلفن هايشان را گـرفـتـنـد        
مراسم در پارک مولوي کاميـاران، از         

 به مدت يک سـاعـت     ٤ الي ٣ساعت  
برگزار شد و در ايـن مـدت نـيـروهـاي            

بعد از . انتظامي محل را ترک نکردند
اتمام مراسم، قطعنامه اي در سـطـح          

 .شهر پخش شد
 

 نقده 
 ٨ مـارس بـرابـر بـا             ١٨روز يکشنبه  

 شکوهـي بـا شـرکـت          اسفند مراسم با  
جمعي از زنان و مـردان آزاديـخـواه و              
برابري طلب از شـهـرهـاي مـهـابـاد و               

نقده در گراميداشت ايـن روز بـرگـزار            
اين مراسم با يک دقيقه سـکـوت     .   شد

به ياد جانباختگان راه آزادي و برابـري     
شروع شد و سپس با خواندن شـعـر در      
مورد فرودستي و بي حقوقي زنان در       
مناسبات سرمايـه داري، تـاريـخـچـه           
هشت مارس و مـبـارزات تـاکـنـونـي             
براي احقاق حقوق پـايـمـال شـده زنـان             

هـمـچـنـيـن يـکـي از            .   ادامه پيدا کرد  
سخنـرانـان ايـن مـراسـم بـا اشـاره بـه                   
سطحي بودن مطالبات و خواستـهـاي      
فــمــنــيــســتــهــاي رنــگــارنــگ و غــيــر           
راديکال، تنها راه مـوثـر و کـار سـاز               
براي دست يابي به خواستهاي انساني     
و واقعي زنان را سازماندهي ، ايـجـاد         
تشکيالت واقعي و مسـتـقـل زنـان و            
اتحاد مبارزاتي با ساير جـنـبـشـهـاي            
اجتماعي و بويژه جنبش طبق کـارگـر       

ايـن مـراسـم بـا خـوانـدن             .   عنوان کرد 
شعر و سخنرايـهـاي ديـگـر در مـورد              
مصائب سـرمـايـه داري و تـاثـيـرات               
مخرب آن بر زنان ادامـه داشـت و در           
پايان مـراسـم قـطـعـنـامـه اي بـا يـک                   

 بند به تصويـب و تـائـيـد         ٧مقدمه و   
پـس از آن      .   شرکت کـنـنـدگـان رسـيـد         

بخش دوم مراسم شروع شد که شامل     
بحث آزاد وپـذيـرايـي از حـاضـريـن و                
شـادي و رقــص و پــايـکـوبــي بـود و                 
مراسم در فضايي پر از شوق و امـيـد           

 .به اينده اي بهتر به پايان رسيد
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري به تمـامـي دسـت انـدرکـاران             

 مارس در سـنـنـدج سـرخ،         ٨برگزاري  
سقز، بوکان، کامياران و نـقـده کـه در         
خيابانها، پارک و محالت شهـرهـا بـه        

 مـارس رفـتـنـد         ٨استقبال بـرگـزاري       
صميمانه درود مي فرستد و دست تک 

. تک اين عزيزان را بگرمي مي فشارد
 مـارس و صـدور         ٨برگزارس مراسم    

قطعنامه هـاي راديـکـال، بـار ديـگـر              
نشان داد که فعالين دفاع از حقوق زن    
در جنبش سوسياليستي با قـدرت بـه       

 مـردم    ۰حرکت خود ادامه مـيـدهـنـد       
سنندج، سقز، بوکان، کامياران و نقده 
و ديگر شهرهاي کردستان که در ايـن        
مراسمها شرکت داشـتـنـد،  يـک بـار               
ديگر نشان دادند در مـقـابـل قـلـدري             
ايـن حـکـومـت ضـد زن و نـيـروهـاي                   

زنده . سرکوبگر آن کوتاه نخواهند آمد
 . مارس روز جهاني زن٨باد 

 
 کميته کردستان

  حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٧ اسفند ١٨ ، ٢٠٠٩ مارس ٨

تلفن تماس و   مارس در شهرهاي کردستان٨مجموعه گزارشهايي از 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

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

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

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ایران ارسال میکنید
میتوانید از طریق دوستانتان 
در خارج بھ حساب ھای 
فوق واریز کنید، و یا با 

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگیرید تا راه ھای 
 .دیگر را بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید

 سوسياليسم 
 !بپا خيز

 
 برای 

 رفع تبعيض
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روز جهاني زن، روز دفـاع از حـقـوق              
در ايـن روز      .   زنان در سراسر دنياسـت    

ميليونها انسان آزادي خواه و مـدافـع          
حقوق برابـر انسـان اقـدام بـه بـرپـائـي                 
مراسم و تظاهرات مـي کـنـنـد و در                
مارش بين المللي ضمن گراميداشـت     
خاطره زنان کارگر وآزاديـخـواهـي کـه           

 در دفاع از حقوق انساني ١٨٥٧سال  
خــود تــوســط پــلــيــس آمــريــکــا در               
شهرنيويورک کشته شدند، و همچنين     
جشن دست آوردهاي زنان در سـراسـر         
جهان، خواهان اعـاده حـقـوق پـايـمـال            
شده نيمي از انسانهاي جوامع سنـتـي       
و عقب مانده هستند کـه بـه جـرم زن             
بودن حقوقشان به رسمـيـت شـنـاخـتـه           

دست آوردهـاي تـاکـنـونـي        .   نمي شود 
اين مبارزه بزرگ جهاني آنها هستـنـد         
که زنان در اروپا و کشورهاي غربي از   
موقعيتي کامال فـرو دسـت و درجـه            

ــه                  دوم، در ســطــحــي چشــمــگــيــر ب
موقعيتي نزديک به موقعيـت مـردان         

ايـن تـغـيـر       .   جامعه ارتقاء يـافـتـه انـد       
کيفي در موقعيت زنان آن جـوامـع از         
اوايل قرن بيستم در نتيجه مـبـارزات          
سخت و خونين جنبش زنـان بـه ثـمـر              

در اوايل قرن بـيـسـت بـود کـه            .   رسيد
زنان از حق رأي برخوردار شدنـد و در        
تـداوم آن مــبــارزات بـه حــق بــرابــري               
سياسي، اجتـمـاعـي و اقـتـصـادي از              
قبيل حق انتخـاب هـمـسـر و طـالق،              
سرپرستي از فرزند، داشتن کار و بيمه  
هاي اجتماعي، آزادي پـوشـش، رفـع           
تبعـيـض جـنـسـيـتـي و غـيـره دسـت                   

هرچند حـقـوق دسـت يـافـتـه             .   يافتند
مذکور هـنـوز تـا رسـيـدن بـه حـقـوق                  
کامل انسـانـي بـخـش عـظـيـم زنـان،                 
يعني زنان طبقه کارگـر در کـنـار هـم            

لغو بهره کشـي  ( طبقه ايهاي مردشان    

و استثـمـار اکـثـريـت عـظـيـم زنـان و                   
مردان کارگر توسط اقليتي سـرمـايـه         

فاصله هست، اما موفقـيـتـهـاي     )   دار
تا همين جا هم که به يـمـن مـبـارزات          
سخت انسانهاي آزادي خواه و بـرابـري      
طلب در مقابل دولتهاي مدافع نـظـام       
طبقاتي و نابرابـري انسـانـهـا مـيـسـر              
گشته خود ارزشمند و قـابـل دفـاع و             

 .حراست مي باشند
اما در قـرن بـيـسـت و يـک بـا                   
وجود تثبيت حـقـوق ذکـر شـده در              
بسـيــاري از کشــورهــاي دنــيــا، در           
ايران زنـان بـه هـيـچـيـک از حـقـوق                  
برشمرده شده نرسيده اند وهنـوز بـه      
مثابه انسانهاي درجه دوم جـامـعـه        

از ابـتـدائـي      .   به حسـاب مـي آيـنـد         
ترين حقوق مانند انتخاب هـمـسـر          
يــا حــق طــالق مــحــرومــنــد، حــق             

) سـرپــرسـتــي از فـرزنــد       ( حضـانـت     

ندارند، بايد خانه دار بمـانـنـد و از            
هر گونه بيمـه اجـتـمـاعـي مـحـروم              
باشند و در صورت شاغل شـدن از        
حقـوق کـمـتـري نسـبـت بـه مـردان                 
برخوردار باشند، آزادي پوشـش بـه         
دلخواه خود و همچنين حق تنهائي 

 .به مسافرت رفتن را ندارند
اين شرايط تبعيض آميز بـراي       

انسانهائي که در قرن بيست و يـک         
زندگي مي کنند تـحـقـيـر آمـيـز و               
غيرقابل تحمل هستند، از ايـن رو        
ما زنـان و مـردان مـدافـع بـرابـري                 
حقوق زن و مـرد در ايـران، حـقـوق             
فوري زنان را به شرح زير اعالم مي 

 : داريم
برخـورداري از حـق بـرابـري                -١

کامـل بـا مـردان در تـمـام شـئـون                  
زنــدگــي و لــغــو هــر گــونــه قــانــون              

 تبعيض آميز عليه زنان

آزادي پـوشـش بـه دلـخـواه                   -٢
 خود و لغو قانون حجاب اجباري

ممنـوعـيـت جـداسـازي زن                -٣
ومرد در مراکز کار و مـحـيـطـهـاي        

 عمومي
مــمــنــوعــيــت اعــدام و               -٤

 سنگسار
آزادي انتخاب همسر و          -٥

 داشتن حق طالق
ــق                -٦ ــورداري از حـ ــرخـ بـ

 سرپرستي از فرزند
ــق                -٧ ــورداري از حـ ــرخـ بـ

 اشتغال يا بيمه بيکاري
حــذف مــحــدوديــتــهــاي           -٨

مــحــدود ( شــغــلــي بــراي زنــان         
سـاخـتـن زنـان بـه اشـتـغـال در                 

 ) کارهاي خاص
 مارس روز جهاني ٨گرامي باد 

 زن
 برابري زن و مرد فعالين حقوق 

  مارس که در مراسم کامياران پخش شد٨قطعنامه 

با تظاهـرات زنـان كـارگـر شـيـكـاگـو                
 كــه در       ١٨٥٧امــريــكــا در ســال           

اعتراض به افزايش دستمزد و كاهـش      
ساعات كار به خيابانها آمدند، عمـال   
جنبش برابري طلبانه زنان عليه بـهـره         
كشــي و اســتــثــمــاري كــه بــه انــحــاء              
مختلف از زنان صورت مي گرفت در  
سطح وسيـعـي شـكـل گـرفـت كـه در                 

 مـارس بـه       ٨نهايت به نام گذاري روز  
عنوان روز جهاني زن از سـوي دبـيـر               
خانه بين المللي زنـان انـتـرنـاسـيـونـال             

نظام سرمايـه داري در      .   دوم انجاميد 
جهت بازتوليد بهره كشي از انسـانـهـا       
سعي بر آن دارد كه زنان را همـواره در       
موقعيت فرودستي نسبت بـه مـردان         
حفظ كند تا با استثمار بيشتر نـيـمـي      
از انسانها راه را براي انباشت بـيـشـتـر       

اما امروز به يمن . سرمايه هموار كند 
مــبــارزات روز افــزون انســانــهـــاي               
آزاديخواه و برابري طلب عليه آپارتايد 

 مارس به نمادي از تغـيـيـر      ٨جنسي،  
 ٨هـر سـال روز         .   بـدل گـرديــده اســت      

مارس زنان و مردان برابري طـلـب بـه          
خيابانها مي آيند و فرياد سـرنـگـونـي       
آپارتايد گران جـنـسـيـتـي را سـر مـي               

ما نيز هم جهت و هـم افـق بـا          .   دهند
ايــن اعــتــراضــات جــهــانــي، ضــمــن            
همبـسـتـگـي بـا تـمـامـي انسـانـهـاي                  
آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب جــهــان،            
يكصدا فرياد بر مي آوريم كـه جـهـان           

جهاني عاري از   . ديگري ممكن است 
فقر و نابرابري، جهاني بر پايه آزادي و    

 ... برابري
از اين رو خـواسـتـه هـاي زيـر را                  

براي رفع تمامي اشكال تبعيض عليه    
 :زنان اعالم مي داريم

 
ما هر گونه آپاتايد جنسي را قويا  -١

 .محكوم مي كنيم
مـا خـواهـان رفــع تـبـعـيـض در                    -٢

تــمــامــي شــئــونــات زنــدگــي اعــم از            
سياسي، اقتصادي و اجتمـاعـي بـيـن           

 .زنان و مردان هستيم
ــد                   -٣ قــانــون بــراي مــرد و زن بــاي

بصـورت يـكـسـان و بـدون تـبـعـيــض                 
 . ...مانند حضانت، طالق و. باشد

 انتخاب و اختيـار عـمـل      آزادي      -٤ 
. از پايه اي ترين حقـوق انسـانـهـاسـت            

مي بايستي تمامي افراد جـامـعـه از           
حق آزادي پوشش، آزادي بـيـان، حـق            
مسافرت، تحصيل، انتـخـاب شـغـل،        

به صورت بـرابـر     .. .   انتخاب همسر و  
 .برخوردار باشند

ما قويا طرح تفكيك جنسـيـتـي       -٥ 
دانشگاه را محكوم نموده و خواستـار    
لغو فوري تفكيك جنسيتي در اماكن   

  .و اجتماعات هستيم
 مردساالر پديده اي ضد فرهنگ    -٦

بشري است و تبعـات نـاشـي از آن از              
جـملـه قـتـلـهـاي نـامـوسـي، اعـدام و                   

جـنـايـت مـحـسـوب         . . .   سنگسـار و      
گشته و مسببين آن بايد محـاکـمـه و          

 .مجازات شوند
ايجاد امنيت شغلي و رفع كامل   -٧

تبعيض بين زنان و مـردان كـارگـر در         
تمامي سطوح شغلي مانـنـد تـعـيـيـن          

 .دستمزد برابر
زنان خـانـه دار، كـارگـر بـيـكـار                  -٨

محسوب مي شـونـد، مـا خـواسـتـار             
تامين اجتماعي كامل، شامل بـيـمـه       
بـيـكـاري و بـرخـورداري از حـقـوق و                  

مزاياي برابر براي كليه زنان خـانـه دار       
 .هستيم

همسران و كودكان كارگران در   -٩   
شرايط غير انساني كه به آنها تحميـل   
شده به شدت رنـج مـي بـرنـد، مـا از                  
اعتراض و مبارزه كارگران و خـانـواده      
هايشان براي گرفتن حـقـوق مـعـوقـه،           
افزايش حقوق به نسبـت تـورم و رفـاه            
خانواده هاي كارگـري و تـامـيـن يـك              
زندگي انساني و مرفـه حـمـايـت مـي             

 .كنيم
ما تهديد، بازداشـت و صـدور           -١٠

احكام قضايي عليه فعالين اجتماعي    
بخصوص فـعـالـيـن جـنـبـش زنـان را                 
محكوم نموده و خـواسـتـار رفـع هـر                
گونه تهديد و بازداشت و لـغـو كـلـيـه               
احـكــام عــلــيـه فــعـالــيـن اجــتـمــاعــي              

 *.هستيم

 سنندج –قطعنامه روز جهاني زن 

در برخي از محيطهاي کار و از جملـه        
در پتروشيمـي هـاي جـنـوب کشـور،              
دوستداران کانال جديد بـه مـنـاسـبـت           

ــه               ٨روز     مــارس روز جــهــانــي زن ب
همکاران زن خودشان تبريک گـفـتـه و          
در رابطه با اين روز مهم توضيحـاتـي         

 . به همکاران خود ميدادند
از جمله کارهائي که شد ايـن بـود      

بــــا ( کـــه پـــيــــامـــهـــاي کــــوتـــاه                  
 مـارس بـه       ٨تـبـريـک روز         ) موبـايـل  

زياد در ميان دوستداران کانال       تعداد
برخي از دوسـتـان     . جديد رد و بدل شد 
 پـيـام خـبـر داده         ٨٠از ارسال بيش از    

بــرخــي از هـمــکــاران بــا پــخــش           .   انـد 
 مـارس و      ٨شيريني به مناسبت روز    

دادن گل به همـکـاران زن ايـن روز را               
 . جشن گرفته اند

يکي از دوستداران کانال جديد از     
 مارس با چسباندن ٨دو روز مانده به   

تراکتهاي کوچک در محلهاي مختلف 

روي ايـن    .   به استقبـال ايـن روز رفـت          
ــه شــده اســت              ــوشــت ــراکــت ن ــده :   ت زن

 ٨بــاد     کــانــال جــديــد، گــرامــي          بــاد
 . روز جهاني زن مارس

 ٨در شــهــر مــاهشــهــر در روز               
مارس دوستداران کانال جديـد در دو          
پارک دور هم جمع شدند و بـا پـخـش               
شيريني و بحث حول روز جهـانـي زن،       

تعداد تجمع .   اين روز را جشن گرفتند 
پـارکـهـا بـه          کنندگان در يکي از ايـن     

در اين پارک تراکت .  نفر ميرسيد ٥٠
 ٨روز   " هــاي کــوچــکــي بــا عــنــوان            

مـــارس، روز جـــهـــانـــي زن نـــمـــاد               
آزاديخـواهـي و بـرابـري طـلـبـي زنـان                 

نيز در ميان مردم پـخـش   "   مبارک باد 
کانال جـديـد      يکي از دوستداران     . شد

 ٨مـوقــع پــخـش شـيــريـنــي در بـاره                 
توضيحاتي به زنـان و مـردان            مارس

ميداد که بشدت مورد استقبـال قـرار      
فعاليتهاي امسـال     فضاي .   ميگرفت

نسبت به سال گذشته بـيـش از پـيـش            
ريشه آن در    متفاوت و پر شور بود که 

پيشرويهاي جنبش سرنگوني طـلـبـي        
نـقـش    در کنار آن، بدون شـک        مردم و 

تلويزيون کـانـال جـديـد          تعيين کننده   
 . است

عالوه بر اين گـزارش مـجـمـوعـا            
 گزارش ديگر از جمع هاي کوچک  ١٥

و بزرگ از ده تا سي و چـهـل نـفـر بـه                  
بـي  .   کانال جديـد گـزارش شـده اسـت           

شک اين گزارشات گوشه کـوچـکـي از        
تحرک وسـيـعـي اسـت کـه امسـال در                

 . نقاط مختلف کشور درجريان بود

  جمع کوچک و بزرگ روز جهاني زن گرامي داشته شد١٦در 
 گزارش يکی از خبرنگاران کانال جديد درمورد ھشت مارس 
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کـلـوپ   " بـه فـراخـوان           -توکيـو   -ژاپن
 مـارس    ۷در روز   " سراسري زنان ژاپن 

مراسم و راهپيمايـي روز جـهـانـي زن             
" ايکه بوکورو"درمنطقه مرکزي توکيو

 نفـر  ۳۰۰در مراسم حدود .   برگزارشد
شرکت داشتند و جمال صـابـري کـادر        
حزب کمونيست کارگري ايران يکي از 
سخنرانان بودـوي سخنراني خود را با       
تبريک روز جهاني زن آغاز کردـجـمـال       
صـابــري جــنــبـه هــاي گــونــاگـون بــي             
حقوقي زنان در ايـران را بـراي حضـار           
بـرشـمـرد و بـه افشـاي سـيـاسـتـهـا و                     
عــمــلــکــرد زن ســتــيــزانــه جــمــهــوري           
اسالمي پرداختـوي گفت کـه مـبـارزه          
زنان در سي سـال گـذشـتـه بـي وقـفـه                  

 .ادامه داشته است
دراين جـلـسـه عـالوه بـرعـکـسـهـايـي                 
ازتهاجم وحشيانه جمهـوري اسـالمـي        

، " حـجـاب     نـه بـه    " به زنان ، شعارهاي   
نه به شـالق  "، "نه به آپارتايايد جنسي" 

" حجاب زندان زنان است"، " وسنگسار
شـرکـت   .   نيزبـه نـمـايـش درآمـده بـود            

کـنــنـدگــان بــا ديـدن ايـن تصـاويــر و                 
شـــعـــارهـــا ضـــمـــن ابـــرازنـــفـــرت و             
انزجارنسبت بـه جـمـهـوري اسـالمـي             
حمايت خود ازمبارزات زنان ايـران را       

 .اعالم مي کردند
پس ازپايان اين مراسم يک راهپيمايي       

نه به آپارتـايـايـد    " شعار.  نيز برگزار شد 
که ازپشت بلندگـو بـا     " جنسي درايران 

صدايي بلند مـطـرح مـي شـد بـارهـا               
. ازسـوي راهــپـيــمـايـان تـکــرارگـرديــد           

اعـتـصـاب    " ،   " کارگران اتحـاداتـحـاد    " 
" وانقالب تـنـهـا راه نـجـات کـارگـران               

وشـعــارهــاي انــقــالبــي ديــگــرازجــملــه        
 .شعارهاي اين تظاهرات بود

 
 ۷روز شـنـبـه           -استکهـلـم    -سوئد

مارس مراسم بزرگداشت روز جهـانـي        
زن در سالن فولکت هوس در اورشـتـا         

 شب، با خـوش آمـد گـويـي         ۷ساعت  
آذر پويا عضو کـمـيـتـه سـوئـد حـزب               

. کمونيست کارگري ايران  شـروع شـد       

وي با تبريک روز جهاني زن، تاريخچه   
.  مـارس را بـيـان کـرد            ۸کوتاهي از    

سپس مهين عليپور مسـئـول عـلـيـه            
سازمان دفاع از حـقـوق زن           -تبعيض

وي در بـخــشـي از         .   سـخـنــرانـي کـرد      
سخنانش به جنايات و زن ستيزي سي  
ساله جمهوري اسالمي که بـا فـتـواي          
خميني و حجاب اجباري شـروع شـد،        

او هـمـچـنـيـن بـه پـيـدايـش                .   پرداخت
جنبش برابري طلب و آزاديخـواه زنـان        
يــک مــاه پــس از  بــقــدرت رســيــدن                 
جــمــهــوري اســالمــي اشــاره کــرد و              
توضيح داد که اين جنبش در در طول  
سي سال گذشتـه هـمـه جـا عـلـيـه زن                  
ستيزي رژيم اسالمي در جـريـان بـوده           

وي گفت مبارز برابري طلـبـانـه    .   است
زنان مبارزه اي است بر عليه مـذهـب         
و قوانين اسالمي است کـه آپـارتـايـد             

. جنسي را به زنان تحميل کـرده اسـت      
زنان در امر رهايي به چيزي کـمـتـر از          
برابري بي قيد و شرط رضـايـت نـمـي          

 . دهند
اگـر وکـالي نـوبـلـي و يـا               :   " وي گفـت  

ژورناليستهاي قلم طالئي ميخواهنـد    
اين جنبش را در چهارچوب مذهب و       
مردساالري محدود کنند کور خوانده   
اند و اينها آلـتـرنـاتـيـو بـراي زنـان در                 
ايران نيستند بلکه جاري کننـده خـون          
تـازه در کـالــبـد جـمــهـوري اسـالمــي               

مــهــيــن عــلــيــپــور گــفــت        . "   هســتــنــد
آلترناتيو براي تغييـر وضـعـيـت زنـان            
پالتفرمي است که حزب کمـونـيـسـت          
کارگري ايران از آن دفاع ميکند و در         
پـايــان از جــهــانــيـان خــواسـت کــه از                

 .جنبش زنان در ايران حمايت کنند
 سـپـس سـيــمـا بـهـاري عضـو دفـتــر                  
سياسي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

وي ضمن تبريـک  .   ايران سخنراني کرد 
جـمـهـوري اسـالمـي        :  "  مارس گفت۸

 ساله اش سعي کرد ۳۰طي حاکميت  
عقبگرد گسترده اي را به زنان تحميل  
کند، سعي کـرد فـاطـمـه زهـرا را بـه                  
عنوان الگوي زن به جامعه بـفـروشـد،       

آنــچـه اتـفــاق افــتــاد        .   امـا نـتــوانسـت     
عکس آنچيـزي اسـت کـه حـکـومـت               

 مارس به ۸انتظار داشت و آن تحميل 
عنوان روز زن به حـکـومـت اسـالمـي           

 مــارس بــه      ۸امــروز در ايــران        .   بــود
صورت علني و مقابل چشم حکومت 

 ." برگزار ميشود
سيما بـهـاري  در بـخـش ديـگـري از                  
ــت          ــفـــ ــش گـــ ــهـــــايـــ ــبـــــتـــ : صـــــحـــ

امروزهراعتراضي از جانـب زنـان در       " 
جامعه سياسـي اسـت و جـنـبـه ضـد                

وي  . "     حکومتي و ضد اسالمي دارد    
در پايان به شرکت کنندگان در مراسم   
فراخوان داد که براي تـقـويـت بـرابـري             
طلبي صف حزب  کمونيست کارگري  

 .را تقويت کنند
اين مراسم با اجـراي بـرنـامـه هـنـري،              
رقص، آواز و نواختن پيانو و جشـن و        

 . پايکوبي تا پاسي از شب ادامه يافت
ــراي روز        ــکــي از              ۸ب  مــارس در ي

ميدانهاي اصلي شهر استکهلم به نـام     
از طرف کـمـيـتـه بـرگـزار         "   سودرمالم" 

 مارس، مـرکـب از احـزاب،           ۸کننده  
دي و همچنيـن احـزاب     ئانجمنهاي سو 

د، فـرا    ئ و انجمنهاي مهاجر مقيم سـو     
خوان بـراي بـرگـزاري تـظـاهـرات داده              

 ۴تــظــاهــرات از ســاعــت        .   شـده بــود   
امـا فـعـالـيـن        .   بعدازظهر شـروع شـد      

حزب و سـازمـان عـلـيـه تـبـعـيـض از                 
 بعدازظهر در محل حـاضـر       ۲ساعت  

شـده و بـا بـرپـايـي مـيـزهـاي اطــالع                   
رساني و کتاب و نـمـايشـگـاه عـکـس          
تبليـغـات خـود را عـلـيـه حـکـومـت                  
اسالمي آپارتايد جنسي در ايران آغاز   

پــخــش اطــالعــيــه بــه زبــان          .   کــردنــد
 مـارس، شـعـار        ۸دي، شعارهاي   ئ سو

ســرنــگــون بــاد آپــارتــايــد جــنــســي و            
 مارس، ميـدان را    ۸باندرولهاي سرخ   
استقبـال مـردم از       .  به تب و تاب آورد 

اين غرفه، هـمـگـي را بـه وجـد آورده                 
پخش اطالعيه و گفتگو با مردم . بود

درباره وضعيت زنان ايران، خواسته ها 
و مبارزات آنان، تا دقـايـقـي قـبـل از               

تـظـاهـرات    .   تظـاهـرات ادامـه داشـت        
امسال بيش از هر سال مورد استقبال       

ما بـا صـفـوف      .   مردم قرار گرفته بود   
فشرده و با حمل  باندرولهـاي سـرخ و         

 ۸پالکاردهـا و آفـيـش هـاي رنـگـي                 
مارس که شعاريي در مـحـکـومـيـت           
جـمــهــوري اســالمــي بــه عـنــوان يــک            
حکومت آپارتايـد جـنـسـي را در بـر                

در .   داشت،  تظاهرات را آغاز کـرديـم     
طول مسير راهپيمايي مردم بـا شـور         

ــاد هشــت                ــده ب شــوق شــعــارهــاي زن
مارس، آزادي و برابري، نه به مذهب،    
نه به آپارتايد جنسي را با صداي بلنـد    

 .تکرار مي کردند
 

 مارس مـراسـم     ۸روز  -مالمو  -سوئد
روز جهاني زن  در شـهـر مـالـمـو در                  

بـرگـزار   "   شـيـسـه بـري      "سالن فرهنگي  
مـراسـم تـوسـط  سـازمـانـهـا و                 .   شـد 

انجمن هاي مختلفي و از جمله کميته 
دفاع از حقـوق زنـان ايـران  فـراخـوان                 

در ايـن مـراسـم کــه          .   داده شـده بـود         
چــنــديــن ســاعــت بــطــول انــجــامــيــد           

 نـفـر شـرکـت         ۴۰۰مجموعـا حـدود       
مراسـم شـامـل سـخـنـرانـي            .     داشتند

هاي مختلـف و مـوزيـک و رقـص و                 
فـريـده آرمـان در ايـن           .   شادماني بـود  

مراسم به ايراد سحنراني تحت عنـوان    
جنبش زنـان ايـران در راس جـنـبـش              " 

آزادي خواهي و عـلـيـه تـبـعـيـض در                 
 .پرداخت" خاور ميانه 

در اين مراسم پيامي خطاب بـه زنـان         
ايران به زبان سوئدي و فارسي خـوانـده      

 :متن اين پيام چنين است. شد
مـا بـرگــزار کـنــنـدگـان ايــن مـراســم               " 

همبستگي خود را با جنـبـش بـرابـري        
طلبانه و علـيـه تـبـعـيـض زنـان ايـران                

مـا بـراي تــالش       .   اعـالم مـي کـنــيـم        
ومبارزه خستگي ناپذير زنان ايران در    
مقابل رژيم تبعيض جنسي و ضد زن      
جــمــهــوري اســالمــي ، بــيــشــتــريــن             

 .موفقيت ها را آرزو مي کنيم
ما خواهان آزادي کليه فعالين جنبش       

 . زنان در ايران هستيم
ما خواهان لـغـو حـکـم اعـدام کـبـري                

. رحمـانـپـور و آزادي او مـي بـاشـيـم                 
کبري رحمانپور و شهال جاهد بايد بـه        

 ."آغوش خانواده خود باز گردند
در قسمت ديـگـري از مـراسـم سـيـنـا               
شهبازي چند ترانه از جمله ترانه عليـه   

 . سنگسار خود را اجرا کرد
نمايش اسـاليـد شـويـي از مـبـارزات               
زنان در ايران نيز بخشي از اين مراسـم    

 .بود
 

 ۸روز يـکـشـنـبـه          -زوريخ   -سوئيس
مـارس بــمـنــاسـبــت روز جـهــانـي زن               
مراسمي از سوي تشکيالت خـارج از       
کشور حزب کمونيست کارگري ايـران      

ــگــي             ــســت ــمــب ــيــس وه  -واحــد ســوئ
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي      
واحد سوئيس در يکي از سـالـن هـاي            

 .آمفي تئاتر شهر زوريخ برگزار شد

 شـروع شـد       ۱۲اين مراسم از ساعت      
در ايـن    .    ادامه يـافـت    ۱۷وتا ساعت  

 نـفـر شـرکـت         ۱۰۰مراسـم بـيـش از          
مراسم با اعـالم يـک دقـيـقـه          .   داشتند

سکوت به احترام يکي از دانشجـويـان    
فعال سياسـي کـه در بـيـدادگـاهـهـاي               

. رژيم اسـالمـي جـان داد، آغـاز شـد               
مينا احدي يکـي از سـحـنـرانـان ايـن               
مراسم بود که بـه دو زبـان آلـمـانـي و               
فارسي به ايراد سخنرانـي پـرداخـت و           
پرده از جنايت رژيم ضد زن جمـهـوري       

سـخـنـرانـي وي بـه          .   اسالمي برداشت 
دفعات از سوي حضار مورد تشـويـق        

 . قرار گرفت
يـکــي از بــرنــامــه هــاي ايـن مــراســم               
نمايش اساليد شويي در باره جنـايـات    
جــمــهــوري اســالمــي عــلــيــه زنــان و             
مبارزات زنان عـلـيـه رژيـم اسـالمـي              

درايــن مــراســم احــمــد مــام                .   بــود 
محمدي، سـونـيـا پـور مـيـرزاجـانـي،              
مريم مهدوي و اشکان اسـالم دوسـت          
در باره موقعيت زنان تحت حاکمـيـت     
رزيم اسالمي و همچنين اعـتـراضـات     
مردمي عليه رژيم مطالبي را مطـرح      

 .  کردند
اجراي موسيقي  زنـده بـخـش ديـگـر               

ــود     ــس از صــرف غــذا           .   مــراســم ب پ
واستراحت، با اهـداي گـل بـه مـيـنـا                 
احدي و زنان حاضر در مراسم آز آنـهـا       

دربخش پايـانـي  پـرسـش         .   تقدير شد 
وپاسخ حضار با مينـا احـدي بـرگـزار            

ايـن مـراسـم بـا قـرائـت پـيـام                 .   گرديد
حميد تقوايي دبيرکميته مرکزي حزب 
کمونيست کارگري ايران  به مناسبـت    
هشتم مارس توسط شـهـرام قـديـرلـي           

 .پايان گرفت
 

روز يـکـشـنـبـه       -هلسينگبوري  -سوئد
 مارس به دعوت غريبه حسيني از     ٨

کادر هاي حزب کمونيـسـت کـارگـري          
ايران و فعال سازمان علـيـه تـبـعـيـض            
مراسمي در بزرگداشت روز جهاني زن   

 .درشهر هلسينگبوري  برگزار شد
در اين مراسم ابتدا غـريـبـه حسـيـنـي            

او در سخنـرانـي خـود      .   سخنراني کرد 
دربــاره وضــعــيــت زنــان در ايــران و                
جـنــايــات رژيــم جـمــهــوري اســالمــي           

سخنان وي کيفرخواست . صحبت کرد
زنان و مردم آزاديخواه ايران عليه رژيم 

غريبـه  . ضد زن جمهوري اسالمي بود 
حسيني سـپـس از مـبـارزات زنـان و               

  شهر اروپا، آمريکاي شمالي، استراليا و ژاپن۲۰گزارشي از برگزاري روز جهاني زن در 
 !رژيم ضد زن جمھوری اسالمی بايد برود

 ١۵صفحه      



 15 ۲٨٧شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

جنبش عظيم آزادي و برابري بر علـيـه      
 . حکومت اسالمي سخن گفت

از سخنـرانـان ديـگـر ايـن مـراسـم آنـا                  
ماريا گوستاوسون از فـعـالـيـن حـزب           
محيط زيست و دلـکـش از فـعـالـيـن              

 . حقوق زنان عراقي بودند
اين مراسم با استقبـال فـراوان بـرگـزار           
شد و بيش از صدو پنجـاه نـفـر در آن             

 .شرکت داشتند
در اين مراسم خبرنگاران دو روزنـامـه     

HD     و City            حضـور داشـتـه و بــا 
غريبه حسيني درباره وضـعـيـت زنـان          

گـزارشـي از     . در ايران مصاحبه کردند 
اين مراسم و سخنان غريبـه حسـيـنـي         
روز دوشــنــبــه  در ايــن دو روزنــامــه              

 .منتشر شد
پس از اين مراسم پيام ها و اي مـيـل         
هاي متعددي براي غـريـبـه حسـيـنـي             
ارسال شد کـه  در آن از وي بـخـاطـر                   
برگزاري اين مراسم تشکر و قـدردانـي     

 .شده است
 

 مـارس،  ۷روز شنبه   -تورنتو  -کانادا
بمناسبت روز جـهـانـي زن مـراسـم و                
تظاهرات بزرگي با شرکت صدها نـفـر     

ايـن  .   در تورنـتـو کـانـادا بـرگـزار شـد              
مــراســم ابــتــدا بــا تــجــمــع مــردم در              
دانشگاه تورنتو شروع شد و سپس بـا     
راهپيمائي در خيابـانـهـاي تـورنـتـو و            
سرانجام بـطـرف  دانشـگـاه رايـرسـون              

فعالين حزب کمونيست .   ادامه يافت 
کارگـري ايـران و حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري چپ عراق و سـازمـان عـلـيـه             
تبعيض در کـل ايـن مـراسـم حضـور               
فعال و چشمگيري داشتند و فعالـيـت         
آنـان در دفــاع از آزادي زن و عــلـيــه                  
ستمکشي زنان توجه و حمايت مـردم        

آزاديخواه را جلب کرد و عکس العمل  
مدافعين خـجـول اسـالم سـيـاسـي را               

 .موجب شد
 ميز کتابهاي حزب و اسنادي عـلـيـه           
سنگسار و بي حقوقي زنان در ايران و       
نيز عکسـهـا و پـوسـتـرهـائـي دربـاره                
حجاب و تحميل بيحقوقي به زنان که     

از ساعت  صبح در مقابل در ورود به    
سالن دانشگاه بـرپـا شـده بـود تـوجـه                
زيــادي بــخــود جــلــب کــرد و مــورد               
استقبال وسيع مردم و در عـيـن حـال            
مخـالـفـت تـعـدادي از اسـالمـيـون و                 
طـرفــداران نســبـيــت فــرهـنــگـي قــرار            

فعاليـن حـزب دربـاره اعـمـال            .   گرفت
بيحقوقي شديـد بـه زنـان هـمـچـنـيـن                 
مبارزه و اعتراض وسيع زنان و مـردم     
آزاديخواه عليه جمهوري اسالمي کـه        
هر روز در جريان است با مـردم حـرف        
مـيــزدنـد و آنــان را بــه اعــتـراض بــه                 
حکومت ضد زن جمـهـوري اسـالمـي          

 .تشويق ميکردند
همچنين در مسير راهپيمائي فعالين     
حزب و سازمان عليه تبعيـض حـدود          
هـزار و پــانصــد نســخـه از نشـريــه و                 
اطالعيه هاي حزب و عليه تـبـعـيـض        

نه به " ،"نه به تبعيض. "را پخش کردند
نه به "و"نه به آپارتايد جنسي" ،"حجاب

  و در       "رژيم آپارتايد جنسي در ايـران     
غرب و شرق دست مذهـب از حـقـوق          

 از جمله شعارهايـي بـود       زنان كوتاه،   
که از جانب فعالين و کادرهاي حـزب        

کـنـار    و در   در طول مسير سرداده شد   
ــوجــــه                ــزب تــ ــاي حــ ــاردهــ ــالکــ پــ

ــردم ــاران    و مـــ ــگـــ ــرنـــ ــبـــ ــه  را   خـــ بـــ
 .کرد جلب خود

در کنار استقبال مردم از فـعـالـيـت و           
ميزکتاب و پوسـتـرهـائـي کـه عـلـيـه                
حجاب و بيـحـقـوقـي زنـان بـود و در                 
مقابـل ورود بـه سـالـن تـجـمـع قـرار                    
ــعــدادي از اســالمــيــون و                داشــت، ت
طرفداران نسبيت فـرهـنـگـي عـکـس            
العمل نشان دادند و ميخواسـتـنـد بـه          

" احترام به فرهنگهاي مختـلـف  " بهانه  
از نمايـش ايـن مـاتـريـال و فـعـالـيـت                   

.  کـادرهـاي حـزب جـلـوگـيـري کـنـنــد               
کادرهاي حزب قاطعانه از حقوق زنان    
و عليه ستمکشي زن دفاع کردند و با       
مخالفين درباره جـنـايـات جـمـهـوري            
اسالمي عليه زنان و مردم ايران حرف    

کادرهاي حزب تاکيد کردند که .   زدند
جـمـهــوري اســالمـي بـعــنـوان سـتــون              

جنبش ارتجاعي اسـالم سـيـاسـي در            
اشکال مختلفي آزادي و حـقـوق زنـان           
را لگدمال کرده است و حـجـاب يـک              
ــيــل                   ــحــم ــتــور اصــلــي بــراي ت ــاک ف
بيحقوقيهاي وسيعي اسـت کـه رژيـم            
اسالمي از آن سـود مـيـجـويـد، و بـر                 
افشـاگــري عــلــيـه ســتـمــکــشـي زن و              
مبارزه عليه جمهوري اسالمي و براي  

. رهائي زنان قاطعانـه تـاکـيـد کـردنـد           
اين بحثها با استقبال و حمايت و کف       
زدنهـاي حـاضـريـن هـمـراه بـود و در                  
نهايت مخالفين مذکور که بـه بـهـانـه        
احترام بـه فـرهـنـگـهـاي ديـگـر قصـد                 
جلوگيري از تبليغ و افشاگـري عـلـيـه           
اسالم سياسي را داشتند مـجـبـور بـه           
عقب نشيني شدند و کادرهاي حـزب         

حضـور  .   به فعاليت خود ادامه دادنـد      
کادرهاي حزب توجه زيادي نسبت بـه      
ستمکشـي زنـان در ايـران و مـبـارزه                
براي آزادي زن و عليه رژيم اسالمي را  

 .بخود جلب کرد
 

 مارس بـه  ۷روز شنبه  -کلن  -آلمان
مناسبت روز جهانيزن در مرکز شـهـر      
کلن تظاهرات با شکوهي بـه دعـوت          
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران،         

سـازمــان عـلــيــه تــبــعـيــض و بــرخــي              
گـروهـاي آلـمـانـي مـدافـع حـقـوق زن                  

دراين تظاهـرات بـيـش از        .   برگزار شد 
ايــن .    نــفــر شــرکــت داشــتــنــد           ۱۰۰

تظاهرات در يکي از مناطق پررفت و   
آمد شهر برگزار شد و مردم وسيعا بـا        
تظاهر کنندگان ابـراز سـمـپـاتـي مـي             

 .کردند
ــهــاي           درمــحــل تــطــاهــرات پــالکــارت
ــيــو                ــمــان ــهــاي آل ــان ــه زب مــتــعــددي ب

 مـارس   ۸فارسيدرارتباط با مناسبت  
بر روي يکي از بـنـرهـا      .  ديده مي شد 

دست مـذهـب     :   به فارسي نوشته شده  
در اين ميتينگ ! از زندگي زنان کوتاه

چندين سخنراني پر شور ايراد شد کـه      
يکي از آنها سخنراني مينا احدي بود  
که در دو نـوبـت بـه ايـراد سـخـنـرانـي                

مينا احدي مـثـل هـمـيـشـه          .   پرداخت
جنبش اسالم سياسي و رژيم جمهوري  
اسالمي را مورد حمله شديد قرار داد     
و مماشات و سازش با چنين جنبشي    

سـخـنـرانـي وي بـا          .   را محـکـوم کـرد      
استقبال حاضرين و مـردم رهـگـذر و            

 . کف زدنهاي مداوم آنها روبرو شد
دراين تظـاهـرات هـارتـمـوت کـراوس             
ــد،                ــرون ــرگ ــت ــن ــي ــه ه ــر نشــري ــي ســردب
دريديدورفرنويسنده و مـنـتـقـد اسـالم          

 .نيز سخنراني کردند
سـه نـفــر از زنـان شـرکـت کــنـنـده بــا                    
پوشيدن بورقع به طور سـمـبـولـيـکـي             
اعتراض خود به اين سمبـل اسـالمـي         
را نشان دادند و با شـعـارهـايـيـکـه بـه             
خود آويز کرده بودند توجه مردم را بـه   

 . خود جلب کردند
ــو فــردا در مــحــل                 ــگــار رادي خــبــرن
تظاهرات بود و با مينا احديمصاحبه       

 .کرد
 

 مـارس بـه       ٧روز شنبه  -اسلو  -نروژ
 ۱۶تا   ۱۳ساعت از ساعت  ۳مدت 

يک ميز اطالع رساني  بـه مـنـاسـبـت          
 از مـيـاديـن           در يـکـي    روز جهاني زن    

مرکزي شـهـر اسـلـو، سـتـورتـروه، در               

هواي سرد و زير بـارش بـرف بـرگـزار               
پالکارتهايي مبنيبـر   در اين ميز.   شد

 و حجاب  محکوميت آپارتايد جنسي 
اسالمي و پوسترهايـي درارتـبـاط بـا           
توحش رژيم اسالمي و مبارزات زنان       
بــه نــمــايــش گــذاشــتــه شــد و مــورد              

 . استقبال عابرين قرار گرفت
 مـارس مـراسـم        ۸از سوي ديگر روز      

باشکوهي بمناسبت روز جهاني زن با       
شرکت جـمـعـيـت کـثـيـري از زنـان و                   
مردان مدافع حقوق زن و سازمانها و         
جريانات مختلف در مرکز شهر اسلـو     

فعالين حزب در نـروژ بـا         .   برگزار شد 
پالکادرهايي مبني بر مـحـکـومـيـت          
ــا                    ــران و ب ــايــد جــنــســي در اي ــارت آپ
خواستهايي مـبـنـي بـر مـمـنـوعـيـت               
حجاب اسـالمـي در مـحـيـط کـار و                

مدارس، و ممنوعيـت حـجـاب بـراي           
کودکان زير شانزده سال، همچنيـن بـا       
پــوســتــرهــايــي در افشــاي جــنــايــات           
حاکميـت اسـالمـي در ايـران در ايـن                
ــه                ــد، غــرف ــن مــراســم حضــور داشــت
اطالعاتي حزب کمونيسـت کـارگـري        
مورد بـازديـد بـخـش وسـيـع شـرکـت                

در اين ميان يک .   کنندگان قرار گرفت 
گروه از زنان مـحـجـبـه بـه غـرفـه مـا                   
مراجعه کردند و سعي در ايـجـاد کـار        
شکني داشتند که با عکس العمل ما 
و مردمي که از خواسـتـهـاي انسـانـي           

 . ما دفاع مي کردند ، روبرو شدند
يکي از چهره هاي شناخته شده حقوق         

زنـان بــنـام سـارا راسـمــوسـن پـس از                  
سخنراني پرشورش اقدام به آتـش زدن     
مقنعه ايي که به سر داشـت کـرد امـا         
بدليل ايـنـکـه اسـالمـي هـا مـدام از                  

گلوله هـاي بـزرگ بـرف را           طبقه باال  
برروي سر وي  مي انداختند موفق بـه   

در ايــن اثــنـا نــاصــر         .     ايـنــکــار نشــد   
احمدي از فعالين حزب به کـمـک ايـن            
زن شجاع شتافت و تا لحظه شعله ور         
شدن و سوختن کامل روسري، سارا را  

مراسم  به آتش کشيـدن  . همراهي کرد 
تشويق و وسـيـع      روسري  با حمايت و   

اسـالمـي    .   شرکت کنندگان روبرو شد  
هـا کـه از بـه آتـش کشـيـدن روســري                   
سرشکسته شده بودنـد بـه قصـد پـاره            
کردن پالکادرها و پوسترهاي حزب به   

مــردم .   غـرفــه حــزب حـملــه ورشــدنــد         
حاضر در صحنه نـيـز درمـقـابـل ايـن              
حمله وحشيانه، در عقب رانـدان آنـهـا          
از فعاليـن حـزب دفـاع کـردنـد و تـو                  

چند . دهني محکمي به اسالمي زدند
و TV2کــانــال تــلــويــزيــونــي نــروژ،           

NRK              و همچنـيـن چـنـديـن رسـانـه
خبري ديگر در اين رابـطـه بـا صـبـري           

حـزب مصـاحـبـه          امير حسيني فعال  
در اين مراسم صدها نسخه از   .  کردند

اعالميه هايحزب و عليه تبـعـيـض و        
همچنين جزوه هاييدر افشاي جنايات    
رژيـم اسـالمــي در مــيـان حـاضــريــن              

 .توزيع شد
 

 مـارس    ۶روز جمعه     -گوتنبرگ  -سوئد
به مناسبت روز جهاني زن مـراسـم بـا       
شکوهي در شـهـر گـوتـنـبـرگ سـوئـد               

سـالـن مـحـل مـراسـم بـا              .   برگزار شد 
پالکاردهاي حزب کمونيست کارگري    

سازمـان دفـاع      -ايران و عليه تبعيض 
از حقوق زنان در مـحـکـومـيـت رژيـم            
آپارتايد جنسي در ايران تـزئـيـن شـده             

در ابتدا مجريان برنامه نـازنـيـن      .   بود
صديقي و نويد مينائي ضمـن خـوش         

 . . . گزارشي از برگزاري روز                                  ١٤از صفحه          

 ١٦صفحه      
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آمدگويي به حاضرين روز جهـانـي زن         
سپس بيانـيـه   .   را به آنها تبريک گفتند  

. حزب به اين مناسبت قرائـت گـرديـد      
برنامـه بـا پـخـش اسـاليـد شـوهـايـي                  
بسـيــار زيــبـا و ديـدنــي در مـعــرفــي                
جنبش آزاديخواهانه  و برابري طلبانـه    

. زنان در ايران و جـهـان، ادامـه يـافـت          
نـمـايـش يـک فـيـلــم مسـتـنـد نـيـز از                      

 مارس در جـهـان و ايـران          ٨تاريخچه  
پخش شد که مورد تـوجـه حـاضـريـن            

 . قرار گرفت
حضور مينا احدي روي سـن و آغـاز             
سخنرانـي او بـا اسـتـقـبـال پـرشـکـوه                  
حاضرين و کف زدن هاي مداوم روبرو    

مينا احدي پـس از تـبـريـک روز           .   شد
جهاني زن سـخـنـرانـي خـود را آغـاز                 

اين سخنراني ادعانامه اي بـود       .   کرد
عليه رژيم ضد زن جمهوري اسالمي و 
سکوت و بي تـفـاوتـي دولـت هـا کـه                
سياست سازش و مـمـاشـات بـا ايـن               

 .رژيم را در پيش گرفته اند
سخنان پرشور مينا احـدي بـارهـا بـا             

. کف زدن هـاي حـاضـريـن قـطـع شـد                
مينا احدي با بر شمردن مـخـتـصـات           
جنبش آزادي زن به افشـاي نـيـروهـاي           
ملي اسـالمـي را کـه هـدفـي جـز بـه                    
سازش کشاندن اين جنبـش و تـزئـيـن            
چـهــره حــکــومــت اســالمــي نــدارنــد،          

وي در سخنان خود اتحاديـه  .   پرداخت
اروپا و دولـت هـاي غـربـي را مـورد                 
حــملــه قــرار داد کــه چشــم خــود بــه                
سنگسار و اعدام و کشـتـار زنـان  را               
مي بندند و با خامنه اي و خاتـمـي و        
احمدي نژاد دست مـي دهـنـد و وارد           

 .ديالوگ مي شوند
مينا احدي در پايان سخنراني خود به   
ــان                 تــمــامــي زنــان و مــردان و جــوان
آزاديخواه فـراخـوان داد کـه در صـف              
حزب و سازمان عليه تبيعض خود را    
براي تعين تکليف نهايي با جمـهـوري     

. زن ستيز اسالمـي مـتـشـکـل شـونـد             
سخنراني مينا احدي بـا کـف زدن و              
تشويق ممتد شرکت کنندگـان روبـرو        
شد که به اين صورت موافقت خود را    
بــا ســـخــنـــان او نشــان داده و از                       
تالشهايش در دفاع از حـقـوق زنـان و           
فعاليـت هـاي انسـان بـود، قـدردانـي               

 .کردند
در پاسخ به فراخوان مـيـنـا احـدي در             

 کـرون کـمـک      ۲۰۵۰اين مراسم مبلغ  
براي تلويزيون کانال جديد جـمـع آوري      

در ادامه مراسم  شرکت کنندگان . شد
با موزيک زنده به رقص و پـايـکـوبـي              
پرداختند و اين مـراسـم تـا پـاسـي از                

 .شب ادامه يافت

از ســوي ديــگــر بــعــد از ظــهــر روز                  
 مارس روز جهاني زن، در     ۸يکشنبه  

مرکز شهر گوتنبرگ سوئد فريـادهـاي    
مرگ بر جـمـهـوري اسـالمـي، نـه بـه                 
حجاب، نه به آپارتايد جنسي و آزادي    

برقـراري يـک     .   و برابري طنين انداخت   
نمايشگاه عکس از جنايات جمهوري     
اسالمي،  پخـش تـرانـه هـاي شـاد و                
رقص و پايکوبي و نمـايـش سـوزانـدن         
حجاب، گوشه هايي از تـظـاهـرات بـه         

اين تظاهرات .  مارس بود۸مناسبت 
بار ديگر چهره کريه جمهوري اسالمي 
و جنايات اين رژيم بويژه بر عليه زنـان   
را بــه مــردم شــهــر يــادآوري کــرد و                 
حــمــايــت و پشــتــيــبــانــي مــردم از                 

 .تظاهرکنندگان را به همراه داشت
در اين ميتينگ باندرول هاي بزرگ با 
شعار هاي سرنگون باد رژيم آپـارتـايـد     

 مـارس، نـه بـه          ۸جنسي، زنـده بـاد         
حجاب اسالمي توجه مردم شهر را به   
خــود جــلــب کــرد و صــدهــا نســخــه               

 ۸اطالعيه هاي حزب بـه مـنـاسـبـت             
 .مارس در بين مردم توزيع شد

 
 ٢۸روز شنـبـه      -فرانکفورت  -آلمان

فوريه، در مرکز شهر فرانکفورت يـک      
تظاهرات با شکـوه بـا حضـور حـدود             

 نفر و سمپاتي مـردم  رهـگـذر،        ۱۰۰

در اســتــقــبــال از هشــت مــارس روز             
 . جهاني زن در اين شهر برگزار شد

ايــن تــظــاهــرات از جــانــب  حــزب                  
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            
فـرانــکــفـورت اعــتـراض خــود بــه زن             
ستيزي و قوانين و سنتهاي ضد زن را       

 . با صداي بلند اعالم کردند
محل تظاهرات و راهپيمايي در يکـي   
ــريــن مــراکــز در شــهــر                   از شــلــوغ ت

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 ــعــ شــ

مـردم  .   تظاهرکنندگان بود جلـب شـد      
زيــادي از خــواســتــهــا و شــعــارهــاي             

. تظاهرکنندگان حمايـت مـي کـردنـد         
نه بـه    :   شعارها از جمله بدين فرار بود 

آپارتايدجنسي، نه به حـجـاب، نـه بـه            
حکومت آپارتايد جـنـسـي در ايـران،            
زنده بـاد هشـت مـارس روز جـهـانـي                

 ...و 
در طول مسير راهپيمايي شعارهـايـي     
عليه سنگسار، عليه حجاب و قوانين 
ضد زن اسـالمـي و عـلـيـه آپـارتـايـد                   

در طـول ايـن       .   جنسي داده مـي شـد        
حرکت چندين بار در مـورد جـنـبـش             
ارتــجــاعــي اســالمــي و مــوقــعــيــت            
مـيــلـيــونـهــا زن در ايـران و عــراق و                  
افغانستان و سـايـر کشـورهـاي اسـالم           

در .   زده براي حاضرين سخنـرانـي شـد      
سخنراني ها از بي حقوقي مطلق زنان 
در اين کشورها حرف زده شد و اينکه       
چگونه در قرن بيـسـت و يـکـم  زنـان                 

در هـمـان     .   همچنان سنگسار مـي شـونـد       
حــال از صــدهــا نــفــري کــه شــاهــد ايــن                 
ميتينگ بودند، دعوت ميشد که بر عليه 

همچنين . اين رفتار سبعانه اعتراض کنند
در مورد حضور سازمانهاي اسـالمـي در        
آلمان و اروپا و همکاري دولتهاي غربـي و       
از جـملــه دولــت آلــمـان بـا سـازمــانـهــاي                 
اسالمي و در مورد تحميل حـجـاب و يـا            

ساختن مساجد در آلمان صـحـبـت شـد و              
اعالم گرديد که دادن بودجه هاي کـالن بـه      
سازمانهاي اسالمي، در جهت تحميل بي       

به زنان و دامـن زدن بـه           حقوقي بيشتر  
قتلـهـاي نـامـوسـي اسـت و بـايـد بـا                     

 . اعتراض عمومي روبرو شود
بارها سخنرانيها بـا تشـويـق و ابـراز               

در .   احساسات مـردم روبـرو مـيـشـد           
بخش پاياني اين راهپيمايي نـمـايـنـده         
سازمان آنتي فاشيـسـت بـا مـحـکـوم            
کردن جنايات جمهوري اسالمي ايران      
عليه کارگران و دانشجويان و معلمين 
و زنان در ايران، سياست هـمـکـاري و         
مماشات دولـت آلـمـان بـا جـمـهـوري               
اسالمي ايران را نقد کرد و از همـگـان      
خواست که از مـبـارزات گسـتـرده و               
انساني و برابري طلبانه زنـان و مـردم        

 . ايران دفاع کنند
 

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

حکومت جنايت اسالمي فعاليت مي 
در شرايطي که احزاب و افرادي .   کنيم

حجاب را نشانه ادغام در جامعه مـي   
دانســتــنــد مــا در مــقــابــل ايــن امــر             
ايسـتـاده و کــفـتـيـم حــجـاب سـمـبــل                 
آپارتايد و جداسازي جنسـي و سـلـول            

، در عـيـن حـال          . انفرادي زنـان اسـت      
اضـافــه کـرديــم کــه حــجــاب ســمــبــل             

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
دولتهاي غربي با روابط و مناسـبـات      
حسنه سياسي و اقتصـادي بـه کـمـک             
اسالميون شتافته و اکنون هم که ايـن     
جريانات جاي پاي خود در اروپا را باز 

. ميکنند، با آنها همکاري ميـکـنـنـد     
ما در اين موقعيت نيز پـرچـم جـبـهـه           
سوم را بلند کرده و اعالم کرده ايم کـه     
عليه ميليتاريسـم امـريـکـا و عـلـيـه               
اسالم سـيـاسـي ، عـلـيـه راسـيـسـم و                   

جــنــبــش   .   اســالمــيــســم،  هســتــيــم         
اسالمي، جنبشي فاشيسـتـي در ايـن         
قرن است و هر کس که ضد فاشيسـت      
و يا سازمان مـدافـع 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
مــيــنــا احــدي در ســخــنــرانــي حــود              
ســازمــانــهــاي آلــمــانــي در قــدرت و             
تعدادي از سازمانهاي  اپوزيسيـون را     
بـدلـيـل سـکـوت و يـا مـمـاشـات بــا                    
دولـتــهــاي اسـالمــي و سـازمــانــهــاي           
اسالمي و حـکـومـت اسـالمـي ايـران            
بشدت مورد نقد قرار داد و از مـردم         
دعوت کرد به اين دولتها و همچنـيـن      
به قوانين ضد زن اسـالمـي اعـتـراض           

 . کنند
شــهــنــازمــرتــب از کــادرهــاي حــزب           
کمونيست کارگري در سخنراني خـود     
از مبارزات گسترده زنان در ايـران بـر         
عليه آپارتايد جنسـي 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 يکي ديگر از کادرهاي  

حزب کمونيست کارگري ايران،  متـن     
آلماني اعـالمـيـه حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري ايران به مناسبت روز جهانـي        
زن را قـرائـت کـرد و سـپـس مـهــدي                   
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 تاثيـرات مـخـرب       
مساجد در بـيـن جـوانـان حـرف زد و               
گفت ساختن مساجد جديد در آلـمـان         
آنهم با کمک هاي دولـتـي، سـيـاسـتـي          
کامال غلط و در جـهـت جـدا کـردن                 

او گـفـت، مـردم بـطــور           .   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 گـفـت بـايـد بـراي زنـدگـي               
انساني و روابط انساني و مدرن بـدون     
حضور مذهب و دخـالـت مـذهـب در            

 . دولت و آموزش پرورش تالش کرد
 

بـدعـوت عـلـيـه           -ونـکـور  -کانادا
سازمان دفاع از حقـوق زن       -تبعيض  

و واحد حزب كمـونـيـسـت كـارگـريـدر             
 ٢٨غرب کانـادا، عصـر روز شـنـبـه               

فوريه مراسم شاد و پـرشـوري جـهـت             
بزرگداشت روز جـهـانـيـزن در ونـكـور             

 .كانادا برگزار شد
مراسم با خوش آمدگويي بـه شـركـت         
كنندگان و اعالم برنامه توسط مهين   

مــجــريــمــراســم آغــازو بــا        -نـريــمــانــى 
 زنان ٥٧نمايش فيلم تظاهرات اسفند  

پــس از آن     .     در تـهــران ادامــه يــافـت        
مهين نريمانيپيام حميد تقـوايـيـلـيـدر         
حزب كمونيست كـارگـريـرا بـه سـمـع              

 . حضار رساند
در بخش بعديبرنامه فهيمه صادقيدر     

 سال مبارزه بـيـوقـفـه زنـان          ٣۰مورد  
عليه حكومـت جـمـهـوريـاسـالمـيـدر             
ايران  سخنرانيكرده و فرازهاييـاز ايـن      
جنگ هـمـچـنـان جـاريـرا بـا شـركـت                  
.  كنندگان اين مراسم در ميان گذاشت

سخنران بعديبرنامه  امل فواد محمد   
وي .   از سازمان آزاديزن در عـراق بـود       

در مورد موقعيت جنبش آزاديـزن در     
عــراق و مصــافــهــايــيــكــه در آنــجــا              
درگيرش هستند و از جمله مبارزه بـا      
تــحــمــيــل قــوانــيــن ضــد زن شــريــعــه             

در پـايـان ايـن بـخـش            .   صحبـت كـرد    
مــيــكــروفــن آزاد نــيــز در اخــتــيــار                

 .عالقمندان قرار گرفت
 تن در آن ١٥۰اين مراسم كه قريب به  

 . . . گزارشي از برگزاري روز                             ١۵از صفحه          

 ١٧صفحه      
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شركت داشتند تا ساعتيپس از نـيـمـه       
شب با رقص و پايكوبيادامه يافـت و      
در ميان شاديو رضايت عموميبپايان 

 .رسيد
 مـارس    ۸از سوي ديگرهـمـزمـان بـا           

فعالين حزب کمونيست کارگري ايران   
سـازمـان مـدافـع         -و عليـه تـبـعـيـض        

حقوق زنان  بمناسبت روز جهـانـي زن         
در مــقــابــل آرت گــالــريــمــركــز شــهــر           

چـــــــــادرهـــــــــا و            -ونــــــــكـــــــــور 
 .ميزهايتبليغاتيخود را برپا كردند

دراين برنامه كه جمـعـيـاز مـدافـعـيـن            
حـقــوق زنــان نــيـز شـركــت داشــتـنــد،              
پرچمها و پالكاردهاييكه دراين رابطه     
تهيه شده بود هـمـراه بـا عـكـسـهـا و                  
پوسترهايياز مبارزات زنان در ايران و   
نقاط ديگر به نمايش گذاشتـه شـده و          

. مـورد تـوجــه عـابــريـن قــرار گـرفــت             
تـعـداديـاز اطـالعـيــه هـا و نشـريــات                
مربوط به اين بـرنـامـه هـم پـخـش شـد و                  
فعالين حـزب بـه سـواالت مـردم پـاسـخ                  

جوليوس فيشرخبرنگار تلـويـزيـون    .  گفتند
آلترناتيو كارگريهم در محل حاضر شده و         
با تنيچند از شركت كنندگان مصاحبـه و        

 .از مراسم فيلمبرداريكرد
 مارس ٤ چهارشنبه روز  -بروکسل-بلژيک

در شهر بروکسل و در محل پارلمان اروپـا      
بـخـش روابـط         يک هيئت ده نفره از طـرف   

خارجي پارلمان اروپا متشکل از گـئـوف          
هــريــس رئــيــس هــيــئــت، کــنــســيــکــائــو          
گونزالـوس، هـلـنـا هـالـدورف رومـئـو از                 
مسئولين روابط خارجي پارلمـان اروپـا و        
بخش حقوق بشر پارلمـان اروپـا، جـارمـو           
اويکارينن از بخش سياستگزاري پارلمـان      
اروپا و مسئول روابط خـارجـي اتـحـاديـه             
ــيــدا نــادجــه                اروپــا، کــارلــو چــيــکــو و آل
مسئولين رابطه با ايـران پـارلـمـان اروپـا،           
روزماري اوپاکيک از کميته امور خـارجـه       

از مشـاوريـن     و سـه تـن          پارلـمـان اروپـا     
با مينا احدي و مـريـم         روابط خارجي 

ــه                 ــي ــمــازي از طــرف ســازمــان عــل ن
تبعيض، کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                

شـوراي مـرکـزي         اعدام و سنگسار و    
 . اکس مسلم نشستي برگزار کردند

در اين نشست در ابتدا پس از معرفي    
با مريم نمازي   افراد حاضر در نشست   

و مينا احدي، درمورد نـقـض حـقـوق          
انسـانــي در ايــران و بــطــور مــفــصــل             
درمورد آخرين ليست محکومين بـه        

محکـومـيـن بـه        سنگسار و همچنين  
اعدام و وضعيت زنان در ايران و لـزوم       
اعمال فشار شديدتر عليـه حـکـومـت          

از جمله . اسالمي ايران صحبت کردند

مــبــاحــثــات ايــن نشــســت صــحــبــت          
درمورد سکينه محمدي آشتـيـانـي و         
هفت محکوم به سنگسار در ايـران و        
اجراي حکم اعدام عبداله فريور مقدم       

 فوريه امسال، هـمـچـنـيـن        ٢١در روز  
درمورد فـرزاد کـمـانـگـر و ضـرورت               
اعتراض فوري اتحاديه اروپا به حـکـم     
اعــدام وي، درمــورد اجــراي حــکــم              
وحشيانه شالق به دو فـعـال کـارگـري             
سـوسـن رازانـي و شـيـوا خـيـرآبــادي،                
همچنين در رابطه با شـهـال جـاهـد و             

. بــود خـطــر اجــراي حـکــم اعــدام وي           
هيئـت سـازمـان عـلـيـه تـبـعـيـض از                   
حاضرين در اين نشست خـواسـت کـه          
فورا به همه احکام اعدام و سنـگـسـار       
و از جمله احکام اعدام عليه کـودکـان       

 .و نوجوانان اعتراض کنند
جنبش گسترده و اجتمـاعـي      معرفي 

برابري طلبانه زنان در ايران و ضرورت  
به رژيم   اعتراض رسمي اتحاديه اروپا

آپارتايـد جـنـسـي در ايـران از ديـگـر                  
 . مباحثات اين نشست بود

نمايندگان بخشهاي مخـتـلـف روابـط         
خارجه اتحاديه اروپا از ادامه ارتـبـاط    

و اعالم کردند کـه    با ما استقبال کرده   
به احکام اعدام و سنگسـار اعـتـراض        
خواهند کرد و خواستند که هر مـورد     
از اعدام و سنگسار در ايـران فـورا بـه         
اطالع آنها برسد که دست به اقـدامـي         

 . بزنند
ــکــســانــدر آلــوارو از               مــالقــات بــا آل
نمايندگان پارلـمـان اروپـا و از حـزب              
ليبرال آلمان بخش ديگري از بـرنـامـه          
مينا احدي و مريم نمازي در پارلـمـان     

در اين نشست نيز در مورد . اروپا بود
آخرين اخبـار اعـدام و سـنـگـسـار در                
ايران و موقعيت جنبش برابري طلبانه 

 مـارس روز    ٨زنان در ايران در آستانه   
جهاني زن صحبت شد و قرار شـد کـه         
آلکسـانـدرا آلـوارو بـه احـکـام اعـدام                
فرزاد کمانگر، شهال جاهد و سـهـيـال           
گوزلي و همچنين به حکم سـنـگـسـار        
سکينه محمدي آشـتـيـانـي اعـتـراض           

عـالوه بـر ايـنـهـا قـرار شـد در                  .   کنـد 
ماههاي آينده سه جـلـسـه سـخـنـرانـي             
براي مينا احدي و مـريـم نـمـازي در               
پارلمان اروپا به مـنـظـور جـمـع آوري             
امضا از نمايندگان پارلمان براي لـغـو         

 .قانون سنگسار در ايران برگزار شود
در هر دونشست مينا احدي و مـريـم           

عليـه  نمازي در مورد ضرورت مبارزه    
رشد اسالم سياسي و سازمانهاي اسالمي       
در اروپا و ممانعت از نفوذ قـوانـيـن ضـد               

در قوانين مـدنـي     انساني و ضد زن شريعه    
 . کشورهاي اروپايي صحبت کردند

بـا     نشست هيئت سازمان عليه تبـعـيـض     
دو هيئت از اتـحـاديـه اروپـا بـخـشـي از                   

 مـارس روز      ٨فعاليتهاي ما در آسـتـانـه         
جهاني زن بود که بـا هـدف اعـمـال فشـار             
عليه جـمـهـوري اسـالمـي بـعـنـوان رژيـم                 
آپارتايد جنسي و در دفاع از محکـومـيـن       
به اعدام و سـنـگـسـار در ايـران صـورت                  

 . گرفت
 

 مـارس    ۷روز شنبه    -تامپره  -فنالند
فعالين حزب کمونيست کارگري اقدام 
ــايــي چــادر و مــيــز اطــالع                   ــرپ ــه ب ب

. کـردنـد     در مرکز شهر تامپره    رساني
چادر عکسهايي از جـنـايـات         در اطراف   

رژيم اسالمي عليه زنان در ايران به نمايش 
مردم دسته دسـتـه بـراي      .  گذاشته شده بود 

بازديد عـکـسـهـا و هـمـچـنـيـن دريـافـت                    
اطـالعـيـه و نـوشـتـه هـايـي کــه بـه ايــن                      
مناسبت به زبانهاي انگليسي، فنالندي و       
فارسي در دسـتـرس بـود، مـراجـعـه مـي                
کردند و فعالين حزب در مورد وضـعـيـت            
زنان و اعتراض و مبارزه جنـبـش بـرابـري          
طلبانه زنـان در ايـران عـلـيـه حـکـومـت                   

با بازديدکنندگان به گفتگو مي       اسالمي،
اطالعيه هاي حـزب  همچنين  . پرداختند

و سازمان عليه تبعيض به منـاسـبـت        
هشت مارس و هـمـچـنـيـن نشـريـات               
عليه تبعيض در ميـان مـردم تـوزيـع             

 صـبـح     ۱۱اين برنامه از ساعت   .  شد
 .  ادامه داشت۱۶الي 

 
 مـارس در      ۷روز     -برليـن   -آلمان

برلين نيز از سوي فعالين حـزب مـيـز            
اطالع رساني بهمراه يـک نـمـايشـگـاه             
عکس خياباني از وضعيت و مـبـارزه       
زنان در ايران در يکي از ميادين شهـر        

مردم با مراجـعـه بـه ايـن         .  داير گرديد 
غرفه، اطالعيه هاي مـربـوط بـه روز           
جهـانـي زن بـه چـهـار زبـان فـارسـي،                   
انگليسي، آلماني و ترکي را دريـافـت        
مي کردند و نفرت و انـزجـار خـود از            
رژيم ضـد زن جـمـهـوري اسـالمـي را                

گفتگو بـا مـردم و       .   ابراز مي داشتند 
افشاگـري از جـمـهـوري اسـالمـي بـه                

 .   ساعت ادامه داشت ۳مدت 
عليرغم باران و سـرمـاي    مارس نيز ۸روز  

 مـارس    ۸يک راهپيمايي بمناسبت     شديد  
در اين راهپيمايي . در برلين صورت گرفت

 بعد از ظهر ۵ تا ٢از ساعت که از ساعت  
برگزار شد فـرزانـه درخشـان، کـادر حـزب             
کمونيست کارگري ايران،امکان يافت کـه       
اطالعيه مشترک حزب و سازمـان عـلـيـه           
تبعيض را از پشـت مـيـکـروفـون قـرائـت               

حاضرين با تشويـق و کـف زدنـهـاي           .   کند
پـيـام ايـن اطــالعـيـه يـعـنــي              مـتـعـدد      

محکوميت جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
دليل زن ستيزي را مورد تـايـيـد قـرار           

 . دادند
 

 مـارس    ۷روز شنبه      -ليون  -فرانسه
 بعد از ظهر فعالـيـن   ۵ تا ۲از ساعت   
نيسـت کـارگـري ايـران واحـد            حزب کمو   

فرانسه اقدام به برپايي گردهمايي و مـيـز          
اطالع رساني در ميدان مرکزي شهر ليون       

 .کردند
در اطراف ميز پال کادرها و شعارهايي در 

 و       حقو قي زن بطور کـلـي     ارتباط با به بي   
 درايـران ديـده          تبعض و آپارتا يد جـنـسـي    

مردم زيادي از اين مـيـز اطـالع        .   مي شد 
رساني ديدن کردند و پشتيـبـانـي خـود از              
زنان و مردم ايران را بـا امضـاي طـومـار            
اعتـراضـي در مـحـکـومـيـت جـمـهـوري                 

اطال عيـه روز    . اسالمي ابراز مي داشتند 
جهاني زن بـه زبـان فـرانسـوي بـه تـعـداد                   

در .   زيادي در ميان حاضريـن پـخـش شـد          
ادامه پيشبرد مبارزه عليـه    ضمن براي   

جمهوري اسالمي مبلغي کمک مالـي   
چــنــد نــفــر از      .   نــيــز جــمــع آوري شــد       

کمونيستهاي فرانسوي در اين برنامـه      
در ايـن هـمـايـش         .     مشارکت داستند 

کمانگر نيز مورد توجه قـرار     کيس فرزاد   
گرفت و مردم رهگذر پتيشن آزادي فـوري      

قـرار  .   فرزاد کمانگر را امضا مـي کـردنـد        
است که بمنظور نجات جان فرزاد کمانگـر    
اين امضا هاي جمع آوري شده به سـازمـان    

در .   عفو بين الملل در فرانسه ارسال شـود     
 اين برنامه 

 
 مـارس    ۷روز شـنـبـه          -سيدني  -استراليا

 ۱۱روز جهاني زن از ساعت  راهپيمايي  
صبح از محل سالن شهرداري تان هـال          
سيدني آغاز شد و با راهپيمايي بسمـت      

درجريان اين . پارک هايد ادامه پيدا کرد
:   " راهپيمايي زنان شعار سر مي دادنـد       
، ما ما چه مي خواهيم، حقوق خودمان

 " !خواهيم، همين حاالچه موقع مي 
فعالين واحد استرالياي حزب کمونـيـسـت         
کارگري ايران در ايـن تـظـاهـرات حضـور              
داشتند و عليه جمهوري اسالمي دست به       

فعالين حـزب بـا تـوزيـع           .     افشاگري زدند 
 مارس، بـحـث و گـفـتـگـو بـا              ۸اطالعيه  

مردم و جمع آوري امضا در محـکـومـيـت      
رژيم اسالمي، مردم را از وضـعـيـت زنـان          
ايران تـحـت حـاکـمـيـت رژيـم زن سـتـيـز                     
جمهوري اسالمي  و همچنين مبارزه  آنها 

از سوي ديگر . عليه رژيم مطلع مي کردند 
فعالين حزب تصوير کبري رحـمـانـپـور را            
بدست داشتند که بر روي آن نـوشـتـه شـده            

کبرا بـايـد ازاد شـود، کـبـرا بـايـد                  :   "   بود
زندگي کند و اعدام را در ايـران مـتـوقـف            

 "!کنيد 
 

 مـارس    ۷روز       -بـرمـن    -آلمان
 مـارس در شـهـر بـرمـن              ۸گراميداشـت    
به اين مناسبت از سـاعـت       .  برگزار گرديد 

 بعد از ظهر نمايشگاه عکـسـي در     ۶ تا ۲
بــاره وضــعــيــت زنــان ايــران و زن آزاري                

 ۶از ساعت .   جمهوري اسالمي برگزار شد 
نيز يک جلسه سخنراني برگزار گـرديـد کـه        
سحنران آن مهر نوش مـوسـوي بـود و بـه              
بررسي مکان جنبـش بـرابـري طـلـبـي در              

 .تحوالت سياسي ايران پرداخت
 

 مـارس  ۸بمناسبت  -بوروس  -سوئد
روز جهاني زن فعالين حزب در يـکـي         

شهر بـا بـرپـايـي نـمـايشـگـاه               از ميادين   
عکس خيابـانـي و نصـب شـعـارهـايـي و                 
باندرولهايي در ارتباط با روز جهانـي ايـن       
روز را گرامي داشتند و با اهالي شـهـر در      
باره وضعيت زنان ايران و مبارزه آنها عليه 
رژيم زن ستيز جمهوري اسالمي به گفتگو     

 مارس را ۸پرداختند و اعالميه هاي  
 .در ميان مردم پخش کردند

 
روز يـکـشـنـبـه           -داالس  -آمريکـا 

هشتم مارس به دعـوت واحـد حـزب            
کمونيست کارگري ايـران و سـازمـان            
عليه تبعيض در داالس مراسـمـي بـه          
ــانــي زن در                    ــت روز جــه مــنــايســب

Russell creek parkبرگزار شد  .
 نـفـر شـرکـت       ۸۰در اين مراسم حدود  

شــراره مـيـرزايــي از طــرف         .   داشـتـنـد   
سازمان عليه تبعيـض در مـورد روز          
زن و بکار بردن و عملي کـردن شـعـار          
آزاد ي و برابري زن و مرد در خـانـواده         

ستار نـوري زاده      .     سخناني ايراد کرد  
در مورد روز زن و تاريخچه آن   حزبکادر  

و اهميت مبارزه عليه آپـارتـايـد جـنـسـي             
جمهوري اسالمـي سـخـنـرانـي کـرد و از                
حاضرين خواست براي بزير کشـيـدن رژيـم          
ضد زن جمهوري اسالمي بـه صـف حـزب         

شرکت کنندگان    آنگاه چند تن از.   بپوندند
خودشان را بيان کردند و مـراسـم      نظرات  

با صرف نهارو رقص و مـوريـک ادامـه           
 دال   ۳۵۵دراين مراسم مبلغ . پيدا کرد 

کـار کـانـال      رکمک مـالـي بـراي ادامـه            
  .جديد جمع آوري شد

 مـارس در      ۸گزارش تظاهرات با شکوه     
لندن که بر عليه قوانيـن شـريـعـه صـورت             
گرفت در اطـالعـيـه ديـگـري بـه آگـاهـي                  

 .خواهيد رسيد
 

 عليه تبعيض 
 سازمان دفاع از حقوق زنان
 تشکيالت خارج کشور 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹مارس 

 . . . گزارشي از برگزاري روز                                    ١٦از صفحه          

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!   مرگ بر جمهوري اسالمي
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به گزارش يکي از خبرنگاران    بنا  
کانال جديد، کارگـران کـارخـانـه         
الستيک سازي ايران ياسـا از ده         
روز قـــبـــل در اعـــتـــراض بـــه              
نپرداختن دسـتـمـزد و سـايـر            
مــزايـــاي خـــود دســـت بـــه           

 ١٧اعــتــصــاب زدنــد و تــا           
اسفند به مسئولين کـارخـانـه       

ــد      ــت دادن ــهــل ــارخــانــه   .   م ک
الستيک ايران ياسـا در جـاده         
شهريار واقع شـده و ده هـزار          

به کارگـران قـول     . کارگر دارد 
 اسفند به ١٧داده شد که روز  

. خواست آنها پاسخ داده شود   
کارگران اعالم کردند چنانچه    

 اسفند دستـمـزدهـاي     ١٧روز  
مــعــوقــه و عــيــدي و ســايــر           
مزاياي خود را دريافت نکنند 
به اعـتـراضـات خـود شـدت            

 . خواهند داد
حزب کمونيست کـارگـري     
از مبارزه و خواست کارگـران       
الستيـک سـازي ايـران يـاسـا            
قاطعانه پشتيباني ميکند و      
کارگران را به برگزاري مجمع     
عمومي و تصميم جـمـعـي و         

حـزب  .   متحدانه فراميخوانـد  
همسران و اعضـاي خـانـواده         
کارگران را به شرکت فعال در      

کـارگـران ايـران يـاسـا          اعتراضات   
 . فراميخواند

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ١٣٨٧ اسفند ١٧، ٢٠٠٩ مارس ٧

 ٢اطالعيه شماره   
بنا به گزارشـي کـه بـه حـزب رسـيـده                 
است، صدها نفر از کـارگـران نـي بـر               
شرکـت کشـت و صـنـعـت کـارون از                 

 اسـفـنـد      ١٨ صبح امروز ١٠ساعت  
براي دومين روز مـتـوالـي درمـقـابـل            
مجلـس شـوراي اسـالمـي دسـت بـه                
تجمع اعتراضي زدند و خـواهـان حـل       

کارگـران  . فوري مشکالت خود شدند 
خواهان بـرخـورداري از حـق سـنـوات             

 . کاري و بيمه ساليانه هستند

حـزب کــمــونــيـســت کــارگــري از          
مطالبات بحق کارگران ني بر کشت و 
صـنـعــت کـارون شـوشـتــر قـاطــعـانــه               
حمايت ميکند و کليه کارگران کشت   
و صنعت و ساير مراکز کارگري را بـه    
حمايت فعال از کـارگـران نـي بـر فـرا                

 . ميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ مارس ٨، ١٣٨٧ اسفند ١٨

بنا به خبر مهرداد اميـري خـبـرنـگـار           
حزب، جمعي از کارگران ني بر شرکت  
کشت و صنعت کارون به نمايندگي از 

 کــارگــر نــي بــر ايــن             ٣٠٠٠طــرف   
شرکت، بـه تـهـران رفـتـه و در ادامـه                  
مبـارزات خـود بـراي مـطـالـبـات بـر                 

 اسفند ١٧حقشان  صبح امروز شنبه   
درمقابل مـجـلـس شـواري اسـالمـي              
تجمع کردند و طي نامه اي اعتراضي  
به رئيس مجلس خواستار حـل فـوري       

 . مشکالتشان شدند
در حاليکه کار ني بري از سـخـت       
ترين و مشقت بارترين کارهاست امـا    
عليرغم مبارزات مداوم کارگران طي     
سالـهـاي اخـيـر هـنـوز کـارشـان جـزء                  
کـارهـاي سـخـت و زيـان آور بشـمــار                 
نميرود و همچنين دولت و کـارفـرمـا         
بعد از فصـل بـرداشـت، کـارگـران را                 
اخــراج و مــجــددا در آغــاز فصــل                  

. برداشـت آنـهـا را بـکـار مـيـگـيـرنـد                  

کارگران ني بر ميگويـنـد کـار مـا از              
نـظـر مـدت کــار شـبـيـه مـعـلـمـان و                     
کارکنان آمـوزش و پـرورش اسـت و              
بايد در تمام طول سـال در اسـتـخـدام              
شرکت باشيم اما هرسال ما را اخـراج      
ميکنند و براي چندين ماه هيچگونه       

کــارگــران .   تســهــيــالتــي نــمــيــگــيــريــم    
خواهان بـرخـورداري از حـق سـنـوات             
کـاري و اسـتـحـقـاق بـيـمـه سـالـيـانــه                    

 . هستند

اکثر ايـن کـارگـران از شـهـرهـاي               
اليگودرز و خـرم آبـاد بـه شـهـرسـتـان                
شوشتر ميآيند و عـالوه بـر تـحـمـل               
مشقت بارترين شـرايـط کـار، دور از            
همسر و فرزندان خـود هسـتـنـد و در              
کمپ ني بري شهرک بوسـتـان زنـدگـي            

 . سختي را سپري ميکنند
کــارگــران تــا کــنــون بــه اشــکــال            
مختلف منجمله راهپيمائي و تجـمـع      
در جلوي دفتر شرکـت و فـرمـانـداري            

شهرستان شوشتر دست زده انـد و بـه            
تمام مقامات جمهوري اسالمي طـي     
سي سال اخير بـر رفـع مشـکـالتشـان              
تاکيد کرده اند اما تا کنون نتيجه اي      

 . نگرفته اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مطالبات بحق کارگران ني بر کشت و 
صـنــعـت کـارون شــوشـتــر قــاطـعــانــه             
حمايت ميکند و کليه کارگران کشت       
و صنعت   ساير مراکز کارگري را بـه          
حمايت فعال از کـارگـران نـي بـر فـرا                 

 . ميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ مارس ٧، ١٣٨٧ اسفند ١٧

  کارگر الستيک سازي ايران ياسا ١٠٠٠٠
 ده روز است در اعتصاب به سر ميبرند 

صدها نفر از کارگران ني بر 
 کشت و صنعت کارون شوشتر 

 برايی دومين روز متوالی
 در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند 
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جمهوري اسالمي سرانجام  پـايـه        
 درصـد    ٢٥دستمزد ناچيز کارگران را  

 تومان ٢٧٤٥٠٠افزايش داد و مبلغ  
را بعنوان حداقل دستـمـزد بـراي سـال            

 ٨٧طي همين سال    .    تعيين کرد٨٨
در اثر گراني هاي افسـار گسـيـخـتـه،             

 درصد ٢٥کارگران به مراتب بيش از    
. از قدرت خريد خود را از دست دادند   

در نتيجه اين افزايـش کـذايـي، حـتـي             
کــاهــش عــمــلــي دســتــمــزد در طــول            

چـه  .   يکسال را نيز جبـران نـمـي کـنـد            
رسد به ايـنـکـه پـاسـخـي بـه مسـالـه                    
مزمن دسـتـمـزدهـاي بسـيـار نـاچـيـز                 

حداقل دستمـزد در حـکـومـت         .   باشد
اسالمي سرمايه چندين بار کـمـتـر از         
هزينه هاي يک زندگي عادي و حـتـي          

هـاي  " خـط فـقـر     " سه بار پاييـن تـر از           
بخور و نمير اعالم شده تـوسـط خـود           

بــه ايــن    .   جــمــهــوري اســالمــي اســت      
واقعيات اينرا هم بايد اضافه کرد کـه        

 با توجه بـه فـلـج اقـتـصـادي           ٨٨سال  
جمهوري اسالمـي و بـحـران جـهـانـي              
سرمايه داري، سال گراني هاي سرسام   
آورتر و فالکت بي سابـقـه تـر خـواهـد             

جــمــهــوري اســالمــي بــا اعــالم         .   بــود
 هـزار تـومـانـي       ٢٧٤حداقل دستمزد   

دارد بــروشــنــي اعــالم مــيــکــنــد کــه            
اوضاعي به مراتب وخيم تـر را بـراي           
کارگران و خانواده هايشان تدارک ديده 

 . است
جــمــهــوري اســالمــي، بــا طــرح            

در صدد سيـاسـت   "  جراحي اقتصادي" 
امــا  .   انــجــمــاد دســتــمــزدهــا بــود              

اعتصابـات کـارگـري و اعـتـراضـات             
معلمان و تومار هزاران نفره کـارگـران         
براي دستمزد به يک ميليون تومـان و       

خشم توده هاي وسيع مردم چنان بـاال      
گرفته است که رژيم را بويژه بـا تـوجـه        
به موقعيت شکننده اش بر آن داشـت       
که زعماي قوم گوش احمدي نژادشـان      
ــکــشــنــد و ســيــاســت انــجــمــاد                 را ب

امـا بـا     .   دستمزدها را کنار بـگـذارنـد      
 درصدي دستمزدها بطـور  ٢٥افزايش  

قطع فقر و فالکتي بـي سـابـقـه تـر از                
هميشه در انتظار جامعه ايران و بويژه   

حزب کـمـونـيـسـت      .  طبقه کارگر است 
کارگري همه بخش هاي طبقه کـارگـر      
در سراسر کشور را فرا ميـخـوانـد کـه           
متحد و يکصدا در مقابله با فـالکـت         
و بويژه براي افـزايـش دسـتـمـزدهـا بـه               

حـزب کـمـونـيـســت        .   مـيـدان بـيـايـنـد        
کــارگــري از فــراخــوان تشــکــل هــاي            
کارگري و تومار هزاران نفره آنـهـا کـه         
دستمزد يک ميليون را بعنـوان اولـيـن       
گام خود خواسته اند حمايت ميکند و 
بخش هاي مختلف طبقه کارگـر اعـم      
از معلم و کارگر و پـرسـتـار و حـقـوق            
بگيـران زحـمـتـکـش را بـه گسـتـرش                 

اعتراض و تجمـع و اعـتـصـاب بـراي              
افزايش دستمزد به حداقل يک ميليون  

 . فراميخواند
 

تحميل اين خواست به حـکـومـت      
آيت اهللا هاي ميلياردر و مـقـابلـه بـا              
فالکت بي سابقه اي که هـرروز ابـعـاد            
وسيعتري ميابد فقط ميتـوانـد ثـمـره          
اتحاد و مبارزه سـراسـري طـبـقـه            
کارگر و بويژه بخـش هـاي مـوثـر            

مبارزه اي کـه بـدون         .   طبقه باشد 
ترديد از مبارزه اقتـصـادي فـراتـر        

مبارزه اي که ثمرات . خواهد رفت
و نتايج آن فقط به مبـارزه طـبـقـه          
کارگر، که عـمـال مـبـارزه اي در              
دفاع از انسانيت و رفـاه و آزادي            

طـبـقـه    .   است، محدود نمي مـانـد   
کارگر بايد خود را براي نبـردهـاي        
سرنوشت ساز آماده کـنـد و بـراي         
نجات خويش و جامعه مـتـحـد و        

حـزب کـمـونـيـسـت         .   شـود متشکل   
کارگري دقيقا براي اين تشکيـل شـده        

است تا اين تالش هاي طبقه کارگر را  
در سياست نمايندگي کنـد و عـظـيـم             
تــريــن نــيــروي اجــتــمــاعــي را حــول               
آرمانهاي رهايي بخش طبـقـه کـارگـر          

افزايش ناچيز دستـمـزدهـاي    .   گردآورد
بخور و نمير در واقع فـراخـوان بـه هـر           
کارگر است تا براي افزايش چند بـرابـر    
دستمزد و بـراي دفـاع از زنـدگـي بـه                 
صفوف حزب بپيوندد و فـعـاالنـه  بـا             
همکاران و هم طـبـقـه اي هـاي خـود                

 . متحد شود
 

زنده باد اتحاد سراسري طبقه کارگر 
 براي افزايش دستمزدها

حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک 
 ! ميليون تومان باشد

زنده باد آزادي، برابري، حکومت 
 !کارگري

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

مارس ١٢، ١٣٨٧ اسفند ٢٢
٢٠٠٩ 

 !عليه فالکت به ميدان بياييد
 ! حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون باشد



 ۲٨٧شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

در حاليکه ميليونها نفر از جـوانـان و        
ــراي شـــادي در                     ــود را بـ مـــردم خـ
چهارشنبه سـوري آمـاده مـيـکـنـنـد،              

رژيــم عــربــده مــيـکــشــنــد و         مـقــامــات    
ارگانهاي سرکوب خود را آماده مقابله بـا        

اما خودشان هم ميـدانـنـد    . مردم ميکنند 
که با اوضاع بـهـم ريـخـتـه اي کـه دارنـد                    
. نميتوانند مانع حرکت وسيع مردم شـونـد    

اين روز شـادي و نـمـايـش يـک فـرهـنـگ                    
انساني، فرهنگ مـردم عـلـيـه فـرهـنـگ               

حجاب حکومت است، فرهنگي که هرگز 
و آپارتايد جنسي و دخالت مـذهـب و      

حــکــومــت مــذهــبــي را در زنــدگــي             
. نکرده و با آن جـنـگـيـده اسـت           تحمل

رژيـم عـزا و قــبــرسـتــانـي جـمــهــوري               
اسالمي، مرگ خـود را در شـادي و              
رقص و شکستن آپارتـايـد جـنـسـي و           

بـه هـمـيـن       .  برگرفتن حجاب مي بيند 
دلــيــل چــهــارشــنــبــه ســوري بــه روز              
اعتراض سياسي مردم به رژيم تبديـل     

 . شده است
سردار اسماعيل احـمـدي مـقـدم،          
فرمانده نيروي انتظامي رژيم در حـاشـيـه          
برگزاري همايش سراسري رؤسـاي پـلـيـس         

 اسـفـنـد      ٢٠راهنمايي و رانندگي در روز       
پليس با هرگونه عـبـور از       " گفته است که    

چرا كه . خط قرمز بشدت برخورد مي كند 
در اين روز رسانـه هـاي ضـد انـقـالب بـا                   
تحريك مردم و ايـجـاد مـوج هـاي سـبـك              
روحي، رواني بـه دنـبـال بـرهـم زدن نـظـم                   

ايـن بـخـشـي از         " .   عمومي كشور هستند  
تالش سي ساله رژيم بـراي جـلـوگـيـري از               
شــادي مــردم و مــمــانــعــت از بــرگــزاري             
چهارشنبه سوري بوده است و هميشـه هـم        

چهارشنـبـه سـوري،      .   شکست خورده است 
روز شـادي و رقــص مــردم و روز عــزاي                 

روز برگرفتن حجاب و   .   استحکومت  
به آتش کشيدن آن و در هم شـکـسـتـن        
عملي جداسازي جنسيتي و آپـارتـايـد        

. جنسي در ابعاد وسيـع و تـوده اي اسـت              
روز عبور ميليوني از خط قرمزهاي رژيـم     
است و رژيم توان مقابلـه بـا مـوج وسـيـع               

 . جوانان و توده هاي مردم را ندارد
چهارشنبه سوري امسال بايد وسيعتر 

بايد شهر را به . و پرقدرت تر به ميدان آمد
کارناوال بزرگ براي خالصي فرهنـگـي از        

بايد خيابان .   رژيم اسالمي تبديل کرد 
و محالت و ميدان ها را قـرق کـرد و          

شهر را بدست گـرفـت و جـلـوه اي از                 
قـدرت خــود را بـه حـکــومـت سـيــاه                 

به خيابان بيـائـيـد،    .  مذهبي نشان داد 
حــجــاب هــا را بــرگــيــريــد، بــه آتــش              
بکشيد، برقصـيـد و شـادي کـنـيـد و                
بساط جداسازي جنسيـتـي را بـه هـم             

در محالت و خيابانها و ميـدانـهـا    .   بريزيد
جمع شويد و ماشيـن سـرکـوب ايـن رژيـم               

جوانان را تشويـق  .   ضد انسان را فلج کنيد  
کنيد و خود با فرزندانتان همـراه شـويـد و              
اين روز را به روز شکست حکومت نکبـت   

 . و غم و عزاي اسالمي تبديل کنيد
 

 زنده باد شادي 
 مرگ بر حکومت ضد زندگي 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

   ١٣٨٧ اسفند  ٢١، ٢٠٠٩ مارس  ١١

 مـارس در شـهـر          ٤ چهـارشـنـبـه        روز
بروکسل و در محل پارلمان اروپا يـک        

بـخـش روابـط         هيئت ده نفره از طرف   
خارجي پارلـمـان اروپـا مـتـشـکـل از                
ــئــت،                 ــي ــيــس ه ــس رئ ــري ــوف ه ــئ گ
کنسيکائو گونزالوس، هلنا هالدورف   
رومئو از مسئولـيـن روابـط خـارجـي            
پارلمان اروپـا و بـخـش حـقـوق بشـر                  
پارلمان اروپا، جارمو اويـکـاريـنـن از          
بخش سياستگزاري پارلـمـان اروپـا و          
مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپـا،   
کارلو چيکو و آليدا نادجه مسئولـيـن       
رابطه با ايران پارلمان اروپا، روزماري     
اوپـاکــيـک از کــمــيـتــه امــور خــارجــه             

و سـه تـن از مشـاوريـن            پارلمان اروپا 
با مينا احدي و مـريـم         روابط خارجي 

ــه                 ــي ــمــازي از طــرف ســازمــان عــل ن
تبعيض، کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                

شـوراي مـرکـزي         اعدام و سنگسار و    
 . اکس مسلم نشستي برگزار کردند

در اين نشسـت در ابـتـدا پـس از               
بـا   معرفي افـراد حـاضـر در نشـسـت             

مريم نمازي و مينـا احـدي، درمـورد           
نقض حقوق انساني در ايران و بـطـور            
مــفــصــل درمــورد آخــريــن لــيــســت             
مــحــکــومــيــن بــه ســنــگــســار و                    

مـحـکـومـيـن بـه اعـدام و               همچـنـيـن   
وضعيت زنان در ايران و لـزوم اعـمـال            
فشار شديدتر عليه حکومت اسالمي     

ــد          ــران صــحــبــت کــردن ــه     .   اي از جــمل
مــبــاحــثــات ايــن نشــســت صــحــبــت          
درمورد سکينه محمدي آشتـيـانـي و         
هفت محکوم به سنگسار در ايـران و        
اجراي حکم اعدام عبداله فريور مقدم       

 فوريه امسال، هـمـچـنـيـن        ٢١در روز  
درمورد فـرزاد کـمـانـگـر و ضـرورت               
اعتراض فوري اتحاديه اروپا به حـکـم     
اعــدام وي، درمــورد اجــراي حــکــم              
وحشيانه شالق به دو فـعـال کـارگـري             
سـوسـن رازانـي و شـيـوا خـيـرآبــادي،                

همچنين در رابطه با شـهـال جـاهـد و             
. بــود خـطــر اجــراي حـکــم اعــدام وي           

هيئـت سـازمـان عـلـيـه تـبـعـيـض از                   
حاضرين در اين نشست خـواسـت کـه          
فورا به همه احکام اعدام و سنـگـسـار       
و از جمله احکام اعدام عليه کـودکـان       

 .و نوجوانان اعتراض کنند
جــنــبــش گســتــرده و            مــعــرفــي 

اجتماعي برابري طلبانه زنان در ايـران        
و ضرورت اعتراض رسـمـي اتـحـاديـه          

به رژيم آپارتايد جنسي در ايران     اروپا
 . از ديگر مباحثات اين نشست بود

نمايندگان بـخـشـهـاي مـخـتـلـف             
روابط خارجه اتحاديه اروپـا از ادامـه        

و اعـالم     ارتباط با ما استقـبـال کـرده        
کردند که به احکام اعدام و سنگـسـار         
اعتراض خواهند کرد و خواستند کـه         
هر مورد از اعدام و سنگسار در ايران    
فورا به اطالع آنها برسد که دسـت بـه          

 . اقدامي بزنند

مالقات با آلـکـسـانـدر آلـوارو از            
نمايندگان پارلـمـان اروپـا و از حـزب              
ليبرال آلمان بخش ديگري از بـرنـامـه          
مينا احدي و مريم نمازي در پارلـمـان     

در اين نشست نيز در مورد . اروپا بود
آخرين اخبـار اعـدام و سـنـگـسـار در                
ايران و موقعيت جنبش برابري طلبانه 

 مـارس روز    ٨زنان در ايران در آستانه   
جهاني زن صحبت شد و قرار شـد کـه         
آلکسـانـدرا آلـوارو بـه احـکـام اعـدام                
فرزاد کمانگر، شهال جاهد و سـهـيـال           
گوزلي و همچنين به حکم سـنـگـسـار        
سکينه محمدي آشـتـيـانـي اعـتـراض           

عـالوه بـر ايـنـهـا قـرار شـد در                  .   کنـد 
ماههاي آينده سه جـلـسـه سـخـنـرانـي             
براي مينا احدي و مـريـم نـمـازي در               
پارلمان اروپا به مـنـظـور جـمـع آوري             
امضا از نمايندگان پارلمان براي لـغـو         

 .قانون سنگسار در ايران برگزار شود
در هر دونشست مـيـنـا احـدي و             

مريم نمازي در مورد ضرورت مبارزه   
عــلـــيــه رشــد اســالم ســيـــاســي و                    
ســازمــانــهــاي اســالمــي در اروپــا و             
ممانعت از نفوذ قوانين ضد انساني و 

در قـوانــيــن مــدنــي        ضـد زن شــريــعـه      
 . کشورهاي اروپايي صحبت کردند

نشست هـيـئـت سـازمـان عـلـيـه                
با دو هيئت از اتحاديه اروپا       تبعيض

 ٨بخشي از فعاليتهاي ما در آستانـه        
مارس روز جهاني زن بود که با هـدف      
اعمال فشار عليه جمهـوري اسـالمـي         
بعنوان رژيـم آپـارتـايـد جـنـسـي و در                 
دفــاع از مــحــکــومــيــن بــه اعــدام و              

 . سنگسار در ايران صورت گرفت
  

 عليه تبعيض 
  سازمان دفاع از حقوق زن 

 ٢٠٠٩ مارس ٥

 مالقات مريم نمازي و مينا احدي با هيئت هايي از پارلمان اروپا

 چهارشنبه سوري روز شادي مردم و روز برگرفتن حجاب 
 و در هم شکستن آپارتايد جنسي است 
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رسـيـده اسـت      طبق گزارشي که بـه حـزب          
 بـعـدازظـهـر در مـحلـه           ٤امروز ساعت  

گــيــشــا در تــهــران دو زن حــجــاب را                 
برداشتند و به رقص مشـغـول شـدنـد و              
جوانان دور آنـهـا جـمـع شـده و شـادي                   

جــوانــان زنــان را مــحــافــظــت          .   کــردنــد
ميکردند تا ماموران جمهوري اسالمي   

اين برنامه زود به پايان رسيد تـا     .   شوند
 . از دستگيري زنان جلوگيري شود

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري اقـدام               
شجاعانه اين دو زن را تحسين ميـکـنـد     
. و به آنها و جوانان گيشا درود ميفرستد

اين حـرکـت ادامـه تـظـاهـرات جـوانـان                 
ــد                آريــاشــهــر بــود کــه شــعــار مــيــدادن

حکومت اسالمي نميخوايم مانع اذيت "
ــوســط                    ــهــا ت و آزار و دســتــگــيــري آن

ايـران در    روزي که زنـان      " .   نميخوايم
ميليوني حجاب برگيرند و دست ابعاد 

در دست مردان در خيابـانـهـا و پـارک          
 . ها پايکوبي کنند دور نيست

 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن 
 سرنگون باد جمهوري اسالمي 

 زنده باد آزادي، برابري، 
 حکومت کارگري 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ١٣٨٧ اسفند ١٨، ٢٠٠٩ مارس ٨

 در گيشاي تهران زنان حجاب برگرفتند و رقصيدند 
 و جوانان شادي کردند

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن .اساس سوسياليسم انسان است

 !دیدار رئیس جمهور اسالمی با دختر شایسته اسالمی

 مرگ بر 
 !آپارتايد جنسی

 
 مرگ بر 

 جمهوری اسالمی 



 ۱۳۸۷  اسفند ٢٣ انترناسيونال 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!     مرگ بر جمهوري اسالمي
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حکم بازداشت عمر البشير ديکتاتـور     
نسل کـش سـودانـي تـوسـط قضـات               
دادگاه  کيفري بين المـلـلـي بـه اتـهـام             
جنايت جنگي و جنايت عليه بشريـت     

الـبـشـيـر     .    مارس صادر شد ۵در روز   
يکي از ديکتاتورها و جـنـايـتـکـاران             
طيف هيوالهـاي خـون ريـز اسـالمـي             

 و در بـطـن         ۱۹۸۹است که در سـال       
تغيير روابط عملي ابرقدرتها با دول و 
جريانـات بـورژوايـي مـحـلـي بـا يـک                  
کودتاي خونين نظامي سـر از قـدرت         

. سياسي در شمال آفريقـا در مـيـاورد         
وي به مـحـض بـه قـدرت رسـيـدن بـه                 
سبک و سياق رهبـران رژيـم اسـالمـي            
بالفاصـلـه تـمـام احـزاب سـيـاسـي را                 
ممنوع، نشريات و مجلس را تعطيـل   
کرده خود را مانند معلم جنايتکارش 

شـوراي  «خميني، به عـنـوان رئـيـس           
» فرمان انقالبـي بـراي رهـايـي مـلـي             

اين شورا تمـام قـدرت     .   منصوب کرد 
گــذاري و اجــرايــي در ســراســر           قـانــون 

البشير، با .   کشور را در اختيار داشت 
هدف گرفـتـن سـهـم و امـتـيـاز بـراي                   
جـنـبـش کـثـيــف اسـالم سـيـاسـي در                  

منطقه از فضاي ترک خـورده مـوازنـه         
قدرت بين المللي در منطقه استـفـاده         

وي .   کــرده و بــالي جــان مــردم شــد              
هاي رياست جمهوري، نـخـسـت        سمت

وزيري، فرمانده نـيـروهـاي مسـلـح و             
وزارت دفــاع ســودان را شــخـصــا در             

 اولـيـن اقـدام الـبـشـيـر              .اختيار گرفت 
جاري کردن اسالم در قـوانـيـن سـودان          

او قانون شريعه را اجباري کرده و . بود
عـمـال نسـخـه حـکـومـت نـنـگـيـن و                    
جنايتکارنه اسـالمـي در ايـران را در             

 . سودان به اجرا گذاشت
مهمترين جنـايـت و نسـل کشـي            

 در   ۲۰۰۲البشير در سودان از سـال        
جـنـگ داخـلـي       .   دارفور شکل گـرفـت    

دارفور، واقع در غرب سودان، در سال  
ــت                ۲۰۰۳ ــري ــث ــراض اک ــا اعــت  و ب

اين منطقه نسبـت بـه     "   آفريقايي تبار" 
آنچه که تبعيض دولت مرکزي به نفـع      

ساکن دارفور مـي  "   عرب تبار" اقليت  
دانستند آغاز شد و به گفتـه سـازمـان       
ملل متحد، تا کنون بـه کشـتـه شـدن          
بيش از سيصد هزار نفر، که اکثر آنـان     

بوده اند، نـابـودي   "   آفريقايي تباران"از  

هزاران روستا و آوارگي چند مـيـلـيـون       
دو سوم از   . نفر ديگر منجر شده است 

اين مقتولين زنان و کودکان خـردسـال      
مزدوران حکومتي البشير در . اند بوده

جريان جهاد کثيف خود به بسياري از       
زنان تجاوز کرده و کودکان را به وضع     

به کـمـپ هـا و          .   فجيعي سر بريده اند   
اردوگــاه پــنــاهــنــدگــان بــي پــنــاه بــا              
ــرده                شــعــارهــاي اهللا اکــبــر يــورش ب

و از پـيـر تـا            چادرهايشان را آتش زده 
کودک خردسال هر کس زنده مـيـمـانـد        

 .را  زير تيغ درو ميکردند
البشير نـمـايـنـده جـنـبـش اسـالم               

جنبشي که در . سياسي در سودان بود
پس فروپاشي بلوک شرق و بهم خوردن  
توازن قواي بين المـلـلـي در مـنـطـقـه                
عروج پيدا کرد و بـه تـاريـخ بشـريـت                

ــد      ــاشــي ــر يــکــي از          .   خــون پ ــبــشــي ال
کثافتهايي بود که در پس دسـت بـاال         
پيدا کردن بازار آزاد و طلوع نظم نوين  
جهاني وارد مدار سياست در منطـقـه      

وي از ابتداي به قدرت رسيـدنـش   .   شد
ــه حــال يــکــي از                 ــن   تــا ب مــتــحــدي

پروپاقرص جمهوري اسالمي بوده   
و بــعــنــوان شــاخــه ديــگــر اســالم           

شـمــال آفـريــقــا عــمــل        سـيــاســي در      
به لحاظ لجـسـتـيـکـي      .   ميکرده است 

 جمهوري اسالمـي    البشير پل ارتباط  
و حماس و حزب اهللا بـوده و تـغـذيـه                 

گروهها کننده تسليحات نظامي اين    
از کانال جمهوري اسـالمـي بـوده          

 . است
از حـامـيـان       چين و روسيه نيز      

. جدي اقتصادي نظامي البشير بودند 

روسيه در ازاي نفت و چين بـا فـروش           
تسلحات نظامي الـبـشـيـر را در اوج             

در واقـع    .   جناياتش حمايت ميکردند  
سودان يکي از خريداران مهم سالح از    

اهميت اين موضوع وقتـي  .  چين بود 
برجسته مـيـشـود کـه بـالفـاصـلـه بـا                  
صدور حکم بازداشت البشير واکـنـش     
اعتراض آميز و متحدانه اين دولتـهـا       
عليه حکم دادگاه کيفري بين المـلـلـي        

آنچه اين دولتها را   .     الهه را ميبينيم  
به حمايت يکـي از قصـابـان جـامـعـه               
بشري و تطهير نسـل کشـي هـاي وي            
ترغيب ميکـنـد، بـرق خـيـره کـنـنـده                
منافع اقتصـادي از يـکـسـو و سـهـم                
خواهي در عرصه سياست بين المللي     

مـحـاکـمـه     .   از سوي ديـگـر مـيـبـاشـد         
البشير اگر مالحظات سياسي امکان     
دهــد مــيــتــوانــد بــه يــک رســوايــي و              
فضاحت بين المللي براي دولـتـهـايـي           
منجر شود که تـا ديـروز در مـقـابـل                
جـنـايـات دولـت سـودان يـا سـکــوت                
.  کردند و يا دست اين دولت را گرفتند

ميتواند در سطح بين المللي بـر روي         
يکي از خونين ترين جنايت بشري يک   
دهه نـورافـکـن انـداخـتـه و دسـتـهـاي                 

اين نسل کشي را نشان پنهان پشت 
هـــمــان دســـتـــهـــاي گـــاه         .   دهــد 

آشکار،گاه پنهاني که پشت کـمـر       
نحيف حکومت جمهوري اسالمي 

 . را گرفته اند
محاکمه هر ديکتـاتـوري اگـر        
منصفانه و عادالنه و بدون هـيـچ          
پرده پوشي و مصلحت انديشي و       

گـيـرد   رعايت منافع دولتها انجام     

خود ميتواند فرجه اي باز کـنـد بـراي          
محاکمه بين المللـي ديـکـتـاتـورهـاي           

همين دادگـاهـهـا بـايـد تـحـت             .   ديگر
فشار قرار گيرند تـا حـکـم بـازداشـت              
رهبران جمهوري اسالمي را نيز صادر 

صـدور حـکـم بـازداشـت عـمـر              .   کنند
البشير ميتواند راه را براي اعالم جـرم    
قربانيان حکومت اسالمي عليـه ايـن        

ايـن يـک فـرجـه         .   حکومت بازتر کـنـد    
جديدي را بـراي تـمـام مـخـالـفـيـن و                   
ــاز              شــاکــيــان جــمــهــوري اســالمــي ب

بايـد بـا تـمـام قـوا خـواهـان                .   ميکند
مــحــاکــمــه فــوري ســران جــمــهــوري            

رژيمي که با حمام خـون    .  اسالمي شد 
چه کسانيکـه اعـدام     ( صدها هزار نفر    

شدند و چه کسانيـکـه کـه در جـنـگ                
، با زنداني و شـکـنـجـه       ) قرباني شدند 

صدها هزار نفر با شالق و  سنگسار و 
دست و پا قطع کردن و چشم درآوردن، 
جنايت عظـيـمـي رادر تـاريـخ بشـري               

ادـلــه بـراي بــه       .   مـرتـکـب شــده اسـت        
ــم       مــحــاکــمــه     کشــانــدن ســران رژي

اسالمي به اندازه کـافـي مـوجـود           
اگر پاي سران جمـهـوري     .   ميباشد

.  اسـالمــي در خــارج قـطــع شــود           
جمهوري اسالمي در خارج سقوط 

و اگر جمهوري اسـالمـي     .   ميکند
در خارج سقوط کند، در داخل بـه       
مراتب سهل تـر بـه زيـر کشـيـده               

رژيـمـي کـه سـرانـش در            .  ميشود
يک رژيم خارج تحت تعقيب باشند     

مفلوک و آسيب پذيري خواهد بود کـه      
در اولين يورش مردم سقـوط خـواهـد        

 . *کرد

 در حاشيه
 فرشاد حسيني رويدادها

 عمر البشير
 ! در  دادگاه بين المللي

طبق گزارشات متعددي که به حزب و 
 و   ٧کانال جديد رسيده است، روزهاي  

در )    اسـفــنـد    ١٨ و     ١٧(  مــارس     ٨
تهـران مـراسـم هـائـي در جـمـع هـاي                   
خانوادگي و دوست و آشنا برگزار شده   
که در بعضي از آنها دهها نفر شـرکـت       

در برخي از اين مراسم ها که .   داشتند
توسط دوستداران و جمع هـاي کـانـال         
جديد برگزار شده و گـزارش آن بـه مـا           
رسيده است، درمورد هشت مـارس و     
تاريخچه اين روز و برنامه هاي کـانـال      
جـديــد بــه مــنـاســبـت هشـت مــارس              
صحـبـت شـده و بـعـضـا بـا رقـص و                     
ــه                 ــي ســاعــات شــادي را ب ــايــکــوب پ

 . مناسبت روز جهاني زن سپري کردند

يادآوري ميکنيم که کانال جـديـد        
از دو مـاه قـبـل بـه اسـتـقـبـال هشـت                    

 ساعت از ٤٠مارس رفت و نزديک به    
برنامه هاي پخش مستقيم خود را بـه        

در ايـن    .   اين موضوع اختـصـاص داد      
برنامه ها صـدهـا نـفـر زن و مـرد از                   
نقاط مختلف کشور و هـمـيـنـطـور از          
کشورهاي مختـلـف شـرکـت کـردنـد،            
عليه حکومت زن سـتـيـز اسـالمـي و             
بيحقوقي و مشـقـات زنـان صـحـبـت              
کردند، بر آزادي زنان، بر برابـري زن و          
مرد، عليه حجاب و قوانين اسـالمـي         
بحث هاي پـرشـوري کـردنـد و هشـت              

هشت مارس .   مارس را تبريک گفتند   
در ابعادي بسيـار گسـتـرده تـر از هـر                

زمان ديگر به ميان تـوده هـاي مـردم           
رفت و شور و شوق تازه اي را در ميان 
مردم آزاديخواه و بـويـژه زنـان بـوجـود           

 . آورد
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