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

جمهوري اسالمي، اين روزها شـبـيـه حـيـوان            
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مانده و مستاصل به هر خس و خـاشـاک دور       
و برش آويزان ميشود تا سقوطش بـه تـه دره             

بـه رفـتـار جـمـهـوري           .   را به عـقـب بـيـانـدازد         
اسالمي در ماههاي گذشته نگاهي بـکـنـيـد          
تا از حال و روز رقت بارش تصوير دقيـقـتـري        

 . پيدا کنيد
روزهايي در تقويم سياسي ايران تـثـبـيـت        
شده اند که اين واقعيت سياسي را بـيـشـتـر و           
بهتر و روشنتر از مقـاطـع ديـگـر مـنـعـکـس               

 آذر بـر      ١٦ مـارس و        ٨اول مـه،    .   ميکنند
ــدرخشــنــد                   ــي مــي ــنــيــن روزهــاي ــارک چ . ت

سالگردهايي که اتفاقا با تحرک سياسـي سـه           
نيروي اصلي در صحنه، سـه نـيـروي اصـلـي               
جنبش سرنگوني، سه نيروي اصلـي جـنـبـش          
: آزادي و بـرابـري طـلـبـي تـداعـي مـيـشـونـد                    

در آسـتـانــه ايــن       .   کـارگـران، زنـان و جـوانـان           
سالگردها هم توحش حکومت اسـالمـي بـه            
اوج ميرسد و هم تحرک اين سه نيرو گسـتـرده     

اين روزهـا  .   تر و راديکالتر و عميقتر ميشود 
آينه تمام نماي يک تقابل عـظـيـم و دگـرگـون             
ساز مـيـان جـنـبـش آزاديـخـواهـي و بـرابـري                    
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طلبي از يکطرف و جنبش ارتجـاعـي       
در هـر    .   حاکم از طـرف ديـگـر اسـت            

کدام اين سالگردها جامـعـه يـک گـام            
بلند به جلو، يک گام بـلـنـد بـه سـمـت              

 . دنياي آزاد و برابر برميدارد
ايـن سـالـگـردهـا، روزهـاي سـرخ              
کارگران و زنـان و جـوانـان و بـه ايـن                   
اعتبار مردم هستند و روزهاي تيره و     

روزهـاي  .   تاريک جـمـهـوري اسـالمـي        
شــادي و امــيــد و هــيــجــان مــردم؛                

. روزهاي غم و ياس و افسردگي رژيـم    
هر کدام از اين سالگـردهـا، يـک زخـم             
ديگر بر پيکر اين حيـوان درنـده بـوده          
است و يک قدم ديگر اين حيوان را بـه        

هـر  .   لبه پرتگاه نزديکـتـر کـرده اسـت         
کدام از اين روزها توازن سياسي را بـه        
نفع مردم، به نفع جنبش سـرنـگـونـي،        
به نفع جنبش آزادي و بـرابـري بـر هـم               

در فرداي هـر کـدام از ايـن            .  زده است 
سالگردها، قدرت مردم از يکطرف و     
ضعف و استيصال و درماندگي رژيـم      

 .  از طرف ديگر بيشتر آشکار ميشود
ايــن روزهــا بــراي رژيــم روزهــاي           
مهم و سـرنـوشـت سـازي بـوده انـد و                 

در چنين روزهـايـي شـادي و        .  هستند
هيجان و اميد رهايي در ميـان مـردم      
و غم و افسردگي و ياس و وحشـت و          
نگراني در محافل حکومت اسالمـي    

در ايـن ســالـگـردهــا،        .   مـوج مـيــزنـد     
حکومت اسـالمـي بـه هـر شـيـوه اي                
متوسل ميشود تا با کمترين تـلـفـات     
از آن بيرون بيايد اما هميشـه تـلـفـات         

رژيـم در    .   بيشتري بر جاي مي گـذارد   
آستانه اين روزها ماشين جـنـايـش را         
تماما به کار مي انـدازد؛ طـنـابـهـاي              
دارش را آويزان ميکند؛ جـوخـه هـاي          
مـرگـش را فــعـال مـيـکــنـد؛ احـکــام                 
ســنــگــســار و قصــاصــش را فــعــال               
ميکند؛ ظرفيت توحش اسالميش را      
تماما به ميدان مـي آورد؛ مـرگـهـاي          
مشکوک و چشـم در آوردن و شـالق               
زدن کــارگـران و از کــوه پـرت کــردن                
هـمـجـنـسـگـرايـان را هـم بـه لـيـســت                    
جناياتش اضافه ميکنـد؛ لـمـپـنـهـاي           
ذخيره اش در سپاه وبسيج و ارتش را         

طــرح امــنــيــت     " بســيــج مــيــکــنــد؛         
بارها شکست خـورده اش      "   اجتماعي

را فعال ميکنـد؛ قـربـانـيـان مـنـتـظـر                 
اعدام در زندانهايش را به پاي طـنـاب      
دار ميبرد؛ حـتـي گـاهـا يـک مـانـور                 
نظامـي تـمـام عـيـار راه مـي انـدازد                  
آنچنانکه گويي خود را بـراي شـرکـت           
! در جنگ جهاني سوم آماده ميکـنـد        

و البته همه اين کارها را ميـکـنـد تـا             
به خيال خامش نفسها را در سينه هـا     
حبس کند و لحظه سقوطش به ته دره    

را به عقب بياندازد اما هر بار نـفـرت         
مــردم را عــمــيــقــتــر، عــزم مــردم را              
جزمتر، اعتماد به نفس مردم بيشـتـر       

هر بار با تلفـاتـي بـيـشـتـر و           .   ميکند
وحشتي افزونتر در هراس از دور بـعـد      

و هـر  .   اين تقابل به انتظار مي نشيند   
بار هم سران حکومت اسالمـي و هـم        
مردم بيشتر بـه ايـن حـقـيـقـت واقـف                
ميشوند که گسـتـرده تـريـن مـاشـيـن              
جنايت و توحش حکـومـت اسـالمـي          
در مقابل عـزم مـردم واقـعـا خـس و                

 . خاشاکي بيش نيستند
اين روزها و ايـن سـالـگـردهـا بـه               
همان اندازه رژيم اسالمي مـنـتـهـا از            
ــراي                نــقــطــه مــقــابــل بــراي مــردم، ب
کارگران و زنـان و جـوانـان لـحـظـات                 
شورانگيز، اميدبخش و راهـگـشـا و           

. تعيين کننده اي بوده اند و هسـتـنـد          
در ايـن روزهـا جـنـبـش سـرنـگـونـي،                  
ــه                 ــرابــري ب جــنــبــش بــراي آزادي و ب
مصاف رژيم ميرود، قدرت سـرکـوب       
رژيم را به مصاف مي طلبد، نـيـروي           
خود را مي آزمايد، گسترش ميـدهـد    
و آماده تر ميشود تا سالگـرد بـعـدي         
را گسترده تر و راديکالتر برگزار کنـد        
و به لحظه نهايي تعيين تـکـلـيـف بـا               
کل اين حکومت تبديـل کـنـد و ايـن               
حکومت را به ته دره، به ته زبالـه دان       

ــد           ــاســـي روانـــه کـــنـ ــن     .   ســـيـ در ايـ
سالگردها، مردم بيش از پيش به ايـن   
حقيقت پي ميـبـرنـد کـه يـک نـيـروي                 
وسيع و سراسري و قدرتمند با آرزوهـا    
و اميال و اهـداف واحـد و سـراسـري                
هستـنـد کـه اگـر مـتـحـد بـه مـيـدان                     
بيايند ميتوانند جمهوري اسالمي را      
مـثـل يــک عـمــارت کـاغــذي در هــم               
بشکنند و براي هـمـيـشـه از مـقـابـل                
راهشان بـراي آزادي و بـرابـري جـارو               

اگر تا ديروز خفقان و سـانسـور     .  کنند
حکومـت اسـالمـي امـکـان نـمـيـداد               
مردم به اين قدرت سراسري خـود پـي        
بــبــرنــد، امــروز از طــريــق حـــزب                   
کمونيست کارگري و کانال جديد و به       
قول خود مردم حزب انقالب و کـانـال       
انقالب مـيـتـوانـنـد صـدايشـان را بـه                
گوش هم بـرسـانـنـد و بـه عـظـمـت و                   

 . قدرت خود پي ببرند
 آذر يــکــي از ايــن روزهــا و              ١٦

سالگـردهـاي غـم انـگـيـز و نـاامـيـد                   
کننده بـراي رژيـم اسـالمـي و شـادي               
بخش و اميدوار کننده بـراي جـنـبـش          
سرنگوني و آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري            

حــکــومــتــي کــه بــراي       .   طــلــب اســت   
بـرپــايـي عـمــارت ارتـجــاع اســالمــي            
مجبور بود يک ضد انقالب فرهنگـي      
تمام عيار راه بياندازد و دانشگـاهـهـا          

دانشــجــويــان و اســاتــيــد       "   شــر" را از     
ــخــواه و                     ــشــرو و مــدرن و آزادي ــي پ

کـنـد، امـروز      "   پـاکسـازي  " کمونيست  
نميداند از دست جنبش چپ و برابـري     
! طلب در دانشگاه به کجا پـنـاه بـبـرد          

سـرداران اصـلــي انــقــالب فــرهـنــگــي           
اسالمي مـثـل خـود جـنـاب سـروش               
امروز به يمن و از تـرس يـک جـنـبـش             
خالصي فرهنگـي ضـد اسـالمـي بـه              
چــنــان روزي افــتــاده انــد کــه حــتــي               
مجبورند تقدس آسماني قـران را زيـر          
سئوال ببرند، هـمـان کـتـابـي کـه زيـر                 
سايه اش دانشجويان را بـه مسـلـسـل          

همان قمه چرخان هـا و دار و        !   بستند
دسته  آن روز سروش در دانشگاهـهـا،    

، ٨٥ آذر   ١٦سه سال پيش در آستانه  
را پـيـش     "   شبح لنيـن بـر فـراز ايـران           " 

چشم حکومت اسـالمـي گـرفـتـنـد و              
تعارف را بايد کنـار  " هشدار دادند که    

گـذاشـت کـه لـنــيـن دوبــاره بــه ايــران                 
و يـکـســال بـعــد،        " .     بـازگشـتـه اسـت      

دانشجويان با پرچمـهـاي سـرخ آزادي           
برابري از محوطه خود دانشـگـاه ايـن          
شبح را پـيـش چـمـشـان نـابـاور رژيـم                  

نشـان دادنـد  کـه          .   اسالمي گـرفـتـنـد     
حضور لنين در صحنه سياسـي ايـران        

اگـر چـه ژيـم        .   واقعا تـعـارف نـيـسـت        
اسالمي بـا تـوحشـي قـابـل انـتـظـار،                
دستگيـري و شـکـنـجـه دانشـجـويـان               
آزاديخواه و برابـري طـلـب بـه جـنـگ                
شبح لنين رفت و البد ابلهانه انـتـظـار        

 آذر سـالـهـاي بـعـد ديـگـر              ١٦داشت  
اثري از ايـن شـبـح بـرجـاي نـخـواهـد                   
ماند؛ اما چه چيزي تحـويـل گـرفـت؟            
ــک                 ــق ــمــثــال مــبــارک دل آتــش زدن ت

سـيـد   " اسالمي در دانشگاه و طـنـيـن        
" . علي پينوشه، ايران شيلـي نـمـيـشـه          

دانشجويان با به آتش کشيدن تـمـثـال          
احمدي نژاد بـه تـوهـمـات جـمـهـوري               
اسالمي براي بـاز گـردانـدن سـالـهـاي             

 نقطه پايان گذاشتتنـد  ٦٠تاريک دهه   
سيد علي پيـنـوشـه، ايـران       " و با شعار   

، مقدس تـريـن حـيـوان          " شيلي نميشه 
باغ وحش اسـالمـي را بـه ريشـخـنـد                

ايــن يــک ابــراز قــدرت در           !   گــرفــتــنــد 
مـقــابـل قـدرت سـرکــوب حــکـومــت             
اسالمي و يک دهن کجي به کـل ايـن             
حکومت از طريق تمسخر تجسم ايـن     

 . حکومت يعني ولي فقيه بود
هر سال، هنوز رژيم از زخمـهـايـي        

 بـر پـيـکـرش         ١٦که دانشجويـان در       
وارد ميکنند بر خـود مـيـپـيـچـد کـه             

امسال .    مارس فرا ميرسد٨سالگرد  
هم مثل هميشه رژيـم اسـالمـي، ايـن           
تجسم قرن بيست و يکمي ضديـت بـا      

 مـارس بسـاط دار       ٨زنان، در آستانه    
و سنگسار و توحش اسالمـي اش را           
پــهــن کــرد تــا از درون ايــن روز بــا                   

کمترين زخم و کمترين صدمه بـيـرون        
اما چه چيزي تحـويـل گـرفـت؟       !   بيايد

 مارس از مسـيـر کـانـال انـقـالب،               ٨
کانال جديد به خانه هـا و مـحـل کـار            

 مارس بـه مـثـابـه روز           ٨. مردم رفت 
سـرخ رهــايـي زنـان در  خــودآگـاهــي                
ميليونها انسان نقش بست و بر تـارک     

زخـمـي ديـگـر بـر          .   جامعه درخشـيـد    
از هـمـيـن االن        .   پيکر  حيواني درنـده    

ميتوان رعب و وحشت رژيم ضـد زن          
از هشـت     -اگر عمرش باقي بماند   –

 . مارس بعدي را حدس زد
ــيــوان درنــده از                   ــنــوز ايــن ح ه

 مارس بـر خـود     ٨ آذر و ١٦زخمهاي  
مي پيچيد که چهارشنبه سوري فـرار        

ابلهانه فتوا دادند کـه ايـن روز       .  رسيد
سفيهانه !   خالف شرع انور اسالم است   

تصور کردند با اين فتوا ميتواننـد بـا       
آرامش سر بر بالين بگذارند غافـل از       
اينکه جـوانـان بـا آتـش چـهـارشـبـنـه                  
سوري دقيقا به همان شرع انور اسـالم        

سرداران و سرلشـکـران   . هجوم ميبرند 
اسـالمـي بـه  جـوانـان شـاخ و شـانــه                    
کشيدند و يادآوري کردند که در رژيـم     
اسالمي ماتم وعزا و تاريکي مقـدس   
است و شـادي و رقـص و روشـنـايـي                 

و نسل جوان درسـت هـمـيـن         .   ممنوع
ايـران در    .   مقدسات را زير پا گذاشـت    

چهارشنبه سوري امسـال، يـکـپـارچـه          
غـرق آتــش و روشــنــايــي و رقــص و               

تـمـثـالـهـاي      .   شادي و پـايـکـوبـي شـد         
خامنـه اي و احـمـدي نـژاد در آتـش                  
خشم و نفرت جـوانـان دود شـد و بـه                 

دختران حجاب برگرفتند و   .   هوا رفت 
زير پا انداختند و به آتش کشـيـدنـد و          
دست در دست پسران رقصيدند و بـه          

 ســال آپــارتــايــد جــنــســي           ٣٠ريــش   
چهارشنبه سـوري امسـال،       .   خنديدند

تقابل نسلي مصـمـم بـراي خـالـصـي              
فرهنگي از رژيمي سراپـا مـرتـجـع را           

رژيـم  .   يگ گام بزرگ به جلو انـداخـت     
اسالمي با هدف وحشت آفريني وارد       
چهارشنبه سوري شد اما وحشـت زده     

زخمي ديگر بر پيـکـر   .  از آن خارج شد 
 .  هيواليي درنده

 آذر   ١٦اين حيوان زخم خورده از     
 مارس و چـهـارشـنـبـه سـوري بـا              ٨و  

طبقه :   دشمني خوفناکتر مواجه است 
اين همـان دشـمـنـي اسـت کـه             !   کارگر

جنبش اسالمي در مقطع عروجش به    
قدرت سياسي آنرا به عرش اعلي بـرد      
و وقتي به قدرت رسيد به گلـوـلـه اش        

اين هـمـان دشـمـنـي اسـت کـه                !  بست
براي طبقه سرمايه دار و ضد انـقـالب      
اســالمــي آنــقــدر خــوفــنــاک بــود کــه            
خميـنـي را مـجـبـور کـرد بـه پـايـش                    
بيافتد و برايش چـاپـلـوسـي کـنـد کـه                
خود خدا هم کـارگـر اسـت و دسـتـان                

و تمام ايـن  !   پيغمبر هم پينه بسته بود 
حقارت در مقابل طبقه کارگر به ايـن        
خاطر بود کـه رژيـم اسـالمـي خـوب                
ميدانست که نميتوانـد بـدون ايـنـکـه            

کارگر نفت ما رهبر سرسخـت    " طنين  
را خفه کند نظام سرمايه داري را   "   ما

از تعرض يک انـقـالب ضـد سـرمـايـه              
ــجــات دهــد       تــوحــش لــجــام     .   داري ن

گسيختـه اسـالمـي تـوانسـت طـبـقـه               
کارگر را براي مدتـي خـامـوش کـنـد             
اما نتوانست صـداي بـرابـري طـلـبـي              
! کارگران را براي هميشه مدفون کـنـد        

چـرا؟ چـون بـراي رســيـدن بـه چـنـيــن                  
هـدفـي بـايـد خـود ايــن طـبــقـه را از                     
! صحنه واقعي جامعه نابود مـيـکـرد        

ــه از دســت حــکــومــت                 کــاري کــه ن
اسالمي و نه از دست امام زمـان و و         
! نه از دست خود خدا هم بر نـمـي آيـد         

اصال ماموريت پـايـه اي حـکـومـت              
اسالمي نجات نظام سرمايه داري از        
دست انقالب همـيـن طـبـقـه و تـداوم                
حاکميت سرمايه بـر سـر ايـن طـبـقـه                

حکومت اسالمي بـايـد شـرايـط       .   بود
را بـراي دور جـديـدي از اسـارت ايـن                 
طبقه زير حاکميت طبقه سرمايـه دار        

 ! فراهم ميکرد
کارگران در مصافي همه روزه بـا       
ــه دار و حــکــومــت                طــبــقــه ســرمــاي

اعتصابات و .   اسالميش بسر ميبرند 
اعتراضات کارگري در سـراسـر ايـران          

اين اعتراضات حـتـي   .  در جريان است 
دولـت  .   يک لحـظـه قـطـع نشـده اسـت             

" مستضعف پناه و مستضعف پـرور   " 
که با حقه بـازي پـول نـفـت بـر سـفـره                   
کارگران به ميدان آمد، هر روز کـه از        
عمرش گذشت کارگران را بـه فـالکـت       
و فــقــر بــيــشــتـري انــداخــت و جــيــب              

و .   مافياي اسالمي اش را پـرتـر کـرد        
الـبـتـه بـراي مــقـابلـه  از پـيــشـي بــا                      
واکنش کارگران، براي خاموش کـردن     
کارگران به بربريتي بي سابقه متوسـل    

زندان و شکنـجـه و آزار و اذيـت            :  شد
روزمــره کــارگــران را بــا شــالق زدن               
فـعــالــيــن کـارگــري تــکــمـيــل کــرد و              
ظــرفــيــت ضــد کــارگــري و تــوحــش             

امـا نـه     .   اسالمي اش را به اوج رساند  
تنها کارگران خاموش نشدند بلکه بـا     
اعتصابات قدرتمند و با مراسـمـهـاي       

بـا  .   باشکوه اول مه جوابـش را دادنـد         
اعتصابات کارگران واحد و هفت تـپـه    
و پــرســتــاران و مــعــلــمــان و صــدهــا             

. اعتصـاب ديـگـر جـوابـش را دادنـد              
مسـتـضـعـف     "کارگران، شيادي دولت  

را کــه مـــحــصـــول واقـــعـــي             "   پــرور 
اش از مســتــضــعــفــيــن،      "   طــرفــداري" 

ميلياردرهايـي مـثـل سـردار صـادق             
محصولي هستـنـد را بـا شـعـارهـاي              

 ستون اول                                        ۱از صفحه          

 ١٣صفحه      
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 ٣٤٠٠ارتش عراق اين اردوگاه را که   
نفر در آن سـاکـن هسـتـنـد مـحـاصـره                
کرده و  مانع رفت و آمد به اين محـل    

دولـت عـراق اعـالم کـرده           .   شده است 
است تا دو ماه ديـگـر ايـن اردگـاه را               
خواهد بست و از ساکنين آن خواسـتـه     
است به ايران و يا به يک کشـور ثـالـث        

 .بروند
 اين يک تحول بيـسـابـقـه و ابـتـدا            

در سـپـتـامـبـر سـال           .   بساکن نـيـسـت    
گذشته نيروهاي امـريـکـائـي کـنـتـرل             
اروگاه را به دولـت عـراق سـپـردنـد و                
همان زمان دولـت عـراق اعـالم کـرد              
ظرف شش ماه ساکنين ايـن اردوگـاه          

از آن زمـان ايـن     .   را اخراج خواهد کرد  
مساله از جانب برخي خبرگزاري ها و    
نيروهاي اپوزيسيون مـطـرح شـد کـه             
معامله و بند و بسـتـي مـيـان دولـت            
عراق و جـمـهـوري اسـالمـي صـورت             
گرفـتـه اسـت  و نـيـروهـاي سـازمـان                   
مــجــاهــديــن در قــرارگــاه اشــرف در             
معرض خطـر تـحـويـل بـه جـمـهـوري                

حـزب مــا در      .   اسـالمــي قـرار دارنــد      
همـان زمـان طـي اطـالعـيـه اي ايـن                  
توطـئـه و هـر نـوع اعـمـال فشـار بـه                     
نيروهاي سازمان مجاهدين در خـاک        

مــا اعــالم   .   عـراق را مــحـکــوم کــرد         
ــم     ــا               " کــردي ــد اجــازه داد کــه ب ــبــاي ن

مجاهدين هـمـچـون اسـيـران جـنـگـي              
اعضــاي ســازمــان   .   مـعــاملــه کــنــنــد    

ــون             ــعــنــوان اپــوزيســي مــجــاهــديــن ب
جـمـهـوري اسـالمـي  بـايـد از طــرف                  
سازمان ملل و دولتهاي پناهنده پذير    
بعنوان پناهنده سياسي پذيرفته شوند    
و به هر کشوري که مايلـنـد مـنـتـقـل               

 ."شوند
امروز هـم  مـوضـع و سـيـاسـت                 
اصولي  براي نـجـات جـان سـاکـنـيـن                

يـعـنـي    .   اردوگاه اشـرف هـمـيـن اسـت          
دفاع از پناهندگي نيروهاي مـجـاهـد        
در عــراق بــه هــر کشــوري کــه خــود               

ايـن راه حـل عـمـلـي و              .   ميخـواهـنـد   
مساله قـرارگـاه   .  انساني  مساله است 

اشرف براي حزب ما قبل از هـر چـيـز            
نه يک موضـوع سـيـاسـي بـلـکـه يـک                 

بحث ما ايـنـجـا    .  مساله انساني است 
بر سر سياستهاي سازمان مجـاهـديـن     
نيست بلکه بر سر جان و زندگي بيـش    
از سه هزار انسان است که در نـتـيـجـه           
اين سياستها با يک فاجعه روبرو شـده      

و ازينرو خود را موظف ميبينيم .   اند
بر انتقال اين افراد به يک کشور ثـالـث         
پافشاري کنيـم و از هـمـه نـيـروهـاي                 

. اپوزيسيون بخواهيم که چنين کـنـنـد     
بايد در برابر توطئه دولتهاي عـراق و          
ايران و آمريکا ايستاد و اجازه نداد بـر   
سر جان و زندگـي بـيـش از سـه هـزار                

. انسان  معامله و بند و بسـت کـنـنـد       
بايد بـه مـحـاصـره اردوگـاه اشـرف و                
اعمال هر نوع  فشار و تضييقاتـي بـه        
زندگي آنان اعتراض کرد، اما ايـنـهـا           

. کافي نيست و مساله را حل نميکند  
ضمن افشا و محکوم کـردن تـوطـئـه            
اين دولتها در منطقه بخصوص  بايـد   
بـراي انـتـقـال نـيـروهـاي مـجـاهـد بـه                    

هـر کشـوري بـجـز         (   کشورهاي ثالث   
بـايـد از     .   تـالش کـرد    )   عراق و ايـران     

سازمان ملل و دولـتـهـا خـواسـت کـه            
ــروهــاي ســازمــان مــجــاهــد در                 ــي ن
کشورهاي پناهنده پذيـر بـالدرنـگ و         

. بــيــقــيــد و شــرط پــذيــرفــتــه شــونــد             
بخصوص امروز که اروپاي واحـد نـام        
ســازمــان مــجــاهــديــن را از لــيــســت           
گروههاي تروريستي خارج کرده اسـت   
اين امر کامال امکان پذيـر و شـدنـي            

اگر از همان شش ماه قبل امـر    .   است
انتقال نيروهاي مجاهد در خاک عراق     
از جــانــب نــيــروهــاي اپــوزيســيــون و            
بخصوص خود سـازمـان مـجـاهـديـن           
پيگيري ميشد مساله به حالت وخيم       

امـا  .   و اضطـراري امـروز نـمـيـرسـيـد            
مشکل اينجاست که رهبري مجـاهـد     

رهـبـري   .   بدنبال ايـن راه حـل نـيـسـت            
مجاهد خواهان حفظ قرارگـاه اشـرف         
ــد                  ــراز مــيــکــن اســت و صــريــحــا اب
ميخواهد اين اردوگاه مـجـددا تـحـت         
نـظـارت نـيـروهـاي آمـريـکـائـي قــرار                

 !بگيرد
مهدي عقبايي يکي از مسئولين  
قرارگـاه اشـرف در مصـاحـبـه اي بـا                 
تلويزيون الـجـزيـره مـيـگـويـد گـزيـنـه                
خــروج ايــن ســازمــان از خــاک عــراق             
مطلقا مطرح نيـسـت و خـانـم مـريـم               
رجــوي در نــامــه اش بــه دبــيــر کــل                

کـمـيـتـه بـيـن         " سازمان ملل از نـامـه        
بــه "   الـمـلـلـي در جســتـجـوي عـدالـت              

 : اوباما نقل قول ميکند که
چه بدليل تعهدهاي بين الملـلـي   "   

آمريکا و چه در چارچوب مسئولـيـت     
و چـه بـخـاطـر         )   RTOP( حفاظـت    

تعهدهاي ناشي از توافقنامه ساکنين     
اشرف با نيروهاي آمريکائي، حفاظت 
سـا کــنـان اشــرف بـعــهــده نــيــروهــاي              

لـذا از شـمــا       .   آمـريـکـائــي قـرار دارد        
ميخواهم نيروهاي آمريکائي حفاظت 
ساکنان اشرف را تضـمـيـن نـمـوده و                

 ٢٠٠٩وضعيت بـه قـبـل از ژانـويـه               
برگردد و نيروهاي آمريکائي حفاظت     

 ".ساکنان اشرف را بعهده بگيرند
اينها راه حـل نـيـسـت، جـزئـي از               

اين ادامه همـان  .  صورت مساله است 
سـيـاســتـهـا و مـواضــع  فــرقـه اي و                    
ماجراجويانه اي است  که امروز بيش    
از سه هزار نفر را اسير دست دولتهاي     

. ارتـجـاعـي در مـنـطـقـه کـرده اسـت                 
رهبري مجاهد بـا حسـاب بـاز کـردن            
روي دشــمــنــي صــدام بــا جــمــهــوري            
اسالمي اردوگـاه نـظـامـي اشـرف را              
ايجاد کرد و با کمکهاي دولت صـدام     
نيروهاي خـود را مسـلـح کـرد و بـه                   
عمليات نظامي بيفرجامي نيز دسـت   

ما در همان زمان اين سياسـت را    .   زد
رجوع کـنـيـد بـه مـقـالـه            (   نقد کرديم   

رويـاهـاي مـمـنـوع        :   منصور حکـمـت   
، سپـتـامـبـر     ١٣٧٣شهريور مجاهد،  
 نشـــريــــه      ١٥، شــــمـــاره          ١٩٩٤

و ايـنـجـا الزم نـيـسـت            )   انترناسيونال
امـا  .   مجددا به اين بحث وارد بشويـم     

مساله اينسـت کـه ايـن شـرط بـنـدي                
ــر                   ــا ه ــده صــدام، ب ــازن روي اســب ب
مضمون ماجراجويانـه و فـرقـه اي و              
غير اجتماعي کـه داشـت، بـا حـملـه               
نظامي  آمريکا و سرنگوني صـدام و          
با خلع سالح شدن نـيـروهـاي قـرارگـاه            
اشرف بوسيله ارتـش آمـريـکـا ديـگـر             
تماما موضوعيت خـود را از دسـت           
داد  و امروز ديگر با هر منطقي پوچ       

امـا ظـاهـرا      .   و بيـمـعـنـي شـده اسـت           
رهبري مـجـاهـد هـنـوز در رويـاهـاي               
مــمــنــوعــه گــذشــتــه، کــه امــروز بــه             
کابوسي تبديـل شـده اسـت،  بـه سـر                 

صحبت از بازگشت به شرايط . ميبرد
تحت کنترل آمريـکـا رويـاي کـابـوس            

شـيـر زنـان و        .     " گونه اي بيش نيسـت   
، اصـطـالح     " کوهمردان اردوگاه اشرف  

مورد عالقه  مسعود و مريم رجـوي،      
تحت نظارت آمريکائي که خـود يـک         
زندگي سياه و فاجعه بار را در کشـور        
عراق ايجاد کـرده، و دولـتـي شـبـيـه                 
دولــت مــالــکــي را کــه بــه ســازمــان             
مجاهد مانند کارتي براي معامله بـا   
جمهوري اسالمي نگاه ميکند   روي    
کار آورده، چه نوع فعاليتي ميتواننـد     
بکنند که شـبـاهـتـي بـه يـک مـبـارزه                 
آزاديخواهانه داشته باشد؟ آخر مـگـر        
اردوگاه نظامي بدون اسلحه و تـحـت           
نظارت آمـريـکـا عـمـال چـيـزي بـجـز                  
اردوگاه اسيران جنگي است؟  در ايـن       
ترديدي نيست که بسياري از ساکـنـان    
اردوگـاه اشـرف مـيــخـواهــنـد عـلــيــه              
جمـهـوري اسـالمـي فـعـال بـاشـنـد و                  
بســيــاري از آنــان، حــال بــا هــر نــوع                
سياست وتصوري از آزادي و رهـائـي،         

. خود را مبـارزه راه آزادي مـيـدانـنـد             
زندگي در يک  کـمـپ ايـزوـلـه تـحـت                  
نظارت اين يا آن دولتي که خود بوئـي     
از آزادي نبرده است و هـر آن مـمـکـن            
است به هر معامله اي بـا جـمـهـوري             
اسالمي دست بزند خود اوليـن مـانـع        

. بر سـر راه چـنـيـن مـبـارزه اي اسـت                  
اگر بخـواهـنـد    "   شيرزنان و کوهمردان " 

اليق چنين القابي باشنـد بـايـد ابـتـدا              
خود را از اين کـمـپ اسـراي جـنـگـي                

 . خالص کنند
اما البته رهبري مجاهد سياست     

سياستي کـه  . ديگري را دنبال ميکند 
اگر در گذشته فرقه اي و ماجراجويانه   
بود امروز ديگر تماما دوره اش به سر 

کـل شـرايـط سـيـاسـي           .     رسيده اسـت  
وهمه مهره ها در منطقه تغيير کـرده        
اند امـا رهـبـري مـجـاهـد هـمـچـنـان                  
مشـغــول بــازي ســيــاســي بــا اشــبــاح            

و اين اساس تـراژدي    .  گذشتگان است 
انساني و سـيـاسـي اي اسـت کـه در                  

. اردوگاه اشرف در شرف وقـوع اسـت         
رهبري مجاهد در مـثـلـث جـمـهـوري           

دولت آمريکا   -دولت عراق -اسالمي
يارگيريهايش را تغيير مـيـدهـد و از             
اين به آن روي مـيـآورد امـا کـل ايـن             
بازي در صف مقابل مردم ايـران و از        

 نفري جريان دارد کـه      ٣٤٠٠جمله آن  
خواهان رسيدن به يک زندگي انسـانـي      

اين بازي تمـامـا بـه      .   و آزادانه هستند  
حتي اگـر امـروز بـه        .  آخر رسيده است 

هر دليلي فشارها را از روي ساکـنـيـن       
اردوگاه اشـرف بـردارنـد  بـهـيـچـوجـه                
تضميني نيست که دو ماه ديگر و يـا      
شش ماه ديگر ساکنين اشرف قرباني     
ساخت و پاخت ديگري ميان مـثـلـث          

 -جــمـهـوري اسـالمــي       -امـريـکـا        –
اوضاع منطقـه و    .  دولت عراق نشوند 

بويـژه رابـطـه ايـن سـه دولـت بسـيـار                   
مــتــحــول اســت و هــيــج اعــتــمــاد و              
اطميـنـانـي بـه سـيـاسـتـهـا و قـول و                      

جلـوي  . قرارهاي  اينان نميتوان داشت 
اين فاجعه را تنها بـا انـتـقـال هـر چـه                 
سريعتر ساکنان اردوگاه اشرف به يـک       

 .  کشور ثالث ميتوان گرفت
  نکته آخر و مـهـم تـريـن نـکـتـه                

بـيـش از     .   جنبه انساني مسالـه اسـت      
سه هزار نفر نزديک به دو دهه است که 
از يک  زندگي انساني در يک جـامـعـه          

مجاهـديـن   .   متعارف محروم شده اند   
اشـرف  "   شهـر " امروز قرارگاه اشرف را    

اما اين نه يک شهر است و   .   مينامند
. نه هيچ نوع اجتماع متعارف انساني 

اين زندگي فرقه اي است که به خـاطـر         
سياستهاي بيحاصل رهـبـري اش بـه           

يــک نــيــروي    .   ايــن روز افــتــاده اســت        
نظامي، که در تخاصم ميان دولتهاي 
ارتجاعي منطقه اردوگاهي براي خود 
تدارک ديده بود، با حل و فصل مساله 
خــلــع ســالح شــد و هــر نــوع افــق و                  
استراتژي و حتـي تـوهـم بـه هـر نـوع                  
فعاليت نظامي را از دست داد و حاال   
خود را  با يک جامعه، بـا يـک شـهـر،             

اين شهر نـيـسـت،    !   اشتباه گرفته است  
تجمعي است شبيه جامعه مورمونها  

خـانـم مـريـم       !   و يا فرقه اسـمـاعـيـلـيـه         
رجوي از سازمان ملل ميخـواهـد کـه       
حـقــوق پـايــه اي ســاکــنـان اشــرف را               

اولين حق پايه اي اينـان  .   تضمين کند 

برخورداري از يک زندگي متعارف در     
حتـي اگـر     .   يک جامعه متعارف است   

شـرايـط مـتـعـارفـي در کـل جـامـعـه                    
عراق بر قرار بشود، که ايـن خـود در             
آينده قابل پيش بـيـنـي قـابـل تصـور               
نيست، زندگي در يک جـزيـره جـدا از             
جامعه هيچ شباهتي بـه يـک زنـدگـي            

ايـن  .   متعارف انساني نخواهد داشـت   
اردوگاه اگر در خاک سوئيس هـم بـود        

مبارزه برحق . انساني و متعارف نبود
سـيـاسـي، مـبـارزه عـلـيـه جـمـهــوري                 
اسالمي و بـراي رسـيـدن بـه آزادي و                
خواستهاي انساني تنها ميتواند  در         
بطن و بـر مـتـن زنـدگـي اجـتـمـاعـي                   

. متعارف انسـانـهـا صـورت بـگـيـرد             
ــران، در هــر کشــور                  مــيــتــوان در اي
ديگري، و حتـي در شـهـرهـاي عـراق               
براي سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي              
مبارزه کرد اما بايد در دل آن جـوامـع     
بود و به امکانات و مکـانـيـسـمـهـاي         

. اجتماعي در ان جوامع متوسـل شـد     
مبارزه اردوگاهي دور و جدا از مـردم      
و جامعه تنها ميتواند شيوه مناسـب    
سازمـانـهـاي دور و جـدا از مـردم و                  

 . جامعه باشد
مخمصه اي که امـروز نـيـروهـاي         
مجاهد به آن گـرفـتـار شـده انـد  يـک                  
مساله انساني است که بـراي حـل آن             
ابتدا بايد به آنان بعـنـوان  انسـانـهـاي              
آزاد و نه افراد محبوس در يـک فـرقـه         

ــدگــي         .       نــگــريســت  تــرک گــفــتــن زن
اردوگـاهــي تــنــهـا راه حــل مـمــکــن،             
انساني و قابل دفاع بـراي سـازمـانـي           
است که خود را آزاديخواه مـيـدانـد و          
براي فعاليت سياسي و براي  زنـدگـي           
انساني اعضاي خود احترام و اهميـت     

امروز  بيش از سـه هـزار         .   قائل است 
نفر ساکنان اردوگاه اشرف  در معرض 
انواع فشارها و تضييقات و در خـطـر         
استرداد به جـمـهـوري اسـالمـي قـرار              

ايــن يـک تـراژدي ســيـاســي و             .   دارنـد 
انساني است که تنها ميتوان با انتقال 
اين افراد به  يک کشور ثالـث از بـروز             

 .  آن جلوگيري کرد
حزب مـا يـکـبـار ديـگـر تـاکـيـد                 
مــيــکــنــد کــه نــبــايــد اجــازه داد بــا                
مجاهدين هـمـچـون اسـيـران جـنـگـي              

اعضــاي ســازمــان   .   مـعــاملــه کــنــنــد    
مجاهدين بايـد بـعـنـوان اپـوزيسـيـون             
جمهوري اسالمي  از طـرف سـازمـان          
ملل و دولتهاي پناهنده پذير پذيرفتـه   
شوند و به هـر کشـوري کـه مـايـلـنـد                  

اين قبل از هر چيز يـک    .  منتقل شوند 
امر انساني است و ما همه نـيـروهـاي        
اپوزيسيون را به تالش در اين راه فـرا         

امروز طرف خـطـاب ايـن         .   ميخوانيم
فـراخـوان مـا، بـيـش از هــر  نـيــروي                   
ــگــر، خــود ســازمــان                  ســيــاســي دي

 . *مجاهدين است
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تشديد بحران جمـهـوري اسـالمـي در           
هـمـه ابـعـاد اقــتـصـادي، سـيـاسـي و                  

بـحـران مـزمـن و         .   اجتماعـي آن بـود      
هميـشـگـي اقـتـصـادي رژيـم در اثـر                  
بحران جهاني سـرمـايـه داري بـه اوج              

فــلــج اداري جــمــهــوري      .   خـود رســيــد   
اسالمي بيش از هميشه خود را نشان       

دعـواي جـنـاح هـا بـا صـراحـت                .  داد
بيشتـري بـه آخـريـن حـلـقـه سـيـسـتـم                    
حکومتي جمهوري اسـالمـي يـعـنـي           

. ولي فقيه و بود و نبودش منتقل شد  
جامعه ايران بيش از هميشه حس کرد 
که رژيم اسالمي جسد متحرکي است 

ايـن  .   که بـايـد از شـر آن خـالص شـد                
اوضاع متاسفانه و قبل از هرچيـز بـه           
معني فقر و فالکت و مشقت بيشـتـر         

تــعــداد بــيــشــتــري     .   بــراي مــردم بــود     
دستمزدهـاي نـاچـيـزشـان بـه تـعـويـق                

. قدرت خريد بازهم کـمـتـر شـد      .  افتاد
نان و مسـکـن و بـهـداشـت و اولـيـن                   
نـيــازهـاي زنـدگــي گــرانـتــر و دور از                

. خودکشي باال رفت.     دسترس تر شد  
کليه . اعتياد و فحشاء گسترده تر شد

وقـايـعـي    .   هاي بيشتري فروخـتـه شـد       
مثل فاجعـه آتـش سـوزي در شـازنـد               

صــدهــا نــفــر تــوســط       .   اتــفــاق افــتــاد   
حکومت اهللا اعدام شـدنـد، از جـملـه             

.  کساني همچون فاطمه حقيقـت پـژوه       
. زندان ها پـر تـر از هـر زمـان شـدنـد                 

کــودکــان  بــيــشــتــري بــه جــرم مــهــر              
شناسنامه والدين شـان از تـحـصـيـل             

. مـحــروم شــدنــد يــا دربــدرتــر شــدنــد          
خالصه به هر گوشه کـه نـگـاه کـنـيـد               
زندگي براي مردم سـخـت تـر و غـيـر               

از سـوي ديـگـر        .   قابل تحمل تـر شـد       
اعتراض و مبارزه عليه وضع موجود   
و عليه جـمـهـوري اسـالمـي ابـعـاد و                

گســتــرش .   شــدت بــيــشــتــري گــرفــت      
اعتصابات و مبارزات کـارگـري يـک          

آمار دقيقي ندارم امـا  .   شاهد آن است  
فکر کنم در چند سال اخير ايـن هـمـه              
اعتصابات و حـرکـات کـارگـري بـي               

همينطور گسـتـرش     . سابقه بوده است 
ابعاد مبارزه زنان عليـه حـکـومـت و            
تـبــعـيــض جــنــسـي را از خـود آمــار                

طـرح  " تذکرات رژيم و تعداد مـراحـل        
. ميتوان حـدس زد   " امنيت اجتماعي 

اعتراضات دانشجـويـي هـمـيـنـطـور،           
عليرغم تشديد بـگـيـر و بـبـنـدهـا از                 
لحاظ وسعت و دامـنـه و بـه مـيـدان                

.  آمدن توده دانشجو بـي سـابـقـه بـود            
حکومـت اسـالمـي      " سال گذشته سال   

سـال  .   بـود "   نمي خوايم، نـمـي خـوايـم         
سـيـدعـلـي پـيـنــوشـه، ايـران شـيـلــي                 " 

سال توده اي شـدن اعـتـراض      " .  نميشه

راديــکــال و چــپ عــلــيــه جــمــهــوري             
کافيست حرفهاي مردم .   اسالمي بود 

در کانال جديد را بـا يـک سـال پـيـش                 
مقايسه کنيم تا ميزان گسترش نفرت 
و اعتراض عليه جمهوري اسالمـي و         
وضع موجود و چپ تر شدن جامعه را 

سال گذشته  سـال مـطـرح      .   حس کنيم 
شدن بيش از پيش حزب و تلويزيونش   

 از يـکـسـو      ٨٧در يک کالم  سال .  بود
سال اوج گيري تنـاقضـات جـمـهـوري            
اسالمي و از سوي ديگر سال متراکـم        
شدن آن نيروي اجتماعي بـود کـه ايـن         

 . وضع را عوض خواهد کرد
 

شـمـا بـه جـنـبـه هـاي                :   انترناسيونال
اجـازه بـدهـيـد       .  مختلف اشاره  کرديد 

روي هر کدام از اين جـنـبـه هـا کـمـي               
جـمـهـوري اسـالمـي در          .   مکث کنيم 

سال گذشته چه  تحوالتي را بـخـودش     
ديده است؟ مـوقـعـيـت سـيـاسـي اش              

 امروز چگونه است؟ 
براي توضيح مـوقـعـيـت     :   مصطفي صابر 

جمهوري اسالمي در سال گذشته بايد    
مـانـور امـنـيـت و          " به وقايعي مانند    

هــاي  "   افشــاگــري  " نــاجــا،     "   آرامــش
کـردان، بــي    "   اسـتـيـضــاح   " پـالـيـزدار،      

طـــرح امـــنـــيـــت      " صـــاحـــب شـــدن        
طــرح " ، سـرگـردان شـدن          " اجـتـمـاعــي   

، آمدن نيامدن هـاي      " تحول اقتصادي 
خنده دار خاتمي،  تهديـد عـلـنـي وي          

سرنوشت بـيـنـظـيـر      " توسط  کيهان به     
آقا واليـت کـنـد      "و زمزمه هاي "  بوتو

ها توجه " خودي"در بين " نه حکومت
همه اين وقايع را که کـنـار هـم        .   کنيم

بگذاريد حکومتي را مي بينيد که از    
ترس انقالب مردم در خيابانهاي شهر    
مانور ضد انقـالبـي مـيـدهـد، ابـعـاد               
دزدي و فسـاد آنـقـدر وسـيـع اسـت و                 
دست حضرات همگي چـنـان در کـار           

يکديگر خواب " افشاگري"است که از  
ــدارنــد،         ــا" آرام ن ــه قــرار بــود         "   آق ک

حکومت را متحد کند االن خـود بـه          
وبال گردن آن تبديل شده است، کسـي       
اتوريته کسي را قـبـول نـدارد و کـار                
دارد بـه تسـويـه حســابـهـاي خـونـيــن                

اين البته چيـزي نـيـسـت کـه           .   ميرسد
يکباره در سال گذشتـه اتـفـاق افـتـاده           

با شکست دوم خرداد و فـروش   .   باشد
ــرفــتــن کــاالي اصــالح جــمــهــوري              ن
اسالمي و بعد  درآوردن احمـدي نـژاد         
تير خالص زن از صندوق معلوم بـود          
که جمهوري اسالمي راه پس و پـيـش      

سال گذشته اين بن بست چنان .    ندارد
حاد شد که نگراني هـمـه حضـرات از           

را فـرا    "   اصـالح طـلـب     " تا " اصولگرا" 

االن خامنه اي بـه زور و      .   گرفته است 
زحمت زياد دارد جلوي بـهـم ريـخـتـن           

اما با اين .   صفوف اوباش را ميگيرد  
کار در واقع دارد تير خالص را به سـر     

خالصه کسي در .   خود شليک ميکند  
جمهوري اسالمي کارت برنـده اي در         

ايـن رژيـم فـعـال وسـط            .   دسـت نـدارد    
زمين و آسمان آويزان است و اميـدوار        
است جنبش اعتراضي به اندازه کافي       
قدرتمندي عليه اش شکل نگيرد و با    
غرب هم کجدار و مريز ادامه دهد تـا    

به نظـر مـن     . شايد فرجي حاصل شود 
غرب هم فعال مجـبـور اسـت بـا ايـن               

همچنانکه هميشـه عـلـيـرغـم        .  بسازد
هـمـه فشـارهــا و نـق و نـوق هـايــش                    

مشــکــل جــمــهــوري     .   ســاخــتــه اســت   
اسالمي در واقع بن بست حکـومـتـي          

اگر بورژوازي . بورژوازي در ايران است
حتي نيمچه آلترنـاتـيـو مـقـبـولـي در               
ــاره               جــامــعــه داشــت تــا حــاال صــدب
جـمـهـوري اســالمـي را بــا يـک رژيــم                

امـا  .   ماندگارتر جايگزيـن کـرده بـود        
اين است .   الاقل فعال مي يافت نشود  

که جمهوري اسالمي در بهترين حالت 
ميتواند تا وقتي ما يعني صف چـپ      
و کارگر و انقالب و آزادي و بـرابـري              

" انـتـظـار   " سرنگون اش نکرده ايم،  به     
معجزات چاه چمکران آن بـاال آويـزان          

اين البته بهترين حـالـت بـراي        .     باشد
مردم نيست و راستش بسيار مخاطره 

اين است که ما بـايـد     . آميز هم هست 
هرچـه زودتـر جـمـهـوري اسـالمـي را                

 .سرنگون کنيم
 

در سال گذشته، اعـتـراض    :   انترناسيونال
مردم چه وضعيتـي داشـت؟ جـنـبـش            
سرنگونـي چـه پـيـشـرويـهـاي داشـتـه                

 است؟  
بـراي طـوالنـي نشـدن         :   مصطفي صابـر  

 :فقط سه وجه مهم را اشاره ميکنم
ويژگي مهم سال گذشته ايـن بـود       -١

که توده هاي وسيعتـري وارد عـرصـه           
مستـقـيـم مـبـارزه عـلـيـه جـمـهـوري                  

هـمـانـطـور کـه اشـاره           .  اسالمي شدند 
کردم اينرا هم در جنبش کارگري مـي      
بينيم که ستون فقرات اعتراض علـيـه     
جــمــهــوري اســالمــي اســت، هــم در             
جنبش آزادي زن و هم در دانشـگـاه و         

. جنبش خالصـي فـرهـنـگـي جـوانـان            
روي آوري توده هاي وسيع به سياسـت   
و انتقاد علني از حکومت ديـگـر بـه             

. نرم عادي جامعه تبـديـل شـده اسـت         
ترس از حکومت بسرعت و بـيـش از          
پيش زايل ميشود و تقالها و جنايات 
رژيـم نــيـز نـمـي تـوانــد ايـن رونـد را                     

چنانکه مـانـور نـاجـاي       .   متوقف کند 
رژيم با تمسخر و بي اعتـنـايـي مـردم         

يا موج وسـيـع اعـدام        .   روبرو ميشود 
ها با گسترش جنبش لـغـو مـجـازات         

طـرح امـنـيـت       .   اعدام پاسخ ميگيـرد  
اجتماعي با باال رفتـن روسـري هـا و             
افزايش تعداد حجاب بـرگـيـري هـا و             

" حــکـومــت اســالمــي نــمــي خــوايــم         " 
الـبـتـه     .   جوانان آرياشهر روبرو ميشود 
 آذر   ١٦رژيم با بگير و ببندي کـه از            

 شروع شد و در تـمـام طـول سـال             ٨٦
 جريان داشت، گرچه بـه درجـه اي       ٨٧

فعالين چپ را از صحنه علني خـارج          
ــداري               ــراي مــيــدان کــرد و فضــايــي ب

مثال تحکيم وحدت ( جريانات راست   
فراهم کرد، اما همه مي ) در دانشگاه

بـيـنــنـد کـه چــگـونــه مـبــارزه عــلـيــه                 
جمهوري اسالمي توده اي تـر شـد و             
شعارها نيز بشـدت چـپ و راديـکـال              

اجتماع بزرگ دانشجويان تهران . است
 آذر نـمــونـه اي از ايــن رونــد                ١٦در   

 . عمومي در جامعه است
جنبش و جوش و فعالـيـت بـراي          -٢

متشکل شدن در جنبش کـارگـري بـه          
. نسبت سالهاي قبلتر بي سابـقـه بـود         

براي مثال اعتصاب طوالني کارگران      
هفت تپه و تحميـل تشـکـل خـود بـه               

. حکومت يک نـمـونـه بـرجسـتـه بـود               
وقتي در يک جايي مثل ايـران بـا ايـن         
حکومت پليسي و فاشيستي اسالمي 
کـارگـران  در ابـعــاد وسـيـع و حـتــي                   
سراسري متشکل ميشوند، اطمينـان      
داشته باشيد تـحـوالت عـظـيـمـي در             

 .حال رخ دادن است
پديده جالـب ديـگـر در سـال              -٣

گذشته و البته به يمن فـعـالـيـت هـاي            
حزب و کانال جديد اين بود که چپ و       

. سوسياليسم به مراتب تـوده اي شـد         
گاه برايم شگفـت انـگـيـز بـود کـه در                
برنامه هاي زنده کانال جـديـد چـطـور            
افراد بسياري مي آمدند و صراحتا از    
سـوســيــالــيــســم و کــمــونــيــســم دفــاع          

اين روزهاي آخر سال يکـي  .   ميکردند
ملت کمونيست خـواه  " از بينندگان به   

او .   پيام تبريک عيد ميفرستـاد  "   ايران
داشت به زبان خـودش مـيـگـفـت کـه              

نمـي  !   کمونيست خواه شده اند"   ملت" 
دانم کجاي دنيا مردم در کنار صفاتي 
نــظــيــر آزاديــخــواه عــبــارت جــالــب             

هم در توصيف خود " کمونيست خواه"
يک اتفاق ديگر در .     استفاده ميکنند 

همين رديف اين است که بـيـنـنـدگـان             
کـانـال   " کانال جديد دارند اسم آنـرا بـه        

سالهاست که . تغيير ميدهند" انقالب
از راسـت و چـپ بـه انـقـالب فـحـش                    
ميدهند و خـود جـمـهـوري اسـالمـي             

" انـقـالب اسـالمـي      " جناياتش را لقب    
ولـــي مـــردم و الاقـــل           .   داده اســـت   

بــيــنــنــدگــان کــانــال جــديــد انــقــالب            

يا نمونه ديـگـر تـوده اي        !    ميخواهند
شدن بيش از پيـش هشـت مـارس بـه            
يمن فعاليت هاي همين کانـال جـديـد           

اين ها به نظـر مـن نشـانـه هـاي            .   بود
جدي از توده اي شـدن کـمـونـيـسـم و                 

 . سوسياليسم در ايران  است
از اين فاکتور ها ميخواهم نتيجه 
بگيرم کـه جـنـبـش بـراي سـرنـگـونـي                 
ــر،                جــمــهــوري اســالمــي تــوده اي ت
راديکالتر شـده و بـيـش از هـر وقـت                 
رنگ و بوي  حزب کمونيست کارگري 
و انقالب عليه کل وضع موجود را به    

 .خود گرفته است
 

در سئوال بعدي بـه حـزب       :  انترناسيونال
. کمونيست کارگري خواهيم پرداخـت     

ــت                   ــاره وضــعــي ــمــي در ب ــنــجــا ک اي
اپوزيسيون جمهـوري اسـالمـي عـلـي           

 . العموم صحبت کنيد
اجـازه دهـيـد بـه         :   مصطفـي صـابـر     

اپوزيسيون راست جمهـوري اسـالمـي        
هـرچـنـد مـوقـعـيـت          .   محدود بمانـيـم   

اپوزيسيون راست را  هم بدون اشاره به 
حزب کمونيست کارگـري نـمـي تـوان           

 .توضيح داد
اپوزيسون راست اساسا به همان دردي  
گرفتار است کـه جـمـهـوري اسـالمـي             

افـق نـدارد، راه حـل و            .   دچـار آنسـت    
ــدارد           ــداز جــدي ن ــه     .   چشــم ان چــرا ک

اپوزيسيون راست اهل بازي و بـنـد و            
جـنـگ   .   بست از باالي سر مردم است   

و رژيم چنج و کودتا و ضـد کـودتـا و          
حداکثر انقالب مخمـلـي و دسـت بـه             

.  دست کردن قدرت از باالي سر مـردم   
و درست همين حـل و فصـل مسـالـه              
قدرت از باالي سـر مـردم امـکـانـش              
کمتر شده است و هرچه مردم بـيـشـتـر      

 -به صحنه بيايند که دارند مي آيند       
ــرض وجــود حــزب                      ــه بــا ف ــبــت و ال

اين امکان بازهم  -کمونيست کارگري
اين هسته اصـلـي درد       . کمتر ميشود 

از .   بي درمان اپوزيسيون راست اسـت    
سلطنت طلب تا جـمـهـوري خـواه، از             
ناسيوناليست هاي مـلـي و عـظـمـت             
طلب تا ناسيوناليستهاي قومي هـمـه    

 . با همين معضل فزاينده روبرويند
اتفاقي مهمي کـه سـال گـذشـتـه              

نـوع  "   رژيم چنچ"افتاد اين بود که افق  
. بوش تـا اطـالع ثـانـوي کـنـار رفـت                

غرب و اوباما رسما دستش را بطـرف    
خـوب  .   جمهوري اسـالمـي دراز کـرد        

ــت چـــه                  ــيـــون راسـ ــوزيسـ ــاال اپـ حـ
ناسيوناليـسـم پـروغـرب و چـه مـلـي                
مذهبي و چه ناسيوناليسم قومي چـه        
ميخواهد بکند؟ يا بايد استحاله چي       
بشود و منتظر نتيجه بازي آمريکا و      
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جمهوري اسالمي بمانـد، يـا خـودش           
راسا شروع کند بـه مـذاکـره بـا رژيـم                
اسالمي و يا بـايـد هـمـچـنـان در خـم                 
تـرشـي روزگــار بـگـذرانــد تـا در روز                
مبـادا غـرب بـه سـراغـش بـرود، يـا                  
اينکه برود خود مبتـکـر راه ديـگـري            
براي حل بن بست جمهوري اسـالمـي          

راه بيـنـدازد و     "   جنبشي" مثال .   بشود
سعي کند اداي سرنگونـي طـلـبـي در          

. بياورد و مردم را دور خود جمع کنـد    
اما همه . الگوي انقالب مخملييک جور 

اين راه حل ها براي اپوزيسيون راسـت در         
تنها بيان بن بست ايـنـهـا    .  ايران سراب اند 

جـامـعـه ايـران       .   در اشکال گوناگون اسـت    
ضد مذهبي تـر، آزاديـخـواه تـر، بـرابـري                
طلب تر،  راديکالتر، چپ تـر، آگـاه تـر و              
متحزب تر از آنست که بتوانند بـا دوز و            

 سـال    ٣٠کلـک هـايـي کـه بـورژوازي در                
گذشته رو کرده است، از الگوي خميني تا     
رژيم چنج و انـقـالب مـخـمـلـي، مسـالـه                  

الـبـتـه    .   قدرت را به نفع خودشان حل کنند 
ممکن است بتوانند الگوي جديد و بديعي   
ارائه دهند، ولي فعال که از چنيـن چـيـزي         

تـازه ايـنـجـا يـک حــزب            .   خـبـري نـيـسـت       
کمونـيـسـت کـارگـري هسـت کـه دقـيـقـا                   

تجلي و عنصر فعاله همـه آن    نماينده و  
خواص فوق الذکـر در جـامـعـه ايـران              
اســت و هــرگــونــه تــالش بــراي کــاله             
گذاشتن سر مردم را افشاء و بـه ضـد         

 . خودش تبديل ميکند
ميتوان در جزئيات بيشتـر راجـع        
به جـريـانـات مـتـفـاوت اپـوزيسـيـون                
راســت صــحــبــت کــرد و بــن بســت                

عليرغم تفاوت ( عمومي همه شان را    

نشـان  )   هايي که اينجا و آنجـا هسـت         
اما در يک ارزيابي کلي مـيـتـوان    .  داد

گفت سال گـذشـتـه بـطـور روشـنـتـري                
نشان داد که اپوزيسيون بورژوايـي در      
ايران مثل پوزيسيونش  حـال خـوشـي       

 .   ندارد
 

کمي از مـوقـعـيـت حـزب        :  انترناسيونال
کمونيست کارگري در سـال گـذشـتـه            

جايگاه حزب در ميان .   صحبت کنيد 
مردم، در مـيـان کـارگـران و زنـان و                  

 سـال    ٤وقتي به حزب مـثـال     .   جوانان
پيش نگاه ميکنيد و با حـزب امـروز         
مقايسه ميکنيد، چه تـغـيـيـراتـي بـه             
 طور برجسته قابل مشاهده هستند؟ 

به جوانبي از مـوقـعـيـت     :   مصطفي صابر 
حزب بـه نـاگـزيـر در سـواالت ديـگـر                 

اينجـا فـقـط يـک نـکـتـه را                .   پرداختم
موقعيـت حـزب     .     مايلم برجسته کنم 

 ماه ٤ سال پيش که حتي ٤نه فقط با 
شـايـد   .   پيش قابـل مـقـايسـه نـيـسـت            

برخي ايـنـرا اغـراق و از حـزب خـود                  
ولي حزب .   تعريف کردن قلمداد کنند   

کمونيست کارگري ديگر قطعا فـقـط         
مـتــعــلــق بــه اعضــاء و کــادرهــايــش            

اين حـزب اکـنـون يـک پـديـده             .   نيست
چـه  .   عظيم سياسي و تـوده اي اسـت           

بسا خود ما حزبي ها هنوز چندان که     
شايسته است جايگاه و اهميت حـزب       

به حـرفـهـاي مـردم       .   را بيان نمي کنيم 
در کانال جديد گوش کنيد و ببـيـنـيـد        
آنــهــا حــزب را چــگــونــه تــعــريــف و               

. توصيف ميکنند و ارج مـيـگـذارنـد        
کافيست برنامه هاي زنده امروز را بـا    

با چهار ماه پيش مقايسـه کـنـيـد تـا               
ببينيد هم حزب و هم مخاطبيـن اش       

در طـي    .   تا چه اندازه تغيير کـرده انـد     
سال گذشته و بويژه شش ماه گـذشـتـه          
يک رابطه شورانگيز و مـتـقـابـل بـيـن              
حزب و جامعه در ايران بـوجـود آمـده         
است که روز به روز، بدون اغـراق روز          

حـزب بـه     .   به روز، در حال تغيير است 
جامعه و يا الاقـل مـخـاطـبـان چـنـد                
مـيـلـيـونــي اش مـي آمـوزد و خــود                 
آمـوزش مـيـگـيـرد و بـراي کـارهـاي                 

اين .  اجتماعي پوست مي اندازدعظيم و  
مهم اساسا به يمـن کـانـال جـديـد بـدسـت                
آمده است، اما کانال جديد تـنـهـا ابـزاري          
ــهــا و                    بــود و هســت کــه حــزب و آرمــان
سياستها و فعاليتهـا و رهـبـرانـش را در               
. ابعاد بي سابقه اي به جامعه وصـل کـرد        

تنگاهاي ترسناک مالي ايـن   اميدواريم  
. امکان را از جامعه و از حزب نگيرد   

روند پيشروي حزب در جـامـعـه ايـران        
اگر بتواند بهمين ترتيب بـراي مـدت           
معقولي ادامه پيدا کند، ما بسرعـت    
ــوده اي                       ــع و ت ــک حــزب وســي ــه ي ب

کارگري با هـمـه اهـرم هـا و            کمونيستي  
صف وسيـع  ابزارهاي سازماني، با يک    

از کادرهاي کمونيست کـارگـري    
که وسيع ترين رابطه را بـا تـوده        
هاي کارگر و مردم دارند تبديـل   

يک سـالح عـظـيـم         .   خواهيم شد 
سياسي و توده اي کـه نـه فـقـط             
جـمـهـوري اسـالمــي را بـه زيــر              

هر ميکشد بلکه ميتواند جلوي     
ماجراجويي و اوباش بـازي بـورژواهـا        
بايستد و نيروي عـظـيـم مـردم را بـه                
صحنه بياورد و در صحنه نگـاه دارد        

اگـر حـزب     .     را بسازد"   دنياي بهتر" و  

يک وقتي ميتوانست خود را بـعـنـوان          
بستر اصلي چپ تـعـريـف کـنـد، اگـر               
وقتي مـيـتـوانسـت خـود را بـعـنـوان                 
شاداب ترين و روبه رشد ترين نـيـروي       
اپوزيسيون تعريف کند، اکنون حـزب        
بطور قطع به نقطه اميد بخش وسيعي 

سـال  .     از مردم ايران تبديل شده اسـت     
 يک نقطـه عـطـف در ايـن تـحـول               ٨٧
 .بود

 
سـال  .   آخـريـن سـئـوال      :   انترناسيـونـال  

سـالـي   .   گذشته را پشت سر گذاشتـيـم      
که جمهوري اسالمي بـا  گسـتـره اي             
از اعتراضات اقشار مخـتـلـف مـردم           

بـا تـوجـه بـه اوضـاع در              .   مواجه بود 
سال گذشته، سال آينده به چه سـمـتـي            
پيش ميرود؟ يا بهتر اسـت بـپـرسـيـم             
سال آينده را به چه سمتي بـايـد پـيـش           

 ببريم؟ 
بلـه کـامـال درسـت          :   مصطفي صـابـر   

و .   است، به چه سمـتـي پـيـش بـبـريـم              
اگر بخواهم خيلي خالصه بگويـم مـا          

کـه  "   حزب و قدرت دوگانه" بايد بحث   
حميد تقوايي در پلنوم قبـلـي مـطـرح           

آن .   کرد را اجـرايـي و عـمـلـي کـنـيـم                 
يکجوري جمعبندي سياسـي    بحث  

نـکـتـه    .    اسـت   ٨٧حزب از سـال       
محوري اين است که جامعه دارد      
عليه جمهوري اسالمي ميجوشـد     
و ميخروشد و به يک حزبـي نـيـاز           
دارد کــه مــردم را بصــورت يــک             
قدرت سيـاسـي بـديـل مـتـحـد و               

اين قـدرت دوم، ايـن         .   کندمتشکل  
مـردم بـايـد      قدرت حـزب، کـارگـران و           

قدرت نحس جمهوري اسالمي را قـدم بـه         
قدم عقب براند تا سرانجام جـايـگـزيـن آن              

 بـراي حـزب       ٨٨در نتـيـجـه سـال         .   بشود
کمـونـيـسـت کـارگـري سـال ظـاهـر شـدن                   
بصـورت حـزب تصـرف قـدرت سـيـاسـي                

حـزب مـتـحـد کـنـنـده تـوده هـاي                  .   است
عظيم انسانها و حـزب پـايـان دهـنـده بـه                 
دوره سياه جمهوري اسالمي و آغـاز دوره          
. انسانـيـت  و شـادي و آزادي و بـرابـري                   

حزبي که نماينده سياسي اين مردم و ايـن         
آرمانها در صحنـه سـيـاسـت بـه مـعـنـي                 
وسيع، چه در صحنه داخـلـي و چـه بـيـن                  

اين کار عـظـيـمـي اسـت و            .     المللي باشد 
تالش بسيار عـظـيـم تـري از حـزب مـي                  

ما بايد کاري کنيم تـا مـردم ايـران        .  طلبد
 کـه يـک       و همينطور مردم جهان بـبـيـنـنـد      

آلترناتيو انسـانـي، راديـکـال و در عـيـن                 
حال پا رو زمين وجود دارد و آمـاده اسـت        
تا به بحران و بن بست جمهوري اسـالمـي         
پايان دهد و ايران و دنـيـا را از شـر ايـن                     

اگـر مـا خـوب        .   هيوال رها کند  
کار کنيـم، اگـر مـا مـوقـعـيـت                
خودمان را بدرستي درک کـنـيـم       
و از تمام امـکـانـاتـمـان بـنـحـو                

 ٨٨احسن استفاده کنيم، سـال        
مــيــتــوانــد ســال عــروج صــف            

" بازگرداندن اختـيـار بـه انسـان         " 
کـه مـيـگـويـم        "   مـا " ايـن    .   باشد

فقط منظور صف حزبي هـا بـه          
معني اخص نيست، حتي فقـط      
دوستداران حزب نـيـسـت بـلـکـه          
هـمــه آن کسـانــي اســت کــه بــه              
پيـروزي آرزوهـاي شـريـف بـاور            

بــه ســهـم خـود از هــمــه            .   دارنـد 
چنين کساني که هنوز در بيرون       
صفوف حـزب هسـتـنـد دعـوت           
ــه حــزب خــود               مــيــکــنــم کــه ب

 .*بپيوندند
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ايام و مراسم نـوروزي، ازچـهـارشـنـبـه           
سوري تا سيزده بدر، بيش از هر زمان   
ديگر چهره کريه جـمـهـوري اسـالمـي            
بعنوان يک  حکومت   ضـد شـادي و           
زيبـائـي و ضـد زنـدگـي انسـانـي، را                  
عريان ميکند و در برابر جامعه قـرار        

ــو ســال            .   مــيــدهــد  امــيــدوارم ســال ن
پيروزي شادي و زيبائـي و زنـدگـي و              
انسانيت بر نظام  قبرستاني جمهـوري    

 !  اسالمي باشد
  سالي که گـذشـت سـال تشـديـد             
بحران  و ورشـکـسـتـگـي اقـتـصـادي                
کامل حکومت، سال توسعه گراني و     
فقر و بيکاري، و سـال درمـانـدگـي و            

استيصال رژيم تا مغز استخوان فاسد       
جمهوري اسالمي در برابر اعتراضات 

طـرحـهـا و رزمـايشـهـاي           .   مردم بـود   
سـيـد عـلـي       " با شـعـار     "   امنيت ملي" 

و "   پــيــنــوشــه ايــران شــيــلــي نــمــيــشــه         
پاسـخ گـرفـت،      " ديکتاتور برو گمشو" 

اعتراضات  و اعتصابات کارگري در    
تمام طول سال در ابعاد وسيعي ادامه       
داشت، و زنان  در سطحي گسترده تـر     

هـر  "   بـد حـجـابـي      " از سالهاي قبل بـا       
روزه شان و در موارد متعددي، بويـژه      
در روز هشت مارس و در چهارشـنـبـه     
سوري، با بي حجابـي در بـرابـر رژيـم               
ضــد زن و ضــد شــادي جــمــهــوري                 

 .اسالمي قد علم کردند
 انعکاس اين شرايط در صـفـوف        
رژيم  باال گرفتن نزاعهاي مقامات و     
دار و دسته هاي مختلف حکومـتـي،       
ــان از جــعــل و                    ــاي آن ــه ــري و افشــاگ
دروغــگــوئــي، و اخــتــالس و رشــوه             
خواري  و چپـاولـگـريـهـا و دزديـهـاي               

اين صداي پـاي  . نجومي يکديگر بود 
انقالب است که جانيـان حـاکـم را بـه               

انـقـالب   .   جان يکديگر انداختـه اسـت      
در حال گردآوري نـيـرو اسـت، هـر دم               
گسترده تر ميشود و فـريـاد خـود را              

اگر  مـقـامـات ريـز و         . رساتر ميکند 
درشت حکومتي  در برابر ولي فقيه و  
دولت مورد حمايتش قرار گرفته انـد،    
اگـر دزديــهــا و اخــتــالس و ارتشــاي               
يــکــديــگــر را رو مــيــکــنــنــد و اگــر               
مضحکه رزمايش ضـد انـقـالب بـراه          
مياندازند  همه به اين دليل اسـت کـه        

از هيبـت انـقـالب عـظـيـمـي کـه فـرا                   
حـزب  .   ميرسد بـه هـراس افـتـاده انـد            

پرچمدار اين انقـالب و کـانـال جـديـد               
 .  تريبون و بلندگوي انقالب است

سالي که گذشت  سال روي آوري          
وسيع مردم به کانال جديد، بـه کـانـال            

زن بيننده عزيزي که در   .   انقالب، بود 
روزهاي پاياني سال  بـا بـرنـامـه زنـده            
کانال جديد تماس گرفـت اعـالم کـرد            
تلويزيون حزب، که در سال گذشته بـا        
آن آشنا شـده اسـت، بـه زنـدگـي او و                   
خانواده اش رنگ و بوي تازه اي داده           

اين حرف دل هزاران و ميليونها !   است
انسان شريف و آزاده اي  اسـت کـه در           
سال گذشته سيماي آمال و آرمانـهـاي       
انساني خود را در تلويون حزب ديدند    
و صداي اعتراض خود را از تلويزيـون     

سال گذشته تلويزيون . انقالب شنيدند 
حــزب ايــن پــيــام را بــه خــانــه هــاي                 

راه رهـائـي     " ميليونها مردم بـرد کـه          
جامعه، راه رسيدن به رفـاه و آزادي و         
برابري، انقالب اسـت و بـراي شـکـل               
دادن به اين انقالب و پيروزي آن بـايـد         
حول سـيـاسـتـهـا و شـعـارهـاي حـزب                 

 ". متحد شد
 ما و شما، حزب و مـردم، سـال             
هشتاد و هشت را به سال انقالب و به       
سال بزير کشيدن جـمـهـوري اسـالمـي          

 .    تبديل ميکنيم
بار ديگر سال نو را به هـمـه شـمـا          
عـزيـزان تـبـريـک مـيـگـويـم و سـالــي                    
سرشار از شادي و تندرستي را برايتان  

 .  آرزو ميکنم
 

حميد تقوائي، دبير کميته مرکزي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٧ اسفندماه ٢٨
  

  پيام نوروزی حميد تقوائی
 !      حکومت اسالمي بايد برود
 .فرارسيدن سال نو را به مردم آزاده ايران تبريک ميگويم

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن .   اساس سوسياليسم انسان است
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 اســت و مــن بــا           ۲۰۰۹ مــارس     ۹
هواپيما از شـهـر زوريـخ در سـويـس                

اين يک هفـتـه   .   راهي کلن آلمان هستم   
آنقدر پرواز کرده ام که ديگر بـه هـيـچ          
توضيح مهـمـانـدار هـواپـيـمـا گـوش               
نميدهم و مشغـول خـوانـدن روزنـامـه            
هستم که يک دفعه صـداي يـک زن را              
مي شنوم که ميگويد کاپيتان با شما 

. توجهم جلـب مـيـشـود      .  حرف ميزند 
يک زن مسئول پرواز است  و کاپيـتـان    

او بـه هـمـه        .   ما اين بار يک زن اسـت         
خوشامد ميگويد و موقعيت پرواز و    
هوا و غيره را توضيح ميدهـد و مـن        

جالب است، يک : با خودم فکر ميکنم
روز بعد از هشت مارس با هواپيمايي 
پرواز ميکنم که کاپـيـتـان آن يـک زن              

در کلن آلمان کـه هـواپـيـمـا بـر           .   است
زمــيــن مــي نشــيــنـــد، يـــکــي از                    
مهمانداران ميگويد که کاپيـتـان مـا         
ــه ايــن ســمــت                     ســه روز اســت کــه ب
منصوب شده و اولين پرواز در سمـت      
کاپيتان راخيلـي خـوب پـيـش بـرد و               

 . مردم دست ميزنند
هفته هشت مارس، هفتـه اي پـر          

 فـوريـه     ۲۶از   .   هيجان براي من بـود     
روز .   سفرها و سخنرانيهايم شروع شد   

 فوريه براي يک سخنراني به شـهـر    ۲۶
بـعـد از     .   اشتوتگارت در آلمـان رفـتـم       

ظهر يک روز سرد، سـاعـت چـهـار بـه               
ايستگاه مرکزي شهر مـيـرسـم و سـه            

به هـتـل     .  نفر به استقبال من مي آيند 
ميرويم و سـپـس بـهـمـراه هـارتـمـوت               
کـراووس و هـمـســرش کـاريــن راهــي             

امـروز يـعـنـي       .   محل جلسه ميشويـم   
 فوريه، يک مسابقه فوتبـال مـهـم      ۲۶

در شهر است و سالن محل سخنرانـي        
. ما روبروي استـاديـوم ورزشـي اسـت          

مسابقه فوتبال بين تيم اشتوتگارت و 
هـزاران نـفـر      .   يک تيم از روسـيـه اسـت      

راهي اسـتـاديـوم هسـتـنـد و مـن بـه                   
شوخي ميگويم ببين چقـدر مـردم از           

 !ما استقبال کرده اند
مـــن و هـــارتـــمـــوت کـــراووس            
مارکسيست معروف آلماني سخنـران     

اسـالم  "   جلسه اي هستـيـم در مـورد             
آيا اين يک بيماري اسـت و يـا       " .   فوبي

وسيله اي در دسـت اسـالمـيـهـا بـراي            
هــارتــمــوت  .   خــفــه کــردن انــتــقــادات      
بيماري نـفـرت   " ميگويد اين موضوع   

اولين بار از طرف خـمـيـنـي       "   از اسالم 
مطـرح شـد و بـا ايـن پـرچـم صـدهـا                     
منتقد حـکـومـت اسـالمـي، بـعـد از               

 در ايـران  بـه قـتــل              ۱۹۷۹انـقـالب     

و من در مـورد جـنـبـش           ...  رسيدند  
اسـالمــي و هـمــکــاري و مــمــاشــات            
روشنفکران و دولتهاي غربـي بـا ايـن           
جنبش و ضرورت دامـن زدن بـه يـک             
جنبش عليه ايـنـهـا حـرف مـيـزنـم و                 
جمعيت استقبال ميکند و بـحـثـهـاي          
داغي بعد از جـلـسـه بـه جـريـان مـي                  

يک چهره بيش از همه در ذهـنـم     .   افتد
زني چـهـل سـالـه و         :   باقي مانده است  

سمپاتيک به مـن گـفـت خـانـم احـدي               
کارهاي شما را تعقيب ميکنم و برايم  

ولي امروز همه مـذاهـب   .   جالب است 
را نــقــد کــرديـد و مــن بـعــنــوان يــک                 

و . . .   مسيحي کمي آزرده خاطر شدم    
من ميمانم و اينهمه آزرده خاطر شدن   

جوابم اينست شما کـه  ....   مذهبي ها 
براي من سـمـپـاتـيـک هسـتـيـد اجـازه                
بدهيد مذاهب را نقد کنيم و شما هـم      
امکان داريد دفاع کنيد، جايـي بـراي        

اگر کارهـا  . . .   آزرده خاطر شدن نيست 
و فعاليت من براي شما از يک موضع   
مشخص جـالـب اسـت، حـتـمـأ بـراي               
ديگران از زوايـاي ديـگـري جـذابـيـت              

پس اجازه بدهيد من هم همـيـن   .   دارد
راه را ادامه بدهم کـه تـا کـنـون بـراي                 
تعدادي و از جمله شـمـا جـالـب بـوده               

 .است
شب در هتل محـل اقـامـت مـا،           
يکباره دست ميزننـد و اسـتـقـبـال از              
جمـعـيـتـي مـيـشـود کـه وارد سـالـن                   

فوتباليستهاي روسي امروز . ميشوند
يک هيچ در مقابل اشتوتگارت بـرنـده    
هستند و اتفاقا هتـل مـحـل اقـامـت             

جـوانـان بـا      .   آنها همين هتل ما اسـت     
لباسهاي ورزشي وارد ميشوند و مـن        
و همراهان از جمله هـارتـمـوت و يـک             
خبرنگار آلماني هم بلند مـيـشـويـم و            

و آنها با تعجب نگاه .. .   دست ميزنيم 
ميکنند که ما آلمـانـيـهـا چـرا دسـت             

 . ميزنيم
 فوريه ميتينگ ما در شـهـر      ۲۸

به منـاسـبـت    .   فرانکفورت آلمان است  
مـن  .   هشـت مـارس روز جـهـانـي زن             

مسـافـر مـاشـيـنـي هسـتـم کـه رضـا                   
خلعتبري رانندگي ميکند بـا حضـور        
هفت نفر، مهين ، طغـري، سـه جـوان         
تـــازه از ايـــران آمـــده  بـــه طـــرف                      

اين اولـيـن     .   فرانکفورت راه مي افتيم  
 در اروپـا      ۲۰۰۹برنامه ما در سـال        

بـه  .   است و بايـد خـوب بـرگـزار شـود             
کمک ناويگاسـيـون راحـت تـر مـحـل              

يـادم مـي     .   ميتينگ را پيدا ميکنيم   
آيد که بارها براي تظاهرات و جـلـسـه            
به فرانکفورت آمده ايـم و بـارهـا گـم              

تلفن کردن و راهنمايي هـاي    .   شده ايم 
دوستان که بياييد روبروي فروشگاهي 

کـه  . . .   که درش سـبـز رنـگ اسـت و              
هميشه قبل از ميتيـنـگ هـا بـه يـک             
جنگ اعصاب بزرگ منـجـر مـيـشـد           
اما امروز با قيافه شاد و خـنـدان، بـه            

. همت ناويگاسيون به محل ميرسـيـم    
قبل از ما تـعـدادي آنـجـا هسـتـنـد و                
بيش از جمعيت تظاهر کننده، پلـيـس    

خانمي آلماني بـا مـن     .  در محل است 
سالم و عليک مـيـکـنـد و مـيـگـويـد                

بتدريج جمعيت . اميدوارم زياد بيايند
بيشتر ميشود و چـنـد نـفـر اسـالمـي              
عصباني با ديدن شعارها خونشان بـه      
جوش آمده  و شروع بـه داد و بـيـداد              

ياد روزهاي بعد از انـقـالب       .  کرده اند 
روزهايي که مردان .   در ايران مي افتم   

هيجان زده و بـي ادب بـه مـا حـملـه                  
ميکردند و بتدريج ايـن فـحـاشـي هـا            
تبديل شد به اينکـه مـردان ريشـو بـا              
چاقو به ما حمله ميکردند و يک هفته 
بعد مردان ريشو با کالشينکف به ما    
حمله ميکردند و اين چنـيـن بـود کـه              

. حکومت مرتجع اسالمـي پـاگـرفـت        
اينجا در قلـب اروپـا نـيـز، بـا شـعـار                   

و "  دست مذهب از زندگي زنان کوتاه" 
اسالم سياسي و حکومت اسالمي "يا 

، تعدادي مشکل دارنـد   " ضد زن است  
نـا  .   و شروع به داد و بيداد مـيـکـنـنـد       

گفته نماند که تنها اسالميهـا از ايـن         
در هـمـه   .   سياست ما ناراحت نيستند 

کشورهاي اروپايي ما با تـعـدادي کـه       
خـود را چـپ هـم مـيـدانـنـد مـواجــه                   
ميشويـم کـه يـا روي خـوشـي نشـان                  
نميدهند و يا بعضأ مخالفتشان شبيه 

و "   چپ" البته تئوري .   اسالميها است 
مــدافــع مــردم مســلــمــان را بــه ايــن              
سياست ارتجاعيشان وصل ميکنـنـد     

 .که قباحت کارشان برجسته نباشد
مــيــتــيــنــگ آغــاز مــيــشــود و             

مسير بسيار .   اسالميها کنار ميروند  
خوبي است و صدهـا نـفـر نـاظـر ايـن                 

سخنرانيها . ميتينگ باشکوه هستند
مورد توجه قرار ميگيرد و ميتينـگ   
بعد از ظهر تمام ميشود و مـا راهـي         

اين بـار در مسـيـر راه،            .   کلن هستيم 
روحيه ها خوب است و آواز ميخوانيم 

 . و شوخي ميکنيم
با خودم برنامه هاي روزهاي آتـي      

 مـارس بـايـد بـه           ۴.   را مرور ميکنـم   
بروکسل بروم، نيمه شب برميگـردم و     
صبح زود پنج مارس بايد به يوتبوري 

شـش  .   يا گوتنبرگ سوئد پـرواز کـنـم         
مارس آنجا سخنراني دارم و روز هفت 

. مـارس بـايــد پــرواز کــنـم بـه آلـمــان                
داستان اين است که بـراي ايـنـکـه بـه               
ميتينگ شهر کلن برسم، بايد بليطي       
را ميگرفتيم که دو بـار هـواپـيـمـا را             
عوض کنم و از فرودگاه فرانـکـفـورت          
هم بايد با قطار بيايم که به ميتينـگ        

بعد .   ساعت دو بعد از ظهر کلن برسم   

از اين ميتينگ همين روز بايد دوباره  
از . به فرودگاه بروم و راهي زوريخ شوم

حاال بايد برنامـه هـا را مـرور کـنـم،                
بليط هايم را بردارم و آماده کـنـم کـه            

 . اختاللي پيش نيايد 
 مـــارس صـــبــح زود راهـــي              ۴

مريم نمـازي و مـن       . بروکسل ميشوم 
جهت مالقات با سران اتحاديـه اروپـا      
دو روز قبل از سـفـرمـان نـامـه اي از                 

. مسئولين اتحاديه اروپا گـرفـتـه ايـم          
اتفاقا همان روز شيرين عبادي هم در     
آنجاست و قـرار اسـت صـحـبـتـي در                

از ما . مورد حقوق بشر در ايران بکند
سوال کرده اند آيا ميخواهيـم بـعـد از            
مالقات خودمان در آن ميتينگ هـم      

ما بدليل اينکـه مـالقـاتـهـاي        .   باشيم
ديــگــري داريــم، از شــرکــت در ايــن               

 . ميتينگ معذوريم
با مريم آخرين حرفـهـا را زديـم و            

دو .   قرار است مدارک را مريم بـيـاورد    
ساعت قبل از اولـيـن مـيـتـيـنـگ بـه                

بـه  .   ايستگاه مرکزي بروکسل ميرسـم   
مريم زنگ مـيـزنـم، تـلـفـنـش جـواب               

ــمــيــدهــد   ــيــن مشــکــل شــروع         .   ن اول
به خانه خودمان زنگ ميزنم . ميشود

و به همسرم ميگويم آيا مريم تـمـاس         
. گرفته  و محمد ميگويد تا کنون نـه     

کمي دور و برم را نگاه ميکنم و تلفنم 
مـريـم اسـت، تـلـفـنـش            .   زنگ ميزنـد  

مشکل دارد ولي با يک تـلـفـن ديـگـر            
تمـاس گـرفـتـه و هـمـديـگـر را پـيـدا                     

بـا يـک تـاکسـي بـه مـحـل                .   ميکنيم
 . پارلمان ميرويم

مالقات ما با يک هيئت بزرگ از   
ده نفـر در سـالـن        .   اتحاديه اروپا است 

حضور دارند و ريـيـس هـيـيـت افـراد               
دو نـفـر از       .   حاضر را معرفي ميکنـد  

کميـسـيـون حـقـوق بشـر، دو نـفـر از                   
کميسيون زنان، از کميسيون سياسـت    
گذاري، از کميسيون روابط خارجي و     

 . باالخره مسئول رابطه با ايران
از اين هيئت بزرگ دو نفر آلمانـي      
زبان هستند و ما بايد به انـگـلـيـسـي              

مريم ، هـيـئـت مـا را         .   صحبت کنيم 
معرفي ميکند و مـفـصـل در مـورد             
موضوعات مورد عـالقـه مـا حـرف            

در مورد فرزاد کمانگر، دو زن . ميزند
کارگر که محکوم به شالق شـده انـد،           
شهال جاهد ، اعـتـصـاب مـعـلـمـيـن،               
اعـدامــهــا در ايــران و فــعــالــيــتــهــاي            
گسترده ما عـلـيـه اعـدام، در مـورد               
آپارتايد جنسي در ايران و فعاليتـهـاي    
ما، در مورد ضرورت مـنـزوي کـردن       
جمهوري اسـالمـي و بـاالخـره دسـت              
اندازي سازمانهاي اسالمي در اروپـا        
به زندگي مردم و شريـعـه در اروپـا و              
کمپين مـا عـلـيـه اسـالم سـيـاسـي و                  

 .جريانات مدافع اين جنبش
.  بحثها و سواالت آغاز ميـشـود      

بنظر ميرسد که فعاليتهاي مـا بـراي          
از اينـکـه   . اين جمع بسيار جالب است 

محکومين به اعـدام بـا مـا تـلـفـنـي                
تماس دارند، تا اينکه ما در بـرنـامـه          
هاي تلويزيوني مستقيم در مورد اين     
معضالت کمپـيـن گـذاشـتـه و حـرف              

در چند مـالقـات اخـيـرم بـا          .   ميزنيم
پارلمان اروپا يـک نـوع بـن بسـت در                
سياستهاي ايـنـهـا در مـورد ايـران و                

. جمهوري اسالمي را شـاهـد هسـتـم            
خودشان هم نميدانند چه بايد بکنند و 

ولـي  .   اينرا به نوعي منتقل ميکنـنـد     
براي اين قيافه هاي حاضر در جلـسـه،    
در نهايت روابط اقتصادي و سيـاسـي       
مهم است و نه نقض وحشتناک حقوق     

ما از آنها ميـخـواهـيـم     .  بشر در ايران 
به احکام اعدام اعتراض کنند و آنـهـا         
قول ميـدهـنـد کـه هـر مـورد، حـتـي                  
اضطـراري، اگـر مـا بـا آنـهـا تـمـاس                   

 . بگيريم اقدام خواهند کرد
ــن                  ــاري مــا در اي در اطــاق کــن
سـاخـتـمـان قـرار اسـت  نـمـايـنـدگــان                   

بـا  .   جنبش ديگري را مالقات کـنـنـد      
مــا نــمــايــنــدگــان مــردم عــاصــي از             
جمهوري اسالمي، با ما کمـونـيـسـت        
کارگريها ، با مـعـتـرضـيـن بـه اسـالم              
سياسي و رهبران جنبش عليه قوانين     
وسنتهاي ضد زن اسـالمـي و عـلـيـه               
اعدام و سنگسار و قوانين شـريـعـه ،            
بيش از دو ساعت حرف زده اند و جـز     
اينکه بگويند  اوضاع خيلي پيچـيـده         
است و موضوعات پيچيـده هسـتـنـد        

ولـي در    .   حرف ديگري نـدارنـد  . ..   .   و
وجنات اينها مي بـيـنـم کـه مـا را و                
قدرت ما و نفوذ ما را مـتـوجـه شـده             

غير مستقيم به نقش ما اعتراف .   اند
 . ميکنند

در اطاق بغلي عـبـادي بـا ايـنـهـا            
البد فـقـط از نـقـض         . حرف خواهد زد 

خودش و  دوستـانـش و     "  بشر" حقوق  
البـد در نــهــايــت خـواهــد گــفــت کــه               
حکومت اسالمي را ميتوان رفرميـزه   
کرد و اسالم عزيزش ميتواند کماکـان   
در زندگي زنـان و مـردم نـقـش بـازي                
کند، ولي اسالم ناب محمـدي مـورد          
تــايــيــد جــنــبــش مــلــي اســالمــي در           
اپوزيسيون  والبد به سرپرستي خاتمي 

 .و عبادي و شرکا
دو اطــاق ، دو مــالقــات، و                   

نمايندگان دو جنبش  در ذهنم نـقـش           
مي بندد و ميخواهم بعـدا بـه شـهـال             
جاهد و فرزاد کمانگر بگويم که از او      
بپرسند آيـا اشـاره اي بـه آنـهـا کـرده                   
است، به کتک خـوردن کـارگـران و بـه            
دستگيري رهبران اعتـصـابـات چـي؟          

. ما اينها را ميشناسيم. فکر نميکنم 
دغدغه اينها همان چيزي است که تـا        

 . ... کنون مشغول آن بوده اند و

 يک هفته پر هيجان

 ٧صفحه      

 مينا احدي
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مالقات بعدي ما بـا الـکـسـانـدر          
مالقات مهم و جالـبـي   .   الوارو هست 

رو بـه مـن       . راحت حرف ميزند.  است
که ميکند آلماني حرف ميزند و رو به 

او نماينـده پـارلـمـان       .   مريم انگليسي  
اروپا از آلمان و يـکـي از مسـئـولـيـن              

بـعــد از    .   حـزب لـيــبـرال آلــمـان اسـت            
مباحثات مفصل، قـول مـيـدهـد کـه            
نامه اعتـراضـي بـه حـکـومـت ايـران                

 ۱۲بنويسد که سه روز قـبـل يـعـنـي               
. مارس گفت که اين کار را کرده است  

قرار شد که براي لغو قانون سنـگـسـار     
در ايـران هـر کـاري کـه در پـارلـمــان                   

آلوارو را از چـنـد   . بتواند را انجام دهد 
سال قبل مي شـنـاسـم و بـعـد از يـک                
مالقات با  او، باهم ميتينگي را در        
مقابل سفارت رژيم در برلين سازمـان   
داديم که انعکاس مطبوعاتي زيـادي      

 . داشت
ــم                  ــکــنــي قــرار شــد کــه کــاري ب
نمايندگان پارلـمـان قـطـعـنـامـه لـغـو                
قانون سـنـگـسـار در ايـران را امضـا                 
کنند و براي آمادگي بيشتر براي ايـن       
کار، قبال چند جلسه در محل پارلمان 

او .   براي من و مريم  سـازمـان دهـنـد         
ميپـرسـد  آيـا مـيـتـوانـيـد بـراي هـر                     
نماينده پارلمان سه سنگ پست کنيد       
و بنويسيد که سـنـگ نـبـايـد چـنـدان               
کوچک و همچنين نبايد چندان بـزرگ       
باشد و سنـگ مـنـاسـب را عـالمـت               
گذاري کـنـيـد کـه ايـنـهـا نسـبـت بـه                     
سـنــگــســار در کشــورهــاي اســالمــي         
واقعي نگاه کنند؟ مـي افـزايـد فـکـر              
نميکـنـم کسـي کـه ايـن سـنـگـهـا را                    

عليه سنگسار کـاري  دريافت کند،    
مريم از ايـن ايـده خـيـلـي              .   نکند

استقبال ميکند و ميگويد در اين   
مورد بايد حرفي بـزنـيـم و کـاري             

 .  بکنيم
مالقاتهاي مهم و موثري بود     
و مــا هــر دو راهــي کشــورهــاي            

مـن بـه طـرف        .   خودمان ميشويم 
هر . آلمان و مريم به سوي انگليس

دو روزهاي پرهيجاني را پيش رو       
 . داريم

شب دير وقت به خانه ميرسـم        
و ميدانم که اگر استراحت نـکـنـم         
زانـوي راسـتـم کـه عـمـل شـده و                  
هميشه درد دارد، دردسر خـواهـد        

بـهـر   .   شد و با عصا بايد راه بـروم       
. حال مجبورم صبح زود راه بيفتـم  

به گـوتـنـبـرگ سـوئـد مـيـرسـم و                 
دوستان عزيزم سوسن و همسـرش      

در .   بـه اسـتـقـبـال مـن آمـده انـد                
آنشب، يکي دو مصاحـبـه انـجـام        
مــيــدهــم و ســپــس بــا دوســتــان            
سازماندهنده جلسه هفت مـارس      

در شهر گوتنبرگ، همديگر را مي 
از ديدن اليا تابش و کـيـان     .  بينيم

اولـيـن   .  آذر خيلي خوشحال هستم 
بار است اين دو را از نزديـک مـي            

منصور و رزگار و حسـن و        .   بينم
همه اين ....  آني، پروين و بهروز و

ــدنشــان              ــمــي، دي ــدي ــان ق ــت دوس
خوشحالي زايـد الـوصـفـي بـرايـم            

 . دارد
روز هفت مارس با اقـدامـات       
امنيتي ويژه، راهي محل جـلـسـه       

ديدن دوستان هـمـيـشـه       .   ميشويم
برايم بيشترين شـادي را بـهـمـراه            

تعـدادي از قـديـمـي تـريـن             .   دارد
و بـعـد     . دوستانم را آنجا مي بينم 

از معرفي برنامه توسـط نـازنـيـن        
صديقي و نويد مينايي نوبت مـن    

از قبل تصميم دارم حرف . ميرسد
دلم را بزنم و به بچه ها مـيـگـويـم         
که بـه نـوعـي احسـاس مـيـکـنـم                

 .... وصيت نامه ام را ميگويم
جمعـيـت حـاضـر در سـالـن،              
ظاهرا از سخنرانيم خوششان آمده 
و تشويق ميکنند و بعد از جلسـه      
به سـوسـن مـيـگـويـم خـوب شـد                

مـثـل ايـنـکـه        .   آبرويتان را نـبـردم     
جوانان به سراغم .  خوب حرف زدم

دختري که تازه از ايـران   .   مي آيند 
ــش                ــان ــا اشــک در چشــم آمــده ب
ميگويـد حـرف دل مـنـو زدي و               

و بـا    .   ميخواهم با تو حرف بـزنـم       
قـيـافــه زيــبـا و جـوان و شــاداب               
ميگويد فقط يک بار مانتويي که       
قهوه اي بود پـوشـيـده بـودم و دو              
دگمه از باالي مانتو باز بـود، بـه        
من گير دادند و تـوهـيـن کـردنـد،           
يک هفته بعد از آن گريه مـيـکـردم     
که مگه من چيکار کـرده بـودم و          

بـعـد   . چرا ما به اين روز افتاده ايم 
از کـمـي صـحـبـت کـردن فضـاي               
شادي و رقص سالن را پر هيـجـان     

 .کرد و همه با هم مي رقصديم
شـب شـاد و زيــبـايـي بـود و                
مجبور بودم براي اينکه استراحت   
کنم و روز بعد قدرت سه بار پرواز  
و سخنراني را داشته باشم زود از       

فـورا بـعـد از        .   محل جشـن بـروم      
جلسه ميخوابم  چـون صـبـح زود           

 . ساعت پنج بايد به فرودگاه بروم
اولين پروازم صبح روز هـفـت        

بـعـد از     .  مارس  به کپنهاگ است 
يکساعت توقف به فـرانـکـفـورت        
ميرسم و سپس با قطار يکساعت 

. در راه هستم و به کـلـن مـيـرسـم             
خوشبختانه آنـقـدر وقـت دارم بـه            
خانه بروم و دوشي بگيرم  و سپس 

. به محل ميتـيـنـگ کـلـن بـرسـم             

مالقاتي چند دقيقـه اي بـا بـچـه             
هايم دارم و سپس با محمد  راهي 

بـاز هـم در       .   ميتينگ مـيـشـويـم     
ميان مردم مشتاق هستيم و سـه         
نفر يعني هـارتـمـوت کـراووس و            

عليرغم " (اودا دورا دودري دورفر"
آشنايي چند سـالـه بـا ايـن خـانـم              
گفتن اسمش هنوز بـرايـم سـخـت           

صـدا  "   دوودري"   است هميشه اورا  
. و من سخنراني ميکنيم) ميکنم

و سپس بهمراه دوستان، يک قهـوه       
. ميخورم و راهي فرودگاه ميشـوم   

تـازه  .   اين بار بايد به زوريـخ بـروم        
 . فردا هشت مارس است

هشت مارس روز جهـانـي زن         
اسـت و مـن در مــنـزل دوســتــي               

بـا او    .   هسـتـم  )   اشتفان( سويسي  
. راهي مـحـل جـلـسـه مـيـشـويـم               

بـه  .   تدارک خوبي ديده شـده اسـت       
دعوت حزب کمونيست کارگري و 
فـدراســيــون ايــن جــلــســه بــرگــزار         
ميشـود و قـرار اسـت در پـايـان                 
جلسه،  سازمان اکس مسـلـم در           

 . سويس را بنيانگزاري کنيم
 نــفــر در مــحــل        ۱۰۰حـدود    

جلسه هستند و برنامه مـفـصـلـي         
در عـيـن   .   بايد تا عصر اجرا کنيم  

ــديشــان   " حــال ســازمــان        " آزاد ان
سويس، با ما براي سازمـان دادن      
اکس مسـلـم سـويـس هـمـکـاري              

يک عکاس حاضر اسـت    .   ميکند
تا از  کسانيکه ميخواهند علنـي      
اعــالم کــنــنــد از مــذهــب دســت           

بـه  .   کشيـده انـد عـکـس بـگـيـرد             
ــنـــرا             ــتـــان ايـ تـــعـــدادي از دوسـ

آرش مسئول حـزب در    .   ميگوييم
سويـس و احـمـد مـام مـحـمـدي                
مســئــول فــدراســيــون، ســازمــان         
دهندگان جلسـه در حـال رفـت و             

 . آمد و گفتگو با مردم هستند
جلسه با يک دقيقه سکوت بـه     
ياد حشـمـت امـيـرسـاران کـه در               
زندان جمهوي اسـالمـي بـه قـتـل            
رسيد و به ياد همه جانبـاخـتـگـان       

سـپـس   .   راه آزادي آغـاز مـيـشـود        
مهشيد حجتي ، به همه خوشامد  

. ميگويد و برنامه شروع ميشـود      
اول من به زبان آلماني سخـنـرانـي      
ميکـنـم چـون تـعـدادي دوسـتـان               
سويسي در محل هستند و سپس      
اساليد شو زيبايي که شهرام تهيه      

سخنراني سه . کرده نشان ميدهند
. زن در آن جمع برايم جالـب اسـت          

زنان جواني که تازه از ايران آمـده          
اند و بـا چـنـان صـالبـت و بـهـم                    
پيوستگي حرف ميزنند که بـرايـم       

 . خيلي اميدار کننده است
من به فارسي هم سـخـنـرانـي          
ميکنم و بعدا مي بـيـنـم کـه يـک            

جمله در ذهن دوستان زن حـاضـر         
مـن گـفـتـم        .   در جلسه حـک شـده       

حزب ما تابو شکسته و از اول از        
. حقوق کامل زنان دفاع کرده است

ما ميگوييم زنان حق دارنـد اگـر          
ما در يک کالم .  اعتراض ميکنند 

و اين . خواهان پررو شدن زنان هستيم 
تکيه کالم ميشود که حزب ميخواهد 
مـا زنــان پـررو بـاشـيــم و ايــن کــاررا                  

يادم مـيـايـد شـب بـعـد در               .  ميکنيم
منزل يکي از دوستان بوديم و دخـتـر           
جوانش با پدرش داشت بحث ميکـرد    
و تند جـوابـهـاي پـدرش را مـيـداد و                
سپس رو به من کرد و گـفـت، مـيـنـا             
خانم تو گفتي پررو بـاشـيـم و مـن از                
حقم دفاع ميکنم و پدرش کـه عضـو           

 .حزب است خنديد
يـک صـحـنـه در مـراسـم هشــت                

مارس زوريخ برايـم بـه يـاد مـانـدنـي                
اول جلسه خانمي همسن خـودم    .  است

با يک دسـتـه گـل      .   وارد سالن ميشود  
به طرف من ميايد و .   زيبا در دستش 

ميگويد مينا خانم از طرف دوستاني  
که از کمپ تيپف به اينجا آمـده انـد،        
يکي از اين دوستان گفته دستـه گـلـي       

مـن  .   بخرم و با يک نامه به شما بدهـم    
اين دسـتـه گـل را        .   خيلي تشکر کردم 

چـرا کــه کـمــپ       .   بسـيـار دوســت دارم      
تيپف و فـعـالـيـت بـراي نـجـات ايـن                   
دوستان يکي از کمپين هاي مهم مـا        
بود و يکي از موضوعاتي کـه خـودم         

. شخصا براي آن با عـالقـه کـار کـردم          
تيپف اردوگـاهـي در عـراق بـود کـه                
مامن کسـانـي بـود کـه از سـازمـان                 

اينهـا  .   مجاهدين خلق جدا شده بودند 
فعالين سياسي قديـمـي و انسـانـهـاي           
محترمي بـودنـد کـه در نـظـم نـويـن                  
جهاني قـربـانـي سـيـاسـتـهـاي دولـت                
امــريــکــا، دولــت عــراق، رهــبــري                
مجاهدين و جمهوري اسـالمـي ايـران         

سر اينهـا قـرار بـود مـعـاملـه             .   بودند
شود و کسي در قبال جان و امـنـيـت              

. اينها احساس مسئولـيـت نـمـيـکـرد          
يادم مي آيد ، چهار سال پـيـش بـود،            
کسي بـه مـن زنـگ زد و گـفـت، از                    
ترکيه زنگ ميزنم از ايـن کـمـپ فـرار          

گـفـت   .   کرده ام و جانم در خـطـر اسـت       
خانم احدي از آنجا من آمده ام کـه بـا        
شما تماس بـگـيـرم بـه ايـن دوسـتـان                  

و مـن و      .   کمپ تيپـف کـمـک کـنـيـد           
فرشاد حسيني يک کمپين بسيار مهم  
را شروع کرديم و اکنون اسناد عـلـنـي       
ايـن کــمـپــيـن در سـايــت فــدراسـيــون               

حمالت رکيک و تهديـد آمـيـز      .   هست
رژيــم، حــمــالت مســتــقــيــم و غــيــر              
مستقيم مجاهدين به من و فرشـاد و       
فدراسيون و در عين حال رابطه بسيار     
نزديک ما با دوستان کمپ تيپف، بهر   
حال نامه از دوسـتـان تـيـپـف کـه در                  

سويس هستند، يک واقـعـه فـرامـوش          
 . نشدني براي من بود

در اين برنامه البته يک دسته گـل      
ديگر هم از دوستان سـازمـان دهـنـده            

مهدي اين دسته گل را به من . گرفتم 
داد و سپس در يک برنامه زيبا به همه 
زنان حاضـر در جـلـسـه گـل داديـم و                  

 . عکس دسته جمعي گرفتيم
از ساعت چهار بـعـد از ظـهـر تـا               
شش بايد اکس مسلم را بنيـانـگـزاري        

 . ميکرديم
 

 اکس مسلم در سويس      
ايده اينکـه در سـويـس هـم سـازمـان                 
اکس مسلم را بنيانگزاري کـنـيـم، از           

يـکـسـال قـبـل بـا           .   قبل مطـرح بـود        
فعالين حزب و فدراسيون اين ايـده را           
مطرح کـرده و کـمـي هـم حـرف زده                   

در يک سخنـرانـي مـيـکـايـيـل           .   بوديم
اشميت سالمون فيلسـوف و مـنـتـقـد            
مذهب در سويـس ايـن ايـده مـجـددا              

آزاد " مــطــرح شــده بــود و ســازمــان              
سويس با مييکاييل حـرف    " انديشان  

زده و اعالم آمادگي کرده بودند که به     
 . ما کمک کنند

اشتفان مائور هوفر مسـئـول ايـن       
سازمان با من تماس گرفت و مـا بـا          
هم ، بهمراه عباداهللا مـهـدي نـژاد يـا            

. همان آرش اين کار را شـروع کـرديـم          
اشتفان بـه مـن گـفـت، حـزب دسـت                  
راستي اس فا پ، يک کمـپـيـن عـلـيـه            
ساختن منـاره و مسـجـد در ايـنـجـا                 
شـروع کـرده و ايــن کــمـپــيـن بـاعــث                 
شــکــاف در بســيــاري از احــزاب و                 
سازمانها شده، همه مجبورند موضع 
بگيرند و ما سازمان آزاد انديشان در     

راه .   اين مورد دچار شکـاف شـده ايـم        
حل مييکاييل اشميت سالمون به مـا      
اين بود که با اکس مسـلـم هـمـکـاري            
کنيد به ساختن مسجد و منبر و رشد 
سازمانهاي اسالمي اعتراض کنيد و    

. از ايــن مــخــمــصــه نــجــات يــابــيــد             
جـريـانـات راسـت از مـوضـعـي ضــد                
خارجي مخالف اسالميهـا هسـتـنـد،         
اما اکس مسلم از موضعي چپ و در    
عين حال اومانيستي ميتواند قـدرت      

 . زيادي به شما بدهد
خـبـر   .   تدارک اوليه کار را ديده ايم 

تشکيل اکس مسلم به رسانه هـا درز          
" کرده و روزنامه مجاني و پر خواننده 

با من تماس گرفته و به " بيست دقيقه
من ميگويد با ما مصاحبه کنـيـد و           

. يک نفر را در سويس معـرفـي کـنـيـد          
ما اين کار را ميکـنـيـم و يـک مـتـن                 
کوتاه در روزنامه چاپ مـيـشـود، بـا            
عکسي از آرش و صحبتـهـاي مـن و            

هميـن مـتـن بـاعـث شـد کـه                .     آرش  

 . . . يك هفته پر هيجان                         ٦از صفحه          

 ٨صفحه      
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. ديگر تلفن من از حرکت باز نايسـتـد    
از ما ميخواهند مصاحبه کنيم و ما    
همه را بـه کـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـي                   
خودمان براي اعالم موجوديت علني     

 مارس رجـوع  ۱۳اين سازمان در روز  
ميدهيم و از مصـاحـبـه کـردن خـود               

 . داري ميکنيم
يک خبرنگار به من ميگويد فقط 
يک جمله جديد بگوييد و مـن ديـگـر             
کاري ندارم و من ميپرسم چـه جـملـه             
اي؟ او ميگويد مثال چند نفـر عضـو        
داريد و اين باعث ميشود مطلـب پـر        
آب و تابي بنويسد و بـگـويـد مـيـنـا                 

گفته در اينـجـا ايـن تـعـداد            احدي  
 .عضو داريم

 مــارس   ۱۳قــرار اســت روز        
مييکاييل اشميت سالمون، آرش     
، اشـتـفـان و مـن در کـنـفـرانـس                  
مطبوعاتي باشيـم و قـبـل از آن             

هشت .  بايد سازمان تاسيس شود 
 بعد از ظـهـر،     ۴مارس از ساعت   

کسـانــيـکــه عضـو اکــس مســلــم           
هستند را دعـوت مـيـکـنـيـم کـه              
جمع شـونـد و بـعـد از تصـويـب                  
اساسنامه سازمان و توضيحاتـي     
در مـورد اهــداف سـازمـان، راي            
گــيــري مــيــکــنــيــم و عــمــال هــم           
اساسنامـه تصـويـب مـيـشـود و هـم                
اعضـا مـرکــزيـت ســازمـن انـتــخــاب             

آرش مسـول ايـن سـازمـان           .   ميشوند
چند نـفـر     .   است و سارا معاون اوست  

و يا منشي و مسـول      بازرس مالي  
تبليغات و غـيـره نـيـز انـتـخـاب                

از چند نفر حاضرين در   .   ميشوند
 ۱۳عکس ميگيريم و بايد براي جلسه 

 . مارس آماده شويم
ــمــان             ۹مــن روز        ــه آل ــارس ب  م

 ۱۲برميگردم و سه  روز بـعـد يـعـنـي               
 . مارس دوباره به زوريخ پرواز ميکنم

 مارس احمد مام محـمـدي بـه      ۱۲
همراه دو نفر ديگر در فرودگاه زوريخ بـه     

رضا شهيدي يکي از . استقبال مي آيند 
نجات يافتگان از کمپ تـيـپـف، هـمـراه          

ما قرار است امروز يـعـنـي    .   احمد است 
 ماه مارس ساعت دو بعد از ظـهـر     ۱۲

يک هيئت از مقامات دولت سويـس را       
مالقات کنيـم و در مـورد مـوقـعـيـت                
پناهندگان در سويس و بويژه پناهندگان 

ايـن  .   ايـرانـي بـا آنـهـا صـحـبـت کـنـيـم                   
سومين بـار اسـت کـه بـا ايـن هـيـئـت                     

سه سال متوالي اينجا . مالقات ميکنم
در شـهـر     .   آمده ام و اين افراد را ديده ام     

با برن مالقات انجام ميگيرد و ما بايد 
کمي زودتـر    . ماشين حرکت کنيم 

من شنيده ام که . به محل ميرسيم
امروز روزنـامـه سـويسـي از مـا              
مطلب زده و بـه چـنـد کـيـوسـک                 

روزنامه ها فروش رفته و . ميرويم
از مـا    :   من به شـوخـي مـيـگـويـم         

مطلب زده و روزنامه کمياب شده   
 .است

در آنجا مهشيد و خانواده اش 
را مي بينيم که منتظر ما هستند 

نـزديـک شـده و مـا           و وقت مالقات     
منتظر دو نفر ديگـر از اعضـا هـيـئـت               

آنها نميرسـنـد و مـا        .   خودمان هستيم   
سـه نـفـر از        .   داخل ساختمان ميـشـويـم     

مسـئــولــيـن اداره پــنـاهــنــدگـي مــا را               
مالقات ميکنند، يکي از اينها را سـه        
سال است که مالقات مـيـکـنـم و مـي             

آنها هيئت خودشان را معـرفـي   .   شناسم
ميکنند و مـنـهـم هـيـئـت فـدراسـيـون                  

. زبان جلسه آلماني اسـت .   پناهندگي را 
من در مورد مـوقـعـيـت پـنـاهـنـدگـان                 
ايراني حرف ميزنم و با حضور شهـيـدي         
در مورد کمپ تيپـف و افـراد آنـهـا در               
سويـس، در مـورد مـوقـعـيـت زنـان و                  
ضرورت پذيرش پناهندگي آنـهـا حـرف          
ميزنم و سـپـس احـمـد مـام مـحـمـدي                  
مفصل در مورد موقعيت پنـاهـنـدگـان       
صحبت ميکند و در جزييات انتقـادات     

در .   خودش از دولت را مطرح مـيـکـنـد      
وسط مذاکرات هسـتـيـم کـه مـهـدي و              
دوست ديگرمان مـيـرسـنـد و خـالـصـه              
بحثها داغ است و سپس افراد حاضـردر      

. هـيـئـت مـا تـک تـک حـرف مـيـزنـنــد                    
مهشيد ميگويد در ايران روانشـنـاسـي         

 سال است که اينجا است و   ۹خوانده  و   
حق کار ندارد و با دو بچـه  مشـکـالت           

 . زيادي دارد
اين نوع مالقاتها معموال منجر به 
اين ميشود که ما از طرف فـدراسـيـون            
ليستي ميدهيم و خواهان رسيدگـي بـه         

در پـايـان     .  پرونده هاي معيني ميشويم 
درخواست ميکنـنـد کـه بـعـدا لـيـسـت                
بدهيم و تجربه اثبات کرده کـه بـعـد از               
اين مالقاتها معمـوال تـعـدادي پـاسـخ            

 . مثبت ميگيرد و همين هم مهم است
بعد از مالقات بـه ديـدن دوسـتـان            
سويسي ميرويم و آنجـا قـرار اسـت کـه            

روزنـامـه   .   مييکاييل هم از آلمان برسـد    
تيتر بـزرگ زده کـه حـزب            .   را مي بينم  

اس فا پ بـا کـمـونسـيـتـهـا هـمـکـاري                   
نوشته که ميـنـا احـدي عضـو         .   ميکند

دفـتــر ســيـاســي حــزب اســت و ايـنــهــا               
کمونيستهايي هستند که در ايران فعال       

و " مارکس حق داشت "تيتر زده که . اند
اينرا به عنوان نقـل قـولـي از مـن درج              

از رهبران حزب  اس فـا پ        . کرده است 
که حزب در قدرت و دست راستي است، 
پرسيده نظرشان در مورد اکـس مسـلـم            
چيست و آنها گفته انـد از ايـن حـرکـت               
صد در صد دفاع ميکنند و خـبـرنـگـار         
گــفــتــه ولــي مــيــنــا احــدي و حــزبــش               

ميخواهند در ايـران انـقـالب کـنـنـد و                
حکومت سوسياليستي بـرپـا کـنـنـد و             

يک دولت اليسيـسـت   " جواب شنيده که  
و کـمـونـيـسـت در ايـران بـهـتـر از ايـن                      

بعـضـي   "!   حکومت اسالمي فعلي است 
از دوستان ميگويند بايد به ايـن حـزب           

من هم گفـتـم   .   دست راستي جواب بديم  
ما که ارتباطي با انهـا نـداريـم و جـلـو                 
حرف و نظـر ديـگـران را هـم نـمـيـشـود                  

ما بايد با سياستي راديـکـال و        .   گرفت
انساني مـيـدان انـتـقـاد بـراي چـپـهـا و                   
کمونيستهاي اين جامعه باز کنيم زيـرا       
آنها ميترسند به راسيستي بودن مـتـهـم     

ما اين ترس را نداريم زيرا کسـي  .   شوند
نميتواند ما را با حـزب دسـت راسـتـي              

سياست ما آنقـدر چـپ و       .  مقايسه کند 
راديکال هست کـه جـاي سـو اسـتـفـاده              

اگـر آنـهـا اعـالم         .   براي کسي نميگذارد  
کرده اند از کار ما دفاع مـيـکـنـنـد مـا          
جوابمـان ايـن اسـت شـمـا در دولـت و                   
قدرت هستيد، قـوانـيـن راسـيـسـتـي را              
ــراري از                    ــردم ف ــد و م ــگــذاري ــار ب کــن
کشورهـاي اسـالمـي را ايـنـجـا کـمـک                 

اين مـطـلـب در چـنـد روزنـامـه              .     کنيد
 . ديگر هم چاپ شد

و مـيـيـکـايـيـل         من و اشـتـفـان         
اشميت سالمون به خانـه اشـتـفـان          
مــيــرويــم و قــبــل از آن در يــک                

 ۱۳روز   .   رستوران شام ميخوريـم   
مارس بايد چـنـد سـنـد را آمـاده               

ــيـــم  ــنـ ــورد            . کـ ــنـــادي در مـ ا سـ
ممنوعيت حجاب، در مورد حـق       
حضور دختران در شنا و در مـورد     
شوراي حقوق بشر سازمان ملل و      
ــه فشــار                 ــهــاد ب ــن ن تــن دادن اي
دولتهاي اسالمي کـه انـتـقـاد بـه             
مذهب اسـالم را مـمـنـوع اعـالم             
ميکند و در مورد کمپيـن عـلـيـه          
مــنــاره ســاخــتــن در ســويــس و             
محکوميت سـيـاسـتـهـاي دسـت           
راستي و ضد خارجي در سويس و  
در مورد حـق پـنـاهـنـدگـي هـمـه                
کسانيکه از اسالم دسـت کشـيـده         

 .اند
با مـاشـيـن راهـي هـتـل بـرن               
ــس                ــران ــف ــن ــا در ک ــم ت ــشــوي مــي

در يـک    .   مطبوعاتي حاضر شويم  
هتل زيبا در مـرکـز شـهـر نـهـار                 

. ميخوريم و منتظر بقيه ميشويـم  
ــک عضــو                    ــرام و ي آرش و شــه
سـوسـيـالـيـسـت اکـس مسـلـم از                

سارا . کشور ترکيه و بقيه ميرسند
معاون آرش يک دختر زيبا و جوان 
است که قبل از جلسه ميـخـواهـد        

آرش بـا لـبـاس      .   با من حرف بزند 
شيک و کراواتي کـه تـازه خـريـده             

بـهــم  .   کـامـال عـوض شــده اســت         
لبخند مـيـزنـيـم و راهـي مـحـل                

خبرنگاران از راه    .   جلسه ميشويم 

در کــنـفــرانـس ابـتــدا        .   مـيـرســنـد   
ميکائيل حرف ميزند و سپس از      
من ميـپـرسـد چـرا ايـنـجـا اکـس                
مسلـم ايـجـاد مـيـکـنـيـد و مـن                  
مفصل جوانب موضوع را توضيح 
ميدهم و اينکه ما يک جـبـهـه در          
مقابل اسالم سياسي، در مـقـابـل        
عقب ماندگي و قوانين و سنتهاي 
ــجــاد                ضــد زن و ضــد انســان اي
مـيــکـنــيــم و ايـنــکــه از فـتــوا و                
تهديدات اينها نـبـايـد تـرسـيـد و             
رهبران اين جـنـبـش اسـالمـي در            

... ايران ريش و پشم اشان ريخته و
سپس آرش و سارا حرف ميزنند و 
اشتفان از سازمان آزاد انديشان و    
سواالت خـبـرنـگـاران حـاضـر در            
کـنـفــرانـس مــطـبـوعــاتـي شــروع           

 . ميشود
دو بخش جوابها برايم جـالـب        

يـکـي وقـتـي مـيـيـکـائـيــل              .   بـود 
اشميت سالمون در مقـابـل سـوال          
يک خبرنگار که از من پرسيد آيـا      
ــزب               ــاســي ح ــر ســي ــت عضــو دف
کمونيست کارگري ايران هستيد و 
من گفتم بله و او سـوال کـرد ايـن            
چه حزبي است؟ مييکاييل گـفـت        

او گفت مـا  .   بذار من جواب بدهم   
سازمان جردانو برونو يـک بـنـيـاد          

مــا .   مــهــم در آلــمــان هســتــيــم           
کمونيست نيستيم ولي بـا مـيـنـا          
احدي و ايـن جـنـبـش هـمـکـاري                

مــن ايــن حــزب را مــي          .   مــيــکــنــيــم 
شناسم، اگـر شـمـا هـم مـيـخـواهـيـد                  
بشناسيد به سايتهاي اينهـا مـراجـعـه         

ايـنـهـا عـلـيـه اسـتـالـيـنـيـزم                 .   کنـيـد     
هستند، اينها به کمونيزم خـاکسـتـري       
ربطي ندارند ايـن حـزب از انسـانـيـت              

ما با اينـهـا هـمـکـاري        .  دفاع ميکند 
ميـيـکـائـيـل در سـويـس            . ..   ميکنيم

بسيار معـروف و مـحـبـوب اسـت و               
بـراي دو ســخــنـرانــي و يــک بـرنــامــه               

 . تلويزيوني به سويس آمده است
بخش جالب  ديگر حرفهاي سـارا        

در ابــتــداي کــنــفــرانــس ســارا          .   اســت
مـيـگـويـد مــن چـه بـگــويـم ، کـمــي                   
اضطراب دارم و اولين بار است که در       

سخنراني يک جلسه علني ميخواهم    
من به او ميگويم حـرفـهـاي      .   کنم

دلت را بزن، بعنوان يک زن کـه در         
ايران هيچ حقوقي نـداشـتـي، درد         

 .دلت را بگو
سارا که در پانل نشـسـتـه در            
بخشي از کنفرانس خودش دستش 

من : را بلند ميکند و حرف ميزند
يک زنم، زني از ايران، زني کـه از          
آغاز به او گفته اند حق نداري، تو        

مـن ايـن     !   نميداني و تو نميتواني   
مـيـنـا    .   جريان را تازه شناخـتـه ام       

احدي را چند روز قبل اولـيـن بـار            

هشت مارس در زوريخ از نـزديـک         
سخنراني مينا در آنجـا بـه       .   ديدم

من قوت قلب داد، ديدم کـه مـن           
تنها نيستم، من اين انتـقـادات و         
اعتراضات را هميشه داشتم ولـي      

مـن  .   جرات نميکردم مطرح کـنـم     
در اينجا اعالم ميکنم که بايد از       

در طـول    .   مذهب رويـگـردان شـد       
کنفرانس مطبوعاتي رشد اين زن      
جوان و شيک پوش را مي بيـنـم و        

کنفرانس .   برايم خيلي جالب است 
دهـهـا   .   با موفقيت تمام مـيـشـود     

رسانه در مورد ما نوشتـه انـد بـه         
ــرانســوي و                  ــي و ف ــان ــم ــان آل زب

بحثها در سويس شروع . ايتاليايي
شده و بقول آرش کار ما در آنـجـا            
شروع شده و اين بار مباحثات در      
مـورد قـتــل نــامـوســي و ازدواج            
اجباري و مسـجـد و مـنـبـر نـوع               

ما اينـرا  .   رفتديگري پيش خواهد  
تضمين ميکنيم که ديگـر حـجـاب و         
مسجد و انتقاد به آن، بـه نـفـع دسـت             

تا کنـون کـه     .  راستي ها تمام نميشود 
ما حضور فعال نـداشـتـيـم اجـتـمـاعـأ              
ــي را                  ــرچــم چــپ و ســکــوالريســت پ

 . متاسفانه کسي بلند نکرده است
مردم سويس به هيجان آمده و در   

. روزنامه ها بحثها باال گـرفـتـه اسـت         
يک مورد از اينرا ميگويـم و گـزارش          

از رهبر اسالميها در   . را تمام ميکنم 
آنجا که  يک ايراني بـه اسـم افشـار و                 
يک فلسطيني به اسم مازيار هسـتـنـد       
مـي پــرسـنــد نـظــرتـان راجـع بــه ايــن                 
سازمان اکس مسلم چيسـت؟ ايـرانـي        
مرحمت فرموده و ميگويـد از آزادي        

مذهب استفاده کرده اند و مـهـم        منفي  
نيستند و مازير در پاسخ به ايـن سـوال           
آيا اکس مسلم هـا را خـطـري تـهـديـد                  

تا زمانـي کـه افـکـار         " ميکند ميگويد   
عمومي را تـحـريـک نـکـنـنـد، خـطـري                  

و همين يک جـملـه   "   متوجه اينها نيست  
باعث شده دههـا نـفـر نـامـه نـوشـتـه و                   
اعـتــراض کـنــنــد کــه تـحــريــک افــکــار              
عمومـي يـعـنـي چـه؟ ايـنـجـا ايـران و                    
عربستان نيست که به هر بهانه اي حکم       
اعدام بـدهـيـد، ايـن يـک تـهـديـد غـيـر                     

 .... مستقيم است و 
 

حال اسالميها به مخمصه    بهر  
 .افتاده اند و همين هم خوب است

 مـارس مـهـمـان       ۱۳من شب  
يک خانواده مهربان ايراني هسـتـم     
و با غـذاهـاي خـوشـمـزه ايـرانـي،              
کمي خستگي سفر از تنم ميرود و 

 مارس راهـي کـلـن      ۱۴صبح زود  
ميشوم تا برنامه هاي ديگـري از         

. راه برسد و روزهاي مهم ديـگـري       
 .*شاد و پيروز باشيد

 . . . يك هفته پر هيجان                              ٧از صفحه          
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خوشحالم که اينجا هستم، خوشحالـم     
که شما دوستـان گـرامـي کـه ايـنـجـا                 
تشريف داريد و وقتتان را دراخـتـيـار           

امروز قبل از هـرچـيـز      .   ما ميگذاريد 
ميخواهم روز جهاني زن را بـه هـمـه               
زنان و مردان آزاده در ايـران و جـهـان             

در عـيـن حـال اگــر          .   تـبـريـک بـگـويـم        
فرصت باشد و حوصله داشته بـاشـيـد        
ميخـواهـم يـکـمـقـدار در مـورد روز                
جهـانـي زن صـحـبـت کـنـم و از ايـن                     
فرصت استفاده کنم و ادعانامه خودم  
را عليه اين دنيا و عليه نظام سرمايـه      
داري، عليه متفکرين و روشـنـفـکـران       
به اصطالح مدافع حقوق زن و حـتـي           
بعضا عليه سازمانهاي فـمـنـيـسـت و         
سازمانهاي مدافـع حـقـوق زن اعـالم            

 . کنم
 مـارس روزي      ٨وز جهاني زن يا      

هسـت کــه هــمــگــان فــرصــتــي پــيــدا            
ميکنند تا به مـوقـعـيـت زنـان نـگـاه               
کنند و منهم با خودم فکر ميکنم که   
از چه کسي حرف بزنم و به چـي فـکـر         
کنم؟ آيا از فاطمه حقيقت پژوه حـرف          
بزنم که آخرين لحظات زندگيش را بـا        
او سهيم و شريک بودم؟ آيا براي شـمـا       
از شهال جاهد حرف بزنـم کـه پـريـروز             

مينا ممکـن اسـت     :   " زنگ زد و گفت 
که يک هفته ديگر در مورد وضعـيـت       
من تصميم بگيرند و روز بـعـدش هـم         

وقتي ميروي به پارلـمـان،   ! اعدام شوم 
آيـا  ! "   اين خبر را به اتحاديه اروپا بگو      

از زناني حرف بزنم که زنده زنـده آتـش      
زده ميشوند؟  آيا از زناني حرف بـزنـم     
که بخاطر رابطه جنسي خصوصيشان   
سنگسار ميشـونـد؟ از زنـانـي حـرف             
بزنم که دچار قتل ناموسي ميشونـد؟    
آيا از زناني حرف بزنم که بـخـاطـر زن          
بودنشان اجازه ندارند که بروند بـيـرون         
از خانه کار بکنـنـد؟ آيـا از زنـان تـن                 
فروش حرف بـزنـم؟ از زنـانـي کـه در                 

سلولهاي مرگ حکومتهاي ارتجاعي  
نشسته اند حرف بزنم؟  هان؟ از کـدام        
زنان حرف بـزنـم و در مـحـضـر کـدام                 
دادگاه حرف بزنم؟ و در مـقـابـل کـدام        
دولـتــهــا و در مــقـابــل کـدام افــکــار                

 ٨عمومي و از چه کساني  بمناسبت       
مارس روز جهاني زن صحبت بکنـم؟        
من يک فعال حـقـوق زن هسـتـم ولـي                

آيا .   قبل از اين خود من يک زن هستم   
از خودم حرف بزنم و آيا از شمـاهـايـي          
که در اين سالن نشسته ايـد صـحـبـت        

 کنم؟ 
وقتي توي هواپيما ميامدم اينجا 
از خودم پـرسـيـدم کـه سـخـنـرانـيـم را                  
چـطـور شـروع کـنــم؟ بـطـور اتـفـاقــي                 
روزنامه اي آلـمـانـي را گـرفـتـه بـودم                 
بخاطر اينکه روي جلدش دوست مـن     
گونتر والراف نويسنده معروف آلماني 
گزارشي  نوشـتـه بـود از زنـدگـي بـي                 

در ايـن روزنـامـه        .   خانمانها در آلمـان   
گزارشي را از زن مسلماني خواندم که       

. در دانشگاه االزهر تدريس مـيـکـنـد       
: خبرنگار آلماني از او سوال مـيـکـنـد          

آيا اسالم با حـقـوق زنـان مـنـافـاتـي                " 
و ايشان شـبـيـه    !"   نه: "ميگويد"  دارد؟

شيريـن عـبـادي جـواب مـيـدهـد کـه                 
اسالم هيچ منافاتـي بـا حـقـوق زنـان              

ولـي  «:   و خبرنگـار مـيـپـرسـد       !   ندارد
توي قران گفته که اگر زن شما تمکين     

آيا ! نکرد به رختخوابش نزديک نشويد
» ! اين حـرف را قـران گـفـتـه يـا نـه؟                   

بـعـد   .   »بلـه گـفـتـه      «: ايشان ميگويد 
ولـي در ادامـه       «:   خبرنگار ميگويـد  

ميگويد که اگر تمکين نکرد کتکـش   
: و ايشان در جواب ميگويد» !بزنيد؟

پيـغـمـبـر بـا زنـانـش خـوب رفـتـار                   «
ميکرد و منظورش از کـتـک زدن زن          
اينست که دست زن را با چيزي شبـيـه      

، و خبـرنـگـار    »!مسواک بايد کتک زد 
فـمـنـيـسـت      «آلماني تيتر ميزنـد کـه         

اســـالمـــي از حـــقـــوق زنـــان دفـــاع               
مــن از هــمـه زنــان، از           .   »! مـيــکــنـد  

ميليونها زن در ايران و در خاورميانـه   
سوال ميکنم که آيا شما را با مسواک     

چرا اين دنيا ميتـوانـد   !   کتک ميزنند؟ 
هضم کند و قورت بدهد دولتهايي را، 
احزابي را، جرياناتي را، تروريستهايي 
را کـه زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا زن را بـه                      

مـن  !   بدبختي و فالکت کشـانـده انـد؟       
بخودم حق ميدهم از طرف شما زناني 
که در اين سـالـن حضـور داريـد و از                 
طرف زناني کـه مـمـکـن هسـت ايـن                
برنامه را نگاه کنـنـد، از طـرف زنـان              
عراق، افغانستان، پاکستان، سودان و    
عربستان و غيره کيفرخـواسـت خـودم        
را عليه نظـام سـرمـايـه داري، عـلـيـه                
دولتهاي غربي، عليـه حـکـومـتـهـاي           
اسالمي و عليه اين بي تفاوتي که در     
مقابل تبعيض جنسي وحشتناکي که  
در کشـورهـاي اسـالمـي عـلـيـه زنـان                

مــن !   اعــمــال مــيــشــود اعــالم کــنــم          
مدعيم، من مدعي هسـتـم نـه فـقـط            
بخاطر فاطمه حقيقت پژوه، نـه فـقـط           
! بخاطر مريم ايوبي که سنگسـار شـد       

مدعيم بخاطر زناني کـه از کـودکـي            
بخاطر نفوذ مذهب اسالم به آنها يـاد       

. »! بدنت کثيـف اسـت    «ميدهند که   
من مدعي هستم بخاطر بـچـه هـايـي        
که از آنها اين حق را مـيـگـيـرنـد کـه                  
تغيييرات در بدنشان و تغيير در جسم 
! خودشان را  راحت بتوانند بـفـهـمـنـد           

من مدعي هسـتـم بـراي دخـتـرهـا و                
زناني که حق رابطه جـنـسـي نـدارنـد؛              
براي کساني کـه از بـچـگـي بـه آنـهـا                   
تجاوز جنسي و تجاوز فکري ميشود     
بخاطر اينکه جسم خودش را کـثـيـف       
ميداند؛ بخاطر اينکه فکر ميکند که  
اگر رابطه جنسي داشته باشد کار بدي 
ميکند؛ بخاطر اين احساس گنـاه کـه       
روي مغز و روان ميليونها دختر و زن     

 !حاکميت ميکند
 ٨، روز جهاني زن ٢١ ما در قرن 

مارس  را گـرامـي مـيـداريـم و ابـدا                   
دوست ندارم که با بي تفاوتـي کـامـل         
فقط حرف بزنيم و با اين سيستم و بـا       
مذهب و با همه اين کثافاتي کـه االن      
وجود دارند فـقـط سـطـحـي بـرخـورد               

بنظر . بنظر ديگر من کافيست.  کنيم
مـن ســي ســال حــکــومــت اســالمــي            

سـي سـال سـنـگـسـار در             .   کافـيـسـت   
سـي  .   کشورهاي اسالم زده کافـيـسـت      

سـال تـروريســم اسـالمــي، سـي ســال              
تعرض به حقوق زن و بـه حـرمـت زن               

ــســت    ــي ســي ســال حــجــاب و            .   کــاف
سـي سـال بـي        .   سنگـسـار کـافـيـسـت        

 مارس ٨من . حرمتي به زن کافيست
را فرصتي ميدانم که يکبار ديگـر در     
مورد اين پديده و اين معـضـل و ايـن          
درد و اين غم و ناراحتي در قلبهايمان 

.  ما نبايد ساکت باشيم. صحبت کنيم
نبايد امتـيـاز   .   ما نبايد سکوت کنيم   

نه به دولتهاي اسالمي نـه بـه        .   بدهيم
سيستم سرمايه داري و نه به اتحـاديـه     
اروپا که ميتواند پشتش را بـرگـردانـد     
به سنگسارها و به اينهمه جنـايـت، و        
کراوات بزنند و با خامنه اي و احمدي 

ــد              ــن ــده ــي ب ــژاد دســت دوســت ــه .   ن ب
. هيچکدام اينها نبايد امتياز بـدهـيـم       

 ٢١بنظر من در قرن .   کافيست ديگر 
يکبار ديگر بايد بـه مـوقـعـيـت زنـان              
بــويــژه تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري          
ــن                   ــم و آخــري ــنــي ــگــاه ک اســالمــي ن

اين حرف مـن نـه     . حرفهايمان را بزنيم 
فقط در رابطه با اتحاديه اروپا و آقاي       
سوالنا، نه فقط در مقـابـل دولـتـهـاي         
اروپـايـي بـلـکــه در مــقـابـل شـيـريــن                  
عبادي و تمام کساني که کماکان فکر 
ميکنند که زن ميتواند تحت قوانيـن     
اسـالمـي راحـت زنــدگـي کـنـد، نـيــز                 

من فکر . من اينرا قبول ندارم.  هست
ميکنم که شما ميتوانيد مسلمان يـا      
غير مسلمان باشـيـد ولـي مـادام کـه              
حقوقتان، تربيت تان، نحوه برخورد به   
شما منبعث از کتاب قـران اسـت کـه           

زن هيچ چيز نيست، زن ناموس :  گفته
ــزن؛ زن                    مــرد اســت، زن را کــتــک ب
نميتواند آزاد و راحت باشد حتـي اگـر      

مـن ايـن     .   با مسواک کتـکـش بـزنـنـد         
مسواک را ميگيرم و ميدهم به زنها و 
ميگويم اين صحنه را عوض کنيد تا    

تـا  .   ببينند آيا ايـن تـحـقـيـر نـيـسـت؟             
ببيـنـنـد آيـا ايـن تـوهـيـن بـه مـردان                      
نيست؟ اساسـا چـرا بـايـد ايـن بـحـث                 

مرد ميتواند : مطرح باشد که بگويند
چـرا؟ مـگـر      .   مرا بزند منتها با پر قو 

ما انسان نيسـتـيـم؟ و مـگـر يـکـبـار                
بدنيا نمياييم؟ مگر ما حق نداريـم از       

زندگيمان لذت ببريم؟ مگر سکـس و        
رابطه جنسي بـخـشـي از زنـدگـي مـا              
نيست؟ چرا بايد زنها اينهمه مصيبت 
و اينهمه بدبختي و اينهمه محروميت 
و اينهمه فشار را بخـاطـر ايـن ديـن و            
اين مذهب تحمل کننـد؟ مـن کـيـفـر             
خواست خودم را عليه اسـالم، عـلـيـه            
همه مذاهب، عليه مذاهبي که زن را         

 . انسان حساب نميکنند اعالم ميکنم
مشکل ما از سي سـال قـبـل در             
مورد اسالم صـرفـا بـعـنـوان مـذهـب               

از وقتي که در ايران انـقـالبـي       .   نيست
ــخــاطــر                شــد و جــنــبــش اســالمــي ب
ـــ کـه مـن االن وارد                   موقعيت دنـيـا ـ
ــ بـخـاطـر ايـنـکـه در                بحثش نميشوم 
مقابل چپ بخواهند فضـايـي ايـجـاد           
کنند و سد و مانع ايجاد کنند بقدرت 
رسيد، ديگر مشکل من و شما فـقـط     
ــعــنــوان               مــذهــب بــعــنــوان ســنــت، ب

. اخالقيات و بعنوان فرهنگ نـيـسـت       
بلکه سي سال است که اين مذهب در     
قدرت است، سـي سـال اسـت کـه در                
ــوي                    ــدار تـ ــاسـ ــق پـ ــريـ ــران از طـ ايـ

. رختخوابهاي شما دخـالـت مـيـکـنـد          
ســي ســال اســت کــه در ايــران تــمــام               
قــوانــيــن ارتــجــاعــي شــده قــانــون آن            

سي سال است کـه جـنـبـش          .   مملکت
اسالمي و اسـالم سـيـاسـي در ايـران                

اين جـنـبـش نـه         .  دارد تعرض ميکند 
فــقــط در ايــران بــلــکــه در مــنــطــقــه               
خاورميانه از نظر من دو تا کـاراکـتـر       

 . دارد
اســت کــه بــا     » حـجــاب «يـکـي     

يـا روسـري     «فرمان خميني مبني بر    
بنظر من  اين . حاکم شد» يا تو سري

فرمان مانيفـسـت جـنـبـش اسـالمـي             
 مـارس سـي سـال          ٨.   عليه زنان بـود    

قبل نسل مـن آمـد تـوي خـيـابـان و                   
» نه روسري نه تو سـري   «:  اعالم کرد 

که فيلمش هم هسـت و خـودش يـک               
روسري «: خيلي ها گفتند. سند است

، خيلي ها گـفـتـنـد     »زياد مهم نيست  
که اتفاقا روسري باعث مـيـشـود کـه            
زنان خانواده هـاي مـتـديـن بـتـوانـنـد                

. بيايند توي خيابان و فعاليـت کـنـنـد       
خيلي هـا در مـقـابـل حـجـاب حـرف                 

يکي از مهمترين اتفـاقـات در     .   نزدند
تاريخ زنان زمانـي افـتـاد کـه فـرمـان               
خميني عليه زنان صادر شد آنـهـم نـه         
فــقــط در ايــران بــلــکــه در مــنــطــقــه               

از نظر من حجاب االن بـا  .  خاورميانه
حجاب سنتي دويسـت سـيـصـد سـال            

االن در قـرن      .   قبل تفاوت زيادي دارد 
 حجاب پـرچـم و نشـانـه جـنـبـش               ٢١

کسـي  .  اسالمي و اسالم سياسي است 
که راجع به حجاب سکوت مـيـکـنـد،        

 ما ميخواهيم يک زندگي انساني داشته باشيم
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کسي که راجع به حجاب حرف نميزند   
و کسي که ميگويد حجاب زياد مهم     

. نيست به آنطـرف صـف تـعـلـق دارد             
همين امـروز کـه مـا در کشـورهـاي                
اروپايي زندگي ميکنيم اگـر جـنـبـش         
اسالمي بخواهـد وارد شـهـر شـمـا و               
هرجاي اروپا شود اول با حجاب جـلـو      

اول سعي ميکنند که سر زنان .   ميايد
اول مبارزه ميکنند که .   حجاب کنند 

. در مدارس حجاب سر کودکان کننـد  
يـکـي از کـاراکـتـرهـاي ايـن جـنـبـش                   

وقتي سي سال قبل . است» حجاب«
زنها عيله فرمان خمـيـنـي آمـدنـد بـه              
خيابان خيلي هـا ايـن زنـان را تـنـهـا                  

خيلي ها بنفع حجاب حرف . گذاشتند
و مـن از جـنـبـشـي طـرفـداري                .   زدند

ميکنم که آنطرف صف ايسـتـاد و از           
زنها دفاع کرد و از نظر تـئـوريـک هـم           
جواب داد که اين چه حکومتي اسـت      
که سر کار آمد؟ اينـهـا کـي را دارنـد              
ــران             نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــنــد؟ در اي
حکومت اسالمي چرا؟ دو صـف، دو       
جواب، دو پاسخ بود  که در ايـران بـه          

يکعده گـفـتـنـد     .   مسائل زنان داده شد 
که حکومـت مسـتـقـل اسـت و ضـد                

عليه آمريکـاسـت   .  امپرياليست است 
و ميشود از آن دفاع کردند و سکـوت    

يکعده هم گفتند که حکومت  .   کردند
ضد انساني و ضد زن هست، منـتـهـا        
آنهايي که گفتند ضـد زن هسـت کـم              

. ولي من به آن صف تعلق دارم. بودند
ما گفتيم که بايد رفت تـوي خـيـايـان           
اعتراض کرد چـونـکـه حـجـاب مـهـم              

 . است
ــگــر از                     ــنــظــر مــن يــکــي دي ب
کاراکترهاي جنبش اسالمي و اسـالم       

که خيلـي هـا     . سياسي سنگسار است 
راجع به آن حرف نزده اند و هـنـوز هـم         

خيلي ها فکر ميکنند . حرف نميزنند
و ميگويند که تعداد کمي سنـگـسـار      
ميشوند حاال چه اهـمـيـتـي دارد کـه              

خـيـلـي هـا       .     راجع به آن حرف بـزنـيـم        
ميگويند که مشکالت زنان در ايـران      
متعدد هست، حـق طـالق نـدارنـد و              
همه حقوق زنها از انها گرفتـه شـده و             
ــعــداد مــحــدودي هــم ســنــگــســار               ت

از نظر من وقتي در جـلـوي     .   ميشوند
چشم يک جامعه يک زن را بنابه اتـهـام     
رابطه جنسي خارج از ازدواج بـا بـي             
حرمتي تمام بياورند جلوي چشم همه       
و زنده زنده توي گور فرو کـنـنـد و بـا             
پرتاب سـنـگ ايـن زن را زجـر کـش                   

از نـظـر     .   کنند اين جامعه بيمار است    
من اولين زن که در ايـران سـنـگـسـار             
شد يک زخم عميق بر پـيـکـر جـامـعـه          

يک زخم عميق بـر قـلـب        . بشري افتاد 
و اين زخـم و ايـن         .  همه انسانها افتاد 

درد التيام پيـدا نـکـرده بـراي ايـنـکـه                
سنگسار هـمـواره ادامـه پـيـدا کـرده                

از نظر مـن سـنـگـسـار يـعـنـي               .   است
اينکه تو بعنـوان يـک زن اگـر جـرئـت               
کني عليه اين قوانين و اين سنتها، و     
عليه اين مقررات و نامـوس پـرسـتـي        
ها کاري کني ما ايـن بـال را سـر تـو                  

اعالم جـنـگ عـلـيـه زنـان،             .   مياوريم
عليه حرمت و روابـط انسـانـي آنـهـا               
سنگسار بود و خيلي ها در مقابـلـش      

من شخصا مفـتـخـرم    .   سکوت کردند 
به اينکه ما جزو جرياناتي بـوديـم کـه         
گفتيم سنگسـار مـهـم اسـت و بـايـد                 
عليه اش مبارزه کرد و پرچم مـبـارزه         
عليه سنگسار را بايد بلند کـرد بـراي         
اينکه حجاب و سنگسار از نظـر مـن           

اول .   علم و پرچم اسالم سياسـي اسـت      
با حجاب شروع ميشود و با سنگسار 
ميترسانند و بعد حق طالق را از شما    

و بعد ميـگـويـنـد کـه اگـر           .   ميگيرند
خواستي سفر بروي بـايـد از شـوهـرت          

و بعـد بشـمـا حـق کـار            . اجازه بگيري 
نميدهند و بعـد شـمـا را تـوي قـفـس                 

حجاب سلول انفـرادي زنـان     .   ميکنند
است و سنگسار هم مـجـازاتـي اسـت          
که اگر تحمل نکنيد به اين بال  دچـار       

جنبشي که من از آن حرف .     ميشويد
 . ميزنم در ايران در مقابل اين ايستاد

از نظر مـن در تـاريـخ صـد سـال                
ــبـــش                       ــنـ ــران  جـ ــه در ايـ ــتـ ــذشـ گـ
ناسيونـالـيـسـتـي، يـا جـنـبـش مـلـي                   
اسالمي پاسخ مسـئلـه زن را بـنـحـو               
ديگـري داده انـد و مـنـهـم از طـرف                   
جنبشي حرف ميزنم که پاسـخ زن در         
ايــران تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري           

نـه بـه     «:  اسالمي را اينطوري ميدهد 
، »نه به آپارتايـد جـنـسـي      «، " حجاب

نـه بـه اسـالم        «،   »نه به سـنـگـسـار    «
سياسي و نه بـه دخـالـت مـذهـب در                 

ما هم اسالم سـيـاسـي      . »زندگي زنان 
. را و هم همه مذاهب را نقد ميکنـيـم    

بنظر من در ايران اتفـاق فـوق الـعـاده             
از يکطـرف حـکـومـت       .   جالبي افتاده 

اسالمي با ارتجاع کـامـل مـيـزنـد و              
مـرعـوب مــيـکـنــد و جـنــبـش هــاي               
مختلف هـم پـاسـخـهـاي مـخـتـلـفـي                 

جنبش ملي اسالمي هـمـان   .  ميدهند
جنبشي که شيرين عبادي و يا کمپين 
يک ميليون امضا بـه آن تـعـلـق دارد               

بـحـث   «خيلي وقتها ميگويد که اين    
درحـالـي کـه       .   سيـاسـي نـيـسـت       » ها

داريم راجع به سياسي ترين بحث دنيا       
در بـيـانـيـه شـان هـم             .   حرف ميـزنـيـم    

اسالم منافاتي با حقـوق  «: نوشته اند 
و کســانــي کــه پســر         » . زنــان نــدارد   

عموهايشان در قدرت هستند همواره      
ميخواهند اين حکومت را نگه دارند    

هـمـواره فـکـر       .   و رفرم ايـجـاد کـنـنـد          
ميکنند که اين حـکـومـت اسـالمـي            
ميتواند باشد و ميشود تغييراتي در      

و هـيـچ آنـتـي پـاتـي و             . آن ايجاد کرد 
هيچ آلرژي نسبت به دخالـت مـذهـب          
در زنــدگــي زنــان از خــودشــان نشــان            

جنبش ناسيوناليسـتـي هـم      .  نميدهند
اظهرمن الشمس است که نه در مورد   
مسئله زنان حرف ميـزنـد و نـه آن را               

 . جدي ميگيرد
من ميخواهم بگويم که در ايـران       
تحت حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي،           
ارتجاع، سياهي و عقب ماندگي، يک  
جنبش اعتراضي انسان دوستانه، يک      
جنبش اعتراضي سـوسـيـالـيـسـتـي و            
چپ را شاهد هستيم واين نقطه امـيـد      

خيلي جاهايـي کـه مـن        .   بزرگي است 
براي سخنراني ميروم، خيلي جاهايـي    
که با نهادهاي بيـن الـمـلـلـي نشـسـت             
داريم ميگويند کـه ايـران يـک نـقـطـه                

بـنـظـر    .   اميدي هست در خـاورمـيـانـه     
من در ايـران دارد يـک اتـفـاق بـزرگ                 

خطاب من به جـوانـانـي کـه         .   ميافتد
اين برنامه را نگاه ميکنـنـد و يـا در              
اين سالن نشسته اند اينست که بنـظـر     
من نسل جوان دختر و پسر در ايـران،        

و اين . زير تمامي اين مقررات زده اند
بزرگترين اتفاقي است کـه در تـاريـخ            

نسـل جـوانـي کـه         .   ايران دارد ميافتد  
رابطه جنسي باهم دارنـد و مـقـررات            

نسل جـوانـي   .   اسالمي را قبول ندارند   
و با » با مسواک کتک زدن«که همان 

را هم قبول ندارند  » پر قو کتک زدن«
مـن  .     و زير همه اين مقررات زده انـد      

فکر ميکنم که اين بزرگترين اتـفـاقـي     
است که در ايران افتاده، و فراخوانم به   
هــمــگــان ايــنــســت کــه ايــن نســل را              
دريابيد که دارد زير قوانين اسالمي و 
زير سنتهاي اسالمي و زير حکـومـت         

ولـي در عـيـن حـال           .   اسالمي ميزنـد  
ميخواهم بگويم که در ايران در سطـح   
تئوريک و نظري هم مباحثات زيـادي       

آن مـوقـعـي کـه مسـئلـه           .  اتفاق افتاد 
حجاب را مطرح کردند مـيـبـايسـتـي           
گفت که جايگاه حجاب چيست و من     

. به جنبشي تعلق دارم که اينـرا گـفـت      
حجاب پرچم اسالم سـيـاسـي اسـت و             
مــهــم اســت کــه حــجــاب ســوزان راه             

اگر سنگسار کردند گفتـيـم   .   بياندازيم
اگـر حـکـومـت       .   که اينهم مهـم اسـت      

اسالمي سر کار آمد ما گفتيم که اين  
و اگر در غرب و   .  اسالم سياسي است 

اروپا دست و پايشان را باز کردند کـه        

قوانين شـريـعـه را پـيـاده کـنـنـد، در                   
مقابـلـشـان يـک سـد و مـانـع ايـجـاد                    

ايــران االن مــرکــز تــحــوالت        .   کـرديــم 
بزرگي است و ما داريم از ايران تـحـت     
حاکميت جمهوري اسالمـي کـه دارد         
در منطـقـه خـاورمـيـانـه نـقـش بـازي                 
ميکند پرچم انسانيت و پرچـم عـلـيـه          
جمهوري اسالمي، پرچم عليه دخالت    
در زنــدگــي خــودمــان، پــرچــم عــلــيــه          
سنگسار، پرچم عليه اعـدام و پـرچـم            

 . عليه بي حقوقي زن را بلند ميکنيم
فراخوان من به همه جوانـانـي کـه         
دارند به اين برنامـه نـگـاه مـيـکـنـنـد              
اينست که ما با شما هستيم و مـا از          
شما دفاع ميکنيم، و بويـژه فـراخـوان         
من به همه زنان ايران اينست کـه اگـر          
ميخواهيد آزاد زنـدگـي کـنـيـد، اگـر              
بـخـودتــان احـتــرام مــيـگـذاريــد، اگــر             
قوانين اسالمي را قبول نـداريـد، اگـر         
جمهوري اسالمي را قبول نداريد، اگر    
سنتهاي اسالمي را قبول نداريـد حـق        

 مارس امسال ٨در آلمان . با شماست 
پالکاردي پخش شـده کـه بـنـظـر مـن              

يـک زن را نشـان         .   خيلي جالـب اسـت     
مـيـدهـد کـه دارد بـه بـچـه اش غـذا                     
ميدهد و پشتش هم يک مرد تصـويـر         
شــده اســت، و ايــن زن در ذهــن بــه                   

او راســت   « خـودش مـيــگــويـد کـه            
، بـعـد هـم      ».ميگويد من يک کثافتم 

: در باالي پـالکـارد نـوشـتـه شـده کـه                
وقتي به اينجا رسيديد بما مراجعـه     «

يعني وقتي به اينجا رسيدي » . کنيد
 . آنوقت به مراکز مشاوره مراجعه کن

من ميخواهم بگويم که اگر سعي 
ميکنند بما بگويند که حجـابـتـان را           

اگـر بـه مـغــز هـا و             .   رعـايـت کــنـيـد      
عواطفمان حجاب ميکشند، اگر بمـا       
آزادي نميدهند که در اين دنيا زندگي       
کنيم و لذت ببـريـم، اگـر بـخـاطـر زن                 
بـودنــمــان ذره ذره مـثــل خـوره تــوي               
زندگي و در روابط خانوادگي روحمان    
خورده ميشود آنوقـت اگـر اعـتـراض           

و من ميـخـواهـم    . کنيم حق با ماست 
بگويم که در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت               
جــمــهــوري اســالمــي مــردان زيــادي           
هستند که معترضند، مـردان زيـادي        
هستند که آزاديخواهند، ولي در ايـن       
جوامع  مردساالري هم يک حقيـقـتـي        
هست و بخصوص اگر خود حکومـت    

بـه ايــن    .   از مــردسـاالري دفــاع کــنـد        
معني ميخواهم بـگـويـم کـه اگـر در               
ايران ايـن مـبـارزه هسـت و اگـر ايـن                   
مسائل از نظر فکري پاسخ گرفته انـد      
بـنــابـرايــن مــا داريــم يــک افــق را در                

. خاورميانه و در دنيا مطرح ميکنيم   
. ما داريم تصوير را عوض ميـکـنـيـم       

اگر در کشورهاي اروپايي اسم شما را    

مســلــمــان مــيــگــذارنــد و مســلــمــان          
ميشناسند، اگر اسـم مـرا مسـلـمـان             
ميگذارند و ميگويـنـد فـرهـنـگـشـان           
فرق ميـکـنـد و مـيـگـويـنـد بـه مـال                    
ميشود پول داد کـه بـرود بـا ايـنـهـا                   
روانشناسي کند، اگر ميـگـويـنـد کـه            
ميشود مسجد ساخـت تـا ايـنـهـا را               
اينتگره کند، آنوقت اگر صدهزار نـفـر     

 مارس بيايند بيرون و حجابشان ٨در  
را پرت کنند درواقع يک پاسخ کاملي  
به پست مـدرنـيـسـتـهـاي کشـورهـاي              

يک پاسخ کـامـل بـه        .   غربي داده شده  
دولتهـاي غـربـي اسـت و يـک پـاسـخ                  
کامل به کساني هست که در پيشاني   
من و شما مهر مسلمان ميزنند و ما    

. را ميفروشند به سازمانهاي اسالمي 
اگر اميدي هست فقط به اين جنـبـش         

 . است که در ايران است
ادعانامه من و ما عليه دولتهاي 
غربي، عليه اسالم سيـاسـي و عـلـيـه              
مذهب است و فراخوان ما به جنبشي    

جنبشي . است که در ايران قوي هست 
که پاسخ نظري به اين مسائلـش را از       

.  نظر من منصور حکمـت داده اسـت         
فراخوان من بـه جـوانـان ايـنـسـت کـه                
منصور حکمت را در دست بگيـريـد،      
پاسخهايش را به مسائل جامعه ايران   

مـا  .   دردست بگيريد و حرکت کـنـيـد        
. ميتوانيم حرکت و تغيير ايجاد کنيم  

من ميخواهم به زناني که در ايران در       
زندانهاي جمهوري اسالمي در خـطـر         
سنگسار هستند، و بـه مـردانـي کـه              
تحت خطر اعدام هستند و بـه زنـانـي          
کــه در خــانــه هــايشــان تــحــت ســتــم              
هستند، به زناني که راه ديگري ندارند 
و به فکر خودکشي هستند و به هـمـه       
زنــان و مــردان آزاديــخــواه در ايــران               
بگويم که در ايران يک سياهي کـامـل        
حکومت ميکند ولي روشنايي زيادي 
هم وجود دارد و اين روشنايي جنبـش     
شماهاست که به جـمـهـوري اسـالمـي          

گفته ايد، جنبش کساني اسـت  » نه«
گفته انـد  » نه«که به آپارتايد جنسي  

ما بـا شـمـا        .  و آپارتايد را بهم زده اند 
از شهر يوتوبوري در سوئد به .  هستيم

 مارس را در ايـران        ٨همه کساني که  
گرامي ميدارند درود ميفرستم و در         
عين حال ميگويم که ما زنده ايم، ما       
مبارزه ميکنيم، ما ميخـواهـيـم يـک        
زندگي انساني داشته باشيم، ما زنان، 

 . *ما مردان، ما آزاديخواهان
 

 تيتر اين سخنراني از  
 انترناسيونال است

 . . . ما ميخواهيم يك زندگي انساني                                 ٩از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 
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اين اولين بار نيست کـه احـمـدي نـژاد بـر               
متن يک حکـومـت نـظـامـي عـلـنـي، در                 
معيت سپاه و نيروهاي انتـظـامـي، سـپـاه         

 و   پياده کردستان۲۸بيت المقدس و لشکر 
نيروهاي امنيتي و آدم کش حـرفـه اي بـه              

جالب اينجاست که . کردستان سفر ميکند
با اين سفرها، هر بار از نو بايد ثابت کنند   
که نفس قدم گذاشتن اينهـا بـه شـهـرهـاي            

و بـاز    !   مهـم اسـت    "   پيروزي" کردستان يک  
هم جالبتر آن اسـت کـه بـراي کسـب ايـن                  

در هر سفري به تعداد نـيـروهـاي    "   پيروزي" 
. امنيتي، مسلح و نظامي افزوده ميشـود  

الاقل خودشان اقرار کرده انـد کـه از ايـن               
بابت، سفر به شهـرهـاي کـردسـتـان از پـر               
خرجترين و جنجاليترين نمونـه سـفـرهـاي          

 .استاني آنها محسوب ميشود
احمدي نژاد خود در حالي در جـريـان           

 بـه ريـاسـت        ٨٤مضحکه انتخابات سال    
جــمــهــوري رســيــد کــه مــردم شــهــرهــاي            
کردستان در اين مضحکه نه تنها شـرکـت       
نکردند و به مقابله با آن پرداختند، بل در         

 در   ٨٤کوران اعتراضات تـيـر و مـرداد            
همان سـاعـاتـي کـه او سـوگـنـد ريـاسـت                   
. جمهوري ياد مي کرد به خيابانها ريختند

در همان روزها، تظاهرات مردم شهر سقز       
تـوسـط   " شوانه قادري"در اعتراض به قتل  

نيروهاي امنيتي به گلوله بسته شـد و ده          
. ها تن در جريان آن کشته يا زخمي شـدنـد      

کارنامه دولت احمدي نژاد در مقابل مردم 
کردستان به کارنامه قتل و جـنـايـت ايـن              

کـردن  با به پا   .  سي ساله اضافه شده است 
شلوار کردي در سفرهاي استانـي ايـن         
هفته و بلغور کردن چند کلـمـه کـردي            
در سخنراني ورزشگاه استقـالل فـقـط        
دلقک بازي سران اين نظام جلـو دسـت        

خاطره و تصـويـري   .   مردم گذاشته شد 
که تمـامـي سـران ايـن حـکـومـت در                 
عرض اين سي سال از مردم کردستـان    
در ذهن خود دارند اين بوده و هسـت            
که هيچگاه به حاکميت اين نظـام تـن           

مردم کردسـتـان   !   نداده و نخواهند داد 
از روز اول زيـر بـار حـاکـمـيـت اسـالم                 
نرفتند، عليه اين حاکميـت دسـت بـه           

 .اسلحه بردند و جنگيدند
احمدي نژاد اين بار نيز در حـالـي        

کـامـال بـه      رفت که اين شهر سنندج  به  
 بـر    . بودکنترل نيروهاي سپاه در آمده   

 نـيـروهـاي     اساس گزارشهاي مختلف،  
سپاهي از اولين سـاعـات روز شـنـبـه            

 اسفند همه مراکز مهم و حسـاس  ۲۴
دولتي شـهـر سـنـنـدج را در اخـتـيـار                  
گرفته و اقدام به برقراري مقررات ويژه 

. بـودنـد  براي کنترل بيشتر مردم کرده       

 بـر اسـاس يــک         اسـتــانـدار کـردســتـان      
 آمــوزش و      دســتــورالــعــمــل رســمــي،    

را پرورش ناحيـه يـک و دو سـنـنـدج                  
 هـمـه دانـش آمـوزان           مجبور کـرد تـا     

حـتـي   مقطع راهنماي و متـوسـطـه و           
 بـه مـحـل         نيزدانش آموزان ابتداي را  

سخنراني احمدي نژاد يعني استاديـوم   
 بـراسـاس ايـن        . استقالل انتقال دهـنـد     

 گزارشات علت انتخاب کـوچـکـتـريـن       
کــه  ايــن اســتــان         اســتــاديــوم ورزشــي   

مــوع ظــرفــيــت زمــيــن چــمــن و           جــمــ
سکوهاي تماشاچي آن از دو هزار نـفـر    

 به خـاطـر مـحـاسـبـه            تجاوز نمي کند  
رويگرداني و نفرت عـمـيـق مـردم از              

بـا  .   نظام در ساماندهي اين سفـر بـود       
 پنـجـشـنـبـه      ۲۳از ساعت  اين وجود،   

 روز قــبــل از ورود          ٤، يــعــنــي      شــب
ــه ســنــنــدج،             ــژاد ب اطــراف احــمــدي ن

 متر ۵۰۰ورزشگاه استقالل تا شعاع  
کامال تخليه شـده و سـاخـتـمـانـهـاي               
اطراف آن از جمله اداره کل زندانـهـا و      
سازمان امور مالياتي و داراي کامال   
به کنترل نيروهاي امنيتي که تيمهاي  
حفاظت نهاد رياست جمهوري آنان را      

خيابان  .بودنداداره مي کنند در آمده 
خــمــيــنــي ســنــنــدج کــه اســتــانــداري           
کردستان در آن واقع شـده نـيـز از روز            
پنجشنبه به کنترل نيروهاي انتظامي     
و لباس شخصي در آمـده  و اطـراف             
استانداري کـردسـتـان بـا نـرده کشـي               
محصور شده بنحوي که تـردد عـابـر            
پياده نيز از مقابل استانداري ممنـوع    

ــودشــده     ــه             . ب ــســت ک ــي ــال ايــن در ح
استانداري کردستان در کنترل تيمهاي 

رياست جمهوري و اطـراف    حفاظت نهاد  
استانداري در اختيار نيروهاي سپـاه قـرار          

ايرج حسن زاده معاون سياسي  .بودگرفته  
امنيتي استاندار کردستان روز چهارشنبه      
در يک بخشنامه فوري مديران کل ادارات   
دولتي را موظف کرد هـمـه کـارکـنـان را               
دراولين ساعات روز دوشنـبـه در مسـيـر             

 بـلـوار     ،عبور احمدي نژاد از ميدان جهـاد       
پاسداران تا ورزشگاه اسـتـقـالل مسـتـقـر             

 به گزارش سايت اينتـرنـتـي ايـران          . نمايند
حسـن زاده در بــخــشـنــامــه          پـرس نـيــوز       

محرمانه ديگري از فـرمـانـدهـان لشـگـر             
سپاه بـيـت الـمـقـدس          ، پياده کردستان۲۸

 کـه نـيـروهـاي          بـود   خواسـتـه  کردستان  
وظيفه خود را که در کنترل شهر نقش    
ندارند با لباس شخصي و کامال غيـر     

استقبال از احمدي نـژاد در      نظامي براي   
مقارن ظهر  .دنمسير عبور او استقرار ده

با وجود .  اتفاق جالبي افتادروز پنجشنبه 
اينکه در شهر سنـنـدج عـمـال حـکـومـت                

  بـانـک کشـاورزي       نظامي برقرار شده بـود،  
 مـورد     در خيابان صفري سنـنـدج  اين شهر 

 نـيـروهـاي      . دستبرد مسلحانه قرار گرفـت    
  و امنيتي به همين دليل سراسيمه سپاهي

به خيابانها ريخته و اقـدام بـه بـرقـرار ي                 
 نموده و در اين راه از  ويژهپستهاي بازرسي 

. هيچ اهانتي به مردم اجتناب نمي کردنـد   
از سوي ديـگـر سـتـاد خـبـري اطـالعـات                 
کردستان از روز جمعـه شـروع بـه احضـار            
برخي فعاالن سياسي و اخذ تعهد از آنـهـا           

 . بودبراي کمک به حفظ امنيت شهر کرده 
سـفـر   " بجاست اضافه کنيـم کـه ايـن            

در حالي صـورت مـيـگـيـرد کـه             "  استاني
همين اخيرا در آستانه روز جهـانـي زن دو           
تن از فعالين کارگـري سـنـنـدج خـانـمـهـا                
سوسن رازاني و شيوا خيرآبادي را صـرفـا           
به جرم شرکت در اول مه سال گذشته بـعـد      
از ماهها حبس در زنـدان، بـا زدن دهـهـا              

اين سفر در حالـي  !   ضربه شالق آزاد کردند  
صورت ميگيرد که از ميان بيش از صـد          
هزار اعدامي سياسي، هزاران هـزار نـفـر           
آنها در زندانهاي شهرهاي کردستـان قـتـل         
عام شده اند، تعداد بيشتري در جنـگ بـا           
اين حکومت جان خـود را از دسـت داده               

و هم اکنون تعداد بيشماري از فعالين . اند
سياسي، چپ، کارگري، مدافعيـن حـقـوق       
زن از اين شهرها تحت بدتـريـن شـکـنـجـه            
هاي گوانتانامويي ايادي احـمـدي نـژاد و           

در . . .   خامنه اي و رفسنجاني و خاتمـي و    
احمدي نـژاد فـقـط        .  زندانها به سر ميبرند 

ميتوانست زير برق قمه چـاقـوکشـانـش و           
شالق زنان حرفه اي اسالمي اش بـر گـرده         
کارگران، در معيت نظاميها و امنيتيـهـا         
به شهري قدم بگذارد کـه قـدرت انـفـجـار               
. خشم آن از اورانيـم غـنـي شـده تـر اسـت               

احمدي نژاد نه براي ارائه طرحهاي عمراني 
، نه براي خط آهن و مجتمع پتروشيمي و       
ورزشي به کردستان آمده بود، کـه ايـن را            
. خودشان هم ميدانند دروغي بيش نيست   

علت احمدي نژاد چرخانـي حـاکـمـيـت در             
کردستان، جنگ قدرت در باال و رقابت بـا   
خاتمي و کروبي در مضحکـه انـتـخـابـات         

احمدي نژاد بـدنـبـال تـالـشـهـاي            .   بود٨٨
جبهه موسـوم بـه اصـالحـات، سـفـرهـاي               
انــتــخــابــاتــي کــروبــي بــه شــهــرهــاي            
کردستان، ديدارهاي خاتمي با لشـکـر    
آماده به تـبـانـي در کـردسـتـان راهـي               

کسـانـي کـه سـخـنـان           .   کردستان شـد   
احمدي نژاد را در اسـتـوديـوم ورزشـي          
استقالل در بـاره لـزوم بـهـبـود وضـع                 
اقتصادي مردم کردستان مي شنيدند  
خوب بـه خـاطـر مـي آوردنـد کـه در                  

بـراي  وي   وقـتـي     انتخابـات قـبـلـي،            
تبلـيـغـات انـتـخـابـاتـي بـه دانشـگـاه                  

ــان       ــردســت ــا            ك ــتــه و ب  اعــتــراض رف
دانشجويان مواجه شده بـود بـه آنـهـا             

شما كرد هستيد چرا اعتراض : " گفت
هـمـدان    در     مي كنيد؟ شير گاز شـمـا      

است، ما با يك پيچ دادن مي توانـيـم         
آن را ببنديم وهمه شمـا از سـرمـا يـخ            

 " .خواهيد زد
عــالوه بــرجــنــگ قــدرت تــحــت           
پوشش بالماسکه انتخابات، احـمـدي       
نژاد و خامنه اي و جبهه راست کال بر   
اين باور هستند که يکي از ابـزارهـاي       
غــرب بــراي دســت بــاال داشــتــن در              
مذاکره با رژيم ايران، تشديد تنشهـاي    
قومي در مرزهـاي ايـران و از جـملـه               
کردستان ميـبـاشـد کـه ايـن مـوجـب                
پايبن آوردن ضريـب هـمـان امـنـيـتـي             
ميشود که يک وجه مـهـم درخـواسـت        
دولت ايران براي ضمـانـت گـرفـتـن از              

در جمع . غرب در همه مذاکرات است
بندي سي صفحه اي مرکز تحقيـقـات      
استراتژيک جمهوري اسالمـي بـه ايـن          
نکته اشاره شده و لذا نـتـيـجـه گـيـري             
ميشود که جمهوري اسالمي ضمن به 
رسميت شناختن مسـئلـه کـرد، بـايـد           

اصالح سياست ها و خط مشي  روش  
هاي کالن کشور نسبـت بـه اقـوام بـه               

 را در پــيــش        ويــژه قــومــيــت کــردهــا     
زد "   روشهـا " يکي از وجوه اين !   بگيرد

و بند کردن مخفيانه با سران احزاب و   
. جريانات ناسيوناليست کرد ميباشد   

بيهوده نـيـسـت کـه امـروز شـاهـديـم                  
درست به موازات سفـرهـاي اسـتـانـي           
احمدي نژاد و کروبي بـه کـردسـتـان و            
ديدار خاتمي، شايعه مذاکره با حـزب     
دمکرات مصطفي هجري و عـبـداهللا      
مهتدي از باند زحمتکشان در هـمـيـن     
رابطه قوت گرفتـه و بـا اظـهـار نـظـر                 
رسمي مصطفي هجري تثـبـيـت شـده          

اين در حالي است که از يکسـو  .   است
مــتــعــاقــب ســفــرهــاي رفســنــجــانــي،        
محسن رضاي و منوچهر متـکـي بـه         
عــراق، در اخــبــار عــنــوان شــد کــه                
نمايندگان رژيـم اسـالمـي از يـکـسـو              
خواهان ممنوعيت فـعـالـيـت احـزاب           
اپوزيسيون ايـران در خـاک کـردسـتـان             
عراق شده اند، از سوي ديگر با چـراغ       
سبز سران حزب دمکرات کردستان به   
رهبري مصطفـي هـجـري و عـبـداهللا             
مــهــتــدي بــراي کشــيــدن جــبــهــه بــه             
اصــطــالح کــرد بــه پــاي مضــحــکــه             
انتخابات سور و سـات مـذاکـرات را            

 .نيز برپا کرده اند
جواب مـردم کـردسـتـان، جـواب            
چـپ ايــن مـنــطـقـه، جـواب جــامـعــه                
کارگري و جـنـبـش حـق طـلـبـي زن،                  
جواب جنبش ضد اسـتـبـدادي مـردم           
کردستان که قلب آن همزمان با کارگر   

. . . هفت تپـه و جـوان آريـاشـهـري و                 
ميزند يک نه محکم به اين دلقک بازي 

نـه احـمـدي      .   ها از هر سـوي آن اسـت          

ــه                   نــژاد، نــه کــروبــي و خــاتــمــي و ن
مفتخوران نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـه در                
کردستان اين يا آن پست شـهـرداري و        
فرمانداري را جلويشان پرت کرده اند، 
و نه احزاب ناسيوناليست نميتوانند و 
اجازه نميدهيم که بسـاط شـرکـت در            
جنگ قدرت را اينجا به نام انتخابات   

انـتـخـابـات دولـتـي کـه            .   پهن کـنـنـد     
مدتهاست از درون فروپاشيده و جنازه 
سـرانـش را در حــاشـيــه روسـتــاهـا و                 

ايـن  .   سفرهاي استانيشان ميچرخانند  
حکومت بايد برود و مردم کـردسـتـان     
عزم خودشان را سالهاست جـزم کـرده        

در مقابل اراده اين مردم، احزابي .   اند
کـه بـه اسـم اپـوزيسـيـون بــا جـنـاحـهــاي                    
حاکميت مينشينند فقط نـفـرت و خشـم           

حزب دمکرات هـنـوز   .   نصيبشان ميشود 
خبر شرکت خود شخص احمدي نژاد را بـه      
نقل از سران حزب سبز اطريـش و نسـخـه            
ــل از روي                   ــگ ــي ــه اشــپ ــجل ــال م ــن اورژي
سايتهايش پاک نـکـرده اسـت کـه ادعـاي               
قانوني کرده اند  احمدي نژاد نفر سوم تـيـم      
. ترور قاسملو در ميـکـونـوس بـوده اسـت            

اسناد و مدارک قانوني ارائه شـده تـوسـط         
سازمان ضـد تـروريسـتـي اطـريـش روي                
. سايتهاي خودشان هـنـوز مـوجـود اسـت           

حزب دمکرات بايد خيلي رسوا و خـيـلـي          
مستاصل باشد که اين آبروريزي را به جان    

بـدون مـذاکـره و زد و بـنـد هـم                   !   ميخرد
مـدتــهــاســت ايــن جـريــان در نــزد مــردم               

بـهـتـر    .   کردستان بي افق و بي آينـده اسـت       
است ايـن جـريـانـات بـيـشـتـر از ايـن در                     
همراهي خود با جنگ قدرت درون نـظـام،         

بـا بـي     .   مردم کردستان را جريتر نـکـنـنـد        
آبرويي اين جريانات، مردم بيش از پـيـش        
متوجه حقانيت چپ و جنبش کـمـونـيـسـم        
کارگري در کردستان مـيـشـونـد کـه بـايـد              

جوابگويي به انتظار مـردم    . هوشيار باشد 
از چپ و کمونيست کارگري کـارسـاده اي          

مردم حـق دارنـد     .   نيست، اما شدني است   
حزبي را بخواهند که مبارزه پر هزينه ايـن   

بـراي بـه     .   سي سال را به مقـصـد بـرسـانـد          
مقصد رساندن توقع مردم بايـد بـه انـدازه            
اين توقع رشد کرد، وسيع شد، عميق شـد،    
سازمان داد و اين سازمان را در اخـتـيـار           

حضور سياسي به مـوقـع در     .   آنها گذاشت 
صحنه، سازماندهي وسيع اجتماعي ايـن       
کمپ، جواب دادن به مسائل و ساماندهي 
خط مقدم جبهه جنگ بـا نـظـام، يـعـنـي                
رهـبـران عـمـلــي، فـعـالـيــن اجـتـمـاعــي،                 
سازمانگران دانشجويي و زنان و کـودکـان       

مهمترين و حياتيـتـريـن  چـالـش مـا              . .   و
وعنصر يک پالتفرم کمونيستـي کـارگـري          
در کردستان براي پاسخ به نياز توده مـردم      

فقط يک کمـپ چـپ کـمـونـيـسـتـي             .   است
متشکل، سـيـاسـي و بـا نـفـوذ و قـدرت                   
اجتماعي ميتواند هم مردم را مـنـسـجـم            
کند، هم جنگ با دشـمـن را بـه پـيـروزي                 

 .*برساند

 !سفراحمدي نژاد به کردستان زير برق قمه و شالق زني کارگر
 مهرنوش موسوي 



 ۱۳۸۷ اسفند ٣٠ انترناسيونال 

تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

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

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

 
 :انگليس

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

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

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

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

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

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

 
 سوسياليسم 

 !بپا خيز
 

 برای 
 رفع تبعيض
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  لوله سازي اهواز ٣اطالعيه شماره 
 بنا بـه گـزارش جـديـدي از مـهـرداد                  
اميري خبرنگار حزب و کانال جـديـد،         
صدها نفر از کـارگـران شـرکـت لـوـلـه                
سازي اهواز طـبـق قـراري کـه در روز              

 اسفند گـذاشـتـه بـودنـد، از            ٢٤شنبه  
 ٢٦ صـبـح روز دوشـنـبـه              ٨ساعـت    

اسفند در مقابل درب اصلـي شـرکـت           
دست به تجمع زدند که تا ساعت يـک        

 ٢٧امـروز    .   بعد از ظهر ادامه يـافـت       
 . اسفند نيز تجمع کارگران ادامه يافت

 اسفند، کارگران بار ديگر ٢٦روز 
قصد ورود به محوطه داخل شرکت را   
داشتنـد کـه ايـنـبـار بـا دو رديـف از                    
نيروهاي گارد گرفته حراسـت مـواجـه         

اين تجمعات در اعـتـراض بـه          .   شدند
تــعــطــيــلــي کــارخــانــه و بــا خــواســت            
بـازگشـت بـکــار بــدون قــيـد و شــرط                

شـرکـت در حـالـي         .   صورت ميگـيـرد   
اعالم تعطيلي کرده است کـه رفـت و             
آمد عـده اي از کـارمـنـدان دفـاتـر و                   
سرپرست شيفت ها بطور محـسـوسـي      

کارگران عالوه بـر  .  جلب توجه ميکند 
پالکارد، با خـود بـلـنـد گـوي دسـتـي                

 تـا صـدايشـان را رسـاتـر              آورده بودنـد  
ــد          ــن ــرســان ــاطــالع مــردم ب ــروي  .   ب ــي ن

انتظامي و لـبـاس شـخـصـي هـا هـم                  

همزمان با شروع تجـمـع کـارگـران بـه              
در تجمـع دو روز قـبـل          .   محل آمدند 

عوامل انتظامي تنها يـک مسـلـسـل           
همراه خود آورده بودند اما امروز براي 
ارعاب بيشتر مجهز به مسلسل هـاي    

 امـا تـا پـايـان تـجـمـع               بيشتري بودند 
در ساعـتـي   .   کارگران دخالتي نکردند  

بعد از شروع تجمع سـرهـنـگ حـمـيـد             
مشعل از فرماندهي نيروي انتظـامـي     
در جمع کارگران حاضر شـد و ضـمـن             
غير قانوني خواندن تجمع کارگـران از      
آنان خواست که به تجمـع خـود پـايـان           

. دهند و ديگر دست به تجـمـع نـزنـنـد         
حميد عباسـي يـکـي از نـمـايـنـدگـان                 

مـا حـق     کارگران به او يادآور شـد کـه          
 . داريم تجمع کنيم

ســرهــنــگ مشــعــل در ادامــه               
پيشنهاد کرد که نمايندگـان کـارگـران         
هـمـراه او بـراي ديـدار و گـفـتـگـو بـا                      
شوراي تامين استان راهي فرمانداري      
شوند که با استقبال کـارگـران مـواجـه          

 نفر از نـمـايـنـدگـان کـارگـران              ٥شد و  
اما .   براي مذاکره به فرمانداري رفتند   

تجمع کارگران تا بازگشت نماينـدگـان      
لباس شخصي هـا پـس       .  ادامه داشت 

از رفتن سرهنگ مشـعـل صـحـنـه را              
 ظـهـر     ١٢ساعت حدود   .     ترک کردند 

نمايندگان از فرمانداري بازگشتند تـا      
بگفته يکي . به کارگران گزارش بدهند

از نمايندگان، در فرمـانـداري آنـهـا را            
تهديد کرده اند که در صـورت ادامـه            
تجمع، با کارگران برخورد مـيـشـود و        

. تــجــمــع کــردن غــيــر قــانــونــي اســت          
کارگران معتقدند که نيروي انتظامـي       
و مسئولـيـن شـوراي تـامـيـن اسـتـان                
نمايندگان را براي ارعاب و تهديد فـرا     
خوانده بـودنـد و نـه مـذاکـره و چـاره                   

 . جوئي براي حل مشکلشان
حميد عباسي يکي از نماينـدگـان      

ميدانيـد کـه     :   کارگران با بلندگو گفت 
اينجور جلسات فايده اي نـدارد چـون           
تمامي مسئولين استان با خبرند ولي    

ما هيئت مديره و شخص مشکل اصلي   
مـديـر عـامـل آقـاي سـلـيــمـانـي اسـت و                     
کارگران معترض بـا شـعـارهـائـي نـظـيـر                

مـرگ بـر هـيـئـت          " ،   " مرگ بر سليـمـانـي   " 
فضـاي پـر     "   سليماني ننگت بـاد " و "   مديره

 . شوري را در محل تجمع  بوجود آوردند
در ادامه بيانيه اي از سـوي کـارگـران       

که بر تداوم  تجمع تا  تـحـقـق        .  خوانده شد 
خواست بازگشت بکـار بـي قـيـد و شـرط               

البتـه در    .   کارگران بر سر کار تاکيد داشت  
سخنراني به کـارنـامـه بـد سـلـيـمـانـي در                  
شهرداري و صـنـايـع فـوالد و مـکـانـهـاي                
ديگري که او مسـئـول بـوده اسـت، اشـاره             

بعالوه نمايندگـان کـارگـران تصـمـيـم           .   شد
کـارگـران از     .  گرفتند که راهي تهران شوند 

نمايندگان خـود خـواسـتـه انـد کـه کـوتـاه                  
 . نيايند و محکم بايستند

الزم به توضيح اسـت کـه اطـالعـيـه               
بـا  "   ستاد بحران شرکت لوله سازي اهـواز      " 

هدف ايجاد تفرقه ميـان کـارگـران صـادر             
يکي از سـرپـرسـتـان کـارخـانـه            .  شده است 

پوشش نيز براي تفرقه اندازي به کـارگـران           
 سـر  ٨٨ فروردين ٢٢گفته است که بعد از  

کار خواهيد بود و بهـتـر اسـت در تـجـمـع              
نباشيد تا در کارخانه پوشش بکار گـرفـتـه     

 . شويد
 ٢٦کارگـران در پـايـان تـجـمـع روز                 

اسفند، بين سربازان شيريني پخش کردنـد      
و به آنها که تشنه و گرسنه بودند آب و نـان    

قرار است کـارگـران تـا رسـيـدن بـه             .  دادند
 صـبـح در       ٩خواست خود هرروز سـاعـت      

ايـن  .   مقابل شرکت دست به تجمـع بـزنـنـد       
تجمع اعتراضي  در ساعت يک بعدازظهـر     

 . پايان يافت
طبق گزارشي مهرداد اميري، امـروز       

 اسفند نيز دهها نفر از کارگران شرکت ٢٧
 صـبـح بـه        ٩لوله سازي اهواز از سـاعـت          

مدت دو ساعت در مـقـابـل درب اصـلـي               
کـارگـران تصـور      .   شـرکـت تـجـمـع کـردنـد           

ميکردند نمايندگانشان به تهران رفته انـد        
و به اين دليل تعـداد کـمـتـري از آنـهـا در                

حـمـيـدعـبـاسـي       .   تجمع شرکت کرده بودند   
يکي از نمايندگان کارگران کـه امـروز در            

داشـت بـه     جمع کارگران معترض حضور      
همکاران خود گفت بعلت سفر استاني 
هـيـئـت دولـت و احـمـدي نــژاد سـفــر                  
نمايندگان کارگران به تـعـويـق افـتـاده           

کارگران قرار گذاشتند که فـردا     .   است
 .نيز به تجمع خود ادامه دهند

خواست کارگران همانگونه که در      
بيانيه کارگران آمده بود بازگشـائـي و        

 ٢٠٠٠بازگشت بکار بي قيد و شرط  
 . کارگر اخراجي اين شرکت است

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مارس ١٧، ١٣٨٧ اسفند ٢٧

 عليرغم تهديد نمايندگان کارگران توسط شوراي تامين استان 
 کارگران لوله سازي اهواز باز هم دست به تجمع زدند

  گفتگو با حمید تقوائی  جلسات
 در چت روم ھای پلتاک و اینسپیک 

 : گفتار این ھفته          
 !    ایران در سالی که گذشت

 ٢٠٠٩ مارس  ٢٠، ١٣٨٨ فروردین  ١جمعه   :زمان
  بوقت ایران،  و نیم شب ١٠ساعت  

  بعد از ظھر بوقت شرق آمریکا  ٣ شب بوقت اروپای مرکزی، ٨ 
 در اینسپیک و پلتاکبا حمید تقوائی دبیر کمیتھ مرکزی حزب کمونیست کارگری  – اطاق ایران :مکان

 
Iran – bA Hamid Taqvai, Dabire Komite Markaziye Hezbe Kominist-Kargari 
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ارسالي مهرداد امـيـري      بنا به گزارش  
خبرنگار حزب و کانال جديد، بيش از     

 کــارگــر شــرکــت لــوــلــه ســازي           ٢٠٠
صـبـح روز شـنـبـه             ٨اهوازاز ساعت   

 اسفند جلـوي در ورودي شـرکـت          ٢٤
دست به تجمع اعتراضي زدند کـه تـا           

 به مدت سه ساعت ادامه ١١ساعت  
کارگران ابتدا ميخواستند در   .   داشت

محوطه شرکت تجمـع کـنـنـد کـه بـا                
حالت گارد گـرفـتـه حـراسـت شـرکـت               
مواجه شدند و بـه هـمـيـن دلـيـل در                  
جلوي درب شـرکـت واقـع در مـيـدان              
 .زندان کارون دسـت بـه تـجـمـع زدنـد               

همانطور کـه در اطـالعـيـه قـبـل بـه                   
اطالع رسـانـدم، تـجـمـع کـارگـران در               
اعتراض بـه اخـراج و عـدم پـرداخـت                

 . حقوق صورت ميگيرد
طالعـيـه اي از       طبق اين گزارش ا  

ستاد بحران شرکت لوله سـازي  " طرف  
در چندين نسخـه جـلـوي درب        "   اهواز

ــود            ــن    .   شــرکــت نصــب شــده ب در اي
اطالعيه آمده بود که کارگـران تـحـت        

 اسـفـنـد    ٢٢پوشش پيمانکاراز تاريخ   
تا اطالع ثانوي بعلت نداشتن توليد و   

از کـار اخـراج       "   ستاد بـحـران   " تصميم  
شده اند و از کـارگـران خـواسـتـه شـده              

ايـن در    .   که دست به تجمع نزنند    بود
حالي اسـت کـه هـمـزمـان بـا تـجـمـع                   

کويـل هـاي ذوب       " کارگران مواد خام  
وارد شرکت شد که خود اين امر "   آهن

بيانگر ادامه توليد و بـطـالن ادعـاي            
مديريت شرکت که در پشـت عـنـوان           

را اثـبـات        مخفي شـده "   ستاد بحران" 
 . ميکند

بدليل اعـالم تـعـطـيـلـي شـرکـت               
 اسـفـنـد تـا       ٢١بمدت يکماه از تاريخ   

 فروردين ماه کارگران موفق نشده ٢١
بودند که به همه همکاران خود اطالع   

 کارگر اين کارخانه، ٢٦٠٠دهند و از 
در     نفـر از کـارگـران       ٢٠٠کمي باالي 

  .اين تجمع شرکت کردند
کارگران پالکاردهـائـي در دسـت         
داشتند که بر روي آنـهـا نـوشـتـه شـده            

آيا کسي هست که مـا را يـاري       :   " بود

و همچنين بر روي پالکاردي بـا     "   کند
سـال  :   " پارچه سياه رنگ نوشته بودنـد     

 سال شکوفائي لوله سـازي اهـواز     ٨٨
 نفـر کـارگـر مـبـارک          ٢٠٠٠با اخراج  

در  ! " .   باد، سليمـانـي تشـکـر تشـکـر           
 دقــيــقــه نــيــروي        ١٥ و      ٨   ســاعــت

انتظامي و سپس لباس شخـصـي هـا          
 و ٩در ساعت . در محل حاضر شدند

دو خودرو نيروي انتظامـي    دقيقه١٥
تعـداد  .   پر از سرباز نيز به محل رسيد  

 نفـر و    ١٢افسران و درجه داران حدود  
. سربازان حـدود بـيـسـت نـفـر بـودنـد                

چـنــديــن مــوتــور سـيــکــلــت ســوار و             
را زير  لباس شخصي نيز کارگرانتعدادي 

اما کارگران مرعوب نشده و .  نظر داشتند 
اتل متل چـطـوري عـيـد         :  " شعار ميدادند 
لوله سازي عيدي داده به " ،  " نوروز چطوري 

امـان از ظـلـم        " ،   " کارگران اخـراجـي داده      
، " ما را يـاري کـنـد         کيست "، " سليماني

خـاک تـو سـر        " ،   " مرگ بر مـديـريـت      " 
سليماني حيـا کـن لـوـلـه          "و "  مديريت

ها  لباس شخصي".  سازي رو رها کن 

از تــجــمــع کــارگــران فــيــلــمــبــرداري             
عـوامـل حـراسـت جـلـوي           .   ميکردنـد 

ورود کــارگــران بــه کــارخــانــه را ســد             
. کردند، اما با کارگران رودررو نشدند

عوامل پليس نيروي انـتـظـامـي نـيـز             
ترجيح دادند  مزاحمتي براي کارگران    

 کـارگـران از حـراســت،          .نـکـنـنـد    ايـجـاد     
عوامل نيروي انتظامي و سربازان و لباس 
شخصي ها خواستند که به آنـهـا مـلـحـق             

 . شوند و از خواست کارگران حمايت کنند      
الزم به توضيح اسـت کـه هـيـچـکـدام از                  
مسئولين شرکت بـراي پـاسـخـگـوئـي بـه              

 اکثـر  .کارگران در محل تجمع حاضر نشد    
 سـال سـابـقـه کـار            ١٨ تا   ١٥کارگران از  

پـيـدا کـردن کـار         دارند و عمال امـکـان         
 . ديگري را ندارند

مديريت با وعده بازگشـت بـکـار         
قصـد دارد بـيـن           تعدادي از کارگـران   

کـارگــران  .   کـارگـران تـفــرقـه بـيــنـدازد          
" سـتـاد بـحـران      " معتقدند که عـنـوان        

براي فرار مسئولين و مديريت شرکت 
از پاسخگوئي بـه کـارگـران انـتـخـاب             

تجمع کارگران مـوقـتـا در      .   شده است 
.  دقيقه پايان يـافـت  ٥٠ و ١٠ساعت  

کارگران قرار است با توجه به تعطيلي   
 صـبـح روز       ٨روز يکشنبه در ساعت  

دوشنبه بـه تـجـمـع اعـتـراضـي خـود                 
 . ادامه دهند

حزب کمونيست کارگري قاطعانه 
از خواست هاي بحـق کـارگـران لـوـلـه              
ســازي اهــواز حــمــايــت مــيــکــنــد و             
کارگران لوله سازي ها و ساير مـراکـز       
کارگري را به اتحاد و همبـسـتـگـي و             
تــالش بــراي اعــتــراض هــمــزمــان و             

ــد       ــرقــدرت فــرامــيــخــوان حــزب از    .   پ
هــمــســران و اعضــاي خــانــواده هــاي           
کارگران و مردم آزاديـخـواه در اهـواز           
ميخواهد بـه تـجـمـعـات اعـتـراضـي               
کارگران بپيوندند و اين تجمعات را به 

بزرگ خود در دفاع و تظاهرات پرشور 
از خواست هاي بحق کـارگـران عـلـيـه            
اخراج و بيکاري و عـلـيـه بـه تـعـويـق                
افتادن دستمزدها و ساير مـطـالـبـات          

 . خود تبديل کنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٧ اسفند  ٢٥، ٢٠٠٩ مارس  ١٥

 کارگران لوله سازي اهواز باز هم دست به تجمع زدند 

" معيشت منزلت حق مسلم مـاسـت    " 
و هـمـيـن کـارگـران، در          .   جواب دادند 

ايـن آيـت       -،  رفسـنـجـانـي    ٨٦اول مه  
اهللا ميـلـيـادر را کـه در صـفـحـه اول                   

را بـا      -مجله فوربز جـا گـرفـتـه اسـت          
سـرمـايـه دار حـيـا کـن،             " شعارهاي      

مـرگ بـر حـامـي         " ، " کارگر را رها کن 
اســتــقــبــال کــردنــد و         "   ســرمــايــه دار    

مجبورش کردند قبل از اينکه در روز     
کارگر پايش به استـاديـوم ورزشـي در          
تهـران بـرسـد دسـت از پـا درازتـر در                   
معيت پاسداران اسالمي سرمـايـه بـه          

 ! النه اش برگردد
درنده اي کـه هـنـوز از زخـمـهـاي               

 ٨ آذر و دانشـجـويـان، زخـمـهـاي           ۱۶
مارس و زنان، زخمـهـاي چـهـارشـنـبـه            
سوري و جوانان به خـود مـيـپـيـچـد و            
تقال ميکند به ته دره سقـوط نـکـنـد،         
يــکــبــاره بــا فــرا رســيــدن آخــر ســال،              
کارگران را در مقابلش مي بـيـنـد کـه             
ميلياردرهاي اسالمي را  در باره حـد       

. اقل دستمزد به مصاف مي طـلـبـنـد       
حکومت اسالمي ميـخـواهـد فـقـر و             
فالکت و بي حـقـوقـي را بـه کـارگـران              
تحميل کـنـد و کـارگـران ارزان را در                

. خاموشي مطلق بـه صـالبـه بـکـشـد             
مـعـيـشـت،     " کارگران در مـقـابـل بـر             

پـافشـاري   "   منزلت حق مسلم مـاسـت     
 ! ميکنند

هنوز رژيم اسـالمـي از جـراحـات           
 آذر و هشـت مـارس و             ١٦سياسـي    

چهارشنبه سوري و تنشها و تقابـل بـا      
کارگران در آخر سال التيام پيدا نکـرده   

حکومت .   است که اول مه فرا ميرسد   
دزدان سـرمـايـه داري اسـالمـي بـايـد               
خود را براي تحرک کارگران در اول مه     

 ! آماده کنند
نبردي همه جـانـبـه مـيـان جـبـهـه              
جهل و خرافه و عقب ماندگي و ماتـم     
و غـم و عــزا و نـابــرابـري و خــفـقــان                    
فرهنگي و سياسي يـعـنـي جـمـهـوري             
اسالمي سرمايه از يک طرف و جبـهـه       
آگاهي و برابري خـواهـي و خـالـصـي              
فرهنگي و آزاديـخـواهـي سـيـاسـي و               
شادي و انسانيت از طـرف ديـگـر در             
جــريــان اســت کــه دارد بــه يــکــي از                 

و .   لحظات حـادش نـزديـک مـيـشـود            
همه اينها در مقطعي اتفاق مـيـافـتـد         
که جمهوري اسالمي بيش از پيش در     
بحران عميق اقتصادي اش غوطـه ور        
است؛ بيش از در بحران سـيـاسـي اش          
غرق اسـت؛ بـيـش از پـيـش از درون                  

هم بـراي مـردم     .  شکاف برداشته است 
سرنگوني طلب و هم بـراي جـمـهـوري           

اســالمــي هــراســنــاک از ســرنــگــونــي           
هـر دو    .   لحظات مهمي پيش رو است  

طرف دارند خود را براي تقابلي مـهـم         
در .   و سرنوشت ساز آماده مـيـکـنـنـد        

يــک طــرف ايــن تــقــابــل، حــکــومــت             
اسالمي و تمام دار و دسته هاي درون    
و بــيــرون ايــن حــکــومــت، از جــملــه              
اپوزيسيون درمانده ملـي اسـالمـيـش        
ــل،                    ــاب ــد و در طــرف مــق قــرار دارن
کارگران، زنان و جـوانـان و حـزبشـان،             

 . حزب کمونيست کارگري قرار دارد
اين يک طنز تلخ و در عـيـن حـال              

طنزي تـلـخ و        –شيرين تاريخي است  
غم انگير براي جـمـهـوري اسـالمـي و           
طنزي شيرين و شورانگيز براي مـردم         

که ضد انقالبي کـه بـا چـهـلـمـهـاي                -
اســالمــي و ســيــاه، بــا ســالــروزهــاي             

 را به خون کشيـد  ۵۷اسالمي انقالب   
و بر زندگي مردم حاکم شد قرار اسـت     

 آذرهـا و      ۱۶با سالروزهاي سرخ، بـا        
 مارسها و چهـارشـنـبـه     ۸اول مه ها و     

سوري ها زير انـقـالب مـردم مـدفـون             
. شود و از زندگي مردم رخت بـربـنـدد      

ضد انقالبي که با مـراسـمـهـاي سـيـاه              
اسالمي چنگالهاي خـونـيـنـش را بـر             
گلوي مردم فـرو کـرد، قـرار اسـت بـا                
مراسمهاي سرخ چنگالهايـش در هـم          

 .*شکسته شوند

 ستون اول                                         ٢از صفحه          

 !حجاب، اين پرچم اسالم سياسي را به آتش بکشيد
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طبق گـزارشـي کـه بـه حـزب رسـيـده                   
اســت، کــارگــران و کــارکــنــان مــس              
ســرچشــمــه کــرمــان در اعــتــراض بــه           
نپـرداخـتـن عـيـدي آنـهـا، تـهـديـد بـه                    
اعتصاب کردند و در حاليکـه مـيـزان        

 هــزار   ٢٥٠عــيــدي مصــوب دولــت        
تومان بود، هيئت مديره شرکت ملـي    
مـس ايــران بــراي آرام کــردن اوضــاع             
مجبور شـد بـه هـرکـدام از کـارگـران                 

.  هزار تومان پرداخت کند٦٥٨مبلغ  
 اسفند به کـارکـنـان      ٢١اين مبلغ روز   

 کارگر و ٢٥٠٠اين مجتمع که شامل 
 .  کارمند ميباشد پرداخت شد

طــبــق ايــن گــزارش هــمــچــنــيــن            
رانندگان خودروهاي سـبـك مـجـتـمـع           
مس سرچشمه كه در شركـت اقـمـاري          

راهوار مس استخدام هستنـد، جـهـت        
دستيابي به خواسته هاي خود يـعـنـي        

 و تـامـيـن        ٨٦ و   ٨٥امتياز سالهاي  
سوخت توسط كارفرمـا، در روزهـاي         

 اسفند دست بـه اعـتـصـاب       ٢٠ و ١٩
اين اعتصاب پس از مذاكره بـا    .   زدند

مسئولين و گرفتن وعده هايي موقتا       
 . پايان يافت

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مبارزه کارگران مس سرچشمه کرمان     
حمايت ميکند و آنها را بـه اتـحـاد و            

 . يکپارچگي هرچه بيشتر فراميخواند
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رانندگان مس سرچشمه کرمان 
 دست به اعتصاب زدند 

 نفر کارگر مس سرچشمه ٢٥٠٠تھديد به اعتصاب 
طبـق گـزارشـي کـه بـه کـانـال جـديـد                     به عقب نشينی مديريت منجر شد

 ١٦(  اسفنـد    ٢٦رسيده است، امروز    
حدود هزار کـارگـر کـارخـانـه         )   مارس

سرب زنجان درمقابل استانـداري ايـن      
. شهر دست به تجمع اعتراضـي زدنـد       

به اعتراض کارگران پاسخ داده نشد و     
کارگران تصميم گرفتـنـد در روزهـاي          
آتي همراه با وسائل خواب در مـقـابـل     
استانداري دست بـه تـجـمـع طـوالنـي             

 . مدت بزنند
 کارگـر  ١٠٠٠اين کارخانه حدود  

دارد که از چهار ماه قـبـل هـمـه آنـهـا             
کــارگــران خــواهــان    .   اخــراج شــده انــد     

بـازگشـت بـه کــار و پـرداخـت فــوري                

کارگـران  .  حقوق اين چهار ماه هستند 
بــارهــا اعـــتــراض کــرده انــد امـــا                  
استانداري مرتب کارگران را با وعـده         

طـبـق   .   هاي توخالي سـردوانـده اسـت        
اين گزارش کـارگـران شـش نـمـايـنـده               
انـتـخــاب کــردنـد کـه خـواســت هــاي               
کارگران را دنبـال کـنـنـد امـا مـدتـي                

طـبـق ايـن      .   است از آنها خبري نيست   
گزارش تعداد قابل توجهي از کارخانه 
هاي ديگر در زنجان در ماههاي اخير   
تعطيل شده و تعداد زيادي از کارگران 

 . بيکار شده اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مبارزه و خواست هاي بحق کـارگـران         

سرب زنـجـان قـاطـعـانـه پشـتـيـبـانـي                 
ميکند و کارگران اين کارخانـه را بـه            
تشکيل مجمع عمومي منـظـم بـراي         
دســت زدن بــه اقــدامــات مــتــحــد و             

حزب همـسـران   . يکپارچه فراميخواند 
و ساير اعضاي خانواده هاي کـارگـران    
و نــيــز کـارگــران و مـردم آزاديــخــواه              
زنـجـان را بـه شـرکـت در تـجـمـعـات                    
. اعتراضي کارگران سرب فراميخواند

حزب بويژه کليه کارگران بيـکـار شـده        
در زنجان را بـه اقـدامـات مـتـحـد و                 

 .يکپارچه فراميخواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
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 کارگران کارخانه سرب زنجان
  دست به تجمع اعتراض زدند

عليرغم تالش همه جانـبـه جـمـهـوري          
اسالمي براي مقابله بـا چـهـارشـنـبـه             
سوري، مردم در تهـران و در سـراسـر              

کشور در ابعاد وسـيـعـي بـه خـيـابـان                
ريختـنـد، شـادي کـردنـد و مـقـررات                
اســالمــي و حــکــومــتــي را زيــر پــا               
گذاشتند و رژيم عليرغم آمـاده بـاش          
کامل قادر به جـلـوگـيـري از مـراسـم               

 . هاي بزرگ مردم نشد
جمهوري اسالمي و مقامات ريز     
و درشت آن امسال بـيـش از هـرزمـان           
عليه چهارشنبه سوري تبليغ و تهديـد   
کـردنــد، آنــرا بــه عــنــوان يــک ســنــت              
ضداسالمي محکوم کردند، آيـت الـه      

ها و امام جعمـه هـا از رسـانـه هـا و                   
مــنــبــرهــا مــردم را از شــرکــت در                  
چهارشنبه سوري بـرحـذر داشـتـنـد و             

فــرمــانــدهــان نــيــروهــاي ســرکــوب و          
دادستاني و غيره از شـدت عـمـل بـا              
مـردم حـرف زدنـد و هــزاران نــيــروي               
سرکوب را در خيـابـانـهـا و مـحـالت              
مستقر کردند، امـا مـردم در ابـعـاد              
وسيعي در تهران و شـهـرسـتـانـهـا بـه               
خيابان ها آمدند، شادي کردند، دختر  
و پسـر قـاطـي شـدنـد، از روي آتـش                   
پريدند، رقص جمعي کردند، در برخي 
شهرها حجاب برگرفتـنـد و آپـارتـايـد           
جــنــســي و جــداســازي را در هــم                     

در بعضي مراسـم هـا نـيـز         .  شکستند
شعار آزادي برابري و زنـده بـاد آزادي            

 . سر دادند
مقامات پليس و دادستاني گفته   
اند تعدادي از دستگيرشدگان دختـران   
و پسراني بوده اند که مشـغـول رقـص        
جمعي در خيابان بوده اند و عده اي به 
خاطر مقابله بـا مـامـوران سـرکـوب              

مـعـاون عـمـلـيـات         .   دستگير شده اند  

پليس رژيـم گـفـتـه اسـت کـه تـعـداد                   
 نـفـر     ٢٠٠٠دستگيرشدگان بيش از      

از تنهـا در تـهـران بـيـش              .   بوده است 
 و در      ٢٥٠، در مشــهــد         ٧٠٠

ــي         ــجــان غــرب ــفــر    ١٤٠آذربــاي  ن

در مـنـاطـق      .   دستگـيـر شـده انـد        
حــوض،    مـخــتــلــف تــهــران هـفــت       

پـارس، نــارمـک و نـيــروي             تـهـران  
هوايي در شـرق تـهـران، خـيـابـان             
اميرآباد در مرکز شـهـر، گـيـشـا،           

آباد در غـرب     شهرک غرب و جنت 
پـايـتـخـت و جـواديـه در جـنـوب                 
مهمترين مراکز تجمع جـوانـان و        

هـاي     انـد کـه درگـيـري           مردم بـوده  

اي در اين مناطق گـزارش        گسترده
در شيراز و اصفهـان و    .   شده است 

کرج نيز طبق گـزارشـات پـلـيـس             
درگـيــري هـاي شــديـدي رخ داده             

در شهرهاي کردستـان نـيـز      .   است

دهها نفر بازداشت شدند که اکثرا      
بالفاصله با اعتـراض مـردم آزاد          

دستگيري بيش از دو هزار  .   شدند
نفر از مردم گوياي ابـعـاد وسـيـع             
شــرکــت مــردم در مــراســم هــاي           

در شهرهاي . چهارشنبه سوري بود
کردستان توده هاي وسيع مردم از      
زن و مرد و پير و جوان در شهرهـا   
و روستاها در ابعاد دهها و صدها 
هزار نفر به خيابان آمدند و سر هر 

. تپه و ارتفاعي آتش روشن کردند   
در اکثر نـقـاط کشـور نـيـروهـاي               
سرکوب فقط نظاره گـر بـودنـد و            

ــه مــردم را             جــرات     نــزديــک شــدن ب
هرجا بـه مـقـابلـه بـا مـردم             .   نداشتند

برخاسـتـنـد هـو شـدنـد و جـوانـان بـا                    
پرتاب ترقه و مـواد آتـش زا از آنـهـا                

 . استقبال کردند
تبليغات و تهديدات و اقـدامـات      
وسيع سرکوبگرانه حـکـومـت، بـويـژه           
چهارشنبه سـوري امسـال را بـه يـک                
ــيــه حــکــومــت               اقــدام ســيــاســي عــل
قـبـرسـتـانـي و ضـدشـادي جـمـهـوري                 
اسالمي و به يـک شـکـسـت سـيـاسـي             

 . براي آن تبديل کرد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ١٣٨٧ اسفند  ٢٨، ٢٠٠٩ مارس ١٨
 

 چهارشنبه سوري اقدام سياسي وسيع مردم عليه حکومت بود 
حجاب برداشتند و دختر و پسر رقص جمعی کردند و آپارتايد جنسی را در ھم شکستند زنان 

  نفر دستگير شدند ٢٠٠٠بيش از 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانيد  و در سطح وسیع توزیع کنید  



 ٢٨٨شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
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بنا به خبري که  به کميتـه کـردسـتـان           
 اسفند ٢٩حزب رسيده است، امشب   

در ميدان مرکزي شهر سنندج، مـردم   
با ترقـه و نـارنـجـکـهـاي دسـت سـاز                   
ماشينهاي نيروهاي سرکوب رژيـم را       

نـيـروهـاي    .   مـورد حـملـه قـرار دادنـد           
سرکوب زيادي در شهر حضور دارنـد        

 . و در حالت آماده باش هستند
خبرها حاکي از آن اسـت کـه در              

 شهـريـور، و مـحلـه هـاي            ١٧خيابان  
کميز و فرح سنندج نيز درگيري هائي  
مابين مردم و نيروهاي رژيم صـورت      
گرفته که هنوز از جزئيات آن خـبـري            

 . دريافت نشده است

الزم به توضيح است کـه طـبـق             
سنت هر ساله در کـردسـتـان، آخـريـن           
پنجشنبه شب سـال مـردم در ابـعـاد              
وسيعي مراسم هاي نوروزي را برگزار       

طبـق ايـن گـزارش امشـب           .   ميکنند
مـراسـمـهـاي بـزرگـي در شـهـرکـهـاي                 

نـه نـه     ( اطراف سنندج از جمله نـنلـه           
فـه  ( و فرجـه    ) ناي سه ر(، نايسر، ) له

بر روي کـوه    .  برگزار شده است) ره جه 
آبيدر مشرف بر شهر سنندج نيز آتش    

  .بسيار بزرگي برپا شده است
 کميته کردستان 

  حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ مارس ١٩، ١٣٨٧ اسفند ٢٩

 جوانان سنندج 
به نيروهاي سرکوب رژيم 

 ٤اطالعيه شماره        حمله کردند
بنا بـه گـزارش دريـافـتـي از مـهـرداد                 
اميري خبرنگار حزب و کانال جـديـد،         
کارگران لوله سـازي اهـواز در ادامـه              
تجمعات اعتراضي چند روز اخير کـه      
در اطـالعـيـه هـاي قـبـلـي بـه اطـالع                   

 صـبـح     ١٠ تـا      ٩رسانديم، از ساعت    
 اسـفـنـد بـمـدت          ٢٨روز چهـارشـنـبـه        

يکساعت جلوي درب شرکت دست به   
 . تجمع زدند

عوامل حراست کمـاکـان از ورود         
کـارگــران مــعــتــرض بــداخــل شــرکــت          

عوامل لـبـاس   .  ممانعت بعمل آوردند 
شخصي و نيروي انتظامي نيزهماننـد      

. روزهاي گذشته بمـحـل آمـده بـودنـد            

ــه               حــراســت شــرکــت اطــالعــيــه اي ب
کــارگــران داد کــه ايــنــبــار از طــرف                

پــيـمــانــکــاران شــرکـت لــوــلــه ســازي           " 
خطاب به کارگـران صـادر شـده          " اهواز

در ايـن اطـالعـيـه کـه هـمـانـنـد                  .   بود
ستاد بـحـران شـرکـت لـوـلـه            "اطالعيه  

سازي اهواز فاقد مهر و امضاء بـود،        
 : آمده است

نيروهاي پيمانکاري شـرکـت کـه       " 
قـراردادهــايشـان فســخ شــده اســت از            

 فـرورديـن جـهـت         ٢٢ تـا      ١٤تـاريـخ     
تشکيل پرونـده بـراي دريـافـت بـيـمـه               
بيکاري به دفتر پيمانکاران مراجعه و     
فرم بيمه بيکاري را پر کننـد در غـيـر          
ايــنــصــورت از ايــن مــزايــا مــحــروم              

کارگران تجمـع کـنـنـده در         " .   ميشوند
حاليکه  عليه سليماني مدير شـرکـت        
شعار ميدادند به  اين دور از تجمعات 
خود بدليل فرا رسيدن سـال نـو پـايـان             
دادند تا پـس از تـعـطـيـالت نـوروزي               

 . مجددا اعتراضات را از سر گيرند
 

خواست کارگران همانگونه که در      
بيانيه کارگران آمده بود بازگشـائـي و        
ــکـــار بـــي قـــيـــد  و                      بـــازگشـــت بـ

 کــارگـر اخـراجــي ايــن         ٢٠٠٠   شـرط 
 . شرکت است

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مارس ١٩، ١٣٨٧ اسفند  ٢٩

 تجمعات اعتراضي کارگران
  اخراجي لوله سازي اهواز ادامه دارد 

 مـارس بـا       ١٨صبح روز چهارشنبـه       
تجمع در مقابل سالن فولکـت هـوس        

ــه مــردم    (  يــکــي از مــحــالت        )   خــان
مسکوني شهر که نمايندگان سفـارت       
جمهوري اسالمي قرار بـود در آنـجـا            

شـعـار هـاي      .   حاضر شوند، آغـاز شـد     
مرگ بر جمهوري اسـالمـي در فضـا            

ــداخــت     ورود مــامــوريــن     .   طــنــيــن ان
سفارت مخفيانه و از در پشـت و بـا              

. حمايت تعداد زيادي پليس انجام شد 
اما گروهي از مردم اين را پيش بيني       
کرده و از ماموران رژيم اسـالمـي بـا             

پنـج  !   پرتاب تخم مرغ استقبال کردند  
نفر توسط پليس بازداشت شدند که با 
اعتراض شديـد مـردم، پـس از چـنـد               
دقيقه آزاد شـده و بـه جـمـع تـظـاهـر                    

 .کنندگان بازگشتند
شعار مرگ بر جمهوري اسالمي،   
تروريست برو گمشو، فولـکـت هـوس        

خــانــه مــا اســت،          )   خــانــه مــردم     ( 
تروريست ها و قاتلين را از فـولـکـت            
هوس بيرون کنيد پرطنين تـر فضـاي        

تصـاويـري   .   محله و خيابان را پر کـرد    
از جــنــايــات جــمــهــوري اســالمــي و            
پــالکــارد هــا و شــعــارهــاي تــظــاهــر             
کنندگان در معـرض ديـد عـابـريـن و             
خبرنگاران رسانه هاي مختلف که بـه      

 . محل آمدند، قرار گرفت
اين تظاهـرات مـوضـوع اصـلـي            

بيشتر راديوهاي فارسي زبان شهر بود 
و گزارش هاي تظاهرات به گوش همه   

روزنـامـه هـاي      .   مردم شهر مي رسيد   
مختلف و اخبار کـانـال هـاي اصـلـي              
تلويزيون سوئـد نـيـز ايـن خـبـر را بـه                   
گوش مردم رساندند که در اعـتـراض          
ــم                بــه حضــور نــمــايــنــدگــان يــک رژي
ــنــدي در              ــتــکــار تــظــاهــرات ت جــنــاي

 . برپا است) يوتبوري(گوتنبرگ 
تعدادي از ايرانيان مقيم شهر کار    
خـود را تـعــطـيـل کـرده و بـه مـحــل                    
تظاهـرات آمـدنـد و در صـف اعـالم                
انزجـار بـه جـمـهـوري اسـالمـي قـرار                 
گرفته و سپس به محل کار خـود بـاز         

به تدريج تعـداد تـظـاهـر       .   مي گشتند 
کنندگان بيشتر و صـدايشـان رسـاتـر            

تعدادي از مردم محل در اطراف .   شد
جمع شده و تعدادي از جوانان سوئـدي    
در حــالــي کــه تـخــم مـرغ در دســت                
داشتند، در اطراف مـواظـب اوضـاع          

 .بودند
پليس با کشيدن نوار و گذاشـتـن        

دهـهــا مــامــور اجــازه نــمــي داد کــه              
. معترضين به ساختمان نزديک شونـد    

حوالي ظهر يکي از تظاهر کـنـنـدگـان       

يـکـي   .   خود را به در ساختمان رسـانـد    
از پـادوهـاي رژيـم مـانـع ورودش بـه                 
ساختمان شد و او با فـريـاد مـاهـيـت              
کثيف اين مزدور را براي همـه فـريـاد            

پليس هـا بـه او حـملـه بـردنـد و                   .   زد
تظاهر کنندگان همزمان موفق شدند، 
از سد پليس گذشته و خـود را بـه در            
ورودي ساختمان برسانند و پليـس بـه         

سـاعـتـي بـعـد        .   ناچار او را آزاد کـرد        
مردم از نواري کـه پـلـيـس بـه             دوباره  

دور ساختمان کشيده بود، گذشتند و        
به پله هاي ورودي رسيدند، پليس هـا     
به تظاهر کنندگان حمله کرده و سعـي      

فريـادهـاي   .   کردند آنها را عقب برانند  
پليس حامي تـروريسـت هـا، پـلـيـس             
سوئد حامي قاتلين در فضـا طـنـيـن             

در اين اثنا دو نفر از مـزدوران  .   افکند
رژيم اسالمي که در گوشه اي کـمـيـن          
کرده بودند، با سنگ به يکي دو نـفـر         

اين حرکت آنـهـا   .  از مردم حمله کردند 
با واکنش شديد مردم مـواجـه شـد و            
پس از گوشمالي سختي کـه بـه آنـهـا             
داده شد، ناچـار شـدنـد بـه النـه خـود                

بـيــش از پـانـزده اتـومـبـيــل             .   بـخـزنـد   
پليس، دهها مامور مسلح به هـمـراه        
سگهاي پليس در محل حاضر بـود و     
هليکوپتر پليس از باال صحنه را زيـر        

 . نظر داشت
در ساعت شـش و نـيـم بـعـد از                  

ظهر پليس تحت مـحـافـظـت شـديـد،           
ماموران سفارت را مخفيانه و از در         
عقب از ساختـمـان بـيـرون آورد و در               
ماشين مخصوصي که براي ايـنـکـار         

قبل از آن پليـس  .   آورده بودند، جا داد 
با صحنه سازي سـعـي کـرد مـردم را              

اما موفق به اين کار نشد .   فريب دهد 
و مردم بـه طـرف مـامـوران سـفـارت              

پليس در لـحـظـات اول          .   حمله کردند 
تخم مـرغ  .   نتوانست کاري انجام دهد  

سطح ماشين ها را پوشاند و پليس با   
حمله به مردم توانست سفارتي هـا را        

 . فراري دهد
ــارت             ــفـ ــوران سـ ــامـ حضـــور مـ

جمهوري اسالمي در شهر گوتنبرگ و 
پوشش خبري، تصويري وسـيـع آن در        
سطح مديـاي سـوئـد ايـن فـرصـت را                
بوجود آورد که تمام مردم شهر درباره       
اين رژيم جنايتکار صحبـت کـنـنـد و          

 . ماهيت کثيف آن را بيشتر بشناسند
اين تظاهرات با شرکت و همياري   

فعالين احزاب و گـروهـهـاي سـيـاسـي           
ايـرانـي از جـملـه حـزب کـمـونـيـســت                  
کارگري، حـزب کـمـونـيـسـت ايـران و               
ــي و                   ــران ــهــاي چــپ اي ــروه ــر گ ســاي
همينـطـور يـکـي از گـروهـهـاي چـپ                 
سوئد و بسياري از فعـالـيـن سـيـاسـي             

  . ايراني مقيم گوتنبرگ برگزار شد
حضور عوامل سفارت جمـهـوري     

اسالمي در شهر گوتنبرگ بي آبروئـي    
. بيشتري براي اين رژيـم بـوجـود آورد         

تصويري کـه بـه يـمـن دو روز تـالش                 
پيگير آزاديخـواهـان در رسـانـه هـاي             
ســوئــد مــنــعــکــس شــد، بــار ديــگــر            
جمهوري اسالمي را بعنوان يک دولت   
تروريسـت و قـاتـل هـزاران مـخـالـف                

. سياسي به مردم سوئد معـرفـي کـرد        
اين بخشي از مبـارزه مـردم بـراي بـه              
گور سپردن اين حـکـومـت کـثـيـف و              
جنايتکار است که در ايران و در خارج 

 . ايران جريان دارد
حـزب کـمــونـيـسـت کـارگـري از               

حضور همه شرکت کننـدگـان در ايـن           
حرکت و همه راديوهائي که مـداومـا         
خبر اين تظاهرات را بـه گـوش بـقـيـه             
مردم رساندند، صـمـيـمـانـه قـدردانـي            
ميکند و بار ديگر اعالم ميکنـد کـه       
حضور سران جـمـهـوري اسـالمـي در             
ــراض                      ــرت و اعــت ــف ــا ن ــا ب ــه ج هــم

ــان مــواجــه مــيــشــود              ــخــواه . آزادي
نـمـايــنـدگــان حــکـومــت جــنـايــتـکــار            
اسـالمــي هــرجــا جــرات کــنــنــد قــدم            
بگذارنـد حـقـشـان را کـف دسـتـشـان                 

 . خواهيم گذاشت
  

 تشکيالت خارج کشور 
حزب کمونيست کارگري ايران ـ  

 گوتنبرگ سوئد
 ٢٠٠٩ مارس ١٨

 

 حقشان را کف دستشان گذاشتيم
 دومين روز تظاھرات عليه حضور جمھوری اسالمی در گوتنبرگ سوئد

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!  مرگ بر جمهوري اسالمي
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 کانال جديد به کمک مالي شما نياز عاجل دارد  

ليست نوزدهم اسپانسـورهـاي     
ــد را بــه اطــالع             کــانــال جــدي

از هـمـه دوسـتـان         .   ميرسانيم
عزيزي که طي هفته گـذشـتـه         
کمک مالي پرداخت کرده و يـا     

اسپانسور شده انـد و لـيـسـت           
اسامي و مبالغ کمک آنهـا در      
پائين آمده است، صـمـيـمـانـه         

 . تشکر ميکنيم
هزينه ماهانه کانال جـديـد    

.  هزار دالر در مـاه اسـت         ٥٠
هــمــه انســانــهــاي شــريــف و          
بـيـنـنـدگـان کـانـال جـديـد را                
فراميخوانيم تا فعاالنه بيـاري   

 . کانال جديد برخيزند

  ۲۰۰۹مارس ١۹: ليست نوزدهم
 اسپانسورهاي اين هفته

  کرون١۰۰                                              علي جان کارلستاد
  کرون١۰۰                                             سياوش از بوروس
  دالر٥۰                                                 سيامک زنده رودي

 
  دالر۷٥معادل : جمع اسپانسورهاي اين هفته

 
 : کمک هاي مالي اين هفته به تلويزيون کانال جديد

  يورو٥۰۰         فرزانه درخشان
  يورو۲۰۰                         تشکيالت حزب در برمن
  يورو٣۰۰       تشکيالت حزب در ليون

  يورو٥۰                             آذر موسوي
  دالر٣٥۰        سعيد صالحي نيا

  دالر٣۰۰        خسرو شاد
  دالر١۰۰                            محمود از هوستون

  دالر٤۰         برادران اهواز
  کرون٥۰۰                            اکرم نيک

  کرون٥۰۰۰                            شهاب 
  تومان۹۰۰۰۰۰   يوسف از ايران

 
   دالر ٣۸٤٠ عادلجمع کمک هاي اين هفته م

 
با توجه به اينکه دوره اسپانسوري تعدادي از دوستان به پايان رسيده و بعالوه 

 ماه سال تقسيم شـده و بـه مـبـلـغ            ١٢کمک مالي برخي از دوستان نيز که به  
اسپانسوري اضافه ميشد  از يکسال گذشته است، الزم است لـيـسـت جـديـد              
اسپانسورها و کـمـک هـاي مـالـي بـه کـانـال جـديـد تـنـظـيـم شـود و جـمـع                                      

از اينرو کمک ها و اسـپـانسـورهـاي ايـن هـفـتـه             . اسپانسورها از نو تهيه شود 
 . مستقل از ليست هاي قبلي اعالم ميشود

 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي 
 : از ايران

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر  
Shahla_daneshfar@yahoo.com  

 :تلفن تماس در اروپا
۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  
٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي  

 : کانادا و آمريکا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :فاتح بهرامي

٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر  
 : شماره حساب سوئد 

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 تماس ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣فواد روشن با شماره تلفن   براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با 
 .بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود

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

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

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

4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

     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

د ن ی ا   ب د و ن   ف ر ا خ و ا ن   .. .  
 س و س ی ا ل ی ســم ،   

 ب د و ن   ا م ی د   س و س ی ا لــیــســم   
س و س ی ا ل ی س م   “   خ ط ر ”و   بــد و ن   

ب ه   چ ه   م ن ج ال ب ی   ب د ل   
 ! م ی ش و د 

 برنامه حزب را بخوانيد يک دنيای بهتر
 و در سطح وسیع توزیع کنید 
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 چهارشنبه سوري،    

 شادي مردم،     
 عزاي رژيم   

 برنامه اي از اصغر کريمي
سـال جـديـد را        .   الو سالم عليکـم   
االن کـه داشـتـم        .   بشما تبريک ميگـم   

برنامه شما را نگاه ميکردم داشـتـيـد       
راجـع بــه حــق و حــقــوق کــارگــران و                
مشکالتشان صحبت ميـکـرديـد کـه          

مـن کـارگـر      .   کامال تـايـيـد مـيـکـنـم          
قرارادادي هستـم بـا حـقـوق دويسـت             

و تـازه دارنــد      !   هـزار تـومــان در مــاه        
چهارده هزار تومان هم بخاطر بيمه و       
! غيره مخصوصا ماليات برميـدارنـد    

درصورتيکه خودشان گفته اند کـه از       
حقوقهاي پايين چهارصد هزار تومان     

ايـنـهـم از      !   نبايستي ماليات بگيـرنـد    
چهارشنبه سوري شان که واقعا ديگـه        

مـن يـکـسـري رفـتـم           !   چي بگيم واهللا   
بيرون، بد نبود خوب بود، منتها ايـن      
بچه هايي را که يکذره ريـش دراورده           
اند، پخش ميکنند تـوي کـوچـه هـا،            
اين مسجدي هـا را مـيـگـم، جـلـوي                
دلخوشي مردم را ميگيرند، حق ترقه   
درکردن و شـادي را مـيـگـيـرنـد لـذا                  
خانواده ها هم بخاطر اينکه با ايـنـهـا        
سرو کله نزنند آتش و اينجور چـيـزهـا       
روشن نميکنند، بخاطر اينکه ميايند 
و الکي گير ميدن و ما هـم حـوصـلـه          
ســرو صــداي ايــنــهــا را نــداريــم کــه                
بخواهند بچه هاي ما رو بـه مسـجـد           

ولي در مـحـلـهـاي ديـگـه             .  بکشونند
. و خوب بـود .   آتش روشن کرده بودند   

لطفا يه مـقـدار از وضـعـيـت کـارگـر                 
براي همه تان سال نـو را    . بيشتر بگيد 
 .تبريک ميگم

  زن کارگر از ايران
خسـتـه   .   الو سـالم آقـاي کـريـمـي          

معلم گـج خـورده هسـتـم از             .   نباشيد
من سعي مـيـکـنـم وقـتـي         .   خوزستان

شما برنامه داريد بيام صحبت کنـم و     
بقيه را ميذارم براي دوستان ديگـر تـا      

اول اينکـه قـرار     .     اونها صحبت کنند  
شد که منو در عضويت حـزب ثـبـت            

دوم اينکه محبت کنيد بلـوکـه   .   کنيد
کنيد و اين چـيـزهـا را پـخـش کـنـيـد                 
معلمين بدونـنـد کـه ايـن کـانـال آزاد                
است و بيايند و اخبارشـون را بـگـنـد              
باالخره اينجا کانـال انـقـالب اسـت و             
حرفهايي که ما مـيـايـيـم و مـيـگـيـم              
خدمتتون حتمـا تـوي آرشـيـو بـعـدي              

چهارشنبه سوري را هـم  .     پخش کنيد 
همانطوري که خودتان اعـالم کـرديـد          

بقوت خودش باقي هست و اميـدوارم    
مردم از اين شادماني فيض بيشـتـري       

 . ببرند
 معلمي از خوزستان

 
مـيـخـواسـتـم      .   اصغر عزيـز سـالم     

گزارش کوتاهي از چهارشنبـه سـوري        
در شـهــرهـاي کــردسـتــان خـدمــتـتــان             

سـالم مـيـکـنـم بـه هـمـه               .   عرض کنم 
بييندگان عزيز تلويزيون و سال نـو را           
به شما و همه بينندگان عزيز تـبـريـک         

 بعد از ظـهـر       ٤امروز ساعت .   ميگم
در تــمــام خــيـابــانــهــا و کــوچــه هــاي              
شهرستانهاي سردشت و ربط مردم در 
سطح وسيعي آتش روشن کرده بـودنـد     

بعد بشـمـا عـرض      . و شادي ميکردند 
بکنم که در مهاباد نيز مردم به سـراغ   

در اين شـهـر   .   چهارشنبه سوري رفتند  
چهارشنبه سوري بحدي گسترده بـوده      
که حتي راه هاي منتهي بشهر تا چند  
! ساعت دچار ترافـيـک سـنـگـيـن بـود            

جالب توجه اينکه نيروهاي نظامي و        
ماشينهاي دولـتـي کـه بـراي کـنـتـرل               
مردم مستقر شده بودنـد بـهـيـچـوجـه             
جرات نکرده بودند که نزديک مراسم و 

اين گزارش کوتـاه  !   برنامه مردم شوند  
را االن گرفتم و اميـدوارم گـزارشـهـاي        
ديگر را در طول برنامه باطالع شما و 

 .بينندگان عزيز برسونم
 عبدل گلپريان 

 
سـالم سـال نـو را بـه هـمـه شـمـا                     

ما با جمهوري اسالمي . تبريک ميگم
 .ما را راهنمايي کنيد! چکار کنيم؟

 مردي از ايران
 

. من از کرج زنـگ مـيـزنـم      .   سالم
منهم بيرون بودم و هرکسي يک آتشي   
روشــن کــرده بــود و يــکــبــار دورش              

اطـراف مـا     .   چرخيد و رفت خونه اش   
همه مردم بـيـچـاره هـا و بـدبـخـتـهـا                    

 . هستند
  مردي از کرج

آقــا ســالم عــرض مــيــکــنــم و                
چهارشنبه سوري تان را تبريک عـرض    

بچه هاي سـرآسـيـاب امـروز         .   ميکنم
حسابي رقص و آتـش      !  ترکونده بودند 

راه انداخته بودند و رقص و پايکـوبـي         
مـامـوران هــم غـلـطــي         !   کـرده بـودنـد     

نميتونستند بکنند و نمتونستند جلو    
جمعيت هـم زيـاد بـود و اکـثـر                !   بيان

 . جوانها جمع شده بودند
 مردي از تهران

 

مـــن از يـــکـــي از           .   الــو ســـالم    
خيابونهاي تهران دارم زنـگ مـيـزنـم،          
صدامو دارين؟ ما يک عالمه ريختيـم   
توي خيابون و آتيش روشـن کـرديـم و          
آهنگ گذاشتيم و داريم ميرقصـيـم و        
خــيــلــي داريــم شــادي مــيــکــنــيــم و              

به استقبال سال نـو  ! پايکوبي ميکنيم 
رفتيم و به هيـچ چـيـزي هـم اهـمـيـت                  

مـا خـواسـتـيـم        !   نميديم بجز خودمون  
زنگ بزنيم که از همينجا صدامون به     

صداي فشفشه ها هـم    !   گوشتون برسه 
مياد ولي ما دوست داريم که بيشـتـر         

ــيــاد                 و !   صــداي رقــص و آواز مــا ب
. فيلمهاشو هـم بـراتـون مـيـفـرسـتـيـم               

فـوق  !   تهران امسال شهر خيلي شاديـه     
جـمـعـيـتـمـون هـم فـوق             !   العاده شـاده   

العاده زياده و در هـمـيـن جـايـي کـه                   
غرب تهران هست االن باالي صد نفـر      

به نـيـروهـاي انـتـظـامـي هـم             !   ميشيم
! اصال اجازه نـمـيـديـم کـه بـيـان جـلـو                 

کوچه هـارو بسـتـيـم و ايـنـجـا داريـم                  
مــاشــيــنــهــا هــم ظــبــط       !   مـيــرقصــيــم 

صوتهاشونو روشن کـردن و دخـتـر و             
مرسي، مرسـي  !   پسر داريم ميرقصيم 

 .مرسي ميبوسم شماها رو
 دختر جواني از تهران

 
مـن از    .   الو سـالم آقـاي کـريـمـي          

. خونه زنگ ميـزنـم از شـهـرک غـرب             
همانطوري که ايـن خـانـم گـفـتـنـد در               
اينجا هم االن حدود دو ساعـت اسـت           
که صداي چـهـارشـنـبـه سـوري قـطـع                

ياد اون شبي افتادم که آقايون !   نميشه
قرار بود مراسـم اهللا و اکـبـر بـرگـزار                 

در محله ما که صداي يک دونه ! کنند
ولــي دو   !   اهللا و اکـبــر شــنـيــده نشـده            

ساعته که صداي ترقه و شـادي قـطـع          
نميشه و خوبـه کـه آقـايـون ايـنـهـا را                  

و درس عـبـرتـي بـگـيـرنـد و            !   بشنوند
 ! بفکر رفتن باشند

  مردي از شهرک غرب تهران
از يکي از خـيـابـانـهـاي      .   الو سالم 

مـن مـيـخـواسـتـم         . رشت زنگ ميزنم 
ايــن ســر و صــداي تــرقــه و شــادي                   
! چهارشنبـه سـوري االن پـخـش بشـه             

خب، پس االن صداي شادي و ترقه را    
ميخواهيم صـداي شـادي       !   ميشنويد

مــردم پــخــش بشــه از تــوي هــمــيــن              
 ! تلويزيون کانال جديد

  مردي از رشت
از .   الــو ســالم آقـــاي کــريــمــي              

اطـراف  .   زعفرانيه کرج زنگ ميـزنـيـم     
هـمـه خـواسـتـنـد کـه بـه               !   ما قيامتـه  

خـواســت رنــگــارنــگ، کــانــال جــديــد          
انشـاهللا کـه بـيـايـيـد           .   اومدند بـيـرون    

از . زنها ريخته بودن به خيابون.  اينجا

زردي مـن از تـو ـ           »آتش پـريـدنـد و         
گـفـتـنـد و شـادي           «سرخي تو از مـن    

انشـاهللا کـه ايـنـهـا هـم جـمـع                 !   کردند
ميکنند و مـيـرونـد و رژيـم درسـتـي               

توي شهر همه امـيـدوار   !  برقرار ميشه 
 ! بودند

 مردي از کرج
 

من ميخواستم سال نـو  .   الو سالم 
را بشما تبـريـک بـگـم و چـهـارشـنـبـه                  
سوري را به خودتون و خانواده تـون و       
بچه هاتون تبريک بگم، به هـمـه بـچـه             

از .   هاي تلويزيون شـاد بـاش مـيـگـم            
پيام و بوسه هاي بچه هاي اتاق فرمان 
هم که ميگين، قربان شـمـا سـالمـت            

بهمه شـون تـبـريـک مـيـگـم و              !   باشند
اميدوارم که اين سال جـديـد سـال پـر               
شور و برکتي باشه و ما اين آخونـدهـا    

يک کالم هم .   را همه باهم بزير بکشيم   
ميخواستم بگم که اينجا جاش نـبـود         
اونهم اينه که اين آخوندها کـه امـروز           
گفتند چهارشنبه سـوري سـنـت فـالن           
است و بهمـان  اسـت، چـطـور وقـتـي                
سنگسار ميکنند و آدم زجر ميکشد       
و مـيـمـيـرد، چـطـور مـردم را اعـدام                  
ميکنند و در زندان شکنجه ميدهنـد     
و توي زندان دارو ميدهند که زندانيها 
بخورند و بميـرنـد و بـعـد بـگـنـد کـه                   

چـطـور ايـن سـنـتـهـا            !   خودکشي کـرد  
خوبست و از بـيـن نـمـيـرود ولـي اون                 
ســنــت خــوبــي کــه مــردم شــادنــد و               
خوشحالند و مريض نميشوند ايـنـهـا        

لـعـنـت بـر       !   همه اش حـمـاقـت اسـت؟        
مرگ بـر    !   مکارم شيرازي و همه شون   

درود بـر حــزب      .   جـمـهـوري اسـالمـي       
سال خوبي داشته . کمونيست کارگري 

 . باشيد
  ساله٧٠مادر 

 
ميخوام بگم بـراي چـي     . الو سالم 

جـوانــان خــارجـي هـي جشـن داشـتــه               
باشند ولي ما در چهـارشـنـبـه سـوري          

 ! هم که سالي يکباره اينجور باشيم؟
  پسر جواني از ايران

واهللا .   الو سـالم خسـتـه نـبـاشـيـد            
شما از امام جمعه رشت ميخواستيـد        

. آخه چه جـوري بـراتـون بـگـم            . بدونيد
خرس رو ديدين کـه چـه جـوري تـوي                
قفس ميکنند؟ اگر بياييد خـونـه اش        
رو ببينيد دورتادورش را سيم پـيـچـي      

از !   کرده اند و توي قفس گذاشتـنـدش     
طرفي هـم پسـرانـش بـا خـوردن حـق                 
کارگراني که شرکتي هستـنـد و قـرار           
دادي هسـتـنـد، و بـا خـوردن و بــاال                   
کشــيــدن جــيــره نــقــدي مــردم دارنــد             

خـب از    !     دانشـگـاه را قـورت مـيـدن           
ايـن  !   هرچيش ميـگـيـن بـراتـون بـگـم            

پيرمرد از الهيجان بلنـد شـده اومـده           
توي رشت و گفـتـه کـه مـن بـايـد در                   
بهترين نکته رشت خونه داشته باشـم،    
يعني روبروي پارک شهر کـه بـهـتـريـن            

شـمـا کـه بـهـتـر           !   نکـتـه شـهـر هسـت         
مـيـدونــيـن کــار ايــنـهـا بـجـز پـخــش                  

و به گريه آوردن ! خرافات چيزي نيست
چهارشنبه سوري جاي ! مردم کارشونه

شما خالي بود بچه هـا را بـرده بـودم               
جـاي  .   بيرون باندازه کافي شادي کنند 

اميـدوارم روزي    !   شما هم اينجا خاليه  
 ! بشه که شما ها هم در کنار ما باشيد

 زني از رشت
 

اينجا در مهر شهر کرج . الو سالم
مردم چهارشنبه سوري خوبي داشتند     
و با ماموران درگـيـري شـد و مـردم                

خالصه خيلي خوب . ماموران را زدند
مــردم زيــاد بــودنــد و          .   بــرگــزار شــد   

خيابونها را بسته بودند و با ماموران     
 . درگيري شديد داشتند

 مردي از کرج
 

چــهــارشــنــبــه ســوري و صــداي             
. فشفشه ها و شادي مردم را بشنـويـد    

الو الـو؟ صـداي فشـفـشـه و هـيـاهـو                  
مياد؟ پس خوبه بذارين مردم از کانال 

. جديد بشنوند شادي مـردم رشـت را         
نيروي انتظامي اومـده بـود و مـردم             

مردم .  همه شون را هو کردند و راندند 
نيروي انتظامي را هو کردند و عـقـب      

 ..نشستند و رفتند
 . مردي از رشت

 
الو سالم آقاي اصغر کريمي شـب       

من پيشاپيش . قربونت برم. شما بخير
سال نو را تبريک ميـگـم و امـيـدوارم              

 سال انداختن اين دولت فاسد ٨٨سال  
آقاي کريمي سي سال اسـت کـه     .   باشه

از طرف دولت فـاسـد سـلـطـه جـو بـا                  
سرکوب و شکنجه و اعـدام و دزدي             
سـلـطـه پـذيــر شـده ايـم، گــفـتـيـم مــا                    

گـفـتـيـم از مـا سـو             .   اهميتي نـداريـم    
نيازهـاي خـودمـون را        .  استفاده کنيد 

گفتيم نيازهاي شـمـا     .   مهم ندونستيم 
اوايل خـودمـون را بـي        .   اهميت دارند 

ارزش کرديم و خواسته هاي اونـهـا را         
ما گفـتـيـم هـيـچ دردي          .   ارزش داديم 

نـداريـم خـالـصــه تــوسـط ايــن دولــت               
متخصص يک زنـدگـي بـي تـحـرک و               

و هـيـچ     .   مرده اي براي ما درست شد    
فعاليتي از طرف ما مردم نبود و حق   
تصميم زندگي مـا را هـم ايـن دولـت              

حـتـي خـالصـتـريـن         .   تعييـن مـيـکـرد      
خواسته ها و نيازهـا و احسـاسـات و            
نگرانيهاي خودمان را بيان نميکرديـم   

 صداي مردم در کانال جديد

 ١٨صفحه      
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و بعد بـه دولـت اجـازه مـيـداديـم کـه                  
برعليه ما تجاوز کند و حقوق مـا را          

اما امروز با وجود حزب . نديده بگيرد
و کـانــال جـديــد کـه يـک امــيـدي در                   
زندگي ما اومده ديگه اجازه نـمـيـديـم        
اين دولت دزد که ده درصـد جـامـعـه              
هستند و سرمايه نود درصدي مـا را       
بجيب ميزنـنـد و نـود درصـد مـردم                
زحمتکش فقط ده درصد امکانات را  

ديگه اجـازه  .   دارند ما را قرباني کنند  
نميديدم رسم حجاب و جـدايـي زن و             

مـردم  .   مرد مفهـومـي داشـتـه بـاشـه           
آزادي خواه و برابري طلب با روي بـاز        
در اجتماع و در مـجـالـس بـويـژه در                
مراسم چهارشنبه سوري مخـصـوصـا        
همين امشب واقعـا حـاضـر شـديـم و             
شادي کرديم و از حـاال ايـن نـنـگ را               
ديگر کنار ميذاريم و اين رژيم دزد و        

امـيـدوارم   .   کپک زده را بزير ميکشيم    
 هـمـچـنـان سـال پـربـاري              ٨٨که سال   

 . متشکرم. باشه
  مردي از ايران

اصغر کريمي عزيـز مـن مـجـددا          
ميخواستم گـزارش    .   مزاحم شما شدم 

سنـنـدج را هـم بشـمـا و بـيـنـنـدگـان                     
در شهر سننـدج امـروز     .   عزيزتان بگم 

 بعد از ظهر يعني قبل از   ٤از ساعت   
 تمام مغازها بسته ميشه و   ٤ساعت  

و مـردم بـه       .   تمام بازار تعطيل ميشه   
اسـتــقــبـال شــب چـهــارشــنـبــه ســوري             

بدون استثنا در تمام محالت . ميروند
مراسم آتش بازي برقرار بـود و مـردم          
سـنـنــدج سـرخ پـاسـخ خـيـلــي دنــدان                 
شکني را به سفر احمدي نژاد دادند و         

در روي   .   به استقبال ايـن روز رفـتـنـد          
بلنديها در اطراف آبيدر فشفشه هـا و      
ترقه هاي رنگارنگ رو در خـيـابـانـهـا          
هوا کردند، و نيروهاي رژيم هم جرات     
نکردند که در رابطه با شب چهارشنبه 
سوري عکس العملـي از خـود نشـون           

و اما در گزارش قبلي يادم رفـت  .   بدن
بگم که در مهاباد بر روي بلنديها هـم      

اين گـزارشـي     .   آتش روشن کرده بودند 
بود از شهر سنندج تا اين لـحـظـه کـه            
من با شما صحبت ميکنم و همچنان 

 . اين برنامه ادامه دارد
  عبدل گلپريان

مـن از شـهـر        .   سالم آقاي کريمـي   
بيرون بودم و تازه بـه    . ري زنگ ميزنم 

اولش نيروهاي انتظامي . خونه رسيدم
در پايگاهشان جمع شدند ببيننـد کـه       
ميتونند مردم را پرکنده کـنـنـد، امـا         
جـوانــان دخـتــر و پســر آمـدنــد تــوي               
خيابانها و توي محالت و حرکتـشـان         

را خنثي کردند و بعد هم از روي آتـش   
پريدند  و نيروهاي امنيتي نتونستنـد     
کاري از پيش ببرند، و با باال گـرفـتـن          

. سر و صداي مردم آمدند توي پايگاه   
جوانها با ترقه و غيره کار خودشان را       
کردند و اينها هـم نـتـونسـتـنـد کـاري               

تا جايي که مـا بـوديـم ار          .   انجام بدن 
مرکز شهر بطرف امام خميني رفتـيـم       
و به چند جا سـرزديـم امـا حـادثـه اي             

جـوانــان  .   بـراي مــردم پــيـش نـيــومـد          
ميرقصيدند و شادي ميکردند و حتي 
بسوي نيروهاي امنـيـتـي تـرقـه پـرت             

 . ميکردند
 مردي از شهر ري تهران

 
آقا من . زنده باشيد. سالم عليکم

چـه  .   ميخـوام وارد حـزب شـمـا بشـم             
 .کنم؟ باشه، تماس ميگيرم

 مردي از ايران
 

ببخشيد ميخواسـتـم وارد      .   سالم
مــن تــهــران زنــدگــي      .   حــزبــتــون بشــم   

 . ميکنم و ميتونم کارهايي انجام بدم
 مردي از تهران

 
از .   خسته نباشيـد آقـاي کـريـمـي          

عـلـي رغـم      .   تبريز مزاحمتون مـيـشـم     
حضور نيروي نظامي رژيـم آخـونـدي،       
مردم در خيابـانـهـاي تـبـريـز بـا بـرپـا                  
داشتن آيين چهارشنبـه سـوري و  بـا              
آتش روشن کـردن  تـوام بـا رقـص و                  
شادي و ترقه بازي در سرتاسر شهر بـه   

سـال  .   گفتنـد  «نه»حکومت آخوندي   
نو براي تمامي آزادي و برابري طلبـان        

ــ    .   مبارک باد  زنده باد آزادي و برابري ـ
 .درود بر کمونيسم کارگري

  مردي از تبريز
. از قزوين زنگ ميزنـم .    الو سالم 

مـا  .   چهارشنـبـه سـوري تـان مـبـارک            
اينجا خيلي کارها کرديم، عکسـهـاي      
اينها را توي آتيش سوزونديم و فيلم و 
تصوير شان را هم گرفتيم و براي شمـا      

تصوير گرفتيم از عـکـس     .  ميفرستيم
سوزوندن خامنه اي ميفرستم و شـمـا        

حزب . هم براي ملت ايران پخش کنيد
شما خيلي بزرگ شده، بله خيلي بزرگ 

مـا  ) .   کارگري( شده حزب کمونيست    
 . خيلي داريم روي حزب کار ميکنيم

  مردي از قزوين
ــ    ) صداي فشفشه و همهـمـه  (الو 
دوبـاره صـداي فشـفـشـه و            ( ـــ الـو؟          

 .قطع شد). همهمه
  صداي دختر جواني از ايران

صداي . الو با سالم بر برج انقالب
مــن از آذربــايــجــان غــربــي         .   انــقــالب

شهـرسـتـان    .   نزديک ماکو زنگ ميزنم   
ما تازه تاسيس شده و امروز در شـهـر    
واقعا هلهله بود و در هـر صـحـنـه اي          

ــود            ــا مــامــور ب ــي مــردم     .   ســه ت ول
بهيچوجه اعتنا نکردند و جشنشان را 
برگزار کـردنـد، بـا تـرقـه در کـردن و                   

دخـتـرهـا و پسـرهـا          . رقصيدن جوانان 
همه شان گرم شـادي بـودنـد و جشـن               
گـرفــتــنــد و ايــنــهـا هــم نــتــونســتــنــد              

در مـورد کـنـار        .   هيچکاري بـکـنـنـد     
رفتن حجابها چون شهرستان ما جـاي      
خيلي کوچکي هست و دو کيـلـومـتـر       
مانده با شهرسـتـان مـاکـو اسـت لـذا               

براي کانـال شـادي     .   اينکار انجام نشد 
و کانال برابري زن و مرد تبريک ميگم 
و ســالم مــرا بــه حــزب کــمـونــيـســت              
کارگري که صداي رساي انقالب ايران    
هست برسانيد و مـرگ بـر جـمـهـوري           
اسالمي که جمهوري گـريـه و زجـه و             

روز چـهـارشـنـبـه سـوري           .   زاري اسـت  
است و روز گـريـه و زاري جـمـهـوري                 

روز شـادي و هـلـهلـه         .  اسالمي هست 
است و روز مرگ جمـهـوري اسـالمـي         

روز شـادي دخــتـران و پســران           .   اسـت 
نوجوان و جوان ايراني است، روز  پيام   

مـا  .     آور فـرداي آزادي و بـرابـريسـت            
. حزب کمونيست کارگري را برگزيديم 

مبارک باد اين انتخـاب مـردم ايـران،           
ممـنـون شـب      . حقا که برحق برگزيديم 

 . خوش
ــي،               ــايــجــان غــرب مــردي از آذرب

 شهرستاني نزديک شهر ماکو
 

الو؟ از ميدان چهارشنـبـه سـوري         
صداي رقـص و      .   ( سالم.  زنگ ميزنم 

 .قطع شد). شادي و فشفشه
  دختر جواني از ايران

الو سالم چهارشنبه سوري مبارک 
دوسـتـتـون داريـم قـربـون شـمـا               .   باشه

 .قطع شد. دوستتون داريم
  مردي از ايران

. الو سالم عليکم خسته نـبـاشـيـد      
ما االن در حال جشن و شادي هستيـم   
و درحال سوزاندن عکس رهبر کثيـف      
و فقيه ايران اسالمي و آقـاي احـمـدي         

خـوشـحـالـم مـيـشـم کـه             .  نژاد هستيم 
از .   صدايم از کانال جديد پـخـش بشـه      

لحاظ جمعيت اينـجـا خـيـلـي شـلـوغ              
ــا از حــزب                       ــچــه ه ــمــه ب اســت و ه

همه بچـه  .   کمونيست کارگري هستند 
ها از حزب کمونيست کارگـري جـمـع         
شده اند اينجا و دارند با شور و شـوق          

ــد               ــرن ــيــاق جشــن مــيــگــي و .   و اشــت
عکسهاي اقاي خميني و احمدي نژاد       

 . و خامنه اي را دارند ميسوزونند
  مردي جواني از قزوين

ســالم عــرض مــيــکــنــم اصــغــر            
. مـن مـجـددا مـزاحـم شـدم            .   کريمـي 

مجددا از سنندج و همچنين از بوکان  
خبر رسيد که چهارشنبه سوري را در        

. عرصه وسيعتري جشـن گـرفـتـه انـد            
نيروهاي زيـادي در بـوکـان مسـتـقـر                
بودند ولي فقط نظاره گر شادي مـردم    

يک گزارش ديگري از سـنـنـدج    .   بودند
اينه که در سه نقطه بسيار مهم به اسم 
شهرک بهاران، خـنـدق خسـرو آبـاد و               
محله شالـمـان گـروه هـاي ارکسـر بـا                
برگزاري موزيک و با صداي بـلـنـد بـه          

. رقص و شادي و پايکوبي پرداختـنـد        
من به همه بوکان و سردشت و مهاباد 
و سنندج و ديگر شهرهاي کردستان و  
سراسـر ايـران چـهـارشـنـبـه سـوري را                 
تبريک ميگم و سال نو را بـراي هـمـه             
آرزوي موفقـيـت مـيـکـنـم و تـبـريـک                 

 .مرسي. ميگم
 عبدل گلپريان

 
امشب مردم کوالک کردند .   سالم

امشـب هـمـه مـردم در           .   آقاي کريمي 
تهران ريخته بودند بيرون و زن و مـرد      

مـا بـه     .   همه داشتند شادي ميکردند   
. همه شما و مردم ايران تبريک ميگيم

همه ماموران انـتـظـامـي هـم از دور               
داشتند تماشا ميکردند و ميترسيدند 
از مردم، و هيچـکـسـي نـمـيـتـونسـت             

 ).قطع شد. (بياد جلو
  مردي از تهران

سالم خسته نباشيد شهال دانشفـر   
دوستي از تبريز . هستم مجددا اومدم

از من خواستند که بـيـام خـبـري بـدم              
چـون خــودشــون نــتــونســتـنــد تــمــاس           

. بهرحال بسيار وجد آور است.  بگيرند
بقول خود دوستان ميگفتنـد کـه ايـن          

نه مردم به »چهارشنبه سوري درواقع    
 «جــمــهــوري اســالمــي ضــد شــادي         

از تـبـريـز گـزارشـي داشـتـنــد              .   هسـت 
گفتند که در سه راه امين آتـش بـازي        
بصورت موزيک و جشن شادي بوده و  
چند نفر زن حجاب برداشتند و حـدود     
سيصد چهارصد نفر مردم جمع شدنـد   
و نيروهاي انتظامي جرات نکردند که 

خالصه سال نو را بشمـا  .  نزديک شوند 
و همه دوستان دسـت انـدرکـار کـانـال            

 . جديد و بشما تبريک گفتند
 شهال دانشفر

 
الو سالم سينا شهبازي هسـتـم و         
زنگ زدم که بنوبـه خـودم ايـن جشـن             
بزرگ را بشما و مردم عزيزمان چه در  
داخل و چـه در خـارج کشـور واقـعـا                  

امـروز روز مـاسـت و          .   تـبـريـک بـگـم       
امروز بايد همه بياييم بيرون و دختران 
و زنـان حــجـاب را بـايـد از سـرشــون                  

. بردارند و بايد در مقابل زور جنگيـد     
فقط دوست داشتم کـه بـنـوبـه خـودم              
منهم کاري کرده باشم و اين آهنگ را   
تقديم ميکنم به همه جوانان خوبـمـون     
در ايـران و خـارج از ايــران و ازشــون                 
تشکر ميـکـنـم کـه امـروز را هـرچـه                  

از شمـا و    . باشکوهتر برگزار ميکنند 
از تلويزيون خـوب کـانـال جـديـد هـم                 

هـمـچـنـيـن از حـزب           .   تشکر ميکـنـم   
خوبم از حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

فقط اينو بگم که . ايران تشکر ميکنم
من اين ترانه را با کمترين امـکـانـات       
درستش کردم و مردم بايد بـه بـزرگـي       
خودشون ببخشند اگر احساس کـنـنـد      
که مايه کمتري توي اين کار گذاشـتـه      

 .باشم
  سينا شهبازي

. اصغر کريـمـي خسـتـه نـبـاشـيـد             
شهال دانشـفـر هسـتـم و گـزارشـي از                 

گــفــتـنــد کــه در       .   پـيــرانشــهــر داشــتــم    
پيرانشهر خيلي شلوغ بوده، در خيابان 
بازار سيگار، و خـيـابـان قـدس و در                
پارک جنگلي پيـرانشـهـر آتشـبـازي و            
تـرقــه بــازي بــوده و زنـان و دخــتــران                
وسيعي شـرکـت داشـتـنـد و جشـن و                

. شادي بوده و سال نو را تبريک گفتند   
همينطور دوستي از انديمشک تـمـاس      
گرفتند و تازه در حـزب کـمـونـيـسـت              
کـارگــري اعــالم عضــويـت کـردنــد و             
گفتند که بدليل اوضاع ويژه اي که در  
انـديــمــشــک بـود بــهــمــيـن جــهــت در              
چهارشنبه سوري اتفاق و خبري نـبـود     
ولي نکته اي که اينجا از زبـان ايشـان         
مــيــخــواســتــم بــگــم ايــنــه کــه رژيــم              
ميخواست مردم را در مقابل هم قرار بـده      
اما اين مردم هستند که در مـقـابـل رژيـم        
هستند و اين خـود رژيـم هسـت کـه ايـن                  

بهرحال مـن    .  وضع را سر مردم آورده است 
عين جمالت خودشان را گفتم و خـواسـتـم          
که صحبت ايشون را بـه ايـن مـنـاسـبـت                

عضـويـت ايشـون را هـم           .   اينجا بـرسـونـم    
 .همينجا تبريک ميگم

شهال دانشفر از طرف يک ايـرانـي از            
ــر       ــرانشــه ــي و يــک دخــتــر جــوان از              پ

   انديمشک 
اين فقط گوشه کوچکي از برنامه 

هاي زنده کانال جديد در هفته گذشته 
لطفا براي ديدن اين برنامه ها . است

 . به سايت کانال جديد مراجعه کنيد
www.newchannel.tv 

 . . . صداي مردم در كانال جديد                            ١٧از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 


