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اليحه شنيع بـردگـي جـنـسـي زنـان کـه هـفـتـه                      
گذشته دولت کرزاي به تصويب رساند يک نمونه 
بارز و خصلت نـمـاي رابـطـه آمـريـکـا و اسـالم                  

يعـنـي دوره     .   سياسي در دوره بعد از بوش است 
شکست نئو کنسرواتيسم و به بن بست رسيـدن        
سياستهائي کـه از دوران تـاچـر در غـرب  در                    

 . دستور دولتها قرار گرفته بود
 اوباما با شعار تغيير و اساسا بـراي پـيـدا              
کردن راهي بـراي بـرون رفـت از ايـن بـن بسـت                    

و ما  -اما از همان آغاز روشن بود. بميدان آمد
کـه نـقـش و رسـالـت              -هم اين را اعالم کـرديـم       

اوباما تحقق تغييري که مردم متنفر از بوش و    
سياستهايش خواهان آن هستند نـيـسـت بـلـکـه              
ايجاد خاکريزي در بـرابـر تـغـيـيـرات واقـعـي و                  

اکنون بر همه روشـن شـده     .   مطلوب مردم است  
اســت کــه اوبــامــا در واقــع هــمــان اهــداف و                   
سياستهاي دوره بوش را بـه طـرق ديـگـري بـه                  

تفاوت در شيوه ها است و نـه در      .   پيش ميبرد 
اهداف و مضمون سياست اوباما نيز  .   مضمون

تامين هژموني و سرکردگي آمريکا به رقـبـاي         
امـري کـه رئـيـس جـمـهـورهـا و                 (   جهاني اش    

تاميـن رهـبـري      " مقامات آمريکائي سنتا  آنرا  
در دوره بـعـد از         )   در جهان مينامـنـد  "   آمريکا

بوش اين استراتژي را به اتکا .   جنگ سرد است  
و "   حمله پـيـشـگـيـرانـه      " به قدرتنمائي نظامي و   

جنگ و تهديد به جنگ به پيش ميبرد، اما بـا     
بن بست عراق و افغانستان تاريخ مصـرف ايـن         
تاکتيک به سر رسيد و  طبقه حـاکـمـه آمـريـکـا             
بناگزير به شيوه هاي سنتي تر  ديـپـلـمـاسـي و              

اين تغيير ناگزيـر  .  مصالحه و مذاکره روي آورد 
تاکتيکي براي تحقق اهداف هژموني طـلـبـانـه           
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اي  که از پايان دوره جـنـگ سـرد در             
دسـتــور هــمـه هــيــات حـاکــمــه هــاي              
آمريکا قـرار داشـتـه اسـت، تـمـام آن                
تغييري است که در عرصـه سـيـاسـت          
بين المللي قرار است آقاي اوبـامـا را           

در عـرصـه     .   ( از بوش مـتـمـايـز کـنـد          
سياستهاي اقتـصـادي، کـه سـيـاسـت            
کمکهاي صدها  ميليارد  دالري بـه          
بــانــکــهــا و کــمــپــانــيــهــاي در حــال               
ورشکستگي  همچنان دنبال ميشود، 

. اين تغييرات از اين هم نازل تر اسـت         
اينجا تغييـر مـحـدود اسـت بـه  رده                 
بندي کمپانيها بر اساس ميزان کـمـک      
ماليشان به کانديداهـاي انـتـخـابـاتـي           
! حزب دموکرات و يـا جـمـهـوريـخـواه         

اما اين موضوع بـحـث جـداگـانـه اي             
 .) است

جانشـيـن شـدن تـهـديـد و حـملـه                 
نظامي با ديپلماسي مذاکره بـيـش از        
هر چيز در برخورد دولت آمـريـکـا بـه          
اسالم سياسي خود را نشان ميدهد و         
اينجاست که اليحـه بـردگـي جـنـسـي            
مصوبه دولت کرزاي کنه ارتجاعي و       
ضد انساني  سياستهاي جديد و قديـم   
آمريکا را در برخورد به اسالم سياسي 

دولـت اوبـامـا      .   يکجا برمال ميکـنـد    
نيروهاي "  معتدل"تصميم دارد بخش 

که خـود    –طاليان را در دولت کرزاي     
مــحــصــول ســيــاســتــهــاي دوره بــوش         

ــحــه                  -اســت ــدهــد  و الي شــرکــت ب
بيحقوقي زن قرار است امـتـيـازي بـه             

مــردم !   ايــن طــالــبــان مــعــتــل بــاشــد         
افغانستان مرغ عزاي و عروسي شـده        

هم در جنگ آمريکـا و طـالـبـان          .   اند
ــد و هــم در                      ــي بشــون ــان ــد  قــرب بــاي

 .   صلحشان
از نقطه نطر مردم در افغانستان و 
در کل کشورهاي اسالمزده، نيروهاي    
اسالمي، چه در کنار آمريکا و چه در    
مقابل آمريکا، تروريست و وحشي و      

تنها تفاوت اينـجـا   . ارتجاعي هستند 
است که اگر دولـت آمـريـکـا در دوره             
بوش در جنگ با نيروهاي اسالمي از  
مردم قربـانـي مـيـگـرفـت، امـروز بـا                

"  معتـدل " حمايت از نيروهاي اسالمي  
و چشم بستن به جناياتي نطير اليـحـه     
ضـد زن دولـت کـرزاي ســيـاســتـهــاي               

. تروريستي خودش را ادامه مـيـدهـد       
حزب ما مدتهاست، مشخصا از بعد    
ــازده ســپــتــامــبــر، مــنــازعــه و                 از ي
کشمکش مـيـان دولـتـهـاي غـربـي و               
نيروهاي اسالمي را جنگ تروريستها 

اما تروريستها در صلـح شـان     .   ناميد
ما همـيـشـه اعـالم       .   هم تروريست اند  

کرده ايم که منازعـه و يـا مصـالـحـه              
بـيــن دولــتــهــاي غـربــي و نــيــروهــاي             
اسالمي کال در کمپ ارتجاع جهـانـي      

و در مـقـابــل مـردم مـتــمـدن جـهــان                 
صورت ميکيرد و ربطـي بـه مـنـافـع             

و امـروز مـثـال دولـت           .     مردم نـدارد  
کرزاي نشان ميدهـد  هـر انـدازه ايـن               
نيروها به هم نزديک بشوند در مـيـزان         
جناياتشان نسبت به مـردم تـغـيـيـري            

 .      داده نميشود
و ســايــر دول      ( دولــت آمــريــکــا       

هيچگاه، چه آن زمان که بوش )   غرب
در شيپور جنگ با تروريسم اسـالمـي    
و محور شرارت ميدميد و چه امـروز    
که اوباما از احترام متـقـابـل و وجـوه            
مشــتــرک غــرب و جــهــان اســالم دم              
مــيــزنــد، اعــتــراض و انــتــقــادي بــه              
مضمون سياستهاي  وحشيانه و قرون   
وسطائي نيروهـاي اسـالمـي نـداشـتـه             

تروريسم اسالمي از نـظـر ايـن        .    است
دولــتــهــا بــه عــمــلــيــات تــروريســتــي           
اسالميون عليه شهروندان کشـورهـاي    

. غربي و اسرائيل محدود بـوده اسـت       
اينکه نيـروهـا و دولـتـهـاي اسـالمـي               
ــيــه مــردم در خــود کشــورهــاي                عــل
اسـالمــزده چــه جــنــايــاتــي مــرتــکــب          

از تعزير و قصاص و اعدام     -ميشوند
و شالق و سنگسار و ديگر شـکـنـجـه           
هاي شرعي تـا تـحـمـيـل بـيـحـقـوقـي                
مفرط و تحقير و توهين به زنان و تـا       
اعدامهاي جـمـعـي نـظـيـر قـتـل عـام                 
زندانيان سياسي در ايران در تابسـتـان       

ايـنـهـا هـرگـز مـورد             – و غيـره    67
امـا  . توجه دولتهاي غربي نبوده است 

حتي همان ادعاي دفاع از شـهـرونـدان       
کشــورهــاي خــود غــرب در مــقــابــل           
تروريسم اسالمي نيز شـکـل ظـاهـري          

در .   حل و فصل مسائل ديگري اسـت    
پس پرده يک کشمکش بـر سـر سـهـم               
خواهي در قدرت سياسي و برسمـيـت         
شناختـه شـدن در صـحـنـه سـيـاسـت                 

) از جانب نيروهاي اسالمـي (  جهاني  
و از سـوي ديـگــر اعــمـال کـنــتـرل و                   
هژموني از جانب دول غربي در جريان 

آنــچــه دولــتـهــاي غــربــي       .   بـوده اسـت    
نميتوانند تحمل کنند عـدم تـبـعـيـت           
نـيـروهـاي اسـالمـي از سـيــاسـتـهــاي               
ــا و                       ــه ــه اي آن ــطــق ــي و مــن ــان جــه
مزاحـمـتـهـائـي اسـت کـه در سـر راه                   

. پيشبرد اين سياستها ايجاد ميکنند
و هر جا هم به حقوق بشر مـتـوسـل      (   

ميشوند بـراي تـحـت فشـار قـراردان              
نيروها و دولتهاي اسالمي و به عقـب    
راندن آنها در اين عـرصـه هـا اسـت و            

 ).بس
اين جنگ قدرت سابـقـه چـنـديـن           
دهسـالـه دارد و خـود نشـانـي اي از                  
گنديدگي و ستروني  سـرمـايـه داري            

در ابتدا  هـرجـا  کـه             .  عصر ما است 
منافع دولت آمريکا و ساير دولتهـاي     

غــرب ايــجــاب مــيــکــرد نــيــروهــاي            
طـالـبـان در افـغـانسـتــان،             -اسـالمـي  

نيروهاي شيعه جنوب عراق در بـرابـر         
ــراي                   ــران ب صــدام،  خــمــيــنــي در اي
جلوگـيـري از قـدرت گـيـري چـپ در                  

را خود ايجاد کردنـد      -  57انقالب   
و يا تحت حمايت قرار دادند و بـجـلـو          

اين نـيـروهـاي    .   صحنه سياست راندند 
اسالمي و شـاخـه هـاي جـديـدتـرشـان              
نظير القاعده   بعد از فروپاشي بـلـوک       
شرق  بر زمينه به هم ريختگي تـوازن       
قوا در دنياي بعد از شوروي و افسـار        

  -گسيختگي نيروهاي قومي مذهبي
و در بسياري منـاطـق نـظـيـر اروپـاي             
شرقي و جمهوري هاي سابق شـوروي         

  -بـاز بــا حــمــايــت خــود دول غــربــي             
ميداني براي خـود نـمـائـي و عـرض                
اندام در  در کشورهاي اسالمزده پيدا       
کردند و براي سهم خـواهـي از قـدرت           
سياسي در نظم نوين جهاني در بـرابـر        
دولــت آمــريــکــا و دول غــربــي قــرار             

يازده سپتامبر نقطه اوج ايـن  .   گرفتند
بدنـبـال يـازده سـپـتـامـبـر              .   تقابل بود 

طبقه حاکمه آمريکا زمـيـنـه را بـراي          
گسترش نفوذ خود در خـاورمـيـانـه و          
کال تثبيت موقعيت خود بعنوان تنها 
قطب بالمنازع جهان بـعـد از جـنـگ            

تروريسم اسـالمـي     .   سرد مناسب ديد 
بجاي امپـراتـوري    –بعنوان محورشر  

بدنـيـا مـعـرفـي شـد و               –شر شوروي   
بـوش بـعـنـوان رهـبـر دمـوکـراسـي و                  
سرمايه داري بازار آزاد بـه تـروريسـم            

و ايــن   .   اسـالمــي اعــالن جــنــگ داد        
ــه              -جــنــگ     ــه ب و مشــخــصــا حــمل

بـنــوبـه خــود          -افـغــانسـتــان و عـراق       
زمينه هاي سياسي و اجتماعي رشـد       
ــروهــاي اســالمــي در                  ــي ــر ن ــشــت ــي ب
خـاورمـيـانــه و در ســايـر کشـورهــاي              

 .اسالمزده را فراهم کرد
 اين چرخه ترور و جنـايـت امـروز         

ــتــصــادي                ــگــي اق ــا ورشــکــســت  –ب
سياسي نئوکنسرواتيسم    –اجتماعي  

در راس تروريسم دولتي غرب ، وارد        
مرحلـه اي کـه       .   فاز تازه اي شده است  

ميتوان آنرا دوره پيدا کردن يک نـقـطـه      
تعادل براي همزيستي سياسـي اسـالم         

از .     سياسي و بورژوازي غرب نامـيـد    
جانب نيروهاي اسالمي آنجا که هنوز 
در اپوزيسيون هستند و يا نـقـشـشـان           
در دولت و سـيـاسـت تـثـبـت نشـده و               

مـانـنـد      -برسمت شناخـتـه نـمـيـشـود         
لـبــنـان و فــلـســطــيـن و پــاکسـتــان و                 

اين ميتوانـد يـک      -افغانستان و عراق 
ــظــر بــرســد             ــه ن ــا  .   پــيــشــرفــت ب گــوي

اسالميون دارند محصول ترورهايشان 
چنين به نظر ميرسد  .   را درو ميکنند  

که  اين روند ميتواند به مشـروعـيـت       
سياسي و برسميت شناخته شـدن ايـن        

و   –نيروها از جانب دولتهاي غـربـي          

منجر شود و در     -لذا در سراسر دنيا   
نتيجه سهم خـواهـي ايـن نـيـروهـا در               

امــري کــه از ابــتـدا عـلــت              –قـدرت    
جـامـه     -وجودي اسالم سـيـاسـي بـود        

امـا ايـن سـرابـي بـيـش             .  عمل بپوشد 
عـالوه بـر ايـنـکـه در مـورد               .   نيسـت 

يـعـنـي تـنـهـا           –جمهـوري اسـالمـي        
ضــد " کشــوري کــه اســالم ســيــاســي            

 -في الحال در قدرت است" آمريکائي
هائي تنـهـا مـوجـب       "   پيشروي"چنين  

که  –تضعيف بيشتر رژيم خواهد شد  
براي ديگـر    -پائين تر توضيح ميدهم 

نـيــروهــاي اســالمــي نـيــز بــرســمــيــت           
شناخته شدن از جانب غرب و بقـدرت   
رسيدن در معيت آمريکا آغاز حـل و          
مســتــحــيــل شــدن ايــن نــيــروهــا  در             
جنبشهاي سـيـاسـي مـتـعـارف تـر و                
سابقه دارتر  نظيـر نـاسـيـونـالـيـسـم و              
اشکال حکومتـي خـاص کشـورهـاي           
جهان سومي نـظـيـرديـکـتـاتـوريـهـاي             
سلطنتي، قبيلـه اي، نـظـامـي  و يـا                 
جمهوريهاي مادام العمر حـداکـثـر بـا           

دولـت  .   يک ظاهر اسالمي خواهد بود   
يعـنـي شـاخـه پـرو           –کرزاي ومالکي  

آمريـکـائـي اسـالم سـيـاسـي در حـال                 
نــمــونــه جــنــيــنــي چــنــيــن             -حــاضــر

حکومتهائي است با اين تـفـاوت کـه          
امروز شاخه ضـد آمـريـکـائـي اسـالم              
سياسي هنوز وجود دارد و فعال است     
و در نتيجه اين نوع دولتها  ناگزيـرنـد      

. مايه اسالمي غليظي داشته بـاشـنـد       
بعبارت ديگر اينها نقطـه سـازشـهـاي          

و   –امــــروزي بــــورژوازي غــــرب              
ــا   -بــورژوازي خــود ايــن کشــورهــا          ب

جريانات اسالمي هسـتـنـد و طـبـعـا              
موازنه قـواي امـروزي را مـنـعـکـس              

در شـرايـطـي کـه اغـلـب             .     ميکـنـنـد   
نيروهاي اسـالمـي بـه غـرب نـزديـک               
بشوند و مقتدي صدرها و بن الدنـهـا         
و خالد مشعلها جاي خود را به امثال    
کرزاي و مالکـي بـدهـنـد ايـن نـقـطـه                 
سازش به نفع غرب و به ضرر جنـبـش     
اسالم سياسي تغيير خواهد کرد و از          

 -و دولـتـهـا       –اسالميت اين نيروهـا     
در اين . چيز زيادي باقي نخواهد ماند

شرايط عاملي که همه ايـن بسـاط و            
يـا    –نقطه سازشها را به هم مـيـريـزد        

بعبارت صحيحتر از زمينه مساعدي 
براي عرض اندام و بهم ريختـن تـوازن           

 -قواي بـاالئـيـهـا  بـرخـور دار اسـت                 
کارگران و مردم معترضي هستند که     
نميخواهند و نميتوانند در قرن بيست 
و يکم به  ملزومات بورژوازي جهاني     

امروز در دوره بي . و محلي تن بدهند
افقي و ورشکستگي کامـل سـرمـايـه         

در شـکـل اقـتـصـاد            –داري جهـانـي      
دولتي نوع بلـوک شـرقـي و سـرمـايـه                

  -داري بازار آزاد نوع غربي اش هر دو
به سر ميبريم و اين دوره عروج چپ و       

ــت              ــي نـــوع چـــپ اسـ .  آزاديـــخـــواهـ
حکومتهاي ديـکـتـاتـوري شـاهـهـا و             
خـونــتــاهـاي نــظــامـي و يــا  رئــيــس                
جمهورهاي مادام العمـر نـمـيـتـوانـنـد           
ابـزار مــنــاسـبــي بــراي حــل و فصــل               
تنگناهاي سـرمـايـه داري و کـنـتـرل                

و اگر بودند . ( مردم بجان آمده باشند
در سي سال پيش بورژوازي نيـازي بـه       
توسل به اسالميون در بـرابـر انـقـالب           

) . ضد سلطنتي مـردم ايـران نـداشـت           
امروز ديـگـر بـعـد از تـجـربـه ايـران،                   

رسـيـدن بـه      .   اسالميون هم نميتواننـد   
يک توازن قوا و يا نـقـطـه تـعـادل تـازه             
ميان  بـورژوازي غـرب و نـيـروهـاي                
اسالمي، هر اندازه هم که هردو بـه آن       
ــفــاق                 ــدهــنــد، در خــال ات رضــايــت ب

نيروي مردم بـجـان آمـده از          .   نميافتد
نظم اقتصادي و سـيـاسـي  سـرمـايـه                
داري، مــردم جــهــان مــتــمــدن، ايــن             
معادالت را هر دم به هم ميريزد و هر 
طرح ظاهرا پـايـداري را در هـم مـي                

 .  پيچد
 جامـعـه ايـران نـمـونـه بـارز ايـن                 
ايفاي نقش مـردم در نـاپـايـدار کـردن             

هــم .   شـرايــط بــراي حــکــومــت اســت        
بورژوازي جهاني و دولتهايشان و هـم        
بورژوازي ايران در اپـوزيسـيـون و در             
حـکـومـت، بـا حـفـظ و بـقـاي نـظـام                     
جمهوري اسـالمـي مشـکـل دارد، و              
بحران و بي ثباتي و نـامـعـلـوم بـودن              
آينده خصلت و وصف حال هميشگـي        
روابط  غرب و آمـريـکـا بـا رژيـم، و                  
مناسبات ميان خود جناحهـاي رژيـم      
با يکديگر و با نيروهاي اپـوزيسـيـون           

ريشه اين بحـران در    .   راست بوده است 
پايه اي ترين سطح  ناتواني رژيم، کـه        

 57اساسـا بـراي سـرکـوب انـقـالب               
بجلو رانده شد، و کـل طـبـقـه حـاکـم                 
ايران و دولتهاي غربي در ايـجـاد يـک         
سيستم    اقـتـصـادي و سـيـاسـي و                     
فرهنـگـي مـتـعـارف و بـا ثـبـات در                   

جـمـهـوري اسـالمـي،        .   جامـعـه اسـت     
برخالف نيروهاي اسالمي ديگر مثل      
القاعده و يا حماس و دولت کـرزاي و         
شيعيان جنوب عراق، در پاسخ به يک    
انـقـالب عـظــيـم اجـتـمــاعـي و بــراي                 
سرکوب آن روي کار آمد و بـه هـمـيـن         
دليل گرچه انقالب را در هـم کـوبـيـد             
اما از همان بـدو بـقـدرت رسـيـدن در               
مـقـابــل خــواسـتــهـا و مــطـالــبـات و                

قـرار گـرفـت و  از            توقعات مـردم      
همين رو مـدام بـا بـحـران و بـي                 

 . ثباتي دست بگريبان بوده است
تا آنجا که به رابطه رژيم ايران        
با آمريکا  مربـوط مـيـشـود مـا              
هميشه بر اين واقعيت تاکيد کرده 

يـک  "   ضدآمريکـائـي گـري     " ايم که   
پايه هويتي حکومت و تعريفي اسـت       

 . . . اوبا ما  و سيا ست سازش                                ۱از صفحه          

 ٩صفحه      
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هـفـتــه گـذشــتـه، اولــيـن بــارروزنـامــه               
گاردين، از يک واقعه سياسي مهم در     

ــرداشــت          ــرده ب ــر  .   افــغــانســتــان پ خــب
گــارديــن، تــکــمــيــل نــبــود و مــجلــه            
اينترنتي اشپـيـگـل در آلـمـان، مـتـن                
قانوني را چاپ کرد که در افغانسـتـان     

در رسـانـه هـا        .   به تصويب رسيده بود 
اخبار مربوط به جـنـبـش اسـالمـي و             
اسالم سياسي و دولتهاي اسـالمـي را       
از ترس بمب گذاري انتحارکنندگان  و 
يا طبـق سـيـاسـت رسـمـي دولـتـهـاي                 

در . چندان منعکس نميکنند" خودي"
بـخـرج داده،     "   لـطـف  "  مورد اين اخبار 

اين بار علنا  از تجاوز رسمي به زنـان          
و حق تجاوز کـردن مـردان حـرف زده             

آش چـنـان شـور بـود کـه آنـجـال                .   شد
در اعظم آلـمـان و وزيـر امـور              مرکل ص 

خارجه او، روساي تـعـدادي از دولـتـهـاي               
ـانـون   اروپـايـي و رئـيـس نـاتـو، بـه ايـن                      ق

ـابـل                     ـانـون را غـيـر ق اعتراض کردند و ايـن ق
پذيرش و اجازه رسمي تجاوز دادن بـه مـردان             
ـادنــد                  ـابــل آن ايســت . اعـالم کــردنـد و در مــق

 موضوع از چه قرار است؟ 
کرزاي، قانوني را در اواخر مـاه مـارس           

را مـوظـف   "   شيعه"  امضا کرده  که در آن زنان  
ـا                        ـار ب ـار شـب يـکـب ميکرد کـه حـداقـل چـه
همسرانشان رابطه جنسي داشته و همـچـنـيـن      
رسما در اين قانون زنان را موظف کرده اند کـه     
براي بيرون رفتن از خانه، اجازه مردان خـود را      

زنان حق بيرون رفتن از خـانـه را     .   داشته باشند 
ندارند مگر با اجازه همسر و مگـر در مـوارد          

 ؟....!اضطراري و پزشکي 
 چشمان همه مـا و      اين اتفاق در مقابل   

اگـر  .   در قرن بيست و يک اتفاق مي افـتـد          
چه در کشورهاي اسالم زده و در ايـران و               
افغانستان و عراق و پاکستان و سـودان و          

اين موضوعات يعني تجاوز رسمي بـه        غيره  

زنان و يا  اعمال محدوديت بـه  رفـت و آمـد               
زنان و محدود بودن حق بيرون رفتن از خـانـه،        
ـات                ـم عمال رايج  است، ولي نـوشـتـن ايـن کـل
روي کاغذ و تصويب آن بصورت قانون، حـملـه    
وحشيانه و بي شرمانه ديگري به حقوق زنان و     
ـان اسـت             .  در تحميل بي حقوقي مطلـق بـه زن

دولت کرزاي با اين قانون، وقاحت و بيشـرمـي       
ـا تصـويـب ايـن                  ـده و ب را به نهايت درجه رسان
قانون از طالبانها، فرياد حمايت و خوشحـالـي         

ـان  .  مي شنود  اين اتفاق اما نه فقط حمله به زن
در افغانستان، بلکه حملـه بـه حـقـوق         " شيعه"  

 همه زنان در افغانستان و در کشورهاي اسـالم       
زده و همچنين حمله به حـقـوق و حـرمـت               

 . زنان  درهمه جا است
شـنـيـدن خـبـر ايــن واقـعـه، هـر انســان                   
آزاديخواه و هر انسان معمولي در ايـن قـرن را         
به شوک و در عين حال ابراز نـفـرت و انـزجـار             

چطور ممکن است در ايـن قـرن     . وادار ميکند 
ـايـتـکـار اسـالمـي، کـه                     مشتي فاسـد و جـن
ـا تـحـمـيـل             سالهاي سال است زندگي زنان را ب
جداسازي و آپارتايد جنسي، با محـروم کـردن           
ـا تـحـمـيـل حـجـاب                 از حق انتخاب همسر، ب

بـه  اسالمي و همه قوانين ارتجاعي اسالمـي      
جهنم تبديل کرده انـد، اکـنـون يـک گـام                
ـهــا رسـمــا                          ديـگـر بــه جـلـو بـرداشـتـه و از آن
ميخواهند که به تجاوز همسرانشان قانونا تن       
ـد              . داده و طبق قانون در خانه مـحـبـوس شـون

تصـويــب ايـن قــانــون وقــاحــت و پــيــشــروي               
ـا       جريانات اسالمي را نشان ميدهد و کرزاي ب
ـا            اين قانون ميخواهد به طالبـان و اسـالمـيـه
امتياز بيشتري داده و از حکـومـت پـوشـالـي          

 . خود به اين نحو دفاع کند
افغانستان سالهاي سال است که صحـنـه      

در ايـن    .   تاخت و تاز جنبش اسـالمـي اسـت           
ـانـه                 ـانـي قـوانـيـن وحشـي کشور هزاران زن قرب
ـدلـيـل           اسالمي شده و هزاران و ميليونها زن ب
جنگ و ترور و تسلط حکومتهاي اسـالمـي،         

ـدگـي بـرده واري                     به فقر و تن فروشـي و بـه زن
ـد      بـرقـعـه ،      .   شبيه قرون وسطي مجبور شده ان

. امروز علم و پرچم اسالم در اين کشـور اسـت       
ـان و                   ـدانـي شـدن زن برقعه، نمايش آشـکـار زن
ـان        ديدن دنيا از پشت ميله هاي زندان بـراي زن

ـان    .   است کرزاي ميخواهد حتي اين حرکت زن
آنها را در شهرها و مـراکـز    با سلول انفرادي    

ـان را وادار                  عمومي ممـنـوع کـنـد و زن
سازد که در خانه ها محبوس بمانند و از    

بي حـقـوقـي    گرسنگي و فقر، و از تجاوز و  
ـانـون خـدمـتـي اسـت بـه                . دم بر نياورند  اين ق

جريانات مرتجع و قرون وسطايي اسالمي کـه        
 .  حکومت کنند و بچاپند و بمانند

دولتهاي غربي تا کـنـون در مـقـابـل               
اين تـجـاوز لـجـام گسـيـخـتـه جـريـانـات                    
اسالمي به حقوق و حـرمـت و انسـانـيـت              
. زنان، سکوت کرده و چشم فرو بسـتـه انـد       

در حاليکه هزاران زن قـربـانـي بـانـدهـاي                
تروريست اسالمي شده انـد، صـدهـا نـفـر             
سنگسار و هزاران زن  شغل و کار و مـمـر       
در آمد خود را از دست داده اند، ميليونها   
زن زير پاي باندهاي تروريست اسالمي لـه      
شده اند،  دولتهاي غربي، با تـوجـيـه ايـن             

دم "   فرهنگ و حقوق اسالمـي " جنايات از   
اين دولتها با  حاکـمـيـن ايـران و          .   ميزدند

افغانستان و سودان و عربستان سعودي و         
دست دوستي مـيـدهـنـد و بـه            ...  عراق و 

دنبال معامالت سياسي اقتـصـادي خـود          
حاکم بر افغانستان هم يک حکومت .   هستند

ـاي      حکومت اسالمي دست ساز همين دولـتـه
ـان از    .     غربي است  در اين حکومت کماکان زن

حقوق انساني خود محـروم بـوده و در عـيـن                
ـدازي      حال زنان و دختران زيادي قرباني دست ان
ـانــدهــاي طــالــبــان و ديــگــر اســالمــيــهــاي              ب

ـا          .  جنايتکار هستند  بدليل مدرسه رفـتـن و ي
ـاع از حـقـوق                    ـا دف ـان و ي ـاب رفت و آمد در خي
ـا تـرور                  انساني خود به آتش کشـيـده شـده و ي

ـان و مـردم         .   ميشوند اين شمايي از زندگي زن
ـاي             در افغانستان تحت حمايت ناتـو و دولـتـه

 . غربي است
ـد هـم                ـان از ب امروز اوضاع در افغـانسـت
بدتر ميشود و به زنان حمله بيشتري مـيـشـود      
تا دل طالبان به دسـت آمـده و کـرزاي کـمـي                  

درسـت  .   بيش از اينها بماند و حکومـت کـنـد        
در شرايطي که اوباما به جريانات اسـالمـي و           

ـهـوري اســالمـي ايـران و               بـخــش  "   دولـت جـم
طالبان پيام مودت و دوسـتـي داده     "     ماليمتر

ـات     و سياست دولت امريکا را هضم اين جريان
و همکاري با باندهـاي ضـد زن و تـروريسـت               
ـان در درون             اعالم ميکند، فرمان حمله بـه زن
. رختخوابها و در کنج خانه هـا داده مـيـشـود         

حمالتي که جزئي از فرهنگ و قوانين جوامـع   
اسالم زده بوده ولي امروز رسميـت بـيـشـتـري            
ـاز       مي يابد و دست مردان را در حمله به زنان ب

 . هم بازتر ميکند
زن در  افـغـانسـتـان، زن مـحـبـوس در                  
برقعه، زن اسير قوانين ارتجاعي اسالمي، زن     
اسير طالبان  که در خانه کامال محبوس شـده   
ـانـون بـه                 و حق زندگي و حيات آنها را طـبـق ق

و فرهنگي مردان سپرده اند، زير سلطه قوانين 
 که تحت نظارت ناتو و حاکميت     است

ايـنـکـه بـه       .  کرزاي غالـب شـده اسـت        
مردان اجازه ميدهند که به زنان طبـق      
قانون تجاوز کنند و عدم تمکين زنان     

شالق و کتک زدن و را طبق قانون با 
با قتل و سنگسار پاسخ ميگويند 
بايد گفت از نعمات هـمـپـيـمـانـي          
اسالم سياسي و دولتـهـاي غـربـي         

اين لجام گسيختگي جنبش . است
زنان و اسالمي در مقابل تن و بدن 

در مقابل حرمت انساني زنان است که 
مرزها را در مي نوردد و حتي به زنان 

دنـيـاي   .  نميدهداجازه نفس کشيدن    
متمدن تحت تاثير ميدياي امروز    
ظاهرا قرار است دم بر نياورد و از      
کنار اين همه جـنـايـت بـگـذرد و              

 .  سکوت کند
آيا دنيا به اين تعرض وحشيانه 

به حقوق و حرمت انسـانـي زنـان،        
سکوت ميکند؟ کرزاي چـنـد روز       
بعد از امضاي ايـن قـانـون قـرون             
وسطايي ظاهرا از توقف اين قانون 
و ضرورت بررسي آن حرف زده و در 
مقابل اعتراضات موجود اعـالم       

. اين قانون مجددا بررسي ميشودکرده که 
اما فراموش نميکند که تاکـيـد نـمـايـد در           
صورتي که قانون با قوانين شريعه منطـبـق       

اما همه ما ميدانيم که  !  باشد اجرا ميشود  
اين قانون صد در صد بـا شـريـعـت اسـالم                 
منطبق است و تعريف حقوق زن در چـهـار        
چوب شريعه يعني همين کثافت موجود و     
بهمين دليل بايد در دنيا عليه ايـن تـعـرض        
ـه پـا                بيشرمانه و وقيحانه به حـقـوق زنـان ب

 . خاست
ما براي اعتراض به اين قانون و جنبش 
کثيف اسالمي، براي اعتراض به آپـارتـايـد          
جنسي و سنگسار و تحمـيـل حـجـاب، در          

 به زنداني کردن زنان زير برقعه،    اعتراض
از همگان دعوت مـيـکـنـيـم کـه بـه پـا                
خيزند، اين تعرض به حقوق زناان را بايد 
بر سر کرزاي و جنبش اسـالمـي خـراب           

اعـتـراض   بايـد در دنـيـا صـداي             .  کرد
آزاديخواهي و  انسانيت را عليه اين 
تعرض وحشيانه به حقوق زنان سازمـان        

ما موظفيم نگذاريم زنان را در کنج . داد
خانه ها نيز شکنجه کنند و زندگي آنهـا    

بـه  .    وحشتناک تبديل کنندرا به جهنمي  
جـريـانــات   ايـن جـنـايـت بـيــشـرمـانـه               

 . *کنيداسالمي اعتراض 

 

 مينا احدي

قانوني که اخيرا دولت و ساير اوبـاش       
اسالمي حاکم بر افغانستان بر عـلـيـه          
زنان تصويب کرده اند، جلـوه روشـنـي        

بـربـريـت اسـالمـي        از آپارتايد جنسي و    
اين قانون که ظاهرا بـدون  .  عليه زنان است 

سر و صدا به تصويب کـرزاي و مـجـلـس                
افغانستان رسيده و در روزهـاي گـذشـتـه              
توسط يکي از کارکنان سازمان ملل فاش  
شده است، همه قوانين ارتـجـاعـي و ضـد           
بشري اسالم در رابطه بـا زنـان را يـکـجـا               

از تعدد زوجـات،    .  کنار هم قرار داده است 
تا همبستري اجباري زن بـا شـوهـر، حـق               
حضانت و لزوم اجازه شـوهـر و پـدر بـراي               

يـک  .   خارج شدن از خانه و غـيـره و غـيـره             

 . بردگي تمام عيار جنسي
قانون اخير چنان مشمئز کننده و ضد 
بشري است که حـتـي وزيـر امـورخـارجـه                
آمريکا اظهار نگراني کرده و فرمانده ناتو       
هم صدايش درآمده است کـه نـمـي تـوانـد            

را نزد افـکـار      جنگ فعلي در افغانستان     
امـا مـگـر      .   توجيه کـنـد    عمومي غرب   

را "   طالبان ميـانـه رو    " آمريکا قرار نيست    
به دولت افغانستان وارد کند؟ و اين قانـون   

بعـالوه  !  مگر چيزي جز قانون طالبان است 
طـالـبـان    " مگر دولت فعلي افغانستان جز     

يا بعبـارت صـحـيـح تـر اسـالم             " ميانه رو 
سياسي خـوش خـيـم و پـروغـرب چـيـزي                  
ديگري بوده است؟ قانون اخير در نـهـايـت          

محصول شـرايـطـي اسـت کـه هـمـه ايـن                    
تنها جلوه اي از   . حضرات بوجود آورده اند 

جهنم وحشتناکي است که سـالـهـاسـت در        
 . افغانستان و بويژه عليه زنان جريان دارد

حزب کمونيست کارگري ايران، ضمن  
ابراز انزجار عميق خـود، قـانـون اخـيـر و                

اسالمي افغانستان و حامـيـانـش را         دولت  
ايـن قـانـون بـايـد          .   شديدا محکوم ميکنـد   

حـزب از مـبـارزات        .  بالفاصله ملغي شود 
زنان و جريانات مترقـي در افـغـانسـتـان و             
ـه  ايـن                   همه کساني که براي پـايـان دادن ب
ـنـد و                    بردگي شرم آور زنـان تـالش مـيـکـن
ـرابـري در ايـن                  ـرقـراري آزادي و ب خواهان ب
ـه سـهـم               کشور هستند حمايت ميکنـد و ب

خود براي الغاء فوري اين قانون و محـکـوم      
کردن دولت اسالمي و مرتجع افـغـانسـتـان      

 . تالش ميکند
دنيا بايد .   اما اينها هنوز کافي نيست 

ـر         با مشاهده قانون اسالمي و ضد زن اخـي
در افغانستان متوجه کـراهـت و مـاهـيـت              
ضد بشري و جنايتکارانه  آپارتايد جـنـسـي      

هر .   و بردگي زن در جوامع اسالم زده بشود   
روز صدها ميليون زن از ايران و افغانستان       
تا عربستان سعودي و فلسطين تا آفريقـا و       
حتي در قلب اروپا قرباني حجاب اسالمي،  
جدا کردن زن و مرد، تجـاوزهـاي شـرعـي،           
قتل هاي ناموسي، سـنـگـسـار و يـک بـي                
ـنـهـا بـا         حقوقي همه جانبه و شرم آوري که ت

ـرو       بردگي عهد باستان قابل قياس است روب
ـردگـي         .   هستند اين آپارتايد جنسـي، ايـن ب

قوانين مربوط به حجـاب  .   بايد ملغي شود  
و هرگونه جدا کردن دختران و پسران و زنـان    
و مردان بايد همه جا محکوم و غير قـابـل         

حزب ما سالـهـاسـت کـه       .  قبول اعالم شود 
در اين زمينه فعاالنه مـبـارزه مـيـکـنـد و                
اکنون در حمايت از زنان و مردم افغانستان     
ـرويـي هـرچـه                 ـي به تالش خود براي بسـيـج ن
وسيع تر براي الغـاء آپـارتـايـد جـنـسـي در                

 . جهان شدت و گسترش خواهد داد
 زنده باد برابري بي قيد و شرط      

 ! زن و مرد در سراسر جهان   
 ! آپارتايد جنسي بايد از کره زمين برچيده شود      

 حزب کمونيست کارگري ايران     
 ١٣٨٨ فروردين ١٥ ،٢٠٠٩ آوريل ٤

 !در اعتراض به جهنم اسالمي حاکم بر زنان و مردم افغانستان دنيا بايد آپارتايد جنسي را ملغي اعالم کند

 ! به اين تعرض بيشرمانه به حقوق زنان اعتراض کنيد
 جھنمی برای زنان زير پای قوانين اسالم در افغانستان
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نود و هشتمين اجالس ساالنه سازمـان      
 ٣،  در فـاصـلـه          ) آي ال او ( جهاني کار 

)  خـرداد   ١٣-  ٢٩( ژوئن ١٩ژوئن تا  
شـركـت جـمـهـوري        .     برگزار خواهد شد  

بنـا  اسالمي در اين اجالس و بدتر از آن   
به گفته جهرمـي وزيـر كـار جـمـهـوري               

رياسـت ايـن اجـالس        اسالمي كه ايران   
 تـوهـيـنـي آشـكـار بـه              ،را برعهده دارد  

كارگران و مردم ايـران و بـه مـبـارزات              
بايد وسـيـعـا اعـتـراض          . برحق آنهاست 

  .خود را به اين سازمان اعالم كنيم
ــچ               ــيـ ــي هـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ

جمهوري اسـالمـي     .   مشروعيتي ندارد 
قـاتــل مـردم ايــران اســت و ايــن رژيــم                
شالق، اين رژيم آپارتايد جـنـسـي، ايـن          
رژيم سنگسار، اين رژيم اعدام، و  ايـن          
رژيم جنايتکار و ضـد كـارگـر و ضـد                 
انسان، بـايـد بـا وسـيـع تـريـن تـحـريـم                     
سياسي در سطح  بيـن الـمـلـلـي پـاسـخ             
گيرد و تحت شديدترين فشـارهـا قـرار            

ما به جهانيان اعالم ميكنيم كه  . گيرد
ما  خواهان طـرد و اخـراج جـمـهـوري                 
اسالمي از تمامي سازمانها و مـراجـع       
بين المللي و بسته شدن سـفـارت خـانـه        

 . هاي آن در همه کشورها هستيم
پيشبرد و تحميل اين خـواسـت در          
سطح جهاني يک جبهه مهم از مـبـارزه       
ما براي به زير کشيـدن رژيـم اسـالمـي            
است و ما با تمام قـوا بـراي آن تـالش               

امسال نيز همزمان با اجالس . ميكنيم
ساالنه اين سازمان در خرداد ماه،  در           
آنــجــا حضــور پــيــدا خــواهــيــم كــرد و              
جــهــانــيــان را از اعــتــراض خــود آگــاه             

 .  خواهيم ساخت
طبعا مـا سـالـهـاسـت بـرخـواسـت               
اخراج جمهـوري اسـالمـي از سـازمـان             

هر ساله بـا    .  جهاني کار تاکيد کرده ايم 
برپايي آكسيونهاي اعتراضي در مقابل 
كنفرانس هاي آن، تالش كرده ايم توجه       
افـكــار بــيـن الــمــلـلــي را بـه خــواســت                 
برحقمان براي اخراج جمهوري اسالمـي       
از تمامي مراجع بيـن الـمـلـلـي  جـلـب               

اما امسال موضوع متفاوت تـر  .  كنيم
امسال جـهـرمـي دارد      . از هر سال است 

از رياست جـمـهـوري اسـالمـي در ايـن               
ايـن مـوضـوع      .   اجالس سخن ميگويـد  

بيش از هر چيز بيانگر ساخت و پاخـت      
هاي پنهاني در پشت اين ماجرا و اوج      
بيشرمي و مماشات سازمـان جـهـانـي          
كار است كه چـنـيـن آشـكـارا در بـرابـر                
اعتراضات مردم و كارگران ايران شـانـه    
بـاال انــداخــتــه و در كــنــار جــمــهــوري              

ــايــد ايــن     .   اســالمــي ايســتــاده اســت        ب
سياست راست و ضد كارگري سـازمـان     
جهاني كار را در سطح جهانـي افشـا و        

 .مورد اعتراض قرار داد

 در اجالس ساالنه سازمان جهانـي      
كار، هـر سـالـه نـمـايـنـدگـان دولـتـهـا،                    
كــارفــرمــايــان و بــه گــفــتــه خــودشــان              
نمايندگان كارگران جمع ميشوند و بـر         
سر شرايط كار كارگران و مقاوله نـامـه       

يـك  .     هاي جهاني به بحث مي نشينند  
بخش وسيع از شـركـت كـنـنـدگـان ايـن              
اجالسـهـا نـمـايـنـدگـان اتـحـاديـه هـاي                  

بحث بـر  .   كارگري از سراسر جهان است   
سر رياست جمهوري اسـالمـي در ايـن            
اجالس بيش از بيش ماهيت و جايگـاه    
اين سازمان را كه بطور واقعي نـيـز در          
راستاي سياستهاي جهانـي آمـريـكـا و          
غرب  و سازمان ملل فـعـالـيـت دارد،              

بنابراين  اينكه جمهوري . نشان ميدهد 
اسالمي بعـنـوان ريـاسـت ايـن اجـالس              
انــتــخــاب شــود، عــمــال در  راســتــاي             

روابط  بين دولت " عاديسازي"سياست 
آمريکا و جمهوري اسالمي، و اتـخـاذ          
سياست مذاکره و به نوعي رام و تعديل 
شده در قـبـال ايـران و اسـالم سـيـاسـي                  

 . است
اما واقعيت اينست كـه مـتـحـقـق            
كردن چنين سياسي هم براي ايران و هم       

. براي آمريكا و غرب بها خواهد داشت
همانطور كه بارها تاكيد كـرده ايـم هـر            
دو طرف در عين كشاكش هاي پايه اي 
كه با هم دارند، امروز در اوج بن بسـت        
خود به چنين بازي سـيـاسـي اي دسـت            
بـرده انــد و تـا آنــجـا كـه بــه ايــران بــر                      
ميگردد، در شرايطي كـه جـامـعـه در              
التهاب مبارزه ميسوزد، اتخاذ چنـيـن       
سياسـتـي بـيـش از بـيـش بـه خشـم و                      

مـردم  .   اعتراض جامعه شدت ميـدهـد     
ايران در برابر ايـن رژيـم و ايـن سـازش                

از هميـن رو و      .  جهاني خواهند ايستاد 
تحت چنين شرايطي، عـرصـه مـنـزوي           
كردن  جـمـهـوري اسـالمـي در سـطـح                  
جهاني و تالش براي بـيـرون كـردن ايـن            
رژيم از تمامي مراجع بـيـن الـمـلـلـي و              
جلب حمايت افـكـار جـهـانـي بشـريـت               
متمدن در جهـت مـتـحـقـق كـردن ايـن                
مبارزه، امروز بيش از هر وقت اهميت       

 .  دارد
در سال گذشته جمهوري اسـالمـي         
به سرکوب جنبش اعتراضي کارگران و 

. بخش هاي مختلف جامعه شدت داد      
کارگران را  بخاطر برگـزاري اول مـه و             
دفاع از حـقـوق بـرحـقـشـان بـه اسـارت                 
گرفت و برايشان احـکـام شـالق صـادر            
کرد و احکام شالق را به اجرا گـذاشـت،     
بر اجراي احکام  اعدام و سـنـگـسـار و                
تشديد فشار بر روي فعالين و رهـبـران           
کارگري و فعالين اعتراضي در بـخـش        
هاي مـخـتـلـف جـامـعـه شـدت داد و                   
امروز ما شاهد يک کشاکـش هـر روزه           

. کارگران و مردم با ايـن رژيـم هسـتـيـم          
بايد از جهانيان خـواسـت کـه در کـنـار             
مــبــارزات مــردم قــرار گــيــرنــد و بــه                
دولتهاي غرب و همه دولي که سياست   
مماشات با اين رژيم را در پيش گرفتـه      
انــد، فشــار آورد و ســيــاســت تــحــريــم             
سياسي جمهـوري اسـالمـي در سـطـح             

 . جهاني را بر آنها تحميل کرد
بويژه رشد اعتراضـات کـارگـران و          
بخش هاي مختلف جامعه و انعـکـاس     
جـهــانــي آن، بــاعـث شــده کــه  تــوجــه                 
جهانيان بيش از هـر وقـت بـه جـنـبـش               
کارگري و مبارزات حق طلبـانـه مـردم          

از جــملــه مــا      .   ايـران مــعــطــوف گــردد      
 فــوريــه   ١٥روزهـاي جـهــانــي اي چـون         

 سپتامبر ٧ ،  ٢٠٠٧ اوت ٩،  ٢٠٠٦
 را در     ٢٠٠٨ مــارس     ٦  و       ٢٠٠٧

همبستـگـي بـا مـبـارزات کـارگـران و                
مردم در ايران داشتيم و جـلـب چـنـيـن               
سطحي از همبـسـتـگـي جـهـانـي خـود               
نقطه قدرت بزرگي است که اكـنـون مـا       
را در موقـعـيـت بسـيـار بـهـتـري بـراي                  
پـيـشـبـرد سـيـاسـت انـزواي جـمـهـوري                  
اسالمي در سـطـح جـهـانـي قـرار داده                

و ما با تمام قوا بـراي آن تـالش         .   است
 .ميكنيم

مـورد  همچنين اين موضوع بـايـد      
 اعــتــراض وســيــع كــل جــامــعــه ايــران           
مــعــلــمــان، پــرســتــاران، دانشــجــويــان،        
خانواده هاي زندانيان سياسي، خانـواده    
هاي جـانـبـاخـتـگـان راه آزادي و هـمـه                  
انسانهاي مـعـتـرض در جـامـعـه قـرار                

بايد تمامي تشكلهاي كـارگـري     .   گيرد
كه با تالش خود كارگران شكل گرفـتـه         
اند، همـه نـهـادهـايـي كـه در دفـاع از                   
حقوق كودك و يـا در دفـاع از حـقـوق                 
برابر زن و مرد  فعاليت مـيـكـنـنـد، و                
تمامي نهادهاي مدافع حـقـوق انسـان،       
نير صـداي اعـتـراض خـود را بـه ايـن                   
بيشرمي آشكار سازمان جهـانـي كـار،         

 .  در سطح جهاني اعالم كنند
جمهوري اسالمي سـالـهـاسـت کـه           
ايادي خود، پادوهـاي خـانـه کـارگـر را             
بعنوان نمايندگان کارگران بـه سـازمـان         
جهاني کار ميفـرسـتـد، ايـن از اسـاس              
توهين و لگد مال کردن حقوق پايـه اي      

در بسيـاري   .   طبقه کارگر در ايران است 
از مبارزات کارگري ما شاهد اين بـوده   
ايم  که کارگران  شوراهاي اسالمـي در       
کارخانجات را به رسميـت نشـنـاخـتـه،           
خواهان انحالل آن و ايجاد تشـکـلـهـاي            

اين را در     .   آزاد و مستقل خود شده اند 
مبارزات کارگران شرکت واحد و هفـت         
تپه، كيان تاير و خيلي جـاهـاي ديـگـر              
شاهد بوده ايم و کارگران رسـمـا اعـالم           
کرده اند که اين ها تشکل ما کـارگـران         

و خواهان انحالل آنها و كوتـاه  .   نيستند
شدن دستشان از مـبـارزات خـود شـده             

اکنون هـمـيـن خـواسـت و هـمـيـن                .   اند
اعتراض، بايد انعکاس جـهـانـي پـيـدا             

بايد آنرا  در سطح جهاني مطـرح  .    کند
کــرد  و خــطــاب بــه اتــحــاديــه هــا و                   
ارگانهاي کارگري در سراسر جهان و در    
آي ال او  اعــالم كــرد كــه شــوراهــاي                 
اسالمي و خانه کارگر ايادي حکـومـت     
هستند که به آي ال او به عنوان نماينده     

اعالم کرد کـه     .   کارگران اعزام ميشوند 
اين يک دروغ و يک توهـيـن آشـکـار بـه             

و با اين كار . طبقه کارگر در ايران است
صداي اعتراض خود را عـلـيـه حضـور           
هيات جمهوري اسـالمـي در سـازمـان           
جهاني کار و اجالس آن هر چـه رسـاتـر           

 .  بلند کرد
بـايــد کــارگــران اعــالم کــنــنــد كــه            
شـوراهــاي اسـالمــي و خــانــه كــارگــر،            

. نـمـايـنــدگـان مــا كـارگــران نـيــسـتـنــد               
بــايــد .   ســرکــوبــگــران مــا کــارگــرانــنــد       

كـارگـران اعـالم کـنـنـد کـه جـمـهــوري                  
اسالمي، حکومتي است ضد کارگر و      
بايد از سازمان جهاني كار اخراج شـود     
و اعالم كنند كه ما کارگران حق داريـم     
کـه  نـمـايــنـدگــان واقـعــي خـود را بــه                    

بـايـد در     .   سازمان جهاني کار بفرستيـم  
همه مراكز كارگري ايـن  مـوضـوع بـه            
بحث مجامع عمومي كارگران تبـديـل       
شوند و ما شـاهـد گسـيـل نـامـه هـاي                 
اعتراضي از سـوي كـارگـران و نـيـز از                
سوي همه بخش هاي جامعه به اجالس   

در واقـع     .   سازمان جهاني كـار بـاشـيـم         
يک شـرط  مـهـم بـراي مـنـزوي كـردن                   
جمهوري اسالمي در سطـح جـهـانـي و           
امــروز بــطــور مشــخــص اخــراج آن از             
سازمان جهاني كار، به تحرك آمدن كل 
جامعه و كـل كـارگـران اسـت و بـايـد                   

آنـوقـت بـا      .   وسيعا براي آن تـالش كـرد      
قدرت متحد تر و گسترده تري خواهيم   
توانست اين خواست را به پيش بريـم و          
آنرا به دستور اجالس سازمان جـهـانـي           

در ادامـه چـنـيـن         .   کار  تبـديـل كـنـيـم         
حركتي است كه ميتوانيم كارزار موثر       
و وسيعي بر سر  اين موضوع به پـيـش         

کــارزار قــدرتــمــنــدي کــه در آن             .   بــريــم
طبقه کارگر و كل مردم  ايران با پـرچـم       
جــمــهــوري اســالمــي را بــه رســمــيــت             
نشنـاسـيـد، جـمـهـوري اسـالمـي را از                 
نهادهاي بين الملـلـي  جـهـانـي اخـراج               
کنيد، جمهوري اسالمي را از سـازمـان      
جهاني کا ر اخـراج کـنـيـد و غـيـره در                 
سطح جهاني ظاهر شود واين خـواسـت       

بايـد بـراي     .  را به گوش جهانيان برساند 
 . آن حرکت کرد

کمونيست کارگري ايران بـا تـمـام      حزب  

ـرد                    ـه پـيـش خـواهـد ب . قوا اين سياسـت را ب
. همانطور که در سه سال گذشته چنين کرديم    

سـه ســال قــبـل بـود کـه بـهــرام ســروش بــه                     
ـه هـمـبـسـتـگـي                     ـت نمايندگي از طـرف کـمـي
ـران در            کارگري حزب کمونيست کـارگـري اي
اجالس ساالنه سازمان جهاني کـار حضـور          
يافت و پشت تريبون رفت و به عنوان نماينده     

در ســال   .   کـارگــران در ايــران سـخــن گـفــت            
 جليل جليلي يکي ديگر از کادرهاي ٢٠٠٧

ـه هـمـراه                حزب کمونيست کارگري بود که  ب
ـيـدا کـرد و پـرچـم               هياتي به اين اجالس راه پ
ـراض             ـه عـالمـت اعـت جمهوري اسالمي را ب
کارگران و مردم ايران به پاييـن کشـيـد و در                
سال گذشته  نيز ما آكسيون اعتراضي خـود       
را در برابر اجالس سازمان جهاني كار برگزار    

امسال نيز ما  تالش خواهيم کرد بـا    .   كرديم
تدارک همه جانبه تري در  کنفرانس سـازمـان      
جهاني کار حضور يابيم و در آنـجـا صـداي              
اعتراض کارگران در ايران به حضـور هـيـات          
ـم و              جمهوري اسالمي در اين اجـالس بـاشـي

 . خواهان اخراج آن از اين سازمان شويم
تالش خواهيم كرد که خـواسـت اخـراج           

آي (جمهوري اسالمي از سازمان جهاني كار 
ـه             )  ال او  را هر چه بيشتـر در مـيـان اتـحـادي

هاي کارگري و در ميان سازمان دهـنـدگـان         
کنفرانس ساالنه آن مطرح کنيم،  و از آنـهـا               
بخواهيم که به دولتهايشان فشار بياورند کـه        
ـنـد و روابـط                   جمهوري اسالمي را طـرد کـن

 .سياسي شان را با دولت ايران قطع کنند
 البته اين يک جنبه مهم مبارزه سياسي   
ـبـاط بـا            ما عليه جمهوري اسالمي و در ارت
جنبش کارگري در سـطـح جـهـان  و جـلـب                   
ـلـي             ـيـن الـم وسيعترين حمايت ها در سطح ب

ـم        .     است بر همين اساس ما سيـاسـت تـحـري
ـه                 سياسي جمهوري اسـالمـي و اخـراج آن ن
تنها از آي ال او بلکه از هـمـه نـهـادهـا و از                 
ـه        جمله سازمان ملل و سازمانهاي وابستـه ب
ـه پـيـش                    ـه ب سازمان ملل و غيـره را فـعـاالن

بنابراين همانطور كـه اشـاره كـردم،           .   ميبريم
ـه                 ما تالش ميكنيم كه ايـن مـوضـوع را  ب
ـه هـاي       بحث اين اجالس و نمايندگان اتحادي

 .  كارگري در اين اجالس تبديل كنيم
در واقع اين  كارزار مهمي است که مـا        
امروز در دستور داريم  و به نظر من  پيشبرد     
ـبـش                   اين اعتراض جـايـگـاه مـهـمـي در جـن
ـراضـي مـردم در                 کارگري و در جنـبـش اعـت

 صــداي   ايــن كــارزار در واقــع        .   ايــران دارد  
اعتراض کارگران ايران در سطح جـهـانـي        

ما با تمام قدرت بـراي آن تـالش         .     است
 *.ميكنيم
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اتفاقاتي که در اجـالس جـي بـيـسـت              
ويادر حول وحوش آن رخ داد هـمـگـي        
قابل پيش بيني ويا دراصل در ادامـه        
روندهايي بود که قـبـال بـوجـود آمـده           

در اردوگــاه ســرمــايــه داران،        .   بـودنــد 
سمينار جي بيست در ادامـه جـلـسـه             
فورم جهاني اقتصادي درفوريه هميـن     
امسال و يا جلسات ديگري بود که به       
منظورغلبه بـه سـردرگـمـي درمـيـان             
دولت هاي سرمايه داري براي مقـابلـه     
با بحران سرمايه داري ويا به عـبـارت      
بـهـتـر بـه مـنــظـورچـگـونــگـي ادامــه                

. استثمار نيروي کاربوجودآمده بودنـد  
درجلسه فورم جهانـي اقـتـصـادي، بـه            
طورنمونه، نخست وزيران کشـورهـاي      
چين وشوروي با حمله غيرمستقيم به       
آمريکا، آنرا متهـم بـه تسـريـع کـردن              

پـوتـيـن       آقـاي .   بحران جهانـي کـردنـد      
جـهـان يـک      "ازاين هم فراتررفته به ايده  

حـملـه کـرده وخـواهـان پـايـان              "   قطبي
. دادن بــه تســلــط دالرآمــريــکــا شــد           

نـمـايـنـدگــان سـايـرکشـورهــا بـا ابــراز               
مالحـظـات و انـتـقـادات مشـابـه اي                

و يـــا    "   خـــطـــر ســـوداگـــري    "   نـــظـــيـــر
اقتصادهاي بزرگ بازارهاي سرمـايـه    " 

جهاني را براي خود اخـتـصـاص مـي             
مستقيم ويـا غـيـر مسـتـقـيـم              "   دهند

تسلط مالي کشورهاي بزرگ سرمايه     
داري وبخصوص آمريکا را زير سـوال       

 .بردند
ــردم            ــران ومـ ــارگـ ــاه کـ دراردوگـ

زحمتکش، تظاهرات صد هـا هـزاران        
نفره، درنمونه فرانسه چندمـيـلـيـونـي،        
ودرقلب اروپا ديگر ميـرود کـه بـيـک             

ايـن را خـود       .   امر عادي تبديل شـود     
روســاي ســرمــايــه داري ومــديـــاي               

منجمله، . قبال اقرارکرده بودند  غرب
کوزي رييس جمهـور فـرانسـه        آقاي سر 

 و با مشاهـده  ۲۰۰۸در دسامبر سال  
شورشهاي شهري در يونان بـه شـوراي        

اعـالم کـرده بـود کـه             وزاري فـرانسـه   
بحران اقتصادي باعث مـوج تـازه اي          

دراروپـا خـواهـد       "مبـارزه جـويـي     "از
يا اينکـه روزنـامـه لـيـبـراسـيـون              .شد

دررابطه بـا تـظـاهـرات واعـتـصـابـات              
دانشگاهيان دردهم فوريه نوشته بـود      
که حرکتي که فـرانسـه را تـکـان داده               
است مي تواند بمثـابـه جـرقـه اي کـه              

امـا   .آتش را روشن ميکند عمل کند   
-تا آنجا که به جـنـبـش رفـرمـيـسـتـي            

ئـتـالفـاتـي     اتحاديه اي بـرمـيـگـردد، ا         
 "ويـا     "مردم را مقدم بـداريـد   "نظير

کـه در مـقـطـع          "فورم مترقي جهاني  
سمينار جي بيـسـت تشـکـيـل شـدنـد               

-جنبش رفرميـسـتـي     نشان دادند که 
اتحاديه اي هـرچـه بـيـشـتـر بصـورت                

واهرمهاي نظام سرمايه داري     بازوان
 .درميان کـارگـران عـمـل مـي کـنـد              

روساي بورکرات اين جنبش تـنـهـا بـا          
پس گردني خوردن ها از راديـکـالسـم          
توده ها است کـه بـه جـلـوي جـنـبـش                  

 .کارگري پرت ميشوند
اجازه دهيد کـه سـنـاريـوي جـي              

بيست را از نزديـکـتـر مـورد بـررسـي              
اما قبل از پرداختن به ايـن   .قراددهيم

مسله تذکريک نکـتـه ضـروري بـنـظـر             
بحث وبـررسـي اخـتـالفـات         .مي رسد 

دولت هاي سرمايـه داري در اجـالس           
جي بيـسـت درحـوصـلـه ايـن نـوشـتـه                 

در اينجا اما بطـور اخـتـصـار        .نيست
وتا آنجا که به روشن شدن اين نـوشـتـه      
کمک مي کند سعي ميشود به سابقـه    

اختالفات وظهـور آنـهـا در جـي             اين
  درتابستـان سـال     .بيست اشاره شود  

و  دراواخر جنگ جهـانـي دوم     ۱۹۴۴
 ۴۵هفت صد و سي نفر از نمايندگان       

کشور درشـهـر بـرتـون وود تشـکـيـل                
کــنــفــرانــس دادنــد تــا جــهــت گــيــري            
سرمايه داري غرب وبخصـوص رونـد        
حرکت سرمايه مالي ومقررات حـاکـم    

دراين کنفرانـس،   .برآن را تعيين کنند 
ــعــدا بــه           ــرتــون       "کــه ب کــنــفــرانــس ب

معروف شد، بود کـه هـژمـونـي           "وود
سرمـايـه داري آمـريـکـا بـه تـثـبـيـت                   

درهمين راستـا بـود کـه بـعـدا             .رسيد
پيمان نظامي چون نـاتـو ونـهـاد هـاي           

  وبانک جهانـي  .اف.ام.مالي چون اي 
گردن نهادن بلوک غـرب   .بوجودآمدند

به هژموني آمريکا دراصـل تـوافـقـي           
  بود براي مقابلـه بـا سـرمـايـه داري             

امـا بـا      .بلوک شرق به رهبري روسـيـه      
فروپاشي بلوک شرق دردهه نود، رشـد        
ــده                ــولـ ــاي مـ ــيـــروهـ ــام آور نـ ســـرسـ
وبوجودآمدن غولهاي اقتصادي نظيـر    
ژاپن و آلمان غربي، بطورخالصه همـه    

اين فاکتورها، آن قراداد هاي نظامي،   
اقــتـصــادي کــه بــرمــبــنــاي       -سـيــاســي 

هژموني سرمايه دار آمـريـکـا شـکـل            
 .گرفته بودند رابي خاصيت کرده بود 

دنياي سرمايه داري اکـنـون سـاخـتـار            
ولـي سـرمـايـه        .ديگري را مي طلبيد   

داري آمريکا هم چنان در پـي ابـقـاي             
حمله عراق به کويت  .رهبري خود بود

فرصت مناسبي براي آمريکـا فـراهـم          
آورد تا آمريکا با بمباران کردن مـردم        
بي دفاع عراق قدرقدرتي خـود را نـه            
تنها به دولت عراق بـلـکـه بـه رقـبـاي             

نـظـم   "طـرح     .خود دردنيا نشان دهـد    
درآستانه حـملـه ارتـش         "نوين جهاني 

آمريکـا بـه عـراق چـيـزي جـز تـالش                  
مذبوحانه آمريکا براي اعاده هژموني 

درايــن جـــا      .خــود بــردنـــيــا نــبـــود          
خوانندگان ارجـمـنـد را بـه مـطـالـعـه                 
نوشته باارزش منصورحکمت تـحـت        

طـلـوع خـونـيـن نـظـم نـويـن                 "عنوان  
امــا  .مــراجــعــه مــي دهــم      "جــهــانــي

آمريکا نه تنها دراين کارموفـق نشـد        
بلکه دوحمله آمريکا به عـراق چـيـزي         
جز بي آبرويي براي دولت آمريکا بجـا     
نگذاشت، درحاليکه مساله هژمونـي      
در دنياي سـرمـايـه داري وتـوافـق بـه                

سياسي جديـد هـم      -ساختار اقتصادي 
بـحـران    .چنان بال جـواب مـانـده بـود           

اخير سرمايه داري که ديگـر درپـايـان          
 کامال اشـکـار شـده بـود         ۲۰۰۸سال  

بارديگراختالفات دولت هاي سرمايـه   
داري را هرچه بيشتر بجلـوي صـحـنـه           

در اين بستر است که اختالفـات   .راند
وسردرگمي در سميـنـار جـي بـيـسـت             

  .بايد مورد بررسي قراربگيرد
 

اوباما، شيري بي يال وکـوپـال       
 دراجالس جي بيست

اوبـامـا درمســافـرت پـيــشـيـن خــود              
ودرهنگامي که هنوز نامزد ريـاسـت        
جمهوري آمـريـکـا بـود بـا اسـتـقـبـال                 

 .هزاران نفره مردم اروپا مـواجـه شـد         
درآن هنگام نه تنها مردم عادي اروپـا   
بلکه خيلي از روساي اروپا به اوباما و 
دولت آمريکا دل بسته بودنـد کـه هـم         
چون دوران بعد ازجنـگ جـهـانـي دوم           

حـل بـحـران        "نـاجـي  "دولت آمريکا   
خيلي هـا اوبـامـا       .سرمايه داري شود 

را با روزولت رييس جمـهـور آمـريـکـا          
درزمان بحران سـالـهـاي دهـه سـي و               
اجالس جي بيـسـت را بـا کـنـفـرانـس                

درصـورت   .برتون وود مقايسه کردند   
درستي اين مقايسـه وبـقـول يـکـي از              
اقتصاددانان وبه نقل قـول ازمـارکـس         

کـنـفـرانـس بـرتـون         (تاريخ دربـار اول        
بصـــورت تـــراژدي ودربـــاردوم        )وود

بصورت کـمـدي    )اجالس جي بيست(
بـهـرحـال اوبـامـا در           .تکرارمي شـود  

اجالس جـي بـيـسـت اعـالم کـرد کـه                  
اوچنين رسالتي رابـعـهـده نـداشـتـه و               
قصــد ديــکــتــه کــردن ســيــاســتــهــاي            

 :اقتصادي دولت آمـريـکـا را نـدارد           
من به اين جا آمده ام کـه ايـده هـاي          "

امـا و هـم        .خودمان را مـطـرح کـنـم         
 .چنين به ايده هاي ديگران گوش کنم

جواب  ."من براي سخنراني نيامده ام 
آقاي اوباما به حمالت مخالفان خود، 
آقاي سرکوزي وخانم مارکل از فرانسه 
و آلمان که با صـرف بـودجـه بـيـشـتـر               
بــراي راه انــدازي اقــتــصــاد جــهــانــي             
مخالفت کردند نه پا فشـاري بـر ايـده           
خود و اعمال هژموني آمريکـا بـلـکـه        

ما هم احتيـاج  " .مصالحه با آنها بود 
به راه اندازي و هم احتياج به مقـررات        

آنچه که حايز اهـمـيـت       ...مالي داريم 
است اين اسـت کـه مـا حـامـل پـيـام                   

عـلـي    ".وحدت درمقابل بحران باشيم 
رغم شارالتنيسم مـديـاي غـرب وبـه             

آقاي گلـدن بـراون نـخـسـت             خصوص
وزيرانگليس درمـوفـق بـودن اجـالس          
جي بيست، شايد اين جمله فايننـشـال     

  تايمز لـنـدن بـخـوبـي بـازگـوکـنـنـده                
شکست  " :شکست اين اجالس باشد 

سمينار جي بيست براي رهبران جهـان   
دردنـاک تـر ازآن بـود کـه فـکـر آن را                     

و براون جـلـسـه را بـا طـوفـان              .بکنند
ايـن    ارقام بـزرگـي بـه پـايـان بـرد تـا                 

حقيقت را کـه رهـبـران جـهـان بـرسـر                  
 fiscalافزايش بيشتر تحريک مالي     

stimulus          به توافق نـرسـيـده انـد را
 ".بپوشاند

 
 راديکاليسم توده اي

/ اسير جنبش رفرمـيـسـتـي      
 اتحاديه اي 

همزمان با همه گـيـرشـدن بـحـران           
اخير سرمايـه داري درزمسـتـان سـال            
گذشته، اروپا شاهد چندين تظاهـرات       

مــنــجــملــه .   هـزاران نــفــره بــوده اســت        
درفوريه امسال ودر کشور ايـرلـنـد بـا           
جمعيت چهارميليوني صـد هـزارنـفـر         
تظاهرات کردند که روزنامه تايمـز آن         

ــاي خــروشــان خشــم         " را    مــردم  "   دري
آنـچــه کـه هـمـه ايــن           .   تـوصـيـف کـرد      

تظاهرات را بهـم مـرتـبـط مـي کـنـد                
ما بـهـاي     " شعارهاي راديکالي نظير،    

بـگـذاريـد    " ،   " بحران را نـمـي پـردازيـم         
، " روســا بــهــاي بــحــران را بــپــردازنــد           

سرمـايـه داري نـمـي تـوانـد اصـالح                " 
امـا ايـن تـظـاهـرات          .   ميبـاشـد  "   شود

عليرغم تمام راديکـالـيـسـم آنـهـا هـم               
چنان در چنگال جنبش رفـرمـيـسـتـي         

مـنـجـملـه، سـازمـان         .   باقي مانده اند  
تـظـاهـرات سـي ام مـارچ               دهـنـدگـان   
بـود  "   مردم را مقدم بداريد" لندن گروه  

که صدو پنجاه گـروه و سـازمـان ازآن             

سازمان دهندگان . حمايت کرده بودند
اين تظاهرات اگـرچـه خـواهـان پـايـان              
دادن به فقرونابرابري بودند ولي بـرايـن    
باوربودند که ايـن کـار بـا تـوسـل بـه                  
رهبران جي بيست امکـان پـذيـر مـي            

" مردم را مـقـدم بـداريـد        "درنظر.  باشد
ايراد اساسيي به سيسم سرمايـه داري      

اداره غـيـر     "   و بازار آزاد بجز بر نحـوه      
در نتيـجـه   .  آن واردنيست"  دمکراتيک

بـنـگـاهـهـاي      "   دمـکـراتـيـزه کـردن       " با   
و بـانـک     .   اف.   ام. اقتصاديي نظيـر آي    

جهاني امکان اين وجود دارد که بازار  
را بطريقي سـازمـان داد کـه بـه نـفـع                   
اکثريت کارکند نـه تـنـهـا بـراي عـده                

" فـورم مـتـرقـي جـهـانـي           "  .   معدودي
يکي ديگر از ائتالفات رفـرمـيـسـتـي           
است که درست بعد از پـايـان اجـالس          

اين فـورم کـه       .   جي بيست بوجود آمد 
مرکب از دوهزار نفر از سياستمداران،  
اتحاديه گرايان کارگري ونـمـايـنـدگـان          
ارگانهاي بين المـلـلـي مـي بـاشـد بـا                 

" مـعــاهـده جـديــد جـهـانــي         " فـراخـوان     
. درپارلمان اروپا تشکيل جـلـسـه داد         

بنظم درآوردن سرمايه مالي، تقـسـيـم         
عادالنه سهم درآمد بين کار وسرمايه    

مي "  مترقي"ازخواسته هاي اين فورم  
اگر ديروز جنبش رفـرمـيـسـتـي      .  باشد

وروسـاي کشـورهـاي      "   رهبـران " بدنبال  
خود شعار حـمـايـت از مـحـصـوالت               

را مـي داد      )   پـروتـکـشـنـيـزم      ( داخلي  
ــه نــظــم درآوردن                 ــازار ب امــروز کــه ب
سرمايه مالـي و دمـوکـراتـيـزه کـردن              

داغ اسـت    .   اف.   ام.   بانک جهاني و آي  
. اين جنبش نيز هميـن را مـي گـويـد            

اين بحـران نشـان داد کـه              براستي که 
جنبش رفرميستي راهي بـجـزدنـبـالـه          
روي و گدايي کردن از درگاه سـرمـايـه        

يـاد  "   مـبـارزه  " روش ديگـري را بـراي          
 . نگرفته است

 
 درخاتمه  

تظاهرات چنـد مـاهـه اخـيـر دراروپـا              
دريــاي خشــم   " بـراســتــي نشــانــه اي از        

مـردم  .   توده هـا بـوده اسـت        "   خروشان
و "   پاهاي خـود   "کارکن وزحمتکش با  

با شعارهاي خود تنفر و انـزجـار خـود       
را از نظام سـرمـايـه داري نشـان داده               

گـورکـنـان نـظـام        " وبراستي درهيـبـت      
ولـي ايـن     .   درآمـده انـد    " سرمايه داري 

جنبش سراسري و ميليوني هم چـنـان      
اسير رفرميسم جنبش اتحاديه بـاقـي        

آنـچـه کـه دنـيـاي غـرب             .   مانده است 
بيش از هرزمان ديگر به آن نـيـازمـنـد        

-اسـت رهـبـري احـزاب کـمـونـيـســت              
کارگري است تا تکليف ايـن نـظـام را         
يـکـسـره کـرده و آنــرا بـراي هـمـيـشــه                   

 .*بگورستان تاريخ بسپارند
 

  ٢٠اجالس گروه 
 و آلترناتيوها

 محمد كاظمي 
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در ادامه تعـرضـات دولـت آلـمـان بـه               
پـنــاهــنــدگـان، دولــت ايـن کشــور بــا              
تصويب و به اجرا گذاشتن مجـمـوعـه       
اي از قوانـيـن و سـيـاسـت هـاي ضـد                 
ــامــت                 ــدگــي و اق ــدگــي، زن ــن ــاه ــن پ
پناهندگان ايراني در آلـمـان را مـورد           

 .هدف قرار داده است
طبق قانون و مقررات مربوط بـه      

، پــرونــده هــاي       " بــازنــگــري مــجــدد    " 
ــده هــاي                  ــرون ــه پ ــاري، از جــمل بســي
پناهندگان ايراني که در آلمان از حـق          
اقامت برخوردار بوده اند، با توجه بـه        

خوانده شـده  "   شرايط جديد ايران" آنچه  
بـر  . است، مجددا بررسـي مـي شـونـد          

اين اساس عده زيادي در خطـر اخـراج       
بـراسـاس گـزارشـات       .   قرار مي گيرنـد   

وزارت داخلــه و ارگــانــهــاي دولــتــي            
مرتبط با امور پناهندگي در طول دو 

 پرونده ۲۰۰۰ساله گذشته، نزديک به  
که داراي اقامت نامحـدود در آلـمـان           
بوده اند، دوباره بازنگري شـده و حـق          
اقامت دائم آنها بازپـس گـرفـتـه شـده            

ــت ــه               .   اسـ ــاري بـ ــيـ ــوارد بسـ در مـ
پناهندگان سياسي اعـالم شـده اسـت          
که ايران براي آنها امـن مـي بـاشـد و                

 .مي توانند به ايران برگردند
اعالم امن بودن ايران در حاليـکـه    
اعدام مخالفيـن يـک تـهـديـد دائـمـي               

 Tاست و پـيـوسـتـه اجـرا شـده اسـت                 
دستگـيـري و اذيـت و آزار فـعـالـيـن                   
کارگري و فعالين حقوق اجتمـاعـي و         
ــگــســار و اجــراي                  ــن ســن ــي ــمــچــن ه

مـجــازاتــهـاي بــيـرحــمــانـه اســالمــي،          
بازداشت و دستگيري دانشـجـويـان و          
حمله به زنان بي وقفه ادامه دارد، يـک   

ايــن دروغ   .   دروغ بــيــشــرمــانــه اســت      
وقـيــحــانــه قــرار اســت کــه ســازش و              
مماشات دولـت آلـمـان و جـمـهـوري                

بازپس گرفتن .  اسالمي را توجيه کند 
اقامت پناهجويان گريخته از جـهـنـم          
جمهوري اسالمي نتيجه يک معـاملـه    

 .بيشرمانه با جمهوري اسالمي است
ــه روابــط ســيــاســي و                هــر گــون
ديپلماتيک با رژيم جمهوري اسـالمـي      

جـمـهـوري اسـالمـي        .   بايد قطع شـود    
ايران بايد از کليه مراجع بين الـمـلـلـي         
اخراج و سران آن بخاطر جنايـاتـي کـه          
طي سي سال حاکميت شان مـرتـکـب          

شده اند،  در دادگاههاي بين الـمـلـلـي        
 . محاکمه شوند

 
 ! مردم آزاده 

زد و بند و معامله دولـت آلـمـان  بـا              
رژيـم جــمـهــوري اســالمـي در مــورد             
پناهندگان را بايد به يک رسوائي براي   

نبايد اجازه داد که . اين دولت بدل کرد
هـزيــنـه ايـن سـازش را پــنـاهــنـدگــان                

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         .  ازنددبپر
ايران هرگونه سازش و مـمـاشـات بـا              
جمهوري اسالمي را محکوم مي کند 

 . و در مقابل آن خواهد ايستاد
طرح باز نگري حـق پـنـاهـنـدگـي             
بايد فورا پس گـرفـتـه شـود، بـازپـس               
گيري پاسهاي پـنـاهـنـدگـي بـايـد بـي              

درنگ  متوقف گردد، همه فراريان و         
گريختگان از رژيم اسـالمـي بـايـد از             
حق اقامت دائم و امنـيـت بـرخـوردار           
باشند و حق پناهـنـدگـي بـراي کـلـيـه               
کســانــيــکــه از ايــران گــريــخــتــه انــد              

 . برسميت شناخته شود
براي به عقب راندن اين تعرضـات     
دولت آلمان بايد مبارزه اي گسترده و      

مــا هــمــه    . وســيــعــي را ســازمــان داد       
انسانهاي آزاديـخـواه و سـازمـانـهـاي             
مدافع حق پناهندگي و حقوق انساني  
ــن                       ــه اي ــيــم کــه ب را فــرا مــي خــوان
سياستهاي ضد انساني دولـت آلـمـان          
اعتراض کرده و آن را محکوم نموده و 

 . در مقابل آن ايستادگي کنند
  

 تشکيالت خارج کشور 
 آلمان -حزب کمونيست کارگري ايران
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 !تعرضات دولت آلمان به حق پناهندگي را بايد عقب زد

 !زد و بند و معامله دولت آلمان با جمھوری اسالمی محکوم است

 ."برعهده گرفت
ايـــن اظـــهـــارات بـــايـــد مـــايـــه            
شرمساري و افتضـاح بـراي سـازمـان           

مـانـنـد ايـن       .   بين الملـلـي کـار بـاشـد          
است که دفتر ژنـرال پـيـنـوشـه اعـالم               
کند که رژيم ايشان در  سازمان عـفـو        

دارد و بـه      "   نقش محـوري " بين الملل   
رياست کنفرانس جهاني و سـاالنـه آن        

يـا ايـنـکـه وزيـر          ! شده است" انتخاب" 
رژيم هيتلر اعالم کند دولت مـتـبـوع          
او را به رياست کنفرانس جهاني بـراي        
رسيدگي به امور يهوديان و قربـانـيـان     

 ! کرده اند" انتخاب"نژادپرستي 
جمهوري اسالمـي رژيـمـي اسـت          
که به صدها هزار کارگر حـتـي هـمـان          
مزد ناچيـزشـان را مـاهـهـا پـرداخـت               

ايـن رژيـمـي اسـت کـه            .   نکـرده اسـت    
فعالين کارگري را به جرم برپـايـي اول         

مـه شـالق زده و يــا بـخـاطـر ايـجــاد                   
سنديکا زبانشان را بـا تـيـغ بـريـده و                 
فعالين کارگري را مداوما محاکمه و    

ايـن رژيـمـي اسـت         . زنداني کرده است 
که يک آپارتايد جـنـسـي و تـبـعـيـض                 
شرم آورتر از بردگي نژادي را بـعـنـوان          
حجاب و قـوانـيـن اسـالمـي بـه  يـک                  
جامعه هفتاد ميليوني تحميـل کـرده      

شـهـر خـاتـون آبـاد را بـخـاطـر                 .   است
سرکوب اعتصاب کـارگـران بـا هـلـي            

 ٤کوپتر مـورد هـجـوم قـرار داده و                 
. کـارگـر اعـتـصـابـي را کشـتـه اســت                

رژيمي کـه سـال گـذشـتـه  مـقـام اول                   
اعدام سرانه را در جهان بـدسـت آورده           
و حتي از اعـدام کـودکـان ابـا نـکـرده               

آيـا آي ال او حـاضـر اسـت در                 .   است
پـيـشـگــاه کـارگــران و مــردم ايـران و                
جهان در باره ادعاي جهـرمـي اظـهـار          

 نظر کند؟
طي تماس هاي غير رسمي که بـا    
برخي مقامات آي ال او داشـتـه ايـم                

رياست کنفرانس جهانـي  "گفته اند که  
کار از پيش معلوم و قطعي نيسـت و        

" . روز اول کنفرانس  تعييـن مـيـشـود           
در عين حـال پـنـهـان نـکـرده انـد کـه                   

" . مشاورت هـايـي در جـريـان اسـت             " 
ولي هرچه پشت اظهارات جهـرمـي و       
رياسـت کـنـفـرانـس امسـال سـازمـان               
جهاني کار باشد، يک واقعيت مسـلـم      

رژيمي که بايـد هـمـچـون رژيـم          .   است
آفريقـاي جـنـوبـي بـخـاطـر تـبـعـيـض                  
وحشيانه اش عـلـيـه زنـان و بـخـاطـر                 
جنايت هر روزه اش علـيـه جـامـعـه و            
بويژه طبقه کـارگـر در ايـران از هـمـه                 
سـازمـانـهـاي بـيـن الـمـلـلـي و بـويــژه                    
سازمان بين المللي کار اخـراج شـود،         
حاال جاي خود را آنـقـدر خـوش مـي              
بيند که از قول وزيـرش بـا اطـمـيـنـان              

ميگويد که براي ريـاسـت کـنـفـرانـس            
 !  انتخاب شده است" آي ال او"آتي 

ما اعالم ميکنيم که اجازه نـمـي        
دهيم  تا جنايتکاران اسالمـي حـاکـم          
بر ايران چنين بيشرمانـه و در سـطـح             

جـاي ايـن     .   بين المللي تطهـيـر شـونـد       
حضرات در دادگاه هاي بيـن الـمـلـلـي         

حـزب  .   جنايت عـلـيـه بشـريـت اسـت            
کمونيست کارگري هـمـه کـارگـران و            
ــژه کــارگــران و                  مــردم جــهــان و بــوي
معلمان و زنان و جـوانـان در ايـران را              
فراميخواند تا وسـيـعـا بـه افـتـضـاح                
حضـــور جـــمـــهـــوري اســـالمـــي در            
کنفرانس بين المـلـلـي کـار اعـتـراض             

ما همه نـمـايـنـدگـان کـارگـري            .   کنند
شرکت کـنـنـده در نـود و هشـتـمـيـن                  
کنفرانس جهاني کار را فراميخوانـيـم       
تا در کـنـار کـارگـران و مـردم ايـران                   
خواهان اخراج رژيم آدمـکـش و ضـد            
کارگر، رژيم  آپارتايد جنسي از آي ال      

مــا هــمــه مــردم آزاده        .   او شــونــد  
ساکن اروپا و بويژه سـوئـيـس را        
ــا روز اول                ــم ت ــخــوانــي ــي ــرام ف

سـوم  ( کنفرانس بين المللي کار    
همراه با حزب کمونيست )   ژوئن

کارگري در ژنو حاضر باشـنـد و        
عليه حضور جمهوري اسـالمـي       

 .  اين کنفرانس اعتراض کننددر
ما مصمـم هسـتـيـم  تـا بـه نـيـروي                    
کارگران و مردم ايران و جهـان، جـمـهـوري        
اسالمي را از سازمان جهاني کـار اخـراج           
کنيم و اجازه ندهيم دنيا بـه حضـور رژيـم             
هاي ضد بشري چون جـمـهـوري اسـالمـي           

در .   در نهادهاي بين المللي گردن بـگـذارد     
اطالعيه هاي بعد جـزئـيـات اقـدامـات و             
ــرپــايــي يــک              ــراي ب فــراخــوانــهــاي خــود ب
اعتراض گسترده  را بـه اطـالع خـواهـيـم              

 .رساند
 حزب کمونيست کارگري

 ١٣٨٨ فروردين ٢٠، ٢٠٠٩ آوريل  ٩

 . . . تطهير  قاتالن كارگران                                ۱از صفحه          

 ٤٠٠، حدود    رسيدهبنا به گزارشهاي    
تن از كارگران شاغل در قسمت توليد  
شركت نيشكر هفت تـپـه صـبـح روز              

ــار                  ١٨ ــرورديــن مــاه دســت از ك  ف
كشيدند و درمقابل دفتر مديريت اين   

مـطــالـبــات   .   شـركـت تـجــمـع كـردنــد         
كارگـران در ايـن حـركـت اعـتـراضـي                
عبارت بـود از آزادي عـلـي نـجـاتـي                
رئــيــس هــيــأت مــديــره ســنــديــكــاي           
كارگران، پرداخت حقـوق مـعـوقـه دو          
ماهه، عدم قطع اضافه كاري و اجراي 

کـارگـران   .   طرح طبقه بندي مشـاغـل      
اعتصابي همچنين همبستگـي خـود        
را با كارگران لوله سازي اهـواز اعـالم        

مــديــريــت كــه بــا اعــتــراض         .   کــردنــد
متحدانه كارگران روبرو شده بود، خود 
را مجبور ديد در جمع كارگران حاضر 
شود و قول داد كليه مطالبات مـالـي       

 ساعت آينده عملـي کـنـد و        ٤٨را تا   
خـواسـت هـاي ديـگــر را نـيــز مــورد                 

گـزارشـات بـعـدي       .   بررسي قـرار دهـد     
حــاکــي اســت كــه  پــس از شــروع                    

اعتصاب، مديريت اعالم كرد اضافـه     
خــواهــد شــد و          نــ كــاريــهــا قــطــع            

 سـاعـت     ٤٨دستمزدهاي معوقه طي  
در رابـطـه     .   آينده پرداخت خواهند شد  

با خواست اجراي طـرح طـبـقـه بـنـدي            
مشـاغـل، مـديـريـت بـراي اجـراي آن                

بـا ايـن وعـده هـا،           .   فرصت خـواسـت    
كــارگــران بــه اعــتــراض خــود كــه از              

 صبح شـروع شـده بـود، در          ٧ساعت  
 .  صبح پايان دادند١١ساعت 

ــه                  ــت كـ ــادآوري اسـ ــه يـ الزم بـ

سنديكاي كارگران نيشكر هفـت تـپـه         
از مدتها پيش نامه اجراي طرح طبقه 
بندي مشاغل را از وزارت كار گرفتـه      
بود و مديريت عليرغم دريـافـت ايـن            
نامه، آنرا مسكوت گذاشته بود و از         

هـمـچـنـيـن      .   اجراي آن سر باز مـي زد      
مدتي بود كه زمزمه هايي در رابـطـه       
با قطع اضافـه كـاريـهـا در كـارخـانـه                 

 . شنيده شده بود
حزب كمونيـسـت كـارگـري هـمـه            
كارگران نيشكر هفته را به مبارزه اي       

متحد و يكپارچه تا رسيـدن تـمـامـي          
مطالبات خود از جـملـه آزادي بـدون            
قيد و شرط علي نجاتي و پايـان دادن     
بـه اذيــت و آزار رهـبـران کـارگـري و                  
مسئولين سنديکا فرا مي خواند و از    
همه مردم مي خواهد كه با تمـام قـوا       
از کارگران نيشکر هفت تپه حـمـايـت           

 . کنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ آوريل ٩، ١٣٨٨ فروردين ٢٠

  مديريت را عقب رانداعتصاب قدرتمند كارگران نيشكر هفت تپه      
 كارگران خواھان آزادی علی نجاتی شدند
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Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 
 markazi.wpi@gmail.com 

دفتر مرکزی 

7 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 

 کانال جديد به کمک مالي شما نياز عاجل دارد 
 

 ۲۰۰۹ آوريل      ۹:  ليست بيستم     
 

از همه دوستان عزيزي که در روزهاي اخير به کمک کانال جديد شتافتـه انـد           
صميمانه قدرداني ميکنيم و همه مردم آزاده را به پيوستن به صف حاميان    

 . کانال جديد فراميخوانيم
 

 :  ليست کمک هاي مالي روزهاي اخير به تلويزيون کانال جديد     
 
 کرون۲۰۰۰                   مجيد فرجيان                  ــ ١
  کرون٥۰۰                                               مهتابــ ٢ 

  کرون۵٠٠                      رضا از دانمارکــ ٣
                                                         دالر ٥۰۰                                              تيناــ ٤
  دالر                                                                    ٥۰                             پارسا از هوستونــ ٥
  دالر                                                                         ٣۰                      ــ حسن گلزاري٦
 دالر١۰۰                     سعيد صالحي نيا              ــ ۷
  پوند۷۰٢۰                  بهرام سروش                      ــ ۸
 يورو  ٤۰۰۰                     واهيک هاراتونيانــ ۹

  پوند٦٠٠                    جليل جلي                       -١٠
  پوند٦٠٠                      رضا مرادي -١١ 

   پوند٢٠                         شيوا محبوبي -١٢
   پوند٢٠     سعيد پرت                 -١٣ 

    پوند٢٠                            اصغر کريمي -١٤
   پوند١٠٠                        سهيال شريفي -١٥

    کرون٥٠٠٠                       حسن صالحي -١٦ 
  کرون ١٠٠٠٠                واحد حزب در گوتنبرگ سوئد      -١٧
  دالر٥٠٠                               فروغ ارغوان -١٨

   کرون١٠٠٠٠                          رزگار راضائي -١٩ 
   دالر٥٠٠                    واحد حزب در مالمو                 -٢٠ 
   دالر٣٥٥                      واحد داالس -٢١ 
    يورو٥٠٠٠                    بهمن خاني -٢٢ 
     دالر٣٥٠                              تورج آمريکا -٢٣ 

 : از ايران
  هزار تومان ٦٠٠                                 ــ حوزه انترناسيونال ٢٤ 

  هزار تومان ١٠٠                      ــ دانشجوي تبريزي                         ٢٥
   هزار تومان٣٥٢ــ عيدي جمع آوري شده توسط حوزه انترناسيونال       ٢٦
  تومان٤۰۰۰۰۰                                     خانم آرمينــ ٢٧
  تومان٤۰۰۰۰۰                                     خانم دامونــ ٢٨
  تومان٤۰۰۰۰۰                                     خانم فرشتهــ ٢٩
  تومان١١۰۰۰۰                                      علي رحمانيــ ٣٠

 :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 

  
فواد روشن با   براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن 
 .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 
4900Dixie 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 

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 میزان و 
واریز مشخصات مبلغ 

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

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض
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 اول ماه مه،           
  ارديبهشت،  ١١

  روز تظاهرات سراسري      
                                     

 برنامه اي از             
  رضا مرادي         

ميخواستم به مـردم  .   سالم آقا مرادي  
 ارديبهشت همـه  ١١فراخواني بدم که   

آخـه تـا     .   باهم متحد باشيم و نترسيـم     
کي ميخواهيم به اين وضعيت ادامـه      
بديم؟ من تـمـام دوسـتـانـم را بـا ايـن                  
کانال آشنا کرده ام و براي اول ماه مـه      

من خـيـلـي دوسـت       .    هم برنامه داريم 
 .دارم عضو حزب باشم و حتما ميشم

 مردي از ايران
مـنـهـم    .   سالم عرض کـردم آقـا رضـا          

رضا هستم يک کارگرم و روز جـهـانـي       
کارگر را به تمام بشريت تبريک عرض   
ميکنم مخصوصا بـه تـمـام اعضـاي          

اون روز روز . حزب کمونيست کارگري
فرياد ماست، روز فـريـاد گـرسـنـگـان             

روز فرياد کارگران اسـت و روز      .   است
از بين بردن سيستم کار مزدي اسـت،       
روز اعتراض بـه حـکـومـت مـذهـبـي             
است، روز اعـتـراض بـه اعـدام و بـه                  

اي مردم بـخـود آيـيـد       . سنگسار است 
که ما انقالب نکرديم بـراي سـرمـايـه           
دارتر شدن سرمايه داران، ما انـقـالب         
کرديم براي شـادي و خـوشـي و بـراي              

زنده باد سوسيـالـيـسـم پـرچـم         .     آزادي
خيلي ممنـون از ايـن       .   رهايي بشريت 

 . وقتي که بمن داديد
 کارگري از ايران
مـن مـيـخـوام عضـو          .   سالم آقا رضـا   

حزب بشم ولي در اين مملکت حـزب        
شما تبليغات زيـادي نـداره کـه کـدام              
کتاب را کدام نـوشـتـه را بـخـونـيـم و                  
عضو حـزب بشـيـم؟ ولـي مـن تـمـام                 

 . برنامه هاي حزب را ميبينم
 مردي از ايران

زنـــده بـــاد     .   ســـالم رفـــيـــق مـــرادي        
ــاد حــزب                  ــده ب ــســم، زن ــي ســوســيــال

. کمونيست کارگري و زنده بـاد آزادي      
.  ساله هستم از دشـت مـغـان     ٢٢من  

جمهوري اسالمي يک کاري کـرده کـه         
مردم به جان هم بيافتند، ملي گرايـي      
را بيشتر کرده و جـون مـردم را بـلـب              

استرس دارم نميدونم چي بـگـم     .  آورده
ولي باور کنيد اونقدر عذاب کشيديـم      
که ديگه هيچ جـاي مـثـبـتـي در ايـن              

در هـمـيـن دشـت         .     سيستم نميبينيم 
 ٥٠٠مغان تـوي دهـات مـا بـاالي                

خانوار بود ولي االن ده خانوار بيشـتـر     
نفـريـن بـاد بـرايـن جـمـهـوري               !   نمونده

نفرين باد بر ايـن مـذهـب و        .   اسالمي
نفرين باد بر اين ملي گرايي و نـفـريـن        

باد بر اين ناسيونـالـيـسـمـي کـه بـراي               
تازه با کانال تون . مردم بوجود آوردند 

آشنا شده ام و مـطـمـئـن بـاشـيـد کـه                    
صداي شما صداي مـاسـت و مـن بـا             
کمال افتخـار در روز کـارگـر نـزديـک               

مـا  .   ترين شهر شـرکـت خـواهـم کـرد            
چندين گروه هـم درسـت کـرديـم و بـا                
گروه انتـرنـاسـيـونـال دامـون هـم کـار                

 . ميکنم
 پسر جواني از دشت مغان

مـيـتـونـم تـرکـي         .   سالم دوست عـزيـز     
حـرف بـزنـم چـون فـارســي بـراي مــن                 

از آذربـايـجـان غـربـي          .   مشکل اسـت   
مـا از ايـن رژيـم اصـال             .   حرف ميزنم 

راضي نيستيم چونکه براي مردم هيچ 
ببخشيد نـمـيـتـونـم      .   کار خوبي نکرده  

من قبول . فارسي خوب صحبت بکنم
 . دارم که عضو حزب بشم

 مردي از آذربايجان غربي
سالمـتـي؟ خـوبـي؟       .   سالم آقا مرادي  

. منهم براي روز کارگر آمـاده هسـتـم          
جمهوري اسالمي پايش رو گـذاشـتـه          
روي حق مردم فقط داره حق مردم رو     

اينها حق ما رو دادند به اين . ميخوره
روز کارگر هر ساعتي که بگيد . و اون 

من عضـو حـزب هـم        . من در خدمتم 
پرچم شـيـر خـورشـيـد را هـم               .    هستم

 . مياريم
 مردي از ايران

بـنـظـرم شـمـا        .   سالم خستـه نـبـاشـيـد        
طرفداران زيادي داريـد و خـيـلـي هـا               
برنامه هاي شما رو نگاه ميکـنـنـد و            
بهتر اسـت کـه بـرنـامـه تـان را بـراي                    
متحد شدن مردم بگيد و کسانـي کـه       
بشــمــا زنــگ مــيــزنــنــد و طــرفــداري           
ميکنند اينها را از طريق برنامه هاي    
زنــده تــان بــاهــم مــرتــبــط کــنــيــد و               
هماهنگ کنيد و يـا اگـر تـمـاسـهـاي              
مشخصي بعنوان افراد ضـد رژيـم يـا           
کمونيست داريد همه را بهـم مـربـوط         

مـنـهـم از      .   کنيد تا متحد عمل کنند 
طرفدارن پر و پـا قـرص و سـرسـخـت               
حزب شما هستم ميخوام عضو شـمـا         

در مورد برنامه خودمـون بـگـم      .   بشم
که در استان لرستان و خرم آباد بيشتر    
کارخانه ها را بسته اند و کارگر بـه آن      
صورتي که بايد بـاشـد نـيـسـت و بـه                 
شهرهاي ديگر مثل بروجـرد و غـيـره           
هم اشراف زيادي ندارم و بنظـرم اکـثـر       

 . کارگران دارند دستفروشي ميکنند
 مردي از لرستان 
من ميخواستم بـه  .   سالم آقاي مرادي  

مارکـس از قـرن       : اون آقايي که گفتند 
 اومده گفته انسان بايد آزاد بشه و ١٧

کارگر بايد آزاد بشه و شمـا بـمـن يـک            
کشــور نشــون بــديــد کــه تــمــام ايــن                

چيزهايي کـه شـمـا مـيـگـيـد در اون                  
باشه، اوال به او بگم کـه مـارکـس در              
قرن هفده نبود بلکه نـوزده بـود، ايـن             

. اولين اشـتـبـاهـي کـه ايـن آقـا کـرده                 
بعالوه اينکه کارگران هر روز مـبـارزه        
کردند و اين دستمزدهايي که در اروپا   
و آمريکا به کارگران مـيـدهـنـد و يـا               

 ساعت کار در هفته و يا بـيـمـه و      ٣٥
غــيــره، هــمــه ايــنــهــا دســتــاوردهــاي           
مـــبـــارزات  مـــارکســـيـــســـتـــهـــا و            

بـعـد   .   کمونيسـتـهـا و کـارگـران بـوده            
چـرا يـک کشـور        :   ايشـون مـيـگـن کـه         

کمونيستي وجـود نـداره، شـمـا بـمـن               
نشون بده که هزاران سال زنان مـبـارزه      
کردند ولي يک کشور نشون بـديـد کـه          
زنان با مردان برابر باشند؟ طبق گفته       
اين آقا پس زنان نبايد ديـگـه مـبـارزه           
کنند بخاطر اينکه هزاران سال مبارزه 
کرده اند و هـيـچ کشـوري هـم وجـود                
نداره که زنان و مردان برابر بـاشـنـد و           
در نتيجه بگيم که مبارزات زنان بايد     

کـمـونـيـسـتـهـا مـبـارزه            !   تعطيل شود 
کردند و اگرچه انـقـالبشـان بـا اتـحـاد               
امپرياليستهـا شـکـسـت خـورد ولـي             
هنوز هم دستاوردهاي آن انقالب جزو       
حقوقهاي اوليه مردم غرب ست و مـا    
ميخواهيم اين را ارتقا بديم و مساوي 
بــکــنــيــم در افــغــانســتــان و ايــران و               

مبارزه در نتيجه . کشورهاي اسالم زده
پايان پذير نيست براي اينکه هنـوز آزادي          
و برابري برقرار نشده در جهان و مـا بـايـد           
آزادي زنان را در جامـعـه بـوجـود بـيـاريـم             
 . اگرچه در هزاران سال هنوز بوجود نيومده

 مردي از آلمان
ــرادي        ــاي مـ ــاد روز        .   ســـالم آقـ زنـــده بـ

همبستگي کارگران روز کـيـفـر خـواسـت             
کارگران مـبـارزات پـر      . جمهوري اسالمي 

دستاورد و تجربه اي را پشت سر گذاشـتـه       
اند و اين مبارزات هم اکنون رنگ و بـوي        
جديد بخود گرفته است و جنب و جوش در 
محيط هاي کارگري بيش از هر گـذشـتـه            
اي باال گرفته و اميدوارم ادامه اش به روز  
کارگر امسال هـم کشـيـده شـود و تـوجـه                 
سازمانهاي کارگري را بخود جلب کـنـد و        
امسال با يک اتحاد سراسري اعتـصـاب و       
تظاهرات کـارگـري داشـتـه بـاشـيـم و در                  
اينروز کارگران يک همبـسـتـگـي بـزرگ و            
قدرتمندي را بنمايش بـگـذارنـد و مشـت             

در .     کوبنده اي به جمهوري اسالمي بزنند    
اول ماه مه امسال ميتوان بـا پـالتـفـرم و              
پرچمهاي سرخ تمـام شـهـرهـا را بصـدا و                

در اين روز صـداي ارتـش       .  حرکت درآورد 
سرخ جوانان و زنان و کارگران بايد شنـيـده         

مـا بـايـد      .     شود و روز قدرتـمـنـدي بـاشـد          
برهبري حزب کمونيست کارگري ايـن روز      

زنده بـاد    .   را به بهترين شکلي برگزار کنيم  
 . اول ماه مه

 مردي از ايران
روز کـارگـر روز هـمـه           .   سالم اقاي مرادي  

مردم زحـمـتـکـش اسـت اعـم از زنـان و                    
دانشجويان و معلمان و کارگران و جوانان، 
و کل جامعه در اين روز ميتونه در قـبـال         
حکومت جور و فساد و جنايت و سرمايـه        

مـردم  .   همبسته بشه و اعالم وجود بـکـنـه     
مدتهاست که اعالم ميکنند که روزي را         
معين کنيد کـه مـا دسـت بـه مـبـارزات                 
جمعي بزنـيـم، خـب کـانـال جـديـد کـانـال                   
انقالب بهترين روز را انتخاب کـرده بـراي         

و اما در جواب ايـن    . متشکل کردن مردم 
خانمي که گفت در ايران آزادي است، بگـم        
که شما پير شدن را ازادي ميبينيد، شـمـا         
در تنگ اب شنا ميکنيد ولي اقيانوس را 

آزادي درواقع اقـيـانـوس اسـت،       !   نميبينيد
اقيانوسي از آب است ولي شما مـثـل اون        
ماهي در تنگي از آب شنا ميکنيد آنـهـم       
در محدوده آخوندها و فکر ميکـنـيـد کـه             

جمـيـع مـردم ايـران از ايـن              .   آزادي هست 
خوان و نعمت جامعه ايـران مـحـرومـنـد،             
حاال تو اين آب اقيانوس را نـمـيـبـيـنـي و             
! فقط تـنـگ آب خـودت رو مـيـبـيـنـي؟                  

زنـده بـاد حـزب کـمـونـيـسـت               .   متشـکـرم  
زنده باد اول مـاه مـه، زنـده بـاد             .   کارگري

 .يازده ارديبهشت، زنده باد کانال انقالب
 مردي از شيراز

الو سالم و مرسي از برنامه خوبتـان بـراي        
من از اون افـرادي هسـتـم کـه         .  روز کارگر 

حتما شرکت ميکنم و ايـکـاش مـنـطـقـه               
هايي را مشخص ميکرديد که همه کـجـا         
جمع بشن؟ اعـتـراض مـن بـه جـمـهـوري                 
اسالمي اينه که نسل قـديـم مـا انـقـالب                
کردند و جمهوري ساختند اما چـر ايـنـهـا          
اصال عقايد و نظر ما را در اين جمـهـوري         

 هسـتـم     ٥٧نميپرسند؟ من متولد بهمـن       
.  ولي از جوانيم هيچ چيزي متـوجـه نشـدم       

 )قطع شد ( 
 زني از استان گلستان گرگان

: جـوانـي اومـد گـفـت کـه            .  سالم آقا رضا 
بـا جـمـهـوري       حکومتهاي کمونـيـسـتـي        
بـرادر عـزيــز     .   اسـالمـي رابـطـه دارنـد         

حـکــومــت ســوسـيــالــيــســتـي يــعــنــي          
اين حکومتـهـايـي    . حکومت مردمي 

ــه شــمــا مــيــگــيــد فــقــط اســم                       ک
آنها . سوسياليسمش را يدک ميکشند

همانقدر مردمي هستند که حکومت  
اونها نه . ايران اسالمي مردمي هست

تنها به مردمشان ظلم ميکنند مثـل     
حکومت ايران حتي آبروي واژه هـا را       
هم برده اند و الـبـتـه اگـر از ايـن واژه                 
هـاي دهــن پـر کـن و گـوش پــر کــن                    
اسـتــفــاده نــکــنــنــد مــثــل جــمــهــوري          
اسالمي که از خدا استـفـاده مـيـکـنـه          
پس چه جوري مـيـخـواهـنـد مـردم را            
فـــريـــب بـــدهـــنـــد؟ هـــمـــه آن نـــوع                
ســوســيــالــيــســتــهــا و اســالمــيــهــا و            
امپرياليستها و غيره همه شان کشـک      

اکـنـون   .   است و بر ضد انسانيت است      
دنيا را پر از ظـلـم و جـور گـرفـتـه و                      
بهترين طرحي که اعالم شـده هـمـيـن            

طرح و برنامه حـزب و کـانـال جـديـد               
من بيشتر برنامه هاشو گـوش    .   است
اميدوارم روز کارگر سراسـري و    .   دادم

 .پيروزمندي داشته باشيم
 مردي از ايران

روز جهاني کارگر را بـه حـزب         .   سالم
کمونيست کارگري و هـمـه کـارگـران            

فـراخـوانـي دارم      .   ايران تبريک مـيـگـم     
براي همه دانشـجـويـان و کـارگـران و               
معلمين و زنان و جوانان و همه اقشار    
زحمتکش جامعه براي اتحاد در کنار  
حزب کمونيست کارگـري و بـرقـراري          
روز يازده ارديـبـهـشـت و بـراي آزادي              
همـه زنـدانـيـان بـخـصـوص کـارگـران                
زنداني و آقاي عـلـي نـجـاتـي رئـيـس                

بـراي  .     سنديکاي نيشکر هـفـت تـپـه         
شما هم تبريک عرض ميکنـم و زنـده        
باد منصور حکمت و درود بر حـمـيـد       

 .ممنونم. تقوايي
 پسر جواني از ايران

 
 اول مه مه،     

  ارديبهشت،    ١١ 
 روز تظاهرات سراسري      

                                     
 برنامه اي از            

  اصغر کريمي          
. درود بـر شـمـا       .   سالم آقـاي کـريـمـي       

مــيــخــوام عضــو حــزب بشــم و در                
 . ارديبهشت شرکت کنم١١تظاهرات 

 مردي از کرمانشاه
مـن  .   سالم عرض کردم آقاي کـريـمـي       

خودم يک کارگرم و مـيـخـوام در روز             
 )قطع شد . ( کارگر شرکت کنم

 کارگري از ايران
خيلي مـمـنـون    .  سالم و خسته نباشيد 

که اينهمه با برنامه هاي خـوب بـراي           
اينهايي که ميان . مردم وقت ميذاريد

ميگن  ما خـيـلـي راحـتـيـم و آزادي                 
داريم و نمـيـدونـم رفـاه داريـم تـمـامـا                

زماني که انـقـالب شـد      .   دروغ ميگن 
 )صدا قطع شد( سالم بود،  ٢٥من 

 زني از ايران
. سالم خسته نباشيـد آقـا ي کـريـمـي             

همگي انشااهللا در يازده ارديـبـهـشـت        
شرکت بکنيم و ما حمايت خودمان را 

 .از شما و از مردم اعالم ميکنيم
 مردي از مشهد

آقاي کريمي اين رژيم ما رو .   الو سالم 
بدبخت کرده،  پسـرم ارتشـي بـوده و              
بدست يک آخوندي اخراج شد و االن از 
حقوق و از زن و بـچـه اش افـتـاده و                    

بلـه مـا     .   مونده نميدونه چـکـار کـنـه         
خيلي ناراحتيم و در روز کارگر شرکت 

 .ميکنيم
 زني از تهران

. الـو کــانــال جــديــد؟ ســالم عــلــيــکــم           

 صداي مردم در کانال جديد  

 ٩صفحه      
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ــهــايــي کــه                خــواســتــم در جــواب اون
ميگفتند چرا شما کـارگـران را وادار           
ميکنيد که تظاهرات کنند و بـريـزنـد        
به خيابونها، بـگـم کـه هـر کسـي کـه                
حقوق و خواسته هاش برآورد نمـيـشـه       
حقش هست که بريزه توي خـيـابـون و            

خوزستـان تـمـاس      من از .   اعتراض کنه 
ميگيرم، همين امروز ساعت سه بـعـد از        

 ٤ظهر در شهرستان آبادان در ايسـتـگـاه              
يک کارگر اداره برق را کـه نـه دسـتـکـش                 
ايمني داشت و نه کاله ايمني مـتـاسـفـانـه         
برق گرفت و افتاد و مرد، و تازه يکساعت 

بلـه  !   بعد بود که آمبوالنس اومد و بـردش      
کارگران وقتي مشکل دارند و حتي دچـار      
مشکل ميشونـد تـقـصـيـر کـانـال جـديـد                 
نيست بلکه تقصيـر رژيـم اسـت و کـانـال                
جديد بعنوان يک راهنما در بهبود زنـدگـي       
. و خواسته هـاي آنـهـا دخـالـت مـيـکـنـد                  

کارگران بايد بـيـايـنـد بـيـرون و خـواسـتـه                 
اون .   هاشون را با صداي بلند اعالم بکنند 

خانمي که اينجور صحبت ميکنه، يـا در          
ايران زندگي نميکنه و يـا چشـمـاشـو روي          

 . حقيقت بسته
 زني از خوزستان

سالم و عرض ادب دارم بـه آقـاي اصـغـر                
. کريمي عزيز و ممنونم از مـادر شـريـفـم             

يازده ارديبهشت روز جـهـانـي کـارگـر را                
تبريک عرض کـردم بشـمـا و بـه حـزب و                   

نکته اي .   مجددا هم تبريک عرض ميکنم  
. بـفــکـرم رسـيــده و شـايــد مــفـيــد بــاشــه                

رسم بر آنست که  عده اي نخبـه  :   ميگويند
بايد سرمايه هـاي کشـور را در مـديـرت               
خود داشته باشند و ايـن سـرمـايـه هـا را               
بکار انـدازنـد تـا از قـبـل آن کـارگـران و                     
معلمين و زحمتکشان و دانشجويان هم از   
! آن بهره ببرند و زندگي را در دست بگيرند      

سوالم اينه که آيا اين نخبگان همـان آقـاي         
خامنه اي است و نـمـايـنـدگـان مـجـلـس                 
هستنـد؟ آيـا دانشـجـويـان و کـارگـران و                  
معلمين نخبه نيستند؟ آيا توده هاي مردم 
نخبه نيستند؟ اگر در مجلس بسته بشـه،        
اگر در سپاه و ارتش بسته بشه که بايد هـم    
بسته بشه آنموقع ميبينيـم کـه نـه تـنـهـا                 
ضرري عايد مردم نميشه بلکه تازه زندگي 

و روزهاي بسيار آزاد و مـرفـهـي هـم در                 
و حاال برعکس اگـر  !   انتظار مردم ميمونه 

معلمين سر کالس نروند و کارگران کار را       
تعطيل بکنند اونوقت بايد ببينيم کـه چـه         
باليي سر جامعه مياد؟ من روز جـهـانـي         
کارگر را به حـزب مـحـتـرم کـمـونـيـسـت                  
کارگري تبريک عرض مـيـکـنـم و در روز             
کارگر من و خـانـواده ام در کـنـار هـمـه                    
کارگران و زحمتکشان و مبارزين جامـعـه      
دوشا دوش حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                
مبارزه ميکنيم بنام منصـور حـکـمـت و             

مرسي از وقـتـي کـه          .   حميد تقوايي عزيز 
 .بمن داديد

 مردي جوان 
يازده ارديبهشت بنـظـر   .   سالم آقاي کريمي 

مــن روزي هســت کــه کــارگــران مــيــان               
کيفرخواست خودشون را عليـه سـي سـال           
فالکتي که رژيم جمهوري اسالمي درسـت      

چند نـفـر اومـدنـد و         .  کرده اعالم ميکنند 
گفتند که مسبب دستگيري کارگران شمـا   

منهم ميخوام بگم که چهل نفر از ! هستيد
کارگران در آتش سوختنـد، کـارگـرانـي از          
خوزستان بشکل فجيـعـي جـانشـان را از             
دست دادند، کارگران ايران خودرو چند نفر 
از همکارانشان را بخاطر کار اجـبـاري از        
دست دادند، کارگران خاتون آبـاد بـخـاطـر        
گلوله هاي خود رژيم جانشان را از دسـت          
دادند، صدها هزار کودک خياباني و غيـره      
همگي حاصل سي سال عمر جـنـايـتـکـار            

ميخوام بگـم کـه مـقـصـر          .   اسالمي است 
اينها کي هست؟ براي پايان دادن بـه ايـن          
ستم و بدبختي مردم نبايد اين فـرصـت را         
از دست بدهند و بويژه کارگران نبايـد ايـن        
ــازده                    ــد و ي فــرصــت را از دســت بــدهــن

االن .   ارديبهشت بهتـريـن فـرصـت هسـت          
کمپين افزايش دستمزدها هست و پـانـزده         
هزار نفر اين طومار افزايش دستمزدها را       
امضا کرده اند و روز اول مـاه مـه بـايـد                   
روزي باشد که اين پانزده هزار نفر تـبـديـل       
به ميليونها نـفـر بشـه و خـواسـتـه هـا و                    
صداي اعتراضشان را عمال بيايـنـد و در           
سطح جامـعـه اعـالم بـکـنـنـد و بـه ايـن                      

 . وضعيتي که هست پايان دهند
 مردي از ايران 

در مورد اينـهـايـي کـه       .   آقاي کريمي سالم 
بخود ميلرزند و مزاحم ميشوند بگويم که   
شما داريد از تلويزيون صحبت ميـکـنـيـد           
اما نمايندگان سرمايه داران نـمـيـتـوانـنـد            
براي شما کاري بکـنـنـد در صـورتـي کـه                 
جمهـوري اسـالمـي و نـمـايـنـدگـان رژيـم                  
پادشاهي اگر شبنامه اي از شما ميديدند       
فـورا مــيــگــرفـتــنــد و دسـتــش را قــطــع                
ميکردند، اما شما از پشت اون تلويـزيـون     
داريد در خانه هاي مردم براي اول ماه مـه      
فراخوان ميدهيد و فراخوان با تـظـاهـرات       
ميدهيد و بنابراين معلـوم اسـت کـه اگـر            
من هم جاي اين رژيم و نمايندگان سرمايه       
بودم وجودم بلرزه ميافتاد و مـيـديـدم کـه           
يک کانالي با چنيـن قـدرتـي داره تـبـلـيـغ                 

ــه و مــن             ــکــن و امــثــال مــن رو           مــي
مـيـخـوام بـگـم واقـعـا            ) .   نامفهمـوم ( 

ايــنــهــمــه مــزدوران رژيــم جــمــهــوري           
اسالمي و طرفداران سيستم پادشاهي 
ميايند بشيوه هاي مـخـتـلـف بشـمـا              
اعتراض ميکنند حق دارند که بيايند 
و حرکت شما را خنـثـي کـنـنـد، ولـي               
واقعا همه ما ميبينيم که حرفهايشان 

اگـر بـرده هـا        .   چقدر بي معنـي اسـت      
برده بودنشان را قبول نميکردند طبعا   

. هيچوقت برده داري سرپا نـمـيـمـانـد           
پولدارهـا  :  اين خانمي که اومده ميگه 

حقشون هست و بي پولها هم حقشـون   
يــعــنــي داره مــيــگــه کـــه                !   هســت 

آخوندهايي که در عـمـرشـان يـک روز             
کار نکرده اند و يک خونه اي نساخـتـه       
اند براي نان شب خانواده شان يـکـبـار          
هم نشده که زباله هاي جامعه را جمـع   
کنند حقشون هست که تمام کاخها را   
داشته باشند و زندانها راداشته باشند       

 ساله را عقد بکنـنـد و ايـن        ٩و دختر  
تا زمانـي کـه     .  برده داري را نگهدارند 

اين بردگان اعـتـراض نـکـنـنـد و ايـن                
سيستم برده داري مـزدي و سـيـسـتـم             
جنايـتـکـار را مـورد اعـتـراض قـرار                

ايـنـهـا    ندهند طبيعي هست کـه حـق           
خواهد بود که برده داري کنند و صاحب 

درواقع بقول اون خانم، اين . ثروت باشند
آخوندها ده ها هزار نفر را اعـدام کـرده            
اند و ميليونها نفر را در جنگ با عـراق      
بکشته داده اند و آواره کرده اند و در اين  

سي سال خون مردم رو بشيشه کرده انـد       
اينها حقشون هست، ولي کارگراني هـم     
که از شش يا هفت سالگي کار کرده اند  
و کودکي نکرده انـد و ايـن ثـروتـهـا را                 
ساخته اند و االن هم که پنجاه سـالشـان       
هست و نان شـب نـدارنـد و بـچـه شـان                  
ميرود خود فروشـي مـيـکـنـه حـقـشـان               
! هست که بـي پـول و بـيـچـاره بـاشـنـد                   

کارگران و مردم زحمتکـش نـبـايـد ايـن            
سيستم برده داري را قبول کـنـنـد و روز          
کارگر بهتريـن فـرصـت بـراي اعـتـراض              
ماست عليه اين سيـسـتـم اسـتـثـمـار و                

 .بردگي مزدي
 مردي از ايران 

اول ماه مه را به تمام .   سالم اصغر عزيز 
کارگـران و مـردم زحـمـتـکـش تـبـريـک                  
ميگم، بعدش هم راجع بـه شـعـارهـا و              
قطعنامه هاي اين روز بـايـد صـحـبـت              
کنيم که در سخنرانيها و تظاهراتها چـه     
بگوييم و براي روزهاي بعدش چه برنامه 
اي داشته باشيم؟ چونکه االن ديگر ايـن     
روز کارگر  در ايران جا افـتـاده و هـمـه               
ميداننـد کـه روز کـارگـر روز جشـن و                  

. اعتراض کارگران و زحمتکشان هسـت    
سخنرانيها با صـداي بـلـنـد         بايد در    

بيان کنيم که تابحال چکارهـايـي را       
ــدر از                   ــقـ ــم و چـ ــام داده ايـ انـــجـ
مطالباتمان را بيان کرده ايم و به چه  
مقدار از اين مطالبات دست يافـتـه    

مسئله ديگـر ايـنـسـت کـه در             .   ايم
رابطه با اعتصابات هفـت تـپـه کـه            

را شـنـيـدم کـه         همين ديروز اخبارش     
رهـبـرانشـان را دسـتــگـيـر کــرده انـد و                  
چندتايشان را با قيد ضمـانـت آزادشـان         
کرده اند و رئيس سـنـديـکـايشـان را در             
محل نامعلومي نگهداشته انـد، بـايـد           
بدونيم که تا زماني که پراکنده باشيم و         
نتونيم تشکلهاي واقـعـي خـودمـون را             
بوجود بياريم وضع از اينهم بدتر ميشـه        
و پراکنده گـي مـا از ايـنـهـم شـديـدتـر                    

 )صدا قطع شد. ( ميشه
 مردي از ايران 

پيام کوتـاهـي   .   سالم اقاي اصغر کريمي 
مارکس جملـه  .    براي اول ماه مه داشتم 

اي دارد و مـيـگـويـد کـه کـارگـران در                   
مبارزه طبقاتي چيزي از دست نميدهند   

جز زنجيرهايـي کـه سـرمـايـه داري بـه                
حاال ميخـوام بـه     .  دست و پايشان بسته 

مردم ايران هم بگم کـه شـمـا چـيـزي از               
دست نميدين بجز اينهمه بدبختي و فقـر    
و مشقاتي که جمهوري اسـالمـي بـراي           
شما بوجود آورده، و در اين روزها بـايـد         
تکليف ما بـا سـرمـايـه داري بـاالخـره                

ــراض            .   روشــن بشــه     ــت ــن اع مــا در اي
سرنوشت سـازمـان جـز بـدبـخـتـيـهـا و                  
زندانها و شکنجه ها  و جنگ و غـيـره             

امـيـدوارم در     .   چيزي را از دست نميديم    
 .روز کارگر با قدرت تمام شرکت کنيم

 مردي از ايران 
اين رژيم هر کارگر و .  آقاي کريمي سالم 

هر زن و هر زحمتکشي رو که مـطـالـبـه       
اي داره و اعتراض مـيـکـنـه دسـتـگـيـر               
ميکنه، چرا؟ چرا بـايـد انسـانـي را کـه               
مطالبه اي بحق داره گرفت و دسـتـگـيـر        
کرد و زندان کرد و شکنجه کرد؟ اين چه 
سيستمي و چـه خـدايـي اسـت کـه ايـن                 
جمهوري اسالمي به اون معتقد اسـت؟        
خدايي که ظالم اسـت و قـهـار اسـت و                 
خدايي که دستور ميدهد که بکشـيـد و         

ايـن خـدا     !   حق طلبان را نابود بـکـنـيـد؟      
يک خدايي قهار و ظـالـم اسـت و             

سـت و    جانشينش هم واليت فقيه      
اينها خودشان را بغلـط مسـتـضـعـف            
پناه جا زده انـد و سـي سـال بـا ايـن                      

انـد و    کيفيـت مـردم را فـريـب داده               
اميدوارم مـردم  .   سرکوب کرده اند  

و کارگران و همه کساني کـه سـي        
سال اين رنج و فريب و بدبختي را    

بـلـنـد    کشيده اند در روز مـاه مـه            
شوند و فـريـادشـان را و مـطـالـبـات                  

 .بحقشان را با صداي بلند اعالم کنند
 مردي از آلمان

 
به خاطر حجم زياد برنامه هـاي زنـده            
کانال جديد، ناگزير بخشـهـايـي از دو         
برنامه زنده در هر هفته را بـراي درج            

. در انترناسيونال انتخـاب مـيـکـنـيـم           
 انترناسيونال 

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 

 . . . صداي مردم در كانال جديد                                  ٨از صفحه          

بـه  .   که رژيم از خود بدست داده اسـت      
يک مـعـنـي تـوجـيـه سـيـاسـي تـوهـم                   
پراکنيها و سرکوبگريها  و کال عـلـت         
وجودي جمهوري اسالمي، بخصوص    

قصـاص و قــوانـيــن       ولـي فــقـيـه و          
اسالمي و امام جمعـه هـا و کـل             
ساختمان اسالمـي حـکـومـت، و          
بويژه موقعيت آن در منطقه و در       
جنبش اسالم سـيـاسـي، هـمـه در            

گرو ضد آمريکائي گري حکومت  
اسـت و هـر درجــه نــزديــکـي بــه               
آمريکا موقعيت رژيم را در تـمـام       

وجوه تضعيف ميکند و بر دامنه اين 
بــحــران ســيــاســي و اجــتــمــاعــي آن               

 . ميفزايد
اين وضعيتي است که هر نـيـروي      
اسالمي با نزديکي بـه آمـريـکـا        
دير يا زود بـه آن دچـار خـواهـد              

جنبش اسالم سيـاسـي پـرو      .   شد
ــودي              ــت وج ــگــر عــل غــرب دي
نــخــواهــد داشــت و اگــر کــال               
مضمحل نشود کامال حاشيه اي 

اگـر امـروز شـاخـه         .   خواهد شـد  
اسـالم  "   خـوش خـيـم     " سياسي و    
دولتهاي غربي در خود سياسي را 

غرب و در کشـورهـاي اسـالمـزده         
تحويل ميگيـرنـد از صـدقـه سـر             
نـيــروهـاي اسـالمــي تــنـدرو و  ضــد                

اگـر اسـالم تـنـدرو         .   آمريکائـي اسـت    
مشــغــول ســازش و مــذاکــره بشــود             

اسالميون ميانه رو هم تماما جايگاه       
 . خود را از دست ميدهند

ايـن  در مورد جمهوري اسالمـي        
نزديکي، که چندي پيش مفسرين    
سياسي آنرا بوسه مرگ  ناميدند،  

پـايـان جـمـهـوري        به معني آغاز     
ــم .   اســالمــي خــواهــد بــود         رژي

نميتواند بحران رابطه با غرب را 
حل کند و همـچـنـان جـمـهـوري          

ــد          ــمــان ــاقــي ب اگــر .   اســالمــي ب
حکومت بر کوهي از آتش فشان 
ننشسته بود شايد  ميـتـوانسـت       

ــنــد صــبــاحــي در هــيــات                 چ
حکومتـهـاي مـثـل مـالـکـي و              
کرزاي به عـمـر خـود ادامـه            
بدهد اما مردمي که تا اينجا 
اين بحران را ايجاد کرده انـد       

. چنين اجازه اي نخواهند داد
ــوري            ــه ــم ــطــه ج ــحــران راب ب
اسالمي با غـرب  در واقـع             

رژيم جزئي از بحران حکومتي 
اسالمـي اسـت کـه نـهـايـتـا بـا                 
سرنگوني رژيم بدست مردم حـل   

 *. شدخواهد 

 . . . اوبا ما و سياست سازش                                  ٢از صفحه          
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جهرمي وزير کار جمهوري اسـالمـي       
اخيرا در ديدارش با کـارکـنـان وزارت         
کار اعالم کـرده اسـت کـه جـمـهـوري                
اسالمي بـه ريـاسـت اجـالس سـاالنـه              

) آي ال او    ( ســازمــان جــهــانــي کــار          
وي هـمـچـنـيـن        .   انتخـاب شـده اسـت       

اعالم داشت جمهوري اسـالمـي قـرار         
اسـت در بسـيـاري از کـمــيـتـه هـا و                     
کميسيونهاي سازمان جهاني کـار در       
اجالس ساالنه آي ال او نقش محـوري        

 .بعهده بگيرد
انتخاب جمـهـوري اسـالمـي،        

کارگرترين رژيـمـهـاي       يکي از ضد  
پرونده قطور جرائـم و     دنيا با يک    

شکايات رسمي و غير رسمي بر  
مسند رياست اجالس سـازمـان       
جهاني کار نشان از يک عقبگرد 
عميق و فاحش اين سـازمـان و           
تبديل شدن علني اين سـازمـان        
به دنبالچه سـيـاسـتـهـاي جـديـد            
آمريکا در بازي ديپـلـمـاسـي بـا          

تـقـديـم    .   جمهوري اسالمي است  
کرسي رياست اجالس آي ال او         
به رژيمي که بارها توسـط خـود        
اين سازمان بدليل نقض ابتدايي 
ترين حقـوق کـارگـري مـحـکـوم            
گرديده در بستر شکـسـت و بـن           
بســت ســيــاســي اقــتــصــادي              
ايدئولوژيک سرمايه داري بـازار      
آزاد که آي ال او نيز يک رکن آن          

. ميباشد قـابـل تـوضـيـح اسـت           
در سـيـاســت کـرنــش و نــرمـش             

ــتــهــاي             ــمــهــا و دول ــل رژي مــقــاب
ضدکارگر همواره يک رکن اساسي 

جـهـانـي کـار در         سياست سـازمـان      
اسـتـثـمـار بـر گـرده           سازمان دادن    

. طبقه کارگر جهاني بـوده اسـت       
سازمان جهانـي کـار هـيـچـگـاه            
سازمان مدافع منافع کـارگـران       

و هر جا از مـانـفـع        .   نبوده است 
کارگران کلمه اي گفته زير فشار   
سازمان هـاي کـارگـري و بـراي            
جلوگيري از عروج راديکاليـسـم      
در درون جــنــبــش کــارگــري و             
سازمان هاي کـارگـري جـهـانـي           

 .بوده است
امــا امــروز آي ال او در                 

شرايطـي بـه اسـتـقـبـال اجـالس              
ساالنه خود ميرود که جهـان در       
يک بـحـران عـمـيـق و ويـرانـگـر                
اقتصادي ايدئولوژيک غوطه ور     
ــد رشــد خشــم و                   اســت و رون
اعتراضات کارگري در سـراسـر        
جهان،امکان بند و بست از بـاال   
و کنترل راديکاليسم در جنـبـش    
کارگري جهـانـي را بـه حـداقـل              

چگونگي کـنـتـرل      .   رسانده است 
راديکاليسم در جنبش کارگري و 
خاموش کردن کارگران در تلفيق 
با سياست رياضت کشي هـايـي       
ــر              ــد ب ــتــهــا تــالش دارن کــه دول
کارگران و مردم تحميل کـنـنـد،        
معضل جدي و واقعي است کـه      
اجالس سـاالنـه آي ال او بـا آن               

اما تـا آنـجـا کـه بـه             .   روبروست
رياست رژيم اسالمي بر اجـالس     
ساالنه اين سازمان برميـگـردد،      
سازمان جهاني کـار بـا اهـداي            
کرسي رياست اجالس آي ال او         
ــت اهللا هــاي                 ــده آي ــن ــمــاي ــه ن ب
ميلياردر عمال از نقطه مـنـافـع         
استراتژي جديد خارجي آمريکـا     

اعطـاي کـرسـي      .   حرکت ميکند 
رياست به جمهوري اسالمي در       
واقع اعطاي برگ زيتون آمريکا     

 .به جمهوري اسالمي است
جمهوري اسالمي در حـالـي      

ريـاسـت   قرار اسـت بـر صـنـدلـي             
اجالس سازمان جهاني کـار لـم دهـد            
که در سال گذشته تعرض بي وقفه اي     
ــران و                          ــران و رهـــبـ را بـــه کـــارگـ
تشکلهايشان پيش برده است، فعالين    
کارگري را به جرم شرکـت در مـراسـم            
اول مـاه مـه بـه شـالق بسـتـه اسـت،                   
تشکلهاي کارگري را سـرکـوب کـرده           
است و پاسخ کارگران معتـرض را بـا          
گلوله و باتوم و زندان و شکنـجـه داده      

هـنـوز بسـيـاري از فـعـالـيـن و                 .  است
در شکنجه گاههاي رهبران کارگري 

. جمهوري اسالمي بسر مـيـبـرنـد        
جاي واقعي اين  نمايندگـان رژيـم       
کــارگــر ســتــيــز، صــنــدلــي هــاي          

آنها را .   محاکمه بين المللي است  
 سـال جـنـايـت و           ۳۰بايد به جرم    

 سال سرکوب ۳۰کشتار و به جرم   
مستمر کارگران و رهبران و فـعـالـيـن            

جاي .   به محاکمه کشاند  کارگري  
آنها در هيچ سازمان و نـهـاد و           
مرجع رسمي بين المللي نيسـت     

اين .   جز دادگاه بين المللي الهه    
امتيازدهي به جمهوري اسالمي 
عمال به معني مشروعيت دادن   
بيشتر به جمهوري اسالمي براي 
ادامه تعرضاتش به اعتراضات، 
تشـکــلــهــا و رهــبــران کــارگــري         

بايد قاطعانه در مقابل . ميباشد
انتخاب جمهـوري اسـالمـي بـه          
رياست اجالس آي ال او اعتراض 
کرد،  خواهان اخراج جـمـهـوري         
اسالمي از آي ال او شد، خواهان 
آزاي فوري و بـدون قـيـد شـرط              
کليه زندانيان سياسي از جـملـه         
فعالين کـارگـري شـد و از حـق              

تشکل مستقل کـارگـران ايـران          
مسئولين و مـديـران     .   دفاع کرد 

آي ال او بايد بدانند که نميتوانند 
ــام کــارگــران              بــا اســتــفــاده از ن
کوچکترين امتيازي به جمهوري 

 .اسالمي دهند
 

 هفته تراژيک
  داغ خوردگان
  در افغانستان 

هــفــتــه گــذشــتــه هــفــتــه پــخــش         
خــبــرهــاي تــراژيــکــي از مــردم          

خـطـه تـالقـي       .   افغانسـتـان بـود     
آشــکــار و خــونــيــن دو قــطــب             

مردمي که چـه    .  تروريستي دنيا 
در تقابالت نظامي و چه در بطن 
سازش ها و توافقات پـنـهـانـي،        
ــا                 ــي هــا ب ــان ــرب ــن ق ــي ــخــســت ن
دردناکترين صحنه هاي تراژيک     

مردمـي کـه مـحـکـوم انـد             .   اند
طوق داغ لعنت بـر گـردن خـود             

نه جايي براي ماندن . حمل کنند
وقتي . دارند و نه جايي براي فرار

ميمانند با شالق طالبـان هـا و          
جـريــانـات اســالمـي روبـرويــنــد          
وقتي فرار مـيـکـنـنـد بـايـد در               
کانتينرهاي سرد روي هم تلنبار     

ــد            ــه شــون اگــر از    .   شــده و خــف
کانتينرها نـيـز جـان سـالـم بـدر              
ببرند در ايران و پاکستان گرفتار 
نوع ديگري از زندگي جـهـنـمـي         

وقتي به .   تبعيض آميز ميشوند  
آب و آتش ميزنند و از دريـاهـا         
عبور ميکنـنـد کـه خـود را بـه               
اروپا، کعبه موهوم حقـوق بشـر        
برسانـنـد، جـايـي بـجـز زنـدگـي               

 . دردناک در فاضالب ها ندارند
ــه           ــن ــهــا دالر هــزي مــيــلــيــون
مــيــکــنــنــد کــه اجــالس آيــنــده          
افــغــانســتــان را بــراي يــک روز           
سازمان دهند بدون اينـکـه ايـن          
اجالس قادر باشد اندک بهبودي    
در زنـــدگـــي واقـــعـــي يــــک                 

گـويـي   .   افغانستاني ايجاد کـنـد   
افغانستان در صفحه مـعـادالت     
سياسي دنيا بايد هـمـواره جـزو           
مناطق توليد و بازتوليد فاجعـه      

آميزترين خبرهـاي دنـيـا بـاقـي           
گويي طنين مداوم طبـل   .   بماند

خشونت و بي حقوقي و مرگ در 
افغانستان بايد جزو ثابت ريـتـم        
آهنگ سياست در دنياي امـروز     

در جــمــع هــاي فــوکــل         .   بــاشــد
کراواتي حاکمان دنيا، وقتـي از       
افغانستان صحبت ميکنند سـر    
سوزني از مصائب و بـدبـخـتـي           
هاي اين مردم و گـره گشـايـي از ايـن              
مصيبتهاي سياسي اجتماعـي حـرف       

آنجا بر سر نحوه تنطيم سهام . نميزنند
پنجه انداختن بـر زنـدگـي مـردم، در              
بازار بورس طالبان هـاي  افـغـانـي و               
ــوش هــاي                     ــکــســو و ب ــي از ي ــران اي
آمريکايي و اروپايـي از سـوي ديـگـر            

در همان زمان طـالـبـان      .  چانه ميزنند 
هــا، اجــراي خشــونــت بــار شــريــعــت            
ــش                    ــاي ــم ــه ن ــنــي ب اســالمــي را عــل

در پــاکســتــان و ايــران         .   مــيــگــذارنــد 
در .   افغانستاني ها را اخراج ميکننـد   

پشت مـرزهـا، کـانـتـيـنـري از انـبـوه                  
اجساد خفه شده شوربخـتـانـي کـه بـه              
اميد کار کردن راهي ايران بودند پيـدا   

و بـاز در هـمـان زمـان در               .   ميکننـد 
 ۱۰۰فاضالبهاي پايتخـت ايـتـالـيـا           

پناهنده افغاني را پيدا ميـکـنـنـد         
که بطرز فجـيـعـي در مـجـراهـاي             
آلوده اين فاضالبها روزگار سپـري   

اين سيکل ساخته شده .   ميکردند
و اکوسيستم اجتماعـي تـحـمـيـل          
شده تروريستها به حيات و هستي 

 . و زندگي مردم افغانستان است
اين حلقه محاصـره و رقـابـت          
خونين تروريستها بر وجـدان آزاد        
بشريـت مـدرن دنـيـا سـنـگـيـنـي                

راه خالصي از اين سيکل . ميکند
و مــدار بســتــه زنــدگــي دردنــاک           
ميليونها انسان در افغانستان، تـنـهـا        

. يک راه چپ و سوسـيـالـيـسـتـي اسـت          
دنيا بيـش از هـر زمـان ديـگـر بـراي                   
خاتمه دادن به اين سناريوهاي خونيـن   

. بـــه ســـوســـيـــالـــيـــســـم نـــيـــاز دارد           
تئوري و سوسياليسم نه به مثابه يک    

ايده رهايي بخش بلکه به مـثـابـه          
يــک جــنــبــش تــحــزب يــافــتــه و             
متشکلي که براي گرفـتـن قـدرت        
سياسي و پايان دادن به تمـام ايـن       

ــردارد             ــام بـ ــا گـ ــهـ ــتـ ــبـ ــيـ . مصـ
سوسياليسم متحزبي که هـدفـش       
جـارو کـردن زالـوهـاي کـثـيـف و                 
خونخواري چون طالبان و کـرزاي        
از صحنه سياست حاکم بر زندگي 

سوسيـالـيـسـمـي کـه         .   مردم باشد 
براي نجات انسانيت بايـد قـدرت        

 . *سياسي را بدست بگيرد

 در حاشيه
 فرشاد حسيني  رويدادها
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