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 بهمن بحثي در ميان شخصـيـتـهـا     ۲۲بعد از  
و فعالين اپوزيسيون حافظ نظام بر سر آنـچـه         
خود  تاکتيک اسب ترويا مينامند درگـرفـتـه        

 ۲۲قضيه از اين قرار است که قبل از      .   است
بهمن بخشي از اينـان خـطـاب بـه مـردم ايـن                
رهنمود مشعشع را صادر کرده بودند کـه بـا           
پنهان کردن هويت خـود در مـراسـم دولـتـي                
شرکت کنيد و بعد در موقعيت مـنـاسـب بـا             

يعني بـا شـعـارهـائـي کـه             "   (   اعتراض سبز" 
دشمـن را غـافـلـکـيـر           !)   ساختار شکن نباشد 

و بخش ديـگـري طـرفـدار شـرکـت در                !   کنيد
! مراسم دولتي با حفظ هويت خـود بـوده انـد        

حـاال  ! ) .   ايذا با شعارهاي ساخـتـار نشـکـن      (  
همه حيران مانده اند که چرا کارشان نگـرفـتـه       

گيج شده اند، خود را شکـسـت خـورده      !   است
ميدانند،  با يکديگر بحث و جدل ميکنـنـد،       
به اشتباهاتشان اعتراف ميکنند و غـيـره و            

 .غيره
 اما مشکل واقعي اين نيروهاي حافظ نـظـام     
اسب ترويا و اشتـبـاه مـحـاسـبـه تـاکـتـيـکـي                   

مســالـه ايــنــسـت کــه  مــواضــع و               .   نـيــســت 
سياستهاي اينان هيچ ربطي بـه خـواسـتـهـاي            

بـعـد از     .     مردم و جنبش خياباني آنان نـدارد        
تـمـام هـم و        ) عاشورا(  دي ۶خيزش کوبنده  

ــظــام                   ــيــن اپــوزيســيــون حــافــظ ن غــم فــعــال
بازداشـتـن مـردم از تـعـرض بـه حـکـومـت،                    

و "   خشـونـت زبـانـي      " بـرحـذر داشـتـنـشـان از             
و مـوعـظــه     "   شـعـارهــاي سـاخـتــارشـکـنــانـه         " 

مبارزه مسـالـمـت آمـيـز و بـا قـيـمـانـدن در                      
بـهـمـيـن     .   چارچوب نظام و غـيـره بـوده اسـت            

 بـهـمـن، بـا  و يـا              ۲۲دليل هم خط اينان در   
بدون اسب ترويا، شرکت در مـراسـم دولـتـي               
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  ستون اول

  حمید تقوائی         

 مانيفست آزادی زن در ايران
 به مناسبت هشت مارس روز جهاني زن                 

حجاب پرچم و سمبل رژيم اسالمي 
جمهوري اسالمي با اجباري  .   است

کــردن حــجــاب، بــنــاي حــکــومــت         
آپارتايد جـنـسـي، حـکـومـتـي کـه               
اســاســش تــحــقــيــر و تــوهــيــن و               
بيحرمتي به زن و کل جامعه اسـت     

 از همين رو ضديت با . را گذاشت
زن هويت وجـودي ايـن حـکـومـت             
است و سفت نگـهـداشـتـن رعـايـت           

روند رو به پيش مبارزات مردم در   
ــران و خــارج کشــور                ــلــيــه   اي ع

جمهوري اسالمي در چنـد مـاه       
 آبـان و    ۱۳اخير بويژه از مقطع  

 ۲۲ دي و باالخره ۶ آذر تا  ۱۶
بهمن يک واقعيت انکار ناپذيـر    

ايـن  .   را جلو جامـعـه قـرار داد         

واقعيت را در يک سطح کلـي و        
عمومي ميتـوان چـنـيـن بـيـان            

شکست سياستهاي رژيم، :   کرد
سير رو به افول اصالح طـلـبـان        
حکومتي و بـالـنـدگـي چـپ و             

ايـن  .   راديکاليسم در جـامـعـه       
ــر     ــر            تصــوي ــه روز عــيــان ت روز ب

ميشود و ادامـه ايـن رونـد            
نتايجي را ببار خواهـد آورد      
که تعادل قـوا و مـوقـعـيـت            

 جريانات 
سياسي دخيل در ايران شباهتي بـه    

تنها چند هفـتـه بـه هشـت مـارس             
. روز جهاني زن باقي مـانـده اسـت          

امسال در شرايطي به استقبـال روز     
جهاني زن مي رويـم، کـه در ايـران           
يک انقالب عظيم عليه يکي از زن         
ستيزترين حـکـومـتـهـاي دنـيـا در             

 . جريان است
زنان و مـردم در ايـران بـه پـا                 
خاسته اند و در کشاکش يک نـبـرد       
عظيم و قهرمانانه علـيـه يـکـي از            
ديکتاتورترين حـکـومـتـهـاي قـرن           

 مارس امسـال  ۸.   مبارزه ميکنند 
مي تواند و بايد به يک روز جهانـي      

در همبستگي با جـنـبـش بـرابـراي            
ــقــالب                ــران و ان ــان اي ــه زن ــبــان طــل
رهائيـبـخـش مـردم ايـران تـبـديـل                

پيش به سوی هشت مارس گسترده 
 و بين المللی در همه جای دنيا

دور انداختن حجابها 
  تعرضي مرگبار به رژيم 

 به استقبال یک هشت مارس بی حجاب برویم
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رهنمود  ديگري نميتوانستند و    .   بود
نميخواستند بـه مـردم بـدهـنـد چـون               
خود اينان نيز باندازه جناح خامنه اي    
از تکرار اعتراضات ساختار شکنـانـه      

 دي ارکان نظام را لـرزانـد       ۶اي که در    
در واقـع تـجـمـع در           .   هراس داشـتـنـد    

مــيــدان آزادي خــط و ســيــاســت و                 
رهنمود هر دو جناح حکومتـي بـراي         
کنترل اوضاع در چارچوب حفظ نظام       

يکي با سرازير کـردن جـمـعـيـت        :   بود  
کــرايــه اي و ديــگــري بــا تــاکــتــيــک                

بـطـور واقـعـي       .   مشعشع اسب تـرويـا     
آنچه در اسب ترويا پـنـهـان شـده بـود              

و آنـچـه ايـن        !   خامنه اي بـود و بـس          
را براي اينان جذاب ميکرد "   تاکتيک" 

نه غافلگيـر کـردن حـکـومـت بـلـکـه                 
پنهان کردن سـيـاسـت حـفـظ نـظـام و                
کنارآمدن عمـلـي بـا خـامـنـه اي، از                 

 .چشم مردم بود
 در مقابل، آنـچـه کـل پـروژه مـيـدان                
آزادي را به شکسـت کشـانـد مـبـارزه              

در اين روز مردم در بـرابـر       .   مردم بود 
فــراخــوان دهــنــدگــان مــيــدان آزادي،          
يــعــنــي هــر دو جــنــاح حــکــومــت،               

 بهمن ميـدان آزادي    ۲۲در .  ايستادند
مرکز تجمع رژيمي ها و بـقـيـه نـقـاط              
مـحــل اعــتـراض ومــبـارزه سـاخــتــار            

در تـمــام    !   شـکـنـانـه تـوده مـردم شـد             
ميادين و مـحـالت در تـهـران و در                  
چندين شهر ديگر مردم با شـعـارهـاي          
ساختار شکـنـانـه شـان، بـا مـرگ بـر                 
ديکتـاتـور و مـرگ بـر اصـل واليـت                 

در .   فقيه به جنگ حـکـومـت رفـتـنـد           
مناطقي با نيروهاي انتظامي درگـيـر      
شدند و مـوتـورهـايشـان را بـه آتـش                  

در مــحلــه هــائــي مــثــل          .   کشــيــدنــد 
ــدون حــجــاب در                  ــان ب ــر زن ــاشــه آري

مردم .   تظاهرات شرکت کردند و غيره 
 ماه اخـيـر،     ۷مانند همه تظاهراتهاي  

کار خودشان را کردند و امر و جـنـگ         
خودشان را به پيش بـردنـد و يـکـبـار                
ديــگــر نشــان دادنــد کــه هــدف آنــان              
شکستن ساختار نظام اسـت و کسـي          
اين حکومت و نظام جنايتکار و ضـد      
انســانـــي جــمـــهـــوري اســـالمـــي را             

 .نميخواهد
 بنابراين مساله ايـن نـبـود کـه گـويـا               
تاکتيکي از سـوي نـيـروهـاي حـافـظ              

نظام به اشتباه اتخاذ شده و يـا بـمـردم       
. توصيه هاي نابخردانه اي شـده اسـت     

مساله اينست که اين نـيـروهـا ديـگـر             
 بهمـن  ۲۲در . در خيابان جائي ندارند 

يکبـار ديـگـر روشـن شـد کـه ايـنـهـا                     
ــاي درون               ــواهـ ــد دعـ ــنـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــمـ نـ
حکومتيشان را با کارت مردم حـل و      

معلوم شـد نـمـيـتـوانـنـد            .   فصل کنند 
بـراي گــرفـتــن امـتــيـاز و چـانــه زنــي                 
مبارزات مردم را در چارچـوب نـظـام           

 ۶مردم بخصوص در     .   محدود کنند 
ــوع                      ــد کــه از ايــن ن دي نشــان دادن
سياستهاي سازشکارانـه عـبـور کـرده          

 بهمن نيز بر آمـد ديـگـري        ۲۲و .   اند
در ادامه همين حرکت تعرضي مـردم      

 بـهـمـن در ايـن         ۲۲ دي و ۶فرق .  بود
بود که در آن روز نه فراخواني از سوي       
جناح مغلوب صـادر شـده بـود و نـه               
جناح غـالـب حـکـومـت  فـرصـت و                  
آمادگي الزم را براي مقابله بـا مـردم         

در نـتـيـجـه مـردم در سـطــح               .   داشـت 
وسيعي بخيابانها ريختند و نيروهـاي       
سرکوبگر حـکـومـتـي را تـار و مـار                 
کردند و آن حرکت کوبنده و درخشـان        

 بهمن رژيم ايـن  ۲۲اما در . را آفريدند 
فرصت را داشت که تمام امـکـانـاتـش      

را از يـکـسـو بـراي کـنـتـرل نـظـامــي                    
شهرها و بخصوص تهـران و از سـوي          
ديگر براي جمع آوري جمعـيـت کـرايـه        

امـا  .   اي در ميدان آزادي بکار بگيـرد     
عــلــيــرغــم هــمــه ايــنــهــا  حــکــومــت            
نتوانست حتي نيمي از مـيـدان آزادي         

حتي اسب ترويا هـم افـاقـه      .  را پر کند 
عکسهاي هوائي که گـوگـل از      !   نکرد

مــيــدان آزادي ده دقــيــقــه قــبــل از                  
سخنراني احمدي نژاد مـنـتـشـر کـرده             
يک ميدان نـيـمـه خـالـي را در کـنـار                   
صف طويل اتـوبـوسـهـاي دولـتـي کـه             
جمعيـت کـرايـه اي را بـمـيـدان آورده                 

رژيـم در ايـن       .   بودند، نشـان مـيـدهـد       
. تاکتيکـش کـامـال شـکـسـت خـورد             

حتي خبرنگاراني که تـحـت الـحـفـاظ          
بميدان آزادي برده بـودنـد گـزارش         
کردند که بقيه نقاط شهر عـرصـه         
ــا                 ــري مــردم ب ــي ــارزه و درگ مــب

در .   نيروهاي حکومتي بوده اسـت  
 بهمن روز شـکـسـت      ۲۲واقع روز  

حکومـت فـقـط      .  هر دو جناح بود 
توانست در اين روز جان سالم بدر        
ببرد، و به ايـن راضـي بـاشـد کـه               

ــگــون نشــده اســت         ــاح  .   ســرن ــن ج
مغلـوب هـم مـيـتـوانـد دلـش را                 

که ساخـتـار نـظـام هـنـوز           خوش کند  
امـا کـابـوس هـر دو           .   نشکسته است 

جناح عميق تر و دهشتـنـاک تـر شـده            
 بــهـمــن    ۲۲مـيــدان آزادي در        .   اسـت 

محل تجمع حکومتي هـا از هـر دو              
جناح بود و به همين خاطر هـم بـيـش          

ولـي کـل     .   از نيمي از ميدان پـر نشـد       
شهر بـه مـحـل جـدال تـوده مـردم بـا                   

تـوده مــردم    .   حـکـومـت تـبـديــل شـد          
معترض در تهران و در چنـديـن شـهـر          
ديگر  يکبار ديگر نشان دادنـدعـلـيـه           
کل اين نظام هستند و تـا در هـم          
کوبيدن کل اين مـاشـيـن و نـظـام             
ــاي                  ــت از پـ ــايـ ــنـ غـــارت و جـ

 بـهـمـن تـاکـيـد           ۲۲.   نمينشيننـد 
ديگري بر اين واقعـيـت بـود  کـه              
جنبش انقالبي مردم مسـتـقـل از         
مناسبات جناحها و تـالـشـهـا و            
تمهيدات آنان همچنان بـه پـيـش          
ميرود و مردم به چيزي کـمـتـر از          
سرنگـونـي  جـمـهـوري اسـالمـي              

علت شکـسـت   .   رضايت نميدهند 
تاکتـيـک اسـب تـرويـا، و جـنـاح                 
خامنه اي پنهان در آن، چيزي جـز         

 ! *   اين نبود
 

              ستون اول                                ۱از صفحه          

ايــن روز مــي تــوانــد بــه روز               .   شــود
همبستگي با زناني تبـديـل شـود کـه            

ــريــن و                 ۳۱  ســال قــربــانــي خشــن ت
آشکارترين تبعيض جنسـي بـوده انـد          

ايـن روز    !   ولي از پاي در نـيـامـده انـد          
مي تواند و بايد به روز همبستگي بـا      
زناني تبديل شود که در صـف مـقـدم            
انــقــالب ايــران، مــاشــيــن کشــتــار و             
جــنــايــت جــمــهــوري اســالمــي را بــه            
مصاف طـلـبـيـده انـد و شـجـاعـت و                  

در .   شهامتشان آوازه هـمـه دنـيـاسـت          
اين روز بايد ياد ندا آقا سـلـطـان، ايـن           
سمبل آزادگي زنان ايران و همه زنـانـي     
که قرباني توحش جمهـوري اسـالمـي        
بوده اند را گرامي بداريـم و بـر تـداوم            
مبارزه آنان تا به زير کشيدن اين رژيـم      

 . نکبت و کشتار عهد و پيمان ببندیم
ستم و سرکوب سـازمـانـيـافـتـه و            
وحشيانه عليـه زنـان در ايـران کـافـي               
است تا سران جـمـهـوري اسـالمـي بـه              

. پاي ميز مـحـاکـمـه کشـانـده شـونـد               
سياهي و تباهي و بي حقوقي مطـلـق         
عهد بربريت که زنان ايران را در خـود         
فرو برده است، يک دليل کـافـي اسـت          
که عاملين و مسببين ايـن وضـع بـه             

جمهـوري اسـالمـي      . زير کشيده شوند 
ننگ بشريت قرن بيست و يک است و      
بايد از جانب بشريت مـتـمـدن جـهـان             

الگوي . محکوم و طرد و منزوي شود

طرد و تحريم رژيم آپارتـايـد آفـريـقـاي            
جـنــوبـي در اوايــل دهــه نــود نــمـونــه               
موفـقـي از تشـريـک مسـاعـي مـردم                
جهان براي سرنگونـي يـک رژيـم ضـد             

ميتوان و بايد جـمـهـوري    . بشري است 
اسالمي را ماننـد رژيـم نـژاد پـرسـت              
آفريقاي جنوبي رسواي خـاص و عـام           

هـرگـونـه    .   کرد و از همه جا بيرون راند  
مماشاتي با اين حکومت، کـمـک بـه            
بقاي آن و توهين بـزرگـي بـه بشـريـت              

 . است
هشت مارس بهترين فرصت براي  
دامـن زدن بــه يــک مــبـارزه بـزرگ و                 
اجـتــمــاعــي در خــارج کشـور عــلــيــه             

هشـت  .   حکومت اسالمي ايران اسـت    
مارس بهـتـريـن فـرصـت بـراي جـلـب                
همبستگي ميليوني مردم در دنيا بـه     

 . نفع مبارزات مردم ايران است
ما اعـالم مـيـکـنـيـم کـه هشـت                 
مارس امسال بايد سال همبستگي بـا    
مبارزات زنـان و مـردم ايـران عـلـيـه                 

هشت . حکومت آپارتايد جنسي باشد
مارس امسال بايد سال ابراز بيشترين       
همبستگي سازمانهاي مدافع حـقـوق      
زن و مدافعين حقوق انساني با زنان و    

 . مردم ايران باشد
ــيــان مــقــيــم                 ــران مــا از هــمــه اي
کشورهاي اروپايي و کانادا وامـريـکـا      
و استـرالـيـا و هـر جـاي ديـگـر دنـيـا                     

دعوت ميکنيم که هشـت مـارس بـه         
خيابان آمده و عليه حکومت ضد زن       

از .   اسالمي فرياد سرنگوني سردهنـد    
همگان دعوت مـيـکـنـيـم کـه اعـالم               
کنند حکومت ضد زن اسالمي بـايـد         

کـه زن و مـرد بـرابـر             .   سرنگون شـود   
هسـتـنـد و بـايـد هـمـه قـوانـيـن ضـد                      

در .   انساني اسالمي فورا ملغي شـود     
همه جا خواسـتـهـاي مـطـرح شـده در              
مانيفست آزادي زنان ايران را طـنـيـن          

 !انداز کنيد
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 ماه گذشتـه  ۸مبارزات شما در طول     
در خارج کشور و اعتراضـات گسـتـرده و             

 بهمن در بيـش  ۲۲تعرضي شما بمناسبت  
 شهر مختلف دنيـا، نشـان داد کـه          ۴۰از  

نيروي ما در خـارج کشـور چـه ظـرفـيـت                 
اين نيرو بخشي از جـنـبـش    .   عظيمي دارد 

عظيم اجتـمـاعـي بـراي بـه زيـر کشـيـدن                   
ايـن نـيـرو مـي         .   جمهوري اسالمـي اسـت     

تواند و بايد در جهت بسـيـج مـيـلـيـونـهـا                
انسان در اقصي نقاط دنيا در همبستگـي        
با زنان و مبـارزات آزاديـخـواهـانـه مـردم              

تحرک پر قدرت ايـن  .   ايران به حرکت درآيد   
 بهمن و در مقابل سفارتخـانـه   ۲۲نيرو در   

هاي جمهوري اسالمي به کـابـوسـي بـراي           
عوامل رژيم در خارج تبديل شـد بـطـوري         

مــا در امــان     کـه هـيــج جـا از تـعـرض                

همين نيرو و هـمـيـن فضـاي            !   نبودند
رزمنده و راديکال بايد يـکـبـار ديـگـر در               

 مارس خود را نـمـايـان سـازد و           ۸مراسم  
عرصه را بر جمهوري اسـالمـي در خـارج            

 . تنگ تر کند
 ۶شما را فرا مـي خـوانـيـم کـه روز                  

مارس شـنـبـه، در هـمـه جـا در مـقـابـل                     
سفارت خانه ها و کنسولگريهاي جمهوري 
اسالمي ايران تجمع کنيد و فرياد خشـم و       
نفرت خود را عليه اين حکومت زن ستـيـز    
اسالمي بلندتر کنيد و حجاب اين سمـبـل      

 ۸.   بي حقوقـي زن را بـه آتـش بـکـشـيـد                  
مارس دوشنبه در مـراکـز شـهـرهـا و در                 
مقابل پارلمـانـهـاي کشـورهـاي اروپـايـي             

تجمع کنيد و اعالم کنيد که آپارتايد ...  و  
جنسي در ايران بايد ملغي شود، سـفـارت       
خانه هاي رژيم ضد زن جمهوري اسـالمـي      
بايد بسته شود و روابط ديپلماتيک با ايـن        
حکومت مدافع بردگي و تحقيـر زن بـايـد         

در همه جا با در دسـت داشـتـن      .  قطع شود 
عکس ندا بعـنـوان سـمـبـل آزاديـخـواهـي              
مردم ايران عليه حـکـومـت اسـالمـي بـه               
ميدان بيائيد و عليـه حـجـاب اسـالمـي،             
عليه اعدام و سنگسار و عليه بي حقوقـي      
زنان ايران در اشکال گـونـاگـون اعـتـراض            

 مـارس  ۸در مراسمي که بمناسبت .   کنيد
برگزار مي شود بعنوان سخنران و نماينـده    
زنان ايران پيام نويد بخش آزادي و رهـايـي      
آنها را به گوش جهانيان برسانيد و از آنـهـا      
بخواهيد که از مبارزات قهرمانـانـه آنـهـا           
براي خالصي از انقياد جنسي به حـمـايـت       

بــگـذار از هــزاران مــراســم و           .   بـرخــيــزنـد  
بــيــانــيــه هــا و       مــارس     ۸مــيــتــيــنــگ    

قطعنامه هاي زيادي در همبـسـتـگـي       
. با زنان ايران صادر و تصـويـب شـود           

بي گمان اين قوي تـريـن پشـتـوانـه در           
مبارزه رهائبخش زنان ايـران خـواهـد          

 . *بود

 . . . پيش بسوي هشت  مارس                            ۱از صفحه          
  دالر۲۴۵   واحد حزب در تورنتو

  دالر۲۰۰    تورج قصاب
  دالر۴۰   با نو مخبر 

  دالر۳۰    حسن گلزاري
  پوند۱۰۰    سهيال شريفي

  پوند۲۰    سعيد پرتو
  پوند۲۰   شيوا محبوبي
  پوند۲۰    اصغر کريمي

 کمک مالي به تلويزيون کانال جديد
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 ۶اطالعيه شماره      
به عنوان يک زن ايراني که به واسطه جور و 
ستم حکومت اسالمي از حـقـوق انسـانـي        
خويش محروم شده ام، از اين مانـيـفـسـت         

 .پشتيباني ميکنم
بــه عــنــوان يــک امــريــکــايــي، يــک              
آرژانتيني، يک آلماني، و يـک اسـرائـيـلـي              

مـا  .  از اين مانيفست دفاع ميکنيم. ...  و
 ... در کنار شما زنان قهرمان ايران هستيم

 ۱۵۷۸مانيفست آزادي زن به امضا   
در اينجا بخشهايي از نـوشـتـه        .   نفر رسيد 

هاي موجود در اين مانيفست را به اطالع 
 . ميرسانيم

بـه  :    از تهران يک زن ايراني مينوسيد    

عنوان يک زن ايراني که به واسطـه جـور و           
ستم حکومت اسالمي از حـقـوق انسـانـي        
خويش محروم شده ام، از اين مانـيـفـسـت         

 . پشتيباني ميکنم
: ملودي بير از امـريـکـا مـيـنـويسـد             

 ۶۰بعنوان يک زن امريکايي که در دهـه           
براي برابري حقوق زن و مـرد بـه خـيـابـان              
رفته و همواره خود را در کنـار مـبـارزات            
زنان در ايران ميدانستم، بايد بـگـويـم مـا          
براي آزادي همه مردم فعاليت ميکنـيـم و        
خـود را در کــنــار زنـان قــهــرمــان ايــران                 

من بعنوان يک يهود کـه افـرادي     .   ميدانيم
از خانواده خودم را در جريان هولـوکـاسـت          
از دست دادم، ميخواهـم بـه مـردم ايـران               

بگويم، مـوقـعـيـت شـمـا را کـامـال درک                  
مـا بـا شـمـا         .   اسـتـوار بـاشـيـد          .   ميکنـم 

آرزوي مــن ايــنــسـت کـه زنــان             .   هسـتــيـم  
امريکا بيش از پيش اززنـان ايـران دفـاع              

 . کنند
: پترا يـانسـون از آلـمـان مـيـنـويسـد               

سرنگون باد حـکـومـت تـرور در ايـران ،                 
حکومتي که عليه مـردم کشـورش تـرور            

در ايران بويـژه زنـان مـورد سـتـم            .  ميکند
وحشيانه اين حکومت هستند و ميليونها   

مـا  .   زن از همه حقوق خود محروم شده اند 
 . با زنان ايران هستيم

: از اسرائيل يانـل پـارنـز مـيـنـويسـد             
برابري و حقوق انساني حـق مسـلـم هـمـه               

 . ما رادر کنار خود بدانيد. است
ــاس                ــي ــدا مــاک ــل ــي ــن ه ــي ــت از آرژان

 سالـه و يـک       ۶۲بعنوان يک زن :  مينويسد
معلم از آرژانتين ما شديدا از زنان ايـرانـي    

عليه تبعيض و عليه نقض . دفاع ميکنيم 
مـن طـرفـدار بـرابـري و            .   حقوق انسـانـي      

زن و مـرد      .   آزادي کامل زن و مرد هستـم       
بايد بتوانند از امکانات تحصيـلـي بـرابـر         

 .برخوردار باشند
در :   از ايرلند روس پاينتر مي نويسـد    

قرن بيست و يک اين وحشـيـانـه اسـت کـه                
زنان از برابري و حقوق انساني خود محروم 

مذهب مردم را به دوران سياهـي   .   هستند
 . وتباهي رهنمون ميشود

ــل                ــمــان ســوزان گ ــدرف آل از دوســل
پشتيباني خودم را از مبارزات : مينويسد

زنان مبارز ايران و جهان عليه ستم جنسي  
و طبقاتي بر زنان به مناسبت روز جهـانـي     
زن و ايـن مـانــيـفــسـت آزادي زن اعــالم                  

 . ميکنم

و اين ابراز همبستگي جهاني بـه مـا           
اميد و شوق بيشتـري مـيـدهـد کـه بـراي                
رسـيــدن بــه آزادي و بــرابـري، مـبــارزات               
خـودمـان عـلـيـه حـکـومـت اسـالمـي را                   

هشت مـارس  .  متحدتر و گسترده تر کنيم 
يک روز مهم در ابراز انزجار همگـانـي مـا         

در ايـران    .   عليه حکومت اسـالمـي اسـت       
هشت مارس گسترده، هشت مـارس بـي          
حجاب و در سراسر جـهـان بـرنـامـه هـاي                
متنوع و بزرگ عليه حکومت اسالمـي و      
براي همبستگي بين المللي بـا مـبـارزات         

پيش به سوي هشت .   مردم و زنان در ايران 
  ۲۰۱۰مارس تاريخي در سال 
    

 روابط عمومي کمپين هشت مارس 
  ۲۰۱۰فوريه ۱۷

براي امضا مانيفست لطفا به آدرس زير 
 :مراجعه کنيد
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 اعالم همبستگي بين المللي با زنان مبارز ايران،
 ! هشت مارس روز جهاني زن از راه ميرسد

 .  نفر مانيفست آزادي زن را امضا کردند۱۵۰۰بيش از 

نفس وجود جمهوري اسالمي با آزادي 
جمهـوري اسـالمـي      .   زنان مغاير است 

حـکــومــتـي زن سـتــيــز، بــرپــاکـنــنــده             
آپارتايد جنسـي، و عـامـل سـه دهـه               
تحميل شنيع ترين اهانتها و تحقيرها  
و شديدترين سرکوبگريها و بيحقوقـي    

بـدون آزادي    .   ها به زنان در ايران است    
زن جامعه آزاد نـخـواهـد شـد و بـدون              
سرنگوني جمهوري ضد زن اسـالمـي         
زنان به حقوق خـود دسـت نـخـواهـنـد              

! جمهوري اسالمي بـايـد بـرود        .   يافت
اين پيام ندا آقا سلطان سمبل انـقـالب       
جاري در ايران، و حـکـم و امـر زنـان                 
شجاع و پيشروي است که هـفـت مـاه          

کـل     است در پيشاپيش صفوف مردم 
حکومـت زن سـتـيـز اسـالمـي را بـه                  

 .چالش کشيده اند
ما زنان و مردان آزاديـخـواه سـي            

(١۹۷۹سال قبل در هشـت مـارس          
ــل               )   ١٣٥٧ ــابـ ــقـ ــران در مـ در ايـ

ارتجاعيـون تـازه بـقـدرت رسـيـده بـا                 
فرياد نه به حجاب اجباري ايستاديم و   
امروز با داشـتـن تـجـارب خـونـيـن و                 

آپارتايد جنسـي،   دردناکي از سه دهه    
بردگي جنسي و سرکوب مستمرزنان، 
با صدائي رساتر و کوبنده تـر بـهـمـراه          
نسل جوان و پـيـشـرو در ايـران اعـالم              
ميکنيم که جمهوري اسالمي بعنـوان    
ــعــنــوان                 يــک حــکــومــت ضــد زن، ب
حــکــومــت آپــارتــايــد جــنــســي بــايــد          

اعالم ميکـنـيـم سـران       .   سرنگون شود 

حکومت اسـالمـي بـه جـرم جـنـايـت                
سيستماتيک عليه ميليونها زن، بجرم 
جنايت عليه بشريت بايد دستـگـيـر و        

اين فرمان انقالب در   .   محاکمه شوند 
با سـرنـگـونـي جـمـهـوري            .   ايران است 

اسالمي ما به ياري ميليونـهـا زن در        
کشورهاي اسالم زده مي شتابـيـم کـه           
اسير حکومتها و باندهاي تـروريسـت       
اسالمي و سنتهاي ناموس پرستانه و    

 .مردساالرانه اسالمي هستند
دفاع از انـقـالب جـاري درايـران،            
امروز ميتـوانـد و بـايـد يـک حـرکـت                  

هشت مارس .   عظيم بين المللي باشد 
روز جهاني و بين المللي زنان اسـت و       
امسال مهر هـمـبـسـتـگـي بـا زنـان و                 
مردم ايران براي سرنگوني حـکـومـت         
اسالمي بر اين هشت مارس حک شده   

مــا از هـــمــه فـــعــالـــيــن و                  .   اســت 
سازمانهاي مدافع حقـوق زن دعـوت         
ميکنيم که با جنبـش زنـان در ايـران              
ابراز همبستگي کنند و يـاد نـدا آقـا              
سلـطـان را بـعـنـوان سـمـبـل جـنـبـش                    
انـقـالبـي عـلـيــه جـمـهـوري اسـالمــي                

هشت مارس امسـال،    .  گرامي بدارند 
روز همبستگي با جنبش آزاديخواهي  

 !مردم ايران است
ما بيانيه زير را بعنوان مانيفست 
آزادي زنان در ايـران اعـالم مـيـداريـم              
وهــمــه فــعــالــيــن جــنــبــش آزادي زن             

نيروهاي سکوالر و آزاديخواه را بـه        و
حــمــايــت از ايــن مــانــيــفــســت و بــه               

همبستگي با مردم ايـران در مـبـارزه           
براي سرنگـونـي حـکـومـت آپـارتـايـد              
ــهــوري                    ــز جــم ــي ــســي و زن ســت جــن

 :فراميخوانيم  اسالمي
محاکمـه رهـبـران و مسـئـولـيـن                -۱

جمهوري اسالمي به جرم جنايت عليه 
بشريت و از جملـه بـه جـرم سـي سـال                 
تحميل شنيع ترين اهانتها و تحقيرها  
و سرکوبگريها و بيحقوقي مفـرط بـه         

 زنان در ايران
لغو همه قوانين ضد زن اسـالمـي     -۲

و کليه قوانين تبعيض آميز نسبت بـه    
زنان و تضمين برابري کامل زن و مرد 
در هــمــه عــرصــه هــاي اقــتــصــادي،            

و    سـيـاسـي، فـرهـنـگـي، اجـتـمـاعـي               
 خانوادگي

ديــــن از        جــــدايــــي کــــامــــل         -۳
آمــوزش و پـرورش و کــلـيــه               دولـت، 
 قوانين

لــغــو جــدا ســازي جــنــســيــتــي و             -۴
 آپارتايد جنسي

مــمــنــوعــيــت صــيــغــه و تــعــدد             -۵
حق بيقـيـد و شـرط جـدائـي             .   زوجات

لـغـو کـلـيـه        .   براي زن و مـرد   ) طالق( 
نـظـيـر    ( قوانيني که حقوق مدني زنان    

حق مسافرت، معاشرت، شـرکـت در         
را بـه     )   فعاليتهاي اجتماعي و غـيـره     

کسب اجازه از شوهر، پدر، و يا سـايـر       
. مـردان خــانـواده مشــروط مـيــکـنــد          

برابري کامل حقـوق و وظـايـف زن و              
امـر تـکــفـل و سـرپـرسـتــي              مـرد در      

 فرزندان پس از جدايي
لــغــو حــجــاب اجــبــاري زنــان و               -۶

ممـنـوعـيـت حـجـاب کـودکـان و بـه                  
 رسميت شناسي کامل آزادي پوشش

لــغــو کــلــيــه احــکــام و قــوانــيــن               -۷
وحشيانه و ضد انساني سـنـگـسـار و            
اعدام و قصاص و ساير مـجـازاتـهـاي        

 اسالمي
آزادي بـي قـيـد و شـرط بـيـان و                    -۸

اعتراض و آزادي تشکل و اعـتـصـاب       
 و تحزب و اجتماعات

آزادي فوري وبيقيد وشـرط هـمـه          -۹
 زندانيان سياسي و عقيدتي

آزادي مذهب و بي مـذهـبـي و          -۱۰
 آزادي نقد مذهب

 ٢٠١٠ ژانويه ٢٣، ١٣٨۸بهمن ٣

 مينا احدي
 شهال دانشفر
 مهين عليپور
 مريم نمازي

حمايت خود را از اين بيانيه ميتوانيد 
 !به ادرس زير ارسال کنيد

براي امضا بيانيه به ادرس زير 
 !مراجعه کنيد
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تالش حقيرانه 
 "نخبگان"

 یاشار سهندي 
شصت تن از نـخـبـگـان دانشـگـاهـي،              " 

فرهنگي، مخترعين، مـديـران شـرکـت          
صنـعـتـي، هـنـرمـنـدان و            -هاي تجاري 

نويسندگاني کـه در کشـورهـايشـان از             
شهرت و اعتبار ويژه اي برخوردارند، بـا        
نوشتن نامه سرگشـاده اي خـطـاب  بـه              
آيت اهللا خامنه اي، ضمن اعـتـراض بـه            
نقض حقوق بشـر در ايـران، خـواسـتـار               

تجـاوز بـه حـقـوق مـردم            " پايان دادن به   
ايـن عـيـن يـك خـبـر در               . "   شدند"   ايران

به گفته هميـن  . است" روز آنالين"سايت  
سايت اين جـمـع در قـالـب گـروهـي بـا                  

گـرد هـم     "   رهبران جـوان جـهـان       " عنوان  
اين شصت تـن، ايـن رهـبـران           .   آمده اند 

جوان، اين همه عناوين که در جـمـالت          
فوق ذکر شده از خامنه اي که مـردم در        
خيابان او را قـاتـل خـطـاب مـيـکـنـنـد                  

خـود را    "   رحم و انصاف" خواسته اند  تا  
از تــمــامــي    " بــه نــمــايــش بــگــذارد و             

اخـتـيـارات خـود بـراي پـايـان دادن بــه                  
. " تجاوز عليه حقوق مردم استفاده کنـد       

از ميان ايـن شـصـت تـن، نـام سـه تـن                    
حداقل براي ما ايرانيان آشناست يـکـي         
خانم حـقـيـقـت جـو، وکـيـل الـرعـايـاي                   
مجـلـس شـشـم اسـالم، ديـگـري خـانـم                   
شادي صدر فمنيست اسالمي و ديـگـر        
خانم انوشه انصاري، توريست فضانـورد   
که يک قلم ده ميليون دالر خرج کرد تـا        
به فضا برود و پي بـه عـظـمـت خـداونـد              

و افتـخـارش ايـن بـود کـه پـرچـم                 .   ببرد
ايـن  .  جمهوري اسالمي را بر بازو داشت 

شصت تن به گفته هـمـان سـايـت نـامـه              
اعـدام  :   "   خودرا چنيـن پـايـان بـرده انـد            

شهروندان را خاتمه دهـيـد و بـه حـقـوق              
بنيادي مردم خود احـتـرام  گـذاريـد تـا               
اينکه ايران بتواند مـورد احـتـرام دنـيـا              
قرار گيرد و نمونه خوبي از روشـنـگـري            

و اصل مـطـلـب ايـن         " .   دين اسالم باشد  
است که  اين نامه براي اين نوشتـه شـده      

" اعـالم خـطـر     "   که ايشان خواسـتـه انـد          
در هـمـان سـايـت نـيـز مسـعـود                 .  کنند

بهنود، که به نظر من جايـش در مـيـان           
اين شصت تـن خـالـي اسـت، در قصـه                 
پردازي ديگري، از خبرنگار جـوانـي کـه        
اکنون گرد پيري بر سرش نشسته و دنيـا   
ديده شده است ميگويـد کـه بـه هـويـدا               
تذکر داده بود که شاه را حالي کنيد کـه          

با مراسمات مثـل شـش بـهـمـن داريـد                
امـا هـويـدا بـه         .   خودتان راگول ميزنيـد  

و اکنون نيز آن خبرنگار . هيچ گرفته بود
دنيا ديده، که خود بهنود بـاشـد، تـذکـر           

بهوش باشند " تصميم سازان"ميدهد که 
 بهمن ٢٢و گول مراسمات خود فريبانه  

بهنود فکر ميکند اگر کسي . را نخورند 
مثل هويدا کـه بـنـا بـه گـفـتـه بـهـنـود                      
روشنفکري براي خودش بـوده و بـا ژان             
پل سارتر حشر و نشر داشته نصيحت آن 
خبرنگار جوان را گوش ميکرد و به شاه     

 . تذکر ميداد شايد آن انقالب رخ نميداد
اين شصت تن و آن يـک تـن دارنـد              
اعالم خطر ميکنند؛ و به شاه که اکنـون     
عمامه فقاهت بر سـر دارد و انـقـالبـي               
بسيار عظيم تر و عميق تر مقابلش سـر      
بلند كرده است هشدار ميدهند که رحـم      
و انصاف به نـمـايـش بـگـذارد قـبـل از                  

رهـبـر   " ايشـان از آن        .   اينکه ديـر شـود      
ميخواهند که روشـنـگـري ديـن         "   فرزانه

براستـي کـه     .   اسالم را به نمايش بگذارد   
هيچ چيز تهوع آورتر از اين نـيـسـت کـه           
بعد از سي سال حکومت جانيان اللهـي      

دانشگاه ديده از رهبر "   نخبگان" باز اين   
آن دستگاه جـهـنـمـي مـيـخـواهـنـد کـه                  

احــتــرام "   حـقــوق بــنـيــادي مـردم خـود           " 
اين شصت تن دقيقا از ديـدگـاه   .   بگذارد

يـک شــاه و يــک فــقـيـه بـه تــوده مــردم                    
فقيه "  مردم خود"مينگرند و آن مردم را  

و شاه ميدانند و از آن شاه با جـبـروت و       
از نور خدا ميخواهند که رحم و انصاف   

، با "رعيت"خود را به نمايش گذارد و با 
" بندگان گناهکار خـدا " و "   عوام الناس" 

اين شصت تن به حـوادث  .   مهربان باشد 
بعد از انتخابات اعتراض دارند، يعـنـي       

بـا مـردم خـود        "   آقـا " اينکه قبـل از آن         
مهربان بوده اما يکهو جـن زده شـده و              

به احـتـمـال    .  (   دست به تعرض زده است 
نـام دارد، چـرا کـه          "   جنتي" زياد آن جن    

بهنود در جاي ديگـري اشـاره کـرد بـود            
اگر جـنـتـي نـبـود جـمـهـوري اسـالمـي                  

آنچه اين جماعت نـمـي     !).    مهربان بود 
فهمند يا در مورد آن خودرا به نـفـهـمـي         
ميزنند اينست كه مشکل صـرفـا خـود           
بزرگ بيني و نخوت شاه و فقيه نيـسـت،    
مشکل اين است که اساس اين جامـعـه     

نظم جامعه کنوني بـر    .   بر نابرابري است  
اساس استـثـمـار كـارگـر و تـوده مـردم                 

مشـکـل   .   زحمتکش بنيان گذاشته شـده    
صرفا بي رحمـي شـاه و فـقـيـه نـيـسـت                   
مشکل بي رحمي نظامي است که تـوده    
مردم در آن انسان محسوب نمي شـونـد       

بلکه فقط و فقط نيروي کار هستند و بر 
سر در چنين جامعه اي نوشتـه شـده تـا            

ــر، فــرمــان نــبــرد               . . . نــبــاشــد چــوب ت
ديکتاتوري شاه و فقيه براي حفظ همين   

و تـوده مـردم بـه          .   بساط جهنمي اسـت   
خيابان آمده همين سيستم را زير سـوال       
برده اند و اينرا آن شصت تن بعالوه يـک        
ميدانند؛ شاه هم ميدانست و فقيه مرده   

امـا کـار بـجـايـي          .   و زنده هم ميـدانـنـد    
امـام  " ، نـه      " شاه خـدابـيـامـرز      "رسيده نه  

" خـامــنـه اي رهـبــر       " و نـه      "   قـدس ســره   
حــال  .     مـيـتـوانـنـد جـلـو آنـرا بـگـيـرنـد                  

نـخـبـگـان     "   مالحظه کنيد که کـار ايـن        
دانشگاهي، فـرهـنـگـي، مـخـتـرعـيـن،              

چقدر حقير و بي مـايـه اسـت،      "   مديران  
 .*اگر نگويم جنايت کارانه است

 سیامک بهاري
صادق محصولي و 

 خط وقاحت
پس و پيش کـردن خـط فـقـر، بـازي بـا                  
اعداد و ارقام و آمارها شگرد قديمي و      

. شناخته شده حکومت اسـالمـي اسـت         
پنهان کردن حجم عظيمي از مصـايـب          
اجتماعي در پس عبارات من در آوردي 
و بدل کردن آن به مباحثات آکادميک و     
به اصطالح کارشناسانه فقط نشـان بـي         
مباالتي و از زير بار مسئوليت در رفتن 

واقعيت ايـن  .   حکومت اسالمي  نيست   
است که جمهوري اسـالمـي در مـرحلـه            
يک پله تا سقوط راهي بـجـز کـتـمـان و                
انکار فقر بي انتهايي که آشکـارتـريـن و        
علني ترين چهره و مشـخـصـه نـکـبـت               

ايـن  .   حکومـت اسـالمـي اسـت، نـدارد           
وقاحتي اسـت کـه فـقـط از جـمـهـوري                  

به گزارش سـايـت   . اسالمي ساخته است 
آفتاب نيوز، پاسدار مـيـلـيـاردر صـادق           
محصـولـي وزيـر بـه اصـطـالح رفـاه و                  
: تامين اجتماعي اعالم کرده اسـت کـه         

هيچکدام از آمارهايي که درمورد خط "
شود، کارشناسانه نيـسـت      فقر اعالم مي  

و هنوز کار کارشناسي دقيـقـي در ايـن         
او مـي    .   .      . رابطه انـجـام نشـده اسـت          

اگر يک نفر روزي يک دالر درآمد :  افزايد
 هزار ١۲۰داشته باشد در ماه درآمد او  

تـوان ايـن        شود؛ اما آيـا مـي     تومان مي 
درآمد را براي يک خانواده چـهـار نـفـري             
گفت کـه خـط فـقـر مـنـاسـبـي اسـت؟                    

طور نيسـت و بـا ايـن کـه در دنـيـا                      اين
بعنوان مالک است براي ما مالک قـابـل    

صادق محـصـولـي واقـعـا         " قبول نيست 
. دارد حقيقت مهمي را اعالم مي کـنـد      

اصال در صحت سخنانش ترديد نـبـايـد        
کرد، به آسمان ريسـمـان کـردنـش فـعـال            

حـقـيـقـت زشـت و          !   کاري نداشته باشيد  
کريهي که در سخنان محصولي نهـفـتـه        
است فقط وقاحت مشمـئـز کـنـنـده اش           
نيست، حقيقت اين است کـه جـمـهـوري           
اسالمي قرار نيست فقر و مصيبـتـي را      
که بيش از سـه دهـه اسـت بـه جـامـعـه                 
تحميل کرده حتي سر سوزني هم ترميـم    

اگر هم قرار است کاري بکند ايـن  .  بکند
است که کـارشـنـاسـان مـيـلـيـاردري از                
جنس صادق محصـولـي بـايـد در ايـن              
مورد کار آکـادمـيـک و کـارشـنـاسـانـه                

و بساط ثروتهاي افسـانـه اي و         !   بکنند
باج و خراج بـيـت رهـبـري  و تـمـامـي                    

ايـن  ! دستگاه فاسد حکومتي تداوم يابد 
تمامي راه حـلـي اسـت کـه ايـن نـابـغـه                   
وقاحت درمقابل جامعه فقـر زده ايـران           

اصال براي اينـهـا چـه فـرق         .   گرفته است 
مي کند که خط فقر کجاست و بـا يـك           
دالر و دو دالر در ايران تحت حاكـمـيـت      
اسالمي چند گرم برنج و گوشت ميتوان    
خريد؟ وزير و کيل اين حکـومـت دارنـد        
بر کشف خط فقرشديد، خط فقر خيـلـي       

بـا هـم رقـابـت         .   .   .   شديد، خط بقـا و        
اقتصاد " اصال مگر نه اينکه .     ميکنند

يـکـي از هـمـيـن نـوع             " !   مال خـر اسـت     
کاربدستان حکومتي به نـام خـراسـانـي           
رسما و علـنـا مـنـکـر کـودکـان کـار و                   

ما اصال "خيابان شد و افاضه فرمود كه 
کـودک  .   چنين پديده اي در ايران نـداريـم       

خيابان يعني کودکي که در خـيـابـان بـه        
دنيا مي آيد، در خيابان زندگي ميکنـد      

با اين احتسـاب  .  و در خيابان مي ميرد 
" ! در ايران کودک خـيـابـان وجـود نـدارد            

نبوغ را مي بينيد؟ بانک مـرکـزي ايـران        
مبلغ هفتصد هزار تومان را مـرز خـط        
فقر اعالم مي کند، چند روز بعد مبـلـغ       
هشتصد وپنجاه هزار تومان مـرز خـط          
فقر اعالم ميشود، درهمين گـيـر و دار            
کانون شوراهاي اسـالمـي کـار اسـتـان             
ــر                   ــنــکــه خــط فــق تــهــران بــا اعــالم اي
نهصدهزار تومان است، اعالم ميـکـنـد        
که دستمزد کمتر از پانصد هزار تـومـان    
در سال آينده معيشت خانـوار کـارگـري         
چهار نفره و بيش از آن را بـه مـخـاطـره              

ابوالقاسـم مـخـتـاري عضـو          . اندازد  مي
کميسيون اجتماعي مجلس به نـقـل از          
مرکز آمار ايران، جمعيت زير خط فـقـر        
را ده تا دوازده ميليون نـفـر اعـالم مـي           

دو ميليون نفر در فقـر  " کند و مي گويد    
افـزايـد      برند، سپس مي  مطلق به سر مي   

عالوه بر اين افراد، جمعيت سه ميليـون     

نيز در آستانه سـقـوط از            نفري کارمند 
مـوسـي الـرضـا       " .   خط فقـر قـرار دارنـد        

ثروتي عضـو کـمـيـسـيـون اجـتـمـاعـي                 
: مجلس شـوراي اسـالمـي مـي گـويـد              

براساس برآوردهاي انجام شـده درحـال         " 
 ميليون نفر در جـامـعـه زيـر       ۱۲حاضر  

 ميـلـيـون    ۲خط فقر زندگي مي کنند و  
" . نفر نيز زير خط فـقـر خشـن هسـتـنـد                

اطــالعــات مــرکــز آمــار ايــران اعــالم            
ي گذشته  در سـبـد          در دو دهه" ميکند  

 ۵۰غـذايــي مــردم، مصــرف گــوشــت           
 ۵۵درصد و مصرف ميوه و سبزيجات    

عـبـاس   " .   درصد کـاهـش داشـتـه اسـت          
نماينده سابق کارفرمايـان در       وطن پرور 

سازمان جهاني کار از افزايش خط فـقـر    
به يک ميليون تومان در سال آينده خبـر      

خط فقر را به بـيـش     :   ميدهد و ميگويد 
از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نـيـز       
! به بيش از چهل درصد خـواهـد رسـيـد             

صادق محصـولـي مـيـخـواهـد هـمـيـن               
اعترافات دست اندركاران حكومتش را     
كتمان كند و خط فـقـر را بـه يـك دالر                 

کمي آنـطـرفـتـر از شـدت            . پايين بياورد 
اسفناک بودن وضع اقـتـصـادي شـخـص           
احمدي نژاد آمار وضـعـيـت اقـتـصـادي            

 به خـورد مـردم       ۸۷ را به جاي ۸٦سال  
اينها فقط گوشـه کـوچـکـي از         .  ميدهد

. حقيقتي عظيم و غيرقابل تصور اسـت      
شمارش حرمان بي پايان مردمي که در   
دام حکومت اسالمي گرفتار آمـده انـد          

ــدارد     ــهــا ن جــمــهــوري اســالمــي،      .   انــت
جمهوري فقر و مصيبت و بـدبـخـتـي و            

مسبب کليه فروشي، .   خانه خرابي است  
تن فروشي، کارتن خوابي، قبر نشيني و    

آمـارهـاي   !   هزار مصيبـت ديـگـر اسـت         
حکومتي در مورد فقر را بايد چند برابر 

. کرد تا کمي به حقيقت نزديـکـتـر شـود          
مبارزه بي امـان و حضـور اعـتـراضـي               
ميليوني عليه اين وضعيت اما صحنـه      
نبردي است کـه صـادق مـحـصـولـي و                
شرکاي حکومتي و همه پاسدار و آيـت        
اهللا هاي ميلياردر را به تکاپو انـداخـتـه       

سفره خالي مردم، دسـتـمـزدهـاي        .   است
ناچيز، چندرقازي که با جنگ و گريـز و       
اعـتــصـاب و زنـدان بــايـد از چـنــگــال                 
زالوهاي اسالمي بيرون کشيـد، جـنـگ        
هر روزه مردم درکـارگـاه و کـارخـانـه و               
خيابان و هربوم و برزني براي يک زندگي   
انساني، امثـال صـادق مـحـصـولـي را              
چنين وقيحانه به کتمان و انکار حقـايـق      

صحنه و بسـتـر حـقـيـقـي         .   کشانده است 
اما اين است که مـردم بـدرسـتـي چشـم             
اژدها را يافته اند و دارنـد بسـاط خـط            
فقر را با سرنگـونـي بـانـي و مسـبـبـش                
جمع ميکنند، بسيار سريعـتـر از آنـکـه           
کار کارشناسان و خط فقر شـنـاسـان بـه        

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار

 

 ۵صفحه      
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نتيجه کـارشـنـاسـانـه بـرسـد، کـار ايـن                  
مردمـي  .   حکومت را تمام خواهند کرد   

که خـود را سـزاوار بـحـق يـک زنـدگـي                    
انسانـي مـيـدانـنـد، بـا انـقـالبشـان، بـا                   
سرنگوني جـمـهـوري فـقـر و حـرمـان و                 
مصيبت، کارشناسانه به خط فقر پايـان    

درهم فروريـخـتـن و جـمـع          !   خواهند داد 
کردن بساط مرزهاي فـقـر و مصـيـبـت            

 !*اولين اقدام حکومت انساني است

 محمد شکوهی 

" شكوفايي اقتصادي"
 به شيوه

  جمهوري اسالمي 
محمود احـمـدي نـژاد رئـيـس جـمـهـور                
مفتضح شده حكومت اسالمي در الف       

 بهمن از   ٢٣و گزافهاي مضحكش روز  
شكوفايي اقـتـصـادي ايـران و صـعـود               
كردن ايـران بـه رده هـفـدهـم در مـيـان                    
كشورهاي دنيا صحبت كرد و ادامه داد 
كه بزودي از نظر اقتصادي و رفاهـي بـه       

اين ادعـا    !   رده دوازدهم صعود ميكنيم  
همانقدر مضحك و بي اساس و مسخره 
است كه گفتند پنجاه مـيـلـيـون نـفـر از                
طرفداران حـكـومـت در مـيـدان آزادي              

يـعـنـي تـمـام        .   تهران جمـع شـده بـودنـد         
جمعيت هفتاد ميليوني ايـران مـنـهـاي        
سالمندان و از كار افتادگان بـه مـيـدان           
آزادي تهران آمده بودند تا به نـفـع رژيـم         
شعار دهند اما بيش از نصـف مـيـدان            

بهررو بگذاريد نگاهـي  !   هنوز خالي بود  
به وضعيت اقتصادي حكومت بيندازيم   
. و گوشه هاي كوچكي را منعكس كنيم

اوايل هفته اي که گذشت رئـيـس بـانـک           
مرکزي جمهوري اسالمي و برخي ديگر     
از مقامات حکومت اعالم کـردنـد کـه           

 درصد برنامه هاي پيش بيني شـده    ٨١
 ساله گذشته و طرح بودجـه   ٥در برنامه   

بندي دوره اول رياست جمهوري احـمـدي     
در بخش هـاي    .   نژاد متحقق نشده است  

فـقـط بـخـش       "   استراتژيک" زير ساختي و  
" امـنـيـت مـلـي       تـامـيـن      " مربوط بـه      

ايـن  همزمان با   . عملياتي شده است 
اظــهــارات مــقــامــات حــکــومــتـــي               

" کميسيون هدفمـنـد کـردن يـارانـه هـا             " 
ابراز نگراني کرده که بخش عمده جـهـت      
گيريهاي دولت در پـرداخـت يـارانـه هـا              
،برنامـه ريـزي دولـت بـراي آزاد کـردن                
قيمت ها، براي باال بردن مـالـيـات هـا              
بويژه ماليات بر در آمد و تامين منابـع   
درآمدهاي دولـت بـوده و بـا گـرانـي و                  

 درصد مي بـاشـد،   ٢٠تورمي که باالي  
در صورت آزاد سازي قيمت ها تورم از       

در ايـن    .    درصد خواهد گذشت٤٠مرز  
شـورش  " ميان نگراني هاي حکومت از     

و اوج گيري اعتراضات "  هاي گرسنگان 
کـارگـران و بـخـش هـاي کـم  در آمـد                      
جامعه، بويژه با راه افتادن بحث افزايش   
دستمزدها و اعالم خـط فـقـر از طـرف              
حکومت که نـزديـک بـه يـك مـيـلـيـون                  
تومان اعـالم شـده، کـل  حـکـومـت و                  
دولت و برنامه و بـودجـه بـنـدي اش را                

در ايـن بـيـن        .   عمال آچـمـز کـرده اسـت          
موافقان و مخالفان سياستهاي اقتصاد  
دولتي و مدافعان بخش خصوصي  در          
حال چالشي بزرگ براي خالصي از ايـن       
وضعيت اقتصادي رژيم و ارائه راه حـل        
ها براي مهار بحران اقتصادي که همراه   
بحران سياسي حکومتي مي باشـد، بـر         

ــن وضــعــيــت            .   آمــده انــد    ــر مــتــن اي ب
اقتصادي، دو هفته پيش صنـدوق بـيـن           

پول توصيه هايي به رژيـم    المللي   
کرده و رسما خواستـه اسـت کـه           
سياست رياضت کشي اقتصادي 
و زدن از چندرقـاز امـکـانـات و          
مزاياي بخـش هـاي کـم درآمـد            
جامعه، باز گذاشتن مزرها ورود 
توليدات خارجـي بـه داخـل کـه            

اشتعال مسـتـقـل از        " آن ايجاد   نتيجه  
مي باشد را تـقـويـت کـرده و         "   حکومت

بهتر است که اقـتـصـاد حـکـومـت ايـن               
در جـنـگ و       .   مسير را در پـي بـگـيـرد          

دعواهاي باندهاي قدرتمند اقـتـصـادي        
وابسته به حکومت با انواع کارتل هـاي     
وابسته به  سپاه پاسداران؛ بنياد شهيـد،        
کميته امام، بنياد خاتم االنبيا و دهـهـا         
شــرکــت ديــگــر دولــتــي، و كــل دســت             
اندركاران اقتصاد مافيايي وابسـتـه بـه          
دولت و ارگانهاي نزديک حاکميت روبرو     
هستيم كه همگـي ظـاهـرا بـر سـر ايـن                 
موضوع توافق دارند که بودجه و بودجه     
بندي بايد در خدمت حفظ نظام بـوده و       
اساسا جهت گيري و عـمـلـيـاتـي شـدن               
برنامه هاي بودجه ها بـايـد صـرف           

ــن مــورد بشــود       ــدام     .   اي ــا هــرك ام
تالششان اينست كه لقمه چرب تري      

بـانـدهـاي رده      .   را نصيب خود كـنـد     
باالي حکومتي نيز خواهان افزايـش   

بودجه براي موارد امنيتي و دفاعي   
بوده و بقيه مـوارد بـودجـه از نـظـر                

بي دليل .   باشدايشان بي اهميت مي   
نيست که نزديک به نصف بودجه صـرف      

و کسي .   مي شود"  تامين امنيت رژيم" 
از سـوي ديـگــر بـخــش          !   نـق نـمــي زنـد       

خصوصي و هـواداران اقـتـصـاد بـاز و               
امروزي که هميشه پا به پاي سياستهاي 
اقتصاد اسالمي رژيم و در کنار و سايه       

 دهه گذشته جـلـو آمـده و        ٣آن در طول    
، " آزادي اقـتـصـادي   " رشد کرده، خواهان  

البته نه از نوع نئوليبـرالـيـسـم و بـازار            " 
آزاد غــربــي، بــلــکــه مــنــطــبــق کــردن              
اقتصاديات اسالمي حکـومـت بـا ايـن          

. مـي بــاشــنــد   "   جـهــت گــيـري جــهــانـي        
کشمکش حادي در اين راستا در جريـان   

افت شـديـد تـولـيـد و تـعـطـيـلـي                 .  است
بسياري از كارخانه ها، تورم فزاينده كـه      

" هـدفـمـنـد كـردن يـارانـه هـا              " با طـرح      
جهشي دارد رشد ميكند، عـدم قـدرت           
رقابت و دركل يك در هم ريختگي تمـام   
عيار اقتصادي آن وضعيـتـي اسـت كـه            
اقتصاد جمهوري اسالمي در آن دست و 

قرباني مستقيم ايـن بـلـبـشـو        .   پا ميزند 
نيز آشكـارا كـارگـران و مـردم مـحـروم                
جامعه هستند كه در زير خط فقر دارند    

کـارگـران و مـردم و          .   مچاله ميـشـونـد    
اقشار کم در آمد جامعه نه فـقـط بـايـد             
تـاوان ســيــاســتــهــاي اســالمــيــزه کــردن          
اقتـصـادي سـرمـايـه داري  دولـتـي را                  
بپردازند، بلکه خطر بدتر شدن اوضاع را   
در سايه دست بـاال پـيـدا کـردن بـخـش                 
خصوصي و مدافعان بازار آزاد از نـوع        

. اســالمــي را  هــم مــتــحــمــل بشــونــد             
رويارويي هاي اين دو نيروي چپاولگر و       
ضد کارگر زندگي و معاش ميـلـيـونـهـا       
انسان کارکن را در معرض تهـديـدهـاي          

تنها امـيـد مـردم        .  جدي قرار داده است 
سرنگوني جمهوري اسالمـي بـه قـدرت           
آنقالبي است كـه مـيـخـواهـد كـار ايـن                 
حكومت را با تمام بـحـرانـهـا و           
دزديها و چپاولگريهـايـش بـراي        

 . *هميشه تمام كند

 بهروز مهرآبادي
 مشت

 ! نمونه خروار
همه ميدانيم كه ميليـونـهـا نـفـر از             

مردم محروم و بويژه كارگران از نظر   
معيشتي و مالي در چـه شـرايـطـي           
ــات            ــبــرنــد، امــا اعــتــراف بســر مــي
وابستگان و دست اندركـاران ريـز و          
درشت حـكـومـت بـه ايـن شـرايـط                
بيانگر ابعاد عظـيـم و سـراسـري و              
غير قابل انكار مشقت و فـالكـتـي          
است كه به اين مردم تحمـيـل كـرده          

بگذاريد چند نمونه از وضعيـت  .   اند
كارگـران را از زبـان ايـن جـانـوران                

اوليا علـي بـيـگـي       : اينجا ذكر كنيم 
رئــيــس کــانــون عــالــي شــوراهــاي          

بـه دلـيـل      " اسالمي کار مـيـگـويـد          
مشکل نقدينگي و توليد با ظرفيت     
پائين، کارگران هم اکنون از دريافت   
ــعــي مــحــروم            ــمــزد هــاي واق دســت

البته شرايط اقـتـصـادي و        .   هستند
وضعيت کارفريان نيز بايد در نـظـر         

او در ايـن رابـطـه بـه             .   گرفته شـود   
مشکل نقديـنـگـي و پـائـيـن بـودن               

نماينـده  . ظرفيت توليد اعتراف کرد 
فالورجان در مـجـلـس اسـالمـي در            

 ٢٦٣:   مصاحبه اي با ايـلـنـا گـفـت         
حداقل دستمزد تعيـيـن   ( هزارتومان  

هـرگـز نـمـي       )   براي کارگران شده  
تواند يک زندگي متوسط رو بـه        

امـا ايـن     .   پائين را تامين کـنـد      
واقعيت تاسـف بـار نـيـز وجـود             
ــوان               ــان ت ــاي ــرم ــه کــارف دارد ک
پرداخت دستمزد باال به کارگران   

سيد ناصـر مـوسـوي      ." را ندارند 
الرگــانــي  عضــو کــمــيــســيــون          
اقتصادي مجلس هم در گفتگو     

حداقل : "با خبرگزاري ايلنا گفت
دستمزد کارگران که يک زنـدگـي       

کـنـد بـاالي      آبرومنـدانـه را اداره         
امـا در    . "    هزار تـومـان اسـت     ٤٠٠

چند سطر بعد اقرار کرد که خط فقر      
تصـور  :   " خيلي باالتر است و گـفـت        

 هـزار    ٢٦٣کنيد که حقوق کارگري     
تومان يعني يک سوم خط فقر باشـد     

. "  ماه هم حقوق دريافت نـکـنـد      ٥و  
او به بحران اقتصادي در واحد هـاي       
صنعتي و توليدي کشور  خبر داد و     
متوقف شدن توليد در کارخانه هاي    

در حالـي کـه     .   ذوب آهن را مثال زد 
آمار رسمي رژيم ميزان تـورم را در          

 درصد اعالم ٢٠سال جاري بيش از  
مي کنند، عباس وطن مهر نماينده   

کـارفـرمـايـان در سـازمـان           سابق  
حذف يارانه ها : جهاني کار گفت

خـط فــقــر را بــه بــيــش از يــک                
ميليون تومان و نرخ تورم را بـه         

 درصد افزايش خواهد داد و ٤٠
حسن غفوري فرد عضو هـيـات       
رئيسـه مـجـلـس اسـالمـي نـيـز               

طـرح  اعالم کـرد کـه بـا اجـراي               

هدفمند کردن يارانه ها تورم در سال  
. " آتي به پنجاه درصد خواهد رسـيـد    

و "   رايانه هاي هوشمند" اجراي طرح  
حذف سوبسيد ها از هم اكنون خـبـر    
از چند برابر شدن قيمت اقالم اصلي  
مواد اوليه مورد نياز مردم، نـظـيـر          
نان، قند، بنزين، برق و سايـر مـواد           

حسن تـامـيـنـي       .   مصرفي مي دهد  
عضو کميسيون بهداشـت مـجـلـس         
در مورد وضعيت بهداشت و درمان      
کشور گفت که سال آينده متاسفـانـه    
سال خوبي پيش بيني نمي شود و با    
روندي که داريم عمال مشـکـل حـل          

روزنامه رسالت خـبـر از       .   نمي شود 
واريـز شـدن مسـتـقـيـم دو سـوم از                  
درآمد فروش نفت به جيب آيـت الـه         
هاي ميلـيـاردر و آقـازاده هـايشـان             

 هـزار    ١١٤از   :   " خبر داد و نـوشـت     
ميليارد تومان درآمد نفتـي مـبـلـغ          

 هزار ميليارد تومان در بـودجـه     ٤٠
 در نظر گرفته شده اسـت و      ٨٩سال  

 هـزار مـيـلـيـارد تـومـان              ٧٤مبلغ  
خارج از نظارت دولـت، مـجـلـس و            

يک اقـتـصـاد    ." شوراي نگهبان است 
دان در مصاحبه با ايسـنـا خـبـر از             
انجام نشدن بيش از هشتـاد درصـد         
احکام بـرنـامـه چـهـارم اقـتـصـادي               
دولت خبر داد و خـبـرگـزاري ايـلـنـا            
احتمال بيکاري بيش از نهصد هـزار     
نفر از کارگران صـنـعـت بـرق را از               
زبان محمد پـارسـا رئـيـس هـيـئـت              
مـديـره سـنــديـکــاي صــنـعــت بــرق             

اخبار منتشر شده در چـنـد        .   نوشت
روز گذشته فقط گوشه هاي بسـيـار         
ــگــي               ــخــت كــوچــكــي از در هــم ري
اقتـصـادي و از هـم گسـيـخـتـگـي                 

زندگي كـارگـران و مـردم از            شيرازه  
نظر رفاهـي را نشـان مـي دهـد کـه                  
حـكـومـت اسـالمــي سـرمـايـه داران              
بوجود آورده و خود نيز در آن دست و  

اين رژيـم قـادر بـه اداره          .   پا مي زند  
عادي ترين امور خود نيست و فـقـط      
به کمک نيـروهـاي تـا دنـدان مسـلـح               
خود و با سرکوب و کشـتـار سـر پـا                

مردم اين را با گوشت و   . مانده است 
پوست خود لمـس کـرده انـد کـه هـر                 
دقيقه ادامه حيات رژيم اسالمـي بـه        
مــعــنــي فــقــر و فــالکــت بــيــشــتــر و              
غارتگري افزونتر است و اعالم کـرده     
ــر                   ــار ارزان کــارگ ــد کــه دوران ک ان
خاموش در ايران به پايان خود نزديک 

اين را مردم در حمالت خود بـه  .   شده
حـکــومـت اسـالمــي و کـارگــران در              
اعتراضات روزافزون خود نشان داده      
اند و مي روند تا مهر پايان بر سي و 

ايـن  غارتگري و جـنـايـت          يکسال
 .*حکومت بزنند

 بازتاب هفته
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. شــرايــط کــنــونــي نــخــواهــد داشــت          
پارامترهاي روند تحوالت سياسي تـا     
کنون بالندگي چـپ و افـول جـنـبـش                

بـا  .  اسالم سياسي را نمايان کرده است 
توجه به ادامه اعتراضات توده اي در     
ايران و فاکتور اوضاع بـيـن الـمـلـلـي،              
شرايط بـه ضـرر جـمـهـوري اسـالمـي               

يک نتيجه پـايـه اي       .   تغيير کرده است 
که از اين تحوالت حاصـل مـيـشـود،            

 . آغاز افول اسالم سياسي است
در نتيجه اين تـحـوالت ادامـه و            
تعميق انقالب و سرنگوني جـمـهـوري        

امـا  .   اسالمي يک امـر قـطـعـي اسـت           
همزمان با سير افول اسالم سـيـاسـي،           
افول جنبش ملي مـذهـبـي و اصـالح          

. طلبان حکومتي هـم رقـم مـيـخـورد          
زيرا مردمي که عليه سر مار جنـبـش     
اسالم سياسي در تهران به ميدان آمده  
باشند و بتوانند آنرا به عقب براننـد و        
در نهايت شکست بدهند، نميتـوانـنـد     
به جناحي از همين اسالميهـا دخـيـل         

اين طبيعي ترين نـتـيـجـه اي         .   ببندند
اسـت کــه مــيــتــوان از رونــد اوضــاع              

 . سياسي ايران گرفت
ــام و                    ــور خــ ــالف تصــ ــرخــ بــ
محدودنگرانـه بـعـضـي از جـريـانـات              
سياسي از همان ابتدا هـم روشـن بـود            
که اصالح طلبان حکومتي نميتوانند  
بر جنبش اعـتـراضـي مـردم سـيـطـره               

زيـرا مـردمـي کـه در           .   داشته باشـنـد   
خيابان قدرت خود را لمس ميکنند و 
همبستگي و نـتـايـج مـبـارزات خـود             
عليه حاکميتي قهـار را مـيـبـيـنـنـد،              
خيلي سريع از محدوديتهاي اوليه کـه     
خاصيت هـر جـنـبـش اعـتـراضـي در               
کشــورهــاي اســتـــبــدادي اســت رد               

اينرا ما هشـت مـاه پـيـش           .   ميشوند
امـا کسـانـي کـه         .   بارها تاکيد کرديـم  

فکر ميکردند ما دچار شيفتگي شده    
ايــم اکــنــون بــايــد تصــورات خــود را             

 .   بررسي و حالجي کنند
کساني که در اپوزيسيون و بـويـژه     
در ميان جريانـاتـي کـه خـود را چـپ                
مينامند، اين مکانيسمهاي تغيير و     
تحوالت جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي را                
نديدند و درک نـکـردنـد، اکـنـون بـايـد             

. لنگ لنگان خـود را اصـالح کـنـنـد              
چنين جرياناتي از نـقـش يـک نـيـروي              
پيشرو و روشن بين که چند قدم آتي را 
ميتواند ببيند و قطب نـمـاي خـود و            
جنبشش را به آن سمت تنظيم کند بـه     
جرياناتي دنباله رو و اساسا نظاره گـر      

اينهـا از    .   و مفسر اوضاع تنزل کردند   
يک طرف تصورات ذهني خـود را بـه           
جاي واقعيت جنبش کـارگـري فـرض           

و از طرف ديـگـر هـمـانـنـد            .   ميکنند
فرقه هاي مذهبي بدون تحليل و بدون  
در نـظـر گـرفـتــن نـقـش اراده نـيــروي                  
انقالبي و کمونيست، فقط به انـتـظـار        

ساخـتـه و پـرداخـتـه          "  مهدي موعود" 
بـعـدا بـه ايـن         .   ذهني خود مـيـمـانـنـد      

موضوع يعني نقش و جايگاه طـبـقـه         
 . کارگر ميپردازم

الـبـتــه در ايـن مـيــان جــريـانــات               
حاشيه اي تر ونـظـاره گـر اوضـاع کـه               
خود را مبصر فـرض کـرده انـد و بـه                 
امــيــد ايــن نشــســتــه انــد کــه مــردم               
شکست بخورند و آنها جشن پـيـروزي      
تئوريهايشان را بگـيـرنـد سـنـد مـرگ            

مـا  .   سياسي  خود را امضا کـرده انـد      
 . را به اينها کاري نيست

رونـد اوضـاع ســيـاسـي در ايــران             
برخالف الف و گـزافـهـاي جـمـهـوري              
اسالمي و يـاس و سـرخـوردگـيـهـاي               
اصالح طلبان حکومتي، تا کنـون بـه       
ضرر هر دو جنـاح رژيـم پـيـش رفـتـه                 

هر دو جناح رژيم اسالمي دچار . است
سردرگمي عميقي شده اند که راه برون  

 . رفتي از آن ندارند
با نگاهي به آغاز جنبش انقالبـي      
و توده اي مردم ايران از خرداد ماه تـا      
کنون هر ناظر منصفي مـتـوجـه ايـن            
واقعيت ميشود که از يک طرف مردم   
بـا اعــتـمــاد بــه نــفـس بــيـشــتـر و بــا                   
شعارهاي راديکالتر دستاوردهـاي بـا        
ارزشي را کسب کرده انـد و از طـرف             
ديگر حاکمان جـمـهـوري اسـالمـي و             
اصالح طلبان حکومتي هـر دو، روز         
به روز ضعيف تـر و بـي آيـنـده تـر و                    

بــنــابــرايــن  .   مــتــشــتــت تــر شــده انــد         
رونـدهــاي جــنــگ مــردم بــا رژيــم را              

جـنـاح   :   ميتوان اين چنين تبيين کـرد      
حاکم جمهـوري اسـالمـي تـکـلـيـفـش              
روشن است، تا روز پايـان عـمـر خـود             
بايد با مردم بجنگد تا در حـاکـمـيـت         

تمام جنايتهايي که در چند ماه . بماند
گذشته انجام داده است تـنـهـا گـوشـه            
کوچکي از کارنامه سي و يکساله اين 

اما اصالح طلبـان از    .   حکومت است 
 -قدرت رانـده شـده امـثـال مـوسـوي              

هـمـان راه دوم       . . .   خاتـمـي و      -کروبي
خرداد را در ابعاد و شـرايـط ديـگـري            
خواستند پي بگيرند که نظـامشـان را      

کنند و به اين ترتيب آنـرا از      " اصالح" 
رونـد  .   تعـرض مـردم مصـون بـدارنـد           

اوضاع نشـان مـيـدهـد کـه ايـنـهـا از                   
شکست قبلي خود درس نـگـرفـتـه و             
ناچـارا راهـي بـه جـز تـکـرار تـجـربـه                    

 .شکست ندارند
امــا تــفــاوت ايــن بــار بــا دوران              

جنبش دوم خرداد اين است که ابتکار    
. عمل بـه دسـت مـردم افـتـاده اسـت                

مردم در ابعاد ميليـونـي بـه خـيـابـان               
آمده اند و قدرت خود را لـمـس کـرده          
اند و امکان ادامه اين جـنـبـش را بـا            

در .   قـدرت خـود تضـمــيـن کـرده انـد              
دوران جــنــبــش دوم خــرداد جــنــبــش           

 پـا بـه مـيـدان           ۷۸سرنگوني در سال    
گذاشت اما قلب تـپـنـده آن دانشـگـاه             
بود که با همکاري هر دو جنـاح رژيـم       
اين جنبش ضربه خورد و نتوانست در 

بـا ايـن     .  ابعاد توده اي ادامه پيدا کند 
حـال جـنــبــش ســرنــگـونــي در ابــعــاد             
ديگري به حـرکـت خـود ادامـه داد و              
فشار اين جنبش جناحهاي حکومتـي   

در نتيجـه آنـهـا      . را به جان هم انداخت 
براي حـفـظ نـظـامشـان وارد جـدالـي                

 . جديتر از قبل با هم شده اند
جناح حاکم جمهوري اسالمي بـه       
خيال اينکه مـيـتـوانـد هـمـان تـجـربـه                
گذشته را با کنار زدن اصالح طـلـبـان         
تکرار کند همزمان دو تاکتيک را پـي     

ادامـه سـيـاسـت سـرکـوب بـه              .   گرفت
خشـن تـريــن شـکــل آن عـلــيـه مــردم                
معتـرض و تـالش بـراي وادار کـردن               

که تا کنون و   . جناح رقيب به سکوت 
.  ماه نتيجـه اي نـداده اسـت         ۸بعد از   

ايـنـبــار فشــار خـرد کـنــنـده جــنـبــش                
انقالبي مردم کل نظام اسالمي را زير       
ضرب گرفته است و سر درگمي هر دو 

 . جناح رژيم هم از اينجا ناشي ميشود
بنابر اين با توجـه بـه نـقـشـي کـه               
جــريــانــات ســيــاســي و جــنــبــشــهــاي          
اجتماعي پـايـدار در سـيـاسـت ايـران               
بازي ميکنند اين روند بـا تـعـمـيـق و           

نـه  .   گستردگي بيشتري پيش مـيـرود      
تنها به اين خاطر که جريانات چـپ و        

. حزب ما مايل بـه ادامـه ايـن اسـت              
بلکه به اين دليل پايه اي کـه جـامـعـه         

به اين .   به ادامه اين روند احتياج دارد 
دليل که لـزوم تـغـيـيـر و گـذر از يـک                   
موقعيت استبدادي و وجود فقر و نـا         

. . .  برابري و بيکاري و تـحـقـيـر زن و            
ــر ادامــه                ــاپــذي کــه بــخــش جــدايــي ن
حاکمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي اسـت               
امروز براي مردم غـيـر قـابـل تـحـمـل             

مردم تصميم گرفته اند که .   شده است 
راه خـروج  .   اين اوضاع را تغيير بدهند 

از اين برزخ تاريخي که جامـعـه ايـران            
. در آن گيـر کـرده اسـت را مـيـدانـنـد                 

مردم به اين نتيجه رسيده انـد کـه راه            
خروج جامـعـه از ايـن مـوقـعـيـت بـه                  
چالش طلبيدن قدرت سياسي و کـنـار      

 . زدن جمهوري اسالمي است
ايــن تصــويــر در ذهــن اکــثــريــت           
جامعه به يک امر بديهي تبـديـل شـده       

همين موضـوع در عـيـن حـال           .   است

مکانيسمهاي تغيـيـر جـامـعـه را در              
جنبشهاي اجتماعي ايجاد و گسترش  

جريـانـات سـيـاسـي جـدي و             .   ميدهد
بويژه جنبش سوسياليسـتـي در ايـران          
براي اينکه بتوانند نقش بـازي کـنـنـد           
ناچارند اين مکانيسمها را بشناسـنـد       
و در جهت اهداف خود به آن سـمـت و       

در متن چنـيـن اوضـاعـي       .  سو بدهند 
جنبشهاي اجتـمـاعـي و نـمـايـنـدگـان              
سياسي آنها و احزاب منبعث از آنـهـا         
وارد جــدال بــر ســر قــدرت ســيــاســي             

سمت و سوي ايـن جـدال تـا        .  ميشوند
همين حاال به نـفـع راديـکـالـيـسـم  و                 

 . بالندگي چپ شيب برداشته است
 ســال   ۳۱بــا تــوجــه بــه تــجــربــه           

حکومت مذهـبـي در ايـران و عـمـق               
تنفر مردم از آن امکان اينکه بـعـد از         
جـمــهــوري اســالمــي يــک حــکــومــت          

از جنس جنبـش  "  خوش خيم"مذهبي  
اسالمي به قدرت برسد در حـد صـفـر          

حتي اگـر در جـريـان دسـت بـه              .   است
دست شدن قدرت بـخـشـي از اصـالح            
طلبان حکومتي بـتـوانـنـد در قـدرت            
قرار بگيرند، فقط يک امر موقـتـي و           

. از نوع دولـتـهـاي مسـتـعـجـل اسـت               
مردم به سرعت آنها را کنار خـواهـنـد        
زد و جامعه وارد دوران جدال جـديـتـر         
ــي و               ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ ــبـــش سـ ــنـ جـ

جـنـبـش    .   ناسيـونـالـيـسـتـي مـيـشـود           
سوسياليستي با پرچم رهايي انسان از  
همه قيد وبندهـاي جـامـعـه سـرمـايـه             
داري و جنبش ناسيوناليستي با پرچم    
ناسيوناليسم و مـلـي گـرايـي در زيـر               
پوشش حقوق بشر و مـنـافـع مـلـي و              
غيره که تالش ميکنند يک سـرمـايـه          

را در حـاکـمـيـت شـکـل         "  مدرن"داري  
 . بدهند وارد جدال نهايي خواهند شد

برخالف جدال مردم با جـمـهـوري        
اسـالمــي کــه نـتــيـجــه آنـرا مـيــتــوان               
شکست اسالم سياسي بطـور قـطـعـي          
اعالم کرد، در جدال ناسيونـالـيـسـم و           
سوسياليسم پيش بيني برد و بـاخـت           

ايـنـجـا اسـت کـه نـقـش              .  ساده نيست 
حزب سياسي کمونيستي و در ميـدان   
بودن جنبش کارگري تعيين کننده تـر        
از نقشي اسـت کـه بـراي سـرنـگـونـي                 

امـا  .   جمهوري اسالمي ايفا ميکنـنـد   
در ايــن جــدال هــم زمــيــن بــه نــفــع                   
راديکاليسم و چـپ شـيـب بـرداشـتـه               

زيرا هنگاميکه مردم در ابعـاد  .   است
توده اي به خيابان مي آيند و انـقـالب      
عليه قدرت سياسـي حـاکـم قـد عـلـم               
ميکند، هيچکس نميتواند جلو رشـد   
راديکاليسم و تعميق مبارزات مـردم     

بـا تـوجـه بـه مـوارد فـوق               .   را بگيـرد  
ــيــري                   ــدرت گ ــس و امــکــان ق شــان
کمونيستها و جنبش کارگري بيـشـتـر      

ــقــش حــزب                     ــفــاي ن ــه اي ــيــش ب از پ
 .  کمونيستي گره ميخورد

اينجا است که بـه ايـن مـوضـوع             
گرهي مـيـرسـيـم کـه نـقـش جـنـبـش                    
کارگري به عـنـوان يـک طـبـقـه، بـراي               
پيروزي جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري             
عـلـيـه جــمـهـوري اسـالمــي و ديـگــر                
آلترناتيوهاي بورژوايي تعيين کـنـنـده       

اما سوال اين اسـت چـه وقـتـي           .   است
جنبش کارگري به عـنـوان طـبـقـه بـه               
مـيـدان مـي آيـد؟ و يـا دقـيـقـتـرچـرا                     
جنبش کارگري به عنوان يک طبقـه و          
نه آحاد هنوز به ميدان نيامده اسـت؟       
آيا فعالين و رهبران کارگري مـتـوجـه         
اين امر مهـم نـيـسـتـنـد؟ آيـا احـزاب                 
سياسي وظـيـفـه شـان ايـن اسـت کـه                  
مرتب تکرار کنند طبقه کارگر بايد به 
ميدان بيايد؟ و يـا بـايـد مـوانـع ايـن                 

 مسير را شناخت و بر طرف کرد؟ 
ايــن روزهــا در دل تــب و تــاب                 
جنبش انقالبي مـردم، ايـن جـملـه را              
مثل اوراد مذهبي بارها از جريـانـات         

فقط طبقه : چپ شنيده و ميشنويم که
کارگر ميتواند سير تحوالت را قطعي 

امـا  .  کند و بايد منتظر اين اتفاق بود 
مشکل جرياناتي که خـود را چـپ و             
کمونيست مينامـنـد تـکـرار ايـن تـز              
نيست بلکه مشکل آنها اين است کـه     
مــوانــع مــقــابـــل ايــن حــرکــت را                    

 . نميشناسند
 

 جنبش کارگري
  به عنوان

  يک طبقه بايد
  به ميدان بيايد

در پــس بــيــان ايــن مــهــم درکــهــاي                
متفاوتي وجود دارد که بايد بـه آنـهـا           

اين درک که گويا کارگران و    .   پرداخت
فعالين و رهبران کـارگـري بـه عـنـوان             
يک طـبـقـه بـه ايـن دلـيـل بـه مـيـدان                      
نيامـده انـد کـه مـتـوجـه حسـاسـيـت                  

اين يک درک سطحـي  .   اوضاع نيستند 
و خرده بورژوايي از جنبش کارگري و       
محافل و شبکه هاي دروني اين طبقه 

گويا تـوده اي از کـارگـران بـي             .   است
شکل و بي رهبر و بدون درک  و بـدون      
تحليل از اوضـاع سـيـاسـي مـنـتـظـر                
دسـتـوري از مـرکـزي خـارج از خــود                

گــويــا احــزاب ســيــاســي و يــا           .   اســت
گروههايي که خود را مدافع کـارگـران      
ميدانند بايد مرتب تـکـرار کـنـنـد و              
فراخوان بدهند و امر و نهي کنند و به 
کارگران بگويند که به ميدان بيايند و    

 ... يا چه وقتي به ميدان بيايند و 
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اولين مولفه اي کـه بـاعـث مـيـشـود               
چنين درک سطحي اي شـکـل بـگـيـرد         
ايــن اســت کــه کــارگــران و رهــبــران                
کارگري را دست کم ميـگـيـرنـد و بـه               
وجود يک گرايش قوي سوسياليسـتـي      
و خود آگاه در درون جنبـش کـارگـري            

کساني حـتـي پـا را از          .   قايل نيستند 
اين فراتر نهاده و ميـگـويـنـد کـه ايـن              
تحـوالت جـاري در ايـران بـه کـارگـر                 
مربوط نيست و يا مطالبات کارگران    

و گويا به ايـن  ....   مطرح نشده است و 
دليل هنوز طبقه کارگـر وارد مـيـدان           

و ايـنــرا نـاشــي از درک            !   نشـده اســت   
استداللهـاي  !  درست کارگران ميدانند 

از ايـن نـوع را مــيـتــوان وراجــيـهــاي                
خورده بورژوايي ناميد که ميـخـواهـد     
بي نقشي و محدودنگري و حاشيه اي   

 . بودن خود را توجيه کند
چپ سنتي و غـيـر کـارگـري يـک              
دوره اي کارگر برايش در خـلـق ادغـام         
شده بـود و مـوجـوديـت طـبـقـاتـي و                  
جـايـگـاه مسـتـقـل ايـن طـبـقـه را بـه                      

اکنون که کـلـمـه    .   رسميت نميشناخت 
خلق و ملت و ميهن از زبانش افـتـاده       
است به عنوان پرچم راديکاليسم خود     
مرتب اين اوراد را تکرار ميکـنـد کـه       

تا طـبـقـه      "   " کارگران به ميدان بياييد" 
کارگر به ميدان نيايد اتـفـاق مـهـمـي            

و يا بايد مـنـتـظـر بـود کـه           "  نمي افتد 
کارگران بيايند و کـل ايـن اوضـاع را             

در بيان اين گـفـتـه      ...! متحول کند و  
ها هم يک واقعيت نهفته اسـت و هـم             
يـک مـحـدودنـگـري و بـرخـورد غـيــر                 

ايـن  .   طبقـاتـي بـه جـامـعـه و طـبـقـه                 
گرايشات در عين حـال کـه بـه نـقـش               
تعيين کننده جنبـش کـارگـري اشـاره            
ميکنند، سياست و تبيين شان از اين  
نقش، دوري آنـهـا وعـدم شـنـاخـت از               
مکانيسمهاي به ميدان آمدن جنبـش       

 .کارگري را نشان ميدهند
اين يک امر بديهي و در عين حال     
پايه اي است که نقش جنبش کارگـري    
در تحوالت سياسي تـعـيـيـن کـنـنـده              

بدون اينـکـه طـبـقـه کـارگـر بـه               .  است
عنوان يک طبقه به مـيـدان بـيـايـد بـر               
پايـي حـکـومـت سـوسـيـالـيـسـتـي و                  
استقرار سوسيـالـيـسـم غـيـر مـمـکـن               

اما از اين امر مـهـم و بـديـهـي          .  است
نميتوان نتايجي از نوع چپ سنتي که       

. باالتر به آنها اشاره شد را اتخاذ کـرد       
کسي که تصور ميکند در اين مقطـع     
تاريخي با تبليغ و ترويج بايد فعاليـن        
کـمــونــيــســت و رهــبــران کــارگــري را            
متوجه حساسيت اوضاع کرد چـيـزي        

ايـن درکـي     .   از سياست نفهميده است   

است که فقط بـي ربـطـي خـود را بـه                  
دنياي واقـعـي و تـحـوالت سـيـاسـي                

کساني کـه بـا       .  جامعه تاکيد ميکند 
اين درک وارد بحث جـنـبـش کـارگـري          
شده اند به اين نتيجه رسـيـده انـد کـه               
گويا اين يا آن حزب سياسي و يا حتي   
رهــبــر کــارگــري بــايــد فــراخــوانــهــاي          
بيشتري به کارگران بدهد که به ميدان   

در حاليکه يک وظيفه اساسـي  .   بيايند
احزاب سـيـاسـي و فـعـالـيـن جـنـبـش                  
کمونيسم کارگري تبيين افق پـيـروزي      
و تعـمـيـق و راديـکـال کـردن هـمـيـن                    

با قطبي کـردن    .  مبارزات جاري است 
افقها و منافع طبقاتي طبقات اصلي       
جامعه ميتوان جنبش انقالبي جـاري       

بنابـر  .   را به سمت پيروزي هدايت کرد   
اين در قدم اول بايد همين مبارزات را   
برسميت شناخت و جايگاه و اهـمـيـت      
پيشروي و پيروزي آنرا در اسـتـراتـژي           

. کســب قــدرت ســيــاســي نشــان داد           
جرياني که وارد اين جدال نمـيـشـود و          
جنبشها و احـزاب و جـريـانـات غـيـر               
انقالبي و ضد انقالبـي را مـورد نـقـد            
قرار نميدهد و به انتظـار يـک مـهـدي             
موعود نجـات دهـنـده مـيـنـشـيـنـد،               

 .   نميتواند اعتماد کسي را جلب کند
اين نگرش يـک نـگـرش از           
بيرون است که بعضا از بـاال و        
طـلـبـکــار بـا کــارگـران حــرف            

اما اکثر جريانات چـپ   .   ميزند
از سر کارگـر پـنـاهـي بـه ايـن               

زيرا خود . موضوع پرداخته اند
آنها معلوم نيسـت در کـجـاي          
سـيـاسـت قـرار گـرفـتـه انـد و                 
معلوم نيسـت بـه عـنـوان يـک             
جريان چه نقشي در تـحـوالت          

بي نـقـشـي و      .  ايفا ميکنندسياسي  
بي تاثيري خود را بـا کـارگـر پـنـاهـي            

 .  ميخواهند جبران کنند
 

چرا کارگـران بـه     اما واقعيت چيست؟    
عنوان طبقه هنوز نـتـوانسـتـه انـد بـه               
ميدان بيايند؟ واقعيت ايـن اسـت کـه         
موانعي وجود دارد و بايد ايـن      
ــراي             مــوانــع را شــنــاخــت و ب

. برطرف کردن آن تـالش کـرد          
اين گره اصلي است و بـايـد از           
اينجا به سراغ راه حـل مـورد            

به جاي امر و نهـي    .   بحث رفت 
کردن به کارگران و يـا کـارگـر           

مـابـانـه بـايـد        پناهي روشنفکر    
مــکــانــيــســمــهــا را شــنــاخــت و           

را ديـد و بـراي         مشکالت پيش رو     
 . تغيير آن قدم برداشت

 

 اين مشکالت
  کدامها هستند؟

بـراي درک ايـن مشــکـالت اول بـايــد               
. متوجه بود که کارگر دانشجو نيست
. کـارگـر مـثـل خـرده بـورژوا نـيـسـت                 

کارگر حتي مثل اقشـار کـم در آمـد              
. مردم عادي و غـيـر کـارگـر نـيـسـت               

کارگر در مبارزاتش نميتواند ريسـک        
اوليـن مشـکـل ايـن اسـت کـه               .  بکند

کـارگــران از تشــکــل ســراســري خــود            
در شرايط سختي زنـدگـي   .   محرومند

ميکنند و با سرکوب خشـنـي روبـرو           
ــد   ــن ــا             .   هســت ــار ايــن فشــاره در کــن

دسـتــمـزدهــا را ســر مــوقــع دريــافــت            
بـنـابـر ايـن کـارگـران اگـر              .   نميکـنـنـد   

بخواهند به عنوان يک طبقه به ميدان     
بـيـايـنـد در قـدم اول بـايـد در مـيـان                      
کارخانه ها و مراکز مختلف کارگـري     
يک هماهنگي ايـجـاد شـود، کـه ايـن              
ميتواند نتيجه يک تشکل سراسري و       
يا هماهنگي چندين مـرکـز کـارگـري           

 . مهم باشد
همگي بـه ايـن اذعـان دارنـد کـه               
کـارگــران از تشــکــل ســراســري خــود            

هماهنگي چند مرکز . محروم هستند
مهم کارگري هم با موانع امنـيـتـي و         

زيــرا .   مـعـيـشـتـي جـدي روبـرو اسـت              
. . . امکان دستگيري و اخراج از کار و 

يـک مــعـضــل جـدي کــارگـران بــويــژه              
. فـعـالــيـن و رهــبـران کـارگــري اســت              

ميماند اينکه کارگـران در ايـن يـا آن             
کارخانه و مرکز کارگري دست بـکـار          
شوند که اين هم يک ريسـک بـاال دارد        
زيرا هم امکـان سـرکـوب آن بـيـشـتـر                 
است و هم امکان اخـراج، بـنـابـر ايـن               
کارگر حاضـر نـيـسـت ايـن ريسـک را                

زيرا همين دستمزدهاي نيمه و   .   بکند
ناتمام هـم مـيـتـوانـد قـطـع بشـود و                    
خانواده هاي کارگري از نان خوردن هم 

کسي کـه ايـن واقـعـيـات را             .   بيافتند
نميبيند و فکر ميکند با فـراخـوان و           
تبليغ و ترويـج کـار درسـت مـيـشـود              
هيچ تصوير واقع بينانه اي از زنـدگـي         
و مشــکـالت فــعـالــيـن و رهـبــران و                

الـبـتـه    .   خانواده هـاي کـارگـري نـدارد         
تاکيد بر ايـن مـوضـع نـبـايـد بـاعـث                  
ايجاد ايـن درک بشـود کـه احـزاب و                 
جريانات سياسي فراخواني نـدهـنـد و          
به انتظار سير خـود بـخـودي اوضـاع             

بحـث ايـن اسـت کـه بـدون              .   بنشينند
شناخت از مرکب بودن و چند وجـهـي     
بــودن و پـــيـــچـــيـــدگـــي اوضـــاع و                
مـکـانـيــسـمـهـاي پـيـشـروي جـنـبــش                
کارگري نميتوان فقط فـراخـوان داد و         

. يا به انتظار سيـر تـحـوالت نشـسـت            
بلکه موانع پيش رو را بايد ديـد و بـر        

نقش حزب کمونيسـتـي و     .   طرف کرد 

همه فعالين جنبش کمونيسم کارگري     
براي به ميدان آمدن جنبش کـارگـري،     
و زدن ضـربـه نـهـايـي در ايـن راسـتـا                    

نــه تــکــرار اوراد      .   تــعــريــف مــيــشــود   
مهدي " ايدئولوژيک و به انتظار ظهور   

 . نشستن" موعود
درک و شناخت مـکـانـيـسـمـهـاي            
اجتماعي در دل تـحـوالت سـيـاسـي              
جاري براي پيشروي و فايـق آمـدن بـر           
اين موانـع مسـئلـه اصـلـي و گـرهـي                 
حزب کمونيسـتـي در جـواب بـه ايـن               

 . مسئله است
اصـغـر کـريـمـي درايـن           .   به نظر من ر    

زميـنـه جـواب دقـيـق و راه گشـايـي                  
 :مطرح کرده است

امروز فـاکـتـور تـعـيـيـن کـنـنـده در                   " 
پيشروي جنبش کارگري، حضور فعال 
کارگران و رهبران و فعالـيـن کـارگـري         

جـنـبـش تـوده       . در انقالب جاري است 
اي و سرنوشت سازي در جـريـان اسـت        
که سرنوشت همه مردم را و قـبـل از               

. همه سرنوشت کارگران را رقم ميزنـد       
امـروز کــلـيـد پـيـشــروي در جــنـبــش                
کــارگــري قــبــل از هــرچــيــز در گــرو               

امروز قبل .   پيشروي اين جنبش است   
از هرچيز پيشروي کارگران در عـرصـه    
سيـاسـت اسـت کـه راه پـيـشـروي در                  
عرصه هاي ديگر از جـملـه تشـکـل و          
مبارزات روزمره عليه اجحافات و بي 

. حقوقي هاي کارگران را باز مـيـکـنـد     
هردرجـه پـيـشـروي در ايـن انـقـالب،                
هردرجه تغيير توازن قوا و عقب راندن 
حکومت توسط اين جنبـش تـوده اي        
انقالبي، امکان پيشروي همه جـانـبـه          

. جنبش کارگري را هم فراهم ميکـنـد        
هرچه بيشتر جمـهـوري اسـالمـي زيـر            
ضرب جنبش سراسري و سـرنـگـونـي           
طلبانه مردم باشد، به همان انـدازه در       
بــرابــر اعــتــصــابــات و اعــتــراضــات            
کارگري نـاتـوان تـر اسـت و جـنـبـش                  
کارگري امکان پيشروي بيشتري پيدا    
ميکند و هرچـه حضـور کـارگـران در             
انقالب وسيعتر و متشکل تر بـاشـد،          
هرچه کارگران و رهبران کارگري رنگ    
خود را بيشتر به اين جنبش تـوده اي            
بزنند، به همان اندازه جنبش کـارگـري       
يکپارچه تر و قدرتمندتر ميشود و در 
موقـعـيـت بـهـتـري بـراي مـقـابلـه بـا                    

. کـارفـرمــا و دولـت قـرار مـيــگـيــرد               
بنابراين امروز در دل اين انقالب است  
که کارگران بايد راه پيشـروي خـود را            

متشکل شدن در کارخانـه  .   پيدا کنند 
ــه                  و در مــحــالت کــارگــري از جــمل
سنگرهاي مهمي اسـت کـه کـارگـران           
پيشرو و مبارز بايـد درمـقـابـل خـود             

پاسخ درست به مسالـه را    .  قرار دهند 
بايد در اقـدام کـارگـران لـوـلـه سـازي                  

خوزستان ديد که با استفاده از اوضاع    
کنوني به خيابان آمدند و مردم به آنها 
پيوستند و فضاي شهر اهواز را تحـت    

اقداماتي شـبـيـه بـه       .  تاثير قرار دادند 
اين بايد توسط ساير مراکـز کـارگـري           

اين اقدامات، هم جنبـش  .   دنبال شود 
عمومي براي سـرنـگـونـي جـمـهـوري              
اسالمي را گسـتـرده تـر، قـوي تـر و                  
راديکال تـر مـيـکـنـد و هـم جـنـبـش                   
کارگري را در موقعيت تعرضي تـري         

کارگران بايد با تمام قوا .   قرار ميدهد 
در اين جنبش شرکت کنند و عالوه بر 
مطالبات و شعارهاي سراسري عـلـيـه      
جمهوري اسـالمـي، آزادي زنـدانـيـان             
سياسي، لغو آپارتايـد جـنـسـي، لـغـو             
مجازات اعدام و دفـاع از آزاديـهـاي             
سياسي و غيره، مطالبات ويـژه خـود          
مانند آزادي بي قيد و شرط اعتصاب 
و تشکل، افزايش دستمزد حداقل يـک   
ميليون تومان و ساير مطالبات ويـژه     

ايـن اقـدام هـم        .   خود را طـرح کـنـنـد          
جنبش سراسري و آزاديخواهانـه بـراي       
سرنگوني جمهوري اسالمي را گامها   
به جلو خواهد برد و هم مهر جـنـبـش            
کارگري را بيش از پـيـش بـر انـقـالب               

 ."خواهد کوبيد
ما بـايـد مـتـوجـه ايـن واقـعـيـت                  
باشيم که اعـتـصـاب و يـا مـبـارزات               
سـيــاســي کـارگــران در يــک يــا چــنــد               
کـارخـانـه کـه هـمـه رهـبـران و دسـت                    
اندرکاران و فعالين آن شناخته شـده و          
ميتوانند بالفاصلـه زيـر ضـرب قـرار            

تظاهراتهاي . گيرند کار راحتي نيست 
خياباني يک خود ويژه گي دروني دارد  
که همه اقشار و از جمله کارگـران هـم           
ميتوانند با تقبل ريسک کمتري در آن   

امــا اعــتــصــاب و       .   شــريــک بــاشــنــد    
مبارزات سياسي کـارگـري از چـنـيـن           

در عـيـن     .   ويژگي اي برخوردار نيست   
حال رژيم حاکم هم مـتـوجـه خـطـر بـه              

. ميدان آمدن جنبش کـارگـري هسـت        
اگر کارگران بدون در نظر گرفـتـن ايـن            
مولفه ها دسـت بـه اعـتـصـاب و يـا                  
اقدام سياسي خطر آفرين بـراي قـدرت        
حاکمه بزنند احتمال ضـربـه پـذيـري و          
حـتــي مــوفــقــيــت رژيــم حــاکــم بــراي            

. مرعوب کردن جـامـعـه کـم نـيـسـت              
بنابراين جنبش کارگري و فـعـالـيـن و          
رهبران آن عالوه بر موانع پيش رو اين  
واقعيت را هم ميبينند و نميخواهنـد      
مبارزات خود را بـا چـنـيـن ريسـکـي              

 . مواجه کنند
 و هــمــيــن      ۵۷تــجــربــه انــقــالب      

انقالب جاري هم نشان داده اند که در       
متن انـقـالب و هـنـگـامـي جـنـبـش                  
کارگري به عنوان يک طبقه اجتماعـي    
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موازين اسالمي که يک وجه آشکار آن 
حجاب است، يک تـالش دائـمـي ايـن             
حکومت براي محکـم نـگـاهـداشـتـن            
پايه هاي حـکـومـتـش و نشـان دادن                

.  اينست که حاکميـتـش بـرقـرار اسـت           
اين را مردم خوب ميدانند و به چشـم      
خود ديده اند که هر وقـت حـکـومـت              
ميخـواهـد مـبـارزات آنـان را عـقـب                 
براند، فورا به حجاب زنـان گـيـر داده             

نـيــروهـاي سـرکـوب و اوبــاش           .   اسـت 
. حزب اهللا را به خيابان ريـخـتـه اسـت         

تحت عنوان مـبـارزه بـا بـدحـجـابـي،               
فضاي جامعه را نظامي و مـخـتـنـق             

بنابراين روشـن اسـت کـه        .  کرده است 
چرا حجاب همواره يک عـرصـه مـهـم             
چالش اين حکومت بوده اسـت و مـا            
بطور واقعي با يک جنبـش قـدرتـمـنـد          
عليه تبعيض عليه زن و بيحرمـتـي و      
تحقير زن در جامعه و آپارتايد جنسي 

جنـبـشـي کـه لـغـو           . در ايران روبروييم 
حجاب اجباري و تبعيض جـنـسـيـتـي          
در صدر خـواسـتـهـايـش قـرار دارد و                
امروز عمال بـا حـجـاب بـرگـيـران در                
مناسبتهاي مختلف و در خـيـابـان و           
مترو و در فرصت هاي مختلف دارد         
تعرض سياسي خود را به اين رژيم هر       

بـه درجـه     .   روز شدت بيشتري ميدهد   
اي که انقالب جـلـو تـر مـيـرود، ايـن                 
جنبش تعرضي تر به جـلـو مـيـرود و            
نـقــش زنــان را در صــف مــقــدم ايــن                

تا آنجا که دارند از .   جنبش مي بينيم  
ــران ســخــن                ــقــالب اي ــه ان رنــگ زنــان

 .ميگويند
در اين ميان اپـوزبسـيـون حـافـظ           
رژيم را مي بينيم، بـا عـنـوان ايـنـکـه            
اسالم بـا حـقـوق زن تـنـاقـض نـدارد،                 
حجاب ما را نکـشـتـه اسـت و غـيـره                
همچون همه عرصه هاي ديگر، تالش 

در نگاه داشتن پايه هاي اين حکومت 
تــالش در عــقــب زدن          .   داشــتــه انــد    

انقالب و حداکثر محدود نگاهداشتن   
اعتراضات مردم در چهارچوب قانون     
اســـاســـي جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و            
بازگرداندن اوضاع بـه دوره خـمـيـنـي             

بگذريم که هم اکـنـون زيـر        . داشته اند 
فشار انقالب مي بينيم که کسانـي از      
همين طيف با بيانيه هايي جلو آمـده        
اند که در آن به لغو حجاب اشاره کرده    
اند، اما باز وقتي مردم مـعـتـرض بـه         
جلو ميروند، وقتي در مناسبتي چون   

 بهمن سخن از حـجـاب بـرگـيـران            ٢٢
است، اين بـار تـحـت عـنـوان ايـنـکـه                 
بهانه بدست حکومت ندهيم، نگذاريم 

مـا بـه     "   مـدنـي  " و   "   آرام" اعتراضـات    
کشيده شود، در مقابل اين "  خشونت" 

اقدام مردم ايستاده و بـه دسـت و پـا               
افتادند  و تبليغاتي گسترده علـيـه آن      

اما مردم تصميم خـود    .   براه انداختند 
جمهوري اسالمـي بـايـد      .  را گرفته اند 

برود و در طول تظاهراتهاي ميليونـي        
مردم در مناسبتهاي مختلـف بـارهـا        
زنان حجاب برداشتند و با اين حرکـت     
خود و با شعار مـرگ بـر ديـکـتـاتـور               

 ٦ايـن را در        .   حرف آخر خود را زدند    
 بهمن در آرياشـهـر   ٢٢دي ديديم و در   
 .در تهران ديديم

 واقعيت ايـنـسـت کـه امـروز در              
کـوران انـقـالبــمـان اگـر عـرصـه هــاي                
تعرض به اين رژيم را برشمريم يکي از    
اين عرصه هاي مهم آن پرتـاب كـردن           

همانطور که عـرصـه     .   حجاب است 
هاي ديگر تعرض مـا بـاز کـردن            
درب زندانها، اعالم اعـتـصـابـات        
سراسـري،  بـه کـنـتـرل در آوردن                
محالت  و در خارج کشور بسـتـن    

بـديـن   .   سفارتخانه هاي رژيم است 
ترتـيـب بـايـد بـراي ايـن تـعـرض                 

از هـم اکـنـون      . سريعتر گام برداشت 
به استـقـبـال چـهـارشـنـبـه سـوري بـي                  
حجـاب و هشـت مـارس بـيـحـجـاب                

از هم اکـنـون از فـرصـت هـاي            .   برويم
مختلف بـراي بـرداشـتـن حـجـاب در               
مترو و در محالت و در خيابانها بايد 

حرکتي که بطور واقعـي  .   استفاده کرد 
مدتهاست شروع شده است و بايد آنرا       

براي ايـن کـار بصـورت        . گسترش داد 
گروهي حرکت کنيم  و در مترو و در       
محالت با شعـار دادن و بـا حـجـاب               
برگيران آکسيونهاي پرشوري  را شکل 

بويژه هشت مارس روز جهانـي  .   دهيم
زن بــهــتــريــن مــنـاســبــت اســت بــراي            

گسترده عليه بيحقـوقـي     اعتراضي  
زن و تبديل اين روز به يک تعـرض    
سياسي و گسترده عليه جمـهـوري    
اسـالمـي و جـلـب هـمـبـسـتـگــي                
جهاني در حمايت از انقالب مردم 

. و جــنــبـش آزادي زن در ايــران               
روزي که بايد بـه روز تـظـاهـرات             

به استقبـال  .   بيحجاب تبديل شود 
 .*اين روز مهم برويم

به ميدان مي آيد که رشد اعتراضـات      
و تظاهـراتـهـاي خـيـابـانـي بـه جـايـي                  
رسيده باشد که امکان دسـت زدن بـه          
يک اعتصاب عمومي و اقدام سياسي 

بـنـابـر ايـن       .   جدي را فراهم کرده باشـد  
تنها هنگامي جنبـش کـارگـري وارد          
اين فاز ميشود کـه درجـه ريسـک آن               
کمتر و موفقيت آن در مـيـان اقشـار             

ايـن  . وسيع طبقه مسجل به نظر برسد 
امري ارادي نيـسـت کـه احـزاب و يـا               
حتي فعالين کارگري بـتـوانـنـد بـه آن             

امــا از بــيــان ايــن        .   مــبــادرت ورزنــد  
واقعيت نبايد اين نتيجه را گرفت کـه        
گويا کارگران منتظر خواهند بود کـه       
ديگر اقشار اجتماعـي فضـا را آمـده           

ايـن  .   کنند که آنها به ميـدان بـيـايـنـد           
فقط ميتواند يک کج فهـمـي از بـيـان           

زيرا کارگران هـيـچ   .   اين سياست باشد  
وقت نميتوانند مبارزاتشان را تعطيل 

کارگر مـدام در حـال مـبـارزه،           .  کنند
. اعتراض و اعتصاب بـوده و هسـت           

بـحـث مـا ايـنـجــا بـر سـر يـک اقــدام                     

سـيــاسـي ســراسـري و يــا اعـتــصــاب              
عمومي بـراي مـطـالـبـاتـي سـيـاسـي               

اين يک فاز ديـگـر و بـاالتـر از             .   است
 . مبارزات جاري را طلب ميکند

عالوه برشناخت اين مکانيسـم و     
برطرف کردن موانع براي وارد شدن به   
اين فاز سياسي جدي، يک مولفه مهم   

. ديگري را هم بايد وارد محاسبه کرد   
جنبش کارگري و مردم معترض فقط  
هـنـگــامـي وارد فــاز ضـربــه نــهـايــي               
ميشوند که آلترناتـيـو حـکـومـتـي و              
رهبر انقالب خـود را انـتـخـاب کـرده              

اين انتخاب و اعتماد يک روزه . باشند
اين يک پروسـه در جـريـان        . نميافتداتفاق  

مبارزات مردم است که احزاب سياسي با     
سياست و تاکتيکي که جلو روي جـامـعـه       
قرار ميدهند امکان اينرا فراهم ميکنـنـد    
که جامعه بـتـوانـد انـتـحـاب خـود را                

تا همين حاال سيـر روبـه افـول         .   بکند
جريانات اصالح طلـب حـکـومـتـي و           
بـالــنـدگــي چــپ و راديــکـالــيـســم در              
جامعه امکان ايـنـرا بـيـش از پـيـش                

ــه                     ــه مــردم ب ــرده اســت ک ــم ک فــراه
سياستهاي کمونيستي توجه بيشتـري   

نقش احزاب سـيـاسـي و      .  نشان بدهند 
سياست و تـاکـتـيـک مـبـارزاتـي ايـن                
احزاب تعيين ميکند که مردم تا چـه      

 .  حد آنها را مورد اعتماد خود بدانند
تحوالتي کـه در هـمـيـن چـنـد مـاه                   
گذشته اتفاق افتاده است به درجات زيادي 
طـبــقــه کــارگــر و کــل جـامــعــه را              
اميدوار کرده است که تعادل قـوا را      
بيش از آنچه اتفاق افتـاده اسـت بـه          

ادامــه .   نــفــع خــود تــغــيــيــر دهــنــد        
اعتراضات هم به شکل کنوني و هم 
ديگر اشکال مبارزه در جامعه خواه     
ناخواه امکانات بيشتري را فـراهـم         
مــيــکــنــد کــه کــارگــران درعــرصــه         
سازمان يابي و وارد شدن به مرحلـه      
اعــتــصــابــات ســراســري آمــادگــي        

الزم به تاکـيـد   .   بيشتري کسب کنند 
است که در پيش روي دراين پـروسـه     
و تعميـق مـبـارزات و مـطـالـبـات               
مردم نقـش حـزب کـمـونـيـسـتـي و                

ت کـارگـري    مشخصا حزب کمونيس  
 . *اساسي و تعيين کننده است

 . . . دور انداختن حجابها                             ۱از صفحه          

 . . . پيشروي انقالب ، بالندگي چپ                               ۷از صفحه          

 رفقاي عزيز همکار انترناسيونال
همچنـانـکـه در نـامـه رفـيـق حـمـيـد                   
تقوائي آمده است، اين آخريـن شـمـاره       
اي است که به سردبيري من مـنـتـشـر         

انترناسيونال نشـريـه اصـلـي        .   ميشود
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري اسـت و                 
مسلما بايد نظرات و مواضع و خـط          
سياسي حزب را با دقت و حسـاسـيـت     
تمام منعکس مـيـکـرد و بـه مـوقـع                

انـتـشـار    .   منـتـشـر و تـوزيـع مـيـشـد              
هفتگي چنين نشريه اي، مسلما بدون  
ــويســنــدگــان،             ــغ ن ــيــدري هــمــکــاري ب
تحريريه، پياده کننـدگـان مـبـاحـث و           
مسئول صفحه بنـدي انـتـرنـاسـيـونـال            

بـديــن وسـيلـه، از        .   مـمـکـن نــمـيـشـد        
ــا                ــزان ب هــمــکــاري هــمــه شــمــا عــزي
. انترناسيونال صميمانه تشکر ميکنم

همچنين دست همه عزيزاني را که چه   
در ايــران و چــه در ســايــر کشــورهــا                
انترناسيونال را در سطح وسيع تـوزيـع     

 . کرده اند  بگرمي ميفشارم
به رفيق کاظم نيکخواه، سـردبـيـر      
جديد انترناسيونال صميمانـه تـبـريـک         
ميگويم و برايش در هر چـه پـربـارتـر             
کـردن نشــريـه انــتـرنــاســيـونــال آرزوي            

 . موفقيت دارم
 محسن ابراهيمي

   ٢٠١٠ فوريه ١٨

 يک تشکر صميمانه
 رفيق محسن ابراهيمي عزيز 

بــا درخــواســت شــمــا بــراي واگــذاري            
سردبيري انترناسيونال و بعهده گرفتـن   
مسئوليت انـتـشـار نشـريـه تـئـوريـک               

جـا  .   تحليلي حزب موافقت مـيـشـود       
دارد از کوششهاي بيدريغ شـمـا بـراي          

ــب      ــري ــظــم                ۶ق ــشــار مــن  ســال انــت
. انترناسيونال صميمانه قدرداني کـنـم     

اميدوارم کماکان در پيشبرد وظـايـف       

 .حزبيتان موفق باشيد
 سردبـيـري نشـريـه       ۳۳۷از شماره  

انترناسيونال بعهده کـاظـم نـيـکـخـواه            
بـراي رفـيـق کـاظـم نـيـز              .   خواهد بـود  

 . آرزوي موفقيت دارم
 

 حميد تقوائي
 ٢٠١٠ فوريه ۱۷
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