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با سقوط طرابلس و  مخـفـي        
يا متواري شدن قـذافـي بـحـث و            
ابراز نظر و حدس و گمانه زني در        
مورد آينده ليبي به صدر اخبار و       

اظـهـار   .   سانه ها رانده شده اسـت      
نگراني و هشدار در مورد آينده و       
دولت آتي لـيـبـي وجـه مشـتـرک              

اغلب اين اين تفسير و تحلـيـلـهـا          
مـاقـبـل    " از عشـيـره اي و          .   است

ــيــبــي         "   مــدنــي ــودن جــامــعــه ل ب
صحبت مـيـکـنـنـد و از تـکـرار                
ــظــيــر عــراق و                 ــنــاريــوئــي ن س
افغانستان و حـتـي سـومـالـي در            

. ليبي اظهار نگـرانـي مـيـکـنـنـد           

 
 بازتاب هفته

 
 ! نمي شودمنرخ تورم علني اعال

  محمد شكوهي   
 لمپنهاي اسالمي روي در روي هم

 ياشار سهندي
 

 "بازي باخت باخت"
 ياشار سهندي

 
 يک پاسخ دندان شکن 

 فرح صبري از ايران 

 
 غرب نگران چيست؟: ليبي بعد از قذافي

 
روز قدس جمهوري اسالمي که امسـال بـا         

 شهريـور مصـادف اسـت فـرا رسـيـده                ٤جمعه  
امسـال هـم روز قـدس بـراي جـمـهـوري                  .  است

. اسالمي در شرايط حساسي بـرگـزار مـيـشـود           
مــيــشــود فضــاي وحشــت و نــگــرانــي را در                 

دو سال پـيـش روز قـدس بـه             .   سرتاپايشان ديد 
روز تظاهرات مـيـلـيـونـي بـا شـعـار مـرگ بـر                     
ديکتاتور و مرگ بر خامنه اي تـبـديـل شـد و                

امـا  .   حکومت را در آستانه سرنگوني قرار داد       
سوال اينست که مشـکـل     .   ظاهرا خطر رفع شد   

و معضل و کابوس امسال جمهـوري اسـالمـي           
امســال در   :   چــيــســت؟ و پــاســخ روشــن اســت          

بحبوحه انقالبات مردم عليه ديکتاتوري هايي      
نظير جمهوري اسالمـي ايـن روز دارد بـرگـزار               

ديـکـتـاتـورهـاي مصـر و تـونـس کـه                  .   ميشود
ماهها پيش سرنگون شدند و فضاي انقالبي بر        

ديـکـتـاتـور لـيـبـي          .   اين دو کشور حـاکـم اسـت       
قذافي که دوره هاي زيادي يکي از دوسـتـان و              
حاميان جمهوري اسالمي بود اين روزها عمال       
به زير کشيده شد و متواري گرديد و جـنـگ و              

. گريز به خانه و اتاق خواب او کشيده شده است      
اما از هـمـه بـدتـر بـراي جـمـهـوري اسـالمـي،                     
اينست که بشار اسد يار و هم پيمان نزديک اين          
حکومت دارد بـا يـک انـقـالب مـيـلـيـونـي بـا                     
توحش و جنايت مقابله مـيـکـنـد و عـلـيـرغـم                 
بيرحمي تمام در کشتار و دستگيري، قـادر بـه            
مهار و کنترل و حتي محدودتـر کـردن دامـنـه              

 . انقالب مردم سوريه نشده است
در ايــن شــرايــط روشــن اســت کــه ســران                
جمهوري اسالمي حـق دارنـد کـابـوس داشـتـه                

خامنه اي .   حق دارند وحشت زده باشند .   باشند
در سخناني براي تاکيد براي شرکت در مـراسـم          

مردم کردستان در مناطق مـرزي       
 عـراق و تـرکـيـه در يـک مــاه                  ،ايـران 

گذشته به بهانه مقـابلـه بـا نـيـروهـاي              
ک و پـژاک مـداومـا زيـر           . ک. مسلح پ 

حمالت توپخانه اي جمهوري اسالمي    

و بمباران هواپيماهاي جنـگـي ارتـش         
هــمــزمــان بــا ايــن     .   تــرکــيــه بــوده انــد    

بمبارانها، نيروهاي پياده نظام اين دو       

 
 در دفاع از مردم عراق و کردستان عراق 

عليه سياستهاي تجاوزکارانه دولت هاي جمهوري 
 اسالمي و ترکيه

اگر از کودکان دبستاني ايـران       
در مورد ويـژگـي هـاي حـکـومـت             
امام زمـان بـپـرسـيـد، بـدون شـک               

را هـم    "   اخـتـالس  " بسياري از آنها     
ذکر خواهند کرد و اگـر عـنـاويـن             
رسانه هاي ايران دسته بندي شود،      

مـقـام بـااليـي خـواهـد           "   اختـالس " 

هشدار ميدهند که هـم اکـنـون دار و             
دسته هاي مختلف و حـتـي عـنـاصـر            
مرتبط با القاعده در شوراي انتـقـالـي       
هستند و بعد از قـذافـي امـکـان بـاال           
گرفتن جنگهاي قبيله اي يا مـنـطـقـه           
اي بين شرق و غرب ليبي وجود دارد         

اين نظرات اساسا بر بينش و .     و غيره 
ارزيابي اي از تحوالت سياسـي دنـيـا          

 
 رکورد اختالس در حکومت امام زمان

 بهروز مهرآبادي

٦صفحه    
٣صفحه    

٢صفحه    

 ٤-٥صفحات 
٣صفحه    

 
روز قدس و وحشت حاکمين و 

 جناح مغضوب 

 

 كاظم نيكخواه 

ديروز در اخبار يکي از سايتهـاي       
رسمي ايران بنام تابتاک آمده بـود کـه          
احمدي نژاد با اردوغان تلفني تـمـاس         
گرفته و از او خواسته است که تـرکـيـه        
بهمراه ايران در اوضاع سوريه دخـالـت        

و .   کــنــنــد و مــيــانــجــي گــري کــنــنــد         
اردوغان هم گفته است کـه ايـران اول            
بايد يک موقعيـت بـي طـرف داشـتـه              

بنا .   باشد تا بتواند ميانجي گري کند     
در روزهاي اخير، رئـيـس       " به اين خبر    

 
 و پايان بازي" آزادي، عدالت"

 
 

علي نجاتي فعـال كـارگـري و          
رهــبــر ســرشــنــاس و مــحــبــوب             
كارگران نيشكر هفت تپه و عضـو        
هــيــات مــديــره ســنــديــكــاي ايــن          

روز ســوم مــرداد     .   كــارگــران اســت  
جــانــيــان اســالمــي او را احضــار           
كردند كه خود را به اجراي احـكـام          
دادگاه انقالب اسـالمـي در شـهـر            
شوش معـرفـي كـنـد تـا او را بـه                  

 كاظم نيكخواه 

٣صفحه    

 

 
 به احضار علي نجاتي به زندان، اعتراض كنيم

٧صفحه    

 حميد تقوايي  
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مبتني اسـت کـه بـا انـقـالب تـونـس                  
دوره .     دوره اش تماما بـپـايـان رسـيـد           

حاضر دوره انقالبها و عـرض انـدام و            
قــدرتــنــمــائــي تــوده هــاي مــردم در              
سياست است و نـه دوره مـيـدانـداري             
ميليتاريسم نئوکنسرواتيسي و اسـالم     
ســيــاســي و جــنــگ تــروريســتــهــا و             

آينده لـيـبـي      .   سناريوهاي رژيم چنجي  
را در تحلـيـل نـهـائـي انـقـالب مـردم                 
ليبي رقم خواهد زد نه توازن قوا ميان        
قبايل و عشاير و يا نيروهاي اسالمي       
ــتــهــاي غــربــي کــه                   و يــا حــتــي دول
ميخواهند با اسـب تـرويـاي دخـالـت             
نظامي ناتو انقـالب را بـه نـفـع خـود                

انقالب تونس به هـمـه     .  مصادره کنند 
نشــان داد کــه بــا تــحــوالتــي اســاســا            

در "   انــقــالبــات رنــگــي   " مــتــفــاوت از     
اروپاي شـرقـي و سـنـاريـوهـاي رژيـم                
چنجي در عراق و افغانستـان مـواجـه          

فاکتور قدرت مـردم، يـعـنـي         .   هستيم
همان نيروئي که دولـتـهـاي غـربـي را              
واداشت تا خود را از ديکتاتورهاي تـا    
ديروز مورد حمايت و دسـت نشـانـده            
خــودشــان دور کــنــنــد و بــراي حــفــظ            
نفوذشان در اوضاع بعد از سرنـگـونـي         
ديکتاتور  سرمايه گذاري کـنـنـد، در           
اوضاع بعد از سقوط ديکـتـاتـور نـيـز            

کـار  .   همچنان حرف آخر را خواهـد زد       
ديکتاتور ليبي هـنـوز يـکـسـره نشـده             

اما تـداوم مـبـارزات و اعـتـراضـات               
مردم در تونس و مصر نشان مـيـدهـد         
که اوضـاع بـر وفـق مـراد دولـتـهـاي                  
غربي، هر اندازه هم خود را مـخـالـف           
ديــکــتــاتــور و دوســت مــردم جــا زده            

مـردم اجـازه     .   باشند، به پيش نمـيـرود     
 . نميدهند

دوره بـعـد از جـنـگ سـرد، دوره               
فـعـال مـايشـائـي طـرف پـيـروز ايــن                 
جنگ يعني سرمايه  داري بـازار آزاد     

دوره سياهي که نيروهاي قـومـي   .  بود
ومذهبي همه جا ميـدانـدار شـدنـد و            

ــوحـــش               ــان دو تـ ــيـ ــه مـ ــابلـ ــقـ  -مـ
ميليتاريسم نـئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي و             

بر هـمـه چـيـز سـايـه               -اسالم سياسي 
عشـيـره     -رژيـمـهـاي قـومـي       .     افکند
مذهبي مـحـصـول ايـن اوضـاع              -اي

بودند و  نه حاصل ساختار قبـيلـه اي           
و مذهبي و غير مـدنـي کـه بـه ايـن                 

.  جــــوامــــع نســــبــــت مــــيــــدادنــــد        
تقسيمبنديهاي قبيله اي عشـيـره اي         
در افغانستان قبل از طالبان و عـراق         
قبل از جنگ خلـيـج وجـود داشـتـنـد              
اما از هم پاشيدن شيرازه اين جـوامـع         
و روي کار آمدن دولـتـهـاي مـذهـبـي             
قومي قـبـيلـه اي در ايـن کشـورهـا                 
محصول سـاخـتـارهـاي داخـلـي ايـن              
جوامع نبود بلکه حاصـل اسـتـراتـژي          

بورژوازي غرب براي تامين و تثبـيـت    
هژموني اش بر دنياي بعد از جـنـگ           

انقالب تونس و بعـد بـويـژه         .   سرد بود 
انقالب مصر به اين دوره سياه نـقـطـه           

انقلالباتي که پرچم نان    .   پايان گذاشت 
و آزادي و کرامـت انسـانـي را بـلـنـد                
کردند و به الگوي اعتراض حـتـي در         
خود آمريکـا و کشـورهـاي اروپـائـي             

 . تبديل شدند
يک فاکتـور تـعـيـيـن کـنـنـده در                
انقالب ليبي، همانند انقالبات مصـر      
و تونـس و سـوريـه، فـاکـتـور قـدرت                 

در سناريـوهـاي سـيـاه و          .   مردم است 
رژيم چنجي مردم قرباني و مـرعـوب         
و مقهور باالئيهـا، جـنـگ و سـازش            
ميان دولتها و احـزاب بـورژوائـي بـا             

و بـر عـکـس در          .   يکديگر، هسـتـنـد    
انقالبـات، ابـتـکـار عـمـل در دسـت                
نيروي مردم است و  ايـن نـيـروهـاي               
ارتجـاعـي انـد کـه بـه سـيـاسـتـهـاي                   
تدافعي و عکس الـعـمـل نسـبـت بـه               

.  خواستهاي مردم کشيـده مـيـشـونـد          
مشخصا در ليبي ايـن شـکـلـگـيـري             
اعتراضات توده اي در شش ماه قبـل        
در شهرهاي بنغازي و طـرابـلـس بـود            
که کليد انـقـالب را زد و قـذافـي و                   
کشورهاي عربي و دولتهاي غربـي را       
سراسيمه کرد و به فکـر چـاره جـوئـي             

ــداخــت  ــخــســتــيــن            .   ان و از هــمــان ن
اعــتــراضــات تــوده اي تــا امــروز در           

عمليات آزاد سازي طرابلس، نـيـروي        
مردم نـيـروي مـحـرک و پـيـشـبـرنـده                  

ــت          ــوده اسـ ــوالت بـ ــحـ ــوراي .   " تـ شـ
، تــحــريــمــهــا و فشــارهــاي       " بــنــغــازي

ديپلماتيک غرب عليه رژيـم قـذافـي،         
دخالت نظامي ناتو، و همـيـن امـروز          
ــنــده               ــگــرانــي در مــورد آي اظــهــار ن
عشيرتي قبيله اي  ليبي همه بازتاب       
و حاصل نـيـروي انـقـالب و عـکـس                
العمل باالئيهـا، بـورژوازي بـومـي و            

ايـن  .   جهاني، به پديده انـقـالب اسـت         
وجود قبايـل و عشـايـر نـيـسـت کـه                  

اگر کسـي    .   باالئيها را هراس انداخته   
واقعا نگران مدنيت در لـيـبـي بـاشـد            
ميفهمد که انقالب جاري نه مـدنـيـت         
بلکه بقاياي نظام عشيرتي قبـيلـه اي         

. انـداخـتـه اسـت      "   بـخـطـر   " را در ليبي    
انقالب اگراز باال قيچي و  مسـخ و              
منحرفش نکنند بهتـريـن شـرايـط را            
براي گذار به يـک جـامـعـه مـدنـي و                 
انساني قرن  بيستمي در ليبي فـراهـم         

انقـالب لـيـبـي بـخـاطـر            .     آورده است 
شکل ويژه اي که روند تحوالت بخـود        
گرفت تا در هم شکستن کل دستگـاه         
دولتـي قـذافـي بـخـصـوص ارتـش و                
زندانها و مافياي قدرتي که از جـملـه          
بر مبناي روابـط عشـيـرتـي قـذافـي              
حول خود فراهم کـرده بـود بـه پـيـش                

از اين نظـر انـقـالب لـيـبـي تـا                .   رفت
همينجا شکل عميقتر و پيگيـر تـري         

نسبت به انـقـالبـات مصـر و تـونـس               
اکنون در مـرحلـه       .   بخود گرفته است  

نهائي خود انقالب شکل هجوم مردم      
مسلح بـه آخـريـن بـقـايـاي ارتـش و                  
مزدوران وفادار بـه قـذافـي را بـخـود              
گرفـتـه اسـت و ايـن الـبـتـه از نـظـر                      
دولتهاي غربي بسيار نـگـرن کـنـنـده            

ويليام هيگ وزير امور خارجـه      .   است
 در مصاحبه اي بـا بـي بـي              انگليس

سي بدنبال حمله مردم مسلح به مـقـر      
قذافي و مصادره مهمات و اسـلـحـه           
هائي که در اين مقر بود ايـن امـر را             

ايـن  .   بسيار خطرنـاک تـوصـيـف کـرد          
بيان صريح تر و روشـن تـر و واقـعـي               
تري از نگراني دولتها و رسـانـه هـاي         

نگراني بورژوازي بـومـي     .   غربي است 
و جهاني از آينده ليبي نـه جـنـگـهـاي           

عشيرتي بلکه مـقـابلـه بـا           -مذهبي  
مردم مسلحي است که زير بار دولـت        
گذار سرهم بندي شده غرب و کـاسـه           
بگير و بنشان پارلمـان و انـتـخـابـات             

در مصر و تونـس بـا وجـود           .   نميروند
آنکه غرب توانست ارتش را مصـون         
نــگــهــدارد و از مســلــح شــدن مــردم           
جلوگيري کند، با اينهمه اعتـراضـات      

مـيـتـوان    .   مردم همچنان ادامه يافـت    
تصور کرد روند انقالب مسلح مـردم         
ليبي بعد از سقـوط قـذافـي چـگـونـه              

!حق دارند نگران بـاشـنـد      .   خواهد بود 
 * 

 
١از صفحه   : ... ليبي بعد از قذافي  

 !جمهوري سوسياليستي، جمهوري انساني است

 

ــه هــاي             ــن خــواســت ــري ــت ــم مــه
دانشجويان در شرايـط کـنـونـي         

 :عبارتند از
آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط                -١

دانشجويان زنداني و هـمـه زنـدانـيـان            
   .سياسي

آزادي هــاي بــي قــيــد و شــرط               .-٢
سياسي مانند آزادي بـيـان، تـجـمـع،             
تشکل، اعتراض، اعتصاب، و سـايـر       
فعاليت هاي دانشجويي نظير کـلـوپ        

  .هاي فرهنگي و علمي وغيره
لغو حجاب اجـبـاري و انـتـخـاب             -٣

  آزادانه پوشش
لغو قوانين تبعيض آميز عـلـيـه          .-٤

زنان و لغو تفکيک جنسـيـتـي بـه هـر              
  .شکل و در هر زمينه

انــحــالل فــوري هــمــه نــيــروهــاي           -٥
نظامي، شبه نظامي و امنيتي مانند      
کميـتـه هـاي انضـبـاطـي، حـراسـت،               

.  نمايندگي رهبري و غيره در دانشگاه    
منمنوعيت اکيد ورود پليس و نيروي      

 .انتظامي به دانشگاه

 
جدايي دين از آموزش و پـرورش           -٦

  .و دانشگاه ها
معرفي آمرين و عاملين کشـتـار      -٧

و جنايت عليه مردم و دانشجـويـان و          
محاکمه آنان در دادگاه هاي علني بـا        

  .نظارت بين المللي
لغو هرگونه گزيـنـش و امـتـحـان             -٨

ايدئولـوژيـک مـذهـبـي، عـقـيـدتـي و                
. سياسي براي ورود بـه دانشـگـاه هـا            

لغو فـوري هـمـه احـکـام اخـراج و و                   
بازگردندان فوري همه دانشـجـويـان و          

  استادان اخراجي
انتخابي شـدن هـمـه مـديـران و               .-٩

ــوســط               ــا ت ــه ــاه ــامــات دانشــگ ــق م
  دانشجويان و استادان

تامين باالتريـن اسـتـانـداردهـا         .-١٠
براي تحصـيـل و امـکـانـات رفـاهـي               

از قـبـيـل لـغـو شـهـريـه،              .   دانشجويان
تامين خوابـگـاه مـنـاسـب، پـرداخـت             
کمک هزينه، تامين دانشگاه و فضاي      
تحصيلي کافي براي همه متقاضـيـان       

 ورود به دانشگاه و

صــادق الريــجــانــي رئــيــس قــوه           
قضـائــيــه رژيــم آدمـکــشــان اســالمــي         
دستوري صادر کرده است مـبـنـي بـر             

غير از زنـدانـيـان       " اينکه همه زندانيان    
از "   سياسي و برخي مجرمان خطرنـاک     
 .مرخصي پانزده روزه برخودار شوند

صرفنظر از همرديف اعـالم شـدن        
زندانيان سياسي عقيدتي با مجرميـن      
خطرناک، اما حتي اگر يـک درصـد از           

هـم واقـعـا      "   مـجـرمـان خـطـرنـاک        " اين  
مـــجـــرم بـــاشـــنـــد، بـــطـــور واقـــعـــي          
هيچکـدامشـان بـه انـدازه يـک هـزارم               
مقامات حکومت اسـالمـي جـنـايـت           
نکرده اند و هيچـکـدامشـان انـگـشـت          
کــوچــک الريــجــانــي و خــامــنــه اي و             
ــي و                    ــن ــي ــم مــرتضــوي و رادان و خ
ــر                رفســنــجــانــي و الجــوردي و ســاي
مقامات ريز و درشت حکومـت نـمـي          

بعالوه جرم و جنايت آنها را هـم        .   شوند
بايد تمـامـا بـه حسـاب حـکـومـت و                  

نظامي گذاشت که زمينه ساز اصـلـي        
و واقعي جـرم و جـنـايـت در جـامـعـه                  

افتخار حکومت اسـالمـي ايـن         .   است
است که تعداد زندانيان عادي در سـه          

 هزار ٢٥٠ هزار به ١٠دهه گذاشته از  
تعداد قـابـل تـوجـهـي از           .   رسيده است 

اين زندانيان مردم شريفي هستنـد کـه         
بدليل فقر و محرومـيـت سـفـتـه هـاي              
برگشتي داشته اند، جوانان محـرومـي      
هستند که در ايـن نـظـام بـه اعـتـيـاد                 
کشيده شده اند و يـا زنـانـي کـه بـراي                
تامين زنـدگـي کـودکـان خـود بـه تـن                 

 .فروشي روي آورده اند
حکومتي از مرخصي به زندانيـان      
صحبت ميکنـد کـه سـي سـال اسـت               
زندانيان را شکنجـه مـيـکـنـد، مـورد             
تجاوز قرار ميدهد، اعدام و سنگسـار       
ميکـنـد، چشـم در مـيـاورد و دسـت                 

آيا همين چند فقره از جنايـات       .   ميبرد
حکومت نشان نميدهد که مـجـرمـيـن         

واقعي، زندانبانان و شکـنـجـه گـران و           
روساي آنها در قوه قضائيه و مجريه و        
مقننه حکومت اسـالمـي و در بـيـت             

 رهبري هستند؟
مردم ليـسـت کـامـل مـجـرمـيـن               
خطرناک و قـاتـلـيـن و جـنـايـتـکـاران                   
واقعي را در جـيـب خـود دارنـد و بـا                  
سرنگوني حکومت اسالمي، آنـهـا را         
به دادگاه خواهنـد کشـانـد و عـزيـزان              
خود را با شکستن درهاي زندانها آزاد       

روز آزادي يـک جـامـعـه          .   خواهند کرد 
هفتاد ميليوني از چـنـگ جـانـيـان و               
مــجــرمــان حــکــومــت اســالمــي ديــر         

 .نيست
ــراي                  ــي ب ــقــالب انســان ــاد ان ــده ب زن

 حکومت انساني
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ اوت ٢٠، ١٣٩٠ مرداد ٢٩

 
 در پاسخ به صادق الريجاني رئيس قوه قضائيه

 
 پالتفرم اتحاد سراسري دانشجويان



 3 ٤١٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

جمهور ايران و نخست وزير ترکيه، در        
يک مکالمه تلفني روابط دو جانـبـه و          

اي و به ويـژه تـحـوالت           مسائل منطقه 
بـه  .   سوريه را مورد بحـث قـرار دادنـد          

» تـودي زمـان    « ،   » تابنـاک « گزارش  
گزارشي را منتشر کرده که بنا بـر آن،          
اردوغــان از رئــيــس جــمــهــور ايــران             
درخواست کرده کـه نـخـسـت، هـمـراه              
ديــگــر کشــورهــاي مــنــطــقــه مــوضــع       
مشترکي را در قبال سوريه در پـيـش           
گيرد و دوم آنکه ايران در همـراهـي بـا           
ديگر کشورهـاي مـنـطـقـه بـه دنـبـال                

 ." راهکاري براي بحران سوريه باشد
. تا اينجاي خبر را داشته بـاشـيـد         
. تا خبر بعدي را در اين رابطه بگوييـم        

امروز پنجشنبه اين خبر منتشـر شـد         
کــه احــمــدي نــژاد گــفــتــه اســت کــه               

انتخابات، آزادي و عدالت حق مـردم       " 
و مردم و دولـت بـايـد          .. "   سوريه است 

بنشينند و در مورد آزادي ها تصميـم        
 ..بگيرند و امثال اينها

روشن است که ايـن اظـهـار نـظـر              
دومي پاسخي به درخواست اردوغـان       

يـعـنـي جـنـاب        .   در خبر قـبـلـي اسـت         
احمدي نژاد وسط دعوا و بعـد از يـک            
عمر طرفداري از جنايتکـاران سـوريـه         

و ايـن روشـن       .   ميخواهد بيطرف شود  
. است که مسخره و غير ممکن اسـت        

شما خودرا به جاي يک کارگر، يـا يـک       
يک دختر و يا پسر آزاديـخـواه سـوري             
بــگــذاريــد کــه ســالــهــاســت تــوســط            
ديکتاتوري اسد سرکوب شده و به فقر       
و بيکاري کشـيـده شـده و جـمـهـوري                
اسالمي هم يـک حـامـي اصـلـي ايـن               
حکومت بوده است و اين جوان امـروز        
با شعار مرگ بر ديکـتـاتـوري اسـد و             
مرگ بر جمهوري اسـالمـي ايـران در            
کنار ميليونها نفر ديـگـر بـه خـيـابـان              
آمده است و جنگيـده اسـت و جـلـوي              
چشم خودش ديده است که صدها نـفـر     
از دوستان و همرزمانش توسـط رژيـم         

و ايـن جـوان       .   اسد به خاک افتـاده انـد       

ديـده اسـت کـه نــيـروهـاي جـمـهــوري                
اســالمــي هــم بــا ايــن حــکــومــت در            

و .   جناياتش همکاري مستقيـم دارنـد      
ديده است و شنيده است که جمـهـوري         
اسالمي مدام دارد از ايـن حـکـومـت            

و شنيده است که رهـبـر       .   دفاع ميکند 
جمهوري اسالمي گفته است کـه ايـن          
تظاهراتها کار ايادي بيگانه و توطـئـه        

و ميداند که حـکـومـت       .   غربي هاست 
اسالمي يک حکومت جنايتکار بـدتـر       
از اسد است که مردم ايـران در تـالش            
به زير کشـيـدنـش هسـتـنـد و خـيـلـي                  
چيزهاي ديگر از اين دست را ميـدانـد         
و به همين دليل بارها عکس خـامـنـه          
اي و احمدي نژاد را در کـنـار عـکـس              

در ايـن    .   اسد بـه آتـش کشـيـده اسـت             
صورت آيـا ايـن حـمـاقـت مـحـض و                  
مطلق نيست که احـمـدي نـژاد امـروز            
بعد از اينـکـه ديـده اسـت کـه سـنـبـه                   
انقالب پر زور است و حـتـي از دسـت             

جـمـهـوري    "   سـپـاه قـدس     " پاسداران و     
اسالمي و ميـلـيـاردهـاي نـفـتـي ايـن               
حکومت هم بـراي نـجـات رژيـم اسـد              
کاري بر نمي آيـد، تـازه بـه فـکـر بـي                  

طرفي و ميانجيـگـري افـتـاده اسـت؟             
واقعا اين جوان و کال مردم سوريـه بـا           

عـدالـت   " شنيدن اينکه احمدي نژاد از       
و آزادي و انتخابـات آزاد بـراي مـردم            

صحبت ميکند، چـه عـکـس         "   سوريه
العـمـلـي نشـان خـواهـنـد داد؟ فـکـر                  

چـنــد  .   مـيـکــنـم جــواب روشــن بـاشــد          
فحش آبدار قطعا نثـار ايـن کـثـافـات             
ــگــر                    ــار دي ــک ب ــد کــرد و ي خــواهــن
عکسشان را در وسط خيابان لگدمال      
 .خواهند کرد و به آتش خواهند کشيد

فکر ميکنم خود احـمـدي نـژاد و           
ديگر سران حکومت اسالمي در ايـن         

اما کـار    .     مورد شک و ترديدي ندارند   

ديــگــري از دســت آنــهــا جــز تــقــالي             
 یدمذبوحانه بر نمي 

ــهـــوري اســـالمـــي و         .   آيـــد ــمـ جـ
حکومت بشـار اسـد هـم مـثـل رژيـم                
قذافي و بـقـيـه دولـتـهـاي خـودکـامـه                 
ســرمــايــه، در طــرف بــازنــده تــاريــخ            
ايســتــاده انــد و بــازي دارد بــه آخــر                

حکومتهاي عهد عتـيـقـي و        .   ميرسد
مذهبـي و خـودکـامـه و عشـيـرتـي،                

طبقه سرمايـه دار     .   کارشان تمام است  
ايـن  .   دارد اين ابزار را از دست ميدهد      

تــقــالهــا هــم آخــريــن تــقــالهــاي پــوچ          
 .*بازندگان منفور تاريخ است

  

 
١از صفحه   ...و پايان بازي" آزادي، عدالت  

 !زنده باد سوسياليسم

روز قدس،  :   " دولتي در اينروز ميگويد   
پشتوانه امنيت كشور نيز هست و هـر      

آيـد،   ايراني كه روز قدس به خيابان مي     
در واقع به امنـيـت كشـور و مـلـت و                 
حفظ دستاوردهاي انقالب كمك كـرده     

روز قـــدس قـــرار اســـت               . . "   اســـت
آخوندهاي جـمـهـوري اسـالمـي را از              
فضاي وحشت بيرون بکشـد و اوبـاش          
حکومتي با نعره کشيدن در حـمـايـت           
از رهبرشان، او را در مـورد امـنـيـت              

 . حکومتش دلداري دهند
اما فقط حاکمـيـن نـيـسـتـنـد کـه               
انقالبات منطقه آنـهـا را بـه کـابـوس               
کشـــانـــده و روز قـــدس امســـال را                
ميخواهند بـه روز دفـاع از امـنـيـت                

جـنـاح   .   جمهوري اسالمي تبديل کنند   
مغضوب نيز مـردم را بـه پشـت بـام                
رفــتــن و اهللا و اکــبــر گــفــتــن و در                    
ــرا                  ــار دادن ف ــظــام شــع ــارچــوب ن چ

شـوراي  " جرياني که خـودرا       .   ميخواند
ميخواند نه فقط بـراي روز     "   سبز اميد 

قدس فراخوان اهللا اکـبـر داده، بـلـکـه               
حتي براي سرنـگـونـي قـذافـي هـم بـه                
مردم ايران فراخوان داد کـه پشـت بـام            

آنـهـا نـيـز       !   بروند و تـکـبـيـر بـگـويـنـد            
دو .   بشدت نگران نظـامشـان هسـتـنـد        

سال پيش در اوج خيزش انقالبي سـال         

 نيز که مردم ميليوني در خـيـابـان          ٨٨
بودند و شعار مرگ بـر ديـکـتـاتـور و               
مرگ بر خامنه اي و آزادي زنـدانـيـان            
سياسي سـر مـيـدادنـد، رهـبـران ايـن                
طيف در روز قدس وحشـت زده مـردم           
را به آرامش فرا خـوانـدنـد و از مـردم               

شعار عـلـيـه جـمـهـوري           " خواستند که   
آرامـش  " ،  " اسالمي و ديکتاتور ندهيد   

شعارهاي سنتي قدس   "   " را حفظ کنيد  
امـا روز قـدس سـال          " .     را فرياد بزنيد  

 شهريور بود به ٢٧ که مصادف با ٨٨
يــک روز انــقــالب عــلــيــه جــمــهــوري             
اسالمي تبديل شد و مردم ميـلـيـونـي          
شعار مرگ بر خامنه اي و مـرگ بـر              
ديکتاتورو مرگ بر حکومت اسالمـي      

 . سر دادند
ــه                ــســت ک ــن ــه اي امســال مســال
انقالبات منطقه، خطـر سـر بـر آوردن            
مجدد انقالب در ايران را بـراي دسـت         
اندرکاران و مدافعين رنگارنگ نـظـام        
کثيف اسالمي بطورجـدي زنـده کـرده          

 با هـر انـقـالب       ٨٨کابوس سال   .   است
در منطقه جلوي چشم تـک تـک دسـت            

. اندرکاران حکـومـت قـرار مـيـگـيـرد            
دوره .   اينها ميداننـد کـه بـايـد بـرونـد             

. ديکتاتورها و خودکامگان تمام شـده     
دوره حکومتهاي مذهبي و قبـيلـه اي         

که مردم را رسـمـا صـغـيـر و نـاقـص                   
العقل ميخوانند و ميدانند تمـام شـده      

مــردم بــه مــيــدان آمــده انــد و            .   اســت
ديکتاتـورهـا را يـکـي يـکـي بـه زيـر                   

اين فضاست که روز قـدس       .   ميکشند
امسال جمهـوري اسـالمـي را بـه روز              

ايـن  .   ويژه ديگري تـبـديـل کـرده اسـت           
فضــاســت کــه بــاعــث مــيــشــود دوم            

" جنبش سبزي ها  " خرداديهاي سابق و    
و کل طيفهاي ملي اسالمي را بـيـش           
از پيش بياد امام خميني شان انداخته       

 . که روح خبيثش نجاتشان دهد
براي مـردم ايـران ايـن تـقـالهـاي               
کثيف براي راه انداخـتـن راه پـيـمـايـي              
بيعت با حـکـومـت، و هـمـچـنـيـن آن                 
تقالهاي ديگر جناح مـغـضـوب بـراي          
مقابله با شعارهاي مرگ بر ديکتاتور      

و امثال آن، نفرت آور اسـت   "   تکبير" با  
و عزم شان را جزم تر ميکنـد کـه کـل              
حکومت را نشانـه رونـد و در اولـيـن               
فرصت با شـعـار حـکـومـت اسـالمـي              
نميخـواهـيـم بسـاط ايـن جـانـيـان در                 
قـــدرت و بـــرادران رانـــده شـــده از                  
درگــاهشــان را بــراي هــمــيــشــه جــارو          

جمهوري اسالمـي راهـي بـراي         .   کنند
خالصي از انقالب مردم ايران ندارد و        
نه قدس و نه تکبير و نه راهـپـيـمـايـي              
اوباش و نه جنايت، نجاتـش نـخـواهـد           

 .*.داد

١از صفحه    
 

 ...روز قدس و وحشت حاکمين و 

دولت در مناطـق مـرزي بـا کـردسـتـان               
عراق تمرکز کرده، به حـمـالت نـظـامـي            
دست ميزنند و تاکنون تعداد زيـادي از       
مردم اين مناطق را کشتـه و زخـمـي و              
آواره کرده و خسارات مـالـي زيـادي بـه              

 .آنها وارد کرده اند
مقامات حکومت اقليم کـردسـتـان       
و رسانـه هـاي کـردسـتـان عـراق اعـالم                 
کرده اند کـه در نـتـيـجـه ايـن حـمـالت                    

 روستا ناچار به تـرک  ۳۵تاکنون ساکنان   
تنها در روز    .   محل زندگي خود شده اند    

 مرداد هفت عضو يـک خـانـواده از             ٣٠
جمله يک کودک خردسـال بـر اثـر حـملـه               
 .هوائي جنگنده هاي ترکيه جان باختند

اين موارد تنها بخش کـوچـکـي از           
فجايع دولتهـا و نـيـروهـاي نـظـامـي و                 
جريـانـات تـروريسـت دخـيـل در عـراق                
است که هـرکـدام اهـداف ارتـجـاعـي و               
ضد انسانـي خـود را در ايـن مـنـطـقـه                   

دولــت عــراق و      .   تــعــقــيــب مــيــکــنــنــد    
حکومت اقليم کردستان نيز تاکنـون در        
مقابل اين جنايات عمدتا سکوت کـرده       

ايــن ســکــوت نــاشــي از مــاهــيــت          .   انــد
ارتجاعي اين حـکـومـت هـا، تـرکـيـب               
قومي مذهبي آنهـا و روابـط و بـنـد و                 
بست هاي کثيف آنـهـا بـا دولـت هـاي                
ترکيه و جمهوري اسالمي و عربستان و        

مـردم کـردسـتـان عـراق در            .   غيره است 
منگنه جنايتي گرفتار آمده اند کـه يـک         
سرش جمهوري اسالمي و  دولـت هـاي           
ترکـيـه و عـراق و آمـريـکـاسـت و سـر                     
ديگرش جريانات ناسيوناليست قـومـي      
و ارتجاعي نظير پژاک و پ ک ک اسـت             
که هدفي جز سـهـم خـواهـي در قـدرت                

مردم هيچ نفعي در ايـن جـنـگ          .   ندارند
دفاع جانانه از    .   قدرت مرتجعين ندارند  

مردم کـردسـتـان عـراق، وظـيـفـه صـف                
آزاديخواهي و سـوسـيـالـيـسـم و جـهـان               

 .متمدن است
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران              
همبستگي عميق خود را با مردم عـراق        
و کردستان عراق عليه شرايط نـاامـنـي          
که توسط اين نيروها بر آنها حاکـم شـده           
اســت، اعــالم مــيــکــنــد و تــجــاوزات             
جنايتکارانه اخير جمهوري اسـالمـي و         

. دولت ترکيه را شديدا محکوم ميکـنـد       
از هـمـه مـردم آزاده و هـمـه نـيـروهـاي                    
سياسي در عراق و ترکيه و ايـران و در              
سراسر جهان دعوت ميکنـيـم تـا بـراي            
محکوميت دولت هاي ترکيه و ايـران و         
عليه فضاي ميليتاريستي در مـنـطـقـه          

  .به ميدان بيايند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ اوت ٢٣، ١٣٩٠ شهريور ١

 
١از صفحه   ...در دفاع از مردم عراق و   

 



 4 ١٣٩٠ شهريور ٤ انترناسيونال 

 ياشار سهندي
 
ايـن  "   آزموده را آزمودن خطـاسـت    "

پنـدي اسـت کـه گـويـا در رژيـمـهـاي                   
سي .   ديکتاتوري اصال خريداري ندارد   

و دو ســال اســت کــه حــکــومــت ايــن              
" روحانيـون مـعـظـم      " مملکت به دست    

و ايشــان درايــن مــدت هــمــه            .   اســت
امکانات يک حکومـت را کـامـل در             
اختيار داشتند و بـه کـمـک آن بسـيـار               
کوشش کردند که مثال اينـجـا يـعـنـي            

هـمـه   .   کنـنـد  "   ام القراي اسالم  " ايران را   
مکانها شد مسجد، از مدرسه بـگـيـر         

. تا ورزشگاهها تا مدارس و دانشـگـاه       
و در جاده ها هر جا کـه رسـيـدنـد يـک           
مسجد زدنـد و بـه دور دسـت تـريـن                  

خـود  .   روستا ها روحاني اعظام کردنـد     
تلويزيون شد پايگاهـي کـه بـيـسـت و              

انوار نـورانـي     " چهار ساعت شبانه روز     
سينما را .   را ميشکافت "   احکام اسالم 

تــا  "   روز واقــعــه  " تســخــيــر کــردنــد از        
به شکل حرفـه اي و        "   حضرت يوسف " 

ناشيانه به تصوير کشيدند، به مـجـيـد         
کارگرداني که فقر را تقدس     (   مجيدي  

الهي مـيـبـخـشـد و قـرار بـود جـايـزه                   
کـلـي امـکـانـات        )   اسکار هم بـگـيـرد      

دادند که محمد را دوبـاره بـه تصـويـر             
کشد و بـر در و ديـوار کـوچـه و پـس                    
کوچه تا توانستنـد آيـه هـاي قـران را               
نوشتند و احاديـث ائـمـه را بـراي هـر                

 حـتـي بـر سـر در             . کاري يادآور شدنـد  
مستراح ها از قول رسول خدا در بـاب          

گفـتـنـد و      !   تخليه شکم حديث نوشتند   
آداب " گفتند تا شايد اين مردم کـمـي         

اما نتيـجـه    .   را به جاي آورند   "   اسالمي
 نسلي که بـا ايـن         ٨٨چه شد؟ در سال     

ترفند ها قرار بود مطيـع و سـربـراه و              
جاهل بار بيـايـنـد در خـيـابـان فـريـاد                 

مـرگ بـر اصـل واليـت           " کشيدند کـه      
اين نسـل بـه کـمـک ابـزارهـاي               " .   فقيه

دنياي امروز فرهنگ مدرن امـروز را         
و ايــن   .   بــيــن خــود بــخــش مــيــکــنــد         

مقاومت کار را به جايي رسـانـده اگـر            
يک زماني داشـتـن يـک نـوار کـاسـت                
جرمي بزرگ بود اکنون از هـر مـغـازه           

بـه  "   لس آنـجـلـسـي    "اي صداي خواننده  
در بساط دستـفـروشـان      .   گوش ميرسد 

ــه                 ــه اضــاف ــرهــاي ايشــان و ب ــوســت پ
پوسترهاي هنرپيشگـان هـالـيـوود در          

. ابعادي بزرگ در معرض فروش اسـت      
آخرين فيلم ها در کنار پياده روهـا در           

ايـنـهـا عـکـس        .   دسترس عمـوم اسـت     
العمل طبيعي مردم امروز است و اين       
خود نوعي مقاومت در مـقـابـل ايـن             
حکومت است که امان اين حـکـومـت         

اما همانگونه اشاره شد .   را بريده است  
گويا قرار نيست که آزمـوده را دوبـاره           

سردار " فرمانده بسيج   .   امتحان نکنند 
امـروز  :   " اين روزها گفـتـه اسـت     "   نقدي

 هــزار   ٣٥بــراي پــيــشــبــرد دفــاع نــرم         
 هـزار روحـانـي       ١٥٠مسجد و حداقل    

اين اعترافي بسيـار روشـن       " .   كم داريم 
. و ساده از شکست اين حکومت است      

فرمانده بسيج از دفاع ميگـويـد وايـن          
يعني مورد حمله واقع شده اند و تـاب         
تحـمـل بـا ايـن شـرايـط را نـدارنـد و                     
درست به روشي متوسل ميشونـد کـه         

. سي و دو سال است امتحان کرده انـد         
امـا  ! "   دفـاع نـرم    " و نتـيـجـه اش شـده            

خاصيت رژيمهاي ديکتاتوري هـمـيـن        
. است نمي تواننـد راه ديـگـري بـرونـد             

کوچکترين تخطي از اصول حـکـومـت     
اسالمي سقوط حـکـومـت را جـلـوتـر             

پـس مـجـبـور اسـت بـر             .     مي انـدازد   
راهي که آمده اصرار ورزد که ايـن راه           
هم نتيجه اي ندارد جـز تسـريـع کـردن             

به قول خودشان .   روند سقوط حکومت  
 *.است" بازي باخت باخت"اين 

 بازتاب هفته

 
 "بازي باخت باخت"

دوسه روز پيش شـاهـد بـرخـوردي          
در شهر تهران بودم که بيـش از پـيـش             
مــطــمــئــن شــدم کــه کــار حــکــومــت            
اسالمي و اسالميون در اين ممـلـکـت        

دختران جواني که بسـيـار       .   . تمام است 
هم خوش  لباس و خوش تيپ بودند و        

الـبـتـه اگـر       ( به قول  بعضي بد حجاب    
بشود به آن نوار پارچه اي کـه ظـاهـرا              

! ) جاي شال را گرفته بود حجاب گفـت       
با در دست داشتن دوبطري آب خـنـک         

 مشغول روزه خواري بودند که يک
خانم چـادري  کـه از ديـدن انـهـا                 
فشارش باال رفته بود  با لـحـن تـنـدي             

خـانـم مـاه رمضـانـه بـا خـيـال                 : گفت  

دختر جـوان بـا     !راحت داري ميخوري      
تندي جواب داد باشـه تشـنـمـه مـگـه              

چــه پــررو هــم     :   جــرم کــردم؟ زن گــفــت      
؟ دختـر   ١١٠زنگ بزنم   .   جواب ميدي 

 دارن   ١١٠برو خانم جلو چشم      :   گفت  
 هم هـيـچ کـاري نـمـي             ١١٠ميخورن  

تونه بکنـه مـثـل ايـنـکـه تـو  تـهـران                     
زنـگ بـزنـم      :   زن چادري گـفـت    .   نيستي

مامورها ميان اونوقت ديگـه بـلـبـلـي           
نــه فــقــط بــه خــاطــر آب          .   نــمــيــکــنــي

ــبــاس                  ــن چــه جــور ل ــون اي ــت خــوردن
بـرو هـر جـايـي         :   پوشيدنه؟ دختر گفت  

دلت ميخواد زنـگ بـزن بـه تـو هـيـچ                
ربطي نداره من چـي پـوشـيـدم و روزه               

همانطور کـه مـن از تـو            .   ميگرم يانه 
من هـم از اون        .   نپرسيدم روزه اي يا نه    

طرز لباس پوشيدن تو خـوشـم نـمـيـاد             
کاري بـهـت دارم؟ زن چـادري هـرچـه                

سعي کرد در ميان زنان و مردانـي کـه      
شاهد جر و بحث آنها بودند طـرفـداري        
پيدا کند تا بساطش را گرم کند فايـده         
اي نداشت و اطرافيان هـم از دخـتـران            

حـتـي مـردي      .   جوان حمايت ميکردند  
هم به طرفداري از دختران گفـت خـانـم        
شما روزه اي براي خودت، به کسي چه        
کــار داري؟ واو دســت از پــا درازتــر               

درود بـه زنـان و         .   محل را تـرک کـرد        
دختراني که براي انـتـخـاب خـودشـان            
ارزش قائلند و براي آن اينگونه جانانـه       
ايستاده اند و کوتاه نمي آيند چـرا کـه            
در شهر که دوري بزني مـيـبـيـنـي کـه               
واقعا همانگونه که ايـن دخـتـر گـفـت              
هيچ کس تـره هـم بـراي ايـن اراذل و                  
اوباش حکومت اسـالمـي خـرد نـمـي             

 .*کند

 
 يک پاسخ دندان شکن 

 فرح صبري از ايران 

سرنگوني حکومت و درهـم شـکـسـتـن           
نظام جمهوري اسالمي به معني تحقـق       

 :اهداف زير است
خلع يد ولي فقيه، رئيس جمـهـور و          -١

 كليه مقامات دولتي از قدرت
 
بازداشت فوري و محاکـمـه عـلـنـي         -٢

ســران و کــلــيــه مــقــامــات جــمــهــوري           
اسالمي که در تمام طول حاکميت ايـن         
رژيم مسئول، آمر و يا عامل کشتـار و     

 جنايت عليه مردم بوده اند
 
انحالل فـوري وزارت اطـالعـات و            -٣

همه نـهـادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                   
 سرکوبگر و مسلح حکومت

 
ــوه               -٤ ــس، ق ــت، مــجــل ــحــالل دول ان

قضائيه، دادگاهها، بنـيـادهـا و سـايـر             
ــي و                   ــرائ ــاســي و اج ــي ــاي س ــاده ــه ن

 ايدئولوژيک رژيم
 
ــون             -٥ ــان ــون اســاســي، ق ــان ــغــاي ق ال

مـجـازات اسـالمـي، قـانـون قصـاص،              
قانون کار و ساير قوانين ضـد انسـانـي            

 جمهوري اسالمي
جــنــبــش ســرنــگــونــي هــمــچــنــيــن       
بمنظور جلوگيري از بازگشـت و اعـاده          
ــگــر،               قــدرت ارتــجــاع در اشــکــال دي
ممانعـت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                     
مهندسي قدرت از باالي سـر مـردم، و           
براي ايجاد شرايطي که مردم بـتـوانـنـد           
آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نـظـام        
حکومتى آتى را تـعـيـيـن کـنـنـد بـراي                
تحقق اهداف زيـر پـيـگـيـرانـه مـبـارزه                

 .ميکند
 
آزادي فوري و بيقيد و شـرط کـلـيـه             -١

 زندانيان سياسي و عقيدتي
 
 .لغو مجازات اعدام -٢
 
لغو حجـاب اجـبـاري و جـداسـازي              -٣

لـغـو فـوري هـمـه قـوانـيـن               .   جنسيـتـي  

 .تبعيض آميز نسبت به زنان
 
جدائي کامل مذهب از دولـت، از           -٤

. سيستم قضائي و از آموزش و پـرورش       
آزادي کامـل مـذهـب و بـي مـذهـبـي                 

 بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد
 
اعالم و تضمين آزادي بـي قـيـد و               -٥

شــرط عــقــيــده، بــيــان، اجــتــمــاعــات،         
مطبـوعـات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،             

 تشکل و تحزب
 
برسميت شنـاسـي حـقـوق مسـاوي            -٦

براي همه شهروندان کشور مسـتـقـل از          
مذهـب، زبـان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،                

 مليت و تابعيت
 
حسابرسي مالي از کليه مـقـامـات         -٧

حکومت و وابستگانشان و هـمـچـنـيـن          
کليه موسسات و بنيادهـاي مـذهـبـي،        

. اقتصادي و نظامي جمهوري اسالمـي     
مصادره اموالي کـه ايـن مـقـامـات و               
موسسات از راه دزدي و غـارت امـوال          
مردم تصاحب کرده اند و صـرف آن در           

 خدمت رفاه همه افراد جامعه
 
تامين فوري مبرم تـريـن نـيـازهـاي            -٨

افزايش فوري دسـتـمـزد      .   رفاهي جامعه 
و حقوق متناسب با سطح هزينـه هـا و            
منطبق با آخرين استانداردهاي زندگـي      

رايــگــان کــردن فــوري طــب و           .   امــروز
 .آموزش و پرورش

 
ضامن تحقق اهداف فوق قـدرت مـردم         

مــردمــي کــه بــا انــقــالب خــود          .   اســت
جمهوري اسالمي را سرنگون کرده انـد        
بايد متحد و متشکل به حضـور فـعـال           
در عرصه سياسـت ادامـه دهـنـد، هـر               
نيروي مانع تحقق اهداف فوري فـوق و       
کل خواستهاي انقالب را کنار بزنـنـد و         

 .اداره امور را خود در دست بگيرند

 
 منشور جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید ... 
سوسیالیسم به چه منجالبی “ خطر”سوسیالیسم و بدون 

 !بدل میشود

جنگ بر سر حـجـاب يـک جـنـگ              
و برنده اين جنگ بـطـور       .   طبقاتي است 

تـاريـخ خـونـبـار سـي           .   قطع ما هستيم  
ساله جنگ و کشاکش بر سـر حـجـاب            
اين را بـروشـنـي تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه                    
ميتوانيم کمر اين حکـومـت وحشـي و         

. عقب مانده را از هميـنـجـا بشـکـنـيـم             

را "   زورشــان" مــيــتــوانــنــد بــاز هــم               
اما زنان ايران سـر تسـلـيـم           .   بيازمايند

هرروز دارند پرچم اين حکومت     .   ندارند
اين جامعه بـطـور   .   را زير پا له ميکنند   

قطع يک روز که چـنـدان دور نـخـواهـد               
بود حجاب و کل سياست هاي ضد زن          
و تفکيـک جـنـسـيـتـي را دور خـواهـد                  

آزادي زنـان    " انداخت و فرياد خواهد زد      
و آنــرا عــمــلــي     "   آزادي جــامــعــه اســت    

 .خواهد کرد
 

 زنده باد جنبش آزادي زن
 مرگ بر جمهوري اسالمي

  ١٣٩٠ مرداد ٢٦

 
 !برنده جنگ بر سر حجاب ما هستيم
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بعد از مدتهـا کشـمـکـش مـيـان             
باندهاي حکومتي در رابطـه بـا ارائـه           
آمار و ارقام دستکاري شده نرح تـورم،     
بيکاري وعدم واکنش ارگانهايي نظير     
بانک مرکـزي و مـرکـز آمـار، هـفـتـه                 
گذشته يک عضو كميسيون برنـامـه و         
بودجه مجلس به نقل از رئيس مـركـز          

قـرار اسـت از       :   "   آمار  اعالم كـرد كـه       
اين پس نرخ تورم به صورت عمـومـي          

ــرامــون داليــل و        . "   اعــالم نشــود    ــي پ
اهداف اتخاد چنين سياستي از طـرف       
مجلس رژيم، بانـدهـا و دار و دسـتـه               
هاي حکومتـي هـر کـدام تـحـلـيـل و                 

طـرفـداران   .   ارزيابي خودشان را دارنـد     
ارزيـابـي   "   مـثـبـت   " دولت اين اقدام  را      

کرده و معتقدنـد کـه بـديـنـوسـيلـه از                
برعليه دولت جلـوگـيـري    "  سياه نمايي" 

مرکز پژوهش هاي مجلـس     .   مي شود 
رژيم تحت نفوذ اصولـگـرايـان و بـانـد           
وابسته به توکلي هستند و اين حرکـت   
را مي توان نـوعـي سـاخـت و پـاخـت                
مجلس و دولت قبل از انتـخـابـات بـه            
حساب آورد اما در عين حال گـروهـي         
نــيــز از ايــن امــر بــه عــنــوان حــربــه                 
انتخاباتي دولـت بـراي وارد شـدن بـه              
تبليغات انتخاباتي ياد مي کـنـنـد و           
مي گويـنـد کـه دولـت در نـظـر دارد                  
اوضاع اقتصادي، بويژه آمار و ارقـام          
مــربــوط بــه بــيــکــاري، تــورم و رشــد            
اقتصادي را به نفـع خـود دسـتـکـاري             
کرده و از آن به عنوان حربه اي برعليـه         
مخالفان سياستهاي اقتصادي دولـت      

در همين رابـطـه ايـن         .   استفاده نمايند 
مرکز هفتـه گـذشـتـه اعـالم کـرد کـه                 
سياست اشـتـغـالـزايـي دولـت، بـويـژه               
ادعاي ايجاد دو نيم ميليون شغـل تـا          
آخر برنامه پنـجـم بـا تـوجـه بـه رشـد                  
اقتصادي پائين امکان ندارد و عملـي      

دعـواهـا و اخـتـالفـات          .   نخواهد شـد   
حکومتي حول و حوش اين مـوضـوع         

 . کماکان ادامه دارد
 اما داليل اين تصميم چيست؟ و      

وضعيت بيکاري وتورم چگونه اسـت؟      
و قرار است اين تصميم مـجـلـس چـه             
کمکي به اقتصاد بيمار و ورشکـسـتـه         
رژيم بکند؟ اينکه دار و دسـتـه هـا و              
باندهاي حکـومـتـي و دعـواهـايشـان            
باالخره منجر بـا اعـالم نـرح واقـعـي               
تورم و بيکاري خواهد شد يا نه، خـود     

آنچه مهم است گـرانـي   .   اهميتي ندارد 
و تورم لـجـام گسـيـخـتـه و بـيـکـاري                   
مزمن است که دمار از روزگار مـردم         
درآورده و با هيچ آماري قابـل پـنـهـان            

وضعيت آنـچـنـان درهـم        .   کردن نيست 
برهم و بي افق است که حتي اعتراض        
بخش هايي ازحکومت را هـم درآورده       

حــکــومـت قــرار اســت بـا ايــن           .   اسـت 
تصميم اوضاع را سياه تر از آنـي کـه              

امـا داده هـاي       .   هست، نشـان نـدهـد       
اقتصادي و واقعيات اقتصـاد فـلـج و           
ورشکسته رژيم چيـز ديـگـري را مـي             

 درصـد    ۲۵بـيـکـاري بـاالي         .     گويند
اســت وتــورم بــويــژه بــعــد از اجــراي               

 ۳۵هدفمند کردن يارانه ها به بيش از  
سـيـاسـت ادعـاي       .   درصد رسيده است  

، ايـجـاد اشـتـغـال رسـمـا             " مهار تورم " 
بيکارسازي هـا    .   شکست خورده است  

ادامه دارد و تورم و گراني هر سـاعـت          
اعتراض و مخالفـت در    .   باال مي رود  

جامعه به اين وضعيت دارد اوج مـي          
و اين موجـب تـرس و وحشـت            .   گيرد

دسـت انـدرکـاران      . حکومت شده اسـت   
دولت و ارگانهايي چون بانک مـرکـزي         
و مرکز آمار اينجا وارد مـيـدان شـده            

" سربازان گمنام امام زمان   " اند تا نظير  
بادستکاري آمـارو ارقـام مـربـوط بـه             
نرح تورم و بيکـاري، راه فـراري بـراي             
حکومت پيدا کرده و وانمود نـمـايـنـد           
که اوضاع آنچنان هم بد نـيـسـت، کـه             
بيکاري همه جا وجود دارد، کـه تـورم          

بـايـد صـبـر و         .   و گراني عـادي اسـت       
 ...!تحمل کرد تا

اما ايـن را خـود مـردم هـم مـي                 
دانند کـه حـکـومـت و مـرکـز آمـار،                  
وزارت کار و بانک مرکـزي دروغ مـي           

جــعــل آمــار و ارقــام کــار             .   گــويــنــد 
هميشگي اينها بوده است و  وضعيت       

. بسيار خرابتر از ادعاهاي ايـنـهـاسـت     
تا جايي که خامنه اي مستقيمـا وارد         

وي حـدود يـک مـاه         .   ميدان شده است  
پيـش در ديـدار بـا مسـئـوالن نـظـام                  

کــه  تصــويــر ســيــاه از          :   " اعــالم کــرد  
وضعيت ندهيد ايـن بـه نـفـع دشـمـن                

مجلس هم به فـکـر افـتـاده تـا          . "  است
از وضــعــيــت    "   ســيــاه نــمــايــي   " جــلــوي

اقتصادي را بگـيـرد و در ادامـه ايـن               
سياست اعالم شده از طرف خامنه اي  
است که تصميم گرفتـه آمـار و ارقـام             
مربوط به تورم و بيکاري را عـلـنـي و           

امـا چـه آمـار        .   عمومي اعالم نـکـنـد     
ارائه شود چـه ارائـه نشـود، چـه نـرح                 
تورم رسمي و واقعـي اعـالم شـود يـا              
نشود، چه نـرخ بـيـکـاري حـکـومـتـي               
اعالم شود يا نشود، تغييـري در ايـن           
واقعيت نخواهد داد که اقتصاد رژيـم        
فلج و ورشکسته و زمـيـن گـيـر شـده                

از اثرات و تبعات اين وضعيـت       .   است
افــزايــش تــورم، گــرانــي و بــيــکــاري             

اينجاست که تـرس و       .   ميليوني است 
تـرس و    .   نگراني رژيم را مي شود ديد     

وحشت از به ميـدان آمـدن مـردم، نـه            
فقط  بر عليه اين همه گراني، فـقـر و             
فالکت، بلکه براي به زير کشيـدن کـل       

حکومتي که باعث و بـانـي     .   حکومت
  .*تمام اين وضعيت است

لمپنهاي اسالمي روي در 
 روي هم

  ياشار سهندي
يکي از مفـت    "   مداحان اهل بيت  "

خورترين در عين حـال کـثـيـف تـريـن              
ــعــد از                 عــنــاصــر مــذهــب تشــيــع ب

اينهـا مـکـمـل       .   اند"   روحانيت معظم " 
ايـن دو عـنـصـر         .   آخوند هـا هسـتـنـد       

. هميشه حامي و همدوش هم بوده اند      
. يــکــي بــدون ديــگــري حــيــات نــدارد         

مداحان همـيـشـه در مـذهـب شـيـعـه                
ايـن شـاخـه      .   جايگاهي ويژه داشته اند   

از ديــن اســالم بــدون ايــن اليــه فــوق              
. انــگــلــي کــامــال بــي مــعــنــي اســت           

مداحان حرفه اي در عين حال يکي از        
فــاســد تــريــن عــنــاصــر ايــن مــذهــب           

" لمپن اسـالمـي  " نمونه کامل .  هستند
را در ميان همين مـداحـان حـرفـه اي             
ميتوان سراغ کرد که بعد از روي کـار          
آمدن جمـهـوري اسـالمـي کـامـال در              
خدمت اين حکومت دست به هرکاري    

نــمــونــه بــارز ايــن مــزدوران         .   زده انــد  
اسـت  "   حاج صادق آهنگران  " حکومت  

هر چند سالياني است ظاهرا نطق اش       
کور شده و خفقـان گـرفـتـه اسـت امـا                
مـداحــان حـرفــه اي ديــگــر بــه شــدت             

اين مداحان کارشـان    .   مشغول هستند 
تهييج دسته هاي حزب اهللا و بسيجي       
و لمپنها و چاقوکشان حکومت اسـت        

. تا آنها را بـه جـان مـردم بـيـنـدازنـد                  

تهـيـيـج ايشـان مـلـغـمـه اي از خـون                    
حسين و الفاظ رکيک است و تـوهـيـن       
به هر چه سمبـل بشـري اسـت کـه بـه                 
خاطر همين خاصـيـت شـان  در ايـن               

 .حکومت جايگاه ويژه اي دارند
يکي از دسته هـايـي کـه حـامـي              
اصلي احمدي نژاد بودند همين لـمـپـن       
هاي  اسالمي بودند که اميد داشتنـد        
شايد بـا وجـود ايـن شـخـص هـر چـه                   

امـا  .   مظهر بشري است از بـيـن بـرود          
وقايع بعدي به ايشان نشان داد کـه از           
دســت هــيــچــکــدام شــان در مــقــابــل           
مردمي که همه زندگي را ميخواهنـد       
کاري بر نمي آيد و روزگار برعکس بـر   
ايشان تنگ تر شد تا اينکه بهـانـه اي           
پيدا شد و آقا بر احمدي نژاد اخم کـرد      
و مداحان حرفه اي اهل بيـت فـرصـت           
را غنيمت شمرده و خشـم خـود را بـا               

نـمـونـه    .   الفاظ رکيک بيان مـيـکـنـنـد         
کوچکي از خشم  از ناتـوانـي احـمـدي            
نـژاد را در بـيـانـات مـداحـي بـه نــام                    

. ميـتـوان نشـان داد       "   منصور ارضي " 
ايشان در شبي که گويا بـايـد سـاالنـه             
فرشتگان، گناهان بندگان را سـبـک و          
سنگين کـنـنـد در مـورد مشـايـي و                

مـا  :   " . . . احمدي نژاد اينگونه ميگويد   
گـويـيـم بـا          مـي )   مشـايـي  ( به اين آقا     

رئيسشون هم زياد حرف زديم، يـعـنـي         
ايـن هـمـه        گـيـم        رئيس جمـهـور، مـي      

عمران و آبادي به قول شما انجام شده،     
اما يک صدم اين عمران و آبادي بـراي         

کــردي، نــه دم از          ديــن مــا کــار مــي       
عدالـت بـزنـي، عـدالـت در مـال کـه                  

شه، ايـن   اش چي مي نتيجه.. .   نيست،  
شود که دشمنان در داخل به ريـش          مي

ايـن اسـوه     . . . "     خندنـد،      حزب اهللا مي  
براي سر مشايي   "   تقوي و پرهيزکاري  " 

گويا ايشان در رابطه اي که با اجـنـه          (   
! ) دارد احــمــدي نــژاد را جــادو کــرده           

: " . . . جايزه تعيين ميکند و مـيـگـويـد        

فعـال قـايـمـش کـردن، پـيـداش کـنـن                  
فعال تـو هـزاران       ! ! !   کشنش  ها مي   بچه

! ! ! حصار قرار گرفته اين يهودي امـت       
گفتمم هر کي بکشـتـش پـولشـو مـن             

خداشاهـده نـه ايـنـکـه حـاال             ! ! !   دم  مي
امـا  "   چون اينا خطرنـاکـن  ... مثال بگم 

اينکه اين لمپن اسالمي روي در روي          
لمپن ديـگـر کـه حـاال رداي ريـاسـت                 
جمهوري حکومت اسالمي را بـر تـن          
اش کرده اند اينگونه مي ايستد هـمـه         
نتيجه اين است که مـردم ايـران بـراي             
هيچ چيز اين حـکـومـت ارزش قـايـل             
نيستند و به بهانه هاي مختلف تـمـام       

اين حـکـومـت را       "   ارزشهاي اسالمي " 
نمونه اخيرش آب   .  به چالش ميکشند 

بازي کردن جوانان در پارک آب و آتـش       
بود که حکومت جمهوري اسالمي را       

فـحـاشـي و فـراخـوان          .     به آتش کشيد  
قتـل رئـيـس دفـتـراحـمـدي نـژاد يـک                  
سرکشي يا خودسري ساده نيسـت کـه         
از سـوي کسـي سـر زده کـه دغـدغـه                  

ــن و آخــرت دارد             ــکــه  .   مــثــال دي ــل ب
. برعکس ايشان دغدغه دنيـا را دارد        

اين بروز ديگري از شـکـاف عـمـيـقـي             
است که بين مزدوران حکومت افتـاده       
است و ايشان به شيوه همه مداحان از         

ايشـان اگـر     .   يک جايي خط مـيـگـيـرد       
دســت از دهــان کشــيــده و هــر چــه                 
ميخواهد ميگويد ميداند که احمـدي      
نژاد تاريخ مصرفش به پايان رسيده و         
ايشان اجـازه يـافـتـه اسـت کـه عـمـق                  

خـود را بــروز      "   اخـالقــيـات اســالمـي     " 
زبوني امروز احمدي نژاد در نـزد  .  دهد

يـاران  " بزرگان نظام و تهديد بـه قـتـل             
"  نوچه هاي سران نظـام    " از سوي   "   دکتر

نتيجه مقاومت مردم در مـقـابـل ايـن          
ايشـــان راســـت    .   . حـــکـــومـــت اســـت   

به ريش حـزب اهللا      "   دشمنان" ميگويد  
مــيــخــنــدنــد و ايــن دشــمــنــان کســي           
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اگر در نظر بگيـريـم کـه فـقـط             .   داشت
" اخـتـالس  " درصد ناچـيـزي از مـوارد           

بخاطر اخـتـالفـات درون حـکـومـتـي              
افشا مي شود مي توانيم به اهميت و         

در چـرخـه اقـتـصـاد          "   اخـتـالس  " نقش   
تـا چـنـد      .   جمهوري اسالمي پي ببـريـم   

هفته پيش نام هايي مانـنـد مـرتضـي           
رفــيــق دوســت و هــمــکــارش فــاضــل           

 ميلـيـارد تـومـان        ۱۲۳خداداد با رقم    
، شهرام جزايري بـا      ۷۰در اواسط دهه    

 ميليارد تومان در اوايل دهـه      ۸۰رقم  
، سلطان شـکـر بـا کسـب صـدهـا               ۸۰

مــيــلــيــارد تــومــان ثــروت از طــريــق            
 و بسـيـاري       ۸۰اختالس در سالـهـاي       

اشخاص ديگر که فقط حروف اول اسم       
و فاميل آنها اعالم شده با ارقام چـنـد           

. ميليارد توماني، معرفي شده بـودنـد      
 ۳اما با اعالم رکورد جديد اختالس          

هزار ميليارد تومـان، از مـخـتـلـسـي             
صحبت کردند کـه شـهـرام جـزايـري و              
مرتضي رفيق دوست را رو سفيد کرده       

 .است
مالک يکي از باشگـاهـهـاي       .   خ.   ا

 هـزار    ۲۷ليگ برتر فوتبال اسـت کـه          
نــفــر بــراي آن کــار مــي کــنــنــد و در                

بسياري از معامالت و فـعـالـيـتـهـاي            
او صاحب دههـا    .   اقتصادي نقش دارد  

شرکت و موسسه اقتصادي زنجيره اي       
او با تبـانـي     .   و موسس بانک آريا است    

رئيس يکي از شعبات بانک صـادرات       
توانسته در عرض دو سـال سـه هـزار              

بـراي  .   ميليارد تومان بـه جـيـب بـزنـد           
اينکه تصوري از اين پول کالن بـدسـت    
آوريد بـايـد بـگـويـم کـه اگـر در آمـد                     
متوسط يک کـارگـر را پـانصـد هـزار               
تومان در ماه در نـظـر بـگـيـريـد، کـه                 
خيلي باالتر از حـداقـل حـقـوق اعـالم             
شده توسط جمهوري اسـالمـي اسـت،         

خ مـعـادل دسـتـمـزد          . ميزان اختالس ا  
 . ميليون کارگر مي شود۶ماهيانه 

ال "  اين مـبـلـغ گـزاف بـا صـدور                
هاي بدون پشتوانه و فروش آنـهـا        "   سي

" ال سـي  .   " در بازار صورت گرفته است    
تـعـهـد بـانـک بـه           "   اعتبار اسـنـادي   " يا  

فروشنده و خريدار در معامـالت بـيـن          
ــمــلــلــي اســت     ــا اســتــفــاده از          .   ال او ب

اعتبـارات بـانـکـي در طـول دو سـال                 
حجم زيادي از واردات فوالد کشور را        

انجام داده و آن را در بـازار بـه فـروش               
اما در زمان سـر رسـيـد         .   رسانده است 

اعتبارات اسنادي از پرداخت به بـانـک      
خودداري کرده است و بانک با استفاده       
از اعتبار بانک مرکزي اين مـبـالـغ را            

. به طلبکاران خارجي پرداخـت نـمـوده        
اين تسهيالت اعـتـبـاري سـرسـام آور             
بــدون تــائــيــد دولــت و رئــيــس بــانــک            
مرکزي که در ارتـبـاط مسـتـقـيـم بـا                 

 .خامنه اي است، غير ممکن است
سال قبل پـرونـده دزدي بـزرگ در            
شرکت بيمه ايران با برگزاري دادگـاه و         

 نفر بـرگـزار شـد،      ۵۰محاکمه بيش از  
اما با وجود افشاگري هاي فراواني که       
در اين مورد انجـام شـده بـود، جـنـاح               
هاي حکومت با هم کنار آمدند و نـام          
محمد رضا رحيمـي مـعـاون احـمـدي            
نژاد و متهم اصلي از اين پرونده کـنـار          

امــا ايــن بــار پــرونــده        .   گــذاشــتــه شــد  
 هـزار مـيـلـيـارد تـومـانـي              ۳اختالس  

بيرون کشـيـده شـده و روابـط نـزديـک                
متهم اصـلـي بـا دولـت مـطـرح شـده                  

رسانه هاي باند مخالـف دولـت        .   است
مطرح کرده اند که وقتي بانک مرکـزي        
پيگير وام هايي هزار برابر کمتر اسـت         
چرا در مقابل دزدي هـاي چـنـد هـزار              

سـايـت   .   ميلياردي سکوت کرده اسـت    
رجا نيوز خبر از ليست صـد نـفـره اي              

 هزار ميلـيـارد   ۲۰داده است که حدود   

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد              

 
تومان به بانک ها بدهي دارنـد و ايـن            ...رکورد اختالس در 

رقم را تقريبا نيـمـي از بـدهـي کـلـيـه                 
به گزارش همين .  بانک ها اعالم نموده 

سايت حسين ونايي عضو کميـسـيـون        
برنامه و بودجه مجلس گفته است کـه        

 در صـد بـدهـي بـانـک هـا                 ۷۰حدود  
 نـفـر از       ۱۰۰۰متعلق بـه کـمـتـر از             

در .   اشخاص حقيقي و حقـوقـي اسـت        
ايـن سـايـت نـام اخـتـصـاري چـنـديـن                   
شخص اعالم شده که هر کدام بيش از        

 ميليـارد تـومـان بـه بـانـک هـا                 ۱۰۰
 .بدهي دارند

اختالس از بانک هاي دولـتـي در          
ايــران يــکــي از روش هــاي دزدي و               
چپاول مقامـات جـمـهـوري اسـالمـي            

و بين آنها رقابت شديدي بر سر       .   است
گرفتن وام هاي کالن از بانک ها وجود        

ظاهر ايـن دزدي هـا وام اسـت              .   دارد
امــا ايــنــهــا در واقــع وام نــيــســتــنــد،            

بـا  "   وام هـا   " ايـن    .   پرداخت بالعوضند 
بهره هايي ناچيز و يـا بـدون بـهـره بـه                 

. وابستگـان بـه رژيـم داده مـي شـود               
وثيقه هايي که در مقابل ايـن وام هـا          
گرفته مي شود، بسـيـار نـاچـيـز و در             
مواردي چندين برابر کمتـر از مـيـزان           

گـذاشـتـن مـاشـيـن آالت           .   وام هستند 
قديمـي و حـتـي اوراق شـده، اسـنـاد                 

زمين هايي بدون ارزش، تمديد وام ها       
بطور مکرر و براي مدتهـاي طـوالنـي          
بــدون ايــنــکــه زمــان بــازپــرداخــت آن           
مشــخــص بــاشــد، امــري عــادي در            
سيـسـتـم بـانـکـي بـراي آقـازاده هـاي                  

" وام هــا  " بــار ايــن     .   مــيــلــيــاردر اســت  
بدوش بانک هايـي اسـت کـه اعـتـبـار               
خود را از بانک مرکزي و دولت و يا به          
عبارت ديگر از جيب و سـفـره خـالـي             

 . کارگران و زحمتکشان، مي گيرند
افشاي اختالس هاي عظيمي کـه       
مي توان گفت در دنيا کم نظير اسـت،         
فقط صحنه هاي کوچکي از مسابـقـه        
غارت و چپاول بـانـد هـاي جـمـهـوري              
اسالمـي را نشـان مـي دهـد کـه در                  
ميان کشمکش هـا در مـعـرض ديـد             

فساد مالي در .   مردم قرار گرفته است 
درون نظام به حدي است کـه قـادر بـه              

اين حکـومـت   . پنهان کردن آن نيستند 
در واقــع حــکــومــت دزدي و چــپــاول            

و ايـن مسـابـقـه         .   سازمان يافته اسـت   
غير انساني و جنايتکارانه را فقط بـا         
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و           
دستگيري همه شرکت کـنـنـدگـان در            
اين دزديهاي عظيم و بي سـابـقـه مـي            

 .* توان خاتمه داد
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 ١٩با کمال تاسف فـراوان امـروز            
ما يـکـي از     ) ١٣٩٠ مرداد ٢٨( اوت  

عزيرانمان و جنبش چپ و سوسياليستي 
ايران يکي از انسانهاي مبارز و مـقـاوم          

 .خود ر ا از دست داد
 در   ١٣٣٧پروين در اول شـهـريـور          

ــد شــد         ــان    .   ســنــنــدج مــتــول ــاي دوران پ
تحصيالت او مصادف با دوران انقالبي      
در ايران بود و پـرويـن بـعـنـوان مـعـلـم                   

با شروع قـيـام مـردم        .   مشغول بکار شد  
ايران عليه رژيـم شـاه پـرويـن يـکـي از                  
فعالين شهر سنندج در اين اعتـراضـات        

با سرنگونـي رژيـم شـاه او هـمـراه               .   بود
ديگر فعـالـيـن چـپ و کـمـونـيـسـت در                   
سنندج و ديگر شهرهاي کردستان بـراي       
سازمان دادن اعتراضات مردم فعـاالنـه       
تالش نمود و اين پروين را بـه يـکـي از               
چهره هـاي فـعـال و شـنـاخـتـه شـده در                    

ايــن دوره از     .   ســنــنــدج تــبــديــل نــمــود      
فعاليتهاي پروين مصادف بود با اعالم       

پروين همـچـون    .   فعاليت علني کومه له  
بيشتر فعالين چپ در کردستان با کومه 
له در ارتباط سازماني قرار گرفت و از          

 به عضويت اين سازمان در ١٣٥٧سال  
 .آمد

 بــنــا بــه تصــمــيــم       ١٣٦٠در ســال     
تشکيالت، پـرويـن و رفـيـق هـمـسـر و                 
همرزمش سـعـيـد يـزديـان، از اعضـاي              
کادر رهبران وقت کـومـه لـه، از طـرف              
تشکيالت کومه له جهت سازمان دادن      
تشکيالت کو مه له بـه تـهـران رفـتـه و               
پـرويــن در کـارخــانـه اي در ايـن شـهــر                  

 .مشفول کار شد
 و در پـي و ادامـه             ١٣٦١در سال  

، در جريان  ۶۰سرکوبهاي خونين خرداد    
ضرباتي که پـلـيـس رژيـم اسـالمـي بـه                 
جريانات سياسي زد، پروين همراه تعداد 
زيادي از همرزمانش دستگيـر و مـورد        

 سال  ١٦شکنجه زيادي قرار گرفت و به       
شکنـجـه و عـدم        .   زندان محکوم گرديد  

امکانات در سياه چالهاي رژيم اسالمي  
" اسـکـلـرو درمـي      " پروين را به بيـمـاري        

عدم امکانات پزشکـي در    . مبتال نمود 
زندانها و شرايط سخت بيمـاري پـرويـن          
جانيان اسالمي را وادار نمود که پرويـن        

 از   ١٣٦٥را به صورت موقت در سـال         

 .زندان کنند
بعد از آزادي از زنـدان، پـرويـن در              

او با وجود شـرايـط       .   تهران اقامت گزيد  
سخت جسمي که داشت، با وجود اينکه    
دستهايش همگي زخم داشته و بـا ايـن           
بيماري دسـت و پـنـجـه نـرم مـي کـرد                    

 .مشغول به کار شد
شرايط سخت بيماري او هـمـراه بـا           
اذيت وآزار و فراخوانـدن هـر هـفـتـه اي               
پروين به دستگاههاي امنيتي رژيم کـه        
شراط آزادي موقت او بـود، پـرويـن را              

او در سـال      .   مجبور به ترک ايران نـمـود       
 . به کشور آلمان آمد٢٠٠٤

از اين تاريخ ديگر هر روزه وضعيت 
جسمي پروين رو به وخامت گـذاشـت و           

اما اين انسان . مرتبا تحت معالجه بود
سمبل مقومت هرگز در مقابل بيـمـاري       

هر بار  .   مزمن و سخت خود تسليم نشد     
که از او احوالش را مي پرسيديـد او بـا             
روحيه اي باال مي گفت خوبـم و هـرگـز             
دوست نداشت که موضوع مکاکماتـش      

پروين بيش از   .   مساله مريض اش باشد   
.  سال با مرگ دست و پنجه نرم کرد    ٢٠

 
 پروين نودينيان سمبل استقامت و ايستادگي جان باخت

روحيه سرشار از تالش و اميد به زندگي 
پروين همواره از او قهرمان مقاومـت و         

 .ايستادگي را به نمايش مي گذاشت
 مرداد ساعت   ٢٨متاسفانه امروز   

نه و نيم صبح پروين عـزيـزمـان مـا را               
 .تنها گذاشت و جان باخت

پروين عـزيـز مـا يـکـي ديـگـر از                  
صدهها هزار قربانـيـان جـنـايـات رژيـم             

مـا و جـنـبـش چـپ و              .   اسالمي اسـت   
کمونيستي ايران يکي از ياران و عزيران 

يـاد پـرويـن بـا         .   خود را از دست داديـم      

اسقامت و مقابله طوالني اش با مـرگ        
به همه عزيزان او و      .   را گرامي ميداريم  

ديگر بستگان او، به همه دوستان و رفقا 
و آشنايانش از صـمـيـم قـلـب تسـلـيـت                 

 .ميگوئيم
ما تاريخ و محـل مـراسـم يـادبـود             
پروين عزيزمان را در اطالعيه بعدي به       

 .اطالع عموم خواهيم رساند
 

از طرف خـانـواده و بسـتـگـان پـرويـن                  
 نودينيان
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مدت يـكـسـال حـكـمـي كـه داده انـد،                  
به او اخطار شده بـود    . راهي زندان كنند 

كه اگر ظرف سه روز خـود را مـعـرفـي               
الزم بـه  .   نكند، وي را جلب خواهند كرد   

اشاره است کـه عـلـي نـجـاتـي بـدلـيـل                   
بيماري قلبي سه ماه قبل تـحـت عـمـل            
جراحي قلب قرار گـرفـت و اكـنـون زيـر              
نظر پـزشـكـان در حـال گـذرانـدن دوره                 

روشــن اســت کــه خــبــر         .   درمــان اســت  
احضار علي نجـاتـي بـراي هـرکـارگـري            

بـايـد   .   تکان دهنده و انـزجـار آور اسـت           
وسيعا به اين حكم جنايتكارانه جانيـان        

علي نجاتي را    .     اسالمي اعتراض كرد  
به خاطر مـبـارزات پـرشـكـوه كـارگـران              

 در دفـاع      ٨٥نيشكر هفت تپه در سال       
از معـيـشـت خـود و بـراي نـقـد كـردن                    
دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده شــان و         
بخاطر تالش اين كارگران بـراي ايـجـاد         

و تـازه    .   سنديكايشان محکوم کرده انـد    
 مـاه    ٦علي نجاتي قبال به همين جـرم          

در زندان دزفول در بازداشـت بسـر بـرده            
اما بـعـد از آزادي دوبـاره او را                .   است

مورد محاكمـه قـرار دادنـد و بـخـاطـر                
اينكه شش ماه زندان خـود را گـذرانـده            
بود، او را در دادگاه جمهوري اسـالمـي          

 ١٣اما شـعـبـه        .   در دزفول تبرئه كردند 
دادگاه انقالب جـمـهـوري اسـالمـي در             
اهوار به تبرئه وي اعـتـراض كـرد و در              
فروردين امسال  مجددا وي را بـه ايـن             
شعبـه فـراخـوانـدنـد و در آنـجـا بـه او                      

اكنـون هـر     .   يكسال حكم زندان داده شد    
آن ممكن است علي نجاتي را به زنـدان        

ايــن در حــالــيــســت كــه او در            .   بــبــرنــد
وضعيت جسمي نامناسبي بسر ميبـرد      
و بـازداشـت وي خـطـر جـانـي بـراي او                   

بايد از علي نجاتي بـا تـمـام قـوا             .   دارد
دفاع از عـلـي     .   حمايت و پشتيباني كرد   

نجاتي بـه مـعـنـي دفـاع از مـبـارزات                 
برحق كارگران نيشكر هفت تـپـه، دفـاع          
از حق تشكل و دفاع از سنديكـاي ايـن           

اين وظيفه همه كارگـران     .   كارگران است 
نيشكر هفت تپـه و هـمـه كـارگـران در                
سراسر ايران است كه به هر شـكـلـي كـه          
ميـتـوانـنـد بـه احضـار عـلـي نـجـاتـي                    

 . اعتراض كنند
جنايتكاران اسالمي علي نـجـاتـي        

 نـفـر ديـگـر از اعضـاي              ٥را به همـراه      
هيات مديره سنديكاي نيـشـكـر هـفـت           

.  سال پيش از كار اخـراج كـردنـد           ٣تپه  
بــعــد هــا در ادامــه اعــتــراضــات ايــن             
كارگران و پشتيباني كارگران نـيـشـكـر          
هفت تپه، از آنها خواسته شد كـه خـود            
با شركت تسويه حساب كنند تا آنها را         
ــه كــار                 ــرار دادي ب ــاره بصــورت ق دوب

امـا ايـن كـارگـران بـا ايـن               .   بازگردانند
خواست مخالفت كرده و آنرا توطئـه اي         
براي قانوني كردن اخراج قطعي خود از        

ايـن كـارگـران هـر كـدام            .   كار دانستنـد  
سالها در اين كارخانه كـار كـرده انـد و              

 سال سابـقـه كـار      ٢٥علي نجاتي داراي  
 سـال    ٣اكـنـون     .   در اين كارخانـه اسـت      

است كه او از كار بيكار و تمام حقوق و           
بدين ترتيـب   .   مزايايش را قطع كرده اند    

او و خانواده اش زير بيشترين فشار هـا          
 .قرار دارند

در اين رابطه كارگران نيشكر هفـت       
تپـه در ابـتـكـاري جـالـب در دفـاع از                    
رهبران و نـمـايـنـدگـان مـحـبـوب خـود                
صندوق همبستگي مـالـي گـذاشـتـه و             
خانواده هاي اين كارگران را زير حمايت       

. مالي و همه جـانـبـه خـود قـرار دادنـد              
بــطــوريــكــه بــارهــا حــراســت كــارخــانــه        
كارگران نيشكر هفت تپه را بخاطر ايـن        
حمايت ها و گذاشتن اين صـنـدوق زيـر           
فشار و تـهـديـد قـرار داده اسـت، امـا                  
كارگران اين كارخانه بـدرسـت دفـاع از            
رهبران خود و از سنديكايشان را حق و         
وظيفه خود دانسته و برآن تاكـيـد كـرده            

 . اند
اكــنــون نــيــز انــتــظــار مــيــرود كــه           
كارگران نيشكر هـفـت تـپـه بـا هـمـيـن                 
صالبت در مـقـابـل تـعـرض جـمـهـوري               
اسالمي بايستند و با تجمع اعتـراضـي        
خود و با اخطار به اعـتـصـاب و دسـت            
كشيدن از كار و خالصه به هـر شـكـلـي           
كه ميتوانند جـلـوي بـازداشـت مـجـدد             

زنـدانـي كـردن      .   علي نجاتي را بگيـرنـد     
علي نجاتي در واقع تعـرضـي اسـت بـه          
كارگران نيشكر هـفـت تـپـه، تـعـرضـي              
است به تشكل اين كارگران و تـعـرضـي          

بـايـد بـا تـمـام          .   است بـه كـل كـارگـران         
زندانـي  .   قدرت عليه اين تعرض ايستاد    

كردن علي نجاتي به لحاظ جـانـي نـيـز             
براي علـي نـجـاتـي خـطـرنـاك اسـت و                  
جـمـهـوري اسـالمـي در قـبـال جـان او                   

 .مسئول است
كــارگــران نــيــشــكــر هــفــت تــپــه             

تجربيات خوبـي از مـبـارزات مـتـحـد              
 بـود كـه بـا          ٨٥از جمله در سال     .   دارند

راهپيمايي در شهر شـوش و بـا شـعـار               
كارگر زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد كـاري                
كردند كه دادگاهي كه بـراي مـحـاكـمـه            
رهبرانشـان بـرپـا شـده بـود، مـتـوقـف                 

 كـارگـر ايـن        ٥٠٠٠اكنون نـيـز       .   بماند
كارخانه با همين قدرت ميتـوانـد جـلـو           
بيايند و خواهان لغو حكم زنـدان عـلـي           

نه تنها اين بلكه خـواهـان   .   نجاتي شوند 
بازگشت به كـار او و هـمـه هـمـكـاران                  

همچـنـيـن    .   اخراجي خود بسر كار شوند    
كــارگــران در مــراكــز ديــگــر كــارگــري           

مــيــتــوانــنــد بــا نــوشــتــن طــومــارهــاي         
اعتراضي عـلـي نـجـاتـي و مـبـارزات                
كارگران نيشـكـر هـفـت تـپـه را مـورد                 

 . حمايت و پشتيباني خود قرار دهند
مـــبـــارزه بـــراي آزادي كـــارگـــران          
زنداني، مبارزه عليه احضار و تـهـديـد           
فعالين و رهبران كـارگـري يـك عـرصـه             

. مــهــم از مــبــارزات كــارگــران اســت            
جمهوري اسالمي با تهديد و فشـار بـه            
رهبـران كـارگـري تـالش دارد كـه كـل                 
جنبش كارگري و كل جامعـه را عـقـب            

مهم اسـت كـه امـروز بـويـژه يـك               .  بزند

شعار اصلي كـارگـران، آزادي كـارگـران           
زنداني و همه زندانيان سياسي از زنـدان        

بايد با قدرت مبارزات متـحـد و      .   باشد
سراسري خود، زندان اين ابزار سـركـوب        

بـايـد   .   را از جمهوري اسالمي بـگـيـريـم         
خواهان لغو فـوري هـمـه پـرونـده هـاي                
قضايي تشـكـيـل شـده بـراي فـعـالـيـن                 
كارگري و هـمـه فـعـالـيـن سـيـاسـي در                  

بايد در برابر احضـار      .   سطح جامعه شد  
و تهديد فـعـالـيـن و رهـبـران كـارگـري                  

 .*  متحدانه ايستاد

 شهال دانشفر 

 
 ... به احضار علي نجاتي 

 ۵۴يک ائتالف بزرگ متشکل از      
سازمان و نـهـاد آتـئـيـسـت و مـدافـع                 

 در اعتراض به    ،حقوق همجنسگرايان 
سخـنـرانـي پـاپ در پـارلـمـان آلـمـان                  
فراخوان به يک تظاهرات و راهپيمايي       

 سپتامبر در مـرکـز        ۲۲بزرگ در روز    
فـراخـوان   . .   شهر برلـيـن را داده اسـت          

دهــنــدگــان مــيــخــواهــنــد در مــيــدان         
 نزديک محل پارلـمـان      ،براندنبرگ تور 

ميتينگ اعتراضي را شروع کنـنـد و         
 اوت   ۱۵پليس روز دوشنبه اين هفته    

اعالم کرد که اجازه اين ميـتـيـنـگ را        
 .نميدهد

بعد از تظاهرات و درگـيـريـهـا در           
 ، پـلـيـس اعـالم کـرده اسـت             ،مادريد

جهت حفظ امنيت اجـازه تـظـاهـرات           
 .نميدهد

ــه               ــده ب ــن ــراخــوان ده ــتــالف ف ائ
 در مقابل اين ممنـوعـيـت        ،تظاهرات

قصد دارد بـه دادگـاه عـالـي بـرلـيـن                  
آنهـا در يـک اطـالعـيـه            .  شکايت کند 

مطبوعاتي اعالم کردند که در مقابل      

اين حـملـه بـه آزادي بـيـان در آلـمـان                   
 .خواهند ايستاد

فراخوان دهندگان و پليـس آلـمـان         

 نـفـر     ٢٠٠٠٠احتمال حضور حداقـل      
در ايــن مــيــتــيــنــگ اعــتــراضــي را             

 .ميدهند
در سايت اين ائتالف قـطـعـنـامـه           
اي در اعتراض به سـيـاسـتـهـاي ضـد              

 ضــد هــمــجــنــســگــرايــان و ضــد           ،زن
انساني پـاپ بـراي امضـا هسـت کـه               

 نفر آنرا امضـا     ٣٠٠٠تاکنون بيش از    
 .کرده اند

نــهــاد اکــس مســلــم از هــمــگــان          
دعوت ميکند که در ايـن مـجـمـوعـه            
اقدامات اعتراضي فـعـاالنـه شـرکـت           

 .کنند
 :لينک سايت اعتراض به سفر پاپ

www.derpapstkommt.d
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 علي نجاتي از رهبران سنديكاي نيشكر هفت تپه     

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          
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 ١٣٩٠ شهريور ٤ انترناسيونال 

كارگران كارخانه آزمايش 
اند كه بزور حقشان را  گفته

 خواهند گرفت
يكي از كارگران در استـان فـارس         

كارگران كارخانه آزمـايـش     :   گفته است 
هاي توليدي لـوازم       مانند همه كارخانه  

خانگي در بحـران بـه سـر مـيـبـرنـد و                 
شركت حقوقهاي معوقه اين كـارگـران        

از طرف ديگر كـارگـران      .   پردازد  را نمي 
هم نياز دارند كه حداقلهاي الزم بـراي         
زندگي و مخارج معيشتـي هـمـسـر و           

ايــن .   فــرزنــد خــود را تــامــيــن كــنــنــد         
موضوع اعتراضات كارگران كارخانـه     
آزمايش هست كه اگر تا شنبـه آيـنـده           

 مـاه   ٦به وعده داده شده براي پرداخت       
حقوق معوقه ما اقدام نكنند كارگـران       
ناچار هستند كه دست به ا عـتـصـاب           

  .بزنند و بزور حقشان را بگيرند
كارگران مجتمع گوشت نسبت به 

پاسخ اداره كار مرودشت 
 معترضند

در خبرها آمـده اسـت كـه بـعـد از                 
سلسله تجمعـات اعـتـراضـي كـارگـران            
مجتمع گوشت و اصرار كـارگـران بـراي          

 مـاهـه     ١٨تعيـيـن تـكـلـيـف مشـكـل               
كارگران اين شركت، اداره كار مرودشت      
نهايتا تصميم به واگذاري اين شركت بـه        

: در ادامه آمده اسـت     .   كارگرانش گرفت 
كـارگــران ايــن تصــمــيـم گـيــري را رفــع              
تكليف تلـقـي كـرده و مـيـگـويـنـد كـه                   
مشكلي از مشـكـل كـارگـران را حـل                

يكي از كارگران در اين رابـطـه        .   نميكند
توضيـح داد كـه كشـتـارگـاه مـجـتـمـع                  
گوشت مجوز كشتار نـدارد و سـالـيـان             
گذشته كه شركت پگاه مسئولـيـت آنـرا          
داشت مجوز كشتار در كشتـارگـاه ايـن          
شركت لغو گـرديـده بـود، لـذا واگـذاري             
كشتارگاهي كه مجوز كشتـار نـداشـتـه          
باشد يك اقـدام انـحـرافـي و ادامـه دار                

. بودن سـرگـردانـي كـارگـران مـيـبـاشـد               
اند كـه خـواهـان تـعـيـيـن                كارگران گفته 

تكليف مشكل هستند و گفتند كـه تـا           
تعيين تكليف نهايي اعتـراض خـود را          

  .به هر صورت ادامه خواهند داد
: كارگران مخابرات راه دور

وعده اعتراض بيشتر بعد از ماه 
 رمضان

 مـرداد جـمـعـي از           ٢٩روز شنـبـه      
كارگران و كارمندان شركت مـخـابـرات         
راه دور در مــقــابــل درب ورودي ايــن               
شركت در شيراز تجمع كردند و به عمـل       

هـاي     نكردن مقامات دولـتـي بـه وعـده          
. داده شده به كارگران اعتراض داشـتـنـد        

 ٢٦:   اين شركت گـفـت  يكي از كارگران  

انـد و       ماه هست كه حقوقمان را نـداده       
. اكنون در حسرت نان خـالـي هسـتـيـم        

ــات                ــراضـ ــتـ ــا اعـ ــارهـ ــزود بـ وي افـ
 ٤ايم و اخيـرا        هايمان را گفته    وخواسته

روز مقابل نهاد ريـاسـت جـمـهـوري و             
مجلس در تـهـران تـجـمـع و تـحـصـن                 
داشتيم و آنها نيز دستور و وعـده حـل           
شدن مشكالت را دادنـد، ولـي فـقـط             

سـوال مـا ايـن هسـت كـه              .   وعده بـود  
دردمان را كجا بايد فرياد كنيم كه اثر        

وي افزود بعد از تعطيالت     .   گذار باشد 
ماه رمضـان مـجـددا اعـتـراضـات را              
مقابل استانداري و يـا تـهـران از سـر               

  .خواهيم گرفت
اعتراض كارگران بازنشسته 

 ذوب آهن اصفهان
در خبرها آمده اسـت كـه يـكـي از              
كارگران بازنشسته كارخـانـه ذوب آهـن          
اصفهان گفته است حقوق بازنشستـگـان      
ايــن كــارخــانــه مــاهــانــه در ســه قســط           
پرداخت ميشود و در هر قسط بـخـشـي          

وي افـزود    .   از حقوق پرداخت مـيـگـردد       
بازنشستگان چندين بار نسبـت بـه ايـن           
وضعيت و مشكالتي كه هسـت دسـت          

يـك مـاه     .   انـد    به تجمـع اعـتـراضـي زده         
پيش نسبت به مشكالتـي كـه داريـم و             
نسبت به شيوه پرداخت حقوقمان تجمـع       
اعتراضي داشتيم ولي تاكنون تـوجـهـي        

او گـفـت     .   به خواستهاي ما نشده اسـت      
بدليل مشكـالتـي كـه هسـت تـمـامـي               
كارگـران بـازنشـسـتـه نـاراضـي بـوده و                 

  .اعتراض دارند
اخراج تعدادي از کارگران 

 پااليشگاه آبادان
در خبرها آمده اسـت كـه خـدمـات            
اداري پااليشگاه آبادان بخاطر امـتـنـاع        
كارگران از انجام كار اضافي بعد پـايـان         

 و   ٣كار قانوني و روتين روزانه در فـاز           
 اين پااليشـگـاه، اقـدام        ٣نيروگاه شماره   

 نفر از کارگران شـاغـل در          ١٢به اخراج   
 .اين پااليشگاه نموده است

 
تجمع کارکنان روزنامه شرق 
 مقابل ساختمان اين روزنامه

در خبرهـا آمـده اسـت كـه در پـي                 
 نفر از کـارمـنـدان و           ١٠٠اخراج حدود   

پرسنل روزنامه شـرق و عـدم پـرداخـت             
حقوق و معوقات آنها، اين افـراد عصـر          

 مرداد در مقابل ساختمـان ايـن     ٢٧روز  
گفتـه شـده اسـت        .   روزنامه تجمع کردند  

كه تجمع كنندگان از بـهـمـن مـاه سـال                
گذشته توسط مديريت روزنامه شرق از       

انـد و پـيـش          کار برکنار و يا تعديل شده     
 ماه حـقـوق و     ٨ تا ٦از اخراج نيز حدود     

تجمع .   اند  مزاياي خود را دريافت نکرده    

كـــنـــنـــدگـــان بـــا در دســـت داشـــتـــن             
پالکاردهايي خواستار پـرداخـت حـقـوق         

کـنـنـدگـان        تـجـمـع   .   معوقه خـود بـودنـد      
پالکاردهايي با مضـامـيـنـي از جـملـه              

 نـفـر از پـرسـنـل            ١٠٠اخراج بيش از      " 
، " شــرق بــدون پــرداخــت حــق و حــقــوق           

صـحــبـت کـافــيــسـت، حـقــوقـمــان را             " 
 .در دست داشتند" پرداخت کنيد

 
نيروهاي حق التدريسي براي 
 دومين روز متوالي تجمع کردند

 مردادماه در خبرها آمـده  ٢٦روز  
بــود كــه نــيــروهــاي حــق الــتــدريســي            

هاي فني کشور از سـاعـات         آموزشگاه
 ١٠٠اوليه صبح آنروز كه نـزديـك بـه            

نفر بودند، براي دوميـن روز مـتـوالـي           
در مقابل ساختمان مجلس دسـت بـه          

اين تحصن در اعتـراض     .   تحصن زدند 
به عدم اجرايي شدن مصوبات مجلس      

تجمع كنندگـان   .   در استخدامشان بود  
پالكاردهايي در دست داشتنـد كـه از          

، " عدالت عدالـت عـدالـت      :   " جمله آنها 
 سال از مصـوبـه      ٣چرا پس از گذشت     " 

مجلس مبني بر استـخـدام نـيـروهـاي           
حق التدريسـي ايـن اتـفـاق نـيـافـتـاده                

  .و غيرده ديده ميشد" است
بجاي وعده و وعيد، 

دستمزدهاي كارگران سديد 
 پروفيل را پرداخت كنيد

در خبرهاي اين هفته آمـده اسـت          
كه كارگـران كـارخـانـه سـديـد تـولـيـد                 

 ٤كننده پروفيل در تهران نـزديـك بـه              
. انـد    ماه است كه حقوق دريافت نكرده     

عـلـيـرغـم     :   يكي از كارگران گفته است    
ايم ولي متاسفانه     پيگيريهايي كه كرده  

بيشتر وعده و وعيـد داده مـيـشـود و              
 .ايم هنوز هيچ پاسخي دريافت نكرده

   
 واحد توليدي صنعتي بحران ٥٠

 زده در قزوين
رييس هيات مديـره كـانـون عـالـي            

 كـار اسـتـان قـزويـن              شوراهاي اسالمي 
 واحــد تــولــيــدي      ٥٠گــفــتــه اســت كــه        

صــنــعــتــي بــحــران زده در ايــن اســتــان            
كــارگــران ايــن   :   گــويــد   مــي.   مــوجــودنــد

واحدهاي بحران زده از يك ماه تا بـيـش           
تـعـدادي   .   از يكسال حقوق معوقه دارند    

ها تعطيل هستـنـد و بـقـيـه              از اين واحد  
هم در حال توليد هستند و تعـدادي هـم           
توانايي توليد دارند اما در تعطيلـي بـه          

 ٤:   گـويـد     او در ادامه مـي     .   برند  سر مي 
واحد بزرگ نساجي از جمله فـرنـخ، مـه            
نخ، نازنخ و پوشينه بافت مشكل دارنـد        

گذشته هيات دولت بـه     كه در سفر سال       
استان قزوين مصوب شد تـا كـارگـران         

ها بازنشسته شوند كه هـنـوز         اين واحد 
 .اين مصوبه اجرايي نشده است
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 از آکسيون اعتراضی در فرانکفورت در يريگزارش تصو
  مرداد روز حمله رژيم به کردستان و کشتار مردم٢٥سالگرد 

 
 چند خبر از اعتراضات و مسائل كارگري در ايران



 ٤١٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

!نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی  
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مرکز زنان شوکوفابريک از همگـان       
دعوت ميکند در اين جلسه سخنـرانـي        

 .حضور بهم رسانند
مينا احدي نويسنده کتاب مـن از         

 مهمان شهر بـرلـيـن       ،مذهب رويگردانم 
براي مينا احدي روي گرداندن از .  است

 امـا    ،مذهـب يـک حـق بـديـهـي اسـت               
براساس قوانين اسالمي او يـک مـجـرم           

به همين دليل اين زن متولد ايران . است
از وقتي که سازمان اکس مسـلـم را در        
آلمان بنيان گذاشت از سوي بنيادگرايان 

در کتابش ايـن    . به مرگ تهديد ميشود 
مــبــارز شــجــاع مــدافــع حــقــوق انســان         
توضيح ميدهد چـرا بـايـد بـا جـنـبـش                 

بـا فـعـالـيـتـهـاي          .   اسالمي مقابله کنيم 
 ،خود در دفاع از آزادي و حقوق انساني 

زندگي مينا احدي در ايران نيز در خطر        
از هنگام فرار به اروپـا او سـازش            .   بود

نــاپــذيــر در دفــاع از حــقــوق زنــان در                
. کشورهاي اسالم زده فعاليت مـيـکـنـد        

واقعيت تلخ براي مينا احدي اينست که 
در آلمان نيز مسلماناني که از مـذهـب           

 از ترس ترور و     ،اسالم رو بر ميگردانند   
ــشــود              ــي کــه اعــمــال مــي  ،فشــارهــاي

نميتوانند اينرا علنـا اعـالم کـنـنـد يـا               
اينکه زنان در اينجا نـيـز تـحـت فشـار               
گذاشته ميشوند حجاب را رعايت کنند 
و يا همسرانشان آنها را ملک خود تلقي       

کتاب مينا احدي يک فراخوان . ميکنند
صميمانه اسـت بـراي يـک دمـکـراسـي               
واقعي که در آن حقوق انساني براي همه 
ساکنين اين جامعه بايد رعـايـت شـود         
همچنين براي آنهايي که مهر مسلـمـان        

احدي در دنيا .   به پيشاني آنها زده شده      
 .معروف ترين چهره عليه سنگسار است

 
 ۱۹زمان ساعت 

 
Ort: Treffpunkt, 
Mariannenstraße 6, HH , 
III. Etage , 

 
عالقمندان از قبل بـايـد بـا ارسـال يـک               
اميل و يا تلفن براي حضور در جـلـسـه         

 .اسم نويسي کنند
Voranmeldung unter: 

renatewitt@schokofabrik
.de, Tel: 615 29 99 

 : لينک مرکز زنان
http://
www.frauenzentrum-
schokofabrik.de/
index.php?id=28 

 
 ۲۰۱۱اوت  ۲۰-نهاد اکس مسلم

 
 در معرفي ۲۰۱۱ سپتامبر ۲۱سخنراني مينا احدي در برلين 

 يک کتاب جدلي از يک زن شجاع

 
 گزارش تصويرى از ميز اطالعاتى در بوروس سوئد

 قالدزي 
 اوت   ٢١ظــهــر روز يــک شــنــبــه          

نــفــر کــه بــيــشــتــرشــان از          ٧،   ٢٠١١
اعضاي يک خانواده بودند موردهجـوم   
جنگنده هاي ترکيه در منطـقـه اي بـه         

قـرار گـرفـتـنـد وجـان           "   کـورتـه ک    " نام   
شايان ذکر است که دو نـفـراز     .  سپردند

 . اين هفت نفر خردسال بودند
اين خـانـواده از اهـالـي روسـتـاي              

از تـوابـع شـهـرسـتـان قـالدزي              "   بولي" 
بودندکه براي چيدن و فـروخـتـن مـيـوه            
هاي خود در بازاربه روستايشان رفـتـه         
بــودنــد، هــنــگــام بــازگشــت تــوســط            
جنگنده هاي ترکيه مورد حـملـه قـرار          

 . گرفتند وهمه آنها قرباني شدند
ــن          ــفــر   ٧اســامــي اي حســيــن  :  ن

مصطفي حسن، مير حاجي مام کاک،      
زانا حسين مصطفـي، ريـزان حـيـسـن            
مصطفي، سونيا شمال حسن، سولـيـن     

 شمال حسن، اسکار عوزير حسن
بعد از کشته شدن اين هفـت نـفـر           

وساکت مانـدن مـقـامـات حـکـومـت             
اقــلــيــم کــردســتــان مــردم آزادي خــواه          
کردستان به خشم آمده و در تعدادي از   
شهر هاي کردستان دست به تظاهـرات      

 . زدند
 سليمانيه 

 ٢٠١١ اوت     ٢٢شـب دوشــنــبــه      
 بــه وقــت مــحــلــي در         ٨:٤٠ســاعــت   

ــيــه               خــيــابــان ســالــم شــهــر ســلــيــمــان
دراعتراض به حمـالت هـواپـيـمـاهـاي           
جــنــگــي تــرکــيــه و تــوپ بــاران رژيــم            
اسالمي به مرزهاي کردستان و کشتـه       
شدن هفت نفر از اعضاي يک خـانـواده         

وکشـتـه شـدن و        "   کورته ک " در منطقه   

آواره شدن صد هانفراز مردم بـي گـنـاه       
 . تظاهرات کردند

"  در  ٨:٤٠اين تظاهرات سـاعـت      
بـا در دسـت گـرفـتـن            "   سه هـوـلـه کـه        

مشعل هاي آتشـيـن آغـاز شـد و در                 
ابتدا نيروهاي لباس شخصي آسـايـش        
به تظاهر کنندگان حـملـه کـردنـد ودر             
همان حال روزنامه نويسـان و گـزارش          
گران در هنگام تهيه فـيـلـم و عـکـس               
مــورد حــملــه قــرار گــرفــتــنــد و بــه                 

و  (nrttv) خبرنگاران تلويزيون نـالـي     
. آسيب رسـانـدنـد      (knntv) تلويزيون

بعد از روبه رو شدن نيروهاي امنـيـتـي       
با جوانان و شعار آنها وبـيـشـتـر شـدن              
لحظه به لحظـه جـمـعـيـت، نـيـروهـاي               

جمعـيـت   .   آسايش عقب نشيني کردند   
با سر دادن شعار به طرف پـارک آزادي         
به راه افتادند و در بين راه پرچم کشـور          
ترکيه را به آتش کشيدند اما در مدت        
ــادي از                 ــار زي ــاهــي شــم ــوت زمــان ک
سرکوبگران و مزدوران حکومت اقليـم      
کردستان در محل حاضر شـدنـد ولـي           

تظـاهـر   .   هيچ درگيري به وجود نيامد      
کنندگان اعالم کردند که اعـتـراضـات        
ما در اشکال گوناگون ادامـه خـواهـد           

قرار شـد بـراي سـازمـانـدهـي             .   داشت
تـــظـــاهـــرات گســـتـــرده تـــري در                  

 آمـاده    ٢٠١١ اوت   ٢٤روزچهارشنبه  
تظاهـرات بـعـد از        .   سازي آماده شوند  

 .يک ساعت به پايان رسيد
 
 رانيه

 ٢٠١١ اوت     ٢٢روز دوشــنــبــه      
 صبح به وقت مـحـلـي در           ١٠ساعت  

دروازه شهر رانيه مردم در اعتراض بـه        

نـفـر   7حمله هوايي ترکيه وکشته شدن   
 .دست به تظاهرات زدند

مردم شهر رانيه با ارده اي قوي بـا       
اردوغان ( راهپيمايي و سر دادن شعار      

 صبح ١١در ساعت )  تروريست است  
به مسجد بزرگ شهر رانيه رسيـدنـد و          

 ٧بعد از شرکت در مراسم خـتـم ايـن              
 . نفر به سوي قنديل به راه افتادند

 در ايســت      ١٣:٣٠در ســاعــت       
در نزديکي شهر رانيه    "   دربند" بازرسي  

نيروي پـيـشـمـرگـه حـکـومـت جـلـوي                 
تظاهر کنندگان را مي گيرنـد و نـمـي            

بـا اتـحـاد      .   گذارند از آنجا عبور کنند    
وپافشاري، مردم معترض با سر دادن       
شعار عليه حکومت اقليـم کـردسـتـان          
صف نيروهاي پيشمرگه را شکسـتـنـد        

بـعـد   .   و از ايست بازرسي عبور کردنـد      
از گذشتن مـردم از ايسـت بـازرسـي،              
مـامـوريـن حـکـومـت بـا شـنـاسـايــي                 
ماشين هاي تظاهرکننـدگـان مـجـددا         
توسط نيروي پيشمرگه مانـع ازعـبـور         

بعد از يک سـاعـت       .   ماشين ها شدند    
سـه  " پافشاري مردم مسدود کردن راه        

نيـروي پـيـشـمـرگـه         "   رانيه    -نگه سه ر  
ناچار به ماشين ها هم اجـازه حـرکـت            

 مــردم    ١٤:٢٠داد و در ســاعــت              
راهپيمايي خود را به سوي قـنـديـل از           

 سر گرفتند
 بعد ازظهـر    ٣بار ديگر در ساعت     

ونيروهـاي  )  آسايش(نيروهاي امنيتي  
" دره کوتر" پيشمرگه در ايست بازرسي     

به دليـل حـملـه هـاي مـکـرر هـوايـي                  
ترکيه به قـنـديـل در ايـن روز جـلـوي                  

بـعـد از     .   تظاهر کنندگان را گـرفـتـنـد         
گفت وگـوي نـيـروهـاي پـيـشـمـرگـه و                 
آسايش به دليل امن نبودن منطقه وبه       
خطر افتادن جان تظاهر کـنـنـدگـان در           

 
 اخباری از کردستان عراق

 مـردم بـه تـظـاهـرات            ١٥:٤٠ساعت
ــد کــه                 پــايــان دادنــد و اعــالم کــردن
تظاهرات آنها در روزهاي آينده ادامـه       

 .خواهد داشت
 
 قالدزي 

 اوت ٢٣بعد از ظهر روزسه شنبه 
 شماري از مـردم آزادي خـواه           ٢٠١١

شهر قالدزي در اعـتـراض بـه حـملـه               
هاي ترکيه و ايران به مـنـاطـق مـرزي            

 .کردستان تظاهرات کردند
در ايــن تــظــاهــرات مــردم بــا در           
دست گرفتن عکس هاي هفت نفـر از         
کشته شدگـان حـملـه هـوايـي تـرکـيـه                

 . عليه دولت ترکيه شعار ميدادند

ســازمــان دهــنــدگــان تــظــاهــرات       
کردند که بـراي مـحـکـوم کـردن             اعالم  

حمله هاي دولت ترکيه و رژيم اسالمـي        
ــه                  ــان ب ــردســت ــاطــق مــرزي ک ــه مــن ب

 .اعتراضات خود ادامه خواهند داد
 هه ولير

اوت ٢٤قــرار اســت چــهــارشــنــبــه         
سازمان هاي غير حکومتـي در    ٢٠١١

شهر هه ولير در مـقـابـل کـنـسـولـگـري             
ترکيه در اعتراض به حمله هاي کشـور         

 . ترکيه تجمع کنند
کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب            :   منبع خبر    

 کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١١ اوت ٢٤

 

  
International Committee Against Stoning (http://
stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution (http://
notonemoreexecution.org)   
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

پروين را سي و يـکـسـال قـبـل در            
 ،خانه خودم در تبريز مـالقـات کـردم          

 شـوخ طـبـع و          ، زيبا ،زني کمونيست 
سرحال با موهاي سياه و افشان کـه از       

 موهايش توجه مـرا      ،همان لحظه اول  
 .بخود جلب کرده بود

آن دوره مــتــنــاوبــا از کــردســتــان          
مهمانان زيادي داشتيم و هميشه زنان      
کمونيستي کـه از آنـجـا مـي آمـدنـد                

بــه ايــن فــکــر      .   بــرايــم جــالــب بــودنــد     
ميکردم که روش مبارزه آنها چـگـونـه         

چـگـونـه در      .   است و چه فکر ميکننـد     
 ،مبارزه مسلحانه شـرکـت کـرده انـد           

رابطه اينها با هـمـسـرانشـان چـگـونـه              
بــراي مــن بــعــنــوان يــک         . . . .   اســت و  

دانشجو و يـک زن فـعـال سـيـاسـي و                  
 اينها هميشه اوليـن سـواالت و          ،چپ

 .اولين کنجکاوي هايم بود
از همان لحظات اول ديدارمان بـا        
پروين او را زني شاد و شـوخ و فـعـال               

تصوير اولـيـه مـن بـدون         .   تجسم کردم 
هيچ شناخت قبلي از او ايـن بـود کـه              

اينرا رفتارش به  .   اعتماد بنفس داشت  
در يک مـبـاحـثـه        .   من تلقين کرده بود   

مقدماتي فهميدم که او ميرفت تا در        
 ،تهران بهمراه همسرش سعيد يـزديـان      

در سازمان مخفي کومه له فـعـالـيـت          
 .کند

 او   ،آشنايي ما بسيار کوتـاه بـود       
در مسير راه تهران دو روز مهمان مـا          
بــود و هــنــگــام خــداحــافــظــي فــکــر             

ــزودي مــجــددا           ،مــيــکــردم   شــايــد ب
 ....اما. همديگر را ببينيم

پروين را بار دوم بـيـسـت و شـش              
ســال بــعــد در آلــمــان و در مــنــزلــش              

من و نسان نـوديـنـيـان        .   مالقات کردم 
اينبار در مسير راهمان از بـرلـيـن بـه            
کلن بعد از يک ميتيـنـگ اعـتـراضـي         
عليه جمهوري اسالمي در هانـوفـر او         

 .را مالقات کرديم
اين بار زنـي را ديـدم کـه در اثـر                 

کامال تغيـيـر   "  اسکلرو درمي"بيماري  
شـکـسـتـه بـود و شـادابـي              .   کرده بـود  

قبلي که تصوير من از او بود در چهره         
او در زنـدانـهــاي       .   اش ديـده نـمـيـشــد        

جمهـوري اسـالمـي بـه ايـن بـيـمـاري                 
. سخت و العـالج مـبـتـال شـده بـود                

دســتــهــايــش زخــم بــود و دســتــکــش           
سفيدي هر دو دستش را پوشانده بـود         

 ،و صورتش کامال کـوچـک شـده بـود           
اما نگاهش و موهايش هنـوز شـبـيـه         

 . بود۶۰به پروين سال 
ــه              ــم ب ــي ــق ــم مســت ــوانســت ــت ــي ــم ن

 احســاس   ،چشــمــهــايــش نــگــاه کــنــم      
 بايد به ايـن نـگـاه تـوضـيـح            ،ميکردم

 چرا چنيـن شـد؟ و چـرا او              ،داده شود 
همسرش در ايـران  . . .   اکنون تنها است  

خودش بـا ايـن بـيـمـاري           . . .   اعدام شد 
 ....و. سخت دست و پنجه نرم ميکند

پروين تـبـعـيـدي و پـنـاهـنـده در                 
 کماکان بسـيـار مـقـاوم         ،هانوفر آلمان 

بود و غرور شـکـسـت نـاپـذيـري را از                
در مورد بيمـاريـش     .   خود نشان ميداد  

و هـمــچـنـيــن در مــورد گـذشــتـه هــا                
در .   نميخواست حرف زيادي زده شـود     

جواب احوالپرسي مـا مـرتـب تـکـرار            
ولي مـن    .   ميکرد که حالم خوب است    
 در مـورد     ،و نسان هر دو ميخواستيم    

او و در مورد اين جـنـبـه از جـنـايـات                
حکومت فاشيست اسـالمـي در مـال          

ما ميخـواسـتـيـم      .   عام حرف زده شود   
 در بـرلـيـن سـالـن            ،در جايي در آلمان   

بزرگي گرفته و با حضـور خـود او در              
مورد سرنوشت و جناياتي که در حـق         
او و ديگر زندانـيـان سـيـاسـي اعـمـال               
شده است حرف بزنيم و در ايـن مـورد            

اما پرويـن دل و      .   پروين هم حرف بزند   
 .دماغ اين کار را نداشت

حـکـومـت جـنـايـت اسـالمـي بــا               

شکنجـه و اذيـت و آزار غـيـر قـابـل                   
 بــدن پــرويــن را وادار بــه            ،تــوصــيــف

ايـن بـيـمـاري       .   عکس العمل کرده بود   
ناشي از شرايط سخت و جناياتي بـود        

. که در زندان عليه او اعمال شـده بـود          
پروين تنها يکي از قربانيان حکومـت       

مـتـاسـفـانـه انسـانـهـاي           . اسالمي بـود   
زيــادي بــه ســرنــوشــت او دچــار شــده            

 .بودند
در کردستان دوراني که هـنـوز در         
راديـو حـزب کـمـونـيـسـت ايـران کـار                  

 خانواده اي از تهران نزد مـا         ،ميکردم
آمدند و دختر جوانشان را براي انتقـال        

او در   .   به خارج بـا خـود آورده بـودنـد            
 ،زندان بيماري رواني گرفته و در آنجـا       

با صداي بلند مي خنديد و يـا گـريـه              
از اين نمونه ها بسـيـارنـد    . . .   ميکرد و 

و به بيماريهاي بسيار عجيـبـي دچـار          
 .شده اند

 ،زندانيان سياسي هم نسل پرويـن     
زندانيان سالهاي شصـت و شـصـت و            

 که ناظر اعـدام دوسـتـان خـود            ،هفت
بوده و خود بارها بـراي اجـراي حـکـم              
اعدام نمايشـي نـيـمـه شـب از سـلـول                 

 با کـابـوسـهـاي       ،بيرون برده شده بودند   
شبانه و يا بيماريـهـاي حـاد روحـي و              

 .جسمي دست و پنجه نرم ميکنند
من در دوره فعالـيـت خـودم زنـان            
زيـادي را ديـده ام کـه در زنـدانــهــاي                 
جمهوري اسالمي به آنها تجـاوز شـده         

 اينهـا هـيـچـگـاه در ايـن مـورد                 ،بود
 ولي هيچـگـاه هـم        ،علني حرف نزدند  

نتوانستند با اين تراژدي کنار بيـايـنـد         
 ...و

زنــان و مــردان زيــادي قــربــانــي            
 ،جنايت جـمـهـوري اسـالمـي شـدنـد             

تعداد زيادي اعدام شـدنـد و تـعـدادي            
 سالهاي سـال    ،که جان سالم بدر بردند    

با عواقب روحي و جسمي شکنجه ها       
و پست فطرتي هاي جالدان حکـومـت    

 دست و پنجـه نـرم کـرده و             ،اسالمي  
پروين تنها يکي از قربانيـان  .   ميکنند

حکومـت اسـالمـي بـود کـه بـه ايـن                   
 .بيماري خطرناک دچار شده بود

جنايات حکومت اسالمي بعد از     
اعتراضات ميليـونـي مـردم در سـال            

البته عليه نسل جوان ايران نيز        ،  ۸۸
با همان سبعيت و وحشيگري اعـمـال         

تــجــاوز و شــکــنــجــه و اعــدام             .   شــد
 امـروز    ،نمايشي و قتل زير شـکـنـجـه        

ديگر هر دو نسل قبـلـي و فـعـلـي در                
 .ايران را شامل شده است

متاسفانه پروين عزيز ما خـودش       
قبول نکرد که در مورد او در حضـور         
خودش برنامه اي برگزار شود و ببينـد        
و بشنود که به احترام او و همچنين به         
احــتــرام صــدهــا و هــزاران قــربــانــي              

 ما صدها نـفـر بـه      ،حکومت اسالمي 
نمايندگي از ميليونها مردم ايـران بـه          
پا مي خيزيم و به ايـن زنـان و مـردان            
شــجــاع و آزاده در حضــور خــودشــان           
درود مي فرستيم و شـاخـه هـاي گـل              

 .زير پاي آنها پرتاب ميکنيم
جــمــهــوري اســالمــي ايــران يــک          
حکومت فاشيـسـت و رذالـت پـيـشـه              

حکومتي که با اتکا به قـران و          .   است
 به هر آنچه از دنـائـت و           ،اسالم و خدا  

. رذالت و جنايت است دست زده اسـت      
جناياتي که حتي در تصور بشر نـمـي          
گنجد را عليه فعالين سياسي و بويـژه        
عليه زنان اعمال کرده و همـچـنـان بـه            

 .اين جنايات ادامه ميدهد
کاش ميشد در حضـور پـرويـن و           
پروينها کيفرخواست او و قربانيان اين      
رژيم را در دادگاههاي عـلـنـي و بـيـن              

المللي مطرح ميکرديم و کاش پرويـن       
زنده ميماند و مي ديـد کـه جـنـايـات              

بي پـاسـخ نـمـانـده         ،  حکومت اسالمي 
 .است

يکي از آرزوهـاي مـن در فـرداي            
سرنگوني حکومت اسالمي اين اسـت   
که سران و عاملين اين جـنـايـتـهـا در             
ايران را به محاکمه بکشيم و تـجـربـه            
اي براي بشريت متمدن بشود و اثبات    
کند که جانيان نـمـيـتـوانـنـد از دسـت               

نام و ياد همـه     .   اجراي عدالت بگريزند  
 .اين قهرمانان را گرامي بداريم

ــنـــجـــا از طـــرف حـــزب                 در ايـ
کمونيست کارگري ايران و همه رفقاي       

 و اجازه مـيـخـواهـم از جـانـب           ،حزبيم
همه کمونيستها و آزاديخواهـانـي کـه         
از مرگ پروين نودينيان مـتـاثـر شـده            

 به خـانـواده و هـمـه            ، به مادرش  ،اند
بستگان و رفقـاي پـرويـن و بـه نسـان                
نودينيان عـزيـز صـمـيـمـانـه تسـلـيـت                

 .بگويم
پروين از کمونيستهـايـي بـود کـه           
هيچگاه در مقابل حکومت فاشيست     
اسالمي سر تعظيم فرود نياورد يـاد و        
 .خاطره اين زن کمونيست گرامي باد

 
 زنده باد ياد پروين نودينيان

 کلن ، مينا احدي

  
به ياد پروين نودينيان که 

 سند ،سرگذشتش
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 مينا احدي

نزاع و کشاکـش درون حـکـومـت            
ضد زن اسالمي حول مسالـه حـجـاب          

يـکـي از حـجـاب         .   باال گـرفـتـه اسـت        
رنگي و ديگري از حجاب سياه سـخـن         

يـکـي از چـادر و يـکـي از                .   ميگويـد 
 .روسري دفاع ميکند

اما مـا مـردم، مـا زنـان آزاده و                 
ــا کــل حــجــاب               مــردان آزاديــخــواه ب

حجاب در هرشکل و رنـگ       .   مخالفيم
و انــدازه اي، پـرچــم نـفــرت انــگـيــز و                
خــونــيــن ارتــجــاع اســالمــي اســت و            
خــواســت زنــان و کــل مــردم شــريــف             

جامعه دور انـداخـتـن حـجـاب و دور               
  . ريختن کل قوانين اين حکومت است

ــاد حــکــومــت ضــد زن                ــگــون ب ســرن
  !اسالمي

  ١٣٩٠ مرداد ٢٦

 
 !حجاب سمبل تحقير و بيحقوقي کل جامعه است


