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 بازتاب هفته

 !رويدادهاي منطقه در يک نگاه
  محمد شكوهي   

 سازش و جنگ جناحهاي رژيم در مضحکه انتخابات
 بهروز مهرآبادي

 
 تنهايي فزاينده خامنه اي و تعميق شکاف هاي 

 !حکومت اسالمي
 هادي وقفي

 
مــحــمــد ســاكــي بــازرس كــانــون عــالــي              
شوراهاي اسالمي كار در گفتگويـي بـا ايـلـنـا              
اعالم كـرد كـه شـوراي عـالـي كـار بـه عـلـت                       
فشارهاي سياسي قـادر بـه افـزايـش دسـتـمـزد                

او با بيان اينكه نرخ خط فقر در اسـتـان   .   نيست
 هـزار تـومـان بـرآورد           ٥٠تهران يك ميليون و      

شده گفت كه هم اكنون دستمزد كارگران با نـرخ   
 هزار تومان فاصله دارد   ٦٠٠خط فقر بيش از  

و شوراي عالي كار قادر به افـزايـش دسـتـمـزد               
و بـاالخـره آب       .   كارگران به اين ميـزان نـيـسـت         

پاكي بر روي دست همه ريخته و اعـالم داشـت            
كه به علت وضعيت بحراني واحـدهـاي تـولـيـد             
پيش بيني ميشود  دستمزد کـارگـران در سـال           
آينده براساس تورم واقعي بانک مرکزي تعيـيـن         

 . نشود
وقيح تر از محمد ساكي، عمـادي مـعـاون           
وزير تعـاون، کـار و رفـاه جـمـهـوري اسـالمـي                    

او مدعي است كه با اجراي هـدفـمـنـدي            .   است
يارانه ها ديگـر در ايـران كسـي زيـرخـط فـقـر                    
شديد و درآمد کمتر از يک دالر در روز زنـدگـي            

الحق كه ايشان معاون وزير رفاه براي .   نميكند  
جمهوري اسالمي و بدبـخـتـي و فـالكـت بـراي              

 ٣٠از نظر ايشان حقـوق مـاهـانـه            .   مردم است 
 تومان يعـنـي   ٣٦٠٠٠دالر يعني چيزي حدود     

يك دهم حداقل دستمزد كنوني براي ميليونـهـا     
قـبـل از عـمـادي         .   خانواده كارگري کافي اسـت    

نيز در اين زمينه پاسدار ميلياردر محـصـولـي          
بعنوان وزير رفاه وقـت از ايـنـكـه كـودكـان در                  

١٢صفحه    

بخصوص در رابطـه بـا کـارهـايـي از               
جنس کار عليا ماجده دوست دارم که       

 مارس را براي ما بـيـشـتـر     ۸شما اين   
بشکافيد و بگوييد کـه بـايـد بـه چـه                

 .صورت برگزار بشود
همانطور که شـمـا هـم         :   مينا احدي 
 مارس امسال از نـظـر        ۸اشاره کرديد   

مـيـنـا احـدي       :   مهين عـلـيـپـور     
اولين سوال من اينست که با توجه       
به ويـژگـي اي کـه اوضـاع امـروز                

 مــارس چــه        ۸دارد کــمــپــيــن          

ميطلبد؟ بخصـوص بـا تـوجـه بـه             
اينـکـه زنـان در شـمـال آفـريـقـا و                   
خاورميانه امسـال آن حـالـت زيـر            
دست و مطيع بودن را شـکـسـتـنـد           

 
 هشت مارس امسال بسيار ويژه است

 گفتگوي تلويزيوني برنامه عليه تبعيض با مينا احدي              

٣صفحه    

٤صفحه   ٤-٥صفحات   

 
پيامهاي رسيده به كنگره حزب 
 كمونيست كارگري ايران

 ٦-٧صفحات 
 

 کارزار دفاع از معيشت
  حياتي است

 دستمزد ها  بايد فورا افزايش يابد 

 شهال دانشفر 

هفته گذشته انتشار يک ويـدئـوي        
کوتاه در رسانه هاي اجتماعي صحنه      
ديگري از تـوحـش اوبـاش جـمـهـوري             
اسالمي را در معرض ديد مردم دنيـا        

در اين فيلم کوتاه نشان داده       .   گذاشت
مي شـود کـه مـامـوران تـعـدادي از                 
مهاجرين افغان را زنداني کرده و آنهـا        
را مورد توهين و تـحـقـيـر قـرار مـي                

 
 هشت مارس با پرچم افراشته تر رهايي جامعه

! از راه ميرسد  
١٢صفحه    

 

بابک خاني جوانترين نـمـايـنـده         
کنگره هشـتـم حـزب کـمـونـيـسـت               

او بيست و يـکـسـال       .   کارگري است 
دارد و دانشــجــوي رشــتــه حــقــوق           

 ۲۰۰۹در تــابســتــان ســال        .   اســت
يعني حدود دو سـال و نـيـم پـيـش                

ــان       .   عضــو حــزب شــد        او در مــي

شــنـــايـــان و دوســـتـــان خـــود از              آ 
ــااليــي               ــيــت و احــتــرام ب مــحــبــوب

بارها در تجمـعـات     .   برخوردار است 
براي مردم سخنراني کرده و مـورد         

در .   اســتــقــبــال قــرار گــرفــتــه اســت       
کنگره هفتم حزب که در دسـامـبـر           

 تشکيل شد شرکـت داشـت       ۲۰۰۹

ــاه و                   ــي کــوت و در يــک ســخــنــران
شورانگير گفت بـحـثـهـاي کـنـگـره             

او .     چشم مـرا بـه جـهـان بـاز کـرد               
اکنون خود نماينده کـنـگـره هشـتـم           

از او مي پرسيم که انتظار او       .   است
 :از کنگره و کال از حزب چيست

 
 انتظارات جوانترين نماينده کنگره از حزب

 
 فاشيسم جمهوري اسالمي و مهاجران افغان

 بهروز مهرآبادي

١٠صفحه    

. قطعنامه بيست ماده اي خود بودنـد      
لـغــو کـامــل سـانســور، آزادي کــلــيــه            
زندانيان سـيـاسـي، اعـالم بـيـطـرفـي               
راديو تلويزيون کـه بـتـوان خـبـرهـا را               
منعکس کرد و برکناري مديراني کـه      

در سالهاي اخير به نحـوي در ايـجـاد             
مــحــيــط اخــتــنــاق و ارعــاب دســت           
داشتند در راس مطالبات سيـاسـي و         

ــود          ــان ب ــن ــارک ــاهــي ک ــکــي از     .   رف ي

روزهاي دهم تا پانـزدهـم آبـان         
 ۱۳روز   .   اتفاقات مـهـمـي افـتـاد         

آبان ارتش وارد دانشگاه تهران شـد   
و دانشجويان را به رگبـار بسـت و           

کارکنان تلويزيون موفق شدند ايـن      
موضوع .   صحنه ها را نشان دهند    

از اين قرار بود که کارکنـان راديـو          
تــلــويــزيــون از اول آبــان دســت بــه            
اعتـصـاب زده و خـواهـان اجـراي              

 
 ۵۷جايگاه اعتصاب عمومي در انقالب 

 ۵۷به بهانه سي و سومين سالگرد انقالب بهمن               

٨صفحه    

 اصغر كريمي   



 2 ١٣٩٠ اسفند٥  انترناسيونال 

 ۸ما سالهاسـت     .   من کامال ويژه است   
مارس برگزار ميکنيم و سالهاسـت تـا         
آنجاييکه به ايران برميگردد در مـورد         

از .   مشــکــالت زنــان حــرف مــيــزنــيــم        
حکومت اسالمي، قـوانـيـن اسـالمـي،          
حجاب و جداسازي جنسـيـتـي و هـمـه             

ما جرياني هستيـم کـه حـجـاب           .   اينها
ســوزان را در ايــران و کشــورهــاي                    

و مجمـوعـه    .   مختلف فراخوان داده ايم   
بسيـاري از فـعـايـتـهـا را در دفـاع از                    

ولي امسـال    .   حقوق زنان انجام داده ايم    
 مـارس    ۸ما در شرايطي به استـقـبـال          

ميرويم که در کشورهاي مخـتـلـفـي از           
جمله مصر، ليـبـي، تـونـس و سـوريـه               
انقالبـات و اعـتـراضـات گسـتـرده اي               
جريان دارد و زنان نقش بسيار مـهـمـي        

حقـيـقـت    .   در اين اعتراضات داشته اند    
اين است که ما سازمان و جرياني بـوده    
ايــم کــه از اول هــمــيــشــه گــفــتــه ايــم                
حـــکـــومـــتـــهـــاي ديـــکـــتـــاتـــوري يـــا        
حکومـتـهـاي اسـالمـي يـا بـانـدهـا و                  

نـچـه   آ سازمانهاي اسـالمـي بـرخـالف           
رسانه هاي بورژوايي تصوير ميـکـنـنـد         
ابدا شاخص تفکر و گـرايـش مـردم در           

و نميتواننـد   .   جوامع اسالم زده نيستند   
نشان دهـنـد کـه در آن جـوامـع مـردم                  
چگونه فکر ميـکـنـنـد و زنـان چـطـور                
زندگي مـيـکـنـنـد و يـا چـطـور فـکـر                     

دولتهاي ديکتاتور چه دولـت     .   ميکنند
حسني مبارک باشد چه حـکـومـتـهـاي           
ديــگــري کــه در مــوردشــان صــحــبــت           
ميکنيم هميشه از قوانين و سنتهـايـي        
دفاع ميکنند که ضد زن بـوده و زنـان             
در اين کشورها قربانياني بوده انـد کـه           
اتفاقا هميشه عليـه ايـن بـي حـقـوقـي               

اتفاقي که االن افـتـاده   .   مبارزه کرده اند 
اســت ايــن اســت کــه در آن کشــورهــا              
انقالب شده است، انقالبـاتـي کـه تـوده            
عظيمي از مردم، زنان خيلي زيادي بـه         
خيابان آمدند، مثال االن ديگر کـم کـم           
در مورد ميدان التحرير کتاب نـوشـتـه        
ميشود، خاطراتشان را ميـنـويسـنـد و          
خيليها ميگويند که آن چند روزي کـه           
مردم آنجا بودند روابطشان با يکديـگـر        
خيلي محترمانه بوده زنان نقش خيـلـي      
فعـالـي داشـتـنـد و حـرف مـيـزدنـد و                    
سخنراني ميکردند در مـورد جـامـعـه          

اي که از آن دفاع ميکنند و يا به اميـد           
در هـر حـال       .   آن جامعه اي کـه بـودنـد         

امسال ما در اين کشورها و ايـران  در            
 مارس مـيـرويـم      ۸شرايطي به استقبال   

که شاهد انقالبات گسترده اي بـوديـم،          
ــد،             ــردن ــي ســقــوط ک ــورهــاي ــات ــکــت دي
ديکتاتورهايي در حال سقوط هسـتـنـد        
و بحث مسئله زنان، مـوقـغـيـت زنـان،            
بـحـث قـوانــيـن، بـحـث اسـالم، بـحــث                 
سنتهاي ضد زن همگي بـه روي مـيـز             
آمده و ميليونـهـا نـفـر در ايـن مـوارد                 

بنظر من مهم است کـه      .   بحث ميکنند 
 مارس امسال هـم گسـتـرده بـرگـزار              ۸

بشود و هم روي ايـن مسـائـل تـمـرکـز                
بکنيم و هم تـا آنـجـايـي کـه بـه ايـران                    

 مـارس در ايـران        ۸برميگردد راجع به    
  .بطور ويژه تر صحبت کنيم

بلــه شــمــا در       :   مــهــيــن عــلــيــپــور     
صحبتهايتان گفتـيـد کـه زنـان بـه چـه                
صــورت نــقــش داشــتــنــد در جــنــبــش           
مردمي مصر و چطور فعاالنه شـرکـت         

حـتـي   .   دقيقا اينـطـور اسـت      .   ميکردند
ما زناني را ميديديم که نميتوانسـتـنـد         
راه بروند و کهنسال بودنـد ولـي سـعـي             
ميکردند در ايـن جـنـبـش و انـقـالب                 
شرکت کنند و حرف ميزدند و در بـيـن           
مردم غذا تقسيم ميکردند و  کـارهـاي         

ولي باز هم شاهد بوديم کـه       .   اينچنيني
ن در همـان مـيـدان کـه چـطـور             آ بعد از   

مـدنـد زنـان      آ جرياناتي که بعد روي کار  
يعني زمـانـي زنـان        .   را سرکوب کردند  

دوشــادوش مــردهــا بــودنــد، جــلــو                
ميرفتند، حـرکـت مـيـکـردنـد، جـلـوي              
صف بودند، جنسيت ديـده نـمـي شـد،            

ولي بعد ديديم که آن تـفـاوت         .   کور بود 
ايـن خـطـر وجـود         .   جنسيتي عمده شـد   

ندارد که وضعيت براي زنان بدتر بشـود       
بخصوص در رابطه با کشورهاي شمـال       

  آفريقا؟
بطور واقعي اتفاقي کـه      :   مينا احدي 

االن افــتــاده ايــن اســت کــه جــنــبــش               
اسالميها و بويژه اخوان المسلـمـيـن بـا           
عجله سعي کردند به همراه نظاميها و         
باقيمانده حکومت قبلي يک انتخاباتي     
را سر هم بندي کـنـنـد بـا اسـتـفـاده از                  
تهديد و تطميع و بـا اسـتـفـاده از پـول                
دادن و غيره و غيره راي گرفتند و يـک            
مجلس بنظر من بسيار مضحک آنـجـا        
ــا دســـت                 ــه اســـاسـ ــده کـ درســـت شـ

ــيـــهـــاســـت  ــمـــيـــن ديـــروز     .   اســـالمـ هـ
خبرگزاريها نشان ميدادند که يـک نـفـر          
در آنجا اذان ميخواند و تا آنجايـي کـه           
به موقعيت زنان برميگردد چـنـد نـفـر            
محجبه در آنجا حضور داشتند و هـمـه     
اسالمي هستند و ميخواهند قـوانـيـن         

ولـي  .   اسالمي را در آنجا پيـاده کـنـنـد          

. بنظر من بازي هنوز تمام نشـده اسـت          
تـظـاهـراتـي     .   نه در مصر و نه در تونس      

که زنان همين چند روز پيش در تـونـس         
داشتند شعار اصـلـي هـمـيـن بـود کـه                

اين بنـظـرم   .   هنوز بازي تمام نشده است    
همين امـروز خـبـر       .   خيلي تيپيک است  

رسيد که در مصر اعتصاب عـمـومـي          
بطور واقعي معلوم است کـه در         .   است

جـامـعـه مصـر و يــا جـامـعــه تـونــس                  
گــرايشــات مــخــتــلــفــي وجــود دارد و           
جنبش اسالمي آنجا سالهـاي سـال در          
حاشيه ديکتاتورها بوده و سـعـي کـرده          
با استفاده امکاناتي کـه از عـربسـتـان            
سعودي و يا از ايران و غيره ميگـيـرنـد           
تهديد بکنند و ترور سازمان بدهـنـد و          
سعي ميکنند االن از اتفاقاتـي کـه در           
آنجـا افـتـاده نـهـايـت سـواسـتـفـاده را                   

بنابراين از نـظـر مـن ايـن يـک              .  بکنند
خطر است و زنان مـتـرقـي و مـدرن و                 
سازمانهاي زنـان ايـن را مـيـدانـنـد و                 
هــمــيــن االن بــر عــيلــه آنــهــا مــبــارزه             

منتها به نظر من نتيجه ايـن    .   ميکنند
مبارزات با وجود اينکه هنوز مـعـلـوم          
نيست ولـي بـايـد کـمـاکـان از زنـان و                   
حقوقشان و سازمانهاي زنان قاطـعـانـه        

ما هم نبايد فکر کنيم بـازي  .   دفاع کرد 
ما هم بايد بعنوان کسانيکـه  . تمام شده 

عالقمند هستيم بـه سـرنـوشـت مـردم             
آنجا به ويژه بعنوان زناني کـه از ايـران             
تحت حاکميت جمهوري اسـالمـي ايـن         
حرفها را ميـزنـيـم هـم بـا عـالقـه ايـن                   
مسائل را تعقيب و پيگـيـري کـنـيـم و              
هم کمک کنيم به جنبش مترقي زنان و         

 سـال   ۳۲ سال   ۳۰هم بعنوان کسانيکه    
زهــر جــمــهــوري اســالمــي در تــن آن              
جامعه ريخته شده، بعنوان کسـانـيـکـه         

 سال ديده ايم که حکومت اسالمـي  ۳۰
يعني چه، بعنوان زنانيکه از ايراني کـه         
سر جنبش اسـالمـي در آن اسـت سـر                
ماري که بايد همه جا نابود شـود و از             

 حتما بايد بلنـد شـويـم و بـا           ،بين برود 
مردم و خـواهـران خـودمـان صـحـبـت                

خطر جنبش اسالمي را گـوشـزد       .   کنيم
 ۸و من فکر ميکنم که امسـال         .   کنيم

مارس در عين حال بايد يکي از تـمـهـا       
و مضوعات در ايران هم بـايـد هـمـيـن             

پيام همبسـتـگـي فـرسـتـادن بـه             .   باشد
 . زنان در کشورهاي اسالم زده

در همين جا در عين حـال اضـافـه           
 شـروع  ۸۸کنم که انقالب در ايران سال     

شد و به آن کشـورهـا رفـت، االن دارد               
برميگردد بعد از سوريه به ايران و مـن          
فکر ميکنم تکليف جنـبـش اسـالمـي          

. نهايتا در ايران تـعـيـيـن خـواهـد شـد               
بنظر من يک جنبش بسيار گسترده در        
ايران عليه حکومت اسـالمـي، عـلـيـه            
مذهب، عليه دخالت مذهب در دولـت     

وجود دارد و در ايران است که بـنـحـوي           
اساسي با جـنـبـش اسـالمـي تـعـيـيـن                 

و مـن امـيـدوارم        .   تکليف خواهد شـد    
 مارس مـهـر ايـن حـرکـت را              ۸امسال  

 .داشته باشد
نقـش زنـان در ايـن          :   مهين عليپور 

جنبشي که شما بتصوير کشيـديـد بـه          
چه صورت خواهد بود بـخـصـوص در          

  ايران؟
بنظر من زنان تا همـيـن     :   مينا احدي 

االن هم مبارزات گسترده اي کـرده انـد          
بـطـور   .   و از حق خودشان دفاع ميکنند 

مثال وقتي زناني از ايـران بـه عـنـوان               
پناهنده و يـا مـهـاجـر بـه کشـورهـاي                 
مختلف ميروند در بسيـاري از مـوارد        
شنيده ايم که در مورد آنها ميـگـويـنـد           
خيلي از اعتماد بنفس بااليي اين زنـان        

حـقـوق خـودشـان را         .   برخوردار هستند 
بخوبي ميشناسند و زناني هستند کـه        
مبارزه کرده اند و حرمـت آزادي را در            

. اين کشورها به رسميت ميـشـنـاسـنـد         
بطور واقعي در خود ايران زنـان بسـيـار          
گســتــرده و هــرروزه دارنــد  مــبــارزه               
ميکنند و مقابل قوانين اسالمي مـي        

تا آنجايي فـرضـا بـه حـجـاب            .   ايستند
برميگردد حکومت را شـکـسـت داده           
اند با وجود اينکه حکـومـت اسـالمـي           

شما در هـر     .   وحشيانه اي سر کار است    
شهري از ايران برويد خـيـابـان و مـرکـز              
خريد و غيره ميتوانيد ببينيد آن چيزي       
که حکومت اسالمي مـيـخـواسـت در           

. ابعاد ميليوني زير پا گذاشته ميشـود      
زنان در ايران آن تصوير را شکستند که        
ــه زنــدگــيــشــان و               حــکــومــت راجــع ب
ــان و                  ــه شـ ــفـ ــاطـ ــان و عـ ــطـــشـ روابـ

هـمـه   .   رختخوابشـان تصـمـيـم بـگـيـرد           
اينها به درجاتي در ابـعـاد اجـتـمـاعـي             

بـنـظـر مـن زنـان          .   پاسخ گـرفـتـه اسـت       
قهرمانانه بر عليه جمـهـوري اسـالمـي          

نـکـتـه ديـگـري کـه           .   مبارزه ميکـنـنـد    
هست و شما هـم بـه آن اشـاره کـرديـد                 
مثال عليا ماجده در مصر لباس خـود         
را درآورده و برهنه عکسـهـاي خـود را            
در تمام دنيـا گـذاشـت و هـمـه ايـن را                  
ديدند و يا گلشيفته فرهاني اين کار را         

اينها همه بنـظـر مـن نـوک           .   کرده است 
ايـنـهـا يـک گـوشـه           .   يک کوه يـخ اسـت       

هايي از اعتراضات زنان به بـي حـقـوق         
خودشان در اين کشورهاست که بـطـور         

و از ايـن نـظـر         .   گسترده اي جريان دارد   
هم تابو شکنانه بود حرکت در يکـسـال         

مـا  .   گذشته و زنان خيلي جـلـو آمـدنـد           
ــفــاقــات و                     صــد در صــد  از ايــن ات
حرکتهايي نظير حرکت علـيـا بـعـنـوان           
بــروزات خشــم و انــزجــار زنــان عــلــيــه           
قوانين اسـالمـي، عـلـيـه زن سـتـيـزي                 

اســالمــي و عــلــيــه بــي حــقــوقــي کــه             
اسالميون سـعـي مـيـکـنـنـد بـه زنـان                  

 دفـاع کـرديـم و دفـاع             ،تحميل کنـنـد   
  . ميکنيم

در ادامـه هـمـيـن         :   مهين عـلـيـپـور      
حرکت عليا ما ديديم کـه بسـيـاري از             
ــيــن زنــان ايــن کــار را کــردنــد                  فــعــال
بخصوص آنهايي که پيشينه ايراني نيز      
نداشتند اين کار را کردند اين حـمـايـت          
را کردند و بعد هم ديديم که گلشـيـفـتـه         
ايــن کــار را مــيــکــنــد، شــمــا ايــن را               
بصورت يک جنبش ميبيـنـيـد؟ و اگـر            
کسـي بـخـواهـد پــيـام ايـن حـرکـت را                   
بگيرد که تابو شکني قسمت اعظـم آن         
است در ايران به چه صورت بايد دنـبـال          

  کرد؟
طبعا در مـورد هـمـيـن          :   مينا احدي 

مسله که زناني بـرهـنـه در رسـانـه هـا                
ظاهر ميشوند و يا عکس برهنـه خـود         
را پخش ميکنند له و يـا عـلـيـه آنـهـا                
خيلي حرفها زده شده و خود اين بحثها        

مثال تا آنـجـايـکـه بـه          .   بسيار مهم بود  
گلشيفته برميگردد مثال من خودم در       
کليپي راجع به ايـن مسـئلـه صـحـبـت              
کردم روزانه هزار نفر دارند ايـن کـلـيـپ            
را نگاه ميـکـنـنـد و صـدهـا کـامـنـت                  

خود اين پالتفرميست کـه    .   گذاشته اند 
تـمـام   .   آدمها در مورد آن نظر ميدهنـد      

داستان سر همين اسـت کـه زن انسـان              
است و راجع به روابط خـودش و راجـع            
به لباس پوشيـدنـش، راجـع بـه بـيـرون               
رفتنش، راجع به کار کردنش و راجع به         
تمام مسائلي که به زندگي يـک انسـان           
برميگردد، در سـطـح خصـوصـي، در            
سطح اجتماعي و در سطح سـيـاسـي و           
فرهنگي خودش بايد بـتـوانـد تصـمـيـم            

جمهوري اسالمي اين حق را از      .   بگيرد
زنان گرفته و با گفتن اينکـه مـا داريـم            
از شما حفاظت ميکنيم و يـا حـمـايـت            
ميکنيم در حقيقت تمام حقوق زنـان را      

. در طول اين مدت زير پا له کرده اسـت        
منتها در مـقـابـل آن اعـتـراض وجـود              

يد برهنـه  آ دارد و حتي اگر يک زني مي        
عکس و يا فيلم ميگيرد ما اين را در           
يک متن و زمينه سياسي ميگذاريـم و       
ميگوييم که ميزند زير تـمـام قـوانـيـن             
ارتجاعي که حکومت سعـي مـيـکـنـد           

بـه نـظـر مـن         .   اين را به او تحميل کنـد      
همه اين اتفاقات و مـبـاحـثـات نشـان              

ايــران آبســتــن تــحــوالت     مــيــدهــد کــه     
مسـئلـه زنـان در آنـجـا            .   مهمي اسـت   

مهم اسـت، جـنـبـش گسـتـرده اي در                 
خـود  .   دفاع از حقوق زنـان وجـود دارد         

زنان و دختران جـوان در ايـران کـامـال              

 
هشت مارس امسال 

 ...بسيار 
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١از صفحه    



 3 ٤٤١شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

٢از صفحه    

هــمــانــنــد كــودكــان در روانــدا          ايــران   
شكمشان از گرسنگي برآمده نـيـسـت،        

اين خـوابـي اسـت        .   بسيار خشنود بود  
كه اين حضرات براي زندگي جـمـعـيـت         
ميليوني كارگر و كل جـامـعـه در سـر             

 .   ميپرورانند
جمهوري اسالمي با اين سـخـنـان         
دارد آشكارا و مثل هميـشـه تصـمـيـم            
خــود بــراي انــداخــتــن بــار بــحــران و               
ورشكستي اقتصادي اش را بـه گـرده           

. كارگر و  كل مـردم بـرمـال مـيـکـنـد                
منتها اتفاق تازه ايـنـجـاسـت  كـه بـا                 
گسترش تحريم ها و تنش هاي جنگي       
بن بسـت هـاي اقـتـصـادي جـمـهـوري                
اسالمي به جايي كشيده شده است كـه        

.  كل اقتصاد جامعه را فلج كرده اسـت       
از جمله هم اكنون ابعاد گراني و تـورم           
به حدي رسيده است كـه ديـگـر سـخـن             
گــفــتــن از مــيــزان خــط فــقــر و تــورم              
مبنايي ندارد، چون قيمت ها ساعتـي       
افزايش يافته و قـدرت خـريـدي بـراي              

خـودشـان   .   مردم به جـا نـمـانـده اسـت            
دارند از در پـيـش بـودن قـحـطـي در                   

دارنـد از    .   جامعـه سـخـن مـيـگـويـنـد            
احتكار اجناس و خارج شدن نقدينگي      

مسـالـه   .   ها از بازار سخن مـيـگـويـنـد         
نپرداختن دستـمـزد كـارگـران نـيـز كـه               
سالهـاسـت بـه نـرم شـرايـط كـاري در                  
جهنم جمهوري اسالمي تبـديـل شـده،         
اكنون بعد ديگري بخود گرفتـه و كـار           
به جايـي رسـيـده اسـت كـه دسـتـمـزد                  
كارگر را نميدهند، چـون از جـملـه بـا               
پولش ارز ميخرند، و اين دسـتـمـزدهـا          
منبع دزدي و غارت زندگـي کـارگـران          

در كنار همه اينها ما با موجـي        .   است
از بيكـارسـازي هـا روبـرو هسـتـيـم و                 
سخن از ورشكستگي بيش از هـفـتـاد          
درصد كارخانجات است و  امسـال را          

 . سال بيكارسازيها ناميده اند
 طبعا علت همه اينها هـم روشـن        

علت رسيدن جمهوري اسـالمـي      .   است
. به ته خط و بحران سـيـاسـي آن اسـت             

ــاقشــه دول غــرب و جــمــهــوري                مــن
اسالمي نيـز بـيـش از هـر وقـت بـاال                  
گرفته  و  غـرب مـيـكـوشـد از حـربـه                   
تحريم اقتصادي و پيش كشيدن گزينـه     
جـنــگ اسـتــفــاده كـنــد تــا جــمــهــوري            
اسالمي را در موقعيت بسيار ضعيف      

. تــري پــاي مــيــز مــذاكــره بــكــشــانــد           
جمهوري اسالمي نيز ايستـاده و رجـز          
خواني ميكند و در اين ميان زندگي و        
معيشت كل جامعه را هزينـه كـرده و            

در چـنـيـن      .   براي خـود وقـت مـيـخـرد          
شرايطي است كه با فروپاشي اقتـصـاد        
كل جامعه روبروييم و نه تنـهـا خـبـري            

از افزايش دستمزدها نـيـسـت، بـلـكـه             
دارند كارگران را دستـه دسـتـه از كـار              

در اخبارشان حتي از   .     اخراج ميكنند 
اين خبر ميدهند كه غذاي كافي بـراي        
بيماران در بيمارستان ها وجـود نـدارد         
و مدارس بسياري بخاطر كمبـود گـاز         

. و سوخت به تعطيلي كشيده شـده انـد         
در يك كالم  اين وسط اين كـارگـران و            
كل مردم هستـنـد كـه دارنـد قـربـانـي                
ميشوند و ايـن حـيـات كـل جـامـعـه                   

بديـن  .   است كه به مخاطره افتاده است     
ترتيب گفتـمـانـي كـه امـروز جـانـيـان                
اسالمي بر سر تعيين مـيـزان حـداقـل            
دستمزد براي سال آتي به راه انـداخـتـه            
اند را بايد در متن چنيـن شـرايـطـي و              
در عين حال بر محور تعرض گسـتـرده         
اي كه بر مـعـيـشـت كـارگـران  و كـل                   
جامعه در دستورشان  گـذاشـتـه انـد،             

 . ديد
کارزاري که بايد سراسري 

 شود
بايد به حاکمين به صراحت گـفـت         
که ما حاضر نيستيم بار  بحـران شـمـا            

بـراي مـقـابلـه بـا           .   را به دوش بکشـيـم     
چنين تهاجمي که نتيجه اش ميتـوانـد        

نـهـا   آ نابودي زندگي کارگران و فرزندان      
باشد، نياز حياتي به كارزاري گستـرده       
و سراسـري در دفـاع از مـعـيـشـت و                  

كـارزاري كـه     .   زندگي كل جامعه اسـت  
كارگران در صف مقدم آن قرار دارند و        
يك محور مـهـم چـنـيـن مـبـارزه اي،                 
مـــبـــارزه بـــراي خـــواســـت افـــزايـــش          

 . دستمزدهاست
سخنان محمد ساكي بيان واقـعـي       
وضعـيـت بـحـرانـي رژيـم اسـالمـي و                 

. اوضاع و احوال امروز جامعـه اسـت           
در چنين شرايطي است كـه جـمـهـوري            
اسالمي ميكوشد زير چماق سـركـوب        
كارگران و بخش عظيم جـامـعـه را بـه             
بردگي و تباهي مطلق بكشانـد، چـون         

. مساله بر سر هست و نيسـتـش اسـت          
تنها پـاسـخ بـراي مـقـابلـه بـا چـنـيـن                    
ابعادي از فقر و فـالكـت و كـنـار زدن                
فشار تحريم ها و سايه بختك جنگ از        
سر جامعه، گسترش مـبـارزات مـردم         
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي در تــمــام         
عرصه ها و در راس آن اعـتـراضـات               

 . سراسري كارگري است
  اينـجـاسـت كـه بـيـش از بـيـش                 
روشن ميشود كه امروز مبارزه كارگـر       
براي دستـمـزدش، مـبـارزه كـارگـر در              
برابر تهاجمات هر روزه حـكـومـت بـه             
زنــدگــي و مــعــيــشــتــش چــه جــايــگــاه          

 . سياسي مهمي دارد
واقعيت اينست كه در برابر فقـر و         

فالكتي كه حكومت اسالمي بـر گـرده         
جامعه حاكم كرده است جامعه حالتي       
انفجاري بخود گرفته و مردم در كميـن        
فرصتي هسـتـنـد كـه بـه ايـن جـهـنـم                    

سـران  .   جمهوري اسالمي خاتمه دهـنـد   
رژيم نيز وحشت زده تر از هـر وقـت از             
خيزش مردم و تكرار انقالبات منطقـه       
بر عليه حكومتشان به تكـاپـو افـتـاده           

بويزه  جنبش اعتراضي كـارگـري       .     اند
همواره  يك عرصه دائمي نبرد بـا ايـن           
رژيم بوده و ابعاد هر روزه و وسعت اين         
مبارزات باعث شده كـه  امـروز نـيـز               
بطور واقعي نـقـش مـهـمـي در فـعـال                 
نگاهداشتـن بـيـش از بـيـش  فضـاي                 

جنـبـشـي    .   سياسي جامعه داشته باشد  
كه هر روز گسترش بيشتري يافته و بـا         
كشـيــده شــدن دامــنـه اش بــه مــراكــز             
كليدي كارگري، در موقـعـيـت بسـيـار           
مناسبي براي تبديل شدن به جنـبـشـي         

در .     سراسري و قـدرتـمـنـد قـرار دارد             
چنين شرايطي تـنـهـا پـاسـخ بـرپـايـي                
كـارزاري قـدرتــمـنـد در دفـاع از حــق                
زندگي و معيـشـت در بـرابـر جـانـيـان                
اسالمي اسـت و جـنـبـش اعـتـراضـي               
كارگري ميتواند با خـواسـت افـزايـش           
دستمزدها پرچمدار چنين مـبـارزه اي         

 . در سطح جامعه باشد
به عبارت روشنتر امـروز مـبـارزه         
براي افزايش دستـمـزدهـا يـك مـحـور              
كليدي جنگ بر سر معيشت و زندگـي        

.  در بــرابــر جــمــهــوري اســالمــي اســت        
هـيــچــگــاه جـانــيــان اســالمـي بــا ايــن            
ــقــر و ســطــح                  صــراحــت در مــورد ف
غيرقابل تحـمـل مـعـيـشـت كـارگـر و                
دستمزدش سخن نگفته اند كـه امـروز         

از خـط فـقـر و         .   دارند سخن ميگويند  
خــط قــحــطــي و هــمــه ايــنــهــا ســخــن            
ميگويند و بـه چشـم كـارگـر و مـردم                
نگاه ميكنند و ميـگـويـنـد خـبـري از              

 . افزايش دستمزد نيست
خصوصا اكنـون در مـاه پـايـانـي             
سال و مـوعـد اعـالم مـيـزان حـداقـل                 
دستمزدها براي سال آتي ما شاهد اين       

جـمـهـوري    "   كـمـيـتـه مـزد       " هستيم كـه     
اسالمي و مسئولين جورواجـور خـانـه         
كارگر و شوراي اسالمي و غيره روضه        
خوانيهايشان بر سر نرخ تـورم و سـبـد             

. هزينه كارگر و غيره باال گرفتـه اسـت         
بگذريم همه آنچه را هـم كـه بـعـنـوان                 
ارقام كارشناسي شده خط فقر و غـيـره         
اعالم ميكنند هيـچ ربـط واقـعـي بـه              
سطح معيشت واقعـي مـردم و  خـط              

ايـنـهـا     .   فقر واقعي در جـامـعـه نـدارد          
دارند تـمـام زورشـان را مـيـزنـنـد كـه                   
بگويند، اوضـاع بـحـرانـي اسـت و از               

ايـن  .   افزايش دستمزد خـبـري نـيـسـت          
جانيان چمـاق بـيـكـاري را بـاالي سـر                

كارگر گرفتـه انـد و يـكـي مـيـگـويـد                  
افــزايــش دســتــمــزد بــاعــث بــيــكــاري         
كارگران ميشود، ديـگـري از تـعـيـيـن             
دستمزد بر مبناي محاسبه وضـعـيـت         
بــحــرانــي واحــدهــاي تــولــيــد ســخــن            
ميگويد و حتي بيشرمي را بـه جـايـي           

صـرفـه   " رسانـده انـد كـه انـدر وصـف                
و "   جويي كارگر در نرخ هزيـنـه هـايـش          

ــارش ســخــن                 ــارآوري ك ــردن ب ــاال ب ب
 .ميگويند

ــل كــارگــران خــواهــان              ــاب در مــق
. افزايش فوري دستمزدهايشان هستند   

از جمله يك محور اعتراضات هـزاران        
كارگر پتروشيمي ماهشهر با خـواسـت       
كوتاه شدن دست پيمانكـاران افـزايـش         

در هميـن   .   سطح دستمزدهايشان است  
مدت اعتراضاتي نيز از سوي كارگران      
راه آهن در شهرهاي مختلف با همـيـن         

كارگران مـيـگـويـنـد       .   خواست بوده ايم  
حتي با دو ميليون تومان دستمزد نيـز        
نميتوان زندگي كرد و خواهان افـزايـش     
فوري سطح دستمزدهايشان هستنـد و       
اين را در گفته ها و بيانـيـه هـاي آنـان               

در هـمـيـن مـدت         .   ميتوان وسيعا ديد  
همچنين شاهد بيانيه هـايـي از سـوي           
بــازنشــســتــگــان بــوده ايــم كــه در آن              
خواهان افزايش سـطـح دسـتـمـزدهـا و             
 . ديگر خواستهاي رفاهي خود شده اند

مــبــارزه بــراي خــواســت افــزايــش        
دستمزدها يك عرصه مـهـم اعـتـراض          
در دفاع از معـيـشـت و زنـدگـي بـراي              

ايــن .   كــارگــران و كــل جــامــعــه اســت         
مبارزات را  بايد سراسري و گسـتـرده           

در اين مبارزه كارگران مـراكـز       .   تر كرد 
كليدي، كارگران نـفـت و بـخـش هـاي              
متمركز كارگري نقشي كليدي دارند و       
هم اكنون نيز زمزمه هاي اعتراض در        

. ميان اين كارگران را ميـتـوان شـنـيـد           
اين نقش رهبران و فـعـالـيـن كـارگـري              
است كه به تدارك اعتصاباتي گستـرده       
ــزايــش                  ــواســت اف ــا خ ــراســري ب و س
دستمزدها و در دفاع از مـعـيـشـت و              

 . زندگي كارگران و كل جامعه بروند
ــه                 ــي در يــك كــالم جــنــبــش عــل
تهاجمات اقتصادي رژيم به زنـدگـي و          
معيشت كارگران و جامعه، في الحـال       
جريان دارد و ميتوان گفت که جنبشي       

جنـبـشـي اسـت كـه نـه             .   گسترده است 
تنها كارگران بلكه معلمان، پرسـتـاران       
و بخش هاي وسيعي از جامـعـه را در            

جنبشي است كـه هـزاران        .   بر ميگيرد 
كارگر بازنشسته و بخـش وسـيـعـي از            
جوانان بيكار و كارگراني را كه از كـار          

ايـن  .   بيكار شده اند را در بر ميـگـيـرد         
بـايـد كـل      .   جنبش را بايد سازمان داد    

اين گفتمان و برپايي كارزاري قدرتمند      
در دفاع از معـيـشـت و زنـدگـي و بـا                  
خواست فوري افزايش دستمـزدهـا  را          
به گفتمان مجامع عمومي كارگـري و        
تصميم گيري وسيع و گسترده كارگران      

انـنـد كـه      .   و كل جامعـه تـبـديـل كـرد           
ميتواننـد در بـرابـر تـهـاجـم گسـتـرده                 
ــدگــي و                ــه زن جــمــهــوري اســالمــي ب

. معيشت خود و كل جامعه بايسـتـنـد        
اين نـبـرد تـعـيـيـن كـنـنـده اسـت، بـه                     

 *.استقبالش برويم

 
١از صفحه   ... کارزار دفاع از معيشت  

سنت شکن هستند، کامال تابو شـکـن        
هستند، کامال يک زندگـي ديـگـري را           
دارند پـيـش مـيـبـرنـد و هـمـه ايـنـهـا                     
ظرفيتهاي مثبـت بسـيـاري را ايـجـاد             
کــرده اســت کــه بــعــد از ســرنــگــونــي              
جــمــهــوري اســالمــي ايــران مــيــتــوانــد        
جـامــعــه اي بــاشـد کــه در آن اوال در                 
قوانين برابري زن و مـرد بـه رسـمـيـت                
شناخته شود ثانيا زنان حق خودشان را       
بگيرند و زندگي انساني اي را در آينـده    

  . ايران داشته باشند
جـمـهـوري    .   دقـيـقـا   :   مهين عليـپـور   

اسالمي ميگويد زنان مـثـل مـرواريـد          
هستند و ميدانيم که مـرواريـد هـم در            

و !   صدف است که از آن محافظت کنـد       
زنان هـم يـک لـگـد گـنـده مـيـزنـنـد و                      

فقـط مـيـنـا       .   را خرد ميکنند  "   صدف" 
جان ميتوانيد بگويـيـد خـود شـمـا در              

 مارس چـه کـار خـاصـي انـجـام               ۸اين  
  خواهيد داد؟ 
يکي از کارهاي خاصي    :   مينا احدي 

که ميکنـيـم قـرار اسـت شـهـردارهـاي               
مختلفي که در ايتاليا از سکينه دفـاع        
کردند قرار است کـنـفـرانسـي سـازمـان           
بدهند آنجا اگر بـتـوانـيـم يـک کـنـگـره                 
جهاني عليه سنگسار، يک بيانيه بـراي       
اينکه نقطـه پـايـان گـذاشـتـه شـود بـه                  
سنگسار خواهيم داشت و چـنـديـن جـا         
در سخنرانيهاي مختلف دعـوت شـده         

 ۸ام که شرکت مـيـکـنـم و امـيـدوارم                 
مارس ما مجموعه سازمانهاي علـيـه       
تبـعـيـض يـا سـازمـانـهـاي مـخـتـلـف                   
بتوانيم برنامه هاي متنوعي را داشـتـه      
باشيم چون ما هميشه دفاع کرده ايم از        
حـقـوق زنـان و امـيــدوارم امســال هــم               
بتوانيم بدرخشيم و بتوانيم مـجـمـوعـه          
برنامه هايي در سراسر جـهـان و ايـران            

  .سازمان دهيم
ــازيــال صــادقــي کــه ايــن             (  از ن

گـــفـــتـــگـــو را بـــراي نشـــريـــه             
انترنـاسـيـونـال پـيـاده کـرده انـد               

 )سپاسگزاري ميکنيم

 ... هشت مارس امسال بسيار 
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بــرگــزاري مضــحــکــه انــتــخــابــات       
مجلس نهم اسالمي همانند دوره هـاي        
پيشين صحنه جدال باندهاي مخـتـلـف        
جمهوري اسالمي بـراي تصـرف سـهـم            

دعــواهــاي .   بــيــشــتــري از قــدرت بــود        
تصــرف پســت ريــاســت جــمــهــوري در          

 و علني شدن شـکـاف هـاي        ۸۸خرداد  
عميق درون نظام اين فـرصـت را بـراي             
مردم بوجود آورد که به خيابانها بريزنـد        
و پــايــه هــاي حــکــومــت را بــه لــرزه                 

اين خيزش انقالبي با سرکـوب   .   درآورند
ابعاد سبعيت  .   وحشيانه رژيم روبرو شد   

و توحش بکار رفته در اين سرکوب بـي     
حتي نزديک ترين همـکـاران      .   سابقه بود 

ــراز                   ــا اب ــصــان حــکــومــت ب و مــخــل
کوچکتريـن مـخـالـفـت و نـارضـايـتـي                
مورد تهـاجـم قـرار گـرفـتـه، بـه زنـدان                  
افتاده و توسط ياران قديـم خـود مـورد           
وحشــيــانــه تــريــن شــکــنــجــه هــا قــرار           

دور جــديــد جــدال بــر ســر            .   گــرفــتــنــد 
تصاحب کرسي هاي مجلس در حـالـي         
شـروع شـد کـه از هـمـان ابـتـدا شـبـح                      

" فضاي انتخاباتي " جنبش سرنگوني بر    
حاکم بود و ايـن را مـي تـوان ويـژگـي                  
مهم اين دوره مـنـازعـات درون نـظـام               

 .دانست
در حالي که ولي فقيه با تـکـيـه بـه             

خود تالش داشت، رئيس    "   قدرت الهي " 
را محـدود کـنـد،      "   امام زماني" جمهور  

رئيس دولت اسالمي بيکار نـنـشـسـتـه          
بود و به کمـک پـول حـاصـل از درآمـد                 
نفت و اهرم هاي اجرايي دولت، خود را         
براي بيرون درآوردن مـجـلـس از دسـت            

دعـواي ايـن دو       .   حريف آماده مي کرد   
باند مافيايي فرصـتـي بـراي هـاشـمـي             
رفسنجاني ودار و دسـتـه اش بـوجـود              
آورد تــا مــوقــعــيــت خــود را بــعــنــوان             
سرکرده باند هاي ناراضي داخل نظام و        

جـبـهـه    .   اصالح طـلـبـان تـقـويـت کـنـد             
 ۸۶متحد اصولـگـرايـان کـه در سـال               

توسط خامنه اي براي مقابلـه بـا بـانـد             
هاشمي  رفسنجاني و اصـالح طـلـبـان            

 پـايـان     ۸۷بوجود آمد، در ارديبهشـت       
کار خود را اعالم کرد اما از اوايل سال          

ــان دادن بــه                    ۸۹ ــاهــرا بــراي پــاي  ظ

اختالفات بين باند هاي حـکـومـتـي از           
طــرف خــامــنــه اي راه انــدازي شــد و               
مهدوي کني و محمد يزدي در راس آن         

هدف خامنه اي ايـن بـود       . قرار گرفتند 
که با آوردن نيروهاي طـرفـدار احـمـدي             
نژاد به اتحاد اصولگرايان آنـهـا را زيـر            
نفـوذ خـود قـرار دهـد امـا مـذاکـرات                  
طوالني بـا مصـبـاح يـزدي کـه فـعـال                  
سردسته باند مقابل اسـت و تشـکـيـل             

او .    ، بجايي نرسيد   ۸+۷کميته وحدت   
حاضر به کنار آمدن به جـبـهـه مـتـحـد            
ــگــرايــان نشــد و دار و دســتــه                 اصــول

جـبـهـه    " طرفداران دولت را تحت عنوان      
در کـنـار     .   به ميدان فـرسـتـاد      "   پايداري

ــمــنــد، هــواداران                ــانــد قــدرت ايــن دو ب
جـبـهـه    " رفسنجاني بـا جـمـع شـدن در              

و مـحـسـن رضـايـي بـا            "   مردمساالري
جبهـه ايسـتـادگـي ايـران          " درست کردن   

" سـهـم خـواهـي      " ، هم ادعـاي      " اسالمي
تشکيـل جـبـهـه پـايـداري بـا              .  کرده اند 

واکنش شـديـد مـهـدوي کـنـي رئـيـس                
مجلس خبرگان روبرو شـد و تشـکـيـل             

اما نه تنـهـا     .   کرد"   نهي" دهندگان آن را    
اين فرمان تاثيري نداشت بلـکـه نـاچـار           
به قبول شرکت آنها در جلسـات جـبـهـه         
متحد اصولگـرايـان شـد، امـا جـبـهـه               
پايداري حاضر به شرکـت در جـلـسـات            
: نشد و مهـدوي کـنـي اعـالم کـرد کـه                

احتمال تعامل بـا جـبـهـه پـايـداري و                " 
 ."جبهه متحد اصولگرايان بعيد است

در تعيين صالحيت کانـديـدا هـاي         
انتخابات احمدي نژاد دست بـه قـدرت          
نمايي زد و هيئت هاي اجـرائـي وزارت          
کشور صالحيت بسياري از کسـانـي را         
که به دولت حمله کرده بودنـد رد کـرد،            
انتظار مي رفت که شوراي نگهبان هـم         

بـا بـاال     .   دست به عمل مـتـقـابـل بـزنـد           
 علي الريجـانـي کـمـيـتـه           ،گرفتن تنش 

سه نفره اي را بـراي مـذاکـره بـا وزارت               
کشور و شوراي نگهبان تعيين کـرد تـا        
موضوع رد صالحـيـت هـا را بـررسـي              

خامنه اي  هم در يک سخـنـرانـي        .   کنند
 بــهــمــن از شــوراي نــگــهــبــان            ۱۴در   

سطح صالحيت ها را آنقدر     " خواست تا   
سخـنـان   " .   باال نبرد تا کسي باقي نماند    

خامنه اي نشان دهنده تزلزل پايـه هـاي          
او نشان داد کـه شـوراي          .   قدرت او بود  

نگهبان چندان از او حرف شنوي نـدارد         
مـمـکـن اسـت اعـتـراض بـه              " و گـفـت       

شوراي نگهبان درست باشد، امـا بـايـد       
تسليم به تصميم يـک مـرجـع تصـمـيـم              

خـامـنـه    " .   بايد تبعيـت کـرد     .   گيري شد 
اي تالش کرد که از مـريـدان خـود کـه                
کنار گذاشته شده اند، دلجويي کـنـد و           

بفهماند که نفوذي روي شوراي نگهـبـان     
ندارد و در عين حال گوشه چشـمـي بـه             

او .   دار و دسته احمدي نژاد نشـان دهـد         
اينهـايـي کـه      :  " در همان سخنراني گفت 

رد صالحيـت شـده انـد، لـزومـا فـاقـد                 
مــمــکــن اســت   .   صــالحــيــت نــيــســتــنــد  

مقامي که او را رد صـالحـيـت کـرده                
اشتباه کرده باشد، ممـکـن اسـت بـراي            

 ."مقام ديگري صالحيت داشته باشد
صفوف بهم ريخته باند خامـنـه اي         
و تزلزل او به جبهه پايداري جـرئـت داد            

ــروشــور            ــک ب ــحــه اي        ۸۰کــه ي  صــف
استقامت در مـنـطـقـه       " تبليغاتي به نام    

انتشار دهـد کـه در آن بـه            " ۲ممنوعه  
جـبـهـه    .   مهدوي کني حمله شـده اسـت        

متحد اصولگرايي در اعتراض بـه ايـن         
ــيــه صــادر کــرد           ــيــان حســيــن  .   جــزوه ب

شريعتمداري که سخنگوي غير رسـمـي       
خامنه اي بشمار مي رود درعنوان يـک        
مقاله خود خـطـاب بـه بـقـيـه راهـزنـان                 

و "   سر گردنه کشـتـي نـگـيـريـد          :   " نوشت
روز سـوم اسـفــنـد در مـقــالـه ديـگــري                 
" وحشت و نگراني خـود را از ايـنـکـه                

اختالفات به بعد از انتخابات مـجـلـس         
 .، بيان کرد"نهم نيز کشيده شود

ــراد رد                 ــاري از اف ــامــي بســي اس
. صــالحــيــت شــده، اعــالم نشــده اســت        

همچنين تعـدادي از افـراد سـرشـنـاس             
نظام عمال از ليست جبهه اصولگرايـان       

بـنـظـر    .   و جبهه پايداري حذف شده انـد       
مي رسد در مقابل خطري که از طـرف         
مردم متـوجـه نـظـام اسـت و از سـوي                  
ديــگــر بــخــاطــر حــذف بــانــد هــاشــمــي         
رفسنجاني، خامنه اي ناچار شده اسـت       
با بـانـد احـمـدي نـژاد سـازش کـنـد و                     
کساني را که در راس حمالت به دولـت          

اما بـا  .   بوده اند از مجلس کنار بگذارد    
وجودي که شوراي نگهبان مي تواند تـا     

" انـتـخـابـات    "  اسفند يعني روز   ۲۴روز  
هر کانديدايي را رد صـالحـيـت کـنـد،              
بنظر مي رسد که دار و دسـتـه رئـيـس               
جمهور و مصباح يزدي تالش خواهـنـد        
کرد تا موقعيت خود را در مجلس آتي        

در کـنـار دعـواي        .   مستحکم تر کنـنـد    
جناحهاي رژيم فشار امنيتي و نظامـي       

. هر لحظه بر مردم بـيـشـتـر مـي شـود               
فرماندهان اوباش نظامي ـ امنـيـتـي و          
لباس شخصي هاي رژيم عـربـده کشـي          
خود را بسـوي مـردم افـزايـش داده و                 
حتي کانديداهاي عضويت در مـجـلـس      
اسالمي را هم تهديد کرده اند تا مبـادا         
تبلـيـغـاتشـان فـرصـتـي بـراي دخـالـت                 

 .مستقيم مردم بوجود آورد
اختالفات در درون نظام هـمـچـنـان         
ادامه دارد و صف بندي هـا و مـوازنـه             
قــوا بــيــن بــانــدهــاي مــافــيــايــي درون           
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سازش و جنگ جناحهاي 
 رژيم در مضحکه انتخابات

، " عـبـاس نـبـوي      " هفـتـه گـذشـتـه          
مــوســســه تــمــدن و تــوســعــه         " رئــيــس   

و عضــو مــوســســه امــام           "   اســالمــي 
مـوسـسـه اي کـه زيـر نـظـر                ( خمينـي    

محمدتقي مصباح يزدي رهبر فـکـري        
و پدر معنوي جبهه پايداري اداره مـي         

، طي يـک سـخـنـرانـي در جـمـع                ) شود
ــ هــمــان                 ــ انصــار حــزب اهللا تــهــران ــ
نيروهاي اجير شده و قمه کش خـامـنـه           
اي و پسرش مجـتـبـي بـراي سـرکـوب              
ــ خبر از نامه اي داده اسـت کـه             مردم 
خامنه اي طي آن به اعضاي مـجـلـس           

دخالـت  " خبرگان رهبري يادآور شده که      
" ! خبرگان را در جزئيـات نـمـي پـذيـرد            

اين عضو رهبري انصار حزب اهللا کـه          
متن سخنانش مـتـعـاقـبـا در نشـريـه               

انتشار يـافـتـه، بـه نـقـل از             "   يالثارات" 
يـا او را      " خامنـه اي آورده اسـت کـه              

همانطوريکه هست، بپذيرند و يا او را        
به کل از رهـبـري حـذف کـنـنـد چـون                   
وظيفه خبرگان نظارت بر شرايط کـلـي         

 "!رهبري است
روزهـــاي آخـــر حـــکـــومـــتـــرانـــي       
ديکتاتورها همزمان است با تالشي و        
بي اعتبار شدن گام بـه گـام سـاخـتـار               
سياسي و نـهـادهـاي تصـمـيـم گـيـري                

شرايطي که گويا در آن افشاگـري       .   شان
مقامات در مورد اختالس هـا، دزدي        
ها و جناياتشان به پديده اي معمـول و          
ــه اي و                 مــتــعــارف در فضــاي رســان
عمومي جامعه تـبـديـل مـي شـود و               
بااينحال، سيستم سياسي روز بـروز بـا         
خطر سرنگوني بيشتر مواجه مي شود      
اساسا به اين دليـل کـه ديـکـتـاتـورهـا               

هذيان مي گويـنـد و     .   ديوانه مي شوند 
اوج ظرفيت آدمـکـشـي شـان را بـراي              
حفظ منافع بادآورده شان بـه نـمـايـش            

به اين دليل که آن خصـلـت         !   ميگذارند
اساسي انسانها، تحقير و بيحقوقـي را        
نمي پـذيـرد و در نـهـايـت بـراي بـزيـر                    
کشيدن نظم کهن بپا مي خيزد و تـمـام          

و همه اطرافيان   "   عباس نبوي " اينها را   
و دست پروردگان بـيـت واليـت فـقـيـه               
بخوبي مي دانند و بـه هـمـيـن دلـيـل                 
براي نجات ولي فقيه و آشکار ساخـتـن     
اوج توحـش و تـوانـش در خـودرأيـي،               

 . سرکوب و ديکتاتوري بپا خاسته اند
ريشه ها و زمينه هـاي افشـاگـري          
عضو شاخص انصار حزب اهللا تـهـران          
اما، به بسيار پيشتر از اينـهـا بـازمـي            
گردد و بايد گفت حداقل به بيـشـتـر از            
دو سال پيش يعني به فرداي انتخابـات    

بـه  .   ۸۸نمايشي رياست جمهوري سال     
فرداي آن باصطالح انتخابات مسـخـره       
اي که پس از آن خامنه اي ديگر آن تـه            
مانده آبرو و حـيـثـيـتـش را در مـيـان                  

از .   اطرافيان و نزديکانش از دست داد      
همان هنگامي که مردم در خيـابـانـهـا          
بر عليه شـخـص خـامـنـه اي، پسـرش              

شـعـار   "   اصل واليـت فـقـيـه      " مجتبي و   
پس از آن انـتـخـابـات بـود کـه                .   دادند

ــ با دستورات مسـتـقـيـمـي             خامنه اي 
که با هدف کشتار و شکنجـه مـردم و            
ــ همراه بـا خـودش،            جوانان صادر کرد 
کل نظام اسالمي را نـيـز گـام هـا بـه                  

خامنه اي بـا    .  سرنگوني نزديک ساخت 
دستور به قتل فرزندان مردم، از هـمـان         
زمان ميان طـرفـداران و اجـيـرشـدگـان            
خود باعث و باني تشتت، بالتکلـيـفـي         
و بي سرانجامي شـد و بـا بـرخـوردش              
نسبت به اعتـراضـات مـردم، شـکـاف            
هاي جمهوري اسالمـي را عـمـيـق تـر              

هـمـان   .   ساخت و غيرقابـل تـرمـيـم تـر          
، " عـلـي مـطـهـري       " شکاف هـايـي کـه         

نماينده مردم تهران و منتقد سـيـاسـت         
هاي دولت در مـجـلـس در مصـاحـبـه              

بـه آنـهـا اشـاره         "   شـرق " اش با روزنامه     
، " مـرتضـي مـطـهـري       " فرزند .   مي کند 

در "   نــظــريــه پــرداز انــقــالب اســالمــي        
گفتگويش با روزنـامـه شـرق اعـتـراف            

ــه             ــد ک ــن ــان        " مــي ک ــري در داخــل ج
اصولگرايي از دو سال پـيـش شـکـاف            

اگر اصولگـرايـي   " و اينکه  "   افتاده است 
 "!اين است، من اصولگرا نيستم

همين دغدغه ها و نگراني هـايـي      
را که خامنه اي در ميان طـرفـدارانـش           

عـبـدالـحـسـيــن      " مـوجـب شـده اسـت،           
، عضو مرکزي جامعه روحانيت     " نواب

خـبـر   " مبارز در گفتگويش بـا سـايـت           
به گونـه ديـگـري هشـدار مـي             "   آنالين
نواب البـتـه بـراي پـنـهـان نـگـاه                .   دهد

داشتن شکاف هاي جمهوري اسـالمـي       
! سـخـن مـي گـويـد         "   رهبران جديـد  " از  

رهبراني که مي خواهند واليـت فـقـيـه           
عضـو  .   را توجيه، ترميم و بزک کـنـنـد         

شــوراي مــرکــزي جــامــعــه روحــانــيــت        
رهـبـران جـديـد وارد         " مبارز مي گويد    

جريان اصولگرايي شده و اصولگـرايـي       
نـواب  " !   در حال پوست انـداخـتـن اسـت       

همچنين به واقعيت عميق ديگري هـم       
اشاره مـي کـنـد و ضـمـن هشـدار بـه                   
مقامات مذهبي و خطوط قرمزي کـه        

 
تنهايي فزاينده خامنه اي 

و تعميق شکاف هاي 
 !حکومت اسالمي

 

 هادي وقفي

٥صفحه   ٥صفحه     



 5 ٤٤١شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

تظاهرات بزرگ در : سوريه
 دمشق و ادامه توپ باران حمص

حمالت وحشـيـانـه ارتـش سـوريـه             
بــراي در هــم شــکــســتــن مــقــاومــت و            
مبارزه مردم حمص وارد هـجـدهـمـيـن           

در طول ايـن مـدت        .   روز خودشده است  
رژيم با سالح هاي سنگين اين شـهـر را       

در ادامـه ايـن       .   زير آتش گـرفـتـه اسـت        
جنايات بر اثر بمبـارانـهـاي ارتـش روز            

 نفر کشـتـه و        ۷۵سه شنبه همين هفته     
بـنـا   .    نفر زخمي شـده انـد    ۳۰۰بيش از  

به گزارش هـاي مـنـتـشـر شـده در اثـر                  
 ۱۰ادامه  گلوله  باران حمص روزانـه             

شهر تـقـربـيـا بـه          .   کودک کشته ميشود  
در منطقه بـابـا   .   ويرانه تبديل شده است   

عـمـرو در شــهـر حـمـص مـقــاومـت و                  
مبارزه مردم بر علـيـه نـيـروهـاي رژيـم              

بــر اســاس آخــريــن       .   اســد ادامــه دارد     
گزارشات از آغاز بمباران و مـحـاصـره           

 فوريـه  تـا روز          ۴شهر حمص از تاريخ     
 ۱۰۰۰ فوريه نزديک بـه        ۲۱پنجشنبه  

نفر از مردم که در مـيـان آنـهـا دهـهـا                   
کودک نيـز ديـده مـي شـود، کشـتـه و                   

اين شهر کـه    .  هزاران نفر زخمي شده اند 
نزديک به دو هفته در محاصر وحشيانه       
ارتش و نيروهاي سرکوبـگـر اسـد قـرار            
ــا کــمــبــود جــدي امــکــانــات               دارد، ب
پـزشــکــي، درمــانــي و کــمــبــود تــخــت          
بيمارسـتـانـي و مـايـحـتـاج عـمـومـي                 

نـيـروهـاي مـخـالـف         .   مواجه مي باشـد   
رژيم اسد و گروههاي امداد بين المللـي     
اعالم کرده اند که در حمص يک فاجـعـه    

. انساني در حال شـکـل گـرفـتـن اسـت              
گروههاي مخالف رژيم اسد از مجامـع       
جهاني خواهان اعـمـال فشـار بـه رژيـم              
اســد بــراي عــدم مــمــانــعــت از امــداد            

. رساني بـه مـردم ايـن شـهـر شـده انـد                  
صليب سرخ جهاني اعـالم کـرده اسـت            

تـالش بـراي مـذاکـره بـا طـرف               " که در   
بــراي دادن   "   هــاي درگــيــر در ســوريــه         

 .امکان ارائه امداد رساني برآمده است
در دمشق پايتخـت سـوريـه اواخـر           
هفته  گذشته  بزرگترين تظاهرات ضـد         

دهها هزار نفـر  .  حکومتي برگزار گرديد 
از مردم  ضمن شـرکـت در تـظـاهـرات               

دمشـق کـه مـحـل         "   ميدان تـحـريـر    "   در
استقرار ارگانهاي امنيـتـي و نـظـامـي            
رژيم مي باشد، تـجـمـع کـرده و شـعـار               

. سرنـگـونـي حـکـومـت اسـد را دادنـد                
نيروهاي امنيـتـي و اطـالعـاتـي رژيـم              
عليرغـم تـالش و تـقـالهـايشـان بـراي                
ــه               ســرکــوب مــردم دمشــق، مــوفــق ب

. جلوگيري از تظـاهـرات مـردم نشـدنـد           
 ساعـت ادامـه      ۳اين تظاهرات بيش از     

درجريـان تـظـاهـرات مـردم در            .   داشت
مناطق مختلف دمشق اقـدام بـا آتـش          
زدن الستيک و ايجاد سد مـعـبـر بـراي             
جلوگيري از نـقـل و انـتـقـال نـيـروهـاي                 
سرکوبگر کرده و تاکتيـک مـحـاصـره و            

عصـر  .   سرکوب آنها را خنثـي نـمـودنـد         
همان روز نـيـروهـاي امـنـيـتـي بـخـش                 
هايي از محالت دمشـق را کـه در آن               
تظاهرات برپا گرديـده بـود، مـحـاصـره            
کــرده و اقــدام بــه خــانــه گــردي و                       

. دستگيريهاي گسترده مردم کـرده انـد        
بر اساس اخبارو گزارشـات دهـهـا نـفـر             

دولت روسيه  کـه از         .   دستگير شده اند  
رژيم اسد حمايت ميکند، اعـالم کـرده          

فرستـاده  " است که در تالش براي ارسال       
به سـوريـه بـراي پـيـدا           "     ويژه اين کشور  

مـي  "   بحران سوريـه " کردن راه حلي براي   
هفته گذشته مـجـمـع عـمـومـي            .   باشد

ــامــه اي در                 ــطــعــن ســازمــان مــلــل ق
مــحــکــومــيــت نــقــض حــقــوق بشــر در         
سوريه، تصويـب کـرد و از رژيـم اسـد                
خواست تـا بـه کشـتـار مـردم خـاتـمـه                   

تالش هاي گروه هاي آزاديـخـواه        .   بدهد
و نيروهاي مخالف رژيم اسد در خـارج          
از کشــور ادامــه دارد و در فشــار                     
دولتهاي آمريکا و کشورهاي اروپـايـي        

امـا  .   به رژيم اسد، تاثيـر داشـتـه اسـت           
رژيم اسد همچنان به سرکوب وحشيانـه       

در ايـن هـفـتـه         .   مردم ادامه مـي دهـد       
مقامات مختلف جمهوري اسالمي بـر      
ادامه حمايت از رژيم اسد تاکـيـد کـرده           

بـا  "   اقتصادي" و خبر از گسترش روابط      
در همين رابطه قـرار    .   رژيم سوريه دادند  

داد لغو تعرفه هاي گـمـرکـي مـيـان دو              
جمهوري اسـالمـي  و         . رژيم امضا شد 

خامنه اي بارها تاکيد کرده انـد کـه بـه             
سياست حـمـايـت از رژيـم اسـد ادامـه                

در خــبــري کــه عصــر روز          .     خــواهــنــد
چهارشنبه اين هفته از طرف سخنگوي       
دولت آمريکا منتشر شد، حاکي اسـت        
که آمريکا احـتـمـال کـمـک بـه مسـلـح                 
کردن مخالـفـان رژيـم اسـد را بـررسـي                
نموده و طـرح کـمـک تسـلـيـحـاتـي بـه                    

. مخالفان رژيـم اسـد را دردسـت دارد            
پرونده جنـايـات رژيـم سـوريـه هـر روز                

سنگين تـر مـي شـود و آمـار کشـتـه                   
شدگان، مجروحين و دستگيـر شـدگـان         

   .توسط  رژيم سوريه افزايش مي يابد
محاکمه مبارک ادامه :مصر

 !دارد
دور ديگري از محاکمه مـبـارک و          
اعضاي بلند پايه رژيمش اين هفتـه در         

اتـهـام   .   قاهره دوباره از سر گـرفـتـه شـد           
مبارک صدور فرمـان کشـتـار مـردم و             
سرکوب اعتراضات مـردم مصـر مـي           

مـبـارک و اعضـاي دولـتـش تـا               .   باشد
کنون تمام اتهامـات وارده را رد کـرده             

مبارک و دولتش متهم هستند کـه    .   اند
در جريـان آغـاز انـقـالب مـردم مصـر                

بـر  .    نـفـر را کشـتـه انـد             ۸۰۰بيش از     
اساس اطالعيه دادستانـي مصـر قـرار          

  فــوريــه      ۲۲اســت روز چــهــارشــنــبــه          
آخرين دفـاعـيـات وکـالي مـبـارک در               
دادگاه قرائت شده و بـعـد از آن دادگـاه              

در .   براي صدور حکم اقدام خواهد کـرد       
همين رابطه مصطفي سليمان دادستـان     

بـراي  "   اشـد مـجـازات     " دادگاه خواهـان     
 نــفــر ديــگــر از اعضــاي          ۴مــبــارک و     

  .دولتش شده است
برگزاري انتخابات، معاون :يمن

 !صالح رئيس جمهورشد
به دنبال توافقات قبلي بـيـن رژيـم           
صالح و سازمان ملل، انتخابات وعـده     

ــرگــزار گــرديــد               . داده شــده در يــمــن ب
براساس توافقات قـرار بـود قـدرت بـه              
منصور معاون صـالـح  واگـذارشـود و             

بعد از گـذشـت   .   انتخابات برگزار گرديد  
نزديک به سه ماه از اعـالم ايـن طـرح،               
روز سه شنـبـه ايـن هـفـتـه انـتـخـابـات                   

در جــريــان    .   حــکــومــتــي بــرگــزار شــد       
ــتــي               ــکــوم ــات ح ــاب ــخ ــت ــزاري ان ــرگ ب
اعتراضات مردم بر عليه دولت جـديـد          

در واکـنـش بـه بـرگـزاري           .   ادامه داشت 
اين نمايش انتخاباتي فـعـاالن جـوان و            
تشکل هاي مـخـالـف بـه خـيـابـان هـا                 
ريخته ضمن تظاهرات بر عـلـيـه دولـت           
جديد، خواهان دستگيري و مـحـاکـمـه          
صالح شده، انـتـخـابـات را فـرمـايشـي              
ــن                   ــرده و شــرکــت در اي ــوصــيــف ک ت

مخالفـان  .   انتخابات را مردود دانستند   
صالح و دولت جـديـد بـرنـامـه انـتـقـال                 
قــدرت بــه مــعــاون صــالــح را کــه در                
جنايات و سرکوبهاي رژيم صالح دسـت       
داشته است، مـحـکـوم کـرده و اعـالم               
نمودند که منصور رئيس جمهورجـديـد       
و صالح  بـايـد هـمـگـي از حـکـومـت                   

خــواسـت مــردم دســتــگـيــري و         .   بـرونــد 
محاکمه صالح و اعضـاي رژيـمـش بـه            
ــن در ســرکــوب                 ــام دســت داشــت ــه ات

 .* اعتراضات مردم مي باشد

 بازتاب هفته
 

 رويدادهاي منطقه در 
 !يک نگاه

 محمد شكوهي   

 

زير پا گذاشته شده اند، اشاره مي کنـد         
حرف هايي کـه اگـر زمـانـي اصـالح               " 

طلبان مي زدند، تعجب مـي کـرديـم،           
ــد              ــن ــان مــي زن ــراي ــگ و " !   اآلن اصــول

منظورش، اعترافـات و اظـهـارات از           
سر نـاچـاري ذوب شـدگـان در واليـت               
فقيه و جمهوري اسـالمـي در مـقـابـل             
بحران مشروعيت کل نـظـام و بـحـران             
انقالبي است کـه در کـمـيـن کـل ايـن                  
ــه اســت               ــايشــي نشــســت ــم ! بســاط ن

ــات               ــراف ــه اعــت ــظــورش، اشــاره ب مــن
نزديکترين دست پرورده هـاي خـامـنـه          
ــروپــاشــي و                     اي در مــورد خــطــر ف

اعترافات ديرهـنـگـام     .   سرنگوني است 
، " نظارت بر ولي فقـيـه  " مقاماتي که از  

اصولگرايان و شـکـاف   "   پوست اندازي " 
در ميان حاکميت مي گويند و بـا ايـن         
همه تالش مي کنند تمام ايـن بـحـران            
مشروعـيـت و تـرس و هـراسـشـان از                 
سرنگوني محتوم را با انـواع و اقسـام           
بازيهاي سياسي و نمـايـش هـايـي کـه             
ميتوان گفت گرته بـرداري مسـخـره و            
مزخرفـي از بـاصـطـالح دمـوکـراسـي              

تـالش  .   غرب است، الپوشـانـي کـنـنـد         
مي کنند در کشاکش اين همه بـحـران          

و "   نـظـارت بـر عـمـلـکـرد رهـبـري               " از   
وظايف خـبـرگـان بـگـويـنـد تـا شـايـد                  
بتوانند جامعه و مردم را راضي نـگـاه          

سي سـال اسـت کـه حـکـومـت               .   دارند
واليت فقيه و نمايندگان خدا بر زمين،       
ماشين دزدي و کشـتـارش کـار مـي               
کند و هيچ کس رهـبـر را بـه پـرسـش                 

برعکس، اين ولي فقيـه    .   نکشيده است 
بوده که دسـتـور دزدي، آدمـکـشـي و               
شکنجه داده و احکام حکومتي صادر       
کرده است و امروز، حتي نـزديـکـتـريـن         
نزديکانش و کساني کـه بـا احـکـام و               
دستورات مستقيم شخص او، اينجا و       
آنجا مناصب داشته و نمايـنـدگـي اش       
را بر عهده دارند، همه و همه دارنـد از       

نظارت بر عملکرد رهبري مي گـويـنـد         
و چقدر مسخره و سـاده انـديشـانـه در              
شرايطي که شخص ولي فقيه، مـنـافـع          
تمام اطرافيان و نزديکانـش را بـخـطـر            

 ! انداخته است
بايد گفت خامنه اي و تـمـام بـيـت          
واليت فقيه در ايـران بـطـور روشـن و                 
آشــکــاري ديــگــر بــه دردســري بــراي             
جمهوري اسالمي تبديل شده که هم بـا        
تعفن و جنايت و فسادي کـه در هـمـه              
جا گسترش داده، اسـاسـا بـه مـانـعـي              
براي حفظ و تداوم خود رژيم اسـالمـي          
تبديل گشته و هم ستون فقراتـي اسـت          
که کنار رفتـنـش، نـابـودي کـل نـظـام                 

و بـه    .   اسالمي را در پي خواهد داشـت      
خاطر همين هم هست تمام نگراني هـا        
و ترس هاي ديکتـاتـور مـفـلـوکـي کـه               
سمبل و نـمـاد تـمـام مصـيـبـت هـا و                   
بدبختي هايي بشمار مي رود که سـي          
ســال اســت جــمــهــوري واليــت فــقــيــه           
اسالمي بر گرده مردم در ايران تحميـل       

به همين دليل است شاخ و       .   کرده است 
شانه کشيدن هايش در مقابل مجـلـس        
خــبــرگــان نــمــايشــي کــه اعضــايــش،           
اجيرشدگان و منصوب شدگان خـودش    
در نهادهاي مختـلـف دزدي و غـارت           

بر هميـن اسـاس اسـت کـه            .   مملکتند
يا بايد او را همـانـطـوريـکـه          " مي گويد   

هست بپذيـرنـد و يـا او را بـه کـل از                     
رهــبــري حــذف کــنــنــد چــون وظــيــفــه           
خبرگان نظارت بر شرايط کلي رهـبـري        

اظهاراتي از سـر اسـتـيـصـال و            " !   است
تــنــهــايــي از هــمــان نــوعــي کــه تــمــام           
ــورهــا در آخــريــن روزهــاي              ــات ــکــت دي

. حکومتراني شان بر زبـان مـي آورنـد           
بسـاط  "   جـزئـيـات   " تالش براي نـجـات       

ديـــکـــتـــاتـــوري کـــه ادامـــه حـــيـــات          
. منحوسش را امکانپذير مـي سـازنـد        

رژيم اسالمي بار ديـگـر از درون فـرو              
 ! ريخته است

 
... تنهايي فزاينده خامنه اي و   

. تــغــيــيــر اســت    حــکــومــت در حــال         
موضوع اصـلـي دعـواي ايـن روزهـا              

. تصرف صندلي هاي مـجـلـس اسـت         
اما در نظر مردم ترکيب اين مجـلـس          
براي مردم تفاوتي نمـي کـنـد، بـلـکـه              

ن اسـت  آ دعواها و زدوخوردهاي درون  
با فضاي !   که جالب و قابل توجه است    

کنوني که هيچ باندي نتوانسته اسـت         
ديگري را از ميدان بـدر کـنـد بـطـور               
قطع مجلس بعدي داغ ترين مجالـس       

. جــمــهــوري اســالمــي خــواهــد بــود          
جمهوري اسـالمـي و دسـتـگـاهـهـاي             
حکومتي آن همـچـون واليـت فـقـيـه،             

رياست جمهـوري و دولـت، مـجـلـس             
هــاي مــخــتــلــف، قــوه قضــائــيــه و               
ــهــاي مــخــتــلــف ســرکــوب و              ارگــان
غارتگري آن لکه کـثـيـفـي بـر جـهـان               
متمدن امـروز و مـورد تـنـفـر مـردم                 

تناقض ها و اختالفات    .   ايران هستند 
درون جمهوري اسـالمـي از مـاهـيـت            

نـگـرانـي    .   وجودي آن ناشي مـي شـود       
. حسين شريعتمداري بي مورد نيست    

کشمکش ها بطور قطع بالفاصله بعد    
از مضحکه انتخابات بشـدت ادامـه         

 .*خواهد يافت

 
...  سازش و جنگ جناحهاي رژيم در ٤از صفحه     

٤از صفحه    



 6 ١٣٩٠ اسفند٥  انترناسيونال 

به شرکت کنندگان در کنگره   
 هشتم حزب کمونيست      

  کارگري ايران
 "من به حزبم اميدوارم"

گـرم تـريـن سـالم         !   رفقـاي عـزيـزم     
هاي مـرا از راه دور و از کـردسـتـان                  

دو ســال از بــرگــزاري       .   پــذيــرا بــاشــيــد  
کــنــگــره هــفــتــم، کــنــگــره اي کــه بــا              

شناخته مي  "   مانيفست انقالب ايران  " 
کنگره ي قـبـلـي در          .   شود، مي گذرد  

شرايطي برگزار شد کـه شـش مـاه از              
آغــاز انــقــالب ايــران گــذشــتــه بــود،             

 رژيـم    88 دي     6انقالبي که در روز      
جمهوري اسالمي را تـا لـبـه پـرتـگـاه               

امروز تمام جهان در تب و      .   سقوط برد 
در طـي دو سـال         .   تاب انقـالب اسـت     

اخير، جهان شاهد سلسله انـقـالبـاتـي          
بوده که حتي در باور خوش بين تـريـن      

کمونيست ها هم نمي گـنـجـيـد و در              
سده هاي اخير تنها دو سلسله انقالب       
ديگر در چنين مقياس وسـيـعـي روي          

امروز نه فقط خاورميانـه در    .   داده اند 
کار دگرگوني هاي بي سابقه اي است،     
بل در مـراکـز اصـلـي سـرمـايـه داري                
اعتراض و تظـاهـرات هـاي وسـيـعـي             
عليه بردگـي مـزدي و بـربـريـتـي کـه                 
سرمايه به جهان تحميل کرده، در حال       

 . انجام است
بايد بسيار خوشحال باشـيـم      !   رفقا

که هم عصر جـنـبـش اشـغـال مـراکـز                
ايــن .   مـالــي ســرمــايـه داري هســتــيــم        

جنبش با وجود ضعف هايي که دارد،       
در طول تـمـام عـمـر سـرمـايـه داري،                 
نــخــســتــيــن جــنــبــشــي اســت کــه در            

 کشـور سـرمـايـه داري           پيشرفته ترين 
عليه کليت اين نظام اجتماعي شـکـل        

هــر گــام از پــيــشــروي       .   گــرفــتــه اســت  

 درصدي ها در امريکا، به      ٩٩جنبش  
منزله پيروزي بـزرگـي بـراي جـنـبـش              
کارگري در تمام جهان است و اهمـيـت        
سياسي ضربه اي که به وسيله جنـبـش    
اشغال، به بـورژوازي امـپـريـالـيـسـتـي             
غــرب و نــوچــه هــاي وردســت آن در              
کشورهاي پيراموني وارد مـي شـود،         
صد بار بـيـشـتـر از هـمـان ضـربـه در                   
صورتي که در آسيا، آمريکاي التـيـن         

. و يا افريقا وارد مي شد، مـي بـاشـد            
کنگره در شرايطي برگزار مي شود که       
موجـي از اعـتـراض طـبـقـه کـارگـر،                 
نيويورک تا آتن و قـاهـره تـا دورتـريـن              

ايـن  .   مناطق جهان را فراگرفـتـه اسـت      
اعـتـراض عـلــيـه تـمـامــي نـهـادهــاي               
اقــتــصــادي، ســيــاســي و فــرهــنــگــي          
بــورژوازي اســت و مــراکــز مــالــي و             
بورس، بانک ها، دولت، پليس، طويله      

را در بر گرفتـه    . . .   پارلمان بورژوايي و    

در چـنـيـن شـرايـطـي، جـنـبـش               .   است
کمونيستي به طور عمـوم در سـراسـر           
جهان و کمونيـسـم کـارگـري بـه طـور               
اخص در ايران مسـئـولـيـت تـاريـخـي             

فضاي روحي تـوده    !   رفقاي عزيز .   دارد
ها در ايران جـدا از فضـاي حـاکـم بـر                

انقالب در .   ديگر مناطق جهان نيست   
حـتـي از بسـيـاري         .   ايران ادامـه دارد     

جنبه ها، شرايط عيني و ذهني مردم       
ايران آمـادگـي  بـيـشـتـري بـراي يـک                  

امـروز جـنـبـش       .  انقالب بزرگ را دارد 
کـــارگـــري، جـــنـــبـــش هـــاي زنـــان،            
دانشجويان، جوانان، بيکاران و ديـگـر       
بخش هاي جامـعـه آمـاده انـد تـا در                
بــزنــگــاهــي تــاريــخــي از روي نــعــش           
حکومت سرمايـه داري اسـالمـي رد           

در چنين شرايطي، کـمـونـيـسـم         .   شوند
کارگري به هيچ روي اجازه و فـرصـت           

توسعه آگاهي طبـقـاتـي      .   اشتباه ندارد 

پــرولــتــاريــا وظــيــفــه حــيــاتــي حــزب           
کمونيست کـارگـري در ايـن شـرايـط               

مـن بـه عـنـون يـکـي از               .   مي بـاشـد    
اعضاي حزب، انتقاداتي به رهبـري و        
رفقاي حزب دارم که در اين جا مـجـال         
پرداختن به آن ها نبود امـا در آيـنـده              

 .حتما به آن خواهم پرداخت
با وجود فـقـر و بـيـکـاري و            !   رفقا

شرايط طاقت فرسـايـي کـه در داخـل             
کشور داريم، بـه مـبـارزه خـود ادامـه              
مي دهيم و هرگز از وظايف حـزبـي و           

. کمونيستي خود غافل نـمـي مـانـيـم           
دست تک تـک شـرکـت کـنـنـدگـان در                
کــنــگــره را مــي فشــارم و امــيــدوارم            
کنگره نهم را در داخل کشور در کـنـار       

 . هم برگزار کنيم
زنده باد انقالب انساني بـراي رسـيـدن          

 به جامعه اي انساني
 آران    

زن و مــرد انســانــنــد و بــا هــم                
آنانكه همين حقيقت سـاده و        .   برابرند

روشن و بديهي را برنمي تـابـنـد و بـا               
زور و توحش سركوب ميكنـنـد و بـه            
عقب ميرانند،  آنان كه از سـنـتـهـا و          
قوانين وحشيانه عهد عـتـيـقـي دفـاع          
ميكنند، نيروهاي منفور و مرتجعي     
هستند كه به دنياي مدرن و انسـانـي        

جاي حكومـت ضـد زن        .   تعلق ندارند 
ــخ اســت                ــاري ــه دان ت ــال ايــن .   در زب

حكومت و كل جريانات و نيـروهـايـي         
كه زن را تحقير شده و زنداني حجـاب         

ــي مــردان                   ــمــه انســان و داراي ــي و ن
ميدانند با ابتدايي ترين مـعـيـارهـاي         
بشري همخواني ندارند و محكـوم بـه         

  .نابوديند
  !زنان و مردان آزاده.

مـا هـمـه      !   ما ميلـيـونـهـا نـفـريـم          
ــا قــدرتــمــنــديــم        !   مــردمــيــم   مــا !   م
بپاخـيـزيـم و قـاطـعـانـه از              ! .   اكثريتيم

حقوق انساني و برابر زن و مـرد دفـاع            
بپاخيزيم و به كل قـوانـيـن ضـد           .   كنيم

ستم و تبعيض   .   زن قاطعانه نه بگوييم   
عليه زنان آشكارا ابزاري براي بـه بـنـد           

كشيدن كل جامعه توسط يك اقـلـيـت         
در روز   .   مفـتـخـور و سـتـمـگـر اسـت              

جهاني زن با صداي رسا اين توهيـن و      
! تحقير نفرت آور را مـحـكـوم كـنـيـم              
. هشــت مــارس روز انســانــيــت اســت        

گرامـيـداشـت ايـن روز شـاخـص ايـن                
واقعيت اسـت كـه زنـان و كـل مـردم                 
ايران اين آپارتايد جنسي و ضد زن را          

در .   نپذيرفته اند و نخواهند پـذيـرفـت        
. تظاهرات كـنـيـم     .   اين روز جمع شويم   

تجمعات بزرگ و كوچـكـمـان را بـرپـا             
در هركجا كه هستيم و بـه هـر            .   كنيم

شكلي كه ميتوانيم بايد كـاري كـنـيـم           
) اسـفـنـد   ١٨( كه روز هشـت مـارس          

فضاي جامعه رنـگ و بـوي ديـگـري              
با شعار زنده بـاد هشـت        .   بخود بگيرد 

مارس، نه به آپارتايد جنـسـي، نـه بـه             
حجاب، نه به تبعیض، نه به قـوانـیـن         
ضـد زن، زن و مـرد بـا هــم بــرابـرنــد                   
وسيـعـا بـه اسـتـقـبـال هشـت مـارس                  

 .برويم

 زنده باد برابری کامل زن و مرد 
 نابود باد آپارتايد جنسي
 نه به حجاب اسالمي

 نه به حکومت مذهبی و ضد زن
 حزب كمونيست كارگري ايران

 
 گرامي باد هشت مارس روز جهاني زن

هشت مارس را با عزم به زير كشيدن نظام آپارتايد جنسي وسيعا     

 
راهپيمائي کارگران چيني 

اسپيدار در اعتراض به عدم 
 پرداخت دستمزدهايشان

بنا به خبر منتشر شده در سـايـت      
ــهــمــن کــارگــران        ٢٤اتــحــاد  روز           ب

 و   ١کارخانه چيني اسپيدار از ساعت      
نيم بعدازظهر روز دوشنبه همان هفتـه       
در اعـــتـــراض بـــه عـــدم پـــرداخـــت             
دستمزدهاي خود، از شـهـر صـنـعـتـي           
کاوه دست به راهـپـيـمـايـي بـه سـمـت                

شهر ساوه زدند و در نتيجه ايـن اقـدام           
آنان جاده قـديـم سـاوه تـهـران مـدتـي                 

بــدنــبــال ايــن حــرکــت        .   مســدود شــد   
اعتراضي از سوي کارگران، فـرمـانـده         
انتظامي شهرستان ساوه در ميان آنان      
حاضـر شـد و بـا قـول رسـيـدگـي بـه                     
خواستهاي کارگران از آنـهـا خـواسـت           

هـاي خـود را بـه فـرمـانـداري                 نماينده
در ادامه اين خبر آمده     .   ساوه بفرستند 

 نـفـر از       ١٦ بهمن  ٢٥است صبح روز    
هـاي کـارگـران بـا حضـور در                 نماينده

ــر                ــيــگــي ــداري شــهــر ســاوه پ ــرمــان ف
مطالبات خود شدند اما بدليـل عـدم          

اي نرسيـدنـد      حضور فرماندار به نتيجه   
ــگــر روز              ــار دي ــه        ٢٦و ب ــهــمــن ب  ب

فرمانداري مراجعه کردند و تا لـحـظـه         
 بـعـدازظـهـر       ٤انتشار خبر در ساعت      

همچنان در فرمانـداري سـاوه حضـور          
 .داشتند

اين کارخـانـه   : در ادامه آمده است 
 کارگر رسمي و قـرارداد مـوقـت      ٢٩٠

دارد کــه هــمــگــي کــارگــران قــرارداد           

موقت آبانماه سالجاري از کـار اخـراج         
   شدند

كارگران مخابرات راه دور 
شيراز، حكومت اسالمي را تا 

 حدودي عقب راندند
ــراض و                  ــت ــا اع ــه ــاه ــس از م پ
ــران                ــارگ ــي ك ــي درپ ــهــاي پ ــع ــجــم ت
مخابرات راه دور شيـراز در تـهـران و             
شيراز؛ سـرانـجـام دولـت مـجـبـور بـه                
پاسخگـويـي بـخـشـي از مـطـالـبـات                

كــارگــران شــد و بــه بــيــمــه تــامــيــن               
ــراي                  ــه ب ــرد ك ــالغ ك ــاعــي اب ــم اجــت
بازنشسـتـگـي كـلـيـه كـارگـران واجـد                

 درصـد   ٩٠بيش از   .   شرايط اقدام كند  
كارگران مخابرات راه دور شيـرازواجـد       

يكـي از    .   شرايط بازنشستگي هستند  
حقوقهـاي  :  كارگران در اين رابطه گفت 

عقب مانده هنـوز پـرداخـت نشـده تـا              
هـايـمـان بـر          نگيريم دست از خـواسـتـه      

  داريم نمي

قبل از هر چيز اميد است سالم و         
درود مرا به عزم راسخ شما نسبت بـه          
مبارزه طبقاتي عـلـيـه رژيـم جـهـل و               

 . سرمايه پذيرا باشيد
خبري در رابطه با کـنـگـره حـزبـي            
شما دريافت کردم امـيـدوارم کـه ايـن             

کنگره همانند ساير کنگره هاي  شـمـا     
با دستاوردهاي تازه و جدي در مبارزه       
شمـا عـلـيـه رژيـم جـهـل و سـرمـايـه                     
جمهوري اسالمي همراه باشد و شـمـا          
در امر مبارزه با  بيدادگري اين نـظـام          
پوسيده، مصمم تر و قاطعانه تر عمل       

موفقيت و سـربـلـنـدي را بـراي            .   کنيد
مـن اقـبـال      .   تک تک شـمـا آرزومـنـدم         

مرادي پدر زنداني محکوم بـه اعـدام           
زانيار مرادي هستم جـمـعـي از رفـقـا             
مرا مي شناسند کـه  از چـه زمـانـي                
دست به مبارزه عليه نظـام جـمـهـوري         
اسالمي زده ام و حـال بـا تـوجـه بـه                     
شرايطي که براي زانيار پيش آورده اند       
رژيم بهر صورتي بـا پـرونـده سـازي و              

 خواهـان اجـراي      ،سناريو نويسي خود  
 . حکم اعدام زانيار مي باشد

از حس انسانـدوسـتـي شـمـا و از              
شيوه تفـکـر شـمـا کـه بـدور از هـيـچ                    
حصار تشکيالتي و حزبي در رابطه با        
زانيار و ساير زندانيان آنچـنـان تـالش           
هاي انسان دوستانه ميکنـيـد مـن را           
تحت تاثير قرار داده و اين تالش شمـا         
ــر و تشــکــر و                     ــدي ــق ــا جــاي ت ــع واق

اميدوارم سربلند و    .   سپاسگزاري دارد 
 . موفق باشيد

  
 با تشکر فراوان 

اقبال مرادي پدر زانيار زنـدانـي        
  محکوم به اعدام 

  ۲۰۱۲ فوريه ۲٣

 
پيام اقبال مرادي پدر زنداني سياسي محکوم به اعدام 
 زانيار مرادي به کنگره حزب کمونيست کارگري ايران 
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به کنگره هشتم حزب کمونيست       

  کارگري ايران
  

 !با سالم
کنگره حزب کمونيسـت کـارگـري        
ايران در شرايطي برگذار مـيـشـود کـه            

مـا  .   دنيا وارد دوراني تازه شـده اسـت         
مثل يک جنبش کمونيستي در ابتداي      
دهه هشتاد قرن گذشته ميتـوانسـتـيـم         

امـروز  .   آنرا فقـط در خـواب بـبـيـنـيـم              
 ،ميليونها انسان به خيابان آمـده انـد         
. انقالب در همه جا شعله ور شده است     
. بورژوازي در دنيا بدون آلترناتيو است     

نظم نوين جهاني با شـکـسـت مـواجـه           
سـرمـايـه داري بـازار آزاد           .   شده اسـت  

جنبش ملـي و     .   دچار بحران شده است   
اسالمي در منطقه در هيچ دوره اي به        

اندازه امروز بـي آبـرو و بـي اعـتـبـار                  
امـروز طـبـقـه کـارگـر در             .   نبوده است 

تـوده هـاي     .   حال به ميدان آمدن اسـت     
. وســيــع مــردم بــه مــيــدان آمــده انــد            

حاکميت و تخت و تاج بورژوازي را بـه         
امــروز روز هــمــه     .   لــرزه در آورده انــد      

انقالبيون و کمونيستـهـا و روز حـزب            
مـا امـروز در       .   منصور حکمت اسـت    

دوراني قرار داريم که بايد نـقـش خـود          
ما هيـچـوقـت بـه انـدازه           .   را ايفا کنيم  

امروز در مقابل مسئوليـت سـنـگـيـن           
امـروز وظـيـفـه مـا          .   قرار نداشتـه ايـم     

است که مثل رهبر انقالب در مـيـدان          
 . باشيم
بــرگــذاري کــنــگــره حــزب بــراي          

مـن  .   پاسخگويي به اين شرايط اسـت     
معتقدم که اين حزب ميتـوانـد نـقـش           
رهبري خـود را ايـفـا کـنـد و پـاسـخ                    

ــدهــد               ــه ايــن اوضــاع ب ــقــالبــي ب  ،ان
همچنانکه تا کنون اين نقش را ايـفـا           

ــا کــنــون           .   کــرده اســت    ايــن حــزب ت
توانسته است که ابتکار و خالقيت بـه     

. جنبش کمونيسم کـارگـري بـبـخـشـد          
راهــي کــه مــنــصــور حــکــمــت بــراي           
ساختن يک دنياي بهترقدمهاي اولـيـه       

 . آنرا تعيين کرد

  
 ! رفقا

من خيلي دوست داشتم به عنوان      
يکي از نمايندگان حزب از نزديـک بـا          
تک تک شما ديدار داشتـه بـاشـم و از              

دوسـت  .   اين خيلي خوشحال مـيـشـدم      
داشتم در سرنوشـت کـنـگـره و حـزب              

امـا بـه دلـيـل مشـکـل             .   شريک باشم 
مـن     . مالي اين امکـان فـراهـم نشـد          

قــلــبــا آرزوي مــوفــقــيــت کــنــگــره را           
اعضـــا و کـــادرهـــاي حـــزب              . دارم

کمونيـسـت کـارگـري چـپ عـراق در               
داخل عـراق چشـم بـه راه و انـتـظـار                   
موفقيت کنـگـره حـزب کـمـونـيـسـت              

اميدواريم ايـن    .   کارگري ايران هستند 
ــکــان جــديــي در جــهــت                کــنــگــره ت
پيشروهاي کـمـونـيـسـم در مـنـطـقـه                 

  . ايجاد کند
در پايان ضمـن افـتـخـار بـه ايـن               

 خـودم را بـراي عضـويـت در               ،حزب
 . کميته مرکزي کانديد ميکنم

دست همه شرکت کنندگان در کـنـگـره       
 را ميفشارم

پيروز بايد کنگـره حـزب کـمـونـيـسـت             
 کارگري ايران
  ۲۰۱۲ فوريه ۱۶سمير نوري ، 

تناقض عجيبيست، دنـيـايـي بـه          
اين بزرگي راميشود يک روزه دور زد          
و ديد که راديکالترين حـزب آزادي و           
برابري اين دنيا، راديکـالـتـريـن حـزب           
کمونيستي اين دنيا از متـن جـامـعـه            
ــن و                      ــري ــر ي خــواه ت ــراب ــاب اي کــه ن
استبدادي ترين رژيم سياسي مـمـکـن         

ا انـگـار کـه        . را دارد بيـرون زده اسـت        
بشريت متمدن را الي گـيـره گـذاشـتـه            

باشند، پرس کـرده بـاشـنـد و عصـاره              
انسانيتش را کشيده باشـنـد، دنـيـا را          
ميشود ورق زد و ايـن حـقـايـق تـکـان               
دهنده را ديد، امروز مي توان دنـيـاي          
سياست را ورق زد و ايـن حـقـايـق را                 

رفقا شايد شـرکـت   .  باچشمان خود ديد 
در کنگره براي شما عادي شده بـاشـد          
اما بودن در کنگره چنين حزبي آرزوي       
ديگريست، براي مـن آنـقـدر بـزرگ و             

گراميست، آنقدر شورانگيز و شيـريـن       
است که بـه تـک تـک شـمـا حسـادت                  

رفقا افتخار بودن درکنگـره و       !   ميکنم
کنار شما فعال نصيب من نشده اسـت        
و حسرت جدل بر سر تک تک مبـاحـث           
کنگره و يـاد گـيـري راه و روش ايـن                  
جدلها در کنگره نمايـنـدگـان بشـريـت           
متمدن بدل من مانده است به هـمـيـن           

الزم نـيـسـت      .   دليل حسادت مي کنـم    
انســان ايــن هــمــه رنــج بــکــشــد تــا                 
! بياموزد، لطفا جاي مرا خالي بکنيد     

لطفا بجاي مـن هـم بـر سـر عـوامـل                  
نابرابري و اسارت انسان فرياد بزنـيـد،        
لطفا به جاي من هـم بـه هـمـه عـالـم                  
ســيــاســت بــگــويــيــد کــه انســانــهــائــي        
هستند که ميدانند و رنج اين دانستن       
را ميکشند و ديـگـر نـمـي خـواهـنـد                
بيش از اين رنج و ايـن مـدل بـودن را                

لطفا و به رسـم رفـاقـت        ! تحمل بکنند 
مرا کنـار خـودتـان حـس بـکـنـيـد،بـا                 
آرزوي کـنـگـره اي مـوفـق ،بـا آرزوي                
کنگره اي که طـي آن رفـقـاي خـيـلـي                

بيشتري بـا مـا هـمـراه شـونـدّ،ارزوي               
کنگره اي که جامعه را تکان بـدهـد و           

زنده باد آزادي ! با درود به تک تک شما   
 !وبرابري

 منصور ترکاشوند 
 ٩٠ اسفند ٣

 

پيام سمير نوري عضو دفتر 
سياسي حزب كمونيست 
 كارگر ي چپ عراق

پيام حزب كمونيست ايران 
 به كنگره هشتم

 
به رفقاي حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            

 ايران
 

  !با گرمترين درودها
 

پيشاپيش از اينکه نتوانستيم در      
پاسخ به دعوت شما، در کـنـگـره تـان            

. حضور پيدا کنيم پوزش ميخـواهـيـم       
بدينوسيله بـه  هـمـه رفـقـاي شـرکـت                 
کننده در کنگره درود مي فرسـتـيـم و           
برايتان برگزاري کنگره موفقي را آرزو      

 .ميکنيم
 
 ! رفقا

جامعه ايران شرايط دشـوار و در         
عــيــن حــال حســـاســي را از ســـر                    

کارگران و  اکثريـت مـردم       .   ميگذراند
ايران از يـک سـو روزگـار اقـتـصـادي                
طاقت فرسا و شرايط زندگي دشـواري       
را سپري ميکننـد و از سـوي ديـگـر               
مرعوب سرکوبگري دشمن نشـده انـد        
و از روحـيـه مـقـاومـت و مـبـارزاتـي                 

نـيـروهـا و      .   باالئي بر خوردار هستنـد    
جريانات بورژوائي اپـوزيسـيـون رژيـم          
کــه امــيــدوارنــد روزي بــا کــمــک                   
امپريالـيـسـتـهـا در ايـران بـه قـدرت                 
برسند، قادر به پاسخ دادن به نيازهاي     
ــاســي و                ــصــادي، ســي ــت ــي اق ــات حــي
اجتماعي مردم نيستند و در شـرايـط         
فعلي هيچگونه مقبوليت اجتـمـاعـي       

در چــنــيــن وضــعــيــتــي        .   هــم نــدارنــد   
کمونيسـتـهـا و کـارگـران پـيـشـرو از                 
فرصت و امکان تاريـخـي مسـاعـدي          
براي تغيير تـوازن قـواي طـبـقـاتـي و               
سياسي به نفع طبقه کارگـر در مـتـن            
تــحــوالت ســيــاســي آتــي بــرخــوردار          

چـنـيـن شـرايـطـي حـداکـثـر              .   هستـنـد  
همکاري، هماهنگي و هـمـگـرائـي را          
از نيروهائي که خود را در جبهه طبقه     
کارگر و مبارز راه تـحـقـق بـرنـامـه و                
آرمانهاي کمونيستي مي بينند، مـي      

 .طلبد

همکاري و اتحاد عمل فعاليـن و        
پيشروان راديـکـال در درون جـنـبـش              
هاي اجتماعي در ايران و اتحاد عمـل        
هاي مبارزاتي بين نيروهاي سـيـاسـي        
چپ و کمونيست، مي تواند به شـکـل         
گيـري يـک قـطـب سـيـاسـي چـپ در                   
مقابل رژيم جـمـهـوري اسـالمـي ودر            
مــقــابــل  کــل نــيــروهــاي رنــگــارنــگ          

. اپوزيسيون بـورژوائـي مـنـجـر شـود            
گسترش اين نوع هـمـکـاري هـا و بـر               
بســتــر آن شــکــل گــيــري يــک قــطــب             
سياسي چپ در جامعه زمـيـنـه هـا و             
فضاي سياسـي مـنـاسـب تـري بـراي               
ديالوگ و جدال سياسـي و نـظـري بـر              
سر مسـائـل اسـاسـي تـر را در بـيـن                   
نيـروهـاي دخـيـل در سـرنـوشـت ايـن                 

 .جنبش ها فراهم مي آورد
مــا تــفــاوت در ديــدگــاهــهــا، در          
تاکتـيـک هـا  و در سـبـک کـار ايـن                      
نيروها را برسميت ميـشـنـاسـيـم، مـا            
ميدانيم داوريها و قضاوت در مـورد         
گذشته هر کدام از اين نيروها ، وجـود         
روحــيــات و ســنــتــهــاي جــان ســخــت          
سکتاريستي و غـيـره ، هـر کـدام بـه                
نوعي به تداوم پراکندگي درون جريـان       

. چپ و کمونيست ايران کمک کرده اند      
اما ما اين مشکالت واقـعـي را  بـه              
معني عدم امکان  شکل گـيـري يـک           

از نـظـر     .     قطب سياسي چپ نميدانيـم    
ما ارزيابي سياسي نزديک به هـم ايـن          
نيـروهـا در مـورد شـرايـط سـيـاسـي                 
کنوني جامعه ايران، نـقـطـه عـزيـمـت            
مهمي در جهت رفع موانع بر سـر راه           

ما اميدوار هستيـم و      .   اين روند است  
انتظار داريم که کنگره شما بـا روشـن          
بيني و واقـع بـيـنـي بـه ايـن مسـئلـه                   
بپردازد و  به سهم خود در زمينه رفـع          
موانع بر سر راه ايجاد قطب سـيـاسـي          
 .و مبارزاتي چپ در ايران گام بردارد

بارديگر کنگره مـوفـقـي را بـرايـتـان              
 .آرزو ميکنيم

 
 کميته اجرائي حزب کمونيست ايران  

 ٢٠١٢ فوريه ٢١

رفقاي عزيز شركت كننده در 
هشتمين كنگره حزب و 

 ! مهمانان گرامي
سالمهاي گرم و صميمانه مـرا از راه           

  دور پذيران باشيدـ
 ،شــرايــط ايــران بــحــرانــي اســت          

حكـومـت اوبـاشـان اسـالمـي در اوج               
 ،تشتت و نا اميدي به سـر مـي بـرنـد             

دول غربي و اپوزيسيون بورژوائي رژيم      
اسالمي  شب و روز دارند نقـشـه مـي            
كشند كه چطور مي شود ايـن اوضـاع          
را به نفع خود و يـك درصـد از مـفـت                

 خوران تاريخ خاتمه دهندـ
 ،در اين شرايط كنگره حزبي مهم     

 و   ، حزبي محبوب  ،حزبي اميد بخش  
حزبي كه هيچـگـاه جـامـعـه ايـران بـه                

اندازه امروز آنرا نشناخته و محتاجش      
 نيست برگزار مي شودـ

اگر امـروز  اخـتـنـاق و سـركـوب                
هنوز اجازه ابراز وجود و شركت علنـي     
و عملي ما هزاران نفري كه در داخـل           
ايران مشتاقانه اين حزب را از آن خود        

 يك ذره از اين  ،مي دانيم  را نمي دهد     
حقيـقـت نـمـي كـاهـد كـه ايـن حـزب                    

 اين حزب تهيدستـان     ،محرومان است 
 ، زنـان ،است و اين حزب همه كارگران    
 سـال    ٣٣جوانان و مردمي اسـت كـه          

است زير تيـغ كشـتـار و نـابـودي يـك                
حكومت به غايـت فـاشـيـسـتـي قـرار              

 ، اما همچنان ماننـد حـزبشـان       ،دارند
با اميد به آينده اي بهتر در تالشنـد و            
همين اميد و تالش اسـت كـه امـروز             
جــنــايــتــكــارتــريــن مــهــره هــاي ايــن            

حكومت با وجود هـمـه دسـتـگـاهـاي             
سركوبشان اميـدي بـه بـدر بـردن ايـن               

 حكومت را از دست مردم ندارندـ
 

 رفقاي عزيز
برگزاري هشتمين كنگره حـزب را     
به همه شماها تـبـريـك مـيـگـوئـيـم و                 
اميدوارم اين كنگره بـتـوانـد راهـهـاي            
ريز چگونگي به زير كشيدن حكـومـت       
اسالمي و برقراري جامـعـه اي آزاد و            
برابر و انساني را نه تنها پـيـش پـائـي          

 بــلــكــه يــك جــامــعــه هــفــتــاد          ،حــزب
 تشـنـه آزادي و رفـاه قـرار               ،ميليوني

 دهدـ
زنده باد حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري               

 ايران، زنده باد سوسياليزم
 آزاد احمدي از ايران

 
 !به کنگره آزادي و برابري

 
  حزب كمونيست كارگري ايران٨پيامهاي رسيده به كنگره 
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! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد              

نمايندگان شوراي اتـحـاديـه مـوسـس           
کارکنان سازمان راديو تلويزيون گفـت      
کـه پــس از مــذاکـره نــمـايــنــدگـان بــا               
نخست وزير و وزير اطالعات و توافق       
اصولي آنها با خواسـتـهـاي کـارکـنـان            
اعتصاب موقتا پايان يافـتـه اسـت و           

 کميـتـه تشـکـيـل داده ايـم از               ١٤ما  
جمله کميته برنـامـه سـازان، کـمـيـتـه              
سياسي، کميته مـبـارزه بـا فسـاد، و              
غيره تا در تماس مستقـيـم بـا مـديـر              
عامل تـلـويـزيـون مشـکـالت را حـل               

در پي اين اعتصاب فشار روي       .   کنيم
گروه خبر کـاهـش يـافـت و کـارکـنـان                
تلويزيون با اعتصاب قدرتـمـنـد خـود          
موفق شدند فيلم حمله به دانشگـاه را         

اين مسالـه از يـکـطـرف         .   پخش کنند 
عقب نشـيـنـي هـاي دولـت را نشـان                 
مــيــداد کــه چــگــونــه ارگــان اصــلــي             
ســانســور کــه مســتــقــيــمــا زيــر نــظــر           
باالترين مقامات و وزرا اداره مـيـشـد         
جنايت حکومت را به مردم نشان داده       
و از طرف ديگر بر آتـش خشـم مـردم              

وزاري آمــوزش و پــرورش و            .   افــزود
علوم بدنبال حمله به دانشگاه استعـفـا        

ديـگـر   .   دادند و کابينه بحراني تر شـد       
حـتــي جــبــهـه مــلـي هــم از ضــرورت              
تشکيل حکومتي به رياست سنجابي     
از مسئوليـن جـبـهـه مـلـي صـحـبـت                 

تشکـيـل حـکـومـت از نـظـر              .   ميکرد
جبهه ملي حکومتـي در چـهـارچـوب           
سلطنت و وجود شاه و بيطرفي ارتـش         

جــبــهــه مــلــي چــي هــا تــالش             .   بــود
ميکردند با چنين امتيازاتي مـردم را     

ايـن  .   راضي کنند و به خانه بفرسـتـنـد        
اما ناشي از خامي و حـمـاقـت ذاتـي             

امواج انقالب چنان قدرتمند .   آنها بود 
بود که اين خيالبافي ها حتي يک روز         

 . هم دوام نمياورد
در ايــن روزهــا تــظــاهــرات هــاي          

. بزرگي در تـهـران بـه وقـوع پـيـوسـت               
خيابانهاي مرکزي شهر تـوسـط قـواي         
نظامي بسته شد و عبور و مـرور در             

بازاريان تهران اعـالم    .   آنها قطع گرديد  
در .   عزاي عمومي و تعـطـيـل کـردنـد          

تبريز، آبادان، رشـت، قـم، بـروجـرد و              
ساير شهرها نيز تظاهرات هاي بزرگي  
صورت گرفت و بـا حـملـه نـيـروهـاي                
سرکوب دهها نفر کشته و صدها نـفـر         

کنترل برخي شهرهـا و      .   مجروح شدند 
يا مناطقي از شهرها به دست جوانـان        
افــتــاده بــود و اوضــاع وارد مــرحلــه             

 . ديگري ميشد
اکنون اعتصاب نه تنها در نـفـت          

صـفـحـات    .   که همـه جـا جـريـان دارد           
مختـلـف روزنـامـه هـا پـر از اخـبـار                   

حـرکـت جـديـدي در         .   اعتصاب اسـت   
ميان کارگـران شـروع شـده بـود و آن                
راهپيمائي در مراکز شهرهـا بـود کـه           
امکاني ميداد مردم به آنـهـا مـلـحـق            
شوند و همبستگـي خـود را بـا آنـهـا                

از جمله روز چـهـار آبـان           .   اعالم کنند 
سه هزار کارگر مـاشـيـن سـازي اراک             
دست به راهپيـمـائـي زدنـد و هـزاران               
معلم، دانش آموز و کـارگـران ديـگـر             
مراکز به آنـهـا مـلـحـق شـدنـد و يـک                   

 هـزار نـفـري        ۱۴راهپـيـمـائـي بـزرگ          
در ايـن مـقـطـع وزارت           .   شکل گرفـت  

دادگستري نيز يکي از مـراکـز مـهـم             
 آبــان عــده     ۱۴روز   .   اعــتــصــاب بــود   

کثيري از کارمندان اين وزارتخانـه در        
خيابان مـقـابـل دادگسـتـري اجـتـمـاع              
کردند و ضمن طرح خواسته هاي خود       

 ۱۷" شــروع بــه شــعــاردادن از جــملــه           
وکـال  .   کردنـد "   شهريور روز ننگ است   

و قضات دادگستري نـيـز در سـاعـت            
کـارکـنـان    .    صبح به آنها پيوستنـد ۱۱

اين وزارتخانه خواست هاي خود را در       
 : شش ماه به شرح زير اعالم کردند

 لغو حکومت نظامي -٢
 آزادي کليه زندانيان سياسي  -٢
 انحالل مراحل اختصاصي ارتش  -٣
انحالل مـجـلـس سـنـا و شـوراي                 -٤

 ملي 
 بازگشت همه تبعيد شدگان  -٥
 محاکمه عاملين کشتار مردم  -٦

سنديکاي رانندگان و کـارگـران و         
کارمندان شرکت واحد تهران نـيـز روز        

 آبان اعالم اعتصاب کرد و اعـالم        ۱۴
کرد که تا رسـيـدن بـه خـواسـت هـاي                

. خود اعتصاب ادامه خـواهـد يـافـت          
آزادي زندانيان سياسي، لغو حکومـت   
نظامي، مجازات عـامـلـيـن جـنـايـت            
ــهــران، مــجــازات ســوء              دانشــگــاه ت
استفاده کنندگان در شـرکـت واحـد و            
افزايش دستمزد از جمله خـواسـتـهـاي         
کارگران و کارکنان اعتصابي شـرکـت        

ــود    ــان         .   واحــد ب ــبــان کــارکــنــان و خــل
هواپيمـائـي مـلـي بـا خـواسـت هـاي                 
سياسي و کارکنان شرکت ملي گاز از       
هفتم آبان در همبستگي بـا کـارکـنـان           

نفت و با خواست هاي رفاهي دست به     
کـارکـنـان دخـانـيـات         .   اعتصاب زدند 

. مجددا اعـتـصـاب را شـروع کـردنـد             
کارکنان سـازمـان آب تـهـران هـم در               

مـدارس و    .   اعتصاب به سر ميبـردنـد     
دانشگاه ها در سراسر کشور اکثرا در        
حــال اعــتــصــاب و راهــپــيــمــائــي و              

 . تظاهرات بودند
ايــنــهــا فــقــط نــمــونــه هــائــي از             

. اعتصابات و خواست هاي آنـهـا بـود        
. ابعاد اعتصاب بسيار گسـتـرده بـود         

خواسـت هـاي اعـتـصـابـيـون در ايـن                 
مقطع از آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي و              
لغو حکـومـت نـظـامـي و مـحـاکـمـه                 
عاملين جنايت تا انحالل مجـلـسـيـن         

مـهـار اوضـاع از        .   را در بر ميگـرفـت     
ادارات در .   دست دولت خارج شده بود    

سراسر کشور کامال فلـج شـده بـود و             
بسياري از کارخانه ها در اعتصاب به    

همه جا اعتصاب و کـم      .   سر ميبردند 
کاري و بحث و تـجـمـع و قـطـعـنـامـه                 

 . نويسي در جريان بود
موج اعتصابات و تظاهرات ها و      
ناتواني دولت در خاموش کردن آنـهـا،       
منجر به سقوط دولت شريف امـامـي        

. و تشکيل کابينه نظامي ازهاري شـد      
اولين اقدام دولت ازهاري اشغال راديو      
تلويزيون و فـرسـتـادن مـامـورانـي بـه              
روزنامه هاي اصلي کشور بـراي پـس          
گرفتن آزادي هاي بدست آمده بـود تـا      
مانع درج آزادانـه مـطـالـب و اخـبـار                

ــدگــان و            .   شــود ــويســن ــعــدادي از ن ت
روزنــامــه نــگــاران را نــيــز دســتــگــيــر          

عــکــس الــعــمــل کــارکــنــان         .   کــردنــد
روزنامه ها دست زدن بـه اعـتـصـاب             

 روز يعـنـي از     ۶۱متحدانه اي بود که    
 آبــان تــا آخــريــن روز حــکــومــت             ۱۵

ايــن يــک   .   ازهــاري بــطــول انــجــامــيــد     
تودهني بزرگ به دولت ازهاري بـود و         
نشان از اين داشت کـه حـکـومـت بـه               
هيچ وجه حـريـف مـردم نـمـيـشـود و                 
انقالب بدون هيچ توقـفـي بـه حـرکـت             

ــد                ــده ــي ــه م ــود ادام ــاب خ ــت ــرش . پ
همزماني اعتصاب و تـظـاهـرات کـه           
البته با صدها شکل ديگـر اعـتـراض          
همراه بود، رژيم را کامال مسـتـاصـل          

 . کرده بود
ازهاري در کنار تهديد و کشتار و       
سرکوب، شروع به دستگيري تـعـدادي     
از بلندپايه ترين مقـامـات حـکـومـت           
کرد تا با ارعاب و امتياز مردم را بـه           

ارتشبد نصيري رئـيـس      .   خانه بفرستد 
ــق ســازمــان امــنــيــت و گــارد                 ســاب
سلطنتي، منوچهر آزمون وزير سـابـق        

مشاور، وزير سابـق کـار و اسـتـانـدار              
التوليه آستان قدس     فارس، وليان نايب  

رضوي و وزير سابق امـور روسـتـاهـا،           
ــيــشــيــن               ــر پ ــون وزي داريــوش هــمــاي
اطــالعــات و جــهــانــگــردي و مــديــر           
روزنامه آيندگان، سپهبد جـعـفـرقـلـي          
صــدري رئــيــس ســابــق شــهــربــانــي،           

پي سناتور و شـهـردار         غالمرضا نيک   
سابق تهران و وزيـر سـابـق مشـاور و               
آباداني و مسکن و تعـداد ديـگـري از         
وزرا و مــقــامــات ســابــق از جــملــه                

امــا ايــن   .   دســتــگــيــر شــدگــان بــودنــد     
اقدامات نيز انـقـالب را شـعلـه ورتـر              

ــســاخــت    ــي ــودرا         .   م ــدرت خ ــردم ق م
بوضوح ميديدند و خواهان سرنگونـي      
شاه و پـايـان دادن بـه کـل سـلـطـنـت                    
پهلوي و خفقان و تبعيـض و فسـاد و             

 . محروميت بودند
ــانــمــاه، کــارگــران              روز ســي ام آب
صنعت نفـت اهـواز، يـک اعـتـصـاب              

در طــول   .   گســتــرده را آغــاز کــردنــد        
اعتصاب، کارگران هر روز در جـلـوي        
ساختمان مرکزي شرکت نفـت تـجـمـع          
ميکـردنـد، اخـبـار اعـتـصـاب سـايـر                
قسمتهاي شرکت نـفـت در شـهـرهـاي            
ديگر را ميخواندند و سخنرانيهاي پـر      

در ايــن   .   شــوري  ايــراد مــيــکــردنــد          
تجـمـعـات پـيـامـهـاي هـمـبـسـتـگـي                  
ــا،               ــکــه ــان ــي ب ــصــاب ــان اعــت ــن ــارک ک
مخابرات، دارايي، تـوانـيـر، صـنـايـع            
فـــوالد و هـــمـــچـــنـــيـــن اســـتـــادان،            
دانشجويان و غيره به اطالع حاضريـن       

با شروع اعتصاب در اهـواز      .   ميرسيد
کميته اعتصـاب نـيـز تشـکـيـل شـده               

 نـمـايـنـده از         ٦٠طـبـق گـزارشـي      .   بود
قسمتهاي مـخـتـلـف شـبـکـه تـولـيـد                 
انتخاب شده بودند تا هم خواسـتـهـاي         
قسمت خود را مـطـرح کـنـنـد و هـم                  
تصميمات گـرفـتـه شـده بـراي ادامـه               
اعتصاب را به قسمتهاي خود منتقل      

همين کميته اعتصاب بـود کـه         .کنند
قطع صدور نـفـت را طـرح ريـخـت و                 

  .اجراي آنرا رهبري کرد
اعتصابات وسيع کارگران مـراکـز      
ــعــتــي و کــارکــنــان ادارات در                صــن
ماههاي آذر، دي و بـهـمـن  بـاز هـم                   

اعـتـصـاب    .   گسترش بيشـتـري يـافـت       
کــارکــنــان نــفــت، تــاثــيــر خــود را بــر            
بسياري ديگر از مراکز توليد گذاشتـه       

حمل و نقل نيز بـخـاطـر کـمـبـود             .   بود
ذوب آهـن    .   سوخت مختـل شـده بـود        

اصفهان، کارخانه توليد آهـن و ذوب          
آهن گازي ايران بعنوان مراکزي مـهـم         
بدلـيـل عـدم حـمـل ذغـال سـنـگ از                   

شاهرود و سنگرود و کرمان و يا نبـود       
گاز از کار افتاده بودند و روزانه حـتـي          

اعتصاب .   يک کيلو آهن توليد نميشد    
در بـنـادر و گـمـرکـات هـم از جـملــه                    
اعتصابات مهم بود که مانع رسـيـدن         
مــواد اولــيــه و قــطــعــات يــدکــي بــه              

کشـتـي هـا در        .   کارخانه هـا مـيـشـد        
بنادر صف کشيده بودند امـا کـاالهـا          

ميليون ها تن کـاال در     .   تخليه نميشد 
اين فـاکـتـورهـا      .   گمرکات خوابيده بود  

بـه نـوبــه خــود بــه تــوقـف تـولــيـد در                  
. بسياري از کـارخـانـه هـا انـجـامـيـد               

اغلب کـارخـانـه هـاي بـزرگ بـه ايـن                  
خاطر تعطيل شده و يا تولـيـدشـان بـه            

چـنـد هـفـتـه بـعـد            .   حداقل رسيده بود  
حــتــي خــودروهــاي ارتــش هــم دچــار           
کمبود سوخت شدند و کشتي حـامـل         
سوخت از خـارج بـدلـيـل اعـتـصـاب                

 . گمرکات نتوانست به داد آنها برسد
اعتصاب سيتسم بانکي و پـولـي        
را هم مختل کرده بود و در نـمـيـه اول             

چـک هـا و       .   ديماه کامال بـهـم ريـخـت        
سفته ها وصـول نـمـيـشـد، مـوجـودي              
بانک ها ته کشيده بـود و حـتـي چـک                
هاي با مبلغ کم در بعضـي بـانـک هـا              

از طرف ديگر با آتـش       .   وصول نميشد 
زدن تعداد زيادي از بانکها در سـطـح           
کشور دفاتر آمار از بين رفـتـه بـود و              

ايـن  .   آمار واقعي در بـانـک هـا نـبـود             
وضعيت بـه نـوبـه خـود بـر اقـتـصـاد                   
جامعه تاثير ميگذاشت و همه چيز را       

در چنين وضعيـتـي   . را مختل ميکرد 
دولت موفق به پرداخت حقوق آذرمـاه        

 . به برخي از کارمندان دولت نشد
در ديماه کارگران و کـارکـنـان راه           
آهن، کشتـيـرانـي هـا، شـرکـت مـلـي                
ذوب مس با هزاران کارگـر و صـدهـا            

. مرکز ديگر دست به اعتصـاب زدنـد        
در تهران کـارگـران سـيـمـان و بـرخـي                 
ديـگــر از مـراکــز بــزرگ کــارگــري بــا             
پالکاردهاي خود دست به راهپيمـائـي       
ــهــا                    ــه آن ــفــر ب ــد و هــزاران ن مــيــزدن
مــيــپــوســتــنــد و آنــهــا را هــمــراهــي             

هرچه جلوتر ميرفتـيـم وزن       .   ميکردند
طبقه کارگر بيشتر مـيـشـد و فضـاي             
تهران و شهرستانها بـيـشـتـر بـه چـپ               

مـعـلـمـان و دانـش          .   متمايل مـيـشـد     
آمـوزان کــه اعـتــصــابــات خــود را از             
ماهها قبل شروع کرده بـودنـد اکـنـون           

. سازمان يافته تر به ميدان مي آمدند    
گرايش مسلط بر اين بـخـش جـامـعـه            

بطور کلي در مراکز کـار      .   نيز چپ بود  
و توليد اعم از کارگري يا کارمندي و      
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  لغو مجازات اعدام
اعدام يا هـر نـوع مـجـازات           .   مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 

نـقـص عضـو، تـنـبـيـه بـدنـى، و                  ( متضمن تعرض به جسم افراد      
همچنين مجازات حـبـس     .   تحت هر شرايطي ممنوع است    )   غيره

 ابد بايد لغو شود
 برنامه حزب کمونيست کارگري    “  يک دنيای بهتر”از 

مدارس و دانشگاه ها چـپ هـا دسـت            
بــاال داشــتــنــد بــه هــمــيــن دلــيــل در              
قطعنامـه هـايشـان و در شـعـارهـا و                 
خواست هايشان که نـمـونـه هـائـي از              
آنها را ديديم کمتر رنگ اسالمي ديده       

 . ميشد
خنثي کردن ايـن نـيـروي چـپ در              
اين مقطع به مهمترين مشغله جـريـان        

خمينـي و شـرکـا        .   اسالمي تبديل شد  
که در اين ماههـا جـاي پـاي خـود را                
محکم تر کرده بودند به تکاپو افتادند       

. تا فکري به حال اين مسـالـه بـکـنـنـد         
اين نـيـروئـي بـود بـا خـواسـت هـائـي                   
آزاديخواهانه و فضا را کامال قـطـبـي          

در اوايـل آبـان بـه دسـتـور              .   کرده بـود   
خميني هيئتي تحت سرپرستي مهدي     
بــازرگــان بــا هــمــراهــي رفســنــجــانــي،        
صباغيان، کتيرائي و حسيـبـي راهـي         
خوزستان شدند تا بـا کـارکـنـان نـفـت              

در ظاهر امر هدف ايـن    .   مذاکره کنند 
ماموريت تشويق کارکنان نفت بـه راه        
اندازي پااليشگـاه و تـوزيـع نـفـت بـه                
اندازه مصارف داخلي بود امـا اسـاس      
مساله کنترل اعتصاب و خارج کـردن        
امــر رهــبــري از دســت کــارگــران و                
کارکنان نفت و براي بيعت گـرفـتـن بـا            

و اين نقطه عطف مهمـي      .   خميني بود 
در جلوگيري از روند چپ شدن انقـالب        

اعتصاب نفـت   .   و شکست انقالب بود   
در ايــن مــقــطــع مــهــمــتــريــن پــايــگــاه         
اجتماعي و سياسـي چـپ بـه حسـاب             
ميامد و در حاليکه کمونيسـت هـا و           
رهبران راديکـال نـفـت بـايـد در خـفـا                 
جلسه ميگرفتند و تا آخريـن روزهـاي         
حکومت شاه نيز تحت پيگرد بـودنـد،      
اينها با هلي کوپتر ارتش و آزادانـه بـه      
اهواز و آبادان خارک و گچساران سـفـر          
کردند و در معيت ماموران حکـومـت     
ــفــتــگــران               ــا ن ــظــامــي مــذاکــرات ب ن

در واقع در    .   اعتصابي را شروع کردند   
تمام دوران حکومت شاه در حـالـيـکـه           
کمونيست ها را بخاطر يک بـحـث دو           
نفره به سالها زندان محکوم ميکردنـد       
و تـحـت بـدتـريـن شـکـنـجـه هـا قـرار                     
مــيــدادنــد، امــا شــبــکــه مســاجــد و            
محافل اسالمي که به منظور اهـداف       
ارتجاعي مقابله با بـهـائـي هـا يـا بـه               
منظور ترويج اسالم و غيـره تشـکـيـل           
ميشد عليـرغـم ايـنـکـه بـعـضـا بـوي                 
مخالفت هائي بـا حـکـومـت مـيـداد              

رهـبـران   .   آزادي عمل بيشتري داشتنـد    
جبهه ملي و نهضت آزادي نيز هرچنـد        

بعضا به زندان مي افـتـادنـد و تـحـت               
فشار قرار ميگرفتند اما در مـقـايسـه         
با کمونيست ها فشاري روي آنها نبود       
و هـمـيـن بـه آنـهـا در دوران انـقـالب                    

با اينهمه  .   موقعيت متفاوتي داده بود   
حــمــايــت دول غــرب بــويــژه بــعــد از               
کنفرانس گوادلوپ و دست و دل بـازي     
راديو بي بـي سـي در پشـتـيـبـانـي از                  
خمينـي و جـريـان اسـالمـي فـاکـتـور                 

 . تعيين کننده رشد اسالمي ها شد
اقدام ديـگـر اسـالمـي هـا تـالش              
براي مهار اعتصاب عمومي و تـحـت        

. کنترل درآوردن اين نيروي عظيـم بـود     
 آبان کميته پنچ نفره اي شامل     ۲۷روز  

سحابي، معين فر، باهنر، کاظم يزدي      
و مهدي ممکن بدين مـنـظـور ايـجـاد            

واقعا جاي يک حزب انقالبي و      .   کردند
کمونيستي که به اسالمي ها تودهنـي     
بزند و مقابل آنها قد علم کند بيش از     
هــر وقــت خــالــي بــود و ايــن اســاس               

 .  بود۵۷شکست انقالب 
 ديماه حـکـومـت ازهـاري         ۱۶روز  

در مقابل طـوفـان انـقـالب شـکـسـت               
بـا  .   خورد و جاي آنرا بـخـتـيـار گـرفـت            

شکست ازهاري روزنامه ها بار ديـگـر        
در طــول   .   شــروع بــه انــتــشــار کــردنــد       

حکومت دو ماهه ازهاري اعتصابـات   
کارگري و اعتصاب ادارات دولـتـي و          
موسسات خصوصي همه گير شـده و         

. ميليون ها نفـر را در بـر مـيـگـرفـت                
کمونيست ها بتدريج حضورشان هـمـه       

آنـهـا بـه صـف         .   جا محسوس مـيـشـد    
راهپيمائي هاي کـارگـران اعـتـصـابـي           
ميپيوستند و شـعـارهـا راديـکـال تـر              

اما فضاي اعتراضاتي کـه از        .   ميشد
طريق شبکـه مسـاجـد سـازمـانـدهـي             
ميشد متفاوت بود و در ايـن مـاهـهـا            
کم و بيش در دست اسالمي ها افتـاده        

 . بود
در اين مـقـطـع حـملـه بـه مـراکـز                 
ساواک و کالنتري هـا و سـايـر ارگـان               
هاي سرکوب تشديد شده بـود، مـردم          
هر نشانه اي از حکـومـت را بـه آتـش               
ميکشيدند، روساي شرور شهربانـي و       

امـا  .   عوامل ساواک را ترور ميکردنـد     
هرچه اوضاع تندتر ميشد و به سـمـت          
قيام پيش ميرفت، روحانيت مـردم را         
بيشتر به آرامش دعوت ميـکـرد و از           
شعارهاي تند و حمله به مـراکـز رژيـم            

حتي شعار مـرگ بـر      .   برحذر ميداشت 
شاه را در روزهاي تاسوعا و عـاشـورا           

مــمــنــوع کــردنــد و     )    دي  ۲۰ و     ۱۹( 

کمونيست هاي شريـف و انـقـالبـي را             
بعـنـوان سـاواکـي بـه مـردم مـعـرفـي                  

رهبران اسالمي به ارتـش قـول        .   کردند
داده بودند که مـانـع شـعـارهـاي ضـد               
حکومتي و مشخصا شعار مـرگ بـر          
شــاه بشــونــد و آنــهــا هــم کــاري بــه                  

اين در حالـي    .   تظاهرات نداشته باشند  
بـود کـه انـقـالب تـوازن قــوا را بــراي                  
شعارهاي تندتر و در هـم شـکـسـتـن                

در .   حکومت کامال آمـاده کـرده بـود          
چنـيـن فضـائـي کـمـونـيـسـت هـا کـه                    
تمايالت انقالبي مردم را نـمـايـنـدگـي           
ميکردند به سـرعـت شـروع بـه رشـد               

 بهمـن   ۲۲ و   ۲۱حتي روزهاي   .   کردند
نيز که قيام شروع شده بود خمـيـنـي و            
طــالــقــانــي مــردم را از قــيــام بــرحــذر            
 . داشتند اما کسي به آنها گوش نداد

در اين مقطع حـملـه بـه زنـان بـي               
حجاب نيز توسط دستجـات سـازمـان       

هـرجـا   .   يافته اسالمي شروع شده بـود      
دستشان ميرسيد زنان بي حـجـاب را          
مــورد تــهــديــد و اذيــت و آزار قــرار                
ميدادند و تهديد به پاشيدن اسـيـد بـه           
صورت آنها ميـکـردنـد و در مـقـابـل               
نامه ها و قطعنـامـه هـاي مـتـعـددي              
توسط دانشگاهيـان عـلـيـه حـملـه بـه               

اما اين قطعنامـه هـا       .   زنان صادر شد  
پراکنده بود و در سطح کشور انعکاس       

اينجا نيز کـمـبـود يـک         .   زيادي نداشت 
ستاد رهبـري انـقـالب کـه بـا اعـمـال                 
جنايتکارانه اسالمي ها مقابلـه کـنـد         

 . به شدت حس ميشد
نهايتا و چهار هفتـه پـس از فـرار             
شاه و با قيام مردم حکـومـت پـهـلـوي             
بــراي هــمــيــشــه بــه زبــالــه دان تــاريــخ           
پيوست و عليرغم اينـکـه خـمـيـنـي و              
طالقاني بعنوان مهمترين شـخـصـيـت        
هاي جريان اسالمي با قيام مخـالـفـت         
کردند اما مردم انقالبي بـا هـمـراهـي            
وسيع کمونيسـت هـا دسـت بـه قـيـام                

همزمان رهبران اسالمي بـا قـره     .   زدند
بـاغــي رئــيــس ســتـاد ارتــش و ژنــرال             
هويزر مامور ويژه دولت آمـريـکـا کـه           
براي انتقال آرام قدرت بـه خـمـيـنـي و               
شرکا در تهران به سر ميبرد، مشـغـول      
مذاکره بودند تا ارگان هـاي سـرکـوب           
هرچه کمتر متالشي شود و ارتـش از           
هم نپاشد، تا جريان اسالمي به کـمـک          
همين ارگانهاي سرکوب، حکـومـتـش       

 . را شروع کند و سر و سامان دهد
موج بعدي اعـتـصـابـات بـدنـبـال             
سرنگوني حکومت شاه شروع شد امـا       
اينبار توسط اسالمي ها مورد يورش      

ــراي        .   قــرار گــرفــت     ــفــت ب کــارگــران ن

 
 ...جايگاه اعتصاب عمومي در 

 !زنده باد سوسياليسم

مطالباتشان از جمله کاهـش سـاعـت         
کار دست به اعتصابات وسيعي زدنـد     
اما ديگر يکـپـارچـه نـبـودنـد و رژيـم                
اسالمي اهرم هـاي سـرکـوبـش را بـه               
جان آنها انداخت و تشکل هايشـان را        

تظاهرات دهها هـزار     .   در هم شکست  
نفره زنان درست سه هفته پس از قيـام         
صـورت گـرفـت امـا ايـنـبـار تـوســط                 
اوبــاش اســالمــي مــورد حــملــه قــرار          

دانشگاهها در سـراسـر کشـور      .   گرفت
اعتصاب را ادامه دادند امـا ايـنـبـار            
توسط حکومتي که ماموريت اصلـي    
اش سرکوب انـقـالب و بـه شـکـسـت               
کشاندن آن بود به خونين تـرن نـحـوي            

 . سرکوب شد
ميتوان با همين اخبار و فاکـتـهـا         
بروشني مشاهده کرد که مـهـمـتـريـن           

 و اعتصابات عظيم    ۵۷درس انقالب   
ــان                ــن ــارک ــمــان و ک ــل ــران، مــع ــارگ ک
زحــمــتــکــش ادارات و هــمــيــنــطــور            

 براي نسل   ۸۸مهمترين درس انقالب    
امروز اين است کـه طـبـقـه کـارگـر و                
مردم آزاديخواه به حزب و بـرنـامـه و             
چشم انداز متـفـاوتـي نـيـاز دارنـد تـا                
بتوانند خـود را از شـر ديـکـتـاتـوري                
اسالمي و سرکوب و زنـدان و فـقـر و              

 .* استثمار خالص کنند
 

طـبــق تــمــاسـهــايـي از زنـدانــهــاي           
متعدد با کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                 

 رفــتــار وحشــيــانــه حــکــومــت        ،اعــدام
اسالمي در مقابل زندانيان بيـمـار يـک       
مسئله مهم است که بـايـد بـا عـکـس              

. العمل و اعتراضي جهاني روبرو شـود      
زندانيان مبتال به بيماري سرطان بـدون       

زندانـيـانـي کـه از         .   درمان رها شده اند   
 ،بيماريهاي مـزمـن هـمـچـون ديـابـت             

فشار خون و يا ديسک کمر رنج ميبرند        
بدون کمترين امکانات درماني و بدون      

. دارو در زنــدانــهــا رنــج مــيــکــشــنــد            
بسياري از زندانيان کهنـسـال احـتـيـاج           
ــد و                   ــه عــمــل جــراحــي دارن ــوري ب ف
زندانبانـان حـکـومـت اسـالمـي هـيـچ               

 .توجهي به اين موضوع نميکنند
زانيار و لقمان احـتـيـاج فـوري بـه              

 .درمان دارند
طبق خبري کـه بـه کـمـيـتـه بـيـن                  

 زانيار  ،المللي عليه اعدام رسيده است    
از ناراحتي مزمـن کـلـيـه و مـثـانـه و                  

. دردهاي شديد قفسه سينه رنج ميبـرد   
او در اثر شکنجـه هـاي وحشـيـانـه در               

 ناراحتي مثانه دارد و در      ،يکسال قبل 
هفته گذشتـه در اثـر عـود کـردن ايـن                 

زانـيـار کـه      .   بيماري خون ادرار ميکنـد    
چند دنده اش بر اثر شکنجه شـکـسـتـه            

 اکنـون دردهـاي شـديـد قـفـسـه               ،است

ســيــنــه دارد و چــنــد روزي اســت کــه              
لقمان مرادي نيز کـه     .   نميتواند راه برود  

 ،بر اثر شکنجه پايـش شـکـسـتـه بـود             
اکنون بدليل عدم رسـيـدگـي پـزشـکـي            
پايش عفونت کرده و احتياج مـبـرم بـه           

طبق خبري کـه بـه        .   عمل جراحي دارد  
 پزشک قانون اين دو زندانـي  ،ما رسيده 

اعالم کرده که هر دو نـفـر بـايـد تـحـت                
ــي                 ــد ول ــرن ــرار گــي عــمــل جــراحــي ق
مسئولين زندان به اين موضوع کامـال       

 .بي توجهي ميکنند
همچنين از زنـدان رجـايـي شـهـر              
کرج خبر مـيـرسـد کـه مـحـمـد امـيـر                   

 عــبــاس   ، صــاحــب عــراقــي    ،خــيــزي   
اسفندياري احتياج بـه عـمـل جـراحـي             

 که به اتهـام     ، کامران مرتضايي  ،دارند
اعتقاد به دين بهائي در زنـدان اسـت،            

ريـاض اهللا    .   مبتال به ديسک کمر است    
سبحـانـي نـاراحـتـي گـوارشـي دارد و                
عفيف نعيمي احتياج به اسکن قـفـسـه         

ولي مسـئـولـيـن زنـدان بـه           .   سينه دارد 
. همه اين زندانيان بـي تـوجـه هسـتـنـد             

اين زندانيـان و خـانـوده هـاي آنـهـا از                  
همگان درخواست ميکنند که بـه ايـن          
رفتار وحشـيـانـه حـکـومـت اسـالمـي               

 .عليه زندانيان اعتراض کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۲ فوريه ۲٣
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١از صفحه    
ماموران مهـاجـريـن افـغـان را           .   دهند

وادار مي کنند تا با دست به سر خـود          
و ساير هم بندهاي خود بکوبنـد و در           

مـا ديـگـر بـه         " همان حال تکرار کنند     
مامـوران بـا فـرمـان         " .   ايران نمي آئيم  

بــه "   بشــيــن، پــاشــو   " انــجــام حــرکــات      
. شکنجه زندانيان ادامـه مـي دهـنـد           

سياست فاشيستي جمهوري اسـالمـي      
در مـورد مـهـاجـريـن افـغـان تـازگـي                 

ميليون ها مهـاجـر افـغـان کـه            .   ندارد
سال ها در ايران زندگي و کار کـرده و            
بسياري از آنها در ايران متولد شـده و        
افغانستان را نديده انـد، از کـمـتـريـن              

. حقوق اجتماعي برخوردار نـيـسـتـنـد         
دست اندرکاران حکومت اسالمـي در      

" مهمـان نـوازي    " حالي که رياکارانه از     
خـود در مـورد       "   شفـقـت اسـالمـي      " و  

مهاجران افغان سخن مـي گـويـنـد از            
زشت ترين توهين ها و شـنـيـع تـريـن              
رفتار هـا در مـورد آنـهـا رويـگـردان                 

طي سالهاي گذشته تاکـنـون      .   نيستند
شمار زيادي از مهاجران افغانسـتـانـي        
توسط اين حکومت اعدام شـده و بـه            

روزنامه جوان وابستـه    .   قتل رسيده اند  
به سپاه پاسداران در تاريخ اول آبانـمـاه         
امسال گزارشي منتشر کرده بـود کـه          

ن براي بزک کـردن    آ عليرغم تمام تالش    
چهره جمهوري اسالمي خود نمونه اي      
از رفتار حکومت نسبت به مهاجـريـن     

گزارش با نقل قـول      .   افغانستاني است 
کودکي آغاز مي شود که دو سـال از            

 ۲۵۰تحصيل محروم شـده، امسـال          
هزار تومان داده تا ثبت نام شود ولـي          
هنوز در ليـسـت دانـش آمـوزان قـرار              

پــس از ايــن مــثــال        .   نــگــرفــتــه اســت   
نــويســنــده گــزارش وقــيــحــانــه دربــاره        
مهـمـان نـوازي، مـهـربـانـي و انسـان                 

سـپـس   .   دوستي داد سخـن مـي دهـد         
نداشتن امکانات و بـودجـه دولـت را            
موجب محروم شدن کودکان افغـان از        
بسـيـاري امـکـانـات و حـقـوق اولـيــه                 
مانند تحصـيـل و  تـبـديـل آنـهـا بـه                    

و در نـهـايـت        "   کارگران سـاخـتـمـانـي      " 
مشاغل غير قانـونـي و     "جذب آنها به  
. ، نتيجه گـيـري مـي کـنـد         " بزهکارانه

امکانات و فـرصـت شـغـلـي و              " چون  
تحصيلي در وهله اول حق يک شهروند       
ايــرانــي اســت و اعــطــاي آن بــه ايــن               

 ." ساله در اولويت نيست۳۰مهمانان 
منطق اسالمي اجازه نـمـي دهـد          
که نويسنده گزارش سوال کند که چـرا         

 سال در جايي  ۳۰اين مهمانان پس از     
که کار و زندگي کرده، بخش زيادي از        
عمر زندگي خود را در آنجا گذرانده و         
حتي در آنجا بدنيا آمـده انـد، از حـق              

شهروندي برخوردار نيستـنـد؟ چـنـيـن          
حقي که از بديهي ترين حقوق انسانـي        
در جهان مـتـمـدن اسـت، بـا قـوانـيـن                 
کثيف اسالمي کامال بيگانه اسـت و         
نمي تواند در ذهن نويسنـده روزنـامـه          

ايــن گــزارش آمــار     .   بــگــنــجــد"   جــوان" 
مهاجران افغان را سـه مـيـلـيـون نـفـر                
برآورد مي کند که يک مـيـلـيـون نـفـر               

و دو مـيـلـيـون نـفـر بصـورت              "   مجاز" 
در .   زنـدگـي مـي کـنـنـد          "   غير مجاز " 

ادامه از موانع و فشارهاي جـمـهـوري         
اســالمــي در مــورد افــغــان هــا مــي             

انسداد مرزها، مـمـنـوعـيـت         .   خوانيم
اشتغال، اعالم زمان خروج افـغـان هـا          
از کشور، تهيه کارت خروج يک سـالـه         
و گرفتن تعهد بـراي خـروج از کشـور              

گــزارش از اقــدام      .   پــس از يــک ســال       
رئوفانه و انساني، حمايت از مهاجران      
افغان و فراهم کردن زنـدگـي قـانـونـي             
براي آنها سخن مي گويد و سپـس بـه           

 ۸۹آمار مراجعه مي کند که در سال         
نزديک به دو ميليون فرصت شغلي در       

اشـغـال   "   اتباع بـيـگـانـه     " کشور توسط   
به زبان ساده تر يـعـنـي در           .   شده است 

بين سه ميليون مهاجر افـغـان، تـمـام            
افراد قادر به کار و حتي کودکان، نـيـز     

مــيــزان .   مشــغــول بــه کــار بــوده انــد          
استثمار و بي حقوقي کارگـران افـغـان         
را مي توان در گزارش روزنامـه جـوان          

بسياري از اين فرصت هـا در      :  "خواند
کارگاه ها و کارخانـه هـاي صـنـعـتـي              
است که صاحبان آنـهـا تـرجـيـح مـي               
دهند بـه جـاي بـه کـارگـيـري کـارگـر                  
بومي که بايد طبق قانون وزارت کـار         
به آنها حقوق مشخص پرداخت کنـنـد        
و تمام خدمات ديگـر مـانـنـد بـيـمـه،               

را در   . .   درمان، از کـار افـتـادگـي و              
قبال آنها متعهد شـونـد، از کـارگـران            
کم هزينه و تابع و هميشه قانع افغاني        

گـزارش ادامـه مـي        . "   استفاده کـنـنـد     
ــد ــن کــارگــران              :   " ده ــاري از اي بســي

حاضرند بدون حقوق به عنوان سرايدار 
ســاخــتــمــان هــا کــار کــنــنــد تــا هــم               
سرپناهي داشته باشند و هم کارفـرمـا        
بدون پرداخت هزينه اي يـک سـرايـدار           

 ." داشته باشد
در منطق سرمايه داري اسـالمـي       
کارفرمايي که کارگر مهاجر را بـدون         
پرداخت حقوق بـه بـردگـي مـي کشـد             
مجرم نيـسـت، بـلـکـه بـرعـکـس ايـن                 
کارگر افغان است که مجرم است چـرا         

ارگـان هـاي دولـتـي مـثـل             " که حتـي     
شهرداري ها و سازمان هاي خدماتـي       
مختـلـف نـيـز بـه ايـن مـوضـوع کـه                    
افــغــانــي هــا کــارگــران خــوب و بــي              

دردسري هستند، پـي بـرده انـد و بـه                
ــا واســطــه                    ــا ب ــرار دادي ي شــکــل ق

. ، آنها را به کار مي گـيـرنـد       " پيمانکار
روزنامه جوان در وصف کارگر افـغـان         

 کـارگـر    ۱۰آنها به اندازه    :   " مي نويسد 
ايراني کـار مـي کـنـنـد، هـيـچ وقـت                   
اعتراض نمـي کـنـنـد، دنـبـال حـقـوق                
نجومي، بيمه، خدمات تـکـمـيـلـي و            
مــاده تــبــصــره هــاي وزارت کــار هــم            

کارگـر افـغـانـي يـعـنـي يـک               .   نيستند
فرصت طاليي براي کارفرمايانـي کـه        

 ."حوصله دردسر ندارند
مطابق يک شيـوه شـنـاخـتـه شـده             

کـارگـر   " فاشيستي تالش مي شود که      
موجب فقر و فالکت و بيکاري      "   افغان

و در   .   نشان داده شـود     "  کارگر ايراني" 
طول گزارش چندين بار يـادآوري مـي          

فرصت هاي شغلي را از     " شود که آنها    
امـا  " .   هموطنـان ايـرانـي گـرفـتـه انـد             

" مـجـرم  " کارگر ايراني نيز به نوبه خود       
حـقـوق   " کارگر ايراني به دنـبـال       .   است

، بيمه، خدمات تکـمـيـلـي و          " نجومي
و ايـن    .   تبصره هاي وزارت کـار اسـت       

سرمايـه داران نـيـسـتـنـد کـه کـارگـر                  
ايراني را مـورد اسـتـثـمـار قـرار مـي                 
دهند، حقوق او را چنـديـن بـرابـر زيـر              
خـط فــقـر تـعــيـيـن کـرده و حــتـي از                    

او .   پرداخت آنهم خودداري مي کـنـنـد       
را بـخـاطـر درخـواسـت حـقـوق خـود،                
بــخــاطــر ايــجــاد تشــکــل و بــخــاطــر            
برگزاري اول مه زنداني و شکنجه مي       

اين ميزان وقاحت را فقـط مـي     .  کنند
شــود در جــمــهــوري اســالمــي و از               
نويسنده روزنـامـه وابسـتـه بـه سـپـاه                

 .پاسداران ديد
نــويســنــده گــزارش مــورد بــحــث         

کـارگـر تـابـع،       " فراموش نمي کند کـه       
را در چـنـد       "   قانع، کم هزينه و پر کـار      

سطر بعد اشخاصي معرفي کـنـد کـه           
باندهاي مواد مخدر، زورگيري و      " در  

غير قـانـونـي     " شرکت داشته و    "   سرقت
وارد کشور ما مي شوند، مي مانند،       
نمي روند و با نرفتنشان امکانات مـا      

چون هموطن نيـسـتـنـد،     . را مي بلعند 
دلشان نـمـي سـوزد و هـر کـاري کـه                   

و "   فکرش را بکنيد از آنها بر مي آيـد         
بـهـتـر اسـت       :   " حکم صادر مـي کـنـد        

برگردند به سرزمين و خانه و زنـدگـي           
در هـمـيـن      " .   .   خودشان در افغانستـان   

شماره روزنامه جوان و بعنوان مقدمـه       
پـريـا   " اي بر اين گزارش، فـردي بـنـام             

احساسات فـاشـيـسـتـي        "   خداقلي زاده 
آنـهـا   :   " خود را چنين بيرون مـي ريـزد         
هـيـچ   .   هيچ وقت برادر ما نمي شـونـد        

وقت حتي گوشه اي از قلـبـمـان را در             
کنار آن همه مهربـانـي و گـذشـتـه پـر                

او از افـغـانـي        . "   افتخار نـمـي گـيـرنـد        

بـه راحـتـي سـر         " هايي نام مي برد که      
آدم ها را مي برند، دزدي مي کـنـنـد،           
بچه ها را مـي دزدنـد و هـيـچ وقـت                  
دلشــان بــراي مــا نــمــي ســوزد چــون             

ســال هــاســت    .   هــمــوطــن نــيــســتــنــد     
امکانات و درآمد ما را مي بلعـنـد و      
چرا همه دست روي دست گذاشته انـد         
و هيچ کس آنها را بيرون نمي کـنـد و             
عجيب تر اينکه هيچ کس نـمـي دانـد           
چرا با آن همه بيوگرافـي خـاکسـتـري،           
کــارفــرمــاهــاي مــا دســت و پــا مــي            
شــکــنــنــد بــراي داشــتــن يــک کــارگــر           

 !"افغاني
در کنار اين گزارش مصاحبـه اي        
با محمود احـمـدي بـي غـش، عضـو              
فراکسيون امنيت مجلـس اسـالمـي،         

اين مصاحبه بـا عـنـوان         .   مي خوانيم 
، چـاپ    " دو راهي عاطفـه و امـنـيـت          " 

شده اما با خواندن آن بجـز وقـاحـت و             
از مغـز   .   شقاوت چيزي پيدا نمي کنيم    

اين عضو مجـلـس اسـالمـي هـم جـز              
نظرات ضد بشري چيزي ترواش نـمـي         

مهاجران غير مـجـاز     " او در باره    .   کند
صحـبـت مـي      "   و در عين حال مدعي    

بــه راحـتــي در کشــور مــا          " کـنــد کـه       
زندگي مي کنند، بدون اينکه تعـلـقـي         

و ادامـه مـي       . "   به اينجا داشته باشند   
سرشان را انداخته اند پـائـيـن و       :   " دهد

با خـيـال راحـت بـه ايـران آمـده و در                    
اينجا زندگي مي کـنـنـد، بـه راحـتـي              
جرم و جـنـايـت انـجـام مـي دهـنـد و                    

" . سپس از ايـنـجـا فـرار مـي کـنـنـد                  
کسي که از کشور خودش فـرار کـرده          " 

هيچ تعهدي به کشور ما هم نـخـواهـد         
خيلي از آنـهـا بـه دنـبـال ايـن                .   داشت

هستند که همسر و فرزند خـود را بـر             
گردن دولت ايران بيندازند و از کشـور         

 ." بروند
اين تبليـغـات کـثـيـف بـر عـلـيـه                 
کارگران افغان که به شديد ترين و غير   
انساني ترين شيوه ها مورد استـثـمـار         
قرار مي گـيـرنـد، از طـرف سـرداران               
ســپــاه، آيــت الــه هــاي مــيــلــيــاردر و            
کساني است کـه گـزارش دزدي هـاي            
ميلياردي آنها هر روز مـنـتـشـر مـي             
شود و شـرح کـاخ هـا و ثـروت هـاي                  

. افســانــه اي آنــهــا افشــا شــده اســت            
، " کـهـريـزک   " کساني کـه نـامشـان بـا             

تجاوز، شکنجه، اعـدام و سـنـگـسـار            
در حـالـي   .   صدها هزار نفر همراه است 

که خود به بـي حـقـوقـي و اسـتـثـمـار                   
وحشيانه کارگران افغان اعتـراف مـي        
کــنــنــد، آنــهــا را مــورد حــمــالت و               
اتهامات کثيـف فـاشـيـسـتـي و ضـد               

 . انساني خود قرار مي دهند
کارگران و کليه مـهـاجـران افـغـان           
بايد از تمام حقوق شهروندي برخوردار      
شوند، حق تشکل، بـيـمـه بـيـکـاري و              
حق بازنشستـگـي داشـتـه بـاشـنـد بـه                
فرزندان آنها بايسـتـي حـق تـحـصـيـل              

آنها بـايـد بـتـوانـنـد         .   رايگان داده شود  
آزادانه به افغانستان تردد کنند و خود       

. محل زندگيشان را انتخاب نـمـايـنـد         
دفاع از مهـاجـران افـغـان بـخـشـي از                
مبارزه بر علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي              

ميليونـهـا مـهـاجـر افـغـان کـه               .   است
صدمات جمهوري اسـالمـي و اسـالم          
سياسي را بر پيکر خود دارند بخـشـي         
از نيروي عظيمي هستنـد کـه بـنـيـان             

 .*جمهوري اسالمي را برخواهد کند
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بنا بر گزارشـهـاي مـنـتـشـر شـده،              
 بـهـمـن رضـا        ٢٥جانيان اسالمي  روز     

شهابي عضو هيات مديره سنـديـكـاي        
نـا بـه تشـخـيـص          شركت واحد را  که بـ      

تيم پزشکي بيـمـارسـتـان الزم بـود بـه               
مـدت ســه مـاه در مــنـزل اســتـراحــت               
مطلق کند تاآمادگي الزم بـراي عـمـل          
جراحي را کسب نمايد، به زندان انتقـال        
داده و اكــنــون خــانــواده و دوســتــان و             
همبندي هاي رضـا شـهـابـي بـخـاطـر               
خطر فلج شدن او نگران وضـعـيـت وي            

 .   هستند
به گزارش كـمـيـتـه دفـاع از رضـا               

 ١١شهابي، رضا ظهر روز سه شـنـبـه            
بهمن جهت عمل ديسك گردن به اتـاق          
عمل برده شد، اما بدليل عدم آمادگي       
جسماني ساعتي بعد دوباره بـه بـخـش          

به گفته پزشگـان رضـا       .   بازگردانده شد 
نياز به حداقـل سـه مـاه اسـتـراحـت و                 
فيزيوتراپي روزانه و کـنـتـرل پـزشـکـان            
متخصص دارد تا براي عمـل جـراحـي         

اما بـدنـبـال      .   آمادگي الزم را پيدا كند    
انجام نـگـرفـتـن عـمـل جـراحـي رضـا                  
شهابي مـقـامـات قضـايـي جـمـهـوري              

 مقامات بيمارستان را تحت     ،اسالمي
فشار گذاشتند که هر چه زوتر شـهـابـي        
را ترخيص کنند تا به زندان بـرگـردانـده        

رضا شهابي در حالـي بـه زنـدان           .   شود
برده شد که از نظر جسماني در شرايـط         
وخيم و بسيار خطرناکي به سر مـيـبـرد          
و مطابق آخريـن بـررسـيـهـا عـالوه بـر                

 .ديسک گردن، ديسک کمر نيز دارد
جمهوري اسالمـي در قـبـال جـان            
رضا شهابي و همه زندانـيـان سـيـاسـي           

رضا شهابي بـايـد فـورا         .   مسئول است 
از زنــدان آزاد شــود و از امــكــانــات               

 .درماني الزم برخوردار شود
 ٨٩ خـرداد      ٢٢رضا شهـابـي در        

دستگير و اكنون نزديك دو سـال اسـت          
جـرم رضـا شـهـابـي          .  كه در زندان است 

شــرکــت در اعــتــصــابــات بــا شــكــوه             
كارگران شركت و احـد و تـالش بـراي              
ايجاد تشكل خـود سـنـديـكـاي واحـد              

عالوه بر رضا شهابي ، ابـراهـيـم         .   است
مـددي يــكــي ديــگــر از اعضــاي ايــن            

رضـا  .   سنديكا در زندان بسـر مـيـبـرد          
شهابي، ابراهيم مددي و همه كـارگـران     
زنداني و زندانيان سياسي بايد فـورا از         

 .زندان آزاد شوند
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  ٢٠١٢ فوريه ٢٠، ٩٠ اسفند ١

 
 ٤٢اطالعيه شماره 

 رضا شهابي به جاي مرخصي پزشگي از بيمارستان
 به زندان اوين انتقال يافت 

بنا به خبر دريافتي روز سه شنـبـه       
 اسنفد ماه مـنـيـژه صـادقـي فـعـال                ٢

کارگري و فعال حقوق زنان بـا سـپـري            
کردن سه ماه و يک روز از حکمـي کـه            
به وي داده شده بود از زنـدان سـنـنـدج             

  .آزاد شد
منيژه صـادقـي قـبـل از گـرفـتـن               
حکم زندان يکبار دستگير شده بـود و      
بنا به اعتراضي که به پرونـده او شـده            
بود بـازداشـت او مـعـلـق مـانـد امـا                   

مجددا پرونده او را به جريان انداختند       
 .و حکم سه ماه و يک روز زندان گرفت

روز سه شنبه منيـژه صـادقـي در           
ميان استقبال گرم خانـواده، فـعـالـيـن           
کارگري، و فعاليـن زنـان و مـردم، از              

عـالوه بـر ايـن        .   زندان سنندج آزاد شد   
مردم دسته دسته براي ديدار بـا او بـه            
منزلش رفتند و آزادي او را تـبـريـک              

  .گفتند
کميته کردستان حـزب آزادي مـنـيـژه            
ــواده اش                    ــه او و خــان صــادقــي را ب

 .صميمانه تبريک مي گويد
 کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             

 ٩٠اسفند  ٢کارگري ايران، 

کميته مبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان             
سياسي با نگـرانـي شـديـد بـه اجـراي               
احکام اعدام بر عـلـيـه سـعـيـد مـلـک                

 زانيار و لقمـان     ، شيرکو معارفي  ،پور
مرادي و يـوسـف نـدرخـانـي کشـيـش              
مسيحي  براي اعتراض به اين عـمـل          

 و بــراي        وحشــيــانــه و غــيــر انســانــي       
جلوگيري از ايـن اقـدام زبـونـانـه  از                  

 و   ۲۲تاريخ چهار شنبه و پنجشـنـبـه        
 بـه مـدت دو روز           ۲۰۱۲ فوريه    ٢٣

اقدام به آکسيون اعتراضي فيسبوکـي      
براي بسيج افکار عـمـومـي نـمـوده و             
معتقد است که تنها بـا اعـتـراضـات            

گسترده بين المللي و اعمال فشـار بـه          
حکومت اسالمي ايران ميتوان جلوي     

با هـمـکـاري و       .   اين جنايات را گرفت   
مراجعه فعال به اين صفحـه و ارسـال            

 اعـتـراضـي ضـمـيـمـه  صـداي                 ٔنامـه 
ما نبايد .    اعتراض اين عزيزان باشيد 
 شـيـرکـو      ،بگذاريم سعيـد مـلـک پـور         

معارفي ، يوسف ندرخاني و زانيـار و         
اعتراض .   لقمان مرادي را اعدام کنند    

متحدانه ما ميتـوانـد جـان      . و مبارزه   
 اين انسانهاي دربند را نجات دهد

 کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان           
  ۲۲/۰۲/۲۰۱۲سياسي  

 
دو روز اكسيون  فيسبوكي در اعتراض به  احکام اعدام بر 

 زانيار و لقمان مرادي و ، شيرکو معارفي،عليه سعيد ملک پور
 يوسف ندرخاني

 

 
  كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    bahram.soroush@gmail.com 
0044-7852 338334 
http://free-them-now.blogspot.com/p/ 

 
 منيژه صادقي فعال کارگري و حقوق زنان از زندان سنندج آزاد شد

 
كميته مبارزه براي آزادي زندانيان 

 سياسي
www.iranpoliticalprisoners.com 

http://cfppi.blogspot.com 
 :  تماس

Sarvar Kardar 
freepoliticalprisoners@gmail.com; 

 tel: +47 (0) 4133 3268 
شيوا محبوبي   : سخنگو   

 

شاهرخ زماني و محمد جراحي 
 به بند مالي منتقل شدند

به دنبال اعتراضات و شکايتهـاي      
مکرر شاهرخ زماني و محمد جراحـي        

 بهمن آنها از بند قرنطينه ٢٣يکشنبه  
منتـهـا   .   به بند مالي انتقال داده شدند     

وضعيت در بـنـد مـالـي نـيـز بسـيـار                  
ناهنجار است از جمله چهـار نـفـر يـک             
پــتــو بــراي گــرم کــردن خــود دارنــد و              

سيستم گرمايشي زنـدان نـيـز در ايـن             
  .مجموعه کم و فرسوده است

بازداشت مهرداد امين وزيري 
 فعال کارگري در سنندج

بنا بـه گـزارشـي كـه از سـنـنـدج                  
 صـبـح     ١١منتشر شده است، ساعت      

 بـهـمـن، مـهـرداد          ٢٥روز سه شـنـبـه        
امين وزيري فـعـال کـارگـري و عضـو              

کميته هماهنگي براي کمک به ايـجـاد        
هاي کارگري در مـحـل کـارش            تشکل

وي به سـتـاد     .   در سنندج بازداشت شد   
خبري اداره اطـالعـات رژيـم در ايـن               
شهر منتقل و کـامـپـيـوتـر و دوربـيـن               
شخصيش نيز توسط افراد رژيم ضبط      

علت بازداشـت وي مشـخـص         .   گرديد
 .نشده است

 

ــح روز                 ــه صــب ــي ــاعــات اول از س
 بهمن ماه شـمـار زيـادي      ٢٦چهارشنبه  

از کارگران اخراجي و بيکار پااليشـگـاه        
آبادان همراه با دهـهـا تـن از کـارگـران                

 ايـن پـااليشـگـاه در           ٣شاغل در فـاز        
مقابل دفتر مرکزي پااليشگاه اقدام بـه        

. برپـايـي تـجـمـع اعـتـراضـي نـمـودنـد                 
کارگران اخراجـي و بـيـکـار خـواسـتـار               
رفتن به سر کار و کـارگـران شـاغـل در              

ــرداخــت          ٣فــاز     مــاه    ٦ خــواســتــار پ
. دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه خــود شــدنــد        

کارگران همـصـدا ضـمـن اعـتـراض بـه               
وضعيت نابسامان زندگي و مـعـيـشـت         
خود با سردادن شـعـارهـايـي از جـملـه               

بر خواستهايشان  "   مرگ بر سرمايه دار   " 

مـامـوران نـيـروي       .   پافشاري ميكردنـد  
انتظامي همراه بـا مـامـوران حـراسـت             
مرکزي پااليشگاه به صـف اعـتـراضـي         
کارگران حمله ور شدند و آنان را مـورد           

کــارگــران .   ضــرب و شــتــم قــرار دادنــد         
درگير شده و شماري از آنهـا بـازداشـت            

 ١٣٠ بهمن نيز تـعـداد         ٢٩روز  .   شدند
نفر از اين كـارگـران در مـقـابـل دفـتـر                  
مرکزي اين پااليشگاه تجمع اعتراضـي    

کارگران در واکنش بـه بـي        .     برپا کردند 
توجهي مقامات رژيم و عدم رسيـدگـي        
بــه مشــکــالتشــان، اعــتــراض خــود را          

هـاي اطـراف و          شدت بخشيـده و نـرده       
مــوانــع ايــجــاد شــده تــوســط نــيــروي             
انتظامي را درهم شکسته و خود را بـه          

. داخل ساختمان دفتر مرکزي رسانـدنـد      
نيروهاي انتظامي و حـراسـت مـرکـزي           
پااليشگاه به کارگران مـعـتـرض حـملـه          
نموده و آنان را مورد ضرب و شتم قـرار          

تــعــدادي از کــارگــران تــوســط         .   دادنــد
مأموران رژيم دستگير و روانه پاسـگـاه        

کارگران .   نيروي انتظامي رژيم گرديدند   
مــعــتــرض بــا شــعــار دادن بــه تــجــمــع            

روزانـه  .     اعتراضي خويش ادامه دادنـد    
دهها تن از ايـن کـارگـران در مـقـابـل                  
درب اصــلــي پــااليشــگــاه و يــا دفــتــر            
مرکزي آن تجمع اعتراضي برپا کـرده و         
خواستـار بـرگشـت بـه کـار و تـأمـيـن                   

 .باشند شغلي مناسب براي خود مي

 
 تجمع اعتراضي كارگران اخراجي پااليشگاه آبادان
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

مـن فـکـر مـيـکـنـم کـه بـايـد                   :   بابک
اتفاقاتي که در دنياي پـيـرامـونـي مـا         

ن جـلـو   آ در جريان است را ديد وپابپاي   
مـتـاسـفـانـه مـن زبـان فـارسـي                .   رفت

خوب بلد نيستم و نميتـوانـم اخـبـار و             
مسائل روز را  به زبان فارسي تعقيـب         
کنم و از اين نظر هم از خيلي مواضـع          

ايـنـهـا را فـقـط           .   حزب محروم هستـم   
زماني باخبـر مـيـشـوم کـه مـثـال در                 
جلسات يا گردهمايي هاي خانوادگـي      

نــهــا بــحــث و     آ و جشــنــهــا در مــورد         
نجاست که متـوجـه   آ .   صحبت ميشود 

ميشوم که حزب چکار ميـکـنـد و در            
امـا کـال     .   چه جهتي به پـيـش مـيـرود         

فکر نميکنـم مسـائـل حـزب جـدا از               
اتفاقات و رويدادهايي که در دنيـا در         

مــا امــروز بــا      .   جــريــان اســت بــاشــد      
به چـپ    .   اتفاقات مهمي روبرو هستيم 

چرخيدن مردم در جامعه را به وضـوح        

ــد      ــوان دي ــت ــار         .   مــي حــتــي اگــر اخــب
تلويزيونها را نگاه کني به اين نتـيـجـه          
ميرسي که گردانندگان کنوني جوامع     
بي افقند و راهي بـراي بـرون رفـت از              
وضعيت بـحـران کـنـونـي اقـتـصـادي               

به اعتراضات مردم و جـوانـان       .   ندارند
مثل يـونـان و مصـر و           ردر کشورهايي 

اسپانيا و ايـران کـه نـگـاه مـيـکـنـي                   
بســيــار واضــح اســت کــه تــغــيــيــرات          

در هـلـنـد کـه        .   مثبتي در جريان است   
ن زندگي ميکنم تا چنـد سـال         آ من در   

پــيــش احــزاب راســت و راســيــســتــي           
مده و   آ برمتن نارضايتي مردم بوجود     

 ولي امروز فـرق کـرده     ،رشد ميکردند 
در ايـــنـــجـــا يـــک حـــزب                 .   اســـت

هـر چـنـد      .   سوسياليستي وجـود دارد     
لنگان لنگان و خيلي کند اسـت ولـي           
هر روز مردم يشتري را بـه دور خـود              
جمع ميکند و اعـتـبـارش نـزد مـردم              

مـد جـامـعـه بـاال          آ زحمتکش و کم در    
فقط به خاطـر اعـتـراض نـيـم            .   ميرود

 .بندي که به وضعيت موجود دارد
مســئلــه ديــگــري کــه ذهــن مــرا           
مشغول مـيـکـنـد انـقـالب در کشـور               

حزب ما از تـجـارب   .   هاي عربي است  
ن بــه نــفــع مــبــارزه مــردم در ايــرن                آ 

نرا مـورد بـررسـي        آ بايد  .   استفاده کند 
ن درس بـگـيـرد کـه           آ قرار دهـد و از          
نها در ايـران را بـکـار        آ چگونه تجارب  

و مـانـع از انـحـراف انـقـالب               .   ببنـدد 
 .مردم  توسط جريانات مذهبي شود

مسدله ديگر ساخـت سـالحـهـاي         
کـه حـزب بـايـد          .   اتمي در ايران اسـت     

روي ان فوکوس کند و موضعگيري و        
حتما حزب در تلويزيـون و    .   تبليغ کند 

نــهــا صــحــبــت    آ نشــريــات در مــورد        
ميکند و احتماال من زياد در جـريـان          

چون هميشه در   .     متون فارسي نيستم  
صدر اخبار است و دارند صـحـبـت از           
وقــوع جــنــگ بــيــن ايــران و اروپــا و               

و ايــن خــيــلــي      .   امــريــکــا مــيــکــنــنــد   
 .خطرناک است

همانطوري که گفتم اينها مسائـل   
گرهي امروزند کـه زنـدگـي مـردم در              

حـزب  .   ايران هم به انها بستـگـي دارد        
ما حزب بزرگ و معتبري اسـت و از            

ماده تـر از قـبـل        آ ن انتظار ميرود که   آ 
به اين مسائل بپردازد و جامعه ايـران         
را از دوران حساس امروزي و جـنـگـي          
که احتماال به مردم ايران تحميل شود       

 *.نجات دهد
   

هشت مارس، روز جهـانـي زن، و          
ــه و                ــانـ ــبـ ــالـ ــري طـ ــرابـ ــواســـت بـ خـ
آزاديخواهانه اش بـيـش از هـر زمـان              
ديگري تجلي عزم ميـلـيـونـهـا انسـان             

در .   براي تغييـر وضـع مـوجـود اسـت            
هيچ دوره در تاريـخ طـوالنـي مـبـارزه             

معـيـار رهـايـي       " که    -براي رهايي زن    
اين مبارزه چـنـيـن در           -" جامعه است 

صدر دستور بشريت براي آزادي نبـوده       
" نان و کرامت انسـانـي      " انقالب  .   است

با مبارزه براي رهايي زن و قهرماناني        
عـلـيـا    " هـا و      "   ندا آقـا سـلـطـان        " نظير  

 ايران و   ، مصر ،ها در تونس  "   المهدي
مـبـارزه زنـان      .   غيره گره خـورده اسـت       

براي برابري و رهايي يک منبع سرشـار    
بجلو سوق دادن انقالب و تدوام آن در          

در .   خاورميانه و شمـال آفـريـقـا اسـت           
و جـنـبـش هـاي ضـد            "  جنبش اشغال" 

سرمايه داري در غرب نيز از نيويـورک        

تا تل آويو، زنان و دخـتـران در صـف               
مقدم اعـتـراض عـلـيـه ديـکـتـاتـوري                
بانکها و حکـومـت يـک درصـدي هـا              

 .قرار دارند
هشــت مــارس امســال بــا جــدال           
ــه               ــيـ ــلـ ــرنـــوشـــت ســـاز جـــاري عـ سـ

 مردساالري و ارتجاع و     ،ديکتاتوريها
 ۹۹عــقــب مــانــدگــي و بــا جــنــبــش             

درصدي ها عليه سرمايه داري عجين      
ــان خــواهــد آمــد                 ــاب ــه خــي ! شــده و ب

رودررويي آشکار براي پـايـان دادن بـه           
وضع غير قابـل تـحـمـل مـوجـود کـه                

 ،سرمايه داري به بشريت تحميل کرده     
در حال گسترش است و مـبـارزه بـراي           
ــهــا از                  ــرابــري انســان رهــايــي زن و ب

بـراي  .   شورانگيز ترين وجـوه آن اسـت         
 قوانيـن   ،پايان دادن به آپارتايد جنسي    

 جهان ،قرون وسطايي شريعه و ضد زن    
متمدن مصمم تر از هر وقت ايسـتـاده      

 جهـانـي    ، بدون آزادي زن   ،جهان.   است
آزاد نــيــســت و بــدون پــايــان دادن بــه             
هرگونه تبعيض اقتصادي و سـيـاسـي         
عليه زنـان در هـر لـفـافـه اي اعـم از                    
مذهبي و ملي و مردساالرانه، و بدون       
سرنگون کردن حـکـومـتـهـايـي نـظـيـر              

 روي آرامـش     ،جمهوري اسالمي ايران  
 !نخواهد ديد

 
 انسـانـهـاي شـريـف و بـرابـري                ،مردم
 !طلب

در هر کجا کـه بـرايـتـان مـمـکـن                
 هــمــراه بــا هــزاران انســـان                 ،اســت 

آزاديخواه هشت مارس امسـال را بـه           
صحنه پرشور مبارزه براي رهـايـي زن         
و بويژه اعالم تـنـفـر از حـکـومـتـهـاي                
اسالمي و قوانين زن سـتـيـزشـان بـدل             

خيابانها چشم انـتـظـار حضـور          .   کنيد
 !گسترده ما هستند

 
هشتمين کنگره حزب کمونيـسـت      
کارگـري ايـران در روزهـاي شـنـبـه و                 

 فوريه  مستـقـيـمـا        ۲۶ و   ۲۵يکشنبه  
. از طريق اينترنـت پـخـش مـي گـردد             

شروع پخش برنامه مستقيم از طـريـق        
 صـبـح بـه وقـت           ۹اينتـرنـت سـاعـت         
 .اروپاي مرکزي است

 
 :آدرس سايت تلويزيون کانال جديد

http://

www.newchannel.tv 
همچنين دو ساعت پخش برنـامـه    
هاي تلويزيون کانال جديد در شـبـکـه           

 ۸ و     ۷( هات بـرد طـي ايـن دو روز               
بـه مـبـاحـثـات ايـن کـنـگـره                )   اسفنـد 

سـاعــات  .   اخـتـصــاص خـواهــد يـافــت        
پخش برنامه کانال جـديـد در شـبـکـه             

 - و نيم شب به وقت ايران         ۹هات برد   
 . شب به وقت اروپاي مرکزي است۷

فـرکـانـس    :   کانال جديـد در هـات بـرد          

 افــقــي    ۵/۶ اف اي ســي          ۱۱۶۰۴
 ۲۷۵۰۰سيمبل ريت 

 روابط عمومي تلوزيون کانال جديد
 ۱۳۹۰ اسفند ۲ – ۲۰۱۲فوريه ۲۱

 
 پخش مستقيم کنگره حزب کمونيست کارگري ايران

 
١از صفحه   ... انتظارات جوانترين نماينده   

هشــت مــارس امســال فــرصــتــي       
است تا توجه جهان را بيـش از پـيـش             
بــه تــالش و مــبــارزه زنــان و مــردان              
آزاديخواه در ايران بر عليه جـمـهـوري          
اسالمي و بر عليه فـقـر و فـالکـت و                
شرايط مخاطره آميز ناشي از تحـريـم        
هاي اقتصادي و تـهـديـدات جـنـگـي             

 .جلب کنيم
تشکيالت خارج حزب کمونيست    

کارگري از همه شما دعوت مـيـکـنـد         
تا در مارش رهايي زن در شـهـرهـاي            
مختلف جهان که امسال بويـژه رنـگ         
همبستگي با مـبـارزات قـهـرمـانـانـه            
زنان در مصر و تونس و ايران را دارد،     

 .فعاالنه شرکت کنيد
 

تشکيالت خارج کشور حزب  
 کمونيست کارگري ايران 

۲۰١۲ فوريه ۲١  

 
!هشت مارس با پرچم افراشته تر رهايي جامعه از راه ميرسد  

)  فـوريـه    ٢٠  ( ٩٠ اسفند   ١ روز  
 كارگر كارخانه پارسـيـلـون خـرم        ٥١٠

آباد بزرگترين توليد كننده نخ در آسيا       
 ماه تعويق ١٢در اعتراض به بيش از  

دســتــمــزدهــايشــان در مــقــابــل درب         
ايـن  .   ورودي كارخانـه تـجـمـع كـردنـد           

 کارگر رسـمـي و       ٢٥٠کارخانه داراي  
بـنـا بـر      .    کارگر قرار دادي اسـت ٢٦٠

 ميليارد تومان تسـهـيـالت      ٢٠اخبار  
براي احياء کارخانه اختصاص يـافـتـه        

هــاي کشــور      امــا اداره کــل نســاجــي       
مخالف پرداخت اين مبلغ است و در        
اين دعوا اين كارگرانند كه پاسكـاري       

كارگران دستمزدهايشـان را     .   ميشوند
 .ميخواهند

 
 تجمع اعتراضي کارگران كارخانه پارسيلون خرم آباد


