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 2  ۱۳۹۳شهريور  ۲۸ انترناسيونال 

جمهوري اسالمي تمام قواي خـود  
و از جمله قوه قضائيـه اش را در        

. مقابل کارگران بسيج کرده اسـت 
يک دادگاه جمهوري اسالمي حکم 

نفر از نـمـايـنـدگـان       ۴محکوميت 
کارگران پتـروشـيـمـي رازي را بـه            
شش ماه حبـس و پـنـجـاه ضـربـه             

شـاکـي شـرکـت       .  شالق صادر کرد
ترکيه اي گوبره تاش به مـديـريـت      
عثمان بالتار و اتهام اين کارگران 

تــوهــيــن و    " و   "  اخــالل در نــظــم      " 
ايـن کـارگـران      .  ، اعالم شد" تهديد

با طرح درخواست "متهم شدند که 
هــاي غــيــر مــوجــه و خــارج از                
مــوضــوع کــاري، بــاعــث تــجــمــع        
کارگران پيمانکـاري و تـعـطـيـلـي           
کارگاه شده اند و همچنين زمينـه  
ساز اخالل در تولـيـد مـجـتـمـع و           
ضرر و زيان مادي و معـنـي بـوده      

 ."است
اعتراض کارگران پتروشـيـمـي    

به تبعيض بـيـن      ۹۲رازي در سال 
کارگران رسمـي و پـيـمـانـي و بـا               

ــوق و                 ــقـ ــري حـ ــرابـ ــت بـ ــواسـ خـ
برخورداري از مزايايي برابر نظيـر  
سختي کار، سرويس منظم، نـهـار   
و بيمه انجام شد و کارفرما هنـوز  

به خواست هـاي کـارگـران تـن در           
 . نداده است

ــراي             حــکــم زنــدان و شــالق ب
کارگران پتروشـيـمـي رازي ادامـه         
ــيــاســت ارعــاب و ســرکــوب                س
جمهوري اسالمي و حمايت صريح 
آن از کارفرما در ادامـه شـرايـط          
غير انساني بويژه بـراي کـارگـران        

 .پيماني است
اين اولين بار نيست کـه رژيـم     
بــراي ســرکــوب کــارگــران بــه قــوه          

. قضائيه خود متوسـل مـي شـود       
حــکــم شــالق بــراي کــارگــران در            

، احکام زنـدان  ۸۶سنندج در سال 
ــجــرم بــرگــزاري            بــراي کــارگــران ب
مراسـم هـاي اول مـه، بـازداشـت              
کارگران معادن بافق و چـادرمـلـو      
نمونه هاي ديگري از اين سياسـت  

اما جمهـوري اسـالمـي بـه         .  است
هـدف اليـحـه      .  اين قـانـع نـيـسـت         

کـه تـوســط     "  حـمـايــت از تـولـيــد        " 
دولت روحاني ارائه شـده قـانـونـي       
ــن                 ــاد اي ــع ــرش اب ــردن و گســت ک

بـخـش اعـظـم ايـن          . سرکوب است
اليحه در مـورد دادن امـتـيـازات         
بانکي و تسهيـالت مـخـتـلـف بـه           

يــکــي از   .   ســرمــايــه داران اســت     

اصالحاتـي کـه ايـن اليـحـه ضـد               
کارگري  به قانون ارتـجـاعـي کـار       

اسـت کـه     "  ح" پيشنهاد کرده بـنـد     
ــر              ــاز ت دســت کــارفــرمــايــان را ب
ميکند تا به بهانه کاهش توليد و 
تغييرات ساختاري در اثر شرايـط  
مــخــتــلــف کــارگــران را اخــراج و           

 .بيکار سازند
در تبصره پيشنهادي ديـگـري     

هرگـونـه   : " به قانون کار آمده است
تصــرف و مــزاحــمــت اشــخــاص            
حقيـقـي و حـقـوقـي در مـحـدوده                
داراي مجوز عـمـلـيـات مـعـدنـي            
قــانــونــي بــدون داشــتــن حــکــم از          
مراجع قضائي جرم محسوب شده 

در .  و قابل پيگرد قـانـونـي اسـت        
ــتــظــامــي            ــيــروي ان ايــن مــوارد ن
موظـف اسـت حسـب درخـواسـت            
ــا                ــعــادن ي ــع و م ــاي وزارت صــن
دارندگان مجوز بالفاصله نسـبـت     
به رفع تصرف و مزاحمت اقـدام و    
متهم و يا متهمان را بـه مـراجـع        

 ".قضائي معرفي نمايد
در دستگاه قضائي جـمـهـوري    
اسالمي قوانين سختي و مفصلي 
در حراست از مالکيت خصوصـي  

هـدف  .  و حريمهاي آن وجـود دارد   

اصلي گذاشت چنين تبصره اي در 
فقط عليه کارگـران و    "  قانون کار" 

ممانعت آنها از هر گـونـه حـرکـت       
اعتـراضـي اسـت کـه مـي تـوانـد                

بـراي مـنـافـع       "  مـزاحـمـت   " بعنوان 
سرمايه داران محسوب شده و يـا    
تجمع و تـحـصـن آنـهـا در مـحـل              
ــوان               ــن ــع ــد ب ــوان ــان مــي ت ــارش ک

اعالم شـده و نـيـروهـاي           "  تصرف"
سـرکـوبــگـر رژيــم را عــلـيـه آنـهــا               

 . گسيل کند
اما اگر کارگران به قوانـيـن و     
ضوابط جمهوري اسالمي تمکيـن  
ــايــد شــاهــد يــک               ــد ب ــودن کــرده ب

. اعتصاب و اعتراض هم نـبـوديـم   
در ايران اعتصاب و تشکل و حـق  

حقوق .  خواهي رسما ممنوع است
کارگر را ماهها نمي پردازند امـا    
اعتراض کارگر پـروفـيـل سـاوه و           
نيشکر هفت تپه و امثال آنـهـا بـا      
تعـرض و اخـراج و زنـدان پـاسـخ                

با وجود همه ايـنـهـا در      .  ميگيرد
ايران ما بدون اغراق هرروز شاهـد  
اعتصابات و اعتراضات کارگـري  

. براي گرفتن حقوق خـود هسـتـيـم      
در اين زمينه نيز قطعـا کـارگـران      
پتروشيمي رازي و هـمـه کـارگـران       

اين قوانين را عمال به زبـالـه دان       
مي اندازند و از حقوق خود دفـاع    

چــون راه ديــگــري در       .  مـيــکــنـنــد  
ــل جــمــهــوري اســالمــي و             مــقــاب
کارفرمايان جز مبارزه مـتـحـدانـه     

 .  وجود ندارد
مساله اينست کـه جـمـهـوري         
اســالمــي مــيــخــواهــد بــحــران              
اقتصادي و سـيـاسـي خـود را بـا            
تصــويــب قــوانــيــن ســرکــوبــگــرانــه      

. ديگري به دوش کارگران بينـدازد 
اين اليحه به همراه ساير قـوانـيـن      
ضد کارگري رژيم بايد پاره شده و   
به همراه کل نظام سـرمـايـه داري        
اسالمـي بـه زبـالـه دان انـداخـتـه                

کارگران اجازه نمي دهـنـد،   .  شوند
که رژيم احکام ضد انساني زنـدان  
و شــالق را در مــورد کــارگــران              

. پتروشيمي رازي به اجرا درآورنـد   
صف متحد کـارگـران در ايـران و          
همبستگي کارگران در ساير نقاط 
جــهــان در مــقــابــل ايــن تــوحــش           

ــه اجــرا       .  ايســتــاده اســت    اقــدام ب
درآوردن چنين عمل وحشيانـه اي    
عواقب سنگيني بـراي حـکـومـت       

کـارگـران   .  اسالمي خواهد داشـت   
 .*اينرا اثبات خواهند کرد
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کارگران پروفيل ساوه سرانجام پـس از چـهـار روز          
اعتصاب، تـالش هـاي کـارفـرمـا و ارگـان هـاي                    
حکومت را ناکام گذاشتند و با تحقق بـخـشـي از        

روز .  خواست هاي خود به اعتصاب پـايـان دادنـد     
شهريور يک ماه دستمزد معوقه بـه   ۲۶چهارشنبه 

کارگران پرداخت شد و رستمي کارفرماي کارخانه 
اعالم کرد که چهار نفر از کارگراني را کـه اخـراج       

هـنـوز تـکـلـيـف         .  کرده بود به سر کار برميگـردنـد  
بازگشت به کار دو نفر ديگر از کارگـران اخـراجـي      
روشن نيست و کـارگـران اعـالم کـرده انـد کـه بـه                  
مبارزه خود براي بازگشت بکار ايـن دو هـمـکـار           

 . خود ادامه خواهند داد

طي اين اعتصاب دادستانـي و اداره کـار در           
همراهي با رستـمـي کـارفـرمـاي کـارخـانـه تـالش                
کردند اعتصـاب کـارگـران را بشـکـنـنـد و طـبـق                    
گزارش اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران دو نـفـر از                   
کارگران روز چهارشـنـبـه سـاعـاتـي در بـازداشـت               

کارگران اما بـا    .  نيروهاي سرکوب حکومت بودند
عزم راسخ خود به اعتصاب خود ادامه دادنـد تـا       
سرانجام کارفرما و ارگانهاي حکومت را تسـلـيـم      

 . خواست هاي خود کردند
در چند سال گذشته کارخانه پروفيل سـاوه بـه       
يک سنگر مستحکم مبارزه کارگران تبديل شده و 
کارگران اين کارخانه بارها دست به اعـتـصـاب و        

تجمع و راهپيمائي زده و با اعتراض سرسـخـتـانـه     
خود هر بار گوشـه اي از خـواسـت هـاي خـود را                  

طـبـق گـزارش اتـحـاديـه آزاد             .  متحقق کـرده انـد      
کارگر نورد لوله صفا در ساوه نيز  ۱۲۰۰کارگران 

که متعلق به رستمي است همچنان در اعـتـصـاب    
بسر ميبرند و خواهان پرداخت حقوق معوقه خـود  

 . ميباشند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴سپتامبر  ۱۸، ۱۳۹۳شهريور  ۲۷
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کنگره احزاب مـعـمـوال بـاالتـريـن         
ــري و                 ــيـ ــم گـ ــيـ ــمـ ــع تصـ ــرجـ مـ

مـيـگـويـم     .  سيـاسـتـگـذاري اسـت       
معموال چـرا کـه در بسـيـاري از               
احــزاب بــورژوازي بســيــاري از             
سياستهاي کالن توسـط مـحـافـل       
ذينفوذ و نه راي نمايندگان تعيين 

مگـر نـه ايـنـکـه در            .  کننده است
ــربـــي           ــراســـي غـ ــکـ ــع دمـ جـــوامـ
سياستهاي اساسي و پـايـه اي نـه        
توسط توده هاي مردم، و نه حتـي  
توسط نمايندگاني که بجاي آحـاد  
مردم در پارلمان و مـجـلـس قـرار       
ميگيرند، بلکه تـوسـط مـحـافـل          
غير انتخابـي و غـيـر پـاسـخـگـو              

آمريـکـا نـمـونـه        . صورت ميگيرد
در "  تـقـسـيـم کـاري       " بارز چـنـيـن        

امـا مسـتـقـل از         .  سياسـت اسـت    
مکانيسم تعيين سياست، کنگـره  
ــراي             احــزاب مــکــان و زمــانــي ب
پرداخـتـن بـه دورنـمـاهـا و چشـم                

. اندازهاي سيـاسـي احـزاب اسـت        
حزب مشروطه هم از ايـن قـاعـده        

کـنـگـره گـرفـتـه         .  مستثني نيست
اند، کنفرانس بـرگـزار کـرده انـد،           

و .  ســيــاســت تــعــيــيــن کــرده انــد         
معموال کنگره ها پيامـي دارنـد،     
مهر شرايط و زمـان را بـر خـود              

نگراني هـاي و امـيـدهـاي         .  دارند
حزب را در مقـطـع خـاصـي بـيـان           

 . ميکنند
و اين گـوشـه اي از سـخـنـان              
دبير کـل حـزب مشـروطـه ايـران،            
فـــوآد پـــاشـــايـــي، در بـــرنـــامـــه           

در پاسخ به "  خط آتش" تلويزيوني 
نــکــات : " چــنــيــن ســئــوالــي اســت     

محوري که حزب مشروطه در اين 
کنگره بـه آن پـرداخـت کـدام هـا                 

 : و پاسخ اين است " بودند؟
ما شب قبل از کـنـگـره يـک           " 

کنفرانس اقتصادي برگزار کـرديـم   
که آقاي حسـن شـريـعـتـمـداري از           
طيف جمهوريـخـواه، آقـاي دکـتـر          
ــف                 ــيـ ــور از طـ ــصـ ــنـ ــن مـ حسـ
جمـهـوريـخـواه، و آقـاي شـاهـيـن               
فاطمي که رايزن حزب هستند در   

اين کنفرانس اقـتـصـادي شـرکـت          
کردند و هر کدامشان گوشه اي از 
مشــکــالت اقــتــصــاد ايــران را و           
ــبـــور از ايـــن             راهـــکـــارهـــاي عـ
ــراي حضـــار                 ــکـــالت را بـ مشـ

ما معتقديم کـه يـکـي      .  شکافتند
از معضالت عمده مردم ايران در   
شرايط موجود مسـالـه اقـتـصـاد          

درست است کـه جـمـهـوري         .  است
اسالمي بـا روشـي کـه دارد، بـا               
برنامه اقتصادي که در ايران اجرا 
ميکنـد، بـا فـقـيـر کـردن مـردم،                
تالش ميکند که طبقه کـارگـر را       
از سـر کـار اخـراج کـنـد، طـبـقــه                  
تهيدست را تهيدست کردن، اينها 
را مدام درگير امرار مـعـاشـشـان       
بکند و توده هاي مردم صبـح کـه     
از خواب بلند ميشونـد، بـه جـاي        
اينکه به رژيم فکر کنند، به سالـم  
يا ناسالم بودن اين حکومت فـکـر   
کنند، به درسـت يـا غـلـط بـودن              
آنچه که باهاشان انـجـام مـيـشـود        
فکر کنند، مدام بايد در فکر ايـن  
باشند که نانشان را در بياورنـد و    
بتوانند سر سفره بچه هاشون ناني 

ولي رژيم يـک چـيـزي را        .  بگذارند
فراموش ميکند، اين مقدار فشار 
و اين مقدار فقر، همين فقر باعث 

يعني رژيم بـايـد     .  قيام خواهد شد
از آن روزي بترسد که آن بخشي را 
در جامعه تهيدست کرده و فـقـيـر      
کرده و مدام براي امرار معـاشـش   
بهش فشار مي آورد، و اين ايراني 
مظلوم زجر ميکشد، ايـن بـخـش        
مطمئنا يـک روزي قـيـام خـواهـد            

و هيچ چيز خـطـرنـاک تـر از           .  کرد
. قيام فقرا و تـهـيـدسـتـان نـيـسـت          

براي اينکه ميتواند تر و خشک را 
در آن شـرايـط مـتـاسـفـانـه بـاهـم                

و آن قـيـام، قـيـام کـور               . بسوزاند
مــن .  اســت در شــرايــط مــوجــود        

اميدوار هستم با تمام مشکالتـي  
که در ايران هست چنيـن اتـفـاقـي       

 ."در ايران نيفتد
خـط  " در برنامه تـلـويـزيـونـي          

ــش ــالــه     "  آت ــرا و          " مس ــق ــام ف ــي ق

به تفصيل مورد بحـث  "  تهيدستان
امـا دوسـت     .  و جدل قـرار گـرفـت       

دارم در نشريه انترناسيونال نيز به 
جنبه هاي ديـگـري از ايـن بـحـث            

 .اشاره کنم

از پيـام کـنـگـره اخـيـر حـزب              
. مشــروطــه نــبــايــد تــعــجــب کــرد        

بـلـوغ   " برعکس بايد آن را نشـان          
اين حـزب بـورژوازيـي و        "  سياسي

دارند بـه    .  کال بورژوازي ايران ديد
بــو .  اســتــقــبــال حــوادث مــيــرونــد     

کشيده اند، گوششان را به زمـيـن     
ــطــار               ــد، صــداي ق ــده ان ــان چســب
تحـوالت سـيـاسـي را از راه دور               

. دارند آماده ميشـونـد  . شنيده اند
ميداننـد کـه بـا قـيـام نـمـيـشـود                  

بخصوص قيامي کـه    . کرد" بازي"
در راس آن     "  فقرا و تـهـيـدسـتـان       " 

قرار داشته باشند و نيروي اصـلـي   
مـحــرکــه ايــن تـحــول اجـتــمــاعــي          

بــخـصــوص قـيــامـي کــه        .  بـاشــنـد  
کمونيسم کارگري با تمام قـوا بـه       
ــراي                 ــرود و ب ــي ــال آن م ــب ــق اســت
سازماندهي و رهبـري اش تـالش       

تعجـب نـبـايـد کـرد،          . خواهد کرد
پيشتر نيز داريوش همايون در يک 
مصاحبه تـلـويـزيـونـي در کـانـال              
جديد گـفـتـه بـود کـه کـارگـران و                
مردم نبايد انتظار داشته بـاشـنـد      
که بعد از سرنگونـي رژيـم کـمـتـر          

. کار کنند و بيشتر مصرف کنـنـد  
بلکه بر عکس، بايد بيـشـتـر کـار       

بــه !  کــرد و کــمــتــر مصــرف کــرد         
همين زمختي، به همين روشـنـي     
ــوده مــردم                   ــر و ت ــه کــارگ ــلــي ع

 !زحمتکش
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فقر و فالکـت اقـتـصـادي يـک          
مشخـصـه اصـلـي زنـدگـي مـردم              
تحـت حـاکـمـيـت رژيـم اسـالمـي               

ــم اســالمــي اکــثــريــت        .  اســت رژي
عظيم توده هاي مردم را عليـرغـم   
ثروت عظيم اجتماعي به زنـدگـي     
در فــقــر و فــالکــت هــمــه جــانــبــه            

امــا رژيــم   .  مـحــکــوم کــرده اســت     

عالوه بر اهداف روشن اقتصـادي،  
عالوه بر چـپـاول امـوال جـامـعـه،           
اهداف سياسي کـامـال داده شـده        
اي را در اعمال فقر و فـالکـت بـر        

يـک هـدف     .  جامعه دنبال ميکنـد 
ــو در آوردن                ــه زان ــم ب روشــن رژي
جامعه و تالش مـذبـوحـانـه بـراي          
خــالــي کــردن پــتــانســيــل و تــوان          
مــبــارزاتــي جــامــعــه بــه لــحــاظ           

ــک       .  اقــتــصــادي اســت     چــرا کــه ي
مشغله هميشگي رژيـم اسـالمـي        
مقابله با جامعه و مردمـي اسـت     
که حکم به سرنـگـونـي رژيـم داده         
اند و هـر تـحـرک اجـتـمـاعـي بـه                   
سرعت رنـگ و بـوي سـرنـگـونـي             

 .طلبانه بخود ميگيرد
رژيم اسالمي ميداند مردمـي  
کــه زنــدگــي اقــتــصــادي شــان بــه          
گروگان گرفـتـه اسـت، اسـيـر نـان             
شب خود هستند، توان اعتراضـي  
کمتري بـراي مـقـابلـه بـا رژيـم و               
صرف انرژي جهت سـرنـگـونـي آن       

به ايـن اعـتـبـار عـلـيـرغـم             .  دارند
درآمد عـظـيـم حـاصـل از فـروش             
نفت ما شاهد آن بوديـم کـه رژيـم        
حقوق و دستـمـزد بـخـور و نـمـيـر              
ــادي             ــم ــت ــاي م ــه ــاه ــران م ــارگ ک

بي دليل نيست .  پرداخت نميشود
کــه حــداقــل حــقــوق و دســتــمــزد            
کارگران چند صد در صد زير خط 

ــر اســالمــي اســت         ــق ــع    .  ف در واق
ارزيابي از طرحها و پالتفـرمـهـاي    
اقتصادي رژيم بـدون ارزيـابـي از          
سياست هميشگي رژيم براي بـقـا     
و مقابله با مردم سرنگوني طـلـب   

واقعيت ايـن اسـت     .  ممکن نيست
ــک رژيــم                  ــي ي ــالم ــم اس ــه رژي ک
متعـارف اقـتـصـادي و سـيـاسـي              

و تـحـمـيـل       .  سرمايه داري نيسـت 
فقر به جامعه يک رکن اسـتـراتـژي    

. رژيـم اسـالمــي بـراي بــقـا اســت            
کنگره حزب مشروطه بخشـهـايـي    
از اين واقعيت را ديده اسـت امـا       

" مـخـاطـرات   " نگران پي آمدها و     
 .  ناشي از آن است

و اين تصور که تنـهـا رژيـم و        

قـيـام فـقـرا و         " جناحهاي حاکم از 
در هـراسـنـد، تصـويـر        "  تهيدستان

ناقصي از ويژگيـهـاي جـنـاحـهـاي         
بورژوازي چه در حاکميت و چه در 

هـراس از قـيـام        . اپوزيسيون است
فقرا و تهيدستان يک نقطه اشتراک 

يقه آبـي  " قيام .  اين جريانات است
، قيام بـراي    " گرسنگان" ، قيام " ها
نام هاي متفاوتي اسـت کـه       "  نان" 

تاکنون بر اين خـيـزش احـتـمـالـي         
توده مردم کـارکـن و زحـمـتـکـش           

از قرار و بنـا بـه     .  نهاده شده است
اذعان خودشان درد مشـتـرکشـان      
است، هراس مشترکشان از قـيـام     

 .کارگران و زحمتکشان است
ايـن  .  اين هراس واقعـي اسـت    

جريانات ظرفيـتـهـاي جـامـعـه را           
خطرات ناشي از قيام . ميشناسند

کــارگــران و زحــمــتــکــشــان را                
از تاريخ آموخته انـد  .  ميشناسند

ميدانند چنانـچـه قـيـام کـارگـران           
تحت پرچم کمونيستي بنـيـادهـاي    
نظام اقتصادي و سياسي حاکم را   

نتيـجـتـا از      .  در هم خواهد پيچيد
هم اکنون ميخواهند براي مقابلـه  

منتقـد  .  آماده شوند"  خطر" با اين 
سياستهاي رژيمند، در عين حـال    
از ايــن رو کــه بــاعــث بــه قــيــام                
ــان              ــهــيــدســت ــرا و ت ــق ــدن ف کشــان

 !ميشود
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يـــک اتـــهـــام    "  شـــورش کـــور   " 
هميشه آماده بورژوازي در مقابله 
با قيام کارگران و مردم زحمتکش 
است و اين يک ويژگي مهم تقابـل  
بـورژوازي بـا خـيــزش تــوده هــاي            

تالش ميـکـنـنـد کـه        .  کارگر است
قـــيـــام کـــارگـــران را مـــتـــرادف            

" هرج و مرج" ، " ويراني"، "تخريب"
ــت " و    ــد       "  خشــون ــن ــن ــي ک ــن ــع . م

ميگويند قيام فقرا و تهـيـدسـتـان     
تر و خشک را بـاهـم     . " است"  کور" 
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در استکـهـلـم، نشـسـت مشـتـرک             ۱۳۹۳شهريور 

هيئت هاي رهبري حزب کمونيسـت ايـران، حـزب        
. کمونيست کارگري و حزب حکمتيست برگزار شد

صـالح مـازوجـي، هـلـمـت           :  در اين نشـسـت رفـقـا      
احمديان و شمسي خـرمـي از حـزب کـمـونـيـسـت               
ايران، حميد تقوائي، خليل کيوان و بهـرام سـروش     
از حزب کمونيست کارگري، رحمان حسـيـن زاده،       
فاتح شيخ و سياوش دانشور از حزب حکمتيـسـت   

 . شرکت داشتند
بررسي اوضاع سياسي ايران و منطقه، تـأثـيـر    
تحوالت عراق در ايـران، چـهـارچـوب مـنـاسـبـات             
سياسي و همکاري نزديک تر سه حزب، محورهاي 

 . بحث اين نشست بود

هيئت هاي نمايندگي سه حزب پس از تـبـادل     
نظر در مورد نکات فوق عـلـيـرغـم تـفـاوت هـا و              
تأکيدات مختلف در پاره اي از مسائل، در چـنـد       
محور عمـده هـم نـظـري داشـتـنـد و بـه ويـژه بـر                         
ضرورت ايجاد آمادگي و هـوشـيـاري در جـامـعـه           
ايران، پافشاري بر سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي          
متکي به اراده انقالبي و سازمانيافته کـارگـران و     
مردم و گسترش مبارزه با جمهـوري اسـالمـي  و          

 . مقابله با جريانات ارتجاعي تأکيد کردند
همچـنـيـن، نشـسـت تصـمـيـم گـرفـت فشـرده                     
مباحث سياسي مورد توافق در اعالميه سيـاسـي   

بعالوه، نشست هيئـت هـاي     .  ديگري منتشر شود
رهبري سه حزب ضمن تأکيـد بـر ضـرورت ادامـه           
همکاري در خارج کشور و بـررسـي زمـيـنـه هـاي             

همکاري در کردستان از جانب رهبري تشکـيـالت   
هاي کردستان سه حزب، بر ارتباط منظم و روتين 

حضور .  رهبري سه حزب براي همکاري تأکيد کرد
در مدياي همديگر يکي ديگـر از تـوافـقـات ايـن            

نشست هيئت هاي نمايندگي سه حزب . جلسه بود
 . در فضاي شفاف سياسي و دوستانه برگزار شد

 
 حزب کمونيست ايران

 حزب کمونيست کارگري ايران
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۳شهريور  ۲۰ - ۲۰۱۴سپتامبر  ۱۱

 
��ی� ����� ا

 

�� ا��ان، ���
 "���ار� � �� ! ��� ره��� ��ب 

	ر��� ا��ان  �����

	ر��� ا��ان، ��ب  �����
�� ----��ب ��%� 

جمهوري اسالمي دستگيري، محکوميت و اخراج 
فعالين کارگري در شـهـرهـا و مـراکـز مـخـتـلـف                    

بدنبال دستـگـيـري    .  کارگري را گسترش داده است
نـفـر      ۹نفر از کارگران معـدن بـافـق و احضـار              ۹

ديگر از آنان توسط ارگان هاي سرکوب جـمـهـوري    
اســالمــي، چــهــار نــفــر از نــمــايــنــدگــان کــارگــران            

 ۱۰۳پتروشيمي رازي در ماهشهر توسط شـعـبـه      
دادگاه عمومي اين شـهـر بـه شـش مـاه زنـدان و                   

نـه تـنـهـا       .  پنجاه ضربه شالق مـحـکـوم شـده انـد           
کارگران پـتـروشـيـمـي رازي و پـتـروشـيـمـي هـاي                    
ماهشهر، بلکه کل طبقه کارگر و مردم آزاده بايـد  
نسبت به اين سياست جنايتکارانه و سرکوبگـرانـه   

 .دست به اعتراض بزنند
جمهـوري اسـالمـي بـه اخـراج و دسـتـگـيـري                    
کارگران معـتـرض نـيـاز دارد تـا بـتـوانـد فـقـر و                       

بـه  .  محروميت را به کارگران و مردم تحميل کنـد 
ايــن وحشــيــگــري نــيــاز دارد تــا بــتــوانــد جــلــو                   
اعتصـابـات بـزرگ و مـتـعـدد را کـه در مـراکـز                        
مختلف کارگري در سراسر کشور جريان دارد، سد 

سرکوب اعتراضات کارگران و دستگـيـري و     .  کند
ساله حکومت  ۳۵اخراج فعالين کارگري سياست 

اسالمي بوده است اما در يکسال اخير و بـا روي      

کار آمدن روحاني و کابينه امنيتي اش بار ديـگـر   
بگير و ببند فعالين کارگري و کارگران مـعـتـرض      

تجربه کارگران مـعـدن بـافـق و           .  شدت يافته است
خانواده هايشـان نشـان داد کـه مـيـتـوان نـيـروي                   
وسيعي را عليه حمله به حـرمـت و حـق و حـقـوق              

عالوه بر اين در روزهـاي      .  کارگران به ميدان آورد
اخير چهار نفر از کارگران معترض پروفـيـل سـاوه      
در اراک، دو نفر از کـارگـران پـروژه نـمـک زدائـي                 
شرکت پتروپارت و يـکـي از کـارگـران کـارخـانـه                  

توسط کارفرما و هـمـراهـي      )  شوکا( شيشه و گاز 
همـه  .  ارگان هاي جمهوري اسالمي اخراج شده اند

اين احکام بايد با عکس العمل وسيع و گسـتـرده       
 .مواجه شود

کارگران سنگ معدن بافق و خانواده هـايشـان   
عـکــس الــعــمـل شــايســتــه و قــدرتــمــنـدي عــلــيــه               
دستگيري و احضـار عـزيـزانشـان از خـود نشـان                 
دادند و نيروي وسـيـعـي را عـلـيـه ايـن سـيـاسـت                   

هـزاران کـارگـر      .  سرکوبگـرانـه بـه مـيـدان آوردنـد            
کارگر پروفـيـل    ۴۰۰۰پتروشيمي هاي ماهشهر و 

ساوه و نورد صفا و کارگران شرکـت پـتـروپـارت و         
شوکا و اعضاي خانواده هايشان نـيـز مـيـتـوانـنـد          
دوش بـه دوش هـم، بـه مـقـابلـه بـا حـکـومـت و                         

کارفرماها برخيزند و نگذارند که کارگر معـتـرض   
در مـقـابـل      .  شالق بخورد و زنداني يا اخراج شـود 

حکم شالق به کارگران بايد کل جامعه به اعتراض 
بلند شود و نـگـذارد کـه حـکـومـت جـنـايـتـکـار                      
اسالمي چنين احـکـامـي صـادر کـنـد و حـرمـت                 

بعـد از کـارگـران        .  کارگر را اينچنين لگدمال کند
بافق اکنون نوبت کارگران و مردم ماهشهر و بويژه 
خانواده هاي کارگران است که به ميدان بيايـنـد و     

کـارگـران مـراکـز       .  کل جامعه را به حرکت درآورند
کارگري در سـراسـر کشـور، دانشـجـويـان و هـمـه                 
نهادها و تشکل هاي مخـتـلـف آزاديـخـواه را بـه             
حمايت از کارگران و اعتصاباتشان و به اعـتـراض   
ــي                     ــن احــکــام ضــد انســان ــه اي ــي ــه عــل قــاطــعــان

  .فراميخوانيم
 

 سرنگون باد حکومت جنايتکار اسالمي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴سپتامبر  ۱۵، ۱۳۹۳شهريور  ۲۴
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انتـخـابـات پـارلـمـانـي سـوئـد بـا                 
پيروزي شکننده بلوک مـوسـوم بـه      
سبز و قرمـز مـتـشـکـل از حـزب             
سوسيال دمکرات، محيط زيست 
و حزب چپ بـه پـايـان رسـيـد کـه             
تـــوانســـت آراي تـــوانســـت آراي           
بيشتـري نسـبـت بـه رقـيـب خـود                
يعني بلوک تشکيل دهنـده دولـت     

امـا در ايـن       .  فعلي، کسـب کـنـد       
انتخـابـات از حـزب فـاشـيـسـتـي               
دموکرات هاي سوئد بعنوان برنده 
ــرده مــيــشــود کــه               ــام ب اصــلــي ن
توانست آراي خـود را نسـبـت بـه           
دوره قــبــل دو بــرابــر کــرده و بــه              

گـرچـه   .  درصد برسـانـد   ۱۳نزديک 
بي آبرويي اين حزب تا بحال مانع 
از ايــن بــوده اســت کــه بــه هــيــچ              
ائتالفي وارد شود ولي نقش آن در 
بازي هاي پارلماني آيـنـده انـکـار       

اين حزب اعالم کرده . ناپذير است
است که به اليـحـه بـودجـه حـزب            
محافظه کار و موئتـلـفـانـش راي       
خواهد داد و در مـورد بسـيـاري            
سياست هاي ديگر هم بـدون شـک     

. از آنــهــا حــمــايــت خــواهــد کــرد          
بوجود آمدن بن بست در تشکـيـل   
دولت آينـده و تـوانـائـي آن بـراي              
اداره امور يکي از مباحث جـاري  
است و حتي صـحـبـت از امـکـان          
ــابــات مــجــدد              ــرگــزاري انــتــخ ب

 . ميشود
برگزاري مجدد انـتـخـابـات و       
عدم وجود ثبات سياسي بناگـزيـر   
تاثيرات خود را در موقعيت نظام 
اقتصادي سوئد، بجا ميگـذارد و    
هيچکدام از احزاب پارلماني نمي 
ــعــنــوان مســئــول آن             خــواهــنــد ب

از ايـنـرو امـکـان       .   شناخته شوند
تشکيل دولتي که مورد تـوافـق و     
پذيرش اکثريت احزاب باشد، زياد 

قبل از انـتـخـابـات هـم در            .  است
سياست هاي مطرح شده از طـرف  
احزاب دو بلوک تـفـاوت بـنـيـادي          

رسـانـه هـا در        .  نميشد پيـدا کـرد    
تفسير آخرين مناظره تلـويـزيـونـي     
رهبران دو حزب اصلـي سـوسـيـال       
دمکرات و مدرات در شب قبل از 

انتخابات نوشتند کـه هـر دو در           
مورد بـيـشـتـر مسـائـل هـمـنـظـر               

آنچه موجب تفاهم اين دو   .  بودند
حزب و سـايـر احـزاب پـارلـمـانـي            
ميشود، پذيرش سياستهاي بانـک  
جهاني و اتحاديه اروپا در زميـنـه   
هاي مختلف اقـتـصـادي اسـت و           
بــورژوازي ســوئــد بــيــشــتــريــن              
سرسپردگي به اين سـيـاسـتـهـا را          

ــي          .  دارد ــيــن خــطــوط اصــل ــعــي ت
اقتصاد سوئـد بـه بـانـک مـرکـزي             
سپرده شده که مستـقـل از دولـت        

و هـيـچـکـدام از         .  عمل مي کـنـد    
احزاب پارلماني خواستار تـغـيـيـر     

 . اين وضعيت نشده اند
بدون ترديد سايـه حضـور يـک        

حزب فاشـيـسـتـي بـر دوره آيـنـده               
پارلمان سوئد سنـگـيـنـي خـواهـد         
کرد و محـمـلـي خـواهـد بـود کـه              
احزاب تشکيل دهنده دولت بـراي  
پيشبرد سياست هاي خود، سـايـر   
احزاب و بيش از همه مـردم را از      

چـنـانـکـه     .  فاشيست ها بترساننـد 
اعالم عدم پذيرش حـزب چـپ در         
دولت آينـده و چـراغ سـبـز نشـان              
دادن بــه ســايــر احــزاب از طــرف            
رهبر حزب سوسيال دمکـرات، از    
روي ناچاري و بخاطـر راي بـاالي       

 .حزب فاشيستي توجيه ميشود
راي بــاالي فــاشــيــســتــهــا در         
انتخابات از طـرفـي نشـانـدهـنـده         
ــق مــردم از               ــي ــي عــم ــت ــارضــاي ن
وضيعت موجود و از سوي ديـگـر     
نشان دهـنـده آن اسـت کـه هـيـچ                 
حزب و نيروي سياسـي پـيـشـرو و         
متـرقـي در صـحـنـه نـيـسـت کـه                  
مطالبات آنها را نمايندگي کند و 
در مـقــابـل هـجــوم بــورژوازي بــه            
حقوق اجتماعي مـردم، بـويـژه در        
سالهاي اخير حرفـي بـراي گـفـتـن          

ايـن واقـعـيـت بـار          .  داشته بـاشـد    
ديگر در انتخـابـات سـوئـد نشـان          

 .داده شد
آنــچــه کــه در تــغــيــيــر ريــل              
سياستهاي حاکـم بـر سـوئـد مـي            
تواند تاثير بگذارد سر بلند کـردن  
نيرويي است که هيچ منفعتي در   

ــدارد          . ادامــه وضــعــيــت امــروز ن
جنبش کـارگـري سـوئـد نـيـروئـي              
است کـه مـي تـوانـد در مـقـابـل                
احــزاب بــورژوايــي و فــاشــيــســت         
بايستد اما رهبري اين جنبش در   
دست اتحاديه هاي رفرمـيـسـت و      
سازشکاري است کـه بـيـشـتـر در            
ــال              ــا حــزب ســوســي هــمــکــاري ب
دمکرات بدنـبـال بـنـد و بسـت و              
سهم خواهي هستند و حـزب چـپ     
هم با سـابـقـه هـمـراهـي خـود بـا                 
سوسيال دمکرات هـا نـفـوذي در        

انــجــام .  جــنــبــش کــارگــري نــدارد     
واکنشهاي راديکال و قدرتمنـد از    
طرف کارگران و کارکنان دولـت و    
کمون ها و مطرح کردن بعضي از   
خواستهاي مهم سوئد، مي توانـد  

امـا  .  احزاب راست را عقب بـرانـد  
نه در حـزب سـوسـيـال دمـکـرات             
چنين خواستي وجود دارد و نه در 

 . حزب چپ چنين جربزه اي هست
ــات           ــب ــطــال ضــرورت طــرح م
راديکال مـردم، مـتـشـکـل کـردن           
نيروهاي آزاديخواه، برابري طـلـب     
و سکوالر و تشـکـيـل يـک حـزب            
کمونيستي با هدف بدسـت آوردن    
رهــبــري جــنــبــش کــارگــري درس         
مهـمـي اسـت کـه از انـتـخـابـات                 

 .پارلماني سوئد مي توان گرفت
از بـيـن بـردن بـيـکـاري، بـاال              
بردن سطـح دسـتـمـزدهـا، پـائـيـن             
آوردن سن بـازنشـسـتـگـي و بـاال             
رفتن حقوق بازنشستـگـي بـحـدي       
که از حـداقـل دسـتـمـزد مصـوبـه              
کارگران کـمـتـر نـبـاشـد، رايـگـان             
ساختـن درمـان، افـزايـش حـقـوق             
کارگران و کـارکـنـان بـخـش هـاي           
خدمات عمومي، متوقف ساختن 
حقوق ها و پاداشهاي هنگفت بـه    
روساي موسسات مختلف دولتـي  
ــه                ــان دادن ب ــاي و خصــوصــي، پ
خصــوصــي ســازي هــا و بــازپــس          
گرفتن نهادهايي کـه در دو دهـه           
اخير خصوصي شده انـد، کـاهـش      
ساعات کـار، اسـتـخـدام پـرسـنـل            
بيشـتـر و کـاهـش فشـار کـار بـر                  
ــر             پــرســتــاران، مــعــلــمــان و ســاي

کارکنان بخش خدمات اجتماعـي  
ــه               ــي ب ــت ــمــکــهــاي دول ــف ک ــوق ت
ــراري            ــرق ــي، ب ــهــادهــاي مــذهــب ن
ماليات بر ثروت، نمونه هايـي از    
خواستهايي است که هر روزه مـي  

 .توان از زبان مردم سوئد شنيد
سيـاسـتـهـاي بـانـک جـهـانـي،              
اتحاديـه اروپـا و سـرمـايـه داري              
سوئد تحميل رياضت کشي هـاي    
ــرش                 ــت ــردم، گس ــه م ــر ب ــت ــش ــي ب
خصوصي سازي هـا و بـاال بـردن          
ميزان بيکاري براي پـائـيـن نـگـاه        
داشتن سطح دستمزد ها است کـه  
آشکارا در نقطه مقابل مطالبـات  

مردم سوئد نـمـي   .  مردم قرار دارد
توانند در چهار چوب مـنـاسـبـات     
سرمايه داري انتظار بهبـود و يـا       
تغيير مثبتي در وضعيت زنـدگـي   

جامـعـه   . خودشان را داشته باشند
سـوئــد بــه حــزبــي نـيــاز دارد کــه             
خواسته اي عـمـيـق اقـتـصـادي و             
سياسي مردم را نمايندگي کند و   
در مقابل احزاب بورژوائي حـاکـم     
اعم از راست هـا و يـا سـوسـيـال            

 .*دمکرات ها بايستد
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امــا هـراســشــان از      ".  مـيــســوزانـد  
کمبودها و يا نارسايي هاي چنين 

مسـالـه شـان ايـن         .  قيامي نيست
است که مردم فرودست، کارگران، 

مسـالـه شـان      .  نيروي محرکه آنند
اين است که دستور چنين قيـامـي   
ميتواند حل پايه اي ترين مسـالـه   
سياسي هر انقالبي و هـم چـنـيـن           

. بـاشـد  "  اقـتـصـاد   " مساله عـاجـل     
ــه در ايــن                   ــنــد ک ــدان ــي خــوب م

نــدارنــد، "  وعــده اي  " چــهــارچــوب    
سياستهايشان، مانند سياستهـاي  
ــي و                  ــانـ ــژاد و روحـ ــدي نـ ــمـ احـ

. ورشکسته و شکست خورده است
ريـاضـت   " ميدانند که با سياسـت    

مـردم گـرســنـه را بــه          "  اقـتـصــادي  
نـتـيـجـتـا      .  اردوي خود جلب کننـد 

تالش ميکنند که چنين پـروژه اي    
. را قبل از شکل گيري عقيم کنند

از هم اکنون زرادخانه تبـلـيـغـاتـي      
شان را عليه چنين هـدفـي نشـانـه       

 . گيري کرده اند
فقرا و .  اما ما اجازه نميدهيم

تهيدستان، اکثريت عظيم جامعـه  
اند، در برگيرنده طـبـقـه کـارگـر و          

تحرک آنـهـا   . توده مردم کارکن اند
قيام کارگـري  .  تحرک طبقه ماست

نقطه اميد جامعـه بـراي آزادي و         
براي نابودي فقر و   .  خالصي است

فالکت بايد بنيادهاي سـيـاسـي و      
اقتصادي رژيم حاکم و سرمايه را   

بـجـاي جـامـعـه        .  در هم شـکـسـت     
کنوني، با فقر و فالکت و استبداد 
و مذهب و نـابـرابـري و تـبـعـيـض            
جامعه اي آزاد و مـرفـه و بـرابـر،           
يک جامعه آزاد سوسياليسـتـي را     

 .*سازمان خواهيم داد

 

 ۳ از صفحه  

هيچ چيز خطرناک تر از قيام فقرا و تهيدستان "

 !؟"نيست
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به همه شما که در اين ميـتـيـنـگ     
اعــتــراضــي حضــور داريــد درود          

من مينا احدي هسـتـم   .  ميفرستم
در اروپا زنـدگـي    ۱۹۹۰و از سال 

ميکنم و دراينجا علـيـه اعـدام و        
ســنــگــســار و قــوانــيــن ضــد زن              

. اســالمـــي مــبـــارزه مــيـــکـــنـــم         
ــه                ــي ــل ــا ع ــروز م ــرات ام ــاه ــظ ت

نيـسـت، ابـدا چـنـيـن           " مسلمانان"
اين تظاهرات در دفـاع از    .  نيست

حقوق زنان و مردمي است کـه از      
کشورهاي اسالم زده فرار کـرده و      

بـه نـفـع      .  در اروپا ساکن شده انـد   
زناني است که از ايران و عـراق و      
کردستان و عربسـتـان سـعـودي و         
کشورهاي ديگر بـه ايـنـجـا آمـده          

 . اند
همـه شـمـااز پـلـيـس شـريـعـه                
خبردار هسـتـيـد، مـا در ايـنـجـا              
عليه پـلـيـس شـريـعـه تـظـاهـرات                

ما امروز ايـنـجـا آمـده         .  ميکنيم
ايم علـيـه يـک جـنـبـش اسـالمـي               

جنبشي که سعـي  .  تظاهرات کنيم
دارد زندگي ما در اينجـا را نـيـز        

 . سخت کند
اين يک ميتينگ اسـت بـراي       
حــقــوق بــرابــر بــيــن زن و مــرد،               
ميتينگي است در دفاع از حقـوق  

ايـن يـک مـيـتـيـنـگ در              .  انساني
دفــاع از آزادي بــيــان و عــقــيــده             

در دفاع از حـقـوق انسـانـي       .  است
همه ساکنين آلـمـان مسـتـقـل از            
مذاهب و يـا تـعـلـقـات فـکـري و              

عــلــيــه بــربــريــت    .  ســيــاســي آنــهــا   
اسالمي عليه جنـبـشـي ضـد زن،         
ضد انسان و هولناک کـه جـنـايـت       

ميکند و رعب و وحشـت ايـجـاد        
 . ميکند

امروز در اين ميتينگ تعـداد  
زيــادي از کشــورهــاي اســالمــزده         

ما ميخواهـيـم بـا      .  اينجا هستند
ــا                  ــان و بــ ــودمــ ــارب خــ ــجــ تــ
سرگذشتهايي که داشـتـيـم اعـالم         
کنيم که هر جا جـنـبـش اسـالمـي        
قدرت بگيرد، مشـکـالت جـديـي         

در .  بــراي هــمــه ايــجــاد مــيــشــود       
آلمان نيز اگر اينها قدرت بگيرنـد  
و بتوانند خـود را اعـمـال کـنـنـد             
مشــکــالت عــديــده اي خــواهــيــم         

 . داشت
ايـن مــيـتــيـنــگ بــراي اعــالم          
همبستگي با هـمـه مـردم آلـمـان            
است، فرق نميکند مـهـاجـريـان و       
پناهندگان و مردمي که سـالـيـان      

 . سال ساکن اين کشورهستند
مــا آمــده ايــم بــگــويــيــم يــک           
مشکل در آلمان هست و بايـد در    
اين مورد در کمال آرامـش حـرف       

مــن قصــد پــرووکــاســيــون و          .  زد
تهييج  کردن ندارم بلکه بـا قـلـبـم       

وقتي با دقـت نـگـاه      .  حرف ميزنم
کنيم مـي بـيـنـيـم در آلـمـان يـک                 
جــنــبــش اســالمــي وجــود دارد،           
جنبشي سياسي که به اينجا نـيـز     
پا گذاشته و ميخواهد بر زنـدگـي     
ميليونها نفر پناهنـده و مـهـاجـر         
از کشــورهــاي اســالم زده  و يــا              
حـتــي مــردم بــيـشــتــري خشــونــت         

سازمانهاي اسالمـي  . اعمال  کند
با هر اسمي کـه فـعـالـيـت کـنـنـد             
مثال ديتيب يا شوراي مسلمانـان  
و يا سلفي ها همه سعي ميکننـد  

با اسـتـفـاده از اسـالم، سـيـاسـت              
 . کنند و اين بسيار خطرناک است

ــر                   ــد اگ ــي ــن ــگــاه ک ــا ن ــه م ب
اسالميهـا قـدرت بـگـيـرنـد و در               
گوشه اي از اين جامعه  بـتـوانـنـد     
قدر قدرتي کنند زنان همه حـقـوق   

 . خود را از دست خواهند اد 
منتقدين مذهب همـه حـقـوق      
خود را از دست خواهند داد ايـن      
يک ميتينـگ در دفـاع از آزادي           

 . مطلق عقيده و بيان است
ما بايد در آلمان حـق داشـتـه        
باشيم بگوييم بـه هـيـچ مـذهـبـي           
اعتقاد نـداريـم ايـن نـبـايـد تـابـو               

بايد حق داشته باشـيـم يـک      .  باشد
جنبش، يک فرد، يـک حـزب و يـا          

ايـن  .  يک مـذهـب را نـقـد کـنـيـم               
 . نبايد خطرناک باشد

امـروز صــداي مـا در آلــمــان           
مهم است حرفها و جهتي کـه مـا       
نمايندگي مـيـکـنـيـم مـهـم اسـت             
اولــيــن نــکــتــه ايــنــســت کــه مــا             
ميخواهيم همه باهم در آلمـان در    
کنار هم در آرامش زندگي کـنـيـم      

 . ما جنگ مذاهب نميخواهيم
يـک عــده ســلــفـي آمــده و بــا             
پليس شريعه به مردم مـيـگـويـنـد      
نميتوانيد هر طور که ميخواهـيـد   

سـالـه    ۱۸يک دختر .  زندگي کنيد
از ايران و يا عراق و ترکيه کـه در    
آلمان زنـدگـي مـيـکـنـد وايـنـجـا                 
دوست پسر دارد نبايد از کسـانـي   

رابطه بين دخـتـر وپسـردر      .  بترسد
 . اينجا نبايد خطرناک باشد

يک جنبه ديگر از انـتـقـاد مـا       
در اين ميتيـنـگ مـتـوجـه دولـت           

ســيــاســت دولــت و      .  آلــمــان اســت  
احـزاب ســيــاســي در آلــمــان فــرق          
ــا چــپ ،                 ــمــيــکــنــد راســت و ي ن
سوسـيـال مسـيـحـي و سـوسـيـال               

دمکرات و سبز و چپ همکاري و    
مــمــاشــات بــا جــنــبــش اســالمــي        

منافع سياسي و اقتصـادي  .  است
و يا ترس از اين جـنـبـش وحشـي         
باعث مـيـشـود کـه در وهلـه اول              
ميلـيـونـهـا نـفـر فـراري از دسـت                 
جريانات اسالمي را دو دستي در   

اينجا به جنبش اسـالمـي تـقـديـم        
يـا     ٣دولت آلمان ميگـويـد     .  کند

در آلـمـان     "  مسـلـمـان   " ميليـون     ۴
زندگي ميکنند که همه آنها را بـا  
ــهــاي            ــه ســازمــان گشــاده رويــي ب
ــه مــيــدهــد، ايــن            اســالمــي هــدي

 . درست نيست 
سازمانهای اسالمي فنـاتـيـک    
و ضد زن به عنوان نماينده مـردم    
مسلمان از اين رسانه به آن رسانه 
دعوت ميشوند و مردان مسـئـول   
سـازمــانــهــاي اسـالمــي از طــرف         
ميليونها نـفـر حـرف مـيـزنـنـد و                
رسانه ها و احزاب و دولت آلـمـان     
بدون انتـقـاد ايـن حـرفـهـا ر مـي                

ايــنــهــا نــمــايــنــده مــردم      .  پــذيــرنــد
نــيــســتــنــد نــمــايــنــدگــان جــنــبــش       
اسالمي هستند که سـر هـر کـدام        
اينها به يک دولـت ديـکـتـاتـور و            

 . فاشيست بند است
دولت آلمـان بـا سـازمـانـهـاي           
اسالمي کنفرانس اسالم سـازمـان   
داد به آنها پول و بودجـه و تـوجـه        
رسانه اي تقديم کرد و اعـالم کـرد     
که با ساختن مسجـد مـيـخـواهـد        

انتگراسيون و ادغـام در جـامـعـه          
اين سياست کـامـال   .  را پيش ببرد

 . غلط است
ــن و                ــريـ ــاجـ ــهـ ــن مـ ــيـ در بـ
پناهندگـان از کشـورهـاي اسـالم           
زده به اندازه کافي مردم مـتـرقـي      
و سکوالر و مدرن وجود دارند کـه  
جـنــبــش اسـالمــي را ابـدا قــبــول            

ــد  ــدارن ــران و              .  ن ــا از اي اصــال م
افغانسـتـان و عـراق و سـوريـه و                
غيره به ايـن دلـيـل فـرار کـرده و                
ــم کــه جــنــبــش               ــنــجــا آمــده اي اي

 . اسالمي را قبول نداشتيم 
هــمــه مــيــدانــيــم کــه تــعــلــق            
مذهبي يـک امـر مـوروثـي اسـت            

ما هيچکدام تصـمـيـم      .  متاسفانه
نگرفـتـه ايـم کـه مسـلـمـان و يـا                    

از مـن    .  يهودي و مسيحي باشيـم 
مــيــلــيــون انســان از         ٣بشــنــويــد   

کشـورهــاي اســالم زده در آلــمــان          
زندگي ميکنـنـد کـه بسـيـاري از            
اينها نميخواهند ابدا  با جـنـبـش    

. اسالمي رابطه اي  داشته باشـنـد  
 . اين يک حقيقت است

دولت آلمان با مسجد ساختن 
ميخواهد کمک به مردم پنـاهـنـده    
و مهاجر بکند، در حقيقت با ايـن  
کـار بــه  ســازمــانــهـاي اســالمــي           
کـمـک مـيـکـنــد و ايـن سـيـاســت                 
بغايت غلط و خطرناک را تـوجـيـه    

 . هم ميکند
امروز با پـخـش وسـيـع خـبـر             
پليس شريعه در وپـرتـال کسـانـي         
که همه چـيـز را بـي ضـرر جـلـوه                 
ميدهند،  ميگويـنـد فـقـط چـنـد           
نفربودند، ايـن مـهـم نـيـسـت، يـا              

اسـت،  "  شـو " اينکه اين فقـط يـک       
 .زياد مهم نيست

از نظر ما اين واقعـه بسـيـار       
راه افتادن يک عـده بـا     .  مهم است

لباس پـلـيـس شـريـعـه يـک زنـگ               
اين نوک يک کوه .  خطرجديي است

يخ است که بايد به آن تـوجـه کـرد      
اين يک موضوع مهـم بـراي هـمـه         

 . ما است
دولت و احـزاب سـيـاسـي در             
آلمان سعي ميکنند يـک جـنـبـش       
وحشي و انسان ستيز اسالمـي را    

دولت سـعـي   .  بي ضرر جلوه دهند
ميکند که اعالم کنـد ايـن اسـالم        
واقعي نـيـسـت و يـا سـلـفـي هـا                   
راديکال هستند بقيه اسـالمـيـهـا       

 . خوبند
شوراي مسلـمـانـان در آلـمـان          

يـک مـرد کـه        .  يک مسـئـول دارد      
هميشه در رسـانـه هـا اسـت مـا                

ايـن هـمـه      .  اينرا درست نميدانـيـم  
امکانات به سازمانهاي اسـالمـي   

 . دادن درست نيست
بدليل همين سياستهاي غلـط  
ــاي               ــه ــازمــان ــا س ــمــکــاري ب و ه
اسالمي است که مـا  بـه ايـنـجـا            

که پلـيـس شـريـعـه بـه           .  رسيده ايم
خيابان مي آيد و فـرزنـدان مـا را        

 . در اينجا نيز ميترسانند
 ! حضار گرامي 

! يک نکته را فراموش نکـنـيـد   
ما اينها را !  از اينها نبايد ترسيد
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مـا کسـانـي کـه از           .  مي شناسيم
ايـران و افـغـانســتـان و تـونـس و                 
عــربســتــان ســعــودي و غــيــره بــه          
اينجـا آمـاده ايـم ايـنـهـا را مـي                  

بـه ايـنـهـا بـايـد فـقـط               .  شناسـيـم  
 ! تعرض کرد

 ۱۹۷۹در ايـــران در ســـال             
وقتي خمـيـنـي دسـتـور داد زنـان             
بايد حجاب را رعايت کننـد، مـا     
عليه اين فرمان بوديم و دخـتـران       
زيــادي مــيــگــفــتــنــد حــجــاب               
نميخواهيم و بـه هـمـديـگـر مـي                
گفتيـم ايـن مـرد احـمـق اسـت و                 

با پـلـيـس      .  حجاب را قبول نداريم
شريعه در آنجا نيز بـه مـا حـملـه           

من در شهري که دانشگـاه  .  کردند
ميرفتم به اسم تبـريـز در مـقـابـل          
فرمان خميني ميتينگ سـازمـان     

نـفـر آمـدنـد و            ۲۰۰۰داديم کـه      
اولين باردر آنجـا عـلـيـه حـجـاب           

من گفتـم ايـنـهـا       .  سخنراني کردم

ارتجاعي هستند و ميتينـگ اول    
خوب پيش رفت در ميتينگ دوم   
پليس شريعه به ما حـملـه کـرد و          
آنها کامال شبيه اين هايي بـودنـد   
که اينجا در وپـرتـال بـه خـيـابـان             
آمدند مـردان بـا ريـش و پشـم و               
بتدريج مرداني با اسلحه و چـاقـو     

 . و قمه که به ما حمله ميکردند
ــال            پــلــيــس شــريــعــه در وپــرت
ميخواهد فضـاي وحشـت ايـجـاد         
کند، هيچکـس نـبـايـد از ايـنـهـا              

 . بترسد
ما امـروز وپـرتـال را بـا ايـن              

منطقه عـاري    " ميتينگ خودمان 
هـيـچ   .  اعالم ميکنـيـم  "  از شريعه 

جا احتياج بـه شـريـعـه نـدارد نـه               
وپرتال و نه هيچ جـاي ديـگـر درد        

 ! نيا
از سلفي هاي ضد زن و ضـد        
انســان نــتــرســيــد از اســالمــيــهــا          

 !نترسيد 

بايد متحدانه به خيابان برويم 
و در مقابل اينها بـايسـتـيـم ايـن          

 . وظيفه همه ما است 
: ما ميخواهيم در آلمان فـورا   

ــوع شــود          ــن ــم ــع م ــرق ــجــاب  .  ب ح
 کودکان ممنوع شود، 

ما ميخواهيم که مـدارس در    
آلــمــان پــرنســيــپ هــاي ســکــوالر         

کودکان احتياج بـه    .  داشته باشند
مـيـتـوان    .  تدريس مذهـب نـدارنـد     

تاريخ مذاهب را به همه کـودکـان     
 .آموزش داد

مــا خــواهــان قــطــع فــوري               
سوبسيد دولتي بـه سـازمـانـهـاي          

مسجد سـاخـتـن    .  اسالمي هستيم
و مسجدهـا را بـزرگ و بـزرگـتـر              

. کردن درمان هيچ دردي نـيـسـت       
مــا مــيــخــواهــيــم دولــت آلــمــان           
توجهش به افـراد و سـازمـانـهـاي          
سکوالر و مدرن و پيشرو باشـد و    

 . *نه به فناتيکهاي اسالمي

خبرگزاري ايسنا از قول عضو 
هـيـئــت رئـيــسـه اتـاق بــازرگـانــي             
استان البرز خبر از ورود جمهوري 
اسالمي بـه بـازار مـواد غـذايـي              

محمد بـاقـر رضـوي      .   داد"  حالل" 
ــقــوي گــفــت     ــيــد و        :  ت ــول ــر ت بســت

صادرات غذايي با برند حـالل در      
بدون شک ... کشور فراهم ميشود 

ــط و                    ــوابــ ــايــــت ضــ بــــا رعــ
استانـداردهـاي تـعـيـيـن شـده در              
تــولــيــد مــواد غــذايــي حــالل در           

 ..."منطقه تبديل شود
کـردن مـواد     "  حـرام " و   "  حالل" 

غذايي و مواد مختلـف مصـرفـي      
مردم تبديل به يک تجـارت بـزرگ     
و نان آب دار براي سرمـايـه داران     

ايـن تـجـارت      .  اسالمي شده اسـت 
که از عرضه گوشت حـالل و ذبـح       
اسالمي آغاز شد، عرصه فعاليت 
خود را حتي به لبنيات و حبوبات 
و حتي ادويـه هـم گسـتـرش داده             

مــوادي کــه در بســيــاري          .  اســت
مواقع توسـط غـيـر مسـلـمـيـن و              
کافرين توليد ميشود و فـقـط بـا          
پرداخت مبلغي پول به آخوندها و 
مساجد، مطهر و پـاکـيـزه شـده و         

بر بستـه بـنـدي آنـهـا          "  حالل" مهر 
 .نقش ميبندد

درکنار ايـن خـبـر بـايـد خـبـر              
ديــگــري از ســايــت پــارســيــنــه را          
خــوانــد کــه گــزارشــي بــا عــنــوان           

محتويات سوسيـس و کـالـبـاس         " 
در اين .  منتشر کرده است"  ايراني

گزارش آمده است که مـاده اولـيـه      
سوسيس و کالبـاس هـاي تـولـيـد          
شده در جمهوري اسالمـي خـمـيـر       

اين خمير مايعي است . مرغ است
که از اسکلت هاي بـاقـيـمـانـده از        
مرغ و ضايعات از رستوران ها و   
مرغ فروشي هاي سطح شهر جمـع  
آوري مــيــشــود و يــا مــرغ هــاي             
تخمگذاري که به دليل جثه ريز و   

آلودگي امعا و احشاي آنها بطـور  
در ايــن   .  کـامـل خـارج نــمـيـشـود          

گــزارش تصــاويــر چــنــدش آور و            
نفرت انگيزي از نحوه کـثـافـتـبـار        
خرد کردن و مـخـلـوط کـردن ايـن          
مواد ارائه شده که نشان مـيـدهـد      
سرمايه داران جمهـوري اسـالمـي      

 .چه به خوراک مردم مي دهند
افتـضـاحـي کـه در مـاهـهـاي              
اخير بخاطر استفاده از روغن پالم 
در توليدات لبنياتي و ساير مواد 
غذايي برپا شد، هـنـوز فـرامـوش       

نـزديـک بـه سـه دهـه            .  نشده اسـت 
است که در آمريکا و کشـورهـاي       
اروپايي استفاده از روغن پالم در   

. مواد غذايي ممنـوع شـده اسـت       
اين روغن داراي بيشترين مـيـزان     
اسيد چـرب اشـبـاع را دارد بـاال               
رفتن کلسترول بد خون و تنگـي و    
انسداد عروق و سـکـتـه قـلـبـي از           
عــوارض مصــرف آن مــي تــوانــد          

فقط استفاده صنعتي نظير .  باشد
ــون مــجــاز اســت             ــيــد صــاب ــول . ت

استفاده از ايـن روغـن در مـواد              
لـبــنــي از اول مـهــر مـاه امســال              

در دو   .  ممنوع اعـالم شـده اسـت       
سال اخير نزديک بـه ده هـزار تـن            

. روغن پالم وارد ايران شـده اسـت      
در صورتـي تـا چـهـار سـال قـبـل                

تـن     ۸ميزان واردات آن به ميزان   
و ميشـود حـدس زد       .  در سال بود

کــه هــزاران تــن روغــن پــالــم در              
انبـارهـاي تـجـار بـاقـي اسـت تـا                 

 .بتدريج به مردم خورانده شود
در پارسينـه رئـيـس سـازمـان          
غذا و دارو خبـر از حـذف خـمـيـر            
مرغ در اين مـحـصـوالت، صـدور       
بخشنامه و عـمـلـي شـدن آن در               

در . شش ماهه دوم سال داده است
اين که چگونه فساد اداري، رشـوه  
خواري و حرص و آز سرمايه داران 
اسالمي مانع هر اقـدام جـدي در         

مـتــوقــف سـاخــتــن ايـن صــنــعــت          
. کثيف است، هيچ شکي نـيـسـت     

اما نـکـتـه جـالـب ايـن اسـت کـه                 
بسياري از محصوالت سوسيس و 
کالباس توليد شده در جـمـهـوري        

بر خود دارد   "  حالل" اسالمي مهر 
و مورد تائيد يکي از آيات عظـام  

 . قرار گرفته است
هيچ چـيـز بـهـتـر از تصـاويـر              
سايت پارسـيـنـه در مـورد نـحـوه             
توليد خمير مرغ براي استفاده در   
سوسيس و کالباس، گـويـا تـر از          

در فــرهــنــگ      "  حــالل " مــفــهــوم      
ايـن  .  جمهـوري اسـالمـي نـيـسـت          

رژيم فقط با اعـدام و سـنـسـگـار            
ايـن  .  مردم را قربـانـي نـمـي کـنـد          

سيستم از سر تا به پا غير انساني 
است و آنـچـه هـم کـه بـنـام غـذا                  
تحويل مردم مي دهد، خطرناک و 

 .*مهلک مي تواند باشد
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حدود يـک سـال مـيـشـود کـه             
فريده آرمان عزيز مشغول دست و 
پنجه نرم کردن با بيماري لعـنـتـي    

در تمام ايـن مـدت       .  سرطان است
ــک                   ــزدي هــمــه مــا کــه او را از ن
ميشناسيم بشدت نگران وضعيت 

خوشبختانه فـريـده بـا        .  او هستيم
روحيه مقاوم و باالي هميشگيـش  
در برابر اين بيماري نيز مقاومـت  

ــه          .  مــيــکــنــد  او حــتــي حــاضــر ب
ــعــد از                ــســت و ب ــي اســتــراحــت ن
بازگشت از بيمارستان به کارهاي 
اجتماعي و حزبي عاديش تا ديـر    

همين روزهـا    .  وقت ادامه ميدهد
که با او تماس گـرفـتـيـم ديـروقـت         

. بود انتظار داشتيم خـواب بـاشـد     
اما او در مـحـل کـارش مشـغـول          

کــمــي بــا او بـــراي             .  کــار بــود     
استراحت کردن بـحـث کـردم امـا           

ــدارد              ــده اي ن ــم کــه فــاي ــدان .  مــي
يعني  ٦٢شخصا فريده را از سال 

درست در آستانه تشـکـيـل حـزب         
او را در     .  کمونيست مـيـشـنـاسـم     

دخـتـري   .  کردستان مالقات کـردم   
با نشاط و خنده برلب و مـهـربـان      
که با شـور و اشـتـيـاق نشـريـات               
اتـحـاد مـبــارزان کـمــونـيــسـت را             

بعد از آن در سوئد .  توزيع ميکرد
سالـهـا از نـزديـک بـا او زنـدگـي                  

 ٩٩٩بچه ها او را فـريـده       .  کرديم
اشاره به شماره ( خطاب ميکردند 

تــلــفــن کــمــکــهــاي اضــطــراري در        
زيرا هرکس هر مشکـل و    ).  اروپا

ــت و کــمــکــي                 ــعــضــلــي داش م
ميخواست سراغ فريده ميـرفـت و     
او هميشه با فداکاري تمام حاضـر  

شخـصـا هـروقـت بـه انسـان             .  بود
کمونيست فـکـر مـيـکـنـم فـريـده               

. جلوي چشـمـم مـجـسـم مـيـشـود            
فداکار، مهربان، بدون پيشداوري، 

آمـاده بـه کـار، انسـان دوسـت و                
فريده در   .  تيزبين و ضد ستمگري

زنــدگــيــش ســخــتــي هــاي بســيــار        
ــطــمــات روحــي     .  کشــيــده اســت    ل

عزيزان بسياري .  فراوان ديده است
ــا .  را از دســـت داده اســـت               امـ

همچنان چهره شاد و زيـبـا و آرام       
 . خودرا حفظ کرده است

دوست دارم به فريده بگويم که 
ايــن روزهــا هــمــه کــس در فــکــر            

در خانه هاي همه دوستان .  توست
و در عـيـن حـال          .  سخن از توست

همه اميدواريم که فريده هـمـچـون      
ــا روحــيــه و عــزم و                  هــمــيــشــه ب
سرسختي بر اين مشکل نيز غلبه 

از دور ميبوسمت و برايـت  .  نمايد
 . *آرزوي سالمتي دارم
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 چيا برسن  -۱۱
 مينا بهروزي -۱۲
 پريسا پوينده  -۱۳
 شاهو پيرخضريان  -۱۴

 نينا تابان  -۱۵
 پري جاويدان  -۱۶
 سهيال خسروي  -۱۷
 جمال خسروي  -۱۸
 عليرضا رشيدي  -۱۹
 امير زاهدي  -۲۰
  عباس زماني -۲۱
 سليمان سبکبار  -۲۲
 سودابه -آوا شکيبا  -۲۳
 بهمن برمن  -داريوش صفا  -۲۴
 ابوذر صلحجو  -۲۵
 زري صمدي  -۲۶
 انديشه علي شاهي  -۲۷
 فريدون فرهي  -۲۸

 طغرا قره گوزلو  -۲۹
 محمد کريمي  -۳۰
 ناصرکشکولي  -۳۱
 بهرام کاله زري -۳۲
 علي محمدي  -۳۳
 فلورت معارفي  -۳۴
 نويد محمدي  -۳۵
 ناصر محمودي  -۳۶
 سهند مطلق  -۳۷
 عمر معروفي  -۳۸
 جميله ميراکي  -۳۹
 آرش ناصري  -۴۰
 محمد نعمتي -۴۱
 سعيد نيرومند  -۴۲

 أسرين واصلي  -۴۳
اسـي  ( اسماعيل هـدفـمـنـد           -۴۴

 )برلين 
 رحيم يزدانپرست  -۴۵
 تيمور يوسفي  -۴۶
 حسام يوسفي  -۴۷
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