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ســلــحــشــوران مــلــي اســالمــي       
بدنبال اعدام ريحانه جبـاري، يـکـي      
پس از ديگري از سوراخ هـا بـيـرون      
آمده و علـيـه مـخـالـفـيـن اعـدام و               
مخالفين جمهوري اسالمي شمشير 
ميکشند و با لحن وقيحانه تري در   

اينها فعالـيـن يـا      .  افشاني ميکنند
سخنگويان جنـبـشـي هسـتـنـد کـه            

بقاي سياسي شان به سرکوب بيشتر 
و دوام اين حکومت گره خورده است 
و با پيـشـروي جـنـبـش سـرنـگـونـي              
قافيه ميبازنـد و دچـار افسـردگـي           

اين کنه مسـالـه اسـت و          .  ميشوند
ماهيت ملي اسالمي ها و تـئـوري     
ها و توجيهاتشان را لـخـت و عـور          

از عمادالدين باقـي و    .  بيان ميکند
عباس عبدي تا ابراهيم نبوي و بانو 

صنم تا خـانـم هـيـال صـديـقـي کـه               
احساسات ناسيوناليستي غليـظـش   
ممکـن اسـت او را بـه دسـتـجـات                 
راست افراطي هم بکشاند، و بي بي 
سي فارسي و جماعت امام علي که 
درمورد اين يکي بايد اعتراف کنـم  
که نميدانم بيشتر افتخار نـزديـکـي      
ــا                 ــه مــلــي اســالمــي هــا دارد ي ب
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 2  ۱۳۹۳آبان  ۹ ۵۸۰انترناسيونال 

من مينا احدي در نقش يکي از 
مادران ريحانه که در خـارج کشـور         
براي نجات جـان ريـحـانـه جـوان از              
اعدام فعاليـت مـيـکـردم بـه شـعلـه              
پاکروان و فريـدون جـبـاري گـرامـي،          
مادر و پدر ريحانه، به خانواده عزيـز  
ريحانه و به تمـام کسـانـي کـه بـراي            
ــد،               ــردن ــالش ک ــه ت ــحــان ــجــات ري ن

 .صميمانه تسليت ميگويم
 

ساله بود کـه      ۱۹ ريحانه جباري 
در يک واقعه در مـعـرض تـعـرض و         
تجاوز جنسي قرار گرفت و در جريان 
دفاع از خود، ضربه اي به سربـنـدي،   
يــکــي از هــمــکــاران قــبــلــي وزارت          
اطالعات زد و سـرنـوشـتـش عـوض        

ريحانه ظاهراً وارد تلـه وزارت        .  شد
او را در زنـدان        .  اطالعات شده بـود 

شکنجه کردند و از او اقرار گرفـتـنـد    
از يـک سـال       .  که قاتل سربندي است

قبل به يمن يک کمپين گسترده بـيـن   
المللي نور روشني بر روي اين پرونده 

يکطرف ريحانه ايسـتـاده   .  تابيده شد
بود با قامتي بلند و صدايي رسـا و      
طرف ديـگـر نـقـاب بـر صـورتـان و                
ترسوهاي وزارت اطالعات که سرنخ 
ماجرا را در دست داشتند و دنـبـال       
يک قـاتـل بـودنـد تـا نـقـش وزارت                  
مـخـوفشـان در ايــن قـتـل نـاروشــن               

ريـحـانـه    .  ريـحـانـه حـرف زد        .  بمانـد 
قلبش را بر روي ميلياردها نـفـر بـاز      

ريحانه در قلب ميلياردها نـفـر   .  کرد
. دنيا صداي او را شـنـيـد     .  جا گرفت

. صداي منـطـق انسـانـي يـک زن را             
صداي قربانـي در مـعـرض تـعـرض            
جنسي را که از خود دفاع کرده بـود    
و در محضر حـکـومـت اسـالمـي و          
مردساالري و زن سـتـيـزي اسـالمـي        

. متهم بود و بايد تاوان پـس مـيـداد     
ريحانه صداي اعتراض ميليونها زن 

در ايران عليه زن سـتـيـزي اسـالمـي        
شد و به تدريج در سطح بين الملـلـي   
در جنبش عليه اعـدام، در جـنـبـش         

. عليه قتل عمد دولتي، عـروج کـرد    
عکس ريحانه که با اعتماد به نفـس  
در مــقــابــل بــي دادگــاه جــمــهــوري           
اسالمي از حـق و حـرمـت انسـانـي            

ايـن  .  خود دفاع ميکرد جهانـي شـد    
ايـن عـکـس      .  عکس تـاريـخـي شـد        

سمبل مبارزه علـيـه اعـدام در ايـن           
شــب گــذشــتــه    .  دهــه در دنــيــا شــد       

جمهوري اسالمي ايران و نـقـاب بـر        
صورتان داعشي که تنها تـفـاوتشـان    
با داعش در عراق و سوريه اين است 
که حتي مسئوليت قتل را به عـهـده     
نــمــيــگــيــرنــد و هــمــواره جــاخــالــي          
ميدهند، ريحانه را از زندان شهر ري 
دزديدند و با هـلـيـکـوپـتـر بـه جـاي               

مـردم آنـهـا را        .  نامعـلـومـي بـردنـد       
بزدالن جنايتـکـار   .  تعقيب ميکردند

حتي خبر کشتن ريحانه را از طـريـق   
سايتهاي خونينشان، تسنيم و فارس 
نــيــوز، اعــالم کــردنــد و ســپــس بــه            
خـانـواده و مـردم در مـقـابـل درب                 
زندان رجائي شهر گفتند ريـحـانـه را      
کشته اند، براي گرفتن پيکر ريحـانـه   

ريـحـانـه را      .  صبح بيايـيـد    ۸ ساعت 
تـا در    .  شـنـبـه   .  امروز اعدام کـردنـد    

مقابل زنان و مردان جـوانـي کـه بـه           
اسيدپاشي اعتراض دارنـد و اعـالم         
اعتصاب عمومي کرده اند، چنگ و 

ريحانه اعدام شـد  .  دندان نشان دهند
اما در مقابل جهان مهر باطـلـي بـر      
سيستم قضايي قرون وسطائي رژيـم    

ريحانه اعدام شد اما با . اسالمي زد
بــخــشــيــدن جــان خــود از حــقــوق و            

. حـرمــت انســانــي زنــان دفــاع کــرد         
ريحانه اعـدام شـد امـا در مـقـابـل               

نام و ياد .  داعشيان قرن کوتاه نيامد
 .او جاودانه خواهد ماند

 
کميته بين المللي عليه اعدام از 
همگان دعوت ميکند بـا بـرگـزاري        
مــراســم هــاي هــمــدردي، شــبــهــاي         
همبستگي و ابراز همدردي عميق با 
خانواده داغدار او، ياد او را در همـه  

 *.جاي جهان گرامي بدارند
 

 ۲۵ (   ۱۳۹۳ شنـبـه سـوم آبـان           
 ) ۲۰۱۴ اکتبر 
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ــفــري کــه             ــهــا ن ــيــون بــراي مــيــل
سرنوشت اين دختر جوان را تعـقـيـب    
ميکردند، براي هزاران نفري که براي 
نجات ريحانه عزيز به خيابان رفتند، 
براي هزاران مادري که اشک ريختند 
و در رسـانـه هـا تـقـاضـاي عـفـو و                   
بخشش  کردند،  با کمال تاسف بايد 
اعالم کنيم که ريحانه جباري اعـدام    

 ! شد
اين يکي از فجيع ترين خـبـرهـا      

شـنـبـه اي      .  در روز شنبه خونين بـود 
که قرار است در اصفهان و تـهـران و       
رشت و تبريز و سنندج ، عليه اسيـد  
پاشي به زنان مردم به خيابان بياينـد  
و ما اميدواريم بـا حضـور گسـتـرده         
زنان و مـردان آزاده در عـيـن حـال                 
پــاســخ درخــوري بــه ايــن جــنــايــت            
وحشيانه و بـيـشـرمـانـه حـکـومـت                

 . .اسالمي ايران داده شود
مغز متفکرهاي رژيم اسـالمـي،   
جانيان و قاتلين حرفه اي، قـاتـلـيـن         

سربندي ، دست به دست هـم داده و      
عليرغم اعتـراضـات گسـتـرده بـيـن           
الــمــلــلــي، ايــن زن جــوان را اعــدام             

 . کردند
او را در زنـــدان زيـــر فشـــار                 
گذاشته، از او اعـتـرافـات ديـگـري              
گرفتند و در اين شرايط فيلمبـرداري  

ايـن  .  کرده و سـپـس او را کشـتـنـد               
حکومـت داعشـيـان قـرن در ايـران              

 ! است
اعدام ريحانه و چنـديـن و چـنـد         
سال درگير شدن با سيستم قضـايـي     
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي در مـــورد           
سرنوشت ريحانه، عـمـق کـثـافـت و            
رذالت يک حکومت و يـک سـيـسـتـم        
قضاوت را در معرض ديد دنيا قـرار  

 . داد
بگذار همگان بـبـيـنـنـد کـه در             
ــه                    ــا چ ــن کشــور ب ــردم اي ــران م اي

. جانوراني دست و پنجه نرم ميکنند
بگذار دنيا ببيند که از بيت رهـبـري     

تا النه رفسنجاني و روحاني و سـپـاه   
و وزارت اطالعات هـمـگـي در يـک         
موضـوع هـنـر بـرجسـتـه اي دارنـد                
جنايتکاري و دروغگويي و وقـاحـت   

 ! و رذالت
اينرا اکنون ميليونها نفر شـاهـد   

به مادر و پدري دردمند که .  هستند
هفت سال اسـت بـراي نـجـات جـان              
فرزندشان اين در و آن در مـيـزدنـد،        
دروغ گفتند، آدرس اشتباهي دادند، 
شايعه پراکني کـردنـد، بـهـر طـريـق             
ممکن کوشيدند، مانع از تالش آنها 

 . براي  نجات جان فرزندشان شوند
قبل از اينکه به خـانـواده اعـالم      
کنند که فرزندشان را کشتـه انـد، از       
طريق رسانه هاي سپاه و بيت رهبري 
در نهايت وقاحت و خونسردي اعالم 
کردند ريحانه اعدام شد ، در حاليکه 
هنوز پشت در زندان به مادر و پدر و 
خواهر و مادر بزرگ ريـحـانـه هـيـچ          

 . نگفته بودند

. اين نظام نکبت اسالمـي اسـت    
اين حکومت جـنـايـتـکـار اسـالمـي          
اسـت ايــن داعــش حـاکــم بــر ايــران             

 ! است 
اگر نکشند پاسخ ريحانه هـا را      
چه خواهند داد، پاسخ جـوانـانـي را        
که سر به آسمان ميـکـوبـنـد و بـراي          
آخوند و رهبـر و جـمـهـوري نـکـبـت              
اسالمي تره خرد نميکنند را چه بايد 

 . بدهند
جمهوري اسالمي ايران با اعدام 

. ريحانه ، طوفـان درو خـواهـد کـرد          
 . اينرا مطمئن باشد

کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام        

از همگان دعوت ميکند کـه غـم و         
درد از دســت دادن ريــحــانــه را بــه              
خشمي عمومي عليـه بـنـيـان هـاي          
حکومت انسان کش اسالمي تبديل 

 . کنند
 زنده باد ياد ريحانه جباري

ننگ و نفرت عـلـيـه جـمـهـوري           
 جنايت اسالمي 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 
  ۲۰۱۴ اکتبر ۲۵ 



 3 ۵۸۰انترناسيونال 

نهمين کـنـگـره حـزب         : انترناسيونال
و  ۱۸ کمونيست کارگري در روزهاي 

اکتبر بشکل عـلـنـي در آلـمـان              ۱۹ 
اين يـک کـنـگـره روتـيـن           .  برگزار شد

حزب بود، اما مانند هر کنـگـره اي     
در شــرايــط مــعــيــن اجــتــمــاعــي و           
سياسي برگزار مي شد و مـتـاثـر از        

بنظر شـمـا ويـژگـي         .  اين شرايط بود
هاي شرايطي که کنگره در آن برگزار 

چه در سطح جهانـي و چـه در          -شد 
 کدامند؟ -سطح ايران 

 
شـرايـط سـيـاسـي          : حمـيـد تـقـوائـي       

امروز دنيا را در پايه اي ترين سطـح  
با بحران و بـي افـقـي هـمـه جـانـبـه                 

. سرمايه داري ميتوان تـوضـيـح داد     
سرمايه داري جـهـانـي در دهـه دوم           
قرن بيست و يکم نـه تـنـهـا از نـظـر             
اقتصادي بلکه از لـحـاظ سـيـاسـي،        
ايــدئــولــوژيــک و اســتــراتــژيــک نــيــز          

در .  سردرگم و بي چشـم انـداز اسـت       
قبل از . دوره هاي گذشته چنين نبود

دوره جنگ سرد و زمانيکه بسيـاري  
از کشورهاي آسيـائـي و آفـريـقـائـي           
هنوز در شرايط فئودالي و مـاقـبـل        
سرمايه داري به سر ميبردند گذار به 
سـرمــايـه داري، صــنـعــتـي شـدن و              
مدرنيسم و مدلهاي رشد اقتـصـادي   
و اجتـمـاعـي در ايـن راسـتـا چشـم                
اندازي بود که کاپيتاليسم در بـرابـر       

اســتــعــمــار و     .  دنــيــا قــرار مــيــداد      
کلنياليسم و فتـح بـازارهـاي کـار و           
کاال از يکسو مـنـاسـبـات کـهـن و             
فئودالي را در هم مي شکست و از     
ــات ضــد               ــقــالب ــه ان ــگــر ب ســوي دي
استعماري و استقالل طلبانه با خـط    
و هــدف و افــق صــنــعــتــي شــدن و              
مدرنيسم، که معنائي بـجـز رشـد و        
بسط مـنـاسـبـات کـاپـيـتـالـيـسـتـي               

مضـمـون و     .  نداشـت، دامـن مـيـزد        
محتواي انقالبات قرن گذشته حـتـي   
آنان که تحت نام کـمـونـيـسـم شـکـل          
گرفتند و پيروز شدند چيزي جـز ايـن     

حتي انقالب اکـتـبـر بـوسـيلـه           .  نبود
ناسيوناليسم صنعتي گرا و عظـمـت   
طلب روسيه که بـوسـيلـه اسـتـالـيـن            
نمايندگي ميشد به شکست کشـيـده   
شد و حاصلي بـجـز رشـد سـرمـايـه             
داري دولتي و صنعتي شدن روسـيـه     

در مورد انقالب چين هم که . نداشت

. نتيجه اش را امروز همه ميبـيـنـيـم    
به نظر من اقـتـصـاد سـيـاسـي قـرن              
بيستم را با دو جنگ جـهـانـي و بـا           
همه انقالبات و تـحـوالت زيـر و رو          
کننده اش ميتوان با گـذار دنـيـا از          
فئوداليسم به سرمايه داري توضـيـح   

حتي بعد از انـقـالب اکـتـبـر و            .  داد
شکل گرفتن و قدرتمند شـدن و سـر       
بلند کردن سرمايه داري دولـتـي در         
روسيه، جنگ سرد و رقابت بيـن دو    
کمپ شرق و غرب محمل اصلي اين 

در اين دوره مدلهاي رشـد  .  گذار بود
سرمايه داري دولتي و يا بازار آزاد،   

 "راه رشد غيـر سـرمـايـه داري        " هم 
مدل روسي و هم اصـالحـات ارضـي      

ماننـد اصـالحـات      ( مدل آمريکائي 
هر  )شمسي ۴۰ ارضي در ايران دهه 

دو هدف بسط سرمايه به کشورهاي 
جهان سوم را دنبال ميـکـردنـد و بـه         
اين معني جـزئـي از پـروسـه ادغـام            
جوامع جهان سومي در بازار کـار و    

 .کاالي سرمايه جهاني بودند

 
اين روند در اواخر قرن بيستم، با 
گسترش و سلطه سرمايه بـه اقصـي       

از .  نقاط جهان، بـه پـايـان مـيـرسـد          
اواخر دهه هفتاد قرن گـذشـتـه، دوره      
اي که رونق نسبي بعد از جنگ دوم   
به پايان ميرسد و نئوکنـسـرواتـيـسـم      
سربلند ميکند و بـه بسـتـر اصـلـي              
سياست جهـان سـرمـايـه داري بـدل            
ميشود، روند بحران و بن بست و بي 
ــتــصــادي و ســيــاســي و                ــقــي اق اف
ايدئولوژيک سرمايه داري نـيـز آغـاز      

فروپاشي شـوروي و کـمـپ        .  ميشود
سرمايه داري دولتي اوليـن نـتـيـجـه        
اين بحران و بـي افـقـي اسـت، امـا                
بحران و بـن بسـت، بـرخـالف آنـچـه             
مناديان بازار آزاد سـرمسـتـانـه بـر            
خــرابــه هــاي ديــوار بــرلــيــن اعــالم            
ميکنند، تنها مختص بـه سـرمـايـه       

ــيــســت       فــروپــاشــي  .  داري دولــتــي ن
شوروي يک پيروزي ايـدئـولـوژيـک و         
سياسي براي سرمايه داري بازار آزاد 
به نظر ميرسد و براي مدت کوتاهي 
فرجه اي در اختيار کمپ غرب قـرار    
ميدهد تا پايان تاريخ و ازلـي ابـدي       

ســرمــايــه داري نــاب بــازار        " بــودن   
را اعالم کند امـا بـه سـرعـت          " آزاد

معلوم ميشـود ايـن نـظـم سـرمـايـه              

دوره .  است که به پايان رسيـده اسـت    
پسا شوروي نزديک به دو دهـه يـکـه        
تازي هاي دولـت آمـريـکـا را بـراي              
تامين هژموني اش بـر جـهـان يـک             
قطبي بعد از جـنـگ سـرد بـدنـبـال               

اصطالح نظم نوين جهاني نـام    .  دارد
ديگري براي تامين هژمـونـي نـويـن       
جهاني بـورژوازي آمـريـکـا در ايـن              
دوره است اما واقعـيـات سـرسـخـت        

بحران تـعـمـيـق شـونـده            -اقتصادي 
اقتصادي که با ريزش وال اسـتـريـت      

همه استراتژي و    ۲۰۰۸ در زمستان 
دکترين و مدح و ثناي فريدمنيستي 
بازار آزاد را يکشبه دود مـيـکـنـد و       

و بــهــمــراه آن        -بــهــوا مــيــفــرســتــد      
نافرجامي سياسي نئوکنسرواتيـسـم   
ــي                 ــب ــل ــي ط ــون ــژم ــکــســت ه و ش
ميليتاريستي آمريکا به همه نشـان    
ميدهد که نظم نوين بازار آزاد نيز به 

از لـحــاظ    .  آخـر خـط رسـيـده اســت          
اقتصادي سلطه جهاني سرمـايـه در     
دهه هاي آخر قرن گـذشـتـه بـفـرجـام           
رسيده بود اما با فروپـاشـي شـوروي      
پرچم و پالتـفـرم سـيـاسـي سـرمـايـه             
داري کمپ غرب که ديکتاتوريـهـاي   

در    -جهان سومي در کـمـپ غـرب        
 -خاورميانه و در آسيا و در آفريـقـا     

را به بهانه مقابله بـا خـطـر شـوروي           
توجيه ميکرد نيز بـزمـيـن افـتـاد و            
سرمـايـه داري بـازار آزاد بـا تـمـام                 
جنايات ميليتاريستـي و تـروريسـم        
نظم نويني اش، بـيـواسـطـه و بـدون            
هيچ محمل و بـهـانـه اي در بـرابـر                

جـنـايـات    . انظار جهانيان قرار گرفت
ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي غرب 
و آدمکشي هاي جريانات قـومـي و     
مذهبي و بويـژه دار و دسـتـه هـاي             
اسالمي در اين دوره را تمامـا بـايـد      
بپـاي سـرمـايـه داري بـه آخـر خـط                  

  .رسيده عصر پسا جنگ سرد نوشت

 
ــبــش اشــغــال در غــرب و               جــن
انقـالبـات مـوسـوم بـه بـهـار عـرب                 
عکس العمل توده مردم بجان آمـده    

مضـمـون   .  در برابر اين شرايط بودند
اجتماعي اين حرکتـهـاي    -اقتصادي

اعتراضي بر خـالف انـقـالبـات قـرن          
گذشته خالصي از بـقـايـاي جـوامـع          
فئودالي و استقالل و صنعتـي شـدن     

و پيوسـتـن بـه قـافلـه سـرمـايـه دار                 
صنعتي غرب نبود، بلکه قيام عليه 

انقالب مصـر و      .  سلطه سرمايه بود
تونس همانـقـدر عـلـيـه سـلـطـه يـک                
درصديها بود که جنبش اشـغـال، و       
جــنــبــش اشــغــال هــمــانــقــدر عــلــيــه        
ديکتاتوري سرمايه بود که انقالبات 

دنيا عليه سرمايـه داري    . بهار عرب
در خالص ترين و کالسـيـک تـريـن و         

يعني سرمايـه   -عريان ترين شکلش 
بپا خاست و گرچـه   -داري بازار آزاد 

به پيروزي نرسيد ولي دوره تـازه اي        
را در تاريخ انـقـالبـات و مـبـارزات            

ايـن مـهـمـتـريـن         .  توده اي آغاز کـرد 
   .ويژگي دوران ماست

 
اين واقعيت اساسي تز پـايـه اي     
قطعنامه هـاي مصـوب کـنـگـره را            

ــد       ــده ــل مــي ــه    .  تشــکــي ــام ــن ــع ــط ق
مــوقــعــيــت کــمــونــيــســم امــروز و         " 

ضرورت متحول شدن پراتيک حـزب    
بـر کـمـونـيـسـم          " کمونيست کارگري

اجــتــمــاعــي و اتــکــا بــر شــرايــط و            
مکانيسمهاي تازه مبارزه اجتماعي 
براي پاسخگوئي به شـرايـط حـاضـر       

بـحـران   " تاکيد ميکند، و قطعنامه   
ورشکـسـتـگـي و        " جديد خاورميانه

بـن بســت سـرمــايـه جـهـانــي را در                
شرايط فاجعه بار امروز خاورمـيـانـه    

      .مورد بررسي قرار ميدهد

   

اين شرايط چه چالـش    : انترناسيونال
هائي را در مقابل حـزب قـرار مـي          

 دهد؟
 

مـهـمـتـريـن چـالـش            : حميد تقـوائـي  
شناختن و بحـسـاب آوردن و بـکـار           
گرفتن شرايط و مکانيسمهـاي تـازه     
اجتماعي در مبارزه عليـه سـرمـايـه       
داري به حضيض افـتـاده دوران مـا          

من در سخنرانـي افـفـتـاحـيـه         .  است
کنگره به اين مـوضـوع اشـاره کـردم         
که  شرايط امروز ظاهرا يک تناقـض  

. و پارادوکس را به نمايش ميگـذارد 
از يکسو سـرمـايـه داري بـه چـنـان               
بحران همه جانبه اي گرفتار شده کـه    
حتي متفکرين و آکـادمسـيـنـهـا و            
مقامات و گـردهـمـائـي هـاي بـيـن              
المللي خود طبقـه سـرمـايـه دار در           
مورد نابرابري و بيعدالتي اقتصادي 
و فاصله رشد يابنده بين فقر و ثروت 
و عدم امکان ادامـه ايـن وضـعـيـت          
هشدار ميدهند و براي جلوگيـري از    
انــفــجــارات اجــتــمــاعــي و شــورش          

از .  گرسنگان نسـخـه مـي پـيـچـنـد             
طرف ديگر نيروهاي کمونيـسـتـي و      
چپ راديکال و متحزب در تحـوالت  
جاري جايگاه چنداني نـدارنـد، و در       
عوض نيروهاي فاشيـسـتـي قـومـي        
مذهبي از نوع داعش زمـيـنـه ابـراز       

وجود و رشـد      
 ۴ صفحه  
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زمينه و ريشـه هـاي ايـن         ! يافته اند
شرايط و ايـن تـنـاقـض ظـاهـري در             

مـوقـعـيـت کـمـونـيـسـم            " قطعنامـه    
. توضيح داه شـده اسـت       " ... امروز 

داعش خود هم محصول و نـتـيـجـه         
سياستهاي ميليتاريستي و هژموني 
طلبانه و هم نافرجامي اين سياستها 

از ســوي ديــگــر دکــتــريــن و          .  اســت
استراتژي منحط نسبيت فرهنگي و 
جا باز کردن براي اقوام و مذاهب در 
سـيــاسـت و جــامـعــه در قـالــب تــز               
جــوامــع و دولــتــهــاي مــوزائــيــکــي         

 -متشکل از دارودسته هاي قومـي    
مذهبـي فضـا و پـارادايـمـي را در                
جــهــان بــوجــود آورده کــه هــيــوالي           
آدمخواري نظيـر داعـش مـيـتـوانـد           
بعنوان يک نوع  حـکـومـت و راه و              
رسم اداره جامعه بر مبنـاي تـوحـش      
صدر اسالم سر بلند کند و محلي از 

داعش نمايـنـده   .  اعراب داشته باشد
و مــظــهــر گــنــديـدگــي و انــحــطــاط           
سرمايه داري عصر ما، هم از جنبـه  
سياسي و هم فکري و عقـيـدتـي هـر       

کمونيسم و چپ انـقـالبـي      .   دو است
دوره ما تنها مـيـتـوانـد بـا بـه نـقـد               
کشيدن سرمايه داري منحـط دوران    

ــوه آن                  ــمــامــي وج در    -مــا در ت
سياستهاي تروريستي دولت آمريکا 
و متحـديـنـش، در دکـتـريـن پسـت              
مدرنيستي و نسبيت فرهنگي، و در 
نقد و افشاي جنبش اسالم سياسي و 
نيروهاي فـوق ارتـجـاعـي قـومـي و             
مذهبي کـه مـثـل قـارچ بـر پـيـکـر                 
گنديده سرمايه داري امـروز روئـيـده      

به يک نيروي پرنفوذ اجتماعـي   -اند 
 .تبديل بشود

 
مجهز بودن به اين نقد عميـق و    
ريشــه اي اولــيــن شــرط اســت امــا            

شرط ديـگـر     . بهيچوجه کافي نيست
شـنـاخـت و بـکـارگـيـري شـيـوه هـا                   
ومــکــانــيــســمــهــاي امــروز مــبــارزه       
طبقاتي در دهه دوم قـرن بـيـسـت و         

توده گـيـر شـدن مـديـاي          .  يکم است
اجتماعي و شکسته شدن انـحـصـار      
دولتها بـر رسـانـه هـا و بـر اطـالع                   
رساني و مهنـدسـي افـکـار، تـحـول           
عظيمي در آگاهي و سازمانيـابـي و     
مبارزات و انقالبات توده اي بوجـود  
آورده است که حتي با دهسـال قـبـل      

ايـن شـرايـط      .  قابل مقايسه نـيـسـت   
موازنه قوا را به نفع مردم مـعـتـرض    
بـه وضــع مــوجــود و بــه ضــرر يــک               

. درصديهاي حـاکـم بـهـم زده اسـت             

حتي يک بررسي اجمالـي انـقـالبـات       
موسوم بـه بـهـار عـرب و جـنـبـش                  

و قــبــل از آن اعــتــراض             -اشــغــال   
جهاني به لشگر کشي بـه عـراق در         

نشان ميدهد که بدون  - ۲۰۰۳ سال 
تحولي که مدياي اجتماعي در امـر    
ارتباطات و همراهي و سازمانيـابـي   
و بسيج توده اي مـردم ايـجـاد کـرده         
است اين جنبشها و انقالبات ممکن 

  .نبود

 
از سـوي ديـگـر نـقـطـه ضـعــف                
اساسي اين جـنـبـشـهـا غـيـاب يـک             

. کمونيسم انقالبـي مـتـحـزب اسـت         
نيروي انقالبي اي که بتواند اعتراض 
و نارضايتي تـوده مـردم، اعـتـراض         
نود و نه درصديهـا  بـه يـک درصـد             
حاکم را به نقد سوسياليستي طـبـقـه    
کارگر به سرمايه داري متکي کـنـد،   
و به صدا و چهره و نماينده سـيـاسـي    
انقـالب در مـبـارزه بـر سـر قـدرت                 

 .سياسي تبديل بشود

 
حزب ما مشخصا به بـرنـامـه و      
ــژي روشــن و               ســيــاســت و اســتــرات
راديکال و عمـيـقـي در شـنـاخـت و             
تبيين سرمايه داري امروز و نيروهـا  
و جنبشهاي قومي و مذهبي دسـت    

بـراي مـا     .  پرورده آن مـجـهـز اسـت          
چالش اصلي متکـي شـدن و بـکـار           
گرفتن مکانيسمها و شيوه هاي تازه 
مبارزه بـراي تـبـديـل شـدن بـه يـک                  
نيروي پرنفوذ و قدرتمند اجـتـمـاعـي     

بخش عـمـده اي از بـنـدهـاي            .  است
مـوقـعـيـت کـمـونـيـسـم            " قطعنامـه    

به اين مساله اختصـاص   "...امروز 
          .دارد

  
آيا منظور از متحول   : انترناسيونال

شدن پراتيک حزب که در قطـعـنـامـه     
مطرح شده همين بکارگيـري وسـيـع      

  مدياي اجتماعي است؟

 
ــي      ــقــوائ ــط       : حــمــيــد ت ــق ــه ف مســال

بکارگـيـري مـديـاي اجـتـمـاعـي در               
اين صرفا يک جـنـبـه    .  مبارزه نيست

ــا بــه                      ــکــي اتــک ــکــنــي ــنــي و ت ف
مکانيسمهاي امروز مـبـارزه اسـت        
که گرچه اهـمـيـت زيـادي دارد امـا             
جنبه مهمتر تغيير و تـحـولـي اسـت       
کـه در اثـر مـديـاي اجـتـمـاعـي در                   
شرايط سياسي و اجتماعي جـامـعـه    
و مکانيسمهاي مـبـارزه طـبـقـاتـي           

تبليـغ و تـرويـج و          .  ايجاد شده است
سازماندهي امروزه ابـعـاد ديـگـري         
بخود گرفته اسـت، نـفـس فـعـالـيـت            
سياسي و اجتماعي و شکل دادن بـه  
جنبشهاي اعتراضي و اکتيويست و   

معترض بودن در اين جـنـبـشـهـا از          
نظر کمي و کيفي کال متـحـول شـده      
است، و حتي شکل گيري انـقـالبـات    
و رونـد انـکـشـاف آنـهـا کـامـال بـا                  

در . انقالبات کالسيک متفاوت است
قرن گذشته قـابـل تصـور نـبـود کـه               
ديکتاتوريهاي باثبات و بتـون آرمـه     
اي نظير رژيـمـهـاي مصـر و تـونـس             
آنهم در شرايط از مـيـان بـرخـاسـتـن         
کمپ شرق و پيروزي اردوگـاه غـرب       
که حامي سنتي اين ديکـتـاتـوريـهـا      
بـود، و حـمــايــت کـامــل بــورژوازي            
جهاني از اين ديکـتـاتـوريـهـا، و در          
غياب يک حـزب و نـيـروي رهـبـري              
کننده، در عرض چند هفته سرنگـون  

بحث فقط بر سر استفـاده از    .  بشوند
مدياي اجتماعي نيست بلکـه اتـکـا      
بر ويژگي جنبشها و انقالبات عصـر  

مـن در    .  مـديـاي اجـتـمــاعـي اسـت          
کنگره اين مثال را زدم که همانـطـور   
که کامپيوتر و وردپروسسور در دهه 
هشتاد قرن گذشته امر نـويسـنـدگـي     
را کامال متحول کرد و تعداد زيادي 
از افرادي که با قـلـم و کـاغـذ تـوان              
نوشتن نداشتند به جرگه نويسندگـان  
پيوستند، مدياي اجتماعي نـيـز بـه        
مبارز و اکتيويست بودن معني تازه 

افـراد و بـويـژه        .   اي بخشـيـده اسـت     
جوانان در يک مقياس کالن با بـکـار   
گرفتن مدياي اجتماعي پا به عرصه 
مـبــارزه مــيــگــذارنـد و حــرکــتــهــاي          
اعتراضـي و جـنـبـشـهـاي مـوفـقـي                

جنبش تمرد که به .  سازمان ميدهند
سرنگوني اخوان المسلمين در مصـر  
منجر شد، به همت و کوشش چنـيـن   

همين نـمـونـه      .  جواناني شکل گرفت
در عين حال نشان ميدهد که حضور 
و وجود يک حزب کمونيست انقالبي 

. چه اهميت تعيين کـنـنـده اي دارد         
محصول جنبش تمرد را ارتش مصر 
چيد همانطور که سرنگوني مـبـارک     
به روي کار آمدن اخوان المـسـلـمـيـن      

اين تجربه و کال  تـجـربـه    .  منجر شد
انقالبات موسوم بـه بـهـار عـرب و              
همينطور جنبـش اشـغـال در غـرب           
نشان ميدهد که گـرچـه اعـتـراض و         
انقالب و تحـرک و بسـيـج تـوده اي             
اساسا از طريق فـعـالـيـن و رهـبـران           
عملي مجهز به مديـاي اجـتـمـاعـي        
امکانپذير شده است اما نماينـدگـي   
شدن توده مردم انقالبـي در عـرصـه        
قدرت سـيـاسـي و پـيـروزي نـهـائـي               
انـقــالب بـدون يــک حــزب انـقــالبــي            

تحولـي  . رهبري کننده ممکن نيست
که در اثر انقـالب تـکـنـولـوژيـک در           
عــرصــه ارتــبــاطــات اجــتــمــاعــي و         

خودسازماندهي و بسـيـج و تـحـرک         
تــوده اي ايــجــاد شــده اســت نــقــش            
سياسي و رهبري کننده احزاب بويژه 
در بچالش کشيدن دولت و خـلـع يـد      
سياسي و اقتصادي از سرمايه داري 
را بيش از پيش برجستـه و تـعـيـيـن          

روشن اسـت احـزابـي      .  کننده ميکند
ميتوانند اين نقش را ايفا کنـنـد کـه      
خــود در حــرکــات و اعــتــراضــات             
اجتـمـاعـي جـاري فـعـاالنـه دخـيـل                
باشند، و مديـاي اجـتـمـاعـي را نـه             
صرفا بـراي سـازمـانـدهـي حـرکـات            
اعتراضي بلکه براي توده اي کردن و 
جاري کردن موضوعات و سياستهـا  
و اهداف راديکال و انقـالبـي و ضـد        
کاپيتاليـسـتـي در دل جـنـبـشـهـاي               

      . اعتراضي وسيعا بکار بگيرند
  

 
هيچ حزب کمونيسـت انـقـالبـي       
در عصر ما نميتواند بدون بحـسـاب   
آوردن اين تحوالت و مـتـکـي کـردن       
شيوه هاي عملي و پراتيک مبارزاتي 
خود بر اين شرايط تازه به يک نيروي 

. قدرتمند اجتمـاعـي تـبـديـل بشـود          
منظور از متحول شدن پراتيک حزب 
تغيير همه جانبه فعاليتهـاي حـزبـي      

  .در اين راستا است

 
بــطــور مشــخــص،     : انــتــرنــاســيــونــال

رهبري حزب چه برنامه اي را بـراي        
عــمــلــي کــردن ايــن جــهــت گــيــري             
اجتماعي در فعاليت حزب در دوره     

 حاضر در دستور دارد؟
 

در خـود قـطـعـنـامـه            :حميد تقوائي
رئوس وظايف رهبري حزب در ايـن      

بـر  .  زمينه توضيح داده شـده اسـت        
اين مبني هيات اجرائي حزب نقشه 
عمل مشخصي را تدوين ميکـنـد و     

اين . در دستور کار خود قرار ميدهد
طـرح  .  امر هم اکنون آغاز شده اسـت 

اوليه اين نقشه عمـل تـهـيـه شـده و            
قرار اسـت در اولـيـن جـلـسـه دفـتـر                 

در .  سياسي به بحث گـذاشـتـه شـود        
اين دوره وظيفه اصـلـي و مـحـوري           
هيات اجرائي پياده کردن اين نقـشـه   

   .عمل خواهد بود

 
اين را هم بگويم که بـراي حـزب     
ما اين يک حرکت ابتدا بساکن و بـي  

اين در واقع مـنـطـبـق       .  سابقه نيست
و    " حـزب و جـامـعـه        " کردن نظريه   

بر شرايـط   " حزب و قدرت سياسي" 
مسـالـه   .  دهه دوم قرن بيسـتـم اسـت     

کماکان همانطور که منصور حکمت 
در نظريه حزب و جـامـعـه تـوضـيـح           
ــه                 ــدن بـ ــي شـ ــکـ ــتـ ــد مـ ــدهـ ــيـ مـ

مکانيمسهاي اجتماعي امروز بـراي  
مـا از    .  تصرف قدرت سياسي اسـت 

ــه               ــظــري زمــان مــطــرح شــدن ايــن ن
گامهاي معيني را در جهت پراتيـک  

. اجتماعي بـه پـيـش بـرداشـتـه ايـم               
مشخصا در جـنـبـش کـارگـري مـا             
پرچمدار و يک عامل اصلي علنـيـت   
و چهره بخـشـيـدن بـه فـعـالـيـن ايـن                
جـنـبــش و شـکــلـگـيــري نــهـادهــاي             
ــيــت در               ــقــويــت حــزب کــارگــري و ت

حزب ما .  مبارزات کارگري بوده ايم
با خط و سياستي که ده سـال قـبـل          

 "تعين بخشي به چـپ " تحت عنوان 
اعالم کرد نماينده و يک عامل فعال 
اجـتــمــاعــي شــدن و قــدعــلــم کــردن           
جنبـش کـارگـري در جـامـعـه بـوده                

يک خصيصه ديگر حـزب مـا       . است
دخالتـگـري در هـمـه عـرصـه هـاي                

حـزب از    .  اعتراض و مـبـارزه اسـت     
همان بدو تشکيل خود نـه فـقـط در        
ــل و                 ــري و مســائ ــارگ ــش ک ــب جــن
اعتصابات و اعـتـراضـات هـر روزه         
کــارگــران، بــلــکــه در عــرصــه هــاي          
متعدد اعـتـراضـات اجـتـمـاعـي از            
مبارزه عليه اعدام تا فعاليت عـلـيـه    
اسالم سياسي و تا دفاع از کـودکـان     
و حقوق پناهندگان و عليه آپـارتـايـد    
جنسـي و حـجـاب و مـبـارزه بـراي                 
آزادي زندانيان سياسي و غيره فعـال  

در چـنـد سـال        .  و درگير بـوده اسـت      
اصالـت   اخير تالش کرده ايم با بحث

پـــراتـــيـــک و مـــحـــور قـــرار دادن              
و مشـخـصـا     " سازماندهي حرکت" 

تمرکز بر خصلت اجتماعي پـراتـيـک      
مبارزاتي، حزب را هر چه بيشتر بـه    
شيوه ها و شرايط امـروزي مـبـارزه        

قطعنامه کنگره اخـيـر   .  متکي کنيم
ــد و                 ــن ــرآي ــوان ب ــت ــوعــي مــي ــن را ب
جمعبندي اين سير حرکـت و نـقـطـه         

نـکـتـه    .  عطفي در اين رونـد دانسـت    
مهم اينست که شـرايـط مـبـارزه در         
چند سال اخير تغييرات اساسي پيدا 
کرده است و حزب ما موظـف اسـت     
با اتکا به تجربه انقالبات منطـقـه و     
جنبشهاي توده اي در دهه جاري اين 
تحوالت را جمعبندي کند و پراتيـک  

خود را بر درسها و نتـايـج    مبارزاتي
من قـبـل از     .  اين تجربه منطبق کند

کــنــگــره هــم در مصــاحــبــه اي بــا              
انترناسيونال تاکيـد کـردم کـه تـم و             
موضوع اصلي کنگره تطبيق نظريـه  
حزب و جـامـعـه بـر شـرايـط امـروز              
مبارزه طبقاتي است و فکر ميکـنـم   

مـوقـعـيـت کـمـونـيـسـم            " قطعنامـه    
نقطـه آغـاز ايـن تـحـول             " ... امروز 
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اصولـگـراهـا، در مـعـيـت سـپـاه و                 
الريجاني و سايتهاي فارس نـيـوز و     
تسنيم و کيهـان دم گـرفـتـه انـد کـه               
ريحانه بـخـاطـر رسـانـه اي شـدن و                 

بـا  .  کمپين نجات او اعدام شده است
هر اعدامي بدست قاتلين جمـهـوري   
اسالمي، مينا احدي و کميتـه بـيـن      
المللي عـلـيـه اعـدام و سـرنـگـونـي                 
طلـبـان مـورد لـعـن و نـفـريـن قـلـم                     

مـلـي   !  بدستان و رسانه هاي شـريـف    
اين کيـنـه و     . اسالمي قرار ميگيرند

نــفــرت کــامــال قــابــل درک اســت،            
احساسي و از روي نفهمي و کـودنـي   

منفعت سيـاسـي طـبـقـاتـي         .  نيست
روشني پشت همه ايـنـهـا خـوابـيـده           

 . است
 

دقت که ميکنيد ميبينيد اينها 
همگي از اصحاب روحاني و خاتمي 
هستند، رهبران فـکـري و سـيـاسـي          
خــاصــي دارنــد، در کــمــپــيــن هــاي          
خاصي جـا دارنـد، راي داده انـد و              
ديگران را تشويق به راي کرده انـد و    
چه چيز بديهي تر از اين که بخواهند 
روحـانــي مــعــصــومشــان را از ايــن          
فشارها نجات بدهند و نوک حمله را 
بــه طــرفــداران ســرنــگــونــي طــلــبــان         

دولت روحـانـي و دسـتـگـاه          .  بگيرند
قضائي بـر اسـاس قـانـون اسـاسـي               
حــکــومــت و مصــوبــات مــجــلــس          
اسالمي بـعـد از ايـنـکـه زنـدانـبـان                 
هايشان شيره زنداني را مکـيـدنـد و      
شکنجه و تحقير کردند و سالـهـا در     
سياهچال هايشان محبوس کـردنـد،   
ميکشند و اينها مردم را به سکوت 

در اظـهـارات ايـن        .  دعوت ميکنند
بي شرمان يک کلمه تشويق مردم بـه  
گسترش مبارزه عليه حکومت نمـي  

يک شعر يا نثر عليه سيسـتـم   .  بينيد
قضائـي و قـوانـيـن ايـن حـکـومـت                 

نفرت و يا حتـي نـيـمـچـه        .  نميبينيد
. اعتراضي عليه اعدام نـمـيـبـيـنـيـد         

هرچه زبانشان در مقابـل حـکـومـت       
کوتاه است عليه مخالفين حکومـت  

تا دلتان بخواهـد در    .  اما دراز است
مقابل حکومت ذلت و حقارت نشان 
ميدهند اما عليه سرنگوني طـلـبـان    
و آزاديــخــواهــان رشــادت بــه خــرج           

به اين جمله هيال صديـقـي   . ميدهند
ز پرونده هاي جنايي و   ا: " دقت کنيد

جزايي استفاده هاي سياسي نکنـيـد   
و ريحانه رو هم مثل دالرا و بهنود و 

بــراي مــن   .  بـقـيــه قــربـانــي نــکـنــيـد         
کامنتها و مسـيـج هـاي مـخـتـلـف            
فرستادند و تهديد کردنـد و تـهـمـت         
زدند تا مبادا صداي همفکـران مـن     

دو حکم وقيـح  ".  به گوش مردم برسه
هـمـه چـيـز در         .  و يک اتهـام کـثـيـف      

اوال اين نـه  .  افکار اينها وارونه است
حکومت و قوانين و دولت و خامـنـه   
اي و سيستم قضائي حکومت بلکـه  
مخالفين حکومتند کـه ريـحـانـه و           

. بهنود و دالرا را قربـانـي کـرده انـد        
ثــانــيــا جــلــو آزادي بــيــان ايشــان و            
همفکران ايشان را نه حـکـومـت کـه       

. مخالـفـيـن حـکـومـت گـرفـتـه انـد                
! مخالفين اعدام تهديد هم کرده انـد   

چــه جــنــايــتــکــارانــي هســتــنــد ايــن         
ــيــن اعــدام و حــکــومــت              ــف مــخــال

و فرق اين خـانـم بـا بـقـيـه           !  اسالمي
لشگر حاميان روحاني اين است کـه    
طفلکي صاف و ساده حرفش را زده   

هنوز مثل عمادالدين باقي و   .  است
يا خانم فرشته قاضي ياد نگرفته که 
حرفش را بپيچاند و رنـگ و لـعـاب        

 . تئوريک به آن بزند
 

فراخوان اينها به مردم اين اسـت  
. که عليه اعـدام اعـتـراض نـکـنـيـد             

اعتراض علـنـي اسـت و بـه تـريـش               
ــانـــي و حـــکـــومـــت              ــاي روحـ قـــبـ

براي نجات عـزيـزانـتـان       .  برميخورد
مـبـادا بـه کسـي         .  کمپـيـن نـکـنـيـد        

بـگـويـيـد قـرار اسـت فـرزنـدتـان يــا                  
همسرتان را به دار بزنند و مـوضـوع   

! مبادا بيگانگـان .  را رسانه اي کنيد
. بـفـهــمـنــد در ايـران چــه مــيـگــذرد             

آش نـذري بـپـزيـد و           .  سکوت کنـيـد  
بـه جـمـاعـت       .  دعاي کميل بخوانيـد 

امــام عــلــي مــتــوســل شــويــد و از             
ــا وزارت              ــامــات حــکــومــت ي مــق

. اطالعات خواهش و تـمـنـا کـنـيـد          
مبادا آنها را عصباني کنيد، مبـادا  
تحت فشارشان قرار بدهيد، ميدانيد 
که فعال قوانين قصاص جريـان دارد    

" حــق" مـبـادا عــلـيـه ايــن قـانــون و                

خانواده مقتول حرفي بزنيـد، مـبـادا      
به خانواده مقتول بـگـويـيـد شـريـک           
جنايت حکومت نشوند چون در ايـن  
صورت حکومت و خانواده مـقـتـول      
کوتاه نميايند و آنوقت سايت سپاه و 
مسئوالن محترم قضـائـي و وزراي         
روحاني و اصالح طلبـان بـاشـرف و        
بي بي سي باشرف تر شما را عـلـت       

. اصلي قرباني شدن معرفي ميکنند
ريحانه هم بايد نصايح اين جمـاعـت   
را گوش ميکرد و از ابتدا سـربـنـدي      
را متهم نميکرد که قصد تجـاوز بـه     
او را داشتـه و خـانـواده او را نـمـي                

مگر نميدانست فعال قانـون  .  رنجاند
قصاص جاري است و اين اظـهـارات   

. خـانـواده سـربـنـدي را مـيـرنـجـانـد                
دلنوشته هايش را هم نبايد به بيرون 
زندان ميفرستاد که جايـي مـنـتـشـر        
ــه            شــود و مــاهــيــت جــنــايــتــکــاران
حکومت و دستگاه قضـائـي اش را       
برمال کنـد و دسـتـگـاه قضـائـي را               

هر کـس اعـتـراضـي         .  عصباني کند
کرده و تسليم نشده مقصر و مـجـرم       

 . است
 

راستي اينها نميدانـنـد کـه ايـن         
استدالالت زيادي نـاشـيـانـه اسـت؟          
نميـدانـنـد کـه فـقـط در طـول دوره                  
روحاني بيش از هزار نفر اعدام شـده    

نفرشان را کسـي     ٩٩٠ اند و بيش از 
نميشناسد و اعدامشـان هـزيـنـه اي         
براي حکومت نداشـتـه اسـت؟ خـبـر          
ندارند که در هـمـيـن چـنـد هـفـتـه،                 
وزارت اطالعـات و دم و دسـتـگـاه             
قضائي حکـومـت فشـار زيـادي بـه            
مادر ريحانه آوردند که عليـه مـيـنـا       
احدي و کميته بيـن الـمـلـلـي عـلـيـه             

. اعدام حرفي بزند و او قـبـول نـکـرد        
اينها اينقدر احمقند که نميـفـهـمـنـد      
مردم همدستي يا همفکري اينها بـا    
دم و دستگاه جنايت را ميـبـيـنـنـد؟      
درک نمـيـکـنـنـد کـه کـمـپـيـن هـاي                  
قدرتمند کميته عليه اعـدام هـزيـنـه         
اعدام ها را براي حکومت در ايران و 
در سطح بـيـن الـمـلـلـي زيـاد کـرده                 
است؟ خبر ندارند که کمپين نـجـات     
سکينه آشتياني، هم سـکـيـنـه را از         
سنگسار نجات داد و هم دوفاکتو به 

سنگسار در ايران پـايـان داد؟ خـبـر         
ندارند کـه کـمـپـيـن هـاي سـيـاسـي                
تاکنون جان خيلـي هـا را از اعـدام            
ــجــات داده و فضــاي عــمــيــق و                 ن
گسترده اي عليه اعـدام شـکـل داده        

سـال     ٣٦ است؟ اينقدر از تاريخ اين 
بي خبرند که جمهـوري اسـالمـي از        
ابتدا تاکنون اعدام کرده و راه غـلـبـه    
بــر اعــدام تضــعــيــف حــکــومــت و            
سرنـگـونـي آن اسـت و سـرنـگـونـي                 
حکـومـت از راه مـبـارزه سـيـاسـي                
علنـي و کـمـپـيـن هـا و بـه هـمـت                      
مخالفين حکومت مـيـگـذرد نـه از         
طريق سکوت و مـتـوسـل شـدن بـه              
خــانــواده مــقــتــول و دل بســتــن بــه             
روحاني و خاتمي و متوسل شدن بـه    
اين حجت االسالم و آن آيت اهللا؟ نه، 
اينها همه اينها را ميدانند و اتفـاقـا   

. چون ميدانند مخالـف آن هسـتـنـد        
اينها يا از حکومت بوده انـد مـثـل        
باقي و عبدي و نبوي که در گـذشـتـه    
اي نـه چـنـدان دور سـي خـردادي و                
بخشي از دستگاه اعدام و جـنـايـت        
حکومت بوده اند و يا مانند فرشـتـه   
قـاضــي و هــيــال صــديــقــي بــدلــيــل           
حماقت سياسي يا فرصت طلبي يـا    
هر دليل ديگري حامي جـنـاحـي از        

اينها در صف مخالـفـت   .  حکومتند
با اعدام نيستند اينها در صف دفاع 

 . از جناحي از حکومتند
 

خانم فرشته قاضي اصل ماجـرا  
درمـورد سـرنـگـونـي        .  را گفته اسـت 

آنـهـا ريشـه کـنـي          : " طلبان ميگويد
اعــدام را در گــرو ريشــه کــنــي و                 
سرنگوني حکومت مي دانـنـد و بـا        
گره زدن ايـن دو، امـکـان هـرگـونـه               
گــفــتــگــو در جــهــت نــجــات جــان              
محکومـان اعـدام را از بـيـن مـي                 

اما اگر از نـظـر ايشـان بـراي           ".  برند
ريشه کن کردن اعدام نبايد دست بـه  

حکومت زد، پس راه حل چـيـسـت؟      
بـايـد از تـجـربـه          : " ايشان فرموده اند

قانون بدون سنگـسـار درس گـرفـتـه          
و    باشيم که تجربه موفق فـعـاالن زن    

فعاالن مدني بود؛ فعاالني که بـدون    
تــوهــيــن و ســيــاســي کــاري، عــمــر           
ســنــگــســار را بــه عــمــر جــمــهــوري           
اسالمي گره نزده و نگفتند که تنـهـا   

کـار  .  راه، سرنگوني حکومـت اسـت    
کردند، سراغ مـراجـع و روحـانـيـون            

رفتـنـد، سـئـوال کـردنـد،           !  رروشنفک
مصاحبه کردند، فتوا گرفتند، سراغ 
حقوقدانان رفتند، با حکـومـت وارد     
ديالوگ و گفتگو شدند و در نهـايـت   
اسلحه اصلي را از دسـت حـکـومـت       
گرفتند؛ حکومتي که مدعي اسـالم    
بود، اين بار اما آنها مـدعـي اسـالم      
شدند که سنگسار وهن اسالم است، 
وهن انسـانـيـت اسـت و نـتـيـجـه را                 

ــيــم        ــون       . هــمــگــان مــي دان در قــان
مجازات اسالمي جديد، سـنـگـسـار     

در قضـيـه   .  از قانون حذف شده است
اعدام و قصاص بايد از ايـن تـجـربـه       

نبـايـد سـرنـوشـت        .  درس ها آموخت
محکومان به اعدام و قصاص را بـه    
سرنگوني و براندازي حکـومـت گـره      

اين چرخه معيـوب خشـونـت زا        .  زد
ــنــهــا در صــورت تــالش بــراي                  ت
بسترسازي جهت قانون بـدون اعـدام     

ايـن  ".  است کـه بـازخـواهـد ايسـتـاد          
احکام بـديـع راه حـل و اسـتـراتـژي                 

ــي اســالمــي اســت              ــبــش مــل . جــن
سرنگوني خشونت است، پرچم اسالم 
ــلــنــد کــنــيــد و ســراغ                واقــعــي را ب
ــرويــد،               ــکــر ب ــف ــن ــون روش ــي ــان روح
سرنگوني را کنار بگذاريد، از طريق 
ــه جــنــاحــي از                 ــون و تــوســل ب قــان
! حکومت همه چيز درست مـيـشـود     

اعدام و سرکوب و بيحـقـوقـي را بـه         
ايـن بـابـا      .  سرنگوني وصل نـکـنـيـد      
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  .است

سنـد ديـگـر مصـوب           :انترناسيونال
بحران جـديـد در       " کنگره، قطعنامه 

چـه تـحـلـيـل و          .  بـود    " خـاورمـيـانـه    
ت، نگرشي بر اين قطعنامه حاکم اس

و چرا بنظر شمـا بـراي درک اوضـاع          
پــيــچــيــده حــاضــر در مــنــطــقــه و              
ــح در آن               ــيـ ــحـ ــگـــري صـ ــتـ ــالـ دخـ

 راهگشاست؟
  

خــاورمــيــانــه      : حــمــيــد تــقــوائــي        
آزمايشگاه اعمال نظم نوين جهـانـي   
يعني تامين هژموني دولت آمريکـا  

ايـن  .  در دوره بعد از جنگ سرد بـود 
آزمايش شـکـسـت خـورد و امـروز              
منطقه خاورميانه بـه عـرصـه يـکـه            
تــازي هــارتــريــن نــيــروهــاي افســار          
گســيــخــتــه در اثــر عــروج و افــول              
ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي غرب 

داعـش هـمـانـنـد        .  تبديل شده اسـت   
ديــگــر نــيــروهــاي جــنــبــش اســالم           
سياسي، نيروئي در مـقـابـل دولـت           
آمريکـا و غـرب و سـرمـايـه داري                 
جهاني نيست، بلکه حاصل و نتيجه 

قطعنامه در سطوح مختلـف  .  آنست
اين واقعيت را باز ميکند و توضيـح  

بعد از دوره جـنـگ سـرد،            .  ميدهد
شرايط سياسي خاورميانه و در يـک    
سطح کلي تر در کـل جـهـان، تـحـت          
تاثيـر مـقـابلـه غـرب بـا نـيـروهـاي                  

طــالــبــان و   .  اســالمــي قــرار داشــت     
القاعده و حماس محصول ايـن دوره    

کشمـکـش مـيـان غـرب و            .  هستند
جمهوري اسـالمـي نـيـز در هـمـيـن                

امــا بــا   .  چـارچــوب قـرار مــيــگـيــرد       
شکست سياستهاي ميليتاريستي و 
نافرجام ماندن هژموني طلبي دولت 
آمريکا، نيروئي نظير داعش پا  بـه      
عرصه ميگذارد که ارزش مصرف و 
کاربرد آن نـه در جـهـاد اسـالمـيـون             
عــلــيــه شــيــطــان بــزرگ بــلــکــه  در             
کشمکشهاي دروني در خود جنبـش  

داعــش در   .  اســالم ســيــاســي اســت     
رقابتهاي منطقه اي بين دولـتـهـا و        
نيروهـاي اسـالمـي نـظـيـر عـراق و                
ترکيه و عربستـان سـعـودي و قـطـر            
بکار گرفتـه شـده و مـيـدانـي بـراي               

در عين .  عرض اندام پيدا کرده است
حال همانطور که باالتر توضيح دادم 
عقبگرد و حضيـض سـرمـايـه داري         
جهاني در دوران ما کـه خـود را در         
نظريات پست مدرنيستي و دکتريـن  
جوامع موزائيکي و دولتهاي قومي 

عشيـرتـي نشـان مـيـدهـد            -مذهبي
فضا و پارادايم سياسي و اجتمـاعـي   
مناسبي براي قدرتگيري جريان هـار  
ارتجاعي اي نـظـيـر داعـش فـراهـم             

داعش در واقـع مـحـل          .  آورده است
تالقي حضيض و قهقرا و گنديـدگـي   
سرمايه داري عصر ما و ظرفيتهـاي  
فوق ارتجاعي جنبش اسالم سياسي 

  .است

 
قطـعـنـامـه ايـن نـکـات را بـاز                 

تبيـيـن و     .  ميکند و توضيح ميدهد
تحليل اين قطعنامه بخصوص بـراي  
شناخت بهتـر شـرايـط سـيـاسـي در             

ــيــت دارد          ــران اهــم ــهــوري   .  اي جــم
اسالمي ستون فقرات جنبش اسـالم    
سياسي است و سربلند کردن  نيروي 
هار وحشي اي نظيـر داعـش هـم از          
نظر سياسـي و هـم ايـدئـولـوژيـک و               
عقـيـدتـي ضـربـه اي بـه جـمـهـوري                  

ــشــود            ــي ــحــســوب م ــي م . اســالم
اعتراضاتي که ابـتـدا در شـهـرهـاي          
کردستان ايران و سپس در تـهـران و         
ساير شهرها در حمايت از مقاومـت  
کوباني شکل گرفت نوعي اعتـراض  
اجتماعـي بـه حـکـومـت هـمـسـنـخ                

ايـن حـرکـت      .  داعـش در ايـران بـود         
اعــتــراضــي در تــظــاهــرات عــلــيــه           
اسيدپـاشـي بـه نـحـو آشـکـار تـر و                   
صريح تري با ملقب کردن جمـهـوري   

خود  " کمتر از داعشي" اسالمي به 
ما هميشه در تحليلهـا  .  را نشان داد

و اسناد حزبي جمهوري اسـالمـي را     
بعنوان نماد و نمـونـه درمـانـدگـي و          
بحران حکومتي بووژوازي در ايـران      
و در سطح جهاني نقد و افشـا کـرده       

سر بلند کردن داعـش و بـحـران        .  ايم
جديد خاورميانه بيش از همـيـشـه و      
به شکل عريان و برجستـه اي نشـان       
ميدهد کـه جـمـهـوري اسـالمـي در             
ايران و دولـت اسـالمـي داعـش در             
بخشي از عراق و سوريه  هر دو بروز 
بــحــران ســيــاســي و اجــتــمــاعــي و            
حکومتي سرمايه داري جـهـانـي در      

و تنها يـک مـبـارزه        . منطقه هستند
انقالبي و توده اي از نـوع انـقـالبـات       
بهار عرب با پـرچـم سـکـوالريسـم و          
خواست   بيرون راندن اسالم از دولت 
و جامعه و قوانين و سيستم قضائي 

و تحصيـلـي در جـوامـع اسـالمـزده             
ميتواند بساط نيروهـا و دولـتـهـاي         
اسالمي را از ايران و کل خاورميانـه  
ــحــران امــروز                  ــر ب جــمــع کــنــد و ب

ايـن  .  خاورميانه نقطه ختمي بگذارد
يکي از نتيجه گيريهاي قـطـعـنـامـه        
اســت کــه از نــظــر عــمــلــي در                      
موضعگيريها و فعاليتهاي حزب در 
ايــران و بــويــژه در مــربــوط کــردن               
مبارزات مردم ايران به مبارزه مردم 
منطقه نظير مقـاومـت قـهـرمـانـانـه          

   . کوباني، نقش مهمي ايفا ميکند
  

 
اجازه بدهيـد بـعـنـوان         : انترناسيونال

آخــريــن ســئــوال بــه خــود کــنــگــره              
کنگره نهم در ادامه سـنـت   .  بپردازيم

بـه    ۳ از کنگـره    (کنگره هاي پيشين 
از عـمـوم     .  علنـي بـرگـزار شـد         )بعد

براي شرکت در کنگـره دعـوت شـده        
بود، نشست هاي کنگره بطـور زنـده     

پــخـش مــي شــدنــد و          از ايــنــتـرنــت   
مهمترين نشست هاي آن با فـاصـلـه    
اي کوتاه از تلويـزيـون کـانـال جـديـد           

بنظر شما چرا برگـزاري  .  پخش شدند
 علني کنگره مهم است؟

 
علني بـودن کـنـگـره           : حميد تقوائي

هاي ما بخشي از سـيـاسـت بـاز و             
شـــفـــاف بـــودن حـــزب مـــا و                      
مکـانـيـسـمـهـاي درونـي حـزب مـا                

هــمــانــطــور کــه فــعــالــيــن و          .  اســت
کـادرهـاي حـزب بـا اسـم و رسـم و                   
تصوير و کارنامه فعاليـتـهـايشـان و       
همچنين نحوه تـعـيـيـن و انـتـخـاب            
کميته ها و ارگانهاي رهـبـري حـزب      

براي جامعه شناخته شده و مـعـرفـه      
است، کـنـگـره حـزب نـيـز بـعـنـوان                  
عاليترين ارگان حـزبـي کـه کـمـيـتـه            
مرکزي حزب را انـتـخـاب مـيـکـنـد          

. علني و در دسترس جـامـعـه اسـت      
ما يک حزب اجتماعي باز و عـلـنـي    
هستيم و نه يک سازمـان مـخـفـي و         
زير زميني، و ايـن خصـوصـيـت را           
شما در تمامي جنبه هاي فـعـالـيـت     

. حزبي ميتـوانـيـد مشـاهـده کـنـيـد            
نکته ديگر البته اينست که حزب ما 
از نظر سياسي از چـنـان انسـجـام و           
اتحادي برخوردار هست که علـنـيـت    
نه تنها نشانه شفافيت و اجـتـمـاعـي     
بودن بلکه در عين حال نشـانـدهـنـده     
همدلي و هـمـنـظـري و اراده واحـد                

. کــادرهــا و اعضــاي حــزب اســت            
احـزابــي کــه از چــنـيــن انسـجــامــي            
برخوردار نيستند تمايل چندانـي بـه     
علني شدن جلسات و مباحـث خـود     
نشــان نــمــيــدهــنــد امــا حــزب مــا             
خـوشـبـخـتـانـه چـنـيـن مـحـذوراتــي                

براي حزب ما کـنـگـره هـاي          ! ندارد
علني در واقع بخـشـي از اشـاعـه و           
تبليغ علني سياسـتـهـا و اهـداف و           
نقشه عـمـلـهـاي مـورد بـحـث و بـه                 
تصــويــب رســيــده در کــنــگــره هــا             

ــشــود        ــي ــدوارم  .  مــحــســوب م ــي ام
خوانندگان ايـن مصـاحـبـه فـرصـت             
داشته باشند که به نوارهاي ويديوئي 
جــلــســات کــنــگــره رجــوع کــنــنــد و          
مستقيما در جريان مباحث آن قـرار    

 .* بگيرند

 

ســالــهــا اســت در آمــريــکــا زنــدگــي          
ميکند اما حتي يـک سـاعـت وقـت           
صرف مـروري بـر تـاريـخ مـبـارزات             
مردم هميـن کشـور نـکـرده اسـت و               
همچنان فلسفه و تاريـخ و حـقـوق و          
دنيا را از سوراخ ذهنـيـت آخـونـدهـا        

 . توضيح ميدهد
 

اگـر بـا     .  اينهـا اصـالح طـلـبـنـد          
فارس و تسنيم همسـو مـيـشـونـد از          

در .  ذات اصالح طـلـبـي شـان اسـت         
ايـنـهـا    .  راستاي استراتژي شان اسـت 

حتي از زندان هم پيام ميفرستند کـه    
مــبــادا روحــانــي آزادي آنــهــا را در            

و .   جـل الـخـالـق      !  اولويت قرار بدهـد 

کينه اصلي شان متوجه سـرنـگـونـي       
و الحق که دل خـونـي از       طلبان است 

مـيـنـا احـدي و حـزب کـمـونـيـســت                  
اينها بـا اعـدام نـيـرو         .  کارگري دارند

ميگيرند و خوراک حمله به مخالفين 
بقاي جنبـش  .  حکومت پيدا ميکنند

اينها به بقاي حـکـومـت گـره خـورده          
اينها امکانات مالي و رسانـه  .  است

اي زيــادي هــم دارنـد امــا مشــکــل            
اصلي شان اين است نه آبروئي دارنـد  

خيلي هـايشـان ايـنـرا         .  و نه آينده اي
فهميده اند و بـه کـمـپ هـاي ديـگـر               
پيوسته اند و بـخـشـي هـمـچـنـان در            

 .  حماقت سياسي دست و پا ميزنند
 

ريحانه را از مـا گـرفـتـنـد امـا                 
جنگ با شدت بيشتري عليه اعدام و 

بـايـد   .  جمهوري اسالمي ادامـه دارد   
جبهه عليه اعـدام و سـازمـان هـاي             

. عليه اعدام را بيشتـر تـقـويـت کـرد         

اگر قوي تر بوديم جلو اعدام ريـحـانـه    
فضا بشدت قـطـبـي      .  را گرفته بوديم

خيلي ها با چشم بازتـر  .  تر شده است
ترفندها و استدالالت اصالح طلـبـان   

ايـن هـم     .  را دارند پـاسـخ مـيـدهـنـد          
جبهه مهمي از جنگ بـا جـمـهـوري         

ايــنــهــا يــک مــانــع      .  اســالمــي اســت  
ضـربـه   .  مبارزه مردم با حـکـومـتـنـد     

گير مبارزه مـردم عـلـيـه حـکـومـت            
بايد آنها را رسواتر کرد .  اسالمي اند

بايد کميته بـيـن   .  و از سر راه کنار زد
المللي عليه اعدام را تقويت کرد و با 
نيروي بيشـتـري کـمـپـيـن هـايـش را               

ليست محـکـومـيـن بـه        .  تقويت کرد
بايد با تمـام قـوا و       .  اعدام زياد است

با چشمان بازتر و سازمان يـافـتـه تـر       
قطب مقابله با اعـدام و آدمـکـشـي           

ايـن يـک رکـن        .  دولتي را تقويت کرد
مهم استراتژي سرنگونـي حـکـومـت       

 .*است
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مـاشـيـن آالت صـنـعـتـي تـراکـتـورسـازي                  « نفر از کارگران کارخانه  ۲۰۰ 

مـاه حـقـوق و نـيـز عـدم                  ۲ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن  ۳ ، روز » تبريز
ماه حق بيمه و نامشخص بودن وضعـيـت کـارخـانـه مـقـابـل درب                ۷ پرداخت 

 . ورودي اين واحد صنعتي تجمع کردند

عدم پرداخت دستمزدها و حق بيمه يک سـيـاسـت کـثـيـف سـرمـايـه داران                  
  .اسالمي و يک تعرض جنايتکارانه عليه معيشت کارگران است

روشن است که کارفرمايان و حاميان حکومتيشان سعي خواهند کـرد بـا       
امـا  .  ترکيبي از وعده هاي توخالي و تهديد اعتراض کارگران را خاموش کنند

تجربه اعتراضات کارگري در رشته هاي ديگر نشان ميـدهـد کـه کـارگـران بـا             
تشکيل مجمع عمومي، با بحث و مشورت و تصميم گيري دسـتـه جـمـعـي و          

و تهديدهاي کارفرمايان و دولتشـان    پيگيري خواسته هاشان ميتوانند حقه ها
    . را خنثي کنند و راه را براي پيروزي مبارزه برحقشان باز کنند

کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران، ضمن حمايت از اعتراض 
کارگران تراکتورسازي تبريز، کارگران ساير بخشها را فرا ميخواند به هر طريق 

  .ممکن از کارگران تراکتورسازي حمايت کنند

 زنده باد مبارزه متحدانه کارگران

 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴ اکتبر  ۲۶ ، ۱۳۹۳ آبان  ۴ 
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 7 ۵۸۰انترناسيونال 

اسيد پاشي بر روي زنان، تـنـهـا      
بـلـکـه    .  زنان را مورد حمله قرار نداد

حمله اش به کل مردم و عقب رانـدن    
حکومـت اسـالمـي      .  کل جامعه بود

که در بدو روي کار آمدنش با حـملـه     
به زنان تـالش کـرد کـه پـايـه هـاي                 
حکومت خود را بـنـا کـنـد، امـروز             
بعد از سي و چند سال حاکمـيـت در     
اوج استيصالش دست به چنين حمله 
اي به زنان و کل جامعه مي زنـد تـا     
با ايجاد رعب و وحشت حاکميـتـش   
را از لبه پرتـگـاهـي کـه در آن قـرار              

در چـنـيـن      .  گرفته اسـت رهـا کـنـد          
اوضاعي است که حمالت حکومـت  
اسيد پاشان اسالمي  بـا مـوجـي از        
اعتراض در ميان مردم و با انزجاري 
جهاني روبرو شده و اين حـمـالت تـا      
همين جا هـزيـنـه سـنـگـيـنـي بـراي                

. حــکــومــت در پــي داشــتــه اســت            
مبارزات مردم عليه اسيدپـاشـي بـر      
روي زنان بطور واقعي فـاز جـديـدي        

. در فضاي اعتراضي جامعه باز کرد
اتــفــاقــاتــي کــه در يــک مــاه اخــيــر             
شاهدش هستيم، اتفـاقـات مـهـمـي        
است که اينجا مروري بر آنـهـا مـي        

زمينه هاي چنين حمالتي بـه    .  کنيم
مردم و اسيـد پـاشـي بـر روي زنـان              
کدامند؟ ابعاد اعتراضات مردم در   
برابر اين تعرضات چيست و اوضـاع  
به کدام سمت و سو مـيـرود؟ ايـنـهـا        
ــه              مــوضــوعــات مــهــمــي اســت ک
ميکوشم در اينجا مـروري بـر آنـهـا         

 . داشته باشم
 .�	-�ز+,� ه	� ��'ت ا�

 %� رو� ز�	ن  
زمينه هاي حمالت اسيدپـاشـي   

. بر روي زنان برکسي پوشيده نيـسـت  
مدتهاست کـه داد و هـوارشـان بـر               
اينـکـه چـيـزي بـه اسـم حـجـاب در                   

 . جامعه به جا نمانده باالگرفته است
ــن                 ــه اي ــعــمــل ب در عــکــس ال
وضعيت، طرح پشت طرح در دستور 

بـا انـواع و       .  حکومـت قـرار گـرفـت        
اقسام تمهيدات سـرکـوبـگـرانـه وارد        

در مـجـلـس اسـالمـي          .  عمل شدنـد 
کميسيون پشت کميسيون تشـکـيـل      

دادنــد و بــحــث و گــفــتــگــو بــه راه               
خط و نشـان کشـيـدنـد و           .  انداختند

حتي عرصه بـرايشـان   .  هشدار دادند
آنقدر تنگ شد که غالمعـلـي حـداد      
عادل، نمـايـنـده مـجـلـس، بـه طـرز               

ــه " مســخــره اي از پــرداخــت             ــاران ي
بـراي تشـويـق اسـتـفـاده از             "  حجاب

و .  سـخـن گـفـت      "  پوشش اسـالمـي    " 
وقتي هم که ديدنـد هـوا پـس اسـت           
ــور             ــن راهــکــارشــان در دســت آخــري

طرح حمايت از آمـريـن بـه      " گذاشتن 
در "  مـعـروف و نـاهـيــان از مــنـکـر              

ــا                  ــمــزمــان ب ــه ه ــود ک ــس ب مــجــل
. اسيدپاشي هاي اخير صورت گرفت

اما بعد از همه ايـن تـالش هـا نـيـز            
آخرين حرفشان اين بود کـه حـجـاب        

 .نظام را به لبه پرتگاه کشيده است
بدين ترتيب از ائمه جمعه گرفته 
تا تک تک سـران حـکـومـت بـر سـر               

اظهار نظـر کـرده و       "  حجاب" مساله 
فـرمـانـدهـان ارشـد        .  هشدار داده اند

حکومتي چون احمدي مقدم و رادان   
ها آمدند و از کارنامه شکـسـتـشـان     
در برخورد به حـجـاب و طـرحـهـاي            

" امر به معروف و نهي از منکرشان" 
 ١٩٥ نامه اعتراضـي    .  سخن گفتند

نماينده مجـلـس و هشـدار آنـان بـه              
روحاني در مورد وضعـيـت حـجـاب       
در جـامـعـه در تـيـرمـاه امسـال بـه                 
عنواني خـطـري بـراي چـالـش هـاي             

فـرهـنـگـي     " گسترده در عرصه مهـم    
، و اعتـراف احـمـد سـالـک          " عمومي

کاشاني رئيس کميسيون فـرهـنـگـي     
مجلس در گفت وگو بـا خـبـرگـزاري       
مجلس اسالمي در هـمـان هـنـگـام          
مبني بر عدم تـوفـيـق اجـراي طـرح            

نـهـاد      ٢٤ توسط   "  عفاف و حجاب" 
سرکوب حکومت اسالمـي، نـمـونـه       
هاي بارزي از اين دست اعـتـرافـات      

قبال هم احمدي مقدم يکي از   .  است
جنايتکارترين فـرمـانـدهـان نـيـروي           

با گـفـتـن     ٩٢ انتظامي در آغار سال 
اينکه نميتوانيم مـانـنـد عـربسـتـان           
افرادي را اسـتـخـدام کـنـيـم، چـوب              
دستشان دهيم و بـگـوئـيـم مـردم را          
امر به مـعـروف و نـهـي از مـنـکـر                

کـنـيـد، بـه روشــنـي پـرده از عـجــز                  
 . حکومت بر داشت

در مقابل  اين عجز و البـه هـا        
ما شاهد اين هستيم که خيابانها بـه  
صحنه جدال جانانه زنان با آمرين به 
معروف حکومتي تبديل شده و زنان 
و جوانان معـتـرض بـا آنـان درگـيـر             
ــد و حســابشــان را کــف                مــيــشــون

سه مورد آن در   . دستشان ميگذارند
در خـيـابـان پـوپـک             ٩٢ مرداد سال   

تهران و خاني آباد و شيراز روي داد     
که به بحث داغي در سطح جامعه و   

در هـر  .  در درون حکومت تبديل شد
کـدام از ايـن مـوارد هـنـگـامـيـکــه                 
آمرين به معروف مزاحم زناني شدند 
که عـمـال حـجـابشـان را کـنـار زده                
بـودنــد، بــا تــعـرض آن زنــان روبــرو             

" بدحجاب" در مورد پوپک زن .  شدند
در مقابل رفتار اهانت آميـز مـزدور     
رژيم با او درگـيـر شـد و بـا فـريـاد                   
اينکه همه جا را به خـرابـي کشـيـده         
ايد، و خودم چادر را از سرت پائـيـن   

 .ميکشم مورد حمله قرار گرفت

خالصه اينکه موضوع حجـاب   
يک عرصه دائمي اعتراضي مردم با 
رژيم اسالمي در طـول سـي و چـنـد           
ســال حــاکــمــيــت ايــن رژيــم بــوده و            
وضعيت حجاب در جامعه امروز به 
جائي رسيده است که ديگر چيزي از   
آن به جا نمانـده اسـت و ايـن پـرچـم              
حکومت آپارتايد جـنـسـي در ايـران         
است که به چنين وضعي دچـار شـده     

 .است
انعـکـاس ايـن کشـاکـش را در              
نزاعهاي درون حکومتي به روشـنـي     

از جــملــه، مســالــه      .  مــيــتــوان ديــد   
حجاب هم در دولت احـمـدي نـژآد و        
هـم امــروز در دولــت روحـانــي يــک             
موضوع مهم نزاع در درون حکومت 

و در دل اين کشاکشها و   .  بوده است
ــصــال و              ــي ــاراتشــان اوج اســت اظــه

. درماندگي حکومت را مي بـيـنـيـم    
بطور مثال روحـانـي در سـخـنـرانـي           
معروفش مبني بر اينـکـه بـگـذاريـم        
مردم خودشان راه بهشت را انتخـاب  

توان با زور و شالق مردم  نمي"کنند، 

، وارد اين مجـادـلـه    " را به بهشت برد
اما ديـديـم کـه سـخـنـان او بـا                .  شد

واکنش شديد احمـد خـاتـمـي، امـام          
جمعه تهران، تـحـت عـنـوان ايـنـکـه            

رسالت و وظيفه حکومت ديني اين " 
است که جاده را هـمـوار کـنـد بـراي            

بـعـد   .  روبرو شـد "  بهشتي شدن مردم
الـهـدي امـام جـمـعـه              هم احمد عـلـم  

با شـالق کـه       " مشهد با گفتن اينکه 
سهل است، بـا هـمـه قـدرت جـلـوي             
کساني که مانع بهشت رفتـن مـردم     

فتواي خود را "  شوند خواهيم ايستاد
 .مبني بر تعرض بر زنان صادر کرد

ــن                ــي ــم ــرش ه ــه گســت ــج ــي ــت ن
کشاکش هاسـت کـه اوبـاش انصـار           

شهريور سال جاري  ١٨ حزب اله روز 
علناً زنان را تـهـديـد کـرده و اعـالم            
کرده بودند که عملـيـات عـلـيـه بـي           

اي بـاشـد کـه           حجابان بايد به گـونـه    
دلـيـل فضـاي            بـه " مفسـدان را کـه         

انـد،     تسامح حکومتي تجري يـافـتـه   
منکوب و حاميان آنان را از صحنـه  

امــا وزارت   ".  عــمــل حــذف شــونــد      
کشور جمهوري اسالمي بيمـنـاک از     
دســت دادن کــنــتــرل اوضــاع، آنــرا            
اقدامي بدون مجوز و غيـر قـانـونـي       

در همين فضا و کشاکش ها .  خواند
ــه              هــاي    امــام جــمــعــه هــا و رســان

حکومتي امـثـال کـيـهـان در کـنـار              
هشدارهـايشـان اوبـاش خـود را بـه              
جنايت عـلـيـه زنـان بسـيـج کـرده و                
اعالم نمودند که مسالـه حـجـاب از        

در .  تذکر لسـانـي بـايـد فـراتـر بـرود             
هـمــيـن راســتـا امـام جــمـعــه شــهــر              

بـايـد عـلـيـه        " اصفـهـان اعـالم کـرد           
بيحجابي چوب تر را بيرون کشيـد و    

ــرد                ــاده ک ــف ــه اســت ــري ــه ــوه ق ". از ق
وحشتـشـان را بـه روشـنـي در ايـن                 
هشدار دادن ها و به جان هم افـتـادن   
هاي اين حکومت به روشني ميتوان 

 . ديد
البته ايـن اتـفـاقـات در حـالـي               
صورت مـيـگـيـرد کـه جـامـعـه در                 
التهاب مبارزه اسـت و کـارگـران و            
مــردم مــعــتــرض بــا جــنــبــش هــاي          
اعتراضي شان دارنـد بـه جـلـو مـي            

از جمله اعتـراضـات کـارگـري       .  آيند
هر روز گسترده تر ميشود و نـمـونـه      
اي چون آنچه در معدن بافق يزد روي 
داد و بـه مـدت بـيـش از يـک مـاه                    
شهري را به تحرک درآورد، خود يـک    

همچنين جنبـش عـلـيـه       .  الگو است
اعدام، جنبش عليه آلودگي محـيـط   
زيست و اعتراضات ديگر مـردم بـر     
سر خواست هاي برحق انساني شـان    

 . دارد قد علم ميکند
اينها همـه حـکـايـت از فضـاي            
رزمنده جامعه و استيصال حکومت 

طرحهاي دولـت روحـانـي کـه         .  است
قرار بود بار تحريم هـا را تـخـفـيـف            
دهد، و شکوفائي اي به اقتصادشان 
دهـد، بــه تــه خـط رســيـده اســت و                
آمارهاي خود حکـومـتـي از ابـعـاد          
گسترده تر فقر، گراني و بيکـاري در    

و ايــن   .  جــامــعــه ســخــن مــيــگــويــد     
شرايطي است که کل جامـعـه را بـه        

در دل   .  مرز انفـجـار کشـانـده اسـت         
چنين شـرايـط و تـقـابـل، مـيـتـوان                 
زمينه هاي واقـعـي تـهـاجـم جـديـد              
حکومت اسالمي و اسيد پـاشـي بـر      

اين چيزي است کـه  .  روي زنان را ديد
مـردم  .  مردم ايران نيز بر آن واقـفـنـد     

تجربه قتل هاي زنجيره اي در دولـت  
خاتمـي و در مشـهـد و کـرمـان را                  
دارند و اسيد پـاشـان را خـوب مـي           

مردم اين را در شعارهائي .  شناسند
چون اسيد پاش داعشه، قوانين ضـد  
زن نميخواهيم، مرگ بر اسيد پـاش،  

 .ايران عراق نميشه را اعالم داشتند
 +�	رزات ����د: 
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اسيدپاشي عليه زنان با واکنـش  
اعــتــراضــي ســريــع جــامــعــه پــاســخ        

تــجــمــعــات اعــتــراضــي در      .  گــرفــت
آبـان مـاه در          ٣ مهر و    ٣٠ روزهاي 

شهرهاي مختلف اصفهـان، تـهـران،      
مشهد، سقـز، پـيـرانشـهـر، شـيـراز،            
کرمانشاه، تـبـريـز، و کشـيـده شـدن             
دامنه اش به دانشگاهها، از جـملـه       
دانشگاههاي اصـفـهـان، نـوشـيـروان         
بابل، تهران و پلي تکنيـک، رژيـم را       

همچنين . حسابي به وحشت انداخت
نفر از زنـدانـيـان     ١٤ از درون زندانها 

سياسي از جمله بهنام ابراهيم زاده و 
شاهرخ زماني و رسـول بـداغـي، از          
کارگران و معلمان زنداني در زنداني 
رجائي شهر، با بيانيه خود و حتي با 
شعر خشم و انزجارشان را به جنايـت  

. اسيدپاشان جنايتکار اعالم داشتند
زير فشار اين اعـتـراضـات تـک تـک          
سران حکومت و مقاماتشان ناگزيـر  

کساني چـون  .  به عکس العمل شدند
امام جمعه اصفهان که خـود فـتـواي      
بکار گيري قوه قهريه را داده بـودنـد     
اسيد پاشي بر روي زنان را مـحـکـوم    
و به طرز مسخره اي آنرا کار عوامل 

براي مـخـدوش کـردن        "  ضد انقالب"
" حکومت اسـالمـي  " و "  اسالم" چهره 

تکـذيـب کـردن هـا شـروع            .  خواندند
همگي به لکنت زبان افتادند و   .  شد
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در بــرابــر مــردم خشــمــگــيــن وعــده          
از .  رسيدگي به اين جنايات را دادند

جمله يک عکس العمل کـثـيـف ايـن       
جنايتکاران اعدام ريحـانـه جـبـاري،       
دختر جواني که زنـدگـي او سـمـبـل            
ستم ديدگي زن در حـاکـمـيـت رژيـم          
اســالمــي و تــن نــدادن بــه بــردگــي             
جنسي اسـت، در هـمـان روزي کـه               
مردم در شهـرهـاي مـخـتـلـف ايـران            
براي اعتراض عـلـيـه اسـيـد پـاشـي              

حــکــومــت .  آمـاده مــي شــدنـد بــود        
اسالمي ريحـانـه را اعـدام کـرد تـا              
توجه ها را از مساله اسيد پاشي بـه    

زنان و اعتراض عليه آن به سـمـت و       
اما ريحانه کـه    .  سوي ديگري بکشد

خود چهره اي بود تسليـم نشـدنـي و        
شنـاخـتـه شـده در سـطـح جـهـانـي،                  
اعدامش خشم مردم را بيشتر دامن 

 . زد و انعکاسش نيز جهاني بود
اين اتفاقات و مـبـارزات مـردم        
بيش از هـر چـيـز نشـانـگـر فضـاي                  

مردم در .  سياسي جامعه ايران است
شعارهايشان به روشني اعالم کردند 

، و نشـان      " ايران عـراق نـمـيـشـه         "که 
ــر                 ــراب ــران در ب ــد کــه مــردم اي دادن

اين .  حکومت داعش ها ايستاده اند
مبارزات بطور واقعـي تـوازن قـواي        

بـه  .  مبارزه را به نفع مردم تغيير داد
عــبــارت روشــنــتــر، ايــن مــبــارزات        

حساب حـکـومـت را کـف دسـتـش             
گذاشت و بهاي سنگيني براي آن در   

 .بر داشت
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در .  هنوز کار پايـان نـگـرفـتـه اسـت          
ــيــه             اعــتــراضــات اخــيــر مــردم عــل
اسيدپاشـان حـکـومـت دسـتـگـيـري             

حــکــومــت .  هــائــي صــورت گــرفــت     
اسالمي رجزخواني ميکـنـد، تـا بـا         
اينکار مردم را از ادامه مبارزاتشان 

آزادي دسـتـگـيـر شـدگـان           .  پس بزند
اعتراضات اخير، معالجه و درمـان    
رايگان قربانيان اسيد پـاشـي، جـمـع       
شدن بسـاط آمـريـن بـه مـعـروف و               
نـاهــيـان از مــنــکـر رژيـم از جــملــه               

ــوري اســت          ــهــاي ف ــد  .  خــواســت ــاي ب

تــجــمــعــات اعــتــراضــي بــراي ايــن          
خواستها و اعتراض به جناياتي کـه    

. صورت گـرفـتـه اسـت ادامـه يـابـد             
مجلس اسالمي بـيـش از هـر وقـت           
مشغول تصويـب طـرحـهـائـي بـراي           
حمله به زندگـي و مـعـيـشـت مـردم             

طـرح حـمـايـت از         " هم اکنـون    . است
" آمرين به معروف و ناهيان از منکر

در کـنـار آنـهـا         .  را در دسـتـور دارد      
اصـالح  " طرحهاي ديگري چون طرح   

و دهها طرح ديگر را کـه    "  قانون کار
هدف مستقيمش حـملـه بـه زنـدگـي          
کارگران و مردم است را در دسـتـور       

به عبارتي ديـگـر، حـکـومـت          .  دارد
اسالمي اسيـد پـاشـي مـيـکـنـد تـا               
ديگر تعرضاتش را نيز به زنـدگـي و     

معيشت کارگران و مـردم بـه پـيـش         
بـا تــجــمــعــات اعــتــراضــي در        .  بـرد 

مقابل نهـادهـاي حـکـومـتـي مـثـل             
ــن              ــل اي ــاب مــجــلــس اســالمــي مــق
تعرضات بايستيم و خواسـتـار لـغـو       
هــمــه ايــن طــرح هــا و مصــوبــات              

حــول .  جــنــايــتــکــارانــه شــان شــويــم      
خواستهاي مشترکمان متحد شـويـم   
و سنگر به سنگر ايـن حـکـومـت را         

کـل بسـاط حـکـومـت          .  عقب بزنيـم 
آپارتايد جنسي اسالمـي و قـوانـيـن         
ارتجاعي و دم و دستگاه قضـائـي و     
ماشين جنـايـت و سـرکـوبـش بـايـد              

هــنــوز در آغــاز ايــن         .  جــارو شــود   
 .* راهيم

از ماهها قـبـل مـا شـاهـد بـي               
حجابي عملي زنان در جامـعـه بـوده      
ايم و هفته به هفتـه جـوانـان و زنـان           
ايران بصورت گسترده تري فرهـنـگ   
مورد عالقه خود را عملي ميکنـنـد   
ــيــن، فــرهــنــگ و                و در واقــع قــوان
ــا               ــرپ ــکــومــت را زي ــدســات ح مــق

در عمل شاهد پـيـشـروي    . ميگذارند
جنبش زنان در مـقـابـل بـيـحـقـوقـي           
هاي تصـويـب و اجـرا شـده تـوسـط               

در مـقـابـل ايـن         .  حکومت بوده ايـم   
روند جمهوري اسالمي نـمـيـدانسـت       
که چه واکنشي بايـد از خـود نشـان          

جناحي ميگفت بـايـد انصـار        .  دهد
ــه                ــايشــان ب ــوره حــزب اهللا و مــوت
خيابانها بيايند و جلوي اين مسـئلـه   
بايستند، بخشي ميگفـت کـه بـايـد         
گشت هاي ارشاد را بايد بيشتر کـرد  
و مانع بي حجابي زنـان در امـاکـن          

عمال بـا تـهـديـدهـا و            .  عمومي شد
نعره کشيدنهاي امـام جـمـعـه هـا و            
سران نيروهاي انتظامي و امنيـتـي،   
حکومت بيشتر از قبل درمـانـدگـي      
خود را در برابر زنان و مـردم نشـان         

 . ميداد
شرايط اقتصادي، اجتـمـاعـي و      
سياسي موجود با تـوجـه بـه پـانـزده          
ماهي هم که از عمر دولت روحـانـي     
ميگذرد نه تـنـهـا تـفـاوتـي بـا دوره              
احمدي نژاد نکرده بلکـه از جـهـاتـي         
بدتر هم شده و زندگي مردم بيـش از    

پيش به ورطه نابودي و سقـوط و از      
همپاشيدگي کشيده شده، و عليرغـم  
تالش شبانه روزي مردم براي داشتن 
حداقل ها در زندگي، شرايط بسـيـار   
سختي را بر زندگي ميلـيـونـهـا نـفـر         

ادامه اين وضـعـيـت      .  حاکم کرده اند
براي مردم غيرقابل تحـمـل اسـت و        
همه بخشها براي تـغـيـيـر وضـعـيـت          
موجود دسـت بـه تـالش و مـبـارزه              
گســتــرده تــر و هــمــه جــانــبــه تــري              

از يک سـو احـتـمـال کـوتـاه           .  ميزنند
آمدن حکومت در بـرابـر دولـتـهـاي            
غربي آنها را در موقعيت شـکـنـنـده     

در گـوشـه اي       .  تري قرار داده اسـت     
ديگر از خاورميانه مردم کوباني بـا    
چنگ و دندان از زندگي و مـدنـيـت        
خود در برابر داعش دفاع ميکنند و 
سمبلي از مـقـاومـت و پـايـداري را            
نشان مردم منطقه و دنـيـا داده انـد        
که به مردم معترض ايران هم روحيـه  
بيشتري داده است و مبارزه طـلـبـي      

. مردم ايران را تـقـويـت کـرده اسـت           
تجمعات اعـتـراضـي در شـهـرهـاي             
ــت از                ــران در حــمــاي ــلــف اي مــخــت
مبارزات مردم کوباني هم انعـکـاس   

 .اين مسئله بود
خشــونــت و ضــدزن بــودن جــزو          
هــويــت حــکــومــت اســالمــيــســت و        
هميشه خشونت و جنايت استـراتـژي   

. حکومت در برابر مردم بـوده اسـت      
حکومت در بـرابـر مـخـتـصـاتـي از            

جامعه ايران که در باال تصوير کـردم  
باز راه هميشگي را رفته و دست بـه    
جنايتي ديگر زد، يعني اسيدپـاشـي   
به زنـان بـراي مـرعـوب کـردن کـل                 
جامعه و عقب رانـدن زنـان و مـردم          

امــا واکــنــش اعــتــراضــي و         .  ايــران
وسيعي که مردم بـالفـاصـلـه انـجـام           
دادند جواب محـکـمـي بـود کـه بـه             
حکومت داده شد، بطوري که هـمـان   
امام جمعه ها و مجلسي ها و ديگر 
ــه اشــکــال               ســران حــکــومــت کــه ب
مختلفي گفته بودند بايد کاري غيـر  
از تذکر زباني انـجـام داد بـه غـلـط              
کردن افتادند و مـجـبـور بـه عـقـب               
نشيني شـدنـد و زيـر حـرفـهـايشـان                

حــکــومــت هــم در حــالــتــي          .  زدنــد
تــدافــعــي مــيــخــواســت کــه مــردم            

حـتـي   .  اعتراضات را ادامه نـدهـنـد     
دست به اعدام ريـحـانـه جـبـاري زد            

 .بلکه مردم را به عقب براند
اين رويدادها نشـانـدهـنـده دوره       
جديدي از تالش مردم بـراي تـغـيـيـر        

در ايـن دو      .  وضعيت موجـود اسـت    
رويداد آخر مستقيما جوانان و زنـان    
در برپايي تجمعات و سـازمـانـدهـي     

. آن نقش مستقيم و اصلي داشـتـنـد     
مــا شــاهــد بــوديــم کــه بــخــشــهــاي           
مختلف جامعه، از بيانيـه کـارگـران      
در بــرابــر ايــن مســئلــه تــا دخــالــت            
فـــعـــاالنـــه دانشـــجـــويـــان و نـــيـــز           
سازماندهي جوانان و زنان در سطـح  

شــهــرهــا بــراي ايــجــاد تــجــمــعــات          
اعتراضي عليه اسيـدپـاشـي هـا، از         

مـا يـکـبـار       .  بروزات ايـنـدوره اسـت     
ديگـر ديـديـم بصـورت سـراسـري و               
هــمــاهــنــگ و بصــورت گســتــرده،          
ــران               شــهــرهــا و دانشــگــاه هــاي اي
اعتراض وسيع و واحـدي را عـلـيـه             

ابــزار  .  حــکــومــت پــيــش بــردنــد            
سازماندهي و اطـالع رسـانـي ايـن             
اعتراضات اينترنت و شـبـکـه هـاي         

اينبار مردم مستقـال  .  اجتماعي بود
و بدون واسـطـه دسـت بـه اعـتـراض             
زدند و مقابل حکومت عرض انـدام    

جوانان، زنان و مردم شـبـکـه    .  کردند
هايي را در سطوح مختلـف بـوجـود      
آورده اند و از طريق همين شبکه هـا  
ــي              ــده ــي و ســازمــان اطــالع رســان
ميکنند و از همين راه تـوان انـجـام        
سازماندهي چنين اعـتـراضـاتـي در       
شهرهاي مختلف را بدست آوردند و   
اين يکي از دسـتـاوردهـاي ايـنـدوره          

بايد ايـن دسـتـاورد را حـفـظ            .  است
کرد و روي آن اقـدامـات بـعـدي را               

اين رويکردي که در بـاال  .  تدارک ديد
به آن اشاره کردم دقيقا نقطه ضـعـف   

بـراي هـمـيـن       .  جمهوري اسالميست
تمام سعي اش را ميکند تـا جـلـوي        
آزاد بودن اينترنت و ارتباط مردم بـا  

. هم و انتقال اطـالعـات را بـگـيـرد           
جلوي همبستگي و متـشـکـل شـدن       

 .مردم را بگيرد

بايد در ادامه هـمـيـن رويـکـرد،        
جامعه به سازماندهي و مـتـشـکـل       

بـــايـــد .  کــردن خـــود ادامـــه دهـــد          
. ارتباطات را وسيعتر و قويـتـر کـرد     

تقويت اين شبکه ها و ارتباطات از   
يک طرف و بموازات آن فـعـالـيـت و         
اعـــتـــراض حـــول عـــرصـــه هـــا و              
موضوعاتي که به زندگي و تحصيل 
و کار مردم مربوط اسـت و تـوسـط        
حکومت زير ضرب قرار ميگيرد را   

بـعـد از     .  بايد در دستور کار گذاشت
، عليرغم اينکه ۸۸ اعتراضات سال 

تاثيـرات عـمـيـقـي روي جـامـعـه و                 
خــاورمــيــانــه و جــهــان گــذاشــت و            
جمهوري اسالمي را در مـوقـعـيـت           
بسيار ضعيف تري قـرار داده اسـت         
اما منجر به سـرنـگـونـي حـکـومـت          
ــه                   ــه ادام ــق ب نشــد و مــردم مــوف
تظاهراتهاي پي در پي و گسـتـرده و       
سراسري خود نشدند و خواست مردم 
براي سرنگوني نيمه تمام مـانـد، در       
حال حاضر بار ديـگـر ايـنـدوره دوره         

توازن قـوا    .  تعرض به حکومت است
مجددا تغيير کرده و اين فـرصـت و       
بستر آن کامال آماده اسـت کـه بـار          
ديگر شاهد تعرض همه جانبه مـردم  

  .*به حکومت باشيم

 ۷ از صفحه  
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

) در موضوع قصـاص ( موقعيت ما بعنوان حکومت 
ميانجيگري براي گرفتن رضايـت از اولـيـاي دم مـقـتـول               
است، اما متاسفانه کمپينـي کـه از سـوي رسـانـه هـا و                   
سياستمداران غربي براه افتاد کامال اين فضا را مسـمـوم     
کرد و تالش ها براي گرفتن رضايت از اولياي دم را نـاکـام   

 محمد جواد الريجاني -."  گذاشت

 
اين نوشتن اعدام ريحانه بپاي مبارزه براي آزادي او از 
توجيهات وقيحانه و ناشيانه قـاتـلـيـن ريـحـانـه، از خـود                 

. حکومت تا طرفداران دوخـردادي نـظـام اسـالمـي اسـت              
جمهوري اسالمي حکم اعدام ريحانه را با نقض ابـتـدائـي      
ترين اصول قضاوت و عليرغـم شـواهـد و ادـلـه مـتـعـدد                 
صادر کرده است، در روز تظاهرات عليـه جـنـايـت اسـيـد           
پاشي و براي مرعوب کردن و زهر چشم گـرفـتـن از مـردم         
معترض به اين جنايت، ريحانه را اعدام کرده است و بـعـد   
به عذر بدتر از گناه قصاص و عدم رضايت خانواده مقتول 

طناب دار را بـدسـت خـانـواده مـقـتـول                !  متوسل ميشود
ميدهند، با هزار ترفند و اعمال فشار پنـهـانـي و عـلـنـي           
شرايطي ايجاد ميکنند که خانواده رضايت ندهد، و بـعـد     
خانواده مقتول را به جـامـعـه مـعـتـرض بـه اعـدام نشـان                  

چنان از قصاص صحبت مـيـکـنـنـد کـه گـوئـي             !  ميدهند
منشا آن نه انتقامجوئي خونـي و عشـيـرتـي در جـوامـع               
بــدوي هــزار و چــهــار صــد ســال قــبــل، بــلــکــه آخــريــن                      

هـمـيـن    !  دستاوردهاي علم قضا در قرن بيست و يکم است
نوع توجيهات رسـوا و خـودافشـاگـرانـه در مـورد اعـدام                  
ريحانه نشاندهنده حقانيت و تاثيرات جنبش جهاني عليه 

جنبش براي آزادي ريحانه اعدام او را سالهـا  .  اعدام اوست
به عقب انداخت، مقامات حکومتي را به هـذيـان گـوئـي         
وادار کرد، و موجب رسوائي و بي آبروئي هر چـه بـيـشـتـر        

  .جانيان حاکم شد

در شش ماه گذشته چهار صد نفر در ايران اعدام شـده  
اعدام  قتل عمد دولتي است و مستقل از مورد جـرم    .  اند

اما در جـمـهـوري اسـالمـي        .  بايد در همه جا ممنوع شود
مساله صرفا مجازات اعدام نيست بلکه فاجعـه ايـنـسـت       

ايـن چـهـار صـد اعـدامـي،             .  که بيگناهان اعدام ميشوند
همانند ده ها هزار قرباني سـيـسـتـم آدمـکـش  قضـائـي                 

مانند پرونـده  ( اسالمي، يا اصال جرمي مرتکب نشده اند 
هاي مخالفين حکومت، زندانيان سياسي، زنا و همجنس 

و يا اگر جرمي مـرتـکـب شـده انـد          )  گرائي و غيره و غيره
کيفر درخور جرمشان، حتي بنا بر قوانين کشورهائـي کـه     

نه تنـهـا   .  در آنها مجازات اعدام وجود دارد، اعدام نيست
اعداميان بلکه همه محکومين در جمهوري اسـالمـي از       

سيـسـتـم قضـائـي        .  نظر حقوقي بيگناه محسوب ميشوند
و قوانين "  علم قاضي" مبتني بر قصاص و انتقامجوئي و 

شرعي عهد عتيق بنا به ماهيت خود نـه تـنـهـا قـادر بـه             
اثبات هيچ جرمي نيست، بلکه سيسـتـم جـنـايـت و حـق             

ريحانه و ريحانه هائي که در اثـر      .  کشي و بيعدالتي است
مبارزه عليه اعدام به چهره اي جهاني تبديل ميشوند ايـن  
قربانيان خاموش جـنـايـت سـيـسـتـم قضـائـي جـمـهـوري                   

کميته بين الملـلـي عـلـيـه        .  اسالمي را نمايندگي ميکنند
اعدام تا کنون توانسته است مـحـکـومـيـنـي را از اعـدام              
نجات بدهد و در مواردي هم مثل پرونده ريحـانـه، گـرچـه       
توانسته است اجراي اعدام را به عقب بياندازد، موفـق بـه     

اما در هر صورت يک دستـاورد  .  نجات قرباني نشده است
اين جنبش افشا و رسوائي و محکوميت جهاني جـانـيـان    
حاکم در ايران و نمايندگي کردن هزاران قربانـي نـاشـنـاس       

اعدام ريحـانـه هـا      .  سيستم جنايت قصاص اسالمي است
اين جنبش را خاموش نميکند، تعـرضـي تـر و قـويـتـر و                

 .*گسترده تر ميکند
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شکست اسالميون از سکوالرها در 
انتخـابـات پـارلـمـانـي تـونـس گـام                
ديـگـري در رونـد اسـالم زدائـي از                
جوامعي است که تجربه انـقـالبـات      
بهار عربي را  پشـت سـر گـذاشـتـه            

ايـن تـحـول را بـايـد در کـنـار                  .  اند
شکست اخوان المسلمين در مصـر      
جزو دستاوردهاي انقالبات منطـقـه   

بعد از انقالب تونـس  .  به شمار آورد
حزب اسالمي نـهـضـت بـه رهـبـري           
غــنــوشــي در مــجــلــس مــوســســان        

اکـثــريــت کــرســي هــا را در دســت            
رسانه هاي غربي غنوشي و .  داشت

حــزب او را يــک نــيــروي اســالمــي            
هـمـانـطـور کـه        .  ميانه رو ميـدانـنـد   

اخوان المسلمين را ميانه رو قلمداد 
دولتهاي غـربـي بـا ايـن           .  ميکردند

مشـکـلـي نـدارنـد و          "  ميانـه روهـا    " 
آماده اند تا آنانرا بعنوان جانشينـان  
ديکتاتورهاي سرنگون شده بپذيرنـد  

تـالش  .  اما مردم آنها را نميپذيـرنـد  
حزب نهضت براي گنجاندن عبارت 

بجاي برابـري  "  زن مکمل مرد است"
زن و مرد که با اعـتـراض تـوده اي          
زنان و مـردم تـونـس روبـرو شـد و                  
تالشهاي اخوان الـمـسـلـمـيـن بـراي            
اجـراي قـوانــيـن شـريــعـه در مصــر              
بروشني نشان داد که تا آنجا که بـه    
حقوق و آزاديـهـاي مـردم مـربـوط              
ميشود فرق چنـدانـي مـيـان اسـالم          

. ميانه رو و افـراطـي وجـود نـدارد            
عليرغم تـائـيـد و حـمـايـت غـرب،               
اخوان المسلمين بـا جـنـبـش تـمـرد           

کنار زده شـد و حـزب نـهـضـت بـا                 
  .انتخابات

 
قدرتهاي حاکم در مصـر و تـونـس            
ارگان و نماينده واقعي انقالبات اين 
کشور نيستند اما بر زمينه گرايـش  
و تمايل سکوالريستي در انقالبـات  

. ايــن کشــور بــقــدرت رســيــده انــد           
مبارزه براي بزير کشيدن اين دولتها 
همچنان در دستور نيروهاي چـپ و      
آزاديــخــواه در ايــن کشــورهــا قــرار          
دارد، و بــيــرون رانــدن مــذهــب از             
حــکــومــت ايــن امــر را تســهــيــل             

مذهب زدائـي از دولـت و         .  ميکند
قوانين نه تنها شرايط مسـاعـدتـري    

بــراي مــبــارزه  طــبــقــه کــارگــر و               
نيروهاي کمونيست در اين کشورها 
فراهم مي آورد، بلکه امـر مـذهـب        
زدائي در ديگر کشورهاي منطقه را 

کـنـار زدن     .  نيز تسـهـيـل مـيـکـنـد           
مـذهــب در کـنــار ســرنـگــون شــدن            
ديکتاتوريهاي چند دهساله در اثـر      
انقالبات بهار عرب، گام مهمي در   
جهت تسهـيـل و تـعـمـيـق مـبـارزه               
طبقاتي بين کمپ کار و سرمايه در 
ايــن کشــورهــا و در کــل مــنــطــقــه            

 .*خاورميانه و شمال آفريقا است
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پــس از روي کــار آمــدن حســن           
روحاني تـعـداد اعـدامـهـا در ايـران             
افزايش پيدا کرده و وضـعـيـت زنـان         

هـمـچـنـان     . ...  وخامت يافتـه اسـت    
حقوق اوليه مخالفـان حـکـومـت بـه          
صورت گسترده نقض ميشود و رقـم  

در . ...    اعدامها بسـيـار بـاالسـت        
شش ماه اول سـال جـاري مـيـالدي             

نفر در ايران اعدام شده  ۴۰۰ بيش از 
 ۱۸ نفر از آنـهـا کـمـتـر از               ۸ اند که 

از گزارش احـمـد       -."  سال داشته اند
شهيد درمورد وضعيت حـقـوق بشـر      

 در ايران
 
اين سخنان باعث نـمـيـشـود       ...." 

ايران از مسير حقـه خـود مـنـحـرف          
شود و آنچه در ايران ميگذرد حقـوق  
بشري اسالمي است کـه پـيـشـرفـتـه           

عـلـي اکـبـر         -."   ترين حقـوق اسـت    
 واليتي

 
کار جمهوري اسالمي از نـقـض       

ــه اســت           ــن .  حــقــوق بشــر گــذشــت اي
حکومت خود بشر و نـفـس زنـدگـي         

. انساني را نقض و پايمـال مـيـکـنـد       
مساله تنها بر سـر آمـار تصـاعـدي         
ــلــکــه اعــدام              ــيــســت ب اعــدامــهــا ن

مساله صرفا نـقـض   .  بيگناهان است
حقوق زنان نيست بلکه اسيد پـاشـي     

مسالـه صـرفـا نـقـض          .  به زنان است
حقوق مخالفين نيست بلکه پـيـگـرد    
و دستگـيـري و شـکـنـجـه و اعـدام                

نقض حـقـوق بشـر،        .  مخالفين است
در مقايسه با جنايات هـر روزه ايـن       
حکومت يک نوع تخفيف و تلـطـيـف    

 .مساله به نظر ميرسد

 
واليتي از جنايت دولت متبوعه 
اش تحت عنوان حقوق بشر اسالمي 

ــاع مــيــکــنــد      ــن را          .  دف مــا هــم اي
قصـاص و سـنـگـسـار و            .  ميپذيريم

شالق و قطع دست و پا و اسيدپاشي 
و اعدام هاي تصاعدي بيگنـاهـان و     
نوجوانان زير هجده سال را بايد بپاي 

امـا  .  نـوشـت  "  حقوق بشر اسـالمـي    " 
اين تنها ظرفـيـتـهـاي ضـد انسـانـي            

ايـن  .  اسالم را برمال ميکنـد و بـس      
جناب واليتي "  پيشرفته ترين حقوق" 

از عـقـب مـانـده تـريـن مـنـاسـبـات                 
عشيرتي هزار و چهار صد سال قبـل  
نشات ميگيرد کـه حـتـي از سـطـح            
تمدن عصر خود نيز بمراتب عقب تر 

مـذهـب اسـالم      .   و ارتجاعي تر بـود 
همانند ديگر مذاهب به ايـن عـقـب        
ماندگيها تقدس بخـشـيـده و تـا بـه            

تســويــه .  امــروز حــفــظ کــرده اســت       
حساب با اين توحش مقدس اولـيـن     
شرط تحقق حـقـوق انسـانـي در هـر            

 .*جامعه اي است
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ــه                  ــان در اعــتــراض ب روز ســوم آب
اسيدپـاشـي بـه زنـان تـوسـط دار و                 
دسته هاي جـمـهـوري اسـالمـي، در          
بسياري از شهرها اعالم تـظـاهـرات      

اوباش حـکـومـت نـيـز در            . شده بود
آماده باش بودند تا به هر شکل شده 
مــانــع شــکــل گــيــري تــجــمــعــات و          

عليرغم اين فضـاي  .  تظاهرات شوند
سنگين امـنـيـتـي جـوانـان و مـردم              
معترض و آزاديخواه در تـعـدادي از     
شهرها دست به تجمع زدنـد، شـعـار      
دادنــد و اعــتــراض خــود را بــه                    
اسيدپاشي حکومتي ها و بـه اعـدام     

 . ريحانه اعالم کردند
 

 :اB9G	ن
فضاي اصفهان حـالـت شـديـدا          

طبـق  .  اعتراضي به خود گرفته است
گزارشات متعددي که به ما رسـيـده     
است تعداد قابل توجهي از مـدارس    
دخترانه به حالـت تـعـطـيـل درآمـده           

عــده   در دانشــگــاه اصــفــهــان    .  اســت
زيادي از دانشـجـويـان از رفـتـن بـه             

حـدود  .  دانشگاه خودداري کـرده انـد    
درصد کالس ها تعطيل است و    ۵۰ 

بقيه کالس ها نيز بـا تـعـداد کـمـي            
حراسـت  .  دانشجو تشکيل شده است

ــروج                ــدا ورود و خ دانشــگــاه شــدي
 . دانشجويان را کنترل ميکند

مغازه هاي ميدان امـام عـلـي،        
سبزه ميدان، شهدا و خيابان شـريـف   

 . واقعي تعطيل است
هزاران نفر از مردم خود را بـراي  
تظاهرات آماده کـرده و از سـاعـت            

در اطــراف دروازه دولــت و                   ۱۲ 
چـهــاربــاغ و خــيـابــان هـاي اطــراف            

ساعت يک خـيـابـان    .  حضور داشتند
. چهارباغ پايين پـر از مـامـور بـود            

تعداد زيادي از ماموران نيز مقـابـل   
ــد           . شــهــرداري مســتــقــر شــده بــودن

مسيرهاي منتهي بـه دروازه دولـت         
هم خـيـلـي امـنـيـتـي بـود و پـر از                      

بـعـضـي هـا در         .  ماموران سـرکـوب  
چـهــاربــاغ و خــيـابــان هـاي اطــراف            
ماندند و نـتـوانسـتـنـد خـود را بـه                   

ولـي تـعـداد      .  دروازه دولت برسـانـنـد   
مردمي که در دروازه دولـت بـودنـد          

مردم شعار ميـدادنـد   .  چشمگير بود
و ماموران توان متفرق کـردن مـردم     
را نداشتند، شروع به گـاز اشـک آور       

تعداد زيادي از بچه ها باتوم .  کردند
. خوردند و چند نفر دستگـيـر شـدنـد      

تعدادي از عکس هـاي ريـحـانـه در         
زمـانـي کـه کسـي         .  دست مردم بود

ميخواست عکس و فـيـلـم بـگـيـرد             
چند نفر از .  درگيري شدت مي يافت

کساني که مشغول عـکـس و فـيـلـم          
ــد          ــد دســتــگــيــر شــدن ــودن تــالش .  ب

ماموران اين بود که تـجـمـع امـروز         
بـا حـملـه      .  هيچ بازتابي پيدا نـکـنـد     

مــزدوران حــکــومــت، مــردم بـــه               
خيابانهاي اطراف دروازه دولت پـنـاه   
بردند و سپس در خيابان سپه شـروع    

درگيـري مـيـان      .  به شعاردادن کردند
جوانان و اوباش حکومت تا سـاعـت   

 . و نيم ادامه يافت ۲ 
روحيه مصمم و رزمـنـده امـروز      
حاکم بر جـوانـان و مـردم اصـفـهـان             
حاکي از زمينه هاي وسيع اعتـراض  

 .  بود
 

 :  شھر کرد 
دانشـــجـــويـــان در اعـــتـــراض بـــه            
اسيدپاشي در حـال اعـتـصـابـنـد و               
دانشگاه بـه حـال تـعـطـيـل درآمـده                

 . است
ــوار             ــل ــان ب مــغــازه هــاي خــيــاب
کــاشــانــي، ســعــدي، بــلــوار حــافــط         
شمالي، تمامي مـيـرآبـاد شـرقـي و            
غربي، خيابان ملت و فارابي تعطيل 

 . هستند

 : �B7ان
تـــظـــاهـــرات زنـــان در اطـــراف                 

 : بعدازظھر  ۱ ساعت  فاطمي

طبق گزارشي که به ما رسيده اسـت    
مـامــوران نــيـروهــاي انــتـظــامـي از           

در مقابل وزارت کشـور     ۱۲ ساعت 
تــعــدادي مــزدور    .  مســتــقــر شــدنــد    

موتورسوار هم بـا گـاز دادن سـعـي           
. ميکردند فضاي ترس ايجاد کـنـنـد   

بخشي از جوانهـا زودتـر از مـوعـد           
مـزدوران رژيـم سـه        .  حضور داشتند

دوربين را بر ماشينـهـايشـان نصـب       
کردند تا مردم از تـجـمـع خـودداري         

گزارش ديگري ميگويـد کـه     .  بکنند
خيابان اطراف را مـامـوران لـبـاس           
شخصي قرق کرده اند و اجازه عـبـور   

. و نزديک شدن به محل را نميدهـنـد  
ترافيک سنگيـنـي در ايـن مـنـطـقـه              

مردم ميگـويـنـد تـرافـيـک را           .  است
خود رژيم درست کرده کـه مـردم بـه          

راس ســاعــت يــک     .  مــوقــع نــرســنــد   
تعدادي از زنان به طرف وزارتـخـانـه      
حــرکــت مــيــکــنــنــد امــا مــامــوران        
انتظامي قبل از اينکه جمعيت همـه  
گـيــر شــود ايــن بـخــش را مــتــفــرق              

جمعـيـت کـمـاکـان حضـور           .  ميکند
سـاعـت   .  دارند و متفرق نـمـيـشـونـد     

مردم بار ديگر خودشان را    ۲ حوالي 
آماده مـيـکـنـنـد و ايـن بـار شـعـار                  

اسيدپاش مزدوره امـنـيـت    :  ميدهند
از ما دوره، اسيدپاشي جـنـايـت اي        

زد و خـوردي بـيـن      .  هموطن حمايت
زنان تظاهرات کننده و اوباش نيروي 

جـمـعـيـت     .  انتظامي بوجود مـيـايـد     
   . پراکنده ميشود

در ميدان آزادي تـهـران نـيـز در         
ظهر تعدادي از جـوانـان      ۱۲ ساعت 

: دست به تجمع زدند و شعـار دادنـد    
حجاب بـه روز نـمـيـشـه، خـجـالـت                 

 . چشـمـهـاي خـواهـرم کــو         .  خـجـالـت   
 

همچنين در ميدان انقالب بيش 
نـفـر از دخـتـران جـوان کـه                ۱۰۰ از 

 ۱۱ عمدتا دانشجو بـودنـد سـاعـت         
آبـان عـلـيـه          ۴ صبح روز يکـشـنـبـه       

جنايت اسيدپاشي و اعـدام ريـحـانـه       
نـيـروهـاي    .  دست به تظاهرات زدنـد   

سرکوبگر براي جلوگيري از گستـرش  
اعتراضات خيابانهاي مـنـتـهـي بـه          

�از� : 
ساعـت يـک و نـيـم در اطـراف                
فلکه شهرداري جوانان و مردم دسـت  
به تجمع زدند و شروع به شعار دادن   

مردم زيادي در خـيـابـانـهـاي      .  کردند
اطراف حضور داشتند تا خود را بـه      

مـزدوران بـا بسـتـن         .  تجمع برساننـد 
تعدادي از خيابانها و حمله به تجمـع  
اعتراضي مانع پيوستن جمعيت بـه    

تعدادي از جـوانـان       .  تظاهرات شدند
 . دستگير شدند

 
 : رشت 

دانشجويان دانشـگـاه رشـت در        
مقابل ساختمان علوم پايه دست بـه    

پـس از نـيـم سـاعـت            .  تجـمـع زدنـد     
 ۲ نيروي انتظامي وارد عمل شـد و      

دانشجـويـان بـه      .  نفر را دستگير کرد
رفتنـد  )  شادي( سمت پارک محتشم 

 . ر آنجا مشغول شعار دادن شدندو د
 

در تجمعـات روز سـوم آبـان در            

 ۱۰ تهران، اصفهان و شيراز حداقـل    
 . نفر دستگير شده اند

 
�BH+: 

طبق گزارشي که که از مشـهـد      
ظـهـر      ١٢ دريافت کرده ايم سـاعـت     

تعداد کثيري از زنـان و جـوانـان در            
پارک ملت مشهد عليه اسـيـدپـاشـي     
توسـط انصـار و اوبـاش حـکـومـت               

در .  دست به تجمع اعتـراضـي زدنـد     
حاليکه به جمعيت لحظه بـه لـحـظـه       
اضافه ميشد، مامورين رژيم تدبـيـر   
و اسيـد شـروع بـه مـحـاصـره پـارک                

ــارک                 ــه پ ــد، از ورود مــردم ب کــردن
خودداري کردند و سپس بـا جـوانـان        

چـنـد نـفـر از جـوانـان             .  درگير شدنـد 
 . دستگير شدند

 
X%	% :	8Hدا� : 

دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل 
آبان در اعـتـراض بـه       ۴ روز يکشنبه 

اسيدپـاشـي عـوامـل حـکـومـت بـر               
. صورت زنان دست به تـجـمـع زدنـد        

دانشجويان پالکاردهايي حمل کـرده  
امنـيـت، آزادي،     :  و شعار مي دادند

ــيــن و               ــوان حــق مســلــم مــاســت، ق
طرحهاي ضد زن ملغي بايـد گـردد،     

 . خشونت عليه زنان را متوقف کنيد
 

�B7 Yان,=: -!" 7	8Hدا� : 
روز شنبه همزمان با تـظـاهـرات    
 در شهـرهـاي مـخـتـلـف جـمـعـي از               
دانشجويان دانشگاه پـلـي تـکـنـيـک         
تهران با تجمع خود بـه ايـن حـرکـت           

. سـراســري عــلـيــه رژيــم پــيـوســتـنــد          
دانشــجــويــان بــا در دســت داشــتــن          

پالکاردهايي خشم و اعتـراض خـود     
را از اقدام سبـعـانـه حـکـومـتـي هـا             

 . عليه زنان نشان دادند
 

   :اه�از
تعدادي از جوانان و مـردم اهـواز در       
ساعت چهار و نيم مقابل دادگستري 
: دست به تجمع زدند و شـعـار دادنـد     

اسيد پاشي محکومه، اسـيـد پـاش        
نيروي انتظامي بـالفـاصـلـه       . داعشه

شروع به متفرق کردن جمعيت کرد و 
هر چند نفري که جمـع مـيـشـدنـد را          

 . پراکنده ميکرد

.�	-� D7	ه�ات در ��Bه	� +�A!@ �!ی� ا�ی
 از ا)'�ی� ه	� ��ب
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چهارده نفر از زندانيان سياسـي  

زندان گوهردشت کرج در    ۱۲ سالن 
همدردي با قـربـانـيـان اسـيـدپـاشـي           

 ۳ هاي اخير در اصفهان روز شنـبـه     
. آبان دست به اعتصاب غـذا زدنـد      

زندانيان در نـامـه اي اعـالم کـرده             
 :اند 

زنــان قــهــرمــان ســال هــاســت          
توسط حکومت به صورت مستقيم 
و عــريــان و خشــن ســرکــوب مــي             

نداشتن استقالل اجتمـاعـي،   .  شوند
حجـاب اجـبـاري، مـحـرومـيـت از              

و البتـه  ...  دروس دانشگاهي خاص
صدها محروميت ديگر در قـانـون       
اساسي تـنـهـا بـخـش کـوچـکـي از               
اقدانمات خشونت آميز اعمال شـده  
عليه زنان است که سـالـهـاسـت بـه          
صورت سـيـسـتـمـاتـيـک و کـامـال                
کاناليزه شده عليه زنان اعمـال مـي     

 .شود
زندانيان سياسي  امضا کنـنـده   

 :اين نامه عبارتند از
رضا اکبـري مـنـفـرد، مـحـمـد            
امير خيزي، بـهـنـام ابـراهـيـم زاده،           
خالد حردانـي، افشـيـن حـيـرتـيـان،            

صالح کهندل، ابوالقاسم فـوالدونـد،   
شاهرخ زماني، سـعـيـد مـاسـوري،        
مـحـمـدعـلـي مـنـصـوري، اســداهللا             
هادي، لـطـيـف حسـيـنـي، افشـيـن             

 .بايماني و ميثاق يزدان نژاد
 

-ی	م ��1. از 
	ر��ان 
در +,5/� -	رس �,�%. 

 ��	�� ��2%	�ی	ن ا�ی
.�	-  �و ا���اZ	ت �!

 ?ن
 

زنان در پاکستان و افغـانسـتـان    
به جرم تحصيل هدف گـلـوـلـه قـرار        
ميگيرند و در ايران به جرم انتخاب 
آزادانه پوشش و حضور اجـتـمـاعـي     
با اسيدپاشي ايادي حکومت روبـرو  

شکـي نـيـسـت خشـونـت           .  ميشوند
علـيـه زنـان از بـارزتـريـن صـفـات                 

حـکـومـت هـمـواره        .  حاکمين اسـت 
مردساالري و بهره کشـي و نـاديـده        
گرفتن حقوق زنان بعنوان نـيـمـي از      
جامعه انساني را بازتوليد و تشديد 

مــبــارزه مــا کــارگــران        .  مــيــکــنــد 
بهيچوجه جدا از مـبـارزات و حـق          

. خــواهــي زنــان نــبــوده و نــيــســت           
کارگران ايران نيز تـحـت سـتـمـهـاي         
شديد از جمله نداشتـن تشـکـلـهـاي        
مستقل کـارگـري؛ عـدم ايـمـنـي و               
بهـداشـت در مـحـل کـار؛ حـداقـل                
دستمزد بدون آزادي حق اعـتـصـاب    

... عليه زورگـويـي کـارفـرمـايـان و          
  .قرار دارند

 
مــا کــارگــران مــنــطــقــه پــارس        
جــنــوبــي ضــمــن مــحــکــوم کــردن           
اسيدپاشـي کـه مـطـمـئـنـا تـوسـط                
عوامل حکومت پوسيده اسـالمـي     
انجام شده همبستگي و همـگـامـي    
خود را با زنان مبـارز ايـران اعـالم        

 -مــيــکــنــيــم و از تــمــامــي زنــان            
دانشجويـان و مـردم بـرابـري خـواه              
ايران ميخواهيم بـراي رفـع کـامـل           
محدوديت هاي ارتـجـاعـي عـلـيـه           

  .زنان بپاخيزند
 

%ی	�ی� ��1. از دا��IHی	ن 
  دا�8H	: اB9G	ن و �B7ان

ــيــن                 ــعــال ــي از ف ــع ــا، جــم م
دانشجـويـي دانشـگـاه اصـفـهـان و              
دانشگاه تـهـران، عـمـل وحشـيـانـه            
اسيدپاشي سسيتماتيک بر صـورت    
زنان در اصفهان را محـکـوم کـرده،      
حمايت خود از تجمعات اعتراضـي  
اخير در اصفهان و تـهـران را ابـراز            
نموده و همبستگي خود، با جنبـش  
زنان و ساير جنبش هاي آزادي خواه 
و برابري طلب اجتمـاعـي را اعـالم        

  .مي داريم
 

اين پديده بر آمده از سـيـاسـت        
هايي ضدانساني حکومت است که 

اين بار نمودش را بر صـورت و تـن       
آن .  زنان در اصفهان مي توان يافت

طورکه حافظه تاريخي جـمـعـي مـا       
گواه مي دهد، چـنـيـن امـري آغـاز          
سرکوب زن در جامعه نبوده، ليکـن  
تداوم و يا پايان آن تنها مـنـوط بـه        
واکنش جنبش هاي اجـتـمـاعـي در       
يک صـداي اعـتـراضـي نسـبـت بـه              
چـنـيـن اعــمـال وحشـيــانـه و قــرون               

  .وسطايي خواهد بود
 

اعــالم مــوضــع و مــحــکــوم             
ساختن اسيد پاشي ها در اصفهان، 
کم ترين سطح واکـنـش نسـبـت بـه            
چنين پديده اي است، عليرغم ايـن،  
انفعال و عدم موضع گيري شـفـاف     
سران دولت و هم چنين عـدم وجـود     
اراده براي دستـگـيـري و مـجـازات          
عامالن اين پديده و از همه مهم تـر  

کـه هـويـت و کـيـسـتـي              -آمران آن،
آمران اين عمل ارتجاعي اظهر مـن  
الشمس است و بهانه جـويـي زمـان      
بر بودن شناسايي آنها بي اسـاس و    

نشانگر ارگـانـيـسـتـي          -واهي است
بودن چنين سياستي در جـمـهـوري        
اسالمي بوده و بيـش از هـر زمـان          
ديگري روشنگر آنست کـه اعـتـدال      
دولت اميد از شيشه هاي اسـيـد و       
تدبيرش از چشمان بدون سوي زنـان    

 .بر مي خيزد
از سوي ديگر هر انسان آگـاه و      

آزاده اي بــا شــنــيــدن خــبــر اعــدام             
ريحانه جباري قلبش به تنگ آمـده    

اين .  و مشتش را در هم مي فشارد
دو رويداد، ماهيتا ضد انسـانـي و       
ضد زن مي باشند و در جـايـي کـه        
دفاع از خود براي يک زن، پاسخـش  
ــد                 ــي تــردي ــه ي دار اســت، ب چــوب
انتخاب نوع پوشش و نه به حـجـاب   
اجباري پاسخي جز اسيد بـه هـمـراه      

نکتـه قـابـل تـوجـه          .  نخواهد داشت
اينست که اين واکنش ضـدانسـانـي    
از سر استيـصـال در بـرابـر زنـان و              
جوانان و بيـحـجـابـي عـمـلـي زنـان             
ــردم در                 ــراضــات م ــت اســت و اع
شهرهاي مختلف عليه اسيدپـاشـي   
ها جواب کوبنده اي بـه حـاکـمـيـن            
بوده که اين پيام را به آنها مـيـدهـد      
که نميتوانند دست به اين جنـايـات   
بزنند و جامعه جلوي آنـهـا خـواهـد       

  .ايستاد
 

ما به عنوان بخشي از جـنـبـش    
دانشجويي عميقا بر اين باوريـم در    
مسير مبارزه تا لغو تمامي قوانين 
ضـد زن مـي بـايسـت گسـتـردگـي                
اعتراضات مـردمـي و اعـتـصـاب          

 .عمومي، تداوم يابد
 

 ۱۳۹۳ سوم آبان 
  

 

اسيدپاشي زنجيره اي اخيـر يـک     
جنايت آشکار و سازمانيافته توسط 

. حکومت اسالمي عليه زنـان اسـت    
عاملين اين جـنـايـت مسـقـيـمـا از              
مقـامـات و دسـتـگـاهـهـاي حـاکـم                

. اسالمي در ايران دستور ميگـيـرنـد   
آن جنايتکاراني که قـتـل عـام دهـه           
شصت را راه انـداخـتـنـد، قـتـلـهـاي               
زنجيـره اي را سـازمـان دادنـد، در                

شکنجه و تـجـاوز و      ۸۸ مقابل قيام 
کشتار راه انداختند، امـروز دسـتـور      
اسيدپاشي به صورت زنان را صـادر    

بيت خـامـنـه اي، شـواري           .  کرده اند
نگهبان، وزارت اطالعات، مجـلـس   
اسالمي، دسـتـگـاه قضـايـي و گلـه             
هاي درنده امـامـان جـمـعـه مـراکـز              
اصلي سازمان دادن جنـايـت عـلـيـه        

سـردسـتـه    .  زنان بوده اند و  هسـتـنـد   
اين تعرض سازمان يافته به جسـم و    

. جان زنان شخص خامـنـه اي اسـت       
در يـک جـملـه حـکـومـت اسـالمـي                 
مسئول مستقيم اسيد پاشي زنجيـره  

 .اي است
سران جمهوري اسالمي گوش بر 
زمــيــن گــذاشــتــه و صــداي زلــزــلــه            
ــي را احســاس                ــب ــي ــه ــاســي م ــي س

يـک لـحـظـه        ۸۸ شبح قيام . ميکنند
اسـيـدپـاشـي     .  آرامشان نـمـي گـذارد     

زنــجــيــره اي عــلــيــه زنــان تــقــاليــي           
پيشـگـيـرانـه در مـقـابـل بـازگشـت                

اقـدامـي   .  اسـت    ۸۸ قدرتمندتر قيام 
مذبوحانه در مقابل طوفان انقـالبـي   
است که ديـر يـا زود کـل عـمـارت                
خونين و چرکين جمهـوري اسـالمـي      

 . را در هم خواهد کوبيد
تظاهرات کوبنده مردم اصفـهـان   
در مقابل دادگستري و مردم تـهـران     
در مقابل مجلس اسالمي نشان داد 
کــه تــوحــش حــکــومــت اســالمــي            
نخواهد تـوانسـت مـردم را سـاکـت              
کــنــد؛  نشــان داد کــه جــمــهــوري                
اسالمي هر چه بيشتر  وحشـيـگـري      
از خود نشان دهد همانقدر با نـفـرت   
و اعتراض بيشتـري جـواب خـواهـد         

ــت  ــرف ــاد     .  گ ــري ــه زور        " ف ــجــاب ب ح
" شــه   شــه، ايــران عــراق نــمــي           نــمــي

اسيدپاشي قطع نشه ايران قـيـامـت      " 
، پاسخ دندان شکن مـردم بـه     " ميشه

اين تعرض جنايتکارانه عـلـيـه زنـان       
تعرضي که در عين حال حمله .  است

تـا  .  بـه حـرمـت کـل جـامـعـه اسـت                

هــمـــيـــنـــجـــا از تـــرس گســـتـــرش           
اعتراضات مردم، سران حکومـت و    
امامان جمعه شان به وحشت افتـاده  

امام جمعه اصفـهـان کـه گـفـتـه           . اند
بـراي مـقـابلـه بـا          آنهـايـي کـه        : " بود

بدحجابي بايد چوب تر را باال بـرد و    
، االن   " از نيروي قهريه استفـاده کـرد    

 .به غلط کردن افتاده است
مـــردم شـــريـــف آذربـــايـــجـــان،       

 کارگران، زنان و جوانان آزاديخواه
فردا شنبه در اصفهان فـراخـوان     

. اعتصاب عمومي داده شـده اسـت      
در بسياري از شهرهاي ايران از جمله 
اروميه و تبريز فـراخـوان تـظـاهـرات        

بــايــد ايــن صــف       .  داده شــده اســت     
اعــتــراض عــلــيــه اســيــد پــاشــي را           

بـايـد   .  وسيعتر و قـدرتـمـنـدتـر کـرد            
کاري کرد که مقامات حـکـومـت و        
امامان جمعه کثيفشان  قبل از هـر      
نفرت پراکني عليه زنان ده بار فـکـر     

بـايـد کـاري کـرد کـه سـران               .  کـنـنـد   
حکومت ديگر جرئت نکنند دستـان  
کثيفشـان را بـه زنـدگـي زنـان دراز                

 . کنند

کــمــيــتــه آذربــايــجــان حــزب              
کمونيست کارگري، شما کارگـران و    
دانشجويان و معلمـان، شـمـا مـردم         
آزاديخواه آذربايجان را براي شـرکـت     
گســتــرده تــر در تــظــاهــرات عــلــيــه          
اسيدپاشي حکـومـت اسـالمـي فـرا          

بايد به هر طريق مـمـکـن      .  ميخواند
در مقابل اين تعرض جنـايـتـکـارانـه      

. حکومت عليه زندگي زنان ايسـتـاد  
بــايــد ايــن وحشــيــگــري حــکــومــت         
اسالمي براي ترسانـدن مـردم را بـه          

شـهـرهـاي    .  ضـد خـود تـبـديـل کـرد            
آذربــايــجــان بــايــد در کــنــار ســايــر            
شهرهـاي ايـران بـه مـحـل نـمـايـش                 
قدرتمند در مقابل اسيدپاشي تبديل 

 . شود
 سرنگون باد جمهوري اسالمي

کميته آذربايجان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

اکتبر  ۲۴ ، ۱۳۹۳ آبان  ۲ جمعه 
 ۲۰۱۴ 
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بيش از  دو ماه است  زنان  و مـردان کـوبـانـي،  در                 
محاصره  جنايتکاران داعشي که بخشي از شهر کـوبـانـي      
را هم تسخير کرده اند، به مقاومتي قهرمانانـه دسـت زده       

اين مقاومت تحسين مردم جهان را با خود  به هـمـراه   .  اند
مردم ساکت ننشسته و در سراسر جـهـان، از       .  داشته است

شهر هاي ايران و عراق و ترکيه تا اروپا و آمريکا در دفـاع    
 .از مردم کوباني بپا خاسته اند

کوباني اکنون سمبل مقاومتي است که جهان خـود را    
مقاومت عليه بـربـريـت اسـالم داعشـي و              .  در آن ميبيند

اسالم سياسي که در بخشي از جهان زندگي ميليونها نـفـر    
مقاومتي که با همبستگي بيـن  . را به تباهي کشانده است

المللي مردم جهان روبرو شده و اجازه نداده است کوباني در 
سکوت قرباني بند و بسـت دول  ارتـجـاعـي و اسـالمـي                   

 .منطقه و قدرتهاي بين  المللي با داعش شود
مردم جهان ميدانند که همبستگي بين المللـي  آنـهـا        
يک فاکتور بسيار مهـم و تـعـيـيـن کـنـنـده در سـرنـوشـت                      

نبايد اجازه داد    .  مقاومت کوباني و دنياي بعد از آن است 
داعش و ارتجاع اسالمي در ايـران و مـنـطـقـه سـرنـوشـت               

 .مردم را رقم بزند
هـمـراه بـا مـردم در نـقـاط                  ۲۰۱۴ شنبه يک نوامبر   

مختلف جهان به خيابان بيائيد و صـفـوف جـنـبـش بـيـن                
المللي عليه داعش ، و در دفاع از کوباني و انسـانـيـت را        

 .تقويت کنيد
 ��� 	B,7 "�	%�
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الـمـلـلـي        مرکز خبري کميته بيـن 
طـبـق آخـريـن گـزارش          :  عليه اعـدام   

اکتبر برابر بـا    ۲۹ رسيده، چهارشنبه 
مطبوعاتـي   کنفرانس ۱۳۹۳ آبان  ۷ 

در برلين آلـمـان بـا حضـور عـمـوي               
ريحانه جباري و مينا احدي مسئول 
کميته بين المللي عليه اعدام برگزار 

 .شد
در اين نشست فريبرز جباري در 
رابطه با ابـهـامـاتـي کـه در پـرونـده                
ــاً             ــه وجــود داشــت صــراحــت ريــحــان

اي، مـعـاون    اژه غالمحسين محسني
اول قوه قضائيه و همـچـنـيـن وزارت       
اطالعات ايـران را مـتـهـم کـرد کـه               
ــدام                 ــه اجــراي حــکــم اع ــت ب نســب

 .اند داشته «اصرار»اش  برادرزاده
ــزود              ــه نشــســت اف : و در ادام

تعارف آبميوه حـاوي  »مواردي نظير 
بـخـش تـوسـط مـرتضـي              داروي آرام

خريد »، «سربندي به ريحانه جباري
و    «کاندوم تـوسـط آقـاي سـربـنـدي          

تـأکـيـد       «قفل بودن درب آپارتمان»
ــنــدي              قصــد »کــرد کــه آقــاي ســرب

 .به ريحانه را داشته است «تجاوز
مــرتضــي :  آقــاي جــبــاري گــفــت    

ســربــنــدي گــرچــه مــدرک پــزشــکــي          
داشته، اما به کار طبابـت مشـغـول      
نبوده و بيشتر سرگرم کـار مـعـاملـه       

. دارو و تجهيزات پزشکي بوده است
فريبرز جباري تأکيـد کـرد کـه بـراي           

ي ريحانه روشن نيست که آيا  خانواده
مرتضي سربندي واقعاً از عضـويـت     

وزارت اطالعات بيرون آمده بود يـا    
 .خير

وي هرگونه آشنايي قبلي مـيـان     
ريحانه و مقتول را نادرست خواند و   

بار با آقاي سربندي مالقـات    ۳ تنها 
داشته و مجموع آشنايي اين دو نيـز  
حدود يک ماه و نيـم بـيـشـتـر نـبـوده            
است و گفت که ريحـانـه جـبـاري در         

هايي کـه بـا مـرتضـي          تمامي تماس

هـاي     سربندي داشته او را با عبـارت 
 .کامالً رسمي خطاب کرده است
کـه  :  فريبرز جباري سپس گـفـت    

ريحانه جبـاري در ابـتـداي ورود بـه             
شـود کـه ايـن           آپارتمان متوجـه مـي    

آپارتمان يک آپارتمان مـعـمـولـي کـه        
در آن فردي زندگي کند، نيست و بـه  
همين دليل از روي تـرس در را بـاز         

گذارد، مرتضي سربندي پـس از     مي

خواهـد   دقايقي از ريحانه جباري مي
که روسـري خـود را بـردارد امـا او                 

گويد کـه بـراي      کند و مي امتناع مي
. کار بـه ايـن آپـارتـمـان آمـده اسـت               

طـرف     سپس مـرتضـي سـربـنـدي بـه          
رود و او را در            ريحانه جبـاري مـي    

کشـد امـا ريـحـانـه در               آغـوش مـي    
کند،  مقابل خواسته او مقاومت مي

همچنين درباره اينکه ضربه چاقو از 

پشت به آقاي سربندي واردشـده نـيـز      
مرتضي سـربـنـدي در حـال آغـوش              

اي کـه       گرفتن ريحانه بوده اما لحظه
کـنـد، او        پشتش را به ريـحـانـه مـي        

صورت اتفاقي روي ميز  کاردي که به
دارد و بـه مـرتضـي             بوده را بـرمـي      

 .زند سربندي ضربه مي
سپس مرتضي سربندي کارد را   

آورد و به سمت  از بدن خود بيرون مي

کند و در ايـن حـيـن       ريحانه پرت مي
رود کـه فـرار        ريحانه به سمت در مي

شود که مرتضي  کند اما متوجه مي
سـربــنــدي در را قــفــل کــرده اســت،            

زنـد     ريحانه با چاقو به در ضربه مـي   
تا در را باز کند که در اين حين آقاي 
شيخي، دوست آقـاي سـربـنـدي کـه            
بيرون از آپارتمان بوده در را از بيرون 

کــنــد و مــتــوجــه حــادثــه             بــاز مــي  
هـاي     ريحانه به سمت طبقه. شود مي

رود و مـنـتـظـر            باالي ساختمان مي
شود که فرار کنـد و در       آسانسور مي
بيند که آقاي شيخي بـا   اين حين مي

يک سري اسناد از آپـارتـمـان خـارج           
 .کند شود و فرار مي مي

همچنين بعدازاينکه ريحـانـه را     
اش بـازداشـت    ساله  ۱۳ همراه خواهر 

گـويـنـد اگـر          کنند به ريحانه مـي  مي
مسئوليت خريد چاقو را قبول نکنـد  

 .کنند خواهرش را شکنجه مي
محمد مصطفايي و شادي صدر 
نيز مفقود شدن يکسري از مـدارک،    

دي مکالمه شيخـي   مستندات و سي
 .و سربندي را تائيد کردند

ريحانه جباري در پيامي تلفنـي  
وي    «نامـه شـفـاهـي       وصيت»که به 

هـا نـيـز بـا            معروف شده و در رسانه
صداي خود ريـحـانـه مـنـتـشـرشـده،           
صريحاً خواسـتـه اسـت کـه پـس از              

طـور   را به «هاي بدنش ارگان»اعدام 
ناشناس در اختيار بيماران نيازمنـد  
قـرار دهـنــد، امـا آخــريـن خـواســت              

 .ريحانه نيز عملي نشده است
به گفته خانواده ريحانه، در روز     

سپاري نيز مـأمـوران بـا       مراسم خاک
ايجاد فضاي امنيتي، مانع از ديـدن  

تـنـهـا    .  جان ريـحـانـه شـدنـد        پيکر بي

شعله پاکروان، مـادر ريـحـانـه بـراي          
لــحــظــاتــي اجــازه يــافــت، صــورت          

 .دخترش را ببيند
در ادامه نشست آقـاي فـريـبـرز         
جباري از تمامي فعاالن حقوق بشر، 

هاي ايراني و خـارجـي کـه         شخصيت
  در کارزار نجات ريحانه اقـدام کـرده      

وي نـقـش     .  بودند، سپاسگزاري کـرد 
رساني در رابطـه   ها براي اطالع رسانه

 .ي ريحانه را مفيد دانست با پرونده
همچنين در بخش ديگر نشست 
ــه               ــت ــمــي ــول ک ــا احــدي مســئ ــن مــي

بارها »:  المللي عليه اعدام گفت بين
از ريحانه جـبـاري خـواسـتـه بـودنـد              
بپذيرد که موضـوع قصـد مـرتضـي         
سربندي براي تجاوز بـه وي صـحـت        
نداشته است؛ و تا آخرين لـحـظـه در        
پاي چوبه دار هم اين خواسـتـه را از       

 «وي داشتند
ــزود    ــي »:  وي اف کــه کــه       درحــال

هــاي تســنــيــم و فــارس           خــبــرگــزاري
وابسته به سپاه پـاسـداران از اعـدام          
ريحانـه جـبـاري خـبـر داده بـودنـد،                
خانواده وي در مقابل زندان رجـايـي     
شهر هنوز از اجراي اين حـکـم خـبـر       

 «. نداشتند
 »:  همچنين مينا احـدي گـفـت     

کوپتر به محل  ريحانه جباري با هلي
اجراي حکم اعدام در زنـدان رجـايـي      

شده و تـا زمـان اجـراي             شهر منتقل
حکم کسي از محل دقـيـق ريـحـانـه          

 «. خبر نداشت
مرکز خبري کميته بين المللي عليه 

 اعدام

۱۳۹۳ آبا ن  ۷ چهارشنبه   
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