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نوامبر، روز جهاني اعتراض به خشونت عليه زنان، به روزي    ٥٢ روز 
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 شيرين شمس 

با فرارسيدن سي نوامبببر، حبزب  
سبالبه   ۶۲  کمونيست کبارگبري ايبران 

 مي شود. 
سالها مبببارزه طباوبس و سباز   
ناپذير عليه حاکميت نکبت جمهوري  
اسالمي و سالها تال  ببراي ببهبببود  
زندگي انسانها و مبارزه عليه ستبم و  
استثمارسرمايه داري در تباريبا ايبن  
حبزب ببببت شبده اسبت. ايبن حببزب  
متعلق به همه شماست. به همه شبمبا  
که مبي وبواهبيبد از شبر جبمبهبوري  
اسالمي والص شويد و سر ساز  با  
آن نداريد. به همه شما کبه از ظبلبم و  
ستم و بي عدالتي ببيبزاريبد و رفباه و  
ووشبختي را براي همگان ولب مبي  
کنيد. ببه هبمبه شبمبا کبه عبلبيبر بم  
سرکوب بي وطبفبه، ببه مبببارزه ببراي  
برپايي يک جامعه آزاد و مرفه ادامبه  

 مي دهيد. 
به مناسبت بيسبت و شبشبمبيبن  
سالگرد تشکيل حبزب کبمبونبيبسبت  
کارگري ايران مراسمي در شهر مالمو 

سوئد تدارک ديده ايم که همه شبمبا    -
 را به شرکت در آن دعوت مي کنيم. 

 سخنرانان و جزئيات مراسم: 
از سببازمببان    -شببيببريببن شببمببس 

 جوانان حزب کمونيست کارگري ايران 
 پيام تصويري   -مينا احدي 

 
نمايش يک کليپ از فعالبيبتبهباي  

 حزب 
ما با کيک تولد و نبوشبيبدتبي و  

وواهيم کرد    ووراکي از شما پذيرايي 
و سپس مراسم را ببا جشبن و سبرور  
ادامه وواهيم داد. به مراسم سالگبرد  

 حزب وودتان وو  آمديد! 
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يکبي از سبنبت  انترناسيونال:  
هاي تازه اي که حبزب وارد جبنبببش  
کمونيستي و کارگري در ايبران کبرد  
علنيت است؛ از امضاي مهاالت تبا  
کنگره هاي علني و در دسترس بودن  
رهبببببري حببزب بببراي جببامببعببه و يببا  
رويببکببرد عببلببنببي در جببنبببببش هبباي  
اجتماعي و تال  براي تبديل فعالين  
کارگري به چهره هاي شناوته شده از  
جمله اطدامات حزب در ايبن زمبيبنبه  
بوده است. حزب چه پيبشبرفبت هبا و  
موفهيت هايي در اين زمينبه داشبتبه  

 است؟  
حزب موفبهبيبت  اصغر کريمی:  

هاي طابل تبوجبهبي در ايبن زمبيبنبه  
داشته است، اما اجازه بدهيم ببگبويبم  
کبه رويبکبرد حبزب در ايببن زمبيبنببه  
رويکردي وبهاتي اجتماعي اسبت و  
دسببتبباوردهبباي تبباکببنببونببي حببزب،  
دسببتبباورد بببزرگببي بببراي جببنبببببش  
کمونيستي و براي کل وبهه کارگبر و  
جامعه است. ايبن رويبکبرد مبهبمبي  
است که نه تنها ببه شبيبوه فبعبالبيبت  
حزب، بلکه به نگاه هر فعال کبارگبري  
و هر مبارز آزاديخبواهبي نسبببت ببه  
فعاليت و جايگاه وود نبيبز مبرببو   
است. اينکه رهبران و فعالبيبن حبزب  
کمونيست کارگبري نبببايبد آدم هباي  
گمنامي باشند، بايد ببا اسبم و رسبم  
در      وود بنويسند و سخنراني کبنبنبد، 

دسترس جامعه باشند و جامعه آنبهبا  
را بشبنباسبد، و يبا حبزب نبببايبد در  
حاشيه جامعه و در محدوده محافبل  
باشد، بلکه ببايبد در وسبح صبحبنبه  
سياسي و يکي از مهمترين بازيگران  
صحنه سياست باشبد و يبا جبنبببش  
کارگري و جنبش هاي حبق وبلبببانبه  
بايد چهره هاي شناوته شده در سطب   
جامعه داشته بباشبنبد، يبک مسبالبه  
تاکتيکي و تکنيکي نيبسبت، ببلبکبه  
 يک رويکرد عميق وبهاتي است.  

دوسبت ايبران    -"چپ هاى کارگر 
سنتا حبزب کبمبونبيبسبتبب را حبزببب  
تعريف کرده اند که ببراى کبارگبران و  
براى دفاع از منافس کارگران سباوبتبه  
ميشود. معموال کارگر گرايب در اين  
چپ سنتب با کارگرنوازى و وبو  و  
بش محفلب با کارگران مبعبنبب شبده  
است. اما در کبمبونبيبسبم مبا حبزب  
کمونيستب حبزببب اسبت کبه وبببهبه  

کارگر براى نجات جامعه مبيبسبازد.  
حزبب که ميخواهد در جبدال ببر سبر  
طدرت سياسب که کليد دست بردن ببه  
بنياد اطتصادى جامعه است، وبببهبه  
کارگر و راه حل وبببهبه کبارگبر ببراى  
بشريت را نبمبايبنبدگبب کبنبد. جبدال  
اساسب ببر سبر طبدرت و سبرنبوشبت  
جامعه است و حزبب کبه در صبحبنبه  
جدال طدرت و صفبندى اجتماعب در  
مهابل احزاب جنبشهاى وبهات دارا  
حضور نداشته باشد، تا چبه رسبد ببه  
اينکه اصوال مبعبتبهبد نببباشبد ببايبد  
حضور داشته باشد، نه کارگرى اسبت  
و نه کبمبونبيبسبتبب اسبت. درک ايبن  
حهيهبت اببتبدايبب مبارکسبيبسبتبب و  
مهابل طرار دادن آن ببا تبلبهبب هباى  
سنتب چپب که مرغ عزا و عروسب در  
تاريا معاصر بوده و ببه حباشبيبه اى  
بودن عبادت کبرده و اکبنبون ديبگبر  
افتخار هم ميکند، يک تحول مهم در  
کار حزب ما ايجاد کرده اسبت". ايبن  
پاسا منصبور حبکبمبت ببه سبوالبي  
درمورد موطعيت حزب بود که تلبهبي  
حزب از وود  و فبعبالبيبتبش را از  
همان سالهاي اوليه شبروع فبعبالبيبت  

سبال طبببل نشبان    ۹۳ يعني از حدود  
ميدهد. اما با گذشت زمان درک مبا  
نيز به درکي همه جانبه تر تبديل شده  

سال طبل کسي مهبالبه اي    ۹۳ است.  
با امضاي شخبصبي وبود مبنبتبشبر  
نمبيبکبرد. يبک مبهبالبه سبيباسبي يبا  
تئوريک موضس کل حزب و سبازمبان  
بود و فبرد جبايبي در ايبن سبيبسبتبم  
نداشت. ما در اين زمينه سنبت تبازه  
اي باب کرديم. مهباالت ببا امضباي  
هر نويسنده منتشر شد و ببعبدتبر در  
وارک کشور اعضاي رهبري حبزب و  
بسياري کادرهاي حزب با اسم و رسبم  
و عببکببس وببود در نشببريببات يببا  
سخنراني ها ظاهر شدند، بسياري از  
فعالين حبزب ببا اسبم و رسبم وبود  
نهادهاي اجتماعي ساوتند و شبروع  
به سازماندهي کمپين کردند، کنگبره  
هاي حزب نيز از دو دهه طبل عبلبنبي  
برگزار شده اند و رسانه هبا، فبعبالبيبن  
سياسي و احزاب به کنگره هاي حزب  

کنفبرانبس اعضباي      دعوت ميشوند، 
حزب در وارک نيز به همبيبن شبکبل.  
اما مساله فهح به سياست حبزب در  
طبال وود  مبرببو  نبيبسبت. ببراي  

فعالين کارگري زنداني در سط  ببيبن  
المللي شروع ببه فبعبالبيبت کبرديبم و  
اهميت سياسي چهره هاي علبنبي در  
جنبش کارگري را به گفتمان و به يبک  
سنت جا افتاده و تثبيت شده تبببديبل  
کرديم و براي همه ايبنبهبا سبنبگبر ببه  
سنگر با تبفبکبر چبپ حباشبيبه اي و  
سنتي جدال کرديبم. ايبن يبک تبحبول  
مهم در حزب، در جنبش کبارگبري و  
در جامعه بود. اکنون نه تنبهبا حبزب  
که جنبش کارگري هم صاحب دهبهبا  
چهره شناوته شبده اسبت. در تبفبکبر  

کارگر نيز موجودي  يبر      چپ سنتي، 
اجتماعي و صرفا توليد کنبنبده ببود،  
عينا همان تصويري که سرمبايبه دار  
از کبارگبر دارد، و هبمبه چبيبز  در  
محدوده کاروانه و محل کار تعريبف  
ميشد. حزب کمونيستي نيز در ايبن  
تفکر نه براي رهايي جامعه کبه ببراي  
مببنببافببس مببحببدود کببارگببر فببعببالببيببت  
ميکرد. ما اين ذهنيت ها را عبو   
کببرديببم و حببزبببي بببا درکببي کببامببال  
متفاوت شکل داديم. اين صرفنظر از  
پببيببشببروي هبباي ديببگببر در جببنبببببش  
کارگري، موطعيت جنبش کارگري را  
عو  کرد و بهل آنرا در جامعه بباال  
برد. وبهه کبارگبر و حبزببش اکبنبون  
چهره هاي شناوته شده زيبادي دارنبد  
که بعضا در سط  بين البمبلبلبي نبيبز  
شناوته شبده هسبتبنبد و ايبن تبنبهبا  
احزاب و جنبش هاي وبهبات حباکبم  
نيستند که شخصيبت هباي وبود را  
دارند. وبهه کارگر و حزبش نبيبز ببي  
چهره و گمنام نيستند. فهح بورژواهبا  
اسم و رسم ندارنبد. کبارگبر هبم ببراي  
وببود احببتببرام و جببايببگبباهببي دارد.  
رهبراني دارد که بعنوان نبمبايبنبدگبان  
جامعه حبر  مبيبزنبنبد، مصباحبببه  
ميکنند و نسبت به مسائل اسباسبي  
جامعه اظهار نبظبر مبيبکبنبنبد. ايبن  
رويکرد موطعيت زندانيان سبيباسبي،  
فعالين سياسي و فعالين جنبش هاي  
حق ولبانه را نيز کامال عو  کبرد.  
با اين رويکرد برعکبس تبفبکبري کبه  
ميگفت سياست حزب کبمبونبيبسبت  
کارگري براي فعالين کارگري مشکل  
امنيتبي ايبجباد مبيبکبنبد، حباشبيبه  
امببنببيببتببي ايببجبباد کببرد و هببرمببورد  
دستگيري را براي حکومت پرهزيبنبه  

 تر کرد.  

حزبي کبه ادعباي کسبب طبدرت  
سياسي دارد و مبيبخبواهبد يبکبي از  
بازيگران اصلي صحنه سياست باشد  
نميتواند مبلغان و نبظبريبه پبردازان،  
نويسندگان و سخنرانان و کمپينرها و  
رهبران شبنباوبتبه شبده در مبهبيباس  
جامعه نداشبتبه بباشبد. تبال  ببراي  

ساعته که حزب    ۶۲ داشتن تلويزيون  
و رهبران و فعالينش را در دسبتبرس  
جامعه طرار دهد ببخبشبي از هبمبيبن  
پروژه و در راستاي اين سياسبت ببود.  
تا طبل از اين در حاليکه هر حبزب و  
گبببروه مبببرتبببجبببس و ببببورژوايبببي،  
ناسيوناليست و مذهبي و اکثرا بدنام  
چهره ها و رهبران شناوته شبده وبود  
را داشت، امبا چبپ ايبران چبهبره اي  
نداشت، در حاشيه سياست و حداکثر  
گروه فشاري بر احزاب بورژوايي ببود.  
عالوه بر ايبن پبالتبفبرم مبببارزاتبي و  
برنامه اي نداشت و اين کمبببودهبا را  
نيز تئوريزه مبيبکبرد. مبا درسبت در  
نهطه مهابل اين سبنبت ايسبتباديبم و  
امببروز دوسببت و دشببمببن مببيببتببوانببد  
موطعيت حزب کمونيست کارگري و  
تابير سبيباسبت هباي آنبرا در مبيبان  
کارگران و در جامعبه ببببيبنبد. هبيب   
حزب و جنبببشبي ببدون چبهبره هباي  
علنبي و ببدون ايبنبکبه در دسبتبرس  
جامعه باشد به جايبي نبمبيبرسبد. ببه  
جرياني اجتماعي تبديل نمبيبشبود و  
جببايببي در صببحببنببه سببيبباسببت پببيببدا  

 نميکند.  
با اينهمه علير م اينکه گام هاي  
زيادي در اين مسير برداشته ايم امبا  
گام هاي بسيار بيشتري بايد برداريبم.  
درست است که حزب مبا مبيبتبوانبد  
ادعا کبنبد کبه از زاويبه عبلبنبيبت و  
شفافيت در فعاليت سياسي بسيار از  
احزاب بورژوايي جلوتبر اسبت، چبون  
آنها اکثرا نه کنگره هبايشبان عبلبنبي  
است، در واطس اکثبرا کبنبگبره اي هبم  
ندارند، و نه برنامه روشني و حتي يک  
پالتفرم روشني به جامبعبه ارائبه داده  
اند. جلسات مخفي ميگذارنبد و در  
اواق هاي دربسته ائتال  و انشعاب  
ميکنند. تووئه بخشي از سنت همه  
آنببهببا اسببت. نببمببايببنببده اطببلببيببت  
استثمارگبرنبد و هبرگبز نبمبيبتبوانبنبد  
اهدا  واطعي وود را به کل جبامبعبه  
توضي  بدهند. با اينهمه مبوطبعبيبت  

اجتماعبي، تبوان مبالبي و حبمبايبت  
رسانه ها و بعضا دول  ربي از آنبهبا،  
موطعيت متفاوتي به آنهبا مبيبدهبد.  
اما صرفنظر از اين مبهبايسبه، حبزب  
کمونيست کارگري نياز دارد و ببايبد  
صدها سبيباسبتبمبدار و سبخبنبران و  
کمپينر شناوته شده و بانفوذ داشبتبه  
بباشبد. وببببهبه کبارگببر بببايبد در هببر  
کاروانه و دانشگاهي و در هر شهر و  
منطهه اي تعبداد طباببل تبوجبهبي از  
رهبران و فعبالبيبن شبنباوبتبه شبده و  
ووشنام  مبورد اعبتبمباد تبوده هباي  
وسيس مردم داشته باشد. جنبش هاي  
اجتماعي پيشرو بايد تبعبداد زيبادي  
چهره شناوته شده در جامعبه داشبتبه  
باشند. اين به آنهبا طبدرت مبيبدهبد،  
چهره هاي شناوته شده به يک حزب و  
جنبش گوشت و پوست ميدهند، آدم  
هاي با نفوذ براي هر حزب و جنبشي  
اهرم هاي طدرت هستند و نبفبوذشبان  
در جامبعبه ببه نبفبوذ حبزب تبببديبل  
ميشود. يک حزب و جنبش به انبدازه  
اي صاحب نفوذ و اجتماعي است کبه  
چهره هاي شناوته شده و دوالتگر در  
زمينه هاي مختلبف داشبتبه بباشبد.  
حزب کمونيست کارگري که در جبدال  
بر سر طدرت، وبهه کارگر و راه حبل  
وبهه کبارگبر ببراى کبل جبامبعبه را  
نمايندگب ميکند، بايبد ببا طبدرت و  
اعتماد بنفس بيشتري در اين مسبيبر  
جلو برود و سنت هاي عهب مبانبده و  
حاشيه اي را کامال کنبار ببزنبد و ببه  
فعاليت اجتمباعبي و عبلبنبي هبرچبه  
بيشتري روي آورد. بايد در اين زمينه  
در مهياسي اجتبمباعبي از احبزاب و  
جنبش هباي وبببهبه حباکبم پبيبشبي  
بگيرد، امکانات وبود را گسبتبر   
دهد، صدها بار بيشتبر در دسبتبرس  
جببامببعببه طببرار گببيببرد و مببوطببعببيببت  
ممتازي در جامعه کسب کبنبد. ايبن  
يک نياز فوري ببراي حبزب و وبببهبه  
کارگر و يک نبيباز مبببرم تباريبخبي و  

 وبهاتي است.  

 حزب کمونيست کارگري و فرهنگ سياسي  
 پرسش از اصغر کريمي 
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نبهبد و افشباي  انترناسيونال:  
مذهب ببه وبور کبلبي و مشبخبصبا  
اسالم يک وجه مهم مبارزه حبزب ببا  
نظام حاکم است. همچبنبيبن، تباکبيبد  
حزب بر آزادي بيان به مفهبوم وسبيبس  
آن، اعم از آزادي در نهد و در انتخباب  
عببهببيببده، انببتببخبباب مببذهببب يببا بببي  
مذهبي در ادبيات و پبراتبيبک حبزب  
برجسته است. اهميت ايبن مبوضبوع  
براي جامعه چيست و حبزب در ايبن  
زمينبه چبه تباببيبراتبي ببر فبرهبنب   

 سياسي جامعه گذاشته است؟ 
ويل دورانبت  محسن ابراهيمی:  

جايي گفته است که بيشتر انبهبالببهبا  
عليه يک وجه نظام حباکبم ببوده انبد:  
دولت يا کليسا. اما انهبالب فبرانسبه  
عليه هر دو ببود: نبظبام سبلبطبنبت و  
کليسا. چرا؟ چون کليسا و سبطبلبنبت  
دو جزو جدايي ناپذير اعمال حاکميت  
وبهاتي بودند و انهالب عبلبيبه نبظبم  
حاکم نميتوانست فهح عبلبيبه يبکبي  

 باشد.  
تشابه طابل توجهي ميان شرايبح  
فرانسه آنزمان و ايران اين زمان وجود  
دارد. حتي ميتوان گفت که در ايبران  
امروز که حکومت رسبمبا اسبالمبي  
است، ببه وبريبق اولبي يبک انبهبالب  
رهاييبخش نميتوانبد در عبيبن حبال  
انهالبي عليه مذهب حاکم نباشد. بي  
دلبيبل نبيبسبت کبه ببه مبوازات يبک  
کشمکش دائمبي مبيبان کبارگبران و  
وبهه حاکم، مبارزه با همه جلوه هاي  
حضور مذهب در حاکميت،يک وجبه  

 مهم زندگي سياسي است.  

حتي اگبر در    –هر ديني    –دين  
اپوزيسيون باشد نميتواند کوچکترين  
تمايلي براي کوچکترين سطب  آزادي  
بيان و انتخاب عهيده داشبتبه بباشبد.  
وفهان فکري در هر ديني ذاتي است.  
دليل؟ هر ديني بر بنياد سلسله اي از  
مهدسات استوار است. و مبهبدسبات  
ابزار ارعباب جبامبعبه اسبت. و زيبر  
سئوال بردن مهدسات چنين ابزاري را  
از دست دينو حکومتمبتني ببر ديبن  
ميگيرد و ستونهاي آن دين وببه ايبن  
اعتبار حاکميت ديني را مبيبلبرزانبد.  

در يک حکومت ديني نهد مهبدسبات  
آسماني در واطس اعالم جبنب  عبلبيبه  
حکومت زميني است. نهد مهدسات  
به همين سادگي جايگاه مبهبمبي در  
مهابله با يک حکبومبت ديبنبي پبيبدا  

 ميکند.  
مطالببه آزادي ببيبهبيبد و شبر   
بيان، آزادي انتخباب عبهبيبده، آزادي  
نهد مهدسات هم جبهه اي از مبببارزه  
عليه نبظبم حباکبم اسبت و هبم وجبه  
برجسته اي از جامعه مطلوب. فبهبح  

 وسيله نيست. هد  هم هست. 
مهدسات آنهدر حياتي اسبت کبه  

سبال    ٠٦٦ کليسا براي محبافبظبتبش 
تمام انگيزاسيون مخو  راه انبداوبت  
و دهها هبزار انسبان را ببه جبرم زيبر  
سئوال بردن و بدعت و الحاد زنده زنده  

 سوزاند. 
واکببنببش اسببالمببيببون بببه نببهببد  
مهدساتشان هم دطيها همان حبيباتبي  
ببودنبش ببراي ايبن جبنبببش تبمبامبا  
نبببامبببهبببدس را نشبببان مبببيبببدهبببد.  
کاريکاتوريسبتبي در اروپبا عبمبامبه  
بمب مانندي را بر سر پيغمببر اسبالم  
ميگذارد، سبران اسبالمبي در ايبران  
کک به تنبانشان مي افتد. چرا؟ چبون  
پاي هست و نيست وود حکومت در  
مببيببان اسببت. تببرس حببکببومببت از  
جببوانببانببي اسببت کببه در وببود ايببران  
پيغمبر را کاريکاتبور کبنبنبد. وطبتبي  
ايدئولوژي حبکبومبت اسبالم اسبت،  
طانونش شريعت پبيبغبمبببر، رهبببر   
نايب امام زمان، آنبگباه زيبر سبئبوال  
بردن پيغمبر و امام زمان، مستهيبمبا  
زير سئوال بردن وود حکومت اسبت.  
بببه ايببن تببرتببيببب هببم پبباسببداري از  
مهدسات و هم به سخره کشيدنش از  
ور  نسبل مبعبتبر  ببراي هبر دو  
 ور  کارکرد سياسي و زميني دارد.  
جببامببعببه اي کببه بببراي وببود  
طبلبمبروهبباي اجبتببمباعبي، سبيباسببي،  
فرهنگي و اوالطي مهدس  ير طاببل  
نهد تعريف کند نميتواند جامبعبه اي  
آزاد باشد. از نظر حزب کبمبونبيبسبت  
کببارگببري چببه امببروز در اسببتببراتبب ي  
مبارزه با جمبهبوري اسبالمبي و چبه  
فردا در مناسباتي که بر روي وبراببه  
هاي اين حکومت مسبتبهبر وبواهبد  

شببد، هببيبب  ايببدئببولببوژي اي، هببيبب   
مببذهبببببي، هببيبب  فببرطببه اي، هببيبب   
سياستي، هي  شبخبصبيبتبي نبببايبد  

 مهدس تلهي شود.  
جامعه مصون از مهدسات براي  
حزب کمونيست کارگبري فبهبح يبک  
آرمان دور دسبت نبيبسبت کبه فبهبح  
ميتوان در ببارهبا  مبوعبظبه کبرد.  
بايد در متن مبارزه وبهاتبي هبمبيبن  
امروز، جنبش نهد و ونز مبهبدسبات  
را تهويت کرد که هم يک وجه مهبمبي  
از مبارزه براي سرنگبونبي جبمبهبوري  
اسالمي است و هم حرکتي سبيباسبي  
براي باال بردن توطس جامعه اسبت کبه  
در فرداي سرنگوني حکومت آنچنبان  
که برنامه "يک دنبيباي ببهبتبر" اعبالم  
کرده اسبت ببه هبيب  چبيبزي کبمبتبر  
از"آزادى کامل و ببب طبيبد و شبر   
انتهاد و نهد، آزادى انتبهباد ببه کبلبيبه  
جوانب سياسب، فرهنگب و اوالطب و  

 ايدئولوژيکب جامعه" تن ندهند. 

در برنامه "يک دنياي بهتر" اعالم  
شده است که حزب ببراي رسبيبدن ببه  
جببامببعببه اي "بببدون مببذهببب، بببدون  
ورافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير  
سنن و اوالطيات کهنه بر انديشه آزاد  

 انسان ها" مبارزه ميکند.  
براي رسيدن به چنين جامعبه اي  
بايد از شرايطي رها شد کبه مبذهبب  
بازمبانبده از اعصبار گبذشبتبه را در  
طالبهاي جديد بازتولبيبد مبيبکبنبد و  
براي حبفبو وضبس مبوجبود ببه کبار  
ميگيرد. بايد شرايطي را از بيبن ببرد  
که نياز به مذهب را ولق ميکند. در  
دنبيباي امبروز ايببن شببرايبح تببمبامببا  
مربو  به نظم وبهاتي سرمايه داري  
است که اکثريت عبظبيبم جبامبعبه را  
هميشه در کابوس گرسنگي و  فهر و  
بيکاري و جن  و ناامني نگه داشته  
است و به طول برنامه حزبعظيم تبريبن  
عهبگردهاى فکرى و فرهنگب مبثبل  
باال گرفتن مجدد جهالبت مبذهبببب،  
مردساالرى، ن اد پرستب، طوم پرستب  
و فاشيسم را بر جامعه تحميبل کبرده  
است؛ حهوق و شان فرد در جامعبه را  

زير پا گذاشته است و هستب و زندگب  
ميليون ها مردم را  به دست ببيبرحبم  

 بازار آزاد سپرده است.  
اسالم سياسي و تروريسبم عبنبان  
گسخته ا  را در نظر بگيريد. اسبالم  

سال پيش برميگردد.    ٠٠٦٦ وود به  
امببا اسببالم سببيبباسببي امببروز ديببگببر  
محصول مسبتبهبيبم سبرمبايبه داري  
انتبهباي طبرن ببيبسبت اسبت. شباوبه  
شيعي ا  که مبحبصبول مسبتبهبيبم  
کمپاني "چند مليتي" گوادولوپ ببود  

.  ٧٥ بببراي مببهببابببلببه بببا انببهببالب  
مجاهدين در افغانستان و والبان هم  
که در متن تهابل  رب و شرق شکبل  
گرفت و زندگي چبنبديبن نسبل را ببه  
واک و وون کشيد؛ بن الدن هم که در  
آ و  والبان پرور  يافبت و ببراي  
سالهبا امبکبانبي شبد ببراي تبوجبيبه  
ميليتاريسم عنان گسيخته آمبريبکبا  
در جهان و تعر  به حهوق اببتبدايبي  

وود آمريکاببه ببهبانبه    مردم در داول  
جن  با تروريسم. داعش هم کبه ببا  
پول و اسلحه شيوخ ميلياردر وليا و  
با چراغ سبز امريکا و دول  رب جان  
 گرفت و والفت وحشت راه انداوت.  
همه اينها به طول ببرنبامبه حبزب  
شواهدي جدي "بر ضرورت واژگبونبب  

 اين نظام است." 
پس اگر زدودن نهايي مذهبب از  
ذهنيت بشر منو  ببه رهبا شبدن از  
نظامي است که به مبذهبب احبتبيباک  
دارد، آنگاه اين سئوال پيش ميايد که  
آيا بايد براي رهبايبي از وبرافبه هباي  
مذهبببي مبنبتبظبر رهبايبي از نبظبام  
سرمايه داري شد؟ پاسا برنامه حزب  
 به اين سئوال تماما منفي است.  

اوال،در شببرايببح سببلببطببه يببک  
حکومت مذهبي، يک وجبه مبهبم و  
حياتي مبارزه با نظام حاکم مبارزه با  
مذهب است. و بانيا همين حباال چبه  
حکومتهاي اسالمي و چه ببانبدهبا و  
دسته هاي مسل  اسبالمبي رعبب و  
وحشت و رنج و درد کم ساببهبه اي را  
بر زندگي مردم در ايران و مبنبطبهبه و  
جهان تحميل ميکنند و همين حباال  
بايد با مبارزه اي سازمانيافته ايبنبهبا  

 را افسار زد.  

در برنامه "يک دنياي بهتر" اعالم  
شده است "موازين سيباسبب و ادارى  
جببامببعببه بببايببد مببوازيببنببب مببدرن و  
سکوالر و پيشرو بباشبد". "گسبسبتبن  
کامل حاکمبيبت و طبدرت دولبتبب و  
نظام ادارى در کشور از مذهبب" يبک  
وجه مهم چنيبن مبوازيبنبي اسبت. و  
براي تحهق اين گسست بايد کارهباي  
 زيادي در دستور گذاشت از جمله: 

   مذهبب را از دولبت، سبيبسبتبم
طضايي و طبانبونبي، آمبوز  و  

 پرور  جدا کرد. 
   دست اندازي مذهب ببه زنبدگبي

 کودکان را فورا ممنوع کرد. 
  .حجاب کودکان را ممنوع کرد 
   آزادى مذهب و ببب مبذهبببب را

 تضمين کرد. 
   هر نوع تهويت مالب و مبادى و

 معنوى مذهب را ممنوع کرد. 
   مراسم مذهبب وشونت آمبيبز و

   ير انسانب را ممنوع کرد.   
   هر نوع اجبار فيزيبکبب و روحبب

براى پذير  مذهب را مبمبنبوع  
 کرد.  

روشببن اسببت کببه اولببيببن شببر   
استهرار چنين موازيني رها شبدن از  
حکومتي است که ماهيت سبيباسبي  
ا  زير پا گذاشتن اين موازين است.  
اولين گام ببراي رهبايبي از مبذهبب،  
رهايي از حکومبت مبذهبببي اسبت.  
اولين گام رهايي از اسالم، رهايبي از  
حکومتي است که اسالم ايبدئبولبوژي  
رسمي ا  اسالم است. پبيبش شبر   
اوليبه رهبايبي از اسبالم سبرنبگبونبي  

 حکومت اسالمي است.  
اين سئوال پيش ميبايبد کبه اگبر  
استهرار اين موازيبن در چبهبارچبوب  
حکومت اسالمي ميسر نيست پبس  
مبارزه براي تحميل هر گبوشبه اي از  
اين وواستها در همين دوره حاکميت  
جببمببهببوري اسببالمببي آب در هبباون  

 کوبيدن نيست؟ 

 حزب، مذهب و رهايي از اسارت مذهبي! 
 

 پرسش از محسن ابراهيمي 

 نقد مقدسات 

هدف حزب: رسيدن به جامعه   
 بدون مذهب 

 

مبارزه برای موازينی مدرن و  
 سکوالر 
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برعکس است. مببارزه ببراي ببه  
عهب راندن حبکبومبت اسبالمبي در  
رابطه با هر جبزئبي از مبوازيبن بباال  
اوال، عرصه اي مهم از مبارزه عبلبيبه  
وبود حببکبومببت اسببالمبي اسبت. و  
بانيا، باال بردن توطعات و آماده کردن  
شرايح براي استهبرار آن مبوازيبن در  
جامعه اي است که بر روي ورابه هاي  
حکومت اسالمي مسبتبهبر وبواهبد  

 شد.  
سرنگبونبي جبمبهبوري اسبالمبي  
کافي نيبسبت. ببايبد از هبمبيبن االن  
تصوير بسيار روشبن از حبکبومبتبي  
بدست بدهيم که بالفاصله بايبد جباي  
حکومت اسالمي را بگيرد. ببايبد از  
همين االن تال  کبرد کبه مبردم ببا  
توطعات و مطالبات روشن و متعيبن  
وارد لحظه بعد از حکومت اسبالمبي  
شبونببد. هببر چبهببدر ايبن مببطبالبببببات  
روشنتبر بباشبد و هبر چبهبدر ببخبش  
بيشتري از جامعه ببراي تبحبهبق ايبن  
توطعات و مطالبببات پبا ببه مبيبدان  
بگذارند اوال،  همانهدر جنببش ببراي  
سرنگوني جمهوري اسالمبي طبويبتبر  
ميشود و بانيا، همانهدر ميدان ببراي  
عهب راندن مذهب از زندگي مردم نه  
تنها امروز بلکه در فرداي سرنگبونبي  
جمهبوري اسبالمبي فبراهبم تبر شبده  

 است.  
براي مبثبال حبجباب را در نبظبر  
بگيريد. درست اسبت کبه جبمبهبوري  
اسالمي بدون حبجباب طباببل تصبور  
نيست اما  هر درجه از تحميل عهبب  
نشيني در باره رن  و نبوع و انبدازه  
حجاب وود ببخبشبي از مبببارزه اي  
است که به پايان دادن به عمر هبمبيبن  
 حکومت اسالمي کمک ميکند.  

برنامه حزب کمونيست کبارگبري  
و به تبس آن پراتيک واطبعبي حبزب در  
مبارزه عليه مذهب وبودويب ه اسبت.  
بروورد حزب به مذهب و مشبخبصبا  
اسببالم و اسببالم سببيبباسببي بسببيببار  
متفاوت و در ويلي جاها در مبهباببل  
بببروببورد شبباوببه هبباي مببخببتببلببف  
اپوزيسيون بورژوايي است کبه تبحبت  
عناوين مختلف مبثبل "دمبکبرات"،  
"اصالح ولب"، "نبوانبديبش ديبنبي"،  
"احترام به فرهن  توده ها"،"نسبيبت  
فرهنگي"، شغبلبشبان ايبن اسبت کبه  
مذهبي را که مردم ميخواهند از در   
بيرون بياندازند از پنجره ببرگبردانبنبد.  
واطعا هو  فوق العاه اي ميبخبواهبد  
که معلوم شود اين جبمباعبت ببه نبام  
مببدارا و دمببکببراسببي و نسبببببيببت  
فرهنگي و باور توده ها علبيبه هبمبان  

توده ها پوليتيک  مبي زنبنبد؟ دارنبد  
عليه همان توده هايي که جانشبان از  

کبه    –سلطه يک حکومت مبذهبببي  
اتفاطا به نام مذهب تبوده هبا اعبمبال  

به لب رسيده است و همين   –ميشود  
االن دارنببد مبببببارزه مببيببکببنببنببد کببه  
 بگور  بسپارند تاکتيک ميزنند؟  

به واور بياوريد که وطتي سالبهبا  
پيش منصور حکمت براي اولين ببار  
اعالم کرد ايران يک جامعه اسبالمبي  
نيست،بلکه حکومت اسالمي اسبت  
و اين را مبيبگبويبنبد تبا جبامبعبه را  
اسالمي کنند، سيل حمله شروع شبد  
که منصور حکمت جامبعبه ايبران را  
نمي شناسد. وطتي "حجاب گيبت راه  
کارگر" را نبوشبت ببا لبعبن و نبفبريبن  
اپببوزيسببيببون پببوپببولببيببسببت بببورژايببي  
مواجه شد که اي داد و بيداد پس حق  
والدين براي تربيبت فبرزنبدانشبان چبه  
مببيببشببود؟ وطببتببي آنببهببايببي را کببه  
ميخواستند اسالم را مدرن کننبد ببه  
نابغه کم حافظه اى تشبببيبه کبرد کبه  
مببيببخببواهببد در گبباراژ وببانببه ا   
دستگاهب اوتراع کبنبد کبه مبس را  
وال کند، مورد حمبلبه طبرار گبرفبت.  
وطتي اعالم کرد که "ايران يک جامعه  
تشنه روشنب و تشنه مدنيت است که  
بخصوص با سمپاتب به فرهن  طبرن  
بيست  رب به دنيا نبگباه مبيبکبنبد"  
مورد هجوم طرار گرفت کبه نبه وبيبر  

اسبالمبي    –ايران يک جامعه شرطبي  
است و اسبالم ببخبشبي اليبنبفبک از  

 فرهن  وود مردم است.  
يک وظيفه حزب ما براي رسيبدن  
به يک جامعه سکوالر افشباي نبهبش  
مخرب همين به اصطالح اپوزيسيون  
و کنار زدنش از مهابل جنبشي است  
که نميخواهد مذهب بر سبرنبوشبتبش  

 حاکم باشد.  
"مببذهببب،حببتببب بببعببنببوان امببر  
وصوصب افبراد، سبد راه رهبايبب و  
 شکوفايب و اعتالى انسان است!" 

جدا شدن مذهب از دولت هبنبوز  
به معناي رها شبدن فبرد از مبذهبب  
نيست. جدايي مذهب از دولت دست  
درازي مذهب به زندگي اجتمباعبي و  
وصوصي افراد را ططس ميکند، امبا  
الزاما وجدان انسان را از مذهب آزاد  
نميکند. با جدايي دولت از مبذهبب،  
انسان آزادي مذهبي يا بي مذهبي را  
بدست مي آورد، امبا ايبن هبنبوز ببه  
معناي آزادي انسان از وبود مبذهبب  
نيست. به طول مارکس "آزادي دولبت  
از مذهبب، آزادي انسبان واطبعبي از  

 مذهب نيست." 

دولت سکوالر مخبصبوصبا اگبر  
حزب در ارگانهاي اعمال حباکبمبيبت  
نهش تعيين کننده داشبتبه بباشبد چبه  
کارهايي ميتواند و بايد انجام دهبد؟  
آيا بايد دست روي دست ببگبذارد تبا  
نهايتا با زير رو رو شبدن ببنبيبادهباي  
اطتصادي جبامبعبه و رسبيبدن هبمبه  
شهروندان به زنبدگبي مبرفبه و آرام و  
امن زمينه مبذهبب و روي آوري ببه  

 مذهب هم از بين برود؟  
باالتر گفتيم که دولبت سبکبوالر  
موظف است با ممنبوع کبردن هبمبه  
جلوه هاي تعر  مذهب ببه زنبدگبي  
مردم جامعه را در مبهباببل تبعبر   
مذهب محافظت کنبد امبا ببا وبود  
وجدان مذهبي چه کار بايد کرد؟ آيبا  
مذهب زدايي از ذهبن و روح افبراد  
جامعه ميتواند يک وجه مهم فعاليت  
دولت سکوالر باشد؟ آيا اين مغاير با  
آزادي انتخاب مذهب يا بي مذهبببي  

 نيست؟ 
فکر و انديشه و حبتبي ايبمبان ببه  
چيزي را نميتوان ممنوع کبرد حبتبي  
اگر تماما ارتجاعي باشد. انگلس در  
نهد بالنکيسهايي که فکر ميبکبردنبد  

ببايبد وبي    ٠٥٧١ "وداوند به مانند  
حببکببمببو فببرمببانببي سبباطببح شببود"  
معتبرضبانبه اعبالم کبرد کبه "تبنبهبا  
ودمتي که امروز ميتوان در حق ودا  
انجام داد، اين است که ودانشنباسبي  
را به عنوان مساله عهيدتي اجببباري  
کرد!" اما اين نبايد ببه مبعبنباي ببي  
واصيتي و بي عملي حزب و دولبت  
در طبببال "وجبدان مبذهببببي" بباشببد.  
همانطور که مارکس در نهد ببرنبامبه  
گوتا اشاره کرده است حزب ببه سبهبم  
وود بايد بکوشد "وجدان را از شببب   

 مذهب رهايي بخشد". 
براي رها کردن افرد و شبهبرونبدان  
جامعه از ورافبه مبذهبببي، حبزب و  
دولت بايبد نبهبش پبرو اکبتبيبو ببازي  
کنند. ببراي مبثبال ببيبرون  ريبخبتبن  
آموز  مذهبي از دستگاه آموز  و  
پرور  و ببه جبايبش سبازمبان دادن  
سيستم آموزشي  ير ايدئولبوژيبک و  
فراهم کردن باالتبريبن سبطب  حضبور  
علم و دانش و انديشبه هباي پبيبشبرو  
جهاني در مبدرسبه و دانشبگباه يبک  
مورد مهم از پرواکتبيبو ببودن دولبت  
سبکببوالر در طببببال مبذهببب و بببراي  
مذهب زدايي است. اما بايد دولت و  
حببزب بسببيببار فببراتببر از ايببن بببراي   

 آگاهگري کار کند. 
تصور کنيد پبولبهباي نبجبومبي    

براي وال کردن امبامبزادهبا، تبولبيبد  

امبام جبمبعببه هبا، نشببر وبزعببببالت  
ومينبي و امبامبان و پبيبامبببران را  
مصادره کرد و ورک ترجمه و انتبشبار  

، وبرک راه  ٠١ آبار روشبنبگبران طبرن  
انداوتن امکانباتبي ببراي دسبتبرسبي  
وسيعتبريبن ببخبش مبردم ببه دانبش  
علمي  و آگاهگري کرد؛ تصور کنيبد  
کودکان بخت ببرگشبتبه کشبور را از  
چببنببگببال کببودک آزاران حببرفببه اي  
حکومت در آورد که هر سال در پروژه  
"راهيان نور" جسبم و جبانشبان را ببا  
ورافات مورد تعر  طرار ميدهند و  

براي کودکان بهترين تورهاي علمي و  
هنري در سط  جهان را تبرتبيبب داد؛  
در اين صورت روشن نيست ورافبات  
اسببالمببي بببه چببه حببال نببزاري دچببار  

 وواهند شد؟  
و باالوره تصور کنيبد آزاديبهباي  
وسيس مورد نظر برنامه حزب تامبيبن  
شود، آيا روشبن نبيبسبت کبه امبواک  
والطيتهاي فکري، علمي، هبنبري و  
ادبي نسل جوان جايي براي وبرافبات  
بيمارگونه مذهبي و اسبالمبي بباطبي  

 نخواهد گذاشت؟  

 

  ۹۶ جمهوري اسالمي افبزايبش  
درصببدي نببان را بببدلببيببل فضبباي  
اعترا  در جامعه مجبور شد پبس  
بگيرد، ولي دارند بررسي مبيبکبنبنبد  
که تا چند روز ديگر ميبزان افبزايبش  
طببيببمببت را اعببالم کببنببنببد. بببايببد بببا  
گستر  اعترا  مانس آن شد. نبايد  
منتظر اعالم طيمت جديد شبد. نبان  
ووراک اصلي بخش اعظبم جبامبعبه  
است و به دهها ميليون نفر مبرببو   
است. بايد طبل از تصميم دولت براي  
گران کردن نان، همه جا عليه افزايش  
طيمت آن شروع به فبعبالبيبت کبرد و  
جنبببش وسبيبعبي عبلبيبه آن ببه راه  
انداوت. از مراکز کارگري تا تشکبل  
هاي کارگري، از محالت شهبرهبا و  
صف هاي نان تبا دانشبگباهبهبا، از  
نهادهاي مبخبتبلبف مبدافبس حبهبوق  
انسان تا هنرمنبدان و نبويسبنبدگبان  
پيشرو و آزاديبخبواه، ببايبد جبنبب و  
جو  گسترده اي در سط  کشور ببه  
راه انداوت. طيبمبت نبان فبي البحبال  
گران بود و عمال اکثر نانوايي ها هبم  
نان را گران تر از سابق مبيبفبروشبنبد.  
 طيمت نان بايد بسيار ارزانتر شود.  

اما نه تنها نببايبد اجبازه دهبيبم  
مفتخوران حاکم نان را گبران کبنبنبد  
بلکه جبهه ديگري را هبم ببايبد بباز  
کنيم. طبض هاي آب و برق و گباز را  
هم نبببايبد پبرداوبت کبنبيبم. ببخبش  
وسيعي از جامعه، کليه کبارگبران و  
کارمندان فهير، شا ل يا بازنشستبه  
يا بيبکبار، مبعبلبمبان و بسبيباري از  
دانشجويان، طادر به پرداوت هبزيبنبه  
هاي سبرسبام آور آب و ببرق و گباز  

نيستند و عبمبال ببخبشبي از مبردم  
طبض ها را نميپردازند. بايد جنبببش  
وسببيببعببي در سببطبب  کشببور بببراي  
نپرداوتن طبض ها ببه راه انبداوبت.  
اين عملي است. اتحاد و همبستگي  
مردم بيش از هر زمان ديگر است و  
مدياي اجتماعي ابزاري مبهبم ببراي  
راه انداوتن يبک گبفبتبمبان وسبيبس و  
عببمببومببي اسببت. مببردمببي کببه  
دستمزدهايشان چهار ببار زيبر وبح  
فهر است در حاليکه دهها مبيبلبيبارد  
دالر حاصل کارشان صر  سرکبوب  
و موسسات مذهبببي و گبروهبهباي  
اسالمي در منطهبه و صبر  دزدي  
مهامات و آيت اهلل ها ميشود، حبق  

 دارند طبض ها را نپردازند.  
حزب کمونيست کارگبري مبردم  
را، کببارگببران و دانشببجببويببان را،  
بازنشستگان و مردم شريبف و آزاده  
را، فراميخواند که هبمبه جبا اعبالم  
کنند که افزايش طيمت نان را تحمبل  
نخواهند کرد و طبض هاي آب و برق  
و گاز را نيز نخواهبنبد پبرداوبت. ببا  
تجبمبس تبا جبمبس آوري وبومبار، ببا  
صدور بيانيه تا راه اندازي گروههايي  
براي تشويق ساير وانواده ها، ببا راه  
اندازي گفتمان در مدياي اجتمباعبي  
تا صحبت ببا مبامبورانبي کبه ببراي  
ططس آب و برق و گاز مبيبايبنبد و ببا  
دهها اطدام ابتکاري ديبگبر مبيبتبوان  
جنبش گسترده و طدرتمبنبدي ببه راه  
انداوت و درس محکمي به حاکمبان  
 جنايتکار و دزد و مفتخور داد.  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۶۱۶۷ نوامبر    ۶۲ ،  ۶۹۳۲ آذر    ۷ 

 نگذاريم نان را گران کنند  
قبض هاي آب و برق و گاز را هم   

 نبايد پرداخت  
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عضبويبت در  انترناسيوونوال:  
حزب  کمونيست کارگري ساده است.  
   ١١ در دوره هايي مثل تحوالت سال  

حزب با رشد طابل توجهي روبرو ببوده  
است. وضعيت اکنون به چبه صبورت  
است؟ آيا حزب عضبوگبيبري داشبتبه  

 است؟  
در وبول سبالبهبا  شهال دانشفر:  

فعاليت حزب کبمبونبيبسبت کبارگبري  
ايران عضويت در حزب و وصبوصبا  
آمار عضويت کارگران  و اکتيويست  
هاي راديکال و چبپ جبنبببش هباي  
اعبتبراضبي مبوجبود، هبمبواره سبيبر  
صعودي داشته و اين روندي مثبت و  
شورانگيز است. اين را اجتمباعبا هبم  
ميتوان مشاهده کرد. از جمله وطبتبي  
به جنبش کارگري نبگباه مبيبکبنبيبد،  
وطتي ببه جبنبببش هباي اعبتبراضبي  
موجود در جامبعبه عبلبيبه سبرمبايبه  
داري حاکم و جهنمي که ببه پبا کبرده  
است نگاه ميکبنبيبد، شبمبا آشبکبارا  
عروک راديکاليسم و چپ را ميبيند و  
حزب وود نهش اساسي در اين تحول  
سياسي و تاريخي مهم داشته اسبت.  
در هببمببيببن راسببتببا تببوجببه رهبببببران  
کارگري، توجه رهبران جبنبببش هباي  
اعتراضي موجود در جامعه به حزب  
بيشتر شده است. از جمله نبمبونبه اي  
مثل عضبويبت مبحبمبد جبراحبي از  
رهبران سرشنناس کارگري در حبزب  
کمونيست کارگري ايران يک شاوب   
است. به اين معنا من ميتوانم از يک  
اطبال و روي آوري به حبزب صبحبببت  
کنم. اما از سوي ديگر ببا تبوجبه ببه  
موطعيتي که گرايش چپ در جامبعبه  
دارد، با توجه به ابعادي که گبفبتبمبان  
هاي ما در جنبش کارگري و جنببش  
هاي اعتراضي موجبود در جبامبعبه  
جاريست، ميزان روي آوري ببه حبزب  
به نسبت اهبدافبي کبه داريبم، هبنبوز  
رضايتبخش نيست و به عبنبوان يبک  
مشکل اساسبي ببر سبر راه مبببارزه  
کارگري براي رهايي از شبر سبرمبايبه  
داري و بببراي بببه پببيببروزي رسببانببدن  
سوسياليسم بايد موانعش را شناوت  
و ببراي رفبس آنبهبا تبال  کبرد. ايبن  
موضوعي است که در نشست اوبيبر  
کميته مرکزي مورد بحث طرار گرفت  

و بر سر تشکليباببي حبزببي کبارگبري  
طراري مصوب شد و وظبايبفبي را در  
جهت رفس موانس عضويبت در حبزب  
در دستور کبار مبا گبذاشبت. اجبازه  
بدهيد در ايبن مبورد کبمبي ببيبشبتبر  

 توضي  دهم. 
يک مانس اسباسبي در راببطبه ببا  
عضببويببت کببارگببري، مببحببرومببيببت  
کارگران و کل جامعه از حق تشکل و  
به وريق اولي، حق متشکل شبدن در  
حزب است. از همين رو يبک عبرصبه  
دائمي نبرد کارگران و مردم معتر   
در ايران هبمبواره مبببارزه ببراي حبق  
تشکل، حق تجمس، حق اعتبصباب و  
آزادي هبباي سببيبباسببي پببايببه اي در  
جامعه بوده است. از جمله کارگران با  
اعالم اينکه داشتن تشکل امر وبود  
آنهباسبت و نبيباز ببه مبجبوز نبدارد،  
تشکلهايشان را شکل داده اند و براي  
آن هزينه داده اند. اما علير بم هبمبه  
پيشرويهاي جنبش کارگبري، مبوانبس  
ذهببنببي جببدي اي بببر سببر ايببجبباد  
تشکلهاي سراسري توده اي کبارگبري  
و وبعا تبحبزببيباببي کبارگبري وجبود  
دارد. با اين تفاوت که گفتمان بر سبر  
تشکلبيباببي تبوده اي کبمباببيبش ببه  
گفتماني جاري تبديل شده است و هر  
روز جلو تر مي آيد، اما گفبتبمبان در  
مورد تحزيبابي کارگري و عضبويبت  
در حزب هنوز يک تابو است. يک امر  
فوري حزب پاسخبگبويبي ببه مبوانبس  
ذهني بر سر تبحبزببيباببي کبارگبري و  
عضويت در حزب است. ببراي مبثبال  
وطتي ببحبث از عضبويبت در حبزب  
ميشود در براببر مبا  فبورا فباکبتبور  
امنيت  و وفهان را طرار ميدهند. اما  
با يک مشاهبده سباده مبيبتبوان ديبد  
مشخصه جمهوري اسالمي وبفبهبان  
نيست، آنطور که در ديکتاتوري شباه  
بود. اما سرکوب هست و در برابر آن  
نيز جامعه ايستاده اسبت. از جبمبلبه  
کارزار عليه امنيتي کردن مببارزات،  
کارزاري عليبه مباشبيبن سبرکبوب و  
جنايت حکومت و در دفباع از حبق  
تشکل، حق آزادي بيان و آزادي هباي  
سياسي پايه اي در جامعه اسبت. ببه  
عبارت روشنتر کارگران و اساسا کبل  
جامعه با جن  هر روزه شان از ديوار  

انبد.    اوتناق رژيم اسالمي عبور کبرده 
براي مثال کارگران و مردم معبتبر   
در مبارزات هبر روزه شبان آشبکبارا  
عليه فهر، تبعيض، ناببراببري، عبلبيبه  
سرمبايبه داري حباکبم و کبل بسبا   
سرکوب و دستگاه طضايي آن، علبيبه  
اوببتببالس هببا و چببپبباولببگببري هبباي  
حکومت شعار مبيبدهبنبد، ببيبانبه و  
ططعنامه صادر ميکنند،  تبجبمبس و  
اعترا  بر پا ميکنند و در واطس کبل  
حاکيمت را به چالش ميکشند. امبا  
وطتي بحث بر سر تحزب و عضبويبت  
در حزب مبيبشبود، "امبنبيبت" را ببه  
عنوان يک مانس نشان ما ميدهند. به  
نظر من همانطور کبه کبارگبر عبلبيبه  
سرمايه داري، عبلبيبه اوبتبالس هبا،  
عليه جنايات رژيم ببحبث مبيبکبنبد.  
همانطور کبه کبارگبر در طبطبعبنبامبه  
هايش کيفروبواسبت وبود را عبلبيبه  
سرمايه داري اعالم ميکند و همبواره  
يک بند ططعنبامبه هباي اول مبه هبا  
تاکيد بر حق تشکبل، حبق تبجبمبس و  
آزادي هاي سياسي پايه اي که کارگبر  
هنوز پبيبشبروي هباي وبود را بباور  
ندارد، طدرت اجتماعي مبارزاتش را  
نمي بيند و وظيبفبه مباسبت کبه ايبن  
پيشروي هاي و استنتاجهاي عبمبلبي  
براي برداشتن گامهاي بعدي مبان ببه  
جبلببو را نشببان دهبيببم. و حببزب مببا  
همواره در اين جبهبت تبال  کبرده و  
پاسا هاي ووبي نيز گرفته ايم . امبا  
وجه ديگر موضوع نهبش گبرايشبات  
راست و ارتبجباعبي اسبت کبه پشبت  
حباب "امنيت" سنگر مبيبگبيبرنبد و  
ترديد و نابباوري در صبفبو  وبببهبه  
کارگر دامبن مبيبزنبنبد. ببه عبببارت  
روشنتر  "امبنبيبت" پبوشبشبي ببراي  
گرايشات راست و حزب گبريبز اسبت  
که با چبمباق آن مبيبکبوشبنبد صبف  
اعترا  کارگر و مردم مبعبتبر  را  
پراکنده و دچار ترديد و ناباوري کنند.   
بايد در مهابل آن هوشيار ببود و ايبن  
وح را افشاء و ورد کرد و اين ترديبد  
ها را از بين برد. بنابراين اگر چبنبيبن  
نيست، دليلش به سادگي اينست کبه  
هنوز مساله حزبيت و عضبويبت در  
حزب جاي وود را در ذهن جامعه باز  
نکرده است. از نظر من  ببخبشبي از  

مساله ببه ايبن ببرمبيبگبردد ببيبانبيبه  
ميدهد و کل سبيبسبتبم حباکبم را ببه  
چالش ميکشد، ببايبد نشبان داد کبه  
مشکل "امنيبت" نبيبسبت. مشبکبل  
"وفهان" نيست و همانطور کبه اشباره  
کردم مشکل نديدن اين تبوازن طبوا و  
طدرت وود و پيشروي هباي جبنبببش  
کارگري و کل جامعه است. مشبکبل  
گرايشات عهب مانده تحزب گبريبزي  
اسببت کببه مسببتببهببل بببودن افببراد و  
تشکلها را يک فضيلت ميدانند و آنرا  
تهديس ميکبنبنبد. و ايبن يبک وبح  
راست و عهب مانده است کبه عبمبال  
در جهت دور کردن کارگر از سياست،  
در ودمت حفو نظام موجود و وبفبه  
کردن مبارزات کارگري و کل جامعه  
در چهارچوب سيسبتبم حباکبم اسبت.  
اين گرايش عمال  در جبهبت مبنبافبس  
وبهه سرمايه دار و ولس سالح کارگبر  
از متشکل بودن در ستاد مبببارزاتبي  
وود عليه سرمايبه داري طبرار دارد.  
اين چنين است که ميتوانبيبم ببه ايبن  

 معضالت فايق آييم. 
کار بزرگي  که محمد جراحي در  
آورين روزهاي زندگيش کرد، اين بود  
که اين تابو را شکست. او ببا گبفبتبن  
اينکه کارگري دارم صحبت ميکنم و   
با اعالم اينکه براي رهايي از سرمايه  
داري وپيروزي سبوسبيبالبيبسبم حبزب  
الزم داريم و با اعالم عضبويبتبش در  
حببزب، گببفببتببمببان بببر سببر تببحببزب و  
عضببويببت درحببزب را در جببنبببببش  
کارگري به جلو آورد. و بدين ترتيب او  
 بدرسي به ضرورت زمانه پاسا داد.  
اما بدنبال اين توضيحات اجبازه  
بدهيد کبه ببه ادامبه سبواالت شبمبا  
پاسا دهم. همانطور که در سبوالبتبان  
اشاره کرده ايد، در دوره هبايبي مبثبل  

حزب با رشد طابل     ١١ تحوالت سال  
توجهي روبرو بوده است و ايبن وبود  
نشانه اينست که وطتي ذره اي تبوازن  
طوا تغيير مبيبکبنبد، چبگبونبه مبردم  
انتخاب وودشان را مبيبکبنبنبد. امبا  

ببا    ١١ ديديم ويز  مبردم در سبال  
سرکوبي وحشيانه روبرو شد. با وجود  
اين سرکوبها و توطبف مبوطبتبي روي  
آوري بببه حببزب، در ايببن يببک دهببه  
تحوالت بزرگي اتفاق افتاده است. از  

جمله ما شاهد اين هستيم که جنبش  
کارگري و جنبش هاي اجتماعي هبر  
روز سازمانيافته تر و با وبواسبتبهباي  
متعين تر و روشنتبري ببه جبلبو مبي  
آيند. يک شاو  مهم اين پبيبشبروي  
ها عروک چپ در راس ايبن جبنبببش  
هبباسببت. در بسببتببر چببنببيببن حببرکببت  
تحولسازي است که محمبد جبراحبي  
عضو حزب ميشود و پرچم حبزببيبت  
کارگري را بدست ميگيرد. در چنبيبن  
شرايطي است کبه ايبن مبوضبوع ببه  
بحثي داغ در جنبش کارگري تببديبل  
شده و گفتمبان ببر سبر عضبويبت در  
حزب و تحزبيابي کارگري را ببه جبلبو  
مي آورد. در ادامه همبيبن رونبد يبک  
شاو  مبهبم رشبد نبفبوذ حبزب در  
ميان فبعبالبيبن جبنبببش کبارگبري و  
جنبش هاي اجتماعي، نزديکتر شدن  
بروي از فعالين اين جبنبببش هبا ببه  
حزب و تهاضاهاي بيشتبر عضبويبت  
است. اين ها همه اتفاطات سبيباسبي  
مهمي هستند که پيبشبروي ببيبشبتبر  

 جنبش کارگري را نشان ميدهد. 
در هر حال وظيبفبه مباسبت کبه    

تمام اين بحثها را به گفتمان جاري در  
جنبش کارگري و کل جامعه تبببديبل  
کنيم. و همانطور که در طبرار پبلبنبوم  

تاکيد کرده ايم، از آنجا کبه  يبک    ٠٥ 
رکن مهم تشکلياببي وبببهبه کبارگبر  
تحزب و سازمانيباببي حبزببي اسبت،  
مهابله فعال با حبزب گبريبزي و نبهبد  
گرايشاتي که فعاليبت  بيبرحبزببي و  

از احبببزاب چبببپ و  ”  مسبببتبببهبببل “ 
کمونيستي  را يک فضيلت ميبدانبنبد  
در دستبور کبار وبود طبرار دهبيبم و  
ضرورت و حبيباتبي ببودن تبحبزب و  
حزب براي رهائي وبهه کارگبر را ببه  
يک گفتمبان رايبج در جبامبعبه و در  
ميان فعالين و توده کارگران تبببديبل  
کببنببيببم. عضببو حببزب کببمببونببيببسببت  

 کارگري ايران بشويد! 

 حزب و عضويت 
 

 پرسش از شهال دانشفر  

fb.com/
wpiran/ 
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شبوراي دمبوکبراسبي وبواهببان  "
ايران" نام جديدي است که ظاهرا ببي  
آزار بنظر ميرسد. ايبن ائبتبال  يبک  

نوامبر ببا    ٠١ هفته اي پيش به تاريا  
انتشار بيانيه اي اعبالم مبوجبوديبت  
کببرد. امببا هببم تببرکببيببب شببرکببت  
کنندگانش و هم زبان و ادببيباتبي کبه  
بکبار ببرده اسبت کبامبال از اهبدا   
ناميمون اين ائتال  کذايبي پبرده ببر  
ميدارد. تاکيداتي که اين جبريبان در  
مورد مسائل سياسي بکار برده است  
از همين ابتدا اين را ببراي هبرکسبي  
برمال ميکند که اين جماعت به رگبه  
اپببوزيسببيببون طببوم گببرا و راسببت و  
ناسيوناليست تعلق دارند کبه تبال   
ميکنند از آب گبل آلبود روي کبار  
آمدن ترامپ در آمبريبکبا و شبکبا   
ميان عربستان سعودي و جبمبهبوري  
اسالمي ماهي بگيرنبد و ببا سبرهبم  
بندي کردن اين نبوع ائبتبال  تبال   
کنند به بازيگر سياست ايبن دولبتبهبا  

 تبديل شوند.  
در ميان شرکت کنندگان در ايبن  
شوراي کذايي جرياناتي طرار دارند که  
علنا مداحبي مبلبوک عبربسبتبان در  
سايتها و نوشته هايشان ديده ميشود  
و تبليغاتي آشکارا طوم گرايانه به نفبس  
"ولق" عبرب و کبرد و ببلبور دارنبد.  
حزب "تضامن دمبوکبراتبيبک اهبواز"  
علنا و صريحا مداح وانواده سعودي  
و ملک بن سلمان است و در ميان اين  
جمس نامش ديده ميشود. ببهبيبه هبم  
کارنامه ببهبتبري نبدارنبد. کبومبه لبه  
عبببببببداهلل مبببهبببتبببدي و "جبببببببهبببه  
دمببوکببراتببيببک" وبببببرزدي، حببزب  
دمببوکببرات کببردسببتببان و "کببانببون  
فرهنگي سياسي آذربايجان" و "حزب  
مردم بلوچستان"، کبانبون فبرهبنبگبي  
سببيبباسببي تببرکببمببن، جبببببهببه مببتببحببد  
بلوچستان، حزب اتحاد ببخبتبيباري و  
لورستان )نحوه نگار  از وبودشبان  
است( هم نامهايي ببعبضبا آشبنبا در  
مبببيبببان جبببريبببانبببات طبببوم گبببرا و  
ناسيوناليست را نشان ميدهد. اينهبا  
دور هببم جببمببس شببده انببد و "شببوراي  
دموکراسي وواهان" را تشکيبل داده  
اند. سوال اينست که آيا اينهبا واطبعبا  
شورايي ايبجباد کبرده انبد يبا واطبعبا  

کببمببپببيببن و کببارزاري بببراي ايببجبباد  
دموکراسي ميخواهند در ايران پيش  
ببرند؟ هي  بحث و نکته و نشانبي از  
دموکراسي وواهي نيم ببنبد نبيبز در  
بيانيه و وجناتشان ديده نميبشبود. نبه  
نشاني از ايجاد يک حزب و جبببهبه و  
تشکل مبارزاتي حبتبي راسبت ديبده  
ميشود، نه منشور و برنامه اي دارند  
و نه بيانيه و طرار و مداري براي تبداوم  
تالشهايشان ديده ميشود. تاکيد اين  
جماعت بر عبببارات "فبدرالبيبسبم" و  
"حفو يکپارچگي ايران"  کل جايگباه  
ناسيوناليستي و طومي شان را برمال  
ميکند. "فدراليسم" و "يبکبپبارچبگبي  
ايران" در عين حبال کبنبه نبفباطبهبا و  
جنگهاي آتي اين جريانات را هبم ببر  
مال ميکند. ناني به يکديگبر طبر   
داده اند تا فعال در کنبار هبم بباشبنبد  
اما اگر روزي مهارشان در ايران رهبا  
شود معلوم نيست کبه چبه جبنب  و  
کشتار و سناريوي سبيباهبي را ببايبد  

 شاهد باشيم.      
بيانيه اينها از ابتدا چنيبن اعبالم  
ميکند : "شرايح نابسامان و بحراني  
سياسي و اطبتبصبادي و اجبتبمباعبي  

دهبه ببر    ۲ وطيري که بعد از طبريبب  
ايران توسح رژيم جمهوري اسبالمبي  
بر کشور تحميل شده، اين امر توآم با  
سوء مديريت در اداره کشور، چبپباول  
و  ببارت امببوال و بببروت مببلببي، و  
تضييس و پايمال نمودن حبهبوق حبهبه  

هباي    مردم، موجبب ظبهبور جبنبببش 
اي در جامعه شبده    اجتماعي گسترده 

و رژيم را با وطر جدي سبهبو  روببرو  
 کرده است". 

مشکلشبان "سبوء مبديبريبت" و  
"وببطببر جببدي سببهببو  رژيببم" اسببت.  
بخاور اين دور هم جمس شده اند. امبا  
همچون همه کساني که از مبببارزات  
مردم هي  وبببري نبدارنبد و اوضباع  
جامعه را نبمبيبشبنباسبنبد وطبتبي ببه  
مبارزاتي که حکومبت را دارد  "ببه  
سهو  ميکشد" مبيبرسبنبد ببه زببان  
سياسي البکبن و مبهبجبوري سبخبن  
ميگويند که ربطي به مبببارزه مبردم  
ندارد. مبيبگبويبنبد "مبببارزات درون  
مببرزي بببدلببيببل نببداشببتببن رهبببببري و  
انسجام و هم پيوستگي امکبان دارد  

توسح رژيم ضد مردمي و ددمبنبش  
به وون کشيده شوند". يک درهم برهم  
گويي مضحک و تمام عبيبار و اداي  
سياسي بودن و درگير مبارزه بودن را  
در آوردن به شبيبوه عبهبب مبانبدگبان  
سياسي! معلوم نيست که مببارزه اي  
که نه انسجام دارد و نه رهبببري و نبه  
بهم پيوستگي اوال چگونه جبمبهبوري  
اسالمي را با "وطر سبهبو " نبزديبک  
کرده اسبت و ببانبيبا اگبر جبمبهبوري  
اسالمي آنبهبدر ضبعبيبف و در حبال  
سهو  است چبگبونبه طبدرت ببخبون  
کشببيببدن مبببببارزات مببردم را دارد.  
کسي که از اوضباع جبامبعبه ذره اي  
وبر داشته باشد ميفهمد کبه در ايبن  
جامعه هرروز کارگران و مبعبلبمبان و  
ببازنشببسبتببگببان و مببالبببباوببتبگببان و  
دانشجويان و ببخبشبهباي مبخبتبلبف  
مردم دارند براي گرفتن حبهبوق وبود  
تجمس و راهپيمبايبي و اعبتبصباب و  
اعببتببرا  و مبببببارزه مببيببکببنببنببد.  
حببکببومببت اسببالمببي در بببرابببر ايببن  
مبارزات صفوفش بهم ريخته است و  
در کل  موضعي تدافعي دارد و فعال  
بهيچوجه در موطعيبتبي نبيبسبت کبه  
بتوانبد مبببارزات مبردم را ببه وبون  

 بکشد. 
اينبهبا ببه شبيبوه هبمبه راسبتبهبا  
جمهوري اسبالمبي را "ديبکبتباتبوري  
ولي فبهبيبه" مبعبرفبي مبيبکبنبنبد نبه  
حکومت مذهبي و سرمايه داري. در  
عين حال براي اينکه "وطبر سبهبو "  
حکومت را تهديد ميبکبنبد دور هبم  
جمس شده اند که از "مبببارزات درون  
مرزي  ببه شبيبوه مسبالبمبت آمبيبز"  
پشببتببيبببببانببي کببنببنببد. ايببن عبببببارت  
"مسالمت آميز" هم در ببيبانبيبه ايبن  
جماعبت وبواص ويب ه وبودرا دارد.  
مساله شان صرفا مخالفت با انهالب  
آتي مردم نبيبسبت. روشبن اسبت کبه  
اينها ناسيوناليست و طوم پرسبتبنبد و  
ضد هرگونه انهبالببي هسبتبنبد. امبا  
اينجا اساسا ميبخبواهبنبد ببا هبمبان  
"تروريسم" مرز بندي کننبد و از ايبن  
نظر به "ائتال  ضد تروريسم" کذايبي  
عليه جمبهبوري اسبالمبي سبيبگبنبال  
بدهند و هم آواز شوند. اين کنه تجمس  
اين جماعت است. و هبمبيبن جبنبببه  

است که اين تجبمبس را ببه تبجبمبعبي  
دسبت سباز و هبدايبت شبده تبوسببح  
دولتها تبديل مبيبکبنبد. در هبمبيبن  
راستاست که ما با عبباراتبي از ايبن  
دسببت کببه گببويببا مببردم کشببورهبباي  
منطهه به دليل سياستهاي جمبهبوري  
اسالمي با هبرگبونبه ايبران و ايبرانبي  
دشمن شده اند روبرو ميشويم. " نظبام  
ارتبجبباعببي واليبت فببهببيبه عببالوه بببر  

هاي ساکبن    سرکوب مردمان و مليت 
ايران، با انگيزه بسح و گستر  حوزه  
نفوذ وود در کشتار و طتل عام ديگبر  

گناه کشورهاي منطبهبه،    هاي بي   ملت 
از جمله سوريه، لبنان، عراق، يمبن و  
لبنان و سبرانبجبام اطبلبيبم کبردسبتبان  
عراق، دشمني اين مبلبل ببا ايبران و  
ايرانبي را مبوجبب شبده اسبت" ايبن  
واطعيتي است که جمهوري اسبالمبي  
سياستهاي کثيف و جنايتکبارانبه اي  
را در عببراق و سببوريببه و يببمببن و  
کشورهاي ببيبگبر عبلبيبه مبردم ايبن  
کشورها به پيش ميبببرد. امبا هبمبه  
مردم دنيا تفاوت اساسي ميان مبردم  
ايران و جمهوري اسالمي را ميداننبد  
و ديببده انببد و جببنببايببات جببمببهببوري  
اسالمي بهيچوجه باعبث وصبومبت  
مردم منطهه نسببت ببه مبردم ايبران  
نشده است.  بانبيبا کسبي کبه ببطبور  
جدي ميخواهبد از رنبج و مشبهبات  
مردم سوريه و عبراق و يبمبن سبخبن  
بگويد نميتواند جنايات  بيبر طباببل  
انکار جمهوري اسالمي را ببيند امبا  
جنايات ايضبا  بيبر طباببل انبکبار و  
تروريسبتبي و ارتبجباعبي دولبتبهباي  
عربستان و ترکيه و آمريکا را نبينبد.  
اين جماعت حسابگرانه و عبامبدانبه  
يببک ذره بببه ايببن دولببتببهببا اشبباره اي  
نميکنند. حتما بهانه شان هم اينست  
که داريم بيانيه اي در مورد جمهبوري  
اسالمي و ايران مينويسيم. امبا ايبن  

 بهانه اي بيش نيست. 
حتي وطتي از جمهوري اسالمبي  
سخن ميگويند نيز تمام تاکيداتشبان  
بر سياستهاي منطهبه اي جبمبهبوري  

اسالمي است. کل جهت گيري اينهبا  
نشان ميدهد که مساله همان سبرهبم  
بندي کردن يک ائتال  راست و روي  
کا ذ براي جلب الطا  ملک سلبمبان  

 و ترامپ و امثالهم است.  
کال هرچه فضاي جامعبه عبلبيبه  
جمهوري اسالمي رزمنده تر ميشبود  
و مردم ايران بيشتر نسبت ببه حبهبوق  
پايه اي وود آگباه مبيبشبونبد و ببراي  
وواستهاي پيشرو و حهوق انسانبي و  
ريشه اي وبود مبتبحبدانبه تبر عبلبيبه  
حکومت مبارزه ميکنند، جريبانبات  
راست و ناسيبونبالبيبسبت و طبوم گبرا  
بيشتر احساس وطر ميبکبنبنبد و از  
مردم دور ميشوند. در اين فضبا ايبن  
جريانات بيشتر به اصل وود نبزديبک  
ميشوند. به عبارت ديگر بيشبتبر ببه  
تهالي تبديل شدن به بازيگر سياسبت  
دولتهاي ارتجاعي و بند و بست هاي  
سياسبي و پبرسبه زدن در داالنبهباي  
ديپلماسي و انتظار کشيدن براي رژيم  
چنج و امثال اينها مي افتند. در ايبن  
روند نيز واطعيت نشان داده اسبت کبه  
هببرروز دچببار تشببتببت و اوببتببالفببات  
بيشتر ميشوند، پراکنده تر و بي افبق  
تر ميشوند و ببيبشبتبر از يبکبديبگبر  
فاصله ميگيرند. سبرنبوشبت شبوراي  
ملي رضا پهلوي يک نمونه از اين نوع  
ائتالفهاست که به اميد جلبب تبوجبه  
دولتها تشکيل شد امبا ببعبد از يبک  
سال نتيجه ا  دامن زدن مبوجبي از  
فحاشي هاي بسبيبار نبازل سبلبطبنبت  
ولبان علبيبه يبکبديبگبر شبده اسبت.  
ائتال  کذايي "شبوراي دمبوکبراسبي  
وواهان" نيز بعيد است که نبتبيبجبه و  
سرنوشت بهتري داشبتبه بباشبد و ببه  
سرنوشت ائتالفهايي نبظبيبر "شبوراي  
ملي" رضا پهلوي، يا "مجمبس هبا" و  
"شوراهاي" طوم گرا و ناسيونبالبيبسبت  

 ديگر دچار نشود.  

 ائتالف ناميمون قوم پرستان و ناسيوناليستها 
 

 کاظم نيکخواه 

 نشريه انترناسيونال:
 

www.anternasional.com 
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عروک داعبش و  انترناسيونال:  
پيشروي سريس نظامي آن در سالبهباي  
اوير به ايبجباد شبرايبح تبازه اي در  
واورميانه انجاميد و صف بنديهبا و  
بلوک هاي مختلف سياسي نبظبامبي  
را بوجود آورد. آيبا اکبنبون شبکبسبت  
نظامي داعش موجب تغييبراتبي در  

نظامي    -وضعيت بلوک هاي سياسي 
تابير ايبن     در واورميانه وواهد شد؟ 

وضعيت جديد در سيباسبت ايبران ببه  
 است؟    چه صورت 

مسببلببمببا بببا  عوو ووی جوووادی:  
شكست و افبول داعبش مبا شباهبد  
تغييرات و صفبنديهاي متفاوتبي در  
واورميانه وواهيم بود. وروک داعش  
از صحنه درگيبري هبا و مبعبادالت  
سياسي، به عنوان يك نيرو و فاكبتبور  
مهم، بدون ترديد منجر ببه تبغبيبرات  
روشن و طاببل مبالحبظبه اي وبواهبد  
شد. كشمكشهايي كه در حاشيه و يا  
در اليه هاي زيرين در جريان بودند ببه  
سط  جامعه كشيده وواهند شد. هم  
اكنون ما شاهد شكبل گبيبري صبف  
بنديها و كشمكشهاي جديبد در ايبن  
منطهه بحران زده هستيم. سئوال ايبن  
است كه دامنه اين تغبيبيبرات چبهبدر  
وواهد بود و  اين تغييرات منجر ببه  
چه كشمكشهاي جديدي وواهد شد؟  
سرانجام اين تحوالت چه وواهد بود؟  
آيا شاهد جن  جديدي در مبنبطبهبه  
وواهيم بود؟ كدام جن ؟ جنب  در  
لبنان و اسرائيل؟ جبنب  عبربسبتبان  
سببعببودي، اسببرائببيببل و حببكببومببت  

 اسالمي در ايران؟  
از عبروک داعبش شبروع كبنبيبم.  
داعش در پس تهاجم وونين آمريكبا  
به عراق و در يبك وبالء سبيباسبي و  
نظامي شكل گرفت. هبمبانبطبور كبه  
پيش بيني ميشد، با حملبه نبظبامبي  
آمريكا جامعه عبراق وارد يبكبي از  
سياه ترين دوران وبود شبد. شبيبرازه  
جامعه از هم پاشيبده و زمبيبن ببراي  
رشد و نمو انواع جريانات مبخبرب و  
ضد اجتماعي و تروريست مهيا شد.  
ماشين نظامي آمبريبكبا حبكبومبت  
صدام حسين را سرنگون كرد، صبدام  
دستگير و محاكمه و اعدام شد، امبا  
جامعه عراق بر وال  ادعاهاي پبور  

اوليه روي هيبچبگبونبه "دمبكبراسبي"  
وعبده داده شبده تبوجببيبه كبنببنبدگببان  
ميليتاريسم آمبريبكبا را نبديبد. يبك  

اسالمي در    -حكومت كثيف طومي  
عببراق شببكببل گببرفببت و جببمببهببوري  
اسالمي بر گبوشبه هباي مبهبمبي از  
سرنوشت سياسي عبراق حباكبم شبد.  
داعش بر متن چنين شرايح وونينبي  
متولد شبد. ببه نبيبروهباي طبومبي و  
مذهبي كور باطيمانده در اين شرايبح  
متكي شد. بهايايي از حزب بعبث را  
با فلسفه اسالمي، اما در تبهباببل ببا  
شاوه  الب اسالم سياسي در ايبران،  
در وود شكل داد. عبروک داعبش و  
تهابلش با حاكميت عراق و حكومبت  
اسببالمببي در ايببران، بببه مببعببادالت  
منبطبهبه شبكبل جبديبدي ببخبشبيبد.  
نيرويي ارتبجباعبي، اسبالمبيبسبتبي،  
برووردار از تجربه نظامبي در دولبت  
صدام و همچنين در نبببردهبايبي در  
عراق در تهباببل ببا ارتبش آمبريبكبا،  
بسرعت بر متن شرايح وونين حاكبم  
بر عراق رشد كرد. دولتهاي ارتجاعي  
منطهه مانند عربستان و تبركبيبه كبه  
دسببتببشببان بببه درجببات زيببادي از  
تحوالت عراق كوتاه مبانبده ببود، در  
وجود داعش نبيبرويبي را ديبدنبد كبه  
ميتوانند بر آن سرمايه گذاري كنند و  
به سوي رطيب سياسي و نظامي وود  
در منطهه روانه ا  كنند. داعبش از  
امببكببانببات بببي انببتببهبباي عببربسببتببان  
سعودي و مبتبحبديبن ا  ببروبوردار  
شببد. در عببيببن حببال پببس از دوره  
كوتاهي نيروهباي نبظبامبي ا ، ببه  
سوي سوريه، متحد ديگر حبكبومبت  
اسالمي ايران روانه شد. پيشرويبهباي  
 افلگير كننده داعش در سبوريبه و  
پس از آن در عراق معادالت سياسي  
در وبباورمببيببانببه را دگببرگببون كببرد.  
بسياري از نيروهاي ارتجاعي منطهه  
در وجببود داعببش سبب  هبباري را  
مبيببديبدنببد كببه مببيبتببوانبنببد بببه جببان  
نيروهاي حبكبومبت اسبالمبي ايبران  
بيندازند و از اين هبيبوالي اسبالمبي  
براي كنترل و مهار هيوالي اسبالمبي  
ديگري بهره گيري كننبد. ايبن نبهبش  
تاكتيكبي و ارز  مصبر  داعبش  
براي اين نيبروهبا ببود. تبركبيبه نبفبت  

مببنبباوببق تببحببت كببنببتببرل داعببش را  
وريداري ميكرد. عربستان و امارات  
و بروي ديگر كشبورهبا ببطبور  بيبر  
مستهيم بودجه طابل مالحظه اي در  
اوتيار  طرار ميدادند. اسرائبيبل ببه  
مببداواي مببجببروحببيببن جببنببگببي ا   
پرداوت و تركيه وح تردد نبيبروهباي  
اين هيوال به اروپا شد. اين سبيباسبت  
هر چند كه بنا به مباهبيبت سبيباسبي  
طبائببم ببه ذات وبود در مبهببابببلبه بببا  
نيروهاي آمريكا و حكومت اسالمي  
ايران طرار گرفته بود، اما جناياتي كه  
ولق كرد، بلند پروازي هبايبي كبه در  
دستور  طرار داشت، سرزمينبهبايبي  
را كبه ببه تصببر  در آورد، امبكببان  
همسويي چبنبدانبي ببراي مبتبحبديبن  
 منطهه اي ا  باطي نميگذاشت.  

با طرار گرفبتبن تبرامبپ در راس  
هيات حاكمبه آمبريبكبا، مبا شباهبد  
تغبيبيبري در سبيباسبت مبنبطبهبه اي  
آمريكا بوديبم. تبال  ببراي مبلبغبي  
كردن توافق هستبه اي ببا جبمبهبوري  
اسببالمببي در دسببتببور طببرار گببرفببت.  
سياست دوالت گسترده تر جايگزيبن  
سببيبباسببت مببحببدود كببردن دوببالببت  
نيروهاي آمريكبا در كشبمبكبشبهباي  
منطهه در دوران اوباما شد. سياسبت  
مهار حكومت و كوتباه كبردن دسبت  
حكومت اسالمي ايران در مبنبطبهبه  
ببطبور گسبتببرده و فبعببال در مبحببور  
سياستهاي منطهه اي دولت آمبريبكبا  
طرار گرفت. فشار افكار عبمبومبي و  
بشريت مترطي بر دولتهاي درگيبر در  
كشمكشهاي واورميانه، راه حمبايبت  
 از داعش را عمال مشكل ميكرد.  
روسببيببه نببيببز در مببتببن چببنببيببن  
شرايطي و بمنظور حبفبو حبكبومبت  
بشار اسد و پايگباه مبنبطبهبه اي ا   
بطور گسبتبرده در كبنبار حبكبومبت  
اسالمي و سپاه طبدس و حبزب اهلل،  
درگير كشمكشهاي منطهه شد. ايبن  
مجموعه عبمبر سبيباه داعبش را ببه  

 شمار  معكوس كشاند.  
شكست داعش و حذ  اين نيبرو  
از معادالت اصلي منطهه عبمبال راه  
را براي رو در رويي هاي ببازيبگبران و  
نيروهاي اصلي منطهه هبمبوار كبرد.  
دو نببيببروي عببمببيببهببا ارتببجبباعببي و  

اسالميستي كه در عين حال وواهان  
تببابببيببر گببذاري و تببعببيببيببن نببيببروي  
ه مونيك در منطهه هستند. در يبك  
سوي اين معادله حكومت آدمكشان  
اسببالمببي ايببران و در سببوي ديببگببر  
حكومت سوپبر مبرتبجبس عبربسبتبان  
سعودي و متحدين ا  و هبمبچبنبيبن  
دولت اسرائيل طرار دارنبد. آمبريبكبا،  
روسيه، چين و كشورهاي اروپايي هبر  
كدام به درجات متفاوت در اين تهابل  

 سهيم اند.  
با شكبسبت داعبش، جبمبهبوري  
اسالمي توانست موطعيت وود را در  
منطهه تحكيبم كبنبد امبا ببه هبمبان  
درجببه نببيببز جببدال بببا عببربسببتببان و  
مببتببحببديببن ا  بببه جببلببوي صببحببنببه  
كشمكشهاي منطهه كشيده شد. اين  
جدال امروز در مبحبور تبخبصبمبات  
منطهه طرار دارد. سئبوال ايبن اسبت:  
اين جدال بر سر چيست؟ آيا اين جدال  
به جن  ميان اين ططبهاي ارتجاعي  
مبنببتبج وبواهببد شببد؟ سببنباريببوهبباي  

 احتمالي كدامند؟  
اين جدالي ارتجباعبي از هبر دو  
سو بر سر تعيين نيروي ه مونيك در  
منطهه است. كبدام نبيبرو هب مبونبي  
منطهه را در دسبت وبواهبد داشبت؟  
پاسا به ايبن سبئبوال در عبيبن حبال  
گوشه اي از دكترين جديد آمريكا در  
منطهه است. دوراني كه ديگر از طرار  
آمريكا نميخواهد مستهيبمبا نبيبروي  
درگير تخاصمات منطهه اي بباشبد.  
مانند دوران نيكسون، هيات حاكبمبه  
جديد آمريكا به دنبال نبيبرويبي ببراي  
عهده دار شدن نهش واسطه و پبايبگباه  
 سياسي آمريكا در منطهه است.  

اين جدال ببه كبدام سبو مبيبرود؟  
جن  در لبنان؟ ببا حبذ  داعبش و  
حمايت همه جانبه دولت آمريكبا مبا  
شاهد تعر  عبربسبتبان سبعبودي و  
متحدين ا  براي تغيير توازن طبواي  
ايجاد شده بوديم. حزب اهلل لبنبان آن  
نببيببرويببي بببود كببه بببايببد در مببهببابببل  
شكبسبت داعبش طبرببانبي مبيبشبد.  
عربستان سعودي با اعمال فشبار ببر  
سعد حريري تال  كرد كبه كباببيبنبه  
ائتالفي و شكننده دولت لبنان را در  
هم بشكند و با دامن زدن ببه ببحبران  

داولي و حكبومبتبي در لبببنبان پباي  
دولت اسرائيل را نبيبز ببه مبخبصبمبه  
كشانده و با حزب اهلل تسويه حسباب  
كند. اين محاسبه اوليه هيات حاكمه  
جببديببد و مبباجببراجببوي عببربسببتببان  
بسرعت به شكست كشبيبده شبد. نبه  
دولت اسبرائبيبل حباضبر ببه ورود ببه  
جن  به نيابت از عربستان شد و نبه  
ائتال  شكننده حاكميت لبببنبان در  
اببر ايبن مبانبور عبربسبتبان و سبعبد  
حريري در هم شكسته شد و نه حبزب  
اهلل تال  كرد سهم وبود را در ايبن  
شرايح گستر  داده و تبن ببه ببازي  
عربستان دهد. آمريبكبا و ببروبي از  
كشورهاي ديگر نيز اين اطدام و شروع  
جنگي ديگر در منطبهبه را ببيبش از  
حد ماجراجويانه تلهي كرده و مانس از  
شكل گيري آن شدند. اين مجبمبوعبه  
يك شكسبت ببراي سبيباسبت جبديبد  
عببربسببتببان و مببتببحببديببن آن بببود.  
عربستان در اولين اطدام تعرضي وود  
پس از داعش موفق نشد. اسبرائبيبل  
نيز اگر چه در انتظار جدالي ططعي ببا  
حبببزب اهلل اسبببت، امبببا زمبببان و  
چگونگي شروع اين تهابل ببه مبيبزان  
وود جدال تعيين كبنبنبده و حبيباتبي  
است. اما لبنان مستهل از كبمبرنب   
شدن بحران حكومتي كنوني كماكان  
يك عرصه تهابل و كشمبكبش مبيبان  

 اين ططبهاي ارتجاعي است.  
پرسيده ايد تابير اين تغييرات در  
سببيبباسببت مببنببطببهببه اي حببكببومببت  
اسالمي چيست؟ واطعيت ايبن اسبت  
كه جمهوري اسالمي در حال حباضبر  
توانسبتبه اسبت وبود را ببه درجبات  
زيادي به عنوان يك بازيگر مبهبم در  
منطهه تثبيت كند. تحوالت سوريبه،  
حفو حكومت ارتجاعي بشار اسبد،  
تحوالت در عراق و حضبور تبعبيبيبن  
كننده دستجبات اجبيبر شبده از نبوع  
حشبد الشبعبببببي و سبايببر نبيببروهبباي  
ارتجاعي ا ، نهش وي ه اي ببه ايبن  
نيرو داده است. ائتال  روسيه، تركيه  
و ايران، تالشي در تثبيت سيباسبي و  
 

 خاورميانه پس از داعش 
 

 پرسش از علي جوادي  
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بين المللي اين موطعيت برواستبه از  
جن  و شكست داعبش در سبوريبه  

 است.  
اما آنبچبه در فبراي جبغبرافبيباي  
سياسي ايران در جريان است ببازتباب  
نعل به نعلي در تحوالت سياسبي در  
داوبل كشببور و در رو در رويببي بببا  
مردمي كه در كمين رژيبم اسبالمبي  
نشسته اند، ندارد. يك نمبونبه: زلبزلبه  

اي كه در مناوق  ربي كشور آوارهبا  
را بر سر مردم فهر زده وراب كرد، در  
ابر دوالت انسانگرايانه مردم ببه يبك  
زلزله سيباسبي ببراي رژيبم اسبالمبي  
تبديل شد. ايبن تبنبهبا گبوشبه اي از  
تحوالتبي اسبت كبه در جبامبعبه در  
جببريببان اسببت. مببا هببر روز شبباهببد  
اعببتببراضببات بببخببشببهبباي مببخببتببلببف  
جامعه براي ولب حبق و حبهبوطشبان  
هستيم. دعواهاي جناحها و باندهاي  
مخبتبلبف حبكبومبتبي مبانبنبد  بده  

سرواني پيكره رژيبم را در چبنبگبال  
وود گرفته است. اين وضعيبت و نبه  
موطعيت حكومت اسالمي در وارک  
جغبرافبيبايبي ايبران سبرنبوشبت رژيبم  
اسالمي را تعيين وواهد كرد. شيشه  
عمر رژيم اسبالمبي در دسبت مبردم  
است. با حذ  داعش، نبوببت حبذ   
پدرووانده داعش است. ايبن وظبيبفبه  
جنبش آزاديخواهي و برابري وبلبببي  

 در ايران است.  

  

در شرايطي به شانزده آذر امسال  
نزديک ميشويم که سال تبحبصبيبلبي  
جديد و ببازگشبايبي دانشبگباه هبا و  
مدارس براي بسياري از دانشجبويبان  
و وانواده هايشان بسيار هزينه بردار  
و تامين هزينه ها بسيار دشوار ببوده  
است. وضعبيبت اطبتبصبادي ببخبش  
عظيمي از مبردم ووبيبمبتبر از دوره  
هاي طبل ميباشد و فشار زنبدگبي و  
عدم توان براي تامين هزينه هباي آن  
گريبان بخش وسيعتري از جامعه را  

 گرفته است.  
هبزيببنبه دار بببودن تبحببصبيببل و  
کااليي و تبجباري سبازي آمبوز ،  
تحصيل را براي دانشجويان و دانبش  
آموزان و وبانبواده هبايشبان بسبيبار  
سخت تبر از دوره هباي طبببل کبرده  
اسببت. سببپببردن اداره طسببمببتببهبباي  
مبخبتبلبف دانشبگبباه ببه ببخبشبهبباي  
وصوصي عالوه بر هزينه دار ببودن  
اسببتببفبباده از امببکببانببات دانشببگبباه  
موجب پائين رفتن و بي کيفبيبت تبر  
کردن ودمات و امکانات ارائه شبده  
در دانشگاه ها شبده کبه مشبکبالت  
زيادي را براي دانشجويان در محيح  
هاي آموزشي و در سط  ووابگاه ها  
ايببجببباد کبببرده اسبببت. سبببيببباسبببت  
وصوصي سازي، ورحهبايبي مبثبل  
وببرح کببارورزي و مشببخببصببا کبباک  
)کارانه اشتغال جوانان( و نيبز وبرح  
فراگير مشا ل کبه از جبمبلبه وبرح  
هبباي در دسببت دولببت روحببانببي  
ميباشد، اطدام مستهيم براي ارزانتبر  
سازي نيروي کبار و حبتبي مبجبانبي  
بودن نيروي کار براي کارفبرمبايبان و  

 شرکتها ميباشد.  
در همين راستا تال  حکومبت  
براي پيشبرد تفکيک جبنبسبيبتبي در  
دانشگاه ها و اعمال حجاب اجبباري  
و دوببالببت مببذهببب در زنببدگببي و  
تحصيل دانشجبويبان ادامبه داشبتبه  

 است.  
اما بموازات، در يکسال گذشتبه  
ما شاهد تال  و مبببارزه از وبر   
فعالين دانشبجبويبي و دانشبجبويبان  

سببراسببر کشببور در عببرصببه هبباي  
مختلفي بوده ايم. از يک ور  عليبه  
وصوصي سازي ها و ورح هايي که  
در اين زمينه از ور  دولت ارائبه و  
اجرايي شده و از ور  ديگر مهاببلبه  
در برابر سياست تفکيک جنسيتبي و  
عليه اجباري بودن حجاب، که عمال  
توسح دانشجويان به چالش کشبيبده  

 شده و زير پاگذاشته شده است.  
ما در يکبسبال گبذشبتبه شباهبد  
پيشروي بخش وسيبعبي از جبامبعبه  
بببراي تببغببيببيببر ريشببه اي وضببعببيببت  
موجود بوده ايم. تکثير نهد وبهاتبي  
و سوسياليستي به چشم انداز ببخبش  
وسيعي از جبامبعبه و جبنبببشبهباي  
مبارزاتي جاري و سبازمبانبيباببي و  
تشکل يباببي جبامبعبه و گسبتبر   
جنبشهباي مبببارزاتبي در جبامبعبه  
تبديل شده کبه ببرآيبنبد و انبعبکباس  

 همين تال  بوده است.  
سازمان جوانان کمبونبيبسبت ببه  

آذر روز    ٠١ مناسببت فبرا رسبيبدن  
دانشجو، همه فعبالبيبن دانشبجبويبي  
پيشرو و ساير دانشجويان مبعبتبر   
در دانشببگبباه هبباي کشببور را فببرا  
ميخواند که صبداي اعبتبرا  کبل  
بيحهوطان و محرومين جامعه عليبه  
وضعيت موجود باشند. بايد ببا يبک  
اعببتببرا  سببراسببري و هببمبباهببنبب   
بمناسبت روز دانشجبو در ايبران ببه  
وضببعببيببت مببوجببود کببه زنببدگببي  
ميليونها نفر را تببباه کبرده وسبيبعبا  

 اعترا  کرد.  
 

نبه ببه سببرکبوب، نبه بببه فبهبر و  
 استثمار، نه به بيکاري 

 سرنگون باد جمهوري اسالمي 
زنببده ببباد مبببببارزه سببراسببري و  

 همبسته دانشجويان 
زنده باد ازادي و برابري، زنده بباد  

 سوسياليسم 
 

 سازمان جوانان کمونيست 
 ٠٩٣١ آذر     ١ 

 ٤ ٢٠٠ نوامبر    ٤ ٢ 

هفته گذشته را مبيبتبوان هبفبتبه  
پرکار فعالين دانشجويي و شبوراهباي  
صببنببفببي دانشببجببويببان دانسببت و  
همينطور بنحوي ادامبه اعبتبراضبات  
هفته طبلتر بوده است که به شبرح زيبر  

 است: 
پببيببرو اعببتببرا  گسببتببرده    -٠ 

دانشجويان دانشگاه ووارزمي به عدم  
اجراي ورح ايستگاه مترو ووارزمي،  
که با فراووان شوراي صبنبفبي انبجبام  
گرفت، ايبن شبورا نبامبه اي در ايبن  
وصوص به استانبداري، وزارت راه و  
وزارت علوم نوشته و وبواسبتبار رفبس  

 هرچه سريعتر مشکل شدند. 
فعاالن دانشجويي دانشبکبده    -۶ 

پرديس هبنبرهباي زيبببا، درپبي عبدم  
شرکت در جلسه طببلبي، در وبواسبت  
دوببباره ديببدار بببا مببعبباونببت امببور  
فرهنگي )جهت بازپس گيبري مبرکبز  
تببرتببر مببولببوي و اوببتببصبباص بببه  
فعاليتهاي مرتبببح دانشبجبويبي( را  

 کتبا اعالم نمودند. 
شوراي صنفبي دانشبجبويبان    -۹ 

دانشگاه صنعبتبي ارومبيبه، وبومبار  
  ۶۱۱۱ امضا شده توسح نزديبک ببه  

دانشجو را، با اعبالم مبهبلبت تبا روز  
آذر امسال، به وزارت علوم ارسال    ۶۲ 

مطالبه اصلي؛ بازديد وزيبر    ۹ کرد که  
علوم و استاندار از دانشگاه، تشکبيبل  
کارگروه وي ه جبهبت ببهبره مبنبدي از  
ووابگاه ملکي، و همينطور تشکبيبل  
کارگروه وي ه تعيين تکليف امبالک و  
اراضي سايت جهلتو و بازگردانبدن ببه  
 محيح دانشگاه را، مطرح کردند. 

ادامه اعتراضات دانشجويان    -۲ 
دانشببگبباه نببفببت و عببدم شببرکببت در  
کبالبسبهباي دانشبگباه کبه هبمبچبنبان  
وبواسبتبار اسبتبعبفببا هبيبرت رئبيبسببه  
دانشگاه هستند و امروز دوازدهمبيبن  

 روز اين اعتراضات مي باشد. 
دانشجبويبان دانشبگباه نبفبت    -۳ 

اهواز همراه با دانشجبويبان آببادان در  

دنباله اعتراضات وود و در اعتبرا   
بببه عببدم پبباسببخببگببويببي مسببئببولببيببن  
دانشببگبباه، بببه صببورت نببمبباديببن در  
محووه دانشگاه آموز  پاسخگويي  

 برگزار کردند. 
اعترا  به کيفيت بد  ذا و    -۲ 

سلف سرويس در دانشگاههاي طايبن،  
کاشان و بجنورد که با چيدن ظرفهباي  
 ذا در محيح سلف و دانشگاه انجام  

 شد. 
نوامبببر و نبه ببه    ۶۳ در روز    -۷ 

وشونت عليه زنان، دانشجويان دوتبر  
ووابگاه دانشگاه هاي تهران و چبمبران  
بببراي دومببيببن بببار در جببلببوي درب  
ووابگاه نسبببت ببه مبحبدوديبتبهباي  
زماني تردد و تبعيض هباي مبوجبود  
تجمس و اعبتبرا  کبردنبد و پبس از  
گذشت زمان طبانبونبي ببا کبنبار زدن  
حراست و عدم امضا تعهد نامه، وارد  

 ووابگاه شدند. 
در پايان جا داره که  بخوايم که ببه  
کانال ما در تلگرام جوين بشبيبد و ببا  

با ما در   sjktamas@پيامگير  
تببمبباس ببباشببيببد و اوبببببار و وطببايببس  
دانشگاهون رو برامون ارسال کنبيبد و  
ما رو در دستيابي به وواسته هامبون  

 همياري کنيد. 
 

کاوه وهبمباسبببي از وبر  تبيبم  
 ادميني کانال  

//:httpsکبببانبببال تبببلبببگبببرام:  
t.me/jk_org 
 sjktamas@پيامگير:   

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب 
 کمونيست کارگري 

 
 

 سردبير: خ يل کيوان
 

 مسئول فنی: سهند مط ق
 

 

 anternasional@yahoo.comايميل: 
 

 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود

گزارش و اخبار کوتاه از دانشگاه هاي ايران در هفته  
 ٦٩٣١ اول آذرماه  

شانزده آذر، روز دانشجو، دانشجويان  
صداي اعتراض کليت جامعه عليه وضعيت  

 موجود هستند 
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سال حبکبم زنبدان ببراي  ۶ صدور  
ترين    سعيد مرتضوي يکي از شاو  

چمباطبداران جبمبهبوري اسبالمبي در  
ارعاب و سرکوب جامعبه، نبه فبهبح  
شخ  او و دستگاه وونريز طضائبيبه  
که کل ماشيبن سبرکبوب جبمبهبوري  
اسالمي را يبک ببار ديبگبر مبهباببل  
جامعه زوم وورده و وشمگيبن طبرار  

دهبببد. مبببرتضبببوي و پبببرونبببده    مبببي 
وببونبببببار  نببه بببعببنببوان يببک فببرد  

کار که بعنوان يک حلهه از يبک    جنايت 
سيستم جنايي ببراي جبامبعبه مبهبم  
است. اين پرونده از وود او و حتي از  
رود.    کل دستگاه طضائيه فبراتبر مبي 

براي وجدان حهيهت ياب جامبعبه، او  
سرنخي از يک سلبسبلبه جبنبايبت، ببه  
عمر پر نکبت وودِ جمهوري اسالمي  

 است.  
او تنها طاضي وونريز جبمبهبوري  
اسببالمببي نببيببسببت! امببا يببکببي از  

هباي آن      تبريبن   مشهورترين و مبطبرح 
است. از انتخاب او بعنبوان طباضبي،  
دادستان مطبوعبات، دادسبتبان کبل  
تببهببران و مسببئببول اجببراي فببرامببيببن  
سرکوبگرانه جبمبهبوري اسبالمبي تبا  
عزل او از دستگاه طضايي و سبپبردن  
گنجي از بروت و وان يغماي ترمبيبن  
اجتماعي، همبه و هبمبه ببخبشبي از  
تاريا وود جمهوري اسالمبي اسبت.  
سعيد مبرتضبوي ببراي مبيبلبويبنبهبا  
    مردمي که ببا چبمباق سبرکبوب طبوه 

انبد، نبه يبک    طضائيه به وون نشسبتبه 
فرد، که يک سيبسبتبم، ببمبثباببه وبود  
جمهوري اسالمي اسبت. او طباضبي  

هاي يزد، دادگاه امنيتي تهران    دادگاه 
"ويبببب ه صببببدور احببببکببببام وزارت  
اوببالعببات"، دادگبباه مببطبببببوعببات،  

انبدازي    مبتکر و از بانيبان اصبلبي راه 
مجدد دادسبتبانبي در طبوه طضبائبيبه  
اسببت. او سببمبببببل طببهببر و  ضببب  
حکومت در دستگاه طضائيبه اسبت.  
جايگاهي وي ه اما مبطبيبس و مبورد  

 ترييد بيت رهبري. 

اين طاضي بسيجي ذوب شده در  
دادسببتببان    ۶۹۲۶ واليببت، از سببال  

تهران شد. يک سال ببعبد، در پبرونبده  

زهرا کاظمي و طتل فجيس او در زندان  
آفاق شبد و ببه يبکبي از      اوين، شهره 

 المللي بدل شد.   منفور بين     هاي   چهره 
جهان با يکي ديگر از جانبيبان و  
آدمکشان طبوه طضبائبيبه جبمبهبوري  

رديببف    اسببالمببي آشببنببا شببد. او هببم 
جببنببايببتببکببارانببي چببون الجببوردي،  
پورمحمدي، نيري، اشراطي، صلواتي  
و مهيسه است. جبمبهبوري اسبالمبي  
هر وطت پاي مرتضوي را ببه مبيبدان  
کشيده است، يعني بسا  کشبتبار و  

 سرکوب بيرحمانه مهيا است.  
روزنبامبه    ۶۱۶ نه فهبح بسبتبن  
هاي حکبومبتبي    حتي از جنس وودي 

که شرکت مستهبيبم در شبکبنبجبه و  
کشببتببن مببخببالببفببيببن، بببخببشببي از  
"افتخارات" اوست. مرتضوي واطبعبا  
آينه تمام نمباي حبکبومبت اسبالمبي  

هاي    در سِمت   ٠١١٧ است. او تا سال  
طضايي وود باطي بود. پس از عزل از  

ن اد، وي را    طضاوت، محمود احمدي 
به رياست ستاد مبرکبزي مبببارزه ببا  
طاچاق مواد مخدر و ارز مبنبصبوب  

ببه مبهبام    ٠١٧٦ کرد. سپس از سال  
رياست سازمان تبامبيبن اجبتبمباعبي  

 منصوب نمود. 
در او هببمببه کببراهببت مببتببعببفببن  

تبوان ديبد.    جمهوري اسالمي را مبي 
هباي ايبن بسبيبجبي    پرونده فبعبالبيبت 

و مبببورد        واليبببي و مبببحبببببببوب 
ترين طاضي منتسب به ببيبت    اعتماد 

رهبري، ماالمال از طتل و اوتالس و  
هاي ريبز درشبت از طبوه    کاري   وال  

طضائيه تا بيمه ايران، رياسبت سبتباد  
مبارزه با طاچاق کاال و ارز و سازمبان  
ترمين اجتماعي،  تبا مبعباونبت در  
فرو  سبااالت کبنبکبور اسبت. هبر  
آنچه را که جمهوري اسالمي کاشتبه،  

 او برداشت کرده است.  
ستاره اطبببال او امبا در مبيبانبه  

و اعتراضات عظيم    ۲۲  و اي طيام  
وياباني افبول کبرد. ايبن جبمبهبوري  
اسالمي نبببود کبه مبرتضبوي را از  
صحنه کنار گذاشت. اين سنگيني و  

ببود کبه او را ببراي    ۲۲ هيبت طيام  
هميشه به زير کشيبد، افشبا و رسبوا  
کرد. برعکس، جبمبهبوري اسبالمبي   

سال هنور تال  دارد او و    ۲ پس از  

رازهاي مخوفش را  از زيبر ضبرب  
اعتراضات ببه حبق جبامبعبه ببيبرون  

 بکشد. 
تمامبي    ۲۲ بب طيام مردم در سال    

پيکره جمهوري اسالمي را به لرزه در  
کبش    مي آورد. مرتضوي بعنوان طمبه 

نظام در صحنه مهابله با طيام حباضبر  
شود. در يک شب، فبرمبان اعبزام    مي 
جببوان دسببتببگببيببر شببده در    ۶۲۷ 
هاي اعتراضي ببه کبهبريبزک را      تجمس 

کند. آ  آنچنان شور است    صادر مي 
کببه حببتببي فببرمببانببده وطببت نببيببروي  
انتظامي "اسماعيل احمدي مهدم" را  

انبدازد و از اجبراي    هم به وحشت مي 
زند. اما او در مبهبام    مي   حکم سر باز 

کبنبد و    دادستان بر حکم تبرکبيبد مبي 
شبود. ببازداشبتبگباه    فرمان اجبرا مبي 
اي که در آنجا معتادين    کهريزک سوله 

را به حال وود رها کرده بودنبد تبا در  
انزوا بپوسند وبميرند، براي زهر چشبم  
گرفبتبن از مبعبتبرضبيبن، ببه مبحبل  
شکنجه، حبس و ببازجبويبي جبوانبان  

 شود.     معتر  بدل مي 
در زندان کهريزک همبانبي اتبفباق  

افتد کبه در اتباطبهباي ببازجبويبي    مي 
گباه ديبگبري    زندان اوين و هر شکنجه 

هد. با اين تفاوت که طيامبي    روي مي 
هبا،    گباه   پشت در زندانها و شبکبنبجبه 
دهبد.    مي    ريو اعترا  و شور  سر 

اند که جبمبهبوري    مردم عزم جزم کرده 
اسالمي را از بنياد برکبنبنبد. زمبيبن  
زير پاي حکومت و همه دستگاه طهبر  
و سرکوبش داغ شده است. سمببه پبر  

هباي تباکبنبونبي طبوه    زور طيام طبببالبه 
کبنبد. اوبببار    طضائيه را بباوبل مبي 

کهريزک، دستگبيبر شبدگبان و نبحبوه  
بازجويي از آنبان بسبرعبت از وبريبق  

هاي اجبتبمباعبي در سبطبحبي      شبکه 
شبود.    وسيس و فراگبيبر مبنبتبشبر مبي 

ضبرب طببيببام و رويببارويببي مببردم بببا  
جمهوري اسالمبي، تبنباسبب طبوا را  

 کند.   عو  مي 

در فضاي اعتراضي حاصل طيام  
ببباوببتببگببان؛    هبباي جببان   وببانببواده   ۲۲ 

االمببيببنببي، مببحببمببد    مببحببسببن روح 
فبر و رامبيبن    کامراني، امير جبوادي 

آطببازاده طببهببرمببانببي، اطببامببه دعببوا  
کنند و وواهان رسيدگي به پرونده    مي 

طببتببل عببزيببزان وببود در کببهببريببزک  
شوند. نهايتا سبه پبرونبده در طبوه    مي 

طضائيه براي رسيدگي به چبگبونبگبي  
االمبيبنبي،    کشته شدن مبحبسبن روح 

فبر    محمد کامبرانبي و امبيبر جبوادي 
 شود.   تشکيل مي 

واکنش سعيد مرتضوي به اطامه  
دعوا، دطيها موضس وطبيبحبانبه وبودِ  
جمهوري اسالمي پبس از سبرکبوب  
 طيام در مهابل طيام کنندگان است.  
بب "در دوران ماجبراي انبتبخباببات  

براي دفباع از دکبتبراي وبود ببه    ۲۲ 
 مروصي رفته بودم"!   

بب "طاضبي رسبيبدگبي کبنبنبده ببه  
پرونده متهمباِن ا بتبشباشبات اوبيبر  

گونه تخلفي در اين باره مرتبکبب    هي  
 نشده است". 

هاي زنبدانبيبان    بب "از جمله شکايت 
اين است که مثبال  مسبئبول ببنبد يبا  
زندانبان در ورز  اجببباري آنبان را  
بسيار اذيبت کبرده اسبت يبا احبيبانبا  
بروورد نامناسبي از سبوي مبرمبور  

 زندان انجام شده است."   
ببببب "دلببيببل ايببن مسببرلببه )مببر    ب

هباي    شدگان( بنباببر ببررسبي   بازداشت 
انجام شده توسح پزشبکبي طبانبونبي،  
مببببنببببنبببب يببببت بببببوده اسببببت. در  

ها، با سرعبت عبمبلبيبات    بازداشتگاه 
واکسيناسيون منن يت در حال انجبام  

 باشد."   مي 
االمينبي    بب "سوال من از آطاي روح 

اين است که شما چبه اطبدامبي ببراي  
جلبوگبيبري از حضبور فبرزنبدتبان در  

 ا تشاشات داشتيد". 
ببب "مببا در طضببيببه کببهببريببزک  

ترين گناهي نداريم. يبک ببر     کوچک 
دليل در رابطه با اتهامات مبا وجبود  

 ندارد." 
مرتضوي مبداومبا و در حبالبي  

گويد که همزمبان مسبئبول    دروغ مي 
هاي حساسبي از جبمبلبه    رياست نهاد 

سازمان ترمين اجتماعي است. پبس  
از آن هم آزادانه حتي از کشبور وبارک  

شود و در هر کبجبا کبه وبواسبت    مي 
بسا  پهن مي کند، مسبئبول دفبتبر  
تبليغات رياست جمهبوري "اببراهبيبم  

شبود. در جبايبي    رئيسي" در يزد مبي 
گويد: "مطمئبن بباشبيبد،    صريحا مي 

من در نظام جبمبهبوري اسبالمبي ببه  
 زندان نخواهم رفت"! 

علبيبر بم شبکبسبت طبيبام، امبا  
جامعه نبه تبنبهبا وبود را شبکبسبت  

يباببد ببلبکبه تبعبر  در    وورده نبمبي 
اشببکببال مببخببتببلببف يببک آن دامببان  

کبنبد.    جمهوري اسالمي را رهبا نبمبي 
براي جمهوري اسالمي دفاع بيش از  

اي کببه ديببگببر ارز     ايببن از نببوچببه 
مصر  و طدرت سبرکبوببش کبارايبي  
نببدارد بببه صببالح تشببخببيبب  داده  

اي    شود. امبا او نبه فبهبح مبهبره   نمي 
گو  به فرمان که يکي از ببازيبگبران  
مابر در سرکوب سيستماتيک علبيبه  
مخالفين  حکومبت اسبت. ببايبد ببا  
کمترين هزينه، از سبر راه ببرداشبتبه  
شود تا هم موجبب تبخبريبب روحبيبه  

کشان جمبهبوري اسبالمبي    ديگر طمه  
 نگردد و هم سر طرطره باز نشود. 

مرتضوي به ووبي دستگاه طبوه    
هاي نهانبي آنبرا    طضائيه و بند و بست 

شناسد. وود  از معمباران ايبن    مي 
بناي وونبيبِن رعبب و وحشبت ببوده  

دانبد کبه ديبگبر در، ببر    است. او مي 
چرود. وشم و تبنبفبر    همان پاشنه نمي 

مردم بوي ه پس از سرکوب فوق وشن  
نه تنها فروکش نکرده اسبت    ۲۲ طيام  

که هر دم اين آتشفشان وشم منفبجبر  
وواهد شد. به ناچار و  لير م مبيبل  

هباي    وبود  راهبي را کبه دسبتبگباه 
اوالعاتبي و امبنبيبتبي رژيبم پبيبش  

پبذيبرد و در      گبذارنبد، مبي   پايش مبي 
رفتاري  ير مترطبه، علبيبر بم هبمبه  

هاي سرباال، به ناگباه    انکارها و جواب 
دهد و به اصبطبالح از    تغيير رويه مي 
 آيد:   در "توبه" در مي 

". . . به عنوان دادسبتبان وطبت     
نمايم    عميها ابراز ترسف و اعتذار مي 

و از مهام شهيدان مظلوم اين حبادببه  
االمينبي و کبامبرانبي    فر، روح   جوادي 

 مرتضوي بهانه است، کل رژيم نشانه است! 
 

 سيامک بهاري 

مرتضوی خود  جمهووری اسوال   
 است 

 جامعه خواهان دادرسی است! 

 گر در کوزه می افتد!   کوزه 
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ولب پوز  نموده و علو درجات آنها  
را از وبببداونبببد ببببزر  مسبببرلبببت  

 نمايم."   مي 
داند که اين شبهبيبد    اوبخوبي مي 

ها پبايبان    ها و پوز  وواستن   وواندن 
کار نيست، اين آ از عبهبب نشبيبنبي  
است. فشارهاي مضاعبف حبتبي از  
جانب همدستانش بر او شروع وواهد  
شد. اجراي "نمايش مصلحت نبظبام"  

تواند به گرفتاري ببزرگبتبري ببراي    مي 
 شخ  وود  تمام شود. 

کبنبد،    او گرد و واک ببه پبا مبي   
بصورت محدود و مبهبنبدسبي شبده،  

زنببد و    دسببت بببه تببعببر  هببم مببي 
بببرد    شببمببشببيببري را کببه ديببگببر نببمببي 

چبروبانبد! ببه    مريبوسبانبه درهبوا مبي 
تهديد طاضبي شبعبببه تبجبديبد نبظبر  

کند    پرونده وود مي پردازد، فا  مي 
که همين طاضي وود تحت تبعبهبيبب  

طبتبل عبمبد درسبال    ۶۷ در معاونت  
است! از وکيل پرونده جمعبي    ۶۹۲۹ 

کند و او را به ده    شاکيان، شکايت مي 
ماه حبس تعزيبري و جبريبمبه شبالق  

داند که اگر در    کند. اما مي   دچار مي 
دفاع از وود ، دست ببه افشباگبري  
بيشتري بزند، سرنوشتش يک شبه سر  
و ته وواهد شد! او وبح طبرمبزهبا را  

 شناسد.    بخوبي مي 
سببالببه جببمببهببوري    ۲ مببهبباومببت  

اسالمي در دفاع از او ديبگبر کبامبال  
شکست وورده است. ديواري که زيبر  

ترک برداشته است هر آن    ۲۲ بار طيام  
بر سبر جبمبهبوري اسبالمبي و هبمبه  
هبمببدسببتببان ريببز و درشببتببش وببراب  
وواهد شد. وانگهي تال  مذبوحانه  
جمهوري اسالمي براي حبفبو چبهبره  

درو ببيببن دسببتببگبباه طضببائببيببه و  
دادسبببتبببانبببهببباي وبببونبببريبببز  ببببا  
افشاگريهاي بي امبان مبخبالبفبيبن و  
نهادهاي مدافس زندانيان سيباسبي ببه  
انتها رسيده است. پبس ببايبد دسبت  
 ريق را رهبا کبنبنبد تبا وبود را از  
مهلکه  رق شدن برهانند! ايبن ببايبد  

اي که ببنبا    نهطه پاياني باشد بر پرونده 
هبزار ببر     ۶۳ جلد و    ۹۶ به اوبار،  
 دارد!  

جمهوري اسالمي يکي بر مبيبا  
و يکي بر نعل، مرتضوي را از پرونبده  

هباي    ططور اوتالسها و حيف و مبيبل 
مببيببلببيبباردي در سببازمببان تببرمببيببن  

دانبد    کند اما مبي   اجتماعي تبرئه مي 
که اگر در پرونده کهريزک ببيبشبتبر از  
اين او را حفو و از هبمبه اتبهبامبات  
تبرئه کند، آتشي کبه نبببايبد سبر ببر  

 وواهد کشيد! 

دو نفر از شباکبيبان را ببه نبوعبي  
کنند تبا بباالوبره    ساکت و راضي مي 

مرتضوي را به اتهام معاونت در طتل  
االمببيببنببي يببکببي از    مببحببسببن روح 

باوتگان بازداشتگاه کهريبزک ببه    جان 
 کنند.   حبس محکوم مي 

سال مبداوم    ۲ جمهوري اسالمي  
تال  کرد که وود را از اين جنبايبات  
تبرئه کند. اما نهايتا شکست وبورد  
و همه را ببه پباي طباضبي پبرونبده و  
دادستان آن نبوشبت. تبعبيبيبن شبدت  
حکم براي مرتضوي تعبيبيبن کبنبنبده  
نيست. موضوع بر سر اين نيست کبه  

سبال ببه    ۶۱ سال حکم    ۶ چرا به جاي  
اند! موضوع بر سر ايبن اسبت    او نداده 

که جمهوري اسالمي پبيبش از ايبن،  
ا  را از اتبهببام    طباضبي نبورچشبمببي 

مربو  به معاونت در طتل در پبرونبده  
کهريزک، تبرئه کرده بود. امبا تبحبت  

سبال    ۳ فشار ناچارشبد حبکبم را ببه  
سال زندان تغبيبيبر    ۶ زندان و سپس به  

بدهد و در نهايت سه طاضي پرونده از  
طضباوت مببحببروم و بببه انببفببصببال از  
ودمبات دولبتبي و زنبدان مبحبکبوم  

 شوند! 
عاطبت جمهوي اسالمي مجبور  
شد، ايبن سبنب  را روي پباي وبود  
بيندازد بلکه اين نهطه پبايبان ببر ايبن  
تند پي  سياسي باشد! دردسر پبرونبده  
ططور سعيد مرتضوي ايبن اسبت کبه  
جمهوري اسالمي هنوز هم نتوانستبه  

هباي    است وود را از آوار و پبس لبرزه 
بببرهببانببد! بببراي مببردم    ۲۲ طببيببام  

معتر ، اما مرتضوي بهانه اسبت،  
 کل رژيم نشانه است! 

fb.com/wpiran/ 

 

 

وبق اوبار منتشر شده از سبوي  
سنديکاي واحبد از وضبعبيبت رضبا  
شبهباببي عضبو هبيبات مبديبره ايببن  
سنديکا، تباريبا آزادي وي از زنبدان  

ببببت شبده اسبت.    ٧٠ هجدهم ديماه  
اين درحالبيبسبت کبه رضبا شبهباببي  

  ٤٠ سالبه ا  را در    ٧ محکوميت  
به پايان رسانده اسبت. و    ٧٠ شهريور  

با فشار دادستاني تهران و ببا ببهبانبه  
اينکه سه ماه از مروصي ا  تايبيبد  
نشده، براي گذراندن سه مباه حبببس،  
وود را به زندان رجايي شهر مبعبرفبي  
کرد. اما پس از ورود به زندان اجبراي  
احکام زندان به رضبا شبهباببي اببالغ  

روز از مببروصببي    ۳۲۲ کببرد کببه  
پببزشببکببي تببايببيببد نشببده و  ببيبببببت  
محسوب ميشود و بايد معادل ايبام  
 يبت، در زندان باشد. در اعبتبرا   
ببه ايبن حببکبم شبهببابببي پببنبجبباه روز  
اعتصاب  ذا کرد و در حبمبايبت از  
وي کارزاري جهاني به راه افتباد. زيبر  
فشار ايبن اعبتبراضبات ببه او وعبده  
رسيدگي به پرونده ا  را دادنبد. امبا   

علير م همه اينها رضبا شبهباببي را  
همچنان در بازداشت نگاهداشتنبد و  
اکنون اعالم شده است کبه هبجبدهبم  
دي ماه آزاد وواهد شد. سبنبديبکباي  
واحد اعترا  وود را عليه اين حکم  
اعالم کرده و وواستار آزادي فبوري و  

 بدون طيد و شر  وي شده است.  
هببمببصببدا بببا سببنببديببکبباي واحببد  
وواستار آزادي فوري و ببدون طبيبد و  
شببر  رضببا شببهببابببي شببويببم. رضببا  
شهابي بخاور مبارزاتش سالها عمر  
وود را در زندان گذرانده است. بعالوه  
اسماعيل عبدي، محسن عبمبرانبي،  
مختار اسدي، محمبود ببهبشبتبي از  
معلمان معتر  و آتنا دائمي فبعبال  
دفاع از حهوق کودک و حهوق زنبان و  
عليه اعدام درکنار شمار بسبيباري از  
فعالين معتبر  اجبتبمباعبي تبحبت  
عناويني چون اوالل در نظم و امنيت  
مبلببي در زنببدانببنبد. رضببا شببهببابببي،  
اسماعيل عبدي، محمود ببهبشبتبي،  
محسن عمراني، مختار اسدي، آتبنبا  
دائمي و تمامي زندانيان سياسي بايد  

فورا از زنبدان آزاد شبونبد. تبمبامبي  
پرونده هاي امنبيبتبي تشبکبيبل شبده  
براي کارگران، مبعبلبمبان و فبعبالبيبن  
اجتماعي بايد لغو شود. وسبيبعبا ببه  
کارزار عليه امنيتي کردن مبببارزات  

 بپيونديم. 
 ٧٠ آذر    ١ 

کببمببپببيببن بببراي آزادي کببارگببران  
 زنداني 

Shahla.daneshfar2
@gmail.com 

http://free-them-
now.com/ 

 ثبت شده است   ٣١ تاريخ آزادي رضا شهابي در هجدهم ديماه  
 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود  

 

امروز روز حرکت است. نياز به  "
يک حرکت همگاني است. بايبد طبدم  
هاي محکم تري برداريم. رسيبدن ببه  
حهوق باالي وح فهر فبهبح و فبهبح  
همت و تال  و پشتکار ما را مبي  
وبلبببببد". ايببن ببخببشببي از فببراوببوان  
گروههاي مخبتبلبف ببازنشبتبسبگبان  

  ۶۱ آذر سباعبت    ۶۳ براي تبجبمبس  
صب  در مهابل مبجبلبس اسبت کبه  

از    ۳۲ بعنوان مهمترين تجمس سبال  
آن ياد کرده اند. در ايبن فبراوبوان ببه  
بازنشستگان فراووان داده شبده کبه  

نفر را با وود همراه کننبد    ۳ هر کدام  
 و به اين تجمس اعتراضي بياورند.  

 
حزب کبمبونبيبسبت کبارگبري از  
اعتراضات بازنشستگان و وبواسبت  
هاي عادالنه آنها حمايت ميکبنبد و  
بر وواست هاي آنها که در تجمعبات  
مختلف در سخنراني ها، بيانيه هبا،  
شعارها و پالکاردهاي آنبان مبطبرح  
شببده و بببه وببواسببت عببمببومببي  
بازنشستگان تبديل شده است تاکيبد  

 ميکند:  
  ٠ افبزايببش حببهببوق بببه حبداطببل  
مبيببلبيببون تببومبان، رفبس تببببعبيببض،  
 همطرازي حهوطها، درمان رايگان.  

 
حبزب کبلببيبه ببازنشببسبتببگبان و  
وانواده آنها را به شرکت فعال در اين  
تجمس اعتراضي فراميخواند. تبنبهبا  
با اتحاد و پافشاري بر وواسبت هبا،  
کوتاه نيامدن در مهاببل وعبده هباي  
تووالبي مبهبامبات حبکبومبتبي، و  
حضور همگاني در تجمبعبات اسبت  
که ميتوان مفتخوران حاکم را وادار  
به تسليم کبرد. ببازنشبسبتبگبان حبق  
دارند از يبک زنبدگبي انسبانبي و از  
منزلت و معيشت برووردار باشند و  
بدون اينهمه د د ه زندگبي کبنبنبد.  
حببزب از کببلببيببه مببردم مببيببخببواهببد  
بازنشستگان را همراهي کننبد و ببه  
اشکال مختلف از وواست هاي بحق  
آنها حمايت کبنبنبد. وبواسبت هباي  
بازنشستگان وبواسبت هباي کبلبيبه  
استثمارشوندگان و مردم زحمتکشي  
است که زندگي شان تبوسبح حبکبام  
دزد اسالمي به تباهي کشبيبده شبده  

آذر را به روز اتحباد و    ۶۳ است. روز  
 همبستگي تبديل کنيم.  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

نببوامبببببر    ۹۱ ،  ۶۹۳۲ آذر    ۳ 
 ۶۱۶۷ 

آذر تجمع بزرگ بازنشستگان در    ۹۱ 
 مقابل مجلس  
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بحث بر سر گبرانبي نبان و جبلبو  
آمدن بحث دستمزدهاي چند بار زيبر  
وح فهر، تجمس اعتبراضبي کبارگبران  
بازنشسته کيان تاير بنا ببر فبراوبوان  
طبببببلببي اعببالم شببده، تببدارک تببجببمببس  
سراسري بازنشستگان ببراي فبراوبون  
نونبزدهبم آذر مباه وبود در مبهباببل  
مجبلبس اسبالمبي، وبببر در مبورد  
وضعيت رضا شهابي عضبو هبيبات  
مديره سنديکاي واحبد در زنبدان در  
کببنببار اوبببببار اعببتببراضببي هببر روزه  
کارگري، سر تيترهاي مهبم اوبببار و  

 مسائل هفته گذشته هستند. 

در حاليکه طرار بود از روز چهارم  
آذر    ٠ آذر ماه در تهران و از دوشنببه  

ها طيمت نان با افزايش    ماه  در استان 
درصبدي هبمبراه بباشبد،    ۶۳ طيمبت  

آذر ايببن    ٠ روحببانببي در هببمببان روز  
تصميم را فعال منتفبي اعبالم کبرد.   
جالب اينجباسبت کبه وبببر افبزايبش  
طيمت نان بالفباصبلبه  ولبولبه اي در  
ميان مبردم ببه راه انبداوبت. در دل  
نببزاعببهبباي حببکببومببتببي، مببهببامببات  
ديگرشان با گفتن اينکه طرار بوده نان  

درصببد اضببافببه شببود، امببا بببا    ٠٧ 
  ١٤ کاهش وزن چانه يبا وبمبيبر نبان  

درصد اضافه شده، سعي کردند ببازار  
چانه زني را بر سر ميزان اين افبزايبش  
داغ کنند. اما حر  مردم اين بود که  
نه تنها طيمت نان نبايد افزايش ياببد،  
بلکه سوبسيدهايي کبه از کباالهباي  
اساسي اي چون نان حذ  شده، ببايبد  
بازپرداوت گردد. بحث مردم اين بود  
که طيمت نان در عمل مدتهاست کبه  
افزايش يافته و تهيه آن همين امبروز  
نيز براي ويلي از مبا دشبوار اسبت.  
حر  مردم اين بود کبه در حبالبيبکبه  
دستمزدها چبنبد ببار زيبر وبح فبهبر  
است، اينان ميخواهند طيمت نبان را  
رسما افزايش دهند و سفره مبا را از  
نان هم والي کنند. حر  مبردم ايبن  
بود که آور سال است و ميخواهند ببا  
اين کبار زمبيبنبه هباي گبرانبي هباي  
بيشتر را ببراي سبال آتبي پبي ريبزي  
کنند، نان  که گران شد، گرانبي هباي  
ديگر بدنبالش وواهد آمد، و ايبنبهبا  

بحث هاي دا ي ببود کبه در کبوچبه  
وويابان و در مديباي اجبتبمباعبي در  
ميان مردم جريان داشبت. ببا ببه پبا  
شدن چنين جنجالي بر سر گراني نان،  
ترسيدند و وبودشبان آنبرا يبک زلبزلبه  
اجتماعي ووانبدنبد و روحبانبي فبورا  
افزايش طيمت نان را " فعال" منبتبفبي  

 اعالم کرد.  
وصوصا اين اتفاق در حالي روي  
ميدهد که جامبعبه مبلبتبهبب اسبت.  
زلزله  رب کشور و موک همبستگبي  
مردم با زلزله زدگان نمادي روشبن از  
اعترا  و وشم  مبردم عبلبيبه کبل  
حکومت و بسا  دزدسباالر  ببود.  
زلزله اي که ابعاد سبيباسبي بسبيباري  
بببراي حببکببومببت داشببت. بببعببالوه  
گسببتببر  دامببنببه فببراوببوان هبباي  
اعتراضات سراسري کارگري و ابعباد  
اجببتببمبباعببي تببر و وسببيببعببتببر ايببن  
اعبتببراضببات، از جببمبلببه تبجببمببعببات  
سبببراسبببري هبببر روزه کبببارگبببران،  
بازنشستگان و بخش هاي مبخبتبلبف  
مردم در براببر مبجبلبس اسبالمبي و  
مراجس مختلف دولتبي عبلبيبه فبهبر،  
گراني، تبعيض، نابرابري ، اوبتبالس  
ها و براي داشتن يک زندگي انسانبي،  
فضاي پر و تب و تابي از اعبتبرا  و  
مبارزه در ميان کارگران را به نمايبش  
ميگذارد. پ واک اعتبرا  مبردم در  
برابر گراني نان، کل حبکبومبت را ببه  
هبراس انببداوبت و عبجببالببتبا عببهببب  
نشستند. و نه تنها اين بلبکبه اکبنبون  
بحث از موضوع نان فراتر رفته است.  
مردم پول آب، برق و گاز را نميدهبنبد  
و اوبار حکايت از اعتراضات جمعي  
آنان در مبهباببل مبامبوريبن زورگبوي  
دولتي براي گرفتن  پول آب و ببرق و  
گاز حکايت دارد. همچنين بحبث ببر  
سر وواست افزايش دستمزدها دوباره  
باال گرفته است. وصوصا آوبر سبال  
اسببت و مببوعببد تببعببيببيببن حببداطببل  
دستمبزدهبا ببراي سبال آتبي رسبيبده  
است. دولبت کبمبيبتبه مبزد وبود را  
تعيين کرده است و جبهبه ببنبدي هبا  
دارد شکبل مبيبگبيبرد. کبارگبران ببه  
دستمزدهاي چند ببار زيبر وبح فبهبر  
اعترا  دارند و به عنوان اولين گبام  
وواستار افزايش فوري دستمزدها ببه   

ميليون توماني وبح    ٠ باال تر از رطم  
فهر هستند. و اين وواست امبروز ببه  
شعار اعتراضي تجمبعبات سبراسبري  
کارگران، معلبمبان، ببازنشبسبتبگبان،  
پرستاران و بخش هاي وسيبس حبهبوق  
بگيران جامعبه تبببديبل شبده اسبت.  
والصه کالم اينکه بحث بر سبر نبان،  
بحث بر سر زندگي و مبعبا  اسبت.  
بحبث ببر سبر حبهبوطبهباي نبجبومبي  
مببهببامببات حببکببومببتببي و فببالکببت  
عمومي مردم است. مبردم در دفباع  
از زندگي و معيشتشان ايستاده اند و  
زندگي اي انساني را ولب ميکنبنبد.  
مردم وواستار جبارو شبدن کبل ايبن  

 بسا  توحش و بربريت هستند.  

ببببازنشبببسبببتبببگبببان در ادامبببه  
اعببتببراضبباتشببان بببراي پببيببگببيببري  
وبواسببتبهبباي وبود تبحببت عبنببوان "  

" ببه تبجبمبس  ٧٠ مهمترين تجمس سال 
  ٠٧ سراسري در ساعت ده صب  روز  

آذر فبراوبوان داده انبد. ببخبش هباي  
مختلف بازنشستگان به تبدارک ايبن  
روز ميروند و ببا پبوسبتبر هبايبي کبه  
رويش نوشته شده "همه مي آييبم" ببه  
استهبال اين روز ميروند. تاکيد فوري  
بازنشستگان بر اوبتبصباص ببودجبه  
الزم ببببراي پببباسبببخبببگبببويبببي ببببه  
وواستهايشان است. تاکيبد آنبهبا ببه  
اجببراي يببکببسببالببه وببرح هببمببطببرازي  

 مشا ل است.  
يبک نبکبتبه جبالبب در فبراوببوان  
بببازنشببسببتببگببان تبباکببيببد بببر اتببحبباد  
حداکثري است. از جمله در بخشي از  
فراووان آنها با اشباره ببه ايبنبکبه در  

هزار بازنشسته کشبوري    ٤٦٦ تهران  
نبفبر را ببا    ٧ هستند که اگر هر کدام  

وود بياورد نيروي عظيمي وبواهبنبد  
بود، تال  دارند نيروي سراسري وود  
را همراه ببا وبانبواده هبا ببه مبيبدان  

 بياورند.  
اعتراضات بازنشسبتبگبانگ، گبرد  
آمدن آنها در گبروهبهباي مبببارزاتبي  
چند هزار نفره از شهرهاي مختلف در  
تلگرام، بحث و تبببادل نبظبر در ايبن  
گببروهببهببا بببر سببر وببواسببتببهببا و  

مطالباتشان و تبديل آنها به شعار ها  
و ططعنامه هاي اعبتبراضبي هبمبه و  
همه دستاوردهاي مهم بازنشستگبان  
در زمينه سازمبانبدهبي اعبتبرا  و  
مبارزه است. گبروهبهباي مبببارزاتبي  
بازنشستگان در تلگرام بطور واطبعبي  
نهبش مبجبمبس عبمبومبي و دوبالبت  
حداکثري توده ببازنشبسبتبه را انبجبام  
ميدهد و بستر واطعي سبازمبانبيباببي  
توده اي آنها را فراهم کبرده اسبت. از  
جمله ميببيبنبيبم ببا اسبم گبروهبهباي  
تلگرامي وبود، اعبالم مبوجبوديبت  
ميکند. و با همين اسامي فبراوبوان  
بببه اعببتببرا  داده و نببيببرو بسببيببج  
ميکنند. سطحي از همين شبکبل از  
کار و سازماندهي اعترا  را طبببال  
در اعتبراضبات سبراسبري مبعبلبمبان  
شاهد بوديم و ووشبختانه اين شبکبل  
از کار هر روز بيشتر دارد در ببخبش  
هبباي ديببگببر کببارگببري تسببري پببيببدا  
ميکند. اين تجربيات را بايد دهان به  
دهان بازگو کرد و به سنتي پايدار در  
جنبش کارگري و کل جامعه تبببديبل  
کرد. در بستر چنين تحرکي است کبه  
ميشود تشکلهاي توده اي سبراسبري  
را شکل داد و به استهبببال مبببارزات  

 طدرتمند سراسري رفت.   
بازنشستگبان در تبجبمبعبات ببا  
شکوه طبلي وود در مرداد، شهريبور،  
مهر و آبان ماه با شبعبارهباي پبرشبور  
وود، وواستهايشان را اعالم کردنبد.  

ميبلبيبون    ٠ افزايش حهوطها به ميزان  
تومان، رفس تبعيض ها و هبمبطبرازي  
حهوطها و درمان رايگان و داشتن يک  
زندگي انسانبي، وبواسبتبهباي فبوري  
بازنشستگان است. آنها در تجمعبات  
پي در پي شان ببا شبعبارهبايبي چبون  

ميلبيبون حبهبوق مبا يبک    ٠ وح فهر  
ميليون، حهوق ما رياليه، هزينبه هبا  
دالريه، نياز ما اين زمان، معبيبشبت  
است و درمان، ما همببسبتبه ايبم، از  
وعده ها وسته ايم، سي و هشت سال  
گذشته، عدالبت کبجبا رفبتبه، ، يبک  
اوتالس کم بشبه مشبکبل مبا حبل  

ميشه، نوببخبت نبوببخبت اسبتبعبفبا،  
تبعيض تاکي؟ اعترا  وبود را ببه  
فهر، تبعيض و نابرابري، اوتالس هبا  
اعالم کردند. و اينها همه وواستهاي  
کل جامعه است. شعارهايبي کبه در  
اعتراضبات ببخبش هباي مبخبتبلبف  
جامعه فرياد زده ميشود و سبراسبري  
شده است. از مبارزات بازنشستبگبان  
وسيعا حبمبايبت کبنبيبم. اوبببار ايبن  

 مبارزات را رسانه اي کنيم. 
از ساعت هشت صب  روز هفبتبم  

آذر کارگران بازنشسته کيان تاير ببنبا  
بر فبراوبوان از طبببل اعبالم شبده در  
مببهببابببل وزارت صببنببعببت دسببت بببه  
تجمعي اعتراضبي زدنبد. اعبتبرا   
اين کارگران به تعويبق پبرداوبت حبق  
سنوات ايام ودمتشان و ولف وعبده  

  ۲۱۱ هاي داده شبده اسبت. حبدود  
ببه    ۳۱ کارگر اين کباروبانبه از سبال  

انبد و مبطباببق    تدريج بازنشسته شبده 
تعهدي که اعضاي هيات حمايبت از  
صنايس در مبهبام مبديبريبت مبوطبت  
کاروانه ايران تاير داده ببودنبد، طبرار  
بود که تا تسويه کامل سبنبوات ايبام  

هزار تومبان ببه    ۳۱۱ ودمت هر ماه  
  ٧ آنها پرداوت شود. به گفته کارگران  

هزار تومان به    ٧٦٦ ماه است که اين  
آنها پرداوت نشده است و هر کدام از  

ميليون تومبان    ٠٦٦ تا    ١٦ آنها بين  
در مبباه وببلبببببکببارنببد. کببه حببتببي بببا  

هزار تبومبان، تسبويبه    ٧٦٦ پرداوت  
حساب کامل با آنها بيش از يک دهه  
وببول وببواهببد کشببيببد.  بببدنبببببال  
اعتراضات اوير کارگبران طبرار شبده  
بود که براي پرداوت مطالبببات آنبان  

مببيببلببيبباردي بببه کبباروببانببه    ۶ وامببي  
پرداوت شود. اما اطبدامبي صبورت  
نگرفته است. در همين رابطه طببل از  
اين کارگران کيان تاير در هفتم آبانماه  
تجمس داشتند. بنا بر وبرها در تجمس  

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 

 

 شهال دانشفر 

 

 جنجال گرانی نان 

بازنشستگان در تدارک تجمع  
 آذر در مقابل مج س   ٩١ سراسری  

کارگران بازنشسته کيان  
 تاير تجمع خود را برگزار کردند 
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هفتم آذر جبلبسبه اي مبيبان هبيبات  
اجرايي در کاروانه برگزار شد که طرار  
شد نتيجه جلسه ببه وزارت صبنبايبس  
اعالم و پس از تصبمبيبم گبيبري وي  
نببتببيببجببه بببه کببارگببران اعببالم شببود.  
کارگران نيز طرار گذاشتبه انبد کبه تبا  
حصول نتيجه به اعتراضاتشان ادامه  
دهند و هفته آينده نيز تجمعي داشته  

 باشند.  
آذر روز تببجببمببس سببراسببري    ٠٧ 

بازنشستگان، فرصت مناسبي ببراي  
بازنشستگان کيان تاير براي پيگيبري  

آذر    ٠٧ وببواسببتببهببايشببان اسببت.  
  ١٧ همچنين فرصت مناسبي ببراي  

هزار بازنشسته فوالد است که در ماه  
اوير براي پيگبيبري وبواسبتبهبايشبان  
چندين تجمس اعتراضي داشبتبه و در  
تببجببمببعببات سببراسببري تببا کببنببونببي  
 بازنشستگان نيز همراه بوده اند.   

جمعي از کارگران نيشکر هبفبت  

تپه وي بيانيه اي از فراووان کارگران  
نيشکر هفت تپه به اعتصاب در روز  
يازدهم آذر ماه در اعترا  به تعويبق  

ماه دستمزد سال جباري و    ٠ پرداوت  
و ديببگببر    ٧٠ دو مبباه وببلببب سببال  

مطالبتشان وبر داده اند. اين بيبانبيبه  
وبببببر از ايببن مببيببدهببد کببه بببدنبببببال  
پيامهايي که در هشتم آذر مباه ببيبن  
کارگران نيشکر هفت تپبه در فضباي  
مجازي رد وو بدل شده است و در پبي  
دروغ پردازي هباي ببي حبد و حصبر  
طائم مهام شرکت و وعده هاي مبکبرر  

درو ين مديريت کارگران به ببرپبايبي  
اعتصاب اوبطباري در روز يبازدهبم  
آذرماه گرفته اند و از کلبيبه کبارگبران  
شرکت نبيبشبکبر هبفبت تبپبه اعبم از  
رسمي، پيماني و روزمبزد وبواسبتبه  
شببده اسببت کببه ضببمببن داشببتببن  
همبستگي و عدم ترس از تهديدهاي  
مديريت در اين روز همگي دسبت از  
کار کشيده و وواستهايشان را فبريباد  
بزنند. اين فراووان ببا اعبالم ايبنبکبه  
داشتن اتحباد الزمبه اصبلبي جبهبت  
گرفتن حهوق معوطه است، به تبدارک  

 اعتصابي طدرتمند ميروند. 
مدياي اجتماعبي وبود هبر روز  
بيشتر ميرود که به ظر  اعمال اراده  
مستهيم کارگران و تشکلبيباببي آنبهبا  
تبديل شود. استفاده از ابزار مبديباي  
اجتبمباعبي ببراي تصبمبيبم گبيبري و  
متحد شدن حول وبواسبتبهبا، تبدارک  
تجمعات اعتراضي سراسري و اکنون  
در نيشکر هفت تبپبه رفبتبن ببه پباي  
اعتصابي طدرتمند يک نهطبه عبطبف  

 مهم جنبش کارگري است. 

 

علي ر م همه فشارها و تبهبديبد  
فعالين حوزه هاي مختلف اجتماعي  
توسح ارگانهاي سرکوب حاکبمبيبت،  

نوامبببر، روز جبهبانبي    ٤٧ امسال به  
اعترا  به وشونت عليه زنان، بطور  
ويب ه و در سبطبب  گسبتببرده تببري در  

 جامعه ايران پرداوته شد.  
در کنار سازماندهي اجبتبمباعبي  
براي امدادرساني به آسبيبب ديبدگبان  
زلزله  برب کشبور، ببخبش پبيبشبرو  
جامعه، ايبن روز مبهبم را فبرصبتبي  
مغتنم شمرد تا در سط  جامعه و در  
شبکه هاي اجتماعي در ايبنبتبرنبت،  
موضوع وشونت عليه زنان و ريشبه  
هاي توليد و بازتوليد آن در ايبران و  
نهش حکبومبت، دولبت و سبيباسبت  
هاي حاکم را در تداوم و تشبديبد ايبن  
رويکرد ضد انساني عليبه نبيبمبي از  
جامعه که گاهي گريبانگير نيم ديگر  
هم مي شود را، به يک گفتمان جبدي  

 تبديل کند. 
براه افتادن موک گفتبمبان ببر سبر  
وشونت هاي آشکار و نهان، وشونت  
هاي فبيبزيبکبي، جبنبسبي، روحبي و  
رواني عليه زنان طبل از فبرا رسبيبدن  

نوامبر، بخش وسيعي از شببکبه    ٤٧ 
هاي اجتماعي را به وود اوبتبصباص  
داد که البته براه افتادن کمپين جهاني  
افشبباي آزار جببنببسببي بببا هشببتبب   

در شبدت   metoo##من_هم ،  
گرفتبن ايبن مبوک در ببيبن کبارببران  
ايراني تابير بسزايبي داشبت. ببا فبرا  

نوامبر اين موک، وود را    ٤٧ رسيدن  
در اعترا  وسيس به وجود طوانبيبن و  
فرهن  ضد زن در جامعه ايبران کبه  
بستر وشونت عليه زنان را گسبتبر   

داده است، هبمبچبنبيبن اعبتبرا  ببه  
فببرهببنبب  مببردسبباالرانببه کببه مببورد  
حمايبت طبانبون اسبت، و تباکبيبد ببر  
مببطببالبببببات زنببان در شبببببکببه هبباي  
اجتماعي و برگزاري جلسات گفبت و  
شنود در گروههاي تلبگبرامبي نشبان  

 داد.  
سببمببيببنببار هببا و بببرنببامببه هبباي  
اجببتببمبباعببي در دانشببگبباه و سببطبب   
شهرهاي مختلف توسح تشکل هاي  
مردم نهاد و فبعبالبيبن حبوزه زنبان و  
دانشجويي به تعداد بيشتري نسبببت  
به سال گذشته برگزار شد. از جمله در  
شهر اصفهان دانشجويان در دانشگاه  
و فعالين در سطب  شبهبر اطبدامباتبي  
انجام دادنبد. دانشبجبويبان دانشبگباه  
نوشيرواني بابل با صدور بيانيه اي و  
با به چالش کشبيبدن سبيباسبت هباي  
موجود همچون تفکيک جبنبسبيبتبي،  
طوانين مردساالرانه حاکم در طوانبيبن  
مدني و وبانبواده، و وبالء طبوانبيبن  
حمايبتبي از زنبان، روي ريشبه هباي  
توليد و بازتوليد وشونت عليبه زنبان  
در ايران دست گذاشتند. در دانشگباه  
زنبجبان ورکشباپ ببرگببزار شببد و در  
سط  شهر اهواز تشکل هباي مبردم  
نهاد برنامه هايي تدارک ديدند. زنبان  
و فببعببالببيببن حببوزه هبباي مببخببتببلببف  
اجتماعي در تهران و ديگر شهرها در  
محالت، پارک ها و حتي در مبنبازل  
وود مراسمي و دورهبمبي هبايبي در  
رابطه با اين روز تدارک ديده و ببرگبزار  
کببردنببد و بببه روشببهبباي مببخببتببلببف  
اعترا  وود را ببه وجبود وشبونبت  
عليه زنان اعالم کردند. ببا تبوجبه ببه  

دسامببر،    ٠٦ نوامبر تا    ٤٧ اينکه از  

روز در سط  جهان، تحت عنوان    ٠٠ 
روز جهان نارنجبي، ببه فبعبالبيبت  ٠٠ 

براي از بين بردن وشونت عليه زنان و  
ريشه هاي آن اوتبصباص داده شبده،  
فعالين در شهرهاي مبخبتبلبف ايبران  
همچنان در تدارک ببرگبزاري ببرنبامبه  
هببايببي در سببطبب  مببحببل زنببدگببي و  

 تحصيل هستند. 
با توجه به اينکه اويرا ذبيب  اهلل  
ودائيان معاون حهوطي طوه طضبائبيبه  
با تصويب اليحه منس وشونت علبيبه  
زنان مخالفت کرده است، و ببا تبوجبه  
به فتواي جديد وامنه اي درباره منبس  
ارتبا  زن ومرد درفضاي مجبازي و  
لزوم طرائت صيغه محرميت، و نبيبز  
ممنوعبيبت دوچبروبه سبواري زنبان،  
ممنوعيت ورود زنان به استاديوم ها،  
و حجاب اجببباري و وشبونبت هباي  

نوامبر امسبال ببا    ٤٧ گشت ارشاد،  
رويکرد اعتراضي هر چبه ببيبشبتبري  
همراه بود و فعاليت ها و ببيبانبيبه هبا  
حاکي از اين بود کبه جبامبعبه ريشبه  
توليد و بازتوليد وشونت را در نبظبام  
و طوانبيبن حباکبم جسبتبجبو و ببه آن  
اعترا  ميکبنبد. حبتبي ايبن را در  
واکنش کاربران شبکه هاي اجتماعي  

نبوامبببر مبي تبوان    ٤٧ به تاريخچه  
نبوامبببر    ٤٧ مشاهده کرد. تاريخچه  

که ببه اعبدام سبه وبواهبر از چبهبار  
وواهران ميرابال، که عليه جمبهبوري  
دومينيکن و مشخصا عليه رافبائبل  
تببرووببيببو ديببکببتبباتببور وطببت مبببببارزه  
ميکردند بر ميگردد، به وسعت طابل  
توجهي در شبکه هاي اجتمباعبي ببه  
اشتراک گذاشته و باز نشر مي شود و  
حتي در برنامه هايي که برگزار شد به  

آن بصورت وي ه اي اشاره شبد کبه ببه  
نوعي تداعي کننبده مبببارزات زنبان  
ايران عبلبيبه ديبکبتباتبوي جبمبهبوري  

 اسالمي است. 
نبوامبببر    ٤٧ با توجه به آنچه در  

امسال گذشت و فعالبيبت هبايبي کبه  
نوامبر،    ٤٧ همچنان ادامه دارد، روز  

روز جهاني اعترا  به وشونت عليه  
زنببان، درکببنببار هشببتببم مببارس روز  

جهاني زن، به يک روز مهم در تبهبويبم  
مبارزاتي جنبش نوين رهبايبي زن و  
فرصتي براي اعترا  سراسري عليبه  
حاکميت و طوانين اسالمي در ايبران  

 تبديل مي شود.  

کارگران نيشکر هفت تپه در  
 تدارک اعتصابی قدرتمند 

نوامبر، روز جهاني اعتراض به خشونت عليه زنان، به روزي    ٥٢ روز 
 مهم در تقويم مبارزاتي جنبش نوين رهايي زن تبديل مي شود 

 

 شيرين شمس 


