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 انقالب يا رفراندوم؟ حکومت چگونه سرنگون ميشود؟
 

 مصاحبه خليل کيوان با حميد تقوايي
 

 اين نوشته برمبناي مصاحبه در برنامه پاسخ در کانال جديد تدوين شده است.   
 ٢ صفحه  

در ايران مبارزه فقط عليه حکومت اسالمي نيست، عليه  
 مذهب و اسالم و اهللا هم هست! 

 

 دولت آلمان و پست مدرنيستها از حکومت اسالمي و حجاب و ارتجاع دفاع ميکنند! 
 

 فوريه  ١٢ سخنراني پرشور مينا احدي در مقابل هتل  ماريتيم در برلين در روز 
 ٥ صفحه  

 ۰ ١ صفحه  

 ٤ صفحه  

 ٦ صفحه  

 ٩ صفحه  

 اطالعيه ها: 
 

 پزشکان "طرحي" در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند
 

 جان هاي عزيزي که ارزان از دست ميدهيم!
 

 زنده باد هشت مارس، زنده باد دختران انقالب!
 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 ٦ صفحه  

 گزارشي از تظاهرات عليه مراسم جمهوري اسالمي در برلين

 ٧ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 شهال دانشفر

 ۰ ١ صفحه  

 سناريوي سياه خودکشي
 

 آرش دشتي

 ٨ صفحه  

 استحاله چي هاي سابق و رفراندوم چي هاي امروز
 

 شهال دانشفر

 ٨ صفحه  

 به اين کشتارگاه بايد سريعا پايان داد
 

 کاظم نيکخواه

نفر از فعالين سـيـاسـي     ١٥ اخيرا 
با صدور بيانيه اي خـواهـان بـرگـزاري       
رفراندوم براي تعييـن نـوع حـکـومـت          
آينده ايران شده اند. اين رفراندوم قـرار     
است زير نظر سازمان ملل و خـامـنـه      
اي و روحـانـي و  سـپـاه پـاسـداران و                 
کليت حکومت اسالمي بـراي "گـذار        
مسالمـت آمـيـز" از نـظـام اسـالمـي                 

 انجام شود!
فراخوان دهندگان خودشان اذعان 
ـنـد ايـن طـرح بـراي اجـراشـدن                 ميکن
ـيــســت، پـس شــان نـزول ايــن طــرح               ن

 چيست؟
ـيـه              ـيـان علت اصلي صـدور ايـن ب
ترس فراخوان دهنـدگـان از طـوفـانـي          
است که در آسمان سيـاسـت در ايـران        
وزيدن گرفته است. اينان که تـا ديـروز      
طرفدار استحاله حکومت يعني حفظ 
نظام جمهوري اسـالمـي بـا ظـاهـري            
ديگر بوده اند و برخي از آنان خـود در    
برپائي ايـن نـظـام سـهـم داشـتـه انـد،                 
نگران آن هستند که طوفان زيـر و رو        
کننده اي که آغاز شده دامن خود آنان 

 را نيز بگيرد.
هدف ديگر آنان حفظ پـايـه هـاي      
ـقـالب    دستگاه حاکم در برابر طوفان ان
است. بخش بزرگي از امضا کنندگان  
مدافعين "اسالم بهتـر" و " اسـالم بـا               
ــدارد" و                  ــاقضــي ن ــان تــن ــوق زن حــق
حکومت مـرمـت شـده اسـالمـي، و              

تعدادي خـود از پـايـه گـذاران سـپـاه                 
پاسداران بوده اند. طرح رفراندوم اينان  
تالش ديگـري بـراي مصـون داشـتـن            
ماشين سرکوب حکومت، زندانـهـا و     
ـيـت و کــل                 وزارت اطـالعـات و امـن
ماشين دولتي، از گزند انقالب مـردم    
است. تاکيد آنها به "مسالمت آمـيـز"       
بودن رفراندوم کذائيشان نيز از همـيـن   
رو اسـت. کسـي کـه در بـرابـر مـردم                  
معترض به خشونت و توحش حاکم را 
به مسالمت فراميخواند دوست مـردم  
نيسـت، حـامـي نـظـام حـاکـم اسـت.                 
رفراندوم اينـان در واقـع چـيـزي بـجـز               
تــداوم خــط اســتــحــالــه تــحــت فشــار          

 انقالب مردم نيست.
ـبـش              اين تالشها در مـقـابـل جـن
انقالبي اي که في الحال پايان ماجراي 

اصـولـگـرا را اعـالم            -اصالح طلب   
کرده است بـجـائـي نـخـواهـد رسـيـد.             
انقالب عظيمي که آغاز شده است تـا    
در هم کوبيدن کل دستگاه حکومـتـي   
ـيـش خـواهـد           جمهوري اسالمي  بـه پ
رفت. اين عملي ترين، مسالمت آميز  
ترين و متمدنانه ترين راه  تغيير نـظـام   

 حاکم است.
   

مينا احدي، سخنگوي حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٨ فوريه  ١٤ 
 ١٣٩٦ بهمن ماه  ٢٥ 

 اطالعيه مطبوعاتي 
 

 نفره ١٥ پاسخي به بيانيه رفراندوم 

به حزب کمونيست 
 کارگري ايران بپيونديد
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پانزده نفر از شخصيت ���� ���ان:  
هاي موسوم به اصالح طـلـب کـه در        
ميان آنها اسم مـحـسـن سـازگـارا از          
ـيـز ديـده         بنيانگزاران سپاه پاسداران ن
ـيـه اي خـواسـتـار               ـيـان مي شود، در ب
رفراندوم شده اند. بـرگـزاري رفـرانـدوم        
ـبـال هـم               ـيـسـت. ق موضوع تازه اي ن
نيروهاي راسـت از جـملـه سـلـطـنـت              
طلبان خواستار برگزاري رفراندوم شده 
بودند، اخـيـرا آقـاي روحـانـي هـم از               
رفراندوم صحبـت مـيـکـنـد. در ايـن              
مورد با حميد تقوائي صـحـبـت مـي       

 کنيم.  
 

ـقـوائـي بـه ايـن بـرنـامـه                  حميد ت
ـبـان     خوش آمديد. ابتدا ازسلطنت طل
شروع کنيم. دليل اينها براي رفراندوم  

 چه هست؟
  :���ا��مدتهاست که طيف ���� 

سلطنت طلب از رفـرانـدوم صـحـبـت          
ميکنند و اين دليلش روشن اسـت و      
خودشان هم گفته اند. اينها انقالب را 
خشونت ميدانند، انقالب را حـرکـت       
بي سر و پا ها ميدانند، حرکـتـي کـه      
جامعه و نظم جامعه را بهم ميريزد و 
ـبـان از لـحـاظ                   ازينرو سـلـطـنـت طـل
ـتـي و اسـتـراتـژيـک بـا                  اصولي، هـوي
ـنـد. از طـرف             انقالب مخالف هسـت
ديگر اپوزيسيون جمهـوري اسـالمـي      
هســتــنــد و از بــرانــدازي صــحــبــت             
ميکنند. رفراندوم يـک نـوع راه حـل             

 تغيير حکومت بدون انقالب است.  
اين را هم بايد در نظر بگيريم کـه    
ـلـف         سلطنت طلبان در شرايـط مـخـت
مواضع متفاوتي هم داشته اند. مثال 
ـبـان       در مقاطعي در کنار اصالح طـل
در انتخاباتها قرار گرفتند و از آنـهـا         
حمايت کردند. و زمـان ديـگـري کـه            
رژيم چنچ مطرح بود با اين خط خـود  
را همراه کردند و هميشه سعـي کـرده     
انـد بــخـصـوص حـمــايـت دولــتـهــاي             
خــارجــي، آمــريــکــا و کشــورهــاي            
اروپائي، را داشته باشند تا به عـنـوان   
ـنـد.           الترناتيو خودشان را مـطـرح کـن
مطلوبيت رفراندوم در عـيـن حـال از          
نظر اينها اينست که دولتهاي غـربـي     
هم با آن مخالفتي نخواهند داشـت و    
ـنـهـا             آنرا قبول خواهند کـرد. هـمـه اي
باعث ميشود که اينها خط رفرانـدوم  

را در پيش بگيرند. البته ايـن را هـم          
بگوييم که با تـوجـه بـه اعـتـراضـات           
مردم و انقالبي که شـروع شـده اسـت        
در موضع آنها تغييراتي کرده اسـت.    
ميگويند مـنـظـور مـا از رفـرانـدوم               
ـلـکـه رفـرانـدوم بـعـداز             امروز نيست ب
سرنگونـي حـکـومـت اسـت. امـروز               
چنين موضعي دارند ولي در هر حـال  
ـتـم اسـاس مسـالـه                 همانـطـورکـه گـف
ـبـان       مخالفت استراتژيک سلطنت طـل
ـقـالب               با انقالب و هـراس آنـهـا از ان

 است. 
 

ـنـهـا       ���� ���ان:   سلطنت طلبـان ت
نيروي نيستند که از رفراندوم صحبت 
ميکنند. امروز حتي روحاني هـم از       
رفراندوم صحبت ميکند و ميـگـويـد    
که رفراندوم راه حلي اسـت کـه از بـن          
بست سياسي خارج بشويـم. آيـا ايـن         
واقــعــا راه حــلــي بــراي خــارج شــدن             
حکومت از اين بـن بسـت سـيـاسـي            

 است؟
  :���ا��ايـن را روحـانـي در          ���� 

بـهـمـن خـود گـفـت و                ٢٢ سخنراني 
نکته اصلي در اين سخنراني صحبت 
از بن بست سياسي اسـت. تـا بـحـال            
مقامات حکومتي هيچوقـت از بـن       
بست سياسي حرف نزده بـودنـد. مـا         
مدتهاست که گفته ايم اين حکـومـت   
به آخر خط  رسيده است، با  بن بست 
سياسي و اقتصادي روبرو است و راه     
حلي ندارد. االن خـودشـان اعـتـراف            
ميکنند که به بن بست رسيـده انـد و       
رفراندوم را مطرح ميکنند که نظام و   
ـنـد. ايشـان           حکومتشان را حفظ کـن
ـيـش        ميگويد که در قانون اسـاسـي پ
بيـنـي شـده اسـت در شـرايـطـي کـه                   
مسائل مهمي مطرح است رفـرانـدوم   
کنيم، دوسوم نمايندگان مجلس بايـد  
تائيد کنند و غيره ولي معلوم نيسـت  
سوال رفراندوم چيـسـت. از صـحـبـت           
روحاني اينطور بـرمـيـآيـد کـه گـويـا            
رفراندوم قرار است بين دو جناح بـد و    
بدتر باشد. يعني مردم بيايند تکليف  
جدال بين دوجـنـاح اصـالح طـلـب و            
ـنـد. روحـانـي          اصول گرا را تعيين کـن
چنين منظوري دارد و از ايـن فـراتـر          
نميرود. اين کيلومترها عـقـب تـر از         

شرايط و موقـعـيـت  هـمـيـن امـروز              
حکومت و بحـران حـکـومـت اسـت.          
ـنـد نـه        مردم مدتهاست دارند ميگـوي
اصول گرا نه اصالح طلب و جمهوري 
اسالمي را نميخواهيم. حرکت مـردم   
اساس و مضمون و جـوهـرش کـنـار           
ــلــيــت جــمــهــوري اســالمــي و           زدن ک
سرنگوني حکومت است. بن بسـتـي      
که حکومت امروز دچارش شده است 
ناشي ازهمين به چالش کشيـده شـدن     
بوسيله مردم سرنگونـي طـلـب اسـت         
که اينها راه حلي در برابـرش نـدارنـد.      
طرح رفراندوم را بايد يک نوع تالش و 
نوعي تبليغات حکومتيهـا دانسـت.     
ـتـاده و      حکومتي که در کنجي گير اف
راه پس و پيش ندارد دم از رفـرانـدوم         
ميزند. چنين طرحهائي را خـودشـان      
هم جدي نمي گيرند. در صفوف خـود  
حکومت جواب روحاني را داده اند و   
اين مسئلـه بـه مسـئلـه ديـگـري در               
ـبـديـل شـده        کشاکش ميان جناحها ت
است. هر دو جناح به آخر خط رسيـده   

 اند.
 

ـ�ان:   ـ� ـ�ـ� � آخـريـن طـرفـداران       ��
نفري هستنـد کـه      ١٥ رفراندوم همين 

بيانيه داده اند کساني که طرفدار خط 
استحاله در حکومت بودند. اينها در  
ـنـد کـه                      ـيـه شـان تـاکـيـد مـيـکـن بيان
ـيـسـت و                  حکـومـت قـابـل اصـالح ن
بهمين دليل خواستار يـک جـمـهـوري       
دمــکــراتــيــک و ســکــوالر شــده انــد.          
ـنـکـه       ميخواهم از شما بپرسم نفس اي
اينها گفته اند حکومت قابل اصـالح  
ـنـد يـک جـمـهـوري            نيست و مي گوي
سکوالر و دمکرات بيايد روي کـار،      
 آيا خود اين پيشرفت سياسي نيست؟ 

  :�ـ�ا�ـ �ـ �در مـقـايسـه بـا         ���ـ� 
مواضع قبلي خودشان پيشروي است 
اما در مقابل آنچه جامعه ميخواهـد  
فرسنگها عقب اسـت. مـردم اعـالم           
کرده اند اين حکومت بـايـد بـرود. و           
ـنـد لـطـفـا           حاال عده اي اعالم ميـکـن
ـيـد بـا رفـرانـدوم           انقالب نکنيد و بيائ
تکليف را روشن کنيم. بعدا صحـبـت    
ميکنيم که اين چقدر عملـي اسـت و       
اصال چقدر اين بحث جدي است. اما  
گذشته از اين ميگويند رفـرانـدوم بـر        

ـيـک و       سر جمهوري پارلماني دمکـرات
سکوالريستي. کي اينرا گفته اسـت؟   
ـيـوهـاي ديـگـر چـه؟ از کـجـا                  الترنات
ــوري               ــهـ ــمـ ــردم جـ ــد مـ ــدانـــيـ مـــيـ
سوسياليستـي نـخـواهـنـد؟ از کـجـا              
ميدانيد مردم حـکـومـت هـاي نـوع            
ديگري نخواهند خواست؟ چه کسـي    
ـيـن     گفته است مسئله بر سرانتخاب ب
جمهوري اسالمي و يا نوع حکـومـت   
ـنـد؟     پارلماني است که اينها مي گـوي
بنظر مـن ايـن تـالـشـي اسـت بـراي                  
ـقـالب           قيچي کردن حـرکـت مـردم، ان
ـيـوي     مردم ، و مطرح کردن آن الترنـات
ـنـهـاسـت.                است که بـاب دل خـود اي
آلترناتيو خود اينهاست نه الترناتيـوي  
که لزوما جامعه مـيـخـواهـد، مـردم        
ـقـالب بـه آنـطـرف             ميخواهند و يا ان

 ميرود. 
ـنـهـا        نکته ديگر اين هست کـه اي
ـنـد بـه       دارند به نحوي به مردم ميگوي
باال نگاه کنيد. سازمان مـلـل گـويـا          
دارد ميايـد و قـراراسـت بـحـث ايـن               
باشد که سازمان ملل چه بکند و چـه    
نکند و بعد سازمان ملل  بـه اضـافـه      
جمهوري اسالمي و جـنـاحـهـايـش و        
وزارت کشور رفراندومي را سـازمـان     
بدهد و غيره و غيره. اين ملقمه قـرار     
ـيـف سـيـاسـي جـامـعـه را                است تکل
ـيـن         روشن کند. چرا؟ نفس اينکـه چـن
بحث هائي براه افتاده اسـت بـخـاطـر         
اين است که مردم در خيابان هستند، 
مردم دارند فشار مياورند، شما مردم 
را بفرستيد خانه با وعده سـر خـرمـن        
رفراندوم رژيم نجات پيدا کرده اسـت.    
مسئله اين است که رفـرانـدوم حـتـي         
اگر فرضا عملي هم بشود در شرايـط  
سلطه اين حکومت بر جامعـه وعـدم     
وجـود آزادي هـاي ســيـاسـي وآزادي             
ــچ                 ــره هــي ـي ــزاب وغـ ــت اح ــالــي ــع ف
مشروعيت و هيچ اعتباري نـخـواهـد    
داشــت. مــثــل انــتــخــابــات ريــاســت          
جمهوري در دوره هاي گذشتـه. هـمـه       
اينها بنظـر مـن نشـان مـيـدهـد کـه                
ادامه همان خط استحاله است. بنظر  
من طرح رفراندوم از زبان اينها ادامـه  
همان خط استحاله است تحت فشـار    
انقالب. دقيقا همـيـن اسـت، چـيـزي           
فراتر از اين نيست. اينها ميخواهـنـد   

تغييراتي و مـرمـتـي در حـکـومـت             
بشود و نظام همچنان حفظ شود و بـه  
همين دليل بحث رفراندوم را مـطـرح     

 ميکنند.
 

ـيـه       ���� ���ان:   ـيـان  ١٥ در همين ب
نفره  تاکيد ميکنند که بايد جـامـعـه      
ـيـش               راه گذار مسـالـمـت آمـيـز در پ
بگيرد. آيا براي پـرهـيـز از خشـونـت             

ـفـر تـاکـيـد           ١٥ همانطور که   ايـن       ن
ـيـازي    ميکنند خود رفراندوم  يک امت
ـيـســت نسـبــت بـه راه حـلــي مـثــل                  ن

 انقالب؟ 
  :�ـ�ا�ـ �ـ �ـنـهـم مـوضـع        ���ـ�  اي

هميشگي اينها بـوده اسـت. از ايـن             
ـبـهـا فصـل            نظر اينها با سلطنـت طـل
ـقـالب              ـنـد ان مشترک دارند. مـيـگـوي
ـتـه        خشونت است خوب بارها مـا گـف
ايم که انقالب خشونت نيـسـت، ضـد      
انــقــالب خشــونــت اســت. اوال يــک             
خشــونــت هــر روزه اي داريــم در آن               
جامعه که همين امروز در وسعت بـه    
اصطالح کساني کـه خـودکشـيـشـان          
ميکنند در زندانها خـودش را نشـان       
ـتـه     ميدهد، يا قطع دست که چند هـف
پيش اتفاق افتاد و صدها و صدهـهـا   
مـوارد ديـگــر کـه نشـانــدهــنـده يــک              
ـتـه در جـامـعـه            خشونت سازمان يـاف
هست. زماني که مردم بلند ميشوند  
که اين دستگـاه خشـونـت را بـه هـم              
بزنند يک عده ميايند جلو کـه مـردم       
خشونت نکنيد، مردم مسـالـمـتـجـو        

 باشيد!
ـنــکـه مـردم بــه                نـکــتـه ديـگــر اي
ـنـد ايـن            خيابانها آمده اند و مـيـگـوي
حکومت بايد برود. مسالمت آميزتـر   
ـقـر        از اين نميشود. مردم ميگوينـد ف
ــم، فــالکــت و گــرانــي             نــمــيــخــواهــي
نميخواهيم، بي حقوقي نميخواهـيـم،   
زن و مرد بايد بـرابـر بـاشـنـد،  بـراي               
تحقق اين خواسته ها اين حـکـومـت      
بايد برود و حکومت شروع ميکند به 
ـنـدي کـه تـا حـاال هـم راه                   ـب بگير و ب
انداخته است، آنوقت اينها ميگوينـد  

 

 انقالب يا رفراندوم؟ حکومت چگونه سرنگون ميشود؟
 

 مصاحبه خليل کيوان با حميد تقوايي
 

 اين نوشته برمبناي مصاحبه در برنامه پاسخ در کانال جديد تدوين شده است.   
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ـقـالب          انقالب خشونت است! ضـد ان
خشونت است. مـردم حـق دارنـد در             
ـيـرانـدازي            مقابل کسي که بـه آنـهـا ت
ميکند، حرکت مسالمت آميز مـردم  
را با کـهـريـزک هـا جـواب مـيـدهـد،               
حکومتي که با خودکشـي کـردن در       
زندانها جواب مردم را ميدهد، دست 
به اسلحه ببرند و اگر مـجـبـور شـونـد        
بايد اين کار را بکنند. حتي در قانون  
ـتــز)                 ـيــل آو راي اسـاسـي امـريــکـا (ب
برسميت شناخته شده است که مـردم    
حق دارند در مقابل تعرض حکومـت  
ـنـابـر        هاي سرکوبگر اسلحه بردارند. ب
اين بحث مسالـمـت آمـيـز يـک نـوع             
ترفند يک نوع گفتمان ظاهر الصـالح    
و وجيه المله اي اسـت بـراي نـجـات             
دادن دستگاه اصلي خشونت و پنهان 
کــردن چــهــره واقــعــي خشــونــت. در            
جـامــعـه ايـران جـمــهـوري اسـالمــي             
عامل خشونت است چـه در شـرايـط        
عادي و بـخـصـوص چـه در شـرايـط             
انقالبي و براي اينکه اين خشونت بـه    
پايان برسد بايد به قدرت مردم هر چه 
زودتر اين دم و دستگاه به زير کشيـده  
شود. در اين روند اگر مردم مـجـبـور       
شوند بايد در مـقـابـل کشـتـاري کـه             
حکومـت بـراه مـيـانـدازد، در بـرابـر                
خشونت حکومت، جوابش را بدهنـد  
ـبـرنـد. مـردم حـق            و دست به اسلحه ب
دارند، حق طبيعيشان است بايد  ايـن  

 کار را بکنند. انقالب يعني همين. 
نکته اي ديـگـري کـه مـن بـايـد             
همينجا بگوييم اينست که وقتي کـه    
ـنـد      اينها از مسالمت صحبت ميـکـن
به روشني منظورشان ايـن اسـت کـه          
گويا اعتصاب، تـظـاهـرات و غـيـره            
اينها گويا همه غير مسالمـت آمـيـز      
ـيـد در       است. به مردم ميگويند بشين
خانه تا سازمان ملل تشريف بيـاورد،  
باالئيها بيايند و بسـاط رفـرانـدوم را        
پهن کنيم. به ايـن مـعـنـا هـم بـحـث               
اساسا بر سر مسـالـمـت و خشـونـت            
نيست، بحث سر اين است که انقالب 
ـقـالب            ـنـکـه ان نبايد بکنيد بخاطـر اي
ـقـالب کـل             تيشه به ريشه مـيـزنـد. ان
ـنـهـا               نظام  را زير و رو مـيـکـنـد و اي
همين را نميخـواهـنـد. مـيـخـواهـنـد            
حتي اگر روبنـاي اسـالمـي آن کـنـار            
برود، اين ساختمان همچنان بـمـانـد.      
ـيـسـت کـه           ببينيد انقالب فقط ايـن ن
خواسته هاي راديکالي دارد، انقـالب  
ـيـسـم هـم                شيوە تحقـق ايـن راديـکـال
هســت. تــنــهــا انــقــالب مــيــتــوانــد            
خواستهاي راديکال را متحقق کـنـد.     
در روند انقالب مردم به دستگاههاي 

حکومتي حمله ميکنند و آنرا در هم 
مي ريزند همانطورکه در قيام بـهـمـن    

اتفاق افتاد. مراکز اطالعاتـي و      ٥٧ 
پادگانها و پايگاههاي سرکوب رژيـم    
و دفاتر ساواک رژيم همه اينها مـورد    
حمله مردم قرار گـرفـت و در هـمـان             
مقطع هم  دار و دسته خميـنـي تـمـام       
تـالــشـشــان را کـردنــد کــه دســتـگــاه             
سرکوب حکـومـت شـاه را از گـزنـد              
مــردم دور نــگــه دارنــد. شــاه رفــت،             
ـيـن رفـت، جـمـهـوري                   سلـطـنـت از ب
اسالمي آمـد ولـي سـاواک و ارتـش             
باقي مـانـد و سـاواک شـد سـاوامـا،               
وزارت اطالعات حفظ شد، ارتـش و    
همه نيروهاي سرکوبگر حفـظ شـد و       
تازه به آنها اضافه هم شد. حاال همين 
ترفند را اينها ميـخـواهـنـد بـا طـرح           
رفراندوم پياده ميکنند. رفراندوم قرار  
ـيــســت زنــدانــهـا را مـنــحــل کــنــد،             ن
ـيـان را آزاد        رفراندوم قرار نيست زندان
ـيـسـت سـپـاه و              کند، رفراندوم قـرار ن
بسيج و دستگاه سرکـوبـگـر را کـنـار          
ـيـسـت حـق              بگذارد، رفرانـدوم قـرار ن
مستقيم مردم را در اعـمـال اراده و             
تعيين سرنوشتشـان تضـمـيـن کـنـد.           
ميگويند  نظام پارلمـانـي هـر چـهـار          
سال يـک بـار. رفـرانـدوم حـتـي قـرار                 
نيست پايه اي تـريـن خـواسـت هـاي            
مردم را متـحـقـق کـنـد. بـا مسـئلـه                
ـيـد؟ بـا                فالکت و فقر چـکـار مـيـکـن
مســئلــه بــيــکــاري و گــرانــي چــکــار          
ميکنيد؟ جمهـوري پـارلـمـانـي قـرار           
ـتـصـادي     است بيايد رياضت کشي اق
ـيـاده      را اين بار زير نظر بانک جهاني پ
کند. انقالب در واقع به زير همه اينها 
ميزند و رفراندومچي ها ميخواهـنـد   
ايــنــهــا حــفــظ شــود. مــيــخــواهــنــد           
همانطور که رژيم شاه رفت و دستگـاه  
حکومتش دست نخورده افتاد بدست 
خميني و دار و دسـتـه اش، ايـن بـار           
خامنه اي و دار و دسـتـه اش کـنـار             
بروند ولي همين سيستم حفظ شود و 
بيفتد بدست امثال سازگارا و غيره و   
ـقـول        غيره. بدست همين کساني کـه ب
خود شـمـا در پـايـه گـذاري هـمـيـن                   
حکومت نقش داشته اند. بنـظـر مـن       
ـقـالبـي          داستان اينجاست و ما کـه ان
هستيم ميخواهيم مسائـل مـردم از       
ـيـم و نـه مـرمـتـي در                   ريشه حل کـن
سيستم که سر حکومت، مـقـامـات،    
چهره ها را از باال را برداريم، عمـامـه   
را برداريـم، بـجـايـش کـاله وکـراوات             
بگذاريم و بگوييم خوب مسئلـه حـل     
ـقـالب بـه ايـن                شد، سرنگون شـد. ان

 راضي نميشود.

به اين نکته هم اشـاره بـکـنـم در           
که ما به خـاطـر داريـم و         ٥٧ انقالب 

هر کسآن  تاريخ را خوانده  مـيـدانـد       
که مردم وسيعا شوراها را تشـکـيـل        
دادند. مردم وقتي که از دمـکـراسـي       
صــحــبــت مــيــکــردنــد مــنــظــورشــان      
حاکميت شوراها بـود و در نـهـايـت             

 ٣٠ حکومت اسالمي با سرکوب  در
تــوانســت ايــن جــنــبــش         ٦٠ خــرداد   

ـنـهـا          شورايي را به عقب بکشـانـد. اي
وقتي که ميگويند پارلمـان دارنـد از       
حــاال دارنــد ايــن رونــد را قــيــچــي               
ـقـالب            ميکنند. اگر ايـن مـردم در ان

سال پيش تا شوراها رفتند اينبار  ٤٠ 
ـقـالب                 بسيار جـلـوتـر مـيـرونـداگـر ان
ـيـش بـرود. چـه                  عميقتر شود و بـه پ
کسي گفته که پارلمان جـواب مـردم       
ـتـه کـه دخـالـت               است؟ چه کسـي گـف
مستقيم مردم را بايد قيـچـي کـرد و        
پـارلـمـان بـجـايــش گـداشــت؟ مـگــر              
انقالبات منطقه همين را اعالم نکرد 
و گرچه بشکست کشـانـده شـد ولـي           
مردم اعالم کردند ميخواهيم  امـور      
ــان در دســت                 ــان را خــودم خــودم

 بگيريم.
 

شوراها چه بـرتـري بـر        ���� ���ان:  
 پارلمان دارند؟

  :�ـ�ا�ــ �ــ �ــ�ــ�  شــورا دخــالــت   �ـ�
ــم مــردم هســت در امــور              مســتــقــي
خودشان. در نظام پارلمانـي آنـهـم در         
کشورهاي  اروپايي که بـه اصـطـالح        
دمکراسي هست مردم را هـر چـهـار        
سال يکبار به پاي صندوق انتخـابـات   
ميبرند تا بين دو يا سه تا از احـزاب      
رسمي انتخاب کنند و بعـد مـردم را       
ميفرستند خانه تا چهار سال ديگـر و    
ديگر نميشود به آنکسي که انتـخـاب   
شده، رئيس جمهور، نخست وزيـر يـا     
ـيـد. "وعـده هـاي               پارلمان، دست بـزن
انتخاباتي" در هـمـيـن بـه اصـطـالح               
ممالک مـهـد دمـکـراسـي بـه جـاي                
"دروغ "بکار ميرود، مـتـرادف دروغ         
اســت. وعــده مــيــدهــنــد، انــتــخــاب          
ميشوند و هيچکاري هم نمي کنند و 
تا چـهـار سـال بـعـد دسـت بـهـشـان                    
نميشود زد. جنبش اشغال اگر به يـاد   
داشته باشيد يکي از شـعـارهـايشـان       
اين بود که آزادي مـردم از صـنـدوق            
راي بيرون نميايد. اعمال اراده مـردم       
با انتخابات و راي هر چهار سـال يـک     
ـقـالب تـا             بار کامال فرق ميـکـنـد. ان
بدست گيرفتن امور بدست مـردم بـه       

ـنـطـور      ٥٧ پيش ميرود. انقالب  همـي
شد و االن با توجه به تجربه  انقالبـات  

منطقه و جنبش نود درصـديـهـا ايـن       
طبيعي ترين و بيشترين احتمال است 
که مردم تا اعمال اراده مستقيم خـود  
پيش بروند. حاال ممکن است اسمش 
شوراها نباشد، تحـت نـام نـهـادهـاي          
مردمي يا هـر اسـم ديـگـري شـکـل             
ـيـسـت. هـر                 بگيرد، دعوا سـر اسـم ن
اسمي داشته باشد ارگان اعـمال اراده   
مستقيم مردم در تعيين سرنوشتشان 
و در دست گرفتن زندگي سـيـاسـي و      
اقتصادي و اجـتـمـاعـي شـان اسـت.           
ـتــي کســي ايــن وســط مــيــايــد و              وق
ـيـد و بـا راه                    ـقـالب نـکـن ميگويـد ان
حلهاي ديگري مثل رفراندوم رژيـم را    
عوض ميکنيم، اين "به شـيـوه هـاي         
ديگر" يعني رژيم را آنطـور کـه شـمـا          
ميـخـواهـيـد و مـطـلـوب شـمـاسـت                 
عوض نمي کنيم. بخش اساسـي اش     
ـنـايـش را                  ـيـم و  روب را حفظ مـيـکـن

 تغييراتي ميدهيم.
 

ـ�ان:   ـ� شـيـريـن عـبـادي از          ���� �
امضا کنندگان اين بيانيه گفته اسـت  
که اين طرح براي اجرا نيست يـعـنـي      
اميدي به اجرا شدن اين طرح ندارد و   
آز آنطرف ميگويد که اين طرح بـراي    
اين است که اپوزيسيون داخل و خارج 
ـنـسـت        را به هم متحد کند و  بـراي اي

 که از خشونت اجتناب کنيم.
  :���ا��خانم عبـادي هـدف     ���� 

واقعيشان را بيان کرده است اما البته 
همه شان نميگويند اين طرح اجرائـي  
نيست بعضي هم ميگويند بايد اجـرا  

 کرد. 
ـنـــظــور خــانـــم عـــبــادي از               مـ
اپوزيسيون خارج همـان اپـوزيسـيـون       
سلطنت طلب است که از مدت هـاي    
قبل خـواهـان رفـرانـدوم بـوده اسـت.             
معموال اصالح طلبان حـکـومـتـي و       
ـبـهـا در       نيروهاي راست و سلطنت طل
بحرانها و تندپيچـهـا بـه هـم نـزديـک             
ـفـاق        ميشوند. اين بار هم دارد ايـن ات
ـتـد. ايـن را هـم بـايـد در نـظـر                       مياف
بــگــيــريــم کــه بــرخــي از ايــن امضــا            
کنندگان خودشان مستقيـم يـا غـيـر         
مستقيم در پايه گـذاري و روي کـار           
آوردن اين حکومت نقش داشته انـد،    
در تـحـکـيـم بـخـشـيـدن و حـتـي در                   
سازمان دادن نيروهاي سـرکـوبـگـرش     
نقش داشته اند. ما هميشـه کسـانـي       

 -مثل محسن سـازگـارا را پـاسـدار          
ـبـال          ولتر لقب داده ايم.  کساني کـه ق
ــرا                 ــد و امــروز ظــاه ــودن ــاســدار ب پ
آزاديخواه شده اند. در واقع ايـن طـرح      
رفراندوم يـک چـراغ سـبـزي اسـت بـه               

اپوزيسيون راست که ما هم جـهـت و     
ـيـب                    ـيـم و بـه ايـن تـرت هم خط هسـت
ـيـم.    ميتوانيم در يک جبهه قرار بگيري
مـنـظـور ايشـان از وحـدت داخـل و                 
خارج اين است. در مورد مسـالـمـت       
ـتـم مـنـظـورشـان                  ـبـال گـف آميز هـم ق

 چيست.  
 

يکي از چـهـره هـاي          ���� ���ان:   
شاخصي که اين بيانيه را امضا کرده 
ـبـاف اسـت.         اند آقاي محسن مخـمـل
ايشان ميگويد با فشار مردم ميشود 
رفراندوم را به حکومت تحميل کـرد.    

 آيا بنظر شما اين ممکن است؟   
  :�ـ�ا�ـ ��ايشـان مـيـگـويـد        ���� 

ـنـد تـو               ـيـاي مردم با شعار رفـرانـدوم ب
خيابانها اعمـال فشار کنند و رژيـم را    
مجبور کنند که به رفراندوم تن بدهد. 
خــوب مــردم فــي الــحــال بــا شــعــار             
حکـومـت اسـالمـي نـمـيـخـواهـيـم،               
جمهوري اسالمي بايد سرنگون شـود  
به خيابان آمده اند. تغير اين شعار بـه   
رفراندوم اين به عقب کشـيـدن مـردم        
است. ببينيد من بارها اين مـثـال را        
زده ام مثل اين است مـردم بـا قـطـار         
انقالب پيش ميرونـد يـکـي مـيـايـد           
دوچرخه رفـرانـدوم را بـه آنـهـا نشـان               
ميدهد و ميگويد از اين طريق بـايـد     
جلو برويم. اين عقب کشيدن مـردم و     
تحريف حرکت مردم است. اگر مـردم   
ـنـد                    ـنـد رژيـم را مـجـبـور کـن ميتوان
رفــرانــدوم بــگــذارد چــرا مــجــبــورش         
نکننـد کـه کـنـار نـکـشـد؟ چـرا اول                   
استعفا ندهد  وبعد رفـرانـدوم بشـود؟      
چرا اول سرنگون نشود و بعد رفراندوم 
بگذاريم؟ بنابرين بحث بر سر عـمـلـي    
ـيـسـت. اوال               ـبـودن ن بودن يا عملـي ن
ـقـه     هيچ حکومتي در طول تاريخ سـاب
ـبـود               نداشته است که بـر سـر بـود و ن
خودش رفراندوم کنـد. در ثـانـي اگـر            
ايــنــرا در شــرايــط عــادي و و آرام                 
ـنـهـا دارنـد          ميگفتند باز ميگفتيم اي
ـنـد ولـي              حکومت را چـالـش مـيـکـن
وقتي که مردم در خيابانها هستند و   
توده مردم بلند شده اند و هر روز روي 
ـنـويسـنـد، فـريـاد              ديوارها دارنـد مـي
مــيــزنــنــد، و بــا هــزار و يــک زبــان                 
ميگويند که جـمـهـوري اسـالمـي را          
نميخواهند و بايد اين حکومت بـرود    
شما سر چه چيزي رفراندوم ميکنيـد؟  
مگر مردم نگفته اند اين حکومت را 
نميخواهند؟ مگر راي مردم مـعـلـوم      
نيست؟ ببينيد خود حکومـت گـفـت      

بهمن خودش يک نـوع رفـرانـدوم         ٢٢ 
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تماشائي در تائيد رژيم خواهد بـود و    
اعتبار حکومت را نشان خواهـد داد    
ولي ديديم واقعا تماشـائـي بـود ولـي         
درست برعکس آنچـه خـامـنـه اي و           
ـقــيــه شـان ادعــا مــيـکــردنــد. ولــي               ب
رفـرانــدوم مــردم جــدي اسـت. مــردم            
دارند با پايشان راي ميدهنـد. مـردم      
در خيابانها دارند داد ميزنند که ايـن    
حکومت بايد برود. دارند دستگـيـري    
ميدهند،دارند کشته ميدهنـد، و بـا       
ــد و                 ــرون ــو مــي ــد جــل ــحــال دارن ايــن
اعتراضـشـان وسـيـعـتـر مـي شـود.                
ـيـد راي مـردم را؟ چـرا بـايـد                   نميـدان
رفراندوم کرد؟ دليلـش هـمـچـنـانـکـه          
گفتم اينست که مـيـخـواهـنـد قـطـار          
انقالب متوقف شـود و مـردم سـوار          

 دوچرخه شوند. 
 

وقت کم داريـم ولـي       ���� ���ان:     
در آخــر دو ســوال ديــگــر دارم. اول                
ميخواستم بپرسم فصل مشترک ايـن    
گفتمانهاي روحاني، سلطنت طلبـهـا،   
اصالحات چي ها، ملي اسالمي هـا  
ـيـم در                    ـنـد رفـرانـدوم کـن که مـيـگـوي
ـقـطـه       چيست؟ چرا همه اينها به اين ن

 اشتراک رسيده اند؟
  :���ا��ـقـالب         ����  ايـن فشـار ان

ـقـط بـر           است. ببينيد فشار انقـالب ف
ـيـروهـايـي      حکومت نيست، بلکه بر ن
هم هست که تغييراتي در حـکـومـت    
ميخواستنـد، و يـا حـتـي بـرانـدازي               
مـــيـــخـــواســـتـــنـــد ولـــي انـــقـــالب          
ـنـد. قضـيـه ايـن اسـت.                   نمـيـخـواسـت
بعنوان نمونه اصالح طلبي نظير خانم 
ـبـود هـمـچـنـان             عبادي اگر انقـالب ن
ميگفت اسالم با حقوق زن تنـاقضـي   
ندارد، اسالم نوع خوب داريم و اسـالم  
متعادل و معتدل و غيره بايد بيايد و   
غيره. آقاي سازگارا و بقيـه شـان هـم         
ـقـالب     همينطور. در واقع اين فشار ان
ـنـهـا بـه             است که باعث شده اسـت اي
صرافت رفراندوم بيافتند. هـمـانـطـور      
که اشاره کردم براي خودشـان ايـن بـه        
قدمي به جلو است ولي از نظر مـردم    
اين هيچ است. وقتيکه مردم تا صـد     
رفته اند و شما ميگويد پنجاه، داريـد  
عقب شان ميکشيد. مـن مـيـگـويـم         
ــا ســازگــارا و                    ــادي و ي ــم عــب خــان
ـقـالب       مخملباف اگر اينها صـداي ان
مردم را شنيده اند ميبـايسـت اعـالم      
ميکردند که مـا  گـرچـه  تـا بـحـال                 
خواهان استحاله حکومـت بـوده ايـم        
اما اکنون به اين نتيجه رسيده ايم کـه  
ـقـالب          اين ممکن نيست. زنده بـاد ان
مـــردم و پشـــت انـــقـــالب مـــردم                

ميايستادند. سلطنت طلباني کـه تـا      
ديروز سناريـوهـاي رژيـم چـنـجـي را             
ـنـطـور. اگـر           دنبال ميکردند نيز هـمـي
هــيــچ يــک از ايــن نــيــروهــا ايــن را                
ـنـد دارنـد           نميگويند و چنين نـمـيـکـن
روي هــمــان خــط گــذشــتــه حــرکــت            

 ميکنند.
 

ــ�ان:   ــ� ــ�ــ� � ــ� آيــا شــمــا بــا     �
رفراندوم مخالفت اصولي داريد؟ آيـا    
ـفـت     در هر شرايطي با رفراندوم مخـال

 ميکنيد؟
  :���ا��بـه هـيـچـوجـه.        ���� 

نـکـتـه اول ايـن اسـت کـه مـوضــوع                  
رفرانـدوم چـيـسـت. مـثـال مـيـشـود                 
رفراندوم براي تغييـر قـانـون اسـاسـي          
برگذار شـود. در هـمـيـن جـمـهـوري                 
اسالمي اتفاق افتاده است. مـيـشـود     
بعد از سرنـگـونـي حـکـومـت  بـراي              
تعيين حکومت بعدي  رفراندوم کرد. 

ـقـالب           ٥٧ اينرا هم ديده ايم که در ان
اتفاق افتاد. رفراندوم ميکننـد مـثـال       
در کانادا براي جدائي ايالت کبک و يا 
براي مسائلي مهمي که در جـامـعـه      
ـبـود       هست ولي هيچوقت براي بـود ن
يک حکومت رفراندوم نمي کنند. اين  
ـيـن چـيـزي امـکـان              سابقه ندارد. چـن
ندارد، چنين اتفاقي نمي افتد. ما بـا     
رفــرانــدوم عــلــي االصــول مــخــالــف         
نيستيم. ما با رفراندوم بر سر مسائل  
مهمي در جـامـعـه، حـاال هـر کـجـا              
باشد، البته به شرط آنکه دمکراتيـک  
باشد و واقعا به راي مردم رجوع شود 
مخالف نيستيم. مثـال بـراي تـعـيـن           
تکليف مسئله کرد و خاتمه دادن بـه      
اين مسئله در کردستان ما ميگوييم 
ـتـهـي کـامـال          بايد رفراندوم بشود مـن
ـيـم     ـق دمکراتيک و بر اساس راي مست
و آزادانه مردم که بيايند و راي بدهند 
که ميخواهند جدا شوند و يا نشونـد.  
بنابر اين مـا بـا رفـرانـدوم مـخـالـف                
نيستيم ولـي آنـجـا کـه رفـرانـدوم بـه                
تعيين يک حکومت مربوط مي شود 
اين به بعد از سرنگوني مربوط است. 
به بعد از انقالب مربوط اسـت. چـون      
همانطور که گفتم انقالب فقط ظاهـر  
ـقـط              ـقـالب ف را عوض نمي کـنـد، ان
دولتمردان را جابجا نميکند، انقـالب  
تمام ماشين حکومتي با تـمـام ابـزار      
ـيـاد و سـلـطـه اش بـر                 ـق سرکوب و ان
جامعه را در هم ميريزد و اين امکان 
ـيـمـا در               ـق را ميدهد کـه مـردم مسـت
تعيين سرنـوشـت خـودشـان دخـالـت           
ـنــنــد. بــعـد از ايــن شـرايــط شــمــا                 ک

 ميتوانيد رفراندوم انجام دهيد.

اين را هم بگوييم که آلترناتيو آن   
ـيـن رفـرانـدومـي راي                نيروئي در چـن
ـقـالب بـه           خواهد آورد که مردم در ان
رهبري قبولش کرده باشند و بـانـدازه       
کافي نفوذ اجتماعي پيدا کرده باشد. 
اگــر از مــا بــپــرســنــد مــا خــواهــان             
ـيـم و            جمهوري سوسياليـسـتـي هسـت
ميدانيم با رفراندوم نميشود جمهوري 
سوسياليستي آورد. ما تالـشـمـان را       
ميکنيم که در روند اين انقالب نشان 
ـيـسـتـي           بدهيم که آلترناتيو سـوسـيـال
جواب مسائل و دردهاي مردم اسـت    
و حزبي که ميتواند ايـن کـار بـکـنـد            
حزب کمونيست کارگري ايران اسـت.  
اگر اين اتفاق بيفتد رفرانـدوم بـعـد از        
ـلـي زيـاد                  سرنگوني بـه احـتـمـال خـي
ـتـخـاب خـواهـد             آلترناتيو حزب را ان

 کرد. 

 

ـيـش از        ٢٥ از صبح روز  بهمن ب
 ١١٥ پـزشـک "طـرحـي" در              ١٥٠٠ 

شــهــر دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد.            
اعتصاب پزشکان عليرغم تهديـدهـا   
و وعده ها و با اعالم از قبل صـورت    
گــرفــت. شــهــرهــاي زيــر از جــملــه               
شهرهايي هستند که پزشکان دسـت    
بــه اعــتــصــاب زده انــد: كــاشــمــر،              
بردسکن، تايباد، بـجـسـتـان، تـربـت           
جـام، ايـذه، بـاغ مـلـک، رامـهـرمــز،                
ـيـمـان،          اميديه، بهبهان، مسـجـد سـل
دزفـــول، خـــوي، تـــکـــاب، دورود،           
اليگودرز، بروجرد، ازنا، کـوهـدشـت،    
ـنـده،               خلخال، خـرمـدره، ابـهـر، خـداب
شهربابک، جيرفت، بـم، انـديـمـشـک،          
بناب، شبستر، هريس، اهر، اسـکـو،   
آذر شــهــر، عــجــب شــيــر، بســتــک،            
بندرلنگه، دهدشت، نـورآبـاد، پـارس      

اسفـرايـن،    آباد، علي آباد كتول، نکا،
طبس، شاهرود، نقده، الر، ارومـيـه،     
دليجان، محالت، ساوه، اسـتـهـبـان،       
ــورد،              ــجــن ــکــا، فــاروج، ب المــرد، ن
شــيــروان، زرقــان، اســديــه، زرنــديــه،         
ـيـروز         ـيـشـه، ف جاجرم، آغاجاري، سرب
ــلـم، درگــز، ورزقــان،            آبـاد فــارس، دي
بـهـشـهـر، گـلـوگـاه، زيـرآب، مـرنـد،                 
خــورمــوج، گــرمــي، مــرودشـــت،            
محمودآباد، گراش، اقليد، سـرخـس،   

بروجن، خـواف رزن، بـهـار، کـبـودر              
ـبـد، اردکـان،             ـيـن، مـي آهنگ، فامـن
يـاسـوج، سـيـرجـان، سـرپـل ذهــاب،              
صحنه، بافق، مهـران، حـاجـي آبـاد،         
ميناب، سلمساس، آشخانـه، رودان،    
گناباد، پلدختر، سپيد دشت، شوش، 
الشتر، آق قـال، نـور، داراب، آبـاده،            
چالدران، تاکستان، نهاوند، کميجان، 
چــابــهــار، اردســتــان، بــنــدرگــنــاوه و          
اسدآباد. اين بزرگترين و فراگيـرتـريـن     
اعتصاب پزشکان ايران در سي سـال    

 گذشته است. 
پزشکان طرحي در اعـتـراض بـه      
تاخير يکساله کارانه و شرايط بسيـار  
نــامــنــاســب مــعــيــشــتــي اقــدام بــه           

 ۲۵ و از صـبـح روز             اعتصاب کرده
بهمن از حضور در درمـانـگـاهـهـا و          
ـنـاب    ويزيت بيماران غيراورژانس اجت
کردند. مطالبـات اصـلـي پـزشـکـان            
متخصص طرحي شـامـل پـرداخـت         

افتاده، جلوگـيـري از      هاي عقب کارانه
ـلــکــانــي                 ــب و پـ ـي کســورات عــجـ
غيرمنصفانه و همچنين اعطاي حـق  

 مطب است.  
ــه بــحــث            در مــاهــهــاي گــذشــت

هــاي    اعـتــصـاب پـزشــکـان در گــروه          
مجازي مطرح شده بود و در مواردي 
بصورت محدود و عمدتا به صـورت    

اخطاري و اولتيماتوم انجام شده بـود.  
اما اعتصاب امروز از حدود يک ماه 

آوري امضـا و نـامـه بـه              قبل با جمع
وزير بهداشت مطرح شد و سـرانـجـام      
به اعتصاب بزرگ پـزشـکـان مـنـجـر         
شد. همزمان با اعتصاب، در بـرخـي    
شهرها از جمله شـهـر الر در اسـتـان           
فــارس پــزشــکــان دســت بــه تــجــمــع          

 اعتراضي زدند. 
بهمن  ۲۴ عالوه بر پزشکان، روز 

کارکنان کليه مراکز راديولوژي، ام آر 
آي و ســونــوگــرافــي در گــرگــان در              
اعتراض به عدم دريـافـت بـودجـه از         
طرف بيمه دست به اعتصاب زدند و   
در تهران صدها نفر از متـخـصـصـان     
راديولوژي و سونوگرافي در مـقـابـل        

 وزارت بهداشت تجمع کردند. 
اعتصاب سراسـري پـزشـکـان و         
کارکنان بيمارستان ها گام ديگري در 
تــداوم اعــتــصــابــات و اعــتــراضــات        
کارگران و عموم مردم و نشـانـدهـنـده     
تعميق بحران و ناتواني حکومـت در    
تامين ساده ترين نيازهـاي اکـثـريـت       

 زحمتکش جامعه است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
فوريه  ۱۴ ، ۱۳۹۶ بهمن  ۲۵ 

 ۲۰۱۸   

 پزشکان "طرحي" در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند

fb.com/
wpiran/ 
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ـيـه       سال قبل در ايران انقالبي عـل
حکومت پهـلـوي، در آن دوران مـن            
ـنـگـهـاي                  ـي ـت دانشجو بـودم و در مـي
اعتراضي شرکت ميکردم و ما بـراي  
آزادي و برابري مبارزه ميکرديم در آن 
دوران فيسبوک و تويتر نبود و مـا از      
طريق رسانه هايي هـمـچـون بـي بـي            
ـقـالب           سي شنيديم که ظـاهـرا ايـن ان
اسالمي است و اين چنين بود کـه بـر     
اين انقالب مـهـر اسـالمـي زده شـد            

 وآنرا اسالمي هم کردند. 
ـنـجـا در             امروز ميخـواهـم در اي
مورد تاثيرات منفي سيـاسـت هـا و        
عملکرد دولت آلمـان و دوول غـربـي          
حرف بزنم. مـا در آن دوران مـبـارزه             
ــم آزادي              ــگــفــتــي ــکــرديــم و مــي مــي
ـنـي را بـعـنـوان             ميخواهيم اما خـمـي
رهبر آن انقالب به مردم حقنه کـردنـد   
و ايران کشوري است کـه در آن بـراي         
اولين بار جنبش اسالمـي بـه قـدرت        
رسيد، زندگي من و ما بسـيـار ربـط        
دارد با اين جنبش سـيـاسـي، اسـالم         
سياسي و نه فقط من بلکه ميليونهـا  
ـفـر از مـردم ديـدنـد               زن و ميليونها ن
معني عملي يک حکومت اسـالمـي     

سال است در ايـران يـک        ٤٠ چيست.  
حکومت اسالمي بر سر کار اسـت و      
ـنـجـا در آلـمـان و در               وقتي من در اي
برلين با سياستمداران آلماني صحبت 
ميکنم و وقتي بـه آنـهـا  مـيـگـويـم                
همجنـسـگـرايـان را در ايـران اعـدام               
ميکنند و جنايات اين حـکـومـت را      
برمال ميکنم، مي شنوم بايـد صـبـر      
ـنـهـا مشـغـول                    داشتـه بـاشـيـم، بـا اي
ديــالــوگ انــتــقــادي هســتــيــم .ابــتــدا         
ـقـادي        ـت ميگفتند مشغول ديالـوگ ان
ـنـد حـکـومـت                   ـت هستيم و بـعـدا گـف
اسالمي قابل اصالح است. آلـمـان و      
دوول غربي، خاتمي و روحـانـي را بـا        
ـنـد در       ـت احترام مي پذيرفتند و ميگف
ايران امـيـد هسـت، امـيـد رفـرم در                 

 حکومت اسالمي! 
بهـمـن    ٢٢ حکومت اسالمي در 

فوريه تاسيس نشد، نه، ايـن     ١٢ و يا 
حکومت در دهه شصت و در فاصلـه  

تاسيس شد. چـرا کـه         ٦٧ تا  ١٣٦٠ 
ـفـر را      اين حکومت هزاران و هزاران ن
اعدام کرد. از دانشگاه ما از فاميل و 
اقوام خودم و از کسانيکه من آنهـا را    
مي شناختم صدها نفر را دستگير و   
زنداني کردند و تعداد زيادي از آنها را 
کشتند. خطاب به ما زنان گفتنـد يـا      
روســري يــا تــوســري. ايــن شــعــار و              
ـيـونـهـا زن بـه            ـل فراخوان آنها بود، مي
ـلـف        خيابان رفتند در شهرهاي مـخـت
ايران و من يکي از اين زنان بودم، ما 
ـيـم مـا اصـال            ـت با صداي بلند ميگـف
حکومت اسالمي نـمـيـخـواهـيـم مـا          
حجاب اسـالمـي را نـمـيـخـواهـيـم،                
آزادي نه شرقي است نه غربي جهانـي  
است، ما انقالب نکرديم تا به عـقـب     
برگرديم، امـا  حـکـومـت اسـالمـي                
ـفـر      ساخته شد و سرنوشت ميليونها ن
را رقم زد. يک دليل مهم حـمـايـت و         
کمک دولتهاي غربـي از اسـالمـيـهـا          
بود، کنفرانس گوادولوپ در سياسـت  
ايران يک نام مـهـم اسـت و هـلـمـوت             
اشــمــيــت در آن کــنــفــرانــس بــود و              
همراهي کرد براي ساختن حـکـومـت    

 اسالمي در ايران.
مــا در ايــران مــبــارزه را ادامــه            
داديم. بعد از داستان حجاب و حـملـه    
به زنان مـا زنـانـي را ديـديـم کـه در                 
خيابان آنها را زنده زنده در يک گـودال  
انداخته و سنـگـسـار کـردنـد، و مـن             
بعنوان يک زن هـمـواره در آن دوران             
فکر ميکردم، اگر جامعه جـهـانـي و        
مردم در دنيا از  چنين اتفاقي خبردار 
بشوند، همه بلند مـيـشـونـد و هـمـه             
کاري ميکنند، اما دنيا نظاره گر شد 
و دولتها نقش زيادي بازي کردند، نـه    
فقط دولتها بلکه پست مدرنيستـهـا،   
ـيـسـتـهـا، افـرادي کـه              مالتي کالتـرال
انتقاد به حکومت اسالمي را بيماري 
ـنـد، کسـانـي کـه               و فوبي نام گـذاشـت
حجاب را سمبل آزادي زنان ناميدند، 
مــا امــروز ايــنــجــا هســتــيــم و مــن            
ميخواهم بگويم در ايران يک جنـبـش   
بزرگ در جريان است يک انقالب و ما 
ـقـالب کـار کـرده            براي ساختن اين ان

ـقـط            ايم، اين انقالب مهم اسـت نـه ف
براي ايران بلکه يک رنسانـس عـمـيـق       
اجتماعي در يـک کشـور اسـالم زده            
ـيـه             ـقـالب اسـت عـل است.  اين يک ان
ـيـا، اگـر           جنبش اسالمي در هـمـه دن
ـيـن آرامـش              شما ميخواهـيـد در بـرل
داشته باشيد اگر ميخواهيد در برلين 
ـفـاق              ـيـات تـروريسـتـي ات ترور و عمـل
ـيـد ايـن                نيفتد، شـمـا مـوظـف هسـت
جنبش انقالبي در ايران را ديـده و از        
ـيـد، درسـت بـرعـکـس            آن حمايت کن
ـبـش     سياست دولت آلمان، که اين جـن
را کوچک جـلـوه داده و از آن کـنـاره                 
ميگيرد. در ايران يک جنـبـش بـزرگ       
کارگري در جـريـان اسـت در رسـانـه              
ـبـش عـظـيـم               هاي آلماني از ايـن جـن
کارگري زياد صحبت نـمـيـشـود، در         
ايران يک جنبش سـکـوالريسـتـي در         
ـبـش               جريان است، در ايـران يـک جـن
عليه خدا در جريان است، بله هـمـيـن    
طور است، عليه اسالم  يک جنبش را 
شاهديم، چرا که شما بعنـوان يـک زن       
حتي اگر ميخواهيد نفس بکشيد، با 
اين سيستم شانس زيـادي نـداريـد، و        
همه چيز را با عنوان اينکه ضديت با 
خدا است سرکوب ميکنند. اگر يـک     
زن  بخندد، اگر به خيابان برود و اگـر    
رابطه جنسي و سکس داشته بـاشـد،     
همه چيز ممنوع اسـت، بـه اسـم يـک           
خدا به اسم يک اهللا، و مردم االن عليه 
همين اهللا هستند و اين بسيـار مـهـم      
است، هر کس و يا هر سازمـانـي کـه      

ــمــان خــود را ســکــوالر اســم                 در آل
ميگذارد، کسي کـه خـود را مـدرن            
ميداند و خواهان جدايـي مـذهـب از        
دولت است، بايد اين جنبش را ببينـد  
و از آن دفـاع کـنـد، مـن مـيـگـويـم                   
جنبش هاي موجود در ايران جنـبـش   
زنان، جنبش سکوالريستي، جنـبـش   
کارگري و جنبش دانشجويي، جنبش 
عليه فقر همه مهم هستند، چـرا کـه       
اين پاسخ اجتماعي و سياسي عميـق  
ـيـز و      به يک جنبش وحشيانه و زن ست
ضد انساني به اسـم اسـالم سـيـاسـي            
ـقـط در             است، جنبش اسـالمـي نـه ف
ايران بلـکـه در خـاورمـيـانـه مـنـشـا                
مصيبـت هـاي فـراوان اسـت. هـمـه                
ديدند حکومت اسالمي مـنـشـا چـه       
مکافات و بدبختي هايي براي مـردم  
ـلـسـطـيـن در                 آن منطقـه اسـت، در ف
اسراييل، در يمن، عراق و کشورهـاي  
ديگر، اين جنبش در ايران يک جنبش 
پيشـرو اسـت. دولـت آلـمـان و دوول                 
اروپايي کماکان  برسياسـت دفـاع از       
ـنـد،       حکومت اسالمي تاکيد مـيـکـن
آنها اسالم سياسي را مورد حـمـايـت      
ـتـم نـه        قرار ميدهند، همانطور که گـف
ـلـکـه بسـيـاري از              فقط دولت آلمـان ب
روشنفکران در آلمان و در کشـورهـاي   
ـيـــاري از پســـت                  ــايـــي، بســ اروپـ
ـنـد،          مدرنيستها کساني کـه مـيـگـوي
ـيـانـگـر               برقع و نقاب در خـيـابـانـهـا ب
حقوق زنان است، حـجـاب کـودکـان،         
حجاب در مدارس و مـحـيـط هـاي           

کاري يک نمايش فمينيستي است در 
ـتـخـاب زنـان، نـه ايـن              دفاع از حق ان
درست نيست حجاب االن يک سمبـل  
ـبـش اسـالمـي اسـت،               مهم  يـک جـن
سمبل يک جنبش زن ستيز، و امـروز    
ـيـه ايـن             زنان در خيابانهاي ايـران عـل
ـنـد.             حجاب اجباري مـبـارزه مـيـکـن
فراخوان من به همه فمينيـسـتـهـا در       
دنيا به سازمانهاي مدافع حقوق زنان 
ـنـسـت لـطـفـا                  ـيـا اي در آلمان و در دن
هشت مارس امسال به خيابان رفته و 
ـيـد. از دخـتـران              از اين زنان دفاع کـن
ـبـش زنـان در          خيابان انقالب و از جـن
ـنـجـا       ايران عليه حجاب، ما امروز اي
ـيـن             ـيـم در بـرل ـت در مقابل هتل مـاري

صـبـح هـم         ١١ هستيم مـا سـاعـت        
اينجا بوديم، ما مخالفين حـکـومـت    
اسالمي اين جشن کذايي جـمـهـوري      

امين سالگردبـه   ٤٠ اسالمي را براي 
ـتـضـاح                  قدرت رسـيـدنـش بـه يـک اف
سياسي براي رژيم اسـالمـي و هـتـل         
ـنـجـا     ماريتيم تبديل کرديم، من در اي
يکبار ديگر از طرف ميليونها نفر از   
مردم ايران سرنـگـون بـاد حـکـومـت           

 اسالمي!

fb.com/
wpiran/ 

در ايران مبارزه فقط عليه حکومت اسالمي نيست، عليه مذهب و اسالم  
 و اهللا هم هست!  

 دولت آلمان و پست مدرنيستها از حکومت اسالمي و حجاب و ارتجاع دفاع ميکنند! 
 

 

 فوريه  ١٢ سخنراني پرشور مينا احدي در مقابل هتل  ماريتيم در برلين در روز 
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اواخــر مــاه ژانــويــه جــمــهــوري           
اسالمي اعالم کـرده بـود کـه قصـد             

فوريه سالگرد به قـدرت   ۱۲ دارد روز 
ـيـم   «رسيدنش را در هتل  ـت در  »ماري

برلين جشن بگيرد. در اعـتـراض بـه         
ـفـان                  ايـن مـراسـم حـکـومـت، مـخـال
جمهـوري اسـالمـي از جـملـه حـزب               
کمونيست کارگري سريعـا دسـت بـه        
کــار شــده و دو تــظــاهــرات عــلــيــه               
جمهوري اسـالمـي سـازمـان دادنـد.          

فوريه در  ۱۲ تظاهرات اول صبح روز 
بـرگـزارشـد.     »ماريتيـم «مقابل هتل 

مخالفان جمهوري اسالمي به مـدت    
دوساعت با سخنراني وسردادن شعار 
ـنـد.              به افشاگـري حـکـومـت پـرداخـت
تـــعـــدادي ازعـــوامـــل و مـــزدوران           
حکومتي با ترس و لرزو در حالـي از    
طرف تظاهر کنندگان هو مي شدند، 
با همراهي پليس توانستند وارد هتل 
بشوند. مـراسـم حـکـومـتـي بـا ايـن                
اعتراض مخالفان، به يک آبروريزي و   
افتضاح سياسي ديگر براي جمهـوري  
اسالمي تبديل شد. چندين رسـانـه و      
خبرنگار همـزمـان از ايـن اعـتـراض            

 گزارش تهيه کردند. 
 ۶ برنامه دوم تظاهرات سـاعـت       

بعد از ظهر بـه فـراخـوان گـروه هـاي              
آلماني سازمان داده شده بود. در ايـن    
تظاهرات مينا احدي به زبان آلـمـانـي    
ـيـه سـيـاسـت هـاي مـمـاشـات                  برعـل
جويـانـه دولـت آلـمـان بـا جـمـهـوري                  
ـيـن           اسالمي سخنراني کـرد. هـمـچـن
چندين سخنران از گروه هاي آلـمـانـي      
نيز سياست دولت آلمان در مماشـات  
و همراهي با جـمـهـوري اسـالمـي را          

 محکوم کردند. 

گزارشي از تظاهرات عليه مراسم جمهوري اسالمي  
 در برلين

 

ــلـوزي کـارگــر کـارخـانــه              ـيـژن ق ب
ـيـژن        آسفالت کامياران جان بـاخـت؛ ب
ــلــوزي کــارگــر کــارخــانــه اســفــالــت         ق

بـهـمـن بـا          ١٩ کامياران کـه از روز        
درصـدي بـا مـرگ           ٨٠ سوخـتـگـي      

وزندگي دست و پنجه نرم ميکـرد در    
بهمن در بيـمـارسـتـان جـان         ٢١ شب 

 باخت!
مرگ  کارن الياسي نوزاد سرپـل  

 زهابي
ــر عــدم                ــر اث ــاســي ب کــارن الــي
رسـيــدگــي پــزشــکـي و نــاکــارآمــدي         

امــکــانــات دارويــي و خــدمــات               
 بيمارستان جانباخت. 

 جانباختن کارگران کولبر
ـتـه بـي                     ـبـال يـک هـف بانه: بـه دن

 ٢٥ اطالعي از شوانه رسولي کولبـر    
ساله اهل روستاي سياومـه ي بـانـه،        

بهمن ماه جنازه وي  ٢٢ روز يکشنبه 
در حاليکه دست و پايش بستـه شـده     
ـنـه ره            بود، در دره اي نزديک "هـنـجـي

 شکه" بانه پيدا شد. 
ارومــيــه: جســد دو کــولــبــر بــه            
نامهاي جديح و صبري ولي نژاد اهل 

روستاي اوەکي مارميشو اروميه کـه  
از روز شنبه در مناطق کـوهسـتـانـي     
اروميه ناپديـد شـده بـودنـد يـازدهـم             

 بهمن پيدا شد.
ـلـي زاده" زنـدانـي در                 "حسيـن ق
ـنـدج تـوسـط           زندان مرکزي شهر سـن

 عوامل زندان بە قتل رسيد.
قبال نيز سە زنداني ديـگـر بە نـام          
هاي سارو قهرماني، کيانوش زنـدي    
ـتـل      و حسين قادري در اين زندان بە ق

 رسيدە بودند.
کارگر مريواني و    ٨ زخمي شدن 

سروآباد بە دليل انفجار کـپـسـول گـاز       
 در اهواز
بــهــمــن بــه دلــيــل انــفــجــار           ٢٣ 

کپسول در يک واحد صنعتـي هشـت     
جوان کـارگـر مـهـاجـر از شـهـرهـاي               
کردستان در بە دليل انفجار کـپـسـول      
گاز زخمي و راهي مـراکـز درمـانـي         
اهواز شدند. اين کارگران در شـرکـت      
ايستک خورشيـد زريـوار اهـواز کـار           

 مي کردند.
در ايران تحـت حـاکـمـيـت رژيـم           
جنايتکار اسالمي جان انسـان ازران      

 تر از همه چيز است. 
تا اين نظام جنايتکـار اسـالمـي      
در حاکميت باقي مـانـده اسـت، مـا         
شــاهــد از دســت دادن جــان هــاي               

 عزيزانمان هستيم. 

مـردم بــه کــل نـظــام جــمـهــوري            
اسالمي حمله ميکنند. اعتـراضـات   
ـيـه         مردم بر سر غارت و چپاول و عـل
ـنـهـا، مـال                  فقر اسـت. حـاشـيـه نشـي
باختگان، کارگران و اقشار و طبقات 
پايين جامعه به خـيـابـان آمـده انـد،            
ـتـي        اعتراضات آنها خشم و نـارضـاي
ميليون ها نفر از مـردم در ايـران را           
ـتـکـار            بيان و بگوش حـاکـمـان جـنـاي
اسالمي رسانـده اسـت. بـا تـالـشـي              
آگاهانه بايد نگذاريم جان هاي عـزيـز   
بــيــشــتــري را از مــا بــگــيــرنــد. بــا                
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و        
ـتـکـار          خالصي از شر حاکمـان جـنـاي

 بشريت نفس راحتي خواهد کشيد. 
 ١٣٩٦ بهمن  ٢٦  

 ٢٠١٨ فوريه  ١٥ 

 

 اطالعيه خبري کميته کردستان!
 

 جان هاي عزيزي که ارزان از دست ميدهيم!



 7 ٧٥١شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

 

ـقـالبـي مـردم بـه جـلـو               خيزش ان
مــيــرود و هــر روز بــيــشــتــر عــمــق              
ميگيرد. نتيجه و بازتاب اين خيـزش  

 ٢٢ را در وضع اسفناک حکومت در     
بهمن به روشني ميشد ديد. ايـن روز     
که به گفته خامنه اي قرار بـود روزي      
تماشايي باشد، به  نمايش تمام عيـار  
احتضار حکومت تبديل شـد. صـف      
هاي تظاهرات حکومتيان دراين روز   
ـيـرو کـرده                  که برايـش کـلـي بسـيـج ن
بودنـد، خـلـوت و شـعـارهـايشـان از                
ــديــس خــوران                ــان ســان طــرف هــم
ـيـز بـه سـخـره کشـيـدن                   حکومـتـي ن
حکومتيان بودند. يک نشانه بـارز از       
احتضار جمهـوري اسـالمـي در ايـن           
روز سخنراني روحاني بود که آشکـارا  
بن بستشان را اعالم کرد و چاره را در 
بــرگــزاري رفــرانــدوم بــر ســر مــوارد             
اختالفات خواند. جمعيت تظـاهـرات    
کنندگان نيز او را هو کردند و شـعـار       
دروغگو، دروغگو سر داده شـد. در         
اظـــهـــارات و ســـخـــنـــرانـــي هـــاي            
ـيـصـال و بـن           حکومتيان هم اين اسـت
ـيـکـه امـام            بست موج ميزد. تا جـاي
جمعه شازند اراک ديگر کنترلش را از 
دست داده و  مردمي را کـه شـرکـت        
نکرده بودند به باد ناسزا گـرفـت و از         
ـقـالب    اينکه مردم هر روز بيشتر از ان
ـنـد، هـوار           ـن اسالمي عقب مي نشـي
ـيـز                  ميکشيد. در شـب هـمـان روز ن
جوانان معترض در تهران و مشهد و   
اينجا و آنجا به خيابان آمدند  و شعار 
مرگ بر ديکتاتور سر دادند. بـازتـاب    
ـتـمـان هـاي مـردم                اين روز را در گـف
مـعـتـرض در سـطــح جـامــعـه و در                 
مدياي اجتماعي ميتوان ديد. مـردم     

بـهـمـن تـمـاشـايـي"،              ٢٢ با هشتک "   
دارند رژيم را بـه سـخـره مـيـگـيـرنـد.             

ـيـش از هـر            ٢٢ بدين ترتيب  بهمـن ب
چيز موقعيت قدرتمند مردم در برابـر  
يک حکومت نزار و به بن بست رسيده 

 را به روشني به نمايش گذاشت. 
در چنيـن فضـايـي از اعـتـراض            
است که جنبش اعتـراضـي کـارگـري       
ـنـده بـه جـلـو مـيـرود.                  گسترده و بـال
فــراخــوان بــازنشــســتــگــان کشــوري،       
تامين اجتماعي، لشگري و صـنـايـع    
ـنـد مـاه،            فوالد به تجمع در دوم اسـف
ــي              ــان ــم ــران پــي ــارگ ــراضــات ک اعــت

پتروشيمـي مـاهشـهـر کـه هـمـچـون               
کارگران هپکو با سردادن شعار طعنه 
آميز مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر 
کل بساط تبعيض و نابرابري سرمايه 
داري حاکم را بـه چـالـش کشـيـدنـد،             

کارگر ني بر هـفـت    ١٥٠٠ اعتصاب 
تپه و اعتراضات گسترده در شـرکـت     
ـلـف در مـنـطـقـه پـارس                   هاي مـخـت
جــنــوبــي و پــتــروشــيــمــي هــا و در               
شــهــرهــاي مــخــتــلــف، جــلــو آمــدن          
تشکلهاي کارگري با خواست افزايش 

ـيـون، از      ٥ دستمزدها در گام اول  ميل
جمله اخبار و مسائل داغ اعتـراضـي   
کـارگــري در هـفــتـه گـذشــتـه اســت.              
 نگاهي کوتاه به اين خبرها بيندازيم: 

ـيـمـانـي        ٢٤ روز  بهمن کارگران پ
پتروشيمي ماهشهر در اعـتـراض بـه      
ــمــزدهــا و              ــرداخــت دســت تــعــويــق پ
قراردادهاي پيمايي روبروي اداره کـار    
اين منطقه تـجـمـع کـردنـد. در ايـن                
حرکت اعتراضي کارگـران بـا شـعـار         
عـزا عـزاســت امــروز، روز عـزاســت            
امروز، زندگي کـارگـر روي هـواسـت         
امروز؛ اعتراض خود را اعالم کرده و   
همچون کارگران هـپـکـو در اراک بـا           
شعار طعنه آمـيـز مـرگ بـرکـارگـر،             
درود بر ستمکر کل بساط تبعيض و   
نابرابري و ستم سـرمـايـه داري را بـه           

 چالش ميکشند. 

نيشکر هفت تپه يک کـانـون داغ     
اعتراضات کارگري اسـت. کـارگـران       
در مقابل قلدري هاي کارفرمـايـان و     
سرقت رفتن دستمزدهايشان با قدرت 
ـتـه سـه هـزار            ايستاده اند. در اين هـف
کارگر ني بر هفت تپه بخاطر تـعـويـق    
پرداخت مزدشان دست به اعـتـصـاب    
زدند. اين کارگران در بعد از ظهر روز  

بهمن  بـابـت اعـتـراض بـه عـدم              ٢٥ 
پرداخت دستمزد ماههـاي آذر و دي        
مـاه خـود دسـت از کــار کشــيـدنــد.               
ظاهرا مديـريـت شـرکـت بـه تـازگـي              
خواهان تعويض کارت بانکي آنان از   
بانک ملي به بانـک انصـار شـده و بـا             

قلدري تمام شرط پرداخت حقوق هاي 
معوقه ي آنان را، منـوط بـه داشـتـن         
کارت بانک انصار ذکر نـمـوده اسـت.      
کارگران در برابر اين زورگويي آشکـار  
ـبـهـايشـان را             ايستاده اند و تـمـام طـل
ميخواهند. کـارگـران نـي بـر در دو                
قسمت مشغول بکار هستند کـه هـر     
قسمت شامل سي دسته  و هر دستـه  

 کارگر دارد.  ٥٠ تقريبا 

بازنشستگان که قـرار بـود بـراي        
پيگيري خواستهايشان در روز هشتـم  
ـيـل بـرف و               بهمن تجمع کننـد و بـدل
ـتـا بـه تـعـويـق                بوران شديد آنـرا مـوق
انداختند، بـه تـجـمـع در سـاعـت ده               
ـنــد در مـقــابــل               صـبــح روز دوم اســف
ــد.                ــوان داده انـ ــراخـ ــس فـ ــجـــلـ مـ
بازنشستگان از همکاران شاغل خود 
نيز دعوت به شرکت در تجـمـع کـرده      
دوم اسفند را کرده و اعـالم کـرده انـد        
که با خانواده هايشان خواهـنـد آمـد.      
بازنشستگان به حقوقـهـاي زيـر خـط         
فقر و سرقـت آشـکـار آن بـه صـورت              
تــعــويــق در پــرداخــت حــقــوقــهــا، و            
تبعـيـض و نـابـرابـري و حـقـوقـهـاي                  
نجـومـي و اخـتـالس هـا اعـتـراض                
دارند. بازنشستگان به حقوقهاي زيـر     
خط فقر اعتراض دارند و يک گفتمان 
ـيـز                ـنـسـت کـه آنـهـا ن در ميان آنها اي
همچون تشکلـهـاي کـارگـري کـه در            
بــيــانــيــه هــايشــان اعــالم کــرده انــد،          

ميليـون تـومـان       ٥ خواستار دستمزد 
ـقـر در               در ماه که امـروز نـرخ خـط ف
جامعه است، هستند. بازنشستـگـان    
همچنين خواستـار درمـان رايـگـان،         
مسکن مناسب، تـحـصـيـل رايـگـان         
براي فرزندانشان و يک زندگي انساني 
هستند. بازنشستگان اين خواسـتـهـا     
را در شعارهاي اعـتـراضـي خـود در         
تجمعاتي که قبال داشـتـه انـد بـارهـا          
ــاي                فـــريـــاد زده انـــد. خـــواســـتـــهـ
بازنشستگان خواستهاي هـمـه مـردم      

ـتـــگـــان و                    اســـت. از بـــازنشـــســ
 خواستهايشان وسيعا حمايت کنيم.

ماههاي آخر سال است و بحث بر 
سر خواست افزايش دستـمـزدهـا داغ      
است. امسال کارگران با اعالم اينکـه   
حداقل دسـتـمـزد الزم بـراي تـأمـيـن              

ـفـره در سـال           ٤ زندگي يک خـانـوار      ن
ميليون تومـان در مـاه        ٥ به  ١٣٩٧ 

بالغ مي گردد، بـا خـواسـت حـداقـل          
ميليون تومان در گام اول    ٥ دستمزد 

به ميـدان آمـده انـد. ايـن مـوضـوع                
ابعادي اجتمـاعـي دارد و خـود يـک             
موضوع داغ در ميان بازنشستـگـان،   
معلمان و بـخـش هـاي وسـيـعـي از               
حقوق بگيران جـامـعـه اسـت. طـرح             

ـيـون        ٥ خواست حداقل دستمزد  ـل مـي
تومان و اعتـراض بـه دسـتـمـزدهـاي           
چند بار زير خط فقر در شرايطـي کـه     
کل جامعه عليه فقر، گراني، بيکاري 
و جهنـم جـمـهـوري اسـالمـي بـه پـا                 
خواسته است، مضمون و مـحـتـواي        
ـيـن              ديگري پيدا کـرده اسـت. در چـن
شــرايــطــي جــلــو آمــدن کــارگــران بــا           
خواست افزايش دستمزدهـا، چـالـش      
بزرگي براي حکومت اسالمي اسـت.  
نکته حائز اهميت اينجاست که صف 
آرايـي هـا دارد شـکــل مـيـگـيـرد و                  
کارگران با بيانيه هـايشـان دارنـد بـه           
ـتـه     ميدان مي آيند. در اين هفته کمي
هماهنگي تشکل هاي کارگري طـي    
ـيـه سـه           ـيـان بيانيه حمايت خود را از ب
تشکل کـارگـري سـنـديـکـاي واحـد،            
ـپـه، گـروه             سنديکاي نيشـکـرهـفـت ت
اتـحــاد بــازنشـســتــگــان بــا خــواســت         
حداقل دستمزدها پنج ميليون تومان 
اعالم داشت. در بخشي از اين بيانيـه   

چنين آمده است: "کميته هماهنـگـي     
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
ـيـه سـه        کارگري ضمن حمايت از بيـان
تشکل کـارگـري سـنـديـکـاي واحـد،            
ـپـه و  گـروه اتـحـاد                     نيشکر هـفـت ت
بازنشستگان و پيشنهاد حداقل مـزد  

ميليون تومان؛ اعالم مي دارد کـه   ٥ 
براي دست يافتن به ايـن حـداقـل، بـه         
يک نيروي متحد و يک پارچه طبقاتي 
نياز است و اين جز با اتحاد، مـبـارزه   
ـيـسـت.     متشکل و متحدانه ممکن ن

ميليون تـومـانـي     ٥ خواست دستمزد 
همراه با خواسته نان و آزادي را يـک          
صدا فرياد بزنيم. پيروزي ما در گـرو       

 وحدت طبقاتي ماست."
قبال نيز جمع هـاي از کـارگـران          
همچون کارگـران پـروژه هـاي پـارس           
جنوبي، جمعي از کارگران پتروشيمي 
ـنـدر امـام،         هاي منطقه ماهشهر و ب
فــعــاالن کــارگــري جــنــوب، فــعــاالن        
کارگري شوش و انديمشک، جمعي از 

کـرج بـا ايـن         -کارگران محور تهران 
خواست اعالم حمايت کـرده انـد. در        
ديماه نيز يک بند از خواستهاي بيانيه 

تشــکــل کــارگــري اتــحــاديــه آزاد           ٥ 
کارگران ايران، انجمن صنفي کارگران 
ـلـز کـرمـانشـاه، سـنـديـکـاي                 برق و ف
نقاشان استان البرز، کانون مـدافـعـان    
حقوق کارگردر رابطه با اعـتـراضـات      
خياباني تاکيد بر افزايش حداقل مزد 
کارگران و کارکـنـان دولـت و بـخـش            
خصوصي تا پنج برابر مبلغ کـنـونـي      
بــود. جــنــبــش عــلــيــه فــقــر، عــلــيــه            
حقوقهاي نجومـي و بـراي خـواسـت           
ـبـشـي        افزايش دستمزدها، امروز جـن
خياباني است. وسيعا به اين اعتراض 
بپيـونـديـم. خـواسـت فـوري حـداقـل                 

 ميليون تومان است. ٥ دستمزدها 

 کارگران در هفته اي که گذشت
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نفر از شخصيتهاي سيـاسـي    ١٥ 
بيانيه اي را امضا کرده و در رابطه بـا  
تعيين نوع حکومتي آتي به رفرانـدوم  
فراخوان داده انـد. شـخـصـيـت هـاي              
امضــا کــنــنــده ايــن بــيــانــيــه هــمــان           
شخصيتهاي دوم خـردادي و اصـالح       
طلب حکومتي هستند. اينها هـمـان    
ــر فشــار                ــد کــه زي کســانــي هســتــن
اعتراضات مردم قبال دم از استحالـه  
ــجــي در درون                 ــدري ــرات ت ــغــيــي و ت
حکومت ميزدند و اکنون زيـر فشـار       
خيزش انقـالبـي مـردم بـه بـن بسـت               
ــا اعــالم آشــکــار                    ــد و ب ــده ان رســي
شکستشان، رفراندوم چـي شـده انـد.        
ـنـد کـه تـا              اينان همان کسانـي هسـت
ديروز ميگفتند اسالم با حقـوق بشـر     
تناقضي نـدارد و امـروز در اوج بـن              
بستشان از استبداد ديني دم ميزند و 
با طرح کذايي رفراندوم به عـنـوان راه     

آمـيـز از جـمـهـوري             گذار "مسالـمـت   
اسالمي به يک دمکـراسـي سـکـوالر       
پارلماني جلـو آمـده انـد. بـر اسـاس               
طرح رفراندوم ايـن حضـرات ظـاهـرا           
قرار است که مـردم بـا مـبـارزاتشـان          
برگزاري رفراندوم براي براندازي را بـه      
حکومت تحميل کنند. اسمش را هم  
گذار مسالـمـت آمـيـز از جـمـهـوري              
اسالمي به يک دموکراسي سـکـوالر     

 پارلماني گذاشته اند. 
اينان کوته فکراني هستند که بـا    
طرحهاي کودکانـه اي از ايـن دسـت            
ميخواهند مسير انقالب مردم را بـه    

 انحراف بکشانند.   
ـبـاف يـکـي از                 از جـملـه مـخـمـل
ـيـه هـمـيـن              ـيـان امضا کنندگان ايـن ب
روزها در نامه اي سرگشاده به خاتمي 
ــاش                  لــب و اســاس مــوضــوع را ف
ميکند. او دراين نامه بـا اذعـان بـه           
ـيــدي مــردم از اصــالحــات،               ــاامـ ن
رفراندوم را از اصـالحـات کـارآمـدتـر        

تـريـن راه حـل           خوانده و آنـرا  سـريـع         
مشكالت و راهـي بـراي رسـيـدن بـه            
ـتـصـادي" و بـازگشـت               "شکوفايي اق

 هاى ايرانى ميخواند.  سرمايه
او در سخنانش با بيشرمي تـمـام   
انقالب مردم به جان آمده را، "انقالب  
خشن" ميخواند و در بـرابـر هـمـيـن               
خشم عظيم مردم است که او و امضا 

کنندگان بيانيه شـان وحشـت زده بـر          
گذار مسالمت تاکيد دارند. تا مبـادا   
به کـل بسـاط سـرکـوب و جـنـايـت                  
ـبـي بـرسـد.            سرمايه داري حاکـم آسـي
مخملباف از خـطـر حـملـه امـريـکـا              
سخن ميگويد تا بقول خودش خـطـر     
سوريه اي شدن ايران را مقابـل مـردم     
ـيـدرد                    بگـذارد و در ايـن مـيـان راه ب
خودشان را براي حفظ سرمـايـه هـاي      
ملي و راه حلي بـراي شـکـوفـا شـدن            
اقتصاد بـه گـل نشـسـتـه حـکـومـت               

 اسالمي به ميان بکشد. 
مخملبـاف و دارودسـتـه امضـا           
کننده بيانيه کذايـي رفـرانـدوم خـوب         
ميدانند که کار حکومت اسالمي بـه  
پايان رسيده است و شاهـد بـه روغـن        
سوزي افتادن نظام بربريت حـاکـمـنـد.     
ـنـروسـت کـه بـا طـرح رفـرانـدوم                  از اي
"تحت نظارت مجامع بي طرف" جلو   
ـقـول خـودشـان          آمده و در تالشند تا ب
"بدون اينکـه خـونـي ريـخـتـه شـود"،                
سيستم سرمايه داري حاکم را نـجـات   
دهند و اقتصادش را شکوفا سـازنـد.    
وعده  شان نيز اينست که با رفـرانـدوم   
تحت نـظـارت مـجـامـع بـي طـرف،              
استبداد را برخواهند انداخت. و تمـام   
نويدشان حفظ سرمايه هاي مـلـي از     

 گزند "انقالب خشن" مردم است. 
ايــن چــنــيــن اســت کــه مشــتــي          
اصالح طلب و استحـالـه چـي ديـروز         
تبديل به رفـرانـدوم چـي هـاي امـروز            
شده و  ميکوشند جـلـوي مـتـالـشـي         
شدن خونبارترين و جنايتکارانه تريـن  
سيستم برده وار سرمايه داري حـاکـم       
را بگيرند و به عنوان ناجيان نظـام پـا     

 به ميدان گذاشته اند. 
ــچ                  ـي ــه هـ ــا روشــن اســت ک ام
ــدازي خــود             ــران ــراي ب حــکــومــتــي ب
رفراندوم نميگذارد و همه کس بخوبي 
ميدانند کـه رفـرانـدوم در جـمـهـوري             
اســالمــي بــي مــعــنــاســت. بــعــالوه           
برگزاري رفراندوم با دخالـت سـازمـان      
معنايش، خود بخود به معنـاي حـق     
آزاد انــتـخــاب بــراي مــردم نــيـســت.           
رفراندوم وقتـي مـعـنـا دارد کـه ايـن               
حکومت سرنگون شـود و مـردم در           
ـنـد و           شرايطي آزاد در آن شـرکـت کـن
ـنـد. و              ـن حکومت آتي خود را بـرگـزي

معموال اين احزاب و نيروهايي که در 
ـقـش اصـلـي را          سرنگوني حکومت ن
داشته اند، فراخوان دهنده رفراندوم در 
فرداي انقالب  هستند. اما رفـرانـدوم    
قبل از سرنگوني رژيم ديکتـاتـوري و     
سرکوبگر حاکم معنـايـي جـز فـريـب          
مــردم و حــفــظ ســيــســتــم حــاکــم و              
منحرف کردن مبارزات مـردم نـدارد     
و نهايتا چيزي شبيه همان مضحـکـه   
هاي انتخاباتي حکومت خواهد بود. 
بــنــابــرايــن کســي کــه يــک رفــرانــدوم          
عمومي واقعي بخواهد بـايـد امـروز        
طرفدار انقالب و سرنگوني جمهـوري  

 اسالمي باشد. 
فراخوان به رفراندوم از سـوي ايـن     

اســتــحــالــه چــي ســابــق کــه بــا               ١٥ 
دستپاچگي تمـام وسـط پـريـده و در             
برابر انقالب مردم، در فـکـر نـجـات           
سرمـايـه هـاي مـلـي و شـکـوفـايـي                  
اقتصـاد بـه بـن بسـت رسـيـده شـان                  
هستند، راه حل مردم نيست. اگر چـه   
امضاء کنندگان اين بيانيه خـودشـان   
ـنـد کـه ديـگـر بـراي               نيز خوب ميـدان
حکومت اسالمي و اقتصـاد بـه گـل        
نشسته اش راه عالجي وجود ندارد و   
طرحهـايـي از ايـن دسـت سـرانـجـام                
محتومش شکست خواهد بود. ولـي   
همه تالششان را ميکنند تا بلکـه بـا     
بدست گرفتن خطر حمله امـريـکـا بـه       
ايران و ترساندن مردم از خونين شـدن    
مبارزاتشان، صف مـتـحـد مـردم را         

ـقـالب را بـه            متفرق کنند و مسيـر ان
 انحراف بکشانند.  

اما مردم در مبارزاتشان از همـه  
اينها عبور کرده اند. در جـامـعـه اي         
که مردم در اعتراضات هر روزه شـان  
ـبـعـيـض و                دارند کل اين سـيـسـتـم ت
نابرابري، کل اين بساط دزدساالري و 
توحش سرمـايـه داري را بـه چـالـش              

مـيــکــشــنــد، انــتــخــابشــان نــه فــقــط         
سرنگوني جمهوري اسالمي بلکه کل 

 سيستم دزدي و جنايت حاکم است.

 استحاله چي هاي سابق و رفراندوم چي هاي امروز
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اين روزها يـک مـوضـوع بـحـث            
همه خبر تاسف انگـيـز جـان بـاخـتـن           
کاوس سيد امـامـي در درون زنـدان            
است. به خانواده و بستگان و دوستـان  
کاوس سيد امامـي ايـن ضـايـعـه را            
ـيـت مـيـگـويـم. طـبـق مـعـمـول                    تسل
حــکــومــت مــيــگــويــد کــاوس ســيــد        
امــامــي کــه زيســت شــنــاس بــوده             
خــودکشــي کــرده اســت. امــا حــتــي           
خوديها و مجلسي هايشـان هـم ايـن        
ادعــا را بــاور نــکــردنــد. جــمــهــوري             
اســالمــي ادعــا مــيــکــنــد کــه تــيــم            
تحقيقات محيط زيستي کـه کـاوس       
سيد امامي و شماري ديگـر جـزو آن       
ـفـع              بوده اند مشغول جـاسـوسـي بـه ن
اسرائيل بوده است. اما چه کسـي بـه        
ادعاهاي حکومت اسالمي ميتـوانـد   
اعتماد کند؟ مگر صد بـار ايـن نـوع        
ادعا ها را در مورد دستگير شـدگـان   
طرح نکرده اند؟ مگر همين چند مـاه  
ـفـر را در زنـدانـهـا                    گذشته چـنـديـن ن
"خودکشي" نکردند؟ تازه بفـرض اگـر       

کسي جاسوسي هم کـرده بـاشـد چـرا         
ـتـل بـرسـد؟           بايد شکنجه شود و بـه ق
ـتـل                  سزاي هـيـچـکـس شـکـنـجـه و ق
نــيــســت. يــک جــامــعــه انســانــي بــه            
ـيـز انسـانـي و عـادالنـه                  جاسوسـان ن
برخـورد مـيـکـنـد و يـک حـکـومـت                  
ـيـز           جنايتکار با شريفترين انسـانـهـا ن

 شريرانه ترين رفتار را دارد.
روشن است که اين باند چـپـاول و     
کشتار دارد به ته خط مـيـرسـد. امـا        
ـيـمـت          هر يک روز ادامه حياتش بـه ق

 جان شماري از مردم تمام ميشود.
روزي که ايران از شـر جـمـهـوري           
اسالمي خالص شود، بشريت نفسـي  
براحتي خواهد کشـيـد. بـايـد تـالش             
کنيم که تـحـقـق ايـن روز زيـاد طـول               
ـيـم کـه شـمـار               نکشد. بايد تالش کـن
بيشتري از انسانها را از چنگ گرگـان  

 اسالمي نجات دهيم.
 (برگرفته از فيس بوک 

 کاظم نيکخواه)

 به اين کشتارگاه بايد سريعا پايان داد
 

 کاظم نيکخواه
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اصـغـر     –سخنراني: فريده آرمـان    
 کريمي                  

 اجراي تئاتر 
مرجان براي  DJسپس به همراه 

شما عزيزان شرکت کننده برنامه هاي 
 شادي را تدارک ديده ايم. 

 
 مارس   ۳ زمان: شنبه 
 Folkets Husمــکــان:         

Backa   
 

 ٩ ١ ورود به سالن ساعت 
  ٩ ١ و       ٨ ١ بــا اتــوبــوس هــاي             

 Balladgatanايستگاه 
روز و ساعت اين برنامه را بخاطر 
بسپاريد و دوستانتـان را بـا خـودتـان           
بياوريد. توجه کنيد کـه ايـن بـرنـامـه             

مـارس     ۳ مارس روز شنبه     ٨ بجاي 
کــرون    ۰ ٥ بـرگـزار مـيــشـود. ورودي            

 (براي پناهجويان رايگان است)
 

 غذا و نوشيدني موجود است. 
 تلفن تماس 

 عبداهللا اسدي ٩ ١ ٨٨ ٧ ١ ٧ ۳ ٧ ۰ 

 مارس روز جهاني زن ٨ به مناسبت 

 در همبستگي با دختران انقالب در ايران 

 

هشت مارس روز جهاني زن، روز 
ـيـه کـل              زنان و مردان بپـاخـاسـتـه عـل
ـيـروهـاي ضـد زن          قوانين و سنتها و ن
است. روز نه گفتـن بـه حـجـاب، روز            
انقالب زنانه عليه توحش زن ستيز، و 
روز جاري کردن قانون برابري و آزادي   
در همه جا.  دختران خيابان انقالب با  
حرکت نمادين خويش نشان دادند کـه  
امروز ارتجاع چقدر سست و شکننـده  
است! اين تنـهـا گـوشـه کـوچـکـي از               
قدرت زنان اسـت. در هشـت مـارس           
امسال با زير پا افکندن گسترده طوق 

حجاب و هرگونه نشـانـه آپـارتـايـد و            
توحش جنسي، پيام انقالبي انسـانـي     
براي پايان دادن به عصـر تـوحـش را          
سراسري کنيم. قانون انسانيت قـانـون    
بــرابــري هــمــه انســانــهــاســت. هشــت         
مــارس روز اعــالم بــرابــري و آزادي             

 است.
 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
   ۲۰۱۸ فوريه  ۹ ، ۱۳۹۶ بهمن  ۲۰ 

زنده باد هشت مارس، زنده باد دختران 

 انقالب!
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در خبرها آمده است که يکـي از    
ـيـت        بازداشت شدگان مرتبط با فـعـال
هاي محيط زيست، روز گـذشـتـه در      

 زندان اوين، خودکشي کرده است!
معصومه ابتکار، رييـس سـابـق      
سازمان حفاظت از محيط زيست در 

 اظهارنظري منفعالنه گفته است:
ــه ي                   ـيــن ــراســت در زمـ ــهــت " ب
خودکشي اين فعال مـحـيـط زيسـت         

 فعال حرفي نزنم، ولي نگرانم"!
در چند روز گذشـتـه تـعـدادي از         
فعاالن محيط زيست دستگـيـر شـده      
اند که در ميان آنها، معاون سـازمـان   
محيط زيست و يک استاد دانشـگـاه     
به نام کاووس سيـدامـامـي هـم ديـده          

 مي شود.
مي گويند کاووس سيد امـامـي     
به جاسوس بودن خود اعتراف کـرد و    

 خودکشي کرد!
پس از خيزش سراسـري دي مـاه       

) و دسـتـگـيـر شـدن             ۱۳۹۶ امسال(
ـفـر در            بسياري از معترضان، چـنـد ن

زندان دست به خـودکشـي زده انـد و            
کاووس سيدامـامـي تـا ايـن لـحـظـه              
آخرين زنـدانـي اسـت کـه خـودش را              

 کشته است؟؟؟!!!  
سناريوي سياه حکومت در بـاره      

، ۱۳۹۶ ي بازداشت شدگان خـيـزش     
خودکشي است. در مـيـان سـواالت           
ـنـه ي خـودکشـي               زيادي که در زمـي
وجوددارد، اين سوال بيشتر برسر زبان 
هاست که با وجود اين همه دوربين و   
خبرچين و مراقبت ها و زندانبانان که 
مورچه را هم زير نظر دارند، چگونه تا 

چنان  -کنون چند زنداني توانسته اند 
 -که قوه ي قضاييه ادعـا مـي کـنـد          

خودشان را با کيسه نايلون حلـق آويـز     
 کرده باشند؟ 

اسم رمز آدمکشان زندان ها، در   
 ، خودکشي است. ۱۳۹۶ سال 

يعني پاسـداران و زنـدان بـانـان،           
 زنداني ها را خودکشي مي کنند!

ـتـل و      براي آدمکشان جمهوري ق
غــارت اســالمــي، فــعــاالن جــنــبــش        

کارگري، دانشجويي ، زنان و معلمان 
و درويش و محيط زيست هيچ فرقي 
ـيـداد، بـراي                 نمي کـنـد. حـکـومـت ب
سرکوب و ارعـاب و جـلـوگـيـري از                
شعله ور شدن آتش جنبش سرنگوني، 
در هــر دوره اي دســت بــه جــنــايــت               
جديدي مي زند. شکنجه مـي کـنـد،       
تواب مي سازد، اعتراف مي گـيـرد،   
تيرباران مي کند، به دار مي آويـزد و    
به انواع بيماري هاي منجر بـه مـرگ     
مبتال مي سازد. تجاوز مي کـنـد و        
قرص مي خوراند و بـه عـنـوان يـک             
ـيـف و ضـد انسـانـي،                  سنـاريـوي کـث

 معترضان را "خودکشي مي کند".
حکومت زندان و غـل و زنـجـيـر         
ــايــد بــدانــد کــه مــردم،               اســالمــي ب
هيچکدام از دروغ هـايـش را ديـگـر             
باور نمي کنند و به ميدان آمده اند تـا  
پرونده ي قطور سراسر جنايت اش را      
براي هميشه ببندند و سران جنايتکار 
اين جرثومه ي فساد و تبـاهـي را بـه        

 دادگاههاي مردمي بسپارند. 

 سناريوي سياه خودکشي
 

 آرش دشتي

 

ديکتـاتـورهـا از آزادي انـديشـه            
وحشت دارند. زيـرا پـاسـدار سـلـطـه              
اقليت چپاولگر بر اکثريت مردمـنـد.   
اولين گام انقالب مردم در هـمـه جـا        
گشودن در زندانهاست. انقـالبـي کـه       
در ايران آغاز شـده بـا اعـالم قـانـون            
آزادي بي قيد و شرط عقيده و بيان و 
تشکل، براي هميشه به دوران زنـدان    
و زندانهاي سياسي پايان خواهد داد. 
با سرنگوني توحش اسالمي سرمايه 
ـنـد را از چـنـگ              داران، عزيزان در ب

دژخيمان رها خواهيم کرد و جامـعـه   
اي انســانــي و آزاد و بــرابــر را پــي                 

 خواهيم ريخت. 
 

زنده باد آزادي، برابري، حکومت 
 کارگري! 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

فوريه  ۱۳ ، ۱۳۹۶ بهمن  ۲۴ 
 ۲۰۱۸ 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد


