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 ۳ صفحه 

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود       ٢٠۱۰مارس      ۳،     ١٣٨۸  اسفند         ۱۲ عبدل گلپريان      -سردبير، منصور فرزاد        

در هشـــت مـــارس امســـال                
نگاهها بسوي مـبـارزه قـهـرمـانـانـه            
ــران                  ــقــالب جــاري در اي ــان و ان زن

" نـدا " بسوي انقالبـي کـه        .   ميچرخد

بدرست به چهره جـهـانـي آن تـبـديـل             
انقالب علـيـه جـمـهـوري        .   شده است 

اسالمي، علـيـه ايـن کـثـيـف تـريـن                
حــکـــومـــت ضـــد زن در تـــاريـــخ               

انقالب عـلـيـه حـجـاب و             .   معاصر
تبعيض و آپارتايد جنسـي کـه زنـان          
در صف مقدم آن قرار دارند و آزادي       

جهان عليه   :  اسفند، روز جهاني زن    ۱۷ مارس،   ۸در 
 جمهوري اسالمي ضد زن     

در بــخــش اول ايــن نــوشــتــه              
ــاتــوري و                 ــکــت ــردم کــه دي اشــاره ک
اختناق، شرايط کار کمونيسـتـهـا را         

بنا بـرايـن در هـر          .   سخت کرده است 
دوره اي بايد تنـاسـب قـوا را ديـد و                
استفاده از شـرايـط و مـوقـعـيـت را                

دقــيــقــاً ســنــحــيــد بــعــد در اشــکــال            
محتلف در صحنه سياسي جـامـعـه        
به عنوان مدعي  در تـجـمـع هـا در               
اعتصاب ها ، در تـظـاهـرات هـا ،                

در .   ظاهرشد و بايد ابراز وجود کـرد       
جنبش انقالبي امروز صف عظيمـي      
از رهــبــران و فــعــالــيــن کــارگــري ،              
دانشــجــويــي ، از جــنــبــش زنــان و              
جـوانــان وجــود دارنـد کــه روز مــره              
اينجا و آنجا جمع مي شوند و دارنـد    
به اين اختناق اعتـراض مـي کـنـنـد             
اما اين اعتراضات بايـد يـک کـاسـه            

که من پائين تـر بـه آن اشـاره            .   شود

 .خواهم کرد
  

کمونيسم کـارگـري و فـرهـنـگ            
 ! غريبه و عاريتي چپ

ما کمونيـسـتـهـاي کـارگـري در            
حالي که براي تغيـر ريشـه اي نـظـام             
سرمايه داري مبـارزه مـي کـنـيـم و              
رهــايــي مــردم را فــقــط در نــظــام                 
سـوســيـالــيـســتـي و يــک حــکـومــت             
انساني مي بـيـنـيـم، در عـيـن حـال                 
نسبت به هر حرکت و هر تالشي کـه        
بتـوانـد در زنـدگـي مـردم بـهـبـودي                 
ايـجــاد کــنــد بــي تــفــاوت نــبــوده و              

بازي را کسي مي برد که اشتياق برد        
 قسمت دوم     -  داشته باشد

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر

 مـارس در ايــران بــا          ۸بـرگـزاري     
تمام محـدوديـتـهـايـي کـه حـکـومـت               
اسالمي در دوران حاکـمـيـت خـود بـر           
زنان و بر کل جامعه حاکم کرده اسـت          
از اهميـت زيـادي در سـطـح جـهـانـي                 

در ســالــهــاي    .   بــرخــوردار بــوده اســت     
گذشته روز جـهـانـي زن در شـهـرهـاي              
مختلف کشور از طرف زنان و مـردان      
آزاديخواه، مبارز و بـرابـري طـلـب بـا              
ابتکارات گوناگون گرامي داشته شده      
و اعــتــراض خــود عــلــيــه هــر گــونــه               

 . نابرابري را فرياد زده اند
در ايران تحت حاکـمـيـت مشـتـي           
انگل اسالمي و ضـد زن و در طـول                 
عمر سراپا ضد انساني اين حکومـت،    
زنان و مردان برابري طلـب لـحـظـه اي            
از مبارزه و اعتراض عليه قوانـيـن زن       

. سـتـيـز اســالمـي بـاز نــايسـتـاده انــد               
امسـال در حــالــي بـه اســتــقــبــال روز               

 ماه مـبـارزه   ۹جهاني زن مي رويم که    

بــي امـــان مـــردم بـــويــژه زنــان در                    
خيابانهاي اکثر شهرهاي ايـران عـلـيـه           
نابرابري، عليه تبـعـيـض جـنـسـيـتـي،             
عليه قوانين ضد بشري و در يک کـالم     
عليه کل نظام اسالمي در جريان بـوده     

 ۱۷.   اسـت و هــمــچــنــان ادامــه دارد          
اسفند امسال مي تواند يکي از حلـقـه     
هاي بسيار مـهـم مـبـارزه و انـقـالب                

. مردم عليه حکومت اسالمـي بـاشـد        

  مارس روز جهاني زن     ۸به مناسبت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 

 اعالم موجوديت شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي           

 !  مادران زنداني فورا بايد آزاد شوند      

 

 ۲صفحه 
 ۲صفحه 

 ۴ صفحه 

 مانيفست آزادي زن در ايران به مناسبت       
 !  هشت مارس روز جهاني زن  

نيروهاي اطالعاتي و انتظامي رژيم دختر جواني را در        
زندان بوکان بقتل رساندند و با ضربات مشت و لگد يک پيرمرد           

 ساکن نوسود را کشتند     

 ! من هر روز يک انسانم 

 ۵ صفحه 

 ۵ صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۶ صفحه 
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 ۱از صفحه  

 ۱از صفحه  

و برابري زن و مـرد در هـمـه عـرصـه                
هاي زندگي اجتماعـي حـکـم خـدشـه            

 . ناپذير آنست
اولـيــن و شــايــد بــراتــريـن ســالح            
جـمــهــوري اســالمــي بــراي ســرکــوب          

 حـملـه بـيـرحـمـانـه و بـي               ٥٧انقالب  
جـهـنـمـي واقـعـي         .   سابقه به زنان بـود   

عليه زنان بپا کرد تا کـل جـامـعـه را            
جـمـهـوري    .   مرعوب و سرکوب کـنـد      

اسالمي فقط زنان و جامعـه ايـران را          
به قـهـقـرا سـوق نـداد، بـلـکـه عصـر                    
تاريکي را در حمله به حقوق زنـان در          

حـملـه بـه      .   سراسـر جـهـان آغـاز کـرد           
زنان، حجاب و آپـارتـايـد جـنـسـي بـه              

سالح مهلک کل جـنـبـش      هويت و به    
. کثيف اسـالم سـيـاسـي تـبـديـل شـد               

جنبشي که نـه فـقـط در کشـورهـاي                
اسالم زده بلکه بـه لـطـف مـمـاشـات                
دول غربي حتي در قلب اروپا زنـان را      
در سلول انـفـرادي حـجـاب و دادگـاه               

چـنـيـن    .   هاي شريعه به بند مـيـکـشـد      
 ٣١است که در مـبـارزه شـورانـگـيـز             

ــاالخــص در                   ــران و ب ــان اي ــه زن ســال
حـاضـر نـه فـقـط هـمـه              "انقالب زنانه" 

آحاد جامعه ايران، نه فقط همـه زنـان           
بي حقوق کشورهاي اسالم زده، بلکـه        

. تمام زنان و مردان جهان ذيـنـفـع انـد          
اين انقالب بـايـد بـه پـيـروزي بـرسـد،               
بايد جمهوري اسالمي و تمام قوانيـن        
ضد زن و حجاب و جدا سازي جنسـي    

و هشـت       . اش به گـور سـپـرده شـود           
مارس امسال يکي از فرصـت هـايـي          
اسـت کـه انـقـالب عـلـيـه جـمـهــوري                  

اسالمي ميتواند و بايد گامي ديـگـر       
 .به پيش بردارد

حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه            
زنان و مردان آزاديخواه در ايران و در        

 ٨سراسر جهان را فراميخواند تـا در           
 اسـفـنـد، بـه خـيـابـانـهـا                ١٧مارس،  

بيايند و عـلـيـه حـجـاب، عـلـيـه بـي                   
حقوقي زن، عليه تفکيک جنسيتي و        
عـلـيــه جــمـهــوري اســالمـي ضـد زن               

بــايــد در هــرجــا        .   اعــتــراض کــنــنــد     
امکانش هست حجاب ها را برگرفت     

بايد در دانشگـاه هـا     .   و زير پا له کرد   
و مدارس و کارخانه ها و ادارات، در      
خيابانها و پارکها و اماکن عـمـومـي        
روز جهـانـي زن را گـرامـي داشـت و                 
عزم و اراده براي پايان دادن بـه سـتـم              
جنـسـي، ايـن نـنـگ بشـريـت، را بـه                   
حاکمان اسالمي و جـنـايـتـکـار ايـران            

بـايــد رسـاتــر از گـذشــتــه           .   نشـان داد   
آزادي زن شـرط آزادي      " اعالم کرد که    

يکصدا فرياد زد    بايد " .   جامعه است 
که انقالب در ايران با درهم پـيـچـيـدن         
طومار حکومت اسـالمـي ضـد زن،           
کل بشريت را گامي مهم در تـحـقـق            
برابري بي قيد و شرط زن و مـرد بـه                

 .پيش خواهد راند
 

زنده باد هشت مارس روز جهاني                             
 زن  

زنده باد آزادي و برابري زن و                              
 مرد   

 سرنگون باد جمهوري اسالمي                        
زنده باد انقالب انساني براي                           

 حکومت انساني           
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

 ٢٠١٠ فوريه      ٢٥،   ١٣٨٨اسفند          ٦

:    اسفند، روز جهاني زن                    ۱۷ مارس،        ۸در    
 . . . جهان عليه           

  

سرکوب زنان بعد از به قدرت رسيـدن   
رژيم اسالمي تالشي براي خفه کـردن     

ــود   ۵۷انــقــالب     ــا       .    ب يــا روســري ي
توسري،  يکي از ستونهـاي هـويـتـي            
حـکـومـت اسـالمـي بـراي بـه خـانــه                 
فرستادن زنان و در خدمت بـه بـقـاي            
نظامي بود که سي و يک سـال تـمـام           
اوج نـابـرابـري، تـحـقـيـر و سـرکــوب                 

. شـديـد عـلـيـه زنـان را اعـمـال کـرد                   
همان موقع پاسخ زنان به حـکـومـت         
ــده اســالمــي،                 ــدرت رســي ــازه بــق ت

روز زن نه شـرقـي   ” شعارهاي کوبنده     
بود و تـا بـه         “   نه غربي  جهاني است 

امروز در مقابل توحش اسالمـي بـر          
عــلــيــه زنــان، در مــقــابــل قــوانــيــن             
ارتــجــاعــي و ضــد زن حــکــومــت               
اسالمي  ايستـاده و آنـرا بـه چـالـش                

 .طلبيده اند
 

در شهـرهـاي کـردسـتـان زنـان و              
مـــردان بـــرابـــري طـــلـــب و مـــردم               
آزاديخواه از هـمـان روزهـاي بـقـدرت            
رسـيــدن ايــن حــکـومــت، هــيـچــگــاه           
ــدان،              مــرعــوب، زدن و کشــتــن، زن
سـنـگـسـار و اعـدام زنـان نشـدنـد و                   
همپاي مبارزه و اعـتـراض زنـان در             
سراسر کشور، به حکومت آپـارتـايـد        

در شــهـرهــاي    .   جـنـســي نــه گــفـتــنـد        
کردستان يـک مـيـلـيـتـاريسـم و يـک                 

حکومت نظامي به تمام معنا حکـم        
ايـن سـيـاسـت و صـرف            .   فرما اسـت  

هزينه هنگفتي که حکومت بابت آن     
هزينه کرده است به اين خـاطـر اسـت            
تا بتواند مانع از همبسـتـگـي مـردم          
شهرهـاي کـردسـتـان بـا انـقـالب در                 

رژيـم اسـالمـي      .   سراسر کشـور شـود     
خوب مي داند که مردم در شهرهـاي    
کردستان از هـمـان روزهـاي بـقـدرت             
رسيدن اين حکومـت در مـقـابـل آن              

ــد  اکــنــون و در روزهــاي          .   ايســتــادن
پاياني عمرش  به اين مـيـلـيـتـاريسـم        
شدت بخشيده است تا بـتـوانـد چـنـد           
روزي بيشـتـر بـه جـنـايـت، کشـتـار،                

عـالرغـم   .    دزدي و چپاول ادامه دهد 
اين سبعيت ، مردم کماکان در صـدد   
فرصتهاي مناسبي هستند تا به ايـن     
مار زخمي و از نفس افتاده ضـربـات      

 . پاياني خود را وارد کنند
 
 مارس در سراسر کشـور و در      ۸

ــد              ــوان شــهــرهــاي کــردســتــان مــي ت
گامهاي بلندي انـقـالب را بـه جـلـو                

 مارس مي تـوانـد هـمـانـنـد           ۸.  ببرد
 ماه گـذشـتـه      ۹روزها و مناسبتهاي    

پايه هاي حکومت را بيشتر از پيـش      
 ۸از ايــن رو در          .   بــه لــرزه در آورد       

مارس امسال فعالين دفاع از حقـوق        
برابر زن و مرد و هزاران و ميليـونـهـا       

مـردمـي کـه نـابـرابـري و تـبـعـيــض                  
جنسيتي را نپذيرفـتـه انـد، وظـايـف             

 ۸سـنـت     .   خطيـري بـر عـهـده دارنـد           
مارس، روزجهاني کودک، اول مـه و        
مناستبهاي آزاديخواهانه و انسـانـي       
در شــهــرهــاي کــردســتــان پـيــشــيــنــه          

 مــارس   ۸در   .   طــوالنــي تــري دارد     
امسـال نــيـز و در تـداوم مــبــارزات               
چنديـن سـالـه مـردم و جـنـبـشـهـاي                  
اجتماعي عليه حـکـومـت اسـالمـي           
زن ستيز،  به حکم اعدام شيرين علـم      
هولي و همه زناني که سالهـاسـت در       
زندانهاي حکـومـت اسـالمـي اسـيـر            
هستند بايد اعتراض کرد و خـواهـان       
آزادي زندانيان زن و هـمـه زنـدانـيـان               

 . سياسي شد
 

در مـحـالت کـه کـانـون تـجـمـع                
ــان دخــتــر و پســر اســت، در                  جــوان
ــارکــهــا و مــدارس و                 ــه، پ کــارخــان
دانشــگــاه و هــر جــاي ديــگــري کــه              

 ۸امکان آن هسـت، بـايـد کـوشـيـد                 
مــارس روز جــهــانــي زن را جشــن                
گرفت، آنرا گرامي داشت و بـه تـمـام            
قوانين زن ستيز حکـومـت اسـالمـي          

بـايـد   .  وآپارتايد جنسي اعتراض کرد 
با صـداي بـلـنـد آزادي و بـرابـري را                   

 مـارس    ۸به منـاسـبـت      . فرياد بزنيم 
روز جهاني زن بيانيه پـخـش کـنـيـم،            
جشن و سرور برپا کنيم و همه مـردم      
را دعوت کـنـيـم کـه بـه نـابـرابـري و                  

در و ديــوار     .   تـبــعــض نــه بــگــويــنــد      
 مـارس    ۸شهرها را با شعار زنده باد   

روز جهاني زن، مـرگ بـر رژيـم ضـد              
زن، زنده بـاد آزادي و بـرابـري، لـغـو                 
حـجــاب و بــرچــيــدن تــمــام قــوانــيــن            

بـا بـرگـزاري و        .   جنسيتي پر بکـنـيـم     
 مارس روز ۸شرکت در گراميداشت    

جـهـانـي زن، در هـر کـجـا و بـا هـر                       
امکاني که دست ميدهد، گـامـهـاي        
ديگري حکومت ضـد زن را بـه لـب              

 .گور نزديکتر کنيم
 *  * * 

 . . .  مارس       ۸به مناسبت          

 مينا احدي در برنامه راديوي پرشين، هر هفته برنامه دارد        
  

مينا احدي در برنامه راديوي پـرشـيـن، هـر هـفـتـه بـرنـامـه                    
در بخش انديشه هـا بـرنـامـه يـک سـاعـتـه مـيـنـا احـدي                       .   دارد

. اين برنامه ها چند بار هم بـازپـخـش مـيـشـود          .  پخش ميشود  
 فوريه را مالحظه ميکنيد٢٢در اينجا لينک برنامه روز 
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 ۴از صفحه  

منطقه ويژه اقتصادي مـاهشـهـر         
با احتسـاب دو مـجـتـمـع قـديـمـي ،                  

ايـران  (   پتروشيمي رازي و بندر امـام        
 مجتمع را شـامـل   ٢٠) و ژاپن سابق  

اين منطقه از اواخـر دهـه         .  مي شود  
با شروع بکار پـتـروشـيـمـي رازي         ٤٠

فعاليت صنعتي خـود را آغـاز کـرده             
است و امروز قديمـي تـريـن مـنـطـقـه             
صنعتي پتروشيـمـي در خـاورمـيـانـه            

تا دو سال قبـل ،    .   محسوب ميشود  
تعداد کارگـران شـاغـل در مـجـتـمـع                
هاي منطقه که به توليد رسـيـده و يـا          
در حال ساخت بـودنـد ، بـه بـيـش از                  

 نفر بالغ ميگرديد که در پي ٥٠٠٠٠
بحران اقـتـصـادي دوسـال گـذشـتـه و                

 ٣٠٠٠٠اخراجهاي پشت سر هم ، به  
نفر تقليل يـافـتـه اسـت و بـه مـعـنـي                  
واقــعــي تــر يــعــنــي در طــي دوســال               

 نفر کـارگـر   ٢٠٠٠٠گذشته در حدود  
در اين منطقه ، اخراج و از کار بيکار       

اخـراج کـارگـران بـه بـهـانـه              .   شده اند   
هاي مختلف صوزت گزفته که عمـده     
آن پـــايـــان يـــافـــتـــن دوره ســـاخـــت               
کارخانجات از طرف سرمايه داران و        

اخراجها ،   .  شرکتها مطرح شده است  
عمدتا با مقاومتهاي زيادي از سـوي       
کارگران مواجه بـوده اسـت و امـروزه            

در دوران   .   هم ، همچنان ادامه دارد        

 ، اين منطقه از مناطـقـي   ٥٧انقالب  
بود که فعالين کارگري ، با تشـکـيـل            
شوراي کـارگـران پـروژه اي دسـت بـه               
ايجاد تشـکـلـي بـراي مـتـحـد کـردن                 
کارگران زده که اين شورا سـخـنـگـوي         
کارگران بوده و نمايـنـده خـواسـتـهـاي             
برحق کـارگـران در انـقـالبـي شـد کـه                  
اساسش کارگر بود و کارگر به عنـوان      
ستون فقرات انقالب عليـه رژيـم شـاه           

فعالين آن سالهـا  .  به حساب مي آمد  
امروز يا در ميان مـانـيـسـتـنـد و يـا                  

بنابراين امـروز ،    .  بازنشست شده اند  
اکثر فعالين کارگري ، فعالين جوانـي        
هستند که تجربه گذشته را نـدارنـد و          
تاريخ آن دوره را از فعـالـيـن بـاسـابـقـه           

اين فعالـيـن بـه      . شنيده و آموخته اند  
عنوان نماينده خواستـهـاي مـخـتـلـف          
ــراي                   ــارزه بـ ــبـ ــران در دل مـ ــارگـ کـ
خــواســتــهــاي مــخــتــلــف ، از جــملــه            
پرداخت حقوق معوقه و متحد کـردن     
کارگران براي مقابله بـا سـيـاسـتـهـاي            
اخراج سازي سرمايه داران منـطـقـه و         
 دولت حامي آنها ، پرورش يافته انـد     

در ماهها و سالهاي گذشته ، بارهـا    .
اين فعالين با دادن نامه حـمـايـتـي از           
مبارزات کارگران ساير مناطق ايـران       
، اراده خودشان را بنمـايـش گـذاشـتـه             

  .اند

 
امروز در دل شرايـط جـديـد سـيـاسـي             
بوجود آمده در جـامـعـه ايـران ، مـا                 
بخشي از اين فعـالـيـن ، تصـمـيـم بـه                 
تشــکــيــل شــوراي مــوقــت کــارگــران          
مجتمع هاي پـتـروشـيـمـي مـاهشـهـر             
گــرفــتــه و ايــن شــورا را بــه عــنــوان                 
تشکلي پايه ، براي متشـکـل نـمـودن         
کارگران منطقه اعالم و بيانيه زيـر را          
به عنوان بيانيه شـورا و خـواسـتـهـاي            
کارگران اين منـطـقـه بـاطـالع عـمـوم             
مــي رســانــيــم و از هــمــه کــارگــران                
ميخواهيم که در پخش و تـوزيـع هـر           
چه بيشتر اين بيانيه و خـواسـتـهـا در             
ميان کارگران ، خانـواده هـا و مـردم             

با اين امـيـد کـه روزي بـا             .   بکوشند  
مجمع عمومي هاي صدها و هـزاران        
نــفــره در مــحــيــطــهــاي کــارگــري و               
محلهاي زنـدگـي کـارگـران ، شـاهـد                
شـکــل گــيـري شـوراهــاي عــلـنــي در              

قـطـعـا انـروز دور         .   منـطـقـه بـاشـيـم           
  نيست
 

بيانيه شوراي موقت     
کارگران مجتمع هاي      
پتروشيمي منطقه ويژه        

  اقتصادي ماهشهر   
 

با توجه به شرايط حاد اقتصادي و     ١
سـيــاســي مــوجــود در ايــران زنــدگــي           
کارگران بـا مـخـاطـرات جـدي روبـرو              
شده و از آنجا که کـارگـر در ايـران از                
هيچگونه تشکلي براي طرح و دفـاع         

  : از خــواســتــه هــايــش نــدارد ، لــذا             
مــا کــارگــران خــواهــان حــق ايــجــاد             
تشکل و داشتن چـنـيـن ظـرفـي بـراي              
طرح و دفاع از خواستهاي بـرحـق هـر            

روزه مان هستيم و اين تشکل هـمـانـا        
، مــجــمــع عــمــومــي کــارگــران در                
کـارخــانـه و يــا مـحــل زنــدگـي مــان                

مجمع عمومي کـارگـري ، بـا        . است  
تـوجـه نـيــاز کـارگـران بـراي دفـاع از                  
شـرايـط کـار ، زنـدگـي و مـعـيـشــت                   

  ميتواند و بايد تشکيل شود
  

 ما خواهان تعيين حداقل دستـمـزد      ٢
 ، تـوسـط       ١٣٨٩کارگران براي سال     

شـورائــي مــتـشــکــل از نـمــايــنــدگــان            
کارگران و دولت و بـر اسـاس مـيـزان               
تورم اقتصادي روز ، و به مـيـزان حـد          
اقل يکميليون تومان و بـا تـوجـه بـه              
اعالم خط فقر از طرف مسـئـولـيـن و         

در روزهـاي  .   ارگانهاي دولتي هستيم  
 ايـن خـواسـت را          ١٣٨٨پاياني سال    

بايد بـه نـيـروي مـتـحـد کـارگـران بـه                   
 .کارفرمايان تحميل کرد

 
 اعــتــراض و اعــتـصــاب حــق           ٣ 

هيچ کارگري را نبايـد  .   کارگران است   
بدليل اعتصاب و اعتراض دستـگـيـر       

در شــرايــطــي کــه        . و زنــدانــي کــرد      
کارگران در گروههاي دهها و صـدهـا          
نفره از محيطهاي کار اخراج ميشوند    
، کارگر جز استفاده از ابزار اعـتـراض      
و اعتصاب چاره ديگري ، براي دفـاع       

  از زندگي اش ندارد
  

ما خواهان آزادي تمامي زندانيـان     ٤
. سياسي و کارگران زندانـي هسـتـيـم           

هم اينک دهـهـا رهـبـر کـارگـري و از                  
جملـه مـنـصـور اصـانـلـو و ابـراهـيـم                   
مــددي اعضــاي هــيـــئــت مــديـــره                
سنديکاي کـارگـران شـرکـت واحـد و              
علي نجاتي از اعضاي هيئت مـديـره         

سنديکاي کارگران هفت تپه در زنـدان     
هستند که بايد بدون قيد و شرط آزاد       
شوند ، ايـن کـارگـران بـراي دفـاع از                  
حقوق کـارگـران مـبـارزه کـرده انـد و                 
نبايد به اين دليل و هر دلـيـل مشـابـه        

ــنــد                 ــمــان ــدان ب مــا .   ديــگــري در زن
ــان آزادي              ــيــــن خــــواهــ ــچــــنــ هــــمــ

 مـاهـه     ٨دستگيرشدگان اعتراضات    
  گذشته هستيم

 
 ما خـواهـان پـرداخـت حـقـوقـهـاي                ٥

ــل در                 ــاغـ ــران شـ ــارگـ ــه کـ ــوقـ ــعـ مـ
. کــــارخــــانــــجــــات هســــتــــيــــم               

ــوقــف اخــراج                – ٦ مــا خــواهــان ت
  . کارگران از محيطهاي کار هستـيـم      

ما خواهان لغو مجـازات اعـدام      – ٧
و از جملـه اعـدام زنـدانـيـان سـيـاسـي                
مانند فرزاد کمانگر ، معـلـم زنـدانـي           

 هستيم
  

با تـوجـه بـه شـرايـط اقـتـصـادي ايـن                   
منطقه و ثروت بي حد و حصـري کـه             
از اين منطقه به جيب سـرمـايـه داران         
ايران و جهان سرازير ميشود ، تحـقـق         
اين خواستهـا و بـويـژه حـفـظ کـار و                   
تامين معيشـت و زنـدگـي کـارگـران              
کـامـال امـري قــابـل تــحـقـق بـوده و                   
بـديـنــوسـيلــه از مسـئـولــيـن امـر در                 
منطقه خواسته مـيـشـود کـه بـه ايـن               
خواست کـارگـران رسـيـذگـي کـرده و               

  عملي نمايند
 

شوراي موقت کارگران منطقه ويژه                                
  اقتصادي پتروشيمي ماهشهر                       

٨/١٢/٨٨  
به کليه سازمانها ،                      :رونوشت        

اتحاديه ها و سنديکاها و احزاب                             
 کارگري ايران و جهان                      

 

 اعالم موجوديت شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر               
 

طبيعي ترين مـراکـز   .   آن حمله کنند 
اجتماع مردم و جوانان که بـتـوانـنـد        
هر روزه همديگر را ببينند و بـحـث        

مکاني که مـردم  .   و تبادل نظرکنند  
محل  بتوانـنـد در طـبـيـعـي تـريـن                

چـون  .   ظرف به خود شـکـل بـدهـنـد          
ديکتاتوري  و فـاشـيـسـم اسـالمـي             
اجازه  آشنايي را در خـيـابـانـهـا  در           

 بـنـا بـر ايـن            .سطح وسيع نمي دهد   
بايد از پوشش هـايـي جـهـت پـيـش              

. برد کارهاي انقالبي اسـتـفـاده کـرد       
براي جوانان ميشود گفت که جـمـع         

به خاطر فوتـبـال   .   شدن آسان تراست  
، استخر، و انواع ورزشـهـاي ديـگـر            

امــا بــايــد در فــکــر        .     در مــحــالت  
مـکــانــهــايـي عــمــومــي تــر بــود و             
فضايي چنان  شاداب و مـتـحـدانـه            
اي را ايجاد کـرد کـه در بـرگـيـرنـده                
همه انسانهايي باشد که عليـه رژيـم      

در دل   .   اسالمي مبارزه مي کـنـنـد      

چنين شرايطي است و بـراي جـواب          
به اين نيازها است که  کميتـه هـاي         
مـحــالت  و زيــر شــبــکـه هــاي آن                
تقريباً در حالت مخفي درست مـي      

شبکه ها يا تيمهايي مانـنـد   .   شوند
تيم تدارکات، تـيـم پـزشـکـي، تـيـم               
اخبار واطالعات در سطـح شـهـر و           
ــا                    تــيــم نــظــامــي کــه هــر کــدام  ب
مســئــولــيــتــهــاي مشــخــص و زيــر          
نظرکميته سازمانده مـحـل درسـت         

 . خواهد شد
 

 ادامه دارد

  . . . بازي را کسي مي برد که                      
 : مشخصات کانال جديد در ماهواره نايل سات به اين قرار است         

  
Satellite  :AB٤A/NILESAT٧ @  ١٠٣  Degrees 

West  
Freq :١٠٨٧٣ 

Polarity  :Vertical  
Symbol Rate :٢٧،٥٠٠ 

Fec :٣/٤  
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 ۱از صفحه  
مـا  . نيستيم و از آن دفاع مي کـنـيـم              

کمونيستهاي کارگري و حزب ما جـز      
آن دسته از احزاب وگروههـا نـبـوده و            
ــه                    ــيــســت کــه هــمــه مســائــل را ب ن

هـمـه   .   سوسياليسم حـوالـه مـي دهـد         
چيز را به بر افراشتن پرچم سرخ طبقـه      
کارگر و بلند کردن آرم داس و چـکـش       

آنـهـم کـي؟ چـنـد          .   موکول مي کـنـد      
نسل ديگر بايد شکنجـه شـونـد و در            
زندانها بـپـوسـنـد  تـا نـوبـتـشـان فـرا                    

آخوندها آمدند وبا سرهم کردن .   برسد
داستان خرِ دجال و ظهور امـام زمـان         
قدرت را گـرفـتـنـد وسـي سـال اسـت                  
دارنــد جــنــايــت مــي کــنــنــد هــمــه                
مـيــلـيــونـرشــده انـد و بــراي دفــاع از                
حسابهاي بانکي شـان خـون مـردم را            

امـا چـپ سـنـتـي کـه بـه                .   مي ريزنـد  
ــد                ــيــســت مــي گــوي ــمــون خــودش ک
هنگامي که تصرف قدرت سياسي و      
سوساليسم از همين امـروز را از مـا             
مــي شــنــود گــيــج شــده و بــيــشــتــر                

اعـالم مـي     .   دعواهايش عليه ماست  
کند که هنوز نوبت طبقه کـارگـر فـرا             

هـنـوزنـوبـت تـاريـخـي          .   نرسيده اسـت   
سوسيالـيـسـم هـم فـرا نـرسـيـده چـون                  

پـس  .   طبقه کارگر آمادگي آنرا نـدارد      
تو در جامعـه چـه چـيـز را نـقـد مـي                    

در نوشته قبـلـي اشـاره کـردم         .   کني؟  
که کمونيسم مارکسي يـعـنـي تـغـيـر             

امـا بـراي چـپ        .   جامعه بنفع بشريـت   
. حاشيه اي اين فرهنگ غريبه اسـت        

اين فرهنگ چپ بي خـاصـيـت اسـت             
کـه لــبــاس کــمــونـيــســم را عــاريــتــي             
پوشيده و در طبقه کارگر نـفـوذ کـرده          

دست رد به سينـه هـر حـرکـت         .     است
آزاديخواهانه اي مي زنـد خـود را از              

ايـن  . همه چيز بي مسئوليت مي کند  
فرهنگ براي کمونيستهاي مارکسـي     
، براي کمونيستهاي کارگـري غـريـبـه        
است  و اينـهـا دعـوايشـان بـامـا ايـن                

آگاهانه يا نا آگـاهـانـه دارد بـه           .   است
بـر خـورد     .   بورژوازي خدمت مي کند  

طيفهاي مختلف ايـن خـانـواده را در            
رابطه بـا انـقـالبـي کـه در ايـران  در                      
جــريــان اســت در طــول هشــت مــاه                

اين کارگر پناهان نـه  . گذشته را ديديم  
براي سوسياليسم کاري مي کـنـنـد و          
نه براي طبقه کـارگـر قـدمـي بـر مـي              

در انتظار مهدي موعود نشته .   دارند
اند که طبقه کارگر روزي بـلـنـد شـود             

. همه ارگانهاي دولتي را تصرف کـنـد     
ــد و                        ــام کــن ــم ــارهــا را ت ــمــه ک و ه

بـراي مـا     !   سوسياليـسـم را بـنـا نـهـد            

کمونيستهاي کارگري مبارزه چـنـيـن        
مــا از واقــعــيــتــهــاي درون         .   نــيــســت

جامعه   و از مـوقـعـيـت اجـتـمـاعـي                 
بـنـظـرمـا هـر        .   انسان شروع کرده ايم      

حرکت آزاديخواهانه و انقـالبـي ، هـر            
خاکريزي که از طرف انقالبـيـون فـتـح          
شود وبتـوانـد نـانـي بـه سـفـره خـالـي                    

. کارگران و زحمتکشان اضـافـه کـنـد          
قدمي رو به سوسياليسم نهاده شده و      
راه را براي ابراز وجـود و بـه صـحـنـه                 
آمدن طبقه کارگربيشتر مهيا نـمـوده        

 .است
حزب ما هـم مـدافـع حـرکـتـهـاي             
کارگران براي اضافه دستمـزد و بـراي          
گرفتن حقوق هاي معوقه شـان اسـت          
وهم مدافع پيـگـيـر لـغـو کـار مـزدي                

هم مدافـع يـک ذره امـکـانـات            .   است
رهايي که مردم در آن بتواننـد آزادانـه        
نفسي بکشند هست ، هم مـدافـع پـر          
ــدون قــيــد و شــرط                 حــرارت آزادي ب

  .سياسي
هم عليه حجاب اجبـاري مـبـارزه       
مي کند ودر عـيـن حـال بـراي آزادي               

 .بدون قيد و شرط زن و مرد
هم عليه اسالم سـيـاسـي مـبـارزه            

 .مي کند ، هم عليه خرافات مذهبي
مبلغين و مروجيـن و طـرفـداران          
کمونيسم کـارگـري در حـالـي کـه از                 
رفاهـيـات و اخـالقـيـات و فـرهـنـگ                 
پيشرفته امروزي دفاع مي کننـد، در     
عين حال مـبـلـغ و مـروج  نـظـامـي                   
هســتــنــد کــه آخــريــن دســتــاوردهــاي          
فرهنـگـي و تـکـنـولـوژي پـيـشـرفـتـه                  
جامعه بشري را در خـدمـت هـمـگـان            

 .قرار مي دهد
  

کارعلني تر و در مکانهـاي      
کليدي تر و نگاهي به دوستـان       

 ! دروغين مردم
  

من در بحث گذشته توضيح دادم   
ــارزه                    ــت و مــب ــي ــال ــع ــه اســاســاً ف ک

ايـن مـبـارزه      .   کمونيستي علني است  
بايد در زندگي روز مره انسانهاي دور    

خـواسـتـهـا     .   و برمان تـأثـيـر بـگـذارد          
ومطالبات عمومي مردم را از هميـن    
امروز و آينده آنها  را در انساني تريـن    
مسير پيشروي خود منعکس کنـد و        

 .به تحقق در بياورد
امــروز بــايــد لــحــظــه بــه لــحــظــه           
ــراضــات و                   ــا اعــت ــوشــش کــرد ت ک
تظاهراتها  تا جايي کـه امـکـان دارد           
ــدهــي                 ــگــري و ســازمــان ــت ــال ــا دخ ب

خـواسـتـهـا و       .   کمونيستها پيش برود  

مطالبات عميق مردم  را در آن بـايـد         
اگــر غــيــر از ايــن بــاشــد           .   فــريــاد زد  

مشقات و محروميت هايي که تـوده         
وسيع کارگران و زحـمـتـکـشـان را بـه               
زانـو در آورده اســت دســت نــخــورده             

شـرايـط مـلـتـهـب         .   باقـي مـي مـانـد        
امــروز دخــالــتــگــري وســيــع چــپ و             
کمونيستها را  مي طلبد، دخالت در       
هر حرکت اجتمـاعـي در جـامـعـه  و                
پـاسـخ بـه کـارگـري ، بــه جـوانـي بــه                    
دانشجويي و به انساني که سر کـوچـه       
، در محله ، در دانشگاه  در مدرسه،       
در کارخـانـه ، در بـيـمـارسـتـان و در                   
محل کار مي خواهـد بـه شـکـلـي از               
اشکال سازمان يافته تربراي بر چـيـدن      
اين نـظـام و  ديـکـتـاتـوري اسـالمـي                  

امــروز ايــن شــرايــط       .     مــبــارزه کــنــد   
مساعد است و اين شـرايـط مسـاعـد          
که براي کمونيـسـتـهـا بـوجـود  آمـده               
است هميشگي نيست و گذرا است و       
دهـهـا سـال يـکـبـار چــنـيـن فضـايــي                  

ــيــرد                ــر .   جــامــعــه را فــرا مــي گ اگ
کمـونـيـسـتـهـا نـجـبـنـد ايـن فـرصـت                    

.  طــاليــي را از دســت خــواهــنــد داد             
فعاليـن چـپ و کـمـونـيـسـت در ايـن                   
شرايط نمي توانند در گوشه اي نظـاره   
گر باشند در حـاشـيـه قـرار بـگـيـرنـد                  
وانتظار داشته باشند که تظاهراتـهـاي    
هزاران وصدهـا هـزار نـفـره مـردم در                
جهت درستي هدايت شود  و مسـيـر          

بايـد سـعـي شـود         .   درستي را بپيمايد  
کــه در اشــکــال مــخــتــلــف رهــبــري              

نـبـايـد    .   اعتراضات را بدست بگيـرنـد    
گذاشت که ضد انـقـالب دو بـاره  بـر               

نـبـايـد گـذاشـت        .   انقالب  سوار شود    
که طيف ديگري از بـورژوازي تـحـت           
نامهاي ديگر بيـايـنـد و مـردم را بـه                
خاک و خون بکشند  و فـکـل کـراوات         

، ) عــرق مــلــي و خــون و پــرچــم                   ( 
) الـرحـمـان   (   جايگزين عبا و عمامـه     

اين وظيفه کمـونـيـسـتـهـاسـت،        !  شود  
وظيفه سوسياليست هايي اسـت  کـه          
در مکانهـاي طـبـيـعـي تـري مـانـنـد                 
کارخانه ها، دانشـگـاهـهـا و مـدارس            

نقشه ضد انـقـالب را       .   قرار گرفته اند  
ضـد  .   بايد از امروز نـقـش بـرآب کـرد         

انقالب اسالمي طـرح دارد، بـرنـامـه            
دارد، پول دارد، امکانـات وسـيـع در           

ــواع        .   اخــتــيــار دارد    ــه ان مــکــارانــه ب
شکلها در مي آيد، سخنگو و مـبـلـغ        
دارد، در لباس گرگ و ميش در مـي          
آيــد، چــون هــمــيــشــه يــک پــايــش در             

 . حکومت بوده و هست
اين دوستان دروغين مـردم را از          
ــرد و                   ــد افشــاک ــاي ــن امــروز ب ــي هــم
نگذاشت که اقشار مـردم بـخـصـوص          

کـارگــران و زحــمــتــکــشــان گــول ايــن            
عــبــارت زيــبــا و عــامــه پســنــد  را                
بخورند که همه باهـم بـاشـيـم و بـايـد               
توضيح همه باهم را داد کـه چـگـونـه             
يک بار هـمـه بـاهـم شـديـم سـي سـال                    
چوبش را داريـم مـي خـورديـم  ، يـا                   
عباراتـي چـون اول ايـن رژيـم را سـر                  
نگون کنيم  بعد هر کـس راه خـود را             
مي رود ، يـا مـي گـويـنـد در مـيـان                 
ــايــي زد و                       ــد حــرفــه ــبــاي مــردم  ن
حرکتهايي کرد که باعث  تفرقه شـود      
يا فالن شعار را ندهيد چون زود اسـت      

رفقاي عزيز فردا در تـجـمـعـهـا      . ....  و
ودر تظاهراتها اينهـا را بـه شـمـا هـا                 

مـي خـواهـنـد بـا ايــن            .   مـي گـويــنـد     
حـرفـهــا جـلــو شــعـارهـا  وحـرفــهـا و                   

. حرکتهاي راديکال شماها را بگيـرنـد    
همچنانکه در انقالب پنجاو هفت بـه       

بـايـد  بـراي تـوده مـردم              .     ما گفتنـد  
توضيح داد که چه کسي تفرقه افـکـن      

آن کسـي کـه مـي خـواهـد کـه               .   است
جناحـي از رژيـم سـر نـگـون شـود و                    
جناح ديگر آن را تقويت کـنـد تـفـرقـه              
افکن است  يا کسي که مـي خـواهـد            
اساس اين نظام قتل و جنايت را بـراي      
هميشه  سر نگون کـنـد و بـر ويـرانـه                  
هــاي آن آزادي و بـــرابــري و يـــک                      
حکومت انسان را جايگزيـن نـمـايـد؟            
تــفــرقــه افــکــن کســي اســت کــه بــر                
نابرابريهـاي جـامـعـه سـر پـوش مـي                
گذارد و از بردگـي انسـان بـخـصـوص           
بردگي کارگران و زحمـتـکـشـان دفـاع          
مي کـنـد، از بـردگـي زن دفـاع مـي                   
کند، تفرقه افکن کسي است کـه مـي      
خواهد جلو درهم کوبيدن زنـدانـهـا را           
بگيرد چون در آينده زندانـهـا را بـراي            

ــد                 ــردن مــا مــي خــواه ــي ک ــدان . زن
اينجاست که وظـيـفـه چـپ و ظـيـفـه                 
انسانهاي سـوسـيـالـيـسـت،  وظـيـفـه                
جوانان کمونيست، دخالت عميـق در        

. امر رهايي  و ريشه اي جامعه اسـت         
مبارزه سياسي علني اسـت  و دفـاع            
از خواستهاي انسانـي مـردم را بـايـد              

علـنـي مـبـارزه کـردن          . علناً فرياد زد 
يعـنـي دفـاع ازخـواسـتـهـاي انسـانـي                
مردم، رهنمود دادن و کاناليـزه کـردن       
خواستـهـاي طـبـقـاتـي آنـان، رهـبـري                
کردن و باال بردن توقعات مردم و باال    
نـگـه داشـتـنِ ايـن تـوقـعـات در امــر                   

در جايي که .   مبارزاتي روزمره مردم  
هنوز توازن قوا بنفع ما نيـسـت بـايـد          
خواستهاي عمومي مردم را بـيـشـتـر           

مردم مي دانند که انسـانـي   .  فرياد زد 
ترين خواستها را کمونيستـهـا دارنـد،       
و بــايــد ســعــي کــنــنــد کــه رهــبــران                
محبوب اماکن ومراکز تـجـمـع هـاي          

سخنرانان اين  تجمعهـا  .   مردم بشوند 
ــد          ــا بشــون ــزه خــواســت و     .   و مــراک

تمايالت عمومي مردم  مخـصـوصـاً         
جوانان را  بهم گره بزنند ، به آنها ايـده      

بـايـد   .   بدهند و از آنهـا ايـده بـگـيـرنـد            
سعي کنند که توده هاي مـردم را بـه            

امـا  . منافع طبقاتي شان آگاه کـنـنـد         
چگونه مـي تـوان عـلـنـي کـار کـرد،                 
چگونه مي توان گسترش پيدا کرد  و     
در عين حال امـنـيـت خـود را حـفـظ                
کرد؟ جايگاه و رمـز ايـن امـرِ مـهـم                 
برمي گردد به مـحـل تـجـمـع روزانـه               

اينجـاسـت   .   مردم و بخصوص جوانان   
که نقش کـلـيـدي و مـراکـز طـبـيـعـي                  
روزانه  در محالت اساسي ترين نقـش   

  . را پيدا مي کند
نقطه تجمع هاي سازمان يافتـه ،        

ولـي  .   در محل بـاشـد، روتـيـن بـاشـد            
کارهاي که مي شـود کـرد سـراسـري              

معيارها ، افـقـهـا ، امـيـدهـا،            .   است
. مي تواند سراسري بـاشـد  .    تجربه ها 

با چنين تالشهايي است که مي تـوان       
 .جامعه را از اين برزخ نجات داد

  
محالت و سازماندهي شبکه    

  ها در آن
يکي از حلقه هاي اصلي که روي         
آن بايد تمرکز کـرد مـراکـز  اجـتـمـاع                
طــبـــيـــعــي جـــوانـــان در مـــحـــالت              

چون جوانان هر روز هم ديگـر را    . است
. سرکوچه جمع مي شـونـد  .  مي بينند 

از مسائل مختلف باهم صحبت مـي        
اين شرايط در هـمـه شـهـرهـاي          .  کنند

 اين يـکـي از       .ايران پذيرفته شده است 
خصوصيات بارز محـالت و جـوانـان         

مي توانند به هـر نـقـطـه         .   محل است 
به هـرتـجـمـعـي در        .  اي از محل بروند 
پليس نـمـي تـوانـد       .    محل سربکشند 

ازاين ديدن هر روزه  جوانان جلوگيـري      
 . کند و قادر به اين کار نيست

اين روحيه  و شادابي انقالبي کـه          
مردم بخصوص جـوانـان درطـول ايـن           
هشــت مــاه از خــود نشــان داده انــد               
تحسين بر انگيز بوده اسـت و وسـيـع            
ترين همدلي و هم نوعي را در مـيـان           
اقشار مختـلـف مـردم بـوجـود آورده              
است زمينه اجتماعي را چنـان آمـاده        
کـرده اســت کــه مـي تـوان از امــروز                 
سازماندهـي  تـوده اي را در سـطـح                 
وسيع  در محالت  شهرها، در مـيـان         
جوانان و تمـرکـز کـردن روي کـلـيـدي               
ترين  اماکـن در مـحـالت را شـاهـد                

اماکـنـي کـه طـبـيـعـي تـريـن                .   باشيم
مراکزي باشـنـد کـه هـم مـردم در آن                 
براحتي جمع شوند و هـم  نـيـروهـاي               
رژيم نتوانند هر روزه  يا هر لحظـه بـه           

 . . . بازي را کسي مي برد که                      

 ۳ صفحه 
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نفس وجود جمهوري اسالمـي بـا       
جـمـهـوري    .   آزادي زنان مـغـايـر اسـت         

ــز،               اســالمــي حــکــومــتــي زن ســتــي
برپاکننده آپارتايد جنسـي، و عـامـل          
سه دهه تحميل شنيع ترين اهانتهـا و      
تحقيرها و شديدترين سرکوبگريهـا و       

. بيحقوقي ها به زنـان در ايـران اسـت           
بدون آزادي زن جامـعـه آزاد نـخـواهـد           
شد و بدون سرنگوني جـمـهـوري ضـد            
زن اسالمي زنان به حقوق خود دسـت        

جـمـهـوري اسـالمـي        .   نخواهند يافـت  
اين پـيـام نـدا آقـا سـلـطـان              !   بايد برود 

سمبل انقالب جاري در ايران، و حکـم      
و امر زنان شجاع و پيشروي است کـه        
هفت ماه است در پيشاپيش صـفـوف       

کل حکومت زن ستيز اسالمي     مردم
 .را به چالش کشيده اند

ما زنان و مردان آزاديـخـواه سـي           
(١۹۷۹سال قبل در هشـت مـارس           

ــل               )   ١٣٥٧ ــابـ ــقـ ــران در مـ در ايـ
ارتجاعيـون تـازه بـقـدرت رسـيـده بـا                
فرياد نه به حجاب اجباري ايسـتـاديـم        
و امروز با داشتن تجـارب خـونـيـن و            

آپارتايد جنسـي،   دردناکي از سه دهه   
ــرکـــوب                   ــي و سـ ــسـ ــنـ ــي جـ ــردگـ بـ
مسـتـمـرزنـان، بـا صـدائــي رسـاتـر و                 
کوبنده تر بهمراه نسل جوان و پيـشـرو         
در ايران اعالم ميکنيم که جـمـهـوري         
اسالمي بعنوان يـک حـکـومـت ضـد             
زن، بعنوان حکومت آپارتايد جنـسـي       

اعـالم مـيـکـنـيـم         .   بايد سرنگون شود 
ســران حــکــومــت اســالمــي بــه جــرم            
جنايت سيستماتيک عليه ميلـيـونـهـا       
زن، بجرم جنايت عليه بشـريـت بـايـد             

اين فرمان .   دستگير و محاکمه شوند   
بـا سـرنـگـونـي        .   انقالب در ايران است  

ــاري                ــه ي جــمــهــوري اســالمــي مــا ب
ميليونها زن در کشورهاي اسـالم زده       
مي شتابيم که اسـيـر حـکـومـتـهـا و                
ــروريســت اســالمــي و                ــدهــاي ت ــان ب
ــه و                  ــان ــرســت ــامــوس پ ــاي ن ــه ــت ســن

 .مردساالرانه اسالمي هستند
دفاع از انـقـالب جـاري درايـران،            
امروز ميتـوانـد و بـايـد يـک حـرکـت                 

هشــت .   عـظـيـم بـيــن الـمـلـلــي بـاشـد               
مارس روز جهاني و بين المللـي زنـان       

است و امسال مهر هـمـبـسـتـگـي بـا                
زنان و مـردم ايـران بـراي سـرنـگـونـي                 
حــکــومــت اســالمــي بــر ايــن هشــت           

مـا از هـمـه        .   مارس حـک شـده اسـت        
فعالين و سازمانهـاي مـدافـع حـقـوق           
زن دعوت ميکنيم که با جنبش زنـان      
در ايران ابراز همبستگي کنند و يـاد           
نـدا آقـا سـلــطـان را بـعــنـوان سـمـبــل                   
جـنــبــش انــقــالبــي عــلــيــه جــمــهــوري          

هشت مارس .   اسالمي گرامي بدارند  
امسال، روز همبسـتـگـي بـا جـنـبـش              

 !آزاديخواهي مردم ايران است
ــوان                    ــن ــع ــر را ب ــه زي ــي ــان ــي مــا ب
مانيفست آزادي زنان در ايـران اعـالم         
ميداريم وهمه فعالين جـنـبـش آزادي         

نيروهاي سکـوالر و آزاديـخـواه            زن و 
را به حمايت از اين مـانـيـفـسـت و بـه             
همبستگي با مردم ايـران در مـبـارزه          
براي سرنگـونـي حـکـومـت آپـارتـايـد              
ــهــوري                   ــيــز جــم ــســي و زن ســت جــن

 :فراميخوانيم  اسالمي
محاکمه رهبران و مسئوليـن   -۱

جمهوري اسـالمـي بـه جـرم جـنـايـت                

عليه بشريت و از جملـه بـه جـرم سـي             
سال تحميل شنيـع تـريـن اهـانـتـهـا و               
تحقيرها و سرکوبگريها و بيحـقـوقـي         

 مفرط به زنان در ايران
لـغـو هـمـه قـوانـيـن ضـد زن                  -۲

اسالمي و کليه قوانين تبعيض آمـيـز      
نسبت به زنان و تضمين برابري کامل     
زن و مــرد در هــمــه عــرصــه هــاي                   
اقــتــصــادي، ســيــاســي، فــرهــنــگــي،         

 و خانوادگي  اجتماعي
ديـــن از       جــدايـــي کــامـــل        -۳
آمـوزش و پــرورش و کــلـيــه              دولـت، 
 قوانين
لغو جدا سازي جـنـسـيـتـي و          -۴

 آپارتايد جنسي
ممنوعيت صـيـغـه و تـعـدد             -۵
حق بيقـيـد و شـرط جـدائـي            .   زوجات

لـغـو کـلـيـه        .   براي زن و مـرد )   طالق( 
نـظـيـر    ( قوانيني که حقوق مدني زنان   

حق مسافرت، معاشرت، شـرکـت در        
را بـه     )   فعاليتهاي اجتماعي و غـيـره     

کسب اجازه از شوهر، پدر، و يا سـايـر      
. مـردان خـانــواده مشـروط مــيـکـنــد           

برابري کامل حقـوق و وظـايـف زن و             
امـر تـکـفـل و سـرپـرسـتــي               مـرد در      

 فرزندان پس از جدايي

لغو حجاب اجـبـاري زنـان و            -۶
ممـنـوعـيـت حـجـاب کـودکـان و بـه                  

 رسميت شناسي کامل آزادي پوشش
لغو کليه احـکـام و قـوانـيـن              -۷

وحشيانه و ضد انساني سـنـگـسـار و            
اعدام و قصاص و ساير مـجـازاتـهـاي           

 اسالمي
آزادي بي قيد و شرط بيـان و      -۸

اعتراض و آزادي تشکل و اعـتـصـاب      
 و تحزب و اجتماعات

آزادي فوري وبـيـقـيـد وشـرط          -۹
 همه زندانيان سياسي و عقيدتي

ــب و بـــي                 -۱۰ ــذهـ آزادي مـ
 مذهبي و آزادي نقد مذهب

  
ــه    ٢٣،   ١٣٨۸بــهــمــن    ٣  ژانــوي

٢٠١٠ 
 مينا احدي

 شهال دانشفر
 مهين عليپور

 مريم نمازي
 

حمايت خود را از اين بيانيه                            
 ! ميتوانيد به ادرس زير ارسال کنيد                                

براي امضا بيانيه به ادرس زير                             
 ! مراجعه کنيد           
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هشت مارس   ! مانيفست آزادي زن در ايران به مناسبت هشت مارس روز جهانى زن             
 !   امسال، روز بزرگداشت ندا سمبل مبارزه مردم ايران عليه جمهوري اسالمي               

بنا به اخبـار رسـيـده از بـوکـان،               
 ۲۲چند روز پيش گلچين صالح پور       

ساله از يک خـانـواده بسـيـار فـقـيـر و                  
اهل مـحلـه پشـت تـپـه مـهـابـاد کـه                    
درزنــدان بــوکــان بســر مــي بــرد، بــه              
داليلي که هنوز روشن نيست تـوسـط         

. عــوامــل رژيــم کشــتــه شــده اســت              
گلچـيـن صـالـح پـور در طـول زمـان                  
زنــدان مــدام تــحــت شــکــنــجــه هــاي            
وحشيانه ماموران اطالعاتي رژيم در    
زندان قرار داشته است و احتـمـال ايـن          
مي رود که در زير شکنجه جان خـود       

الزم بـه ذکـر       . را از دسـت داده بـاشـد          
است که  نيروهاي امنيتي حـکـومـت       
اســالمــي در شــهــر بــوکــان، بــعــد از             
کشتن گلچين صالح پور بدون مطـلـع      
کردن خـانـواده اش او را در مـحـلـي                 
دفن مي کنند و تنها براي لـحـظـاتـي         
به مادرش اجازه داده اند که جنـازه او      
را ببيند و به او نگفته اند که در کـجـا    

هـمـچـنـيـن      .   بخاک سـپـرده مـي شـود         
نيروهاي اطالعاتي، مادر گلچـيـن را      
تهديد کرده انـد کـه نـبـايـد در هـيـچ                   
جايي از کشته شدن دخـتـرش حـرفـي            

 .بزند
 ۶همـچـنـيـن روز چـهـار شـنـبـه                   

اسفند يک شهروند از اهالي نوسود بـه     
نام محمد رضا خـالـدي کـه پـيـشـتـر                
توسط نيروهاي انتـظـامـي بـه شـدت             
مورد ضرب و شتم قرر گرفته بود بـر          
اثر شدت جراحات وارده در يـکـي از             
بيمارستانهاي کرمانشاه جان خـود را       

مـحــمـد رضــا خــالــدي        . از دســت داد    
پــيــرمــردي فــلــج بــود کــه از طــريــق              
نگهـبـانـي از تـاسـيـسـات شـهـرداري                

وي در   .   نوسود امرار معاش مينمود  
 بهمن ماه گـذشـتـه تـوسـط        ۲۷تاريخ  

نـيــروهـاي انــتـظــامــي در حــالـي کــه              
مشغول نگهبانـي بـود زيـر ضـربـات             
مشت و لگد و باتوم قرار مـيـگـيـرد،        
اما پس از آنکه ماموران بـه اشـتـبـاه           
خود در خصوص شناسائي فرد مورد    
نظرشان پي مي برنـد نـامـبـرده را در            
حاليکه بر اثـر شـدت ضـربـات وارده              
بيهوش شده بود رها کرده و محـل را          

اهالي منطقه محـمـد   .   ترک مي کنند  
رضا را به يـکـي از بـيـمـارسـتـانـهـاي                 

کرمانشاه منتقل مي کنند، امـا روز      
 اسفنـد بـه دلـيـل شـدت جـراحـات                 ۷

 .وارده جان خود را از دست مي دهد
  

ــواه               ــخـ ــارز و آزاديـ ــبـ مـــردم مـ
 !شهرهاي کردستان

جـنـايـت و سـبــعـيـت حـکـومــت               
اسـالمــي هـيــچ گـونــه حـد و مــرزي                

اين رژيم جـانـي در وحشـت از          .   ندارد
تعرض مردم به ادامه قتـل و کشـتـار         
خود افزوده است و طي حاکميت ضـد   
انساني خود يک هلوکـاسـت بـه تـمـام            
معنا را در سراسر کشـور انـجـام داده         

اين جانيان را با مبارزه متـحـد    .   است
و با انقالب مردم بايد به زير کشيد و         
در دادگاههاي بين المللي مـحـاکـمـه           

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب               .   کــرد 
کمونيست کارگري ضمن تسلـيـت بـه        
خانواده گلچين صالح پور و مـحـمـد           
رضا خـالـدي، ايـن عـمـل وحشـيـانـه                 
عوامل حکومت اسالمي را محکوم      
مي کند و از همه مـردم شـرافـتـمـنـد               
شهر و روسـتـاهـاي کـردسـتـان و هـر                  
انسان آزاده اي مي خواهد که نسـبـت         
به ايـن جـنـايـت حـکـومـت اسـالمـي                 
دست در دست هم متحدانه اعـتـراض    

 .کنند
  

 مرگ بر رژيم جمهوري اسالمي                         
 

 کميته کردستان               
 حزب کمونيست کارگري                   

 ۸۸ اسفند        ۱۱  –  ۲۰۱۰ مارس       ۲

نيروهاي اطالعاتي و انتظامي رژيم دختر جواني را در زندان بوکان                                                            
 بقتل رساندند و با ضربات مشت و لگد يک پيرمرد ساکن نوسود را کشتند                                                               

 



 
508شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل          
 : مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد       پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري اسالمي    

بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال                  -١
 گذشته
 آزادي زندانيان سياسي        -٢
 لغو مجازات اعدام     -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي        -٤
 برابري کامل حقوق زن و مرد   . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان        -٥
آزادي کامل مذهب و بي مذهبي    . دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش     جدائي کامل مذهب از     -٦

 بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد    
 آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب              -٧
 برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت                 -٨
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال              -٩

 غارت شده از آنان    
تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي                -١٠

 افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان    .  همه شهروندان 
اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف ميليوني به       .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است      

اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي             . خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري اسالمي سر داده اند        
 .با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند       

 .مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد            
 حزب كمونيست كارگري ايران   

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٦،  ١٣٨٨ تيرماه ٥

! ده خواست فوري مردم      

 تن از   ٧بيش از دو هفته است که  
ــه ســر                   ــدان ب مــادران داغــدار در زن

مادراني كـه فـرزنـدانشـان را         .   ميبرند
در جريان تظاهراتهاي ميليوني مـردم      

مـادران قـهـرمـانـي        .   از دست داده اند   
كه در اين مـدت هـر هـفـتـه روزهـاي                 
شنبه با خواست مـحـاكـمـه آمـريـن و              
عاملين اين كشتارهـا در پـارك اللـه             
جمع مـيـشـدنـد و اعـتـراض خـود را                  
اعالم ميداشتند و اكـنـون هـمـراه بـا               
خانواده هـاي زنـدانـيـان سـيـاسـي هـر                

شب به مقابل اوين ميروند و خواسـت     
خود را پـيـگـيـري مـيـكـنـنـد و بـراي                   
آزادي همه زندانيان سيـاسـي از زنـدان         

ايـن هـفــت مــادر       .   تـالش مــيـكــنـنــد     
 بهمـن دسـتـگـيـر و در            ١٤زنداني در  

 اويـن،    ٢٠٩ بهمن به بـنـد     ١٧ و ١٦
بندي كه مستقيما تحت مسـئـولـيـت        
وزارت اطالعات جمـهـوري اسـالمـي          

 .قرار دارد، منتقل شدند
  

مـادران داغـدار زنـدانــي و هـمــه              

زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان              
ــد     ــهــوري          .   آزاد شــون ــن ســران جــم اي

اسالمي اند که بايد بخاطر سـي سـال          
جنايتاتشان و بخاطر كشتاري كـه در       

 ماه كردند، در پيشگاه مردم   ٨همين  
ايـن فـرمـان      .   جهان مـحـاکـمـه شـونـد         

از هــم اكــنــون      .   انـقــالب مــردم اســت      
پرونده محاكمه اين جانيان در دادگـاه       
الهه در جريان است و ما با تمـام قـوا         
براي پيگـيـري ايـن پـرونـده و تـحـقـق                  

حــزب .   خــواســت مــردم مــيــکــوشــيــم      
كمونيست كارگري همبستگي عميـق    
خـو د را بـا مـادران داغـدار و هـمـه                     
خانواده هائي که عزيـزانشـان در بـنـد            

ما همـه مـردم     .  هستند اعالم ميکند 
آزاده را دعوت ميکنيـم تـا بـراي بـاز            
کردن در زندانها و آزادي بـي قـيـد و                 
شــرط هــمــه زنــدانــيــان ســيــاســي بــه             
اجتماعات خانواده ها در برابـر زنـدان         

 .اوين بپيوندند
  

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد                            
زنده باد انقالب انساني براي                           

 حکومت انساني           
 سرنگون باد جمهوري اسالمي                        

 زنده باد جمهوري سوسياليستي                          
  

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
 ٢٠١٠ فوريه        ٢٤،   ١٣٨٨ مارس       ٥

 !  مادران زنداني فورا بايد آزاد شوند        
 

 اگر به خانه من آمدي    
 برايم مداد بياور، مداد سياه   

 ميخواهم روي چهره ام خط بکشم   
 تا به جرم زيبايي در قفس نيفتم     

!   يک ضربدر روي قلبم تا به هوس نيفتم    
 يک مداد پاک کن بده براي محو لبها     

!  نميخواهم کسي به هواي سرخيشان، سياهم کند         
 يک بيلچه، تا تمام غرايز زنانه را از ريشه درآورم           

!   گويا. بدون اينها راحتتر به بهشت ميروم    ... شخم بزنم وجودم را   
 يک تيغ بده، موهايم را از ته بتراشم، سرم هوايي بخورد          

!   و بيواسطه روسري کمي بيانديشم    
 نخ و سوزن هم بده، براي زبانم     

بدوزمش به سقم  ... ميخواهم   
!  اينگونه فريادم بي صداتر است  ...   

 قيچي يادت نرود،  
!  ميخواهم هر روز انديشه هايم را سانسور کنم         

 پودر رختشويي هم الزم دارم   
!  براي شستشوي مغزي    

 مغزم را که شستم، پهن کنم روي بند     
.  تا آرمانهايم را باد با خود ببرد به آنجايي که عرب ني انداخت          

!  ميداني که؟ بايد واقع بين بود     
!  صداخفه کن هم اگر گير آوردي بگير     

 ميخواهم وقتي به جرم عشق و انتخاب،    
 برچسب فاحشه ميزنندم   
!   بغضم را در گلو خفه کنم   

 يک کپي از هويتم را هم ميخواهم       
 براي وقتي که خواهران و برادران ديني به قصد ارشاد،          

 فحش و تحقير تقديمم ميکنند،   
!   به ياد بياورم که کيستم   

اگر جايي ديدي حقي ميفروختند     ... ترا به خدا    
تا در غذا بريزم    ... برايم بخر    

 
!   ترجيح ميدهم خودم قبل از ديگران حقم را بخورم      

 سر آخر اگر پولي برايت ماند     
 برايم يک پالکارد بخر به شکل گردنبند،     

: و رويش با حروف درشت بنويسم ... بياويزم به گردنم   
 من يک انسانم   

 من هنوز يک انسانم   
 من هر روز يک انسانم   

 
 *  * * 

 

 ! من هر روز يک انسانم     

 شعري از غاده السمان   شاعري از سوريه

 


