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 ۵ صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۳ صفحه 

رژيم اسالمي ايـران بـا تـکـيـه بـر               
قواي قهريه بزعم  خود مي کوشـد تـا         
پايه هاي فرسوده و لرزان  حاکمـيـتـش         
را تـقـويـت و بـا مـيـلـيـتـاريـزه کــردن                     
شهرها و حـاکـم کـردن جـو و فضـاي                 

. خفقان آور سکوت را بر قـرار نـمـايـد             
اما امـروز شـرايـط  و زمـانـه  چـيـز                      

تـرس  .   ديگري را به اثبات مي رساند  
و هراس مسئولـيـن رژيـم بـه طـغـيـان               
خيابانها، وصـل اسـت  بـه حـرفـهـاي                
فرمانده هان سپاه پاسداران و نمـايـنـده     
مجلس و وحشتي که آنهـا از اوضـاع            

تـوجــه کــنـيــد  کــه           .  پـيــش رو دارنـد      
چگونه اوضاع   و شـرايـط  مـطـالتـم             

مقدم .  امروز بر آنها   غلبه کرده است   
بعنوان فـرمـان دهـنـده کشـتـار مـردم               

آنچه در درونش نهفتـه اسـت بـر زبـان              
مي آورد و دست به دامان قاتالن قـوه      
قضائيه مي شود تا به صغير و کـبـيـر     

!گويا قبالٌ رحم کرده انـد .   رحم نکنند 
فـرمـانــده   اسـمـاعـيـل احـمــدي مـقـدم              

نيروي انتظامي رژيـم اسـالمـي ايـران            
در مصاحبه اي با خـبـرگـزاري ايـلـنـا،           

درخواست فرمانده نيروي انتطامي        
 !ازقوه قضائيه براي کشتار بيشتر   

 محمدامين کمانگر                       

 

طبق گزارش يکي از خـبـرنـگـاران       
حزب کمونيست کارگري، روز جـمـعـه         

 اسفند، بيش از صد نفر از زنـان و    ١٣ 
مردان آزاديخواه كامياران در مـحـلـي        
در ده كيلومتري اين شهر مراسمي بـه      
مناسبت هشت مارس روز جهاني زن     

برگزار كردند و به اسـتـقـبـال ايـن روز                
 .رفتند

ايـن تـجــمـع بــه دعــوت كــمـيــتــه              
برگزاري هشت مـارس در كـامـيـاران            
فراخوان داده شده بود و از ساعت سـه        

 مردم کامياران به پيشواز   
 روز جهاني زن رفتند    

 

 زن، در زندگي و مرگ      
 از فردريک وست تا آنتوني کندي       
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 ۴  صفحه 

 ١٧  مـارس،      هشـت فرا رسيدن    
اسفند، روز جـهـانـي زن را بـه هـمـه                
زنــان و مــردان آزاديــخــواه تــبــريــک            

در تـاريـخ     اين  روز همواره.  ميگويم
مبارازت مردم ايران عليه رژيم ضـد     
زن جمهوري اسالمي اهـمـيـت ويـژه           
اي داشته است و امسال بـخـصـوص          
روز جهانـي زن روز تـعـرضـي هـمـه                
جانبه و قدرتمند براي بزيـر کشـيـدن        

امسـال امـواج     .  رژيم اسالمي اسـت   
انقالب، منطقه اي را که فـرودسـتـي      
و بيحقوقي مفرط زنان يک شـاخـص     
بارز آن است فرا گـرفـتـه اسـت و بـر               
متن اين شرايـط در ايـران نـيـز دور               
تازه اي از خيزش انقالبي آغـاز شـده        

يک نيروي اصلي اين جـنـبـش      . است
 ٨٨ انقالبي همانطور که تجربه سال    

 پيام حميد تقوائي بمناسبت روز جهاني زن     
 -اجتماعي -رهائي زن بدون خالصي از سلطه دولتي        
 فرهنگي مذهب ممکن نيست       

 اسـفـنـد، شـهـرک          ١٦ دوشـنـبـه      
آپادانـاي تـهـران شـاهـد شـعـاردهـي               
گسترده مردم بود که با شعار مـرگ        
بر ديکتاتور به استقبال فـردا هشـت       

پــلــيــس و نــيــروي      .  مــارس رفــتــنــد   
انتظامي در اطراف حاضر بـود امـا        

نتوانست مانعي بر سر مردم ايـجـاد       
در فازهاي چهارگانه مهرشـهـر   . کند

کــرج، عــظــيــمــيــه، جــهــانشــهــر و             
گوهردشت نيز مـردم بـا شـعـارهـاي           
مرگ بر ديکتاتور و زنده باد آزادي،       
آمـادگـي خـود را بـراي شـرکـت در                 

 .  اسفند اعالم کردند١٧ تظاهرات 
در روزهاي گذشته مراسم هـا و        
اقدامات ديـگـري از جـملـه پـخـش               
تراکت و شعـارنـويسـي در تـهـران و              
برخي شهـرهـاي ديـگـر انـجـام شـده               

 مردم آزاديخواه در چند شهر به استقبال روز جهاني زن رفتند                                                        
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 برگزاري مراسم گراميداشت روز جهاني زن در شهر مهاباد                                                     
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 هشت مارس سکينه را فراموش نکنيد                                
 ۵  صفحه 
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
قوه قضائيه ايران را تلويحا به نـرمـش     
در برابر دستگير شدگان نا آراميـهـاي      

 .اخير متهم کرد
 در روز پـنـجـشـنـبـه  سـوم               ايشان

: مارس برابر با دوازده اسـفـنـد گـفـت             
نيروي انتظامي با فريب خوردگـان و    " 

آنهايي که با سـلـب آسـايـش مـردم و                
تــخــريــب امــوال عــمــومــي و قــتــل،            
جامعه را به سمت نا امني پيش مـي     
برند، قاطـعـانـه و بـاشـدت عـمـل بـر                  

امـا جـهـانـيـان         ".    خورد خواهد کـرد    
مي دانند کـه  ايـن نـه مـردمِ ايـران،                    
بلکه اين حکـومـت فـاسـد و کـثـيـف                

 ۳۲ اسالمـي ايـران اسـت کـه مـدت                
سال است که با قتل و کشتار آسـايـش     

. و آرامش را از مردم سلب کرده اسـت  
قوه قضائيه همراه معاون اسـمـاعـيـل           
مقدم  يعني سردار رادان، تا در تـوان         

امـا  .  داشتند کشتند  و تجاوز کردنـد     
مـوج عـظـيـم       .   مردم عقب ننشستند 

 بــهــمــن  شــاهــد ايــن            ۲۵ اعــتــراض   
مــدعــاســت و تــرس و هــراس ايــن                 
سـرداران از مـردمـي اسـت کـه بـراي                 
سرنگوني کل اين دم و دستگـاه خـيـز            

 . برداشته اند
ــوز      ــي ــاب ن ــت ــوش      :  آف ــن ســاالر آب

فرمانده سپاه صـاحـب االمـر اسـتـان              
قزوين پنـجـشـنـبـه شـب در هـمـايـش                 
ــان               ــبــان اســت ــگــه ــاظــران شــوراي ن ن
سخناني بيان دشـت کـه جـا دارد بـه                

 . گوشه اي از آن اشاره شود
وي جدا از بـيـان مسـائـلـي مـثـل             
عيسي و موسي و گاو و گوسـالـه کـه        
براي همقطاران خود سرهم کـرد و بـه            
ــه                    خــورد آنــان داد،  بــه يــک مســئل
اعــتــراف نــمــود و آنــهــم شــرايــط و                
اوضاعي است که نظام اسالمي ايـران      
در آن گير کرده است و راه گـريـزي هـم        

 .ندارد
ــجــه       : " او اعــالم کــرد       ــي ــت ــر ن اگ

انتخابات مجلس نتيجه اي نـداشـتـه           
نباشد که در راسـتـاي ارزشـهـاي مـا               

 سالي بسيـار خـطـرنـاک       ۹۱ باشد سال  
و حتي خـونـيـن اسـت بـه طـوري کـه                   
صاحب نظـرانـي کـه قـدرت تـحـلـيـل                
دارنــد، و تــا کــنــون مســائــل را بــه                 
درستي پيش بيني  کـرده انـد، بـيـان               
داشتند که اگر مجلس بـعـد مـجـلـس         

 فتنه خـونـيـن      ۹۱ سالمي نباشد سال    
است زيرا باهم مي جنگـيـم و جـريـان          

 ". انحراف سر در مي آورد
آبنوش به درسـتـي مـي دانـد کـه             
انقالب منطقه را فراگرفته است و راه         
گريزي نـمـانـده اسـت در نـتـيـجـه بـه                     

مسئوالن و دسـت انـدر کـاران رژيـم               
هشدار مي دهد که اوضاع بـد  و بـد            
تر و حلقه محاصره هـر دم تـنـگ تـر               
مي شود و بايد فکري به حال مجلس       

 .و نظام کرد
در همين رابـطـه يـکـي ديـگـر از                
دست اندرکاران رژيم به شـيـوه ديـگـر            

 .آژير خطر را به صدا در مي آورد
غالم حسـيـن مسـعـودي ريـحـان             

دولـت بـا     " اعالم کرد که   :  نماينده اهر 
هوچي گري و فشار رواني نمي تـوانـد       

 ". مشکالت را حل کند
مسعودي در گفتگوبا خـبـرنـگـار      

 هـزار    ۱۴۰ ايلنا با اشاره بـه حضـور           
 و   ۸۹ مــحــکــوم بــه زنــدان در ســال             

 هـزار نـفـر در زنـدانـهـا               ۲۰۰ حضور  
پسنديده است که هـيـئـت     " اظهار کرد   

دولت يا حداقل کميسيون اجتـمـاعـي         
آن، جلـسـه اي را بـه ريـاسـت رئـيـس                   
جمهور در يکي از زنـدانـهـاي کشـور             

 ".برقرار کند
بـا  : مسعودي در پايان تأکيد کرد   

بي تحمـلـي در مـقـابـل انـتـقـادات و                  
نظرات مردم و هـوچـي گـري و فشـار            
رواني نمي توان مشکالت را به شيـوه    
اي ريشـه اي حـل کـرد و بـراي بـرون                   
رفت از شرايط فعلي کشـور چـاره اي            
جـز بـاز گشـت بـه قـانـون اسـاسـي و                     

 .حاکميت آن در کليه امور نيست
همه مسئوالن حکومت بـخـوبـي        
مي داننـد کـه جـنـبـش سـر نـگـونـي                   
طلبي مـردم ايـران وارد فـاز ديـگـري               

شــعــارهــا راديــکــال تــر،       .  شــده اســت  
خواسته ها انقالبي تر و پيگيـرانـه تـر         
شده است و خواست سر نگونـي رژيـم           
به خواست همه اقشـار مـردم تـبـديـل             

بايد بـه امـثـال مسـعـودي          .  شده است 
گفت که رجوع به زندانها تـوسـط يـک         
رئيس جمهور قـاتـل و  بـازگشـت بـه               
قانون اساسي هيـچ دردي را از رژيـم             
درمـــان نـــخـــواهـــد کـــرد و مـــردم                

.  خواستارسر نگوني حکومت هستند  
از جمله شعاري که همه خـواسـتـهـا را         

 تـومـان يـک        ۳۰۰ ."  در بر مي گيرد  
ايـن  "!.  بربري لعنت بـه بـيـت رهـبـري           

شعار، شعار ساده اي نـيـسـت شـعـار               
بسيار پر محتوا و معني داري اسـت        
که بر پرچمي براي به زير کشيـدن ايـن         
نظام فاسد و گنديـده حـک شـده اسـت            
يعني مردم نان ندارند بخورند خامنـه      

خــامــنــه اي    .  اي گــورت را گــم کــن          
بعنوان نماد اصلي حکومت اسالمـي      
ايران و فرمانده و سازماندهنـده هـمـه          
جنايتهايي که در ايران رخ داده و رخ           

مردم مي دانـنـد رفـتـن         . ميدهد است 
خامنه اي مساوي است با سرنگـونـي       
رژيم اسالمي ايران و رهايـي مـردم از        

) بـربـري  (  فقر و نداري و بازگشت نان     
ايـن اسـت کـه        .  به قيمت مناسب روز   

مردم  رهبر و  بيت رهـبـري را مـورد           
مسـئلـه   .  تعرض خـود قـرار داده انـد           

مهم ديگر اين اسـت کـه ايـران مـثـل                

کشور ليبي و مصر نـيـسـت کـه اگـر                
ــم                   ــســت مــهــره اي عــوض شــود ســي
حکومتي بماند و در رنـگ و لـعـابـي          
ديگر با مردم چـانـه بـزنـد و يـا بـراي                  

به محض اينکـه  . ماندنش وقت بخرد 
خامنه اي تکان خورده است، سـراسـر        
دم و دستگاه اين نظام مورد  تـهـاجـم         
طــوفــان کــوبــنــده مــردم بــخــصــوص           

جوانان  قرار مـي گـيـرد و کـمـتـر از                   
يکشبانروز کل اين بسـاط تـوحـش و           

  .بربريت درهم کوبيده خواهد شد
 

 زنده باد انقالب 
 زنده باد مردم انقالبي     

    ۲۰۱۱ مارس ۵ 

  ...   درخواست فرمانده نيروي انتطامي                             

بروشني نشان داد نيروي زنان و يـک     
امــر مــهــم ايــن انــقــالب آزادي زن             

 . است
 

ــان           در جــمــهــوري اســالمــي زن
رسما و قانونا و علنا  يک شـهـرونـد        
ــحــت                      ــع و ت ــاب ــدم و ت درجــه چــن
قيموميت مرد محسوب ميشـونـد       
و از ابتدائي ترين حقوق شهـرونـدي،     
ــاري از                    از حــق شــرکــت در بســي
فعاليتهاي اجتماعـي و ورزشـي تـا           
حق طالق و مسـافـرت و انـتـخـاب             

و هر شغل و غيره کامال محرومند       
جا هم که نيـمـه حـقـوقـي دارنـد بـه                  
اجـازه و رضــايــت مــردان خــانــواده           

در ايـران رسـمـا      .  مشروط شده است 
 جـنـسـي   و علنا يک رژيـم آپـارتـايـد            

حاکم اسـت کـه  هـمـه جـا زنـان را                    
، " فسـاد "و "  گمراهي"بعنوان منشا  

يعني در واقـع بـعـنـوان يـک کـاالي               
جنسي متعلق به شوهـر و يـا پـدر،           
تحقيـر مـيـکـنـد و از مـردان جـدا                  

نظامي که نسبت به زنـان    .  ميسازد
همان نحوه تفکر و عـمـلـکـرد فـوق             
ارتجاعي، شنيع و تـحـقـيـرآمـيـزي             
دارد که زماني رژيم آپارتايد نـژادي       
آفــريــقــاي جــنـــوبــي نســبــت بـــه                 

اين نظام بـايـد     .  سياهپوستان داشت 

و .  تـمـامـا در هـم شـکـسـتــه شـود                
هشـت مـارس امسـال روزي اســت            
براي يک تعرض گسترده و قدرتمنـد      
در راستاي در هـم شـکـسـتـن نـظـام              

 . ضد زن جمهوري اسالمي
 

روز جهاني زن هـمـچـنـيـن روز             
تاکيـد بـر ايـن حـقـيـقـت اسـت کـه                     
مـبــارزه بـراي آزدي زن از مــبــارزه              
براي جدا کـردن کـامـل مـذهـب از               
ــاط                   ــردن بسـ ــع کـ ــمـ دولـــت و جـ
دخــالــتــگــري مــذهــب در زنــدگــي           
اجتماعي و خصوصـي زنـان و کـل            

. افـــراد جـــامـــعـــه جـــدا نـــيـــســـت           
ايدئولوژي آپارتايد و راسيـسـم ضـد        
زنانه حاکم در ايران، مذهب است و       
بايد اين ايـدئـولـوژي زن سـتـيـز نـه                  
تنها از مصدر قدرت دولـتـي بـزيـر             
کشيده شـود، بـلـکـه بـايـد بـعـنـوان                 
مــرجــع و کــلــيــددار اخــالقــيــات و            
فرهنگ و ارزشـهـاي اجـتـمـاعـي و              
خانوادگي نيز از هر نوع دخالتگـري   
در شئونات اجتماعي و در زنـدگـي          
خصـوصــي افــراد جــامــعــه کــامــال          

ايـن مـبـارزه عـلـيـه           .  بازداشته شود 
سلطه مذهب بر دولت و بر جامعـه،     
يک بعد اسـاسـي از مـبـارزه عـلـيـه                 
نظام ضد زن جـمـهـوري اسـالمـي و           

يک جنـبـه مـهـم تـظـاهـرات هشـت                
 . مارس امسال عليه اين نظام است

 
و باالخره هشت مـارس امسـال      
روز اعالم اين حقيقت است کـه هـر            
فرد و تشکل سياسي مدعـي دفـاع         
از آزادي و مـدعـي مـبـارزه عـلـيـه                 
جمهوري اسالمي بايد رفع بيقيـد و       
شرط تبعيض و نابرابري بـيـن زن و          
مرد، و جـدائـي کـامـل مـذهـب از                
دولت و قوانين و سيستم آمـوزشـي         
و از شئونات اجتماعي مردم را يـک     
رکن فعاليـت و مـبـارزه خـود قـرار               

رهائي جامـعـه بـدون رهـائـي           .  دهد
زنان و رهائي زن بـدون خـالـصـي از           

فرهنگي   -اجتماعي  -سلطه دولتي 
اين حـکـمـي      . مذهب ممکن نيست 

است که بر پرچم  مبـارزيـن واقـعـي             
راه آزادي و برابري، نه تنها در ايـران      
بلکه در مـوج انـقـالبـاتـي کـه کـل                  
منطقه را فـراگـرفـتـه، نـقـش بسـتـه                

 .       است
 حميد تقوائي   

 دبير کميته مرکزي  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١١  مارس ۷  
 ١٣٨٩  اسفند ٦ ١ 

 ... پيام حميد تقوائي بمناسبت روز جهاني زن                                     
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561شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

ــذشــت         ــعــد از گ  روز از      ١٧ ب
اعــتـــراضـــات مـــردم شـــهـــرهـــاي         
کــردســتــان عــراق، امــروز پــنــجــم           
ــخــواه شــهــر                مــارس مــردم آزادي
سـلــيــمــانــيــه دسـت بــه اعــتــصــاب           

انــجــمــن مــوقــت    .  عــمــومــي زدنــد   
اگـر  " ميدان آزادي اعالم کرده بود،       

به خواست هاي ما رسيدگي نشـود        
فراخوان اعتتصاب عـمـومـي مـي          

ــم  ــيــ ــروز                " دهــ ــح امــ ــبــ ، و صــ
 مــردم مــبــارز و          ٥/٣/٢٠١١ 

ــيــن                ــه اول ــانــي ــم ــي ــخــواه ســل آزادي
روزاعتصاب عمومي در اين شـهـر       
را شروع کردند و بـا پـافشـاري بـر               
خواست هاي بحق و انسانـي خـود،       
اعالم کرده اند که تا متحقـق شـدن        
خـواسـتـهـايشـان، مـيـدان آزادي را              
ترک نخواهند کرد و به اعتـراضـات     

همچنين در   .  خود ادامه مي دهند 
دفـاع از اعـتـراضــات مـردم شـهــر              
سليمانيه، مـردم شـهـرهـاي ديـگـر             
کردستـان از جـملـه رانـيـه، کـويـه،                
پينجوين و دوکان نيز بـا آمـدن بـه             
خيابانـهـا از اعـتـصـاب عـمـومـي               

 .استقبال کردند
  

هنگامي که مردم شهر دوکـان      
براي حمايت از اعـتـراضـات شـهـر             
سليمانيه به خيابان هـا آمـدنـد، بـا            
موج سرکوب نيروهاي امنيتـي رو      

نيروهـاي سـرکـوب بـه         . به رو شدند 

طرف آنـهـا تـيـر انـدازي کـردنـد و                  
چندين نفر زخمي شدند امـا مـردم          

 ٥:٣٠ تـا سـاعـت     .  متفرق نشـدنـد    
بعدازظهر مردم در همه شهرهـا در         

ــد               ــن ــا حضــور داشــت ــان ه ــاب . خــي
دانشجويان دانشگاه سليمانيه نـيـز       
با تجمع در مقابل دانشگاه ضـمـن         
حمايت از مردم شهر سليمـانـيـه بـه         
اعتراضات خود ادامه ميـدهـنـد و        
از حضــور در کــالس هــاي درس              
خودداري کرده و اعالم کرده اند تـا        
ــه خــواســت هــاي مــا و مــردم                   ب
رسيدگي نشود به اعتراظـات خـود       

 .ادامه خواهيم داد
  

کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              
کمونيست کارگري ضمن محـکـوم       
کردن اعمال ضد انساني مـامـوران       
امنيتي احزاب حاکم در کـردسـتـان        
عراق، از اعتصاب سراسـري مـردم        
در شــهـرهــاي کــردســتـان حـمــايــت           
مــيــکــنــد و آنــرا گــام مــهــمــي در             
پيشروي جنبش حق طلبـانـه مـردم         

حزب از هـمـگـان    . کردستان ميداند 
ــه از اعــتــصــاب                 مــي خــواهــد ک
عــمــومــي و اعــتــراضــات مــردم             
ســلــيــمــانــيــه و ديــگــر شــهــرهــاي             
کـردسـتـان عـراق و خـواسـت هـاي                

 .آزاديخواهانه آنها حمايت کنند
  

پيروز باد اعتصاب سراسري     
 در شهرهاي کردستان عراق    

زنده باد همبستگي مبارزاتي    
 مردم
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١١  مارس٥  
 ١٣٨٩  اسفند۱۴ 

ســاعــت دو بــامــداد روز شــشــم            
مارس نيروهاي امنيتي احزاب حاکـم   
بر کردستان عراق به مـردم مـعـتـرض         
در ميدان آزادي شهر سليمانيه كـه در     
حال تحصن بـودنـد حـملـه ور شـده و                

 نفر را دستگير کـردنـد و       ٣٠ بيش از   
تمامي چادرهاي محل تـجـمـع را بـه             

 .آتش کشيدند
نيروهاي سركوبگر احزاب حـاكـم       
وسايل موجود از جمله بـلـنـدگـوهـا و         
امکانات ديگر تـجـمـع کـنـنـدگـان را             

نيروهاي امنيتـي بـعـد      .  بغارت بردند 
از حمله شب گذشته تالش کردند آثار       
آتش زدن و غارت خود را پاک کـنـنـد          
تا روز بعد کسي متوجه وحشي گـري        

 .آنان نشود
  

 ٢٠١١  مـارس      ٦ روز يکشنبـه     
براي هجده همين روز مردم آزاديخـواه    

خــفــاشــهــاي  "ســلــيــمــانــيــه بــا شــعــار         
ــنــد مــا را                  ــوان ــمــي ت حــکــومــتــي ن

، بـه خـيـابـانـهـا آمـدنـد و                 " بترساننـد 
تــجــمــع اعــتــراضــي خــود را از ســر               

مردم معـتـرض و آزاديـخـوه         .  گرفتند
سليمـانـيـه در حـمـايـت از اعـتـراض                  
تجمع کنندگان، چادر در اختيار آنـان        
گذاشتند تا بار ديگر محل تجـمـع را           

تــا لــحــظــه    .  از نــو بــازســازي کــنــنــد        
 بـعـداظـهـر       ٣ دريافت اين خبر ساعت  

به وقت عراق ده ها چـادر در مـيـدان            
انجمـن مـوقـت      .  آزادي برپا شده است  

معترضين ميدان آزادي بـراي جـبـران         
خسارات شب گذشتـه بـه جـمـع آوري            
کمک مالي پرداخت تا بـا امـکـانـات          
بيشتري اين اعتراض و تجـمـع ادامـه         

لحظه به لـحـظـه بـر تـعـداد           .  پيدا کند 
. تجمع کـنـنـدگـان افـزوده مـي شـود               

امروز شمار زيادي از زنـان آزاديـخـواه       

و برابري طلب بـه تـجـمـع کـنـنـدگـان                  
 .ميدان آزادي پيوستند

  
بر روي چادرها در مـيـدان آزادي          

خفـاش  : " اين شعارها نصب شده است  
هاي حـکـومـتـي نـمـيـتـوانـنـد مـا را                   

ــمــي         " ،" بــتــرســانــنــد   حــزب مســلــح ن
ــمــي              خــواهــيــم، حــکــومــت فســاد ن

عمر حـکـومـت بـه پـايـان             " ، " خواهيم
 ."رسيده است

انــجــمــن مــوقــت مــيــدان آزادي           
تا مـتـحـقـق شـدن          : " اعالم کرده است 

خواستهايمان اين تجـمـع و اعـتـراض           
مدني در اشـکـال مـخـتـلـف ازجـملـه                
مسدود کردن راههاي اصلي به داخـل     

 .شهر ادامه خواهد داشت
  

آسـايـش   "الزم به توضيح است كه  
ــه     ــي ــان ــم ــي ــي        " ( ســل ــت ــي ــروي امــن ــي ن

وابسته به احزاب حاكم، بـا  )  سليمانيه
مشاهده عكس العمل قدرتمند مردم     
ايـن شــهـر در مــقـابــل سـركــوبــگــري               
ديشـب آنــهــا در حــملـه بــه تــحــصــن               
كـنــنــدگــان مــيــدان آزادي، طــي يــك            
اطالعيه اعالم كرده اند كه آنهـا خـبـر       
ندارند چه كسي به چـادرهـاي مـيـدان            
آزادي حمله كرده است و اين حـملـه را        

امـا  .  به افراد ناشناس ربـط داده انـد          
مردم سلـيـمـانـيـه مـيـدانـنـد كـه ايـن                   
ــه              ــگــر مــلــبــس ب نــيــروهــاي ســركــوب

لباسهاي سياه و صورت پوشيـده كـار      
نيروهاي زبون آسايش سليمانيـه بـوده        

اين سياست شناخته شده هـمـه     .  است
احزاب و دولتهاي سـركـوبـگـر اسـت،            
هنگاميكه در مـقـابـل قـدرت مـردم            
ناتوان هستند حمله نـيـروهـاي تـحـت           
فرمان خود را به افراد ناشـنـاس ربـط          

 .ميدهند
  

کميته کردستان حزب كمونيسـت    
كارگري ايـران بـه تـجـمـع کـنـنـدگـان                  
ميدان آزادي و همه مردم آزاديخواه و      
برابري طلب شـهـر سـلـيـمـانـيـه درود                
ميفرستد و از هـمـه مـردم شـهـرهـاي              
ديگر کردستان مي خواهد که بـه ايـن      

پشتيبانـي  .  تجمع اعتراضي بپيوندند 
ــات مــردم                   ــب از خــواســت و مــطــال
شهرهاي کردستان عراق وظـيـفـه هـر            
انسان آزاده و شرافـتـمـنـدي اسـت کـه               
ــاول و                  ــدري، چــپ ــد قــل ــمــي خــواه ن
گنديدگي احزاب حاکم بـر کـردسـتـان           

 .عراق را بپذيرد
  

زنده باد مبارزات آزاديخواهانه     
 مردم کردستان عراق  

 زنده باد آزادي، برابري و رفاه   
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢٠١١  مارس٦ 

 ٨٩  اسفند١٥ 

 حمله وحشيانه نيروهاي سرکوبگر طالباني بارزاني                                            
 به تجمع مردم در ميدان آزادي سليمانيه                                   

 

 شروع اعتصاب سراسري در کردستان عراق

 

 ٨٩  اسـفـنـد مـاه         ١٣ روز جمعه   
جمـعـي از فـعـالـيـن جـنـبـش زنـان و                     

جنبش کـارگـري و اعضـاي کـمـيـتـه                
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هاي کارگري مـراسـمـي را در           
شهر مهاباد در گرامـيـداشـت روز زن          

 .برگزار کردند
 بـعـد از       ٣ اين مراسم از سـاعـت        

 ادامــه   ٦ ظـهـر شـروع و تــا سـاعـت                
مراسم با سرود انترنـاسـيـونـال     . داشت

سرود همبستگي طبقه کارگـر شـروع        
شد سپس بـه يـاد جـانـبـاخـتـگـان راه                  
آزادي و برابـري يـک دقـيـقـه سـکـوت                

مراسم بـا خـوانـدن يـک           . اعالم گرديد 

قطعه شعر انقالبي ادامه پيـدا کـرد و         
 مـارس تـوسـط        ٨ سپس تـاريـخـچـه         

در .  يـکـي از حـاضـريـن خـوانـده شـد                
ادامه مراسم، يکي از اعضاي کميتـه        
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

هــاي کـارگــري در رابــطـه بــا               تشـکــل 
 مـارس و      ٨ اهميت برگزاري مـراسـم       

نيز موقعيـت کـنـونـي جـنـبـش زنـان                
 . سخناني ايراد کرد

به دنبال دو مقاله تحت عـنـاويـن          
زندگـيـنـامـه رزا       "و " زني به نام کالرا" 

توسط يـکـي ديـگـر از         " لوکزامبورگ

اعضاي کميـتـه هـمـاهـنـگـي قـرائـت                
گرديد و سپس يکي ديگر از اعضـاي      
اين کـمـيـتـه، دربـاره شـيـوه بـرگـزاري                 

ــان،    .  مــراســم صــحــبــت کــرد        در پــاي
قطعنامه کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي                
کمک به ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري           

 مارس قـرائـت شـد      ٨ در گراميداشت   
که مورد استقبال و تشويـق حـاضـران       

 . قرار گرفت
اين مـراسـم بـا بـحـث آزاد و در                  
ميان شادي و شوق حاضرين و پخـش      
ــا،                   ــراکــت ه ــي و پــخــش ت ــن ــري شــي
اسـاسـنــامـه کـمــيـتـه هـمــاهـنــگـي و                 

 مارس و قطعـنـامـه سـال         ٨ تاريخچه  
 . به پايان رسيد١٣٨٩ 

 *** 

 برگزاري مراسم گراميداشت روز جهاني زن در شهر مهاباد                                                  
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رويــداد هــولــنــاکــي در اوايــل             
در .  مارس انگلستان را بهت زده کـرد   

شهر سربزير و تاريخي گالستر، که بـه      
کافه هاي دنج و کليسـاي بـزرگ قـرن            
يازدهمي اش شهرت دارد، خـانـه اي            
کشف شد که مدفن اجساد قـربـانـيـان         
قتل هايمرموزي در طـول بـيـسـت و              

تـا نـيـمـه       .  پنج سال گذشته بوده است    
 جسد از کـف زيـر زمـيـن و             ٩ مارس  

 ٢٥ حياط خلوت و حمام خانه شماره       
" و   "  خانه مرگ" کرامول استريت، که   

لــقــب گــرفــتــه اســت،      "  تـاالر وحشــت   
به تـخـمـيـن پـلـيـس،            . کشف شده بود 

برمبناي قـرائـنـي نـظـيـر گـمـشـدگـان                
سالهاي اخير در مـنـطـقـه، ايـن عـدد               

  برسد٣٠ ميتواند به 
  

با هر جسد يکبار ديگر نـفـس در      
سينه آنها که در اين سـالـهـا گـمـشـده             

بـا هـر     .  اي داشته اند حبس مـيـشـود        
جسد، ازدحام خبرنگاران و توريستهـا    
و مردم کنجکـاوي کـه در مـحـل بـا                 
دوربين و وسـائـل پـيـک نـيـک اطـراق                 

هـمـسـايـه     .  کرده اند، انبوه تر ميشـود    
هـرکـس بـه      .  ها پنجره کرايه ميدهنـد    

فراخور شـغـل و تـخـصـصـش چـيـزي                
مـرگ يـک     "شهردار گالستر . ميگويد

خـبـرنـگـار     . را افسوس ميخورد" شهر
مفـتـون تـکـنـولـوژي راداري           "  علمي" 

مين ياب ارتش در جنـگ فـالـکـلـنـد             
است که اينک ابزار اصلـي پـلـيـس در            

در .  حفـاري هـا و کشـفـيـاتـش اسـت               
حاليکه متخصصين عالئم شـنـاسـي        
پليس در تالش کشف هويت قربانيان     
از روي ژن آنها و بازسازي چـهـره آنـان          
هستند، روانشناسان در تـقـالي درک          

کـدام جـانـور،      .  مخيله و ذهن قاتلـنـد    
کدام موجود بيمار و در هم پـيـچـيـده           
اي ميتواند مرتکب چنيـن جـنـايـتـي           
شود؟ اينکه عامل اين جنايات بـايـد        

بوده باشد تقريبا يـک فـرض       " مريض" 
آخـر، بــقـول پـزشــک        .  عـمـومـي اســت     

قانوني در محاکمه پرونده مشـابـهـي         
در آمريکا، کسي که قادر به ارتکـاب    

اسـت  "  قـتـل هـاي غـيـر عـادي            "  اين   
 چطور ميتواند آدم سالمي باشد

  
 سـالـه     ٥٢ فردريک وست، بـنـاي        

مالک و ساکن خـانـه مـرگ بـه اتـهـام               
. ارتکاب اين جنايات دسـتـگـيـر شـد           

ــکــاوان مــتــعــدد بــيــشــک بــه                   روان
دهليزهاي ضمير او خيره خواهند شـد    
و از حدسيات خود کتـابـهـا خـواهـنـد           

اما يک نکته، که بعنـوان يـک     .  نوشت
جملـه سـاده در گـزارشـات پـلـيـس و                  
خبرنگاران ذکر ميشود و مـيـگـذرد،         
به واقعياتي فراتر از قـاتـل و دنـيـاي               

تمام قربانيان :  دروني او اشاره ميکند   
 اين جنايت زن بوده اند 

  
و اين ما را به آنتونـي کـنـدي       ...
 ميرساند

 روزنــامــه تــايــمــز      ٤ در صــفــحـه      
 مارس، و از قضا درست ٩ لندن، روز   

پشت گـزارشـي در مـورد خـراشـهـاي              
ماجراي کرامول استريت بـر سـيـمـاي           
دوســت داشــتــنــي شــهــر گــالــســتــر،            
مطلبي در مورد تحوالت مهم اخـيـر         
در کليساي انگلستان و نـمـونـه اي از          
اصطکاکـهـاي درونـي آن چـاپ شـده              

قهرمان ماجرا حضـرت اقـدس       . است
آنتوني کـنـدي سـر کشـيـش التـون و                

کـه  ( کليساي انگلـسـتـان      . توابع است 
 سال قبل از کـلـيـسـاي رم       ٥٠٠ حدود  

 مـارس،    ١٢ باالخره در روز ) جدا شد 
دو دهه پس از تصويب اصل پـذيـرش       
زنان به مـقـام کشـيـشـي در سـيـنـود                  

 زن را در کـلـيـسـاي           ٣٢ مرکزي اش،  
اعظـم بـريسـتـول بـه ايـن کسـوت در                  

اين را البته افکار عـمـومـي در      .  آورد
انگلستان، و قبل از هـمـه خـود زنـان              
مربوطه، گام مهمي در احقاق حـقـوق     

يــکـيـشـان بـا شــوق         .  زنـان مـيــدانـنـد      
تـنـهـا وقـتـي در خـدمـت              " ميگـويـد     

کليسا برابر باشيم ميتـوان گـفـت کـه            
آنـچـه   ".  در پيشگـاه خـداونـد بـرابـريـم           

مسلم است اينست که در ظرف چـنـد       
مــاه آيــنــده حــدود هــزار و دويســت               
کشيش زن هم در انگلستان خـواهـيـم          
داشت که کنار همقطـاران مـذکـرشـان         
بـــر مـــنـــابـــر، آمـــوزش کـــهـــنـــه و                
مــردســاالرانــه مــذهــب دربــاره زن و            
جايگاه ويژه او در پيشگاه خداوند را،      
که ترجمه الهي جـايـگـاه ويـژه او زيـر                
لگد جامعه مردساالر است، به خورد     

 مردم بدهند
با همه ربطي که اين موضـوع بـه         
بحث ما دارد، بايد بهرحال ايـنـجـا از          
آن بـگـذريـم، چـون مـنـظـور مـعـرفـي                  

 جناب کندي است
ايشان نظير بسياري از کشـيـشـان        
نر در کليساي انگلستان، کـه بـعـضـا            
حتي از سر انزجار به آغوش کليـسـاي       

 رم برگشتند، از اين تحول
 ـ:ميگويد. خشمگين است

  
ـ کشيشان زن بايد بر دار سوزانـده     "

شوند، زيرا به قدرتي دسـت مـيـبـرنـد             
در قـرون    .  که هيچ حقي بر آن نـدارنـد        

. وسطي نـام ايـن سـحـر و جـادو بـود                 
تنها راه مقابله با ساحره هـا ايـنـسـت          

 ـ"که بر دار سوزانده شوند
  
انجـيـل در ايـن مـورد کـامـال               "  ـ

مـردان و زنـان از نـظـر             .  روشن اسـت   
مـا هـرگـز      .  بيولوژيکي تفاوت دارنـد    
نميـتـوانـم    .  نميتوانيم مانند هم باشيم  

تصور کنم که يک زن چگونه ميتوانـد        
تجسم مسيح بـاشـد، جـراحـي عـالج             

 ـ." کار نيست
  

فردريـک وسـت، يـا جـانـي خـانـه                
مرگ هر کـه هسـت، دوزخـي اسـت،              

تـا  .  پليس ميبرد و پنهانش مـيـکـنـد      
سالها نامش و اعمالش پشـت مـردم          

اما آنتـونـي   .  را در خلوتشان ميلرزاند  
کندي بهشـتـي اسـت، مـيـتـوانـد بـي                
هــيــچ جــرح و تــعــديــلــي مســيــح را               
نمايندگي کند، کودکان کودکستـانـي     
ما در خيابان به او لبخند مـيـزنـنـد و         
سالم مـيـکـنـنـد، کسـي در خـانـه او                  
ــبــال جســدي و در مــغــزش در                     دن

. جستجوي معماي مخـوفـي نـيـسـت         
 اما اين همان آدم و همان واقعه است

  
خشم و نفرين آنتوني کندي کلـيـد      
حـل مـعـمـاي جـنــايـات گـالـسـتـر را                   

هـر دو مـورد بـايـد           .  بدست مـيـدهـد    
بعـنـوان نـمـونـه هـاي جـنـايـتـکـارانـه                   
خشونت عليه زنان و تبليغ و تـطـهـيـر           

ايـن  .  خشونت عليه زنان فهميده شوند 
خشونت از مغـز مـعـلـول وسـت و از                
ــه               ديــن مــعــيــوب کــنــدي ســرچشــم

هر دو آنـقـدر عـقـل داشـتـه           . نميگيرد
اند کـه قـربـانـيـان خـود را در مـيـان                     
اقشار بيحقوق تر جـامـعـه جسـتـجـو             

منشاء اين خشونـت، دنـيـايـي       .  کنند
است که زن را در هـزار و يـک راه و                     
رســم و قــانــون و ســنــت زمــخــت و                 
ظريف، قابل ستم و کم ارزش تعـريـف       

و آگاهانه و عـامـدانـه، و          . کرده است  
در اغلب موارد به خشونت آميزتريـن      
شيوه ها، راه رهايي زن و خـروج او از            

 موقعيت قرباني را سد ميکند
  

ايــن .  ايـن قــرون وسـطــي نـيــسـت          
هـرچـه بـا      .  عصر سرمايه داري اسـت      

بازار و سود تناقض داشته باشد، ديـر        
بسـيـاري از     .  يا زود کنار زده ميشـود   

جان سخت ترين افکار و تعصـبـات و        
راه و رسمهاي کهنه در برابر نيـازهـاي         
پيش پا افتـاده و روزمـره تـجـارت و                

و الجرم، اگـر زن      .  توليد ور افتاده اند   
آزاري و زن ســتــيــزي و تــبــعــيــض و               
خشونت عليه زن هنوز يـک واقـعـيـت          
پـابــرجــاي زنــدگــي مــردم ايــن عصــر            
است، اگر عليرغم جنبشهاي قـوي و          
اجتماعي براي رهايي زن، هنوز سـتـم      
جنسي در چهار گـوشـه جـهـان حـکـم              
ميراند، بايد حکمتش را هـمـيـنـجـا،            
در همين عصر و در مصـالـح هـمـيـن           

 نظام جستجو کرد
  

، هـمـيـشـه       " جـنـون  " جنايت از سر   
امـا  .  ممکن است وجود داشته بـاشـد      

آن نوع جـنـونـي کـه قـربـانـيـانـش، از                   
خيابان و خانه تا مدرسه و کـارخـانـه،        
عمدتا زنـان هسـتـنـد، ديـگـر جـنـون                 
نيست، بلکه بيان جنون آمـيـز گـوشـه         

 .اي از عقل حاکم بر جامعه است
  

 منصور حکمت
  

، ١٣٧٣ اولين بار در فروردين  
  ١٣ ، در شماره ١٩٩٤ آوريل 

  انترناسيونال منتشر شد  
  
  

 
 

 زن، در زندگي و مرگ    
 از فردريک وست تا آنتوني کندي        

 

در مقابل ارتجاع اسالمي نه خرده اصالح طلبان امروز، بلکه           
صف کمونيسم و آزاديخواهي و مساوات طلبي کارگري، صف           
سکوالريسم پيگير و ضد مذهب، صف مدرنيسم و صف رهايي            

 .  بي چون و چراي زن را خواهيم يافت       
 منصور حکمت
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 ۱ از صفحه  

همزمان با سفر استـانـي احـمـدي          
نژاد به خرم آباد، بيش از هزار نـفـر از         
مردم اين شهـر بـا در دسـت داشـتـن                 
قـبـض هــاي گـاز، دسـت بـه تـجـمــع                  
اعتراضي زدنـد، بـه سـاخـتـمـان ايـن                
شرکت حمله کـردنـد و اعـالم کـردنـد             

  .اين قبض ها را نخواهند پرداخت
بنا بـه گـزارش خـبـرنـگـار حـزب               
کمونيست کارگري از خـرم آبـاد، روز          

 اسـفـنـد، هـمـزمـان بـا              ١٢ پنجشنبه  
سفر احمدي نژاد به اين شهر، بيش از         

 نفر از مردم دست بـه تـجـمـع         ١٠٠٠ 
اعتراضي در مقابل شرکت گاز واقـع      

 بهمن زدند و در حـالـي     ٢٢ در ميدان  
که قبض هاي گاز را در دست گـرفـتـه     
بودند، اعالم کردند که قـبـض هـا را             

تــجــمــع  .  پــرداخــت نــخــواهــنــد کــرد       
کنندگان ازمحالت پشـت بـازار، دره         

. گر، اسد آبادي و شمشيرآبـاد بـودنـد          
مسئولين شرکت که سـراسـيـمـه شـده          

قـبـضـهـاي     !  بودند، گفتند اشتباه شده 
اما مردم معتـرض  .  جديد ميفرستيم 

نپذيرفتند و به ساختمان شـرکـت گـاز       
ــرا                     ــرده و شــيــشــه هــاي آن ــه ب حــمل

همانجـا بـيـانـيـه دادنـد و             .  شکستند
اعالم کـردنـد کـه پـول قـبـض هـا را                    

نـمـيـدهـنـد و اگــر مـامـوري بـه ايــن                   
محالت برود با اعتراض آنـهـا روبـرو         

. خواهد شد و درگـيـر خـواهـنـد شـد                
تجمع کننـدگـان از سـايـر مـردم ايـن                
شهر نيز خواستند که اين قبض ها را       

 .نپردازند
حـزب کـمــونـيـسـت کـارگـري بــه              
مردم خرم آباد درود مـيـفـرسـتـد و از           
کليه مردم خرم آباد و هـمـه مـردم در           
سراسر کشور ميـخـواهـد کـه بـه ايـن               
حرکت بپيوندند و از پرداخت قـبـوض    

ايـن  .  گاز و برق و آب خودداري کننـد       
ميتواند شروع يـک حـرکـت بـزرگ و              

حرکت جمعـي  .  گسترده توده اي باشد 
مردم شهرها و محالت همينطور کـه      
مردم خرم آبـاد نشـان دادنـد امـکـان               
قطع گاز و برق و آب را به حـکـومـت            
نميدهد و ميتواند به سرعت فـراگـيـر          

 .شود و رژيم را فلج کند
 

 زنده باد مردم متحد خرم آباد  
 مرگ بر جمهوري اسالمي  

 زنده باد سوسياليسم  
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٨٩  اسفند ١٤ 

 ٢٠١١  مارس ٥  

و نيم تا پـنـج و نـيـم عصـر بـه طـول                     
 بـنـد     ٨ انجاميد و قطعنـامـه اي در            

 .قرائت شد
  

در اين قطعنامه بر خواسـتـهـائـي       
چون لغو جداسازي جـنـسـيـتـي، لـغـو             
كليه قوانين تبعيض آميز و ضـد زن           
و برابري زن و مـرد در تـمـام عـرصـه                
هاي اقتصادي، اجتماعي، سـيـاسـي،       
فرهنگي، خـانـوادگـي، مـمـنـوعـيـت             
صيغه و تـعـدد زوجـات، لـغـو هـمـه                  
احكام سـنـگـسـار، اعـدام، قصـاص،            
لغو حجاب اجباري، آزادي بدون قـيـد       
و شرط سياسي و همچنيـن بـر آزادي         
تشكل، اعتصاب، تـحـزب و تـجـمـع           

 .تاکيد شده است
  

کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري به برگزار کنندگان و شـرکـت         
کنندگان اين مراسم درود ميـفـرسـتـد        
و همه مـردم کـامـيـاران، سـنـنـدج و                 
ساير شهرهاي کردستان را به بـرپـائـي        
تجمعات هرچـه گسـتـرده تـر در روز              

ــي زن                  ١٧  ــانـ ــهـ ــد روز جـ ــنـ  اســـفـ
 .فراميخواند

مرگ بر حکومت ضد زن  
 اسالمي 

 زنده باد آزادي و برابري   
 زنده باد سوسياليسم  

  
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٨٩  اسفند ١٥ 

 ٢٠١١  مارس ٦  

 ... مردم کامياران به پيشواز     

مردم خرم آباد راه نشان ميدهند مبارزه براي             
 نپرداختن قبض ها شروع ميشود         

به گزارشي يکي از خـبـرنـگـاران        
حــزب مــردم شـــهــرهـــاي ازنـــا و                 
اليگودرز در خرم آبـاد و شـهـرهـاي              
درود و شازند اراک عليه قبض هـاي     
گران باز دست به تجمـع اعـتـراضـي            

 . زدند و قبض ها را پاره کردند
 

اين واقعه مربوط به سـه هـفـتـه          
قبل بوده است و در هر کـدام از ايـن        
چهـار تـجـمـع صـدهـا نـفـر شـرکـت                   

تجمع مردم درود و شـازنـد    .  داشتند
در مــقـابــل فــرمـانــداري اراک بــوده            

بدنبال اين شـهـرهـا، در خـرم            .  است
آباد نيز، همانطور کـه قـبـال اطـالع            

 اسفند بيش از هـزار      ١٢ داديم، روز  
نفر از مردم چهار محله اين شهر در      
اعتراض به قبض هاي گران گـاز بـه         
شرکت گاز حملـه کـردنـد و شـيـشـه               

 . هاي آنرا شکستند
 

اين حرکت مهمي اسـت کـه در           
مـردم  .  اين شهرها شروع شـده اسـت       

حق دارند از پرداخت قبض هاي آب      
و برق و گاز خودداري کنـنـد، فشـار         
اقتصادي کـمـرشـکـن را روي خـود              
کاهش دهند و با اين کار کمـر رژيـم      

اين حـرکـتـي اسـت کـه            .  را بشکنند 
ميتواند کل مـردم ايـران را بـه يـک                
مقابله توده اي و عظيم مقابل رژيـم      

حــزب .  دزدان و قــاتــالن بــکــشــانــد        
کمونيست کارگـري هـمـه مـردم در            
سراسر کشور را فراميخواند کـه در          
هر شهر و محله اي بـطـور سـازمـان          
يافته دست به تجمع بـزنـنـد، قـبـض            

ها را پاره کنند و از پـرداخـت آنـهـا               
مردم شهرهاي خـرم  . خودداري کنند 

آبـاد و اراک راه را بـه سـايــر مــردم                   
 . نشان داده اند

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي  

 زنده باد سوسياليسم  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٨٩  اسفند ١٦ 
 ٢٠١١  مارس ٧ 

 در چهار شهر مردم تجمع کردند و قبض گاز را پاره کردند                                                   
 مبارزه براي نپرداختن قبض ها گسترش مي يابد                                           

 
 

 

 طرح رياضت اقتصادي را     
 ! نقش بر آب کنيم 

.  حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                                                   
به ما كارگران و مردمي كه                        " هدفمند كردن يارانه ها                 " ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت عنوان                                      

ميخواهند ما را از مصرف زيادي                               .  في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل كند                                             
شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز چشم                                                                 !  برحذر دارند        

 .  طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند                        
 

يارانه دولتي به کاالهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد                                                   .  پاسخ ما روشن است               
 .  پاسخ ما امتناع دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                             . افزايش يابد        

پاسخ ما دست زدن به تظاهرات                          . پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                            
 .  و اعتصابات گسترده و سراسري است                             

 
خودشان ترسيده             .  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض باال گرفته است                                                        

دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از                                        .  از شورش گرسنگان صحبت ميکنند                              . اند 
در کارخانه ها، دانشگاهها،                      .  اما صفوفشان يکدست نيست                      .  اعتراض و اعتصاب بترسانند                      

مدارس، ادارات و محالت شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن                                                                                 
خود را براي ريختن به                   .  و بهداشت و تفريح و در يک کالم زندگي انساني حق مسلم ما است                                                  

خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر                                                                           
 .  آب کنيم     

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسالمي اش     

 !  زنده باد سوسياليسم   
 حزب کمونيست کارگري ايران     
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 ۱ از صفحه  

قـبـال بـه اطـالع رسـانـديـم کـه                 .  است
جمعي از مردم کامياران روز جـمـعـه           

 اسفند بـه مـنـاسـبـت روز هشـت             ١٣ 
 اسفنـد، روز جـهـانـي زن           ١٧ مارس،  

مراسم گرفتـنـد و در قـطـعـنـامـه اي                 
خواستهاي جنبش آزادي زن را مطـرح    

طبق خبر ديگري کـه تـوسـط        .  کردند
يکي از گزارشگران حزب کمونـيـسـت         
کارگري رسيـده اسـت در تـهـران نـيـز                
مراسمي به اين مناسبت برپـا شـده و         
درمورد تـاريـخـچـه هشـت مـارس و               
ابعاد بيحقوقي زن در ايـران صـحـبـت          

 ١٧ کرده اند و خود را براي تظاهرات     
در مهاباد نـيـز   .  اسفند آماده کرده اند  

مراسمي به اين منـاسـبـت بـرپـا شـده              
 . است

اين مراسم ها گوشه کـوچـکـي از         
تحرک گسترده  اي اسـت کـه تـوسـط              
مردم در روزهاي گذشته شکل گرفتـه        

طبق گزارشي در همين زمـيـنـه    . است
در چـنـديـن مـحلـه تـهـران، شـاه آبـاد                   
غرب و کرمانشاه تراکت ها و هشـت       
خواست فوري جـنـبـش آزادي زن کـه              
توسـط حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                
منتـشـر شـده بـود، در مـيـان مـردم                   

در اين اطالعيـه هـا     .  پخش شده است 
 ١٧ مردم بـه شـرکـت در تـظـاهـرات                 

 . اسفند فراخوانده شده اند
در بســيـاري از نـقــاط تـهــران از               
جمله در داخل اتوبوس ها شعارهائـي      

 اسفند روز   ١٧ به مناسبت تظاهرات    
 . جهاني زن به چشم ميخورد

در شبکه هاي اجتمـاعـي هـزاران         
نفر خود را براي تظاهرات روز جهانـي    

 اسفند، آماده کرده و ديـگـران   ١٧ زن،  
را بـه شـرکـت در ايـن تـظـاهـرات در                    
تهران و شـهـرهـاي مـخـتـلـف کشـور                 

 . فراميخوانند
 

 گرامي باد هشت مارس  
  روز جهاني زن  
 سرنگون باد  

 حکومت زن ستيز اسالمي   
 زنده باد آزادي و برابري   
 زنده باد سوسياليسم  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ،٢٠١١  مارس ٧ 
 ١٣٨٩  اسفند ١٦  

 
 

گزارشي از يکي از اين     
مراسم ها که در تهران برگزار     

 :  شده است را ميخوانيد     
 

 نـفـر از زنـان و            ٨٠  اسفند ٤ روز  
مردان آزاديخواه در تهران با بـرگـزاري         
مــراســمــي در گــرامــيــداشــت هشــت          
مارست به استقبال ايـن روز جـهـانـي            

در اين مراسم ابتدا صـحـبـتـي     .  رفتند
. در مورد تاريخچه هشت مارس شـد       

سپس بـحـثـي در مـورد ابـعـاد سـتـم                  
 .كشي زن در ايران شد

 
در ميان بحث هـا تـاكـيـداتـي بـر            
سر اين بود كه ما خواهان جامعـه اي        
بدور از تبعيض و خشونـت و تـجـاوز             

يکي از سخنان از ضـرورت      .   هستيم
وجود يک پالتفرم براي هشـت مـارس         

گـفـت کـه مـا نـيـاز بـه                 .  سخن گـفـت   
پالتفرمي داريـم  کـه خـواسـت هـاي                
روشن و شفاف جنبـش زنـان را بـيـان              

 سال پيش اگر در تظاهرات ٣٢ .   کند
 مــارس يــک چــنــيــن پــالتــفــرمــي             ٨ 

نــمـي تــوانسـتــنــد       .  وجـودمــي داشــت   
جامعه را به اين وضعيت دچار سازند       

جنبش آزادي    و ما به عنوان پيشروان 
مـارس را    ٨ زن  که در هـر شـرايـطـي              

برگزار ميکنيم ايـن وظـيـفـه را بـايـد                
براي خود در نظر بگيريم که بـتـوانـيـم           
جنبش زنان ايران را باخواسـتـه هـايـي         
روشن به دنيا معرفي کـنـيـم و ديـگـر           
نگذاريم هيچ حکومتي به حقـوق مـا         
تعرض کند همانطور که در مبـارزات      
جاري کشور تونس ميبينيم کـه زنـان        
تـظــاهـرات مسـتــقـل حـول خـواســتــه              
هايشان ميگذارند و اعالم ميـکـنـنـد         
که مذهب نبايد در تعيين حـقـوقشـان      
دخالت کند،  اين يعني ايـنـکـه اجـازه        
نـخـواهـنـد داد بــه حـقـوقشـان دســت                

بنابراين ما کـه در ايـن       .  اندازي شود   
 سال  براي حدااقل حقوق انسـانـي    ٣٢ 

مان هزينه هاي بسـيـار فـراوانـي داده            
ايم امروز بايد با برنامـه مـطـالـبـاتـي             

  مارس را به دنيا اعالم کنيم٨ روشن 
 

امـروز مــيـبــيـنــيـم کـه کـارگــران              
اعتصابي عربستان با خـواسـتـه هـاي          
ــا مــطــرح                 ــزاري ه ــبــرگ روشــن از خ
ميشوند و يا در مصر اتحـاديـه هـاي            
کارگري با خواست هاي مشخـص بـه          
مبارزاتشان ادامـه مـيـدهـنـد و ايـن               
ضرورت را براي ما بعد از تحمل ايـن      
همه بي حقوقي دو چندان مـيـکـنـد و         
من ميخواهم از خـواسـتـه هـايـي کـه              
جوانان دراينترنت به عنوان خـواسـتـه         
هاي اين جنبـش مـطـرح کـرده انـد و                
تراکت هايي از آن بين شما پخش شـد        

يـکـي از ايـن تـراکـت هــا              .  رابـخـوانـم   
 : چنين ميگويد

 
مارس روز لغو همه ي قوانين  ٨ -

تبعيض آميـز عـلـيـه زنـان و بـرابـري                 
کامل زن و مرد در همه زميـنـه هـاي          
ــاعــي               ــم ــت ــاســي اج ــصــادي ســي ــت اق

 خانوادگي و فرهنگي است
 
مــارس روز لــغــو جــداســازي         ٨ -

جنسيتي در سطح جامعه از جمله در      
دانشگاهها مدارس ادارات و محيـط      

 هاي کار و اماکن اجتماعي است
 
مارس روز لغو و ممنـوعـيـت    ٨ -

هر نوع تعرض به زنان تـحـت عـنـوان             
 بد حجابي  و حجاب اجباري است

 
مــارس روز لــغــو مــجــازات          ٨ -

 سنگسار و اعدام است
 
مــارس روز آزاديــخــواهــي و         ٨ -

برابري زن و مرد در جامعه و خواهـان      
يک جامعه انساني بر مبناي مـحـتـرم       
شمردن حقوق انسان ها و آزادي بـدون        
قيدو شرط سـيـاسـي و پـر از رفـاه و                   

 شادي است
 
مارس روز جهـانـي زن و روز          ٨ -

مبارزه براي بدست آوردن همه حـقـوق      
 انساني است

 
و مـن فــراخـوانـم بـه هـمــه شـمــا                 
پيشروان جنبش زنان اين است امـروز        

مارس را شناخته است و ٨ که جامعه   
مارس امسال را به عـنـوان روز       ٨ روز  

اعتراض خودمعـرفـي کـرده و اعـالم            
تظاهرات شده است  ما نـيـز از هـمـه             
امـکـانـات خـود از قـبـيـل وبـالگ و                   

براي باال بردن و فـراگـيـر    ..  فيسبوک و 
شدن اين خواسته ها و حتي تـکـمـيـل           
شدن آن و اعالم شفاف آنـهـا بـه دنـيـا             
تالش کنيم تا  خبر گزاريهايـي مـثـل            
سي ان ان جنبش زنان ايـران را نـه بـا                 

يک مـلـيـون امضـا بـلـکـه بـا                  کمپين
پالتفرم روشن ما معرفـي کـنـد و بـه               
دنيا بگوييم که به کمتر از آن رضايـت    

همه با نگاههاي دلگرم .  نخواهيم داد 
. کننده و شادي به من مينگريسـتـنـد     

و به اين صـورت مـا بـه اسـتـقـبـال و                   
 .تدارک هشت مارس رفتيم

 
 مارس ٨ زنده باد 

 ...  مردم آزاديخواه در چند شهر به استقبال                                      

 

 

سکينـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي             
نمونه اي از مـوقـعـيـت زن تـحـت               

. قوانين جمهوري اسـالمـي اسـت         
پــنــج ســال اســت در زنــدان بســر              
ميبرد چون متهم است که مـردي        

او را بـه      .  را دوسـت داشـتـه اسـت         
شالق بستند، اعترافـات اجـبـاري         
از او گرفتند و وادارش کـردنـد در        

. تلويزيون عليه خودش حرف بزنـد   
پسرش را گرفتنـد و وادار کـردنـد           

. عــلــيــه مــادرش صــحــبــت کــنــد        
وکــيــلــش را گــرفــتــنــد و تــحــت              
شکـنـجـه قـرار دادنـد کـه چـرا از                  

سـکـيـنـه     .  سکينه دفاع کرده است  
را محکوم به اعـدام و سـنـگـسـار            
کردند تا به همه زنان بگويـنـد کـه            
ملک مرد هسـتـيـد و بـه قـوانـيـن                
ــد               ــي ــکــن ــن ن ــمــکــي حــکــومــت ت
سنگسارتان ميکنيـم تـا ديـگـران          

جمهـوري اسـالمـي      .  عبرت گيرند 
حـکـومـت سـنـگـسـار و قصــاص              
اسالمي است، حکومت وحشيانه    
ترين رفتارها و شنيع ترين توهيـن     

. ها به زن و به همه انسان ها اسـت       
لکه ننگي بـراي بشـريـت اسـت و              

 . بايد برود

 
سه شنـبـه هشـت مـارس روز            

فـراخـوان مـا بـه         .  جهاني زن اسـت  
 ١١٠ دوستداران سکيـنـه کـه در           

شهر جهان بـراي نـجـات سـکـيـنـه              
تظاهرات سازمان دادند، به يـکـي        
دو ميليون نفر که قطعنامـه هـاي         
مختلـفـي بـا خـواسـت نـجـات او                
امضا کردند و به دههـا مـيـلـيـون             
نفر که در دنيا از سرنوشت اين زن       
مطلع شدند و به اشکال مـخـتـلـف      
اظهار با او اظـهـار هـمـبـسـتـگـي               
کردند و به همه انسانهـاي شـريـف          
در هـمـه دنـيـا ايـن اسـت کـه روز                   
هشت مارس هر جا که هستيـد از     
حقوق زنان در ايـران و از مـبـارزه             
حق طلبانه مردم ايران براي بـگـور         
ســپــردن حــکــومــت ارتــجــاعــي،          
وحشـــي و ضـــد زن اســـالمـــي                

 . قاطعانه حمايت کنيد
 
 

 کميته بين المللي    
 عليه اعدام    

 ٢٠١١  مارس ٧ 
 ١٣٨٩  اسفند ١٦ 

 هشت مارس سکينه را فراموش نکنيد                                

 

 مردم تهران و کرج با شعارهاي شبانه                                    
  ١٧ آمادگي خود را براي تظاهرات                            

 اسفند اعالم کردند                   
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 خواست هاي فوري جنبش رهائي زن در ايران          !   مارس ٨  خواست   ٨ 

 
د حضور چنين گسترده و هـمـه جـانـبـه زنـان در             در کمتر کشوري مانند ايران زنان اينچنين مورد شنيع ترين تحقيرها و خشن ترين سرکوب ها قرار گرفته اند و در کمتر کشوري مانند ايران شاه    

خـواسـت هـاي زيـر از جـملـه               .  جامعه ايران تشنه رهائي از شر يک حکومت بغايت ضد زن و ضد انسان است و انقالب در ايران خصلتي زنانه و ضد اسـالمـي دارد      .  عرصه هاي مختلف نبرد هستيم 
اين خواست ها را هـمـه جـا بـر پـرچـم                 .  تحقق اين خواستها و آزادي زنان در ايران در گرو سرنگوني جمهوري اسالمي است. مهمترين خواست هاي زنان و همه جوانان و مردم پيشرو و آزاديخواه است 

 .براي تحقق اين خواست ها و با شعار حکومت ضد زن سرنگون سرنگون هرچه گسترده تر به خيابان بيائيم)  اسفند١٧ ( مارس ٨ مبارزات خود اعالم کنيم و روز 
  

 سـيـاسـي، فـرهـنـگـي، اجـتـمـاعـي و                    لغو همه قوانين و مقررات ضد زن اسالمي و کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري کامل زن و مرد در همه عرصه هاي اقتصـادي،   -١ 
 خانوادگي

 لغو جداسازي جنسيتي و آپارتايد جنسي -٢ 
 لغو حجاب اجباري زنان و ممنوعيت حجاب کودکان و به رسميت شناسي کامل آزادي پوشش -٣ 
نـظـيـر حـق مسـافـرت، مـعـاشـرت، شـرکـت در فـعـالـيـتـهـاي                              ( لغو کليه قوانيني که حقوق مدني زنان .  براي زن و مرد)  طالق(حق بيقيد و شرط جدائي . ممنوعيت صيغه و تعدد زوجات -٤ 

 برابري کامل حقوق و وظايف زن و مرد در امر تکفل و سرپرستي فرزندان پس از جدايي. را به کسب اجازه از شوهر، پدر، و يا ساير مردان خانواده مشروط ميکند) اجتماعي و غيره
 آزادي مذهب و بي مذهبي و آزادي نقد مذهب. جدايي کامل دين از دولت، آموزش و پرورش و کليه قوانين -٥ 
 لغو کليه احکام و قوانين وحشيانه و ضد انساني سنگسار و اعدام و قصاص و ساير مجازاتهاي اسالمي -٦ 
 .آزادي بي قيد و شرط بيان، اعتراض، تشکل، تحزب، اعتصاب و اجتماع. آزادي کليه زندانيان سياسي -٧ 
 ها و بيحقوقي مفرط به زنانعزل و محاکمه سران و دست اندرکاران حکومت به جرم جنايت عليه بشريت و از جمله به جرم بيش از سه دهه تحميل شنيع ترين تحقيرها، سرکوبگري -٨ 
  

  مارس روز جهاني زن   ٨ زنده باد   
 سرنگون باد حکومت ضد زن اسالمي      

 حزب کمونيست کارگري ايران       
 ١٣٨٩  اسفند   ١٣ ، ٢٠١١  مارس   ٤ 

 : شيراز
 ٥ عصر سه شنبه حوالي سـاعـت      
. جمعيـت زيـادي در مـالـصـدرا بـود              

ماموران رژيم مرتب مردم را متـفـرق     
ميکردند اما مردم در فرصت هـائـي         

شـعـارهـا    .  توانسـتـنـد شـعـار بـدهـنـد            
عمدتا مرگ بر ديکتاتور و مـرگ بـر         

در مقايسه با دفـعـات   . خامنه اي بود 
قبل تعداد زنان شرکت کننده بـيـشـتـر       

 . بود
 : رشت

در منطقه گلسار جـمـعـيـتـي کـه             
 اسفنـد بـود     ١٠ گفته ميشود بيش از  

در پياده روهـا حضـور داشـتـنـد امـا                
حضور ماموران رژيم در چـهـارراهـهـا       

و خيابانها مانع شکل گيري تجمـع و       
 .شعاردهي شد

 
  عصر ١٥  و ٧ تهران 

خيابونهـاي مـنـتـهـي بـه مـيـدان               
انــقــالب از بــهــبــودي تــا چــهــار راه                
وليعصر ممـلـو از جـمـعـيـت اسـت و                 

 . ترافيک سنگيني در خيابان است
درگــيــريــهــاي پــراکــنــده اي بــيــن          
نيروي سرکوبگر و مردم  پـيـش آمـده         

 . است
مردم سطل آشغال ها را سـوزانـده      
و بوي دود و پالستيک فضـاي مـرکـز         

 . شهر را گرفته است
در جمالزاده و کارگر شمالـي نـيـز        

درگـيـري هـاي پــراکـنـده اي رخ داده                
 . است

تــقــاطــع شــادمــان تــا چــهــار راه            
وليعصر مـمـلـو از مـردم و تـرافـيـک                  

 . سنگين است
در  خيابـون آزادي سـر بـهـبـودي              

 . چند نفر زن و مرد را دستگير کردند
ميدان آريا شهر جمعـيـت خـيـلـي           

 . زياد است
در طــول يــک ســاعــت گــذشــتــه             
جمعيت زيادي در ميدان هفت تير بـه     

. سمت ميدان وليعصر حضـور دارنـد         
در خيابون آزادي نيز جمعيـت بسـيـار           

 . زياد است
در فــواصــلــي مــردم تــوانســتــنــد         

 . شعار بدهند مرگ بر ديکتاتور
در مجموع بسياري از ميدانها و     
خيابان هاي تهـران حـالـت حـکـومـت             
نظامي دارد و تـهـران حـالـتـي غـيـر                  

مـردم  .  عادي بـه خـود گـرفـتـه اسـت              
همچنان منتظر فرصتي بـراي شـکـل         
دادن بــه تــجــمــعــات و شــعــار دادن                

 . هستند
 

  دقيقه عصر١٠  و ٦ تهران 
در فاصله ولـيـعـصـر و مـطـهـري               

پـلـيـس    .  چهار راه بزرگي است .  هستم
سر ساعت پنـج  . فراواني مستقر است 

و نيم ماشين هـا شـروع بـه بـوق زدن              
يکدفعه فضا پر از صداي بوق .  کردند

. يک بوق اعتراضي و آکسـيـونـي     . شد
در پياده رو هـا  .  ترافيک سنگين است  

ولـي هـنـوز تـجـمـعـي            .  جمعيت است 
 .شکل نگرفته است

 
  عصر ٦ تهران 

بين هفت تير تا وليعصر جمعيت       
مـثـل سـه شـنـبـه           .  خيلي زيـاد اسـت      

. نيروي انتظامي دو بـرابـر شـده       .  قبل
ولي جمعيت در   .  تجمع شکل نگرفته  

دسـتـگـيـري هـم زيـاد           .  خيابـان اسـت    
 . است

مـن در مـنـطـقـه          :   و نيم عصـر ٥ 

پارک اللـه  .   اميرآباد.کارگر/ فاطمي
نـيـروي   .  االن در فاطمي هسـتـم   .  بودم

الـبـتـه نـه       .  انتظـامـي مسـتـقـر اسـت          
رفت و آمد ها نيز عـادي    .  خيلي زياد 

 . فعال خبري نيست. است
خــبــرنــگــار حــزب کــمــونــيــســت          

  ٢ کمونيست کارگري از تهران 
در مـيـدان انـقـالب       :   بعدازظهر٤ 
نـيــروهــاي ســرکـوب سـپــر و           .  هسـتــم 

مـردم  .  باطوم بدست مستقر هسـتـنـد      
هـنـوز   .  هم دارنـد کـم کـم مـي آيـنـد                

 . شکل جمعيت به خود نگرفته است
 

مـن  :   بعـدازظـهـر   ٤٥  و ٣ ساعت  
در محوطه بـلـوار کشـاورز و مـيـدان             

رژيـم از    .  ميچرخـم وليعصر و انقالب    
. سه شنبه قـبـل بـيـشـتـر نـيـرو آورده                 

لباس شخصي کمتر اسـت و بـيـشـتـر             
درجـه دارهــاي نــيــروي انــتــظـامــي و            

روبـروي پـار ک اللـه          .  گاردي هستنـد  
بلوار کشاورز پر .  گاردي ها مستقرند  

جـمـعـيـت     .  از نيروي انتـظـامـي اسـت        
بيـشـتـر    .  به نظر ميرسد.  دارد مي آيد 

بـيـشـتـر زن       .  از سه شنبه قـبـل بـاشـد         
همـيـن االن ايـنـجـا کـه مـن                . هستند

هستم در منطقه بلوار ميشـود گـفـت       
 . پنج هزار نفري ميشود

  مارس روز جهاني زن                    ٨  اسفند،         ١٧ روز     /   گزارشاتي از خبرنگاران حزب کمونيست کارگري                                             
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  

براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         
 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   

حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          
 . شود

 : آلمان
Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                         
 

اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره       .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 
.  سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند            . هايشان تماما خالي شده است      

 . ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند        
 

سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان              
دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شالق و جريمه هاي                 . ما انداخته اند 

 . سنگين محکوم کرده اند
 

رسانه هايشان     . گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم          
سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند        . مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند 

 .  تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند       
 

تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما          . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      
راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و                 . از زندگي همين است   

 . يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسالمي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي          . شالق و شکنجه نداريم 
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             
 !  زنده باد سوسياليسم           

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                

 

 انقالب انساني         براي حکومت انساني    زنده باد 

مرگ نا بـهـنـگـام بـرادر و رفـيـق                
عزيزمان منصور، غـيـر قـابـل بـاور،             
غير مترقبه و شوک آور و غـيـر قـابـل           

حـمـايـتـهـاي صـمـيـمـانـه             .  تحمل بـود  
بسياري از هم رزمان، هم آرمـان هـا،            
هم محله اي هـا و هـمـشـهـري هـا و                    
ياران و رفيقان قديم و جديد حـقـيـقـتـا          
حمل بار اين غم سنگين و کمـرشـکـن          

 . را براي ما ساده تر کرد
بدينوسيله از همه کسـانـي کـه از           
همان دقايق اول اين ضايعه سهمگـيـن     
در کنار ما ايستادند، و اجـازه دادنـد            
که سر بر شانه هايشان بـگـذاريـم و بـا          
همديگر براي مـنـصـور عـزيـز و ايـن                
فقدان باورنکردني گريه کنيم، از هـمـه     
کساني که همراه با تـقـسـيـم انـدوه بـا              
ما، نگران حال و سالمت مـا بـودنـد،        
از مردم در مناطق مخـتـلـف ايـران و           
بويژه از مـردم سـنـنـدج کـه مـادر و                    
خانواده ما را تنها نگذاشتند و يـار و        
ياور مـا بـودنـد، از هـمـه دوسـتـان و                   

رفقاي گرامي کـه تـلـفـن زدنـد، پـيـام                
دادند و کتبا و شفـاهـا مـا را تسـلـي                 
دادند دادند، از صـمـيـم قـلـب تشـکـر              

از همه سازمانهـا و احـزاب       .  ميکنيم
و نهادهـاي سـيـاسـي و فـرهـنـگـي و                   
رسـانـه هــا و سـايــتـهـا و راديـوهـا و                    
انسانهاي عزيزي که در جلب حـمـايـت      

. از مــا تــالش کــردنــد مــتــشــکــريــم            
اميدواريم که به قول مـعـروف مـا در            
شــادي وجشــن زنــدگــي هــمــه شــمــا              
ــاري و                      ــت و ي ــاي ــن حــم ــزان اي عــزي

از .  پشتيباني معنوي را جبران کـنـيـم     
همه کساني که در تمام مراسم يادبود       
منصور عزيزمان، از هر کمک و يـاري    
رساني دريغ نکردند، صميمانه تشکـر   

 .و سپاسگزاري ميکنيم
از حزب کمونيسـت کـارگـري کـه           
در برپائي مـراسـم هـاي بـا شـکـوه و                  
منظم گـرامـيـداشـت زنـدگـي پـر بـار                 
منصور عـزيـزمـان و ارج نـهـادن بـر                  
بيش از سه دهه مبارزه در راه آرمـان            

ــم             ــانـــيـــسـ ــم و اومـ ــالـــيـــسـ ســـوســـيـ
سوسياليسـتـي او، سـهـم مـهـمـي بـر                 

 .عهده گرفتند، قدرداني ميکنيم
مطمئنيم که همه کساني کـه چـه          
تلفني، چه حضوري و چه کتـبـي و بـا         
پيامهاي خود در اين روزهاي سـخـت          
با ما بودند، ما را خواهـنـد بـخـشـيـد          
که امکان پاسخ گوئي بـه ايـن دريـاي           
محبت و هـمـدلـي بـه تـک تـک ابـراز                   

مـا قـدر و       .  محبت ها ممکـن نـبـود       
ارزش ايــن حــمــايــت و پشــتــيــبــانــي             
مــعــنــوي و در کــنــار مــا بــودن را                   

 .هيچگاه فراموش نخواهيم کرد
از طــرف هــمــه اعضــا خــانــواده            
منصور، از طـرف مـادر و خـواهـر و              
همه خانواده و بستگان و همسر و يـار        
وفادار زندگي او، سوسن عـزيـز، و از            
طـرف فــرزنـدان او و هــمـه نــزديـکــان                

 :منصور فرزاد
  

 فرزاد،   ) که يان ( کيومرث 
 مظفر فرزاد و ايرج فرزاد   

 ۲۰۱۱ سوم مارس 

:  فرزاد، مظفر فرزاد و ايرج فرزاد       ) که يان ( کيومرث  
 تشکر و سپاسگزاري       


