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مارس، روز جهانی زن امسال هـم  ٨     
با تهديد و تدارک نظـامـی و پـلـيـسـی 
جمهوری اسالمی عليه هر گونه مـراسـم 

 . گراميداشت اين روز روبرو شد
در شهر سنندج از روزهای قبل از روز     

جهاني زن تعدادی از فعالين کارگـری و 
مدنی به اطالعات فـراخـوانـده و مـورد 
تهديد قرار گرفتند که حق برگـزاری يـا 

در .  مارس را نـدارنـد ٨شرکت در مراسم 
ادامه اين تهديدات  روز  قبل از هشـت 
مارس يکی از شهـرونـدان را بـازداشـت 

امروز يکشنبه هم شهر سـنـنـدج .  کردند
توسط پليس مخفی و علـنـی و لـبـاس 

 . شخصی های رژيم قرق شد
اين در شرايطی بود کـه فـعـالـيـن      

حقوق زن و فعالين کارگری و مـدنـی از 

ــدارک مــراســم  ــبــل در ت روزهــای ق
گراميداشت روز جهانی زن بودند تا بلکـه 
بتوانند سد و مانع پليسی و نظامی دولت 
را بشــکــنــنــد و در ايــن روز ضــمــن 
گراميداشت، مطالبات زنان را بـه گـوش 

 . جامعه برسانند
با وجود تهديدات نهادها و نـيـروهـای     

نظامی و پليس رژيم، در روزهـای پـنـج 
مـارس،  در  ٨شنبه و جمعه  قبل از 

شهرهای مهاباد، بانه و سقز مراسم هايـی 
. در بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شد

در اين مراسم ها، به ياد زنـان و مـردان 
مبارزی که در راه آزادی و رهايـی جـان 
باختند يک دقـيـقـه سـکـوت شـد  و 
سخنرانانی در باره موقعيت و مـطـالـبـات 

 ٢صفحه . ...    زنان حرف زدند

 ٥٣ 

جـمـيـل  ٩٣روز دهم اسـفـنـد      
محمدی عضو هيئت مديره اتـحـاديـه 

 ١٥آزاد کارگران ايران، را در شـعـبـه 
اجتماع و تبانی بـه " دادگاه انقالب محاکمه و به جرم 

مـاه  ٦به سه سـال و "  قصد اقدام عليه امنيت کشور
 . حبس و مقاديری جريمه نقدی محکوم کردند

يک روز بعد از اين ماجرا جعفر عظيم زاده يـکـی      
ديگر از اعضا هيئت مديره اتحاديه آزاد به جـرايـمـی 
مشابه چون تبليغ عليه امنيت ملی، اخالل در نظـم و 

در همين دادگاه محاکمـه کـرده ...  آسايش عمومی و
اند و به زودی حکم دادگاه در مورد او نيز ابالغ خواهد 

 ٤صفحه .  ...            شد

 روز جهانی زن در کردستان

 مساله زن چشم اسفنديار ”
 “جمهوري اسالمي
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 بختيار پيرخضري       
      
اخيرا کشور کانادا و چند کشور اروپايی تصميم گرفتـه      

اند که پناهندگی مهاجرينی را که با کيس پـنـاهـنـدگـی 
سياسی اقامت گرفته اند و در عين حال به کشورشان رفت 

 . و آمد دارند را لغو کند
اين سياست و قانون جديدی نيسـت، قـبـال هـم در      

کشورهای اروپايی اگر اداره مهاجرت متوجه مـيـشـد کـه 
پناهنده سياسی  بـه کشـورش سـفـر کـرده را  مـورد 

 .               بازخواست و تهديد به ديپورت قرار می داد
 

فشار سازمانهای انسان دوست و مدافعين حق و حقوق      
پناهندگی بخصوص فشار احزاب چپ و کمونيسـت هـای 
ايرانی مانع اجرای اين سياست ضد انسانی حداقل در قبال 

   ٣صفحه . ...    پناهندگان ايرانی شده بود

 فواد عبداللهي     
 

نتانياهو در حول و حوش مذاکرات آمريکـا 
با جمهوري اسالمي و در آستانه انتخابـات 

پارلمانی در اسرائيل به کنگره آمريکا تشريف فرما شـد؛ 
عربده هايش را از اينکه عمو سام ميرود تـا ضـمـن رام 
کردن رقباي جمهوري اسالمي در منطقه، بـخـشـي از 
اداره خاورميانه را نيز عمال بدست رژيم ايران بسـپـارد، 

خاورمـيـانـه "  رها کردن" هشدار داد که سياست .  سر داد
و در چنگال رقابت نيروهـای مـحـلـی و "  به حال خود" 

منطقه اي، خطري جدي براي منافع بورژوازي و دولـت 
 . اسرائيل در بر خواهد داشت

حقيقتا، بن بست اقدامات ميليتاريستي آمريـکـا در      
خاورميانه، و پايان حفظ وحدت بـورژوازي غـرب زيـر 
پرچم سرکردگي آمريکا در اين منطقه، روياي سـلـطـه 

 ٢صفحه . ...   جهان تک قطبي شرکا را دود کرد

 !             سياست خارجي ستيزي ممنوع 
 در حاشيه يك اقدام ضد پناهندگي  

 كنگره شكست خوردگان

 !در حاشيه يك محاكمه

 خالدحاج محمدي    
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 ...مجمع شکست خوردگان 

 
براي هيئت حاکـمـه دسـت      

راستي اسرائيل که موجوديـت و 
توسعه طلبی و قلدری نظامی تـا 
به امروزش را مـديـون امـتـداد 
سياستهای امپريالـيـسـتـیِ ای 
بوده است که حدود يـک قـرن 
است انگليس و فرانسه و بـعـدًا 
آمريکا در مقابل مدعيان جهانـی 
و منطقه ای خود در خاورميـانـه 
اعمال ميکنند، امروز ديـگـر بـه 
تمامي به ياس تبديل شده است؛ 
سياست نظم نوين جهانی بـوش 
و محور شر تراشی های پـی در 
پی، تخريب عراق و حمـايـت از 
انواع دستجات تـروريسـتـی در 

همه و هـمـه ...  ليبی و سوريه و 
به بن بست رسيد و شـکـسـت 
 .سياسی آمريکا را بدنبال داشت

     
اينکه ناگهان دولتهاي غربـي      

از جمله آلمان و بخشـهـايـي از 
هيت حاکمه انگلـيـس و جـان 
کري پشت دولت اسـرائـيـل در 
منطقه را خالي مي کنند بايد در 
 . متن اين تحوالت نگاهش کرد

     
از طرف ديـگـر، شـکـسـت      

ســيــاســت هــاي آمــريــکــا در 
خاورميانه، به عـروج بـورژوازي 
عرب و حل مسله فلـسـطـيـن و 
سهم خواهي اين قطب جديد در 
اقتصـاد و سـيـاسـت جـهـانـي 

قطبي بـا ثـروت .  انجاميده است
های عظيم و منابع و نيروي کـار 
صدها ميليونـی کـه تـهـديـدي 
جدي بـراي مـنـافـع بـورژوازي 

 .اسرائيل است
آنچه ناتنياهو با تـقـلـيـد از      

ژست هاي هاليوودي بوش تحت 
بر دهان “  مبارزه با تروريسم” نام 

مي آورد، استيصالـي اسـت کـه 
دامن جريان راست افـراطـی در 
هيئت حاکمه دولت اسرائيـل را 
در مقابل خطر کنترل مـنـطـقـه 

توسط بورژوازي عـرب و سـايـر 
قدرتهاي محلي از جمله ايران و 

زوزه هـاي .   و ترکيه گرفته است
از دست رفتن موقعيت ممـتـازي 
است که اين جريان راست قـوم 
پرست در هيئت حاکمه اسرائيل 
در گذشته، و در دنـيـاي تـک 
قطبي عموسام نصيب اش شـده 

فيگور امروز ناتنياهو چيزي .   بود
جز دندان قروچه کردنهاي ايـن 

دولتـي کـه .  طرف بازنده نيست
بـدون حـمـايـت هـای مـادی، 
نظامی، سياسی و فرهنگی غرب، 

 . امکان بقا ندارد
      
در آستانه انتخابات پارلمانـی      

در اسرائيل، ارعاب جريـان قـوم 
پرست در هيئت حاکمه، تنها رو 

به مردم محروم فلسطين نـدارد،  
اگرچه اين مسله بار ديـگـر بـه 
صحنه سياسي جامعه اسـرائـيـل 
بازگشته، اما معضل تاريخـي تـر 
جامعه، معضل تقابل مردم عادي 
با نقش مافوق ارتجاعـي راسـت 
افراطي در بافت حکومت قـومـي 

 .  مذهبي اسرائيل است -
دعواي واقعي مردم با خاخام      

ها و افراطيون مذهبي که مراکـز 
مهم قدرت در تصرف شان است، 

امـروز در .  هنـوز در راه اسـت
جامعه اسـرائـيـل بـحـث حـول 
رهايي از ميـراث شـارون هـا و 

اعتراضات وسيع .  ناتنياهوها ست
مردم در اقصي نقـاط اسـرائـيـل 

 . رنگ اين رويکرد را دارند
      
امروز با توجه به مـوقـعـيـت      

انزوايي که دولت دست راسـتـي 
اسرائيل در  جهان و منطقه پيدا 
کرده است، مناسب ترين شرايط 
براي سکوالرها و کمونيست ها و 
طبقه کارگر در اين کشور مهـيـا 
گشته که خواهان جدايي قطعـي 

 . قوميت و دين از دولت شوند
بيش از اين نبايد اجازه داد کـه 
هويت قومي منشا امتياز باشد؛ و 

هر کس مستقل از تـعـلـقـات و 
برچسب هاي قـومـي و ديـنـي 
بايستي از حـقـوق يـکـسـانـي 

 . برخوردار باشد
اينها با ترور اسحاق رابين ها      

و با سرکوب طبـقـه کـارگـر در 
اسرائيل سر کار آمده اند، بـا بـه 
عقب راندن ظرفيت های سياسی 
غيرقومی و غيرمذهبی در ايـن 

ظرفـيـتـی کـه تـوسـط !  کشور
ارتجاع قومی نـاتـنـيـاهـوهـا بـه 

 . حاشيه رانده شد
بنابراين، تنها شـرط حـفـط     

موجوديت اسرائيل در گـرو بـه 
حاکميت رسـيـدن يـک دولـت 
سکوالر، غيرقومی و غيرمذهـبـی 
 . در اسرائيل و در فلسطين است

اينها هـمـه بـخـش هـايـي از 
تصويري است که جامعه اسرائيل 
 . به سمت انتخابات اش مي رود

بخش پايدارتر تصويـر  امـا      
وجود و حضور طبقـه کـارگـري 
است که نيروي اجتماعي خود را 
تاريخا با اعتصابات سراسري اش 
در اين کشور عليه راسـت هـاي 
. افراطي به اثبات رسانـده اسـت

کليد معضالت داخلي و منطـقـه 
اي آن جامعـه در دسـت ايـن 

و در واقع اين فـقـط .  طبقه است
کمونيسم و طبـقـه کـارگـر در 
اسرائيل است که مـيـتـوانـد در 
پيشاپيش مردم طرفدار صلـح و 
آزادي با ميراث بيش از نيم قرن 

مذهبي يـهـود،   -حکومت قومي 
که هرچه بيشتر بر دست و پـاي 

جـامــعـه مـدرن در اســرائـيــل  
سنگيني ميکند، تصفيه حسـاب 

 .کند
ناتنياهو نه از موضع قـدرت       

بلکه برای مقابله با انـزوايـي کـه 
شرايط ويژه تقابل جـنـاح هـاي 
بورژوازي جهاني و قطب بـنـدي 
هاي جديد امپرياليستي بـوجـود 
آورده و لذا منافـع بـورژوازي و 
دولت دست راستي اسرائيل را به 
مخاطره انداخـتـه، در کـنـگـره 

شـاخ و .  آمريکا سخنرانـي کـرد
شانه کشـيـدن هـاي امـروزش 
کمکی به دولت اسرائـيـل بـرای 
حفظ شرايـط ديـروز خـود در 
خاورميانه و در قلب کشـورهـای 

 .عربی، نمی کند

 ...اطالعيه دفتر کردستان   
      
همچنين در مراسم ها قطعنامه  مطالبات زنان قرائت  و مورد تاييـد      

 .شرکت کنندگان قرار گرفت
جمهوری اسالمی روزجهانی زن را از سر گذراند، امـا  مسـالـه زن      

جمـهـوری اسـالمـی در مـقـابـل .  همچنان چشم اسفنديار رژيم است
خواستهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه ميليونها ميليون زن در ايران راه 

ميليون ها  زن و دختر جوان نه تنها حجاب اجبـاری کـه .  گريزی ندارد
يکی از پايه های ايدئولوژی رژيم اسالمی را مدام و روزمره بـه چـالـش 
. کشيده اند، اما به کمتر از برابری کامل زن و مرد رضايت نخواهنـد داد

اين را همه  سران رژيم از اصالح طلب تا اصولگرا و  نيروهای سـرکـوب 
گوناگونی که روزمره با مردم درگيراند، با گوشت و پوست خود احسـاس 

 .کرده و بشدت از اين نيروی عظيم اجتماعی هراسانند
روزی که مقنعه  و چادر و روسری و همه سمبـل هـا و قـوانـيـن       

اسارت زن در کتب شرعی و نظام قضايی ضد زن جمهوری اسالمـی در 
 ! خيابان ها سوزانده شوند، روز قيامت جمهوری اسالمی است

 
 دفتر کردستان حزب حکمتيست خط رسمی
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 ...سياست خارجي ستيزي 

 
سياست های ضد پناهندگی      

دولتهای بورژوايی در دوره هـای 
مختلف مطرح  و تا جـايـی کـه 
زورشان رسيده آنها را اجرا کرده 
اند و اين چيز عجيب و غـريـبـی 
نيست، مسئله درد آور و تـاسـف 

بار تر از اين اقدام، اين است کـه  
گروهی از پناهندگان ايرانـی در 
ترکيه، کمپين جمع آوری امضـا 
در حمايت با اين سـيـاسـت را 
عليه خودشان و همنوعانشان بـه 
بهانه بـرخـورد بـا جـاسـوسـان 
جمهـوری اسـالمـی در خـارج 

 . کشور  به راه انداخته اند
بعد از تحوالت خاورميانـه و      

ظهـور داعـش و هـمـچـنـيـن 
ترورهای شارلی ابدو در فرانسه و 
بلژيک و چنـد تـحـرک ديـگـر 
اسالميون در اروپـا، امـريـکـا و 
استراليا، دست دولتها و الـبـتـه 
احزاب فاشيست و راسيـسـت را 
در قبال پناهندگان و خارجی ها 
بــخــصــوص پــنــاهــنــدگــان از 

" مسلمـان" کشورهای به اصطالح 
را برای اعـمـال قـوانـيـن ضـد 

کـانـادا  .  پناهـنـدگـی بـاز کـرد
دانمارک و اتريش با کمـال بـی 
شرمی قدم جلو گذاشتند و علنـا 
اين قانون را می خواهند اعـمـال 
کنـنـد، بـه هـمـيـن مـنـظـور 
سازمانهای جاسوسی شان را بـا 
هزينه های مـيـلـيـاردی بـرای 
تعقيب پنـاهـنـدگـان بـيـش از 
گذشته فعال کرده اند و  فضـای 
مسموم و پليسی را بـه بـهـانـه 

در اين کشورها و کـال "  امنيت" 
 . در غرب را به راه انداخته اند

در طی دو هفته اخير پليـس     
امريکا بدون هيچ دليلی دو نـفـر 
سياهپوست را به قتـل رسـانـد، 
اخيرا ويدئوهای های مختلفی از 
رفتار وحشيانه پليس کشورهـای 
اروپايی، استراليايی و امريـکـايـی 
نسبت به خارجی هـا مـنـتـشـر 
شده؛ حزب پکيدا در آلـمـان و 
ــاوی  ــن ــدي ــان ــای اســک کشــوره
پرچمهايشان را علنا برافراشتنـد؛ 
دو روز پيش اعضای پکـيـدا بـه 

يکی از کمپ های پناهندگان در 
آلمان حمله بردنـد، در يـونـان 
اعضای حزب عقاب طـاليـی بـه 
دست فروشان خارجی حمله می 
کنند، رهبـر حـزب راسـيـسـت 
دانمارک اعالم ميکند که اينـجـا 
اروپای متمـدن اسـت و شـمـا 

مسلمانها برگرديد کشور خودتان  
بمب منفجر کنيد و دهها مـورد 
ديگر را که نشـان از خـارجـی 
ستيزی به بهانه مقابله با اسالم و 

" امنيت شـهـرونـدان" تروريسم و 
 .   ميتوان مثال آورد

اگر خيلی مختصر بخواهـيـم      
به مسئله پناهندگی ايرانيـان در 
کشــورهــای پــنــاهــنــده پــذيــر 
بپردازيم، بايد قبل از هـر چـيـز 
قبول کرده باشيم که  انـتـخـاب 

 ۹۹قاره و کشور برای زنـدگـی 
درصد ايرانيان همچون اکثـريـت 
متفاصيان پناهندگی، خـارج از 
اراده خود آنها است و اکـثـريـت 
متقاضيـان پـنـاهـنـدگـی حـق 
 .انتخاب مکان زندگی را ندارند

اينکه جمهوری اسالمـی بـا      
کارنامه بيش از صد هزار اعدام و 
تجاوز  و صدها قانون غير انسانی 
و عصر حجری که با سرکـوب و 
زور به شهروندان جامعه تحميـل 
کرده يا سعی در تحميـل آن را 
دارد، اينکه زن ايرانی نصف مـرد 
به حساب مياد و حجاب اجباری 
را بايد رعايت کند، اينکه کـودک 
ايرانی هيچ حق و حـقـوقـی از 
جانب حکومت دريافت نميکنـد، 
اينکه آموزش و تحصيل رايـگـان 
نيست، اينکه سالمندان هيچ حق 
و حقوقی ندارند، اينکه بـيـکـاری 
در جامعه بيداد ميکند، ايـنـکـه 
همجنسگرايـان بـايـد تـا آخـر 
عمرشان مخفيانه زندگی کنـنـد، 
اينکه جوان ايرانی توان و هزينـه 
ازدواج را ندارد، ايـنـکـه رابـطـه 
دختر و پسر آزاد نيست، ايـنـکـه 
کارگران حق تجمع  و اعـتـراض 
ندارند و صدها مسائل ديـگـر از 
اين قبيل که فقط يکی از اينـهـا 
از جمله فقط و فقط اينکه شـمـا 
زن باشيد  در کشـوری کـه زن 
بودن قانونا منشا تبعيض عـلـيـه 

شما است کافـی اسـت و حـق 
داريد که پناهنده شويد و اقامـت 

اين مسـائـلـی کـه بـر .  بگيريد
شمردم را حتما خيلی از مـاهـا 
. بدان مطلع هستيم و باور داريـم

همانطور که گفتم هـر کـدام از 
اين دالئل به تنهايی  می تـوانـد  
کافی باشد که هـر ايـرانـی يـا 
شهروندان هر کشور ديگری مثل 
ايران اقامت شان را از کشورهای 
پناهنده پذير بگيرند و در عـيـن 
حال هم هر زمان  کـه دلشـان 
خواست در صورتی که خـطـری 
تهديشان نکند بـه کشـورشـان 

 .  سفر کنند
بورژوازی غرب و حـامـيـان      

شرقی شان صدها قانون و تبصره 
ضد انسانی را پيش پای انسانـهـا 

زنی .  برای پناهندگی گذاشته اند
که نمی خواهد حجـاب داشـتـه 
باشد و دوست دارد که مثل آدم 
زندگی کند الزم نيـسـت هـيـچ 
دروغی بگويد که پـنـاهـنـدگـی 
بگيرد، هيچ انسانی نبايد و الزم 
نيست دروغ بگويد که پنـاهـنـده 
بشود، همه انسانهـا  روی کـره 
خاکی از جمله شهروندان ايرانـی 
حق دارند که محل زندگی شـان 

اما مـتـاسـفـانـه .  را انتخاب کنند
دولت ها اين حق را از شهروندان 
جامعه گرفته اند و  با مانع هايی 
که با قانون هـای ضـد انسـانـی 
اعمال ميکنند انسانها را مجـبـور 
به دروغ و اينکـه مـا سـيـاسـی 

بماند که تـمـام .  هستيم ميکنند
دالئلی که باال اشاره کـردم مـی 

اگر جـوان . توانند سياسی باشند
ايــرانــی حــق داشــت کــه در 
اسکانديناوی يا امريـکـا يـا هـر 
کشــوری کــه دوســت داشــت 
زندگی کند بدون شک الزم نبود 
که جان خودش را کف دسـتـش 
بگذارد و از چندين مرز زمينی و 
دريايی عبور کند و يا اگـر هـم 
قانونی وارد شده باشـد الزم بـه 
دروغ پردازی و تـهـيـه کـيـس 

 . سياسی نبود
با توجه به اين مسائل بسيـار      

ساده و روشن که در بـاال اشـاره 
کردم و با توجه به اين قانون ضد 

انسانی که اگر پناهندگانـی  در 
صورت برگشت  بـه ايـران کـه 
خطر جانی يا زندان تهديـدشـان 
نميکند حق ندارند کـه رفـت و 
آمد داشته باشند يا در صـورت 
شناسايی  پناهندگی آنهـا بـايـد 
لغو شود  بايد به اين قانون ضـد 
انسانی نه گفت و بايد گفت کـه 
 !  سياست خارجی ستيزی ممنوع

ــی       ــان ــه ــون ج ــي ــوانس ــن ک
پناهندگی ميگويد که هرکس به 
خاطر مذهب، عقيـده، گـرايـش 
جنسی و جـنـگ و هـر عـلـت 
سياسی کـه از کشـوری فـرار 
ميکيند حق دارد به کشوری امن 

ايـن .  برود و آنجا زندگـی کـنـد
کنوانسيون که زمان بعد از پايان 
جنگ دوم و دوران جنـگ سـرد 
نوشته شـده اسـت آن روزهـا 
استفاده خود را عـلـيـه شـوروی 
داشت و امروز در هر قدم توسـط 
کشورهای امضا کـنـنـده نـقـض 

سالهاست که  هزار هزار .   ميشود
از کسانی که طبق همان قـانـون 
از  فقر و جنگی که دولت هـای 
غربی به کشورهای فـقـر زده و 
کل جهان تحميل کرده اند فـرار 
ميکنند و در دريا ها با کودک و 

اين . بزرگ قربانی و غرق ميشوند
رياکاری دولت هـای پـنـاهـنـده 
پذير را بايد افشا کرد و نـبـايـد 
اجازه داد که ترور شـارلـی هـم 
وسيله حمله به پناهندگـان بـی 
حقوق شود و بيشتر آنها را مورد 

 . تعرض قرار دهد
و اما در پايان بايد اشاره کنم      

که ما کمونيستها  مـعـتـقـديـم 
همانطور که سرمايه و پول، مـرز 
و بوم نمی شناسد و از آمريکا تـا 
چين و ايران مانعی برای عبور و 
مرور و گـردش کـردن نـدارد، 
. مانعی هم برای سود آوری ندارد

همانطور که کار مرز و بوم نـمـی 
شناسد و آدم محتاج کار  نيروی 
کار  زن و مرد و کودک و بـزرگ 
از فيليپين و سومالی تا آمريکا و 
سوئد و انگليس و ايران و سوريـه 
از اين سو به آن سـوی جـهـان 
بدنبال تامين معـاش و فـروش 

 نيروی کار در گردش اند 

٥٣ماره   
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الزم به ذکر است که جمـيـل     

محمدی و جعفر عظيـم زاده از 
 ٤٠هماهنگ کنندگان طـومـار 

هزار امضا با خـواسـت افـزايـش 
دستمزدها و اعتراض به تعـيـيـن 

هـزار  ٦٠٨حداقل دسـتـمـزد 
از جـانـب  ٩٣تومانی در بهـار 

 .دولت جمهوری اسالمی هستند
جميل محمـدی و جـعـفـر      

عظيم زاده مانند شاهرخ زمانـی، 
بهنام ابـراهـيـم زاده، مـحـمـد 
جراحی و دهها کارگر زندانـی و 
حق طلب ديگر، بر اساس قوانين 

 . جمهوری اسالمی، مجرم اند
جرم آنها دفاع از حـرمـت و      

شرافت انسانی خود، دفاع از حق 
رفاه و بهـداشـت و امـنـيـت و 

هم طبقه ای هـای ...  سالمت و
طبق اطالعيه اتحاديه . خود است

آزاد کارگران ايران، جناب قاضی 
در جلسه دادگاهی جعفر عظـيـم 
زاده به روشنی ميگويد که طومار 
جمع کردن با خواست افـزايـش 

چه چيزی .  است"  جرم" دستمزد 
از "  جـرمـی" از اين روشنتر و چه 

اعتراض و حق طلبی، !  اين باالتر
دفاع از حقوق اوليه طبقه کارگـر 

 ! سنگين ترين جرم است
بورژوازی ايران و دولـت آن      

برای پشيمان کردن شهـرونـدان 
از حق خواهی و آزاد انـديشـی، 
برای تسليم کردن طبقه کارگر و 
خودداری کردن اين طـبـقـه از 

، برای ترسانـدن " جرايمی" چنين 
هر زن بـرابـری طـلـب و آزاد 

انديشی، هزينه های سنـگـيـنـی 
دهها هزار نفر تنـهـا و . ميپردازد

تنها به عنوان بازجو و قـاضـی و 
زندانبان و شکنجه گر، به عنـوان 
جاسوس و خبرچنين برای ايـن 
امر استخدام شده و ميلـيـاردهـا 
دالر خرج ساالنه کل دسـتـگـاه 
تحميق و بردگی دولت بورژوايـی 

هـدف .  برای تامين اين امر است
شرافتمندی در آن :  روشن است

جامعه،، دفاع از حقوق انسانها و 
هر نوع انسـانـدوسـتـی و حـق 
خواهی جرم است و بايد مانع آن 

رشد حق طـلـبـی و حـق .  شد
خواهی، جسارت کردن بـردگـان 
در آن جامعه در اعـتـراض بـه 
بردگی و به جنايت و توحـش از 
هر درد ديگری برای حاکـمـيـت 
سرمايه خطرناکتر و پر دردسر تر 

بی خود نيسـت کـه هـر .  است
اعتراض کارگری حتی به حقـوق 
معوقه پای پليـس و دادگـاه و 
حراست و مراکز امنيتی آنـهـا را 

بی خود نيسـت .  به ميان ميکشد
که اعتراض يـک مـرکـز بـزرگ 
کارگری از بـيـت رهـبـری تـا 
کارفرما و اتاق بازرگانی و هـزار 
وزير و سخنـگـوی اطـالعـات و 
مجلس و حقوق بگـيـران خـانـه 

را فوری بـرای پـايـان ...  کارگر و
دادن و خاموش کـردن آن بـه 

اعتراض کارگر و .  ميدان ميکشد
حق طلبی و حق خـواهـی ايـن 
طبقه و هـر نـوع تـالش بـرای 
خودآگاهی آنها و تقويت اتـحـاد 
طبقاتی کارگران خط قرمـزهـای 
بسيار حساسی است که اگر مانع 

آن نشوند، سنـگ روی سـنـگ 
حاکميت يـک .  باقی نخواهد ماند

مشت بورژوا و مجلس نشينان و 
بيت رهبری و دم و دسـتـگـاه 
عريض و طويـل دزدی و پـول 
جمع کنی آنها همه و هـمـه بـا 
استثمار طبقه کارگر قابـل دوام 
است، و اعتراض به اين استثمـار 
از هر خط قرمزی بـرای نـظـام 

 .خطرناک تر است
اين حقايق در عـيـن حـال      

جايگاه طبقه کارگر ايران، توان و 
قدرت بالفعل ايـن طـبـقـه در 
معادالت اجتماعی و اعـتـراضـی 

ايـن .  جامعه را نشـان مـيـدهـد
حقايق نشانه خودآگاهـی بـاالی 
طبقه بورژوا به منـافـع خـود و 
دشمنی عيان و خـودآگـاه ايـن 
طبقه نسبت به خـطـر طـبـقـه 

و اگـر .  کارگر آگاه و متحد است
کسی بتواند ماشين سـرکـوب و 
جنايت آنها را از کار بيندازد، اگر 
کسی بتواند آرزوهـای آنـهـا در 
ساکت کردن و مطيع کـردن و 
تن دادن طبقه کـارگـر بـه هـر 
حقارت و فقر و محنتی را افسـار 
زند، همانا کارگر متحد و آگاهـی 
است که درست مثـل بـورژوازی 
ايران دشمن طبقـاتـی خـود را 
 . ميشناسد و به آن توهمی ندارد

شل کردن زنجيرهای سنگين     
بورژوازی بر دست و پای ما چـه 
در زندان و زير دست بازجويان و 
شکنجه گران آنـهـا و چـه در 
بيرون زندان و در کل جامعه در 

جز خود مـا .  دست خود ما است
و صف برابری طـلـبـان در آن 

جامعه هيچ فرياد رسی ديگر در 
هر تـکـانـی کـه مـا . کار نيست

بخوريم، به هر مـيـزان کـه مـا 
متحد شويم و به هر ميـزان کـه 
تب و تاب عدالتخواهـی و حـق 
طلبی ما باال بگيرد، دامنه اقتـدار 
آنها در ذهن کل جامعه و در نزد 
خود صاحبان سرمايه و دولتشان 

حسـاسـيـت .  شل خـواهـد شـد
بورژوازی و دولـت حـاکـم بـه 
اعتراض کارگری بيش از هر چيز 
از نگرانی و ترس از رشـد حـق 
طلبی و ريختن توهمات و خطـر 
رشد اتحاد کارگـری، از خـطـر 
رشد سوسياليستها و جـنـبـش 
برابری طلبی کـارگـری نـاشـی 
ميشود، چيزی که مايـه هـراس 

 . حاکمين است
پايان دادن به زندان و پرونده     

سازيهـای مـراکـز پـلـيـسـی و 
اطالعاتی جمهوری اسـالمـی در 
گرو رشد حق طلبی کارگـری و 
پا پيش گـذاشـتـن بـيـشـتـر و 
متحدانه تر اين طبقه در دفاع از 
رفاه و آسايش و امنيت خـود و 
عليه بردگی و جرم جنايت طبقه 

و در ايـن مـبـارزه .  حاکم است
خواست آزادی کارگران زندانـی، 
خواست آزادی زندانيان سياسـی 
و آزادی بيان و عـقـيـده، آزادی 
انتقاد و اعـتـراض و اعـتـصـاب 
بخشی از مطالبات عمومی و هـم 

 . اکنون اين طبقه است
 

و بخش عظيم آن                   
اندک ناچيزی از محـصـول کـار 
خود را دريافت ميکنند، پس بـه 
همان طريق هم مـحـل کـار و 
زندگی انسانها با هر پـيـشـيـنـه 

سياسی و فردی و خـانـوادگـی  
بدون اثبات هيچ چيزی مـرز و 

وطن هر کـس .  بوم نمی شناسد

جايی است که در آن کـار يـا 
اين حداقلی است .  زندگی ميکند

پناهنده و .   که بايد تحميل کرد
مهاجر و خارجی  در هرکجا کـار 
يا زندگی ميکنند بايد بـعـنـوان 
شهرونـد مـتـسـاوی الـحـقـوق 

ايـن را کـوبـا ، .  پذيرفته شوند
کوبايی که نه سوسياليستی بود و 

نه کمونيستی بلکه کشوری کـه 
در آن فقط نسيم سوسيالـيـسـم 

اجـرای آن .  وزيده بود اجرا کـرد
در جهانی که سرمايه و کار از هر 
زمان ديگری در تاريخ بشـريـت 
جهانی و بدون مـرز و بـوم در 
حرکت و در گردش است بـيـش 

 .از پيش ممکن است

ر و  ید و آن را ت وا ی را  ت ت  حک

ید  .پش 
 

ید سا ان  ت کار د ت را   !حک


