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در مـاه    نهمـيـن کـنـگـره حـزب             
مـاه     ۲يعـنـي حـدود         ۲۰۱۴اکتبر 
ايـن کـنـگـره       .  برگزار ميشود  ديگر

در موقعيت حساسـي، چـه از نـظـر           
اوضاع جهان و منطقه، چه شـرايـط     
ايران و چه طـبـعـا مـوقـعـيـت خـود               

سـواالت و    .  حزب برگـزار مـيـگـردد      
چالش هاي مهمي پيش روي حـزب      
ما قرار دارد که بايد پاسخ مناسـب  

کنگره نهم بايد نه فقط ايـن    . بگيرد
سواالت را بـه رسـمـيـت بشـنـاسـد،              
بلکه سرخط پاسخ ها را به جـامـعـه    
و به صفوف خود حزب اعالم کند و   
عزم و شور الزم براي پاسخگويي را   

 .نشان دهد
هر کنگره، چه بخـواهـيـم و چـه         

نخواهيم، بطور عينـي مـخـتـصـات        
براي مثال دو کـنـگـره      . خود را دارد

قبلي حزب ما در دو مقطع حسـاس  
. از تحوالت ايران و جهان بـرپـا شـد     

ايران  ۸۸کنگره هفتم در دل انقالب 
و )  ۲۰۰۹، دســامــبـــر         ۸۸آذر    ( 

کنگره هشتـم در شـرايـطـي بـرگـزار              
شد که انقالبات خاورميانه جهان را 

و "  جنبـش اشـغـال     " تکان داده بود و 
درصـدي هــا کـمـابــيـش ادامــه              ۹۹

تـحـوالت   ).  ۲۰۱۲فـوريـه     ( داشت   
تعيين کننده فوق الـذکـر و ايـنـکـه            
حزب ما چه نـقـشـي در آن اوضـاع             
بسيار متحول سياسي مـيـتـوانسـت     
داشته باشد، رنگ خود را بر کنگـره  

حاال سوال  اين اسـت  .  پاشيد ۸و  ۷
  ۲۰۱۴در اکتبر که کنگره در پيش 

چه رنگي دارد و بـه چـه مسـائـلـي                

 پاسخ دهد؟
اگر بخواهيم بـه سـوال فـوق در          
شکل ساده شـده اي جـواب دهـيـم،             
فکر کنم خيلي ها در حزب و بيـرون  
حزب با اين ايده موافق بـاشـنـد کـه       
کنگره نهم بنوعي بايد جمعبندي و   

. گذشته باشـد ارزيابي از دو کنگره 
يعـنـي هـم ارزيـابـي از تـحـوالت                

حــل مســالــه فــلــســطــيــن چــه         
تاثيري بـر مـوقـعـيـت کـل اسـالم              
سياسي و مشخصا رژيم اسالمـي  
در ايران خواهـد داشـت؟ نـقـش و           
جــايــگــاه اســالم ســيــاســي در                

تخاصمات منـطـقـه و مشـخـصـا           
مساله فلسطين کدام است؟ رابطه 
حل مساله فلسطـيـن و صـلـح در           
خاورميانه چيست؟ سـرنـگـونـي و       
سقوط رژيم اسالمي چـه تـاثـيـري       

در حل مساله فلـسـطـيـن خـواهـد         
داشت؟ و در آخر تاثير حل مساله 
فسلطين بر کل سيـمـاي سـيـاسـي        

 خاورميانه چگونه خواهد بود؟
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ــان            ــات جــري ــاي ــن ــال ج ــب ــدن ب
اسالمـي، وحشـي و تـروريسـتـي            
داعــش در عــراق اکــنــون جــان             
هزاران نفر از مردم کردستـان کـه     
از ترس اين جريان به کوه ها پنـاه  

از پـنـج     .  برده اند در خـطـر اسـت     
روز قبل مناطقي از شرق موصل 

با محوريت شهر شنگال که تحت 
حاکميت بارزاني بود، به تصـرف    

ــن    .  داعــش درآمــده اســت        در اي
مدت گفته ميشود که صدها نفر 

 ۱۷از مردم اين مناطق از جمله   
دختر دانشجو به جـرم مـنـتـسـب          

تـيـربـاران    "  ايـزدي " بودن مـذهـب       

هزار نـفـر      ۲۰۰بيش از .  شده اند
از مردم منطقه شنگال آواره شده 

هزار نفرشان بـه     ۵۰اند که حدود 
کوههاي نزديک شهر شنگال پنـاه  

مــحــاصــره    بــرده و اکــنــون در           
نيروهاي تروريسـت داعـش قـرار        
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   ۱ از صفحه  
 ۶-۵جهاني، منطقه و ايـران در        

سال گذشته و نتايج و تاثيرات آن   
بر روندهاي آتي ارائه دهد، و هـم      
اينکه اين موضوع را مورد توجـه  
قــرار دهـــد در ايـــن تـــحـــوالت              
کمـونـيـسـم بـطـور کـلـي و حـزب                  
کمونيست کارگري بطور اخص چه 
موقعيتي داشته، نقاط ضـعـف و     
قدرتش چه بوده و اکنون چه بـايـد     

 . بکند
مثال، اکنون خيلي روشـن تـر       
ميتوان ديد که با بحران اقتصادي 

جـهـان وارد فـاز         ۲۰۰۷ -۲۰۰۸
اين بـحـران سـيـاسـي        .  جديدي شد

ايران گـرفـتـه، تـا          ۸۸از انقالب (
انقالبات تونس و مصر تا جنبـش  
هاي ضد سرمايه داري در غرب و 

۴۰به يک دوره تمام کمـال    )  غيره
کـه بـا عـروج نـئــو           ( سـالـه        ۳۰-

ليبراليسم و سقـوط شـوروي طـي        
قرن گذشته شروع شـد و       ۸۰دهه 

با عروج نظم نوين جهاني در دهـه  
و جنگ تروريست ها دهه اول  ۹۰

قرن بيست و يـکـم ادامـه يـافـتـه             
ايـنـهـا تـحـوالت        .  پايان داد  ) بود

بسيار اساسي و تعيين کننـده اي    
مـا الـبـتـه در تـمـام ايـن                .  بودنـد 

ــاره ايــن تــحــوالت              ــهــا در ب ســال
صحبت کرده ايم، از جملـه در دو      
کنگره گذشته، و کوهي از ادبيات 

ولي اکنون ميـتـوان   .  موجود است
ــاره               دقــيــقــتــر و عــمــيــقــتــر در ب
موقعيت سرمايه داري جهـانـي و     
سرنوشت آتي آن و لذا تاثيرات آن   
بر اوضاع منطقه و ايـران، يـعـنـي       
محيط بالفصل فعاليت حزب مـا  

 . صحبت کرد
واقعيت اين است کـه اوضـاع       
کنوني سرمايه داري يعني فقـر و    
فالکـت و بـيـکـاري و ارتـجـاع و                 

قهقراي سـيـاسـي نـاشـي از آن و                 
تهديد عياني که عليه کل بشريت 
و نفس زندگي در کره زميـن عـلـم      
کــرده اســت، بــيــش از پــيــش                   
کمونيسم مارکس و امـثـال حـزب      

. کمونيست کارگري را مي طـلـبـد   
سوال مهمي که در مقابل ما قرار 
دارد ايــن اســت کــه چــگــونـــه                  
ميتوانيم به  آن جايگـاه سـيـاسـي       
الزم که اوضاع عيني مي طلـبـد،   

 .دست يابيم
يک فاکتـور مـهـم در هـمـيـن             
رابطه، که آثار آنرا در چـنـد سـال          
گذشته ديـديـم، رشـد و گسـتـرش            
ــاي               ــدي ــت و ظــهــور مــي ــرن ــت ــن اي
اجتماعي است که کل سياسـت و    
رابطـه دولـتـهـا و مـردم و نـقـش                  

ديـديـم کـه      .  احزاب را تغيـيـر داد    
براي مثال انقالب ايران و تونس و 

" انــقــالب تــويــتــري       " غــيــره را        
سوال جدي که در مقابل .  خواندند

ما قرار ميگيرد اين است کـه در      
اين دوره نوين از تعامل اجتماعي 
انسانـهـا،  احـزاب سـيـاسـي چـه                
شـکـل و شـمـايـلـي بـايـد داشـتـه                   

 باشند؟ 
در رابطه با اوضاع ايـران هـم       
بايد فاکتور تغيير و تحوالت چند 
ساله اخير و بويژه عروج انقالبـات  
خاورميانه، سقوط ديکتاتورها از 
يکسو و سر بر آوردن نـيـروهـايـي         
چون داعش در خالء ناشي از عدم 
پيروزي تا به آخر اين انقالبـات را    

ايـن الـبـتـه خـود          .  در نظر گـرفـت    
بحثي است که به آن پرداخته ايم و 

امـا در    .  بايد بيشتر هم بپـردازيـم  
اين مختـصـر آنـچـه کـه  خـيـلـي                 
خالصه ميتوان بر آن تاکـيـد کـرد      
اين است کـه شـرط الزم پـيـروزي           
انقالب آتي ايران، شـرط پـيـروزي      
مردم ايران بر جمهوري اسالمي و 
اينکه از چاه رژيم اسالمي به چاله 
ديگري نـيـفـتـنـد، ايـن اسـت کـه                 
نيرويي مـثـل حـزب کـمـونـيـسـت             
کـارگــري بــه يــک حــزب وســيـع و             
اجتماعي، به حزب نماينـده هـمـه      
مردم آزاديخواه و برابري طلب در   

سوال .  صحنه سياست تبديل شود
بالفصل که مقابل مـا و کـنـگـره           
نهم قرار دارد اين است که چگونـه  
بايد اين کار را انجام دهـيـم؟ چـه      
تغييراتي بايد بکنيم، چه زبـان و      
بيان و نحوه فعاليتي بايد داشـتـه     
باشيم و چگونه حزبي بايد بشويـم  
که مردم ما را نـمـايـنـده خـود در          
سياست و شـکـل دادن بـه قـدرت           

 سياسي ببينند و انتخاب کنند؟
اين سواالت البته براي ما  در 

حـزب مـا در       .  اساس تازه نيـسـت  
کـه از    ( پاسخ به اينگونه سواالت 

مــيــالدي و بــا         ۸۰هــمــان دهــه      
سقوط  بلوک شوروي بـطـور جـدي      

ــت و         )  مــطــرح شــد     ــرف شــکــل گ
حـزب کـمـونـيـسـت         .  تاسيـس شـد    

کارگري از ابتدا تـا بـه امـروز در          
تـالش بــوده اســت تـا پــرچــم يــک             

روايت عـمـيـقـا انسـانـي، مـدرن،             
ماکزيماليستي، آزاديخـواهـانـه و      
برابري طـلـبـانـه و در عـيـن حـال                
صــمــيــمــي و پــا روي زمــيــن از              
کمونيسم مارکس برافرازد کـه از      
کمونيسم بورژوايي رسمي و چـپ      
راديکال سنتي منقد آن  متفاوت 

از جمله مـبـاحـث    . و متمايز باشد
حـزب  " و   "  حزب و قدرت سياسـي "

کـه تـوسـط مـنـصـور           "  و جـامـعـه     
حکمت مطرح شد، هـمـه در ايـن          
جهت بود که در اين دنياي جـديـد   
که شکل ميگيرد چگونه ميـتـوان   
يک کمونيسم راديکال و در عـيـن     
حــال تــوده اي و اجــتــمــاعــي را              

ــان داد     ــا تـــحـــوالت     .  ســـازمـ امـ
سالهاي اخير نشان داد عـلـيـرغـم       
پيشروي هايي که اينـجـا و آنـجـا         
داشته ايم، موقعيت کنوني حـزب  

کنـگـره نـهـم       .  راضي کننده نيست
مــيــتــوانــد بــويــژه فــرصــتــي بــراي        
بازنگري جدي در نحوه فعاليـت و    
تـاثــيـرگــذاري حــزب کـمــونـيــســت         
کــارگــري و بــرقــراري رابــطــه اي            

 . عميق تر با جامعه باشد
طبعا نمي توان انتظار داشـت  
که يک کنگره با فرصت محـدودي  
که براي آن هست به همه مسـائـل     

ولـي  .  پيشاروي حزب جواب دهـد   
قطعا يک فـرصـت مـغـتـنـم بـراي              

. تحکيم رابطه حزب با مردم است
با توجه به اينکه کنگره هـاي مـا     
علني و در دستـرس عـمـوم اسـت         
اين فرصت بسيار مناسبـي اسـت     
تا حزب و جهت گيري ها و عزم و 
اراده رهبـران و فـعـالـيـن آنـرا بـه                
مخاطبين هرچه وسيعـتـري ارائـه      

اين کنگره ميتـوانـد آغـازي      .  کرد
براي يک رنسانس در ايفاي نـقـش     
سياسي و فعاليت اجتماعي حزب 
و ظاهـر شـدن بـعـنـوان نـمـايـنـده                
ــردم در عــرصــه                  ــارگــران و م ک

 *  .سياست ايران باشد
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ايــن تــنــهــا گــوشــه اي از           .  دارنــد
جنايات جـريـان اسـالمـي داعـش          
است که پس از سـالـهـا جـدال بـا            
جريان اسالمي ديگر در عـراق بـه     
سرکردگي مـالـکـي، تـوانسـت بـا           
شکست ارتش مالکي مناطقي از 
پنج اسـتـان مـرکـزي عـراق را بـه               

داعش از دو   .  تصرف خود درآورد
ماه قبل تـاکـنـون هـزاران نـفـر از             
مردم مناطق مختلف عراق را بـه    

صدها هزار نفر .  قتل رسانده است
ــن وحــوش                 ــرس اي از مــردم از ت
اسالمي آواره و بي خـانـمـان شـده       

 . اند
ــه             طــبــق آخــريــن خــبــر رســان

تـــعـــداد زيـــادي از مـــردم           هـــا    
شنگـال کـه      کوههاي نزديک آواره 

در محـاصـره داعـش هسـتـنـد از             
شدت تشنگي و گـرسـنـگـي جـان          

در  بـقـيـه ايـن مـردم            .  باخته انـد   
صورت نـرسـيـدن کـمـک در خـطـر              

اين يک قتـل  .  مرگ حتمي هستند
کساني که بـا   . عام وحشيانه است

پايين آمدن از کـوه مـيـخـواهـنـد             
خــود را نــجــات دهــنــد بــوســيلــه           

داعـش   .داعش تيرباران ميشونـد 
راه فرار مردم را بسـتـه و اکـنـون             
چند هزار نفـر بـا مـانـدن در ايـن              

درجـه و       ٤٥کوههـا در گـرمـاي          
بدون کمترين امکانات زيستي در 
مــعــرض خــطــر فــوري مــرگ از             

. گرسنگي و تشنگـي قـرار دارنـد       
دولتها و مجامع بين الـمـلـلـي تـا        
کنون کاري نکرده اند و اگر اقـدام    
فوري اي صورت نگيرد اين دههـا  
هزار انسان بي پناه و بي دفـاع بـا     

 . بود  مرگ حتمي مواجه خواهند
 

 !+�دم :زاد��Jا- ��	ن
نـمــيــتــوان و نــبــايــد مــنــتــظــر         
روزهــاي آتــي و اخــبــار فــاجــعــه            

بـايـد   .  انساني بزرگتر از ايـن بـود    
بـايـد دولـتـهـا و          .  فورا کاري کـرد 

نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي را تـحـت               
فشار قرار داد که در اسـرع وقـت         
غذا و آب به ايـن مـردم بـي پـنـاه            
برسانند و آنها را از ايـن شـرايـط        

 .مرگ بار نجات بدهند
براي تـحـت فشـار قـرار دادن             
دولتها و نهادهـاي بـيـن الـمـلـلـي            
تنها راه اين است که مردم متمدن 
جهان در حمايت از مـردم جـنـگ        

. زده اين مناطق به خيابان بياينـد 
مردم ايران و بويژه مردم کردستان 
بايـد در دفـاع از مـردم عـراق و                 
سوريـه کـه اسـيـر جـنـگ و تـرور                  

جريانات اسـالمـي      داعش و ديگر
و ارتجاعي و دولتهاي جنايتـکـار   

  . حاکم شده اند به ميدان بيايند
حزب کمونيـسـت کـارگـري از         
مبارزه مردم عراق و سوريه بـراي    
رهــايــي از شــر داعــش و هــمــه               
مرتجـعـيـن ديـگـر و دولـت هـاي                
جنايتکار اين کشـورهـا حـمـايـت          
ميکند و در کنـار آنـهـا ايسـتـاده          

 .است
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در .  بـايــد بـه عــقـب بــرگشـت          

پرداختن به ايـن مسـالـه بـايـد از            
نقش معضل فلسطـيـن در شـکـل         

. گيري اسالم سيـاسـي آغـاز کـرد        
همانطور که قبال اشاره شد يـکـي     
از پايه هاي عروج و قدرت گـيـري   
اسالم سيـاسـي بـمـثـابـه نـيـرويـي              
مدعي قدرت سياسي در منـطـقـه    
وجود مساله فلـسـطـيـن وسـتـم و           
سرکوبي است که دولت اسـرائـيـل      
بطور سيستماتيک بـر عـلـيـه ايـن          

بطوريکـه  .  مردم اعمال کرده است
ــان              يــک رکــن هــويــتــي ايــن جــري
ارتجاعي تـغـذيـه روزمـره از ايـن            
مســالــه در مــعــادالت ســيــاســي         

مســتــقــل از ايــنــکــه چــه           .  اســت
عواملي ديگري در شـکـل گـيـري       
اين هيوالي اسالمي نقش داشـتـه   
اند، مساله اين است که وجود يک 

ــمــــن"  ــي  -قــــومــــي"  دشــ ــنــ  -ديــ
نيرويي که هويتش (امپرياليستي 

بر مبناي ترکيب قوميت، ديـن و    
ســيــاســتــهــاي عــنــان گســيــخــتــه        

) ميليتاريستي غرب استوار است
ــي             ــتـ ــومـ ــکـ ــاي حـ ــروهـ ــيـ ــه نـ کـ
نــاســيــونــالــيــســت پــرو غــربــي در        
کشورهاي عـربـي در مـقـابـل آن              
کرنش کرده اند، يک رکن مهـم در    
قدرت گيري اسالم سياسي بمثابـه  
يک نيروي مدعـي قـدرت در ايـن          

اگـر مسـالـه      .  جوامـع بـوده اسـت       
فــلــســطــيــن وجــود نــداشــت، اگــر         
کشمکش اعـراب و اسـرائـيـل در           
منطقه وجود نداشت، اگـر سـمـت        
گيري کور و همه جانبه دول غربي 
ــه          ــگــران از ســيــاســتــهــاي ســرکــوب
اسرائيل وجـود نـداشـت، اگـر در             
سيماي تبليغاتي و فرهنگي غرب 

نــيــمــه  " مــردمــي    "  جــهــان عــرب   " 
ــي ــداد          "  وحشـ ــمـ ــلـ ــر و قـ ــويـ تصـ

نميشدند، در آن صورت روندهـاي  
سياسي منـطـقـه در خـاورمـيـانـه            
کامال سير و روال ديـگـري بـخـود       

انتگره شدن خاورميانه .  ميگرفت
در روندهاي جهاني معاصر با اين 

مشکالت پيچيده و موانع عديـده  
ــمــيــشــد      در آنصــورت    .  مــواجــه ن

ــتــصــادي    -امــنــيــت ســيــاســي      اق
مــنــطــقــه عــلــي الــعــمــوم تــفــاوت        
فاحشي با آمريکاي التـيـن و يـا          

. آسـيـاي جـنـوب شـرقـي نـداشــت             
صدور سرمايه و تکنولوژي به اين 
منطـقـه بـا ريسـک ايـن چـنـيـنـي                  

و کال خاورميانه يک .  مواجه نبود
منطقه ممنوعه و با ابرهاي سيـاه  

در آنصــورت   .  بــر فــراز آن نــبــود        
دامــنــه تــحــرک و مــانــور اســالم            
سياسي به شدت محدود و تـحـت     
الشعاع ساير گرايشـات سـيـاسـي       
اصلي جـهـان قـرار مـيـگـرفـت و                
حداکثر نيرويي در حاشيه سياست 

همانطـور کـه     .  در جامعه مي بود
جريان مسيحيت سـيـاسـي نـقـش          
مهم و قابل مالحظه اي در قدرت 
ســيــاســي در کشــورهــاي غــربــي          

در آنصورت . نتوانستند ايفا کنند
مسائل خاورميانه هم از جنـس و    
وزن مسائل آمريکاي التيـن و از      
نوع مسائل مکزيک و نيکاراگوئه 

. و ونزوئال و برزيل و امثالهم بـود 
ــلــســطــيــن             ــه ف در غــيــاب مســال
رونــدهــاي ســيــاســي مــنــطــقــه اي        
هــمــخــوانــي بســيــار بــاالتــري بــا          
روندهاي سيـاسـي جـهـانـي پـيـدا            

 . ميکرد
وجود مساله فلسطين، وجـود  
اين زخم عميق در منـطـقـه نـقـش        
مـهــمـي در قــدرت گــيـري اســالم            

يـک  .  سياسي در منطقه ايفا کـرد   
شکاف عظيم در منطـقـه بـوجـود       
آورده است که حتي موقعيت پـرو    
غربي ترين حکومتها را هم تحـت  

. الشــعــاع خــود قــرار داده اســت          
وجود مساله واقعيت اين است که 

فلـسـطـيـن و پشـتـيـبـانـى مـداوم                 
آمريکا و غـرب از اسـرائـيـل در             
برابر مردم فلسطين و اعـراب چـه     
در دوران جنگ سرد و چه پـس از    
آن، يک شکاف عظيم اقـتـصـادى،    
فرهنگى و روانشـنـاسـانـه مـيـان             
غرب با مردم خاورميـانـه ايـجـاد       

به همين اعتبار حـل    .   کرده است
مســالــه فــلــطــســيــن، بــرســمــيــت         
شناخته شـدن کشـور مسـتـقـل و            
متساوي الحقوق فلسطين يک گام 

مهم در بهبود زندگـي مـردم ايـن        
منطقه و در عين حـال ضـربـه اي        
اساسي بر پيـکـر اسـالم سـيـاسـي           

و بايد اضافه کرد اگر وجود . است
مساله فسلطين يک رکن پيشـروي  
ــاع              ــجـ ــيـــات ارتـ ــديـــد حـ ــجـ و تـ
اسالميستي بوده است بـه هـمـان        
اعتبار حل مساله فلسطـيـن نـيـز       
يک رکن پيشروي آزاديـخـواهـي و      
برابري طلبي در منـطـقـه خـواهـد        

به قول منصور حکمت بـايـد     . بود
حل مساله فلسطيـن مـهـم      : "گفت

ترين رکن مقابله با اسالم سياسي 
و تروريسم اسالمي اسـت و جـزء         
اصلي يک دستور کـار پـيـشـرو و           
فــعــال در قــبــال اوضــاع کــنــونــي          

 ." است
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اما نقش اسـالم سـيـاسـي در           
مساله فلسطين چـيـسـت؟ قـدرت       
گيـري اسـالم سـيـاسـي در دوران              
حاضر چه تاثيري بر ايـن مسـالـه        
محوري در منطقه داشـتـه اسـت؟      
اگر يک رکن بقاء و قـدرت گـيـري        
ــه            اســالم ســيــاســي وجــود مســال
فـلـسـطـيـن اســت، اگـر يـک پـايــه                 

ــي  ــت ــوي ــک اســالم        -ه ــوژي ــول ــدئ اي
سياسي بر اين کشمکـش اسـتـوار      
شــده اســت، از ايــن رو تــرديــدي             
نيست که اسالم سياسي نه تـنـهـا      
تمايلي به حل عادالنه اين مساله 
نداشته و ندارد بـلـکـه بـر عـکـس           
خود به يک معضل اساسي و يـک      
پايه کشمکـشـهـاي ايـن مـنـطـقـه             

بي دليل نيسـت  .  تبديل شده است
ــر               ــان ارتــجــاعــي ب کــه ايــن جــري

ــل     "  ــي ــودي اســرائ ــاب ــه حــل       "  ن و ن
عادالنه مساله فلسـطـيـن تـاکـيـد         

در حقيـقـت   "  راه حل" اين .  ميکند
تالـشـي بـراي ابـدي کـردن وجـود               
مساله فـلـسـطـيـن و سـتـم کشـي               
دائمي اين مـردم و بـهـره بـرداري           

 . مستمر از اين زخم ديرينه است

اسالم سـيـاسـي و مشـخـصـا             
جريان حماس موجوديت خـود در    
مناطق فلسطيني را مديون کمـک  
هــا و پــيــشــتــيــبــانــي حــاکــمــيــت         

اسرائيل اين جريان . اسرائيل است

تا مغز استخوان مرتجع اسالمـي  
را در مقابلـه بـا نـاسـيـونـالـيـسـم              
ميليتانت فـلـسـطـيـنـي بـمـنـظـور             
ايجاد شکاف و تفرقه در صـفـوف   
نيروهاي فلسطيني تقويت کـرد و    

اما امروز خود . به آن پر و بال داد
به يک مـعـضـل کـلـيـدي در حـل                
مساله صلح در فلسطيـن تـبـديـل       

نــيــرويــي کــه فــريــاد       .  شــده اســت  
را سر مـيـدهـد      "  نابودي اسرائيل" 

در عين حال بقاء خود را مـديـون     
ــگــري حــاکــمــيــت           تــداوم ســرکــوب

 . اسرائيل است
مسائل فـلـسـطـيـن بـه عـلـت               
موقعيت کليدي و حيـاتـي اي در       
که در خاورمـيـانـه داشـتـه اسـت،           
همواره تحت تاثير کشمـکـشـهـاي     

. منطقه اي و جهاني داشته اسـت   
همانطور که در دوران جنگ سـرد    
مساله فلسـطـيـن بـطـور ويـژه اي             
تحت تاثير کشمکشهاي دو قطـب  
جهاني شرق و غرب قـرار داشـت،     
اکنون نيـز بـطـور ويـژه اي تـحـت               
تاثيـر جـدال تـروريسـم دولـتـي و               

بـه  .  تروريسم اسـالمـي قـرار دارد       
اين اعتبار اسالم سياسي و تقابل 
دو اردوي تروريستي وزن سنگـيـن   
و سياه خود را بر مساله فلسطيـن  

 .انداخته است
اما حل مساله فلـسـطـيـن در       
عين حـال کـه تـحـت تـاثـيـر ايـن                 
کشمکشها قرار دارد در عين حال 
منوط به حـل ايـن کشـمـکـشـهـا              

اسالم سياسي يک معضل .  نيست
و مانع جدي در راه حـل عـادالنـه        
مساله فلسطين اسـت، يـک رکـن          
توجيه گر و بهانه اي بـراي تـداوم         
ســتــمــگــري اســرائــيــل بــر مــردم           

اما زوال و نابودي .  فلسطين است
اسالم سيـاسـي پـيـش شـرط حـل             

مسـالـه   .  مساله فلسطين نـيـسـت     
فلسطين يک مساله ملي و يـکـي     
از مهمترين مسائـل مـلـي دوران        

حـل آن هـم بـطـور           .  معاصر است
ــت                  ــي ــم ــرس ــاده در ب روشــن و س
ــقــل و             شــنــاســايــي کشــور مســت

. متساوي الحقوق فلسطيـن اسـت    
مردم در فـلـسـطـيـن بـايـد کشـور               

. مستقل خود را داشـتـه بـاشـنـد           
بايد اسرائيل و مـتـحـديـن اش را         

وادار به شناسايي کشور متساوي 
بـايـد   .  الحقوق در فلـسـطـيـن کـرد       

آمريکا و دولتهاي غربي را وادار   
کرد کـه بـه حـمـايـت کـور و يـک                    
جـانـبــه خـود از اسـرائــيـل دســت              

 . بکشند
ــح در                 ــلـ ــه صـ ــالـ ــل مسـ حـ
خاورميانه و در فلسطين در عيـن  
ارتــبــاط ويــژه بــا مســالــه مــلــي            
فــلــســطــيــن در حــال پــيــچــيــده و           

صـلـح در     .  غامض تر از آن اسـت   
فلسطين منوط به تعيين تکلـيـف   
با نيروهايي است که بقاي خود را 
در حفظ و تـداوم ايـن کشـمـکـش            

. ديرينه در خاورميانه مي بيـنـنـد   
تروريسم دولتي اسرائـيـل در يـک        
طرف و اسالم سـيـاسـي و شـاخـه            
هاي متفاوت آن در سـوي ديـگـر          

ارتجاع قومي و ديني .  قرار دارند
يهود با سياستهاي ميليتاريستي 
در يک سو و ارتـجـاع اسـالمـي و         
ناسيوناليسم مـيـلـتـانـت ارتـجـاع          
عرب در سوي ديگر اين تـخـاصـم    

بــراي دســتــيــابــي بــه       .  قــرار دارد  
صلحي پايدار بايد اين جـريـانـات    
را در هر دو سوي اين کشمکش به 

واقعيت اين اسـت کـه       .  کناري زد
وجود اين دو اردوي ارتجاعـي در    
دو سوي اين تخاصم در هر مرحله 
اي حتي يک راه حل نيم بند را نيز 

ــد              ــده ان ــه شــکــســت کشــان از .  ب
پرووکاسيونهاي راسـت اسـرائـيـل         
گرفته تا تحرکات ارتجاعي اسالم 
سياسي هـر دو نـيـرويـي در کـور              
کردن پروژه دستيابي به صـلـح در     

نه يـک اسـرائـيـل         .  منطقه هستند
قومي و مـذهـبـي و مـتـکـي بـه                  
ســيــاســتــهــاي مــيــلــيــتــاريســتــي        
ميتواند يک پايه صـلـح در خـاور          
ــات               ــان مــيــانــه بــاشــد و نــه جــري
اســالمـــيـــســـتـــي و ارتـــجـــاعـــي        

دستيـابـي بـه      .  ناسيوناليسم عرب
صـــلـــح در گـــرو پـــيـــشـــروي                   
آزاديخواهي و برابري طلبي در هر 

راست در . دو سوي اين جدال است
و .  اسرائيل را بايد شـکـسـت داد       

ايــن کــار اردوي آزاديــخــواهــي و          
. سوسياليسم در اسـرائـيـل اسـت          

اسالم سياسي و تروريسم اسالمي 
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 دالر  ۱۰۰            صادق احمدي 

 
   کرون  ۱۰۰۰           سيامک بهاري 

 

جمهوري اسالمـي بـه احـکـامـي          " 
مــانــنــد اعــدام و ســنــگــســار در            

 ".کند قوانين خود افتخار مي
محمدجواد الريجـانـي، دبـيـر       
ستاد حـقـوق بشـر قـوه قضـائـيـه                

 جمهوري اسالمي
از اين روشن تر و صـريـح تـر          
نميشد تعفن و گنـديـدگـي حـقـوق        

. بشــر اســالمــي را بــر مــال کــرد           
ي کــه يــک رکــنــش        " حــقــوق بشــر  " 

شکستن رکـورد اعـدام در دنـيـا              
است و جـزء ديـگـرش جـداسـازي            
جنسـيـتـي و بـيـحـقـوقـي مـفـرط                 
زنـــان، و يـــک رکـــن ديـــگـــرش               

سنـگـسـار و شـالق و قصـاص و                
قــطــع اعضــاي بــدن و ديــگــر                  
جناياتي که در اليـحـه مـجـازات         
اسالمي شکـل قـانـونـي بـه خـود             
گرفته است تنها ميتواند مـوجـب   

 ! افتخار جانيان باشد و بس
مقامات جـمـهـوري اسـالمـي        
ميتوانند به اين جنايات افـتـخـار    
کنند، انتظار ديگري از نيـروهـاي   

داعـش  .  اسالمي نميتـوان داشـت    
هــم بــه جــنــايــت اســالمــي خــود            

ــد       ــخــار مــيــکــن ــت ــن       .  اف امــا  اي
افتخارات تنهـا عـمـق تـوحـش و            
ماهيت ضد انساني حکومتهـا و    

نــيــروهــاي اســالمــي را بــر مــال            
 . ميکند

دبير ستاد کذائي حقـوق بشـر     
اسالمي در توضيح افـتـخـاراتـش       

از رجم و قصاص دفـاع  : " ميگويد
مي کنيـم چـون در مـبـانـي فـقـه                

منطق وارونـه اي      !"  اسالمي است
هــر کــس کــه مــغــزش بــا            !  اســت

خزعبالت مـذهـبـي مسـخ نشـده            
بــاشــد، درمــحــکــوم کــردن  فــقــه          
اسالمي و هر دکترين و نظريه اي   
کــه حــاصــلــش جــنــايــاتــي نــظــيــر         
ــد،               ــاش ــار ب ــگــس ــن قصــاص و س

امـا  .  ترديدي بخود راه نـمـيـدهـد        

ايــن مــنــطــق وارونــه نــيــروهــا و             
دولتهاي مذهبي، در تـمـام طـول        
تاريخ ابزار تـوجـيـه فـجـيـع تـريـن             
کشتـارهـا و شـکـنـجـه هـا و زن                  
ستيزيها و جنگهـا و ويـرانـي هـا           

مذهبيون معموال ايـن  .  بوده است
گفـتـه داسـتـايـوسـکـي را تـکـرار                

بــدون خــدا هــر      " مــيــکــنــنــد کــه       
اما حقيـقـت   !"   جنايتي مجازست

تمام  تجربه تاريـخ  !  برعکس است
بشري از مذاهـب حـاکـم در بـرده           
ــان و رم                ــون ــهــاي مصــر و ي داري
باستان، تا عملکرد مسيحيت در 
قرون وسطي، تا کارنامه جمهوري 
اسالمي و داعش و بوکو حرام در   
همين امروز عکس اين گـفـتـه را        

بزرگترين جنايتها :  اثبات ميکند

در تاريخ بشري با توسل به خدا و   
به بهانه تحقق احکام خدا صـورت  

آنچه هر جنـايـتـي را      .  گرفته است
مشروع و مجاز مـيـکـنـد نـه بـي           
خــدائــي بــلــکــه اعــتــقــاد بــه خــدا          

  ! است
 

دو روز قبل ايميلي از طرف  حزب پان ايرانـيـسـت    
مرداد سالـروز آغـاز      ۱٤: "دريافت کردم با اين عنوان

 !" عظمت طلبي ملت ايران فرخنده باد
 

با خودم فکر کردم جمهوري اسالمي چه بالئي      
بر سر جامعه آورده است که سوپر ناسيوناليستـهـا بـه      

" عظمت طلبي ايرانـي " صرافت اين افتاده اند با شعار 
 ! براي خودشان جائي در جامعه باز کنند

. مرداد سالـروز انـقـالب مشـروطـه اسـت             ۱٤     
انقالبي عليه ديکتاتوري قرون وسطائـي قـاجـار و بـا           

امـروز بـعـد از گـذشـت            .  خواست آزادي و عدالتخـانـه  
بيش از صـد سـال  حـزب پـان ايـرانـيـسـت انـقـالب                           

" آغاز عظمت طـلـبـي ايـران        " مشروطه را تحت عنوان 
نه  تالش توده مردم براي رهائي از قيـد   ! پاس ميدارد

مبارزه براي آزادي و عدالتخانه، و  استبداد قاجار، نه 
! نه مقابله عليه مشروعه چي ها، بلکه عظمت طلبـي 

ميخـواهـم هـفـت       : " و از قول نواده ستارخان مينويسد
ظاهرا ستارخان انـقـالب   "!  دولت بزير پرچم ايران باشد

براستي ! کرد که کشورهاي ديگر را تحت سلطه بگيرد
وقيحانه تر از اين نميتوان آرمان سـتـارخـان و ديـگـر            
انـقـالبـيـون عصـر مشـروطـه را کـه بـراي رهـائـي از                          
استبداد قاجار و عليه سلـطـه روس و انـگـلـيـس بـپـا                 

 !خاستند و به خاک افتادند مسخ و تحريف کرد
باالخره هر کس تاريـخ را بـنـا بـر مـنـافـع و                        

مصالح امروز خودش تعـبـيـر و تـفـسـيـر مـيـکـنـد و                    
جـمـهـوري    .  سالـروزهـاي تـاريـخـي را بـزرگ مـيـدارد                

اســالمــي از انــقــالب مشــروطــه بــيــاد مشــروعــه و                 
بزرگداشت فضـل اهللا نـوري مـي افـتـد و حـزب پـان                      
ايرانيست بياد عظمت طلبي ايراني و تحت سلطـه در    

 !  آوردن هفت دولت بزير پرچم ايران
اين دو قطب ارتجاعي مذهب و ناسيوناليسم       

تمام تاريخ معاصر ايران را يا در کنار يکديـگـر و يـا        
در رقابت با يکديگر به تاريـخ کشـتـار و سـرکـوب و              

انقالب مشـروطـه اولـيـن       .  ديکتاتوري تبديل کرده اند
تالش تـوده مـردم ايـران بـراي خـالـصـي از شـر ايـن                        
نيروهاي ارتجاعي و رسيدن به دنياي آزاد و مـتـمـدن        
قرن بيستم بود که نهايتا با تالش مشروعه چي هـا و      
نهايتا کودتاي رضاخان عظمت طلب نافرجام مانـد و    

اما پيـام و خـواسـت        .  به ديکتاتوري پهلوي منجر شد
براي توده مـردم    .  انقالب مشروطه همچنان زنده است

ــر                    ــقــالب مشــروطــه روز تــاکــيــد ب ايــران ســالــروز ان
آزاديخواهي، عدالت طلبي، سکوالريسم و مدرنيـسـم   
و رسيدن به جامعه اي بري از تبعـيـضـات و عـظـمـت           
طلبي ها و نابرابري هاي مذهبي و ناسيوناليسـتـي و     

  .ت قومي و نژادي و طبقاتي اس 
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 -هفته گذشته سـايـت خـبـري        
تحليلي امروز فردا اعالم کرد کـه    
در دوره هشــت ســالــه حــکــومــت          

مـيـلـيـارد دالر          ۷۰احمدي نـژاد      
! اخــتــالس صــورت گــرفــتــه اســت       

يعني بطور متوسط روزي بيش از 
ميليون دالر از اموال مردم و  ٢٤

جامعه به جيبهاي گشاد آيت اهللا   
ها و اعوان و انصـارشـان سـرازيـر       

چنين دزدي نجومي اي ! شده است
نه تنها در تاريخ ايـران بـلـکـه در           
تاريخ معاصر همـه کشـورهـا بـي         

جـمـهـوري اسـالمـي        .  سابقه اسـت 
دولـت  !  نظام رکـورد شـکـن اسـت          

احمـدي نـژاد رکـورد        "  خدمتگزار" 
دزدي و اخـتـالس را شـکـسـت و              

روحـانـي   "  تـدبـيـر و امـيـد         " دولت   
ايـن دو کـابـيـنـه          !  رکورد اعدام را

ظاهرا دو باند و جـنـاح رقـيـب را         
نمايندگي ميـکـنـنـد امـا کـامـال            
بــيــکــديــگــر وابســتــه و مــکــمــل           

نه تنها از اين نظر کـه  .  همديگرند
هر دو نـمـايـنـده و پـاسـدار نـظـام               
ــيــائــي جــمــهــوري اســالمــي          مــاف
هستند بلکـه بـخـصـوص بـه ايـن             
خاطر که  بـدون کشـتـار وسـيـع،              

! چپاول نجـومـي مـمـکـن نـيـسـت            
براي شکستن رکـورد دزدي بـايـد        

 ٤بدون   !   رکورد اعدام را شکست
 ٢٤اعدام در روز و بـدون دزدي            

ميليون دالر در روز امکـان پـذيـر      
 !نيست

ايــن کشــتــار و چــپــاول وجــه            
ــه هــاي               ــن ــي ــاب ــمــام ک ــرک ت مشــت

نـه  .  جمهوري اسالمي بـوده اسـت      
اعـدامـهــاي جـمــعـي بــا روحـانــي            
شروع شده است و نـه دزديـهـا بـا           

. احمدي نژاد بپايان رسـيـده اسـت     
آنچه عوض شده اينستکه به يـمـن   
اعتراضات و مبارزات مردم و بـه  
يمن شکسته شدن انحصار دولتـي  
بــر رســانــه هــا بــوســيلــه مــديــاي           
اجتماعي، ديگر الپوشانـي کـردن     
جنايات و چپـاولـگـريـهـا مـمـکـن           

باندهاي حکومتـي تـالش     .  نيست
ميکنند از اين افشاگريها   عليـه  
باندهاي رقيب استفاده کنند امـا    

نظام تـا مـغـز اسـتـخـوان             اين کل 
اسالمـي   فاسد و پوسيده جمهوري

هـر  .  است که ترک بـرداشـتـه اسـت      
ــپــاول                   ــار و چ ــت ــعــاد کش ــه اب چ

حکومتي ها بيشتر بر مال شـود،     
جنبش سرنگوني طلبي در جامعه 
دامــنــه و عــمــق بــيــشــتــري پــيــدا          
خواهد کرد و تـوده هـاي هـر چـه             
وسيعتري براي بزيـر کشـيـدن کـل         
نظام جمهـوري اسـالمـي خـود را           

 .آماده خواهند کرد
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<�ا �6ا�9ان دوم اوت را  
 ؟  داد�# 

 
يک روز   )  مرداد ١١ (دوم اوت 

اعتراض جهاني در ادامـه کـارزار         
ما در حـمـايـت از رضـا شـهـابـي،              
بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زمـانـي   
و همه کـارگـران زنـدانـي در ايـران              

ــود ــارزار را اعــالم              .  ب ــن ک مــا اي
براي اينکه وضعـيـت ايـن      .  داشتيم

سه رهبر شـنـاخـتـه شـده کـارگـري               
سه رهبـر  .  همچنان اضطراري است

کارگري که در زندان نيز همواره بـا    
ــر                 ــرشــور خــود ب ــه هــاي پ ــي ــان ــي ب
خواستهاي برحقشان پاي فشـرده و    

 .انسانيت را نمايندگي ميکنند
بهنام ابراهيم زاده وضعيتش   -

خرداد  ١٣ او از . نگران کننده است
تا کنون زير بازجويـي و شـکـنـجـه          

بـه خـانـواده وي اجــازه          .  قـرار دارد   
تـنـهـا در      .  مالقات داده نـمـيـشـود    

هفتم تير ماه يک مـالقـات داشـت        
که همانروز نيز به مـنـزلـش حـملـه          
بردند و همسر و پسـرش را مـورد           
تهديد قـرار دادنـد کـه هـر چـه از                  
بهنام ميدانند بگويند و بـعـد هـم          
کامپيوتر و يکـسـري اسـنـاد را از           

بـعـد از آن       . منزل وي با خود بردند
مـرداد يـک تـمـاس          ١ نيز فقط در  

بــه .  تــلــفــنــي داشــتــه اســت و بــس         
گزارش کميته پيگيري براي ايـجـاد   
تشکلـهـاي کـارگـري خـانـم زبـيـده               
حاجي زاده همسر بهنام در هـمـان       
روز به دفتر خـدابـخـشـي نـمـايـنـده           
دادســتــانــي رفــتــه و ضــمــن ابــراز           
نگراني نسبت به وضعيت بهنام بـه  
رفتاري که با او و با آنها به عـنـوان   

خانواده اش شـده اسـت، اعـتـراض         
او که بـا جـواب سـربـاالي         . ميکند

خـدابـخـشـي     "  ببينيم چه مـيـشـود     " 
روبــرو مــيــشــود بــا عصــبــانــيــت           

ديــدن نــدارد، کــامــال      : " مــيــگــويــد
مشخص است کـه چـه مـي شـود،           
زندگي سه نفر انسان بـه بـر خـورد          
شما بستـگـي دارد اگـر قـانـون را              
رعايت کنيد بهنام آزاد مي شود و 
اگر همچنان به اعمال غير قانـونـي   
ادامه بدهيد، بـاعـث آزار و اذيـت          
بيشتر و بيشتر آنها خواهيد شـد ،      
آيــا انــتــظــار مــعــجــزه داريــد، کــه           

اگر نياز بـه  “  ببينيد چه مي شود؟”
مـعـجـزه هـم بـاشـد بـدون شـک آن                   
معجزه را شما ماموران و قـاضـي       
بايد انجام بدهيد و آن اينکـه بـراي     
يــک بــار هــم کــه شــده، قــانــون را               
رعايت کرده بهنام را آزاد کـنـيـد،          

 .آنگاه خواهيد ديد که چه مي شود

بعد از سرکوب و ضرب و شتم 
اويـن،     ۳۵۰زندانيان سياسي بند 

که بهنام يکي از زندانياني بود که 
بشدت مورد ضرب و شـتـم قـرار          
گرفت و سپس با بقيه به انـفـرادي     
انتقال داده شد، تا کنون تـمـامـي      
زندانيان منتقل شده به انفرادي به 
بندهاي عمومي يا زندانهاي ديگر 
منتقل شدند، اما هنوز بهنام در   

زيــر بــازجـويــي و         ۲۰۹انـفــرادي    
 .شکنجه به سر مي برد

ــوري             ــه ــم ــه در ج ــان ــف ــاس مــت
اسالمي هيچ انساني پـيـدا نـمـي         
شود، کـه عـالقـه اي بـه رعـايـت               
قانون داشته باشد و بخواهد حق و 
حقوق انسانهـا را رعـايـت کـنـد،            
بدون شک حتي اگر، حداقل قانـون  
خودشان را رعايت کنند، نه تنهـا  

بهنام بايد سريعا آزاد شود، بلکـه  
قاضي محاکمه کننده و مامـوران  
و مسئـوالنـي کـه آمـر و عـامـل               
شکنجه و ضـرب و شـتـم بـهـنـام               
بودند بدليـل ايـنـکـه سـالـهـاسـت             
قانون را زير پا گذاشتند و اقدام به 
آزار و اذيت و شکنجه بهنام کردند 

 ."بايد محاکمه و مجازات شوند
همه اين شواهد از وضـعـيـت        
نگران کننده بهنـام ابـراهـيـم زاده         

اين درحاليست کـه    .  حکايت دارد
 ١٥همسر و فرزندش ينما که تنها 

سال سن دارد و با بيماري سرطان 
دست و پنجه نـرم مـيـکـنـد، نـيـز            

 .همراه با  او  زير  فشار  و  آزارند
ــدان              - ــي در زن رضــا شــهــاب

جمهوري اسـالمـي بـه مـرز فـلـج               
با وجود اين او   .  شدن رسيده است

را از درمان محروم نگاهداشتـنـد   
و به جاي انتقال به بيمارستـان بـه     
زندان رجايي شهر تبعيـدش کـرده     
بودند و او ناگـزيـر بـه اعـتـصـاب           

اعـتـصـاب غـذايـي        .  غذا شده بود
روز بــه طــول کشــيــد و              ٥٠کــه   

. موجب نگراني همگان شـده بـود    
تا جايـيـکـه شـاهـرخ زمـانـي کـه               
همبند وي بود طي پيامي ضـمـن     
هشدار نسبت به وضعيـت نـگـران      
کننده رضا  فراخوان به اعتراضي 

. جهـانـي در حـمـايـت از وي داد               
بدين ترتيب کارزار در حمايـت از    

. او ابعاد گسترده تري پـيـدا کـرد       
کارزاري که يکسـر آن سـنـنـدج و           
درون زندان جمهـوري اسـالمـي و        
سر ديگرش در استراليا و آلمان و 
کانادا و کشورهاي مـخـتـلـفـي از        

کارزاري که تشکلهـاي  .  جهان بود
کارگري چـون سـنـديـکـاي واحـد،           

ــران،            ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
کــمــيــتــه پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد         
تشــکــلــهــاي کــارگــري، کــمــيــتــه          
هماهنگي براي ايجاد تشکـلـهـاي    
کارگري و کارگران بصورت جمع و 
گروه در آن نـقـش داشـتـنـد و بـا                 

پيامهايشان  حمايـت خـود را از          
رضا شـهـابـي و کـارگـران دربـنـد              

کـارزاري کـه بـا        .  اعالم داشـتـنـد     
پيامهاي حمايتي گرمي از سـوي    
اتحـاديـه هـاي کـارگـري جـهـانـي               

تـيـر      ٢١همراه بود، بـاالخـره در         
کمپـيـن   "درست در همان روزي که 

بـه  "  براي آزادي کـارگـران زنـدانـي      
صورتي اضطراري بـه اعـتـراضـي         
جهاني در حمايت از رضا و بهنام 
ابـراهـيـم زاده و شـاهـرخ زمـانــي               
فراخوان داده بود به بـيـمـارسـتـان        

بعد هـم زيـر هـمـيـن            .  منتقل شد
ــا              ــدان ب فشــار هــا مــقــامــات زن
مرخصي کامـل اسـتـعـالجـي وي          

اکــنــون رضــا    .  مــوافــقــت کــردنــد    
منتظر عمل جراحي است و بـايـد     
شرايط جسماني اش بعد از هـمـه       
اين فشارها بـراي چـنـيـن عـمـلـي            

 . آماده شود
ــه هــمــراه شــاهــرخ             - رضــا ب

زماني که وي نيز در زندان همواره 
زير فشـار زيـادي قـرار داشـتـه و              
بارها از ايـن زنـدان بـه آن زنـدان             
تبعيد شده است، طي نامه اي بـه    
مقامات قضاييه، نسبت به احکام 

. زندان خود اعتـراض کـرده اسـت       
شاهرخ زماني بخاطر مبـارزاتـش   
براي حق تشکل و حق برخـورداري  
از يک زندگي شايسـتـه انسـان بـه         

سال زندان محکوم شده اسـت   ١١
و همان اولين باري که اين حکم به 
وي ابالغ شد، طي نامه اي خطاب 
به جهانيان اعـتـراضـش را اعـالم         

رضا شهابي نـيـز بـخـاطـر        .  داشت
سـال حـکـم         ٦مبـارزاتـش ابـتـدا         

بـعـد از اعـتـراضـات          .  گرفته بـود 
سال تقلـيـل    ٤بسيار اين حکم به  

 ٦اما مقامات زندان همان . يافت
سال را براي او در نظر گرفته اند و 
قرار است بعد از عمل جراحي کمر 
وي و هر گاه که پزشکان معالج او 
اجازه دهند، او دوبـاره بـه زنـدان            

 ٨٩رضا از سال   .  بازگردانده شود
 . در زندان است

اين اخبار بـيـانـگـر وضـعـيـت          
. ويژه اين سه رهبر کارگـري اسـت    
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سه چهره شناخته جهاني که بطـور  
واقعي خـواسـتـهـاي انسـانـي کـل            
کارگران و کل مردم را نماينـدگـي   

در زندان نـيـز هـمـچـون          .  ميکنند
يک رهبر کارگري بيانيه داده و رو 

از جمله . به جامعه سخن گفته اند
از درون زندان در دفـاع از حـقـوق        
کودک، دفاع از هـمـبـنـدان خـود،          
عليه اعدام، عليه گراني، دفاع از 
مبارزات کارگران بر سر خـواسـت     
افزايش دستمزد و بـه مـنـاسـبـت            
هاي مختـلـف چـون روز جـهـانـي             
کارگر، هشت مارس و روز جهاني 
زن بيانيه داده و از يـک زنـدگـي              

. انساني براي همه سخن گفته انـد 
از اينروست که در زنـدان چـنـيـن           

 .  زير فشار و سرکوبند

 
+�داد،    ١١ دوم اوت،  

 را %���ار 
�د�# 
 

دوم اوت در کشــــورهــــاي              
مختلف چون استـرالـيـا، کـانـادا،        
آلمان، سوئد، ترکيه، آکسيونـهـاي   
اعتراضي در حمايت از کـارگـران     
زنداني رضا شهابي، بهنام ابراهيم 
زاده و شــاهــرخ زمــانــي و هــمــه             

گـزارش  .  کارگران زنداني بر پا شد
کــوتــاهــي از ايــن اکســيــون هــاي          

 :اعتراضي را در زير ميخوانيد

 
 	(��، ا���ا7� : 

در پاسخ به اين فـراخـوان روز     
ژوئيه ارسـالن نـاظـري عضـو          ٢٩

کميته همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي             
ايران و نماينده کمپيـن    -کارگري 

براي آزادي کـارگـران زنـدانـي در           
اســتــرالــيــا ســازمــانــده تــجــمــعــي       
اعتراضي در حمايت از کـارگـران     

فــعــالــيــن .  زنـدانــي در ايــران بــود       
کــارگــري دو اتــحــاديــه کــارگــري          
کشــتــيــرانــي و ســاخــتــمــانــي، از         
ــن روز                ــان اي ــدگ ــن ــن ــت ک ــاي ــم ح

ــد      ــودن ــراضــي ب ــظــاهــرات  .  اعــت ت
بعد از ظهر  ١کنندکان در ساعت 

از مـحـل سـاخـتــمـانـي اتـحـاديــه               
کشتيراني شروع به حرکت کـردنـد   
و تا سالن شهرداري محله تان هال 

در ايـن  .  دست به راهپيمايي زدند
راهــپــيــمــايــي تصــاويــر کــارگــران       
زنداني توجه ها را به خـود جـلـب        

رضا شهابي " ميکرد و شعار هاي 

کارگران ايراني را   " ، " را آزاد کنيد
در خـيـابـانـهـا طـنـيـن           "  آزاد کنيد

 . انداخت
 

در آخر نيز در مـقـابـل سـالـن          
شهرداري سخنراني هاي پـرشـوري   
از سوي ارسالن ناظري و رهـبـران     
ــاي              ــه هـ ــاديـ ــحـ ــارگـــري از اتـ کـ

. کشتيراني و ساختماني ايراد شد
گزارش مبسوط اين تظاهرات بـا    
شکوه در شهر سيدني در استراليا 
درحمايت از کارگـران زنـدانـي در        

 .ايران منتشر شده است
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دوم اوت در ميدان ترافالگـور  
لندن از ساعت دو بـعـد از ظـهـر             
پيکت اعتراضـي در حـمـايـت از           
کارگران زنداني در ايـران بـر پـا          

اطالعيه هاي کمپيـن بـراي     .  شد
آزادي کــارگـران زنـدانــي پــخــش         
شد، و مردمـي کـه تـوجـه شـان            
جلب مـيـشـد، عـالقـه مـنـد بـه                 

در )  طـومـار  ( امضاي پـتـيـشـن       
حمايت از کارگران زنداني شده و 

 . زير آنرا امضا ميکردند
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پيکت اعتراضي در حمايت از 

از )  مرداد ١١( فراخوان دوم اوت 
ساعت دو بعد از ظهر در مـحـلـي    
در وسط شهر فرانکفورت بـرگـزار     

در ابتکار جالبـي هـمـکـاران       .  شد
اين کارزار در شهـر فـرانـکـفـورت        
توانستند يکي از دوچـرخـه هـاي          
زيــبــايــي را کــه در ســطــح شــهــر             
فرانکـفـورت مسـافـر کشـي مـي              
کنند، کـرايـه کـنـنـد و بـا نصـب                  
عکس کارگران زنداني بر روي آن     
و گشت زني در مرکز شهر تـوجـه     
مــردم بســيــاري را بــخــود جــلــب           

همچنـيـن از ايـن طـريـق            .  نمايند
صدها نسخـه از اطـالعـيـه هـاي            

کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران          " 
که از وضعـيـت کـارگـران       "  زنداني

ــارزار               ــن ک ــي و اهــداف اي ــدان زن
حکـايـت داشـت، پـخـش واطـالع             

 .  رساني وسيعي بکنند
نظير همـيـن آکسـيـون هـا در            
شهرهاي ديگر چون بيرمينگام در 
انگيس، تورنتو در کانادا و برلين 
و کلـن در آلـمـان بـر پـا شـد کـه                    

در اسـلـو در     .  تصاويرش گوياست
نروژ به دليل بارندگي در حاليـکـه   
دوستان با تصاوير کارگران زنداني 
و اطالعيه هاي مربوط به اين روز 
آماده بودند، نـاگـزيـر بـه کـنـسـل            

 . کردن برنامه خود شدند
گفتني است که قـبـل از ايـن          

ژوئيه  ٢٥روز اعتراض جهاني در 
به فراخوان ورکرز سوليداريتي در   
لندن در مقابل سفارت جـمـهـوري    
اسالمي  پيکتي اعتراضي بر پا و 
در آنجا عکس کـارگـران زنـدانـي         
رضا شهابي و شاهرخ زماني  بـر      

 . سر در سفارت نصب شد
تظاهـرات هـاي دوم اوت در            
حمـايـت از کـارگـران زنـدانـي بـا                
حمايت و ساپورت کنـنـدگـان زيـر       

 :شکل گرفت و برپا شد
کميته دفاع از شاهرخ زماني، 
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
سياسي، نهاد مادران عليه اعدام، 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران،         
فدراسيون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان          

 واحد گوتنبرگ_ ايراني 
کارزار در حـمـايـت از بـهـنـام           
ابراهيم زاده، رضا شهابي، شاهرخ 
زماني و همه کارگـران زنـدانـي و        

بـه  .  زندانيان سياسي ادامـه دارد     
هر شکل کـه مـيـتـوانـيـد بـا ايـن               
کمپين همکاري و صداي اعتراض 

 .اين کارگران در سطح جهان باشيم
کمپين براي آزادي 

 کارگران زنداني
اوت   ٢، ۱۳۹۳مرداد  ١١

۲۰۱۴ 
Shahla_daneshfar

@yahoo.com 
-them-free://http

 mco.blogspot.now 
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 سازمان آزادي زن ـ عراق 
ــراي آزادي                ــارزه ب ــه  مــب ــت کــمــي

 زندانيان سياسيـ ايران
 کميته عليه اعدام ـ عراق 

 کودکان مقدمند 
سازمـان دفـاع از سـکـوالريـزم و              

 حقوق انساني در عراق
 کميته بين المللي عليه سنگسار 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 -فريده آرمان فـعـال حـقـوق زنـان           

 سوئد 
 -سمير نوري فـعـال عـلـيـه اعـدام          

 عراق 
عاطف عزيز فعـال حـقـوق زنـان ـ           

 عراق 
سرگل احمد فـعـال حـقـوق زنـان ـ            

 عراق 
کارين فوگل پل، انتشارات هينتر 

 گروند ـ آلمان 
هارتموت کراووس فعال اجتماعي 

 ـ آلمان 
 مارسل لووت ـ آلمان 

 رونالد بيليک ـ اطريش 
 آلمان  -هلگا بک فعال حقوق زنان
 کني اکسل ماير ـ آلمان 

 يگابي اشميت مددکار اجـتـمـاعـ      
 آلمان 

 آلمان  -ادوارد فون روي
 آنجليکا اوپنهايمر ـ آلمان 

ورنر کخ ـ سازمان جـردانـو بـرونـو       
 در آلمان 

ماري د وري از سازمان زنـان تـره     
 آلمان  -ده فام

 مارتين موخ ـ آلمان 

۷ از صفحه   
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را بايد در فلسطين و خاورمـيـانـه    
شکست داد و ايـن در گـرو حـل                
مساله فلسطين و خيزش توده اي   
سکـوالريسـتـي و آزاديـخـواهـانـه            

 . مردم منطقه است
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اينکـه رژيـم اسـالمـي مـورد            
نفرت و انزجار تـوده هـاي وسـيـع           
مردم در ايران قرار دارد بر کسـي    

اين خواست تـوده    .  پوشيده نيست
اي اکنون خـود را در وجـود يـک              
جنبش توده اي بـراي سـرنـگـونـي          
رژيــم اســالمــي بــيــان مــيــکــنــد،         

 ۸۸جنبشي که خـيـزش تـوده اي          
. گوشه اي از ابـراز وجـود آن بـود         

اين واقعيت اين سئوال را که نقش 
ــم اســالمــي در             ــي رژي ــگــون ســرن
تحوالت خاورمـيـانـه چـه خـواهـد           
بود به يک سئوال واقـعـي تـبـديـل        

 .   کرده است
سقوط رژيم اسالمي در ايـران  
يک ضربه عظيم و سـهـمـگـيـن بـه         
اسالم سياسي و تروريسم اسالمي 

امــا در   .  در کــل مــنــطــقــه اســت       
مقابل شايد ادعا شود کـه مـرگ       
حـکـومـت اسـالمـي در ايـران بـا                
وجود حکـومـتـهـاي اسـالمـي در           
افــغــانســتــان و عــراق و اکــنــون             
خالفت اسالمي داعش به معنـاي  
ميخ آخر بـه تـابـوت ايـن جـريـان               

شايد ادعا شـود کـه     .  نخواهد بود
شاخه هاي ديگر اسـالم سـيـاسـي         

در .  ميداندار صحنه خواهند شـد   
پاسخ بايد تاکيد کرد که اگر رژيـم  
اسالمي در پس يک خـيـزش تـوده      
اي سکوالريستي و آزاديـخـواهـي      
سرنگون شود، در آن صـورت کـل     
مباني اسالم سياسي و نـه فـقـط          
شــاخــه هــاي مــخــتــلــف آن و يــا             
حکومت آن در جوامـع مـخـتـلـف        
زير ضرب اسـاسـي و سـهـمـگـيـن            

ــت           ــد رف ــن ــواه ــي خ ــخــواه . آزادي
هــمــانــطــور کــه عــروج اســالمــي          
بعنوان يک نيـروي مـنـطـقـه اي و            
مــخــرب مــديــون شــکــل گــيــري           
حکـومـت اسـالمـي بـود، زوال و              

حاشيه اي شدن اسالم سياسي نيز 
در گرو سرنگونـي رژيـم اسـالمـي         

مساله اين اسـت کـه       .  خواهد بود
خيزش سياسي سکوالريسـتـي در     
ايران به سرعت به نيرويي عظيم و 
سکوالريستي در کل خـاورمـيـانـه     

سـقـوط رژيـم      .  تبديل خواهـد شـد    
اسالمي به قول منصور حکمت از 
نوع سـقـوط فـاشـيـسـم هـيـتـلـري                 

کليت و مبانـي پـايـه      .  خواهد بود
اي کــل اســالم ســيــاســي را زيــر             
ضربـات خـرد کـنـنـده خـود قـرار                

تالش شاخـه هـاي ديـگـر         .  خواهد
اسالم سياسي براي ايجاد فاصـلـه   
و يا مرزبـنـدي بـا ايـن شـاخـه از               
اسالم سياسي بـمـنـظـور حـفـظ و             
بقاي خود تاثيري در سرنوشت اين 

همـانـطـور    . جريانات نخواهند شد
کـه فـاشـيـسـم نـوع مـوسـولـيـنـي                  
نتوانست خود را حفظ کنـد، زوال    
و سقوط رژيم اسالمي مقدمه اي   
بر يک انفجار عظيم ضد اسـالمـي   
و ضد ديني در کـل خـاورمـيـانـه            

ايــن رويــداد آغــاز      .  خــواهــد بــود   
 . پايان اسالم سياسي خواهد بود
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در يک کالم خاورميانه پس از 
حل مساله فلسطـيـن و اسـتـقـالل          
فـلــسـطــيـن مــکـان بـهــتـري بــراي             

. زندگي مردم عادي خـواهـد بـود       
شهروند فلـسـطـيـنـي، شـهـرونـدان           
اسرائيلي با مـخـاطـرات کـمـتـري         

حـال و آيـنـده        .  روبرو خواهند بود
کل اردوي   .  بهتري خواهند داشت

ارتجاع چه در اسرائـيـل و چـه در          
فــلــســطــيــن و چــه در کشــورهــاي          
خاورميانه در موقعيت تضـعـيـف    

حـل  .  شده تري قرار خواهد گـرفـت  
مساله فلسطين يعني غلبه کـردن  
بر شکاف عميقي که خـاورمـيـانـه     
را از کل پروسه تحوالت سـيـاسـي    
و اجتمـاعـي جـهـان مـعـاصـر بـه               

در چنيـن آيـنـده      .  کناري زده است
اي مبارزه اجتماعي و طبقاتي در 
کشورهاي مخـتـلـف خـاورمـيـانـه          
چــرخشــي مــهــم بســوي آزادي و            
رهايي و سوسـيـالـيـسـم خـواهـنـد           

 . کرد
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ميليونها زن در مـنـاطـق تـحـت              
تسلط سازمانها و يا حکومتهـاي  
اسالمی، با يک جـنـگ سـخـت و           
روزمره براي بقا و زندگي و نـفـس     

 ! کشيدن روبرو هستند
امروز داعش در بخـش هـاي يـاز        
سوريه و عراق، يـک جـنـگ تـمـام          

. عيار عليه زنان به پيش مـيـبـرد     
خارج شدن زنان بدون همراهي يک 
مرد از خانه با سـنـگـسـار پـاسـخ           

زنــان را بــه خــدمــات       .  مــيــگــيــرد
ــردان و                  ــه مـ ــي دادن بـ ــسـ ــنـ جـ
جهاديست هـاي داعشـي دعـوت        
ميکنند و هر کس از اين خواست 
ــه اعــدام مــحــکــوم               ــاز زد ب ســرب

خـتـنـه    .  ميشود و به قتل ميـرسـد  
سـال را جـار        ۴۲تا  ۱۱زنان بين 

ميزنند و رسما اعالم ميکنند که 
زنان حق هيچ کاري ندارند و بـايـد   
در خانه هـا مـحـبـوس و زنـدانـي             

 . شوند
در ايران تحت حاکميت جـمـهـوري    
اسالمي، زندگي زنان را با شـالق    
و شکنجه و سنگـسـار؛ بـا اخـراج         
هزاران زن از مراکز کار به بـهـانـه      
بيحجابي؛ با آپـارتـايـد رسـمـي و            
جداسازي زن و مـرد؛ بـا مـحـروم           
کردن زنان از بسياري مشـاغـل و     
رشته هاي تحصيلي و ورزشـي و        
حتي ورود آنها به استاديوم ها؛ با 
اجبـاري کـردن حـجـاب اسـالمـي             
حـتــي بــراي کــودکــان پــنــج شــش           

. ساله؛ به جهنم تبـديـل کـرده انـد        
بــراي تــحــمــيــل ايــن مــقــررات و           

سـازمـان      ۲۶قوانين  بـا بسـيـج          
عــريــض و طــويــل دولــتــي و بــه              
خدمت گرفتن تمـام رسـانـه هـا و           
مساجد و امام جـمـعـه هـا؛ و بـا              
صــرف مــيــلــيــاردهــاي دالر، يــک        
جنگ تمام عيار عليـه زنـان بـراه        
انداخته اند  و البته سـالـهـا اسـت       
کــه بــا مــقــاومــت مــيــلــيــونــي و            

. قهرمانانه زنان مواجـه شـده انـد       
جنگي به وسعت سراسر کشور کـه  
هــمــچــنــان ادامــه دارد و هــرروز           

 . قرباني ميگيرد
در سودان زنـان را بـه مـوقـعـيـت             
شـهـرونـدان درجـه چـنــدم رانـده و               
ميزنند و مـيـکـشـنـد و تـحـقـيـر                  

در نيجـريـه، بـوکـوحـرام        .  ميکنند
دخـتــر مــيــدزدد و زنــانــي را کــه            
رعايت حجاب نميکـنـنـد در روز        

در .  روشــن بــه قــتــل مــيــرســانــد          
افغانستان، طالبان هـزاران زن را      
به قتل رسانده و هر جا پا گذاشته 
حتيبه کـودکـان دخـتـر کـه قصـد               
تحصيل دارند نيز رحم نمـيـکـنـد،     
مسموم شان ميکـنـد يـا آنـهـا را            

 . آتش ميزند
ــس، مصــر، عــربســتــان،            در تــون
پاکستان و ليبی، و کال در هر جـا  
که قوانين اسالمي و فـرهـنـگ و          
سنتهاي اسالمي رايج است، زنان 
براي زنده ماندن و دفاع از حرمت 
و حقوق انسانيـشـان بـايـد روزانـه          

و حـتـي     .  بجنگند و قرباني دهنـد 
در قلب اروپا هرجا تـوانسـتـه انـد       
دادگاه شريعه راه انداختـه انـد تـا        

 ! زنان را مرعوب و تسليم کنند
ما زنـان و مـردان از کشـورهـاي             
ايران و عراق و افغانستان و مصر 

، بـا ايـن کـمـپـيـن             ... و سودان و   
 ! اعالم ميکنيم که ديگر بس است

به جنگ وحشيانـه سـازمـانـهـا و          
حکومتهاي اسالمي عـلـيـه زنـان         

 . بايد اعتراض کرد
اين سوت آغاز يک جنبش جهانـي  
ــان در                   ــت زن ــاع از حــرم در دف

 ! کشورهاي اسالم زده است
 : با ما همراه شويد و اعالم کنيد

 نه به قوانين و شريعه اسالمي
 نه به زن ستيزي اسالمي

زن و مرد برابرند و بايد از حـقـوق     
 . انساني برابر برخوردار باشند

سـپـتـامـبـر         ٢٧  -ما روز شـنـبـه      
را روز جـهــانـي دفـاع از               ۲۰۱۴

حقوق زنان در کشـورهـاي اسـالم          
 . زده اعالم ميکنيم

از همگـان در هـمـه جـاي جـهـان               
دعوت ميکـنـيـم در ايـن روز بـا              
برگزاري ميتينگ و تـظـاهـرات و      
پيـکـت و اقـدامـات اعـتـراضـی،              

نـه بـه زن       :  يکصـدا اعـالم کـنـيـم         
نـه بـه جـنـگ و           !  ستيزي اسالمي

 !  کشتار عليه زنان
در    ۲۰۱۴سپتامبر  ٢٧وعده ما 

همه جا، در همه شهرها در هـمـه       
مراکز کار و فعاليت اجتماعي در 

 ! دفاع از حقوق و حرمت زنان
 :خواستهاي فوري ما

روهـاي  يـ ن الملـلـي از نـ       يت بيحما
سکوالر و مدافع حقوق انسـان در    

ران، افغانستان، مصـر و    يعراق، ا
  تونس و همه جا

ت دولـت هـائـي کـه از             يمحکوم
روهـاي  يـ ر دول و نـ       يـ داعش و سـا   

کنند و فشار بـه  ياسالمي دفاع م
ت يـ ان دادن بـه حـمـا       يآنها براي پا

اســي و نــظــامــي از        يــ، ســ  يمــالــ
  .روها و دولت هاي اسالمیين

ما دست ياري به سوي همه مـردم  
از همه زنـان    .  جهان دراز ميکنيم

آزاده و از مــردم آزاديــخــواه در              
سـراســر جــهــان، از ســازمــانــهــاي        
مدافع حقـوق زن، از مـخـالـفـيـن             
سنگسار و اعـدام، از مـدافـعـيـن          
حقوق انساني دعوت ميکنيـم بـا     

نه بـه زن      :  ما يکصدا اعالم کنند
 !ستيزي اسالمي در همه جا

لطفا طومار اعتراضي را امضا و 
 ! تبليغ کنيد
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براى اطالعات بيشتر در رابطه با 
کمپين مي توانيد از طريق ايميـل  

:: آدرس زير با ما تماس بـگـيـريـد    
g@fatwa.against.women

com.mail 
 

 انگلستان
 شيوا محبوبي 

shiva.mahbobi@gmail.c
om 
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 کانادا 

 هما ارجمند 
j.behroozi@sympasico.c

a 
 آلمان

 مينا احدي 
minaahadi26@gmail.co

m  
+491775692413 
 

 سوئد
 افسانه وحدت

afsanehvahdat@yahoo.s
e 
+46702468454 

 مهين عليپور 
s.yahoo@alipour_mahin
e 
+46707777313 

 عراق
 سمير نوري 

co.yahoo@noory_samir
m 

 تونس
 نسرين بن منصور 

ness.benmansour@hotm
ail.fr 

 : امضا کنندگان
جـنـبـش      -)  فـتـنـه   ( نهاد زن آزاد    

 براي رهايي زن 

۳ از صفحه   



 8  ۱۳۹۳مرداد  ۱۷ انترناسيونال 
 

 

 پيام آذر -۱ 
 کيان آذر -۲ 
 مسعود آذرنوش -۳ 
 سياوش آذري -۴ 
 مجيد آذري -۵ 
 فريده آرمان -۶ 
 طه آزادي -۷ 
 فراز آزادي -۸ 
 رضا آزموده -۹ 

 محمد آسنگران -۱۰ 
 محسن ابراهيمي -۱۱ 
 منيژه اتمامي -۱۲ 
 مينا احدي -۱۳ 
 محمود احمدي -۱۴ 
 عبه اسدي -۱۵ 
 ناصر اصغري -۱۶ 
 زري  اصلي -۱۷ 
 سيامک امجدي -۱۸ 
 سيروس ايل بيگي -۱۹ 
 ودا ايلکا -۲۰ 
 نازنين برومند -۲۱ 
 )شيرين(شادي بهار -۲۲ 
 بهروز بهاري -۲۳ 
 سيامک بهاري -۲۴ 
 سيما بهاري -۲۵ 
 شهاب بهرامي -۲۶ 
 فاتح بهرامي -۲۷ 
 مينا بهروزي -۲۸ 
 آذر پويا -۲۹ 
 فريبرز پويا -۳۰ 
 محمد رضا پويا -۳۱ 
 نينا تابان -۳۲ 
 حميد تقوايي -۳۳ 
 امير توکلي -۳۴ 
 کيوان جاويد -۳۵ 
 علي جوادي -۳۶ 
 بهرام جهانبخش -۳۷ 
 طه حسيني -۳۸ 
 فرشاد حسيني -۳۹ 

 بهمن خاني -۴۰ 
 شهال خباز زاده -۴۱ 
 کامبيز خيبري -۴۲ 
 شهال دانشفر -۴۳ 
 ميترا دانشي -۴۴ 
 پتي دبنيتاس -۴۵ 
 فرزانه درخشان -۴۶ 
 مهين درويش روحاني -۴۷ 
 بهمن ذاکر نژاد -۴۸ 
 صابر رحيمي -۴۹ 
 نسرين رمضانعلي -۵۰ 
 هرمز رها -۵۱ 
 سيامک زارع -۵۲ 
 امير زاهدي -۵۳ 
 سليمان سبکبار -۵۴ 
 بهرام سروش -۵۵ 
 هوشيار سروش -۵۶ 
 محبوبه سياهمردي -۵۷ 
 کريم شاه محمدي -۵۸ 
 عصام شکري -۵۹ 
 محمد شکوهي -۶۰ 
 )سودابه(آوا شکيبا  -۶۱ 
 شيرين شمس -۶۲ 
 سياوش شهابي -۶۳ 
 ناصر شيشه گر -۶۴ 
 مصطفي صابر -۶۵ 
 جمال صابري -۶۶ 
 سوسن صابري -۶۷ 
 نازيال صادقي -۶۸ 
 حسن صالحي -۶۹ 
 نازنين صديقي -۷۰ 
 شمه صلواتي -۷۱ 
 راضيه صلواتي -۷۲ 
 مريم طاهري -۷۳ 
 عضد عباسي -۷۴ 
 مرتضي فاتح -۷۵ 
 رضا فتحي -۷۶ 
 ايرج فرجاد -۷۷ 
 آوات فرخي -۷۸ 

 جميل فرزان -۷۹ 
 سيروان قادري -۸۰ 
 نوشين قادري -۸۱ 
 مرسده قائدي -۸۲ 
 محمود قائدي -۸۳ 
 طغرا قره گوزلو -۸۴ 
 مهين کابلي -۸۵ 
 سرور کاردار -۸۶ 
 محمد کاظمي -۸۷ 
 پيمان کاووسي -۸۸ 
 اصغر کريمي -۸۹ 
 محمد کريمي -۹۰ 
 ناصر کشکولي -۹۱ 

 محمد امين کمانگر -۹۲ 
 خليل کيوان -۹۳ 
 عبدل گلپريان -۹۴ 
 حيدر گويلي -۹۵ 
 عباس ماندگار -۹۶ 
 شيوا محبوبي -۹۷ 
 مهران محبوبي -۹۸ 
 علي محسني -۹۹ 

 نويد محمدي -۱۰۰ 
 ناصر محمودي -۱۰۱ 
 يدي محمودي -۱۰۲ 
 سعيد مدانلو -۱۰۳ 
 رضا مرادي -۱۰۴ 
 فرشته مرادي -۱۰۵ 
 شهناز مرتب -۱۰۶ 
 فلورت معارفي -۱۰۷ 
 عمر معروفي -۱۰۸ 
 سيامک مکي -۱۰۹ 
 بهروز مهرآبادي -۱۱۰ 
 کاوش مهران -۱۱۱ 

 بهار ميالني -۱۱۲ 
 نويد مينايي -۱۱۳ 
 فاضل نادري -۱۱۴ 
 جاويد ناصري -۱۱۵ 
 ارسالن ناظري -۱۱۶ 
 سارا نخعي -۱۱۷ 
 مريم نمازي -۱۱۸ 
 نسان نودينيان -۱۱۹ 
 سمير نوري -۱۲۰ 
 سعيد نيرومند -۱۲۱ 
 کاظم نيکخواه -۱۲۲ 
 اسرين واصلي -۱۲۳ 
 افسانه وحدت -۱۲۴ 
 سعيد  ويسي -۱۲۵ 
 اسماعيل هدفمند -۱۲۶ 

 )اسي برلين(
 سميرا هوشياريان -۱۲۷ 
 ازگور يالچين -۱۲۸ 
 بابک يزدي -۱۲۹ 
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د ر   ص و ر ت ي ک ه   ع ض و ي   ک ا ن د ي د   ش د ه   ب ا ش د   و   د ر   لـيـسـت   نـبـاـشـد   ال ز م   ا سـت   فـو ر ا   . ل ي س ت   ک ا ن د ي د ا ه ا   م ن ت شـر   مـيـشـو د 
 .ا ط ال ع   د ه د   ت ا   ن ا م   ا و     د ر     لـيـسـت   قـر ا ر   گـيـر د 

ه      ر  ــ ب ا ت   ک ن گـ ا  ــ ي ت ه   ا ن ت خـ ر ف   ک م     ٩ا ز   ط 
com.gmail@wpi.9congress 
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نهمين کنگره حزب کمونيست کارگري ايران در ماه اکتبر امسال به طور علني در يکي از شهرهاي اروپا برگزار 

از احزاب و سازمانهاي سياسي و رسانه هاي . عالقمندان ميتوانند بعنوان ناظر در کنگره شرکت کنند. ميشود
 . خبري نيز براي حضور در کنگره دعوت بعمل خواهد آمد

 
کنگره فرصت مناسبي براي آشنائي از نزديک با حزب، سياست ها، کادرها، نحوه فعاليت و تصميم گـيـري مـا      

 .از همه شما عزيزان دعوت ميکنيم به کنگره ما بياييد. در جريان اين عاليترين اجالس حزبي است
 

 : براي ثبت نام و کسب اطالعات الزم با شماره تلفن و آدرس زير تماس بگيريد

 

         004673986805                                                                              :تلفن تماس

com.gmail@wpi.markazi 


