
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  ھماره
  ٢٠٢١ مارچ ١٩

 

  امبورگکنفرانس رزا لوکز
  "گروپ يوروم "ھمبستگی بين المللی با گروه ھنری انقالبی و

  

 
در اين کنفرانس که با .  برگزار شداناکنفرانس رزا لوکزامبورگ در وي ، سومين٢٠٢١ چ مار ششموپنجم  در تاريخ

سازمان و حزب  ٢٠ شروع شد، صورت آنالينه  بعدازظھر ب٣ناشی از ھمه گيری کرونا از ساعت  توجه به بيماری

 .کمونيست و چپ شرکت کردند

 ۀتولد رزا لوکزامبورگ، به ياد وی که يکی از چھره ھای برجستسالگرد  ُيکصد و پنجاھميندر روز نخست به مناسبت 

خواندن  مارکسيسم و انترناسيوناليسم پرولتری بود، برنامه ھای متنوعی برگزار شدند، از جمله جنبش کارگری اروپا،

 ۀجشنوار "توسط گروه موسيقی سنتی ھای باقی مانده از رزا لوکزامبورگ و اجرای آھنگ ھای انقالبی برخی از نامه

  ". آواز سياسی

 آغاز شد، در ١۴.٣٠ ارتباط بيشتر بين سازمان ھای چپ و کمونيست در ساعت  روز دوم که با ھدف ايجادۀدر برنام

سمينار، خواندن کتاب، کار گروھی و فکری، گروه بحث و تبادل نظر و اجرای  کارگاه وجود داشتند که شامل ٩کل 

  .بودند" اناگروه موزيک وي "سطبرنامه تو

وجود آورده و بھانه ای ه ھای زيادی برای فعاليتھای سياسی و اجتماعی ب در دورانی که وجود مشکل کرونا محدوديت

فاشيستی و بی  سرمايه داری داده است که ھرچه بيشتر قوانين ضددموکراتيک تصويب کنند و اقدامات به سيستم ھای

و کمونيست است که از ھر فرصتی برای   ھر انقالبیۀ سياسی در پيش بگيرند، وظيفرحمانه تری در سرکوب مخالفان
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حکومتھای فاشيستی و سرمايه داری که درسراسر جھان به ظلم و ستم و  افشاگری و مبارزه عليه سياستھای ضد مردمی

کنفرانس رزا  .ا فاش کندزحمتکشان مشغول ھستند استفاده کرده و ماھيت کثيف و ارتجاعی آنھا ر استثمار کارگران و

  . در ھمين راستا شکل گرفته بودانالوکزامبورگ دروي

  در حمايت از ابتکار برگزاری اين کنفرانس و اعالم) انترناسيوناليستی است که يک گروه(" اناگروه موزيک وي"

 ديگر زندانيان و"   مردم وکالیۀجامع " وکالی زندانی، "يورومگروپ  "ھمبستگی و حمايت از گروه ھنری ـ انقالبی

  .ترکيه، در اين کنفرانس شرکت کرد سياسی در

گروه عالوه بر افشاگری در مورد حکومت فاشيست و ارتجاعی  در آغاز برنامه اين گروه ھنری ، يکی از اعضای

 خواستار دادرسی عادالنه و محکوميت تمامی کسانی شد که در جريان اعتصاب غذای اعضای ان و جناياتش،خِاردو

 و زندانی سياسی" تيمتيکابرو  "، وکيل انقالبی)ھلين بولک و ابراھيم گوکچک(چپ انقالبی گروه يوروم گروه 

مرکز ( فرھنگ اديل ۀاعضای گروه، پايان دادن به فشارھا بر خان به خواست آنھا که آزادی تمام" مصطفی کوچاک"

 د، توجه نکردند و باعث مرگ اين عزيزانشدن ممنوعيت برگزاری کنسرت اين گروه ھنری بو و برداشته) ھنری گروه

  .گشتند

در " اناوي گروه موزيک "به ياد رفقای جانباخته ترکيه توسط" گروپ يوروم "بعد از سخنان وی، چھار سرود از

  .  شدءکنفرانس رزا لوکزامبورگ اجرا

 ھم اناايران در ويی خلق ئکه در عين حال يکی از فعالين چريکھای فدا" اناوي گروه موزيک "ھمچنين يکی از اعضای

در مورد  در صد و پنجاھمين سالروز تولد رزا لوکزامبورگ به مناسبت روز جھانی زن در بخشی از برنامه، می باشد،

امپرياليسم جمھوری اسالمی سخنانی  وضعيت زنان و کارگران ايران در شرايط حاکميت ديکتاتوری رژيم وابسته به

 .ايرانی قرار گرفت ان غير شرکت کنندگۀايراد کرد که مورد توجه ھم

جنايتکار جمھوری اسالمی توسط امپرياليست ھا و جايگزين کردن خمينی به  وی داليل و شرايط سرکار آوردن رژيم

سياسی  خود يعنی شاه را، ترس از قدرت گرفتن کمونيست ھا و از دست دادن منابع اقتصادی و جای سگ زنجيری

 نيروھای انقالبی و کمونيست ۀشد مود و از سرکوب سيستماتيک و برنامه ريزیجھانخواران سرمايه در ايران قلمداد ن

 توده ھا توسط اين رژيم وابسته به سرمايه داری جھانی ۀطلبان با ھدف انحراف مسير انقالب و مبارزات مردمی و حق

 ھا در سال  انقالب تودهيادآور شد که يکی از اولين اقدامات رژيم جديد حمله به زنان بود که در سخن گفت و ھمچنين

اجباری کردن : برد از جمله ی ازاين اقدامات فاشيستی عليه زنان را نامئوی نمونه ھا.  کرده بودندءنقش مھمی ايفا ۵٧

کردن بسياری از رشته ھای ورزشی و آموزشی برای  پوشش اسالمی، اخراج زنان از ادارات و کارخانه ھا، ممنوع

  . طالق و حضانت فرزندشتن حقزنان و محروم کردن آنان از دا

که جمھوری اسالمی به زنان کارگر و زحمتکش ايران روا می دارد  یئدر اين سخنرانی ھمچنين در مورد ستم ھا

به دليل شرايط نابرابر شانس کمتری برای پيدا کردن کار در کارخانجات بزرگ را  صحبت شد و گفته شد که زنان

   .می کنند گاه ھای کوچک ، ھستند و ھرگونه ستم و محروميتی را تحملو بيشتر مجبور به کار در کار دارند

 کمتر از ده نفر در آنجا کار می کنند اين است که کارگران از حداقل دستمزد ھم ًاشکال کار در اين کارگاه ھا که معموال

م ھست که امروز در به ھمين دليل ھ .برخوردار نمی شوند و حق بيمه و مزايای ديگر به اين زنان تعلق نمی گيرد

مين أقشر به دليل ناتوانی در ت و اين  شده است وحشتناک گريبانگير بخش بزرگی از اين کارگران ايران، فقر و فالکت

 بيش از ،طبق اعتراف منابع رسمی رژيم .ھا زندگی می کنند  در حاشيه شھر ھا و در حلبی آبادًمسکن مناسب ، اجبارا
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 سفانه به دليل ديکتاتوری حاکم ، نهأمھمتر اين که مت. ون زير خط فقر زندگی می کننداکن درصد از مردم ايران ھم ٧۵

  .  باشند اقشار و طبقات مردمی از داشتن ھرگونه تشکل مستقل محروم میۀتنھا زنان بلکه ھم

ی زنان ئھاان و جھان يادآور شد که مانع اصلی ر ايرۀبا زنان ستم ديد وی در پايان سخنان خود ضمن اعالم ھمبستگی

جزء ذاتی آن می باشد و تنھا راه خالصی از اين نظام و رژيم  سرمايه داری حاکم می باشد که مردساالری ايران ، نظام

 انقالبی قھر آميز می باشد که در بستر آن کارگران و زنان و ستمديدگان قادر شوند ،جمھوری اسالمی محافظ آن يعنی

 به اين امر ضروری است که وی افزود که برای رسيدن. ت پيروزی ھدايت کنندسازمان يافته و اين انقالب را به سم

 گرفته تا مبارزات زنان و کارگران را در جھت سرنگونی رژيم جنايتکار و وابسته به يک تشکل سياسی ـ نظامی، شکل

  .سرمايه داری جھانی جمھوری اسالمی ھدايت کند

 ۀتوضيحی دربارقبل از آن . خوانده شد" اناگروه موزيک وي"توسط " جنگلآفتابکاران  "بعد از اتمام اين سخنرانی سرود

 ۀبرای رفقای رزمنده در جريان حماس که اين سرود توسط وی  اين سرود يعنی رفيق سعيد سلطانپور و اينۀسرايند

    . پايان يافت١٨.٣٠ آغاز و ساعت ١٧از ساعت " اناگروه موزيک وي "ۀبرنام. سياھکل نوشته شده است، داده شد

  !نابود باد رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی

  !زنده باد سوسياليسم

  !زنده باد ھمبستگی بين اللمللی

   اتريش– اناوي

  ٢٠٢١ چ مارچھاردھم

 


