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انقالب مردم در گـامـهـای اول خـود               
علیه جمهوری اسالمی ماشین این     

. حـکـومـت را بـه گـل نشـانـده اســت                 
شکاف عمیق و از هم گسـیـخـتـگـی          
دروني اين رژيم ديـگـر قـابـل تـرمـيـم               

جمهوري اسالمي نـمـيـتـوانـد        .   نيست
خود را از اين مخمصه نـجـات دهـد،            
نميتواند يک دوره ديگر حتـي مـانـنـد          

چــرا .   يـکـسـال قـبـل حــکـومـت کـنـد               
ايـنـطـور اسـت؟ آيـا قـدرت سـرکــوب                
ندارند؟ امکان سازش بـيـن جـنـاحـهـا           
وجود ندارد؟ آيا نـمـيـشـود بـا عـقـب                 
نشيني مختصري سر مـردم را شـيـره           
بمالند و مثال يکي مـانـنـد مـوسـوي            
يلتسين بشود و حکـومـت را نـجـات             
دهد و مردم را بخانه بفرستـد؟ پـاسـخ       
اين سواالت و امـثـال ايـنـهـا مـنـفـي                 

 .است، و داليل  آن قابل توضيح است
 

 : نقش انقالب -۱
جناحهاي رژيـم هـمـيـشـه در اشـکـال                
مختلفي از دعوا بر سر سهـم بـيـشـتـر         
در چپاول مـردم تـا اخـتـالف بـر سـر                   
سياست و مسائل مربوط به آن جنگ    

اما پـس از پـايـان          .   و جدال داشته اند   
جنگ ايران و عراق يک عـامـل مـهـم             
ديگر در دعواي جناحها بر سر بـقـا و        
نحوه برخورد با مردم معتـرضـي بـود         
که براي سرنگوني رژيم قد عـلـم کـرده       

در واقع از دوره خـاتـمـي بـايـن        .   بودند

طرف يک دليل مهم دعواي جـنـاحـهـا       
بــر ســر نــحــوه بــرخــورد بــه جــنــبــش               
سرنگوني طلبانه مردم بوده که آنزمان 

.  نـامـيـديـم    "   جنگ بازنـده هـا    " ما آنرا   
مبـارزه کـارگـران و مـردم آزاديـخـواه               
عليه جـمـهـوري اسـالمـي نـيـز هـيـچ                  

 تـيـر     ۱۸زماني متوقف نشد، اما از    
 سال پيش در ابـعـاد يـک جـنـبـش           ۱۰

توده اي عليه جمهـوري اسـالمـي قـد             
علم کرد که کل معادالت سياسي در       

حـزب  .   ايران را تحت تـاثـيـر قـرار داد           
کمونيست کـارگـري ايـران از کـنـگـره              
چهارم خود روي چشم انداز انقالب در     
ايران تاکيد کرد و دائما براي تـعـمـيـق           

مردم، به چپ چـرخـيـدن جـنـبـش           " نه" 
سرنگوني و تـقـويـت خـط و حـرکـت                 

خطوط کلي . انقالبي تالش کرده است
سيـاسـت حـزب بـراي پـيـشـبـرد خـط                  
انقالب و تالش براي آماده شدن و بـه          
پيروزي رساندن آن را ميتوان در اسناد 

امروز هشتم مرداد، روز گراميداشت      
ياد ندا و همه جانـبـاخـتـگـان اخـيـر ،               
بعنوان يک نقطه عطـف در پـيـشـروي            
انقالب مردم عليه جمهوري اسالمـي       

دهـهـا هـزار نـفـر از            .   ثبت خواهد شد  

مردم تهران و هميـنـطـور اصـفـهـان و             
شيراز و بـرخـي شـهـرهـاي ديـگـر بـه                   

شـعـارهـا تـيـز تـر و             .     ميدان آمـدنـد    
کوبنده تر و روحيه هـا بـاالتـر از هـر                

 سرنگونی 
 تنها راه جمهوری اسالمی
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کنگره هاي پنجم و ششم و پلنومهاي  
 . حزب در چند سال اخير مشاهده کرد

انقالبي که در کنگره چهارم حزب   
چشم انداز آنرا تـاکـيـد کـرديـم امـروز              

همـه مـيـبـيـنـنـد کـه             .   آغاز شده است 
ديگر نميتوانند حکومت "   باالئي ها " 

. نـمـيـخـواهـنـد      "   پائـيـنـي هـا      "کنند و  
ــر                    ــر خــامــنــه اي و مــرگ ب مــرگ ب
ديــکــتــاتــور و مــرگ بــر جــمــهــوري             
اســالمــي و جــمــهــوري اســالمـــي                
نميخواهيم به شعار و حـرف روزمـره           

البته گـروهـهـاي      . مردم بدل شده است 
معدود پرتي کـه نـفـعـي در پـيـروزي                
انقـالب بـراي خـود نـمـيـبـيـنـنـد ايـن                    
انقالب را نه تنها انکار ميکنند بلکه  
موج ميليوني مردم در خيابانها را به  
جناحهاي رژيـم وصـل مـيـکـنـنـد تـا                

در خــانــه    " ســيــاســت دســت راســتــي         
امـروز  .   را باز هم تکرار کننـد "   بمانيد

حتي بخشي از درون خود رژيم اذعـان     
ميکند که جنگ مردم بـا حـکـومـت         

. ربطي به انتخابات و تقلـب آن نـدارد        
همه ميدانند که مردم کل حـکـومـت         
ــتــه انــد و                  اســالمــي را نشــانــه گــرف

ايـن  .   ميخواهند آنرا سرنـگـون کـنـنـد        
انقالبي علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي و               
بـراي تـحـقـق آزادي و بـرابـري و يــک                   

تـا بـه جـنـگ         .   جامعه انسـانـي اسـت      
جناحها برميگردد اينبار بدليل شروع 
همين انقالب و بصدا در آمدن شيپور     
سرنگوني کل حکومت جنگ آنها يک 
جنگ مهلک اسـت و بـهـمـيـن دلـيـل                
تاکنون بنوعي حکومت را فلج کـرده       

يک نقش مهم ديگر اين انقالب .   است
روي جــنــگ جــنــاحــهــاي رژيــم کــه               
کالسيک هم هست اينست که عده اي    
از ميان خود رژيم تالش ميکنند کـه       
خود را به مبارزه مردم وصل کننـد و      
براي مهـار انـقـالب و جـلـوگـيـري از                 
سرنگوني روي موج اعـتـراض مـردم          

در انـقـالبـات هـمـيـشـه            .   سوار شـونـد   
کساني و شخصيتهائي از درون خـود         
طبقه حاکم کـه زيـاد بـدنـام نـبـاشـنـد                 
بجلو صحنه رانده ميشـونـد و تـالش           
ــرنــگ مــردم                 مــيــکــنــنــد خــود را ب
دربياورند و به مطالبات آنـان تـاکـيـد         
کــنــنــد تــا انــقــالب را بــه شــکــســت              

اما در انقالب کنونـي ايـن      .   بکشانند
شخصيتهـا جـزو سـران اصـلـي رژيـم                
اسالمي هستند و در دوره هـائـي کـه          
جنايات هولناک جـمـهـوري اسـالمـي           
صــورت گــرفــتــه خــود از بــانــيــان و               

ــوده انــد        ــيــن ب مــوســوي و    .   مســئــول
رفسنجاني و کروبي و خـاتـمـي جـزو              
همين شخصيتها هستند و براي مردم 
شـنـاخــتـه شـده هسـتــنـد و از ايـنــرو                   
نمـيـتـوانـنـد حـتـي بـعـنـوان خـاکـريـز                    

. کوچکي در مقابل مردم عمل بکنند
خصوصيت نقش ايـنـهـا ايـنـسـت کـه              
جنگ جناحهاي درون رژيم را تعمـيـق     
کنند و عـلـيـرغـم مـيـلـشـان بـعـنـوان                  
فاکتور تسريع کننده سـرنـگـونـي کـل           

اينـهـا قـرار      . حکومت نقش ايفا کنند 
است نـقـش فـرشـتـگـان نـجـات رژيـم                 
باشند اما عکس آن درسـت اسـت و              
اين تناقض بخاطر اينست که جامعـه      
عليه کل رژيـم اسـالمـي بـپـاخـاسـتـه                
است و مـردم از هـر امـکـانـي بـراي                   
ضربه زدن به اين حـکـومـت اسـتـفـاده          

 .ميکنند
 

 !سازش ممکن نيست -۲
تــا زمــانــيــکــه جــمــهــوري اســالمــي           
سرنگون شود عاقبت جنـگ کـنـونـي         
جناحها که بشدت تعميق شـده يـا بـا             
سازش بين آنـهـا يـا بـا پـيـروزي يـک                   
جناح بر جـنـاح ديـگـر مـيـتـوانـد بـه                   
سـرانـجـامـي بـرسـد و راه مـيـانـه اي                    

 . نيست
سازش، باين مـعـنـي کـه جـنـگ              
کنوني را خاتمـه بـدهـنـد و يـک دوره                
نسبتا طـوالنـي جـمـهـوري اسـالمـي              

. حکومت بکند امکانـپـذيـر نـيـسـت           
اوال اين دعوا درباالترين سـطـح رژيـم         
اسالمي در جريان است و ثانيا ابـعـاد      

خـامـنـه اي در راس          .  گوناگوني دارد 
يـک پـاي ايـن جـنـگ اسـت و                 "   نظام" 

اساس دعوا بر سر وجود اين ولي فقيه 
در طرف مقابل نيز رفسنجانـي  .  است

قرار دارد که مهمترين مهره حکومت 
ثانـيـا، جـنـگ ايـنـهـا            .   اسالمي است 

علني است و در مقابل جـامـعـه پـتـه            
. همـديـگـر را روي آب انـداخـتـه انـد                 

خامنه اي در نماز جمعه خود تـهـديـد       
کرد که فرد پشت صحنه را مـعـرفـي             
ميکند و عليـرغـم ايـنـکـه حـرفـهـاي               
احـمـدي نـژاد عـلـيـه رفســنـجـانـي را                  
نادرست خواند اما تهـديـد وي رو بـه            

رفسنـجـانـي نـيـز در          .  رفسنجاني بود 
خطبه اش در نماز جمعه بگفته يـزدي      
زير قول و قرارش زد و عـلـيـه دولـت                
حـــرف زد و پـــز دفـــاع از آزادي                       

ايـن  .   دستگيرشدگان را بخـود گـرفـت       
دومي تماما مشـروعـيـت عـمـلـکـرد            
احمدي نژاد و نيروهاي سرکوب تحـت   
فرماندهي وي را زير سوال برد و نقطه     
مقابل خـامـنـه اي بـود کـه مـردم را                  

بـعـالوه حـرفـهـاي        .   تهـديـد کـرده بـود        
رفسنجاني اساسا باين معني بود کـه     
قصــد کــوتــاه آمــدن نــدارد و جــواب             
سرباال به خامنه اي داد و بـا عـکـس            
العمل تند يزدي و طـرفـداران خـامـنـه         

از طرف ديـگـر کـل حـرف و             .   اي شد 
عملکرد احمدي نژاد و نيروي سرکوب 

جزو پرونده خـامـنـه اي و تـوافـق وي               
محسوب ميشود و در طرف مـقـابـل        
آنچه موسوي و کـروبـي و خـاتـمـي و               
دوخرداد سابق ميگويند جزو توافق و 
پشتيباني رفسنجاني نزد جناح ديگر      

بعـبـارت ديـگـر خـامـنـه اي و                .   است
رفسنجاني بنـوعـي رهـبـر دو جـنـاح              
متخاصم هستند که الـبـتـه درون هـر          
کدام از ايـن جـنـاحـهـا اخـتـالفـات و                   

از طرف . مسائل متعددي وجود دارد
ــه اي در ايــن دعــوا                    ديــگــر خــامــن
مسـتــقــيــمـا احــمــدي نـژاد و نــيــروي              
ســرکــوب وي از ســپــاه پــاســداران و              
وزارت اطالعات تـا بسـيـج و لـبـاس              
شخصـي را نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـد و                   
موسوي و کروبي و رفسنجاني ژسـت      
مخالفت با سرکوب مردم را ميگيرند 
و باصطالح از حقوق مردم طـرفـداري       

. دليل ايـنـهـم روشـن اسـت           .   ميکنند
مقابله جناح رفسنجاني با خامنه اي      
با برگ طرفداري از مردم هم موقعيت 
بهتري بـراي آنـهـا در مـقـابـل جـنـاح                  
خامنه اي بوجود مياورد و هـم بـراي           

هـمـيـن    .   حفظ خود به آن نـيـاز دارنـد          
فاکتور، عليرغم اينکه هر دو جـنـاح           
ميدانند که مردم عليـه کـلـيـت رژيـم             
اسالمي به ميدان آمده اند، به جـنـاح        
رفسنجاني اجازه نميدهد بسادگـي بـا      
خامنه اي سازش کند و احـمـدي نـژاد       

ايـن مسـالـه گـرچـه          .   سر جايش باشـد   
خدمتي به حفظ نظام نميکنـد و ايـن          
جزو تـنـاقضـات جـمـهـوري اسـالمـي              
است اما جناح رفسنجاني آنرا بعنوان   
يک فرصت براي کـنـار زدن يـا عـقـب              

 .نشيني حريف ارزيابي ميکند
ثالثـا، در هـمـيـن دو مـاه اخـيـر                  
بدستـور خـامـنـه اي و احـمـدي نـژاد                  
انسانهائي در خيـابـانـهـا و شـکـنـجـه               
گاههاي جمهوري اسالمي جانشان را     
از دست دادند و عده زيادي در زنـدان       
و زير شکنجه هستند و از کسانـي در     

جناح .   گرفتند" اعتراف"زير شکنجه  
رفســنــجــانــي مــوســوي تــعــدادي از            
جانباختگان و شکنجه شـدگـان را بـه         
طرفداران خود منتسب ميـکـنـنـد، و         
خــود ايــن مســتــقــل از درســتــي و                 
نادرستي آن بمعنـي ايـنـسـت کـه يـک              
طرف مدعي است که جناح مقابل از    

. او کشته است و شکنجه کـرده اسـت          
اين يعني جنگ دو جناح خونين است 
و اگـر جـنـاح خـامـنـه اي تـوانـش را                    
داشته باشد ابـائـي از کشـتـن جـنـاح                
ديگر نيز نـدارد، حـتـي بـراي ايـنـکـه                 
مردم  را سرکوب کند بايـد از جـنـاح              

قبال نيز هم احمـدي نـژاد     . مقابل بزند 
ــان                  ــي ــه اطــراف ــود ک ــرده ب ــد ک ــهــدي ت
رفسنجاني را دور شهر مـيـگـردانـد و         
هم اينطرف به محاکمه احـمـدي نـژاد          

 . اشاره کرده بودند

مجموعه فاکتورهاي فوق بر ايـن       
واقعيت تاکيد دارد که راه سازش ايـن      

فـقـط بـا کـنـار          .   جناحها بستـه اسـت     
رفـتــن احــمـدي نـژاد امـکــان ســازش              
موقت وجود دارد امـا ايـن بـمـعـنـي                
قبول شکست از جانب خـامـنـه اي و           
جمع شـدن بسـاط اوسـت و مـنـتـفـي                 

از اينـرو لـگـدزنـي هـاي اخـيـر               .   است
احمدي نژاد به خامنه اي ايـن شـايـعـه          
را مطرح کرده است که اين لگدزنيـهـا     
يک طرح ساختگي خود رژيم است که       
مبناي کنار رفتن احمدي نـژاد بشـود         
تا هم امکان کوتاه آمدن رفسنـجـانـي        
فــراهــم بشــود و هــم خــامــنــه اي بــا                

امـا  .   شکست فاحشي مـواجـه نشـود       
برکناري احمدي نژاد از طريق خامـنـه       
اي ممکن نيست، مجلس هم اگر راي  
عدم کفايـت او را بـدهـد کـل جـنـاح                   
راست بهم مـيـريـزد و پـيـچـيـدگـي و                  
ــل                  ــدگــي جــنــاح راســت و ک درمــان

 . حکومت بيشتر ميشود
مسائل اخير بـيـن خـامـنـه اي و               
احمدي نژاد حول عزل و نصب مشائي  
نيز يکي از مـعـضـالت جـديـد رژيـم                
است که بتنهائي پتک سنگيني بر سر   

در مــتــن   .   جــمــهــوري اســالمــي بــود     
دعواهائي که بـيـن دو جـنـاح وجـود               
داشت و در شرايطي که احـمـدي نـژاد          
مورد حمايت کامل خـامـنـه اي بـود            
عــلــنــي شــدن نــامــه خــامــنــه اي در              
مخالفت با تصميم احمدي نژاد درباره 
منصوب کردن مشائي به معاون اول        
رئيس جمهور بمعني بي اعتبار کردن    

در .   احمدي نژاد توسط خامنه اي بود  
مقابل نيز، يک هـفـتـه بـي اعـتـنـائـي                
احمدي نژاد در پـاسـخ بـه درخـواسـت             
ــراي عــزل مشــائــي و                 خــامــنــه اي ب
سرانجام منصوب کـردن مشـائـي بـه           
پست جديد  مشـاور و رئـيـس دفـتـر                
رئيس جمهور يک دهن کجـي آشـکـار         

در ظرف همان يـک    .   به خامنه اي بود   
هـفــتــه تــاخــيــر پــاســخ احــمــدي نــژاد            
اعـتــراضــات و انـتــقــادات زيــادي از            
جانب رسانه ها و افراد جـنـاح راسـت           
عليه احمدي نژاد جاري شـد و حـتـي              
بسيج چند دانشگـاه احـمـدي نـژاد را             
تهديد کردند که فقط به تذکر شفاهـي     

. بسنده نميکنند و عمل خواهند کـرد    
ماجراي مشائي نه تنها احمـدي نـژاد         
و خامنه اي را بجان هم انداخت بلـکـه    
به معضالت جديدي در داخـل دولـت         

بــرکـنــاري اژه اي وزيــر         .   مـنــجـر شــد    
اطالعات و صفار هرندي وزير ارشـاد      
و هــمــچــنـيــن بــرکــنـاري تــعــدادي از             
مسئولين در وزارت اطالعات بدليـل      
اعتراض وزاري کابينه احمدي نژاد بـه     

. تاخير احمـدي نـژاد صـورت گـرفـت             
حــتــي مــعــاون اژه اي پســت وزارت              
اطالعات را قبول نکرد و احمدي نژاد   

خود مسئوليت وزارت اطـالعـات را         
جالب اينست کـه تـمـام      .   بعهده گرفت 

اين اتفاقات درون دولت ظـرف حـدود       
يک هفته بـه پـايـان دوره اول ريـاسـت                
جمهوري وي انجـام شـد کـه مسـائـل              

اينها .   جديدي را براي رژيم ايجاد کرد   
ناشي از بي عقلي و ديوانگي احـمـدي    
نژاد نيست بلکه وضعيت رژيم آنچنان 
درهم ريخته است که امـکـان چـنـيـن              

. مانـورهـائـي را بـوجـود آورده اسـت              
بعالوه بنظر ميرسد که اقدامات اخير    
احـمـدي نـژاد يـک قـدرت نـمـائـي در                   
مقابل خامنه اي است اما ايـن نشـان           
قدرت احمدي نژاد نيست بلکه بمعني 
بي اعتبار شدن خامنه اي حـتـي نـزد            

جمهوري اسـالمـي     . احمدي نژاد است 
جـز سـرنـگـونـي راهـي در مـقـابـلــش                  

 .نيست
امـا اگــر امــکـان ســازش وجــود            
ندارد آيا يک جناح ميتواند بـر جـنـاح        
ديـگـر پـيـروز بشـود؟ پـاسـخ ايـن را                    
بسادگي در تجربه حيات دوازده سـال        

. گذشته اين حکـومـت مـيـتـوان ديـد            
خامنه اي در اين دور اخير اگر امکان   
پيروز شدن بر جناح مقابـل را داشـت           
حتما تاکنون پيروز شده بـود زيـرا بـا             
تمام قدرتش از طـريـق احـمـدي نـژاد               
بميدان آمد اما مفلوکتر از قـبـل سـر         

پـيـروزي طـرف      .   جايش ايستاده اسـت  
مقابل نيز، يعني کنار رفتـن خـامـنـه          
اي و ولي فقيه ديگر تـمـامـا بـمـعـنـي           

. کنار رفتن جمهوري اسـالمـي اسـت          
انتهاي جنگ اين دوره جناحهاي رژيم   
اسالمي انتهاي حاکمـيـت جـمـهـوري           

 .اسالمي است
 

 رژيم قدرت سرکوب ندارد -۳
بدون شک اين رژيم باز هم جناياتـي از     
قبيل آنچه که در هـمـيـن دو مـاه در                
خيابانها و زندانها مرتکب شد انـجـام     
خواهد داد اما قطعا قدرت سـرکـوب         
حرکت انقالبي مردم را ندارد و امکان 
متوقف کـردن اعـتـراضـات مـردم از             
طـريــق سـرکــوب مــطـلــقــا بــراي ايــن              

اوال در ميان . حکومت ممکن نيست
نيروي سپاه پاسداران در همين مـدت        
عده اي از ترس آينده استعفا دادنـد و        
همين نشاندهنده وضعيت نامنـاسـب       
ايـن ارگـان و وقـوف عـنـاصــر آن بــه                  

ثانيا هـر کـدام از         .   عاقبت رژيم است  
جناحهاي رژيم در بدنه و رهبري سپـاه     
آدمهاي خود را دارند و سپاه در واقـع     
يک نيروي يکدست و منسجم نيـسـت         
و اين قدرت اين ارگان سرکوب را هـم        
در مقابل مردم و هم در جـنـگ بـيـن            

مـهـمـتـر     .   جناحها محـدود مـيـکـنـد        
اينکه مردم در ابعاد ميليوني بميدان       
آمده اند و نيروهاي سرکوب نه جرئـت    

 . . . سرنگونی                                   ۱از صفحه          

     ٦صفحه         
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نــگـاهــي بــه ويــدئــوهــاي       .   زمـان بــود   
متعددي که در اينترنت منتشـر شـده       
و به سي ان ان و بي بي سـي و صـداي        
آمريکا نيز رسيده، جاي هيچ ترديـدي    
در ايـن پـيـشـروي بـزرگ بـاقـي نـمـي                   

اگر دو  تـظـاهـرات مـهـم دو                .   گذارد
 تـيـر و جـمـعـه            ١٨يعني (هفته اخير  

اعالم قطعـي ايـن بـود        )      تير ماه٢٦
کــه آنــهــمــه کشــتــارهــا و جــنــايــات              
وحشــتــنــاک قــادر نشــده انــقــالب را             

 ٨٨متوقف کند، وقايع هشت مرداد   
بروشني اعـالم  )   ٢٠٠٩ جوالي ٣٠( 

کرد که فاز جديدي از تعرض قدرتمند  
تر انقالب عليـه جـمـهـوري اسـالمـي              

 . شروع شده است
 تـيـر     ٢٦ و     ١٨تظاهرات هـاي      

چـنـانـکـه در يـادداشـت هــاي قـبـلــي                 
ديــديــم، حــکــومــت اســالمــي را در             
موقعيت بسيار شکننده اي قـرار داد         

معلـوم  . و دعواهاي دروني اوج گرفت 
شد که ديکتاتور کثيف و مفلـوک  از       
پس انقالب برنيامـده اسـت و جـنـاح             
مخالف خـامـنـه اي و احـمـدي نـژاد                 

دعوا تا آنـجـا بـاال        .   زبانشان دراز شد 
گرفت که حتي احمدي نژاد جنـون وار       
ريش آقا را کشيد و آقـا تـوي سـر او                 

مــعــلــوم شــد کــه هــيــچ هســتــه            .     زد
منسجم و يکدستي در رژيم مـوجـود        
نيست که قادر به مقاومـت طـوالنـي           

انـتـشـار    .     در مـقـابـل انـقـالب بـاشـد            
عکس ها و اطالعات جديد در مورد     
جنايات بـي سـابـقـه و تـکـان دهـنـده                  
جمهوري اسالمي در فاصله يـک مـاه        

گذشته موجي از نفرت و اعتـراض را        
در داخل و خارج کشور برانگيخـت و          
رژيم اسالمي را آشکارا  در مـوضـع            

تعطيل بازداشتـگـاه   .   تدافعي قرار داد 
کهريزک از سوي خامـنـه اي در واقـع             
اعالم شکست آقا و پذيرفتن ناکارايي   
سرکوب و جنايت در مقابله با انقالب 

هشت مرداد بر همه اين پيشروي . بود
هاي انقالب عليـه رژيـم اسـالمـي بـا              
قدرت مهر تاييد گذارد،  و نـه فـقـط           
ايـن کـه گـام هـاي روشـنـي بــه جـلــو                    

 . برداشت
 

ويژگي هاي برجسته هشت 
 :مرداد از اين قرار بود

جمعيت وسيع و با ترکيب سـنـي     )   ١
گرچـه مـثـل      .   مختلف  به خيابان آمد 

هميشه، و اينبار روشنتر از همـيـشـه،        
زنان نقش برجسته اي داشـتـنـد، ولـي          
ترکيب سني و قيافه هـاي مـخـتـلـف             
نشان ميـداد کـه چـگـونـه آن غـلـيـان                  
اجتماعي عظيمي کـه در ايـران آغـاز           

خشـم و    .   شـده بـا قـدرت ادامـه دارد            

نـفـرت از حـاکـمـان و عـزم و اراده و                     
روحيه باال را ميشد براحتي در امواج 

 .جمعيت ديد
مردم در شعارهايشان مجددا ) ٢

نداي ما نمرده اين دولت است کـه      " بر  
تاکيد " واليت است که مرده"يا " مرده

مرگ بر ديکـتـاتـور شـعـار         .   گذاشتند
اين يعـنـي ايـنـکـه دولـت           .   اصلي بود 

احمدي نژاد و خامنه اي مقدمتا بايد       
مـجـتـبـي     "شعار . گورشان را گم کنند 

کـه امـروز     "   بميري واليت را نـبـيـنـي         
روشنتر شنيده ميشد بر همين تاکـيـد     

شعار جالـب ديـگـر کـه قـبـال             .   داشت
مـا اشـک تـمـسـاح          :   " شنيده نشده بود  

نـمـي خـوايـم، دولـت مصـبـاح نـمــي                  
، بروشني جواب خامـنـه اي و         " خوايم

احــمــدي نــژاد را مــيــداد کــه گــويــا                
عطوفت اسالمي  شـان گـل کـرده و                

مـردم بـا ايـن        .   بازداشتگاه بستـه انـد     
شعارها بارديـگـر تـاکـيـد کـردنـد کـه                
هـرگــونــه عـقــب نشــيــنـي جــمــهــوري            
اسالمي را به سکويي براي پـيـشـروي       
خود تبديل خواهند کرد و حـکـومـت        
تمساح هـاي اسـالمـي را بـه پـايـيـن                  

 .خواهند کشيد
مردم به روضه خواني و قـرآن    )  ٣

آنـهـا بـا      .   خواني و سـکـوت نـرفـتـنـد           
صداي بـلـنـد اعـتـراض کـردنـد و بـا                   
روحــيــه اي تــعــرضــي بــا مــامــوران             

نه فـقـط   .   جمهوري اسالمي جنگيدند  
در بــهــشــت زهــرا کـه  خــيــابــانــهــاي              
بسياري در تهران صحنه ايـن نـبـرد و           

بـنـا بـرايـن       .   شعار هاي تند مردم بـود   
يـک بـار ديـگـر فـراخـوان مـوسـوي و                   
کروبي به سـکـوت و قـرآن خـوانـي و                 
پوشش وسيعي که بي بي سي و غيـره      
به آن دادند جوکي بيـشـتـر از کـار در             

و البـتـه حضـرات و از جـملـه              .  نيامد
پامنبري هايشـان در بـي بـي سـي و                
صداي آمريکا نه فقط به روي مبـارک     
نـيـاوردنـد کـه قــرار بـود مـردم قــرآن                 
بخوانند و سکوت کردند بلکه خيـلـي         
تالش کردند تا شعارهاي معدودي که 
به نفع موسوي و کـروبـي داده شـد را            

 مرداد قـرار  ٨خصلت نماي تظاهرات   
ــد  ــن ايــن حضــرات هــم بــزودي             .   ده

خواهند فهميد که در عصر ارتباطات 
نه فقط نمي توان جمهوري اسالمي و     
سردار رادن و خامنه اي و احمدي نژاد   
بود و باقي ماند بلکه کلک هاي کهنه   
و نخ نماي ژورناليسم نوکر نـيـز بـراي           
شيره ماليدن سر مردم افاقه نـخـواهـد        

 . کرد
امروز همـچـنـيـن يـک شـعـار            )   ٤

جديد و از لحاظ تحليلي جالب تـوجـه    
آزادي، استقالل، جـمـهـوري    :   " داده شد 

اين شـعـار در واقـع جـوابـي            " .     ايراني
آزادي، اســتــقــالل،    " اســت بــه شــعــار         
اين پاسـخـي بـود      ". جمهوري اسالمي 

بـه مــوسـوي کـه مـيـگــويـد بـه دوره                   
خميني و شـعـارهـاي اولـيـه جـنـبـش                

جمهوري .   جنايتکار اسالمي برگرديم  
ايراني بجاي جمهوري اسالمي نشانده 
ميشود تا به جـمـهـوري اسـالمـي نـه              

جـمـهـوري    " اين تکرار شـعـار     .    بگويد
در "   اسالمي نمي خوايم نـمـي خـوايـم         

گـرچـه   .   اين شکـل طـعـنـه آمـيـز بـود              
" جمهوري ايراني" و "   استقالل" کلمات  

هنوز بر يک توهم و ناروشنـي عـمـيـق        

ــي                    ــه حــکــومــت آت اشــاره دارد و ب
مـلـي   " چهارچوبه اي ناسيوناليستي و     

مي بخشد، اما اين چيـزي  " و مستقل 
از اين واقعيت کم نمي کند کـه مـردم         
بـه روشـنـي بـه هـمـه جـانـيـان اعــالم                    
ميکنند که جمهوري اسـالمـي نـمـي           

مـردم بـا ايــن       .   خـواهـد و بـايـد بـرود           
شعارشان نه فقط به امثال موسـوي و      
ساير ناجيان جمهوري اسالمي پـاسـخ       
دندان شکن ميدهند بـلـکـه بـه ريـش              
هاي  فيلسوف بعد ازاين هايي  چـون          
فوکوياما که چـنـد روز پـيـش گـفـت                
مــردم ايــران حــکــومــت اســالمــي               

 . ميخواهند، با صداي بلند ميخندند
اما وجه مـهـمـتـر در ايـن شـعـار                
مطرح کردن تصويري از حکومت آتي 

. در شعارهاي مردم در خيـابـان اسـت          
مـردم نـه     .   اين يک تحـول مـهـم اسـت          

فقط ميگويند جمهوري اسالمي بايد  

برود بلکه حاال جدال بـر سـر تـعـريـف              
حکومت آتي هم وارد شعارهاي مردم 

. از اين دو نتيجه بايد گرفـت .   ميشود
اول آنکـه مـردم چـنـان بـه انـقـالب و                   
مــبــارزه خــود اطــمــيــنــان دارنــد کــه            
ميخواهند چشم انداز آينده را معـلـوم     
کنند و دوم  اينکه اکنون وقت آنسـت      
که ما نيز بـا قـدرت بـيـشـتـر بـه ايـن                   
موضوع بپردازيم و  بـه مـردم نشـان              
دهـيــم شــعــار صـحــيــح آنــهــا آزادي،             

نشـان  .   برابري، حکومت انساني است  
دهيم کـه اسـتـقـالل چـيـزي جـز بـيـان                   
منافع بورژوازي در قالب ملي نيست       
و اگر هم متحقق شود بهتر از هـمـيـن        

بايد . ارتجاع جمهوري اسالمي نيست
نشان دهيم که جمهوري ايراني هـم از         
همان ابتدا عنصر ارتجاع و سـرکـوب        
و عقبگرد را بـا عـنـصـر قـومـيـت و                  

بـايـد   .   وارد مـيـکـنـد      )   ايراني(مليت  
نشان دهيم که  آنچـه واقـعـا مـردم را             
متحد ميکند و بدون تزلزل بـه پـيـش          
مـيـرانـد، آنــچـه  کـه مـردم در واقــع                   
ميخواهند آزادي و برابري و جمهوري     

جمهوري کـه اسـاس آن       .   انساني است 
مستقل از مليت و قوميت و   ( انسان  

و حـرمـت و       )   زبان و جنيست و غيـره  
رفاه و شادي تـک تـک آحـاد جـامـعـه                  

 . است
حتـمـا جـوانـب ديـگـري هـم  در                  

مورد امروز هست، اما بـعـنـوان يـک           
جمعبندي بايد گفت که با تـظـاهـرات         

 مرداد شـکـاف در بـاال شـديـد تـر                 ٨
مــيــتـوان بـا قــطـعــيــت         .   خـواهــد شــد   

بيشتري  پيش بينـي کـرد کـه تـالش              
براي نوعي سـازش بـيـن جـنـاح هـاي              
مختلف جمهوري اسالمي به منظـور      

چه با حفظ احمدي نژاد و ( حفظ نظام   
چه حتي با مرخص کردن سونـامـي و         

. دشـوارتـر مـيـشـود       )   حتي خـود آقـا      
آشفتگي تمام عيار در باال و تضعيف   
بيش از پيش جمهوري اسالمي،  يـک     

 ٨نتيجه اجتناب نـاپـذيـر تـظـاهـرات             
 مرداد ٨تظاهرات . مرداد خواهد بود

و قدرت نمايي انقـالب و مـردم،  در            
نظـيـر   ( ادامه عقب نشيني هاي قبلي   

، نــيــروي    ) بســتــن يــک بــازداشــتــگــاه      
سرکوب رژيم را بـه شـدت تضـعـيـف               

حـاال مـردم بـا روحـيـه            .   خواهد کـرد   

باالتر در جلوي زندانها، در خيابانها و 
در تظاهرات هاي بـعـدي در مـقـابـل               

. سـرکـوبـگـران حـاضــر خـواهـنـد شــد              
ميتوان انتظار داشـت کـه تـظـاهـرات            
بعدي که به نظر ميرسد حول و حـوش        

 ١٢مراسم تحليف احـمـدي نـژاد در             
باشد )   که البته اگر سر بگيرد(مرداد  

.   بســيــار کــوبــنــده تــر بــرگــزار شــود             
تظاهرات هشت مرداد لحن انقالبيون    

  -مـنـقـديـن درون نـظـام          (بني احمدي  
بني احمد نماينده دوره شاه بود کـه از       
مقام دستبوس اعليـحـضـرت بـه يـک            

در جـمـهـوري      ! )     انقالبي تبـديـل شـد      
اسالمي را تند تر خواهد کـرد،  ولـي         
اين فقط به نوبه خود به قدرت گـيـري       

. بيشتر انـقـالب مـنـجـر خـواهـد شـد               
 مرداد توازن قـوا را بـه       ١٨تظاهرات  

زيان رژيم و به نفع مردم بيش از پيـش   
بهم زد، در نـتـيـجـه مـا شـاهـد رشـد                   
نوعي دمکراسي از پايين و تـحـمـيـل           
آزادي هاي سياسي به رژيـم خـواهـيـم            

متشکل شدن در محـالت، در    .      بود
کارخانه ها، در ادارات و دانشگاه ها، 
موج جديدي از بسط آزادي بـيـان بـه             
زور انقالب و  بـاز شـدن فضـا بـراي                   
بحث و گفتگو و قدرت گيري چـپ و          
راديکاليسم ثمره ناگزير فاز تـعـرضـي         

 . *انقالب خواهد بود
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 4 ۱۳۸٨ مرداد ٩ انترناسيونال 

 ۲۵ مــرداد مصــادف بـا           ۳امـروز،    
ژوئیه، که از سوی سازمانهای مدافع  
حــقــوق بشــر بــعــنــوان روز اعــتــراض           
جهانی به جـمـهـوری اسـالمـي اعـالم             
شده بـود، در نـقـاط مـخـتـلـف دنـيـا                   
تظاهراتها و ميتينگهاي با شکـوهـي     

 .برگزار شد
در اين تظاهراتها که دهـهـا هـزار          
نفر از مردم آزاديـخـواه در آن شـرکـت            
داشتند، جمهوري اسالمي و عملکرد  
ماشين سرکوب و جنايت اين رژيم بـا        
نفرت و بيزاري گسترده جهانيان روبرو 
شد و تظاهرات کنندگـان يـکـصـدا از          
خواستها و مطالبات مردم ايران براي     

دستيابي به آزادي و رفاه و سرنگـونـي       
ــت                 ــاي ــه حــم ــهــوري اســالمــي ب جــم

برخي از ايـن اعـتـراضـات       .   برخاستند
در مـقــابـل سـفــارتـخـانــه هــاي رژيــم               
اسالمي و بسياري در مـراکـز اصـلـي           

 .شهرها انجام گرفت
در نيويورک صدها تـظـاهـرات    *   

کننده  با انجام راهپيمـايـي بـه طـرف           
دفتر اصلي سازمان مـلـل شـعـارهـاي         
مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي و آزادي            

 .زندانيان سياسي را سر دادند
 ۳۰۰۰در آمستردام نزديک به * 

نفر در يکي از مراکز اصلي شهر گـرد      
هم آمـدنـد و فـريـادهـاي سـرنـگـونـي                  
جمهوري اسالمي و خواست محاکمه      

 . سران رژيم از هر سو بلند بود
قـادر عـبـداهللا نـويسـنـده ايـرانــي              
ساکن هلند در ابتداي سخنراني خـود       

بــا ايــنــکــه بــه شــعــار مــرگ             :   گــفــت
اعتقادي ندارم ولي مرگ بر جمهـوري     

. اسالمي و اين را چند بار تکرار کـرد    
يکي ديگـر از سـخـنـرانـان در مـورد                
اقامه شکايت عليه سران جنـايـتـکـار          
جمهوري اسالمي سخن گـفـت کـه بـا          
حمايت و استقبال اجتماع کـنـنـدگـان           
ــد                     روبــرو شــد و هــمــه  شــعــار دادن

مـحـاکـمــه، مـحــاکـمـه، سـران رژيــم              " 
نماينده حزب سوسياليست "! محاکمه

و حزب سبزهاي چپ در پارلمان اروپا     
در حمايت از مبارزات مـردم ايـران و          
مــحــکــومــيــت جــمــهــوري اســالمــي        

خـانـم شـيـريـن        . سخناني ايراد داشتند  
عبادي يکي ديگر از سـخـنـرانـان ايـن         
مراسم بـود کـه بـه آزادي دسـتـگـيـر                   

 -شـدگـان و تــحـريــم شـرکــت نــوکـيــا              
زيـمـنــس بـدلــيـل فــروش تـجــهـيــزات              
شنودي به جمـهـوري اسـالمـي اشـاره            

وي در عـيـن حـال از دبـيـر کـل                   . کرد
سازمان ملل خواسـت تـا هـمـه تـوان               
خود را بکار گيرد تا حـقـوق بشـر در            

اعتـمـاد از بـيـن         " ايران رعايت شود و  
دوبـاره  "   رفته ميان مردم و حـکـومـت      

در حين سخنراني شيرين !   برقرار شود 
عبادي، اجتماع کنندگان شعار مـرگ   

مـي جـنـگـيـم، مـي           " بر ديکتاتور و      
ســر "   مـيــريــم، ســازش نــمـي پــذيــريـم          

سخـنـران بـعـدي مـيـنـا احـدي               . دادند
سخنگوي کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه             
اعدام و چهره سرشناس مدافع حـقـوق       
انسان بود که سـاعـاتـي قـبـل ازآن بـا              
خـبـرنـگــاران و رســانـه هـاي جـمـعــي                

در مصاحبه هاي .   مصاحبه کرده بود  
خود مينـا احـدي اعـالم کـرد کـه بـا                  
يکسره کردن کار جمـهـوري اسـالمـي           
توسط مردم ايران، شهـرونـد اروپـايـي          
نيز خواب راحتي خواهـد داشـت چـرا           
که يکي از مـراکـز اصـلـي تـروريسـم                
اســالمــي از مــيــان بــرداشــتــه مــي               

وقتي که مينا احدي بر روي سن . شود
قرار گرفت بـا تشـويـق فـراوان مـردم                

او در سخناني تـاکـيـد کـرد       .روبرو شد 
 سال کشتـه  ۳۰جمهوري اسالمي "که  

 سـال  ۳۰است، سنگسار کرده است و  
اعدام کرده اسـت و آزادي را بـه بـنـد                 

اين رژيـم بـايـد بـرود و             .   کشيده است 
دستبابي مردم ايـران بـه آزادي بـدون             
سرنگوني جمهوري اسـالمـي مـيـسـر          

اين سـخـنـان بـه دفـعـات بـا                . "  نيست
در . تشويق  و استفبال مردم روبرو شد  

اين برنامه شاهين نجفي خواننده رپ      

ايراني برنامه اي اجرا کـرد کـه مـورد            
 .استقبال زيادي قرار گرفت

اشاره کنيم که راديـوي سـراسـري          
 طي هميـن روز    7575هلند به اسم  

مصاحبه ايي يکساعتي بـا دو جـوان        
ايراني پژمان سليـم از کـمـيـتـه نـدا و                
بابک خاني فعال جنبش همبستگي با    
مردم ايـران داشـت کـه ضـمـن آن بـه                   
تفصيل در باره اوضاع ايران پـرداخـتـه      

در اين مصاحبه بـابـک خـانـي از             . شد
جمله به نقش کانال جـديـد در جـريـان             
ــات اعــتــراضــي مــردم ايــران                حــرک

 .پرداخت
در استکهلم و گوتنبرگ سوئد *  

 هزار نفـر  ۶مجموعا جمعيتي بالغ بر    
به خيابانها آمـدنـد و خشـم و نـفـرت                
خود از جنايـات رژيـم را بـه نـمـايـش                
گذاشتند و خواستار آزادي زنـدانـيـان           
سياسي و پايان دادن به سرکـوبـهـا در            

در تظاهرات گوتنبرگ که   . ايران شدند 
 ژوئيه برگزار شد، ده خواسـت  ۲۴روز  

فــوري مــردم ايــران مــورد تصــويــب            
در . تظاهرات کـنـنـدگـان قـرار گـرفـت            

تظاهرات استکهلم که بـا سـخـنـرانـي           
چند نماينده از احزاب پارلماني سوئـد    
در حمايت از مبارزات مردم ايران  و           
محکوميت شديد جمهوري اسـالمـي     
: همراه بود، اين شعارها داده مي شـد      

حکومت ضد زن نمي خواهيـم نـمـي        " 
حکومت سنگـسـار نـمـي       "  ، " خواهيم

جـمـهـوري    " و   "   خواهيم نمي خـواهـيـم     
" اسالمي نمي خواهيم، نمي خـواهـيـم      

حکومت مذهبي نـمـي خـواهـيـم،          " و  
در ايــن بــرنـامــه دو         " . نـمــي خــواهـيــم    

هنرمند، برنامه هنري اجرا کـردنـد و         
با شعار مرگ بر جمهوري اسالمـي و        
حاميانش به زبان هاي سـوئـدي و بـه            
زبان فارسي برنامه خـود را بـه پـايـان            

 . رساندند
 خـواســت    ۱۰صـدهـا نسـخـه از           

فوري مردم ايران، در مـيـان اجـتـمـاع             
کنندگان توزيع شـد کـه بـا اسـتـقـبـال               

 .خوب آنها روبرو گرديد
 در مالمو سه تـظـاهـرات جـريـان            
داشـت کــه در يــکــي از آنــهــا حســن                
صالحي و مريم طـاهـري از فـعـالـيـن               

 ۱۰حزب کمونيست کارگـري ايـران،         
خواست فوري مردم ايـران را بـه زبـان           

 . سوئدي براي مردم تشريح کردند
در آلمان در شهر کـلـن نـزديـک       *   

 نـفـر در تـظـاهـرات عـلـيـه               ۱۵۰۰به  
جمهوري اسـالمـي شـرکـت کـردنـد و              
ضمن درخواست آزادي همه دستگـيـر       
شـدگـان اعــتـراضـات اخـيـر و کـلـيــه                 

زندانيان سـيـاسـي هـمـراهـي خـود بـا                
مبارزات مـردم ايـران را بـه نـمـايـش                

در برلين زندانيـان سـيـاسـي        . گذاشتند
سابق رژيم اسالمي در همبستگي بـا         
مردم ايران و در ضديت بـا جـمـهـوري          
اسالمي دست به اعتصاب غذا زدنـد      
که تـوجـه رسـانـه هـارا بـخـود جـلـب                    

در هامبورگ چنـد صـد نـفـر در           . کرد
همبستگي با جنـبـش آزاديـخـواهـانـه           
مردم ايران عليرغم هـواي بـارانـي بـه            

 .خيابانها آمدند
در فرانکفورت چند صـد نـفـر از             
ايــرانــيــان مــخــالــف رژيــم جــمــهــوري         
اسالمي در مرکز شهر فرانکفورت در  
روز اعـتـراض جـهـانـي بـه جـمـهـوري                 
اسالمي و در همبستگي با مبـارزات    

. دست به تظاهرات زدنـد      جاري مردم 
ــا حــمــل                  ــنــدگــان ب تــظــاهــرات  کــن
پــالکــاردهــاي بــرزگ و بــا در دســت             
داشـتــن شــعــارهـايــي در حــمـايــت از             
مبارزات مـردم و در مـحـکـومـيـت               
حکومت جانيان اسـالمـي در مـرکـز            
شهر فرانکفورت توجه هزاران نـفـر از           
مــــردم را بــــه خـــــود جــــلـــــب                        

تظاهرات کنندگان با سردادن  .   کردند
شـعــارهـاي کـوبــنـده بـر عـلــيـه رژيــم                 
اســالمــي مــردم را بــه حــمــايــت از                 

 .مبارزات مردم ايران فرا خواندند
مــهــرنــوش     در ايــن تــظــاهــرات       

موسوي، شهناز مرتب و محمد امين 
کمانگر کادرهاي حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري ايران بـه زبـانـهـاي آلـمـانـي و               

. فارسي براي مردم سخنـرانـي کـردنـد       
در ادامـــه تـــظـــاهـــرات نـــمـــايـــنـــده            
دانشـجـويــان دانشـگــاه فـرانــکـفــورت          
ضمن سخنراني براي تظاهراکنندگان، 
حمايت دانشجويـان ايـن دانشـگـاه از            

. مبارزات مردم ايـران را اعـالم کـرد            
همچنين نـمـايـنـده اي از حـزب چـپ                

الزم به تـوضـيـح    .  آلمان سخنراني کرد 
است که در محل برگزاري تـظـاهـرات          
نمايشگاه عکس نيز بر پـا گـرديـده و            

 .صدها نفر از آن ديدن کردند
در لـنـدن جـمـعـيـتـي بـالـغ بـر                 *   
ــل ســفــارت               ۲۰۰۰  نــفــر در مــقــاب

جمهوري اسالمي گـرد آمـدنـد تـا بـه             
ادامـه خشـونـت جـمـهـوري اسـالمـي               
عليه مردم ايران به مخالفت برخيـزنـد     
و با مبارزات مردم  ابراز همبستـگـي    

مردم خواستار آزادي زنـدانـيـان        . کنند
سياسي شدند و بـر عـلـيـه جـمـهـوري               

 . اسالمي شعار سر مي دادند
 ۲۵سيدني روز      -در استراليا*  

ژوئيه صدها نفر از مردم آزاديخواه در  

مکاني از سيدني گرد هم آمدند و بـا          
خود عـکـسـهـايـي از جـانـبـاخـتـگـان                 
تظاهراتهاي اخـيـر و شـعـارهـايـي در              
دفاع از مبارزات مردم و در ضـديـت        

 .جمهوري اسالمي به همراه داشتندبا 
بعد از گرد همايي، تظاهرکنندگان به    
سمت هايد پارک در سيدنـي راهـپـيـمـايـي          
ــا ســر دادن                    کــردنــد و در ايــن مســيــر ب
شعارهايي عليه جمهوري اسـالمـي و در           
حمايت از مبـارزات مـردم ايـران، تـوجـه              

 .عموم را به خود جلب کردند
در ايـن حـرکـت اعـتـراضـي بـيـانـيـه                  

 ۱۰جنبش همبستگي با مردم ايران که بر 
خواست فوري مردم ايران در مبارزه عليـه     
جمهوري اسالمي تاکيد دارد، در مـيـان            
تـظـاهـر کـنـنـدگـان پـخـش شـد و مـورد                      

همچنين پوسـتـرهـاي    . استقبال قرار گرفت  
چشـم  "   همبستگي با مردم ايران   " جنبش  

گير بود و بوسيله تظاهر کنـنـدگـان حـمـل          
 .مي شد

اينها گوشه کوچکي از نمايش بـا      
شکوه همبستگي بـا مـردم ايـران در             

برخي شهـرهـاي   .    نقطه دنيا بود۱۱۰
ديگر که در آن حرکات اعتراضي بـپـا         

نـيـکـوزيـا،       -قـبـرس  :   شد عبارتند از   
لس آنـجـلـس، سـن ديـگـو،               -آمريکا

 -بروکسل، سـوئـيـس     -داالس، بلژيک 
 -تـوکـيـو، آلـمـان         -ژنو، زوريخ، ژاپن  

ــبــرگ،          ــدل ــد،هــاي ــون ــخ،دورتــم ــي مــون
کـنـبـرا، ادلـيـد، مـلـبـورن،               -استراليا
مـادريـد،     -لـيـون، اسـپـانـيـا          -فرانسه

تــورنــتــو و      -ويــن، کــانــادا     -اتــريــش
 .ونکوور، ايتاليا، رم

 ژوئيه خيابانـهـاي شـهـرهـاي        ۲۵روز  
مختلف دنيا شاهد حضـور وسـيـع مـردم            
آزاديخواه و مخالفين جمـهـوري اسـالمـي        
بود و همه جا سخن از همبستگي با مردم    
بپاخاسته ايران در مبارزه قهرمانانه شـان         

در .   عليه رژيم نکبت جمـهـوري اسـالمـي         
اطالعيه هاي بعدي اخـبـار و گـزارشـات              
مربوط به اين روز را تکميل تـر خـواهـيـم           

 . کرد
به همه مخالفين جمهوري اسالمي و       
آزاديخواهان که اين صحنه هاي با شـکـوه       
ازهمبستگـي انسـانـي را آفـريـدنـد درود                
ميفرستيم و قاطعانه اعالم مي داريم کـه          
جمهوري اسالمي در خارج کشـور جـايـي         
ندارد و بايد بعنوان قاتلين مردم ايـران از            
همه نهادها و مراجع جهاني طرد و اخـراج     

 . شود
 

تشکيالت خارج کشور حزب 
 کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۰۹ ژوئيه ۲۵ -۱۳۸۸ مرداد ۳

 : شهر۱۰۰در شش قاره جهان و در بيش از 
 تظاھرات با شکوه علیه جمھوری اسالمی و در ھمبستگی با مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران
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 ۳۰روز     -استکهلـم   -سوئد
ــژه،     ــم            ۸ژوئ  مــرداد، در اســتــکــهــل

مــراســـمــي بــه يــاد نــدا و هـــمـــه                      
جـانـبــاخـتـگــان راه آزادي در مـيــدان              

اجتماع کـنـنـدگـان        .   سرگل برگزار شد  
عـکـسـهــايـي از نــدا و سـايــر کشـتــه                 

. شدگان اخـيـر را در دسـت داشـتـنـد               
شماري از خواسـتـهـاي انـقـالب ايـران             
درشت نوشتـه شـده بـود و در دسـت                

اطـراف  .   تظاهرکنندگـان قـرار داشـت       
مراسم با بادکنک هاي قرمز و سـفـيـد       
با نقش شعار آزادي و برابري بر آنـهـا،       

به ياد جـانـبـاخـتـگـان       .  تزئين شده بود 
شمع روشن شده بـود و گـل در کـنـار              

در اين مراسـم  .  آنها قرار داده شده بود 
مهـيـن   . چندين سخنراني انجام گرفت 

عــلــيــپــور از ســوي ســازمــان عــلــيــه            
تبعيض، آذر پـويـا، سـيـمـا بـهـاري و                
ممد اميري از سوي حزب کمونيسـت      

کارگري ايران و الـيـا تـابـش، کـيـوان                
رضــوي و پــروانــه از ســوي شــبــکــه               

هـمــبـسـتــگـي  ســخـنـرانــي             -جـوانـان  
هـوشـيـار سـروش و کـيـمـيـا               .   کـردنـد  

پازوکـي بـرنـامـه گـردان ايـن مـراسـم                 
بودند و مرتبا اجتماع کنندگان را از          

آخـريــن اخــبــار مــربــوط بــه ايـران بــه              
زبانهاي فارسي و سوئدي با خبر مـي        

در سخنرانـي هـا از جـملـه           .     ساختند
 خواست فوري انقالب ايران مورد ۱۰

ــت             ــرفـ ــرار گـ ــد قـ ــيـ ــاکـ ــس  .   تـ ــپـ سـ
تظاهرکنـنـدگـان در حـالـيـکـه عـلـيـه                 
جمهوري اسالمي شعار مي دادند بـه      
طرف پارلمان سوئد راهپيمايي کردند     
و در آنجا به ياد عزيزان جانباخته گـل     
به آب انداختند و بادکـنـکـهـا را هـوا              

 . کردند
 

 ۸روز      -گوتنبـرگ   -سوئد

 ۸ تـا      ۶ جوالي از ساعت   ۳۰مرداد  
بــعــد از ظــهــر در شــهــر گــوتــنــبــرگ              
همزمان با بسياري از نقاط ديگر دنيا 
و ايران در چهلمين روز کشته شدن ندا    
آقا سلطان مراسمي به ياد اين عزيز و      
هـمـه عـزيــزان از دسـت رفـتـه در راه                   

اين مـراسـم کـه در          .   آزادي برگزار شد 
ميدان مرکزي شهر برگزار شد هـمـراه          
بـود بــا چــادر اطــالعـاتـي هـمــراه بــا                
نمايشگاه عکـس از جـنـايـات رژيـم،             
نمايش فيلم هاي اعتراضات روزهـاي       
اخير مردم در ايران و سخنراني هـايـي     
به زبان هاي سوئـدي و فـارسـي بـراي               
شرکت کنندگان و عـالقـه مـنـدان بـه              

در ايـن مـراسـم سـوسـن            .   اين مـراسـم   
صابري و نويد مينائي بـه فـارسـي و              
بهروز مهرآبادي بـه زبـان سـوئـدي در            
افشا گري و مـحـکـومـيـت جـنـايـات               
رژيم اسالمي براي حاضرين سخنراني  

 .کردند
در اين مراسم که به ياد قربـانـيـان       
آزادي در ايران برگزار شد، به ياد آنـان          
شمع روشن  کرديم و در انتهاي مراسم 
گل هايي را بـه يـاد ايـن عـزيـزان بـه                    

مراسم هـمـراه بـود      .  رودخانه انداختيم 
با شعارهايي عليه جمهوري اسـالمـي     
و با همين شعار ها مراسم را به پايـان      

 .برديم
 

هشـتـم     -لنـدن   -انگلستان
مرداد به مناسبت چهلمن روز کشـتـه       
شدن ندا آقا سـلـطـان و ديـگـر کشـتـه                 
شدگان اعـتـراضـات اخـيـر مـردم در               
ايران، تظاهراتي در مـقـابـل سـفـارت            
جمهوري اسـالمـي در لـنـدن بـرگـزار               

 . گرديد
فعالين حزب کمونيست کـارگـري     
با پرچمهاي آزادي و بـرابـري در ايـن               

تـظـاهـرات    .   تظاهرات شرکـت کـردنـد      
کنندگان در حاليکه عکس هاي ندا و  
ساير کشـتـه شـدگـان را در داشـتـنـد                  
شعار ميـدانـنـد حـکـومـت اسـالمـي               

حکومت آدمکش . سرنگون، سرنگون
حکومـت ضـد زن       !   سرنگون سرنگون 

 ! نمي خواهيم، نمي خواهيم
در ايــن تــظــاهــرات کــه بــه زبــان             
انگليسي و فـارسـي بـرگـزار گـرديـد،              
سخنرانان در باره وضعيت رو بـه زوال      
جمهوري اسالمي و سرنگوني حتـمـي    

و پيشرفتهاي آن را براي سرنگوني     آن  
 . جمهوري اسالمي سخن گفتند

شيوا مـحـبـوبـي عضـو کـمـيـتـه                
مرکزي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،            
جــلــيــل جــلــيــلــي دبــيــر تشــكــيــالت           

و سـعـيـد پـرتـو از             بريتـانـيـا    در حزب

کـادرهــاي حــزب در سـخــنــرانــيــهــاي           
و فـارسـي      پرشوري به زبان انگلـيـسـي    

که توجه هـمـگـان را جـلـب مـيـکـرد                  
توضيح دادند که جمـهـوري اسـالمـي        

و  در محاصره مبارزه مردم گير افتاده
اتحاد و يکپارچگي مردم، شکـاف و         
ترک در حاکمـيـت سـيـاه اسـالمـي را                

 . هرچه بيشتر کرده است
در ايـن تـظـاهـرات ده هـا بـرگ                  

اطالعيه و ده خواست فـوري انـقـالب           
 .مردم توزيع گرديد

فرانکفـورت و      -آلمان
در فـرانـکـفـورت از            -هامبورگ

سوي واحد حزب در اين شهر يک ميـز     
اطالع رساني بهمراه نمايشگاه عکس   

در نمايشـگـاه   .   در مرکز شهر داير شد   

عکس، دهها تصوير از اعـتـراضـات          
مردم و همچنين عکس هايـي از نـدا         
آقا سلطان، ترانـه مـوسـوي، سـهـراب            
اعرابي و ساير جانباختگان راه آزادي       

ــود                  ــذاشــتــه شــده ب ــايــش گ ــم ــه ن .  ب
نمايشگاه عکس و ايـن مـيـز اطـالع             
رساني دها ديدار کننده داشت و مردم 
به امضاي طومار اعـتـراضـي عـلـيـه            
جمهوري اسـالمـي و در حـمـايـت از                

. خواستهاي مردم ايران مي پرداختند     
پس ازآن جمعيت شرکت کننده بـا در         
دست داشتن پالکاردهاي ويژه اين روز 
به طرف رودخانه مـايـن راهـپـيـمـايـي            

ــد  ــل            .   کــردن ــان از روي پ راهــپــيــمــاي
رودخـانـه مــايـن بـه يـاد نـدا و هـمــه                    

جانباختگان راه آزادي به رودخانه گـل     
در هـامـبـورگ بـه هـمـيـن              .   انداختند

مناسـبـت در مـقـابـل کـنـسـولـگـري                 
جمهـوري اسـالمـي يـک گـردهـمـايـي               

ــرگــزار شــد      ــن حــزب بــا            .   ب ــالــي فــع
پالکادرهايي با عـکـس نـدا و سـايـر               
جانباختگان بر روي آنها و همـچـنـيـن         
ــي جــمــهــوري            ــگــون شــعــارهــاي ســرن
اسالمي و زنده باد آزادي و برابـري در     

. ايــن گــردهــمــايــي شــرکــت داشــتــنــد        
اجتماع کنندگان با اعـالم سـکـوت و         

پخش موزيک بـا يـاد جـانـبـاخـتـگـان               
گـروهـهـايـي از       .   اداي احـتـرام کـردنـد        

مردم آلماني زبان نيز در اين اجـتـمـاع       
 .حضور داشتند

 

درايـن روز         -تورنتو  -کانادا
ميتينگ و راهـپـيـمـايـي بـا شـرکـت                 
گروهها و سازمانهاي مختلف برگـزار   

 . شد
 بعد از ظهـر   ۶معترضين ساعت   

در خيابان يانگ و استيلز جمع شـدنـد      
و به طرف ميدان مل الستمن به طول       
چند کيلومتر بود راهپيمايي کرديد و   
عليه جمهوري اسالمـي بـه زبـانـهـاي            
فارسي و انگـلـيـسـي شـعـار سـر مـي                

 .دادند
تظاهر کنندگـان در مـيـدان مـل            
الستمن اجـتـمـاع کـردنـد و در آنـجـا                 
سخنرانان متعددي در باره مـبـارزات       

 چند گزارش از برگزاری مراسم چھلمین روز مرگ ندا و ھمه جانباختگان راه آزادی
 سوئد، آلمان، نروژ، انگلستان، کانادا

طــبــق گــزارشــات مــنــتــشــره تــوســط          
مـجــاهـديــن خــلــق ايــران، در دو روز              
گذشته نظاميـان عـراق بـه سـاکـنـيـن               
کــمــپ اشــرف کــه اعضــاي ســازمــان           
مجاهدين خلق در آن مستقر هسـتـنـد     
حمله کرده و بطور وحشيانه اي آنها را     

بـر  .   مورد ضرب و شتم قرار داده انـد         
اساس ايـن گـزارشـات در ايـن حـملـه                 
تــعــدادي از اعضــاي ايــن ســازمــان              
مجروح و تعدادي دستگير شـده و بـه        

 . نقاط نامعلومي منتقل شده اند
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـن              
جنايت دولت عراق را شديدا محکـوم        
ميکند و خواهان پايان دادن فوري بـه     

حـزب از هـمـه        .   اين سرکوبگري اسـت   

سازمانها و نهادهـاي مـدافـع حـقـوق             
ــيــن الــمــلــلــي                 ــهــادهــاي ب انســان و ن
ميخواهد که دولت عراق را مـحـکـوم      
کرده و براي پايان دادن به اين سياست       
سبعانه و ضدانساني تحت فشار قـرار        

 . دهند
همانطور که ما بارهـا گـفـتـه ايـم            
تــنــهــا راه نــجــات اعضــاي ســازمــان           
مجاهدين مستقر در اين کمپ انتقـال      
داوطلبانه آنها بـه يـک کشـور امـن و               

 . ثالث است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ مرداد ٧، ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩

حمله به اعضای سازمان مجاهدين 
 توسط دولت عراق 

 شديدا محکوم است 

 ٧صفحه      



 6 ۱۳۸٨ مرداد ٩ انترناسيونال 

تلفن تماس و شماره 
 : حسابهای کمک مالی

کمک ھای خود را میتوانید 
بھ این حسابھا واریز کنید و 
یا از طریق تماس با واحدھا 

و مسئولین حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگیرید و راھنمائی بخواھید

 :شماره حساب ھا
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
:  اگر از ایران ارسال میکنید

میتوانید از طریق دوستانتان 
در خارج بھ حساب ھای 
فوق واریز کنید، و یا با 

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگیرید تا راه ھای 
 .دیگر را بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید

درافتادن با ايـن مـوج را دارنـد و نـه                 
قدرتش را دارنـد، تـازه هـنـوز مـردم                

نفس مسلح . دست به اسلحه نبرده اند
بودن نيروي سرکوب رژيم امکـان هـر          
مــانــوري و جــنــايــتــي را بــه ايــنــهــا               

مزدوران لبـاس شـخـصـي و         .   نميدهد
سپاه هم اکنون بايد به فکر اين باشنـد     

. که خود را از دست مردم پنهان کنند 
تــازه هـــنـــوز مـــبـــارزاتـــي از نـــوع                
اعتصابات فلج کننده کارگري شـروع      

اين رژيم با موج جمعيـت  .   نشده است 
بجان آمده مواجه است و نميتواند بـا        
پليس و نيروي سـرکـوب مـزدور آنـرا             

تمام توان ايـن نـيـروي        .   بخانه بفرستد 
سرکوب همانسـت کـه مـردم آنـرا در              

نـيـروي سـرکـوب       .    خـرداد ديـدنـد     ۳۰
رژيمي که هم در ميان سران آن هم در         
خــود ارگــانــهــاي ســرکــوب و وزارت           

اطالعات آن تشتت و چـنـد دسـتـگـي         
وجود دارد روحيه ندارد و در شرايطي       
که حتـي از زبـان فـرمـانـدهـان سـپـاه                  
پاسداران دائما خطر سرنگوني نظام و    
تزلزل حکومت گفته مـيـشـود آنـگـاه            
افراد آن به آينده و حساب پس دادن به    

اگر خـامـنـه اي و          .   مردم ميانديشند 
جناح او خود را مـجـبـور بـبـيـنـد کـه               
دست به اقدامات نظامي جنون آميـز      
بزند آنگاه فـقـط شـمـارش مـعـکـوس              
براي پايان حيات ننگين حکومتشـان      

 .را شروع کرده اند
 !اين حکومت بايد برود
 سـال  ۳۰ جمهوري اسالمي حکومت  

کشتار و جنايت و چـپـاول و سـتـم و                 
و امروز هم دارد تـمـام     .  تبعيض است 

خصوصيتهاي حکومـتـهـاي در حـال          
. سرنگوني را از خـود بـروز مـيـدهـد              

جواني را که حتي بگفـتـه خـود سـران          
رژيم يک بسيجي بوده پس از له کـردن      
صورت و بدنش در زير شکنجه اعالم    
ميکنند که بـدلـيـل مـنـنـژيـت مـرده                

اين جانيان تالش ميکنند تا از .  است
خانواده جانباختگان تعهد بگيرند کـه   
مرگ فرزندشان را جائي اعالم نکننـد    
و يا حتي خالف واقعيت اعالم کنـنـد         

تـا حـدي     .   تا جنازه آنها را پس بدهنـد  
از مردم و از خبر مـرگ يـک نـفـر کـه                
بدست مزدوران کشـتـه شـده وحشـت            
دارند که جنازه را گروگان ميگيرند و      
ــه فشــار                  ــاخــت ــانــب ــواده ج روي خــان
ميگذارند، اما اين خانواده ها خبر را     
به رسانه ها ارسـال مـيـکـنـنـد و آنـرا                  

اين رژيـمـي اسـت کـه         .   افشا ميکنند 
بنا به خبر جديدي يـک تـاجـر مـعـادل             

 ۱۰ تن طال و ۲۰( ميليارد دالر ۱۸
را از ايـران      )   ميليارد دالر اسـکـنـاس     

خارج کرد و به ترکيه برد کـه تـوسـط              

ترکـيـه تـوقـيـف و خـبـر آن                دولت  
اين پـول    . اکنون منتشر شده است 

 هـزار تـومـان        ۲۰۰با احتسـاب     
بــعــنــوان مــتــوســط حــقــوق هــر            

 ۹۰کارگرمعادل حـقـوق يـکـمـاه           
يعنـي فـقـط      .   ميليون انسان است  

در يک فقره از خارج کـردن پـول و            
طال توسط يک تاجر ميتوان حدود 
سه ماه حـقـوق کـل مـزدبـگـيـران              

امـا  !   جامعه ايران را پرداخت کرد    
چــه کســي بــجــز دولــت و بــانــک             

 تـن  ۲۰مرکزي جمهوري اسالمي  
طال دارد و ميتواند آنرا نگهـداري    
کند و از مرز خارج کـنـد؟ ايـنـهـا           
ميدانند که حکومتشـان رفـتـنـي         
است و دارند محموله هاي پـر از           

 .دالر و طال را خارج ميکنند
مردم ايران نه تنها اين رژيم را    
نميخواهند بلکه براي تحقق آزادي 

انقالبي که . و برابري بپاخاسته اند

ميرود بساط جـانـيـان حـکـومـت           
اسالمي را جمع کند انقالبي است 
ــوري                 ــهـ ــمـ ــک جـ ــي يـ ــرپـــائـ بـــراي بـ
سوسياليستي يعني يک حکومـت   
انساني که حرمت و رفاه و آزادي و 

. برابري انسانها را تامين ميکنـد    
در اولين گـام ايـن رژيـم را بـايـد                 

پيروزي اين انقالب  .   سرنگون کرد 
اکنون درگرو متحد شدن کارگـران      
و همه مردم آزاديـخـواه زيـر چـتـر             

. حزب کمونيست کـارگـري اسـت        
طبقه کارگر ايران همراه حزب خود 
بايد گام بلـنـدي در جـهـت درهـم              
شکستن اين حـکـومـت جـهـل و             
خرافه ضد انسان بردارد، و کـلـيـه        
مردم آزاديخـواه بـايـد دور حـزب             
کمونيست کارگري جمع شوند تـا       
پيروزي بر اين حکومت را تضمين 

 .*و تسريع کنيم

 مرداد سي امين سـالـروز يـورش        ۲۸
وحشــيــانــه رژيــم و اشــغــال نــظــامــي            

ــان اســت      ــه      .   کــردســت لشــگــرکشــي ب
ــقــالب                ــه ان ــهــاجــمــي ب کــردســتــان ت
آزاديــخــواهــانــه مــردم ايــران بــود کــه           

کردستان .   حکومت شاه را بزير کشيد   
سنگر انقالب باقي مانـد و از هـمـان             

محکمي به جمهوري اسالمي " نه"اول 
جمهوري اسالمي براي سرکوب . گفت

انقالب در سطح سراسـري و تـثـبـيـت              
حـاکــمــيــت سـيــاه خــود از حــملــه بــه               
ــس از                     ــرد و پ ــان شــروع ک ــردســت ک
کردستان در دانشگاه و کارخانه و کـل   
جامعه بـراي سـرکـوب آزاديـخـواهـي              
دست به توحش زد و در نهايت با قتل   

 انقالب را بـه    ۶۱ و ۶۰عامهاي سال  
 .شکست کشانيد

 مــرداد ســال       ۲۷خــمــيــنــي در        
 عليه مـردم کـردسـتـان اعـالم          ۱۳۵۸

 ۲۸جهاد داد و با حمله به پاوه در روز 
مرداد يک يورش نظامي همه جانبه به 

با فرمان خمـيـنـي    .   کردستان آغاز شد  
گله وسيعي از اوباشـان رژيـم از کـفـن            
پوش و بسيجي تا نيروي سپاه و ارتش 
و غيره به کردستان روانه شدند و مردم 
کردستان از زمـيـن و هـوا زيـر آمـاج                
گلوله و خمپاره و تـوپ و بـمـب قـرار                
گرفتند و در يـک جـنـگ تـمـام عـيـار               

هــزاران نــفــر مــردم کــردســتــان جــان              
باختند، شهرها اشغال شـد و سـر هـر              
تپه و کوچه اي نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر               

هـمـزمـان بـا فـرمـان           .   مستقـر شـدنـد     
خميني و بدستور وي خلخالي جالد به 
کردستان آمد و صدها نفر از جوانان و  
انقالبيون را بدون محاکمه يـا بـعـد از           
محاکمات چند دقـيـقـه اي بـه اعـدام              

 . محکوم کرد
در مقابل توحش افسارگسيـخـتـه     
ــبــش                  ــک جــن ــان ي ــم در کــردســت رژي
آزاديــخــواهــي تــوده اي در دفــاع از               
دستـاوردهـاي انـقـالب بـپـاخـاسـت و               
مسلحانه در مـقـابـل رژيـم اسـالمـي              

ايـن حـرکـت      .   ايستاد و مقاومت کـرد    
توده اي عظيـم کـه نـيـروهـاي چـپ و                 
کمونيست نقش و تاثير مهمـي در آن       
داشتند در تمام اين سالها ادامه يافت   
و عليرغم برقراري يک مـيـلـيـتـاريسـم          

 سال، جـمـهـوري    ۳۰تمام عيار در اين  
اسالمي نه تنها نتوانست جـاي پـائـي       
در کردستان پيدا کند بلکه کمونيـسـم      
و چپ و آزاديخـواهـي بـه يـک جـريـان                 
محبوب و يک قطب قوي در جـامـعـه       

اکنون، در شرايطـي  .  کردستان بدل شد 
که حرکت انقـالبـي مـردم ايـران بـراي              
سرنگوني جمهوري اسـالمـي نـاقـوس        
مرگ کل رژيم را بصـدا در آورده، در            

شرايطي کـه مـردم بـراي جـارو کـردن               
حکومت اسالمي در ابعاد ميلـيـونـي      

 مـرداد سـالـروز        ۲۸بپاخاسـتـه انـد،        
حمله وحشيانه به مردم  کـردسـتـان را         
بايد به يک حرکت سراسـري و عـظـيـم            

 مرداد ميتوانيم و ۲۸در . تبديل کرد 
بايد رژيم جنايتکار جمهوري اسالمي    
را يک گام ديگر به سرنگـونـي نـزديـک           

 .کنيم
 

 مردم آزاديخواه کردستان 
 مـرداد امسـال بـايـد بـه روز              ۲۸روز  

نــمــايــش قــدرت و اتــحــاد مــردم در              
در .   کردستان و سراسر ايران بدل شـود      

اين روز بايد با يک حرکت سـراسـري و         
قدرتمند در کردستان رژيم اسالمي را     
بخاطر سي سال ستم و کشتار و اعدام    
با صدايي رسا محکوم کرد و ياد همه 
جانـبـاخـتـگـان در ايـن سـالـهـا را در                    
مـبــارزه عــلــيــه حــکــومــت اســالمــي          

در سراسر کردستان در .   گرامي داشت 
 مـرداد دسـت بـه اعـتـصـاب             ۲۸روز  

ــه هــا و                عــمــومــي بــزنــيــم، کــارخــان
کارگاههـا و مـغـازه هـا و ادارات را                 
تعطيل کنيم، به خيابان  بيائـيـم و در         
اشکال مختلف اجتماعات اعتراضـي    
خود را عليه سي سال اعدام و جنايـت      

 . و سرکوب برپا کنيم

 
 مردم آزاديخواه 
 در سراسر کشور 

 مرداد را به روز محکومـيـت   ۲۸روز  
لشکرکشي و جنايت رژيم عليه مـردم     
ستمديده کردستان و روز اعالم انزجـار   
از حکومت قتل و شکنجه و اعـدام و      

. زندان در سراسر کشور تبديـل کـنـيـم         
هــمــه شــمــا انســان هــاي شــريــف و                 
آزاديـــخـــواه در ســـراســـر کشـــور را               
فراميخوانيم عليه سـي سـال قـتـل و              
جنايت رژيم در کردستان و در سـراسـر     
ايــران بــمــيــدان بــيــائــيــد و اتــحــاد و               
همبستگي قدرتمندي را عـلـيـه رژيـم          

 . اسالمي بنمايش بگذاريد
 مرداد بايد بـعـنـوان يـک         ۲۸روز  

روز مهم در جـريـان مـبـارزه انـقـالبـي              
مردم آزاديـخـواه بـراي بـزيـر کشـيـدن                

حـزب  .   جمهوري اسالمـي بـدل بشـود        
کمونيست کارگري کـلـيـه انسـانـهـاي            
آزاديخواه در کـردسـتـان و در سـراسـر             
ــراي                 ــد بـ ــوانـ ــخـ ــيـ ــرامـ ــور را فـ کشـ
محکوميت توحش رژيم اسالمـي در      

 . کردستان بميدان بيايند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹ ژوئيه ۲۸ - ۱۳۸۸ مرداد ۶

 . . . سرنگونی                                         ٢از صفحه          

  مرداد۲۸فراخوان به اعتراض سراسری در 
 بمناسبت سی امين سال يورش جنايتکارانه رژیم  به کردستان

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 
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 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

 يک دنيای بهتر     
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 

اسفنـديـار رحـيـم مشـائـي و             عزل  
ماجراهاي حول و حوش آن کل دم        
و دستگاه جمهوري اسالمي را بـه      

در جـريـان     . يک مضحکه بدل کرد 
انتصاب تا عزل رحـيـم مشـائـي،          
احمدي نژاد و خامنه اي هر دو يک 

احـمـدي نـژاد      .   سکـه پـول شـدنـد        
بخاطر تحويل نـگـرفـتـن دسـتـور            
خامنه اي براي عـزل مشـائـي از            
جانب رسانه ها و مهره هاي جناح 
راست حکومت مورد اعتـراض و       

حتي تهديد قرار گرفت و خـامـنـه          
اي نيز با يک دهن کجي آشکار از        

. جانب احمدي نـژاد مـواجـه شـد           
احمدي نژاد عليرغم انتشار علني  
دستور خامنه اي مبنـي بـر عـزل           
مشائي نتنها با اکراه و با تـاخـيـر     
يک هفته اي به او جواب داد بلکـه     
بدنبال آن مشائي را به پست جديد 
ــر خــود                ــت ــيــس دف مشــاور و رئ
منصوب کرد و باين ترتـيـب کـل           

 .منتقدين خود را به سخره گرفت

دهن کـجـي احـمـدي نـژاد بـه              
خود يک عرصه جديد در "   بزرگان" 

جنگ دروني جناحهاي حکـومـت    
اسالمي است که به گسيـخـتـگـي         

. تام و تمام رژيم تاکـيـد مـيـکـنـد          
انتصاب مشائي بعنوان مشاور و     
رئيس دفتر آنـهـم پـس از اجـراي              
زورکي حکم خامنه اي، چه بدليل   
بي اعتباري خامنه اي نزد احمدي 
نژاد باشد و چه يک طرح ساختگي 
خود رژيم براي برکـنـاري احـمـدي          

نژاد در جـهـت سـازش بـا جـنـاح               
رفسنجاني، يک گام ديگر رژيم را      

حـتـي   .   به سرنگوني نزديکتر کـرد   
در مـيـان عـوامـل رژيـم دسـتــور               
خـامـنــه اي بــراي عـزل مشـائــي             
بعنوان بي اختياري و بي اعتباري   
تصميمات وي تلقـي شـده و کـل             
رفتار احمدي نژاد نيز تبديل شـدن    
خامنه اي به شاه سلطان حسين را  

مردم با شعارهـاي  .   تاکيد ميکند 
مرگ بر ديـکـتـاتـور و مـرگ بـر                
خامنه اي مدتها اسـت تـکـلـيـف            

. خود را با اينها روشـن کـرده انـد          
امروز موقـعـيـت خـامـنـه اي در              
درون جناح راست خود حـکـومـت        
نيز با دهـن کـجـي احـمـدي نـژاد                

 .تماما سقوط کرد
از هم گسيختـگـي جـمـهـوري          
اسالمي و تشديد و تعميق جنـگ    
جناحها تمـامـا مـحـصـول فشـار            
انــقــالب و مــبــارزه مــردم بــراي            
ــم اســت و              ــي ايــن رژي ــگــون ســرن
پــيــشــروي ايــن مــبــارزه قــطــعــا           
حــکــومــت را هــر روز بــيــشــتــر             

اين انقالب .   زمينگير خواهد کرد  
هر روز قويتر به پـيـش مـيـرود و             
حزب کمونيست کارگري پـيـروزي     
انقالب و رهائي جامعه ايران را از 
شر اين حکومت توحش و جنايت     

 .تضمين ميکند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۹ ژوئيه ۲۶ - ۱۳۸۸ مرداد ۴

ميرحسين موسوي و مهدي کروبي به 
تکاپو افتاده انـد تـا بـه اعـتـراضـات               
گسترده مردم مهر سکوت بزنند و به     
مبارزه مردم عليه حکومت مذهـبـي     

آنها بمناسـبـت   ! رنگ مذهبي بپاشند 
چهلمين روز جـانـبـاخـتـگـان حـوادث             
اخير در درخواست خود براي گـرفـتـن        

 مـرداد    ۸مجوز برگزاري مراسـم در        
مراسم مذکور بدون ايـراد  : "نوشته اند 

سخنراني و با استماع به تالوت آيات     
اهللا مجيد انجام خواهد شد و از          کالم

شرکت کنندگان نيز درخواست خواهد 
شد در سراسر مراسم با سکوت خـود       

 ."اداي احترام کنند
تالش موسوي و کروبي همانطور 
کـه خــود صـريــحــا اعـالم کــرده انــد                
ايـنـســت کــه مـبــارزات مــردم را در               

. چهارچوب نظام اسالمي نگـه دارنـد       
از اينروست که ميخواهنـد اعـتـراض        
مردم به اين جنايات با سکوت برگزار 

حـکـومـت اسـالمـي        " شـود و فـريـاد          
امـا  .   را خامـوش کـنـنـد      "  نميخواهيم

جنگ مردم بر سـر خـالـصـي از شـر                
ندا و اشکان .   حکومت اسالمي است  

و سهراب و ترانه و دهها انسان شريف 
و آزاديخواهي که بـا گـلـوـلـه جـالدان               
حکومت اسالمي و يـا در شـکـنـجـه            
گـاهـهـاي ايـن رژيـم بـقـتـل رسـيـدنـد                    
سمبلهاي مبارزه مردم علـيـه کـلـيـت          
حکومت اسالمي و بـراي رهـائـي از            

. خفقان و ستـم و تـبـعـيـض هسـتـنـد                

تالش عبث موسوي و کروبي نه تنها    
نميتواند خللي در فريـاد و اعـتـراض            
مردم به جنايات رژيم ايـجـاد کـنـد و             
سکوت را به مردم تحميل کند، بلکه   
موجب بـلـنـد شـدن فـريـاد اعـتـراض                

. مردم عليه خـود آنـهـا خـواهـد شـد                
تالش موسوي و کروبي عمال نتيـجـه      
اي بجز تقويت خامنـه اي و احـمـدي             
نژاد و باز گذاشتن دست ايـن جـالدان        
در بـخـون کشـيـدن مــبـارزات مــردم              

 . نخواهد داشت
مردم ايران با صداي بلـنـد اعـالم          
کــرده انــد کــه حــکــومــت اســالمــي             

خون جانباختگـان اخـيـر      .  نميخواهند
در راه مبارزه براي آزادي و رهائـي بـر      
زمين ريخت، و گراميداشت يـاد ايـن      

به آنها تنها با "   اداي احترام" عزيزان و  
حضـور مــيــلـيــونــي مـردم و تــکــرار              
خواستهاي آنـان و فـريـاد حـکـومـت               
اسالمي نميخواهيم و زنده بـاد آزادي     

حـزب  .   و برابري ممکـن خـواهـد بـود         
کـمــونــيــســت کــارگـري کــلــيــه مــردم           
آزاديـــخـــواه را فـــرامـــيـــخـــوانـــد در            
اجتماعات مربوط بـه گـرامـيـداشـت           
ياد جانباختگان خرداد و تـيـر هـرچـه          
گسترده ترحضور يابند و خواستـهـاي       

 .خود را فرياد بزنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹ ژوئيه ۲۶ - ۱۳۸۶ مرداد ۴

 دشمنان مردم به جان هم افتاده اند
 درمورد دعوای احمدی نژاد و خامنه ای

موسوی و کروبی نمی توانند 
 !مردم را به سکوت وادار کنند

ــه مــردم ايــران و در                   ــخــواهــان آزادي
گراميـداشـت يـاد جـانـبـاخـتـگـان راه                

ــرداخــتــنــد              ــي پ ــه ســخــنــران . آزادي ب
سخنرانان همگي  شعارهاي مـرگ بـر      

. جمـهـوري اسـالمـي سـر مـي دادنـد               
مشروح گزارش اين بـرنـامـه بـعـدا بـه              

 .اطالع خواهد رسيد
 

تشکيالت خارج کشور حزب 
 کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۰۹ ژوئيه ۳۱

به حزب  . . . چند گزارش                        ٥از صفحه          
کمونيست 
کارگری 
 !بپيونديد



 ۱۳۸٨ مرداد ٩ انترناسيونال 

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 .اساس سوسياليسم انسان است
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استاختيار به انسان

 اطالعيه درباره تغيير فرکانس کانال جديد
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اعتصاب كارگران پروژه    
 احداث بانك صادرات اروميه  

بنابه خبری كه اتحادیه آزاد كارگـران    
 مرداد ماه منتشر كـرده    ٣ایران روز  

است، بخشی از كارگران قالب بـنـدی        
و آرماتوربنـدي پـروژه احـداث بـانـك             
صادرات اروميه كه براي پـيـمـانـكـار         
دسـت دوم شــركـت رهـگــا كـار مــي               

 ماه از ٢كنند، در اعتراض به تعويق   
 مرداد دست از ٢دستمزدهايشان روز 

ساير كارگران اين پـروژه  . كار كشيدند 
 ٤نيز قرار بر اين مي گذارند كـه روز        

مـرداد بـه اعـتـصـاب هـمـكـارانشـان                
در بخش ديگري از اين خبر . بپيوندند

آمده اسـت كـه كشـمـكـش بـيـن ايـن                  
كارگران و پيمانكاران بر سر پـرداخـت     
بموقع دستمزدها داراي سابقه است و     
در آخرين اقدام طـي هـفـتـه پـيـش از                

 تن از كارگران پـيـمـانـي       ٨اعتصاب،  
در اين كشمكشهـا  .   اخراج مي گردند  

نيروي انتظامي و اداره كـار بـعـنـوان            
ياران كارفرماها عمل كرده و هـر بـار        
با دخالت به نفع كارفرما وارد عـمـل         

 .شده اند
 

 اعتراض كارگران
 ١ صنايع فلزي شماره 

بنابه اخبار دريافتي، كارگران صنايـع    
 از اول سـال    ٢ و شماره ١فلزي شماره   

 تاكنون دستمزدي دريافت نكـرده  ٨٨
 . اند

بنا به اين خبر در طول اين مـدت      
 بـا    ١كارخانه صنايـع فـلـزي شـمـاره             

مشكل تهيه مواد اوليه نـيـز مـواجـه        
بوده است و ايـن وضـعـيـت در طـول                
ماههاي گذشته باعث گرديـد كـه بـر           
اثر فشـار كـارگـران، مـديـرعـامـل و                
مدير كارخانه شركت را رها كـنـنـد و         
هــيــأت مــديــره اقــدام بــه انــتــصــاب             
مديرعامل جديدي براي اين كارخانـه      

انتصـاب مـديـرعـامـل جـديـد            .  بكند
تغيـيـري در پـرداخـت دسـتـمـزدهـاي               
كارگران ايـجـاد نـكـرد و تـداوم عـدم                
پرداخت دستمزد كارگران بـاعـث شـد       

 تير در حركتي مـتـحـدانـه     ٢٢كه روز  
اقدام به بيرون كردن مديران فـروش و        
تـولـيـد و سـايـر مـديــران مـيـانـي از                    

 . كارخانه نمايند
در پــي ايــن حــركــت كــارگــران،             
وزارت كار و نيروهاي انـتـظـامـي كـه          
نگران تشديد اعتراض كارگـران و بـه          
خيابان كشيده شدن آنهـا بـودنـد، روز         

 تــيــرمــاه در اقــدامــي عــاجــل               ٢٣
مديرعامل شركت را عليرغم ترس و    
لرز از خشم كـارگـران، بـه حضـور در               
محل كـارخـانـه وادار كـرده و از وي                
خواستند هر چه سريعتر وضـعـيـت را       

مديرعامـل  . به حالت عادي برگرداند 
با اسكورت نيـروهـاي انـتـظـامـي در             
محل كارخانه حاضر مي شـود و بـا            
حضور در اجتمـاع كـارگـران از آنـهـا               
مي خواهـد كـه مـطـالـبـات خـود را                 

مديريت ايـن كـارخـانـه         .   مطرح كنند 
شفاها بـه مـطـالـبـات كـارگـران، كـه                 
ــر پــرداخــت دســتــمــزدهــاي             عــالوه ب
ــران              ــازگشــت مــدي مــعــوقــه، عــدم ب

 ٢٢اخراجي از جانب كارگران در روز    
. تيرماه نيـز بـود، گـردن مـي گـذارد              

مديريت به كارگران قول مي دهد كـه      
تا آخر مردادماه دستمزد مـاه مـرداد       
كــارگــران پــرداخــت خــواهــد شــد و               
دستمزدهاي معوقه ماههاي گذشـتـه      
را نيز به مرور زمان پرداخت خـواهـد         

 . كرد
حـزب كــمــونــيـســت كــارگــري از          

 ١مبارزه كارگران صنايع فلزي شماره 
و كــارگــران پــروژه احــداث بــانــك                  
صادرات اروميه قاطعانه حمايت مي 
كــنــد و آنــهــا را بــه تــداوم مــبــارزه                  
متحدانه تا تحـقـق مـطـالـبـات خـود              

حزب همچنين از همـه  .   فرامي خواند 
كارگران و مردم شـريـف و آزاده مـي             
خواهد كه از اعتراضات اين كارگـران        

 .بيدريغ حمايت كنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئيه ٣٠، ١٣٨٨ مرداد ٨

ســنــديــكــاي كــارگــران شــركــت واحــد         
 ٣اتوبوسراني تـهـران و حـومـه، روز               

مردادماه طي بيانيه اي از لغو احكـام   
. اخراج فعالين اين سنديكـا خـبـر داد         

همانطور :   " در اين اطالعيه آمده است  
که کليه نـهـادهـاي کـارگـري، حـقـوق               
بشري و عدالتخواه ايـران و جـهـان در           
جريان هستـنـد، از زمـان بـازگشـايـي              
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد         
اتوبوسراني تهران و حومه، بسياري از 
نمايندگان و فعالين ايـن سـنـديـکـا از            

. فعاليت کاري خودشان محروم شدنـد   
در اين سالها فعالين کارگري شـرکـت          

واحد دست در دسـت هـم و بـا کـمـک               
همديگر و همياري ديگر نهـادهـا ايـن        

در . "   شرايط سخت را پشت سر گـذارد  
 تـيـرمـاه      ٢١ادامه آمده است كه روز     

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـا    
اكثريت قاطـع، كـلـيـه احـكـام اخـراج               
كارگران سنديكا را لغو كرده و پرونـده    
هاي كارگران را براي رسيدگي مـجـدد    
به هيأت هم عـرض حـل اخـتـالف در            

 . اداره كار ارسال نمود
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري ايـن              
پيروزي را به همه كارگران و فـعـالـيـن             
كارگري، بخصوص كـارگـران شـركـت          

واحد اتوبوسرانـي تـهـران و حـومـه و               
سنديكاي آنها صميمانه تـبـريـك مـي         
گــويــد و در عــيــن حــال آنــهــا را بــه                  
اعـتـراض مـتــحـدانـه بـراي پـس زدن                 
هرگونه فشار و اذيت و آزار هـمـكـاران     

يادآوري ميکـنـيـم    .   خود فرا ميخواند  
كه هنوز منصور اسـانـلـو و ابـراهـيـم               
مددي در زنـدان هسـتـنـد و بـايـد بـا                   
گسترش اعتراض خواهان آزادي فوري 

 .آنها و کليه زندانيان سياسي بشويم
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احكام اخراج فعالين سنديكای واحد 
 اتوبوسرانی تهران و حومه لغو شد

 خبر از اعتراضات كارگران ٢
 به دستمزدهای پرداخت نشده

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  


