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شـهـال دانشـفـر حـزب          :   انترناسيـونـال  
كمونيست كارگـري طـي بـيـانـيـه اي               
ــيــروهــاي                 ــيــه ن اعــالم كــرده كــه كــل
سركوبگر رژيم بايد از كارخـانـه هـا و         

ــيــدي اخــراج شــونــد            و .   مــراكــز تــول
كارگران براي چنين حركتـي فـراخـوان         

اولين سوال اينسـت كـه     .   داده شده اند  

دليل اصلي طرح چنين فراخـوانـي در       
شرايط كنوني چيست؟ و اهـمـيـت آن         

 تا چه حد است؟
اخـراج نـيـروهـاي       :   شهال دانشـفـر    

ــه خــواســت              ــگــر از کــارخــان ســرکــوب
منتهـا  .   هميشگي کارگران بوده است  

 کليه نيروهاي سرکوبگر رژيم بايد
  از کارخانه ها و مراکز توليدي اخراج شوند

 گفتگو با شھال دانشفر
 

 ٥صفحه       شهال دانشفر 

جنگ جناحهاي حكومت به مـراحـل        
مهم و تعيين كننده خود بسيار نزديك 

جناح مخالف خامنه اي كـه   .   ميشود
تاكـنـون از حـملـه و زيـر سـوال بـردن                    
مستقيم به خامنه اي احتراز ميكـرد،   
اكنون عـلـنـا و رسـمـا عـزل شـخـص                    

. خامنه اي را هدف قرار گرفـتـه اسـت       
كـه  "   مجمع نمايندگان ادوار مجـلـس    " 

يكي از تشكلهاي طرفدار رفسنجانـي     
حكـومـتـي  اسـت،         " اصالح طلبان"و  

 مــرداد در نــامــه اي بــه             ٢٢امــروز   
رفسنجاني خواستار بكار گرفتن اصل 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ١١١
ايـن بـنـد قـانـون اسـاسـي              .   شده اسـت   

مستقيما به عزل ولي فـقـيـه مـربـوط             
هر گـاه  " است و مضمون آن اينست كه  

رهبر از انجام وظـايـف قـانـونـی خـود              
ناتوان شود يا فاقـد يـکـی از شـرايـط              
مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم  
گردد، يا معلـوم شـود از آغـاز فـاقـد               
بعضی از شرايط بوده است، از مـقـام          

و اجـازه    "   خود بـر کـنـار خـواهـد شـد              
بركناري ولي فقيه تنها در صـالحـيـت     

 .مجلس خبرگان است
پيش از اين نيز برخي آيت اهللا هـا      
بطور تلويحي صالحيت خامنـه اي و        
مشروعيت واليتش را زير سـوال بـرده      

مـجـمـع    " چند روز قبل از نامه .   بودند
، علي محمد دستغيب كه خـود  " ادوار

هم آيت اهللا و هم از اعضـاي مـجـلـس        
خبرگان است خواهان تشكيل عـلـنـي        

اعاده حيثيت از "مجلس خبرگان براي 
او نيز بـا ايـنـكـه         . شده بود"  مرجعيت

بررسي مساله "موضوع مورد بحثش  
اعالم كرده بود اما در واقع " انتخابات

اصـول قـانـون      " با تاكيد بر پياده كردن   
و "   مــرجــعــيــت " و مســالــه      "   اســاســي

برگزاري جلسه علني مجلس خبرگـان       
بطور غير مستقيم عزل خامنه اي را          

منتظري نـيـز در       . هدف فرار داده بود 
موضعگيريهاي خود مشروعيت ولي  

زيـر  )   بازهم بـطـور تـلـويـحـي        ( فقيه را  
اما اينك يـك تشـكـل        . سوال برده بود 

رسمي و قانوني وابسته به يـك جـنـاح          
حكومت صراحتا مساله عزل خامنـه      
اي را طرح نموده اسـت و ايـن گـامـي            

اين به معـنـاي   . فراتر از همه اينهاست 
اينست كه جنگ اينها هم اكنون وارد    

. يك مرحله تعيين تكليف شـده اسـت       
اين بدان معناست كـه ايـن دو جـنـاح              
ديـگــر مــراوده خشــك و خــالــي نــيــز              

هـمـيـن    .   نميتوانند با هم داشته باشند   
روزها بايد منتظر لشكر كشـي هـاي           

. خياباني اينها در برابر يكديـگـر بـود        
همين روزها بايد راس ايـن دو جـنـاح             
بـگــوش يــكـديــگـر ســيـلــي بــزنـنــد و               

 . يكديگر را تكفير كنند
سواالتي كه فورا مطرح مـيـشـود       
ايــنــســت كــه اوال آيــا حضــور مــردم              
سرنگوني طلب در خـيـابـانـهـا بـاعـث            
خودداري اين دو جناح از وارد شدن به    
نبرد نهايي نخواهـد شـد؟ و ثـانـيـا و                
مهمتر اينكه حاد شـدن جـنـگ درون            
حكومتي چه تاثير فوري اي بر جنبش 

 فراخوان عزل خامنه اي
  و تشديد جنگ جناحها

 

 کاظم نيکخواه 

 ٦صفحه      

دستـور خـامـنـه اي بـراي تـعـطـيـلـي                   
شکنجه گاه کـهـريـزک اسـاسـا قـدرت              
جـنـبـش انـقـالبـي مـردم و بـي اثـري                    
وحشيانه تريـن تـاکـتـيـک رژيـم بـراي                
مـرعـوب کـردن مــردم را بـه اثـبــات                

آنچه در کهريزيک اتفاق افتاد، .  رساند
يعني شکنجه و قتل و تجاوز، جـزئـي     

از شناسنامه حـکـومـت اسـالمـي و              
مانند گروه خون اين رژيم است که در      

 سال عليه مخالفين خود ۳۰تمام اين 
فرق کهـريـزک   .  به آن دست يازيده است 

با ساير قتلگاهها و شکنجه گاهـهـاي    
ديگر فقـط اعـمـال تـوحـش خشـن و                 

 جمهوري اسالمي از جنايات کهريزک 
 جان سالم بدر نميبرد

 ٢صفحه          فاتح بهرامي 

 چگونه صف انقالب متحد ميشود؟
 حميد تقوائي           ٣صفحه         

 

 ١٠صفحه       بازگشت کانال جديد به ماهواره هاتبرد 

   مرداد،  سی امين سالگرد يورش وحشيانه رژيم اسالمی به کردستان ٢٨
 مرداد، سی امین سالگرد یورش رژیم اسالمی بھ کردستان باید بھ یک ٢٨روز 

حزب کمونیست . روز مھم برای بزیر کشیدن جمھوری اسالمی بدل بشود
کارگری کلیھ انسانھای آزادیخواه را فرامیخواند برای محکومیت توحش رژیم 

 .اسالمی در کردستان بمیدان بیایند
  مراجعه کنید308براي اطالعات بیشتر به اطالعیه حزب در روزنه و  مطالب انترناسیونال 



 2 ١٣٨٨ مرداد  ٢٣ انترناسيونال 

جنايت سبعانه رژيم نيست، بلکه ايـن        
قتلگـاه پـروژه اي ويـژه بـراي ارعـاب                
مردم بپاخاسته و براي شکـسـت دادن      
جـنــبــش انــقـالبــي عــلــيـه جــمــهــوري            

اما اين پروژه نـه تـنـهـا         .  اسالمي بود 
مفتضحانه شکست خـورد بـلـکـه بـه             
ضد خود و به پاشـنـه آشـيـل ديـگـري              

ايـن  .   براي جمهوري اسالمي بـدل شـد      
رژيم تـاکـنـون اشـکـال مـخـتـلـفـي از                   
سرکوب و نمايـش و مـانـور را بـراي                
ترساندن مردم بکار گـرفـتـه بـود امـا             
مــنــجــر بــه ســاکــت کــردن مــردم و                

اعـتـراض آنـان نشـده         جلوگيري از     
اينبار، در شرايطي که صداي . بود

پاي انقالب به گوش خامنه اي و        
ساير سران حکومت رسيده بـود و      
هر روز مردم حاکميت اين جانيان    
ــه مصــاف                ــا ب ــه ــان ــاب را در خــي
طلبيدند، آنگاه خامنه اي و جناح   
ــن               او بــراي ارعــاب مــردم بــه اي
تاکـتـيـک دسـت زدنـد کـه چـهـره                 
حکومتي که با خشن تريـن روش       
شکنجه و تجاوز و قتل ميکند را     

فـکـر   .   علنا جلو جامعه بگـذارنـد     
کردند راه نجاتشان اينست که بـه         
مـردم بـگـويـنـد کـه بـي مـحـابــا                  
ميـکـشـنـد و مـيـزنـنـد تـا درس                  
عبرتي براي کساني باشد که هنوز 

از .   پايشان به زندان نرسيده اسـت      
اينرو در مقابل چشمان کساني که 
بعدا آزاد مـيـکـردنـد در نـهـايـت               
توحش بـه شـنـيـع تـريـن اشـکـال                

دست زدند تا آنها بـراي      شکنجه  
عـالوه بـر     .   مردم تعريف کـنـنـد      

ايــن، اجســاد کســانــي کــه زيــر          
شکنجه له شده و بقـتـل رسـيـده           
بودند باندازه کافي ايـن تصـويـر        
اعــمــال تــوحــش را مــنــعــکــس         
ميکرد و اخبارش به گوش همـه   

در کـنـار ايـنـهـا، اعـدام            .   رسيد
بيش از صد نفر، نمايش شـنـيـع          
اعتراف گيري و رفتار وحشيانـه     
نيروي سـرکـوب در خـيـابـانـهـا               
همگي قرار اسـت ايـن جـنـبـش            
انقالبي عليه جمهوري اسالمـي     

 .را مهار کند
ــي کــه جــمــهــوري           جــنــايــات
اسالمي در اين مدت و بويژه در 

مرتـکـب   کهريزک با تمام توحش    
شد نتوانست به هدف خود برسد و 

تعطيلي اين قتلگاه و . نميتوانست
اعتراف سران حکومت به گـوشـه         
اي از جناياتي که مرتکب شـدنـد       

يک عقب نشيني و شکست جـدي       
جمهوري اسالمي در مقابل مردم     
بود و قدرت جنبش انقالبي مـردم    

کـه اسـنـاد و        وقـتـي     .   را نشـان داد    
مدارک غير قابل انکار ايـن جـنـايـات         
رو شد خامنه اي بـراي جـلـوگـيـري از            
افشاي نقـش خـود و احـمـدي نـژاد و                 
فـرمـانـدهـان نـظـامــي سـپـاه و نـاجــا                  
دستور تعطيلي آنرا صادر کرد، و چند 
نفر از عناصر دست چندم را بـرکـنـار            
کردند که البد يا آنها را ميکشـنـد يـا       
اسمشان را مخفي ميکنـنـد و طـبـق             
معمول در پستهاي بـهـتـري مشـغـول           
کار ميکنند تا پاي سـران حـکـومـت          

اما کار از کـار گـذشـتـه         .   بميان نيايد 
است و حتي جناح مقابل نـيـز عـلـنـا             
احمدي نژاد و محصولي وزيـر کشـور         

تـاکـنـون    .   را مسبب اين کار ميداننـد     
الاقل معلوم شده است که خـود رادان       

فرمانده نيروي انتظامي و جانشين 
ــار وي                 ــي ــاون و دســت ــد مــع چــن
مستقيما در شکنـجـه دسـتـگـيـر            
شدگان دست داشته اند و اسـامـي     
. هشت نفر از آنها علني شده است

نفس اعتراف به جنايات مرتکـب    
شده در کهـريـزک و تـعـطـيـلـي آن               
بـمـعـنــي اعـالم شــکـسـت هــدف             
برپاکردن آن است، يعني تاکتـيـک       
مذکور براي مرعوب کردن مـردم       

اما ايـن تـازه اول       .   شکست خورد 
کار اسـت و جـمـهـوري اسـالمـي              

اکـنـون   .   نميتواند از آن عبور کنـد     
رژيم تماما در تالش براي توجيه و 

. اين جنايات است  ماستمالي کردن   
ميگويند زنداني از شـکـنـجـه نـمـرده             
بلکه بدليل مننژيت و يا تـوجـيـهـات            

. مسخره اي از اين قبيـل مـرده اسـت           
زور ميزنند که افتضاحي که بار آورده   

" خــاطــي" انــد را بــه گــردن عــده اي               
بيندازند اما يادشان رفته که همانطور 
که قرار بود جامعه تصوير حـکـومـت      
شکنجه گر را ببيند شکنجـه تـوسـط           
افرادي مانند رادان را نيـز مـنـعـکـس         
ميکند و همين پـاي احـمـدي نـژاد و              
خـامــنــه اي را بــعـنــوان آمــريــن ايــن               

واضح اسـت  .   جنايات بوسط ميکشد 
مسخره رژيـم    که مردم با توجيهات    

کاله سرشان نميرود، امـا مسـالـه       
مهمتر اينست که در عين حال که 
مرتکب وحشيانه ترين جـنـايـات        
شده اند دارنـد جـلـو چشـم مـردم               
عقب نشيني ميکنـنـد و هـمـيـن            
رژيم را در مقابل مردم ضعـفـيـتـر       

ميـکـنـد و هـر نـوع سـيـاسـت و                   
تاکتيک ارعاب را بيش از پـيـش           

 .بيخاصيت ميکند
وضعيت جـمـهـوري اسـالمـي         
بحدي آشفته و از هـم گسـيـخـتـه              
است که از کانال کهريزک ميتواند  

اکـنــون کــار    .   بـزيـر کشـيـده شـود         
بجائي رسيده که باشکال مختلف    
مساله کنار رفتن خـامـنـه اي را            

عــده اي از     .   مــطــرح کــرده اســت     
مجمع نمايندگان ادوار مجلس بـا   
استناد به يک اصل قانون اساسـي      
خواهان بررسي صالحيت خامـنـه      
اي در مجلس خبـرگـان هسـتـنـد،          
يعني عده اي در درون رژيم بـطـور        
علنـي خـواهـان بـررسـي شـرايـط              
برکناري خامنه اي از پسـت ولـي         
فـقـيـه مـيـشـونــد، و ايـن يـعـنــي                  
جمهوري اسالمي در سـراشـيـبـي          

دعـواي دو    .   سقوط کـامـل اسـت       
جناح امروز جـمـهـوري اسـالمـي           
بدليل قدرت و فشار انقالب به حد 
انفجاري و غير قابل کنترل رسيده   

دعواي دو جناح امـروز در      .   است
جمهوري اسالمي که خامنه اي و     
رفسنجاني در راس آنها هسـتـنـد         
بجائي رسـيـده کـه هـر يـک بـراي                
حفظ خود و حفظ نظام راهي بجز      
کنار زدن کـامـل جـنـاح مـقـابـل               

ــد  ــدارن ــزک و         .   ن ــري ــه مــاجــراي ک
همچنين نمايشهاي اعتراف گيري 
به يک فـاکـتـور مـهـم در تسـويـه                 
حساب ايـن دو جـنـاح بـدل شـده               
است که جنـاح رفسـنـجـانـي آنـرا             
اهرمي اسـاسـي بـراي بـرکـنـاري              

امـا  .   خامنه اي محسوب ميکند   
جنايات و توحش کهـريـزک تـمـام          

 ساله کل حکومت و   ۳۰جنايات  
جناحهاي آنـرا در مـقـابـل مـردم             
گذاشته است، و همين البـتـه يـک          
معضل جـنـاح رفسـنـجـانـي هـم              
هســت زيــرا پــرونــده هــر جــنــاح            
حکومت براي قـتـل و شـکـنـجـه              
مخالفين حکـومـت سـيـاهـتـر از            

از کشتار کـارگـران      .   ديگري است 
بيکار اصفهان تا جنايات رژيم در 
کردستان و ترکمن صحرا در اوايل 
سر کار آمدن ايـن رژيـم، از قـتـل              

 کـه  ۶۷ و ۶۰عامهاي دهشتناک  
در دوره نخسـت وزيـري مـوسـوي           
يک نسل از مخالفين حکومت را       
قرباني کرد و بهمين دلـيـل مـردم         
همـيـن دو سـه مـاه پـيـش لـقـب                   

را به گردن او آويزان " ۶۷موسوي "
کردند تا به رگبار بستن کـارگـران        

خاتون آباد و قتلهاي زنجيره اي در 
 ۳۰دوره خاتمي، و بطور کلي از          

سال اعـدام و قـتـل و جـنـايـت و                  
شکنجه کمونيـسـتـهـا و رهـبـران             
کارگري و کـال فـعـالـيـن احـزاب               

 سـال آزار    ۳۰مخالف حکومت و  
و اذيت مداوم زنان کـه در هـمـان           
اوايل اوباش حکومت حجاب را با 
پونز به پيشاني زنان ميچسباندند 

در کهريزک نمونـه    تا جنايات امروز    
هائي از کارنامه رژيم صد هزار اعدام       
است که از امثال گنجي و سازگـارا و          
حجـاريـان تـا مـوسـوي و خـاتـمـي و                   
کروبي و رفسنجاني و احمدي نـژاد و           
صفي از آيـت اهللا هـا و فـرمـانـدهـان                 
سپاه و بسـيـج و در راس هـمـه آنـهـا                    

کـهـريـزک    .   خامنه اي نقش داشته انـد      
اگر در دعواي جنـاحـهـا بـعـنـوان يـک              
ابزار جـنـاح رفسـنـجـانـي در مـقـابـل                 
خامنـه اي مـطـرح اسـت، امـا بـراي                 
مردم شريف و آزاديخواه ايران کهريزک  

 سال توحش اسـالمـي     ۳۰نمونه اخير  
است که کل سران و دسـت انـدرکـاران         
اين حکومت را بر صندلي مـحـاکـمـه        

بهمين دليل است که وقتي .   مينشاند
کروبي در نامه اخيرش بـه تـجـاوز در         
زندانها اشاره کرد مردم در پاسخ به او  

 سال تجاوز اوباشان اين حکومـت  ۳۰
را در زندانهـا اشـاره کـردنـد و از وي                 
پرسيدند که چرا تاکنون سـاکـت بـوده           

 .است
ارعاب در شرايطي ميتواند ابـزار      
موثري در دست يک حکـومـت بـاشـد        
که جامعه در حـالـت رکـود بـاشـد و                 
حرکت قدرتـمـنـدي در مـقـابـل رژيـم                

در شــرايــط    .   وجــود نــداشــتــه بــاشــد       
جامعه اي کـه  .   انقالبي برعکس است  

براي ساقط کردن حکومت بپاخاستـه       
است و مردمي کـه بـراي سـرنـگـونـي             
رژيم لحظه شماري ميکنند ارعاب نه  
تنها تاثيري ندارد بلکه جناياتي که با 
هدف ارعاب صورت ميگيـرد مـردم         
را جري تر و مصمم تر ميکند که اين       
جنايتکاران را هرچه زودتر بايد از سـر    

مـردم عـلـيــه      .   راه خـود جـارو کـنــنـد          
جمهوري اسـالمـي بـپـاخـاسـتـه انـد،                
جنايات حکومـت فـقـط پـرونـده ايـن              
جانيان را نزد مردم سنگينتر و زمـان      

. سرنگـونـيـشـان را تسـريـع مـيـکـنـد                
کهريزک يک نمونه اين وضعيت اسـت،    
گرچه در اين دو ماه تعدادي از مـردم        
شريف و معترض جان باختند امـا از       
خانواده جانباختگان تا کـل مـردمـي          
که براي بزير کشيدن رژيم بميدان آمده  
اند با عـزمـي راسـخـتـر و شـجـاعـت                  

بيشتري براي پيروزي اين انقالب گـام      
 . برميدارند

قدرت انقالب حکومت اسـالمـي     
را بـه آسـتـانـه سـقـوط رانـده اسـت و                     
دعواي دو جـنـاح بـه مـرحلـه تسـويـه               

مـردم  .   حساب اساسـي رسـيـده اسـت         
ميدانند که هر جـنـاحـي بـراي حـفـظ               
. خود و حفظ نظام بايد ديگري را بزند

همچنين مردم بخوبي مـيـدانـنـد کـه            
جناح رفسنجانـي و مـوسـوي تـالش            
دارند که در عين سوار شدن بـر مـوج         
اعتراض مردم جلو سقوط جـمـهـوري        
اسالمي را بگيرند و بهمين دليل هـم          
مدام به طرفدارانشان تاکيد ميکنـنـد       
که بايد صف خود را از مـردمـي کـه             
خواهان سرنگوني رژيم هسـتـنـد جـدا          
کنند و يا تـجـمـعـات را بـا سـکـوت                   

ايـن خصـوصـيـت هـر          .   برگزار کـنـنـد     
انقالبي است که عناصر و جـريـانـاتـي       
ــار                  ــراي مــه از داخــل حــکــومــت ب
حرکتهاي راديکال و انقالبي مردم بـر        
موج سوار ميشوند تا جلو انقالب را       

اما مـردم مـيـخـواهـنـد کـل            .   بگيرند
جمهوري اسالمي برود و در عين حال   
از جـنـگ جـنـاحـهـا و شـکـاف درون                  
حکومت نيز براي پـيـشـبـرد مـبـارزه              

جناح خـامـنـه    .  خود استفاده ميکنند 
اي اکنون زير ضرب است و کنار رفتن 
خامنه اي چيزي از جمهوري اسالمـي     

جمهوري اسالمي در .  باقي نميگذارد 
ضعـيـفـتـريـن و بـحـرانـي تـريـن دوره                   
حــيــاتــش اســت و تشــتــت و از هــم                 
گسيختگي آن هـر روز در حـرفـهـا و                

 .دعواهاي جناحهاي آن مشهود است
رژيمي که امروز مـقـابـل مـردم قـرار              
دارد، رژيمي اسـت کـه ولـي فـقـيـه و                 
ــر کشــور و                  رئــيــس جــمــهــور و وزي
فرماندهان نظامي آن نه فقط از جانب 
مردم بلکه از طرف جـنـاح مـقـابـل و              
حتي در سطح بين المللي مسئولـيـت         
مستقيـم جـنـايـات دو مـاه اخـيـر را                  

رژيمي که باالترين سران .   بعهده دارند 
آن بــه گــوشــه اي از جــنــايــات خــود                
اعتراف کرده اند و مجبور بـه بسـتـن          
قتلگاه کهريزک شده اند و محاکمه 
و برکناري آنها به حرف و خواست    
حـتــي جـنــاح مـقــابــل بــدل شــده             

اين دعـوا    .   نميتواند سرپا بايستد  
بـــزودي ســـر از جـــاي بـــاريـــک              

. درمياورد و راه گـريـزي نـدارنـد            
کارگران و مـردم آزاديـخـواه بـايـد            
براي ضربه نهائي به اين رژيم خود 

به ايـن حـکـومـت         .   را آماده کنند 
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بي ترديد يکي از شرط هاي موفقيـت    
و پيروزي اين جنبش عظيمي کـه مـا           

مـتـحـد    .   شروع کرده ايم، اتحاد اسـت    
شدن صفوف مردم، اتحاد بخش هـاي   
مخـتـلـف جـامـعـه بـراي سـرنـگـونـي                  

براي رسيدن جمهوري اسالمي و اتحاد   
 .يبه يک جامعه آزاد و برابر و انسان

 اما ضـرورت وحـدت اغـلـب بـه             
شکل اتحـاد نـيـروهـاي سـيـاسـي کـه                  
خواهان تغيير اين وضعيت انـد و هـر          
يک به شکلي عليه جمهوري اسـالمـي    

ايـن  .  مبارزه مي کنند مطرح ميشود 
نکتـه را بسـيـاري از بـيـنـنـدگـان در                    

)  تلويزيون کانـال جـديـد     ( تماس با ما  
اينطور عنـوان مـي کـنـنـد کـه بـايـد                   
نـيـروهـايـي کـه خـواهـان سـرنـگـونــي                 
هستند، با همديگر متحد شوند و يـا     
حتي گاه بعنوان گاليه يا نوعي انتقاد    
از حزب ما اينطور مي گويند که چـرا   
ــا                 حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري   ب
نيروهائي مثل سلطنت طلب ها و يـا        
مجاهديـن کـه آنـهـا هـم سـرنـگـونـي                  
ــ              ميخواهند متحد نمي شـود؟ چـرا ـ
ــ بر سر پرچم تفرقه ايـجـاد مـي               مثال 
شود؟ آيا بهتر نيست اين اختالفات را 
بـراي بـعــد از ســرنـگـونـي جـمـهــوري                
اسالمي بگـذاريـم و امـروز، احـزاب،            
نيروهاي مخالف يا الاقل نـيـروهـايـي        
که آنها هم سرنگوني طلب هستـنـد و       
براي خالصي از شر جمهوري اسالمي  
مبارزه مي کنند، دور هم جمع شوند؟ 
معموال اين تصور هم وجود دارد کـه       
اگر چنين اتفاقي بيفتد و آن احـزاب و      
نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي با 
هم متحد شوند، آنزمان، جامـعـه هـم       

 !                                                        متحد خواهد شد
به گمان من، اينها احکام، نتيجه     
گيري ها و تصوراتي است که واقـعـي         

بلـه، بـحـث      .   درسـت نـيـسـت      .   نيسـت 
اتحاد مردم بسيار ضروري اسـت امـا      
اتحاد از اين طرق بدست نـمـي آيـد و             
من امروز قصد دارم همين نـکـتـه را             

 .                                                                                  در صحبت هايم توضيح بدهم
اجازه بـدهـيـد از اتـحـاد نـيـروهـا                

گفته ميشود بـهـتـر اسـت       . شروع کنم 
نيروهاي سياسي مخالف با حکومت     
با هم متحد شوند تـا ايـن حـکـومـت             

سئوال مـن ايـن       .   زودتر سرنگون شود 
اگر سياست هاي يـکـي از ايـن          :   است

نيروهاي سـيـاسـي  در مـيـان مـردم                  
آيـا  !   تفرقه افکنانه باشد، آنوقت چـه؟      

اتحاد و دور هـم جـمـع شـدن چـنـيـن                   
نيروهايي به اتحاد صفوف مردم کمک 
مي کند؟ خـوب، احـزاب مـخـتـلـفـي              
هستند که سرنگوني طلب هستـنـد و       
مي خواهـنـد جـمـهـوري اسـالمـي را               

بياندازند اما، سياست هايشان را کـه         
نگاه مي کنيد، مي بينيد يکي مثـل      
مجاهدين هنـوز بـه اسـالم چسـبـيـده              

" دموکراتيک"است و ميخواهد اسالم  
نوع رجوي را سر کار بياورد و ديگري    
خواهان فدراليزه شدن و تقسيم جامعه 
به  کردها، آذري ها و بلوچها و غـيـره       
اسـت و در کـنــار ايـنــهـا، نــيـروهــاي                 
ديگري هم هستند در طيف سلـطـنـت       
طلب که نگران اين هستند که نـکـنـد          

بـه خـلـيـج       "   هميشه فـارس " اسم خليج   
عربي تغيير پيدا کند، و مشـکـلـشـان      
بـازگشـت سـه جـزيـره   بـه ايــران  و                        
موضوعاتي از قبيل تماميت ارضي، 
و قدوسيت خاک و پرچم و مسائلي از       

حـاال سـئـوال مـن         .   ايـن قـبـيـل اسـت         
آيا  واقعا اگر اين نيروها دور   :   اينست

هم جمع شوند، جامـعـه مـتـحـد مـي              
شود؟ اجازه بدهيـد فـرض کـنـيـم کـه               
واقعا نيت اين نيروها اتـحـاد اسـت و           
مي خواهند با همـديـگـر يـک جـبـهـه                
واحد درست کنند و مـردم را بـه دور             

آيـا واقـعـا      .   اين سياستها متحد کنند 
در نتيجه اين کار مردم متحد تر مـي   
شود؟  آيا روشـن نـيـسـت کـه چـنـيـن                  
سياستها و اهدافي نه تنـهـا کسـي را             
متحد نميکند بلکه برعکس موجـب      

 تفرقه بيشتر در  جامعه مي شود؟                                                                     
ناگفته پيدا است که اگر سيـاسـت     
هاي يک حزب، بر اساس تـبـعـيـض و            
تفرقه افکني ملي و مذهبي و قومـي   
بنا شده باشد باشد، در اينصورت هـر      
چقدر  آن حزب قويتر بـاشـد و يـا هـر                 
اندازه چنين احزابي متحد تر وبـه هـم        
نزديکتر شوند، صفوف مردم متـفـرق     

خـوب، کـامـال روشـن         .   تر مـي شـود     
است که حول مذهب و شـيـعـه اثـنـي             
ــ               ــ و يا هـر مـذهـب ديـگـري ـ اعشري 

بـه  .   نمي توان جامعه را مـتـحـد کـرد          
اين دليل ساده کـه بـخـشـي از مـردم                

ــيــســتــنــد         ــان ن ــم ــخــشــي از     .   مســل ب
مسلمانان هم شيعه نيستند و بـخـش        
زيادي از همـيـن مـردم مـنـتـسـب بـه                 
شيعه  هم امروز ديگر اساسا به هـيـچ         
نوع اسالم و کال هيچ نـوع مـذهـب و            

ايـن مـردم     .   خدائي اعتـقـادي نـدارنـد       
حول اسـالم نـوع ديـگـر، اسـالم نـوع                 
رجـوي يــا نــوع دوخـردادي و يــا هــر                

هـر چـقـدر        -و شاخه ديگري "   قرائت" 
هم که اپوزيسيون اين حکومت بـاشـد      

بـرعـکـس مـردم در         .   ــ جمع نميشوند  
ايران، مي خـواهـنـد اسـالم را از کـل                
ــيــن، از                  دولــت و جــامــعــه، از قــوان
فـرهــنـگ و ايـدئــولـوژي مســلـط بــر               
جامعه، از مناسبات اجـتـمـاعـي، از           
آموزش و پرورش و حتي مجالس عزا 

مردم مـي  .  و عروسي شان جارو کنند 
خواهند کل مذهب کنـار رفـتـه و بـه               
عقيده شخصي افراد تـبـديـل شـود و             
بنابراين، کامال روشن اسـت نـيـرويـي          
که بخواهد نوع ديـگـري از اسـالم را              
تبليغ کند، هر چه بيشتر مـردم را از             

در هـمـان گـام        .   خود دور خواهد کـرد    
اول، ارامنه، يهوديان، بـهـائـيـان، بـي            
خدايـان و مسـلـمـانـان سـنـي و بـعـد                    
شيعياني که ديگر اعتقادي به مذهب 
ندارند، از دور اين خـط مـتـفـرق مـي            
شوند و مي گويند اين جنگ، جـنـگ     

 . ما نيست
همينطور هم هست در مورد يـک        

آيا فـکـر   .   حزب ملي و ناسيوناليستي 
مي کنيد حزبي که بگويد نسـب مـن        
به کوروش کبير مـي رسـد و اسـاسـا              
اعالميه حقوق بشر را کوروش نوشته    
بود، و يا کال شـاهـان خـيـلـي بـه سـر                 
ايران گل زده اند و هر کسي هم که بـد      
بوده، خارجي بوده است و يا تـرک هـا         
بوده اند يا مغول هـا و خـمـيـنـي هـم                
ظاهرا هندي بـوده و هـم اکـنـون هـم                 
نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر مــردم عــرب          
هستند و هنر هم نزد ايرانيان اسـت و        
بس، زنده باد خاک ايران، پرچم ايران و    
قـدوســيــت مــرزهــاي ايــران و غــيــره،           
براستي مي تواند چنين نيروئي کسي    
را متحد کند؟ اول از هـمـه، مـردمـي          
که در خوزستـان بـه زبـان عـربـي هـم                  
صحبت مـيـکـنـنـد يـا بـه هـر دلـيـل                    
خودشان را به اعراب  مـنـتـسـب مـي         

. کنند، از اين حـزب دور مـي شـونـد              
ــايــجــان و                 مــردم کــردســتــان و آذرب

و از طـرف  .   بلوچستان هم  همين طور 
ديگر در سـراسـر ايـران مـردمـي کـه                 
معتقد نيستند حقوق بشر را کـوروش   
کبير آورده و معتقدنـد  کـوروش هـم              
مثل تمام امپراطوري هاي دنيا، خاک 
بقيه جاهاي دنيا را به تـوبـره کشـيـده              
بود، در همان ابتدا از ايـن حـزب دور           

کسي هم که فکر مي کند .   مي شوند 
پرچم ما نبايد سه رنگ باشـد و بـايـد         
مثال چهار رنـگ بـاشـد، دور چـنـيـن               

بـه هـمـيــن      .   حـزبـي جـمـع نـمـي شـود             
حول پرچم سـه رنـگ و       .   سادگي است 

شير و خورشيد و نياکان و تقـدس آب      
وخاک و غيره که نمـي شـود کسـي را            

حول خون پـاک ايـرانـي و          .  متحد کرد 
اينکه اين حکومت عـرب و خـارجـي          
است و غيره که نـمـي شـود مـردم را                

 .متحد کرد
 نيروهاي طرفدار فـدرالـيـسـم هـم          
که در برابر اين ناسيوناليسم عـظـمـت          
طلب ايراني پرچم مليت ترک و کرد و       
بلوچ را بلـنـد کـرده انـد خـودشـان در                 

ــمــي از                    ــکــنــي دســت ک ــه اف ــرق ــف ت
فدراليسـم  .   ناسيوناليسم ايراني ندارند 

بر مبناي مليت و قـومـيـت مسـالـه              
ستم ملي را حل نميکند بـلـکـه خـود           
نسخه اي بـراي دائـمـي کـردن تـفـرقـه                
ملي و قومي و نـژادي در جـامـعـه و             

 .      بجان هم انداختن مردم است
 بدتر از هـمـه ايـنـهـا هـم، دار و                   
دسـتـه هــاي مـخـتــلـف دوم خــردادي              

آيـا حـول بـازگشـت بـه دوره              .   هستند
خميني مي خواهيد کسي را مـتـحـد          

آيا حـول قـانـون اسـاسـي ايـن               !  کنيد؟
رژيم مي خـواهـيـد کسـي را مـتـحـد                 

آيا مي خـواهـيـد حـول اسـالم          !   کنيد؟
 !                                                                  دگرانديش کسي را متحد کنيد؟

همه اين سياست هـا، در نـفـس،             
مضمون و جـوهـر خـودشـان، تـفـرقـه               

چـرا؟ چـون مـحـورشـان          .   افکنانه انـد   
انسانيـت، آزادي و بـرابـري انسـانـهـا               

سياستـي مـي تـوانـد اتـحـاد             .   نيست
بخش بـاشـد و عـظـيـم تـريـن بـخـش                    
جامعه را مـتـحـد کـنـد کـه مـنـافـع                    

ايـن   .   انسانها را محور قرار داده باشد      
چيزي است که در هـر کسـي کـه هـر                 
مذهبي دارد و يا ندارد، و در عرب و     
ترک و بلوچ و فارس و هر کس ديگري   
که به هر مليتي منتسـب اسـت و بـا             
هر زبانـي حـرف مـي زنـد، مشـتـرک                 

هرکس به هر چه منتسـب شـده     .  است
زن باشد يـا مـرد،       .  باشد، انسان است 

شيـعـه بـاشـد يـا سـنـي،              .   انسان است 
بهايي باشد يا يـهـودي يـا اسـاسـا بـه                 
خدا اعتقادي نـداشـتـه بـاشـد، انسـان              

فصــل مشــتــرک ايــن آدم هــا،          .   اسـت 
انسان بودنشان است و نه فقط هم آدم      

فصل مشتـرک تـمـام آدم        .   ها در ايران  
ها در جهان، انسانيت شان است و اگر 
شما با پرچم هنر نزد ايرانيـان اسـت و         
بـس و زنـده بـاد پـرچـم سـه رنـگ و                       
کوروش کبير و غيره، بلند شويـد، نـه       
تنها در خود ايران کسي دورتان جـمـع      
ــ      نمي شود بلکه در دنيا هم اگر کسي 
ــ فکر کند که شاه خـودش قـبـل         مثال 
از کوروش کبير اعالميه حقـوق بشـر        
را نوشته يا فالن امپراطور رم بوده که    
چنين کرده است، به دور چنين پرچمي 

خوب طبـيـعـي اسـت       .   جمع نمي شود 
که مردم دنيا  نسبت به مـردمـي کـه          
بلند شده اند و حول مليت خودشان يا     
حول مذهب و قوم و قبـيلـه خـودشـان           
ادعايي دارند، احساس سمپاتي نـمـي      

 -با اين نوع سياستـهـاي مـلـي      .   کنند
قومي نه تنها در خود ايران    -مذهبي

اين هفتاد ميليون جمعيت به هـفـتـاد       
فرقه تبديل مي شوند بلـکـه، شـوري،        
انگيزه اي و حـرکـتـي در حـمـايـت از                 
مردم ايران، در دنيا هم بـوجـود نـمـي           

اگر تا امروز از ايـن حـرکـت مـا             .   آيد
ــ که خيلي ها هـم از       استقبال کرده اند 
ــنــدگــان، هــنــرمــنــدان،             جــملــه خــوان
روشنفکـران و نـويسـنـدگـان و حـتـي                
ســيــاســتــمــداران و آزاديــخــواهــان و             
بسياري از مردم شريف دنيا  اين کـار      
ــ بـه ايـن دلـيـل بـوده کـه                      را کرده اند 

. جوهر انساني حرکت ما را ديـده انـد        
ديده اند که آن جـامـعـه بـلـنـد شـده و                 

برابري مي خواهـد  .   آزادي مي خواهد  
بنظـر شـمـا،      .  و مدعي انسانيت است 

چــرا بـــايــد آن انســان آزادانـــديـــش                 
انگليسي يا فـرانسـوي و آمـريـکـايـي             
نسبـت بـه ايـن حـرکـت مـا احسـاس                  
سمپاتي کند اگر ببيند که اين جامعه     
خواهان بازگشت به دوره خميني و يـا      
يک اسالم نوع ديگر است، و يا بر سـر      
اسم خليج فارس بلند شـده يـا بـر سـر              
پرچم مـقـدس و ايـنـکـه نـژاد ايـرانـي                  
برترين نژاد است و زنـده بـاد کـوروش          

نمي آمدند و نـيـامـده        !   کبير و غيره؟  
تمام اين نوع حرکت ها بعد از .  اند هم 

سرنگوني شوروي در اروپـاي شـرقـي           
در بسياري از جمهـوري  .   وجود داشت 

هاي بازمانده از شـوروي شـاهـد ايـن              
حرکات بوديم و هـنـوز هـم شـاهـديـم                

کسي را   . اما، کسي را به شور نياورد 
به اين نوع حـرکـتـهـا      .   به شعف نياورد  

ـــ از لـحـاظ            گفتند انقالب مخملي و ـ
ــ يک ويژگي ايـن تـحـوالت           مضموني 
اين بود که حول قوم و قبيله، مذهب،     
عشيره، نياکان و مرز و غيره سازمان     

جـدا  "   اسـلـواکـي   " از   "   چک.   " يافته بود 
و ديـگـري شـد        "   چـک " شد و يکي شد     

يوگسالوي هـفـتـاد و دو        "!   اسلواکي" 
پارچه شد،  چچني ها و بوسني هـا و          
گرجي ها و اکرايني ها حول مذهب و       
قوميت  و تـاريـخ نـيـاکـانشـان بـلـنـد                  

و .     شدند،  در لهستان هم همـيـنـطـور     
در تــمــام ايــن تــحــوالت،  يــک نــوع               
بازگشت به مذهب و مليت خـود، در      
خود فرو رفتن، و به سياسـت کشـيـده          
شدن  تعصبات صـد انسـانـي   ديـده              

توده مـردمـي کـه در ايـن             .   مي شود 
تحوالت گوشت دم توپ شدند، فـکـر         

" چک"مي کردند که اگر واقعا مثال به 
بودن خودشان بازگـردنـد،   "   اسلواک" يا  

آزاد و رها مي شوند و خـوب، ديـدنـد       
و ( از چاله درآمدند و به چاه افـتـادنـد         

در مورد يـوگسـالوي هـم کـه ديـگـر                 
بارزترين و فجيع ترين نـمـونـه اش را              

دنيا به استقبال اينها نرفت و ) .   ديديم

 چگونه صف انقالب متحد ميشود؟

 ٤صفحه      

 

 حميد تقوايي
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اين شور و شوقي که امروز در مـورد        
حرکت مردم ايران در جهان شـاهـديـم،       
ــ بـه ايـن دلـيـل           ــ اساسا  بوجود نيامد 
کـه هـيـچـکـدام ايـنـهـا، يـک انـقـالب                    
واقعـي و انسـانـي بـا هـدف آزادي و                  

برعکس، اين تحوالت . برابري نبودند
براي ارث و مـيـراث قـومـي، مـلـي،                
مــذهــبــي و طــلــب کــاري قــومــي و              

در .   مذهبي اقـوام از هـمـديـگـر بـود              
چنين تحوالتي، نه تنها مردم متـحـد     
نيستند بلکه کشـورهـاي فـي الـحـال              
متحد و منسـجـمـي را هـم بـه چـنـد                  
پارچه تبديل مي کننـد و هـم اکـنـون            
هم، کساني که پرچم فدراليسم را بلند    
ــ و حال هر نيتي که داشـتـه        مي کنند 
ــ خواه ناخواه با اين بحث، ايران   باشند 
را چندين پارچه کرده و تفرقه مردم را     

در واقــع، هـمــان      .   سـبـب مــي شـونــد       
تماميت ارضي و ملي خودشان را هم    
از بين مي برند اساسا به اين دليل کـه   
ديگر جامعه يکدستي بر جـاي نـمـي            

مسالـه ايـنـسـت کـه شـمـا هـر                 .  ماند
جـايـي کـه  سـيـاسـت را بـر امـور و                       
مسائل و اهدافي که تـبـعـيـض را در            

مــثـل مــذهـب و       ( درون خـود دارنـد         
) مليت و قوميت يا نژاد و جـنـسـيـت       

سوار کنيد و بخواهيد چنين سياستي    
را پيش ببريد، اين سياسـت در نـفـس         

 .                                                                                             خودش تفرقه افکنانه خواهد بود
بنابراين، نکته اولي کـه بـايـد در            
مـورد وحـدت گـفــت، ايـن اسـت کــه                
وحدت از سياست هاي وحدت بـخـش         
در مي آيد و نه از اينکه چند نفـر دور      
چه ميزي نشسته اند، چـقـدر قـرارداد         
وحدت امضا کرده انـد و چـقـدر قـول              

مـهـم ايـن      .   داده اند که با هـم بـاشـنـد         
است که آنهايي که مي خواهند با هـم     

سـيـاسـت    .   باشند، چقدر با مـردم انـد       
هاي آنهايي که مـي خـواهـنـد بـا هـم                
باشنـد، تـا چـه انـدازه حـول اهـداف،                  
خواست ها و منافع توده مـردم اسـت       
که اگر اينطور نباشد، هر چقدر هم که    
اتفـاقـا بـا هـمـديـگـر قـرارداد امضـا                  
کنند، بيشتر تفرقه خواهند انداخت و     
صفوف مردم را متفـرق تـر خـواهـنـد           

 .                                                                                              کرد
اجازه بـدهـيـد از هـمـيـنـجـا وارد                

شويم کـه بـنـظـر         "   وحدت مردم"بحث  
من، با توضيحاتي که دادم، اين بحث 

مـردم چـه؟ مـردم        .   ديگر روشن اسـت   
حول چه چيزي وحـدت مـي کـنـنـد و               
چگونه صفوفشان فشرده مـي شـود؟         
بايد بگويم دقيقا با فائق آمدن بر ايـن      
ـــ قـومـي، نـژادي و                تبعيضات ملي ـ
جنسيتـي کـه هـمـيـن نـوع احـزاب و                  
همين نوع سياست هـا و هـمـيـن            
نوع فعاليت هـا و جـنـبـش هـاي              

تفرقه افکنانه در جامعه رواج داده 
سياست هـايـي کـه تـعـصـب           .   اند

مذهبي، قومي، نژادي، خاکـي و        
ملي، پرچم و سابقه نياکان و غيره 
و غيره را بـه جـزئـي از فـرهـنـگ              
خودبخودي جامعه تـبـديـل کـرده          
اند و بنظر من، اگر چيزي بـاعـث         
مي شود که صفوف مردم فشـرده      
نشود، متحد نشونـد و در کـنـار             
همديگر نايستند، قبل از هر چيز، 

. همين نوع تفرقه انـداريـهـا اسـت        
بحث بر سر اکثريت عظيم جامعه     
اســت کــه انســانــهــاي شــريــف و           
زحمتکشي هستند و مي خواهند  
آزاد بشوند و منافعشـان ايـجـاب         
مي کند که با هم باشند و صفوف 

آن .   فشــرده اي را درســت کــنــنــد         
اقـلـيـت مـفـتـخــور حـاکـم الـبـتــه                 

نبايد انتظار .  حسابشان جدا است
داشت کـه آن بـخـش اقـلـيـتـي از                 
جامعه که خورده، برده و دزديده و   

خودش را بسته   با مردم همراه و    بار  
اينها، جـزو صـفـوف        .   همجهت بشود 

دشـمــنــان مـردمــنــد، در صــف ضــد            
انــقــالبــنــد و هــمــيــن اآلن هــم پشــت              

. جمهوري اسالمـي صـف بسـتـه انـد             
بحث بر سـر    .  بحث بر سر اينها نيست 

نود و نه درصد جامعه ايران است کـه        
مي خواهند اين حکومت بـرود و بـه          

مانـع اسـاسـي      .   آزادي و برابري برسند  
بــر ســر وحــدت ايــن مــردم  هــمــيــن                
تعصـبـاتـي اسـت کـه قـرنـهـاسـت در                  
ــ و نه فقط هـم در جـمـهـوري                 جامعه 
ــ          اسالمي بلکه در کل جوامع بشـري ـ

اينکه گـويـا زن نصـف        .   رواج داده اند  
مــرد اســت و اصــال نــبــايــد حــقــوق               
مساوي با مرد داشته باشد و طبيعت  
و فطرتش اينطور است و حتـي دارنـد           
کتابهاي درسي دختران و پسران را از       

ايـنـکـه گـويـا زن          .   هم جدا مي کنـنـد     
باعث فساد است و بايد خودش را در    
هفت ورق سياه بـپـوشـانـد کـه مـبـادا               

ابتدا مثل يک . مردان را منحرف کند 
کاالي جنسـي بـه زن نـگـاه مـي                
کنند و بعد مي گويند خـودت را          

. تفرقه از اينجا مـي آيـد    .   بپوشان
تفرقه ديگر از ايـن عـيـنـي تـر و                
واقعي تر که اتوبوس هـا، کـالس         
هاي درس، دانشگاه ها، کارخانـه      
ها و اسـتـاديـوم هـاي ورزشـي و                
استخر و دريا و غيره را دو تکه و        
دو قسمت کرده اند؟ تفرقه از ايـن      
عيـنـي تـر کـه مـجـالـس عـزا و                   
عروسي را دو قسمـت کـرده انـد؟           
اين، تفرقه و اتـفـاقـا مـهـم تـريـن               
تفرقه است و خـوب، جـامـعـه اي           

شود که بلند شـود    مي تواند متحد    

و بگويد زن و مرد مساوي هسـتـنـد،          
هر کسي مي خواهد حجاب بر سـرش     
مي کند و هر کسي نمي خواهد، نمي   

جامعه . کند و به کسي مربوط نيست
ــ       اي که بگويد دختر و پسر حق دارند ـ

 جزئي از تعريف زندگي انسانـي       و
ـــ کـه دسـت هـمـديـگـر را                    است ـ
بگيرند، در پـارک قـدم بـزنـنـد و                
همديگر را دوست داشته بـاشـنـد،      
چنين جامعه اي مي تواند متحـد    

. وحدت، حول انسانيت است. شود
فقط کسي مي تواند براي اتـحـاد      
مردم مبارزه کند که بلند شـود و          
بگويد حجاب و آپارتايد جـنـسـي         

ــمــي خــواهــيــم      ــا       .   ن کســي کــه ب
ــ و اسـاسـا       تعصبات مردساالرانه 
ــه                 ــي ک ــب ــات مــذه ــصــب ــع ــا ت ب
مردساالري هم جزئي از ارکان هر      
مذهبي و از جمله مـذهـب اسـالم        

ــ مبارزه کند   کسي که مـي  .   است 
گويد  انقالب انسـانـي بـراي يـک             

انساني و انـقـالب انسـانـي         حکومت  
براي يک جامعه انساني و نمي گـويـد           
براي بازگشت به جامعه آريامهري يـا       
براي جامعه عصر خميني يا براي يک       

فقط  .  جامعه اسالم دگرانديش و غيره 
سياست مبتني بر انسانيت مي تواند  

مـردم فـقـط از        .   وحدت بخـش بـاشـد      
طريق مبارزه با موانـعـي کـه هـمـيـن               
طبقات حاکم بر جامعه تحميل کـرده       
اند و از طريق مبارزه با همـيـن دار و             
دسته هايي که از قبل تعصبات ملـي        
ــ مذهبي، قومي، نژادي و جنسيتـي،    
خورده اند و برده اند و بار خودشـان را     
بسـتـه انـد، مــي تـوانــنـد بــه وحــدت                 

ايـن نـيـروهــا يــک        .   خـودشـان بـرسـنــد      
. فرهنگ را در جامعه رواج داده انـد          

تعصباتي را در جامعه رواج داده انـد        
ـــ بـه فـرهـنـگ خـود                    ــ متأسفانـه ـ که 
بخودي خيلي از مـردم تـبـديـل شـده               

هم اکنون، تا حدود زيادي چشم . است
مــردم نســبــت بــه مــذهــب بــاز شــده             
وماهيت کـريـه ايـن اسـالم سـيـاسـي                 
حاکم در ايران را شناخته اند امـا  در            
مورد ناسيوناليسم و حتي تعـصـبـات     
مــردســاالرانــه، قــومــي و غــيــره،                
متأسفانـه هـنـوز آنـطـور کـه بـايـد و                   
شـايـد، جـامـعـه آگــاه نـيـسـت و ايــن                   
تعصبات، موانع مـهـمـي بـر سـر راه               

 . وحدت هستند
نيروهائي که امرشان متحد کردن 
مردم است قبل از هرچيز بايد بـا ايـن        

بايد ارزشهاي .  تعصبات مبارزه کنند 
جهانشمول انساني را محور کـارشـان        

ايـن جـزئـي از سـيـاسـت             .   قرار بدهند 
هميشگي حزب ما بوده اسـت و ايـن          
راه اتحاد هم  براي توده مردمي است       
کـه هــيـچ مــنـفــعـتـي در تـعــصـبــات                 
مذهبي، قومي و ملي نـدارنـد و هـم           

براي آن نيروهاي سـيـاسـي کـه واقـعـا               
مي خواهند جمهوري اسالمي برود و    

 .     واقعا مي خواهند جامعه آزاد شود
 در همين جنبـش جـاري امـروز،          

ده " ما ده خواست فوري مردم کـه بـه           
مــعــروف شــده را      "     فــرمــان انــقــالب   

منتشر کرده ايم و اگر به اين ده فرمان  
کــه مــدام از هـمــيــن         ( رجـوع کـنــيـد        

تلويزيون پخش مي شود و من فـرض        
مـي  )   با  آن آشنا هسـتـيـد     ميکنم  

بينيد جـوهـر، فصـل مشـتـرک و              
مضمون اساسي اش، خواست هـا       
و منافع انسـانـي تـوده مـردم در              

احـزاب سـيـاسـي هـم          .   ايران است 
مـي  .   بايد به اين نکته توجه کنند  

توانيد پرچمي را دوست داشته يـا      
مي توانيـد  .   دوست نداشته باشيد  

بلحاظ ايدئولـوژيـک، خـودتـان را          
آريايي نژاد بـدانـيـد يـا هـر چـيـز                 

بله، وقتـي ايـن مسـائـل         .   ديگري
ــد، مــا در               وارد ســيــاســت شــون
مقابلشان مي ايستـيـم امـا، اگـر           
اعالم کنيد ما آزادي بـي قـيـد و             
شرط بيان و عقيده مي خـواهـيـم،     
ما جدايي کامل مذهب از دولت، 
آموزش و پرورش و سيسـتـم قضـايـي        
مـي خــواهــيــم، مــا لــغــو حــجــاب و              
آپارتايد جـنـسـي مـي خـواهـيـم، مـا                 
برابري کامل زن و مرد مي خواهـيـم،         
مــا آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي مــي             
خــواهــيــم، مــا مــي خــواهــيــم هــمــه             
ــ مستقل از مذهب و          شهروندان ايران 
مليت و نژاد و جنسيتشان و مستقـل        
از زبان مادري شان و ايـنـکـه بـه چـه                 
ـــ بـرابـر و                  مليتي منسوب هسـتـنـد ـ
شهروند متـسـاوي الـحـقـوق بـاشـنـد،              
ــقــويــت                آنــزمــان عــمــال در جــهــت ت
مبارزات آزاديخواهانه مـردم حـرکـت        

 .  کرده ايد
 اينها، جنبه هـاي مـهـمـي از آن              
خواسـت هـايـي اسـت کـه مـا تـحـت                   
عنوان ده فرمان انقالب مـطـرح کـرده        

. ايم و اين، پـرچـم وحـدت هـم هسـت               
. اين، پرچم انسجام صفوف هم هسـت       

اينکه نيروئي سرنگوني طلب هسـت،      
هنوز گام اول اسـت ، مـهـم ايـنـسـت                 
! سرنگوني را چـطـور تـعـريـف کـنـيـم               

سرنگوني چه چـيـزي؟ آيـا اگـر فـقـيـه                
آيــا دار و     !   بـرود، ســرنـگـونــي اسـت؟        

دسته اي بروند و دار و دستـه ديـگـري       
اگـر  !   بيايند، سرنـگـونـي شـده اسـت؟          

جمهوري اسالمي نوع ديگري بيـايـد،      
چه؟ ابتدا، بايد اين درک از سرنگـونـي      

که يک جنـبـه از کـار        (را تعميق کنيم  
به ايـن مـعـنـي       )   حزب ما همين است 

ــ با هر ديـد و تـعـبـيـر و                   که هر کسي 
معنايي که از سرنگوني دارد و بـراي         
سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي مـي               

ــ بايد روشـن کـنـد  کـه                   مـي  " جنگد 

مـا  " .     خواهم چه چيزهايي نباشـد    
وقــتــي مــي گــوئــيــم جــمــهــوري           
اسالمي برود، دقيقا بدين مـعـنـا        
است که ديگـر زنـدانـي سـيـاسـي             

وقتي مي گويم جـمـهـوري    .  نباشد
ــگــر            ــعــنــي دي ــرود، ي اســالمــي ب

ديـگــر  .   مـجـازات اعـدام نــبـاشـد         
نابرابري ميان زن و مرد و آپارتايد 

وقتي مـي گـويـم      .   شودجنسي تمام   
جمهوري اسالمي نباشد، منظور ايـن     
است که  مذهـب  نـبـايـد در دولـت،                 
قوانين، آموزش و پـرورش، سـيـسـتـم          

منـشـأ،   .   قضايي و غيره، دخالت کند 
فلسفه و مضمون قوانين، بايد قوانين    
مدني جامعه انساني باشد و مـذهـب      
ــ هيـچ دخـالـتـي در آن              ــ مطلقا  نبايد 

بايد آزادي عقيده و بيـان  .   داشته باشد 
و تــحــزب و تشــکــل و اعــتــراض و                
اعتصاب بيـقـيـد و شـرط بـرسـمـيـت                

 .  شناخته شود و غيره
اينها، بنظر مـن، سـيـاسـت هـا،              
مضامين، شعارها و اهدافي است که    
جنبش انـقـالبـي مـردم را مـتـحـد و                  

مـا در هـمـان ده          .   تـقـويـت مـيـکـنــد        
فرماني که اعالم کرده ايم، همچنيـن،     

هر نـيـرويـي کـه         اضافه کرده ايم که     
ادعــاي آزاديــخــواهــي و بــرابــري         
طلبي دارد و خودش را آزاديـخـواه     
مي داند، خودش را دوست مـردم       
و دوست اين جنـبـش امـروز مـي           
داند، خودش را حامي اين جنبش   
مي داند، حداقلش، اين است کـه         

را بـپـذيـرد و نـه         "   ده خواست" اين  
تنهـا بـپـذيـرد، فـعـاالنـه بـرايـش                

ايــن را بــه پــرچــم        .   مـبــارزه کــنــد   
جــنــبــش .   خــودش تــبــديــل کــنــد      

انقالبي ما مردم براي سرنـگـونـي        
جمهوري اسالمي است و در عيـن   
حال، وحدت اين جنـبـش در گـرو           
اين است که هـر چـه شـفـاف تـر،               
مشخص تر و صريح تر، خـواسـت    
ها و اهداف انسانـي خـودمـان را           

جمـهـوري اسـالمـي       .     اعالم کنيم 
نبايد باشد، چـرا؟ چـون اعـدام و             

جـمـهـوري    .   سنگـسـار مـي کـنـد         
اسالمي نبايد بـاشـد، چـرا؟ چـون           
بـيـن زن و مـرد ديـوار آپـارتـايـد                  
جنسي کشيده است و زنان را  از        
نيمه مرد هم کمـتـر حسـاب مـي            

چرا؟ چون زنـدانـي سـيـاسـي        .   کند
ــان،            .   دارد ــي ــرا؟ چــون آزادي ب چ

ــحــزب،                ــديشــه، تشــکــل و ت ان
اعتصاب و تظاهرات را برسميـت      
نمي شناسد و نه تنهـا بـرسـمـيـت          
نمي شناسد، بلکه مردم خـواهـان       
. اين آزادي ها  را بگلوله مي بندد

جمهوري اسالمي نبايد بـاشـد بـه         
ايــن دلــيــل کــه مــذهــب را وارد             

 . . . چگونه صف انقالب                                       ٣از صفحه          

 ١٠صفحه      
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اکنون در اين روزهاي پـر تـب و تـاب           
مبارزه، در اين روزهاي انقـالب طـرح       
اين خواست بيش از هر چـيـز مـبـارزه          
کارگران را به مبارزاتي که در سـطـح           

. جامعه در جريان است پيوند ميدهـد   
جمهوري اسالمي همواره با نيـروهـاي     
سرکوبش تـالش کـرده اسـت مـبـارزه             
بخش هاي مختلف جامعـه را عـقـب         

در کــارخــانــجـات حــراســت و         .   بـرانــد 
تشکلهاي دست ساز خـود شـوراهـاي          

در .   اسالمي را مسـتـقـر کـرده اسـت             
دانشگاه ها حراسـت و کـمـيـتـه هـاي               
انضــبــاطــي و در مــدارس و ادارات             
مختلف حراست و در کوچه و خيابـان      
در تقابل با تظاهرات هاي مردم گارد       
ويـژه و نــيــروي انــتــظــامــي را بــکــار              

ــرد   ــگــي ــطــور کــه مــردم          .   مــي ــمــان ه
ميخواهند زندان نباشند، ميخواهنـد     
همه زندانيان سـيـاسـي از زنـدان آزاد              
شوند، خواهان بـرچـيـده شـدن بسـاط              
نيروهاي سرکوب رژيم از همه جا نـيـز       

اين يک عرصه مـهـم تـقـابـل          .   هستند
. مردم با اين رژيـم جـنـايـتـکـار اسـت              

استقرار نيروهاي سرکوبـگـر رژيـم در           
کارخانه  و مـراکـز کـاري بـه مـعـنـي                 
حضور مستقيم ابزار سرکوب بر باالي 

بـنـابـرايـن روشـن        .   سر کـارگـران اسـت      
است که چرا طرح خواست اخراج آنـهـا    
از مراکز کار  يک خواست فوري هـمـه       

 .کارگران است
 نـيــروهــاي ســرکـوبــگــر رژيــم در          
کارخانجات  با شناساسي فعـالـيـن و          
رهبران کارگري همواره کوشيده اند که 
با مبارزات کارگري مقابلـه کـنـنـد و           
بصورت مانعـي بـراي سـازمـانـيـابـي             
کارگران در محيـط هـاي کـار عـمـل               

هر جا کارگر بخاطر گرفـتـن   .  کرده اند 
حق و حـقـوقـش دسـت بـه حـرکـت و                   
مـبـارزه اي زده اسـت فــورا حـراســت               
دست بـه تـهـديـد کـارگـران زده و بـا                    
کشــانــدن نــيــروي انــتــظــامــي بــه                   
کـارخـانــجـات اعــتـراض کــارگـران را            
.  مورد حمله و سرکوب قرار داده است

يک نمونـه بـارز نـقـش سـرکـوبـگـرانـه                 
حـراســت در کــارخـانــه ايــران خــودرو            

کارخانه اي کـه در زمـان رژيـم          .   است
شاه ساواک در طبقه زيرين آن مستـقـر         
بود و در زمـان جـمـهـوري اسـالمـي                 
همان تجربه بکار گرفته شد و نـيـروي        

. اطالعات و حراست جاي آنرا گـرفـت        
از جـملـه در هـمـيـن اعـتـصـاب سـال                   
گذشته اين کـارگـران بـود کـه نـيـروي               
حــراســت و لــبــاس شــخــصــي هــا بــا             
پوشيدن لباس کار تـمـام بـخـش هـاي           
کارخانه را گرفتند و مثل مور و ملخ    
هــمــه جــا پــر شــدنــد و بــا ســرکــوب                
اعتراض کارگران حـالـتـي حـکـومـت            

. نظامي در خود کارخانه ايجاد کردند
از همين رو هم  اکنون خواست اخـراج        
حراست از کـارخـانـه خـواسـت فـوري               
کارگران ايران خـودرو اسـت و ايـن را              
بارها و بارها در بيانيه ها و اطالعيـه      

 .هاي خود اعالم کرده اند
نمونه ديگر آن در کيان تـايـر بـود          
که باز در اعتراضات سال گذشته آنها    
بود که حراست براي سرکوب اعتراض 
کارگران نيروي انتظامي را خبر کرد و 
نيروي انتظامي از در و پـنـجـره وارد             
کارخانه شـدنـد و کـارگـران را مـورد                
ضرب و شتم قرار دادند و اين کار هـر        
روزه حراست در تمام مـراکـز کـاري و           

 .کارخانجات است
ــه ديــگــر آن در جــريــان                    ــمــون ن
اعتراضات کارگران شرکت واحد براي  
تشکيل سنديکـاي خـود سـنـديـکـاي            

در آنـجــا ايــن شــوراهــاي         .   واحـد بـود    
اسالمي بودند که در مقابل کـارگـران         
و تـالش آنـهـا بـراي مـتـشـکـل شـدن                   
ايستـادنـد و اوبـاش چـمـاقـدار خـانـه                 
ــه                 کــارگــر و شــوراهــاي اســالمــي ب
سرکردگي عـيـوضـي بـه سـنـديـکـاي               
واحد حمله بردند و منصور اسانلـو را      
بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و  

 . حتي ميخواستند زبان او را ببرند
ــه                   ــع ســي ســال اســت ک در واق
جمهوري اسالمي با حاکم کـردن ايـن          
نيروها در کارخانجات و محيط هـاي   
کار، تالش کرده است که شرايط بـرده        
وار کار را بر کارگران تحميـل کـنـد و           
جلوي هر حرکت و اعتراضي از جانب    

 . کارگران را بگيرد
امروز ما با ايـن فـراخـوان داريـم             

. اعالم ميکنيم که ديـگـر بـس اسـت            
بايد بساط سرکوب اين جنـايـتـکـاران          

اين در واقع . از کارخانجات جمع شود
يک گام عملي در جهت هـمـان شـعـار            
مرگ بر ديکتاتور است که شب و روز  
مــردم در کــوچــه و خــيــابــان فــريــاد               

چرا که يک معني عملي ايـن    .  ميزنند
شـــعـــار جـــمـــع شـــدن بســـاط ايـــن                
ســرکــوبـــگــران از هــمــه جــا و از                      

بـه ايـن اعـتـبـار          .   کارخانـجـات اسـت     
اخــراج نــيــروي هــاي ســرکــوبــگــر از             
کارخانجات و مراکز کار يک خواسـت    
سياسي و تعرضي و اقدامي مـوثـر و         
دخالتگرانه در اوضاع سياسي کنوني    

بنابراين جايگاه . و انقالب جاري است
و اهميت طرح اين خواست در شرايـط    
سياسي امروز روشن است و تحقق آن      
يک پيشروي بزرگ براي کارگران و کل   

به هـر درجـه کـه        .   جامعه خواهد بود   
کـــارگـــران بـــتـــوانـــنـــد دســـت ايـــن              
جنايتکاران را از مـحـيـط هـاي کـار               
کوتاه کنند، به هـمـان درجـه شـرايـط              

براي متشکل تر شدن آنها فـراهـم تـر             
خواهد شد و توازن قواي بهتري  بـراي      
جلو آمدنشان و براي طرح خواستهـاي   
بر حقشـان  در دل شـرايـط سـيـاسـي                  

 .امروز بوجود خواهد آمد
 

تـا چـه حـد فـكـر             :     انترناسيـونـال  
ميكنيد چنـيـن خـواسـتـي در مـيـان               
كارگران زمينه دارد و بـراي كـارگـران           
مطرح است و ثانيا تا چه حد كارگران     
 خودرا براي انجام آن آماده مي بينند؟

بـا تـوضـيـحـي کـه در              :   شهال دانشفر 
سوال قبل دادم روشن اسـت کـه طـرح           
خواست اخراج نيروهاي سرکوبـگـر از        
کارخانه ها و مراکز کارگري خـواسـت     

. قلبي همه کارگران و همه مردم است      
نقش سـرکـوبـگـرانـه ايـن ارگـانـهـا را                  

ديـده  .   کارگران به تجربه خود ديده انـد  
انـد کـه چـگـونـه حـراسـت هـمـکــاران                  
معترضشان را شـنـاسـايـي و زنـدانـي             

ديـده انـد کـه چـگـونـه ايـن                .   کرده اند 
نيروها با خبر کردن نيروي انتظـامـي،    
کارگران معترض را مـورد ضـرب و            

ديده اند که چگونـه  . شتم قرار داده اند 
وقتي با خـانـواده هـايشـان تـجـمـع و                 
اعتراضي داشته اند حتي به فـرزنـدان          
و خانواده هاي آنان رحـم نـکـرده و بـه            

. صف مبـارزه آنـهـا حـملـه کـرده انـد                
ميخواهم بگويم که مـن در واقـع بـه              
نوعي به اين سوال شما در پـاسـخ بـه              

نمونه کارخانـه  . سوال قبل جواب دادم 
ايران خودرو و شرکت واحـد را مـثـال             

در کارخانه ايران خودرو و شرکت . زدم
واحــد يــک عــرصــه مــهــم کشــاکــش             
کارگران با جـمـهـوري اسـالمـي طـرح            
خواست اخراج حـراسـت و شـوراهـاي            

در ديـگـر مـراکـز       .  اسالمي بوده است 
. کــارگــري نــيــز وضــع هــمــيــن اســت           

کارگران نيشکر هفت تپه در مبارزات 
سال گذشـتـه خـود در مـقـابـل اطـاق                 
حراست جمع شدند و زيبواري ريـيـس         

. حراست را از کارخانه بيرون انداختند 
ايـن کـارگـران بـعــد از اخـراج ريـيــس                 
حــراســت تشــکــل خــود ســنــديــکــاي          
نيشکر هفت تپه را تشکيـل دادنـد و            
اين مـوضـوع هـمـواره يـک مـوضـوع               
مبارزه آنان با دولـت و کـارفـرمـايـان              

نظير همين اتفاقات را مـا  .  بوده است 
در آنـجـا     .   در کيان تاير شاهـد بـوديـم        

 نماينده خود را انـتـخـاب    ٢٧کارگران  
گفتند مجمع عمومي مـحـل     .   کردند

تصميم گيري جمعي آنها خواهـد بـود      
و در اعتراض خـود خـواهـان انـحـالل              
شوراهاي اسالمي و سپردن دفتر آنهـا      

و .   به نمايندگان منتخب خـود شـدنـد       
باالخره اينکه نمونه اخير آن تـحـصـن           

 کارگر نيشکر هـفـت تـپـه در           ٥٠٠٠
در ايـن    .    مرداد همين مـاه اسـت      ١٦

حــرکــت هــنــگــامــيــکــه نــمــايــنــدگــان        

شـــوراهـــاي فـــرمـــايشـــي اســـالمـــي         
خواستند در اعتراض کارگران دخالت  
کنند، کارگران پـاسـخ دادنـد کـه مـا               

شـمـا   .   اجازه مداخله به شما نميدهـيـم    
را چه کسي انتخاب کرده است کـه بـه      
خود اجازه دخالـت در مـبـارزات مـا             

و به اين تـرتـيـب      . کارگران را ميدهيد 
آنها را از سر راه مـبـارزه خـود کـنـار                 
زدنـد و خـواســتـهــاي خــود از جـملــه                
خواست جلوگيري از اخـراج کـارگـران         
مـوقـت، اجـراي طــرح طــبـقـه بـنــدي                
مشــاغــل و افــزايــش دســتــمــزدهــا،            
اعتراض عـلـيـه زدن اجـبـاري کـارت               
ورود و خروج به کارخانـه کـه آنـهـا را            
وادار به باقي ماندن ساعات بيشتـري      
در روزهــاي جــمــعــه در مــحــل کــار              
ميکند و حل شـدن مشـکـل اضـافـه              
کاري و پرداخت بابت اضافه کاري ها     

ايـنـهـا هـمـه نـمـونـه             .   را طرح کـردنـد     
هاييست که براي کل کارگران در همه       
مراکز کارگري ميتواند الگو بـاشـد و      

 . پيشروي هاي جنبش کارگري است
 بنابراين مي بينـيـد کـه زمـيـنـه              
طرح اين خواست در مـيـان کـارگـران             
بسيار فراهم اسـت و در ايـن زمـيـنـه                
جنبش کارگري بسيار فراتر رفته است 
و عمـال يـک عـرصـه جـدال کـارگـران                 
اخــراج نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر از                  

ولي مساله و   . کارخانجات بوده است 
تاکيد ما امروزاينست کـه امـروز در          
متن اين خيزش انقالبي زمينه عملي       
طرح چنين خواستي به مراتب فـراهـم      

. توازن قـوا آمـاده تـر اسـت            .   تر است 
ضمن اينکه تاکيد بر آن و متحد شدن  
حول اين خواست و قدم برداشتن بـراي      
آن يک گام مهم براي باز کردن بيـشـتـر       
فضاي اعتراض در محيط هاي کاري    
و پيش کشيدن خـواسـت هـاي بـرحـق             

به اين اعتبـار بـاز هـم        .   کارگران است 
تاکيد ميکنم، به نظر من هم زمـيـنـه        

هـم  .   طرح چنين خواستي وجـود دارد      
آمــادگــي آن در بســيــاري از مــراکــز             

در اينجا کار مـا  .   کارگري وجود دارد 
اينست که طـرح ايـن خـواسـت را بـه                 
جنبش و حـرکـتـي سـراسـري تـبـديـل                

کـار مـا ايـنـسـت کـه تـوجـه                 .     کنـيـم  
فعالين و رهبـران کـارگـري در سـطـح              
سراسري را به اين امر مهـم  بـعـنـوان               
يک گام مهم در تعرض به حکومت و      
تاثير گذاري بر توازن قـواي سـيـاسـي            
جامعه  در اوضاع سـيـاسـي کـنـونـي              
جلب کنيم  و نشان دهـيـم کـه امـروز             
بيش از هر وقت شرايـط بـراي بـيـرون              
انداختن نـيـروي هـاي سـرکـوبـگـر از                 
کارخانجـات و ايـجـاد تشـکـل خـود               
کارگران و شوراهـاي کـارگـري فـراهـم            

 .  است و بايد براي آن دست بکار شويم
 

بنظر شما چه اقداماتـي   :   انترناسيونال

بــراي شــروع جــنــبــش بــيــرون رانــدن             
ــيــروهــاي ســركــوب و جــاســوســي               ن
حكـومـت بـايـد صـورت گـيـرد؟ چـه                 

 تداركاتي الزم است؟
اولين گام بـه نـظـر مـن           :   شهال دانشفر 

راه افتادن اين گفتمان در محيط هاي       
کارگري و راسـتـش در هـمـه مـراکـز                 
کاري و در دانشـگـاه هـا و در هـمـه                   

از اينرو قبل از هـر چـيـز ايـن         .   جاست
کارگران چپ و کمونيست، فعالـيـن و         
رهبران کارگري هستند کـه بـايـد ايـن           
امر مهم را در دستور خود بگذارند و       
کـل کـارگــران را حــول ايــن خــواســت              

براي راه افـتـادن چـنـيـن          . متحد کنند 
گفتمـانـي بـايـد ايـن مـوضـوع را در                  
مجامع عمومـي کـارگـري بـه بـحـث              
بــگــذاريــم و کــارگــران را حــول ايــن                

ايـن يـک     .   خواست مهم متحد کـنـيـم       
و براي آن بايد .   خواست سراسري است 

يک جنبش وسيع و سـراسـري مـجـمـع          
مـثـل کـارگـران       .  عمومي براه انداخت 

کيان تاير، مثل کارگران نيشکر هفت    
تپه اعالم کـنـيـم کـه ايـجـاد تشـکـل                  
کارگري امر خود ما کارگران اسـت و        

. شوراهاي اسالمي بايد منحل شونـد     
اعالم کنيم که دست نيروهاي حراست  
بايد از کارخانجات و محيط کار مـا        
کوتاه شود و اولتيماتوم دهيم که اگـر       
بساط آنـهـا بـرچـيـده نشـود، مـانـنـد                  
کارگران نيشکر هفـت تـپـه خـودمـان             
آنها را از محل کارمان بيرون خواهيم     

در همه جا و در تمام مـراکـز    .   انداخت
کارگري در اعـتـراض بـه حضـور ايـن             
نهادهاي سرکوبگر در مـحـيـط هـاي           
کار و نقش سرکوبگرانه شـان بـيـانـيـه            
ــرچــيــده شــدن                 بــدهــيــم و خــواهــان ب

. بساطشان از محيط هاي کار شـويـم      
با کارخانجات مختلف تماس بگيريم   
و بر سر ايـن مـوضـوع بـيـانـيـه هـاي                   

 . جمعي صادر کنيم
خواست اخراج نيروهاي سرکوبگر 
از کارخانجات و محيط کار خواستي  
است که حول آن ميتوان حمايت وسيع  
مردم و  حمايت بين المللـي را جـلـب            
کرد، براي آن تـالش کـنـيـم و صـداي                
اعـتــراض خــود بــه وجــود ايــن ابــزار              
مستقيم سرکوب بر سرکارمان را، هر    
چه وسيعتر در سـطـح جـامـعـه و در                 

بويژه بـا    .   سطح جهاني انعکاس دهيم  
اعتصابات اخـطـاري و بـکـار گـيـري              
تـمـام قـدرتـمـان خـواهـان اخـراج ايــن                 
نهادهاي سرکوب از محيط هاي کـار        
شويم و در هر حرکت و اعتراضي کـه          
ــم ايــن خــواســت را در صــدر                     داري

بـديـن   .   خواستهـاي خـود قـرار دهـيـم           
ترتيب مبارزه اي فشرده، سـراسـري و          
قدرتمند را براي تحقـق ايـن خـواسـت           

 .سازمان داده و به پيش بريم

 گفتگو با شهال دانشفر                                               ۱از صفحه         

 ٦صفحه      



 6 ١٣٨٨ مرداد  ٢٣ انترناسيونال 

يک اقدام جالـب  اخـيـر کـارگـران              
ايران خودرو کشاندن اعتراضـشـان بـه        
بيرون از کارخانه و بستـن جـاده کـرج             

اين کارگران که در اعـتـراضـات        .   بود
قبـلـي خـود ديـده بـودنـد کـه چـطـور                    
حـراســت بــه بــخــش هــاي مــخــتــلــف            
کارخانه ميريزد و محيط را نـظـامـي          
ميکند، آمدند بيرون و حراست را در       

چـنـيـن    .   کارخانه غافلگير گـذاشـتـنـد      
کاري آنهم در چنين روزهاي پر جـنـب      
و جــوش کــه مــردم بــه بــهــانــه هــاي               
مخـتـلـف بـيـرون و در اعـتـراضـنـد،                  
. اقدامي بسيار مهم  و هوشيارانه بود

حال تصور کنيـد کـه اگـر در هـمـيـن                 
حرکت بجاي تعدادي از کارگران، همه  
سي هزار کارگر ايران خـودرو شـرکـت         

داشـتــنــد، مــي تـوانســت چـه اتــفــاق             
سي هـزار کـارگـر ايـران           . مهمي باشد 

خودرو نيروي عظيمي هستند کـه بـا          
تداوم چنين اعتراضاتي ميتواننـد نـه       
تنها نيروي حراست را فلج کنند  و از      
محيط کارشان بيـرون بـيـنـدازنـد           
بلکـه بـا قـدرت بـيـشـتـري بـراي                 
خواستهاي ديگر خود بـه مـيـدان          
بيايند و بر روي فضاي کل جامعه 
و اعــتــراضــات کــارگــري تــاثــيــر         

اعـالم  .   بگذارند و يک الگو باشند   
کنند که هر هفته مجمع عمومـي      
خود را برپا خواهند کرد و با اتکا   
به تصميمات مشترک خود و انتخاب       
نـمـايـنـدگــان واقـعـي شــان مـتـحـد و                  
يکپارچه براي خواستهاي خود مبارزه  

 . خواهند کرد
حزب کمونيست کارگري ايران در    
اطالعيه اي که مورد اشاره شماسـت،     
دارد به جنبشي سراسري حول خواست 
اخــراج نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر از                  

و .   کــارخــانــجــات فــراخــوان مــيــدهــد      
به نظر . اهميت موضوع همين جاست

من کـارخـانـه ايـران خـودرو يـکـي از                 
مراکز مهم کارگري است که ميتوانـد    
پرچمدار و جلودار چنـيـن مـبـارزه اي            

 .باشد
 

بـعـنـوان آخـريـن سـوال            :   انترناسيونال
سخن و فراخوان شما در اين زمينه بـا      

 فعالين و رهبران كارگري چيست؟ 
فـراخـوان مـن تـاکـيـدي           : شهال دانشفر 

دوباره بر فراخواني است که در بيانـيـه    
فــراخـوان مــن بــه      .   حـزب آمــده اسـت      

کارگران کمونيست و رهبران کارگـري       
ايــن اســت کــه ايــن مــوضــوع را در                

مـجـامـع    .   دستور فوري خود بگذارند  
عمومي را برپا کـنـنـد و کـارگـران را              
حول مبارزه عملي حول ايـن خـواسـت        

کـارگـران را بـه نـقـش            .   متحد کـنـنـد    
ســرکــوبـــگــرانـــه ايــن نــيـــروهــا در                 
کارخانجات و اينـکـه امـروز شـرايـط            
بــراي بــيـــرون انـــداخـــتــن آنــهـــا از                  
کارخانجات، بيش از هر وقـت فـراهـم       
است، عطف توجـه دهـنـد و بـراي آن              
جنبـش و حـرکـتـي سـراسـري ايـجـاد                 

بر روي اين موضوع در مجامع . کنند
عمومي کارگري بيانيه بـدهـنـد و بـا             
اعالم آن در سطح جامعه بـراي جـلـب            

. حمايت وسيع اجتماعي تالش کنـنـد    
به تدارک اعتصابات اخطاري برونـد و     
براي اخراج اين نيروها در کارخانجات 

اولـتـيـمــاتـوم دهـنــد و بـديــن وسـيلــه                
تحرکي وسـيـع و سـراسـري را شـکـل                

فراخوان من به کـارگـران ايـران        .  دهند
خودروست که براي اين کار گامهايـي      
عملي نيـز بـرداشـتـه انـد و در صـف                  

فـراخـوان   .   جلوي اين حرکت بـوده انـد       
من به نيشکر هفـت تـپـه و کـارگـران               
شرکت واحد و کيان تاير و کارگران در 

مـن  .   مختلف کارگري استمراکز  
شـک نـدارم راه انـداخـتــن چـنـيــن               
جنبشي، حـرکـتـي پـيـروزمـنـد و             
قـدرتــمــنــد و حــلــقــه مــهــمــي در           
پيشروي جنبش ما و تغيير توازن      
قواي سياسي جامعه خواهد بود و 
بايد بـا چـنـيـن چشـم انـدازي بـه                 
استقبال آن برويم و براي تحقـق آن       

 .*بکوشيم

 گفتگو با شهال دانشفر                                              ٥از صفحه          

 مـرداد    ١٧ صـبـح روز         ٨ار ساعت    
 نــفــر از خــانــواده هــاي          ١٠٠حـدود    

دستگـيـر شـدگـان اخـيـر در مـقـابـل                  
دادگاه انقالب جمع شدنـد و پـيـگـيـر             

در مـيـان     .   عزيزانشان شدند وضع  
آنها خانواده هايي بودند که مدت 
دو ماه است از عـزيـزان در بـنـد               

بنا به اخبار بيشتر .   خود بيخبرند 
 مرداد دستگير ١٤افرادي که روز 

 انـتـقـال    ١٦٠شده اند به کالنتري  
داده شـده و از آنـجـا بـه پـلـيـس                    
امنيت و سـپـس بـه زنـدان اويـن               

امـا خـانـواده هـا         .   منتقل شده انـد    
هنوز از وضع دستگير شـدگـان خـبـر           

 . ندارند
در اين روز خانواده ها تا سـاعـت         
دوازده ظهر تجمع داشتند ولي کسـي     

بســيـاري از    .   جـوابـگــوي آنــهـا نــبـود        
خانواده هاي بين زندان اوين و دادگـاه        
انقالب پاسکاري ميشوند و اطالعي     

. از وضــعـيــت عــزيـزان خـود نـدارنــد             
بعضا حتـي اجـازه کـوچـکـتـريـن              
تماسي با دستگيرشدگان نداشتـه     

 . خانواده ها بشدت نگرانند. اند
همچنيـن در ايـن روز حـدود            

 نفر از خانواده ها در مـقـابـل      ٤٠
 . زندان اوين تجمع داشتند

ــزش                ــي ــاه از خ حــدود دو م
انقالبي مردم ميگذرد و طي ايـن        
مـدت خـانــواده هـا هـر روزه در                

دادگاه انقالب و زنـدان اويـن          مقابل  
تجمع داشته و خواهان آزادي فوري و       
بدون قيد و شـرط دسـتـگـيـر شـدگـان             

خانواده ها اعالم داشته اند که .  بودند
تـا آزادي عــزيـزان خـود از زنـدان بــه                 

 .تجمعات خود ادامه خواهند داد
ــراي آزادي               ــارزه ب ــه مــب ــت ــي کــم
زندانيان سياسي از هـمـه انسـانـهـاي              
آزاديخواه ميخواهد که با شـرکـت در         
تجـمـعـات خـانـواده هـاي دسـتـگـيـر                 
شدگان و با اعتراضات هر روزه خـود        
براي آزادي فـوري دسـتـگـيـر شـدگـان             
اخير و همه زندانيـان سـيـاسـي فشـار             

بايـد هـمـه جـا را بـا شـعـار                  .   بياورند
زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد،           
دستگير شدگان بايد فورا آزاد شونـد،     

بايد با شعار اعتراف شکنجـه  .   پرکرد
ديگر اثر ندارد، و تجمعات اعتراضي 
خــود دادگــاهــهــاي فــرمــايشــي ايــن           
جنايتکاران را بـرسـرشـان خـراب          

 . کنيم
کمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي             
زندانيان سياسي در کنار خانـواده      
هايي دستگـيـر شـدگـان اخـيـر و              
زندانيان سياسي براي آزادي فوري 
و بــدون قــيــد و شــرط تــمــامــي             

. زندانيان سياستي تالش ميکنـد    
ــي                 ــامـــ ــمـــ ــوري تـــ آزادي فـــ
دستگيرشدگان و هـمـه زنـدانـيـان         

صدر خواستهـاي امـروز      سياسي در   
 . جنبش انقالبي مردم قرار دارد

  
 کميته مبارزه

  براي آزادي زندانيان سياسي 
٢٠٠٩ اوت ٩ -٨٨ مرداد ١٨  

تجمع اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگا ن 
 اخير در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين

همه دستگير شدگان اخير و تمامي زندانيان سياسي 
 بايد فورا از زندان آزاد شوند

 و اعتراضات مردم خواهد داشت؟
. پاسخ سوال اول بنظر من منفي است    

ــا و                   ــه تضــاده ــســت ك ــن ــه اي مســال
خصومتها و جدايـي هـاي دو بـخـش             
حكومتي آنچنان عميـق و حـاد شـده           
است كه ديگـر جـا و امـكـانـي بـراي                  
مالحظه كاري و خـودداري از حـذف            

ايـن روزهـا     .   رقيب باقي نمانـده اسـت      
هـركـس مـجـادالت و افشـاگــريـهــاي             
بــخــشــهــاي مــخــتــلــف حــكــومــت از          
يكديگر را دنبال كرده بـاشـد مـتـوجـه         
. ميشود كه اين ديگر حكومت نيست

يــك صــف درهــم ريــخــتــه و بســيــار               
ديگـر در    .   متشتت و آشوب زده است   

درون حـكـومــت سـگ صــاحـبـش را              
افشـاگـريـهـايـي كـه در           .   نمـيـشـنـاسـد     

عرض همين چند روز اينها در مـورد       
اعمال شكنجـه و تـجـاوز و قـتـل در                 
زندانها كرده اند براي يك عمر جـنـگ         

اين روند را ديـگـر     . خونين كافي است 
. بهيچ وجه نميتوان به عقب برگـردانـد     

ديگر اين صف در هـم ريـخـتـه را بـا                  
. هيچ چسبي نميتوان به هم پيوند داد   

و در اين بلبشو و آشـوب، هـركـس بـه          
ايـن ويـژگـي هـمـه          .   فكر خويش اسـت   

حكومت هاي در حـال فـرو پـاشـيـدن              
است كه كسي به فكر مصـالـح كـلـي              
نيست بلكه هركس ميخـواهـد گـلـيـم           

بـهـررو   .   خويش را از آب بيرون بكـشـد   
مساله از اين حرفهـا بسـيـار گـذشـتـه              
اســت كــه كســي بــخــواهــد در فــكــر              

. مالحظه كاري از تـرس مـردم بـاشـد            
رفسنجاني در واقـع      –جناح موسوي  

با افشاي طرف مقـابـل و فـراخـوان و              
عزل و محاكمه و ايـنـهـا مـيـخـواهـد               

و .   خودرا در محكمه مردم تبرئه كند    
جناح مقابل هـم پـيـش از ايـنـهـا بـا                    
دستور خامنه اي با مردم وارد جنـگ      
شـده اسـت و در مــقـابـل حـمـالت و                   
افشاگريهاي طرف مقابـل نـمـيـتـوانـد           

اين جنگ بايـد تـا     . ساكت باقي بماند 
به آخر يا تا پايان كار يـكـي از ايـنـهـا             

راه ديـگـري بـاقـي نـمـانـده            .   پيش رود 
 . است

اما در مورد سوال دوم يعـنـي ايـنـكـه         
حادتر شدن جنگ درون حكومتي چـه    
تاثيري بر جنبش مردم خواهد داشـت      
. مساله قابل تامل بيشتري اسـت    

بطور خالصه آنـچـه روشـن اسـت            
اينست كه برخالف آنچه در ظاهـر   
بنظر ميرسد اين جنگ جـنـاحـهـا         
نيست كه مردم را به خـيـابـان هـا            

ايــن اعـتــراض و      .   كشـانــده اســت   
از مبارزه و انزجار و خشـم مـردم           

كل حكومت است كه به اين جنـگ و        
ــن    .   كشــاكــش دامــن زده اســت           و اي

كشاكش ها نيز خود امكاني به مردم    
داده است كه جنگ خـود عـلـيـه كـل                
حكومت را گسترش دهند و علنـي و     

حـاد شـدن     .   جمـعـي بـه پـيـش بـبـرنـد              
كشاكش و نزاع دو بخش حـكـومـتـي          
فرجه بيشتري بـه مـردم مـيـدهـد كـه                

صفوف خودرا مـتـحـدتـر كـنـنـد، در               
ابعاد وسيعتري به مبارزه دست بزننـد     
و بر خواست و آرزوي قلـبـي خـود كـه            

در سرنـگـونـي كـل حـكـومـت اسـت                 
. صفوف ميليوني تـاكـيـد كـنـنـد           

تشديد جـنـگ درون حـكـومـتـي             
ميتواند جنگ عليه حكـومـت را        

در ايـن    .   نيز سريعا تشـديـد كـنـد         
زمينه در اين نشـريـه مشـروحـتـر            

مهم اينسـت كـه     .   بحث شده است  
رهبران جنبش انقالبي مردم نقطه      
عطف پييش رو را ببينند و خودرا 
براي يك پيشروي و جهش اساسي      

. مـردم آمـاده كـنـنــد        در مـبـارزات       
گسترش خواست و شعـار سـرنـگـونـي         
جمهوري اسالمي در ايـن شـرايـط از             

. اهميت ويژه اي بـرخـوردار مـيـشـود            
مـوسـوي روشـن        –جناح رفسنجاني    

است كه در تالش است كل هـدف      
جنبش و اعتراضات مـردم را بـه          
كنار زدن خامنه اي و احمدي نژاد      

كند و جـمـهـوري        خالصه و محدود  
اسالمي را از طوفان انـقـالب نـجـات             

مردمي كه آزادي و رفـاه    اما  .   دهد
و حــداقــلــي از زنــدگــي انســانــي           
مـيــخــواهــنــد، مــردمــي كــه كــل         
نحوست حكومت اسالمـي را در         
دوره هاي مـخـتـلـف قـدرتـمـداري            
خود اين جنابان نـيـز لـمـس كـرده           
اند، به چيزي كمتر از سـرنـگـونـي         

كـل  كل حكومت و برچـيـده شـدن           
بساط زندان و اعدام و شكنجه و فـقـر       

 .*اين حكومت رضايت نخواهند داد

 . . . فراخوان عزل خامنه ای                                  ۱از صفحه          

 برنامه حزب را بخوانيد يک دنيای بهتر    
 و در سطح وسیع توزیع کنید 
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بدنبال اعالم تـعـطـيـل شـكـنـجـه گـاه                
به دسـتـور خـامـنـه اي در              "   كهريزك" 

هفته گذشته، اكنون نيروي انتـظـامـي      
ــاجــا ( جــمــهــوري اســالمــي          طــي )   ن

اطـالعـيــه اي اعــالم كـرده اسـت كــه                
ايـن بـازداشـتـگـاه        "   مسئوالن خاطـي " 

در ايـن    .   محاكمه و تـنـبـيـه شـده انـد            
" اطــالعــيــه گــفــتــه شــده اســت كــه                

انـگـاری و تـخـلـف تـعـدادی از                   سهـل 
مســئــوالن، مــامــوران و كــاركــنــان            

هــای    بــازداشــتــگــاه كــهــریــزک و رده        
و اعـالم كـرده       "   نظارتی مـحـرز اسـت      

است كه دو تن از مسـئـوالنـي كـه در          
" كـنـتـرلـي و نـظـارتـي           " انجام وظايف   

سهل انگاري كرده اند عـزل و تـنـبـيـه           
بـه  " شده انـد، دوتـن از افسـرانـي كـه                 

دليل اقدام خودسرانه در تنبيـه بـدنـي         
دست داشته اند نيـز  "  بازداشت شدگان 

و تعداد ديگري .   تنبيه و عزل شده اند   
بــه " از مسـئــوالن و مـامــورانـي كـه                

صورت مستقيم و غير مسـتـقـيـم در         
ايجاد شـرايـط بـه وجـود آمـده نـقـش                 
داشته اند نيز عزل و تنبيه شده انـد و          

براي كل اين افـراد پـرونـده تشـكـيـل            " 
شده و به مراجع قضايـي ارجـاع شـده             

 ". است
اعتراف به قـتـل و شـكـنـجـه در                
كهريزك، تنهـا اعـتـراف بـه قـدرت و               

اقـرار  .     پيشروي انقـالب مـردم اسـت        
سران و كاربدستان حكومت به شرايط 
غير انساني و شكنجه در بازداشتگاه       

و دستور تعطيل اين قتلگاه " كهريزك"
توسط خامنه اي، يك نشـانـه آشـكـار           
ديگر از فشار عظيم و خرد كننـده اي        
است كه جـنـبـش انـقـالبـي مـردم بـر                  
حاكمين اسالمي گذاشته است و كـل         
حكومت را به وحشت مرگ انـداخـتـه       

جنايات سبعانه حـكـومـت در         .   است
هــمــيــن اردوگــاه شــكــنــجــه و مــرگ            
كهريزك براي محاكمه و محكوميـت       

كل سران حـكـومـت و در راس آنـهـا                 
خامنـه اي، بـه جـرم جـنـايـت عـلـيـه                    

اقدام به بستن يك . بشريت كافي است 
شـكـنــجـه گــاه و اعــتـراف بــه وجــود                
شكنـجـه در آن، هـمـزمـان بـا ادامـه                  
شكنـجـه و جـنـايـت در اويـن و قـزل                    
حصار و صدها شكنـجـه گـاه ديـگـر،           
همزمان با برپايي نمـايشـات رسـوا و           
انزجار آور اعتراف گـيـري از كسـانـي            
كه در همان شكنجه گاه و دخمه هايي 
شبيه آن مجبور به اعترافات شده اند، 
همزمان با محكوم كردن كارگـران بـه        
شالق و زنـدان بـه دلـيـل شـركـت در                   
مراسم اول مـه، هـمـزمـان بـا ايـجـاد                 
حكومت نظامي در تهران و شهرهاي       
ديگر و تهاجم به تـجـمـعـات مـردم و               
ادامه شكنجه و جنايت در زنـدانـهـاي      
متعدد ديگر، نشانه بارز سردرگمي و     
تشتت مـرگ در صـفـوف حـاكـمـيـن                

نشانه قدرت مردمي اسـت كـه     .   است

عزم كرده اند به حكومت شكـنـجـه و          
سنگسار و كشتار و تبـعـيـض و فـقـر           
براي هميشه پايـان دهـنـد و كـل ايـن               

 . بساط را به زباله دان تاريخ بيندازند
خواست عمـيـق و آتشـيـن مـردم             
تعطيل هميشگي كل بساط جمهوري   
اسالمي با تمام شـكـنـجـه گـاهـهـا و                
دستگاههاي سـركـوب و حـوزه هـاي             
علميه و نهادهـاي چـپـاول و دزديـش             

ــبــاشــد   خــواســت فــوري مــردم         .   مــي
سرنگوني حكومت و محاكمـه سـران        

تمام آمرين وعاملين كشتار .   آن است 
و شكنجه عزيزان مردم بايد معرفي و  
در دادگاههاي علني مردم مـحـاكـمـه      

در راس اينها شخـص خـامـنـه       .   شوند
اي جنايتكار و احمدي نژاد و هـمـيـن          

قـرار  "   مراجع قضـايـي    " و "  ناجا"سران  
دارند، كه تـنـهـا در يـك مـاه و نـيـم                      
گذشته بيش از صـد نـفـر از عـزيـزان                 
مردم را بـا بـيـرحـمـي تـمـام بـه قـتـل                     

رسانده اند و هزاران نفر را دستگـيـر و      
. روانه بيغوـلـه هـاي مـرگ كـرده انـد               

تـنـبـيـه و       " تعطيل يك بازداشتگـاه و        
مسئولين آن بدان معناسـت كـه     "   عزل

مردم " پيام انقالب"جمهوري اسالمي 
ايـن حـركـت عـظـيـم           .   را شنيده اسـت    

ــه كــل بســاط                   ــرود ك ــي مــي ــالب ــق ان
حكومت را در هم پـيـچـد و دسـت و               
پازدنهاي مذبوحانه حـاكـمـيـن تـنـهـا             
عزم مردم را براي سرنگوني و برپايـي        
جـامـعــه اي آزاد و بـرابــر و انسـانــي                  

 . قدرتمند تر خواهد كرد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي زنده باد برابري 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران 
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 همه سران حكومت به جرم جنايت عليه بشريت بايد محاكمه شوند
 در مورد تعطيل شكنجه گاه كھريزك

بـنـا بــه گـزارش ســايـت اتـحــاد              
جمهوري اسالمي براي سه نفر از 
کارگران دستگير شده اول مه بـه    

شيوار . اسامي فايق کيخسروي 
سحابـي و مـنـصـور کـريـمـيـان               
احکام زندان و شالق صادر کرده 

 جزايي ١٠٥دادگاه شعبه .  است
دادسراي عمومي سنندج هر يک 
از  اين کارگران را به جرم برپايي 

 مـاه    ٦مراسم اول مـاه مـه بـه              
 ضربه شالق تعزيزي ٤٠زندان و  

الـبـتـه  در        .   محکوم کرده اسـت   
 سال زندان اين قابل ٦متن حکم 

تبديل  به سه سال حبس تعليقي 
خوانده شده و همچنين شـب بـو         
خليـلـي و بـابـک بـاجـاالنـي دو                 
بازداشت شده ديگر اول مه حکم 

 . تبرئه گرفته اند
امروز در شرايطي که خيزشـي    
انقالبي در سراسر ايران در جـريـان     
ــاز کــردن درب                اســت و مــردم ب

ايـن  .   زندانها را نشـانـه رفـتـه انـد          

ــم بــهــاي            اقــدام گســتــاخــانــه رژي
 .سنگيني برايش خواهد داشت

کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي              
زندانيان سياسي صدور اين احکام 
قرون وسطايي و محاکمه کارگران    
بخاطر برپايي اول مـه را بشـدت           

کميـتـه مـبـارزه       .   محکوم ميکند 
براي آزادي زندانيان سياسي هـمـه      
ــاي                ــه ــان ــه انس ــم ــران و ه ــارگ ک
آزاديخواه بويزه مردم شهر سننـدج   
را به اعتراض گسترده علـيـه ايـن          
احکام ارتجاعي و قرون وسطـايـي    
و صدور حکم زندان و شالق بـراي         
کارگران دستگير شده اول مه فـرا         

ــد   ــخــوان ــن         .   مــي ــد بســاط اي ــاي ب
دادگاههـا ارتـجـاعـي و قـوانـيـن              
ارتــجــاعــي قضــايــي جــمــهــوري         

. اسالمي را برسرشان خـراب کـرد     
بــايــد ايــن مــاشــيــن ســرکــوب و           
. بيدادگاهايشان را در هم شکست

تنـهـا بـا تـجـمـعـات اعـتـراضـي                 
گسترده است که نه تنها ميتوانيم   

جمهـوري اسـالمـي را از صـدور             
چنين احکامي پشيمان کنيم و عقـب        
برانيم بلکـه خـواهـيـم تـوانسـت درب              
زندانها را بگشاييم و هـمـه زنـدانـيـان             

 . سياسي را از زندان رها کنيم
 

 کميته مبارزه
  براي آزادي زندانيان سياسي 
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 :ضميمه
 حکم زنـدان و      صدور

شالق بر عليه بازداشـت    
شدگان اول ماه مـه       
سنندج را بشدت محکوم   

 مي کنيم 
سه نفر از بازداشت شدگان روز 
جهاني کارگر به شش ماه زندان و     

 ضربه شالق تعزيزي محـکـوم   ٤٠
 شدند 

سه نفر از کـارگـران بـازداشـت        
شده در مراسم اول ماه مه سنندج        

از ( به نامهاي فـايـق کـيـخـسـروي          
 –)   اعضاي اتحاديه آزاد کارگران   

و منصور کريميان از  شيوا سبحاني   
 جــزايــي   ١٠٥ســوي دادگــاه شــعــبــه        

دادسراي عمومي سنندج هر کدام بـه         
 ضـربـه     ٤٠ ماه حبـس تـعـزيـري و           ٦

 . شالق تعزيري محکوم شدند
در متن اين حکم آمده است       
که احکام فوق قابل تـبـديـل بـه            
حبس تعليقي بـمـدت سـه سـال            

بر اسـاس ايـن حـکـم         .  مي باشد 
بابک باجاالني و شب بو خليـلـي       
از بازداشت شدگان مـراسـم روز        
جهـانـي کـارگـر در سـنـنـدج از                

 . اتهامات خود تبرئه شده اند
مــا صــدور احــکــام زنــدان و           
شالق بر عليه بـازداشـت شـدگـان          
روز جهاني کارگر در سـنـنـدج را           
بشدت محکوم مي کنيم و تبديل   
اين احـکـام بـه سـه سـال حـبـس                  
تعليقي را در راستاي بـه سـکـوت        
کشاندن کارگـران و وادار نـمـودن           

آنان به تحمل شرايط به غايت برده 
واري ميدانيم که امروزه بر طبـقـه         

 . کارگر ايران تبديل شده است
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران           
برگزاري مـراسـم اول مـاه مـه را               
يکي از بديهي ترين حقوق مسـلـم    
کارگران مـيـدانـد و بـديـنـوسـيلـه               
ــهــا و             عــمــوم کــارگــران، تشــکــل
نــهــادهــاي کــارگــري در ايــران و           
ســراســر جــهــان را بــه اعــتــراض           
يکپارچه بر عليه اين احـکـام فـرا          
ميخواند  و خواهان لغـو فـوري و         
بي قيد و شرط احکام صـادره بـر         
عليه فايق کيخسروي، شيوا سبحانـي   
و منصور کريميان  و پـايـان دادن بـه             
هر گونه ممنوعيت و محدوديتـي در     

 . برگزاري مراسم اول ماه مه است
 

 زنده باد اول ماه مه 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 
  ٨٨ مرداد ماه ١٧ 

 صدور حکم زندان وشالق براي سه نفر از دستگير شدگان اول مه
 با اعتراض گسترده خود به اين گستاخي رژيم پاسخ دهيم

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 



 8 ١٣٨٨ مرداد  ٢٣ انترناسيونال 

در طول دو ماه خيزش انقالبي مـردم،   
صدها نفر بازداشت و زنداني شده اند، 
تعدادي نزديک به صد نفر در خيابانها   
و يــا در بــازداشــتــهــايــي جــمــهــوري             
ــد و                    ــتــل رســيــده ان ــه ق اســالمــي ب
دستگيرشدگان زير بدترين و وحشيانه  

ايـن  .   ترين شکنجه ها قرار گرفته انـد       
قاتلين همچون حکومتي اشغالگر بـا      
استقرار نيروي سرکوبشان در کوچه و        
خيابان دارند روزهاي آخر عمرشـان را       

ايـنـهـا دسـتـگـيـر          .   سپري مـيـکـنـنـد       
شدگان را در بازداشتگاهـهـايـي چـون          
کهريزک که اردوگاه مرگ خوانده شده، 

. شــکـــنـــجــه کـــرده و کشـــتــه انـــد                
بازداشتگاهايي که در آن زنـدانـيـان را        
در کابين هايي فلزي قرار داده  و هـر         
کابين را آنقدر پر از زنداني کردند کـه        
جايي براي خواب و حتي تکان خوردن 

بازداشتگاهي کـه در      .   براي آنان نبود  
آن توحش و خشونت را بـه اوج خـود              
رساندند، در آنجا بر روي زندانيان آب     
داغ  ريختند، پايشان را در قـيـر داغ             
گذاشتند،  آنـهـا را از سـقـف آويـزان                  
کردند، با ضربات باتوم بـر جـمـجـمـه             
زنداني کوبيدند و او را کشـتـنـد و بـه            
زندانـيـان تـجـاوز کـردنـد و هـمـچـون                  
حيواناتي وحشـي بـه جـان زنـدانـيـان               

 .  افتادند
 ماجراي قتـل تـرانـه مـوسـوي و             
تجاوز وحشيانه به او و تحويـل جسـد        
سوخته شـده اش بـه خـانـواده او يـک                 
نمونه تکان دهنده از ابعاد توحش اين   

بنا به گزارشات .   رژيم جنايتکار است  
خودي هايشان اين جانوران وحشي بـه       
دختران بازداشتي و به پسران جوان بـا     

كه برخـي   وحشيانه تجاوز كردند    حالتي  
دچار افسردگي و مشكالت جدي روحي 

بـنـا بـر هـمـيـن           .   و جسمي گـرديـده انـد       
گزارشها اينها زندانيان را مـورد ضـرب       
و شتم شديد قرار داده و در گرسنـگـي و      
تشنگي و گرما نگاه ميـداشـتـنـد و بـا               
کوبيدن ضربات محـکـم بـر سـر و بـدن                 

اين جانيان .   جمجمه شان را شکسته اند   
با توهين و تحقير کوشيدند که زنـدانـي         

اينها  در هـمـيـن مـدت و              . را بشکنند 
زير  فشار شکنجه هـايشـان نـزديـک بـه            

اند و هم اکنـون  صد نفر را به قتل رسانده    
تعداد زيادي از دستگير شدگان در چـنـگ     
اين وحشيان جنايـتـکـار در اسـارت بسـر              

از جمله جمشيدي سخنگوي قـوه    .   ميبرند
قضاييه ادعا ميکـنـد کـه در ايـن مـدت                

 ٣٧٠٠ نفر دستگير شده انـد کـه       ٤٠٠٠
اما .   نفر آن در همان هفته اول آزاد شده اند   

سوال اينست کـه پـس دسـتـگـيـرشـدگـان                
هجده تير، چهلم ندا، و دستگيريهايـي کـه      
هر روزه در خيابانهاي مخـتـلـف تـهـران و           
کرمانشاه و مشهد و شيراز و اصـفـهـان و         
تبريز و شهرهاي شـمـال و غـيـره صـورت               

گفتـه مـيـشـود هـم          .  ميگيرد چه شده اند 
اکنون بيش از سه هزار نفر در زندانند، اما 
متاسفانه کسي امـار دقـيـق دسـتـگـيـري             

 .هاي اخير را ندارد
ابعاد جناياتي که جمهوري اسـالمـي      
بر سر دستگير شدگان و زندانيان سيـاسـي       

ابـعـاد آن     .   آورده است تـکـانـدهـنـده اسـت          
آنچنان فاجعه انگيـر بـوده اسـت کـه کـل                

اما با همه .  حکومت را به هم ريخته است 
اين وحشيگيري ها نه تنـهـا نـتـوانسـتـنـد             
خيزش انقالبي مردم را عقب برانند بلـکـه       
مبارزات مردم شعله بيشتـري گـرفـت  و             
امروز کل حاکميت در مخمصه و بن بست 
قرار گرفته است و حسـابـي بـه جـان هـم                   

از مـحـاکـمـه و دسـتـگـيـري               .   افتـاده انـد    
يکديگر سخن ميگويند و آشـکـارا بـراي            

اکـنـون از     .   يکديگر خط و نشان ميکشند  
سلب صالحيت از خامنه اي ولـي فـقـيـه               

از .   جمهوري اسالمي سخن به ميان اسـت    
محاکمه احمدي نژاد بعنوان مسئـول کـل          
شوراي امنيت صحبت ميکنند و در برابر 
خشم مردم دارند جنايات يکـديـگـر را رو           

نامه کروبي به رفسنجاني، نامه .  ميکنند
قضات به دادستان کل کشـور و دفـاعـيـه             
هاي هر کدام حاکي از وحشـت و هـراس               
کل رژيم از موج اعتراض گسـتـرده مـردم          
است و اينها همه پيشـروي هـاي انـقـالب            
ماست که چنين اين جانوارن را به جان هم     

مردم با مبـارزاتشـان و بـا        .   انداخته است 
شعار شکنجه اعتـراف ديـگـر اثـر نـدارد               
حتي پاسخ دادگاهها فرمايشي ايـنـهـا را          

و هـمـانـطـور کـه مضـحـکـه               .   نيـز دادنـد    
انتخاباتشان را برسرشـان خـراب کـردنـد،            
مراسم تنفقيد و تحليف احمدي نژاد  را با     
اعتراضات گسترده خـود و بـا مـرگ بـر                
ديکتاتور، دولت کودتا استعـفـا      

 .استعفا، پاسخ دادند
واقعيت اينست که جـانـيـان        
حـکـومـت سـي سـال اسـت کــه               
سرکوب و شکنجـه مـيـکـنـنـد،           
انسانها را به خاطر مبارزه بـراي    
آزادي و برابـري و بـراي ايـنـکـه              
حقشان را طلب کرده اند، زنداني 
کرده و به جوخه هاي دار سـپـرده    
اند و اکنون بـراي عـقـب رانـدن             
موج گسترده اعتراض مردم بـه        
سيم آخر زده و دست بـه چـنـيـن             

امـا نـکـتـه       .   جنـايـاتـي زده انـد        
اينجاست که امروز چنان به جان 
هم افتاده اند که  دارند همين باليـا را      

بر سر بخشي از خودشان که هم اکنون   
در جريان نزاعهايشان در زندانند،  بـر      
سر همان کسانيکه منتظري در نـامـه       
اش به آنها اشاره دارد و از پايه گذاران   
ــن حــکــومــت                 ــگــزاران اي و خــدمــت
جنايتکار بـوده انـد و بـر سـر هـمـان                   
کسانيکه امروز در صف متهمان قرار 
گرفته و دارند بـه مـحـاکـمـه کشـيـده                

کسانيکـه وقـتـي      .  ميشوند، آورده اند 
خود امروز در جنگ دروني شـان، در       
جنگي که جان يکديگر را نشانه رفتـه    

. اند، ناگزير به سخن گـفـتـن شـده انـد          
طوري وانمود ميـکـنـنـد کـه  گـويـي                
ــات از                    ــنــاي ــدا و شــروع ايــن ج مــب
زمانيست کـه جـنـگ خـانـگـي آنـهـا                 
شروع و يا شدت گرفته اسـت، گـويـي          
از زمان شکست  جنبش دوم خرداد و    
طرح هاي اصالح حکومتي شان آغاز   

 .شده است
اما همگان ميدانند که اعـتـراض    
مردم به سي سال جنايت و سرکوب و      
کشتار و  اعدام و سنگسار و  فـقـر و           
بدبختي ايست که ايـن رژيـم بـر گـرده            
آنها تحميل کرده است و کل حکومت 

ــد            ــتــه ان ــه گــرف ــا       .   را نشــان مــردم  ب
اعتراضات هر روزه شان صفوف رژيـم   
را در هم شکسته  و با استفاده  از اين    
روزنه بيرون آمده و ميخواهند خود را 
از شر کل اين رژيم و جـنـايـاتـش رهـا            

 .کنند
به عبارت روشنتر خيزش انقالبي  
اي که امـروز بـرپـا شـده اسـت بـطـور                  
واقعي در ادامـه مـبـارزات هـر روزه               
مردم با اين رژيم جنايتکار، مبارزات  
کارگران، دانشجـويـان و بـخـش هـاي             
مختلف جامعه است که اکـنـون      
چنين ابعادي بخود گرفته است، 
طوفاني خشمگين که ميرود تـا      
بساط کل اين حکومت را جارو     

 .کند
اخير رژيم،، کشتن نـدا و        جنايات  

ــاي                     ــه ه ــج ــن ــه و شــک ــران ســهــراب و ت
جنـايـتـکـارانـه اش در زنـدان اکـنـون                 
جامعه را آنچنان به خشم آورده اسـت         

. که اعتراضات را هر روزه کرده اسـت    
در همين راستاست که  بحث شکنجه     
ها و رفتار بـا زنـدانـيـان، افشـا شـدن                 
جنايات وحشيـانـه و شـكـنـجـه هـاي               
سبعانه در شكـنـجـه گـاه کـهـريـزک و                
مــحــاکــمــه عــامــلــيــن آن اکــنــون بــه            
مـوضــوع داغ بــحـث در درون خــود              
حکومت تبديل شده اسـت و در ايـن             
ميان مردم کـل حـکـومـت را نشـانـه               
رفته اند و خـواهـان مـحـاکـمـه سـران                 
جنايتکار اين رژيم هستند، زير فشـار     

هــمــيــن اعــتــراضــات و وحشــت از               
طوفاني که در حرکت است همانـطـور         
که اشاره کردم  خامنه اي جنـايـتـکـار کـه           
خود فرمان حمله و کشتار را داد، نـاگـزيـر       
ــه تــعــطــيــلــي بــخــشــي از                شــد فــرمــان ب
بازداشتگاه کهريزک را کـه اردوگـاه مـرگ           
نام گـرفـتـه اسـت بـدهـد، و فـرمـانـدهـان                    
نـظـامـي شـان کـه جـنـايـت کـرده بـودنــد                     
بيـشـرمـانـه گـفـتـنـد بـازداشـتـگـاه غـيـر                     

گفتنـد بـعـضـي هـا          .   استاندارد بوده است  
خود سرانه عمل کرده و تنبيه شده انـد، و            
اکنون اسناد جنايات اينها از زبان خـودي       

کميسيـون هـاي     .   هايشان دارد رو ميشود 
مجلس به راه افتاده است و همـه شـان بـه            
دست و پا افتاده اند، همه اينها حـاکـي از        
اينست که با قـدرت اعـتـراضـمـان داريـم               
عقبشان ميرانيم، و اين موج انقالب است 

 .که به پيش ميرود
اکنون روزهاي انقالب روزهاي به زير     
کشيدن اين رژيم جنايتکار است که داريـم       
پشت سـر مـيـگـذاريـم، انـقـالبـي کـه بـا                     
فريادهاي انسانـي خـود و بـا شـعـارهـاي                
اعدام نه، زنداني سياسي آزاد بايد گردد و       
با ده خـواسـت فـوري اش کـه ديـگـر بـه                      
گفتمان جامعه تبديل شـده اسـت، تـوجـه             

در ايـن    .   جهانيان را بخود جلب کرده است   
روزهاي انقالب مردم هر روز به بهـانـه اي        
بـيـرون مـي آيـنـد و بـا شـعـار مـرگ بـر                         
ديکتاتور فرياد اعـتـراض خـود را بـلـنـد                
ميکنند و اعـتـراضـات شـبـانـه هـر روز                 
گسترش بيشتري يافته و محالت و کوچـه   

 . هاي بيشتري را فرا گرفته است
بدين ترتيب مبارزات مـردم هـر روز          
عمق بيشتر مي يـابـد  و شـعـار زنـدانـي                   
سياسي آزاد بـايـد گـزدد  امـروز بـه يـک                    
خواست فوري مردم تبديل شده اسـت، در       
يک کالم مردم با اعتراضات هر روزه شـان     
براي به زير کشيدن کل اين رژيم به مـيـدان    

 . آمده اند
همه اينها اتفاقات مهمـي اسـت کـه            

اسالمـي بـراحـتـي از زيـر آن              جمهوري  
مردم امان . جان سالم بدر نخواهد برد 

نميـدهـنـد،  آزادي فـوري دسـتـگـيـر                  
سـيـاسـي،    شدگان اخير و همه زندانيان     

محاکمه سران رژيم و در راسش خامنه اي    
و احمدي نژاد ، محاکمه شـکـنـجـه گـران               

راس آن احمدرضا رادان و   کهريزک و در    
معاونش عامريان و حـقـي فـرمـانـده             
گارد و کشميري  و ديگر نـگـهـبـانـان            
جنايتکار رژيم که وحشيـانـه بـه جـان            
ــد، هــمــه و هــمــه                ــتــادن زنــدانــيــان اف
خواستهاي فوري مردم اسـت، ايـنـهـا           

 .فرمان فوري انقالب است
در چنين شرايط خطيري بـايـد بـا          
اعتراضاتمان جمهـوري اسـالمـي  را           
در مـحــاصـره خــود قـرار دهـيـم، در                
مقابل زندان اوين و بازداشتگاههايـي      
چون شهيد کچويي در کرج و غـيـره و       
در مقابل دادگاه انقالب در تـهـران و           

در تمام شهرها همراه با خانواده هـاي          
دستگـيـر شـدگـان اخـيـر و زنـدانـيـان                  
سياسي وسيعا جمع شويم و يـکـصـدا         
فرياد بزنيم، زنداني سياسي آزاد بـايـد         
گردد و با قـدرت مـتـحـد خـود درب               

 .زندانها را باز کنيم
جمهوري اسالمي در ايـن مـدت          
نزديک به صد نفر را بـه قـتـل رسـانـده             
است، چند هزار نـفـر را در بـازداشـت            
نگاه داشتـه اسـت، بـراي سـه نـفـر از                  
فعالين کارگري دستگير شده اول مـه         
سنندج، احکام زندان و شـالق صـادر          
کرده است، فعالين کارگـري نـيـشـکـر           
هفت تپه علي نجاتي و رحيم بساق را   
ــرده اســت و                    ــه دادگــاه احضــار ک ب
ميکوشد تا بـا ابـزار سـرکـوب خـود                

. مبارزات هر روزه مردم را عقب زنـد      
بايد همه جا در کارخانه و در دانشگاه 
و در تمام شهرها يکصدا به اعـتـراض      
ــم وحشــي و                    ــم و ايــن رژي ــزي ــي ــرخ ب
ــا                  ــزنــيــم، ب ــتــکــار را عــقــب ب جــنــاي
اعـتــراضــات خــود بســاط نــيــروهــاي         
سرکوبشان را از خيابانها و مـحـالت،      
از کارخانجات و دانشگاهها و از همه  

 .  جا جمع کنيم
جــنــايــات ايــن دوره جــمــهــوري            
اسالمي پرونده سي سال جـنـايـات آن          

 و قتل هاي ٦٧را، پرونده کشتار سال  
زنجيره اي و کشـتـاري کـه در حـملـه                 

 بـه کـردسـتـان و بـا              ٥٨خونين سـال     
برپايي جوخه هاي اعدام در شهـرهـاي      
کردستان انجام گرفت، همه و هـمـه را      

. امروز براي کل جامعه باز کرده است  
سران اين رژيم بايد بخـاطـر هـمـه ايـن             
جنايات محاکمه شوند و اين خواست     

 . فوري مردم است
واقعيـت ايـنـسـت کـه جـمـهـوري               
اسالمي امروز در اوج استيصال خـود    
است، صفوفش به هم ريخته و به جان       
هم افتاده اند، کل جامعه به پا خاسته   
و مـردم بـراي بـه زيـر کشـيـدنـش بـه                    
خيابانها آمده اند، بايد زندان اين ابزار   
سرکوب انـقـالب را از رژيـم گـرفـت،               
بعالوه جان دستگير شـدگـان اخـيـر و            
ــن                  ــکــه در اســارت اي ــي هــمــه کســان
جنايتکاران بسـر مـيـبـرنـد در خـطـر                
است، بايد با تمام قدرت آنها را هرچه     
سريعتر از چـنـگ ايـن جـانـيـان رهـا                  

 .کنيم
خواست محاکمه سران جنايتکـار رژيـم و          
آزادي فوري تمامي دستگيرشدگان و همـه   
ــروز در راس                    ــي ام ــيــاس ــان س ــدايــن زن
خواستهاي فوري مردم قرار دارد، حول اين 
خواستها مـتـحـد شـويـم و بـراي ايـنـکـه                    
انقالبمان را به جلو بـبـريـم، بـراي ايـنـکـه               

تـمـام   صف اعتراضمان را متحد کنيم، با  
قدرت براي آزادي دسـتـگـيـر شـدگـان             
اخير و زندانيان سياسي بکوشيم، بايد 

 .*درب زندانها را گشود

 سران جنايتکار رژيم بايد محاکمه شوند
  بايد فورا از زندان آزاد شوندیھمه دستگير شدگان اخير و زندانيان سياس

 شهال دانشفر 
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 -به دعوت چندين سـازمـان آلـمـانـي          
ايراني در شهـرهـاي مـخـتـلـف آلـمـان               
مــيــتــيــنــگــهــا و راهــپــيــمــايــي هــاي          
اعتراضي عليـه جـمـهـوري اسـالمـي             
ايران و عليه همكاري زيمنس و نوكيا  

در برلين، .   با اين حكومت برگزار شد   
بـرمــن، گــوتــيــنـگــن، فــرانــكــفــورت،         
هـامـبـورگ و كـلـن، هـزاران نـفـر بــه                   
خيابان آمده وعليه جمهوري اسالمـي     
ايران و همچنين همكاري دولت آلمان       
و شركتهاي متعد با اين حـكـومـت و       

در .   عليه نوكيا و زيمنس شعار دادند    
اينجا گزارش کامل اين اعـتـراضـات          

 .به اطالع عموم مي رسد
 
روز چهـارشـنـبـه بـه        :   فرانكفورت 

فراخوان حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري             
ايران و چند سازمان آلماني مـتـيـنـگ      
اعـتــراضـي و تـظــاهـرات بــزرگـي بــا               
شرکت صدها نفر در شهر فرانکفورت   

در محل تجمع در مـرکـز     .   برگزار شد 
شهر فرانکفورت دهها پالکارد و پرچم 
ــراه عــکــس و                      ــم ــه ه هــاي ســرخ ب

پوسترهاي اعتراض علـيـه هـمـکـاري          
شرکت نوکيا بـا جـمـهـوري اسـالمـي              

فعالـيـن حـزب بـا         . برافراشته شده بود 
شعاردادن عليه جمهوري اسالمي کـه       
توسط جمعيت تکرار ميـشـد، تـوجـه         

 .ها را به اين متينگ جلب کردند
جمعيت معترض از مرکز شهر به  
طرف محل شرکت مرسدس بنز و از          

زيـمـنـس    -آنجا به طرف شرکت نوکيا  
سازمانهاي آلماني .   راهپيمايي کردند 

پرچم بزرگي را که بر روي آن نـوشـتـه               
شده بود ما از مـبـارزات مـردم ايـران          
حمايت مي کـنـيـم روي زمـيـن پـهـن               

تعدادي از دانشجويان از   .   کرده بودند 
شهرهاي ماينز و ورمز بـراي شـرکـت           
در اين تظاهرات به فرانکفـورت آمـده      

شعارهاي مرگ بـر جـمـهـوري         .   بودند
اســالمــي، مــرگ بــرديــکــتــا تــور در           
سراسر راهپيمايي و تظاهرات طـنـيـن        

شـرکـت مـرسـدس امـروز          .   افکن بـود  
زودتر از معمول به کارمندانش گفـتـه     
بود به خانه هاي خود بروند تا شـاهـد         

در ايـن تـظـاهـرات       .   تظاهرات نباشند 
مهرنوش موسوي به زبانهاي آلماني و 

 نفر ٣همچنين . فارسي سخنراني کرد
از دانشجويان آلماني صحبت کردند و 

 .اطالعيه هايشان را قرائت کردند
 
در شهر کلن نـيـز صـدهـا       :   كلن 

نفـر در تـظـاهـرات عـلـيـه هـمـكـاري                   
امنيتي نوكيا زيمـنـس بـا جـمـهـوري             

  . اسالمي ايران شرکت کردند
ــه بــه دعــوت                 روز چــهــارشــنــب
سازمانهاي متعدد آلمـانـي و ايـرانـي           
ميتينگ و راهپيمايي باشكوهـي بـر        
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي ايــران و            
همكـاري امـنـيـتـي دولـت آلـمـان بـا                  
جمهوري اسالمي ايران و هـمـچـنـيـن            
همكاري امنيتي نوكـيـا زيـمـنـس بـا             

در ايـن    .   جمهوري اسالمي برگزار شد   
ميتينگ حاضرين عليه ديكتاتوري،    
زن ســتــيــزي و جــنــايــات جــمــهــوري            
اسـالمــي ايــران شــعـار داده و اعــالم              
كردند كه مردم در ايران براي آزادي به     
خيابان آمـده و خـواهـان سـرنـگـونـي                

شـعـار   .   حكومـت اسـالمـي هسـتـنـد          

براي رسيدن به آزادي بايد مـالهـا را         " 
، و يا شعار مـرگ،    " از ايران جارو كرد   

ترور و اعدام، متـرادف بـا جـمـهـوري           
اســالمــي اســت و شــعــار مــرگ بــر               
جـمـهــوري اســالمـي بــارهـا از ســوي              
صدها نفر حاضرين در ميتـيـنـگ بـا            

شــعـارهـا و     .   حـرارت تـكــرار مـيــشـد        
ــيــن حــزب                عــكــســهــايــي كــه فــعــال
كمونيست كارگري در دست داشتند و 
عكـسـهـايـي از هـمـكـاري نـوكـيـا و                   

زيمنس مورد توجه زيادي قرار گرفته       
و بارها از آنها عکس و فيـلـم گـرفـتـه            

اين تظاهرات و راهـپـيـمـايـي در             . شد
يكي از شلوغ ترين مراكز شـهـر كـلـن           
بود و توجه صدها نفر را بخود جـلـب         

  . كرد
 

همزمان درهامـبـورگ     :هامبورگ
به فراخوان حزب كمونيست كارگري و 

چـپ آلـمـانـي          سازمانهاي مـخـتـلـف      
اجتماع اعـتـراضـي در مـقـابـل اتـاق               

 .بازرگاني شهر برگزار شد
اين تظاهرات عـلـيـه مـعـامـالت            
شركتهاي مـخـتـلـف آلـمـانـي مـانـنـد                

زيمنس با جمهوري اسـالمـي        -نوكيا

 . انجام گرفت
تظاهرات باسخنـرانـي دانـوش از         

هـمـبـسـتـه بـا            -پيوند " آلماني     گروه
، نـازنـيــن     " مـبـارزات مــردم در ايـران         

برومند از حزب كمونيست كارگري و    
 نفر از سازمانـهـاي آلـمـانـي ديـگـر               ٢

شـروع شـد و بـا شــعـارهـايـي عـلـيــه                   
جمهوري اسالمي، آزادي و بـرابـري و         
زنداني سياسي آزاد بايد گـردد ادامـه        

سخرانيها و شـعـارهـا بـه زبـان           .   يافت
بـعـد از آن تـظـاهـر            .   آلماني انجام شد  

كنندگان دست به راهپيمايي به طـرف   
. مـــركـــز شـــهـــرهـــامـــبـــورگ زدنـــد         

تظاهركنندگان با حمل پـالكـاردهـا و          
پرچمهايي كه عكسها و شـعـارهـائـي          
روي آنــهــا بــود تــوجــه مــردم را بــه                 

ايــن .   اعــتــراض خــود جــلــب كــردنــد         
 ساعـت بـه طـول        ٢تظاهرات بيش از    

انجاميد و در طول آن تـعـداد زيـادي              
اطالعيه به زبانهاي فارسي و آلـمـانـي        

 .در ميان مردم پخش شد

 
در مرکز شهر برمن از   :  برمن   

 بعدازظهرميتينگي از ٧ تا ٥ساعت  
طرف حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري و               

در . سازمان آنتي فاشيست برگزار شد 
 گروه ديگر آلمانـي هـم     ٤اين متينگ  

اعالم هـمـبـسـتـگـي کـرده و شـرکـت                  
صدها اعالميه ده خـواسـت       .   داشتند

فوري مردم و اطالعيه هاي ديگري به 
. پخش شـد   ,   زبانهاي آلماني و فارسي 

سيامـک مـکـي مـجـري بـرنـامـه در                  
صحبت هاي خود به افشاي سي سـال     
جنايات جمهوري اسالمي و همکاري   
شرکتهاي مختلف و مشخصا نوکيـاـ       
زيــمــنــس و تلــه کــوم بــا جــمــهــوري               

اسالمي پرداخت و از همگان دعـوت       
ــران                كــرد كــه از مــبــارزات مــردم اي

ده خــواســت مــردم      .   حـمــايــت كــنــنــد    
زبانهاي آلماني و فارسـي در طـول          به

قرائت    برنامه از طرف سيامك مكي    
سه نفر از نماينـدگـان گـروهـهـاي        .   شد

سخنراني    آلماني و آنتي فاشيست هم  
آنها جمهوري اسالمي ايران را .   کردند

بشدت محكوم كرده و خواهـان دفـاع       
از مبارزات مردم براي سرنگوني ايـن     

متينگ در سـاعـت       .   حكومت شدند 
زنـده بـاد     " هفت بعد از ظهر با شـعـار        

. بپايان رسيد" همبستگي بين المللي  
" قبل از اين ميتـيـنـگ در روزنـامـه              

مصاحبه اي با سيامك مكـي   "   تاتس
در مورد مبارزات مـردم در ايـران و             

 اوت بــه چـــاپ           ١٢مــيــتــيـــنــگ        
      . رسيد

 برلين
 اوت بـيـش از         ١٢روزچهارشنبه  

ــل                ــابـ ــقـ ــر در مـ ــفـ ــد نـ ــر     صـ ــتـ دفـ
VNUMOبرقراري   ، مرکز تسهيل

بين کمپانيهاي آلماني   تجاري  روابط
بــا دولــت ايــران در بــرلــيــن، تــجــمــع              

حـــزب .   اعــتــراضـــي بـــرپــا کــردنـــد          
در    بـرلـيـن      کمونيست کارگري واحـد    

که مـتـشـکـل         اين اکسيون اعتراضي  
از چندين گروه ضد فاشيست آلـمـانـي       

شـرکـت      . بود، فعاالنه حضور داشـت     
کنندگان و عابرين وسيعا از اطالعيـه    
هاي حـزب در ايـن رابـطـه اسـتـقـبـال                  

مــيـــز اطـــالعــاتـــي ايـــران         .   کــردنــد  
سوليداريتي و پوسترهاي اطراف ميز      
به طور چشمگيري توجه خـبـرنـگـاران       

. حاضر را بـه خـود جـلـب کـرده بـود                 

  نفر عليه همكاري امنيتي نوكيا ، زيمنس١٠٠٠در چندين شهر آلمان بيش از 
  با جمهوري جنايت اسالمي تظاهرات كردند

 ١٠صفحه      
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تلويزيون ( شب تهران بر روي فرکانس جديد ٧ صبح تا ٧برنامه هاي کانال جديد را ميتوانيد هر روز از ساعت 

 : دريافت داريد) کومله
  ١٢٤٧٦: فرکانس
 ٢٧٥٠٠: سيمبل ريت

 )سه چهارم  (٤/٣:  اف اي سي
 افقي: پالريزاسيون

 برابر با ٢٠٠٩ اوت ١٥در صورتيکه مشکل فني غير قابل پيش بيني اي رخ ندهد برنامه هاي کانال جديد در روز 
 . بر روي فرکانس فوق پخش خواهد شد١٣٨٨ مرداد ماه ٢٤

 ساعته فوق و همزمان با آن، امکان پخش برنامه  ١٢يادآور ميشويم که کانال جديد در صدد است تا عالوه بر پخش 
همچنين برنامه کانال جديد کماکان .  ساعته فراهم کند٢٤هاي خود را در فرکانس ديگري در ماهواره هاتبرد و بصورت 

 .  ساعته در اينترنت قابل دريافت است٢٤بصورت 
از اين فرصت استفاده کرده و از همه دوستاني که در اين مدت با نگراني در مورد ادامه کار کانال جديد در هاتبرد  

فرکانس و ساير . مي پرسيدند و نيز از عزيزاني که امکان پخش مجدد آنرا فراهم آوردند عميقا تشکر ميکنيم
 . مشخصات و ساعات پخش مجدد کانال جديد در هاتبرد را به اطالع همه عالقمندان برسانيد

 پيروز باد انقالب مردم عليه جمهوري اسالمي
 زنده باد تريبون انقالب

 روابط عمومي کانال جديد 
 ١٣٨٨ مرداد ٢١، ٢٠٠٩ اوت ١٢

nctv.tamas@gmail.com 
http://www.newchannel.tv ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن و پيامگير  

٠٠١٥٠٥٣٣٣٤١٧٤ 

  دالر١۰۰  بهرام آرام
  دالر١۰۰ سعيد صالحي نيا
  يورو۲۰۰ کاوه از هامبورگ

  يورو١۰۰ حميد رحيم پور
  يورو١۰۰  داريوش صفا
  کرون۷۰۰  فرشته ايلکا

  کرون٥۰۰ اسمعيل مردوخي
  کرون٥۰۰  غالم اکبري

  کرون٥۰۰  گيتي آقاجان
  کرون٥۰۰  سيما بهاري

  کرون٣۰۰ شاهرخ از استکهلم
  کرون۲٥۰ ليندا از استکهلم

  کرون۲٥۰  سارا نخعي
  کرون۲٥۰  هرمز رها

  کرون١۰۰  مجيد فرجيا
 

 : از ايران 
   تومان١۰۰۰۰۰        روزا                     

 ليست کمک مالي به کانال جديد
 از دوستان عزيـزي کـه بـه         صميمانه

کانال جديد کمک ميرسانند تشکـر    
ميکنيم و دست تـک تـک آنـهـا را               

هـــمـــه شـــمـــا را        .   مـــيـــفـــشـــاريـــم 
فراميخوانيم بـا کـمـک هـاي خـود             

تـداوم فــعــالــيــت کــانــال جــديــد را            
دوستانتان را نيز بـه  .   تضمين کنيد 

کمک مالي به کانال جديد تشـويـق        
 . کنيد

     www.wpiran.org: س ا ي ت   ح ز ب 
      www.rowzane.com: س ا ي ت   ر و ز ن ه 

 www.anternasional.com:ن ش ر ي ه   ا ن ت ر ن ا س ي و ن ا ل 
   

        www.newchannel.tv: س ا ي ت   ک ا ن ا ل   ج د ي د 
 

 : آ د ر س   ت م ا س   ب ا   ح ز ب 
Tel: 0046-739318404 

 Fax: 0046- 8 6489716 
com.gmail@wpi.markazi: Email   آ د ر س   پ س تـي 

I.K.K 
Box: 2110 

127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

سخنرانان اين گردهمايي متشـکـل از        
کـلــيــه نــمــايــنـدگــان گــروهــهــاي ضــد           
فاشيست شرکت کـنـنـده بـود کـه هـر               
کـدام بـه نـوبـه خـود رژيـم جـمـهــوري                   

محکوم کرده و اعـتـراض        اسالمي را 
ــيــه روابــط تــجــاري                  ــر عــل خــود را ب
کمپانيهاي آلماني بخصوص زيـمـنـس     

 .داشتندو نوکيا اعالم 
فرزانه درخشان به نمايندگي از طـرف        
حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري ، بـخــشــي              

محکوم کردن   ازاطالعيه حزب دررابطه با
نوکيا و زيـمـنـس بـا جـمـهـوري                 همکاري

را    اي ماده   ١٠  اسالمي وخواست فوري 
بارها بـا کـف زدن          حضار. قرائت کرد 

تاييد خود را ابـراز کـردنـد کـه شـورو                

هيجان خاصي به اجتمـاع اعـتـراضـي        
مجري برنامه مـردم را    .   امروز ميداد 

تشويق کرد که به ميز اطالعاتـي مـا         
ضــمــنــا روزنــامــه     .   مــراجــعــه کــنــنــد    

با معرفي خود به علم ايـنـکـه        نگاري  

با فعالين حـزب مصـاحـبـه مـيـکـنـد               
 . مطرح کرد  مشخصا سئواالتي را

 
گزارش تصويري از تظاهراتها و 

 اوت بر عليه ١٢اعتراضات 
همکاريهاي شرکت هاي نوکيا و 

 زيمنس با جمهوري اسالمي در آلمان
 http://

www.rowzane.com/0000-
2009/e-m08/12-alman.htm 

 ١٢تظاهرات بر عليه نوکيا و زيمنس  
 در فرانکفورت آلمان  اوت

  http://www.youtube.com/
watch?v=uzgyK9TVKrM 

 
 تشكيالت خارج كشور     

 –حزب كمونيست كارگري ايران 
 كميته آلمان

 . . . در چندين شهر                              ٩از صفحه          

حکومت کرده و مذهب را به رکن 
حکومـت خـودش تـبـديـل کـرده             

در ايـن حـکـومــت طـبــق           .   اسـت 
قانون ولـي فـقـيـه حـق دارد سـر                
هرکسي را از تن جدا کند به ايـن         

که کافر است يا مفسد في "   جرم" 
االرض اســت يــا هــر مــزخــرف            
ديگري کـه خـودشـان در فـقـه و                
! شرعياتشان سرهـم مـي کـنـنـد          

جمهوري اسالمي بايد برود چـون      
براي جان انسانها پشيـزي ارزش        

 .      قائل نيست

 ما همه شمـا مـردم و هـمـه             
احــزاب و نــيــروهــاي انــقــالبــي،          
طرفدار مردم و سرنگوني طلب را 
فرا مي خوانيم که نه تنها از ايـن       
ده فرمان حمايت کنند، بلکه  آنرا 
به پرچم حرکت خودشـان تـبـديـل         

. آن مـبـارزه کـنـنـد         کنـنـد و حـول          
انقالب ما مردم وقتي شفاف، روشن   
و شکست ناپذير مـي شـود کـه ايـن              

 .*پرچم را بلند کند

 . . . چگونه صف انقالب                                  ٤از صفحه          

 هادي وقفي   اين مطلب را   
 .   پياده و تايپ کرده است 


