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  سال ٢٠
بعد از فروريزي 

 !ديوار برلين
 

اين هفته مردم جهان شاهد مراسم بيستمـيـن      
روسـاي  .   سالگرد فروريزي ديوار برلين بودنـد     

سرمايه داري غرب و بلوک شـرق سـابـق، در               
محل اين ديوار حضور بهـم رسـانـدنـد و بـار                 
ديگر نفرت خود بر عـلـيـه سـوسـيـالـيـسـم و                    

هـمـه   .     برابري طلبي و انسانيت را جـار زدنـد     
اين رهبران، در کنار ابراز احساسات مزورانـه    
شان براي سعادت و آزادي بشر، در يـک چـيـز            

تاکـيـد   :  ديگر هم کامال شبيه هم ظاهر شدند 
ايـنـکـه    .   بر دروغ عظيم انتهـاي قـرن بـيـسـت          

ديوار برلين نمادي از سـوسـيـالـيـسـم بـود و                   
. فروريزي اش هم نمادي از پايان سوسياليسـم  

اينکه فروپاشي ديوار برلين نـمـاد و سـمـبـل               
ــازار آزاد بــر                        ــروزي  ســرمــايــه داري ب ــي پ

و به تبع آن استقرار جهاني آزاد و   "   کمونيسم" 
اينکه پـيـروزي بـازار آزاد        .   انساني بوده است  

. دنياي بهتري براي بشر به ارمغان آورده است
در پشت اين کارناوال مشعشع که از هر کلمه   
سخنرانيهايش دنيايي از شيادي سياسي مي     
باريد، حقايـق زنـدگـي مـردم در کشـورهـاي                
بازمانده از بـلـوک شـرق در دو دهـه بـعـد از                     
فـروپـاشـي ديـوار بـرلـيـن تصـويـري عـيـمـقـا                      

 . متفاوت ارائه ميدهد
آشي که پيروزي سرمايه داري بـازار آزاد         
بر سرمايه داري دولتي براي مردم بلوک شـرق    
پخته بود آنچنان شور بود که يکي از قديمـي      
ترين و معتبر ترين مدافعين و سـخـنـگـويـان          

 -سرمايه داري بازار آزاد يعني اکونوميست     
آنهم درست در لحظه اي که سلحشوران قـديـم     
و جديد مدافع بازار آزاد در محل سابق ديوار  
برلين در باره محسنات سرمـايـه داري بـازار         

حـتـي در     :   " نـوشـت    -آزاد يـاوه مـيـبـافـتـنـد             
باالترين مقطع شکوفايي کشورهـاي سـابـقـا           

، احساس تـقـريـبـا       ٢٠٠٦کمونيست در سال  
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اراک، ياسوج، تـفـرش، شـهـريـار و             

شهر کرد و شهرهاي ديگـر يـکـبـار         
ديگر با قاطعيت اعالم کـرد آنـچـه         
در ايران جـريـان دارد يـک انـقـالب               

سيزده آبان خيلـي هـا را از خـواب              
ي انقالب را   " تابو" حاال . بيدار کرد 

ميتوان حتي از مفسرين و رسـانـه          
پنج ماه است . هاي غربي هم شنيد

از گـفـتـن ايـن حـقـيـقـت سـاده کـه                    
انقالبي در ايران شـروع شـده اسـت            

امتناع کرده اند، امـا سـيـزده آبـان           
چـنــان صــداي رسـائــي داشـت کــه             

. مقاومت ها را در هـم شـکـسـت             
ــم                   ــم ه ــي در داالن هــاي رژي حــت

مـحـسـن رضـائـي        .   انعکاس يافـت  

آبــان پــرشــوري را پشــت ســر            ١٣ 
 آذر روز     ١٦و اکـنـون       .   گذاشتـيـم  

دانشجـو، روز اعـتـراض وسـيـع و              
اکـنـون   .   سـراسـري در پـيـش اسـت           

ديگر چنـيـن روزهـايـي، نـه تـنـهـا                

بعنوان مناسبتهايي که سنتا در آن 
اعتراضاتي شکل ميگيرد، بـلـکـه       
بعنوان روزهايي در تـداوم انـقـالب         
مهم است و اين کل جامـعـه اسـت            

بــه .   کــه بــه اســتــقــبــالــش مــيــرود         
عبارتي روشنترمردم  از هـمـه ايـن       
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 2 ١۳۸۸آبان ۲۲ انترناسيونال 

نصف شهروندان اين کشورها اين بـود      
که شرايط زندگي آنها نسبت بـه سـال         

اعـتـرافـي    . "    بـدتـر شـده اسـت        ١٩٨٩
کوتاه و بي احساس به اين حقيقت کـه    
پيـروزي سـرمـايـه داري بـازار آزاد و                
شکست به اصطالح سوسياليسم يـک       
دنياي نابرابر و غير انسـانـي بـر جـاي           

در پشت ايـن اعـتـراف        .  گذاشته است 
ساده، جهانـي از تـبـعـيـض و فـقـر و                   
گرسنگي و جـنـايـت و خـون و اشـک                 

در همان لحظه هـلـهلـه      .  خوابيده است 
سران در برلين، بي بي سي دوربيـن را      
در مقابل زني از بلوک شرق گرفت کـه     
اگر ميـتـوانسـتـي يـک بـار ديـگـر بـه                   

 برگردي چه کار ميکردي؟ ٨٩مقطع  
زن با چهره اي غمگين و چشمانـي پـر       
اشک و بغضي گرفته از بي مسکني و  
بيکاري و ناامـيـدي بـه آيـنـده سـخـن                
گفت و اينکه از هـمـه چـيـز مـهـمـتـر                  

ايـن  .   برايش کار و مسکن و نان است 
زن و زندگي و آروزهايش، انـعـکـاسـي         
از زندگي و آرزوهاي ميليـونـهـا زن و            
مردي است که به يمن پيروزي  بـازار            
آزاد، و البته در کنار مـيـلـيـاردرهـاي           
تازه بدوران رسيده روسيه و جوامع باز  
مانده از فـروپـاشـي بـلـوک شـرق، نـه                  
سرپناهي و نه کاري و نـه امـيـدي بـه             

 . آينده دارند
ــه                  ــيــن ب ــرل ــوار ب ــايــي دي ــرپ ــه ب ن
سوسياليسم ربط داشت و نه فروريـزي    

ديـوار  .     اش به فروپاشي سوسياليسـم    
بـرلـيـن در اوج رقـابـت و تـقـابـل دو                     
ابرقدرت جهـانـي، دو مـدل سـرمـايـه              
داري، سرمايه داري دولتي و سرمايـه      

اين ديوار در   .   داري بازار آزاد برپا شد  
مقطعي از توازن ميان ايـن دو قـطـب         
برپا شد تا قطب نوپاي سرمايـه داري        
بلوک شرق، در مقابـل قـطـب ديـگـر،              
روي دوش کـار اجـبـاري مـيـلـيـونـهـا                
کارگر پشت اين حصار بـه صـنـعـتـي              
شدن و رقابتش با اردوي مقابل ادامه     

همين ديوار، در تـوازنـي ديـگـر       .   دهد
ميان اين دوقطب، اين بـار بـا هـجـوم            
تبليغاتي سرمايـه داري بـازار آزاد و            
براي شکست کامل رقيب يعني بلوک   

معناي فـروريـزي ايـن      . شرق ويران شد 
 در ٨٩ديوار براي مردمي که در سال  

مراسـم فـروريـزي ايـن ديـوار شـرکـت                
کردند عميقا متفاوت از سـران  دول           

آن مردم پشت ديوار برليـن  .  غرب بود 
واقعا رفاه و آزادي جستجو ميکردنـد      
اما سران غـرب ايـن هـدف را دنـبـال                 
ميکردند کـه روي خـرابـه ايـن ديـوار               
پرچم شکست هـر نـوع مـبـارزه بـراي              

.  آزادي و برابري را به اهـتـزاز درآورنـد         
اگر در دهه شـصـت، قـطـب سـرمـايـه               
داري دولتي شرق به نام و بـا تـوجـيـه            

محافظت از عـدالـت  اقـتـصـادي در              
مــقــابــل تــعــرض عــنــان گســيــخــتــه            
امپرياليسم، ديوار برپا کـرد و پشـت          
حصــار ايــن ديـــوار اردوگــاهــي از                  
کارگران به بند کشيده مسقر کرد؛ در      
انتهاي دهه هشتاد، قطب مـقـابـل بـه        
نام آزادي همـيـن ديـوار را بـه پـايـيـن                 
کشيد و روي خرابه هايش با دستـانـي       
باز و خيالـي راحـت و در مـقـيـاسـي                  
ميليوني شهروندان را بـي سـرپـنـاه و             
بيکار و بي تامين و سرگردان زير پاي 
رقابت عنان گسيخـتـه سـرمـايـه رهـا             

 . کرد
 و از وعـده هـاي         ٨٩از پايکوبي  

آزادي و سعادت و خوشـبـخـتـي هـمـه            
شهروندان جهان، بيست سال گـذشـتـه         

از خود جهان غرب بگذريم کـه    .   است
در اين بيست سال، سهم شهرونـدانـش       
از وعده دنـيـاي سـعـادتـمـنـد بـعـد از                  
فروريزي ديوار بـرلـيـن چـيـزي جـز لـه                
شدن زير تعرض سازمانيافته سرمايـه     
داري پيروز، جز محروم شدن از همـان        
دستاوردهاي مبارزه دهها سالـه، جـز        
محروم شدن وسيع از کار و سرپـنـاه و       

در فرصتي .   بيمه هاي اجتماعي نبود   
ديگر بايد به اين موضوع مـفـصـلـتـر           

اما در جوامع بلوک شرق چه . پرداخت
 اتفاقي افتاد؟

جوامع باز مانده از بـلـوک شـرق،          
در فاصله اي کوتاه به جهنمي تبـديـل         

 : شدند که در آن
ميليونها پيرو و جوان و کودک و         
زن و مرد در شـعلـه هـاي آتـش فـرقـه               
هاي خـوفـنـاکـي مـذهـبـي و قـومـي                  
مسلح به ضد انساني تـريـن افـکـار و          
ايدئولـوژيـهـا سـوخـتـنـد و خـاکسـتـر                 

بــه جــاي شــهــرونــدان آزاد و            .   شــدنــد
سعادتمند، فرقه هاي ارتجاعـي يـکـه       

به جاي يک ديوار در .  تاز ميدان شدند 
وسط يک شهر، صدها ديوار در وسـط   
هر کوي و برزن وهر شهر و روستا برپا   

 . شد
.  هزاران کارگر از کار بيکار شدند   

كودك خيابـانـي بـه پـديـده اي عـادي                
 هزار ۵۰فقط در مسکو . (تبديل شد

كودك بي خـانـمـان بـه زنـدگـي کـنـار                  
جويبارها و زير پـلـهـا مـحـکـوم شـده               

سوء تغذيـه در مـيـان کـودکـان            ) . اند
توقف رشد فـيـزيـکـي       .  رواج پيدا کرد 

کودکان بدلـيـل کـمـبـود پـروتـئـيـن و                 
زندگي زير خطـر  .   کالري افزايش يافت 

چـهـل   .   ( فقر مطـلـق رواج پـيـدا کـرد            
درصد از جمعيت كشـور بـالروس در          

در كشور   . فقر مطلق به سر مي برند 
 درصد جـمـعـيـت     ٨٠مولداوي تقريبا  

 ) .  زير خط فـقـر زنـدگـي مـي كـنـنـد                
ــيــدا کــرد              . بــردگــي جــنــســي رواج پ

بـلـغـارسـتـان، مـولـداوي، رومـانـي و                
اوكــرايــن بــه مــراکــز قــاچــاق زنــان و             

بـانـدهـاي    .   دختران جوان تـبـديـل شـد         
فحشا سازمان يافتـه و شـبـکـه هـاي              

. قاچاق بردگان جنسي رواج پيدا کـرد       
يک سر اين شبکه ها در آمسـتـردام و         
لندن و پاريس و آمريکا و سر ديگرش 
در ارتش و پليس هميـن کشـورهـايـي         

 .  دست پيدا کرده اند بود" آزادي"که به 
مافياي نوپاي روسيه مـيـدان دار       
شد که عملياتش را از مـجـلـل تـريـن              
هتل هاي لندن و سواحل بـرايـتـون در            

اودساي "ايالت نيويورک آمريکا که به  
مشهور است سازمان ميدهد "  کوچک

و در همه ابعاد زنـدگـي اقـتـصـادي و              
سياسي روسيه پنجه انداختـه اسـت و         
بخش مهمي از اقتصاد روسيـه را در        

 . چنگال خود گرفته است
فـقــر در يــک طــرف و ثــروت در               
طرف ديگر به نرم حـيـات اقـتـصـادي           

مجله فوربز کـه هـر سـال          .   تبديل شد 
البـد    –بزرگترين ثروتمندان جهان را       

به مثابه نشـانـه اي از فـرصـت هـاي                 
بـه اطـالع       –طاليي در سرمايه داري     

. عموم ميرساند از تـنـهـايـي در آمـد             
متولد شد " فينانس"هفته نامه روسي 

که فهرست مـيـلـيـاردهـاي روسـي را               
منظما منتشر ميکـنـد کـه گـاهـا از             

فـقـط   .   ليست فوربز هم جلو مـيـزنـنـد        
مـالـك   "   رومن آبراموويـچ : "چند مثال 

بــاشــگــاه فــوتــبــال چــلــســي لــنــدن و             
ثروتمنـدتـريـن مـرد روسـيـه در سـال                 

! مـيـلـيـارد دالر      ۲۱:   ثـروت .   ٢٠٠٦
، صاحب كـارخـانـه      " والديمير پاتنين" 

مـيـخـايـيـل      " و   "   نـور نـيـكـل      »نيكل  
 ١٤:   ثــروت هــر کــدام     " .   پــروخــوروف

خـانـم   !    مـيـلـيـون دالر        ٢٠٠ميليارد  
همسر شهردار مسكو، " يلنا باتورينا"

 ٦:   ثـروت .   ثروتمنـدتـريـن زن روسـيـه         
هفته نامه فينـانـس بـا      !   ميليارد دالر 

افتخار به اطالع مـردم رسـانـده اسـت          
که ثروت خانم باتورينا در يك سال سه 

و شـمـار     !   برابر افـزايـش يـافـتـه اسـت           
 نـفــر    ۵۰مـيـلــيـاردرهـاي روسـيـه از             

 نفر رسيده و مـجـمـوع        ۶۱پارسال به   
مـيـلـيـارد دالر بـه          ۹۵آنهـا از      ثروت  
و !   ميلـيـارد دالر رسـيـده اسـت           ۱۴۵

براي اينکه به ابعـاد خـدمـات پـيـروز              
بازار آزاد که سران غـرب در بـاره اش           
با وقاحت تمام در محل ديوار بـرلـيـن        
دروغ بافتند پي ببريد به سراغ همـيـن       

 تـن    ۳۲:   هفته نامه برويد و بخوانـيـد     
از ميـلـيـاردرهـاي روس نـمـايـنـدگـان               

. دوما يا شوراي فـدراسـيـون هسـتـنـد         
معلوم ميشود که پيـروزي بـازار آزاد          
واقعا چقدر نيکبخـتـي و سـعـادت و             
ــرده               رفـــاه تـــقـــديـــم شـــهـــرونـــدان کـ

     !   است
ميـبـيـنـيـد کـه بـه درجـه اي کـه                    

وعده داده شده توسط ريـگـان   "   آزادي" 
بوش و کوهل و گورباجف گستـرش    و  

يافته همـانـقـدر هـم حـق انسـانـهـا از                  
امنيـت و آرامـش و رفـاه و زنـدگـي                  

بــي .   انســانــي کــاهــش يــافــتــه اســت         
مسکني و بي دارويـي و بـيـکـاري و              
بي آيندگي و تن فروشي و جـنـايـت و           
دزدي و مافـيـا و انـبـاشـت نـجـومـي                
ثروت در دست سرمايه داران نوپـا در      
يکطرف و گسترش فـقـر سـرسـام آور              
در طــرف ديــگــر و مــذهــب و قــوم                 
پـرســتــي و راسـيــســم و تـبــعــيــض و                
آدمکشي کامال آزادانه و فارغ از هـر        
کنترلـي رواج يـافـتـه اسـت و الـبـتـه                    
سران وقيح مدافع بازار آزاد مـنـظـمـا            
به شهروندان نگران اطمينان ميدهـنـد      
که همه ايـن اوضـاع نـاشـي از شـوک                 

 !   است" انتقال"
.  سال از آن تاريـخ گـذشـتـه اسـت         ٢٠

دودي که دستگاههاي تبليغاتي سـرمـايـه         
 داري در مغز و روح و چشـم مـيـلـيـونـهـا               
انسان خواهان زندگي انسان پراکنده بودند    
کنار رفته اسـت و قـربـانـيـان يـکـه تـازي                   
سرمايه داري بازار آزاد با چشم خود ديـده          
اند و با جسم و روح خود احساس کرده انـد    
که همه آن وعده ها دروغهايي بيشـرمـانـه          

شهـرونـدان تشـنـه آزادي و رفـاه              .  بوده اند 
متوجه شده اند که آن هيجـان اولـيـه ضـد             
کمونيستي کـه بـه نـام آزادي و رفـاه بـه                     
جامعه پمپاژ ميشد جاده اي براي به خـاک   
سياه نشاندن ايـن شـهـرونـدان و انـبـاشـت                
سرمايه بـراي سـرمـايـه داري جـهـانـي و                  
ساکت و خـامـوش کـردن کـارگـران و بـي                
حرمت کردن و تحـقـيـر آرزوهـا و امـيـال                 

آري، .   انساني همين شهروندان بـوده اسـت      
گـذشـتـه اسـت و آن هـيـجـان                بيست سال    

اوليه ضد کمونيستي جايش را به انـزجـار        
از واقعيات مشـقـت بـاري کـه سـرمـايـه                 
داري به مـردم در جـهـان تـحـمـيـل کـرده                     

. رونـدهـا بـرعـکـس شـده انـد             .   داده اسـت  
خودآگاهي اجتماعي و سياسي ميليونـهـا      
شهروند مـقـطـع فـروريـزي ديـوار بـرلـيـن                  

هــمــان  .   عــمــيــقــا زيــر و رو شــده اســت              
شهـرونـدانـي کـه در تـخـريـب ايـن ديـوار                    
شرکت کـرده بـودنـد تـا بـه رفـاه و آزادي                    
دست يابند اما به جايش فقر و استيـصـال         
تحويل گرفته بودند نـاگـزيـرنـد بـه هـمـان                
جنبشي رو کنند که مـيـتـوانـد نـيـازهـاي              

هـمـزمـان بـا       .   انسانيشان را متحقق کـنـد    
بازگشت مـارکـس و کـاپـيـتـال در خـود                   
کشورهـاي غـربـي، مـارکـس و لـنـيـن و                   
انقالب اکـتـبـر و دسـتـاوردهـايـش بـراي                 
مردمي که زير تعرض کاپيتاليسم افسـار     
گسيخته بازار آزاد لـه شـده انـد اعـتـبـار                 

براي مردم بـيـش از پـيـش           . پيدا کرده اند 
معلوم شده است  که آن جـنـگ صـلـيـبـي             
که مرتجعينـي مـثـل تـاچـر و ريـگـان و                   
کــوهــل زيــر پــرچــم دمــوکــراســي عــلــيــه            
کمونـيـسـم راه انـداخـتـه بـودنـد در واقـع                    

جنگي براي باز پـس گـرفـتـن آخـريـن تـه                  
مــانــده دســتــاوردهــايــي بــود کــه مــردم             
کشورهاي شرق به يـمـن انـقـالب اکـتـبـر                 

 تـبـديـل      هنوز از آن بهره مند بودند؛ بـراي      
کردن نيروي کار ميليونها کارگر در بـلـوک     
شرق به منبع انبـاشـت سـود و ثـروت در                
ــد                 ــي ــول ــي مــفــتــخــور و ت ــلــيــت دســت اق
ميلياردرهاي تـازه بـوده اسـت؛ تـالـشـي                
ــردن                ــراي مــدفــون ک ــه ب ــافــت ســازمــان ي
سوسياليسم و برابري خواهي و رفاه طلبي       
کــارگــر بــوده اســت؛ بــراي اعــالم پــايــان             
سوسياليسم بوده است؛ براي اعالم جاودان 
بودن سرمايه داري بوده است؛ براي اعـالم     
نظم موجود و سـرمـايـه داري پـيـروز بـه                  

 . مثابه پايان تاريخ بوده است
اما مثل هميشه، روندهاي تاريخي و 
اجــتــمــاعـــي را آروزهــا و امــيــال و                      

اگـر  .   ايدئولوژيهاي ارتجاعي رقم نميزننـد    
هجوم ضد کـمـونـيـسـتـي دو دهـه پـيـش                  
صدبار بيشتر و قدرتمندتر هـم بـود؛ اگـر              
صـدبــار قــويــتـر و وسـيــعـتــر هـم تــالش                  
ميکردند يک نظام نابرابر و تبعيض گر را         
با آزادي و سعادت تداعي کـنـنـد؛ اگـر بـا           
قـدرتـي هـزاران بــار بـيــشـتـر هـم تــالش                   
ميکردند سوسياليـسـم را بـا اخـتـنـاق و                
فالکت تداعي کنند؛ هنوز اين حقيقـت را     
نميتوان انکار کرد که مردم جهان و اينجـا    
مردم بلوک شرق عـلـيـرغـم غـوغـاي ضـد               

رهبران سرمايه داري، رفـاه و        کمونيستي  
آزادي و امنيت ميخواستـنـد نـه کشـتـار              
قومي، نه عنان گسيختگي مذهـبـي، نـه         
يکه تازي مافيا، نه  لشـکـر بـيـکـاران و                 

اگـر در    .   کودکان خياباني و بردگي جنسي  
مــقــطــع فــروپــاشــي ديــوار بــرلــيـــن،                   
ايدئـولـوگـهـاي سـرمـايـه مـيـتـوانسـتـنـد                  
زندگي خاکستري و اختـنـاق سـيـاسـي در           
جوامع بلوک شـرق را سـوسـيـالـيـسـم جـا                 

شـهـرونـدان ايـن       بـزنـنـد و روي انـزجـار              
جوامع از چنين زندگـي و تـمـايـل و             
آرزويشان براي زندگي بهتر و آزادي و 
رفـاه سـوار شـونـد و سـرمـايـه داري                  
افسـار گســيــخــتــه بــازار آزاد را بــه              
عنوان ناجي به مردم بفروشند؛ امروز 
همين سرمايه داري لخت و عـور در        

.  مــقــابــل مــردم قــرار گــرفــتــه اســت           
طبقه کـارگـر ايـن جـوامـع سـيـمـاي                 
سرمايه داري و دموکراسي اش را در 
چهره بـيـکـاران و گـرسـنـگـان و تـن                   
فروشان و کودکان خياباني و مرگ و     
مير در خيابانها و باندهاي مذهـبـي       

شـرايـط   .   و قومي خونخوار ميبينند   
براي بازيابي اعتبار سوسياليسـم در     
ميان محرومان، مبارزه ريشه اي بـا     
ــتــهــاي بشــر، مــبــارزه              ريشــه مشــق
راديکال با سرمايه و در يـک کـالم،             
شرايط بـراي عـروج کـمـونـيـسـم، بـه                
مثابه يک جنبش رهايي تمـام عـيـار          

 .*    انسان فراهم تر شده است

 ستون اول                                     ۱از صفحه          
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عظيم و توده اي بـراي رهـايـي از شـر              
اکنون ديـگـر   .   جمهوري اسالمي است 

روشــن اســت کــه ايــن جــنــبــشــي در              
، مـحـدود بـه        " اعتراض به انتخابات  " 

ــا                 اصــالح جــمــهــوري اســالمــي،  ي
تغييراتي در چهارچوب نظام سيـاسـي    

ــر    " فــريــاد    .   حــاضــر نــيــســت     مــرگ ب
خامنه اي قاتله واليتـش  " ، " ديکتاتور

مــرگ بــر قــانــون اســاســي         " ،   " بــاطلــه
و نـظـيـر ايـن در           "     جمهوري اسالمـي  

 آبان  کمترين ١٣تظاهرات ميليوني     
ترديدي نمي گذارد که حرکت عـظـيـم        
مردم، همچنان که ما از روز نـخـسـت       
گفتيم، انقالبي عليه کليت جـمـهـوري     

 . اسالمي است
 آبان با قدرتي دوچندان اعالم ١٣

کرد که رژيم حاکم با همه وحشيـگـري    
و جناياتش قـادر بـه مـتـوقـف کـردن               

بـرعـکـس    .   مردم و انقالبشان نـيـسـت      
اين انقالب است کـه قـدم بـه قـدم بـه                  
پيش ميرود و شرايط از پاي درآوردن      
رژيم جانيان اسـالمـي را فـراهـم مـي              

اکنون ديگـر قـطـعـي اسـت کـه             .   آورد
انقالب در شکل تظاهرات هـاي تـوده      
اي به مناسبت هـاي رسـمـي و غـيـر                

رسمي ضربان و ريتم منظـمـي يـافـتـه          
با تـظـاهـرات هـاي گسـتـرده و             .   است

 آبان انقالب نه فقط ادامـه    ١٣پرشور  
کاري خود را اعالم کرد بـلـکـه نشـان             
داد کــه در هــر گــام  بــيـشــتــر نــيــرو                  
ميگيرد و بخش هر چه وسيعـتـري از         
جامعه را  عليه رژيم اسالمي بسـيـج           

 . ميکند و بميدان مي آورد
تظاهرات هاي وسيع دانشـجـويـي     
در سراسر کشور در هفته هاي منتهي 

 آبان و همچنين حضور  پررنگ ١٣به 
تر دانش آموزان دبيرستاني در صـف        
انقالب  مـبـارزات بـازهـم پـرشـورتـر                
جوانان براي خالصي جامعـه  از شـر             

نـقـش   .   رژيم اسالمي را نويد مـيـدهـد     
 آبان و ١٣دختران و زنان در تظاهرات  

حمله وحشيانه و تدارک شده  نيروهاي   
سرکوبگر به زنان تاکيد ديگري بر اين    
حقيقت ميگذارد که انقالب حـاضـر،        

نه فـقـط بـخـاطـر          .   انقالبي زنانه است  
آنکه زنان و دختران يک نيروي محرکه   
اصلي آن هستند، بلکه به اين مـعـنـي      
که برابري بي قيد و شرط زن و مرد و         
تغيير کل فرهنگ اسالمي و ضـد زن      
حاکم  اصـل مسـلـم انـقـالب حـاضـر                 

گسترش اعتصـابـات کـارگـري       .   است
در هفته هاي گذشته و  پيوستن مردم  
به صفوف تظاهرات کارگران در اهواز  
از  حضور قدرتمند تر صف متشکـل        

 . کارگران در آينده  نزديک خبر ميدهد
 آبـان    ١٣بدين ترتيب تظاهرات        

يک نقطه عـطـف مـهـم در پـيـشـروي                 
انـقـالب اکـنـون       .   انقالب در ايران بـود  

قدرت و استحکام بـيـشـتـري يـافـتـه،              
سيماي چپ و راديکال آن متعـيـن تـر            
ميشود و با گام هاي استوار به پـيـش      

اولين نتيجه اين وضع تشديد  .   ميرود
نزاعهاي دروني جمهوري اسالمي نـه        
فقط بين جناح حاکم و مغضوب بلکه 
حتي در صفوف جناح غالـب خـواهـد       

روحيه نيروهاي سرکوب بيش از   .  بود
پيش تضعيف خواهد شـد و  فضـاي            
فعاليت سياسي و انـقـالبـي گسـتـرش           

اشـکـال سـازمـانـدهـي         .   خواهد يـافـت   
توده اي و حزبي ارتقاء خواهد يافت و     
توده هاي وسيع مردم براي سرنگونـي        
انقالبي رژيم و بدست گرفتن سرنوشت 
خود و اداره اوضاع پس از جـمـهـوري          

 . اسالمي آماده خواهند شد
 آبــان مـوقــعـيــت       ١٣تـظـاهــرات     

نيروهاي راست جامعه بطور کـلـي را          
کسـانـي کـه بـه         .     نيز تضـعـيـف کـرد       

توقف و مهار انقالب و سـازش آن بـا         
جمهوري اسالمـي دل بسـتـه بـودنـد،             
اکنـون بـيـش از پـيـش مـنـزوي و از                    
صحنه سياست ايران خارج ميشوند و  
در بهترين حالت به امـيـد چـوب الي            
چرخ  انقالب گذاردن لنگ لنـگـان بـه         

تـظـاهـرات    .   دنبال آن کشيده ميشونـد    
اوبامـا يـا     "  آبان همچنين با شعار ١٣

و نيز شعارهاي ديگـر  "   با اونا يا با ما   
پيام مـحـکـمـي بـراي دول بـورژوايـي               
فرستاد و اعالم کـرد کـه هـيـچـگـونـه             
سازش و معامله براي بقاء جـمـهـوري     

اکـنـون هـر      .   اسالمي را نـمـي پـذيـرد         
دولت بورژوايي ناگزير است بپذيرد که 
مردم ايـران بـراي اجـراي حـکـم خـود                 

جـمـهـوري اسـالمـي        " مبني بر اينکه     
ضمانـت اجـرايـي پـرقـدرت و             "  بايد برود 

زير و رو کننده اي يعني انقالب حاضـر را      
 .قرار داده اند

 آبـان    ١٣باالخره اينـکـه تـظـاهـرات           
حاکي از آن بود که انقالب مقدمات عبور 
از وضعيت نامتعين در رهبري رسمي اش 

اين انقالب بي ترديد در   .   را فراهم ميکند 
مضمون و شکل چپ است و به اين معنـي   

به دالئلي و   اما . رهبري آن نيز چپ است 
از جــملــه تــوازن قـواي نــامسـاعــد و              
سبعيت و وحشيگري بي حد و حصـر          

رژيم اسالمي ناگزير بوده است کـه از         
شکاف هاي بين حـاکـمـان  اسـتـفـاده               

اکنون انـقـالب بـه مـيـزانـي کـه              .   کند
قوا را بـه نـفـع خـود بـهـم                 توازن  

ميزند روي پاي خود مي ايستد      
و بيش از پيش با زبان صريـح و       

 ١٣.   روشن خود سخن ميگويـد  
آبان يک گام تعيين کننده در اين 

 آبـان  بـيـش از            ١٣.   جهت بود 
پيش شرايط  تامين رهبري چپ 

حول پرچمـي را فـراهـم         و انسجام   
آورد که خواهان پيروزي بـي کـم و        
کاست بـر جـمـهـوري اسـالمـي و              
ـاه و             برقراري آزادي و بـرابـري و رف

اين پرچم کـارگـران و       . شادي است 
زنان و جوانان است که شفاف و بي 
تزلزل تـوسـط حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري برافراشته شده و پس از اين 

 .   قدرتمند تر خواهد شد
 ١٣حزب به تمام زنان و مرداني که       

آبان را ساختند درود ميفرستد، آنان را به       
ـا     صفوف خود فرا ميخواند و همراه آنان ب
ـيـشـروي هـاي                  شوري دو چـنـدان بـراي پ
بيشتر انقالب و سـرنـگـونـي جـمـهـوري               

 .اسالمي مبارزه ميکند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٨ آبان ١٤، ٢٠٠٩ نوامبر ٥
 

 . . . بيانيه حزب کمونيست کارگري                              ۱از صفحه          

نهم نوامبر امسـال هـمـزمـان بـود بـا                
بيستمين سالگرد جشن و پـايـكـوبـي          
دمكراسي بازار آزاد بـر خـرابـه هـاي              

بيست سال زندگي مـردم  .  ديوار برلين 
در دو قطب شرق و غرب و وسط ايـن       

ــد          ــدن ــاشــان ــروپ ــن     .   دو را ف ــرات اي اث
فروپاشي را هر روزه بـر زنـدگـي مـان              

اوجگـيـري قـوم گـرائـي و            .   مي بينيم 
ميدان دار شدن ارتجاع مذهبي فـقـط      
دو جــنــبــه زمــخــت از اثــرات ايــن                  

بــايــد در جــاي      .   فــروپــاشــانــدن اســت    
ديــگــري بــه جــوانــب مــخــتــلــف ايــن            

. فروپاشـي و فـروپـاشـانـدن بـپـردازيـم              
ايـنـجـا در حـاشـيـه شـادي و هـلـهلــه                    

به نكـاتـي الزم     " پيروز"سرداران قطب  
 .دانستم اشاره كنم

سران آمريكا، انگليس، فـرانسـه،       
آلمان، روسيه و غيره در اين سـالـگـرد          

كه نـمـاد     " از پائين آمدن ديوار برلين،   
كمونيستهـا آن را      " و "   ظلم و ستم بود  

براي دور نگه داشتن شهروندان آلـمـان         
، " شرقي از آزادي برپـا داشـتـه بـودنـد             

حـداقـل بـيـسـت        .   سرائي كـردنـد     سخن
هائي را بـه      سالي است كه چنين دروغ    

بـيـسـت سـالـي        .   خورد ما مي دهـنـد     
است كه تاريخ را جلوي چشمان بـاز و       

حيرت زده شاهدانش وارونه جلوه مـي   
براي اطالع انـدك كسـانـي كـه          .   دهند

نمي دانند ديـوار بـرلـيـن حـاصـل چـه               
چيزي بود اشاره كنم كه پس از سقوط   
ارتش هيتلر، برلين، پايـتـخـت آلـمـان            
هيتلر، كه وسط آلمـان شـرقـي بـعـدي            
قرار گرفت، بـه هـمـراه كـل آلـمـان بـه                  
چهار قسمت بين نيـروهـاي آمـريـكـا،         
انـگــلـيــس، فــرانســه و شـوروي بــراي             
جلـوگـيـري از سـربـرآوردن احـتـمـالـي                

كـنـار نـيـامـدن        .   نازيسم تقـسـيـم شـد       
بعدي غرب و شرق، آمريكا، انگليس     
و فرانسه را در برابر بلوك شرق متحـد     
کرد و در نتيجه سه بخش آمريكائـي،   
فرانسوي و انگليسي آلمـان يـكـي دو           
سال بعد بعنوان آلمان غربي در بـرابـر          

جاسـوس پشـت     .  آلمان شرقي علم شد 
سر جاسوس مأمور جلب اطالعات از 

به همديـگـر   .   وضعيت يكديگر كردند  
جــنــگ و    .   شــاخ و شــانــه كشــيــدنــد         

تبليغات رواني عـلـيـه هـمـديـگـر راه                
و  ديـوار بـرلـيـن حـاصـل               .   انداختنـد 

 .همين موش دواني بود
اكنون ديوار بـرلـيـن فـرو ريـخـتـه               

دنيا ظـاهـرا يـكـدسـت شـده و               .   است
. رهبري آن هم در دست آمـريـكـاسـت           

همان كساني كه انقالبي بر عليه شـان        
ــبــاس احــزاب                  ــنــون ل ــود، اك شــده ب
دمكرات، ليبـرال، مـحـافـظـه كـار و               
سوسيال دمكرات بـه تـن كـرده و بـا                
دمكراسي و انتخابات پـارلـمـانـي بـر            
همان انـقـالب كـنـنـدگـان حـكـومـت                

قراردادها ميبندند و عضو .   ميكنند
اتحاديه اروپا، ناتو و بـازار مشـتـرك            

به حكـومـت كـنـنـدگـان هـم            . شده اند 
دمكراسي مي دهـنـد تـا نـوش جـان              

 .كنند
 

 انسان شايسته هر دو است
نــظــم نــويــن جــهــانــي، نــظــم بــعــد از              
فروپاشي بلوك شرق، نـظـم خـونـيـنـي             
است كه آغشته به گرسنگي و به فـقـر         

مـيـلـيـونـهـا       .   كشانـدن جـوامـع اسـت        
بـازار  .   انسان يك شبه بيكار ميشـونـد   

سهام بـا بـيـكـار شـدن و گـرسـنـگـي                    
كشيدن انسانها جشن و شادي راه مي   
انــدازد و شــبــانــه صــدهــا پــوان بــاال              

ــرود  ــن در          .   مــي ــمــســاکــي ــازار دارال ب
كشورهائي چـون كـانـادا، سـوئـيـس،             
سوئد و هلند، كه در دنيـاي مـعـاصـر         
فقر مطلق از آنها رخت بر بستـه بـود،      

سـال بـعـد از        .   اكنون گـرم گـرم اسـت         
فروپاشي بلوك شرق، در لهـسـتـان كـه         
كلمه بيكاري در حال رخت بربستن از    

 ٢٠هـا بـود، بـه بـاالي                فرهنگنـامـه  
اما مـردم دمـكـراسـي         .   درصد رسيد 

ميخوردند و سرداران دمـكـراسـي در         
كشورهاي پيروز هم خوشحـال از ايـن         

تـعـدادي از سـاده لـوحـانـي كـه                !  سور
مبهـوت فـيـلـمـهـاي هـالـيـودي شـده                 
بودند، كمي نااميد شده بـودنـد؛ چـرا           
كه از درختان زير سيطـره دمـكـراسـي         

 .دالري نروئيده بود
سالها پيش داستـان ويـكـتـور        

ــو          ــكـــ ــنـــ ــراوچـــ Victorكـــ  
A n d r e e v i c h 

Kravchenko          را شـنـيـده بـودم
كه چندي پيش بار ديگر داسـتـان          
ايشان را در روزنـامـه نـيـويـورك              

ــدم    ــراي     .   تــايــمــز دي خــوانــدنــش ب
خوانندگان ايـن سـطـور خـالـي از             

كراوچنكو، يكي از    .   لطف نيست 
مقامات بلندپايه شوروي بود كـه       

ــال          ــن          ١٩٤٤در سـ ــيـ  در حـ
مأموريتي در واشنگتن، پناهنـده    

او كــتــابــي   .   آمــريــكــا مــي شــود     
جنجالي از وضـعـيـت شـوروي و             

ارودگاههاي كـار اجـبـاري تـحـت           
مـن آزادي را انــتـخــاب         " عـنـوان     
نوشت كـه كـلـي بـرايـش           "   ميكنم

تبليغات شد و باعث پاتكهائي از 
بعـد  .   جانب قطب مخالف نيز شد 
دنيـاي  " از چند سال زندگي در اين  

و نااميد از آن، كـراوچـنـكـو        "   آزاد
كتاب ديـگـري و ايـنـبـار بـه نـقـد از                     
سيستم سرمـايـه داري و پـروپـاگـانـد              
دروغين حول آن نوشت تحـت عـنـوان          

او " .   من عدالت را انتخاب مـيـكـنـم      " 
 در آپارتمانش، نااميد ١٩٦٦در سال 

. از اين دو قطب دست به خودكشي زد
كـتــاب اول را راحـت مـيــتــوانـيــد از                

تان تهـيـه كـنـيـد،           هاي محله   كتابخانه
 !اما براي كتاب دوم بايد كمي بدويد

انسان شايسته هم آزادي ــ بـه آن              
معناي كراوچنكو كـه بـيـشـتـر آزادي           
بيان را در نظر داشت ـ و هـم عـدالـت            

عــدالــت .   اجــتــمــاعــي احــتــيــاج دارد      
سـيـسـتـم بـلـوك شـرق و آزادي بـيــان                   
سيـسـتـم دمـكـراسـي غـرب، هـر دو                 

 . دروغي بيش نيستند
جشن بيستمين سـالـگـرد پـائـيـن           
آمدن ديوار برلين اما انسان مـنـصـف      
را شديدا به فكر فـرو مـيـبـرد كـه آيـا               

اسـت؟ آيـا     انسـان شـايسـتـه هـمـيـن              
سهمش از زندگي و اين دنيا همين 

 *است؟ 
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 بر بام جهان ندا
دانشگـاه بـريـتـانـيـايـي آکسـفـورد در                

ايـن دانشـگـاه      :   " بيانيه اي اعالم کـرد     
توانسته است يک بورس تحصيلي در       
رشته کارشناسي فلسفه به نام ندا آقـا        

کـمـتـر انـقـالب در          ".   سلطان داير کند 
جرياني اين چنين سريع چهره و نـمـاد          

شـايـد   .   جهاني خود را باز يافته اسـت     

در تاريخ مبارزات مـردم بـي سـابـقـه             
باشد که صحـنـه قـتـل يـک مـخـالـف                 
سياسي اينگونـه بـه تصـويـر کشـيـده              

 ٢٧نــداي جــوان، دانشــجـوي        .     شـود 
ساله در رشته فلسفه همراه با صد هـا       

 فـريـاد     ٨٨ خـرداد      ٣٠هزار نـفـر در        
آزادي ســر داد و در خــون خــود در                  

تصوير ايـن جـنـايـت عـظـيـم            .   غلطيد
فورا انعکاس جهاني يافت و دنـيـا را          

 . در بهت و انده فرو برد
 اقدام مثبت دانشگـاه آکسـفـورد        
اولين اقدام جهاني در همبستـگـي بـا          
مبارزات مردم ايران عليه حـکـومـت         
اسالمي نيست و بـي شـک آخـريـن آن            

طي چند ماه گذشته .   نيز نخواهد بود  
و در واقع از اولين روز به خون کشيدن 
اعتراضات مردم، چهره هاي هنـري و     
سياسي و مردم عادي از چهار گـوشـه       
جـهــان  بــا  مـبــارزات مـردم اعــالم                 
همبستگي کرده اند و خصـوصـا يـاد           
جانباختگان انـقـالب جـاري ايـران را             

 . گرامي داشته اند
يک مشخصه مهم جهـان امـروز،        
متاسفانه ، قتل و کشتار و شـکـنـجـه         

قـتـل هـاي قـومـي و مـلـي و                  .   اسـت 
قتل و کشتار دست جمعي و . مذهبي

در تمام ايـن رويـدادهـاي        .   نسل کشي 
خوفناک، بيننـده عـمـومـا نـظـاره گـر               

آدم فـکـر مـي کـنـد            .   خاموش اسـت   

کاري براي پايان دادن به اين سـنـاريـو          
هاي سياه و ضد انساني از دستش بـر      

ضـد  " دنـيـاي تـروريسـم و           .   نـمـي آيـد     
تروريسمي که قربانيـانـش   " .    تروريسم

عــادي تــريـــن مـــردم انـــد و ضـــد                   
تروريسمي کـه بـه بـهـانـه مـبـارزه بـا                  
تروريسم اسالمي حقوق مدنـي مـردم      
در غرب را هدف قرار داده  و بـازپـس      

کـه بـه     "     ضد تـروريسـمـي   . "مي گيرد 
دنبال کشف طالـبـان مـيـانـه رو مـي               
گردد تا  آنـهـا را شـريـک حـکـومـت                    

 .کنوني در افغانستان کنند
 تصوير تا چندي پيش در اذهـان        
عمومي در خارج ايـران ايـن بـود کـه              

پــاي اصــلــي    ( جــمــهــوري اســالمــي         
)  تروريسم جنبش اسالمـي در جـهـان         

اين تصـويـر     .   نماينده مردم ايران است 
که ساخته و پرداخته مدياي رسمي در 
غرب و خود حکومت اسالمي بود با    
اعتراضات مـيـلـيـونـي مـردم عـلـيـه                
حکومت اسالمي دود شد و بـه هـوا            
رفت و مردم جهان مشاهده کردند کـه   
در ايران يـک جـنـبـش عـظـيـم عـلـيـه                    
حکومت و قوانين اسالمي به مـيـدان    

وقتي مردم جهـان بـا ايـن        .  آمده است 
رويداد روبرو شدند به خـود آمـدنـد و            
عــمــيــقــا درک کــردنــد کــه جــنــبــش              
اعتراضـي در ايـران، انـقـالب عـلـيـه                
کثيف ترين حکومت ضـد بشـري در          

راز همبستگي چشمگيـر  .   جهان است 
بين الـمـلـلـي بـا مـبـارزات مـردم در                  

 . اينجا نهفته است
انقالب ايران محصـور در کشـور         

هر فرياد اعـتـراض مـردم در          .   نيست
ايران، هر تظاهرات و هر تجمـع و هـر         
اعتصاب سريعا بازتاب جهاني پـيـدا        

رژيم اسالمي که نه فقط در .   مي کند 
منگنه مبارزات مردم در داخل ايـران   
در حال له شدن است، بلکه در سـطـح          
جهاني نيز تعرض عليه اين حکومـت      
قاتل و ضدبشـري روز بـه روز ابـعـاد                

. گسترده تر و مهم تري پيدا مي کنـد     
اين تعرض آزادي خواهي به حکومـت     
اسـالمــي در ســطـح جـهــان بـايــد در                
پيشروي خود، دول غربي را نيز وادار         
کند که حکومت اسـالمـي را مـورد             
تحريم سياسي قرار دهند، مانع  ورود 
قاتل هاي حکومت در مجـامـع بـيـن        
الــمــلــلــي شــونــد و حــکــم بــازداشــت             
جنايتکاران شناخته شده از جملـه      
عامرين کشتارهاي اخيـر را  بـه            

سفارت حـکـومـت      .   اجرا بگذارند 

اسالمي در انـگـلـيـس بـراي دايـر            
کردن ايـن بـورسـيـه بـه دانشـگـاه               

در .   آکسفورد اعتراض کرده اسـت    
ــا                  ــرف مـ ــد از طـ ــايـ جـــواب بـ
آزاديـخـواهــان ســيـل نـامــه هــاي           

دانشـگـاه آکسـفـورد       تشويق آميز به  
 .*سرازير شود

نمايشي مشمئز 
 كننده و مذبوحانه

ــتــ    ــوي از                 ههــف ــب ــزاد ن ــه ــه ب ــذشــت  گ
سابق و سـرشـنـاس رژيـم           " کارگزاران" 

جمهوري اسالمي را بـا حـال نـزار از               
تخت بيمارستان به دادگاه کشاندند و     

و تبليغ عليه (!) به جرم ايجاد ترافيک 
ايـن اولـيـن بـار         .  نظام محاکمه کردند 

نيست کـه رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي               
ددمنشي خود را به نمايـش گـذاشـتـه          

ــه از                .   اســت ــت شــاهــدان ک ــه رواي ب
 بوده اند اين ٦٠زندانيان سياسي دهه  

رژيم در زندانها به معلولـيـن جسـمـي           
هم رحم نـمـيـکـرده و بـه گـفـتـه ايـرج                    
مصداقي فردي را که قطع نخاع بـوده        

اين رژيمـي اسـت کـه        .   به دار کشيدند 
زنـدانـي را در شـهــر شـيــراز  بـه دار                     
کشيده و چون از چوبه دار پايين آورده       
و ديدند که هنـوز زنـده اسـت بـنـا بـه                  

آيت اهللا ( فتواي يکي از علماي اسالم   
خـط  " دستغيب كه اكنون از طرفداران    

، فرد محكوم را به خـانـه     ) است"   سبز
همان عالم ربـانـي بـردنـد تـا تـعـيـيـن                 

و بوسيله خـود هـمـيـن         .   تکليف شود 
مرد خدا به دار مجدد کشـيـده شـد و          
" ايشان بعد از اين جـنـايـت فـرمـودنـد           

اين هـم تـکـلـيـف، ديـديـد کـه کـاري                    
اين رژيمي است کـه زنـدانـي      ! "   نداشت

را بر صندلي نشاندند و طنـاب را بـر             
گردنش انداختند و از دو سو کشيدنـد    

اين عملـشـان کـه      .   تا قرباني خفه شده   
فرد زنداني را بـعـد از عـمـل جـراحـي                
بالفاصله محاکمه کـنـد بـازيـچـه اي              
بيش در مقابل آن اعمال دد منـشـانـه          

دوران " آن جنايتها سبعانه در     .  نيست
رخ داده، دورانــي کــه امــثــال            "   امــام

همين جناب بهزاد نبوي و موسوي و       
.  کروبي و خاتمي براي آن له له ميزنند

آن جـنـايـتـهـا را هـنـوز هـم  بـر حــق                        
دوران جنـگ  "ميدانند چون ميگويند  

امـا ايـن روشـهـا         .   بوده اسـت   "   و ترور 
" اسـتـثـنـا    " و   "   دوران امـام   " مخـتـص     
در همان زمان حـکـومـت    . نبوده است 

به اصطالح اصالح طلبان بـه رهـبـري           
خاتمي نيز هـمـيـن روش بـه مـحـابـا                 

و نــيــز خــاطــر      .   ادامــه داشــتــه اســت     
همگان بايد باشد که خاتمي در مـرگ    

. الجوردي چه مدحي از اين جالد کرد 
آن مديحه سرايي در وصف جالد اوين   
پيام روشني بود که در بر همان پاشنه       

با وجود همه اينـهـا و     .   خواهد چرخيد 
شايد بهتر است بگوييم بـا تـوجـه بـه              
همه اينها از نظر ما محاكمه نمايشي  
سـران ديــروز هــمــيــن حــكــومــت هــم            
مشـمــئــز كــنــنــده و ضــد انســانــي و              

 . محكوم است
دادن بـه ايـن       "   دادگـاه " اما لـفـظ        

محاکمات نفرت انـگـيـز دسـت و دل             
سـيـسـتـم     .   بازي بسـيـار زيـادي اسـت          

قضايي جمهوري اسالمي را سيـسـتـم       
. قضايي دانستن خطاي فاحشي اسـت  

" قـوه " اين سيستم يا به بيان ديگر اين     
ابزار هميشـگـي جـمـهـوري اسـالمـي             
براي سركوب و جنايت و ايجاد رعـب        

اين قوه مـکـمـل    .   و وحشت بوده است   
با اين .   كثيف ديگر نظام است" قواي" 

ابزار، شکنجه، تجاوز جنسي، اعدام،     
سنگسار و زندان را صـورت قـانـونـي          

امثال همين بهزاد نـبـويـهـا تـا        .   دادند
توانستند جزء به جزء اين قـوانـيـن را            

امثالهم بايد در خـاطـر     .  تدوين کردند 
مبارکشان باشد که برخي از زندانـيـان     

 که زير شکنجه شـکـسـتـه     ٦٠در دهه  
مــيــشــدنــد، ايشــان ايــنــهــا را بــپــاي             

. مصاحبه تلويزيـونـي مـيـکـشـانـدنـد           
ايشان بايد خوب خاطر شان باشـد کـه      
بارها و بارهـا از سـيـمـاي جـمـهـوري                
اسالمي زنداني بينوايي را به تصـويـر       
کشيده بودند که به پاي مادرش افتاده 

و آن مـادر      !   بود تا از خونش بـگـذرد       
نه، تو بايد بخاطر مخالفت :" ميگفت

بـايـد يـادشـان       . "   با امام کشـتـه شـوي       
بـاشــد، چــون خــودشــان تـرتــيــب ايــن             
نمايش کثيف و جنايتکـارانـه را داده          

نـبـويـهـا ايـن قـوانـيـن و ايـن                  .   بودنـد 
ابزارها را ساختند و بـکـار بـردنـد تـا               

 را   ٥٧مردم به خيابان آمده در سـال          
" درس عـبـرتـي     " منکوب کنند و تـا        

باشد براي فرزندان آن نسل و نسل اندر  
نسل از اين جنايتها در وحشـت بسـر           

 کـاري    ٥٧امـا فـرزنـدان نسـل           .   برند
 بـه    ٥٧کردند که خود ضدانقالبـيـون        

جان هم افتادند و همديگر را لت و پار 
ميکننـد و ايـن روزهـا مـدام نـقـشـه                  
ميکشند که چه طوري ديگـري را بـه         
هــمــان خــوفــگــاهــي بــه نــام دادگــاه              

امروز نجـات خـودي هـاي        .   بکشانند
حكومت از دست برادران كـثـيـف در           
قدرتشان هم دست مردم آزاديـخـواه و        

 .انسان دوست است
اما اين خوفگاه نيز لبه تيـز خـود      

. و نه فقـط ايـن    .   را از دست داده است 

اكنون در دوره تظاهراتهاي ميلـيـونـي     
و هزاران نفره عليه حكومت منحوس   
اسالمي، اين نـوع تـالـشـهـاي نـفـرت               
انگيز خشم مردم را بيشتر و بيشتر بر 
مي انگيزد و همچون نفـتـي بـر آتـش           

اگر قرار بود کسـي    .   عمل خواهد كرد 
 آبـانـي شـکـل نـمـي             ١٣وحشت کند   

گرفت که از صغير و کبيرشان بـه هـم         
در "   جنـون انـقـالبـي      " هشدار دهند که   

بـراي آرام    "   جناح اصولگـرا .   " راه است 
کردن دل خودش، براي قوت قلب دادن 
به گلـه پـاسـدارش ايـن نـمـايشـات را                 
ادامــه مــيــدهــد تــا بــگــويــد هــنــوز              

بـراي  "   جناح اصالح طـلـب  .  "سرپاست
خـمـيـنـي     " نجات کل نـظـامشـان يـاد           

افتادند تـا شـايـد مـردم آرام             "   پاريس
سمبه پر زور مردم اما همه اين . شوند

تالشها را بـه نـتـيـجـه مـحـتـوم خـود                  
رســانــده و آن شــكــســت و نــاكــامــي              

 .*است

! مرگ بر اعتياد
 !زنده باد انقالب

ايران تحت حكومت اسـالمـي در دو           
يكي در هميـن مـيـزان      .   چيز اول است 

. اعتياد است و ديگري مـيـزان اعـدام      
گزارشهاي رسمي كه مربوط بـه سـال           
گذشته است و امسـال مـنـتـشـر شـده             
ميگويـد آمـار اعـتـيـاد در ايـران بـه                  

. باالترين در سطح جهان رسيده اسـت       
بنا به يك گزارش سازمان مـلـل طـی             
گزارشی در روز چهارشنبه بـیـسـت و         
نهـم اکـتـبـر اعـالم کـرد کـه در سـال                     

 چهارده تن هروئیـن و حـدود       ۲۰۰۸
 تن تریاک تولید شده در کشور ۴۵۰

همسایه ایران یعنی افغانسـتـان در      
بـه ایــن    .   ایـران مصـرف شـده اسـت          

معنا ایران باالتریـن آمـار مصـرف          
. مواد مخدر را در جهان دارد" سرانه" 

رســانــه هــاي وابســتــه بــه جــمــهــوري            
اسالمي نيز اين را تاييد ميكنند كـه        

 ســال   ١٠سـن اعــتـيــاد در ايـران بـه               
سـازمـان   " سايت برنـا از      . رسيده است 
كه يك نـهـاد جـمـهـوري          " ملي جوانان 

يك مـيـلـيـون     " اسالمي است ميگويد   
نفر از معتادان بـه مـواد مـخـدر زيـر               

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار
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 سال هستـنـد و سـن اعـتـيـاد در               ١٩
ايـن  .    سال رسـيـده اسـت       ١٣كشور به  

 نوجوان ٣٠٠سازمان ميگويد روزانه  
خـبـرگـزاري    .   در ايران معتاد ميشوند   

سن اعـتـيـاد    "  ايرنا"جمهوري اسالمي  
 سال اعالم كرده و از قول رئيس ١٠را 

سازمان بهزيستي استان زنجان نوشته  
 درصد معتادان اعتـيـاد را     ٢٥"است  

تـريـاك   " .   از مدرسـه شـروع كـرده انـد           
باالترين مصرف را دارد و پـس از آن          
حشـيـش و هـروئـيــن و ديــگـر مــواد                

 . خطرناكتر قرار ميگيرند
فكر نميكنم كسي شك و ترديدي    
داشــتــه بــاشــد كــه خــود جــمــهــوري              
اســالمــي عــامــل اصــلــي گســتــرش           
اعتياد و قرباني كردن عـزيـزان مـردم          

اعـتـيـاد زائـده و غـده            .   در ايران است  
بطور . چركين نظام سرمايه داري است

خالصه بي عدالتي و فقـر و احسـاس           
بي آيندگي و بي افقي، علت اصلـي و     
كانون اصلي گسترش اپيدمي كشنده     

نــظـامــي كــه اســاس       .   اعـتــيــاد اســت   
موجوديتش بر سود و كاال شدن هـمـه    
چيز قرار دارد، هيچ ابايي ندارد كه از     
زهــر و مـــواد كشــنــده هــم بـــراي                    

همانطور كـه  .   سودجويي استفاده كند  
يك منبع بزرگ و رسمي سـودآوري و          
سود اندوزي توليد و فروش سالحهاي    

همانطور كـه يـك     .   كشتار انسان است  
مـنــبــع بــزرگ ســود انــدوزي قــاچــاق            

ميشود . انسانها و بويژه كودكان است
امــا جــمــهــوري      .   هــزاران مــثــال زد       

اسالمي در اين زمينه ها هم سر آمـد     
آشكارا حكومت مـرگ و      .   همه است 

حكـومـت   .   نيستي و عزا و گريه است  
حــكــومــت ســركــوب     .   چــپــاول اســت   

و حـكـومـت      .   شكنجه و تجاوز اسـت    
 . نابود كردن زندگي است

شواهد بسياري ميگويد كه خـود      
باندهاي حكومتـي در قـاچـاق مـواد            

امــا اگــر هــم       .   مــخــدر دســت دارنــد      
اينگونه نبود وقتي كه جامـعـه را بـه             
صالبه ميكشـنـد، وقـتـي خـيـابـان و               
كارخانه و همه جا را بـه مـحـل يـكـه                
تازي يك مشت اوباش پست و نفهم و    
ضد انسان تـبـديـل كـرده انـد، وقـتـي                
ميليارد ميليارد مـيـدزدنـد و پـروار            
ميشـونـد و اكـثـريـت جـامـعـه را بـه                    
زندگـي زيـر خـط فـقـر و نـيـسـتـي و                      
فالكت ميكـشـانـنـد، فضـاي بسـيـار              
مناسبي را بـراي گسـتـرش اپـيـدمـي             

 . اعتياد فراهم كرده اند
اما اعتياد بر زمينه بي افـقـي و           

. رشد مـيـكـنـد      نا اميدي و وازدگي    

اگر كسي .   اعتياد خودكشي است 
امروزش از نظر رفاهي و فكري و     
فضـاي شــاد و انسـانــي تــامـيــن            
باشد، اگر كسي مفـهـومـي بـراي           
زندگي امروز خويش و اميدي بـه        
آينده داشته باشد دست به نابـودي   

و بـر ايـن اسـاس          .     نـمـيـزنـد    خويـش    
تــرديــدي نــدارم كــه در ايــن روزهــاي             
انقالب و مبارزه و جـوشـش آزادي و            
برابري و انسانيت، اگر كسـي بـتـوانـد           
آمار بگـيـرد قـطـعـا ايـن را مـتـوجـه                   
ميشود كه مرض اعتـيـاد هـم رو بـه              

اكـثـر   .   كاهش و ريشه كن شدن ميرود 
فـعـالـيـن     .   جوانان فـعـالـيـن انـقـالبـنـد           

ــد           ــنــ ــتــ ــا هســ ــهــ ــراتــ ــاهــ ــظــ از .   تــ
سازماندهندگان گروههاي مقـابلـه بـا       
سركويگران و اوباش حكومت هستند 
و با اميد و افقي روشن ميتازند و بـه        
پــيـــش مـــيــرونـــد و ارزش خـــودرا                

مـيـدانـنـد كـه مـيـشـود             .   ميفـهـمـنـد    
حكومت اعتياد و فقر و سـركـوب و            
عزا و مرگ را به زير كشـيـد و دسـت              

و .   اندركار به زير كشيدن آن هسـتـنـد         
حتما يكي از اهـداف خـودرا هـم ايـن            
گذاشته اند و بايد بگذارند كـه دسـت            
هم نسلهاي اعتياد زده خويش را هـم          
بگيرند و به آنها آينده را نشان دهند و   

بـه هـمـيـن       .   از زمين بلندشـان كـنـنـد        
دليـل جـاي مـواد كشـنـده مـخـدر و                  
اعتياد قاعدتا اين روزها بسيار تنگ   

. است و تنگـتـر و تـنـگـتـر مـيـشـود                  
چـون  .   انقالب دشـمـن اعـتـيـاد اسـت            

انقالب به همه مردم آينده اي روشن را 
 . نويد ميدهد

البته اين را هـم هـمـيـنـجـا اشـاره              
كنم كه كودكي كه توسـط سـوداگـران         
مرگ در معرض مـواد مـخـدر قـرار              
ميگيرد و معتاد ميشود، در مقوـلـه    

او .   بي افقي و بي آيندگي نميـگـنـجـد       
معصوم و آسـيـب پـذيـر         .   كودك است 

مــورد ســوء اســتــفــاده قــرار            .   اســت
و بعد كه مريض و مـعـتـاد      .   ميگيرد

شد ديگر بسادگي نـمـيـتـوانـد خـودرا            
امـا اسـاس مسـالـه هـمـان             .   رها كند 

است كه جامعه اي بـيـمـار مـيـتـوانـد               
كودكان را هـم بـي پـنـاه در مـعـرض                 
تهاجم سوداگران مرگ و اعتيـاد رهـا        

و براي رها شدن از اين بـيـمـاري      .   كند
كل جامعه را بايد از بـيـمـاري نـجـات         

در يك كالم دواي اعتياد انقالب  .   داد
و به زير كشيدن جمهوري اسـالمـي و        
برپايي جامعه اي انساني و عادالنه و       

هر جـوانـي كـه امـروز را           .   مرفه است 
ببيند اگر هم احيانـا جـزو        اينگونه  

قربانيان اعتياد بـاشـد بـا عـزم و            
چون ميداند . اراده آنرا كنار ميزند

و ميـدانـد كـه      .  كه به او نياز است 
زندگيش معنا و مفهـوم انسـانـي         

اعتياد و   پس مرگ بر .  يافته است 
 !*زنده باد انقالب

" دوران خوش"
جناح بازي به پايان 

 رسيده است
حسن يوسفي اشکوري يکي از چـهـره          

هـاي شـاخــص جـنـاح اصـالح طـلــب               
حکـومـتـي، در نـامـه اي سـرگشـاده                
ضمن توضيح اوضاع سياسي کنونـي     
کشور، فرماندهان سپاه پـاسـداران را          
بــه مصــالــحــه بــا جــنــاح ســبــز شــده              
حـکـومــت دعــوت نــمـوده و هشــدار             
ميدهـد کـه ادامـه رونـد کـنـونـي بـه                   
انــقــالب مــردم و ســرنــگــونــي رژيــم             

 .اسالمي منجر خواهد شد
اشکوري مـيـگـويـد فـرمـانـدهـان             

سپاه موفق به سرکوب مردم نشـده و          
اعتراضات خياباني راديـکـالـتـر شـده         

همين که پس از پـنـج مـاه نـه           :  " است
تنها جنبش اعتراضي خاموش نشـده    
بلکه از يک سو گستـرش يـافـتـه و از                
سوي ديگر راديکال تر گشـتـه اسـت،           
خود دليل کافي و قانع کنـنـده اي بـر            

سـرداران  " . ( عدم موفقيت شـمـا اسـت       
. حسن يوسفي اشکوري.   درنگ کنيد 

ــبــه              ــن دوشــن ــالي ــان   ١٨روز آن ) .  آب
اشکوري اذعان دارد که دسـتـور کـار           
سياسي جامعه را اکنون مردم تعييـن      
ميکنند و از هـمـيـن رو شـعـارهـا و                  
اعتـراضـات جـاري راديـکـالـتـر شـده               

" کـابــوس " ادامـه ايـن اوضــاع         .   اسـت 
سرنگوني انقـالبـي رژيـم اسـالمـي را             
براي اشکوري تداعي ميکند و لذا از     
دوستان ديروزش در سـپـاه پـاسـداران            

نشده بخشي از   "   دير" ميخواهد که تا   
صندلي هاي حکومت را بـه اصـالح           
طلبان دولتي تحويل دهند تا به خيال     
خودش سبزهاي جنبش ملي اسالمي  
بتوانند با وعده اصالحات مردم را از     
سرنگوني جمهوري اسالمي منصرف   

براي تبييـن ايـن     :"   وي ميگويد!  کنند

ديدگاه به اجمال مي توان گفت که اگر 
جنـبـش اصـالح طـلـبـي در جـامـعـة                  
نيازمند تغيير و اصالح به مطالبـات      
و خواسته هاي مـنـطـقـي و طـبـيـعـي              
خود نرسد، در فرايند انقالب قرار مي 
گيرد و با فراز و فرودهايي، سـرانـجـام      
دير يا زود با فروپاشي نظام حـاکـم بـه        

اشـکـوري   " .   خواسته هايش مي رسـد     
متذکر ميشود که بايد بـيـن جـنـبـش            
سبز ملي اسالمي و مـردم راديـکـال            
شده، تفاوت گذاشت و تاکيد ميکنـد        
که دسته اول برانداز نيستند بلکه خير   

شما :" و صالح اين نظام را ميخواهند
بهتر از هرکسي مي دانيد که کسانـي        
چون خاتمي و مـوسـوي و کـروبـي و                
دوستانشان نه تنها بـرانـداز و دشـمـن           
نيستند بلکه حتـي بـا اصـل نـظـام و                
قانون اساسي با محوريت واليت فقيه  

اگـر مـخـالـفـتـي         .   هم مخالفت ندارند  
هست، که هست، به برخي رفتـارهـاي     
خالف قانون و خالف مصالح ملـي و      
حــتــي خــالف مصــالــح خــود نــظــام             

 ). همان منبع"(است
جنگ قدرت در باالي حـکـومـت        
به نقطه غير قابل بـازگشـتـي رسـيـده              

رژيم اسالمي ديگر نمي تـوانـد     .   است
. جناح بازي بازگردد"  خوش"به دوران  

دوره حکومت ائـتـالف جـنـاحـهـا در              
جمهوري اسـالمـي بـه پـايـان رسـيـده                

اوضاع بجايي رفتـه کـه ديـگـر         .   است
نميتوان سيد و شيخ خندان را در کنار  
. ولي فقيه و سپاه پاسداران نگه داشت

سئوالي که بالفاصله مطرح مـيـشـود        
اين است که حتي در صـورت امـکـان       
پيشبرد اين پروژه، جمهوري اسـالمـي    
چه سودي از ان خواهد برد؟ چـرا ولـي         
فقيه به بـازگشـت اصـالح طـلـبـان بـه               
قدرت رضايت دهـد؟ جـنـاح اصـالح            
طــلــب حــکــومــت خــيــر خــود را بــه              

آنها قـرار بـود     .  حکومت رسانده است 
رژيم اسالمي در مـقـابـل      "  ضربه گير" 

زمانيکه مردم از   .   تهاجم مردم شوند  
دوم خرداد و کل پروژه اصالح طـلـبـي        
حکومت عبـور کـردنـد و بـه تـقـابـل                 
مستقيم  بر عليه جمهـوري اسـالمـي          
بـرخـاسـتـنــد، اصـالح طـلــبـان ديـگــر               

. خاصيت خود را از دست داده بـودنـد    
عـقــربــه ســاعــت تــحــوالت ســيــاســي          
جـامـعــه را نـمــيـتـوان بـه عـقــب بــاز                   

نفـس گسـتـرش اعـتـراضـات           .  گرداند
مردم در هـمـيـن چـنـد مـاه گـذشـتـه،                 
حکايت از اين دارد کـه اعـتـراضـات             
مردم را نمي توان در اصـالح طـلـبـي             

پيشروي مـردم  . اسالمي به بند کشيد 
و تغيير توارن قوا در جـامـعـه اثـرات            
خــود را بــر هــمــه نــيــروهــاي درگــيــر             

همين چند روز پيش در . گذاشته است
بـه  "     جـنـبـش سـبـز       " يکي از سايتهاي  

موسوي تذکر دادند که  اين جامعه به 
ــاز نــمــي گــردد                   ــي ب ــن . دوره خــمــي

عاقلترهاي جنبش سبـز کـه مـتـوجـه            
اوضاع و روند تحوالت سياسـي شـده         
اند، شرکاي خود را ديـگـر در جـنـاح              
راست پرو غرب خـارج از حـکـومـت             

در مـمـلـکـتـي کـه         .  جستجو ميکنند 
مردمش با مـرگ بـر خـامـنـه اي از                 
خواب بيدار ميشوند  ، ديـگـر نـمـي              
تـوان حــکــومــتــش را بــا اصــالح يــا              

ديـگـر   .   سرکوب سـر پـا نـگـه داشـت             
نيازي نيـسـت بـه حـرکـات رسـمـي و                 
علني حکومتيان چشم دوخت تا مـتـوجـه       
شويم در اعماق جـامـعـه چـه مـيـگـذرد،                 
امروز جامعه  خود عـمـيـقـا بـحـرکـت در             

در درون . آمده است و بي پرده حرف ميزند
خيزشي که به نابودي رژيم اسـالمـي کـمـر         
بسته است، بساط اصالح طلبي اسالمـي     

تصـورات  " اشکوري با   .   نميتوان  پهن کرد 
ميـخـواهـد    .   اسالمي به اوضاع مينگرد"  

ــا     ــدي     " ب ــي ــف ــش س ــاح         "   ري ــن ــن دو ج ــي ب
صـورت مسـئلـه بـراي         .   ميانجيگري کند 

ايشان نزديکي دو جناح براي به اصـطـالح         
اسـت، امـا بـراي مـردم           "   تخفيف بحـران  " 

سرنگوني کليـت جـمـهـوري اسـالمـي در              
ولي فـقـيـه و سـپـاه          .     کار است دستور  

پاسداران جهت تقابل با ايـن اوضـاع،        
حـتـي   .   راه ديگري  جز سرکوب ندارند  

جمهوري اسالمي بدون ولي فقيه و بـا     
موسوي و مابقي سبزها، خود حـلـقـه          
اي از روند سياسـي سـرنـگـونـي رژيـم              
است و نه شـروع يـک دوره جـديـد در                 

حکومت اسالمي .  حکومت اسالمي 
 .*رفتني است
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کمتر از يک ماه ديگر کـنـگـره هـفـتـم            
حـزب کـمـونـيـســت کـارگـري بـرگــزار                

دستور اين کنگره طبـعـا   .     خواهد شد 
کـنـگـره    .   انقالب جاري در ايران اسـت     

بايد به مـهـمـتـريـن مسـائـل انـقـالب                 
امـا  .   بپردازد و پـاسـخ روشـن بـدهـد             

مهمترين مساله انقالب حـاضـر نـيـز           
اينرا مـا  .     مساله رهبري: روشن است 

از همان روز اول خيزش انقالبي مـردم     
) ٨٨ خـرداد      ٢٤( در بيانـيـه حـزب         

شرط پـيـروزي انـقـالب       : " اعالم کرديم 
مردم عليه جمهوري اسالمي، اتـحـاد      
ــن                   ــامــي ــگــي و ت ــت ــاف و ســازمــان ي

هوشـيـار و مصـمـم جـنـبـش                 رهبري
: و اضـافـه کـرديـم کـه         . "   انقالبي است 

حزب کمونيست کارگري، حزب ايـن      " 
طي پنج ماه گذشته حزب . "   کار است 

در اين جهت گام هايي به جلو گذاشته  
اما هنـوز راه درازي در پـيـش            .   است
کنگره هفـتـم حـزب بـايـد قـدم              .   است

هاي بعدي را تعريف کند و پيش پـاي      
 .حزب و جامعه قرار دهد

رهبري انقالب حاضر هـم اکـنـون         
چگونه صورت ميگرد؟ اين رهبري با 
 چه معضالت و مشکالتي روبروست؟

 آبــان ديــگــر از آفــتــاب           ١٣بــعــد از      
روشنتر اسـت کـه رهـبـري در دسـت                 
جرياناتي که ميـخـواهـنـد جـنـبـش و              
حرکت مردم را در چهارچوبه جمهوري 
اسالمي مـحـدود کـنـنـد،  نـبـوده و                  

اکنون ديگر همه ناظـريـن کـه       .   نيست
ذره اي واقــع بــيــنــي داشــتــه بــاشــنــد             
فهميده اند که آنچه در ايران ميـگـذرد     
انقالبي عليه کليت جمهوري اسالمي    
است و  امثال موسوي و کروبي صرفا 

حتي .   به دنبال انقالب کشيده شده اند 
کـه بـرخـي از        "   رهـبـر اتـفـاقـي       " تعبير  

مفسـريـن بـراي تـوجـيـه آبـرومـنـدانـه                 
وضعيت مضحک اين حضـرات ابـداع      

نـه  .   کرده اند،  دور از واقـعـيـت اسـت          
از "   رهـبـري  " در کار بود و نه "   اتفاقي" 

مسـالـه ايـن      .     سوي اينها اعمـال شـد      
است که با توجه به اختناق و سرکوب       
وحشيانه جمهوري اسـالمـي انـقـالب          
بطور عيني نياز به شـکـافـي در بـاال              
داشت تا ابراز وجود کند و توازن قـوا          
را بهم زند، دستگاه سرکوب و اختناق 
را فلج کند تا بتواند شرايط سـيـاسـي         
پيشروي و شکل گيري رهبري واقعـي      

نبود، "  اتفاق"اين . خود را تامين کند 
ــه رخ داد              ــود ک ــي ب ارزش .   ضــرورت

ــراي               مصــرف مــوســوي و کــروبــي ب
انقالب حاضر با همان فـوران و ابـراز            
وجود اوليه، يعني از همـان روزي کـه          

سه ميلـيـون جـمـعـيـت در تـهـران بـه                   
. خيابان ريخت، تقريبا تمام شـده بـود       

فراخوانهاي اينها که به مساجد برويد       
و غيره از همان ابتدا و آشکارا توسـط     
انقالب به سخره گرفته شد و مـعـلـوم           

 .بود انقالب به راه خود را ميرود
اما ايـن فـقـط مـيـتـوانسـت يـک                

اين . وضعيت گذرا براي انقالب  باشد 
هم نقطه قوت و چيره دستـي انـقـالب            
بود که از شـکـاف در بـاال مـاهـرانـه                 
استفاده ميکند،  و هم در عـيـن حـال         
نقطه ضعف انقالب حاضـر اسـت کـه           
نشان ميدهد نتـوانسـتـه يـک رهـبـري              
متعين سياسي، با  اتوريته و منسجم 

نبايد تا آن حـد شـيـفـتـه          . را ارائه دهد 
نقطه قوت انقالب شد که نقطه ضعف  

خصـوصـا ايـنـکـه        .   آنرا ناديده گـرفـت    
نيروهاي راست جامعه که روز بـه روز      
بيشتر متوجه ميشوند که اين انقالب 
از لـحـاظ مضـمـون و شـکـل چـپ و                   

ميکوشند اين نقطـه  راديکال است،   
ضعف انقالب را به يک فضـيـلـت          

چـون مـيـدانـنـد کـه           . ارتقاء دهند 
انـقـالب بـدون رهـبــري ســيـاســي            
پيگير و مطمـئـن را مـيـتـوان در             

لذا منفعت .  نقطه اي متوقف کرد 
آنها در باد زدن به هـمـيـن نـقـطـه              

در نتيجه اين . ضعف انقالب است
انقالب اکـنـون بـايـد آگـاهـانـه و                
مصرانه در جهت شـکـل دادن بـه           
رهبري سياسي که با مضمون چپ 

دارد گـام    و راديکال آن همخـوانـي        
وقتي توجـه کـنـيـم کـه ايـن             .       بردارد

انقالب چه وظايف عظيمي در پـيـش        
دارد آنـــوقـــت ضـــرورت عــبـــور از               
موقعيت فعلي در امر رهبري خود را       

 .بيشتر نشان خواهد داد
انقالب کنوني در ايران جمـهـوري       

امـا  .   اسالمي را هدف قرار داده اسـت  
سرنگوني جمهـوري اسـالمـي بـنـوبـه            
خـود  آغـاز نـبـردهـاي عـظـيـم تـر و                      
طوفاني براي تعيين سرنوشت جامعـه   

بايد توجه کنيم کـه ايـران       .   ايران است 
در چــهـارراه حـوادث جـهــان اســت و               
پيروزي انقالب در ايران بـه بـن بسـت           
هاي مـتـعـدد در اوضـاع مـنـطـقـه و                  

مـردم ايـران     .   جهان گـره خـورده اسـت        
فقط وقتي به شدت متحد و منسجـم     
و سازمان يافته باشند، فقط وقتي از         
لحـاظ سـيـاسـي يـک رهـبـري تـيـز و                    
منعطف و همه جانبه داشته بـاشـنـد،        
فقط وقتي که مردم قـيـام کـنـنـده در              
عــيــن حــال خــود را بصــورت مــردم             
حکومت کننده متشکل کرده باشند، 

يعني در انواع تشکل هاي توده اي و      
در عين حال حول يک حـزب سـيـاسـي           
آبديده و آماده و منـظـم مـتـحـد شـده              
باشند، ميتـوانـنـد بـه پـيـروزي هـمـه                 

هـم  .   جانبه و بـا ثـبـات دسـت يـابـنـد               
اکنون حتي در اولين قدم ها مـيـتـوان          
ديد که چگـونـه نـيـروهـاي مـخـتـلـف                 
راســت و بــورژوا مســتــقــيــم و غــيــر             
مستقيم پشت سر جمهوري اسـالمـي      
رفـتــه انـد و انـقــالب در ايــران بــراي                 
پيروزي خود نه فـقـط بـايـد در داخـل             
ايران از انسجام و اتحاد و روشن بيني    
بااليي برخـوردار بـاشـد، بـلـکـه بـايـد                
بتواند مردم آزاده جهان را به حـمـايـت        

 . خود به ميدان آورد
کدام جـريـانـي مـيـتـوانـد چـنـيـن                 
رهبري سـيـاسـي هـمـه جـانـبـه اي را                   
تامين کند؟ جريانـي کـه سـالـهـاسـت            
دارد بي تزلزل هـمـيـن خـط را دنـبـال                 
ميکند و با شور و اشتياق بـراي ايـن             
روز آماده ميشود حزب کـمـونـيـسـت          

يـاد آوري ايـن از سـر            .   کارگري اسـت  
خود متشکري نيست، ما صميـمـانـه       
دست هر  جريان ديـگـري کـه در ايـن              
جــهــت گــام بــرداشــتــه و يــا اکــنــون                

.  کوچکترين قدمي بردارد ميفشـاريـم    
به اين معني هم نيست که حاال ما بر     

فخر بفروشـيـم کـه درسـت         ديگران   
ميگفتيم و پيش بيني مان درست 

اگر فرقي بـيـن مـا و        .   بود و غيره 
بقيه هست تنها و تـنـهـا در ايـن               
است که وظيفه و مسئـولـيـت مـا        

تـامـيـن    .   بمراتب سنگين تر است   
رهبري انقالب در ايـران قـبـل از             

ما . هرکسي بر دوش حزب ماست
موظفيم ايـن رهـبـري را تـامـيـن              
کنيم و ليست طوالني از وظـايـف     

مـا بـايـد      .   دشوار در پيش ماست   
کماکان شعارهاي صحيح و گام هـاي        
درست انقالب را در هر مقطع تعريف       

بايد بدقت مراقـب بـاشـيـم کـه           .   کنيم
وحدت و انسجام مبـارزه مـردم بـراي           
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي بــه         

بــايــد .   بـهــتــريــن نــحــو تــامـيــن شــود          
بيرحمانه نيروهايي کـه از جـمـهـوري             

 

 مصطفي صابر 

 رهبري انقالب حاضر و  کنگره هفتم حزب

انتظار سياسي شـمـا از       :  انترناسيونال
نقشي که کنگره حزب در اين مـقـطـع        
حساس سياسي جامعه ايران ميتواند    

 ايفا کند چيست؟ 
شايد بهتر است سـئـوال   :   خليل کيوان 

را به اين شکل طرح کرد کـه انـتـظـار           
انتطار مـن    .   جامعه از کنگره چيست 

از کنگره همان است که جامعه پـيـش    
حزب کـمـونـيـسـت        .   پاي آن ميگذارد  

کارگري يکـي از اکـتـورهـاي اصـلـي              
از اينرو، کـنـگـره    .   سياست ايران است  

آن مستقيما به جامعه و تحـوالت آن          
 .مربوط است

 اکنون براي بسياري از نـابـاوران         
هم روشن شده است کـه آنـچـه کـه در              
ايران در جـريـان اسـت، يـک انـقـالب                 

انقالبي عظيم که بـيـنـان هـاي         .   است
نظام ارتجاعي حاکم و همه نـابـرابـري       
ها و تبعيضات  آنـرا نشـانـه گـرفـتـه                

اين حقيقت را ديگـر نـه فـقـط         .    است
ما بـلـکـه، پـس از تـحـوالت هـفـتـه                    

 آبان، بسـيـاري اذعـان        ١٣گذشته در   
طي هفته گذشته کوهـي از    .   ميکنند

مـقــاالت  از فـعــالــيـن ســيـاســي در                
نشريات و سايت ها منتشر شده است 
که مستقيم و غير مسـتـقـيـم ايـن را              

نيـروهـاي وسـيـعـي        . صحه ميگذارند 
اکنون اذعان ميـکـنـنـد  کـه حضـور               
مردم در خيابانها بخاطر اصالح رژيم  

" اصالح طلبان" در حمايت از . نيست
. انـقـالب مـخـمـلـي نـيـسـت             .   نيسـت 

ايــن يــک   .   اعـتــراض مــدنــي نــيــســت      
انــقــالب اســت کــه راه خــود را بــاز                 

انعکـاس ايـن     . ميکند و بجلو ميرود 
حقيـقـت را حـتـي در نشـريـات بـيـن                   

. مشـاهـد مـيـکــنـيــم       الـمـلـي نـيـز          
يـونــايـتــدپـرس در مــقـالــه اي از              
حضور پرقدرت جوانان و زنان در       
تحوالت و رهبري دانشجويـان در     

قـدرت  .   اين  انقالب نوشته اسـت      
تحوالت جاري در ايران حقيـقـتـي        
را که حزب ما سالهـاسـت پـيـش            
بيني مـيـکـرد و بـراي آن تـالش               
مــيــکــرد، مــيــرود کــه بــه بــاور             

انـقـالب بـا      .   همگاني تبديل کند  
 !قدرت به پيش ميرود

پاسخ سئوال شما با اين اوصاف 
تامين رهـبـري انـقـالب         .   روشن است 

جاري مهمترين موضوع جامعه و لذا 
کنگـره  بـايـد        . کنگره حزب است 

بتواند نشان دهد حزب آماده است 
که به مسائل پيش روي جـامـعـه          

کــه در    مــردمــي    .   پــاســخ مــيــدهــد    
خيابانهـا در جـنـگ و گـريـزنـد،               

جـوانـان، زنـان و دانشـجــويـان و              
کارگران بايد در ناصيه اين حـزب       

کـنـگـره    .   رهبر انقالب  را ببينـنـد   
پـيـام شـفـاف و         بايد در اين رابـطـه         
بـايـد اعـتـمـاد        .   روشنـي داشـتـه بـاشـد         

گـره گـاهــاي     .   جـامـعــه را جـلـب کـنــد           
انتخاب اجتماعي چپ توسط مـردم را       
در مقابل خود بگذارد و به آنهـا پـاسـخ            

 اين گره گاها کدام اند؟ . گويد
ــد             ــزارن ــي ــنــاق ب ــت از .   مــردم از اخ

حکومت مذهبي و دخالت مـذهـب در        
از بـي    .   شئون زندگـي شـان مـتـنـفـرنـد            

چـپ جـامـعـه       .   عدالتي رنج ميکـشـنـد     
بـراي رفــع هــمـه ايـن تــبـعــيـض هـا و                    

از ايـنـرو،     .     نابرابرهاي مبارزه ميکـنـد    
ايـن  .   انتخاب طبيعي مردم چـپ اسـت        

امـا ايـن امـر بـا           .   نقطه قدرت مـاسـت    
روشن بيني و  با پراتيک فعال و حضـور     
. دائمي در جدال ها ممکن است

نيروهاي گسـتـره اي در سـطـح             
داخلي و بين الملي در تالش اند 

. اين انتـخـاب صـورت نـگـيـرد            
دشواريهاي زيـادي پـيـش پـاي            

تجربه سوسياليسم هاي .  ماست
جدي بـر سـر      خاکستري يک مانع    

کنگره بايـد بـتـوانـد در         .   راه ماست 
عين حال که سـيـمـاي يـک نـيـروي               
سازش ناپذير و سرنگوني طـلـب را         
ترسيم ميکـنـد چـهـره يـک نـيـروي                
بشدت آزاديخواه را از خـود نشـان            

ــا             .   دهــد ــاوت خــود را ب ــف ــد ت ــاي ب
سوسياليـسـم هـاي خـاکسـتـري بـه              

کـنـگـره حـزب       .   جامعه نشـان دهـد     
رهبري شاداب و حي و حاضر و بـا        
اشتها را بايد در اخـتـيـار انـقـالب              

آزاديــخــواهــي .   حــاضــر قــرار دهــد     
تفاوت با سوسياليسـم هـاي     افراطي و   

خاکستري دو حلقه مهم سيـاسـي اسـت       
که ما را به انتخاب اجتماعي مردم بدل 

بنظر من اگر اين دو بـرداشـت       .   ميکند
از کنگره در جامعه انعکاس يابد، امـر        
رهبري از نقطه نظر عملي و تاکتيکي و  

بـراي  هدايت روزانه و گرد آوري نـيـرو           
سرنگوني و پيروزي انقالب دور      

 . *بوددسترس نخواهد از 

 ۷در باره کنگره 
 سواالتي  از اعضا ي دفتر سياسي

 

 ۸صفحه         
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فرصتهـا بـراي بـيـان اعـتـراضـاتشـان               
استفاده ميـکـنـنـد، و اکـنـون کـه در                 
کوران انقـالبـي هسـتـيـم، ايـن روزهـا               
جــايــگــاه و مــعــنــاي ديــگــري پــيــدا             

بويژه اينکه شانزده آذر تاريخ .   ميکند
و در واقع هميشه روز . درخشاني دارد

ــي و                 ــقــالب ــقــالب و شــعــارهــاي ان ان
. اعتراضي و آزاديخواهانه بوده اسـت      

 آذر که روز دانشجوست هـر سـال       ١٦
بيشتر رنگ اعتراضـي و راديـکـال و            

. سرنگوني طلبي بخود گـرفـتـه اسـت         
ما شاهد شـانـزده آذر هـاي سـرخ بـا                  
شعارهاي يا سوسياليسم يـا بـربـريـت           

ما شاهد شانـزده آذر هـايـي        .  بوده ايم 
بوده ايم که در قطـعـنـامـه هـايـش بـر                
خواستهاي پايه اي و انساني كـارگـران    
و زنان و كل مردم تحت سـتـم تـاكـيـد         

ــمــام         ١٦.   گــذاشــتــه اســت      آذر در ت
سالهاي اخـيـر بـر آزادي و بـرابـري و                  
حقوق برابر زن و مرد و هـمـبـسـتـگـي             
جنبش دانشجويي با جنبش كـارگـري     
و جنبش زنان و اعـتـراضـات  بـخـش             
هاي مختلف جامعـه تـاکـيـد داشـتـه             
است و سـوسـيـالـيـسـم را فـريـاد زده                   

ما شاهد شانزده آذر هايي بوده  .   است
ايم با شعارهاي آزادي، برابري، هويـت   
انساني، يک کره زمـيـن، يـک انسـان،             

. رهــايــي زن رهــايــي جــامــعــه اســت           
شانزده آذرهايي که به مبارزات مـردم     
در جامعه رنگ انسـانـي و چـپ داده             

از همين رو هـر سـالـه نـزديـک               .   است
 آذر بــه عــنــوان يــک روز               ١٦شــدن   

آزاديخواهي وبرابري طلبي کابوسي بـراي        
اکـنـون ايـن      .   جمهوري اسالمي بوده اسـت  

روز مهم با چنين تاريخي در دل انـقـالبـي          
که به جلو ميرود، فرا ميرسد و مـيـتـوان            
انتظار داشت و پيش بيني کرد که شانـزده        
آذر امسال نسبت بـه هـر سـال مـتـفـاوت                
باشد و رنگ خود را به عنوان روز آزادي و       

مـيـتـوان    .   برابري به انـقـالب مـردم بـرنـد            
 آذر بـا شـعـارهـاي           ١٦انتظار داشت کـه      

راديکال، با قطعنامه هايي که انسانيت را 
فرياد ميزند، نقطه اوج ديگري در جنـبـش     

در يک کالم شانـزده آذر    .     انقالبي ما باشد 
ــي و شــور و                   ــقــالب امســال از فضــاي ان
اعتراضات گسـتـرده در جـامـعـه تـاثـيـر                
ميگيرد و در عين حال ميـتـوانـد بـر ايـن            
انقالب تاثير مهـمـي بـگـذارد و رنـگ و                 

راديكال و انساني و چپ خـودرا        جهت  
 . هرچه بيشتر به آن بدهد

 آذر را بـرگـزار   ١٦ما در شرايطي   
ميکنيم که همانطور که باالتر اشـاره         

 آبـان را      ١٣کردم، اتفاقي مهم چـون        
 آبان مردم ١٣در  . پشت سر گذاشتيم

راديکال تر از هميشه بيرون آمـدنـد و        

با شـعـارهـاي مـرگ بـر ديـکـتـاتـور،                  
جمهوري اسالمي نميخواهيم، زنداني  
سيـاسـي آزاد بـايـد گـردد، مـرگ بـر                  
ــارهــاي                   ــگــر شــع ــه اي و دي خــامــن
اعتراضي شان آنچنان لرزه اي ايـجـاد        
ــد، کــه در کــل حــکــومــت و                   کــردن
اپوزيسيون درون حکومـتـي و راسـت         
بيرون حـکـومـت آنـچـنـان وحشـت و                
هراسي ايجاد کرد که دارند از ايـنـکـه       
برنده اين جنگ کيـسـت و از ايـنـکـه                
مردم از جمهوري اسالمي و موسـوي        

بـويـژه   .   عبور کردند، سخن ميگوينـد    
 آبان با وارد شـدن نـيـروي دانـش              ١٣

آموزان به صحنه، ابـعـاد ديـگـري بـه              
در ايـن روز    .  خيزش انقالبي مردم داد 
خـامـنـه اي      " مردم با شعارهاي چـون        
مرگ بر " ، ".  قاتله، نظامش هم باطله 

نه مـوسـوي، نـه      "   ، " اصل واليت فقيه 
،  و بـا شـعـار             " احمدي، آزادي برابري  

مرگ بـر قـانـون اسـاسـي جـمـهـوري                " 
آب پاکي ريـخـتـنـد بـر روي          "  اسالمي

دست همه کسانيکه فکـر مـيـکـردنـد         
ميتوانند با تاکيد بر قـانـون اسـاسـي            
جمهوري اسالمي، و بعنـوان جـنـبـش        

 . سبز ، سر انقالب را زير آب کنند
بدنبال اين اتفاق سياسي مـهـم اسـت           
که امروز بسياري از رسانه هاي وابسته به    
نيروها و دولتـهـاي غـربـي نـظـيـر صـداي                
آمريكا و بي بي سي و بسياري از روزنامه    
هاي بورژوايي در غـرب و در خـود ايـران             
دارند به اين حقيقت اذعان ميـکـنـنـد کـه             
مردم از جمهوري اسالمي و از موسوي و         
. از قانون اسـاسـي  اش عـبـور کـرده انـد                  

 آبـان    ١٣بعبارت ديگـر اتـفـاقـي کـه در               
افتاد، چنين رسانه هايي را وادار کـرد کـه      
عليرغم  تصـويـري کـه تـا کـنـون سـعـي                    
ميکردند، از  انقالب مـردم ايـران تـحـت            
عنوان جنبش سبز بدهند تا  رهـبـري اش        
را نيز بـه مـوسـوي و کـروبـي و رهـبـران                     

نـاراضـي حـکـومـتـي         اپوزيسيون جناح   
ببخشند، اکنون ديگر به گونه ديگري    

فـواد  .   ار اين جنبش سـخـن بـگـويـنـد           
صادقي مدير مسئول سايت تـوقـيـف       
شده بازتاب و از مسووالن سايت تازه       

ــنــده در             ــاســيــس آي ــان، در       ١٧ت  آب
اظهاراتي تحت عنوان هـزيـنـه هـنـگـفـت             
امنيتي و تخريـب شـده چـهـره کشـور در                
سطح افکار عمـومـي جـهـانـي،  هشـدار                

و بـاز    " .     بـازنـده مـا هسـتـيـم          " ميدهد که  
تحت عنوان  اينکه موج سـبـز در سـطـح            
ميداني، راديكاليزه شده است، و نيروهاي    
معترض تنـدرو مـيـدان بـيـشـتـري بـراي                 

انـد و افـراد عــادي            تـأثـيــرگـذاري يــافـتـه       
معترض  نيز كـه بـيـش از ايـن رفـتـاري                   
ماليم داشتند، به اقدامات و شـعـارهـاي           

انـد، نـگـرانـي و            راديكال تمايل پيدا كـرده  
در هـمـيـن      .   وحشت خود را بيان ميـکـنـد       

رابطه يونايتدپرس در گزارش خـود تـحـت          
" دانشــجـويــان؛ رهـبــران واقــعــى       " عـنــوان    

مينويسد، که آنچه که تحليلگران بـه نـام            
جنبش سبر در ايران خوانده اند، مظهر يک 
انقالب دانشجويي است، نه محصول کـار      
مقامات اصالح طـلـبـي کـه رژيـم را بـه                  

هـمـه ايـن اظـهـارات          .   چالش کشيـده انـد     
 آبـان    ١٣نشانگر اتفاق بزرگي است که در  

. دارند از انقالب سخن مـيـگـويـنـد     .   افتاد
دارند از عبور مردم از جمهوري اسالمي و 
آنچه به آن جنبش سـبـز اطـالق کـردنـد و                
موسوي و قانون اسـاسـي و غـيـره سـخـن                

دارند به رنگ انساني وراديکال .  ميگويند
اين انقالب معترف ميشوند و از ايـنـکـه          
صداي انقالب ما در سطح جهان انعکـاس   

 آبـان    ١٣بلـه در      .   يافته سخن ميگـويـنـد     
انقالب ما با شعارهايش تعين بـيـشـتـري           
يافـت و بـا رزمـنـدگـي و روحـيـه بـاالي                     

 . اعتراضي اش، وارد فاز ديگري شد
بدنبال چنين اتفاق مـهـمـي و در           
تــداوم روزهــاي انــقــالمــان اســت کــه           

 آذر را بعنـوان يـک روز       ١٦ميرويم تا  
اعتـراض بـزرگ و سـراسـري گـرامـي               

ــداريـــم  ــخـــشـــي از                .   بـ در واقـــع بـ
ســازمــانــدهــي اعــتــراض وســيــع در           
شانزده آذر، در همان روز سـيـزده آبـان          
انجام گرفت و همانـجـا قـرار و مـدار              

جـدا از    .   شانزده آذر نيز گـذاشـتـه شـد         
 آبـان گـذشـت، يـک           ١٣اتفاقي که در   

فاکتور مهم ديگر که در واقـع مـرکـز            
.  آذر نــــيــــز هســــت              ١٦ثــــقــــل      

واقعيت اينـسـت کـه      .  دانشگاههاست
از شروع سال جديد و اعـتـراضـات پـر         
جوش دانشجويان در دانشـگـاهـهـاي          
مختلف  يک فاکتـور مـهـم در تـداوم            
فضـاي اعـتـراض در سـطـح جـامـعـه                 

اسـتـقـبـال     دانشگاهـهـا بـه        .   بوده است 
ــان رفــتــنــد و اکــنــون مــبــارزات               ١٣  آب

دانشجويي با شـدت جـريـان دارد و جـلـو               
دانشجويان به تبعيض جنسـيـتـي    .   ميرود

معترض شدند و شعار دادنـد، تـبـعـيـض              
. جنسيتي بيحرمتـي شـخـصـيـتـي اسـت            

دانشجويان شعار دادند، زنداني سـيـاسـي         
آزاد بايد گردد و يـک مـوضـوع اعـتـراض               
هـر روزه شـان آزادي فـوري دانشـجـويـان                 
. زنداني و همه زنـدانـيـان سـيـاسـي اسـت               

دانشگاهها همچنـان بـه عـنـوان سـنـگـر                
و ابـعـاد     .   آزادي در جـنـب و جـوش اسـت           

گسترده و بيسابقه ايـن مـبـارزات بـاعـث             
شــده، کــه امــروز دارنــد از رهــبـــري                     
دانشجويان راديکال بـر انـقـالب جـاري و             
نقش زنان و مردان جوانان در صف مـقـدم      

بـديـن   .   مبارزات مردم سخن مـيـگـويـنـد         
ترتيب همه چـيـز حـاکـي از ايـنـسـت کـه                   
شانزده آذر مـيـتـوانـد روزي تـاريـخـي در                
تداوم روزهاي انقالبمان بـاشـد و بـايـد بـا                

 .متمام قدرت به استقبالش بروي
 

 : آذر چه بکنيم١٦براي 

گسترده و فشـرده خـود       با اعتراضات  -١
شـانـزده آذر     .   به استقبال شانزده آذر بـرويـم     

فرصتي است کـه نـه تـنـهـا دانشـجـويـان                  
بلکه بخش هاي ديگر جامعـه، کـارگـران،       
معلمان و زنان و بـخـش هـاي مـخـتـلـف                 
مـردم خــود را بــراي يــک روز اعــتــراض               
وسيع آماده کنند و با خواستهايشان و بـا          

 هايشان اين روز را بـه يـک روز               قطعنامه
کـارگـرانـي    .   گسترده تبديل کننداعتراض  

که دستمزدهايشان را نگرفته و بـه حـقـوق        
زير خط فقر معترضـنـد، مـعـلـمـانـي کـه               
ســالــهــاســت خــواســتــهــايشــان را فــريــاد           
ميزنند و تا کنون پاسخي نـگـرفـتـه انـد،               
همه و همه بايد بيـرون بـيـايـنـد و صـداي                 

بــايــد .   اعــتــراض خــود را بــلــنــد کــنــنــد           
. انقالبمان را گامي ديگر بـه جـلـو بـبـريـم             

بايد از اين فرصت ها استفاده کنيم و مـا           
مردم که از فقر و بي تامينـي و سـرکـوب           
و جنايات رژيم چنين به خشـم آمـده ايـم،               
ميليوني به خيابانهاي بيـايـيـم و آزادي و           

رفـاه و    .   برابري و انسانيت را فرياد بـزنـيـم      
. شادي و زندگي انساني را فـريـاد بـزنـيـم              
. آزادي زندانيان سياسي را فـريـاد بـزنـيـم              

. خـواهـيـم    جمهوري اسالمي نـمـيـ        بگوييم
بگوييم مرگ بر ديکتاتور و بار ديـگـر بـا           

نـه   آبان، نه موسـوي،    ١٣همان شعارهاي  
احمدي، آزادي بـرابـري، اعـالم کـنـيـم             
که نميگذاريم انقالبمان را بـه بـيـراهـه          

بـگـويـيـم     .   بريد و آنـرا عـقـيـم کـنـيـد               
. خامنه اي قاتله، کل نظامش بـاطلـه     

 آذر و     ١٦.     و همه حرفمان را بـزنـيـم        
چنيـن روزهـايـي فـرصـتـي اسـت کـه                 
کارگران لـوـلـه سـازي خـوزسـتـان کـه                 
ماهها دستمزد نگرفته اند، کـارگـران        

 نفر از رهبـرانشـان   ٤هفت تپه که نيشکر  
را بخاطر مبارزه براي حقـوق اولـيـه خـود           
به زندان انداخته اند و کـارگـر مـخـابـرات             
راه دور و غيره و غيره بيرون بيـايـنـد و در          

صف مـيـلـيـون مـردم بـا قـدرت               کنار  
خواستهاي خود و زندگـي انسـانـي را          

  .فرياد بزنند
با شـعـار نـويسـي و بـا              -٢

پخش تراکت و با ايجاد گفتمان       
گسترده بر سر خواستهايمان، بـه   

 آذر برويم و فضـاي    ١٦استفبال  
براي .   آذر را بسازيم١٦سياسي 
 : اين کار

در و ديوار را پر از شـعـار        -
با شعارنويسي اعصاب و .   کنيم

روحيه سركوبگران و حاكمين را      
شــعـارهــاي مــرگ    .   خـرد كــنـيــم    

برديکتاتور، جمهوري اسـالمـي      
نميخواهيم، زنداني سياسي آزاد 
بايد گردد، زندگي انسـانـي حـق         
مسـلـم مـاســت، آزادي بـرابــري           
هويت انساني، و شعارهايي کـه      

 آبان داديم، نه مـوسـوي،     ١٣در  
نه احمدي، آزادي برابري از جمله 
شعارهاييست که ميتوانيم همـه   

جا را با آنها پر کنيم و بصـورت         
تراکت و بيانيه خواستهايمان را     

 .عالم کنيم
از هم اکنون قطعنامه ويژه  -

شانزده آذر، قطعنامه انقالبـمـان      
را بنويسيم و بر ده خواست فوري 
خود تاکيد بـگـذاريـم و آنـرا در             

اعـالم  .   همـه جـا پـخـش کـنـيـم             
خواستهايمان بصورت قطعنامه  
و بيانيه، گام مـهـم ديـگـري در             

. تعيين دادن به انقالبمـان اسـت       
قطعنـامـه هـايـي کـه در آن بـر                 
حقوق پايه و اسـاسـي خـود، بـر            
خواستهـايـي چـون ده خـواسـت             
فوري که ما اعالم کـرديـم و در           
راسش محاکمه سران جنايتکـار   
ــان              ــي ــدان ايــن رژيــم و آزادي زن
ــد             ســيــاســي قــرار دارد، تــاکــي

 . گذاشته شده است
از هم اکنون با شعار دهي   -

ــريــاد مــرگ بــر                    ــه و ف ــبــان ش
ديکتاتور، جـمـهـوري اسـالمـي          
نميخواهيم، زنداني سياسي آزاد 
بايد گـردد فضـاي اعـتـراض و             

 .مبارزه را تداوم بخشيم
شانزده آذر امسال طـبـعـا        -٣

ـا از               ديگر  شروع حـرکـتـش صـرف
دانشگاهها نخـواهـد بـود، بـلـکـه            
امسال مردم از همه محالت و از       
سراسر شهر به خيابانهـا خـواهـنـد          
آمد و اين روز را به روز اعـتـراض          

و .   وسيع خود تبديل خواهند کـرد    
اين اتفاقي است کـه نـه تـنـهـا در               
تهران بلکه در همه شهرها شاهدش 

و بــايــد در تــمــام        .   خــواهــيــم بــود  
محالت در تمام شهرها، هسته ها 
و جمع هاي محالت خود را بـراي     

 اين روز آماده کنند و هـر       تدارک
کجا که جمع هاي محالت شکل 
نگرفـتـه انـد، شـکـل گـيـرنـد و                 
سازماندهي اين روز بزرگ را در  

 .دستورش بگذارد
شانزده آذر بايـد مـثـل         -٤

بايد كاري .   يك بمب صدا كند 
كنيم كه بار ديگر فيـلـم هـا و           
گزارشات شانزده آذر چشـمـان        
جهان را به اين انقالب انساني 
ما خيره کنـد، گـزارشـدهـي و           
پخش اخبار اعتراضاتـمـان را       
سازمان دهـيـم و هـمـيـن جـا               
فعاليني کـه در صـف جـلـوي            
ايـن اعـتـراضـات هسـتـنـد را              
ــا حــزب             ــم کــه ب فــرامــيــخــوان
خــودشــان حــزب کــمــونــيــســت      
کارگري ايـران تـمـاس بـرقـرار            
کنند تا بـا هـم بـه اسـتـقـبـال                 

. روزي بزرگ و تاريخي بـرويـم      
 *.زنده باد انقالب

 . . .  آذر روزي در تداوم                    ١۶         ۱از صفحه          
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طبق خبري كه به كميته بين الـمـلـلـي          
عليه اعدام رسيده، صـبـح امـروز در            
زنــدان ســنــنــدج ، احســان را اعــدام               

 . كردند
اين جنايت در حالي انجام شد كه       
در شــهــر ســنــنــدج و چــنــديــن شــهــر              
كردستان حـكـومـت نـظـامـي بـه راه                
انـداخــتـه و نـيــروهــاي ســركــوبـگــر و              

روانه خـيـابـانـهـا كـرده           جنايتكارشان را   
شهر سنندج را قرق كرده و راههـاي  .   بودند

. ورود و خروج به شهر را كنترل ميـكـردنـد     
وقيحانه و بـيـشـرمـانـه، در         اين جنايت   

حالي صورت گرفت كه در زنـدانـهـاي       

زيـادي در اعــتـراض بــه ايـن حــكــم،               
زندانيان اسيـر حـكـومـت فـاشـيـسـت              
اسالمي  به اعتصاب غذا دسـت زده          
و در ايران و در دنيا موجي از نفرت و    
انزجار ، بسوي حكومت جانيان به راه  

 . افتاده بود
قتل احسان فتاحيان و دهن كجي    
بــه ايــن مــوج مــيــلــيــونــي نــفــرت و               

فقط بـيـانـگـر، وجـود          اعتراض، فقط و    
حكومتي است كه با جـنـايـت مـيـتـوانـد               

اين حكومت در ايـران و در دنـيـا              .   بماند
و فقط با ريختن  هيچ مشروعيتي ندارد    

خون و اعـالم حـكـومـت نـظـامـي و                  

جنايت پيشگي و وقاحت سر پا مانده 
 . است

مردم كردستان و مردم  در سراسر 
ايران، با اعتراضات ميلـيـونـي  و بـا            
نشان دادن گوشه اي از خشم فرو خفته 
ساليان، بـه ايـن جـنـايـتـكـاران نشـان                 
دادند كـه بـراي سـرنـگـون كـردن ايـن                 
بساط خون و جنايت، به پا خاسـتـه و           
هيچ راه فراري براي حاكميـن ، بـاقـي           

 . نخواهند گذاشت
هيچ درجه جنايت و سـبـعـيـت و            
وحشيگري نميتواند اين بـنـاي ويـران          

قـتـل احسـان و        .   شده را نـجـات دهـد       
بيرحمي و جنايت پيشگي حـكـومـت         
اســالمــي  و دســتــگــاه قضــايــي آن،             
نميتواند خللي در عزم جزم مردم براي 

به زير كشيدن جانيان اسالمي ايـجـاد       
اين جنايت سبعانه و بيشـرمـانـه    .  كند

خشم و نفرت ميليوني ما را بـيـشـتـر         
كرده و به آتش خشم هـمـه مـا عـلـيـه               
مشتي آخوند مـفـتـخـور و دسـتـگـاه               
فاسد و جنايت پـيـشـه اسـالمـي خـواهـد                

 .دميد
كميته بين المللي عليه اعدام ، ضمن  

عميق و تسليت به خانواده ابراز همدردي 
احسان، به مردم كردستـان و بـه  هـمـه               
كسانيكه براي نجات جان احسان تالش    
كردند، اعالم ميكند كه  روز سرنگونـي    
اين حكومت نزديك است و بايد همه ما 

كشيدن ايـن جـنـايـتـكـاران         براي به زير    
 .بيشرم، به پا خيزيم

 گرامي باد ياد عزيز احسان فتاحيان 

 مرك بر حكومت اسالمي 
 كميته بين المللي عليه اعدام 

  ۲۰۰۹ نوامبر ۱۱
minaahadi@aol.com 

  
00491775692413  

 !احسان فتاحيان اعدام شد

احسان فتاحيان فعال سيـاسـي، جـوان         
 ساله  را جمهوري اسـالمـي ايـران      ۲۷

 ۲۰در رندان سنندج روز چهارشـنـبـه          
اين جنايت در .   آبان ماه به قتل رساند   

حالي اتفاق افتاد كه موج گسترده اي     
از اعتراض به اين حكم جنايـتـكـارانـه      
در ايران و در دنيا به راه افتاده و حـت        
زندانيان سياسي در چند زنـدان دسـت        

 . به اعتصاب غذا زده بودند
در مقابل در زندان سنندج مـردم        
معترض تجمع كرده و خـواهـان لـغـو             

احسان را كـه قـرار     .   حكم اعدام بودند  
بود نيمه شب به قتل برسانند، ساعت   
شش صبح چهارشنبه به قتل رساندند   
و به خانواده او خبـر دادنـد كـه حـكـم             

طبق اخـبـاري     .   اعدام را اجرا كرده اند  
كه به كميته بين المللي عـلـيـه اعـدام             
رسيده پيكر احسان را ساعت هفـت و     
چهل و پنج دقيقه به گـورسـتـان شـهـر         

برده و او را "   بهشت محمدي" سنندج  
تا كنون به خانواده اش تحـويـل نـداده        

 . اند

خانواده احسان قصد دارند، او را      
به كـرمـانشـاه زادگـاه وي بـرده و در                  

ــنــنــد          ــار     .   كــرمــانشــاه دفــن ك ايــن ب
جنايتكاران با تـحـويـل نـدادن پـيـكـر              
ــا دفــن كــردن                 احســان و احــتــمــاال ب
مخفيانه او ميخواهند جلوي تـجـمـع         
اعتراضي و ابراز نفرت مـردم از ايـن             

 . جنايت بيشرمانه را بگيرند
همـه كسـانـيـكـه عـزيـزانشـان بـه                
دست جالدان حكـومـت اسـالمـي بـه            
قتل رسيده،  ميدانـنـد، ايـن جـانـيـان              
حـتـي اجســاد عـزيــزان مـا را نـيـزبــه                 
خودمان تحويل نميدهند، پيـكـرهـاي     
اعداميها و كسانيكه با سبعيت آنـهـا    
را زير شكنجه كشـتـه انـد را نـيـز بـه                  
گروگان گرفته و اجازه برگزاري مراسم     
و يــا اشــك ريــخــتــن نــيــز بــه مــردم                 

سي سال است كه بـا مـردم       .   نميدهند
ايـران چــنـيــن رفــتـار بـيــشـرمــانـه اي                
ميكنند و اكنون همه اين بغض و درد 
و رنــج ديــريــنــه بــه يــك آتشــفــشــان                
اعتراضي تبديل شده و سيـلـي بـه راه           

افتاده كه ميرود بنيـان ايـن دسـتـگـاه           
 . ظلم و فساد و جنايت را جارو كند

 جانوران و فاشيستهاي اسـالمـي      
حاكم بر ايران، پيكر احسان را فعال به     

ميگويـنـد دادگـاه      .   گروگان گرفته اند  
مجوز نداده كه پيكراحسـان جـوان را          
كه در روز روشن به دست آنها به قـتـل     
رسيد، تحويل خـانـواده اش و مـردم              

 .  بدهند
كميته بين المللي عليه اعـدام    
به مردم كردستان و سنندج و همه    
مردم در ايران ميگويـد، روزهـاي         

 آبـان    ۲۳ آبان و شنـبـه     ۲۲جمعه  
ماه در هر جايي كه هسـتـيـد، بـا            
برگـزاري مـراسـم و روشـن كـردن              
شمع و با قرار دادن دسته هاي گل  
در مـراكـز شـهـرهـا و در مـراكـز                 
ــاي              ــه ــت ــان دول ــي ــان ــرب ــود ق ــادب ي
ديـكـتـاتـور و در هـر جـايـي كــه                  
امكانش را داريد، ياد احسـان را         

از هـمـه مـردم در         .   گرامي بداريد 
سنندج، كامـيـاران، و شـهـرهـاي           

كه آماده  كردستان دعوت ميكنيم    
بــوده و هــمــراه خــانــواده احســان،در             
مراسم دفـن و گـرامـيـداشـت  يـاد و                  
. خاطره احسان حضور بهم رسـانـنـد        

از فعالين مدافع حقوق انسـان و از         
همه نهادهـاي مـخـالـف اعـدام در             
ايران دعوت ميكـنـيـم كـه در ايـن               
مراسمها حضور يافـتـه و در ايـران            
نيز مراسمهـاي گـرامـيـداشـت يـاد            

ما بـايـد بـا        . احسان را برگزار كنند 
حضــور مــيــلــيــونــي خــود در ايــن            
مراسمها نشان دهيم كه عليه اعدام    

 . و عليه حكومت اسالمي هستيم
از اين مراسمها عكس و فـيـلـم       

تهيه كرده و براي ما ارسال كنيد تـا       
در اخــتـيــار خــانـواده احسـان قــرار             

 .دهيم
مادر و پدر و اقوام احسان بـايـد     
ببينند كه قلبهاي بسـيـاري از ايـن            
جنايت بيشرمانه ، بـه درد آمـده و            
ميليونها نفـر بـهـمـراه آنـهـا يـاد و                 

 . خاطره احسان را گرامي ميدارند
 

 گرامي باد ياد احسان فتاحيان 
سرنگون باد حكومت اعدام و 

 جنايت اسالمي 
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  آبان،23 و 22روزهاي جمعه و شنبه 
  در همه جا به ياد احسان فتاحيان

اسالمي و وضع موجود دفاع ميکنـنـد و         
ميخواهند انقالب را به شکست بکشانند   

بايد عليه هرگـونـه خـرافـه       .  را افشاء کنيم 
ملي و قومي و مـذهـبـي کـه بـيـن مـردم                

بـايـد   .   تفرقه اندازد بشدت مـبـارزه کـنـيـم         
گريزي و تبليغات جنگ سردي    تحزب  

عليه کمونيسم را بعنوان سـالح هـاي         

. طبقه حاکم از کف آنها بـيـرون آوريـم         
بايد وسيع ترين نيروهاي چپ جامـعـه     
را متحد و متشکـل کـنـيـم و عـلـيـه                
هرگونه فرقه گرايي و تعصـبـات چـپ           

. منزوي و غير اجتماعي مبارزه کـنـيـم       
بايد به همه انسانهاي شـريـف جـامـعـه              
نشان دهيم که راه رهايـي جـامـعـه ايـن            

است که همراه جمـهـوري اسـالمـي کـل           
مناسبات متکي بر استثمار و جـهـل و        

مـا بـايـد      .   نابرابري را به گـور بسـپـاريـم       
بـرقـراري   نشان دهيم کـه راه رهـايـي             

انسانيت و سوسياليسم انسـانـي      
همه،  ما مهمتر از . مارکس است

بايد بتوانيم مضمون راديکال و نهـايـتـا        
سوسياليستي انقالب حاضر را بـه يـک          

مـا بـايـد      .   انتخاب سياسي تبديل کنيم   

سياسي رهبري کننده انقـالب،     حزب  
حزب سياسي تشکيل دهنده دولـت       
آتي و طرف حساب همه دول جـهـان      

. را در دسـتـرس مـردم قـرار دهـيـم               
بدون اين آلترتاتيو سياسـي قـدرت،        

. پيروزي انقـالب تضـمـيـن نـيـسـت            
يادمان باشد که انقالب ميتواند در    
کـوچـه و خـيـابـان، در کـارخـانـه و                   
دانشگاه و مدرسه چپ باشد اما در    
سطح قدرت سياسي بي نمـايـنـده و          
نامتعيين باقـي بـمـانـد و نـهـايـتـا                
راست قدرت را بگيرد و انـقـالب را          

ايــن درس را مــا در          .    کـنــد   سـرکــوب 

 آموختيم و اکنون موظفـيـم   ٥٧انقالب  
حزبي که انسانيت و آزادي و بـرابـري را             
در سياست نمايندگي ميکـنـد، در يـک          
کلمه آلترناتيو سياسي انسـانـيـت را در           

 . دسترس انقالب و مردم قرار دهيم
کنگره هفتم فرصت مغتنمي اسـت      
که تا اين آلترناتيو سياسي، ايـن حـزب           
رهبري کننده انقالب و سازمان دهـنـده         
قـدرت انـقـالبـي آيـنـده  را روشـنـتـر و                      
شاداب تر از هميشه به جامعه، به هـمـه    
آزاديخواهان و به صـفـوف خـود حـزب              

 . *ارائه دهيم
 

 . . . رهبری انقالب حاضر و                                      ۶از صفحه          

 .اساس سوسياليسم انسان است 
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 
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سنندج امروز صحنه يـك واقـعـه         زندان  
در يكطرف جالدان و   .  سياسي مهم بود 

تيم قاتلين و كوماندوهاي اعـدام صـف       
كشيده اند و در طرف ديگر يـك انسـان             
آزاده و آزاديخواه، يك فعال سـيـاسـي ،             
يك معترض و مبارز علـيـه حـكـومـت             

 . جنايتكار اسالمي، احسان فتاحيان 
همه درها و پنجره ها را بسته انـد،       
تا صداي اعتراض هزاران و ميـلـيـونـهـا       
نفر به اين سـبـعـيـت و وحشـيـگـري بـه                   
گوش كسي و بـويـژه بـه گـوش احسـان                

به احسان حتي اجازه نمـيـدهـنـد،     .   نرسد
آخـريـن بـار والـديـن و خـانـواده اش را                    

جــالدان از مـــردم        .   مــالقـــات كــنـــد     
رهبرشان الريـجـانـي، نـامـه          .   ميترسند

سربسته به والدين احسان ميدهـد و در          
آن حكم اعدام را امضا ميكند و هميـن   

.  را نيز جرات نميكند ، به كسي بگـويـد        
و تانك و نيروهاي مسـلـح اشـان را در               
مقابل در زندان آورده و با دستپاچگي و   
دروغپراكني، سـعـي مـيـكـنـنـد مـردم               

و منزجر و خشمگين را آرام      معترض  
 . كنند

رئيـس زنـدانشـان، بـه دروغ بـه يـك                 

رسانه اعالم ميكند كه اعـدامـي در كـار           
نيست و در خفـا ، احسـان را بـه مـيـدان                 

 . اعدام ميبرند
اينجا زانوي جالدان است كه ميلـرزد      
و احسان بـا قـامـتـي افـراشـتـه وارد ايـن                   
ميدان ميشود و آخرين حرفش اينست كـه     
اجازه نميدهد دستهاي كثيف جالدان او را   

را لمس كند و اجازه نميدهد كه چهارپايـه        
او خـود    .   جالدان از زير پايش بكشنـد  

را از باالي چهارپايه رها ميـكـنـد و بـا           
مرگش سند محكوميت حكـومـتـي را        

صادر ميكند كه جنـايـتـكـارو درنـده و             
ــن كــار خــود             .   وحشــي اســت    ــا اي او ب

نمايندگي نـفـرت مـيـلـيـونـي مـردم را                  
ميكند كه از اين دولت و از جـالدان و            
دست اندركـاران ايـن حـكـومـت نـفـرت               

 .دارند
احسان در اين صحنه، با شجـاعـت      
و قهرمـانـانـه نـمـايـنـدگـي مـيـلـيـونـهـا                    
مردمـي را  مـيـكـنـد كـه عـلـيـه ايـن                       
:  حكومت به ميدان آمده وفرياد زده اند 

توپ و تانك و مسلـسـل و بسـيـجـي و               
بـايـد   .   .   اعدام و جنايت ديگراثـر نـدارد      

 . بساط كثيف اتان را جمع كنيد و برويد

در زنــدان ســنــنــدج امــروز يــاران             
ــاد او و در                     ــه ي ــمــي ب احســان مــراس

 . گراميداشت او برپا كردند
كميته بين المللي عليه اعدام ، بـه         
همه كسانيكه براي نجات جـان احسـان          
تـالش كـردنـد، درود مـيـفــرسـتـد و از                  
همگان دعوت ميكند با برپايي مراسم       
و ميتينـگ و تـظـاهـرات يـاد احسـان                 

 . فتاحيان را گرامي بدارند
در همه جا در ايران و در دنـيـا بـا                 
برپايي مراسم و ميتينگ ، ياد احسـان      

 . فتاحيان را گرامي ميداريم
 

 زنده باد ياد عزيز احسان فتاحيان 
 سرنگون باد حكومت جنايتكار اسالمي 

 اعدام كميته بين المللي عليه 

 !حتي اجازه نداد، مزدوران چهارپايه را از زير پايش بكشند

در اعــتــراض بــه حضــور ســفــراي                  
فرهنگي جمهوري اسالمي در تورنتو      
به بهانه برگزاري فستيوال فـيـلـم هـاي         

مــرکــز ايــران    " ايــرانــي کــه از طــرف            
که سازماني ايجاد "   ( شناسي تورنتو  

شده از طرف سـفـارت رژيـم در اتـاوا               
حـمـايـت مـي شـد و نـيـز                )   مي باشد 

اعالم نفرت و انزجار از اعدام احسـان          
فتاحيـان، اعضـا و کـادرهـاي حـزب               
کمونيسـت کـارگـري ايـران هـمـراه بـا                
تعداد ديگري از آزاديخواهان و برابري  
طلبان و فعالـيـن جـريـانـات سـيـاسـي              
ديگر  در محل اين فستـيـوال تـجـمـع           

عليرغم مخالـفـت مسـئـوالن       .   کردند
امنيتي سالن نمايش فيلمها، تعدادي   

از فعالـيـن حـزب و سـايـر جـريـانـات                  
سياسي تـوانسـتـنـد بـه داخـل مـحـل                
نمايش فيلم راه يافته و بـا شـعـارهـاي           

" ،   " سرنگون باد جمـهـوري اسـالمـي      " 
، "   مرگ بررژيم تـروريسـتـي اسـالمـي        

سفراي جمهوري اسالمي را از کانادا   " 
که به زبانهاي فارسي .. و" اخراج کنيد

و انگلـيـسـي سـر مـي دادنـد، تـوجـه                  
جمعيت حاضر در محل اين فستيـوال   

. را بــه ايــن اعــتــراض جــلــب کــنــنــد             
اعتراض مخالفان به گونه اي بود کـه        
به فاصله ي کوتاهي  پـس از حضـور             
مخللفـيـن رژيـم اسـالمـي در مـحـل                
فستيوال، مسئوالن برنامه پـلـيـس را        
در جـريـان قـرار دادنــد و بـالفـاصـلــه                 

چندين اتوموبـيـل پـلـيـس بـه مـحـل                 
فستـيـوال آمـدنـد کـه  در نـهـايـت و                     
عليرغم شعارهاي مکرر مـخـالـفـان،          
پليس موفق شـد مـعـتـرضـيـن را بـه                 

اعـتـراضـات    .   بيرون سالن هدايت کند 
و شعارهاي مـعـتـرضـيـن در مـقـابـل               
درب ورودي نمايشگاه هم ادامه پيـدا        
کرد و مردم زيـادي در بـيـرون سـالـن                
نمايش فيـلـم در جـريـان افشـاگـري و                

 .شعارهاي معترضين قرار گرفتند
ما  يک بار ديگر اعالم مي کنيـم    
کـه اجـازه نــخـواهــيـم داد جـمــهــوري               
اسالمي و مزدورانش بـه نـام هـنـر و               

بساط ننگيـنـش را در       . . .   فرهنگ و  
 .خارج کشور پهن کند

 
 آزادي ، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 –حزب کمونيست کارگري ايران 
 شرق کانادا

 ٢٠٠٩ نوامبر ١٢
 
 

 حضور سفراي فرهنگي جمهوري اسالمي در تورنتو به محل افشاي جنايات رژيم تبديل شد

 كـمـيـتـه       ۲۰۰۱مينا احدي در سـال         
بين المللي عليه سنگـسـار را بـنـيـان             
نهاده ، او بهمراه وكال و سـازمـانـهـاي         
مدافع حقوق انسان عليه سنگـسـار و       
عليه نقض وحشيانـه حـقـوق انسـانـي           

او ارتبـاطـات زيـادي      .  مبارزه ميكند 
با مردم در ايران دارد و مـيـدانـد كـه              
نارضايتي مـردم در ايـران صـرفـا بـه               
دليـل تـقـلـب در انـتـخـابـات امسـال                  

مردم ايران سالـهـاسـت كـه از         .   نيست
حكومت اسالمي ناراضي هستـنـد و      

 .بر عليه آن مبارزه ميكنند
" مــيــنــا احــدي قــبــل از ايــن                  

هم همـيـشـه مـيـگـفـت كـه             "   اتخابات
را نميـتـوانـد     انسان اسم اين مضحكه  

چـرا كـه در ايـن           انتخابات نام نـهـد،       
زنـان   .   كشور آزادي بيان وجود نـدارد      

كـانـديـداهـا     .   حق كانديد شدن نـدارنـد      
بايد مورد تاييد شوراي نگهبان قـرار         
گيرند و با اين نتيجه كـه مـردم بـايـد            

سي  بين چهار مرد كه همگي درطول   
سال گذشته در حكومت سهيم بـوده،         
از اين حكومت دفاع كرده و در قدرت 

 .يكي را انتخاب كند بودند، 
از ســي ســـال قــبـــل در ايـــران                  
حكومتي بر سر كار است كه با قتل ،  
ــده                 ــا مــان ــگــســار، ســرپ اعــدام ســن

سي سال است كـه حـكـومـت          .   است  
از يك آپارتايد جنسي دفـاع       اسالمي  

ميكند ، زنان را تحقير ميـكـنـد و و           

حق دخالت در زندگي اجتماعي را از       
از سـوي ديـگـر        .   آنان سلب ميـكـنـد        

اين كشور دربن بست كـامـل    اقتصاد  
است آمار بيكاري در آنجا بسيار باال       
است ، بهمين داليل ميليونها نفـر بـر       
عليه اين حكومت به خيابان رفـتـه و            

 .اعتراض ميكنند
ايـن ايـرانـي       براي مـيـنـا احـدي           

يـك   تبعيدي، اعـتـراضـات در ايـران             
انـقــالب و جــنــبــش انــقــالبــي عــلــيــه            
حكومت اسالمي است ، و نه صـرفـا           
اعتراض به تقلب انتحاباتـي از سـوي        

 .احمدي نژاد و حكومت اسالمي
حكومتهاي غـربـي بـايـد جـرات            
داشته باشند اين حكومت را محكوم    

كنند بجاي اين، همكاري با جمهوري     
حكومـت   . اسالمي سازمان مي يابد 

اسالمي بجز در مورد موضوع سالح   
هسته اي ، ابدا مورد اعتراض و نـقـد      
ــربـــــي قـــــرار                   ــتـــــهـــــاي غـــ دولـــ

سازمان ملل تا كنون عليه  . نميگيرد
. سنگسار د رايران چيزي نگفته اسـت       

مينا احدي در نيويورك و در بروكسل    
، در اســـتــراســـبــورگ بــوده و بـــا                    
سياستمداران صحبت كرده است آنهـا       

نـقـض حـقـوق        در مجموع در مـورد        
و  انساني در ايران شانه باال انـداخـتـه         

يا با حـكـومـت اسـالمـي هـمـكـاري                 
 .ميكنند

آيا حـكـومـت ضـد زن اسـالمـي               
روزهاي آخر عمرش فرا رسـيـده ، مـا            
اروپاييها چه ميتوانيم بـكـنـيـم بـراي            

روش دمـكـراتـيـك         اينكه باالخره يك  
اوضـــاع .   در ايـــران بـــرنـــده شـــود               

پناهندگاني كه از اين حكومـت ضـد          
انساني فرار ميكنند در آلمان چگونـه    

 است؟

ــه ايــن ســواالت و                  ــاســخ ب در پ
سواالت ديگر مينا احدي در روز سـه     

 ماه نوامبـر در شـهـر تـريـر            ۱۷شنبه  
 شـب سـخـنـرانـي          ۸آلمان در سـاعـت      

 ميكند
 دعوت كنندگان

گروه كاري صلح و سازمان مدافع 
 "تره ده فام " حقوق زن

 گروه ترير
 

.  

 دعوت به جلسه سخنراني

 ايران امروز، اميدهاي تازه ،
 نااميدي هاي جديد براي زنان ؟، بررسي نتايج ناآراميها 

 آيا سرنگوني حكومت ضد انساني و ديكتاتور اسالمي نزديك است؟ 

 گرامي باد ياد احسان فتاحيان
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براي روحيه دادن به بدنه رژيم گفت که  
و ! جمهوري اسالمي سرنگون نميشود

دلسوزترهاي نظام خطر را به طـرفـيـن       
ديگر تقريبـا  .   حکومت گوشزد کردند 

تمام جـريـانـات اپـوزيسـيـون، اگـر از                
محافل و جريانات هـپـروتـي کـه دور            
خود ميپيچند صرنظر کنيم، و حـتـي       
ژوکرهائي مثل نوري زاده هم پذيرفته     
اند که موسوي و کروبي رهبـر چـيـزي       
نيستند، اين اوضاع است که آنـهـا را           

اينـرا وقـيـح      .   به دنبال خود ميکشاند  
ترين رسانه فارسي زبان يعني بـي بـي         
سي هم که دلسوزي زيادي براي حفـظ    
اوضاع و جلوگيري از تحوالت زيـر و       

. رو کننده مـيـکـنـد، پـذيـرفـتـه اسـت               
سيزده آبان يک زلزلـه سـيـاسـي بـود و             

 . همه را تکان داد
سيزده آبان گستره جغرافيائي اش      

دامـنـه   .   وسيعتر از روزهاي ديگر بود    
اش به خيلي از شهرهاي بزرگ کشيده    

دانشگاهها را درنورديده بود و به . شد
ــان                    مــدارس هــم کشــيــده شــد و زن
همچنـان حضـور گسـتـرده و پـرشـور               

روزهاي قبل از سـيـزده آبـان         .   داشتند
تـظــاهــرات کـارگــران لــوـلــه ســازي و              
حمايت گرم مردم انقالبي در اهواز را         
ــزده آبــان                      ــعــد از ســي ــم و ب ــي داشــت
اعتصابات کارگـري رو بـه گسـتـرش            
نهاد و در دانشگاهـهـا آتـش مـبـارزه             

 . شعله ورتر شد
روحيه سيزده آبان تعرضـي تـر از           

. قبل بود و سرکوب هم عريان تر بـود       
شعارها حتي با يک ماه قـبـل تـفـاوت        

تند و تـيـزتـر بـود،         .   محسوس داشت 
نوک قله رژيم را بيشتر نشـانـه گـرفـتـه         

عکس هاي خامنه اي و احمـدي   .   بود
نژاد را پائين ميکشيد و مرگ بر آنها    

. و به همين اکتفا نـمـيـکـرد      .  ميگفت
مرگ بر اصل واليت فقيه و مـرگ بـر         
قانون اساسي و مـرگ بـر جـمـهـوري               
اسالمي هم شعارهاي ديگـر ايـن روز          

روز قـدس را قـبـل تـر بـه ضـد                   .   بود
خودش تبديل کرده بود، و سيزده آبان       
را هم بـه يـک روز تـمـام عـيـار بـراي                     

آنرا به سيزده آبـان    . انقالب تبديل کرد 
 آذر اعـالم      ١٦ وصل کرد و براي ٥٧

ديگر فرماندهان اعظـم  .   آمادگي کرد 
رژيم هم نگفتـنـد تـمـام شـد و مـانـع                   

احـمـدي مـقـدم فـرمـانــده           .   مـيـشـويـم    
نيروهاي انـتـظـامـي تـنـهـا تـوانسـت                
بگويد که با مـاسـک هـم شـنـاسـائـي                 

يعـنـي جـلـو حضـورتـان در             .  ميکنيم
رسـمـا   .   خيابانها را نميتوانيم بگيـريـم   

شکـسـتـي را اعـالم مـيـکـنـنـد ولـي                   
ــه شــنــاســائــي خــوش                    دلشــان را ب

و جوانان و دانشجـويـان کـه      .   ميکنند
اکنون موتور انقالب هستند خـود را        

ايـن  .   براي شانزده آذر آماده ميکـنـنـد     
نيست، خود انقالب " اعتالي انقالبي"

 . است که اعتال مي يابد
 

عرصه هاي نبرد و 
 دستاوردهاي تاکنوني مردم 

مردم به درست خـامـنـه اي و واليـت             
فقيه و بيت رهبري را بعنوان يـکـي از      

. نقاط حمله خود انـتـخـاب کـرده انـد             
مرگ بر خامنه اي و خامنه اي قـاتلـه       
و پاره کردن و سوزاندن عکس خامنـه     
اي حکم شعار مرگ بـر شـاه در سـال             

 را دارد و معادل سرنگوني کامل ٥٧
مرگ . و تمام عيار اين حکومت است

بر خامنه اي يعني مرگ بر جمـهـوري       
اسالمي، يعـنـي جـمـهـوري اسـالمـي             
بايد برود و واقعيت اين اسـت کـه نـه               

 بـدون شـاه     ٥٧نظام پادشاهي در سال  
دوام مياورد و نه جمـهـوري اسـالمـي          

مـردم ايـنـرا      .   بدون فقيه دوام مـيـاورد   
ميبينند و آنـرا بـعـنـوان مـهـمـتـريـن                  

امـا  . تارگت خود زير ضرب ميگيرند 
. اين تنها عرصه نبـرد مـردم نـيـسـت            

عرصه هاي نبرد مـردم بـا جـمـهـوري             
 کـه هـمـه        ٥٧اسالمي بر خالف سال      

چيز در شعار مرگ بـر شـاه خـالـصـه                
شده بود، بسيار گسترده اسـت و ايـن          
يک تـفـاوت اسـاسـي ايـن انـقـالب بـا                  

 .  است٥٧انقالب 
ايــن انــقــالبــي عــلــيــه ســي ســال            
بيحقوقي است، عـلـيـه اعـدام اسـت،             
عليه بيحقوقي زن و آپارتايد جنسي و 
قوانين ضدزن است، عليه حکومت و     
قوانين و سنن مذهبي و عقب مـانـده         
و براي يک جامعه سکوالر و مـذهـب         
زدائي و کوتاه کردن دست مـذهـب از           
جامعه است، انقالبي براي بيـشـتـريـن        

و در هـمـه       .   آزادي هاي سياسي اسـت    
اين عرصه ها نبردهاي بزرگي جـريـان      

نبردي که از سالها قـبـل شـروع       .   دارد
شده و اکنون به خيابـان کشـيـده و بـه              

انـقـالب در     .   اوج خـود رســيـده اســت        
مقابل هميـن بـيـحـقـوقـي هـا شـکـل                 

 خـرداد بـا       ٢٢انقالبي کـه از      .   گرفت
حضور ميليوني مـردم اعـالم وجـود           
کرد چند هفـتـه قـبـلـش اول مـاه مـه                  
متقاوتي را در تهران و چـنـديـن شـهـر         
برپا کرده بود که پيش درآمد انـقـالب      

هر کس به اول مـه تـهـران نـگـاه            .   بود
ميکرد ميتوانست صداي زلزله اي را     
کـه در راه اســت از اعـمــاق جـامـعــه                 

روحيه کامال متفاوتي بـر آن      .  بشنود
. با سالهاي قبل فرق داشت. حاکم بود

بزرگترين اول مـه سـي سـال گـذشـتـه                
. سران رژيم هم بو مـيـکـشـيـدنـد       .   بود

اول صبح دالرا را به قتل رساندنـد تـا           
جلو اول مه را بگيرند امـا ايـن اقـدام              

نيز فضائي پرشور و خشـم عـمـيـق و              
وسيعي را عـلـيـه مـجـازات اعـدام و                

قبل از آن نـيـز       . اعدام دالرا شکل داد 
انزجار و اعتراض وسيع عـلـيـه اعـدام         

انـقـالب ادامـه ايـن         .  شکل گرفته بود 
ادامــه اعــتــراضــات     .   اعــتــراض بــود   

گسترش يابنده کـارگـري بـود کـه در              
سالهاي گذشته به اشـکـال نـويـنـي از              

ادامــه .   هـرطـرف سـر بـلـنـد مـيـکـرد               
تظاهرات هاي بـزرگ و اعـتـصـابـات             
سراسري معلمان بود کـه فضـاي تـازه         
اي را بر جامعه حاکم کرد و موجي از    

عــلــيــه  .   خــوشــبــيــنــي را شــکــل داد         
ــود کــه بــا چــنــان                  بــيــحــقــوقــي زن ب
مقاومـتـي از جـانـب مـردم و بـويـژه                  
جوانان روبرو شده بود که با ناجا سعي 
کردند آنرا عقـب بـرانـنـد امـا حـريـف               
نشدند و شکستشان را بـارهـا اعـالم            

انقالب ادامه شورش جـوانـان      .   کردند
آرياشهر بود که بـا شـعـار حـکـومـت               
اسـالمــي نــمــيـخــواهــيـم بــه دفــاع از             
ــخــاطــر               ــرخــاســتــنــد کــه ب دخــتــري ب
بدحجـابـي قصـد دسـتـگـيـري اش را                

ادامه اعتـراض گسـتـرده بـه         .   داشتند
دزدي هاي سران رژيم و آيت اله هـا و            

اينها . در مقابل فقر فزاينده مردم بود 
خميرمايه هاي انقالب بـود و سـيـزده         

حـرکــات و    .   آبـان نـقــطــه اوج آن بـود            
ســکــنــات مــردمــي کــه در خــيــابــان           
ميبينيم ذره اي رنگ مذهبي نـدارد،      

. ذره اي رنگ تبعيض عليه زن نـدارد       
مردانه نيست .   مدرن و آوانگارد است 

برعکس زنـان را در صـف اول خـود                
دارد و هــمــه گــزارشــات حــاکــي از                
رويگرداني گسترده تر مردم از مذهب 
و آيت اله و مقدسـات مـذهـبـي رژيـم           

اينها جبـهـه هـاي نـبـرد مـردم             .   است
 . است

دو وجه مهم ديگر انقالب يـا دو           
تــارگــت ديــگــر آن قــوه قضــائــيــه و                

کـهـريـزک و      .   نيروهاي سرکـوب اسـت     
شکنجه و تجاوز چنان رسـوائـي بـراي        
کل سيستم قضائي رژيم بـبـار آورد و         
چنان نفرتي عليه آن دامن زد که از آن       

حـتـي   .   جان سالم به در نـخـواهـد بـرد           
موقعيت رژيم را در جنبش اسـالمـي        

بـر مـتـن      .   در منطقه تضـعـيـف کـرد         
ــفــرت عــمــومــي از دادگــاهــهــا و                 ن
محاکمات و قضات و جناياتي که در  
طول سالها کرده اند سيستـم قضـائـي         
اسالمي و کل حکومت را بيشتر زيـر        

مردم اين نـهـاد را بـا سـي           .   سوال برد 
سال جنايتش، مـحـاکـمـات و شـالق             
زدن ها و دستگيري ها و شکنجه هـا        
و تيرباران هايش شناخته بـودنـد امـا         
اينبار ابعاد رسوائي رژيـم چـنـان بـود            
که قشر بـيـتـفـاوت تـر و سـنـتـي تـر                     
جامعه را هم در مقابل رژيم به ميدان    
آورد و بر بدنه حکـومـت و نـيـروهـاي            

. سرکوبش نيز تاثير فاحشي گـذاشـت      
کهريزک جائي براي دفاع از حکـومـت     

قوه . در ميان هوادارانش هم نگذاشت 
قضائيه در هـمـه کشـورهـا يـک رکـن                
دولت براي مطيع نگاهداشتن جامعه      
است اما در جمهوري اسالمي معنـي   

جايگـاه تـعـيـيـن        .   بسيار ويژه اي دارد   
کننده اي در حيات جمهوري اسالمي       

عــرصــه رودرروئــي هــرروزه و          .   دارد
آشکار رهبران کارگري و دانشجوئـي،       
. و توده وسيع زنان و جوانان بوده است

کـهــريــزک و تــجــاوز و شــکــنــجــه در              
ماههاي اخيربر ابعاد اين روياروئي به    
طـور بـيـسـابـقــه اي افـزود و آگـاهــي                  

. سياسي طبقاتي مردم را افزايش داد      
صرف بررسـي جـبـهـه مـبـارزه مـردم               
علـيـه دم و دسـتـگـاه قضـائـي رژيـم                   
دريچه اي بسوي بررسي کل انقالب و     
جوهر تـحـوالت در شـرايـط کـنـونـي                

تارگت ديگـر مـردم نـيـروهـاي           .   است
سرکوب اسـت کـه اعـم از نـيـروهـاي                 
انتظامي و بسيج و پـاسـدار و انـواع              
يگان ها و لباس شخـصـي هـا مـورد              

. نفرت عميق مردم قـرار گـرفـتـه انـد             
سبعيت اين نيـروهـا در خـيـابـانـهـا و               
زندانها، و رودرروئي مـردم بـا آنـهـا،             
مردم را بيشتـر مـتـوجـه سـاخـت کـه                
تحقق کوچکترين خواستي در گرو در     

جامعـه  .  هم شکستن اين نيروها است 
ايران و بويژه نسل جوان در ايـن ابـعـاد        

. چنين روياروئي را تجربه نکـرده بـود       
اکنون جامعه صـدبـار بـيـش از دوره              

 درمـقـابـل ايـن ارگـانـهـا              ٥٧انقالب  
در اين زمـيـنـه نـيـز        .   قطبي شده است  

سازش ميان مردم و حکومت ديـگـر          
عملي نيست و اصالح اين ارگان ها و     
جابجائي چند مهـره مـردم را راضـي            

انقالب در پنج ماه گـذشـتـه      .   نميکند
تجربه بسيار گرانبهائي به مـردم داده        
است و تبليغات گسترده کمونيستي،      
به نقد سوسيـالـيـسـتـي مـردم از ايـن                 

 . ارگانها بسيار کمک کرده است
اينها دستاوردهاي بزرگ انـقـالب     
است که راه حل هاي سـازشـکـارانـه و             

. مياني را نـقـش بـر آب کـرده اسـت                 
مردم نه واليت فقيه و خـامـنـه اي را             
ميخواهنـد، نـه قـوانـيـن و سـيـسـتـم                  

قضائي اش را، نه مقـوـلـه اي بـه نـام                 
جـرم ســيــاســي و نــه ايــن ارگــانــهــاي              
ســرکــوب را، نــه دم و دســتــگــاه                      

و ايـنـهـا      .   و آيت اله ها را  "   روحانيت" 
ارکان اصلي حکومت انـد و پـيـروزي          
مردم در گرو در هـم شـکـسـتـن آنـهـا                
است و اين به مقياس زيادي به درک و  
شعور عـمـومـي مـردم تـبـديـل شـده                 

خــواســتــهــائــي مــانــنــد لــغــو          .   اســت
ــان             ــي ــدان مــجــازات اعــدام، آزادي زن
سيـاسـي، پـايـان دادن بـه قصـاص و                 
شکنجه، لغو قوانين قضائي، برچيدن    
بساط آپارتايد جنسـي، بـرابـري زن و            
مرد، جدائي مذهب از دولـت، آزادي         
هــاي ســيــاســي، جــمــع کــردن بســاط           
سرکوب از دانشگاه ها و کارخانه هـا          
و خيابانها، به خواست هـاي جـنـبـش          

مـردم  . توده اي مردم تبديل شده است 
ــنــج مــاه تــجــارب                 در عــرض ايــن پ

ايـن  .   سياسي گرانبهائي اندوختـه انـد      
انقالب و راديکاليسمش فرسنگ هـا       

 .  تفاوت دارد٥٧با انقالب 
 

 عبور از خاکريزها 
انقالب از خاکريـزهـاي زيـادي عـبـور            
کرده است هرچند هنوز خـاکـريـزهـاي          

ــل خــود دارد                ــاب ــادي در مــق از .   زي
. موسوي و کروبي خيلي سريع رد شد      

مردم هوشيارانـه از شـکـاف در بـاال              
استفاده کردند و راه خود را به جلو باز  

توازن قوا را به هـمـت مـبـارزه       .  کردند
انقالبي خود تغيير دادند و چوبدستي       

و از طـرفـي       .   ها را کـنـار گـذاشـتـنـد           
خواست ها و شعارهاي مردم چنان بـه    
سرعت از اينها فاصله گرفت که ديگر 
وجــه مشــتــرکــي بــا آنــهــا احســاس              

در سـيـزده آبـان بـا شـعـار               .   نميکننـد 
مرگ بر قانون اساسي پاسخ مـوسـوي    
و کروبي و ته مانده هاي جنبش ملـي     
اسالمي و شخصيت هاي اين جنـبـش    

تا هـمـيـن جـا مـردم اعـالم             .   را دادند 
کرده اند که سر سازش با رژيم و هـيـچ     

هـرکـس سـازش      .   بخـشـش را نـدارنـد        
ميخواهد، هرکس ميخواهد بـه دوره        
امام برگردد، هرکس قـانـون اسـاسـي            
ميخواهد يا فقط اصالح ميخـواهـد،        

 . . . انقالب جاري ، دستاوردها                                  ۱از صفحه          
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ــل تــوجــهــي               حــتــي اصــالحــات قــاب
بـخـواهـد، يــا بـايـد درمــقـابـل مــردم                
بايستد يا حاشيه تر و بي خاصيت تـر      

اين روندي است که رسانه هـاي     .   شود
غربي را هم از تريبون دادن بيشتـر بـه         
امثال گنجي و عبادي محتـاط کـرده      

مثل هر انقالبي شخصيت هاي .  است
دوره گذار ميايند و بسـرعـت سـپـري            

خاکريزهاي ديگـري را نـيـز        .  ميشوند
. مردم قبال پشت سر گذاشـتـه بـودنـد         

راه حل بحران مرزي و رژيـم چـيـنـح و          
غـيــره نــيــز کــه تــوســط بــخـش هــاي              
مختلف اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون  
بورژوا مـطـرح مـيـشـد اسـاسـا جـاي                 

نـفـس ايـنـکـه        .   مهمي باز نکرده بـود     
مبارزه مردم شکل انقالب، يا بخاطر       
دوستاني که هـنـوز درمـقـابـل کـلـمـه               
انقالب مقاومت مـيـکـنـنـد خـيـزش             
انقالبـي مـردم، بـخـود گـرفـتـه اسـت                 
ــه راه حــل هــاي                      ــه هــم ــاســخــي ب پ

مــردم .   اپـوزيســيـون بــورژوائـي اســت        
شکل چپ و راديـکـال را در مـبـارزه               
خود انتخاب کردنـد و واقـعـيـت ايـن              
اسـت کــه در ايــن انــتــخــاب مــخــيــر              
نبودند، اين تنها راه پيش پـاي مـردم        

مـقـابـل جـريـانـات         بود و مـردم را در            
. بورژوائي قطبي کرد و قطبي تر ميـکـنـد         

بخـشـي از جـريـانـات بـورژوائـي              هيچ  
انقالب نميخواستند و نميخواهند بـه      

. همين دليل زبانشان الکن شده اسـت      
نه ميتواننـد بـه راحـتـي مـردم را بـه                  
تشديد مبارزه فرابخوانند و نه جـرات       
ميکنند به مردم خانه نشيني توصيه    
کنند و نه مردم را از پيشروي بـرحـذر        

انقالب آنها را زمينگيـر کـرده     .   دارند
ــن              .   اســت ــزرگــتــري ــيــز يــکــي از ب ايــن ن

تجـربـه   .   دستاوردهاي تاکنوني مردم است 
سياسي به مردم نشان داد که چاره اي جـز        

 . راه حل انقالبي ندارند
 

حفظ دستاوردها، 
 سازماندهي 

اما اين دستاوردها را بـايـد تـثـبـيـت               
چگونه؟ قطعا يـک شـيـوه مـهـم           .   کرد

تثبيت دستـاوردهـا طـرح شـعـارهـاي            
شعارهـا بـايـد      .   روشن در خيابان است 

روشــن تــر و صــريــح تــر شــود و بــه                  
شــعــارهــاي تــثــبــيــت شــده در هــمــه             

اما اين کـافـي     .   ها تبديل شودتظاهرات  
نيست و حتي براي تحقق همين هـم بـايـد          

بر سر . اقدامات ديگري در دستور گذاشت
شعارها هم جنگي مـيـان سـازشـکـاران و           

صـف  .   مردم آزاديـخـواه در جـريـان اسـت            
آزاديخواهي بايد روشن تر از ايـن حـرکـت          
کند و اينجا است که نقش سازماندهـي و        
شکل دادن به رهبري مـتـشـکـل اهـمـيـت             

انـواع جـمـع هـا و           .   حياتي پيدا مـيـکـنـد     

کانون ها و هسـتـه هـا را بـايـد بسـرعـت                  
شــکــل داد و درمــورد گــام هــاي بــعــد،               
دستاوردهاي تاکنوني، شعارها و تاکتيک      
ها بحث کرد و براي تحقق آنها بشـيـوه اي        

انقالب به هزاران .  سازمانيافته تالش کرد 
هـر کـارخـانـه و مـحـل             .   رهبر نـيـاز دارد     

کاري، هر کوچه و محله اي و هر دانشگـاه   
و مدرسه اي رهبراني ميخواهد که مسير    
پيشروي را بخوبي بـدانـنـد، اسـتـراتـژي و            
تاکتيک و شعارهاي جريانات سازشکار و        
اصالح طلب و غيره را بشناسند و دوسـت      
و همکار و مردم را نسـبـت بـه آنـهـا آگـاه                 
کنند، نيروي اطراف خود را حول خواستها 
و شعارهاي راديکال، و اشکال مـخـتـلـف            
مبارزه متحد نگاه دارند، و نقش مهمتري 
در خيابان و در اشکال ديگر اعتراض پيدا   

در اين پروسه است که رهبري آنـهـا     .   کنند
و ايـن بـدون تشـکـل           .   نيز تثبيت ميشود  

خـود ايـن رهـبـران بـايـد             .   عملي نميشـود  
متشکل شونـد و ايـن ضـرورتـي عـاجـل                 

جمع ها و کانون ها و هستـه هـائـي      .   است
که بايد شکل داده شود و بـه کـانـون هـاي             
داغ بحث و تبادل نظر و همـفـکـر کـردن و            

بــويــژه در   .   ســازمــان دادن تــبــديــل شــود        
محالت شهرها اين زمـيـنـه دارد فـراهـم              
ميشود که ارگان هائي براي بسـيـج تـوده           
وسيع مردم ايجاد کنيم کـه تـداوم حضـور         
مردم در انقالب و اشکال مختلف مبـارزه    

جـمـع هـا و        .   و مقاومت را تضميـن کـنـد      
هسته هاي موجود بايد اين زمينـه را در            
محيط خود تقويت کنند و گام هاي بعدي   

انقالب هنوز بايد خـيـلـي    .  را تعريف کنند 
ــن شــود            ــي ــع ــر مــت ــشــت ــي ــن در     .   ب ــي ــع ت

سازماندهي، در رهبـري، در شـعـارهـا و             
به .   تاکتيک ها و اشکال مختلف اعتراض   

هردرجه و هرجا اين عملي شود گـام هـاي        
بزرگي انقالب را جلو ميبرد، جلو سـازش     
را سد ميکند، سـنـگـرهـاي بـعـدي را بـا                 

انـقـالب   .   سرعت بيشتري تسخير ميکنـد   
نميتواند فـقـط بـه شـکـل تـظـاهـرات در                   
خيابان در روزهاي خاص و منـاسـبـت هـا        

تجمعات مختلـفـي کـه      .  اظهار وجود کند 
در تمام اين مدت درمقابـل دادگـاهـهـا و             
ــهــا، در پــارکــهــا تــوســط مــادران              زنــدان
جــانــبــاخــتــه، در دانشــگــاهــهــا، در            
ــات               ــصــاب مــدارس، در شــکــل اعــت
کارگري حول خواستهاي صنفي و يـا         
به شکل تظاهرات کارگران لوله سازي  
يا در شکل اعتراض به اعدام احسـان          
فتاحيان در سنندج و شهرهاي ديـگـر         
صورت ميگيرد بـخـشـي از مـبـارزه             
است که به انـقـالب قـدرت مـيـدهـد،              
تداومش را حفظ ميکند، دشـمـن را           
فرسوده ميکند، عده بيـشـتـري را بـه            
صف انقالب ميکشاند و بدنه رژيم و       

. نــيــروهــايــش را مــتــزلــزل مــيــکــنــد         
بــرعــکــس اگــر انــقــالب بــه خــيــابــان            

محدود بماند ممکـن اسـت مـردم را            
فرسوده کند، نيرويشان را تحليل ببرد  

. و به دشمن امـکـان سـرکـوب بـدهـد              
خــانــواده اي کــه آزادي فــرزنــدش را              
ميخواهد، کارگري که حـقـوق عـقـب          
ــکــنــد،                     ــتــاده اش را طــلــب مــي اف
دانشجوئي که مانع حضور مقـامـات      
در دانشگاه ميشود و اخراج حـراسـت         
و بسيج را فرياد ميزند، خـبـرنـگـاري            
که آزادي عمل بـيـشـتـري مـيـخـواهـد            
اينها همه و همه بايد گسترش يابـد و       

نيـروي عـظـيـمـي حـول           . نهادينه شود 
هـمــيــن خــواســت هـا بــه حــرکــت در               
ميايند و نه الزاما با شعـار مـرگ بـر            

امـا ايـنـهـا در         .   ديکتاتور در خيابـان   
شرايطي که انقالبي در جـريـان اسـت،         
عمال جبهه هاي مختلف انقـالبـنـد و           
انقالب را تعين بيشتري ميدهند و به     

بويژه در اين جـبـهـه هـا       .   جلو ميرانند 
است که مردم به اشکال مختلفي حول 
رهبران مورد اعتماد خـود مـتـحـد و           
متشکل ميشوند و خواست هاي خود 

ايـنـجـا اسـت کـه          .   را بيان مـيـکـنـنـد       
رهبران محلي و عملي در کارخـانـه و       
دانشگاه و محله اهميت حياتي پـيـدا         

جنبش عمومي و تظاهرات . ميکنند
هاي بزرگ خياباني نيـز بـايـد بـه ايـن              

بايد خواستهاي بخش . روند کمک کند
هاي مختلف مردم از کارگران و زنـان        
و دانشجويان را قويا منعکس کند و         
تلفيق محکمي از ايـن جـبـهـه هـا و                 

ايـن قـدمـي      .   خواستها شکل بـگـيـرد      
است که انقالب را به مرحله بازگشـت    

 . ناپديري ميرساند
 

سازماندهندگان انقالب و 
 صحبتي با رفقاي کمونيست 
هزاران نفر در بطـن مـبـارزه سـيـاسـي              
در مــاهـهــاي گــذشـتــه نــقـش فـعــال،              
سازمانده و هدايت کننده داشـتـه انـد          
و تا همين جا نقشـي بسـيـار حـيـاتـي            

گـرانـبـهـائـي      ايفا کرده اند و تجارب     
بـر تـرديـدهـاي       .   کسـب کـرده انـد       

اطرافيان خود غلبه کرده انـد، در         
خيابان در صف اول ايستاده اند و    
هـدايـت کـرده انـد، جـلـو خـيـلــي                 
ــد و                   ــرده ان ــا را ســد ک ــاره شــع

انـد،  شعارهاي خود را حاکم کـرده      
بـه  .   جلو خيلي توطئه ها را گرفته انـد   

زندان افتاده اند و اسرار خود را حـفـظ       
کرده اند و يا خبرهـاي انـقـالب را بـه                

اينها بـعـضـا خـيـلـي         .   دنيا رسانده اند  
جوان و يا فعـالـيـن سـيـاسـي قـديـمـي               
تري هستند که درجه آگـاهـي بـاالئـي            
ــان پــرشــوري               دارنــد و بــعــضــا جــوان
هستند کـه تـا يـک سـال قـبـل شـايـد                    
تجربه خـاصـي در مـبـارزه سـيـاسـي                

ايــنــهــا ســراپــا شــور و        .   نـداشــتــه انــد   
شهامتند و بـار مـهـمـي را بـر دوش                 

دارند و تـا هـمـيـن جـا بـا خـالقـيـت                      
زيــادي ابــتــکــار عــمــل را در دســت              
گرفته اند و دست به انواع ابـتـکـارات       

ايـن شـور و اشـتـيـاق و ايـن                 .   زده اند 
و .   پتانسيل عظـيـم را بـايـد افـق داد              

اينجا است که نقش کـمـونـيـسـت هـا              
اما کـمـونـيـسـت هـا         .   حياتي ميشود 

خـود بــايــد افــق روشــن تــري داشــتــه              
باشند که بتواننـد بـه ديـگـران کـمـک                

کمـونـيـسـتـي کـه خـود هـنـوز                .   کنند
هــزار ابـــهـــام دارد، هـــنـــوز ظـــرف               
متشکلي نـدارد، هـنـوز در مشـغلـه              
هاي ده سال قبل سير ميکنـد، کـمـک       

هــزاران .   الزم را نــمــيــتــوانــد بــکــنــد          
کمونيسـت و مـحـفـل کـمـونـيـسـتـي                 
هستند که اگر به افق روشني مسـلـح           
شوند، به نيروئي تبديل ميشـونـد کـه         
در عرصه عمل جنبش هاي ديـگـر را        

و .   ميتواند به سرعت حاشيه اي کـنـد    
فــراخــوان مــن ايــن اســت کــه حــزب               

. کمونيست کارگري را تقويـت کـنـنـد       
به آن بپيوندند و يا همـراه و هـمـدوش          

انـقـالب   .   آن به ايفاي نـقـش بـپـردازنـد          
جوانان پـرشـور و       .   آنها را صدا ميزند 

فعاليـن جـوان و       رهبران عملي انقالب،  
از .   پـرشــور بـه کــمــک آنــهــا نــيــاز دارنـد               

 زنــانــي کــه       دخــتــران دانــش آمــوز تــا        
جسورانه در خيابان هستند به آنها نـيـاز    

همين امروز و قبل ازاينکـه ديـر      .   دارند
اين رفقا بايد تـکـلـيـف     .   شود نياز دارند  

دوره کار . خود را با گذشته يکسره کنند 
آرام سياسي و تحقيق و تفحص و خيلـي   

اينها را بعدا هم .   از مرزبندي ها نيست  
اکنون وقت گستـرش  . ميتوان انجام داد 

و تعميق و راديـکـال تـر کـردن هـمـيـن                  
. انقالب و به پيروزي رسـانـدن آن اسـت            

بسـيـار   .   وقت شرکت فعـال در آن اسـت         
ميشنويم کـه ايـن مـبـارزه هـنـوز خـام                 
است، هنوز خيلي جاها مرزبندي هـاي     
روشـن بــا جــنــاح هــاي حــکــومــتــي و              
ناسيوناليسم و غيره و غـيـره نـدارد يـا               

اما اين آنها را بـي  .  هنوز انقالب نيست 
وظيفه آنها را   وظيفه نميکند برعکس    

سنگين تـر و حضـور فـعـالشـان را               
بايـد در دل ايـن         .  حياتي تر ميکند 

. اعتراض بود تا بـه آن کـمـک کـرد             
بايد در خيابان حضور داشت تـا بـه         
پيشروي آن و راديـکـالـيـزه شـده آن              

ما نکنيم ديگران آنرا بـه  .   کمک کرد 
هـر مـبـارزه      .   سمت ديگري ميبرنـد   

اي عرصه کشمکش جـنـبـش هـا و            
در هـر    .   جريانـات مـخـتـلـف اسـت          

اعتصابي در هر کارخانه اي نظرات       
مختلف کمونيستي و رفرمسيتي و      

و هــيــچ کــارگــر          .   غــيــره هســت     
کمونيستي نگفته است نـوبـت مـن          
نيست، يا اين مبارزه خام است، يـا        

اين انـقـالب   . گرايشات ديگري دارد 
هم محل تالقي گرايشات مختـلـف        

عده اي در آن شرکت ميکنند .   است
تـوده  .   تا آنرا به سـازش بـکـشـانـنـد           

وسيعي از شرکت کنندگان هم تمايز 
اين خطوط را الاقل آنجا که مسالـه     

. کمي پيچيده تر ميشود نمـيـدانـنـد       
بايد در کنار آنها بود و بي وقفـه بـا            
همان سرعتي که اوضاع جلو ميرود 
آنها را با خطوط مختلف و شعارها      

و و تاکتيک هاي آنـهـا آشـنـا کـرد                 
. تفـاوت هـا را بـرايشـان تـوضـيـح داد                 

جامعه آماده پـذيـرش هـمـه ايـده هـاي               
راديکال و سوسياليسـتـي اسـت و ايـن              
موقعي متحقق ميشود که کمونـيـسـت     

 . ها حضور فعال داشته باشند
فراخوان من به کمونيست هـاي زيـادي          
که دلسوزانه و فداکارانه در اين مـبـارزه       
شرکت مـيـکـنـنـد، ايـن اسـت کـه اگـر                    
ميخواهند نقش بزرگ و مـوثـري ايـفـا            
کنند، که قطعا ميخواهند، جايشان در     

حــزب کــمــونــيــســت     .   ايــن حــزب اســت     
کارگري قاطعانه درمـقـابـل گـرايشـات           
سازشکار و ناسيوناليستي و قومپرست  
و مذهبي ايستاده است و تا هميـن جـا           
در حاشيه اي کردن آنها و نـقـشـه هـا و              
تئوري هايشان نقش مهمي ايـفـا کـرده            

زمينه فعاليـت کـمـونـيـسـتـي را            .   است
در مقياسـي  .   بسيار فراهم تر کرده است   

عي بـه کـمـونـيـسـم و ايـده هـا و                    اجتما
. مطالبات کمونيستي اعتبار داده است

کمونيسم را به نيروئي خوشنام و مهم و    
در تعمـيـق ايـن      . موثر تبديل کرده است 

انقالب و افق دادن به فعالين آن نقش بي 
چون و چرائي داشته است اما بدرجه اي       
که تقويت شود قدرت تاثيرگذاري آن نيز 

نبايد اجـازه دهـيـم ايـن         .  بيشتر ميشود 
کسي ما را نـمـي   .  موقعيت از بين برود 

مردم آماده اند و عزمشان بـراي  .  بخشد
سرنگوني جمهوري اسالمي راسخ است، 
بقيه اش برميگردد به اينکه ابزار اينکار 

و من ميخواهم بگويم ما . را دارند يا نه
ما ابزاري براي همه . ابزار اينکار هستيم

کمونيست ها و همه انسانهاي شريف و     
بايد اين ابزار را بدست . آزاديخواه هستيم

انـقـالب بـدون      .    کنيد بگيريد و تقويتش  
رهبري کمونيسـتـي و بـدون يـک حـزب               
قدرتمند و همه جا حـاضـر بـه پـيـروزي              

درمقابل جمـهـوري اسـالمـي،       .   نميرسد
درمقابل اصالح طلبان حکومتي و غير 
حکومتي و ناسيوناليست و قومپرسـت     
عقب مانده و جمهوريخواه مرتجع بايـد        

بـدون رهـبـري و        .   اين ابزار تقويت شـود    
بدون ابزار اين انقالب به جائي نمـيـرسـد        
و حزب کمونيست کارگـري هـر مـيـزان            
انتقاد هم به آن داشته باشـيـد شـايسـتـه              

نيروئي اسـت کـه     ترين و آماده ترين  
ميتواند اين انقالب را رهـبـري         

نـقـش   .   کند و به پيروزي برسانـد     
در ايـن حـزب و هـمـدوش ايـن                شما  

 . *حزب حياتي است

 . . . انقالب جاري ، دستاوردها                                ۱۰از صفحه          



 12 ١۳۸۸آبان ۲۲ انترناسيونال 

ئيس هـيـات مـديـره ي           رعلي نجاتي   
سنديکاي هفت تپه طي نامه اي  در         

 آبان خطاب به همه کارگران، آنهـا    ١٦
را به همبستگي با کارگـران نـيـشـکـر           

مـوضـوع از ايـن        .   هفت تپه فراخواند  
قرار است که تا هم اکنون چهار نفر از     
اعضاي هيات مـديـره ي سـنـديـکـاي            
کارگران نيشکر هفت تپه بـه اسـامـي         
فريدون نيکوفرد،جليل احمدي، قربـان    
عليپور و محمد حيدري مهر روانه ي     
زندان شده اند و هـم اکـنـون در زنـدان              

و در چـنـد روز         .   دزفول بسر ميـبـرنـد     
آينده علي نجاتي را نـيـز روانـه زنـدان           

 .خواهند کرد
علي نجاتي در ايـن نـامـه تـکـان             
دهنده بر اينکه اين کارگـران بـراي بـه            
دست آوردن حـقـوق خـود و دفـاع از                
مطالبات کارگان تـالش کـرده انـد و             
اکنون محـکـوم و زنـدانـي شـده انـد،                

او در رابطه با نـامـه     .  تاکيد ميگذارد 
اعتراضي که در رابطه با اين احکام و       
اين سرکوبها ، سـنـديـکـاي نـيـشـکـر                
هفت تپه به سازمان جهاني کـار داده         
است ميگويد که ما ميدانيم که اينها 
ــران                 ــيــحــقــوقــي کــارگــران در اي از ب
باخبرند، اما اتـمـام حـجـب کـرديـم و              

!. پرسيدم که آيا اقدامي خواهند کرد؟
و همانجا بر اينکه ايجاد تشکل هـاي     
کارگـري حـق مسـلـم کـارگـران اسـت                
تاکيد کرده و از کارگران ميخواهد که  

او .   با آنها اعالم همـبـسـتـگـي کـنـنـد           
 مـاه در      ٦ميگويد او و همکـارانـش        

زندان خواهند بود و هشت مـاه اسـت        
از کار اخراج بوده است و بدين ترتيـب    
شـمـاره حسـابــي بــه نــام خــود اعــالم               
ميکنند، تا با کمک به خـانـواده هـاي       
ايــن کــارگــران حــمــايــت خــود را از                
خواستها و مبارزات اين کـارگـران، و         
دفاع از حـق تشـکـل بـراي کـارگـران                 

 .اعالم کنند
بايـد وسـيـعـا بـه حـمـايـت عـلـي                   
نجاتي از رهـبـران کـارگـران نـيـشـکـر                

نـامــه عــلــي    .   هـفــت تــپـه پـاســخ داد          
نجاتـي، نـمـونـه اي از رشـد و بـلـوغ                    

الـگـويـي اسـت       . جنبش کارگري است 
براي جنبش کارگري که بايسـتـد و از         

بايستد و با . دستاوردهايش دفاع کند
اعـالم هــمــبــســتـگــي کــارگــري بــراي           
متشکل شدن و پيش بـرد قـدرتـمـنـد            

ــد              ــالش کــن ــرحــقــش ت . مــبــارزات ب
سازماني چون سازمان جهاني کـار را      
که همواره در کنار جمهوري اسـالمـي    

ايستاده و با آن مماشات کـرده اسـت،       
را به چالش بکشد، و بر حقوق انساني 

 .کارگران تاکيد بگذارد
 بطور واقعـي کـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تپـه طـي چـنـد سـال مـبـارزات                 
پرشورشان الگوهاي خوبي از مـبـارزه        
در مقابل جنبش کارگري گذاشته انـد     
و نقش چشمگيري در پيـشـروي هـاي           

اين کارگران بـا مـبـارزات      .   آن داشتند 
مـتــحـدانــه شــان نـيــروي جــديـدي بــه              
مبارزه براي نقد کـردن دسـتـمـزدهـاي            
پرداخت نشده که پديده اي اجتـمـاعـي      

ايـن  .   و سراسري در ايران است بدهـنـد        
کارگران طي مبارزاتشان بـا کشـانـدن       
مبارزاتشان به مرکـز شـهـر شـوش و              
بسيج مردم مـنـطـقـه و هـمـراه کـردن                
خانواده هايشـان، تـوانسـتـنـد نـيـروي             
قدرتمندي شوند و تشـکـل خـودشـان           
سنديکاي نيشکـر هـفـت تـپـه  را بـا                  
قدرت اتحادشان شـکـل دهـنـد و در              
زمينه سازمانيابي توده اي کـارگـري         
به عـنـوان امـر خـود کـارگـران الـگـو                  

اين کارگران توانسـتـنـد بـا بـه          .  باشند
خدمت گرفتن قدرت مجمع عمومـي     
کارگري و حفظ اتـحـادشـان در بـرابـر             

. فشار هاي کارفرما و دولت بايستنـد   
الـگـويـي بـاشـنـد بـراي بـيـرون کــردن                  
نيروهاي سرکوبگر از کارخـانـجـات و        
در اعتراضي جمعي رييس حراست را       

و نـيـز     .   از کارخانه بـيـرون انـداخـتـنـد          
ــه                ــم ــبــرانشــان را مــحــاک ــي ره وقــت
ميکردند، به خيـابـانـهـا آمـدنـد و بـا               
شعار کارگر زنداني آزاد بايـد  گـردد،         
کــار دادگــاه جــمــهــوري اســالمــي را            

 .متوقف کردند
نيـز کـارگـران نـيـشـکـر            اکنون  

هفت تپه تنها بـا اعـتـراضـات و             
تجمعات خود و با جلب حـمـايـت          
وسيع مـردم شـهـر و مـنـطـقـه و                  
خانواده هاي کارگران مـيـتـوانـنـد         

. جلوي اين تعرضات را بـگـيـرنـد         
اهميت نامه علي نجاتي در جلب      
همبستگي وسيع کارگران را نـيـز        

 . در همين جا بايد ديد
 بايد وسيعا به احکـام صـادر         
شده براي کارگران نيشـکـر هـفـت          

بايـد خـواهـان      .   تپه  اعتراض کرد  
لغو پرونده هاي تشکيل شده براي   
کارگران نيشکر هفت تپه و احکام 
صادر شده براي آنان و آزادي فوري 
و بــدون قــيــد و شــرط تــمــامــي              
دستگيرشدگان اخير و زنـدانـيـان         

ــدان          ــراي    .   شــدســيــاســي از زن و ب
پيشبرد اين مبارزه، همانطور که علي 

نجاتي ريـيـس سـنـديـکـاي کـارگـران                
نيشکر هفت تپه فراخوان داده اسـت،         
بايـد بـا کـمـک هـاي مـالـي خـود بـه                      
خانواده هاي اين کارگـران و صـنـدوق         
اعالم شده از سوي او کاري کنـيـم کـه         
نگذاريم دغـدغـه  و نـگـرانـي مـالـي                 
مـانــع تــداوم مــبـارازت بـر حـق ايــن                
کارگـران در دفـاع از حـق تشـکـل و                  
دستـاوردهـايـي کـه در مـبـارزاتشـان              
داشته اند، و در واقـع دسـتـاوردهـاي             
کل جـنـبـش کـارگـري اسـت، داشـتـه                 

 . باشند
 کارگر نيشکر هفت تـپـه     ٥٠٠٠ 

بهمراه خانواده ها و با جلـب حـمـايـت             
وسيع کل جـامـعـه، نـيـروي وسـيـعـي               
هستند که ميتوانند نه تنها جمهوري    
اسالمي را به عـقـب نشـيـنـي و لـغـو                
ــراي                ــده هــاي تشــکــيــل شــده ب پــرون
همکارانشان و احکام زندان براي آنـان      
وادار کنند، بلکه خـواهـنـد تـوانسـت            
صــف مــبــارزه بــراي آزادي تــمــامــي           
زندانيان سياسي از زندان و بـاز کـردن        

 .درب زندانها را قدرتمند تر سازند
من در زير جهـت اطـالع رسـانـي           
بيشتر ضمنا  تاکيد بر حمايت وسـيـع       
از فراخوان کارگران نيشکر هفت تـپـه         
در هـمـبـسـتـگـي بـا مـبـارزات آنـان،                  
گزارشي از آخرين وضـعـيـت کـارگـران         
نيشکر هفت تپه و احکام صادر شـده        
براي آنان و نيز مـتـن فـراخـوان عـلـي                
نجاتي در هـمـبـسـتـگـي بـا کـارگـران                

 :نيشکر هفت تپه  را مي آورم
 تن از کارگران نيشكـر هـفـت      ٥.   

تپه كه كارگران معترض و نمايندگـان      
منتخب و محبوب كارگران نـيـشـكـر       
هفت تپه که  اعضـاي هـيـات مـديـره            
سنديكاي آنان هسـتـنـد، بـه اسـامـي              
علي نجاتي، فريدون نيکـوفـر، قـربـان         
علي پور، جـلـيـل احـمـدي و مـحـمـد                
حيدري پور، بخاطر مـبـارزاتشـان در          

 در اعتراض به دستـمـزدهـاي    ٨٦سال  
پرداخت نشده و ديگر مطالباتشـان و        
بخاطر تالش براي ايجاد تشکل خود، 
سنديکاي نيشکر هفت تپه به احـکـام       

بنـا بـه حـكـم         .   زندان محکوم شده اند 
 انقالب دزفـول، بـراي        ١دادگاه شعبه   

 ٦ ماه حبس تـعـزيـري و          ٦ نفر اول ٥
ماه حبس تـعـلـيـقـي و بـراي مـحـمـد                  
حيدري پور چهار ماه حبس تعزيري و     
هشت ماه حبس تعليقي حکم صـادر        

اين احکام جـنـايـتـکـارانـه       .    شده است 
توسط دادگاه تجديد نظر مورد تاييـد    
و جهت اجرا به دادگاه اجـراي احـکـام          

همچنين بـر اسـاس       .  ارجاع شده است 

اين احکام اين کارگران بمدت سه سال     
از هر گونه فعاليتي در دفاع از حقـوق    
انساني خود و همکارانشان منع شـده        

 مـهـر مـاه        ٢٨اند و روز سـه شـنـبـه             
حراست کارخانه نيشکر هفت تپه طي 
اعالني که آنرا در تـابـلـوي اعـالنـات             

 نـفــر را بــه         ٥نصـب کــرده بـود ايــن            
 .کارخانه ممنوع الورود کرد

به گـزارش وب الگ سـنـديـکـاي             
کارگران نيشکر هفت تپه، درراسـتـاي      
اجراي احکام زندان صـادر شـده بـراي            
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه، قـبـل از               

 آبان فريدون نـيـکـوفـر و         ١٤ظهر روز  
جليل احمدي دو تن از اعضاي هيئـت   
مديره سنديکاي اين کارگران به محل   
حراست فـراخـوانـده شـده و هـمـانـجـا                 
توسط نيروهاي انتظامي دستگير وبه 

دوتـن ديـگـراز      .   زندان منتـقـل شـدنـد       
اعضاي سنديکـاي هـفـت تـپـه روانـه              

 ١٦همچنين روز شنـبـه     .   زندان شدند 
ــان   دو تــن  ديــگــرازاعضــاي                        آب
سنديکاي هفت تپه بنـامـهـاي قـربـان           
عــــلــــيــــپــــور ومــــحــــمــــدحــــيــــدري       
مـهـربـعـدازايـنـکــه خـودرا بـه دادگــاه               
شـهـرسـتـان شـوش مـعـرفـي کـردنــد،                
ازطريق شعبه اجراي احکام دادگاه بـه       

. زندان شهرستان دزفول منتقل شـدنـد     
بنابه گزارشها، تحت همـيـن فشـارهـا          
علي نـجـاتـي رئـيـس هـيـئـت مـديـره                  
سنديکاي نيشکر هفت تـپـه بـيـش از          

 سال است که در اين شـرکـت كـار       ٢٠
 ٦ميكند، از کار اخراج و  بـيـش از               

ماه است که از حقوق و مزايا محـروم        
و هر آن در خطري دستگيري و زنـدان        

 .است
 هم اکنون احکام زندان مـوضـوع       

روز .       اعتراض اين کارگران است   
 مهـر بـود کـه کـارگـران ايـن                ١٨

کارخانه در اعتراض به اين احکام 
دست به تجمعي اعتراضي زدند و 
مديريت شرکت به بهانـه کـمـبـود          
نقديگي، پـاسـخـي بـه اعـتـراض             

هم اکـنـون احـکـام         .   کارگران نداد 
ــن           زنــدان مــوضــوع اعــتــراض اي

 .کارگران است
کارگران نيـشـکـر هـفـت تـپـه             
خواستار لغو احکـام صـادر شـده           
زندان براي رهبران و نـمـايـنـدگـان          
محبوبشان و آزادي فوري کارگران 
دسگير شده از زندان و به رسميـت   

.  شناختن تشـکـلـشـان  هسـتـنـد             
کارگران در همين اعتـراضـاتشـان      
تهديد کردند که در صورتيکه خواسته 
هاي آنها تحقق نيابد آنها در روزهـاي     

آينده اقـدام بـه اعـتـراضـات گسـتـرده               
ســنــديــکــاي کــارگــران     .   خــواهــنــد زد   

نيشکر هفت تپه نيـز در دوم آبـانـمـاه             
 ، در حاليکه هر کدام از اعضـاي      ٨٨

هيات مديره آن، هر آن خطر دستگـيـر       
و زندان رفتن تهديدشان ميکند، طـي      
نامه اي بـه سـازمـان جـهـانـي کـار و                  
سامانهاي کارگري در سراسر جـهـان،        
ضمن محکم کردن صدور احکام براي 
اعضاي اين سنديکا، بـر حـق مسـلـم             
خــود حــق داشــتــن تشــکــل خــود،                
سنديکا، و تـاکـيـد بـر خـواسـتـهـا و                   
ــرحــقــشــان، خــواهــان            اعــتــراضــات ب
محکوم کردن سرکوب و فشار بر روي 
کارگران و صدور احـکـام زنـدان بـراي            
کارگران نيشکر هفت تپـه، در سـطـح           
بين المللي و فشار آوردن بر حکومـت     

 . ايران براي لغو اين احکام ميشوند
صدور احكام زندان بـا اعـتـراض           
ديگر مراكز كارگري نـيـز روبـرو شـده           

در همين رابـطـه اتـحـاديـه آزاد          .   است
 ٣٠كارگران ايران طي اطالعيه اي در  

ســيــاســت "   مـهــر مـاه تــحـت عــنـوان           
سرکوب و زنداني کردن کارگران راه به    

ايـن احـكـام را        "   جايـي نـخـواهـد بـرد         
ی و در بـخـشـي ا     .   محكوم كرده است  

اتـحـاديـه آزاد      : "   اطالعيه مـيـنـويسـد     
کارگران ايران صدور حـکـم زنـدان بـر              
عليه کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه و                 
ارجاع آن جهت اجرا به دادگـاه اجـراي         
احکام را قويـا مـحـکـوم مـيـکـنـد و                 
خواهان لغو فوري و بي قـيـد و شـرط           
اين احـکـام و آزادي عـمـوم فـعـالـيـن                  
صـنـفـي و عـقـيـدتـي و اعـتـراضـات                   
اجتماعي در بـنـد از زنـدان و پـايـان                  
دادن به تعقيب قضائي آنهـاسـت و از          
اعضـاي خـود و عـمـوم کـارگـران در                 
سراسر کشور ميخواهد تا متحدانه بر 
عليه به زندان افکندن کارگران نيشکر  
هفت تپه به اعتراض بر خـيـزنـد و بـا              
سازمان دادن حمايتهاي وسيع و هـمـه     

آنان و خـانـواده هـايشـان،         جانبه از   
سد محکمي را در بـرابـر يـورش             
حاميان سرمايه به ايـن کـارگـران          

همچنين سنديكاي . ".ايجاد کنند
كارگران شركت اتوبوسراني واحـد     
طي اطالعيـه اي صـدور احـكـام            
زندان براي كارگران نيشكر هـفـت        
تپه را محكوم كرده و در بـخـشـي       

ســنــديــکــاي  : "   آن مــيــنــويســد   ی   ا
کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـي    
تهران و حـومـه ضـمـن مـحـکـوم               
کردن احکام صادره براي فعـالـيـن       
سنديکاي کارگران نيشکـر هـفـت        
تپه ، خواستار آزادي همه فعاليـن       
کارگري از جمله ابراهيم مـددي و       
منصور اسالو ، فرزاد کمـانـگـر ،          
مهدي فراحي فراحي شانديزو لغو   

 به فراخوان علي نجاتي در همبستگي
  با کارگران نيشکر هفت تپه با تمام قدرت پاسخ دهيم

 شهال دانشفر 

 ١۳صفحه      
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 ! سرنگون باد جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي

احضــارهــاي فــعــالــيــن کــارگــري        
دستگير شده در روز جهاني کارگر 

 ".مي باشد
در همين رابطه جمعي از کارگران    
ايران خودرو صدور احکام زندان بـراي        
ــپــه و                   ــيــشــکــر هــفــت ت کــارگــران ن
دستگيري آنها را طي اطالعـيـه    

 . اي محکوم کردند
در نتيجه اين تالش ها دبيـر   
كل کنفدراسيون بـيـن الـمـلـلـي             

ــه هــاي کــارگــري، در             اتــحــادي
اعتراض به احكـام زنـدان بـراي          
كارگران نيشكرهفت تپه نامه اي 
خطاب به خامنه اي داده اسـت         

مـن ايـن     : " که در آن مـيـنـويسـد        
نامه را از جانب کـنـفـدراسـيـون           
بين المللي اتحاديه هاي کارگري 

که نمايـنـدگـي    )   آي تي يو سي ( 
 ميليون کارگـر را    ١٧٠بيش از  

در سراسر جهان دارد که شـامـل      

کشور اسالمي نيز مي باشد بـه      
ــه            عــنــوان اعــتــراض نســبــت ب
مــجــازاتــهــاي دادگــاه بــرعــلــيــه       

اتحاديه هاي کارگري، آقايان رهبران  
علي نجاتي، فريدون نيکوفرد، محمد 
حيدري مهر، قـربـان عـلـيـپـور،            
نجات دهلي و جـلـيـل احـمـدي            

او در ايـن    ". براي شما مينويسم 
نامه  بر لغو احکام صـادر شـده           
بــراي کــارگــران و حــق داشــتــن          

 .*تشکل تاکيد ميگذارد

 . . . به فراخوان  علي نجاتي                               ١۲از صفحه          

 فراخوان به همبستگي کارگري    
 ! کارگران 

تـا بـه امـروز چـهـار نـفـر از اعضـاي                     
هيات مديره ي سـنـديـکـاي کـارگـران            
نيشکر هفت تپه به نام هـاي فـريـدون             
نيکوفرد،جليل احمدي، قربان عليپور   
و محمد حيدري مهر روانـه ي زنـدان           
شده اند و هم اکنون در زنـدان دزفـول             

 .محبوس ميباشند
دسـتـگــاه قضــايـي در چــنـد روز              
اينده، دوره ي حبس مرا نـيـز بـه مـن            

 .تحميل خواهد کرد
ما براي بـه دسـت آوردن حـقـوق               
خود و دفـاع از مـطـالـبـات بـر حـق                    
کارگران هفت تپـه و بـه دسـت اوردن              
کمترين امکانات معيشـت و حـقـوق         

امــا مــا    .   انســانــي تــالش کــرده ايــم        
 .محکوم و زنداني ميشويم

ما در چند روز پيش نيز نامه اي       
سرگشـاده بـه سـازمـان جـهـانـي کـار                 
نوشتيم و رونوشت آن را به تمام نـهـاد      
هاي کارگري و حقوق بشري و رسـانـه         

 .ها، ارسال کرديم
ما ميدانيم که انها از بي حقوقـي   
که بر کارگران ايران تحميل ميشود با    

ميدانيم که قرار نيست .   خبر هستتند 
                   ِ کســي جــز خــود کــارگــران بــه داد

اما ما اتـمـام حـجـت         .  خودشان برسد 
کـرديــم و از انـان پـرســيــديـم کـه آيــا                   

 بيخبريد؟ آيا اقدامي خواهيد کرد؟
ميدانيم که نتيجه، اقدام مـوثـري      

 .از سوي آنان نخواهد بود
ما ميدانيم که ايجاد تشکل هاي  
مستقل کارگري حق مسلـم کـارگـران         

 .است
در حالي که کـارفـرمـاهـا آزادانـه            
تشکل دارند، کارگـرانـي کـه تشـکـل            
هاي مستـقـل کـارگـري خـود را بـنـا                 

 .ميکنند محکوم و زنداني ميشوند
ما اعتـقـاد داريـم بـه جـز تـالش                
ــارگــران و اتــحــاد و                     هــاي خــود ک
همبستگي ميان انـان، مـا کـارگـران            
موفق نخواهيم شد به خواسـتـه هـا و            

 .مطالبات خود دست يابيم
ــم در                  ــمــکــاران مــن و ديــگــر ه
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تـپـه،      
ــراي مــدت شــش مــاه در زنــدان                    ب

 .محبوس خواهيم بود
در مدت هشت ماه اي که من را         

از کار اخراج کرده بودند کـم نـبـودنـد             
کارگراني که عالوه بـر حـمـايـت هـاي            
روحي خود، در حـد تـوانشـان کـمـک               

اين کمـک هـا اگـر        .   هاي مادي کردند  
چه بسيار کمـتـر از حـقـوق دريـافـتـي               
سابق من بود اما براي من از هـزاران       
هزار کمک ديگر با ارزش تر بـود زيـرا        
نشـان از ان داشــت کـه کــارگــران بــه                 
درستي مـيـدانـنـد کـه مـن و ديـگـر                    
همکارانشان براي دفاع از حقوق انـان        

به هـمـيـن خـاطـر          .   تالش ميکرده ايم  
من بنا بر اعتقادم تنـهـا کـمـکـي کـه              

. دريافت کردم کمک از کـارگـران بـود           
مبلغ ان اگر چه کمتر از حدي بـود کـه      
حتي سطح زندگي سـابـق مـرا حـفـظ             

 .کند اما، بسيار با ارزش بود
اين کمک ها به جـاي هـر نـهـاد و            
مکان و کسان ديگري مرا مديـون بـه       

 .همکاران کارگر من ميکرد
اميدواريم که اين امـر بـه شـکـل             
يک سنـت کـارگـري در مـيـان ديـگـر                 

 .کارگران رواج پيدا کند
تا روزي که فقط اخراج شده بودم، 
ِ کـارگـر                به همان کمـک هـاي دوسـتـان

امـا امـروز     .   آشنا با خود بسنده کردم    
عالوه بر من چهار کارگر ديگر نيز از       

 .دريافت حقوق خود محروم ميشوند
دوستان زيـادي پـرسـيـده انـد کـه               
کارگراني که امکان تمـاس چـهـره بـه             
چهره با خانواده هاي اين پـنـج کـارگـر        
زنداني را ندارند چـگـونـه مـيـتـوانـنـد              
براي همبستگي کارگري، کمـک هـاي      
مالي خود را براي رساندن به خـانـواده     

 .هايشان به انان برسانند
 امروز پيش از ۱۱:۴۵در ساعت 

انکه دو نـفـر ديـگـر از دوسـتـانـم بـه                     
دادگاه و زنـدان فـرسـتـاده شـونـد، بـا                  

بـا انـان و       اخرين تماس و توافـقـي کـه           
ديگر همکارانم انجام شد، قرار بر اين شـد        
که شماره حسابي به نام ايـنـجـانـب اعـالم            
شود تا کمک هاي مالي ارسالـي از سـوي          
کارگران به آن واريز شـود و از آن طـريـق،               
مبالغِ  کمک شده به خانواده هاي اين پـنـج       

کـه ايـن شـمـاره         .   ( کارگر پـرداخـت شـود       
 ).حساب متعاقبا اعالم ميشود

ما ميخواهيم به جاي هر کمک مالي     
از هر طريق، فقط و فقط از حمـايـت هـاي       

 .کارگري برخوردار شويم

 ! کارگران    
امروز، روز حمايت از کارگراني اسـت کـه        
در هـفـت تـپـه بـراي احـقـاق مـطـالـبـات                     
کارگري، تالش کردند و از سوي کـارگـران       
هفت تپه به نـمـايـنـدگـي در يـک تشـکـل                  
مستقل انتخاب شدند و امـروز تـنـهـا بـه            
خاطردفاع از حقوق کارگري خود به زنـدان     

 .محکوم شده اند
بدون شک، فردا و فرداهاي بعد که ما     
در زندان نباشيم، ما نـيـز در انـجـام ايـن                 

 .وظيفه ي کارگري سهيم خواهيم بود
پيشاپيش از حمايت ها و تالش هاي       
کارگران هفت تپه و ديگر کارگران تشـکـر      
ميکنم و اميدوارم با اتحاد و همبستـگـي    

هـاي  هر چه بيشتر در راه ايجـاد تشـکـل              
مستقل کارگري خود تالش کنيـم تـا          
بتوانيم به حقوق و خواسته هاي برحق     

 .خود دست پيدا کنيم
 

 به اميد اتحاد روزافزون کارگران
 علي نجاتي

رئيس هيات مديره ي سنديکاي 
 کارگران نيشکر هفت تپه

 ٨٨ ابان ماه ۱۶شنبه 

 فراخوان علي نجاتي،  رئيس هيات مديره ي سنديکاي هفت تپه 
 به هبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه 

 ١٩بنا به گزارشي كه روز سه شـنـبـه            
آبانماه منتـشـر شـده اسـت، بـيـش از                

 نفر از كارگران فصلي نـيـگـل      ١٠٠٠
سياه كشت و صنعت نـيـشـكـر هـفـت           
تـپـه در اعـتــراض بــه عـدم دريـافــت                 

 آبـانـمـاه    ١٨پاداش ساليانه خود، روز  
دست به اعـتـصـاب زده و در مـحـل                

 . كمپ نيگلي اين شركت تجمع كردند
الزم بــه يــادآوري اســت كــه ايــن             
كارگران كه بصورت فصلي و مـوقـت      
براي برداشـت نـيـشـكـر و بـريـدن نـي                  

استخدام مي شوند، از شـرايـط  کـار            
دشواري برخوردارند و چهار تـا شـش          

 . ماه از سال را بيكار هستند
حزب كمونيست كارگري از هـمـه        
كارگران نيشکـر هـفـت تـپـه، اعـم از                
موقت و رسمي يا دائـمـي و فصـلـي،           

كه متحد و يکپارچه و دوش    مي خواهد   
به دوش هم به مبارزه بـراي عـقـب رانـدن              
مديريت اين شركت ادامـه بـدهـنـد و بـي               

و عدم رسيدگي به مـطـالـبـات       توجهي  
حـزب از هـمـه        .   خود را قبول نكـنـنـد      

مردم آزاده منطقه مي خواهد كه بـي          
دريغ و قاطعانه از اعـتـراض بـه حـق               
كارگران شـركـت كشـت و صـنـعـيـت               

 .نيشكر هفت تپه حمايت كنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ آبان ١٩، ٢٠٠٩ نوامبر ١٠

  اعتصاب كارگران فصلي نيشكر هفت تپه

 انترناسيونال
 نشريه حزب کمونيست کارگری

 : سردبیر
  محسن ابراھیمی 
 : ھیئت تحریریه

 کاظم نیکخواه، فاتح بھرامی، محمد آسنگران
 آرش ناصری: مسئول صفحه بندی

 anternasional@yahoo.com: ای میل
 

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود
 

 موعد دریافت مقاالت
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 آذر   ۱۶در آسـتـانـه        :   انترناسيونـال 
هستيم در حاليکه جوانان و نوجوانـان    
در انقالب جاري در ايران نقش تعييـن    

جوانان مثل هميـشـه   .   کننده اي دارند  
دانشـگـاه را بـه مـرکــز اعـتــراض بــه                 
جمهوري اسالمي تبديل کرده انـد بـا          
اين تفاوت که مطالبات دانشـجـويـان       

. کامال ضـد حـکـومـتـي شـده اسـت               
نوجوانان هم در مدارس اعـتـراضـات          
شان را آغاز کرده اند و مي توان گفت       

. انقالب بـه مـدارس هـم رفـتـه اسـت               
 وضعيت در مدارس چگونه است؟

بله مدارس هم بـا مـوج       :   نويد مينائي 
گسترده اعتراضات به صـف انـقـالب          

جوانان و نوجـوانـانـي کـه       . پيوسته اند 
در خيـابـان در اعـتـراضـات  حضـور                
دارند و اتفاقا نيروي عمده اي هـم در          
ــد              ايــن اعــتــراضــات هســتــنــد، دارن
مدارس را نيز بـه عـرصـه مـبـارزه بـا               

. حکومت اسالمي تبديل مي کـنـنـد      
گـزارش هــايــي از مــدارس تــهــران و              
کرمانشاه داشته ايم که گواه ايـن امـر           

ــه            .   اســت ــاش اســالمــي ب ــه اوب حــمل
. مدارس هم همين را تائيد مـي کـنـد      

شعار دادن و سرود خواندن و تجمـع و       
احسـاس هــمـبــسـتــگـي و اتــحـاد در               

که عمدتـا  ( مقابل مسئولين مدارس    
مسئـول ايـجـاد رعـب و وحشـت در                

در بـيـن     )   ميان دانش آموزان هستنـد   
بچه . دانش آموزان دارد باب مي شود

ها سرود مي خـوانـنـد و شـعـار مـي                 
دهند و از اين طريق حس همبستگـي        

 . شان تقويت مي شود
کساني که در جمهوري اسـالمـي        
مدرسه رفتـه انـد فضـاي سـرکـوب و               
ايــجــاد رعــب و وحشــت در مــيــان                

. نوجوانان را به خوبي مـي شـنـاسـنـد            
انواع و اقسـام نـهـادهـاي اسـالمـي و              
تنبيـهـي و نـظـارتـي در مـدارس راه                 
انداخـتـه انـد و از ايـن جـهـت شـدت                    
کنترل و سرکوب در مدارس به مراتب 

از بـعـد از مـهـر         .   از دانشگاه است  باالتر  
ماه امسال هم پليس و نيروهاي سرکوبگر     
حضور دائمي در اطراف مدارس دارند کـه    
مسـئـولــيـن آمــوزش و پـرورش هــم ايــن                

طـرح گسـيـل      .   موضوع را تائيد کرده انـد     
از جمله طرح هـاي    !   مبلغ سياسي۴۰۰۰

آموزش و پرورش است که در کنار آخـونـد      
و پايگاه بسيج و پليس قرار است مـدارس      
را کنترل کنند و ايـن خـود نشـان دهـنـده               
وحشت حکومت از مدارس و همين طـور      
نشـان دهــنـده حــال و هـواي اعــتـراضــي                
مدارس است کـه جـمـهـوري اسـالمـي را               

 .واداشته تا عکس العمل نشان بدهد
ولي انقالب با تمام قدرتي کـه دارد،           

همه اين موانع را کنار زده و وارد مـدارس     
نوجوانان عـلـيـرغـم هـمـه ايـن              .  شده است 

فضاي سرکوب دارند اعتراضات خود 
را آغاز مي کنند و مدارس را عرصـه     
مبـارزه بـا جـمـهـوري اسـالمـي مـي                 

چـرا  .   بسيار طبيعي هم هسـت   .   کنند
که اين نوجوانان همان هايي هسـتـنـد           

خيابان با جمهوري اسالمي مبارزه که در  
مي کنند و دوستان و هـمـکـالـسـي هـاي               
اشکان و سهراب و آرش و ساير نوجوانانـي   
هستند که جـمـهـوري اسـالمـي بـه قـتـل                  
رسانده و يا در کهريزک و اويـن شـکـنـجـه              

 .کرده است
بالطبع دانش آموزان عليه ايـن هـمـه           
سرکوب و فضاي اختناقي هستند کـه در         

حضور آخوند و امروز .  مدارس حاکم است 
مبلغ سياسي جز بـراي ايـجـاد وحشـت و               
سرکوب نيست و نوجوانان عليه اين فضـا       

با شعار هـايـي کـه مـي           .   به پا خاسته اند  
دهند با سرودهـايـي کـه مـي خـوانـنـد و                   
تجمع شان در محوطه مدارس دارند بـيـن         
خودشان اتحاد و همدلي ايجاد مي کنـنـد       
و عليه همه اين سياست هاي سرکوبگرانـه   

در مقابل دشـمـن صـف        .  مي ايستند 
بـنــدي مــي کــنــنــد و صــف شــان را                
منسجم مي کنند و به قدرت جمـعـي      
شان اتکا مي کنند و ياد مي گـيـرنـد          

اين نوجوانان همانـطـور   . متحد باشند 
که عليه سرکوب و آخوند و بسيجي و  
نماينده ولي فـقـيـه هسـتـنـد بـالـطـبـع                 
شعارشان هم علـيـه هـمـيـن هـا بـايـد                  

مرگ " باشد و مثل دانشگاه و خيابان    
زنداني سـيـاسـي آزاد      "و " بر ديکتاتور 
از "   آزادي و بـرابـري      " و   "     بـايـد گــردد    

 .جمله شعارها و مطالبات آنان است
 

دانشـگـاه هـا بـه          :   انترناسـيـونـال   
ــان    ۱۳خصــوص از بــعــد از روز                آب

صحنه اعتراض به حکومت اسالمـي    
بـوده انـد و يـک دم از اعـتـراض بــاز                    

وضعيت دانشگاه هـا و    .   نايستاده اند 
اعتراضات دانشـجـويـان در روزهـاي           

 اخير چگونه بوده است؟
دانشگاه در واقع اولـيـن     :   نويد مينائي 

جايي بود که حکومت مـي خـواسـت           
واقـعـه و فـاجـعـه کـوي             .   سرکوب کـنـد    
 خـرداد اتـفـاق        ۲۵ و     ۲۴دانشگاه که در  

افتاد ابعادش  بسيار گسترده تـر از تـيـر               
 بود و تعدادي از دانشـجـويـان کشـتـه        ۷۸

اين سرکوب ها با شدت و حـدت از    .   شدند
ولـي  .   طرف حکومت ادامه يـافـتـه اسـت          

اتفاق مـهـمـي کـه افـتـاده ايـن اسـت کـه                     
دانشگاه و دانشجويان نه تنها مـرعـوب و      
مغلوب نشده اند کـه بسـيـار تـعـرضـي و                

و شکل اعـتـراضـات      .   راديکال تر شده اند 

مطالبات و شعارهاي دانشجويان اين     
و از جمله .  را به خوبي نشان مي دهد

اتفاقات مي توان به تمسخر نيروهاي       
بسيجي توسط دانشجويان اشاره  کرد 
و اينکه ديگر قدرت ارعـابشـان را از          
دست داده و فـرسـوده شـده انـد و در                 
مـقـابــل، دانشــجـويــان مـتــحـد تـر و                

 .راديکال تر مي شوند
اعتراضات زياد و بي وقفه اي در       
دانشگاه ها در جريان است کـه اشـاره         

 .اي به تعدادي از آنها مي کنيم
ــر               ــت ــان دخ ــه دانشــجــوي از جــمل

 آبـان    ۱۸شنبه   ۲دانشگاه شريف روز    
در اعتراض به برخوردهاي حراست بـا    

" بد حجـابـي  "دختران دانشجو به بهانه  
و تعليق از تـحـصـيـل دو دانشـجـوي               
دختر به همين بـهـانـه در سـالـن غـذا                
خوري دانشگاه تجمع اعتراضي بـرپـا      

گفتني است کـه در دانشـگـاه        .   کردند
ــواجــــه نصــــيــــر                      ــريــــف و خــ شــ
دستورالعملهايي ابالغ کرده اند و تيـم    
هايي براي برخورد با دختران تشکيـل     

 .داده اند
ــان دانشــگــاه عــلــم و            دانشــجــوي
صنعت هم در اعتراض و اعـتـصـاب           

ــر     " هســتــنــد و شــعــارشــان             مــرگ ب
دانشجوي سياسـي آزاد    " و "   ديکتاتور
پول نفت چي شده خـرج    " و " بايد گردد 

 .است" بسيجي شده
دانشگاه خواجه نصيـر در تـهـران          
چندين روز اسـت کـه در اعـتـراض و               

دانشجويان .   اعتصاب به سر مي برند 
دانشگاه را به حالت تعليق درآورده و        

و "   مرگ بر ديکـتـاتـور   " شعار هايشان  
و "   دانشجوي زنداني آزاد بايـد گـردد      " 
" زنـدانــي ســيـاســي آزاد بــايـد گــردد            " 

اعتراضات اين دانشـجـويـان از      .   است
 آبان شروع شـده و هـمـچـنـان            ۱۶روز  

دانشــجــويــان در ايــن          .   ادامــه دارد   
دانشگاه به شدت با بسيجي ها درگير 

 .هستند
دانشجويان دانشـگـاه شـيـراز در            

 نـفـر از       ۳۰۰اعتراض به دستگيـري      
ــه       ۱۳دوســتــانشــان در روز           ــان ب  آب

دانشجويان دانشـکـده   . اعتراض دارند 
 آبـان    ۱۶کشاورزي اين دانشگاه روز       

در تجمعي  به دستگيري دوستانشـان      
اعتراض کرده و اقـدام بـه اعـتـصـاب              

نيـروهـاي سـرکـوبـگـر بـه            .   غذا کردند 
دانشجويان حـملـه کـردنـد و نـوک حـملـه                   
. اوباش اسالمي به دانشجويان دختـر بـود      

مـرگ بـر     " دانشجويان در مقابل با شعـار        
زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد            "و " خامنه اي 

فضـاي  .   به تجمع خود ادامـه دادنـد    "  گردد
 .اين دانشگاه همچنان ملتهب است

دانشجويان دانشگاه هرمزگان نيز از       
 آبان به مدت يک هفته کالس هاي ۱۶روز 

ــه                   درس و دانشــگــاه را در اعــتــراض ب
وخيم امـکـانـات دانشـگـاه و          وضعيت  

برخورد هاي سرکوبگـرانـه مسـئـوالن         
مـرگ  .   دانشگاه، تـعـطـيـل کـرده انـد            

سعيد نيکنام دانشجوي اين دانشـگـاه    
که در اثر بيماري و نبودن امـکـانـات            
بهداشتي و پزشـکـي جـان خـود را از              
دست داد نيز باعث خشم دانشجويـان      
و باالگـرفـتـن اعـتـراضـات آنـان شـده                

 .است
دانشجـويـان يـاسـوج نـيـز هـفـتـه                
گـذشـتــه در اعـتـراض بـه جـداســازي                
جنـسـي در سـرويـس هـاي دانشـگـاه                
دست به تجمع و اعترا زندن و کـالس       

ايــن .   هـاي درس را تــعـطـيـل کـردنـد              
اعتراض بالفاصله بـه اعـتـراض ضـد           
حکومتي تبديل شد و چندين روز هـم   

 .ادامه داشت
دانشجويان خميني شـهـر هـم در           
حـــمـــايـــت و ادامـــه اعـــتـــراضـــات             
دانشجويان دانشگـاه آزاد تـهـران سـه            
شنبه ها تجمع اعـتـراضـي بـرپـا مـي             
کنند و با شعارهاي ضد حکومتـي و       
عليه حضور بسيجي ها در دانشـگـاه         
به صف اعتراضات دانشحويان ديگـر    

 . عليه جمهوري اسالمي پيوسته اند
بــه ايــن هــا بــايــد اعــتــراضــات              
گســتــرده و ادامــه دار دانشــجــويــان            
دانشــگــاه آزاد تــهــران، نــجــف آبــاد،            
بناب، دانشگاه شريف، پلي تکنـيـک،     
تهران، کرمان، چمران اهواز،فـردوسـي     
مشهد را نيز اضافه کرد که هر روز با       
برپايي تجمـعـات اعـتـراضـي فضـاي             
بسـيــار رزمــنــده و راديـکــالــي را بــر              

از .   دانشکاه هاي ايران غالب کرده اند   
طـرفـي مسـئـولـيـن دانشـگـاه هـا بــه                  
برخورد و سرکوب ادامه مي دهنـد و       
نـوک حـملـه آنـان دانشـجـويـان دخـتـر                  

 .هستند
 

فـراخـوان شـمـا بـه           :   انترناسيـونـال  
دانشجـويـان و دانـش آمـوزان و کـال                

  آذر چيست؟۱۶جوانان در آستانه 
طبق شواهد و اخـبـار و       :   نويد مينائي 

 آذر امسال بـا  ۱۶اطالعاتي که داريم  
سال هاي گـذشـتـه بسـيـار مـتـفـاوت                 

 ۱۶امسال به نـظـر مـن          .   خواهد بود 
آذر در خيابان ها بسيار پر جمعيت تر    
و رزمنده تر از دانشـگـاه هـا خـواهـد              

حکومـت و قـداره بـنـدان سـپـاه               .  بود
 آبـان    ١٣اسالم هر چه عليه مردم در       

قـمــه چــرخـانــدنـد و تــهـديــد کــردنــد،              
نتوانستند جلـوي اعـتـراض گسـتـرده           
مردم را بگيرند و ديديم که چه شـد و         
مردم و جـوانـان و بـه خصـوص زنـان                
حضور فوق العـاده اي در تـجـمـعـات             

 آذر کــه از جــايــگــاه            ۱۶.   داشــتــنــد 
اعتراضي و پتانسيل بـيـشـتـري بـراي           
تجمع و اعتراض دارد بايد نقش ويـژه       
اي در تغيير توازن قوا بـه نـفـع مـردم            

يعـنـي جـوانـان و مـردم            .   داشته باشد 
بايد در کـنـار ايـنـکـه در خـيـابـان و                     
دانشگاه و مدرسه حضـور دارنـد، بـا            
طرح مطالبات شان و با تثبـيـت آنـان         

ايـن  .   جمهوري اسالمي را عقب بزنند    
 آذر روزي بـراي طـرح     ۱۶يعني اينکه  

. مطالبات و عمومي کردن شان است   
طي روزهاي گذشته همانطـور کـه در          
اخبار و گـزارشـات هـم مـي بـيـنـيـم                    
جمهوري اسالمي تمرکـز ويـژه اي بـر            
روي زنان و دختـران دارد و سـرکـوب              
آنان برايش در درجه اول اهميت اسـت        
کـه از خصـلـت ضـد زن و ســيـاســت                   
آپارتايد جنسي حکومت نـاشـي مـي          

دانشجويان هميشه با آپـارتـايـد     .   شود
جنسي و جدا سازي جـنـسـي مـبـارزه           
کرده اند و امروز هم اين عرصه يـکـي       
از مهم ترين عرصه هـاي مـبـارزه بـا              

در واقــع   .   جـمــهــوري اســالمــي اســت      
تبعيض جنسي و برخورد بـا دخـتـران           

نيست، مثل مسـئلـه   "   دخترانه" امري  
زنداني سياسي و دانشـجـوي زنـدانـي           
ست که امر همه دانشجـويـان و هـمـه            
مردم است و همه بـايـد در مـقـابـلـش            

دستگيري و زنـدانـي کـردن        .   بايستند
ــو              دانشــجــويــان، اعــدام جــوانــان و ن
جوانان، فقر و تورم و بي کاري، قتل و 

 سال اسـت بـي وقـفـه         ۳۰کشتاري که  
ادامه داشته و دزدي و چـپـاول امـوال         
عمومي که منجر بـه فـقـر و کـاهـش             
امکانات رفاهي در جامعه مي شـود        

 گفتگو با نويد مينايي                                ۱از صفحه          

 ١۶صفحه         
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 آبـان    ۱۳فضاي دانشگاه ها از بعد از   
دانشجويـان  .   همچنان اعتراضي است  

 آبان اعتراضـات وسـيـعـي       ۱۳که روز  
در دانشگاههاي مختلـف بـرپـا کـرده          
ــد هــمــچــنــان در اعــتــراض و                 ــودن ب

مطالبات و . اعتصاب به سر مي برند
شعارهاي دانشجويان در اعتـراض بـه       
حکومت اسالمي و کامال سرنگونـي     
طلبانه است و نشان از عزم راسخ آنـان    

. براي پيگيري اعتراضـات شـان دارد        
مـرگ  " از جمله شعار هاي دانشجويان  

و "   مرگ بر ديکتاتـور " ، "بر خامنه اي 
 . زنداني سياسي آزاد بايد گردد است

دانشجويان دانشـگـاه شـيـراز کـه           
 آبـان    ۱۳تجمع با شکوهي را در روز       

برگزار کرده بـودنـد، در اعـتـراض بـه               
 نفـر از دوسـتـانشـان         ۳۰۰دستگيري  

. دسـت بـه اعـتـراض و تـجـمـع زدنـد                  
ــان دانشــکــده کشــاورزي            دانشــجــوي

 آبــان در      ۱۶دانشــگــاه شــيــراز روز          
تجمـعـي  بـه وحشـيـگـري نـيـروهـاي                  

سرکوبگر حـکـومـتـي و دسـتـگـيـري              
دوستانشان اعتراض کرده و اقـدام بـه        

نــيــروهــاي  .   اعــتــصــاب غــذا کــردنــد      
سرکوبگر با باتوم الکتـريـکـي و گـاز            
اشک آور به دانشجويان حمله کـردنـد،        
ــاش اســالمــي بــه                   ــه اوب ــوک حــمل ن

دانشجويان در   .  دانشجويان دختر بود 
و "   مرگ بر خامنه اي"مقابل با شعار  

زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد بـه                  
در اثر حـملـه     . تجمع خود ادامه دادند 

اوباش اسالمي تعدادي از دانشجويان  
 .آسيب جدي ديدند

دانشجويان دانشگاه خواجه نصير 
 آبان با اعتصـاب غـذا و       ۱۶نيز  روز   

چيدن سيني هاي غذاي خود از محـل    
غذاخوري تـا مـقـابـل دفـتـر ريـاسـت                
دانشگاه به دستگيري دوستـان خـود،       
علي پرويز و سهيل محمدي، که پـس      
از برنامـه حضـور صـفـار هـرنـدي در                
دانشکده برق دانشگاه خواجـه نصـيـر          
توسط حراسـت دانشـگـاه بـه پـلـيـس                

امنيت معرفي شدند و نيمه شب قبل     
 آبان از خـانـه ي خـود تـوسـط                ۱۳از  

نيروهاي اطالعات و پلـيـس امـنـيـت          
ربوده شدنداعتراض کـرده و خـواهـان          

فشار .   آزادي دانشجويان زنداني شدند 
نيروهاي سرکوبگر روي دانشـجـويـان         

ــاد اســت            ــاش .   ايــن دانشــگــاه زي اوب
وحشي اسالمي با کنترل اي ميل هـا        
و تماس هاي اينـتـرنـتـي دانشـجـويـان           
مي خواهند فضاي سرکوب و وحشت 

دانشجويان به اين تـالش  .  ايجاد کنند 
هاي مذبوحانه اعتنا نمي کننـد و بـا        
اعــتــراضــات خــود در مــقــابــل آنــان            
ايستاده و توطئه هاي آنان را خـنـثـي             

 .مي کنند
دانشجويان دانشـگـاه هـرمـزگـان          

 آبان به مدت يک هفـتـه   ۱۶نيز از روز  
کالس هـاي درس و دانشـگـاه را در                
اعتراض به وضعيت وخيم امـکـانـات     
دانشگاه و برخورد هاي سرکوبـگـرانـه         

. مسئوالن دانشگاه، تعطيل کرده انـد     

مرگ سعيد نيـکـنـام دانشـجـوي ايـن             
دانشگاه که در اثر بـيـمـاري و نـبـودن           
امکانات بهداشتـي و پـزشـکـي جـان             
خود را از دست داد نـيـز دانشـجـويـان         

. اين دانشگاه را خشمگين کرده اسـت     
مسئولين ايـن دانشـگـاه در مـقـابـل               
اعتراضات دانشجويان به مرگ سعيد 
و بيماري تعداد زيادي از دانشجـويـان       
دختر که به واسطه نداشتـن خـوابـگـاه            
بوده دست به تهديد دانشـجـويـان زده           
ــاعــث خشــم                     ــه ايــن خــود ب ــد، ک ان
دانشجويان و باالگرفتـن اعـتـراضـات        

 .آنان شده است
مبارزات دانشجويان بـه ويـژه       

 آذر تاثير مهمي بـر  ۱۶در آستانه  
دانشـجـويـان    .   فضاي جامعه دارد  

ــا             ــيــشــروي مــبــارزه ب هــمــواره پ
حکومت اسالمي بوده اند و ايـن         
بار هم با طرح مطالبات راديکـال    
و انساني شان نوک حمله انقالب و 
مـبـارزه مــردم عـلـيــه حـکـومــت             

 .اسالمي را پيش مي برند
سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت          
جوانان و دانشجويان سراسر ايـران      
را فرا مي خواند حول مطالبات به 
حق و انساني خود اعتراضاتشـان      

آزادي هــمــه   .   را ســازمــان دهــنــد     
دستگير شدگان روز هاي اخـيـر و        
هـمــه زنــدانــيــان ســيــاســي، لــغــو          
مــجــازات اعــدام، لــغــو احــکــام          
صادره براي دانشجويان و برچـيـده    
شـدن نـهــادهــاي ســرکــوب، لــغــو          
آپارتايد جنسي و معرفي آمرين و 
عامـلـيـن کشـتـار مـردم تـوسـط               
حـکـومــت از جــملـه مــطـالـبــات            
دانشجويان هستند که از جمله در    

حکـومـت اسـالمـي نـمـي           " شعار  
 .متجلي مي شوند" خواهيم

 
حکومت جنايتکاران اسالمي 
نفس هاي آخـرش را مـي کشـد،             
براي بقا دست به هر جنايتي مـي     
زند و جنايات  بـي سـابـقـه را از                
خود بروز مي دهد، بايد با قدرت        
انقالبي خود کل دوره وحشي گري  

 . حکومت اسالمي را کوتاه کنيم
 

 سرنگون باد جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۹ نوامبر ۱۰، ۸۸ آبان ۱۸

 انقالب در دانشگاه به پيش مي رود
 در دانشگاه شيراز" مرگ بر خامنه اي"

 آبـان مـاه       ١٧بنابه خبري كه امـروز        
منتشر شده است، كارگران كنف كـار      

 آبان ماه با تجمع ١٦رشت صبح روز   
در جلوي استانداري گـيـالن خـواهـان           
بازگشايي كـارخـانـه و رسـيـدگـي بـه                
مشكالت و بالتكليفي خـود شـده و          

كـارگـران كـه      .   دست به اعتراض زدند  
از وضعيت بسيار بد معيشتـي خـود          
گفته اند اعالم كرده اند كه پـنـج سـال       
است حقوقي نگرفته اند و وضـعـيـت         
بازنشستگان كارخانه هم نامشـخـص      

 . است
حزب كمونيست كارگري از هـمـه      
ــه، اعــم از                   ــان ــن كــارخ ــران اي ــارگ ك
بازنشسـتـه و غـيـربـازنشـسـتـه، مـي                
خواهد كه دوش به دوش هم به مبارزه 

براي تحقق خواست هـاي بـحـق خـود           
ادامه دهـنـد و بـا بـرگـزاري مـجـمـع                  
عمومي  تصـمـيـمـات الزم را بـطـور              

حـزب  .  جمعي و متحدانه اتخاذ كنند 
از همه مردم رشـت مـي خـواهـد كـه               
قاطعانه از اعتـراض كـارگـران کـنـف            

 .کار حمايت كنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ آبان ١٨، ٢٠٠٩ نوامبر ٩

 كار رشت اعتراض كارگران كنف

به گزارش سهراب احمـدي خـبـرنـگـار           
ــيــســت کــارگــري، روز             حــزب کــمــون

 نفر ٣٠٠ آبانماه حدود ٢٠چهارشنبه  
 (a.c.c)از کارگران ساختمان نصب     

در فاز سوم پـااليشـگـاه نـفـت آبـادان               
دســت بــه تــجــمــع زدنــد و خــواهــان               
پرداخت فوري حقوق هاي معوقه خود 

مسئوالن پااليشـگـاه از خـود         .   شدند
سلب مسئوليت کردند امـا بـا فشـار           

اعتراضي کارگران کارفرما در جـمـع         
 ٢٠کارگران حاضـر شـد و قـول داد                

درصد حقوق عقب افتاده را در اسـرع     
کارگران به تجـمـع   .   وقت پرداخت کند 

خود پايان دادند و اعـالم کـردنـد در               
صورتي که اين قول و قرار فـورا اجـرا        
نشود بار ديـگـر دسـت بـه اعـتـراض                

 . خواهند زد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         

اعتراض کارگران پااليشگاه قاطعانـه      
حمايـت مـيـکـنـد و کـلـيـه کـارگـران                   
پااليشگاه را به پشتيباني از کارگـران     

نـبـايـد    .   ساختمان نصب فراميـخـوانـد     
اجازه دهيم حتي يـک روز چـنـدرغـاز              

 . حقوقمان را به تاخير بيندازند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ نوامبر ١٢، ١٣٨٨ آبان ٢١

 کارگران ساختمان پااليشگاه آبادان
  دست به اعتصاب زدند

بنا به خبري که به حـزب رسـيـده             
ــخ        اســت ــاري ــان       ١١درت  ٨٨ آب

نيروهاي مزدور رژيم شب هنـگـام      
به سوي کارگـران مـرزي در نـوار             
مرزي سردشت تيرانـدازي کـردنـد       

يکي از کـارگـران بـنـام قـادر                که
 ساله، داراي همسـر  ٣٠احمد پور  

قـادر  .   و دو فرزند زخمي مي شود 
در حالي که زخمي بود تا نزديکي 
هاي صبح در دره اي تنها مـانـده          
بود و روز بعد اهالي و بستگانش      
بدن نيمه جـان او را يـافـتـنـد کـه                
متاسفانه تا قبل از رساندنش بـه        

  .بيمارستان درگذشت
مــزدوران رژيــم اســالمــي در         
آخرين روزهاي عمر کثـيـفـشـان و         
براي بقاء خود و چـپـاول هـر چـه               
بيشتر مردم، دست بـه هـر گـونـه             
. جنايت، قتل و کشتاري مي زنند

ــر راه                ــذاري در مســي ــن گ ــي کــم
کارگران مرزا و تيراندازي به سوي 
آنان به امري هر روزه تبديـل شـده       

بايد قاطعانه در مقابل اين .   است
جنايت ايسـتـاد و نسـبـت بـه آن                
ــه راه                ــرده اي ب ــراض گســت اعــت

 . انداخت

کميـتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن               
تسـلــيــت بــه هــمــســر، فــرزنــدان،         
بسـتــگــان قــادر احـمــدپــور و بــه            
برادرش خدر احمدپور، اين عـمـل       
جنايـتـکـارانـه رژيـم اسـالمـي را              
شديدا محکوم مي کند و از همـه         
مردم شهر و روستاهـاي مـنـطـقـه           
سـردشــت و از هــمــه انســانــهــاي           
آزاديخواه مي خواهـد کـه ضـمـن           

جنايـات هـر روزه          محکوم کردن 
مزدوران رژيـم در قـتـل کـارگـران             
مرزي، تيراندازي، کمين گذاري و     
غــارت وســايــل آنــان مــتــحــد و            

  قتل يک کارگر مرزي توسط مزدوران رژيم 

رژيـم در    . يکپارچه اعتراض کنند 
بحراني العالج دست و پا ميزند، 
از اين شرايط بايد استفاده کرد و         
يکپارچه و با تمام قوا به خـيـابـان      
آمد و جـانـيـان را سـر جـايشـان                 

  . نشاند
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ــي،              ــان ــتــم ــران ســاخ ــه کــارگ اتــحــادي
جنگلباني، معادن و انرژي اسـتـرالـيـا          

CFMEU       بخش ساختمانـي ايـالـت
نيو سـاوث ويـلـز طـي يـک نـامـه بـه                     
مقامات جمهوري اسالمي در رابـطـه      
با احـکـام  و زنـدانـي کـردن اعضـاي                  
سنديکاي کارگران نيشکر هـفـت تـپـه        

 .اعتراض کردند
در اين نامه که خطاب به خـامـنـه     
اي و احمدي نژاد و رئيس قوه قضاييه       

است،  پيتر مک للند، رئيـس ايـالـتـي          
CFMEU         مـن از    " نوشته اسـت کـه

سوي اتحاديه کـارگـرن سـاخـتـمـانـي،             
جنگلباني، معادن و انرژي اسـتـرالـيـا          

. ابن نامه را براي شما ارسال مـيـکـنـم      
اين اتحاديه در ايالت نيو ساوث ويـلـز         

ــي را               ٢٨  هــزار کــارگــر ســاخــتــمــان
ايـن شـعـبـه از         .   نمايـنـدگـي مـيـکـنـد         

اتحاديه نگرشي فعال نسبت به کـلـيـه         
مسائل حقوق بشر و حقـوق اتـحـاديـه          
هاي کارگري در سراسر جهان مـبـذول       

 .مي دارد
ما نگراني عميق و جدي خـود را       

نسبت به قصد دولت شما در نـابـودي       
اتحاديه مستقل در مجموعه عـظـيـم        
نيشکر هفت تپه در جنوب ايران ابـراز      

بنـا بـه اطـالعـاتـي کـه مـا                .  ميکنيم
 اکـتـبـر      ١٢داريم دادگاهي در تاريـخ       

شش نفر از رهبران اين اتحاديـه را بـه             
" به خطر انداختن امنيـت مـلـي     "   جرم  

يـگـانـه    .   به زندان محکوم کـرده اسـت       
جرم آنـهـا رهـبـري کـردن اعـتـراض و                 

کـارگـران هـفـت تـپـه           .   اعتصاب است 
براي دستيابي به حقوق معوقه خود و     
اعتـراض بـه شـرايـط وخـيـم تـر شـده                   
شغلي خود ناچار شده اند بطور مکرر       

 .دست به اعتراض و اعتصاب بـزنـنـد      
ما بـعـنـوان نـمـايـنـدگـان کـارگـران و                   
بعنوان يک نهاد انترناسيونالـيـسـت از       

 نفر مذکور را فـورا    ٦شما ميخواهيم  
آزاد کنيد، بدون انکه هيچگونه رعـب    
و وحشت، تبعيض و خشونت بيشتري 

ما همچنين . را عليه آنان اعمال کنيد 
خواهـان اعـاده فـوري حـقـوق بشـر و                 
حــقــوق اتــحــاديــه اي بــراي تــمــامــي            

 ." کارگران ايران هستيم

 اتحاديه کارگري در استراليا،
 حمايت از کارگران هفته تپهدر 

 در اعتراض به حکومت اسالمي و 

بنا به خبري که به کمـيـتـه کـردسـتـان             
حزب رسيده است، امروز پنـجـشـنـبـه         

 آبانماه در ساعت پنج بعـدازظـهـر    ٢١
جوانان سنندج بـا    تعدادي از زنان و    

در دســت داشــتــن پــالکـاردهــا و           
نوشته هايي از خيـابـان آزادي بـه          

در . طرف انقالب تظاهرات کردند
اين تظاهرات که در اعـتـراض بـه         
اعدام احسان فـتـاحـيـان صـورت            

ــان       گــرفــت،     ــدگ ــنــن ــظــاهــرات ک ت
پالکاردهائي با اين شـعـارهـا در          

حــکــم اعــدام     :   " دســت داشــتــنــد    
" و   "   فرزنـدانـمـان را لـغـو کـنـيـد              

و "   زنداني سياسي آزاد بايد گـردد     
کرمانشاه اتـحـاد     " شعار ميدادند   

کنندگان پـس از      تظاهرات " . اتحاد
طي مسافتي از خـيـابـان فـردوسـي و             
چهار راه خيابان نمکي، مورد يـورش       

نيروي انـتـظـامـي و مـزدوران وزارت             
اطالعات قرار گرفتنـد و تـعـدادي از           

در اين تظاهـرات  .   آنها دستگير شدند  
 نفر شرکت داشتـنـد و     ٥٠ابتدا حدود  

بتـدريـج مـردم در طـول راه بـه آنـهـا                    
 . پيوستند

با حمله مامـوران بـه جـمـعـيـت،              
مردم نيز متقابال به طرف آنها حـملـه       

از تعداد .   ور شدند و آنها را هو کردند  
دسـتـگــيـرشــدگـان خـبــر دقــيـقــي            
نرسيده است اما خبرنـگـار حـزب       
خود شاهد دستگيري حداقل سـه       
نفر از تظاهـرات کـنـنـدگـان بـوده            

 . است
ــان حــزب            ــردســت ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگري به تـظـاهـرات        
کنندگان امروز در سـنـنـدج درود          
ميفرستد و همه مردم سنـنـدج را         

ــراي آزادي             ــد کــه ب فــرامــيــخــوان
دسـت بـه اعـتـراض         دستگيرشدگان  

بزنند و خانـواده دسـتـگـيـرشـدگـان را             
کليه زندانيان سـيـاسـي    .  تنها نگذارند 

فورا و بي قيد و شرط بايد آزاد شـونـد    
و مجازات اعدام و احکام اعدام کليـه   

ايــن دو   .   زنــدانــيــان فــورا لــغــو شــود        
خواسـت فـوري انـقـالب مـردم ايـران               

 .است
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
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 جمعي از مردم سنندج دست به تظاهرات زدند
 حکم اعدام فرزندانمان را لغو کنيد

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

کانال جديد که بدنبال يک وقفه دو ماه 
 ١٣و نيمه مـجـددا کـار خـود را از                  

شروع کرده بود ) ٨٨ مهر ٢١(اکتبر 
بار ديگر بدنبال فشارهـاي جـمـهـوري          
اسالمي بر کمپاني هاتـبـرد تـعـطـيـل            

 . شد
کـانـال جــديـد نــقـش مــهـمـي در               
آگاهگـري و بسـيـج و سـازمـانـدهـي                
کـارگــران و مـردم عــلــيـه جــمــهــوري              
اسالمي و نظام نـاعـادالنـه سـرمـايـه              
داري، عليه خرافه و سنت هاي ضدزن  
و ضدانساني داشـت، نـقـشـي بسـيـار             
ارزنده و تاريخي در رواج وسـيـع ايـده           
هاي کمونيستي و محبـوبـيـت حـزب          
کمونيست کارگري ايفا کرد و تـاثـيـر         
بسزائي بر مبارزات مردم و بـويـژه در      

تداوم و راديکاليزه شدن انقالب جاري    
در ايران داشت و به همين دليل مورد       
هـجــوم قــرار گــرفـت و بســتـه شـد و                  
ميليونها بيننده عالقمند از ديـدن آن        

امــا ايــده هــا و            .   مــحــروم شــدنــد      
آرمانهائي که کانال جديد مبلـغ آنـهـا        
بود و انبوه مردم را پاي برنـامـه هـاي        
خود ميکشاند نه قـابـل جـمـع کـردن              
اسـت نــه بــا پـارازيــت و ســانســور و                

ايـده اي کـه       .   سرکوب از بين مـيـرود      
توده اي ميشود به يک نـيـروي مـادي         

 . غيرقابل حذف تبديل ميشود
ما ضمن تالش بـراي راه انـدازي           
مــجــدد کــانــال جــديــد، هــمــه مــردم            
آزاديـخــواه، هــمـه دوسـتــداران کــانــال           
جديد و همه کسـانـي کـه خـود را در                

ايده ها و آرمانهائي که کـانـال جـديـد          
نمايندگي ميکرد شريک ميدانـنـد بـه       
گسترش فعاليت براي تبليغ ايـن ايـده        
ها و بسيج و متحد کردن و سـازمـان           
ــارگــران و مــردم شــريــف و                   دادن ک

 . آزاديخواه فراميخوانيم
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه            
مدافعين سوسياليسم، کارگران، زنـان   
و هـمـه جــوانـان و مــردم آزاده را بــه                  
پيوستن به صـفـوف ايـن حـزب بـراي               
سرنگوني جمهوري اسالمي و برچيدن 
بساط استثمار و نـابـرابـري و ظـلـم و               

 . بيحقوقي فراميخواند
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از جمله عرصه هـاي نـبـرد جـوانـان و               
 .مردم بوده و هست

فراخوان من به جوانان و نـو جـوانـان             
اين است که اين مطالبات و خواسته هايي 
که هميشـه بـرايـش جـنـگـيـده انـد را در                     
مبارزاتشـان مـطـرح کـنـنـد و حـول ايـن                   

مبارزه شان را بـه      . مطالبات متحد شوند 
خيابان بکشانند و مردم را به صفوف خود    

بيـانـيـه    . دعوت کنندبا شعار هاي خود  
بدهند، شعار نويسي کنـنـد و فضـاي           
جامعه را حول اين مطالبات متمرکـز      

زنـدانـي ســيـاسـي آزاد بـايــد            .   " کـنـنـد   
نـه بـه     " ،   " مرگ بر ديکتـاتـور  " ، " گردد

، " حجاب و نـه بـه آپـارتـايـد جـنـسـي                  
مجازات اعـدام    " ، " سرکوب زنان موقوف" 

زندگي مرفه حـق مسـلـم      " ، " لغو بايد گردد  
از جمله شعارهـايـي هسـتـنـد کـه           "  ماست

مــطــالــبــات امــروز جــوانــان و مــردم را              

نمايندگي مي کـنـنـد و بـايـد شـعـارهـاي                 
 . اعتراضات و تظاهرات ها باشنداصلي 

جوانان در دانشـگـاه و مـدرسـه نـقـشـي                
اساسي و تعيين کننده در سرنگوني جمـهـوري    

ـم   .   نکبت اسالمي و پيروزي انقالب دارند       مـه
است که نماينده انساني ترين و پـيـشـرو تـريـن           

خواست هـا  مطالبات در جامعه باشند و اين  
را در جامعه به خواستـه هـاي عـمـومـي            

ـابـل              .   تبديل کنـنـد    ـايـد در مـق ـان ب جـوان
شعارها و مطالبات عقب مانده اي مثل     
بازگشت به دوران امام و يا رعايت قانـون    
اساسي جمهـوري اسـالمـي و اسـالمـي              
ـنـد و             ـايسـت کردن دانشگاه ها و جامعـه ب
ـيـت مـدرن و                نماينده تمام و کمـال انسـان
امروزي باشند، همانطور کـه در زنـدگـي          
ـنـد و مــي                    عـادي و روزمـره شـان هسـت

 .* آزاد و برابر زندگي کنندخواهند

 . . . دانش آموزان و دانشجويان                               ١۴از صفحه          

اخوان سوسیالیسم، دنیا بدون فر... 
 سوسیالیسم بدون امید 

 سوسیالیسم “ خطر”و بدون 
 !به چه منجالبی بدل میشود


