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اين هفته، آخونـدي از سـاللـه خـمـيـنـي،                
شاگرد او، از بانيان اصـلـي نـظـام اسـالمـي،                
مدافع اصلي واليت فـقـيـه، کسـي کـه اصـل               
واليت فقيه را در قـانـون اسـاسـي گـنـجـانـد،                  

هـمـچـنـانـکـه       .   در گذشت"   حاصل عمر امام" 
انتظار ميرفت، مرگ منتظري به مثابـه يـک        

در رسـانــه هـاي جـهـان و در               "   مـهـم  " اتـفـاق     
آيـا ايـن     .   محافل اپوزيسيون مـنـعـکـس شـد         

اتفاق مهمي بود؟ در يک شرايط متعارف، از 
کنار مرگ منتظري، به مثابه فقدان آخونـدي    
دانه درشت از ميان خيل آيت اهللا هـا عـبـور           

و طالب " ضد علم"ميشد و البته حوز علميه 
طرفدار و مقلدان بدبخت هم اشک ميريختنـد    

امـا، مـنـتـظـري، يـکـي از بـانـيـان                   .  و همين 
جنبشي از   "   پدر معنوي" حکومت اسالمي،   

درون نظام اسالمي، دلسوز هميشگـي نـظـام         
و .   اسالمي و شريعت و اسالم درگذشته است    

مهتر از همه ايشان، در مقطعي در گـذشـتـه            
است که  کل اين نظام از طـرف يـک انـقـالب              

تـمـام   .   عظيم به مصـاف کشـيـده شـده اسـت             
اهميت درگذشت منتظري، و تمـام شـيـون و            
زاري اپوزيسيون مربوط به همـيـن مـقـطـع و            
مـوقـعــيـت بــحـرانــي جـمــهـوري اســالمـي و                 

 . اپوزيسيون اصالح طلبش است
. انقالب، استاد دريافـتـن فـرصـتـهـاسـت           

هيچ نيرويي و هيچ پديـده اي نـمـيـتـوانـد بـه                   
اندازه و بادقت و با تيزي و بـا جسـارت و بـا                
ابتکار منحصر بـفـرد انـقـالب فـرصـتـهـا را                  

ايـن  .  بشناسد و در خدمت انقالب بکار گيرد 
همان انقالبي است کـه قـادر شـد حـتـي روز                  
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  ستون اول

  محسن ابراهیمی        

 فراخوان حزب کمونيست کارگري به مردم ايران
                      مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي را گسترش دهيد

 دي ماه شهر سـيـرجـان     ۱سه شنبه   
شاهـد يـك شـورش عـظـيـم مـردم                

مردم خشـمـگـيـن     .   عليه اعدام بود 
در صحنه شنيع اعـدام، شـروع بـه           
اعتراض و تعرض كرده و طنابهاي   
دار را از گردن دو جوان محكوم بـه   

ايـن واقـعـه در        .   اعدام بـاز كـردنـد       
تاريخ مبارزه عليه اعدام در ايـران        

بـعـد از     .  و در دنيا ثبت خواهد شد 
اين اعتراض عمـومـي، جـمـهـوري         

اسالمي ايران كه ميدانست با ايـن      
واقعه به يك ستون اصلي حكومت   
يعني قتل عامدانه دولـتـي حـملـه           
شده، آماده باش بود و در نـهـايـت         

 !مردم، سكوي اعدام  را آتش زدند
 اين فوران آتشفشان خشم مردم ايران، عليه قتل عمد دولتي است

 

 مينا احدي

   ۶صفحه      

سرهنگ خانچرلي معاون عمليات 
فرماندهي انتظامي تهـران بـزرگ،       
در گــفـتــگــويـي بــا ايســنــا تــحــت            

تــغــيــيــر در بــرخــورد بــا          "   عــنــوان
از سياست امـروز رژيـم     "   بدحجابي

. در قبال اين مساله سخن ميگويد
طبعا نحوه سخن گفتن  خانچـرلـي        

رو به زنان و تحقير آنان و رو به کل     
. جامعه موضوع تـازه اي نـيـسـت          

چون از نظر اين جانوران اسالمي و       
قوانين رسـمـي آپـارتـايـد جـنـسـي               
شان، زن منـشـا گـنـاه و شـايسـتـه               

. تحقير است و بايد پوشيـده بـاشـد      
ــه جــدا                    ــد از کــل جــامــع ــاي زن ب

نگاهداشته شود، تا دامن جامـعـه      
اما نکته تازه در اين .   پاكيزه بماند 

گفتگو، سرگرداني و اسـتـيـصـالـي         
اسـت کــه در مــقــابلــه بــا زيــر پــا                
گذاشتن حجاب، گريبان حكومـت      

در ايـن گـفـتـگـو          .   را گرفـتـه اسـت      
خانچرلي همچـون گشـتـاپـوي يـک           
رژيم تمام عيار آپارتـايـد جـنـسـي،         
خــبــر مــيــدهــد کــه  بــرخــورد بــا                

هـاي     از جمله بـرنـامـه     "   بدپوششي" 

  !حجاب را بايد دور انداخت
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 ۷صفحه      

 !انقالب و فرصتهايش
 در حاشيه مرگ منتظری



 2 ١۳۸۸ دي ۴ انترناسيونال 

روز قـدرت نـمـايـي ارتـجـاع               –قدس  
را هم به روز قدرت نمايي     -اسالمي  

بـر هـمـيـن روال،         .   خودش تبديل کند  
انقالب فورا فرصت مرگ منتظري را     
در هــوا قــاپــيــد و بــه پلــه اي بــراي                   

ــرد              ــديــل ک ــب ــيــشــروي خــود ت ــه .   پ ب
شعارهاي مراسم تشييع جنازه در قـم         

مرگ بر اين دولـت مـردم       :   نگاه کنيد 
ديکتاتور نگاه کـن، سـرکـوب        .   فريب

ديکتاتور بيچاره، نـهـضـت      . اثر ندارد 
خــامــنــه اي حــيــا کــن،          .   ادامــه داره  

ــن            ــر     .   مــمــلــکــت را رهــا ک مــرگ ب
محرم ماه خون است، سيد . ديکتاتور

محرم ماه خـونـه     . علي سرنگون است 
ــه        ــگــون ــد ســرن ــزي ــمــســاح      .   ي اشــک ت

. نميخواهم دولت مصباح نميخواهيم  
. ديکتاتور بـدونـه بـزودي سـرنـگـونـه             

ميبينيد که انقالب با چه تيزبيـنـي و        
قاطعيت و حضور ذهني، فورا بر روي 
ارابه مرگ منتظري پريد تـا بـا ارابـه             
اي از خود نظام، نظام اسالمي را زيـر       

انقـالب، مـرگ بـانـي واليـت            .   بگيرد
فقيه را بدست گرفت تا بنـيـاد واليـت        

انـقـالب تشـيـيـع        .   فقيـه را بـر انـدازد         
جنازه آيت اللهي از خود  نـظـام را بـه           
مراسمي براي تشيـيـع  جـنـازه نـظـام                

 .  اسالمي تبديل کرد
-منتظري، از جانب طيف مـلـي       

پـدر  " اسالمـي اصـالح طـلـب، لـقـب               
. اين جنبش را گـرفـتـه اسـت      "   معنوي

مــنــتــظــري، طــرفــدار اصــالح نــظــام           
اسالمي بـراي حـفـظ نـظـام اسـالمـي               
بود؛ مدافع  نقد واليت مطلقـه فـقـيـه          

. براي حفظ اصـل واليـت فـقـيـه بـود               
مـنـتـظـري کـه در کـل دهـه خـونـيـن                     
شصت، در مقام نايب امام جنايتکـار   
شـاهـد و نـاظـر و هـمـکـار يـک دهــه                     
جنايت عليه زنان و کارگران و جوانـان     
بود؛ منتـظـري کـه در دور اول قـتـل                 
عام، دسـت راسـت امـام قـاتـل بـود،                

ايـن بـود کـه زودتـر از             "   تمام هنرش " 
قصاباني مثل صانعي و اردبـيـلـي و            
تبريزي متوجه شده بـود کـه اسـالم و            
شريعت و حکومت اسالمي در خـطـر         
جدي است و به همين دلـيـل در قـتـل            
عام دوم بـه فـرمـان هـمـان امـام، بـا                    

ــه شــاخ      " ايشــان     ــود   "   شــاخ ب . شــده ب
منتظري حتي در اوج ابراز نارضايتي       
اش، در شاهکـارش کـه هـمـان نـامـه              
مشهورش به خميـنـي اسـت، پـنـهـان             
نــمــيــکــنــد کــه دغــدغــه اش، نــظــام             

 . اسالمي و دين مبين اسالم است
سخنان منتظري در جـريـان پـاره           
کـردن عـکــس خــمـيــنـي را بــا دقــت                
بخوانيد و ببينيد که دغدغـه واقـعـي           

مـدال اهـدايـي      "   ( پدر حقوق بشـر "اين  
چيست؟ حـقـوق بشـر      )  شيرين عبادي 

است يا حقوق امام خـمـيـنـي و نـظـام             
مرحوم آيت اهللا خـمـيـنـي       !  " اسالمي؟

واقعا به اين کشـور خـدمـت کـردنـد،              
بود و ايشـان رهـبـر           انقالب کار ايشان 

انقالب بودند؛ البته معصوم نبودند و   
نـوع مــردم          اشـتــبـاه هـم داشـتــنـد؛ و            

قدردان ايشان هسـتـنـد؛ ولـو ايـن کـه                
  مردم با من و امـثـال شـمـا مـخـالـف             

باشند ولي مرحوم امام را مردم قبـول    
حاال يک کسـي در يـک جـايـي           .   دارند

خالفي کـرد و عـکـس ايشـان را                   کار
پاره کرد، اين را ما بياييـم در بـوق و           

چـرا  .   صحيحي نيست       کرنا کنيم کار 
که با اين کار داريـد آبـروي ايشـان را               

فهمانيد که ملـت ايـران      مي   بريد و مي
اين گونه اند که عکس امام خـمـيـنـي         

اصال نبايد سر و   . کنند مي   را هم پاره 
 ."کرديد صداي آن را بلند مي

با اين تفاصيل، کمي بر واکـنـش          
 : اپوزيسيون دقيق شويم

اسالمي، چه آنها کـه    -طيف ملي 
ــد و امــروز                   ــوده ان در حــکــومــت ب
مغضوب شده انـد، چـه آنـهـا کـه در                 
بيرون از حکومت به مثابه زائده هـاي    

-خارج از حـکـومـت جـنـبـش مـلـي                
اسالمي عمل ميکنند، با يک هـدف،    
حتي با يک ادبيات به استقبال فـقـدان        

همه شخصيتـهـاي و     .   منتظري رفتند 
نويسندگان ريز و درشت ايـن طـيـف،           
در مرگ مـنـتـظـري واقـعـا سـوگـوار                 

. شدند و در فقدان او اشـک ريـخـتـنـد              
اشک ريختند چون دنياي سياسيشـان،    
ــش                  ــدون مــذهــب و آيــت اهللا هــاي ب
نميچرخد و مـنـتـظـري بـزعـم ايـنـهـا                 

. آبروي رفته اسالم را باز گردانده است      
اشک ريختند چون، تصور ميکردند و    
ابلهانه تصـور مـيـکـردنـد مـنـتـظـري               
عنـصـر مـهـمـي بـراي اصـالح نـظـام                  
اسالمي و نجات کل اين نظام از خطر    

اشک ريختـنـد چـون پـدر         .  انقالب بود 
مــعــنــوي جــنــبــش خــودشــان را در              
مقطعي از دست دادند که اين جنبـش   
در مقابل موج تـوفـنـده يـک انـقـالب              

ايـن  .   دارد هر روز بيربط تـر مـيـشـود         
يک سوگواري سياسي توسط جنبشـي   

. بود که از لحاظ سياسي باخته اسـت     
عزا عزاست امروز، ملت سبـز ايـران        " 

وصـف حـال     "   صاحب عزاسـت امـروز     
مـلـت سـبـز       .   " خود اين جماعت است   

، عنـوانـي بـراي هـمـيـن طـيـف                " ايران
است که واقـعـا بـا مـرگ مـنـتـظـري                   
ستوني از عمارت پوسيده خودشان را       

 .  از دست داده اند

بلـه، ايـن طـيـف و ايـن جـنـبــش                  
صاحب عزاست و در فقدان منتـظـري         
اندوهگين است چون به مثابه جرياني    
مفلوک و بي آينده و مستاصل، بـراي       
ماندن در صحنه  نياز دارد به جـنـازه           

اگر انقـالب بـه     .   منتظري آويزان شود 
ارابه تشييع جنازه منتظـري پـريـد تـا           
امر خـودش را پـيـش بـبـرد؛ اصـالح                

اسالمي هم زيـر تـابـوت        -طلبان ملي 
منتظري خزيدنـد تـا هـمـان امـري را               
پيش ببرند که سالهاسـت مشـغـولـش        

ــنــد   ــقــالب از            :   هســت ــاز داشــتــن ان ب
 .  پيشروي

اين اپوزيسيون خواست بـا مـرگ        
منتظري، نفسي به جـنـبـش از نـفـس             

اسـالمـي اصـالح طـلـب          -افتاده ملي 
به تببينات مضحکي متوسل  .   بدهد

شد تا از همکار و همکيش و هم نظام 
مـغــضـوب خــمـيــنــي، يــک قـهــرمــان            

تا مثال بـتـوانـد      .   معترض توليد کند  
جاني به طيف ملي اسالمي بي رمـق      

اما اينها هر چـقـدر بـيـشـتـر           .  ببخشد
حرف زدند همانقدر بيشتر نشان دادند 
که نه تنها ربطي به آمالها و آرزوهـاي    
انساني نسل انـقـالبـي پـرشـور امـروز             
ندارند بلکه فقط و فـقـط مـانـعـي در             

. مقابل پيشروي ايـن نسـل هسـتـنـد             
نشان دادنـد کـه در مـقـابـل جـنـبـش                  
عظيم نسلي پـيـشـرو، دنـيـاي ايـنـهـا                

 . چقدر کوچک و حقير است
تــکـــلـــيـــف اپـــوزيســـيـــون درون         

سيري کـوتـاه     .   حکومتي معلوم است  
در عالم هپروتي زائده هـاي خـارج از           

از ( اسـالمـي     -حکومت طيـف مـلـي      
نشـان مـيـدهـد کـه          " )   چـپ " راست تا    

حتي تکانهاي عظيم شش ماه گذشته  
هم اينها را سرعقل نياورده است؛ کـه          
اينها فقط و فقط مانع پيشروي مردم   

. براي يـک زنـدگـي انسـانـي هسـتـنـد                
تمام آن چيزي که در . خوب دقت کنيد

شخصيت منتظري اينها را مسـحـور        
کرده و  آب از لـب و لـوچـه شـان راه                     
انـداخـتـه ايـنـسـت کـه مـنـتـظـري در                    
جايگاه جانشين بنيانگذار جـمـهـوري       

رداي مــخــمــلــيــن مــقــام       " اســالمــي،   
پشـمـيـنـه پـاک گـوشـه            " را بـا    "   دنيوي
عوض کـرده اسـت؛ کـه ايـن             "   نشيني

" عجوزه قدرت"آيت اهللا در يک قدمي 
به قدرت نه گفته است؛ که او در قـتـل      

 مصلحت را بر سکوت نديده ٦٧عام  
، " جسـارت " و بـه خــاطــر ايــن           !   اسـت 

از شيرين "   پدر حقوق بشر"ايشان لقب  
عبادي گرفته است  و اين فعال حقـوق   
بشر را به احسـاس گـنـاه دچـار کـرده                

ــه و    " اســت کــه در زمــان شــاه                    ابل
) کلمات خود شيرين عبـادي "  ( جاهل

بوده که به دست بوس منتظري نرفتـه        

است و البته خدا را شکر که در آخرين   
" اسـتـفـتـا    " از ايشـان    "   پدر" روز حيات   
البد در باره اين مشـغلـه     . ( کرده است 

هميشگيش که شريعت و حقوق بشـر         
 ). تناقضي ندارند

ايـن هـمـه آن کـارنـامـه درخشــان               
منتظري است که عقل از کلـه  آيـت               
اهللا بي بي سـي و صـداي آمـريـکـا و                
خيل ملي اسالميها و فرخ نگه دار و         
شالگوني و داريـوش هـمـايـون ربـوده            

 . است و البته سوگوارشان کرده است
به مراسم عزاداري که  در هـفـتـه           

" اپوزيسيون" گذشته هيئتهاي متنوع    
براي منتظري راه انـداخـتـه انـد سـري             
بزنيد، متوجه ميشويد که چقدر نوحه 
هايشان به هم شبيـهـنـد و پشـت ايـن              
ــه، چــقــدر خــط                 ــوحــه هــاي مشــاب ن

 . سياسيشان مشابه است
او ايستادن در کنار : "فرخ نگهدار 

مــظــلــومــان را عــبــادتــي واالتــر از              
و ايـن    .  نشستن بر کرسي واليت يافت 

همه قدرت، شجاعت، استقامت، بـي      
نيازي و بي ريايي بـراسـتـي در تـمـام                

. تــاريــخ ســيــاســت بــي تــکــرار اســت          
بسياري مي گفتند عشـق هـا از ايـن            
خاک گريخته، انسانيت و صـفـا از دل        
ها رخت بر بسته، منفـعـت طـلـبـي و            
خود خواهي و حق کشي و ستـم هـمـه       

. اما اين دروغ بـود .   جا گير شده است 
آيت اهللا منتظري، در آن زمهرير سـال      

به بهاي دست شستن   -  ۶۰هاي دهه  
سکوت را شکست و نـور       -از قدرت   

نوع دوستي، مهر ورزي و ايـمـان بـه               
حق را از نو در دل ستـمـديـدگـان زنـده              
کرد؟ آيا اگر ايستادگي منتظري نبود  
باز هم اميدي بود که نسـل مـا بـراي            
رهــايــي از ســتــم و اســتــبــداد از نــو                
برخيزند و به کسي اعتماد کـنـنـد؟ و          
من، فرخ نگهدار، از شاگردان مشتاق 
آيت اهللا منتظري و شيفته روش او در   

 ." اين تشخيص هستم
ايــن از خــود بــيــخــود شــدنــهــاي           
عاشورايي، فقط صـورت ظـاهـر يـک            

ميـدانـيـد    .   شارالتانيسم سياسي است 
چــــرا هــــزاران انســــانــــي کــــه در                  
سياهچالهاي نظام اسالمي و واليـت         
فقيه ساخته و پرداخته منتظـري جـان       

امثال فرخ نـگـهـدار    "   تحسين" باختند  
را بر نيـانـگـيـخـتـه انـد و فـريـاد ايـن                     

در دل   "   نـور نـوع دوســتـي       " انسـانـهــا     
ايشان روشن نکرده است و ايشان را از   
قعر افالس سياسي و بدبختي و يـاس       
و نااميدي نجات نداده است؟ بـه ايـن        
دليل بسيار ساده که ايشـان جـزوي از         

اسالمي همان خميني و  -جنبش ملي 
منتظري است و سالها در رثـاي امـام      
خميني پامنبري کرده است و در وقت 

خودش، همين زندانيـان را هـمـراه بـا             
فـريـب   " دادستان ضد انقالب اسالمي     

قلمداد کرده است و حـتـي بـه        "   خورده
خميني التماس کرده اسـت کـه اجـازه           

خون پـاسـدار و فـدائـي در هـم                " دهد  
آميزد و پـاسـدار اسـتـقـالل، آزادي و                

گـردد و جـوانـان        "   جمهوري اسـالمـي    
بخت برگشته يک سازمان سيـاسـي را       
دودستي تقديم پيـشـواي جـنـايـتـکـار            
حکومت اسالمي کرده است و دسـت      
آخر، عليرغم اين دريوزگي سـيـاسـي،       
با اردنگي امـام روبـرو شـده اسـت و                

بـا ايــن    .   مـغـضـوب امـام شــده اسـت           
حساب، روشن نيست که چـرا دنـيـاي         
ذهني و عاطفي چنين کسي با چنيـن      

" پاره تـن   "به دنياي " درخشاني"سابقه  
 امام گره خورده است؟  

هـنـگـامـي کـه        :   " مزدک بامدادان 
يک آيت اهللا شيعه به پشتيباني از حق    
شهروندي هم ميهنـان بـهـائـي بـرمـي            
خيزد، بايد از جاي برخاست و در برابر 

پس برخيزيـم  .   او سر به کرنش خم کرد 
و در پاي مرد دالوري که همه چيـزش      
را بپاي حقوق مردم يـا آنـچـه کـه در                 

شـود     ناميده مـي   "   حق الناس"باور او  
قرباني کرد و در دلهاي ايرانيان آسوده  
آرميد، کاله از سر برگيريم و يادش را    

معلوم نيست کـه چـرا     . "   گرامي داريم 
اصال ايـن شـهـرونـد بـهـايـي آنـچـنـان                   
بيرحمانه و غـيـر انسـانـي مـورد آزار              
سازمانيافـتـه سـربـازان گـمـنـام امـام               
زمان قرار بگيرد که نايب امام زمـان          
هم با گفتن  يـک کـلـمـه در بـاره حـق                  
بهايي ها اينچـنـيـن ايـن اپـوزيسـيـون              
مفلوک را به پيسي بياندازد و بدهکار  
کند؟ معلوم نيست چرا بايد بـدهـکـار      
کسي شد که سالها در راس حکومتي 
بوده است که شهروند بهايي را به خاک 
سـيــاه نشــانــده اســت و فــقــط وقــتــي             
ــر پــاي                   مــتــوجــه شــده اســت کــه زي
حکومت سست ميـشـود دلـش بـراي          

 ! شهروند بهايي سوخته است
آيا يک کمونـيـسـت    : " سئوال شالگوني 

" فقـيـه عـالـيـقـدر        " مي تواند در مرگ يک     
چند نفـر را    :  " و جواب ايشان" آهي بکشد؟ 

مي شناسيـد کـه درسـت در يـک قـدمـي                  
قدرت به خاطر حساسيت انسـانـي اش از          

 در   ۱۳۶۷همه چيز بگذرد؟ او در سـال            
شرايطي به مخالفت با قتل عام زنـدانـيـان      
سياسي برخاست و روي مـخـالـفـت خـود              
پافشاري کرد که مي دانست خمـيـنـي در          
آستانه مرگ است و او بـا دسـتـيـابـي بـه                 
مقامي با اختيارات نـيـمـه خـدايـي مـي               

نـمـي   .   تواند خيلي چيزها را عـوض کـنـد         
و نبايد فراموش کرد که او عـلـي      شود  

رغم همه اشتبـاهـات قـبـلـي اش، بـه               

 ستون اول                                      ۱از صفحه          

 ٣صفحه      
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پليس در راستاي اجراي طرح انضباط    
اجتماعي طي شش ماهه دوم امسـال        

ميگويد که نوع برخورد پلـيـس   .   است
در اين باره نسبت به گذشته متـفـاوت         

او در بـاب ايـن تـفـاوت             .   خواهد بـود  
توضيح ميدهد کـه  در حـال حـاضـر               

از سوي پـلـيـس      "   بدپوششي"موضوع  
شـود و ايـن بـحـث طـرح                 کنتـرل مـي    

و بعد اضافه مـيـکـنـد       .   اي نيست   ويژه
بـا  "   بـدپـوشـشـي    " که  در بـرخـورد بـا             

افرادي که بخواهند دهن کجي کنند و  
مشکلي را براي جامعه ايجاد کنـنـد،         
برخورد پليس هم شدت بيشتري پـيـدا      

اما اگر کسي به طـور مـثـال      .   کند  مي
هـا     روسريش عقب باشد، تذکري به آن      

داده خواهد شد و اين مـيـزان بـرخـورد         
بـه  .   کـنـد     در هميـن حـد کـفـايـت مـي             

عبارت ديگر او ميخواهد بگويـد كـه        
حكومت اسالمي نسبت به آنچـه آنـرا        

ميخواند ناچار است كوتاه " بدحجابي"
بيايد مگر اينـكـه زنـان مـنـظـورشـان               
مشخصا سياسي باشد و بخواهند بـه        

 !حكومت دهن كجي كنند
زاده    در همين رابطه عزيزاهللا رجب 

رئيس پليس تهران در حضور در مركز 
 آذر در     ٣٠نظارت همگاني ناجـا در       

گفتگويي با خبرنگاران ميـگـويـد کـه        
اي بـراي       نيروي انتـظـامـي طـرح ويـژه          

او در   .   نـدارد "   پـوشـشـي    بد" برخورد با   
واقع شكست جـمـهـوري اسـالمـي در            
بــرابــر مســالــه حــجــاب را اعــتــراف              

او تــحـت فشــار مــردم در           .   مـيــكـنــد  
اعتراض به برخوردهاي سرکوبگـرانـه،     
همچون محکوماني که بـايـد حسـاب       
پـس دهــد، در اوج اسـتــيـصــال و در                 

ماندگي از دستگيري افرادي که تحت   
عنوان مامور لباس شـخـصـي عـمـل            
ميکند و خودسرانه بودن کارهـايشـان        
سخن ميگويد و با اين سخنان رسـمـا         
غلط كردم حكومت در مورد گسـيـل      

 . لباس شخصي ها را اعالم ميكند
واقعيت اينست که مساله حجاب   
يک موضوع کشاکش هر روزه مردم با 
جمهوري اسالمي، در طول سـي سـال          

حـجـاب   .   حاکميت اين رژيم بوده است   
امروز به پرچم و سمبل رژيم اسالمي و 
قوانيـن ارتـجـاعـي اش تـبـديـل شـده                  

جمهوري اسالمي با حـجـاب و       .   است
قوانين اسالمي آپارتايد جنـسـي اش،       
بنيانهاي حکومتش را گذاشـت و هـر        
گاه که خواسته کل جـامـعـه را مـورد              
حمله قرار دهد، با راه انداختن اوبـاش        
حزب اهللا اش و طرح هاي گـونـاگـونـي      
چون امر به معروف و طـرح امـنـيـت              
اجتماعي و غيره زنان را مورد تعرض     
قرار داده و کوشـيـده اسـت تـا فضـاي               

امـا   .   ارعاب را در جامعه حاکم کـنـد         
در دل رودرويي هر روزه مـردم بـا ايـن            
رژيم، حجاب هر روز عقب تر رفـتـه و        
يک عرصه دائمي اعتراض عـلـيـه ايـن        

در مـنــاســبــتــهــاي     .   رژيـم بــوده اســت     
مختلف ديده ايم که زنـان حـجـاب بـر            
داشته و با ايـن کـار خـود و حـمـايـت                  
وسيع جامعه، در واقع نـه خـود را بـه              
اين رژيـم جـنـايـتـکـار و بـه آپـارتـايـد                    

ــد                 ــرده ان ــســي آن اعــالم ک در .     جــن
اعتراضات همين چند ماهه اخير نيـز        
ما شاهد موارد بسـيـاري از حـجـاب             

و امـروز    .   برگيران توسط زنـان بـوديـم       
بحث بـر سـر کـنـارانـداخـتـن يـکـبـاره                   

در همين روزهاي اخـيـر     .  حجاب است 
بود که ما شاهد انعکاس وسيـع خـبـر       
برداشتن  حجاب از سوي زنان کـاراتـه       

موضوعـي  . کار ايراني در آلمان بوديم 
کـه بـه بــحـث داغ در ايــران و سـطــح                   

نـمـونـه ديـگـرش        .   جهاني تبـديـل شـد      
سخنان احمد خاتمي امـام جـمـعـه در             
تهران در خطبه اين هـفـتـه بـود کـه از               

در ادارات و ابـعـاد         "   بدحجابي" ابعاد  
خطرناکش براي نظام سخن ميگويد و    

بعنوان مثال اشاره ميکند که وقتي به 
مـهــمـانــدار هــواپــيـمــايـي تـذکــر داده             
ميشود که اين هواپـيـمـاي جـمـهـوري            
اسالمي است، بايـد حـجـاب رعـايـت            
شود،  مهمانـدار مـربـوطـه در هـمـان              
لحظه حجابش را جلو ميکشد و بـعـد      

 دقيقه باز در وضع قـبـلـي ظـاهـر        ٥از  
بدين ترتيب در ادامه چـنـيـن    !   ميشود

کشاکشي و بـويـژه امـروز در شـرايـط              
خيزش انقالبي مردم، مساله حجاب و 
تبعيض جنسيتي  بـيـش از بـيـش بـه               
ــحــث و جــدال در درون                  مــوضــوع ب

از هـمـيـن    .    حکومت تبديل شده است 
رو در چنين شرايطي، براي رژيمي کـه       
شعار هر روزه مردم تحت حاکمـيـتـش        

اســت، بــراي   "   مــرگ بــر ديــکــتــاتــور     " 
رژيمي که عکس ولي فقـيـهـش را بـر              
زمـيــن مــي انــدازنــد و بــررويــش رژه             
ميروند و عکس رهبر و رييس جمهور 

و خميني امام و بنيانگزار حـکـومـت        
جنـايـت و کشـتـارشـان را،  بـه آتـش                    
ميکشند، تاکيد بر حجاب و قـوانـيـن        
اسالمي، چيزي نيست، جز  دست و پا 
زدن هاي آخرش براي اينکه بگويد، بر       
ســر کــار اســت و بــه بــقــايــش ادامــه               

 . ميدهد
بــه عــبــارت روشــنــتــر ســخــنــان            
ســرهـــنـــگ خــانـــچـــرلـــي و ديـــگـــر             
گشتاپوهاي حافظ حکومت اسالمـي     
شان بر سر حجاب و هر تغييري كه در       
برخـورد پـلـيـس بـا مـردم بـر سـرايـن                    
موضوع ايجاد شـده بـاشـد، بـيـش از              
بيش نشانگر قدرت جنـبـش انـقـالبـي           
مـردم بـراي خـالـصــي از شـر جـهـنــم                  

خانچرلـي در    .  جمهوري اسالمي است 
ــان از  آن افــرادي کــه                         ــن ســخــن اي

و بقول " بخواهند دهن کجي کنند"
مشکلي براي جـامـعـه ايـجـاد          ايشان  

کنند، سخن ميگويد، اما او و ديـگـر         
سران اين رژيم خوب ميدانند کـه ايـن           

و فـقـط     افراد امروز ميليونها نفـرنـد        
شـعـار مـرگ      نميكنند " دهن كجي" 

بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي سـر          
 . ميدهند

 
 وقت دور انداختن حجاب است    

مهم اينست كه امـروز کـه         نكته  
در برابر مبارزات گسـتـرده مـا           
مردم، دست اندركاران حكومت    
اين چنين بـه اسـتـيـصـال و بـن                
بسـت رســيـده انــد، اکـنــون کــه             
خودشـان بـحـث را بـه مسـايـل               
اساسي جامعه، مساله  اي چون  
حجاب که شيشه عمر اين رژيـم     
ــد               ــد و دارن ــده ان اســت، کشــان
حسـاب پــس مــيــدهــنــد، بــايــد         

گامي بيشتر به جلو برداريـم، و       
شـيـشـه     ايـن      با برگرفتن حجابهـا   

. عمر رژيم را بر زمين زنيم و بشکنيـم   
بايد بـه تـدارک گسـتـرش دامـنـه ايـن                 
عرصه مهم از مبارزاتمان برويـم و بـا         
برنامه اي روشن و سازمان داده شـده،        
بصورت جمعي و گروهي و در حمايت   
جمع هاي وسيعي از جـوانـان و مـردم           
در محالت و در مناسباتهاي مختلف 

در مـتـرو هـا و        .   حجاب ها را برداريم   
مراکز عمومي بصـورت دسـتـه هـاي            
بزرگ و گـروهـي حـاضـر شـويـم و بـا                   
حجاب بـرگـيـران، و بـا شـعـار نـه بـه                     
حــجــاب، مــرگ بــر ديــکــتــاتــور، بــه            
استقبال يک حرکت اعتـراضـي وسـيـع          
عليه حجاب بعـنـوان پـرچـم آپـارتـايـد              

اسـالمـي   جنسي و سمبل حـکـومـت        
حجاب در و ديوار را از شعار . برويم

اجباري لغو بايد گردد پر کنيـم و بـديـن          
ترتيب جمـهـوري اسـالمـي را در هـمـه                
جبهه هاي مـبـارزه مـان در تـنـگـنـا و                   
محاصره صـف مـيـلـيـونـي خـود قـرار                  

همه شواهد حاکي از شروع مـوج  .   دهيم
. جديدي از تظاهرات هاي گسترده اسـت  

از دو ماه محرم و صفرشـان بـه وحشـت          
نبايد اجازه بدهيم که به بهانه .   افتاده اند 

مناسبات مذهبي، رنـگ اسـالمـي بـه            
از تمام اين فرصت . اعتراضاتمان بدهند 

حـجـاب   .   بيرون بياييم.   ها استفاده کنيم  
ديــوار آپــارتــايــد جــنــســي را          .   بــرداريــم
. و شعـار مـرگ بـرديـکـتـاتـور           .  بشکنيم

زندگي انسانـي حـق مسـلـم مـاسـت را                
. امروز بهترين فـرصـت اسـت       .   سردهيم

شيشه عمر بيرون بياييم و حجاب اين   
به رژيم امان . بزنيمرژيم را بر زمين 

 .*ندهيم

 . . . حجاب را بايد دور                                ۱از صفحه          

وسوسه سکوت مصـلـحـت آمـيـز در              
مقابل آن فـاجـعـه وحشـتـنـاک تـن در                 

من به تبعيت از کـارل مـارکـس      .   نداد
مـي  )   تبعيت از باروخ اسپينوزا   به (   که  

، " انســان بــراي انســان خــداســت       " گــفــت      
حساسيت به رنج انسان هـا را يـک نشـانـه            
خدايي مي دانم و به همين دليل در مـرگ          

 ." آيت اهللا منتظري از ته دل عزادارم
نه خير، آقاي شالگوني، الزم نـيـسـت         

نشـانـه   " براي عزاداربودنت در مـرگ يـک            
اين همه آسمان ريسـمـان کـنـي و بـه              "  خدا

اگر براي مـنـتـظـري       .   مارکس آويزان شوي 
منـتـظـري    .   عزادار نبودي جاي تعجب بود  

رهبر معنوي جنبشي است کـه شـمـا هـم              
ايـن جـنـبـش نـامـش           .   جزيئ از آن هستيد   

قسـمـهـاي    .   اسـالمـي اسـت     -جنبش ملـي  
قالبـي بـه مـارکـس هـم کسـي را فـريـب                     

بيش از يک قرن و نـيـم اسـت کـه           .   نميدهد
اعتبار و عـظـمـت مـارکـس دسـت مـايـه                 

جنبشهاي سياسي اسـت کـه اپـوزيسـيـون            
بودنشان را به نام مارکس مزين ميکـنـنـد      

شما هم داريـد بـه     . تا اعتباري کسب کنند 
همراه موسوي و خاتمي و کـروبـي و فـرخ             
نگهدار و بي بي سي و محسن سـازگـارا و        

ميکشيـد  " آه"داريوش همايون، براي کسي  
که روحش شايد بتواند جنبش مفلوک و بي 

اسالمي را صـاحـب آيـنـده اي           -آينده ملي 
 . کند

عـنـصـري از درون        ( محسن سازگارا   
نظام که امروز براي ضدانقالب بعدي کـار        

که در وقـت خـودش کـمـک کـرد              )   ميکند
يکي از آدمکشتـريـن نـهـادهـاي نـظـامـي              
يعني سـپـاه پـاسـداران بـراي خـدمـت بـه                   
خميني و نايبش سازمان داده شود، حـتـي         
وسط دعوا نرخ تعيـيـن مـيـکـنـد و بـراي                 

در :   " منتظري جـانشـيـن اعـالم مـيـکـنـد             
صحن حضرت معصومه از ورود آيـت اهللا     
صانعي جلوگيري کردند احتماال به دلـيـل          

اينکه ميدوننـد ايشـون بـعـد از آيـت اهللا                 
منتظري بيشترين اقبال را از طرف مـردم          

صانعي همان آيـت الـلـهـي       ." خواهد داشت 
ــوالنـــي در راس                   اســـت کـــه مـــدت طـ
دستگاههاي آدمکشي عـدالـت اسـالمـي          
راسا دستور به خاک و خون کشاندن جوانان   

سـازگـارا مـيـدانـد کـه           . مردم را داده است 
صانعي همراه همه  گـرگـدنـهـاي اسـالمـي          
منفور نسل جوان پرجوش و خروشي اسـت      
کــه عــزم کــرده اســت بســاط حــکــومــت              
اسالمي و شريعت را از آن جـامـعـه جـارو           

اين پيش بيني مضحک در حـقـيـقـت     .   کند
بخشي از کمپين جانشـيـن سـازي تـوسـط           

 .    اين اپوزيسيون است
و باالخره در طـيـف نـاسـيـونـالـيـسـم                 
راست، داريوش هـمـايـون هـم بـه احـتـرام                 

حضـور  :   " منتظري کـاله از سـر بـرداشـت            
دليرانه و روشنگرانه او براي مبارزه مـردم       
ــراي نــگــهــداري آبــروي ديــن در                ايــران، ب

اي که با واقعيت زشـت حـکـومـت              جامعه
ديـنــي روبــرو شــده اســت و بــراي هــمــان                

انسانيتي که آماده بود زندگي خـود را در         
پاي آن بگذارد اهـمـيـت بسـيـار داشـت و                 
اکنون زنده نگه داشتن نام بلندش همچنـان   

." هاي او کمک خواهد کرد به پيشبرد آرمان
آن نقـطـه   "   آبروي دين. "کلمات گويا هستند 

اميدي است که توجه اين ايدئولوگ نـظـام         
. سرنگون شده سلطنت را جلب کـرده اسـت       

همه ميدانند کـه نـهـاد ديـن و سـلـطـنـت                    
هميشه در کنار هم مردم را چاپيده اند و به 

اصـال شـاه سـايـه         .   خاک سياه نشـانـده انـد       
خداست و هميشه دهها آيت اهللا جيره خـور   
زير شنل سلطنتش وول ميخوردند و البتـه      

با حکومت اسالمي، . باج ريش ميگرفتند
جفت مذهبي سطلنت و هر نظام طبقـاتـي         

امـا ايـن هـنـوز         .   بشدت بي آبرو شده است  
داريوش همايون کـه در    .  ظاهر قضيه است 

سالهاي اخير هر لحظه خطر انقالب عـروج   
کرده است صريحا اعالم کرده است حاضـر     
است پوتين بپا کند و در کـنـار جـمـهـوري            
اسالمي قرار گيرد؛ به اين خاطر سـوگـوار           
است که با مرگ منتظري، آيت الـلـهـي از         

صف ضد انقالب را از دسـت داده اسـت،              
آيت اللهي که ميتوانست نقشـي جـدي در         

 . جلوگيري از انقالب مردم ايفا کند
و باالخره مسئول دفتر اروپايي نشريه     
شهروند خيال همه اين اپوزيسيون را بـراي          
هميشه  راحت کرد و پيش بينـي کـرد کـه           

روزي تنها زيارتگاه واقعي " مزار منتظري   
هد بود که از سي سـال حـاکـمـيـت             خوا

جهل و جنون جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
ــد    يــادگــار مــي    چــنــيــن آرزوي    " .   مــان

ماليخوليايي از عوارض جانبي مـوج     
قدرتمـنـد ضـد مـذهـبـي نسـل جـوان                 

 . همين و بس. است
آيا زنان و مردان و نسل جواني که    
بــيــش از شــش مــاه اســت کــل ايــن                 
هيوالي اسالمي را در خـيـابـانـهـا بـه              
مصاف طلبيده اند و تمام جهان را بـه        
تحسين واداشته اند، مـيـتـوانـنـد ايـن            
همه حقارت و افالس و بـدبـخـتـي در              

" آهي"ببينند و " اپوزيسيون"صف اين  
 *نکشند؟ 

 ستون اول                                      ٢از صفحه          
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 شهال دانشفر  
ازدواج دختران 

دانش آموز و 
معضل ادامه 

 تحصيل
يک موضوع بحث در هفته گذشته در     
رسانه هاي جمهوري اسالمي مسـالـه      
اجازه تـحـصـيـل بـراي دانـش آمـوزان               
دختري بـود کـه در سـنـيـن کـودکـي                  

مــوضــوعــي کــه    .   ازدواج مــيــکــنــنــد   
شــنــيــدن خــبــرش قــلــب هــر انســان               

. آزاديــخــواهــي را بــه درد مــي آورد            
موضوعي که به روشني از يک کودک       
آزاري آشـکـار تـحـت حـاکـمـيـت يــک                 
حکومت تمام عيار آپارتايد جـنـسـي         

بـه  .   باور کردني نيسـت .   حکايت دارد 
راحتي سخن از اين ميرود که دختـران   
در سيزده سالگي قانـونـا مـيـتـوانـنـد             

 سالگي پدر آنـهـا     ٩ازدواج کنند و از     
عرفا حق دارد آنـهـا را بـه عـقـد هـر                    
کسي که بخواهد در آورد، چون اسـالم   
گفته است و ائمـه اطـهـار اسـالم نـيـز                

و بعد در کنار هـمـيـن    .  چنين کرده اند 
بــحــث هــا از ازدواج مــوقــت دانــش             

اين فحشاي رسـمـي   " صيغه"آموزان و  
و گويـا اگـر     .   اسالمي، بحث ميکنند 

پدر رضـايـت دهـد، مـيـتـوان ازدواج               
موقت را بـراي ايـن کـودکـان جـاري                 

وارد شدن بـه ايـن بـحـث عـمـق               .   کرد
تعفن و گنديدگي اين نـظـام آپـارتـايـد            

قوانيـنـي کـه       . جنسي را نشان ميدهد 
رسما دارد  از تجاوز به کودک و از يک 

با . کودک آزازي آشکار سخن ميگويد
استناد به هميـن قـوانـيـن ارتـجـاعـي               
اســالمــي اســت کــه حــمــيــدرضــا                  

بابايي  وزيـر آمـوزش پـرورش              حاجي
جمهوري اسالمي از ازدواج دخـتـران          
در ســنــيــن دانــش آمــوزي، اظــهــار              
خرسندي کرده و با قيافه اي دلسوزانه    
ميگويد خوب اين دختران ميتـوانـنـد     
به طـرق ديـگـر تـحـصـلـيـشـان را در                    

الـبـتـه    .   مدارس شبـانـه ادامـه دهـنـد          
ايشان خودشـان خـوب مـيـدانـنـد کـه               
اينهم منوط به اين خواهد بود که اگر     

شوهرانشان اجازه چنين کاري بـه آنـان      
اگـر وظــايـف شـوهـرداري و           .   بـدهـنـد   

زناشويي فرصتي بـراي ايـن کـودکـان            
اما نکته مهـم در طـرح       .  بجا بگذارد 

اين نـکـتـه از سـوي وزيـر آمـوزش و                  
پرورش و باال گـرفـتـن ايـن بـحـث در                
ميان مقامات حکومت حـکـايـت از         

واقــعــيــت  .   مــوضــوع ديــگــري دارد       
اينست که همينکه امروز از مـعـضـل      
ادامه تحصيل دخـتـران دانـش آمـوز            
صحبت ميشود و نـاگـزيـرنـد بـرايـش            
جوابي داشته باشند، موضوعي است   
که جامعه و جنبش آزاديخواهي قـوي   
در جامعه، در مغز خرفت و متحـجـر       

ضـمـن ايـنـکـه        .  ايشان فرو کرده است 
سخنان حاجي بابـايـي در عـيـن حـال              
تصوير روشني از آمـوزش و پـرورش           
جــمــهــوري اســالمــي، آمــوزشــي کــه          
ــبــعــيــض               ــات و ت ــرخــراف اســاســش ب
جنسيتي و کودک آزادي و جدا سـازي       
جنسيتي دختران و پسران و غيره بـنـا         

در .   نهاده شده است، بدسـت مـيـدهـد        
چنـيـن سـيـسـتـمـي اسـت کـه اکـنـون                    
موضوع ازدواج دانش آموزان و ادامه 
تحصيلشان، به موضوعي داغ تبديل   

موضوعي کـه از يـکـسـو            . شده است 
سرنوشت هـزاران دخـتـر بـچـه را کـه                  
عمدتا بخاطر فقر خانـواده بـه شـوهـر           

ــد                ــم مــيــزن ــد، را رق . داده مــيــشــون
موضوعي که بطـور واقـعـي داسـتـان           
ــيــانــي چــون کــبــري                زنــدگــي  قــربــان
رحمانپور هاست که در همين مسـيـر        
اسير بـردگـي شـده، مـورد تـعـرض و                
تجاوز قرار ميگيرند و بعد هم وقـتـي         
قتلي صورت ميگيـرد، راهـي زنـدان           
شده و حکم اعدام باالي سرشـان قـرار           

مــوضــوع شــوهــر دادن        .   مــيــگــيــرد  
اجباري دختربچه ها، گوشه ديگري از 
وحشيگري و آپارتـايـد جـنـسـي رژيـم             

نشانگر پايـمـال كـردن      .   اسالمي است 
ابتدايي ترين حـقـوق انسـانـي تـوسـط            
حكومت متحجر و جنايتكار و عهـد    

 .عتيقي سرمايه داران در ايران است
اما سوي ديگر و جنبه ديگر ايـن     
موضوع بر ميـگـردد بـه جـدالـي کـه               
امروز بر سر روابط آزاد دختر و پسر و 
عليه تبعيض جـنـسـيـتـي درجـامـعـه              

جامعه اي که در آن حـجـاب     .  برپاست
ها هر روز عقـب تـر رفـتـه و مـبـارزه                
عليه حجاب ايـن سـمـبـل تـحـقـيـر و                  
بيحقوقي زن و مبارزه عليه  آپارتـايـد      

. جنسي ابعاد گسترده تري يافته است 
جـامـعـه اي کـه در آن رابـطـه آزاد و                     

انسـانـي دخـتـر و پسـر و شـکــسـتــن                   
ديوارهاي جـداسـازي جـنـسـيـتـي  بـه                
جدال و مبارزه هر روزه جوانان و مردم 
با اين رژيـم ارتـجـاعـي تـبـديـل شـده                  

جالب اينست كه در اخبار خود .   است
جمـهـوري اسـالمـي، دارد از ايـنـکـه                
هشتاد درصـد دخـتـران دانـش آمـوز              

. دوست پسر دارند، صحبت مـيـشـود     
دختران و پسران جواني که با يکديگر       
دوست ميشوند و زنـدگـي و دوسـت             
داشتن را تجربه ميـکـنـنـد، و ايـنـهـم             
بخشي از جنگ  هر روزه آنـان بـا ايـن         
رژيم و قوانين ارتجاعي اسالمـي اش      

واقعيتي که جمهوري اسالمي .     است
تــالش مــيــکــنــد، آنــرا زيــر قــوانــيــن            

از .   اسـالمــي خــودش تــعــريــف کــنــد        
ازدواج موقت سخن به ميان مي آيـد          

بحث تحصيل دانـش آمـوزان     .  و غيره 
شوهر کرده، دامن اين دختـران را هـم         

بنابراين زير فشار همـه ايـن     .   ميگيرد
اعتراضات است که اين حضـرات کـه          
بارها از اينکه کار دختـر شـوهـرداري           
است و نه تحـصـيـل، دخـتـران نـبـايـد                
عمرشان در مدرسه تلف شود بايد هر       
چه زودتر سر زندگي و خانه داري خود 
بروند و غيره امروز ناگزيرند به مساله 
تحصيل دانـش آمـوزانـي کـه ازدواج             
کرده اند بپردازند و بر واقعيات امروز    

 . جامعه تن دهند
فشــار ايــن واقــعــيــات اســت کــه           
امـــروز وزيـــر آمـــوزش و پـــرورش                
جمهـوري اسـالمـي را وادار کـرده از               
ادامه تحصيل دخـتـران دانـش آمـوز            
ازدواج کــرده بــه طــرق ديــگــر و در                 

. مدارس شبانه تحصيل سخن بگويـد    
بــا ايــن اســتــدالل کــه ظــاهــرا ادامــه              
تحصيل چنين دختـرانـي در مـدارس          
معمولـي مـوجـب بـاز شـدن چشـم و                 
گوش ديگر کودکان هم کالـسـي شـان       

همچنين در ميان هـمـيـن    .  خواهد شد 
مقامات بـحـث مـجـاز بـودن ادامـه                
تحصيل اين دانش آموزان در مدارس     
معمولي طرح شده است، بشرطي کـه      
از مســايــل زنــاشــويــي خــود بــا هــم              
! کالسي هـاي خـود سـخـن نـگـويـنـد                

حکومتي بيگانه به نيازهـاي واقـعـي         
واقعا بوي . جامعه و خواستهاي مردم

تعفن افـکـار پـوسـيـده و تـحـجـرشـان                 
شرم بر اين حکومـت و    .   کشنده است 

قوانين متعفن و  ارتجاعي اسـالمـي          
 !اش 

در هر حال باالگرفتـن ايـن بـحـث            
هــا هــمــه و هــمــه از درمــانــدگــي و                 
شکست رژيم در تـمـام عـرصـه هـاي               

. مبارزه مردم  دارد سخـن مـيـگـويـد          
ــا اعــتــراضــاتشــان عــمــال                  مــردم ب
طرحهايي چون تفکيک جنسـيـتـي در         

دانشگاهها، مـحـروم کـردن دخـتـران            
دانش آموز ازدواج کرده از تـحـصـيـل          
در مـدارس مـعـمـولـي، تـفـتـيـش در                 

هـمـه و     . . .   روابط آزاد دختر و پسر و    
دور .   همه را بـه چـالـش کشـيـده انـد                

نيست روزي كـه سـران ايـن رژيـم بـه                  
خاطر برپايي آپارتايد جنسي و پايمال    
كردن ابتدايي ترين حقـوق كـودكـان و          
زنان و همه مردم به محاكمـه كشـيـده       

براي رسيـدن هـرچـه زودتـر بـه            .   شوند
چنين روزي الزم است در اعتـراضـات      
و مبارزات امـروز هـرچـه بـيـشـتـر و                 
روشن تر بر حقوق زنان و كودكان، بـر          
لغو آپارتـايـد جـنـسـي، و لـغـو هـمـه                    
قوانيـن ارتـجـاعـي اسـالمـي تـاكـيـد                

 .*كنيم

 شکوهي  محمد
" چالش داخلي"

 حكومت و حاشيه اي
 شدن در منطقه 

در اواســط آذر مــاه  گــزارش دايــره                
سياسي سپاه پاسداران رژيم با عـنـوان      

جدي شدن دشـمـن در جـنـگ نـرم و                " 
در ايـن گـزارش       .   منتشر شـد   "   سخت

وضعيت جمهوري اسالمي در منطقه   
خاورميانه و مشـکـالت داخـلـي کـه             
رژيـم بـا آن روبـرو اسـت، بـه عـنــوان                   
تهديـدهـاي بـزرگ بـراي رژيـم دسـتـه                

: گـزارش مـي گـويـد        .   بندي شـده انـد     
شرايط فعلي جـمـهـوري اسـالمـي در             
منطقه از جمله لبنان، غـزه، عـراق و            

. مـي بـاشـد     "     نامـنـاسـب   " افغانستان  
مجموعه حوادث رخ داده در منطـقـه         
وجهان اسالم طي سال جاري بـا چـنـد          
نشانه جدي شدن اقدامـات دشـمـن را          

گسـتـره جـغـرافـيـايـي          .   بيان مي كـنـد    
حوادث از غزه و لبنان تا پاكسـتـان و           

گـزارش در    .   يمن وسعت گرفتـه اسـت      
ادامه نـتـيـجـه مـي گـيـرد کـه عـلـت                    
تضــعــيــف مــوقــعــيــت مــنــطــقــه اي            

چالش داخلـي در    " جمهوري اسالمي     
بوده که دست دشمنان اسـالم و      "  ايران

جـمــهـوري اســالمـي بـراي پــيـشــبــرد             
در خاتمه .   اهدافشان باز گذاشته است  

دايره سياسي سپاه توصيه هايي بـراي        
بيرون آمدن از وضعيت فعلي دارد کـه   

چــالــش داخــلــي     " مــهــمــتــريــنــش را        

دانسته و شروع بـه عـربـده         "   حکومت
کشي و تهديد بر عليه انـقـالب مـردم         

اينکه وضعيت حکـومـت   .   کرده است 
. خراب تر شده چـيـز تـازه اي نـيـسـت               

فشار اعتراضات و انقـالب جـاري بـر         
علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي نـه فـقـط                   
معادالت داخلي باندها و دار و دسته       
هاي حکومتي را در داخل ايران به هم 
ريخته، بلکه با هر درجه پـيـشـروي و             
تعرض انقالب مـوقـعـيـت جـمـهـوري             
اسالمي در پايگاههاي سنتي نفودش 
از لبنان و فلسطين گرفته تـا عـراق و          
افــغــانســتــان و پــاکســتــان روز بــروز             

. مـتــزلـرلــتـر و شــکـنــنـده مـي شــود               
جـنــبــشــهــا و جـريــانــات وابســتــه بــه             
جمهوري اسالمي نيز پايگاه و نفوذ و    
موقعيت خودرا بيش از پيش از دست 

در ايـن مـيـان کشـورهـاي            .   ميدهنـد 
عربي و همسايگان ايران از حدود يـک        
ســال پــيــش تــغــيــيــراتــي را در نــوع               
برخوردهايشان به جمهـوري اسـالمـي        

. مــجــبــور شــده انــد مــنــظــور دارنــد           
واقــعــيــت ايــن اســت کــه گســتــرش               
اعـتـراضـات بـر عــلـيـه حــکـومـت و                 
موقعيت بسيار شکـنـنـده و تضـيـف            
شده رژيم در داخل در بـرابـر انـقـالب               
مردم افق و دورنماي خـوبـي بـراي بـر             
ســرکــار مــانــدن حــکــومــت جــانــيــان          
نگذاشتـه اسـت، و ايـن خـود بـرخـي                  
نگراني ها در ميان دولت هاي عـربـي     

در همين رابـطـه   .   به دنبال داشته است 
اکثر اين کشور ها عليرغم ادعـاهـاي         
رژيم مبني بر گسترش روابط سياسي  
ــاي               ــش بـــا کشـــورهـ و اقـــتـــصـــاديـ
خاورميانه، تمايلي به گسترش روابط   

. با جمهوري اسالمي نشان نمي دهند  
ــا                  در واقــع اخــتــالف و كشــاكــش ب

عربي از همان روزهاي به    دولتهاي  
قدرت رسيدنش جريـان داشـتـه و           
بجز سوريه كشور ديگري نـيـسـت         
كه با جمـهـوري اسـالمـي روابـط            

ايـنـكـه    .   حسنه اي داشـتـه بـاشـد         
ــور                 ــط ــران ب ــردم در اي ــروز م ام
ميليوني عليه حكومت بلند شـده   
اند زبان اين كشورها را نسبت بـه         
جمهوري اسـالمـي و گـروهـهـاي            

 . وابسته اش دراز تر كرده است
گزارش سپاه پاسداران  اعـالم       

در "   دشـمـن  "   خطر کرده است کـه       
همه مرزهاي ايران مشغول حنگ     
نرم بر علـيـه نـظـام مـي بـاشـد و                  

" چالش در داخل" نتيجه گرفته که    
بزرگترين خطري است که در ايـن         
ــاي                  ــه ه ــاي اوضــاع و احــوال  پ

. به لـرزه در آورده اسـت         حکومت را   
واقعيت اين است کـه مـوقـعـيـت هـر               

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار
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رژيمي در مواجه با جهان خارج خـود        
تابعي ار موقعـيـت داخـلـي و ثـبـات               

موقعيت داخلـي  .   حکومت مي باشد  
رژيم  با اعـتـالي هـر روزه انـقـالب و                
ــروز                ــي روب ــقــالب اوضــاع و احــوال ان

شده و کلـيـت نـظـام زيـر           شکننده  
. ضرب انقالب مردم مي بـاشـد       

رژيمي که در داخل وضـعـيـتـش         
اين چنين باشد، هر چقدر هم در   
خارج به صرافت دست و پا کردن 
موقعيتي براي خودش بـر آيـد،         

از .   راه بـه جـايـي نـخـواهـد بـرد              
مردم کشورهاي منطفه   طرف  ديگر    

مستقيم و غير مستقيم درطول اين سـه      
دهـه گـذشـتــه خـود مــورد سـرکـوب و                 

و تروريزه کردن زندگي شان توسـط دار           
دسته هـاي تـروريسـت اسـالمـي             
مورد حمايت جمهـوري اسـالمـي        
بوده و تا به امروز هزاران نـفـر در         
جنگ باندهاي تروريسـت رقـيـب         
مورد حمايت رژيم جان خود را از       

 .دست داده اند
ــاي          ــاه مـــردم کشـــورهـ  نـــگـ

کـه از    خاورميانه با تمام شناختي     
جمهوري اسـالمـي داشـتـه انـد، دارد             

درجريان اعتراضات . عوض مي شود
و مبارزات گستـرده مـردم بـر عـلـيـه               
حـکـومـت در اواسـط تـيـر و مــرداد                 
بـخـش هـايـي از مـردم  و احـزاب و                     
سازمانهاي مدافع حقوق بشر هـمـيـن       
کشورها ضمن اعالم همبـسـتـگـي بـا         

اعـالم  اعـتـراضـات مـردم در ايـران؛              
کردند که در کنـار مـبـارزه مـردم            
ــراي بــه زيــر کشــيــدن                   ــران ب اي
حکومت تروريست هاي اسالمـي     
بوده و آرزوي رهايـي مـردم ايـران            

اين بيانگر عـوض شـدن     .  را دارند 
از حکومـت  تصوير مردم منطقه  

جانيان اسالمي است که بـيـش    
از سه دهـه مـيـلـيـاردهـا دالر             
براي تثبيت و تقويت  پايگاه و     
نقوذش  با ايـجـاد و سـازمـان            
ــاي                 ــه هـ ــتـ دادن دار و دسـ
تــروريســت اســالمــي جــان و          
زندگي مردم اين کشورها را به   
گـروگـان گـرفـتـه انـد، بـوده و                
مـردم ايــن مــنـطــقــه آزادي و            
رهايي شان از شـر تـروريسـت           
هاي مورد حمايـت جـمـهـوري         

پـيـروزي انـقـالب       اسالمي را در    
  *. بينندمردم ايران مي

 

 
 علي مرادي 

 
به بهانه آتش زدن 

 عکس خمينی
عکس خمينـي کـه سـمـبـل           آتش زدن   

ــه        ــت ــاخ ــدان،         شــن ــدام، زن شــده اع
شکنـجـه و تـرور اسـت  در ايـن                  
مقطع از جنبش که مـيـرود تـمـام         
ارکان رژيم را متالشي کنـد جـاي         

در آيـنـده خـيـلـي          .   تعجـب نـدارد    
نزديک بي ترديد مردم مقبـره ايـن       

" اقدامات مناسب" جالد را هم با     
به محلي براي ابراز انزجار عـلـيـه          
كل حكومت توحش و جـنـايـت و        
بنيـانـگـذار مـنـحـوسـش تـبـديـل               

 . خواهند كرد
يادم مياد که  در سـالـي کـه              

روز  قـبـل از             ۲۰خميـنـي مـرد،        
مردنش کارخانه ما که در جاده کـرج          
بود بخاطـر چـنـد مـاه حـقـوق عـقـب                  

کـارگـران   .   افتاده  در اعتـصـاب  بـود         
هـر روزه  بـعـد از  سـاعـت ورود بـه                       
کـارخــانــه و کــارت زدن و تــعــويــض              
لباس کار بجاي  شروع در قسمتـهـاي      

بـه رسـتـوران      مختلف کاري يکسره        
اين کارخانه ميرفتـنـد و  تـحـصـن               
نشسته کـرده و بـر خـواسـتـه خـود                  

در طـول مـدت     .   پافشاري ميكردند 
تحصن بحث و گـفـتـگـو در مـورد               
همه چيز داغ بود و کـارگـران عـالوه       
بــر اعــتــصــاب و درســهــاي آن از              
مسائل ديگر نيز حـرف مـيـزدنـد و          

ــد      ــردنـ ــكـ ــيـ ــحـــث مـ ــده و    .     بـ وعـ
وعيدهايي هـم تـوسـط مـديـر داده             
ميشد و چندين بار هم کـارگـران را            
تهديد کردند ولي اعتـصـاب ادامـه         

. تا اينکه جالد بـزرگ مـرد      .   داشت
با مردن او فضـاي جـامـعـه عـلـيـه               
كارگران و مـردم سـنـگـيـن شـد و                  
تهديدها افزايش يافـت و يـك نـوع            
رعب و وحشت بر كـارگـران غـالـب           
شد و با اولين تهديدهـا اعـتـصـاب           
همـان روز بـه پـايـان رسـيـد بـدون                  

اينكه كـارگـران بـه خـواسـتـه خـود                
 . رسيده باشند

نکته ديـگـري کـه مـن از ايـن                
دوران  هميشه در ذهنم بـه صـورت          
يك خاطره باقي مانده و بـه بـهـانـه             
آتش زدن عـکـس خـمـيـنـي دوبـاره               
برايم تداعي شد اين بود که  صـبـح        
روزي که خميني مرده بود،  مـن از           
همه جا  بيـخـبـر  بـعـد از رسـيـدن                  
سرويس به کارخانه  وارد مـحـوطـه           
کارت زنـي کـه اطـاق بـزرگـي بـود                 
شدم که بـعـد از کـارت زدن طـبـق                 

آن روز   .   معمـول راديـو روشـن بـود          
ديدم راديو با صـداي بـلـنـد داشـت             
قرآن  پخش مـيـکـرد  مـن هـم بـا                   
صداي بلند گـفـتـم  بـاز چـه خـري                   
مرده؟ سکوت عجيبي کل فضـا را        
گرفته بود  و من احساس کـردم کـه           
وضعيت  عادي  نيست  و فورا  از            
آن مکان دور شـدم  و بـه رخـتـکـن               

بعد از چند لحظـه  هـمـکـارم         .   رفتم
گــنـد زدي  کــارت        " آمـد و گــفـت         

تمامه  آن خـر  خـمـيـنـي بـود کـه                     
با توجه به شرايـط آن زمـان       " !   مرده

من مانده بودم که چطور قضـيـه را            
اعـتـصـاب هـم هـمـان           .   توجيه کنـم  

روز تمام شـد و مـن در تـمـام روز                  
شـرايــط  بــدي را  طــي کـردم  و                    
نمـيـدانسـتـم چـه تصـمـيـمـي بـايـد                  

جالب اين بود كه با وجـودي    .   بگيرم
که عـده کـثـيـري از کـارگـران ايـن                   
حرف مرا شنيده اين حرف را جـاي           
ديگري جز در مـحـافـل خـودمـانـي            
فاش نکردند كه بـراي مـن اسـبـاب          

ــق     .   درد ســر نشــود      ــط مــطــل شــراي
ــان الزم بــه                ــوري آن زم ــات ــت ــک دي

معلوم  بود که مـن     .   توضيح نيست 
حرف دل همه شان را  گفتـه بـودم و         
همه آنان کساني بودند که از دسـت          
اين رژيم مـذهـبـي بـه تـنـگ آمـده                

خميـنـي جـالد مـرد  ولـي              .     بودند
نفـرت ايـن طـبـقـه هـمـچـنـان فـرو                   

کساني که فکر ميـکـنـنـد      .   ننشست
دوران خمـيـنـي بـاز خـواهـد گشـت               
شك ندارم كه بايد اين آرزو را بـگـور     

اين را مردم بـا جـنـبـشـهـاي           .   ببرند
اخير نشان داده اند که باز نـخـواهـد       

همين تظاهرات هـا و آتـش       .   گشت
زدن عکس خميني گواه اين قضـيـه        

دير نيست که ما كـارگـران و       .   است
مردم کل رژيـم ضـد انسـانـي را از               
پايه و بن به آتش بكشيم و جـاي آن       
يک حکومت انساني را جـايـگـزيـن          

 .* کنيم

 علم کردن مرده
 ياشار سهندي  

کـارشـنـاسـان بـورژوا        .   منتظري مـرد   
براي تحـقـيـر جـمـعـيـت سـاکـن ايـران                  

ايـرانـي جـمـاعـت مـرده           " ميـگـويـنـد       
براي رد اين نظريه بـايـد   . "   پرست است 

به همين منتظري اشاره كرد كه از اين  
مـوهـبـت بـرخـوردار بـود کـه هـم در                   
ايامي کـه زنـده بـود مـورد تـجـلـيـل                   
جنبش ملي اسـالمـي قـرار گـيـرد و                
اکنون هم که به رحمت ايزدي پيوستـه        

پـس مـعـلـوم       .   مورد تکريم واقع شود 
ميشود که آن سخن کارشنـاسـي شـده       
باال که در دهان مردم افتاده در مورد     

مسـئلـه اي کـامـال         " مردان سياست"  
بـخـصـوص وقـتـي کـه           .   سياسي است 

 .پاي بي بي سي در ميان باشد
صــادق صــبــا مــدعــي اســت         آقــاي   

دستگاه بي طرفي که ايشان رياست آنرا به       
عهده دارد و پرچمهايش به احـتـرام مـرگ         
منتظري به حالت نيمه افراشـتـه در آمـده           
دليل محکمي دارد که برنامه ويـژه مـرگ       
آيت اهللا را ترتيب داده چرا که معتقد است 

ايشـان شــخـصــيـت مــهـم سـيــاســي             " کـه    
 هـم کسـي کـه آخـونـد              ٥٧سال " .  هستند

جماعت را شخصيت مهم سياسي کـرد و         
اسالم سياسي را به قدرت نشـانـد امـثـال              

آنـمـوقـع    .   همين سازمان صدا پراكني بـود     
بـيـش   "   جوان خـامـي  "صادق صبا هنوز  

نبود، اما پشت سـر ايـن سـازمـان يـک              
دنيا تجربه بود که چطور کالغ را رنـگ        
کــنــنــد و بــه جــاي طــوطــي بــه مــردم                

اکـنـون صـادق صـبـا در اثـر               .   بيندازند
نشست و بـرخـاسـت بـا بـزرگـان عـالـم                   
سـيــاسـت بـيــشـتــر دريــافـتــه اســت کــه               
سياست امر از ما بهتران است و در اين  
عالم فقط بايد مدافع منافع طـبـقـه اي          
بـود کـه کـارش اسـتـثـمـار تـوده مـردم                    
تهيدست است و اين طبقه  دولت را در        
اختيـار دارد و آن دولـت ايشـان را بـه                   
رياست بخشي از بي بي سي رسـانـده و           
آن دولت و کل بـورژوازي  نـفـعـش ايـن               

سـي  .   است که اسالم سياسي زنده بـاشـد   
سال پيش هم، خميني و همين منتظري   
را از پستوهاي تاريخ بيرون کشيدند تـا       
جلو يک انقـالب عـظـيـم را بـگـيـرنـد و                  
گرفتند و چه خونين اينکار را کردند کـه     
تجربه بشري همچين سبعيتي را بخاطر     

 .ندارد
سـي ســال بــعـد هــمـان مـردم در                
ادامه همان انقالب به خيابانهـا آمـده          
اند و انقالب نـويـنـي در حـال شـکـل                 

و بـي بـي       .   گيري و تداوم و اوج اسـت    
ســي مشــغــول هــمــان شــغــل غــيــر                

بـي بـي سـي در          .   شرافتمنـدانـه اسـت     
شش ماه گذشته هر چـه سـعـي کـرده               
تاکنون نتواسته رهبري از نوع خميني 

همـه آبـرو     .   بر اين انقالب تحميل کند  
بـاخـتـه گــان را بـه صــف کـرده و در                    
ويترين قرار داده امـا هـر کـدامشـان              
آبروباخته تر از ديگري است که بشـود    

امـا گـويـا      .   زير نورافکن قـرارش داد      
منتظري اين ظرفيت را داشـت، چـرا            

داشت، چنـد  " نامه به امام"که چند تا  
سـال حـبــس خــانـگــي، و بـه اضـافــه                 
مالقات با عمادالدين باقي و سـروش      

. و گويا اينها کافي بود... و کديور و 
اما همين اجل . اما اجل مهلتش نداد

اين فرصت را در اختيار بـي بـي سـي              
قرار داد تا مرده ايشان را علم کند تـا        
بدين وسيله شايـد اسـالم سـيـاسـي را              

معـلـوم شـد      .   حداقل نجات داده باشد  
منتظري شوخ طبع بوده، به انگليسي 

عالقه داشـتـه، سـاده زيسـت          حرف زدن   
ـاحـث             بوده، در دوران حبس خانـگـي مـب
مهم فقهي را در جمع خانوادگي مـطـرح        
کرده، به قـدرت چشـم داشـت نـداشـتـه،                
مشخص گـرديـده در زنـدان زمـان شـاه                

و به تبع آن نـجـاسـات    (   دروس مطهرات   
و خمس را تدريس ميکرده و مهمتـر  )   را

اينکه ايشان ولي فقيـه را بـه حـکـومـت               
رسانده و زحمت فـراوان بـراي آن کشـيـده            
ـيـش کـه طشـت                است و يکي و دو ماه پ
رسوايي ولي فقيه در سـراسـر جـهـان بـر                
ـاه کـرده               ـب زمين خورده يادش آمـده اشـت

ولي فقيـه  " اين رسيده است که است و تازه به     
 !"بايد پاسخگوي ملت باشد

رفت، امـا هـنـوز      "  آيت اهللا منتظري" 
مردمي هستند ناآرام که سي سال جنايـت    
. و قساوت و بيرحمـي سـاکـتـشـان نـکـرده            

انسانهايي هستند که آزادي برابري هويـت     
از .   انساني و حکومت انساني ميگـويـنـد       

نظر كل طيفي كـه بـي بـي سـي آنـهـا را                     
نمايندگي ميكند، اين مردم بايـد سـاکـت        

اينکار از هـمـه کسـانـي کـه             و براي   شوند  
ـار پـاشـيـدنـد                 گرد مرگ بر تاريخ ايـن دي

از فــرخ نــگــهــدار،       .   مــدد مــيــگــيــرنــد     
ـاقـي، مـهـاجـرانـي،            مخلباف، سروش، ب
موسوي، کروبي، رفسـنـجـانـي، و هـمـه             
آيـات عــظــام و تــا هــمــه کــارشــنــاســان              
بورژوازي بسيج شدند که جـلـو ايـن مـردم را                

اينها تا زنده هستند مردگي را تبليـغ   .   بگيرند
ـمـر                    ـايـد بـي ث ـد نـب ميکنند و وقتي هم مـردن

ـيـسـتـي       بر پرچم ايشان  .   باشند جز مرگ و ن
بـي بـي     .   چيز ديگري نقش نبستـه اسـت       

سي شايد سي سال پيش موفق شد مرده       
را علم کند و به جلو صحنه بکشاند امـا     

 مردگان به ابـديـت     اينبار به همراه همان   
 .*        خواهد پيوست

 بازتاب هفته
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مسئولـيـن   .   دو فراري را دستگير كرد 
جنايتكار حكومت در مـحـل اعـالم           
كردند كه بعد از ظهر هـمـان روز سـه               
شنبه باز هم در مـال عـام ايـن اعـدام               

هزار نـفـر     انجام ميگيرد و اين بار پنج  
به محل اجراي حكم  دو جوان محكوم بـه     
اعدام شتافته و با شعار دادن و اعـتـراض           
خشمگينانه مانع از اجراي حكم 

مـزدوران حـكـومـت در         .   شـدنـد  
مقابل اعتراض و خشم مردم بـه   
سالح گرم متوسل شده و دو نفـر   
را به قتل رسانده و چندين نفر را 

در همان جا مردم .  زخمي كردند 
 . سكوي اعدامها را آتش زدند

اگر چه جـالدان نـيـمـه شـب              
چهارشنـبـه دو جـوان را اعـدام             

كردند، اما وحشت مرگ بر تـن        
مسئولين حكومت در سيـرجـان     
افتاده و اين واقعه در بسياري از 
رسانه هاي حـكـومـت اسـالمـي          

اين واقعـه در    .   نيز منعكس شد 
جنبش قدرتمند عليه اعـدام در       
. ايران يك نقطه عطف مهم است

امروز در دنيا اسـم حـكـومـت        .   
اسـالمــي ايـران بــا مـيــاديــن و             
. سكوهاي اعدام تداعي ميشود

درست شبيه دوران قرون وسطـي     
، در وسط شهرها و در ميـاديـن    
اصلي شهر و در ورزشـگـاهـهـا،        
سكوهاي اعدام را برپـا كـرده و           
صدها زن و مرد و جـوان را بـه            
بهانه هاي متـعـدد، در مـقـابـل           

چشم دوسـتـان و عـزيـزان آنـهـا               
 . وحشيانه  به دار ميكشند

در ايران هيچ خانواده اي را         
نميتوانيد بيابيد، كه بـه نـوعـي         
قرباني اين سبعيت و وحشيگري 

 . حكومت اسالمي نشده باشد
حكومت اسالمـي ايـران در        
ــيــا در صــدرجــدول اعــدام               دن
كنندگان بعد از دولت چين است 
و تنها حكومتي است كه حـتـي       

 . به كودكان نيز رحم نميكند
در مقابل اين وحشيگـري و        
سبعـيـت اسـالمـي، مـوجـي از             
خشم و انزجار عـلـيـه اعـدام در            
ايران وجود دارد و جنبش علـيـه     
اعدام در ايران يك جنبش قوي و 

 . گسترده است
حكومت اسالمي ايران براي  

و زهر چشم گـرفـتـن از جـوانـان              
مردمي كه ميليوني به خيابان آمده و 

ديكتاتور و بـاطـل شـدن          شعار مرگ بر    
اعوان و انصارش واليت خامنه اي و   

را ميدهند، به اعدامهاي بيشتر 
در هفته هاي اخير . دست ميزند

اعدام بهنام شـجـاعـي، احسـان          
فتاحيان و مصلح زمـانـي ، بـه            
آتـش خشـم و نــفـرت مـردم در               
سراسر ايران دامن زد و در جريان 
اين اعدامها ، مـيـتـيـنـگـهـا و              
راهپيمايي و تجمـع اعـتـراضـي         
چنـد صـد نـفـره در مـقـابـل در                  

مـردم ايـران     .   زندانها بر پـا شـد       
امروز به عينه ديده اند كه اعدام 
ــم در دســت                 ــه مــه ــك وســيل ي
حكومت براي ترساندن مـردم و       
ــراضــات              ــت ــس زدن اع ــراي پ ب

 . مردمي است
بهمين دلـيـل مـبـاره عـلـيـه             
اعدام ، يك جبهه مـهـم مـبـارزه        
عليه حكومت و پس راندن ايـن       

ميرود كه اين مبارزه جانيان است و    
هرچه گسترده تر، متحدانه تر و تـعـرضـي       

 . تر شود
اقـدام گسـتــرده و شـجــاعـانـه مــردم              
سيرجان عليه اعدام در اين شـهـر و آتـش             
زدن ســكـوي اعـدام يـك پـيــام بــه ســران                  

حربه .   جنايتكار اسالمي داد حكومت  
قتل عمد دولتي ديگر اثر ندارد و مـا        
هر صحنه اعدام را به صحنه شـورش          
و اعتراض عليه اين حكومت تبـديـل         

و اعـدام و      كرده و جـمـهـوري جـنـايـت            
سنگسار و دست و پا بريـدن را سـرنـگـون             

 . خواهيم كرد
 زنده باد مبارزات مردم ايران  

 عليه اعدام  
 سرنگون باد 

 حكومت جنايتكار اسالمي 
 

كنفرانس محيط زيست در كپـنـهـاگ        
" يك شكست شرم آور" توسط بسياري  

ــده شــد     ــبــا كســي از           .   خــوان ــقــري و ت
صــاحــبــنــظــران و ســيــاســتــمــداران و           
ژورنـالـيـسـتـهـا نـيـسـت كـه آنـرا يــك                    

در ايـن كـنـفـرانـس          .   شكست نخـوانـد   
 كشـور  ١٩٢هيئت هاي نمايندگي از   

ثبت نام كرده بودند و بنا به بـرخـي از         
.  كشور شركت كـردنـد    ١٢٨گزارشها  

تعداد شركت كنندگان كـه مـقـامـات          
بلند پايه اكثر كشورهاي دنيا بـودنـد،      

.  نفر ميرسيد١٥٠٠٠به رقمي حدود 
يكي از فعالين محيط زيست در روز       
ــنــجــا                 بــعــد از كــنــفــرانــس گــفــت اي
جنايتكاران جمع شده بودند و امـروز         

 !همگي فرار كردند
اين كنفرانس براستي يك بلبشوي  

كشاكش و جنگ و جـدال    .   كامل بود 
و توهين و تحقير و باند بازي و دسـت   
پيچاندن و امثال آنرا ميشد در آن بـه            

هـــركســـي از ســـران        .   وضـــوح ديـــد    
حكومتها براي خود رسيدن بـه هـدف      
و دســتـاوردي را در ايـن كـنــفـرانــس                

اوباما ميخواست با . تعريف كرده بود
توجه با شهرت افتضاحات جرج بوش   

و كال خصومـت  "   پيمان كيوتو"بر سر  
مشهور نئوكنسرواتيستها با محيـط      

را "   چــهــره ديــگــر آمــريــكــا      " زيســت،   
نمايندگي كند و بدرخشد و جـهـان را         
مـبــهــوت كــنــد و از ايــن طـريــق بــر                 
ناماليمات و شكستهاي داخلي فائـق     

ــر             .   آيــد ــخــســت وزي ــراون ن ــردون ب گ
اگر پست اورا ذكر نكنـيـم    ( انگلستان  

! ) مــمــكــن اســت شــنــاخــتــه نشــود            
ميخواست برگ برنده اي رو كند و از       
اين طريق بر رقم پـايـيـن مـحـبـوبـيـت             

سـران  .   خود در انگلستان غلـبـه كـنـد         
چيـن و هـنـد و بـرزيـل نـيـز بـعـنـوان                       

مـيـخـواسـتـنـد در         " بالنده"كشورهاي  
اين كنفرانس جـايـگـاه تـازه اي بـراي               

. كشور خود در جهان دست و پا كنند   
بقيه هم هركس بفراخوان حال خـويـش         

امـا هـمـه ايـن         .   بدنبال هدفـي بـودنـد      
رويـاهــا بــا شــكــســت مــفــتــضــحــانــه          

و اتفاقا . كنفرانس دود شد و هوا رفت
بازنده اصلي اين كنفرانس تا آنجا كـه      
به جايگاه شخصي بر ميگردد همـيـن     

. ها بودند كه ميخواستند بـدرخشـنـد       
يكي از نمايندگان دموكرات كـنـگـره         
آمريكا كه در هيئـت آمـريـكـائـي در             
اين كـنـفـرانـس بـعـنـوان تـيـم اوبـامـا                   
شركت كرده بود بعد از كنـفـرانـس در          

او " مورد اوباما به خبرنگاران گـفـت           
شـايـد   .   البته خيلي خـوب نـدرخشـيـد        

تـنـهـا    " ! ! .   كپينهاگ شـهـر او نـبـاشـد          
خدمتي كه اين طيف از رهبران نظـيـر      
همين اوباما و سران چيـن و گـوردون            
براون به كنفرانس كردند ايـن بـود كـه           
توانستند سندي را سرهم بندي كنـنـد       

كـه  "   قرار داد كـپـنـهـاگ    " تحت عنوان   
سه چهار بار اصالح شد و نهايـتـا هـم          
به تصويب نرسيد و فـقـط كشـورهـاي        

آمــريــكــا و چــيــن و هــنــد و بــرخــي                 
. كشورهاي ديگر آنرا  تـايـيـد كـردنـد            

اما بهرحال بعنوان سند كپنهاگ جلـو     
اين سند .   چشم ژورناليستها گذاشتند  

كپنهـاگ حـتـي نسـبـت بـه اسـنـاد و                   
توافقات قبلي هيچ پيشرفتي را نشان     

و .   هيچ حرف روشني نـدارد    .   نميدهد
مهمتر اينكه هيچ قانونيت و اعتـبـار      

بان كي مون دبـيـر كـل      .   اجرايي ندارد 
سازمان ملل در پايان كنفرانس تـمـام      
حرف مثبتي كـه تـوانسـت در مـورد             

امـيـدوريـم    " اين سند بزند اين بود كـه        
سال آينده اين سند قدرت اجرايي پيدا       

يعني فعال و بعد از ايـن هـمـه        ! " .   كند
جنجال و هزينه و شلوغي، هيچ چيزي 

انشاء . قابل ذكري بدست نيامده است
 !اهللا سال بعد يا سالهاي بعد تر

كــارشــنــاســان مــحــيــط زيســت           
 تـا كـنـون        ٩٩ميگويند كـه از سـال          

ميزان وجود گازهاي گلـخـانـه اي كـه            
اسـت  "   كربن دو اكسـيـد     " اساسا همان   

اين افزايـش  .   در هوا دوبرابر شده است 
فجايع بسياري را متـوجـه بشـر كـرده            

مرگ دهها ميليون نفر در اثـر      .   است
بيماريهاي ناشي از آن، تغيير محـيـط    
زنــدگــي، جــاري شــدن ســيــالبــهــا و              
تغييرات شديد آب و هوايي و غيره با       
محاسبات آماري و علمي ثابت شـده      

. و تازه اين شروع فاجـعـه اسـت     .   است
بر ايـن اسـاس اگـر تـولـيـد كـربـن دو                    
اكسيد و گازهاي گلخانـه اي كـاهـش           
نيابد نسلهاي بعدي با فجايـعـي غـيـر        

حـتـي   .   قابل تصور روبرو خواهند شـد   
هم اكنون در بـخـشـهـايـي از آسـيـا و                  
آفريقا شاهد عوارض كشنده گرمايش 

امـا دنـيـا در دسـت           .   زمين هسـتـيـم     
همين هاست كـه در كـپـنـهـاگ گـرد                
آمــدنــد و تــنــهـــا هــمـــان صــفـــت                   

در مـورد آنـهـا صـدق           "   جنايتكـاران " 
اين ها كه نمايندگان راستين .   ميكند

نظامي ضد بشري اي بـنـام سـرمـايـه             
داري هستـنـد، نشـان دادنـد و نشـان               

. داده اند كه كاري نميخواهند بكنـنـد    
و بقيه مردم هم هنوز چندان به ابـعـاد       
فاجعه پي نبرده اند و شايد وقتـي پـي       

. بــبــرنــد كــه ديــگــر ديــر شــده اســت              
كنفرانس كپنهاگ حـداقـل بـايـد ايـن             
حقيقت را كه چشم اميـدي نـبـايـد بـه            
سـران كشـورهـا داشـت جـلـوي چشــم               

 . گذاشته باشد
در مورد اين كنفرانس و تـراژدي       
اي كه روبروي بشر قرار گرفته بسـيـار        

ايـن  .   ميشود نـوشـت و بـايـد نـوشـت             
كنفرانس به وضوح و بطور ملمـوسـي       
نشان داد  سرمايه داري بشـدت بـراي           

نشـان  .   بشر دست و پاگير شـده اسـت         
داد كه بشر ناچار است هرچه زودتر و         
قبل از اينكه زيـادي ديـر شـود، بـيـن             

محيط قابل زيست، و سرمـايـه داري       
ايـن كـنـفـرانـس        . يكي را انتخاب كند 

بروشني در بحثهايش تاكيد كـرد كـه         
در اوضاع كنوني نميشود بـا فـاجـعـه          
گرمايش زمين مقابله كرد زيرا سـود       

. آوري سرمايه ميتواند بخطر بـيـفـتـد       
اين كنفـرانـس نشـان داد كـه رقـابـت                 
ميان قطبهاي سرمايه داري تا چه حد   

تــقــريــبـا هــركــس كــه       .   عـمــيــق اســت   
ميخواست در برابر دست به عمل زدن 
در برابر فاجعه گرمايش زمين حـرفـي    

. بزند، به همين رقابت اشاره مـيـكـرد       
مـيــگــفـت اگــر هــمــه در ايــن رابــطــه               
سرمايه گذاري نكنند و فقط يك عـده    
اي اقــدام كــنـنــد آن عـده در رقــابــت                

و .   سرمايه هـا بـازنـده خـواهـنـد بـود              
و .   ســودهـــايشــان افــت مـــيــكـــنــد            

و اقـتـصـادشـان       .   ورشكست ميشونـد  
و ايـن نـكـتـه مـهـم           .  نزول ميكند 

مــهــم اســت چــون امــروز         .   اســت
تكنـيـك هـاي بسـيـار عـمـلـي و                 
روشني براي مـقـابلـه بـا افـزايـش            
گازهاي گلخانه اي كه بعنوان يـك      
فاجعه روبروي بشر قـرار گـرفـتـه،          

همه اعتراف ميكنند .   وجود دارد 
ــنــيــك و                      ــن تــك ــه بــا هــمــي ك
دستاوردهاي تولـيـدي و زيسـتـي          
كنوني ميشود جلـوي فـاجـعـه را            
گـرفــت امــا رقــابــت هــا و ســود             

ايـن را بـايـد        .   اندوزي نمـيـگـذارد    
مــهــتــريــن دســتــاورد كــنــفــرانــس       
كپنهاگ بحساب آورد كه هـمـيـن        
ــيــش چشــم مــردم               حــقــايــق را پ

 .*  گذاشت

 !انتخاب ميان محيط قابل زيست يا سرمايه داري؟
 در حاشيه كنفرانس كپنهاگ

 

 کاظم نيکخواه 

 . . . مردم سکوي اعدام را                                ۱از صفحه          

 به حزب کمونيست کارگری ايران بپيونديد
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ما طي همين مدت كـوتـاه در       !    رفقا
مورد انسان و حكومت انساني چه در 
بيرون حزب و چه در درون حزب بارها       

بـنـظـرمـن     .  نوشته ايم و بحث كرده ايم 
حزب و كمونيسم با اين شعارهـا دارد     
وارد يــك جــاي ديــگــري يــك جــدال                

بحث بر سر ايـن    . اساسي تري ميشود 
همانطور كه حميد تقوايي ( نيست كه   

ما امروز اين شـعـار را آورده        )   گفتند
ايم يا اين جهت گيري را تازه در پيـش     

ما هميشه از انسـان دفـاع       . گرفته ايم 
ــم    ــي، از           .   كــرده اي ــدگــي انســان از زن

معيشت انسـانـي از رفـاه و حـرمـت                
و انعكـاس و پـژواك هـمـيـن            .   انساني

دفاع ما خـودرا در جـامـعـه بـه ايـن                   
شكل نشان ميدهد كه كارگر و معـلـم    

مـنـزلـت    " و دانشجو شـعـار مـيـدهـد             
زندگـي  " ، " معيشت حق مسلم ماست  

، و   " انســانــي حــق مســلــم مــاســت            
اگر نگـاه كـنـيـم       .   شعارهايي نظير اين 

وقتي كه ما گفتيم و تاكيد كرديم كـه        
جامعه به چپ چرخيده و بارقه هايـش        
را ديديم بر اساس كـدام شـاخصـهـا و             
نشانه ها بود؟ كجا بود؟ زمانـي بـود           
كه براي نمونه همين نوع شعـارهـا در           

در بـرابـر     .   دانشگـاه طـنـيـن انـداخـت          
، در   " رژيـم چـنـج     " در برابر   "   رفراندوم" 

بــرابــر كـــل جــريــانـــات قــومــي و                   
ناسيوناليست و اسالمي و همه اينها، 
شعارهايي به وسط صحـنـه سـيـاسـي            
جامعه آمد كه همه اش جـنـبـه اي از           
انسانيت را بيان ميكرد و مورد دفاع    

من فكر ميكنم و بـارهـا   .   قرار ميداد 
گفته ام كه اين طبقـاتـي تـريـن شـعـار            

و فكر ميكنم ماركس با . امروز است
اين شعار و با اين جهت گيري انساني       
يك بار ديگر به جامعه و بـه دنـيـا بـر               
ميگردد و بسيار قدرتمند تر از قـبـل       

و فـكـر مـيـكـنـم ايــن             .   بـر مـيـگـردد      
شعارها ريشه در واقـعـيـت سـيـاسـي              
جامعه امروز دارد و دست روي قـلـب         

ســيــاه تــريــن،     .   جــامــعــه مــيــگــذارد     
ارتجاعي تريـن، ضـد انسـانـي تـريـن               
حكومت را، قوانين را، و سـنـتـهـا را          
آورده اند بر آن جامعه حاكم كرده انـد،     
و هر بخشي از آن مردم جامعه وقـتـي     
ــنــد مــيــشــود، هــركســي وقــتــي               ــل ب
ميخواهد اعـتـراض كـنـد مـيـگـويـد               

! مــن ايــن را نــمــيــخــواهــم        !   حضــرات
. مـيـخـواهـم مـثـل آدم زنـدگـي كـنـم                  

مـيـخـواهـم     .   ميخواهـم انسـان بـاشـم        

ميخواهم منزلت . حرمت داشته باشم
و خــود ايــنـهــا نشــان         .   داشـتــه بـاشــم    

چـكـيـده    .   ميدهد كه پاسخ اينجـاسـت   
راسـتـش مـا      .   حرف مردم همين است  

ميبايست خيلي وقت پيش از ايـنـهـا           
و "   حكومت انسانـي "شعارهايي مثل  

را بـعـنـوان شـعـار          "   جمهوري انساني " 
مـحـوري مـان، شـعـار اسـاسـي مــان                
مورد تـاكـيـد قـرار مـيـداديـم و ايـن                   

گـفـتـم مـا       .   شعارها را ميبرديـم بـاال      
وقـتـي كـه تـوي         .   مدام دفاع كرده ايـم  

انـقــالب  " تـلـويـزيـون يـك مــاه شـعـار                
را "   انساني براي يك حكومت انسانـي    

بلند كرديم و تبليـغ كـرديـم و درشـت             
روي صفحه تلويزيون نوشتيم، يك نفر     

مـعـنـاي ايـن       " از مردم نيامد بگـويـد      
" كدام طبـقـه  " ، " مبهم است" ، " چيست

مردم همه مي آمـدنـد     .   و امثال اينها  
مـيــگـفــتـنــد حـرف دل مــا را داريــد                

از كارگر بيكار، كارگري كـه    .   ميزنيد
مـن  .   كليه اش را فروخته بود تا بقـيـه        

باورم نميشد كارگر جـوانـي كـه بـراي            
تامين معاش كليه اش را فروخته بود 
آمد در تلويزيون ما حرف زد و گـفـت       
اين دارد حرف قلب مرا ميزند كـه در       
اين جامعه هيـچ چـيـزي بـرايـم بـاقـي                

راستش ! نگذاشته اند، حتي كليه ام را
اگر برويم در تاريخ هـم نـگـاه كـنـيـم،               
حتي آنجايي كه ما ميگوييـم حـقـوق        
بشر مستقيما به جدال طـبـقـه كـارگـر          

يك كتابي هست پنجـاه  . مربوط است 
و خرده اي سال پيش نوشته شده، بنـام   

وقتي ". ساختار طبقه كارگر انگليس"
كــه مــيــخــوانــي مــي بــيــنــي وقــتــي             
ميخواهد داسـتـان طـبـقـه كـارگـر را                
توضيح بدهد دارد تاريخ مبارزه براي       

حقوق . "حقوق بشر را توضيح ميدهد 
همين حقوق بشر بـورژوايـي هـم      "   بشر

وقتي نگاه كنيم طبقه ما، از انـقـالب       
و نـه    .   فرانسه تا حاال برايش جنگـيـده    

فقط در فرانسه بـلـكـه هـمـانـطـور كـه              
گفتم همين كتاب دارد نشان ميـدهـد         
كه در انگليس كارگـران جـنـگـيـدنـد،            
ــدانــي دادنــد، اعــدامــي دادنــد،                زن
اخراجي دادند تا حقوق انسانـي را بـه         

حق راي، حق زنـان و    .   كرسي بنشانند 
تا آنجـا  " اين حقوق بشر"و خود .  غيره

كه به ريشه و تاريخ آن بر ميگردد اسم 
بعدا . يك كارگر چاپ را زير خود دارد 

ميدانيم كه تـغـيـيـراتـي دادنـد، سـرو               
و بهرحال هنـوز  .   تهش را زدند و غيره   
منظورم اينست . در سطح حقوق است

كه همان هم اساسا حاصل جدال طبقه   

. كارگر در برابر طبقه سرمايه دار بوده
آنچه ما امـروز داريـم مـيـگـويـيـم و                  
مورد تاكيد قرار ميدهيم انسانيت به       

بعضي ها ميگـويـنـد    .   تمام معناست 
پشـت  " چـيـسـت،      "   انسانـي " پشت اين   

سوسياليسم معلوم است كه چـيـسـت         
اما پشت جامعه انساني و حكـومـت         

مـن  " .     انساني معلوم نيست چيـسـت     
ميگويم اگر كسي ميـتـوانـد بـگـويـد             
پشت سوسيـالـيـسـم چـيـسـت، پشـت              
سوسياليسم ما چيست، بـا اتـكـا بـه             
ماركس، با اتكا به منصور حكمت و 

" برنامه يـك دنـيـاي بـهـتـر          " با اتكا به  
و گــرنــه   .   مــيــتــوانــد ايــن را بــگــويــد        

سوسياليسم نوع روسي هم داريـم كـه          
ارتجاعي ترين و ضـد انسـانـي تـريـن              

اسمش سوسياليسم بود پشـتـش    .   بود
پشــت .   ســرمــايــه داري دولــتــي بــود         

انسانيت مـا هـمـان اسـت كـه پشـت                 
يــعــنــي  .   ســوســيــالــيــســمــمــان هســت     

ماركس و منصورحكمت و كمونيسم 
كارگـري و سـيـاسـتـهـاي كـمـونـيـسـم                  

 !كارگري
بهرحال من بطور خـالـصـه آنـچـه           
ميخواهم بگويـم ايـنـسـت كـه حـزب               
ــگــيــز                  ــك جــدال شــوران دارد وارد ي

مــن .   بســيــار شــورانــگــيــز   .   مــيــشــود
جـدال  .   شخصا بسيار هـيـجـان زده ام          

ميكنيم، بـحـث مـيـكـنـيـم، مـبـارزه               
ميكنيم و از اين شعـار و ايـن جـهـت             

من مطمئنم كه .   گيري دفاع ميكنيم  
حـكـومـت    " بزودي اين شعارها يعنـي       

وسيعتر "   جمهوري انساني" و "  انساني
از اين توسط مـيـلـيـونـهـا نـفـر بـلـنـد                   
ميشود در آن جامعـه بـزودي طـنـيـن            

اين قرار شايد بخودي . خواهد انداخت
خود هنوز آن شور و آن هـيـجـان و آن                
همه جانبگي اتـفـاقـي كـه دارد مـي                

زيـرا مـا يـك        .   افتد را بيان نـمـيـكـنـد        
. تاريخي را پشت اين فرض گرفته ايـم    

تاريخ پشتش تاريخ كمونيسم كارگري 
در برابر كل بورژوازي است كه زده زير  

. كل انسانيت و هرچـه انسـانـي اسـت            
حقوق بشرش را ميگذارد كنار ميرود 
بــاتــالق عــراق را ايــجــاد مــيــكــنــد،            
افغانستان را به آتش و عقب ماندگـي     

هيچ كجا دنبال همان حقوق .  ميكشد
هيچ گوشه اي   . هم نيستبشرش  

. بشـر را دنـبـالـش نـيـسـت             از حـقـوق      
بـارهـا و بـارهـا مـا            بورژوازي اين دوره     

ــبــال                   گــفــتــه ايــم ديــگــر يــك ذره دن
دنـبـال   .   دموكراسي بورژوازيي هم نـيـسـت    

. آزاديخواهـي بـورژوايـي هـم نـيـسـت             

دنبال راي و پـارلـمـان بـورژوايـي هـم                
هرجا بتواند دولتهاي قومي و . نيست

اتـفـاقـي    .   مذهبي را بوجود مـي آورد    
نيست اين جهنم عراق و افـغـانسـتـان           

اين . واقعا اتفاقي نيست. بوجود آمده
نيست كه اينها رفتند ديدند در عراق جور 

يك مشت روساي ايالت و طايفه گرايـي و     
مقتدا صدري وجود دارد،     سيستاني و   

. و مجبور شدند با آنها سازش كـنـنـد      
خودشان ايـنـهـا را قـبـال خـلـق كـرده                   

طـالـبـان را بـورژوازي مــدرن           .   بـودنـد  
بن الدن را سـازمـان   . غربي ايجاد كرد 

و بـورژوازي مــدرن و غــربــي           "   ســيـا " 
جمـهـوري اسـالمـي را         .  ايجادش كرد 

هم بورژوازي غرب ايـجـاد كـرد و بـر               
خالـق ايـنـهـا عـقـب           . مردم حاكم كرد 

كــل ايــنــهــا     .   مــانــدگــي شــرق نــبــود       
توليدات عـقـب مـانـدگـي بـورژوازي             

اين را بايد ديـد    .   غرب و شرق هستند 
. كه بورژوازي اين دوره هـمـيـن اسـت            

همين گند و كثافتي است كه كليه ها     
در دوره اي     .   را از آدمـهـا مـيـگـيـرد            

داريم زندگي ميكنيم كه آدمها بـراي         
اينكه سر بتنشان بماند بايد بجنگـنـد     

براي ايـنـكـه سـرشـان          . و مبارزه كنند 
! ميبرنـد سـرهـا را       !   روي تنشان بماند 

و اين دقت كنيد !   بچه ها را ميكشند   
اشتبـاه  .  فقط بورژوازي الجزاير نيست 

. ايـن بـورژوازي آمـريـكـاسـت          !  نكنيد
بــورژوازي ايــن   .   بـورژوازي اروپــاســت   

كـه يـك جـايـتـكـارانـي را              .   دوره است 
بــوجــود آورده كــه كشــتــن انســانــهــا            

جشـن  .   لـذتشـان اسـت     . هدفشان است 
اينجاست كه طبقه كـارگـر   .   شان است 

بايد پرچم انسانيت را با جسارت بلنـد   
و ما بلند كرديم و پژواكش را در . كند

منزلت معيشـت حـق     "جامعه بعنوان  
اين مبـارزه را    . گرفتيم" مسلم ماست 

مطمئن باشيد آنچنان جلو ميبريم كه     
در كل دنيا پژواك عظيم و ميـلـيـونـي        

 . خود را پيدا كند
من فكر ميكنم امـروز هـركسـي         
كه در اين كنگره هست بايد رايـش را          

وگـرنـه بـعـدا       .   پشت اين قرار بـگـذارد     
افسوس ميخـوريـد   .  پشيمان ميشويد 

كه چرا من خودم را در همه لـحـظـات         
. اين پيشروي و اين جدال سهيم نكردم  

ــه                  مـــن هـــيـــچ تـــرديـــدي نـــدارم كـ
هيچكدامتـان از ايـن مـبـارزه كـنـار                

اگر كسي حتي امـروز راي      .   نميمانيد
مخالف بدهد، ممتنع بدهد بازهم بـا         
اين مبارزه شور انـگـيـز خـواهـد آمـد              
بخاطر اينكه همه كمونيسـتـيـم هـمـه            

و هيچ ترديدي ندارم كه همـه  .   انسانيم
هـمـه ايـن حـزب و هـمـه               .   تان مي آييـد   

. دوستداران اين حزب با اين قرار مي آينـد    
با اين جهت گيري .   با آن همراهي ميكنند  

بهرحال توصيه ام ايـنـسـت كـه           .   مي آيند 
محكم بياييد پشت اين قرار و بعد از ايـن        
كـنـگـره بـرويـم و يـك حــركـت عــظـيـم و                       

مـن تـاكـيـد       .   شورانگيزي را جلو ببـريـم     
ميكنم كه اين مهمترين حـركـت حـزب           

كه سوسيـالـيـسـم را در سـطـح             .   ماست
جامعه بـا انسـانـيـت بـطـور عـيـنـي و                    
ملموس به هم پيونـد مـيـدهـد و بـيـان                 

و محتواي واقعي سوسياليسم  .   ميكند
كه ماركس از آن مي فهميد را   و آنچه   

مـيـبـرد مـيـان دهـهـا مـيـلـيـون نـفـر                      
 *ممنونم. وصدها ميليون نفر

 يك جدال شورانگيز
 سخنراني در كنگره هفتم حزب در دفاع از حكومت انساني
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و مسئولین حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

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

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ایران ارسال میکنید
میتوانید از طریق دوستانتان 
در خارج بھ حساب ھای 
فوق واریز کنید، و یا با 

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

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید
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 ! سرنگون باد جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي

بنا به خبري كه ايلنا، خبـرگـزاري كـار       
جمهوري اسالمي منتشر كرده اسـت،     
كارگران كارخانه فرنخ و مه نخ قزويـن     

ــح روز         ــكــي از            ٢٨صــب  آذرمــاه ي
مســيــرهــاي اطــراف كــارخــانــه را در           

پرداخت دو مـاه و نـيـم         اعتراض به عدم    
مـطـالـبـات خـود، بـراي مـدتـي مسـدود                  

اين خبـر مـي افـزايـد كـه تـجـمـع                  .   كردند
كارگران نيم ساعت بـه درازا كشـيـد و بـا              
 .پادرمياني برخي مسئوالن به پايان رسيد

ــســت           ــي ــون ــم كــارگــري از     حــزب ك

اعتراض كارگران كارخانه فرنخ و مـه         
نخ قاطعانه حمايت ميكند و از هـمـه        
كارگران اين كارخانه ميخواهد كـه بـا       
برگزاري مجمع عمومي و تصميمـات   
مـتـحــد و يــکـپــارچـه تــا رسـيــدن بــه                 
مطالبات خود به اعتراض خود ادامه   

حزب هـمـچـنـيـن از كـارگـران            .   بدهند
كارگري و مردم قزوين و همچنـيـن       مراكز  

خانواده كارگران معترض ميخواهد كه از     
اعتراض كارخانه فرنـخ و مـه نـخ بـه هـر                  

تـنـهـا    .   كنـنـد  شکل که ميتوانند حمايت   

مبارزه پيگير و متحدانـه كـارگـران و         
حــمــايــت مــردم اســت كــه عــوامــل              
جمهوري اسالمي در كارخـانـجـات را       

 . وادار به عقب نشيني خواهد کرد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ دسامبر ٢١،  ١٣٨٨آذر  ٣٠

 

 تجمع كارگران فرنخ و مه نخ قزوين

ــفــر از هــمــســران          ٥٠حــدود     ن
کارگران صنايع اراک در مقـابـل       
استانداري ايـن شـهـر دسـت بـه             
تجمع اعتراضي زدند و خواهان     
پرداخت حقوق معوقه همـسـران       

اين اعتراض زماني .   خود شدند 
انــجــام شــد کــه شــوراي اداري           
استان مرکزي تشـکـيـل جـلـسـه           

اعــتــراض هــمــســران    .   داده بــود  
کارگران در ادامه چندين تجـمـع    

 کـارگـر شـاغـل       ٢٥٠اعتراضي  
اين کارخانه است کـه پـنـج مـاه          

ــد            . حــقــوق دريــافــت نــکــرده ان
چندصد نفر از کارگران کارخانـه     
نيز از کار اخراج شده و به خيابان 

 . رها شده اند
حزب کمونيست کارگري به 

همسران کارگران صنايع اراک 
درود ميفرستد و اقدام آنها را 

اين يک اقدام . عميقا ارج مينهد
مبارزاتي مهم است که بايد 
توسط همسران کارگران در سراسر 
کشور بعنوان يک روش مهم 

در . مبارزاتي بکار گرفته شود
مقابل مفتخوري ها و اجحافات 
. بايد با تمام قوا شرکت کرد

همسران کارگران بخشي از طبقه 
کارگرند و در تمام مصائب 
شريک و همدرد همسران شاغل 
و بيکار خود هستند و بايد در 
. تجمعات کارگري شرکت کنند

و نه تنها اين بايد در مجامع 
عمومي کارگران شرکت کنند، 
نظر بدهند و در تصميم گيري 
هائي که درمورد تعطيلي 
کارخانه، بيکاري کارگران، عدم 
پرداخت حقوقها و امثالهم 
. صورت ميگيرد شريک شوند

اين يک راه قدرتمند شدن 
يک راه موثراعتراض کارگران و   

  اجتماعي شدن اعتراضات است
وقت آن است که تمام اعضاي      
بزرگسال خانـواده هـاي کـارگـران          
ــز             ــران مــراک ــارگ ــدوش ک دوش ب
کارگري بـه مـيـدان بـيـايـنـد، بـه                 
اشکال مختلف متشکـل شـونـد،        
همبستگي ساير مراکز کارگري و    
مردم شهر را به مبـارزه کـارگـران           
جلب کنند و مردم شـهـر را بـراي             
حرکت هاي بزرگ و يکپارچه عليه 
شرايط مشقت بار کارگران و عليه 
حکومت اسالمي سـرمـايـه داران       

 . به حرکت درآورند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ ديماه ٢، ٢٠٠٩ دسامبر ٢٣

 !ده خواست فوري مردم زنده باد همسران کارگران صنايع اراک
  

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گـيـري هـر چـه بـيـشـتـر                     
جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسـهـيـل پـيـشـروي              

مـفـاد زيـر را بـعـنـوان ده                آن در جهت سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
  :خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد

  
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي                -١ 

  اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته 
 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٤
بـرابـري   .   لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز علـيـه زنـان         -٥

 کامل حقوق زن و مرد
ز  دولـت، از سـيـسـتـم قضـائـي، و ا                   زجدائي کامل مذهب ا   -٦

آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده                .  آموزش و پرورش 
 و امر خصوصي افراد

ــمــاعــات،                            -٧ ــان، اجــت ــي ــيــده، ب ــق ــد و شــرط ع ــي ــي ق آزادي ب
   مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق مسـاوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان ايـران                     -٨
 مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات حـکـومـتـي و ايـادي آنـان                    -٩
بجرم غارت و چپاول اموال مردم و بـاز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت                      

     شده از آنان 
تامين و تضمين يـک زنـدگـي مـرفـه و مـنـطـبـق بـر آخـريـن                           -١٠

استـانـداردهـا و امـکـانـات در پـيـشـرفـتـه تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه                                   
افزايش فوري حداقل دسـتـمـزد و حـقـوق بـه يـک مـيـلـيـون                        .   شهروندان

 تومان
  
ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

حداقل و فوري مردمي است كه در صـفـوف مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان                    
ايـن  .   آمده اند و شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي سـر داده انـد                            

حــداقــل شــرايــطــي اســت كــه هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا                      
 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند

مردم ايران براي تحقق ايـن خـواسـتـهـا و سـرنـگـونـي جـمـهـوري                         
 .اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد

  
 حزب كمونيست كارگري ايران                      

 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥
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  دالر۵۰  ناصر اصغري 
  يورو۵۰   بيرگيت و منصور ماهاني

  يورو۱۰   رامين تقي پور
  کرون۱۴۵۰  فاطي ، بهروز ، جنت ، ستاره ، طاهره

  کرون۱۰۰۰   کريم شاه محمدي
  کرون۵۰۰   صا بر رحيمي

  کرون۳۰۰   عبدالقاسم کاردار
  کرون۲۰۰    فرزاد

 کمک مالي به تلويزيون کانال جديد

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 

 

 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

 چھارشنبه ھا
  شب بوقت اروپاي مرکزي11

  بعد ازظهر بوقت شرق آمریکا5

 آگھی برنامھ ھای تازه کانال جدید
 شروع بھ پخش روزی دو ساعت برنامھ از کانال یک در تلویزیون یوتل ست، )  آذرماه١٠(کانال جدید از اول دسامبر 

 . تل استار پنج و رادیو ھاتبرد کرده است
 از یوتل ست دبلیو تو ام برای ایران و اروپا 

Eutelsat   frq 11473   Vertical   sim: 27500        3.0 E 90030 - Eutelsat W2M  
 

  آمریکای شمالی برای ٥از تل استار 
Galaxy25 (KU5) Frequency: 11836 3/4  Vertical     Symbol Rate 20770 

 
 : برنامھ ھای کانال جدید ھمزمان از رادیو پدر پخش میشود

Hotbird    frq:11200 Vertical   sim: 27500  
  

 : ساعات پخش کانال جدید در این فرکانسھا بھ این شرح میباشد
  صبح بھ وقت لس آنجلس ٨ تا ٧ عصر بھ وقت اروپای مرکزی و ٥ تا ٤ و نیم عصر بھ وقت ایران معادل ٧ و نیم تا ٦ساعت 

  صبح بھ وقت اروپای مرکزی ٩ تا ٨ و نیم صبح بھ وقت ایران معادل ١١ و نیم تا ١٠ھمینطور ساعت 
  شب بھ وقت لس آنجلس ١٢ تا ١١و 

 
  ساعتھ از طریق اینترنت نیز در آدرس ٢٤یادآوری میکنیم کھ برنامھ ھای کانال جدید 

 )1jadid-kanal/channel/tv.ustream.www://http ( و یا سایت روزنھ)com.rowzane.www (قابل مشاھده است . 
 

 . ساعات و مشخصات این برنامھ ھا را بھ اطالع دوستان و آشنایان خود برسانید
 .  ساعتھ رادیو و تلویزیون خود را نیز بزودی شروع خواھد کرد٢٤کانال جدید برنامھ ھای 

 کانال جدید
 ٢٠٠٩ دسامبر ١

 
 : آدرسھای تماس با کانال جدید

٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ 
٠٠١٥٠٥٣٣٣٤١٧٤ 

http://www.newchannel.tv/ 

دنیا بدون ... 
فراخوان 

سوسیالیسم، 
بدون امید 
 سوسیالیسم 
و بدون 

“ خطر”
سوسیالیسم به 

چه منجالبی 
 !بدل میشود
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وقايع چـنـد روز اخـيـر، از شـکـسـت                  
مفتضحانه خامنه اي و دار و دسـتـه          
اش در ايجاد رعب و وحشت به بهانـه      
پاره شدن عکس خمـيـنـي تـا تـبـديـل              
شدن مراسم خاکسپاري منـتـظـري بـه        
تظاهراتي تـنـد عـلـيـه خـامـنـه اي و                  
قدرت نمايي مـردم در بـرابـر اوبـاش              
اسالمي حاکم در شهر قـم، بـروشـنـي           
حکايت از تغيير تـوازن قـوا بـه زيـان              

. رژيم اسالمي و به نفع انـقـالب دارد           
اين تغيير توازن قوا، سرعت تحوالت     

از .   سيـاسـي را افـزايـش خـواهـد داد              
يکـسـو مـوج جـديـدي از تـظـاهـرات                 
وسيع و ميليوني بر عليه رژيـم قـابـل            
انتظار اسـت و از سـوي ديـگـر بـهـم                   
ريختن بيشتر صفوف کل حکومت و    
تشديد شکاف در باال اجتناب ناپذيـر      

مردم از اين تغيير توازن قـوا و      .  است
مشخصا تضعيف موقعيـت خـامـنـه        

. اي و جناح حـاکـم بـخـوبـي آگـاهـنـد               
چنانکه هشيارانه در تظاهرات ديـروز      
قم با اشاره به حضور وسيع جـمـعـيـت        

ديکتاتور نگاه کن، :   " اعالم ميکردند 
ديـکـتـاتـور     " و يـا      "   سرکوب اثر ندارد  

مردم چـه    ". بيچاره نهضت ادامه دارد 
در تهران و چه در قم از اين هم جلـوتـر       
رفتنند و بروشني از عـزم خـود بـراي             

 .خبردادند" سرنگوني سيدعلي"
ــهــوري              ــاح مــغــضــوب جــم جــن
اسالمي البته هنوز اميدوار است کـه      
اعتراض مردم را در چهارچوب قـابـل         
قبول جمهوري اسالمي مهار کـنـد و          
آنرا وجه المصالحـه نـوعـي سـازش و             

" ديـکـتـاتـور بـيـچـاره         "امتيازگيري از  
هر اندازه اين خياالت باطل . قرار دهد

باشد اما ديديم که  مرگ منتظري بـه    
اينها و بلندگوهاي شان نـيـز فـرصـت            
داد تا فـارغ از هـر شـرم و حـيـا يـک                      
آخــونــد مــرتــجــع مــدافــع قصــاص و           
سنگسار و حجاب و  پايه گذار واليت 
فقيه و جمهوري اسـالمـي را بـعـنـوان           

. جـار بـزنـنـد      "   پدر حقوق بشـر ايـران       " 
همچنين اينهـا امـيـدوارنـد کـه چـون              
مــوســم مــحــرم و عــاشــورا اســت از              

مدد بجـويـنـد تـا       "   ابوالفضل علمدار" 
مگر مبارزه مردم را در چـهـارچـوب           

جمهوري اسالمي نه يک کلمه کـم نـه     " 
اگر خامـنـه   .   نگهدارند" يک کلمه زياد 

اي به تجاوز و جنايت و کهريزک اميد     
بسته بـود و ايـنـک بـه ديـکـتـاتـوري                    
مفلوک تبديل شده است، مايـه امـيـد        
جناح مغضوب حتـي پـوچ تـر و بـي               

امـيـد ايـنـهـا        .   پـايـه تـر از ايـن اسـت             
اينست که اسـالم و قـوانـيـن کـثـيـف                 
اسالمي و زن ستيزي و مـرد سـاالري           

و واليت فقيه "   حقوق بشر"را در لفافه  
! به مردم بفروشند" انتخابي"را از نوع 

ســرکــوب امــا مــردمــي کــه بســاط          
ديکتاتور اسالم را بر سرش خراب   
کرده اند  و در خـيـابـانـهـا شـعـار                

" مــرگ بــر اصــل واليــت فــقــيــه          " 
ميدهند، في الحال نشان داده انـد    
که اين حضرات جناح مـغـضـوب        

مـوج  .   دچار چه خياالتي هسـتـنـد    
جديد تظاهرات مردم در روزهـاي      
آتي و پيشروي انقالب فقط علـيـه    

نيست، بلـکـه   "  سيد علي پينوشه" 
عليه جناح مغـضـوب حـکـومـت          

.  اسالمي و توهماتش نيـز هسـت       
بهر اندازه که ماشين سرکـوب  و          
آدمـخــواري اســالمـي زيـر فشــار          
انقالب در هم شکستـه مـيـشـود،        
ــداز حــفــظ  جــمــهــوري              چشــم ان
اسالمي با هر تعبيري نيز تيـره و         

مـا بـه کسـانـي کـه            .   تار ميشود 
ميکوشند جمهـوري اسـالمـي را         
نجات دهـنـد بـار ديـگـر هشـدار               
ميدهيم که سرنوشت خـود را بـه           

 . اين جسد متعفن  گره نزنند
حزب کمونيست کارگري مردم 
را به استفاده از هر فرصتـي بـراي       
تظاهرات هاي وسيع، به گستـرش   
ــارزات در               ــب ــات و م ــصــاب اعــت
محالت و محيط کار و دانشـگـاه    

بسيار .   ها و مدارس فرا ميخواند    
روشـن اســت کــه رژيـم اســالمــي            
بشدت تضعيف شده و دچـار يـک         
تشتت و انشقاق غير قابل ترميـم     

نـبـايـد بـه ايـن جـانـيـان               .   شده اسـت   
نبايد اجازه داد تا کسانـي  .  مهلت داد 

به بهانه محرم و عاشورا مـبـارزات و         
اعــتــراضــات مــردم را چــهــارچــوبــي           

. اسـالمـي و مـذهـبـي مـهـار بـزنـنــد                 
انقالب حاضر عليه جمهوري اسالمي 
و براي پايان دادن به پديده مـخـوف و           

. ضد بشري حکومت مـذهـبـي اسـت          
بايد همه جا و در سـطـوح مـخـتـلـف                 
براي درهم شکستن ماشين دولـتـي و      
برپايي ارگانهاي تصرف قدرت مهـيـا       

وقت رفـتـن جـانـيـان        .   و  متشکل شد   
اسـالمـي فـرا رســيـده و  بـايــد بــراي                   
رهــايــي قــطــعــي و راديــکــال از شــر               
جمهوري اسالمي و برقـراري آزادي و        
برابـري و رفـاه بـه قـدرت حـاکـمـيـت                   

 . بالفصل مردم آماده شد
 

 سرنگون باد جمهوري اسالمي
 زنده باد 

 انقالب انساني براي حکومت انساني
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 فراخوان حزب کمونيست کارگري به مردم ايران
 !مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي را گسترش دهيد

سه شنبه اول ديـمـاه، شـهـر سـيـرجـان                
شاهد حركت عظيم مردم عليه اعـدام      

به محض ورود كاميون حمل دو .   بود
جوان که مـتـهـم بـه سـرقـت از بـانـک                   
هستند و ورود دادستان و مامورين و  
مزدوران حكومتي به بهـشـت زهـراي         
سيرجان که محل اجـراي اعـدام بـود،          
مردم شروع بـه سـنـگـبـاران مـزدوران             

. کردند و عليه حكومت شعـار دادنـد      
گــارد ضــد شــورش حــكــومــت وارد           
صحنه شد و دو محكوم بـه اعـدام را         
در حاليكه بسوي مردم گاز اشـك آور        
شليك كـرده بـودنـد، پـاي چـوبـه دار                  

اما مردم دست به حمله زدنـد،  .   بردند
کنترل محل اعدام را بدست گرفتـنـد،      
طنابهاي دار را از گردن دو جـوان بـاز        
كردند و آنها را نـيـمـه جـان از مـحـل                  

 . فراري دادند
چند ساعت بعد حكومـت اعـالم        
كــرد كــه دو مــحــكــوم بــه اعــدام را                
دستگير كرده و براي تـرسـانـدن مـردم        
اعالم کردند که چند ساعت بعد آنـهـا      

. را در مـالء عـام اعــدام مـيــکـنـنــد               
 نـفـر از مـردم بـار             ٥٠٠٠درمقابل،  

ديگر در بهشت زهراي سيرجان تجمع     
كردنـد و بـه مـحـض ورود دو جـوان                  
محكوم به اعدام به محل، درگيري و     
زد و خــورد شــديــدي بــيــن مــردم و                

جنايـتـکـاران رژيـم       .   جالدان در گرفت  
ابتدا تيـر هـوايـي و سـپـس بـه سـوي                   
مردم شليک کردند و چند نفر از مردم       
را به قتل رساندند و تعداد بيشتري را       

گـفـتـه مـيـشـود کـه            .   مجروح کـردنـد   
حداقل سه نـفـر كشـتـه و دهـهـا نـفـر                    
مجروح شده اند که حال هفـت نـفـر از         

حـکـومـت اسـالمـي        .   آنها وخيم است 
عليرغم اين سبعيت و از تـرس مـردم        
موفق به اعدام عـلـنـي ايـن دو جـوان              

 . نشد و شبانه آنها را اعدام کرد
حزب کمونيست کارگري به مردم   
سيرجان به خاطر اين اقدام شجـاعـانـه        
شان درود ميفرستد و هـمـه مـردم در         
سراسر کشور را فراميخـوانـد مـراسـم          
هاي جنايتکارانه اعدام را به صـحـنـه        

حزب . مقابله با حکومت تبديل کنند
از مردم در سراسر کشور ميخواهد از    
مردم سيرجان حمايـت کـنـنـد، عـمـل            
جنايتکارانه حکومت و آتش گشـودن    
به سوي مـردم را مـحـکـوم کـنـنـد و                  
خواهان آزادي دسـتـگـيـرشـدگـان ايـن             

 . واقعه شوند
اعدام بـهـنـود شـجـاعـي ، دالرا               
دارابي، فاطمه حقيقت پژوه ، احسـان        

مصلح زماني و دهها نفـر    فاتحي،  
ديگر در ماههاي اخير، به موجي    
از خشم و انزجار مردم عليه اعدام 
و عليه جانيان اسـالمـي تـبـديـل             

مردم در مقابل اعـدام    .   شده است 
اعـتـراضـي در      ها، دست به تجمـع       

برابر زندانها ميزنند، عليه آن موضـع      
آنرا محکوم ميکنند، و ميگيرند،   

هرجا بتوانـنـد مـانـنـد سـيـرجـان               
. يکپارچه دست به شورش ميزنند  

جنبش عليه اعـدام يـك جـنـبـش             
مهم عليه حـكـومـت اسـالمـي و            

از مبارزه براي سرنگوني ايـن      بخشي  

حــکــومــت اســت و شــورش مــردم               
سيرجان در روز اول ديمـاه بـخـشـي از            

به . جنبش آزاديخواهانه استاين 
جرات ميتوان گـفـت کـه امـروز           
ــک جــامــعــه               ــران ي جــامــعــه اي
ضداعدام است و خـواسـت لـغـو         
مجازات اعدام يک خواست مهم 

 . عموم مردم است
همراه با سرنگوني حکومـت     

ــيــع و           اســالمــي،      مــجــازات شــن

ضدانساني اعدام، يعنـي قـتـل عـمـد             
دولتي، نيز براي هميشـه در ايـران بـه           

 . پايان خواهد رسيد
 

 درود به مردم آزاده سيرجان
 سرنگون باد حكومت اعدام
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 مردم سيرجان عليه مراسم اعدام بپاخاستند و اعدامي ها را فراري دادند 
 دو جوان اعدامي مجددا دستگير و اعدام شدند 

 و دهها نفر از مردم توسط جنايتکاران حکومت کشته و مجروح شدند

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!                    سرنگون باد جمهوری اسالمي


