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مــتــن زيــر پــيــش نــويــس          :   تــوضــيــح
سخنرانـي در شـب هـمـبـسـتـگـي بـا                  
زندانيان سياسي در تورنتو اسـت کـه           

ــون خــاوران  در                    ١٥از طــرف کــان
در ايـن    .    بـرگـزار شـد     ٢٠٠٩اگوست  

برنامه، خالصـه و فشـرده ايـن مـتـن               
 . ارائه شد

 زندان سياسي، پديده اي نفرت انگيز                                 
ــامــه در                  ــرن ــز، ايــن ب ــان عــزي دوســت

. همبستگي با زندانيان سياسي اسـت      

اتفاقات ايران را حتما دنبال ميکنيـد        
و خوب ميدانيد کـه زنـدان سـيـاسـي              
جـزو مـهــمــي از دسـتــگــاه ســرکــوب             
حکومت اسالمي است و مبارزه براي 
آزادي زندانيـان سـيـاسـي هـم وجـهـي               
مـهـم از مــبـارزه بـه خـاطـر آزادي و                   

 . زندگي انساني است
انسان آزاد بدنيا آمده است و بايد     
بتواند آزاد زنـدگـي کـنـد، آزاد فـکـر                 
کند، آزاد حرف بزند، آزادانه نقد کند،   

اين روزها بحث در مـورد مـحـاكـمـه             
سران جمهوري اسالمي ايران، به جـرم      
جنايت عـلـيـه بشـريـت بسـيـار رايـج                 

چــنــديــن بــيــانــيــه و طــومــار           .   اســت
اعـتــراضـي در حــال گــردش اســت و              
همگان از ضرورت محاكمـه احـمـدي         
نــژاد و خــامــنــه اي و ديــگــر ســران                 

. حكومت اسالمي حـرف مـيـزنـنـد              
سوال اينست كـه امـكـان اجـراي ايـن              

خواست تا چه حد فـراهـم اسـت و در              
اين ميان از مـتـخـصـصـيـن ايـن امـر               

و پاسخ بسياري از آنها . سوال ميشود
در چهارچوب تبصره ها و بـنـدهـايـي          
است كـه در مـورد مـحـاكـمـه سـران                  
جنايتكار حـكـومـتـهـا نـوشـتـه شـده                

اين متخصصين ميگويند، در .   است

 زندان سياسي،
 ! اين پديده نفرت انگيز را بايد به تاريخ سپرد

 سخنرانی در شب ھمبستگی با زندانيان سياسی
 

 محسن ابراهيمي
 ۴صفحه      

 محاكمه سران جمهوري اسالمي 
 

 ۶صفحه       مينا احدي

اين روزها آنچه در اخبار جـلـب تـوجـه         
ميکند انکار جنايات بوسيله جانـيـان    

. حکومت جـمـهـوري اسـالمـي اسـت            
انکار جناياتي که در واقع اظـهـر مـن            

. الشمس است و قابل انـکـار نـيـسـت             
مثال ميگويند ترانه مـوسـوي کشـتـه        

زنده است و در فالن کشور ! نشده است
به سر ميبرد و اينکه ترانه را دستگير     
کرده اند، شکـنـجـه کـرده انـد، مـورد               
تجاوز قرار داده اند، و بعد پيکـر نـيـم          
سوخته اش را به خانواده اش تـحـويـل       

جنايت هولناکي کـه هـمـان          -داده اند 
موقع  توسط دوسـتـان و خـانـواده او              
جزئياتش اعالم شد و همراه با عکـس      
او روي سايتها رفت وهمه دنـيـا از آن            

گويا کـل ايـن فـاجـعـه              -مطلع گشت 
 ! اصال اتفاق نيفتاده است

ــکــي از مــوارد انــکــار                   ــن ي  اي
مـورد  .   واقعيات انکار نـاپـذيـر اسـت         

ديگر انـکـار شـکـنـجـه و تـجـاوز بـه                    
آش !   دستگيرشدگان در زندانهـا اسـت      

آنقدر شور شده که حتـي  کـروبـي هـم              
.  فهميده و نامه سرگشاده نوشته اسـت  

گـزارش هــاي مسـتــنـد مــتـعـددي از              
شکنجه ها و تجاوزاتي کـه در زنـدان           
کهريزک صورت گرفته مـنـتـشـر شـده           
است، و امروز به يمن ويدئو کليپهـاي        
مصاحبه با قربانيـان ديـروز و امـروز            

شــکــنــجــه و تــجــاوز در زنــدانــهــاي               
جمهوري اسالمي همه دنيـا فـهـمـيـده           
است که اين وحشيگريها يک سياسـت        
وعملکرد هميشگي جانيان حـاکـم در      

براي حکـومـت چـاره      .   ايران بوده است  
اي جز انکار اين واقعياتي که بر هـمـه       
ــمــانــده اســت               ! عــيــان اســت بــاقــي ن

ميگويند اينها افترا و تـهـمـت عـلـيـه           
حــکــومــت اســت و ازيــن قــبــيــل                    
خزعبالتي که حتي سـاده لـوح تـريـن             
حزب اللـهـي هـاي طـرفـدار رژيـم هـم                  

چندي قـبـل حـتـي اعـالم          . باور ندارند 
يـعـنـي    !   کردند ندا کشتـه نشـده اسـت         

ميخواستند به مـردم بـبـاورانـنـد کـه              
آنچه فيلمش را صدها ميليون  نفر در     
سراسر دنيا ديدند اصال اتفاق نيفتـاده      

بـيـحـاصـل و عـبـث بـودن ايـن                 !  است
ــقــالهــا کــه از ســر اســتــيــصــال و                    ت
درماندگي صورت ميگيرد حتي براي 

 شکست سياسي  تاکتيک
 "شوک  و ارعاب "

 ۲صفحه      

 

 حميد تقوائي

  نفر از اعضاي هيات مديره سنديکاي کشت و صنعت ٦
 ٩صفحه                               هفت تپه دادگاهي شدند
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 موضوع
 مبارزه طبقاتی در ایران

 بحثی در مورد مضمون طبقاتی جنبش انقالبی حاضر

 ٩صفحه      

 ٣صفحه      



 2 ۱۳۸۷ مرداد ۳۰ انترناسيونال 

عاملين آن نيـز روشـن اسـت امـا راه                
هــر چــه کــنــنــد در        .   ديـگــري نــدارنــد   

منجالب جنايت و شناعتي که ايجاد  
 .کرده اند بيشتر فرو ميروند

 اما  اندک تعمقي در وضـعـيـتـي           
که رژيم به آن دچار شده روشن ميکند   
که مساله از تقالهـاي مـعـمـول رژيـم             
هاي جنايتکار، که الپـوشـانـي کـردن          
جنايتهايشان يک بـخـش هـمـيـشـگـي            
سياستهاي سرکوبگـرانـه آنـهـا اسـت،           

آنـچـه بـه اعـمـال ايـن             .   فراتـر مـيـرود     
جنايات، مطلع شدن جامعه از آنها و       
بعد تقالهاي مـذبـوحـانـه رژيـم بـراي               
انکـار آن، ويـژگـي مـيـدهـد جـنـبـش                  
انقالبي مردم و درمـانـدگـي رژيـم در             

 .     مقابله با اين جنبش است
به نظر مـن  کشـتـار وتـجـاوز و                  
شــکــنــجــه در يــک ســطــح وســيــع، و              
همينطور مطلع کردن جامعه از درجه   
شناعت و تـوحـش و گسـتـردگـي آن،             
حاصل يـک  سـيـاسـت فـکـر شـده و                     
عامدانه در تقابل با جنبش انـقـالبـي           
ــالي                      ــق مــردم،  و در عــيــن حــال ت
مستاصالنه براي الپوشاني آن نشـانـه       

 . شکست اين سياست است
تا آنجا که به خود اين سياست بـر    
ميگردد نکته مهم اينست که نه نفس 
اعمال اين جنايتها ناشي از اشتـبـاه و         
زياده روي و يا جـنـون و خشـم ايـادي              
حکومت است، و نه رژيم اصـراري بـر      

 .  پنهان نگهداشتن آن داشته است
   هــمــه بــرخــوردهــاي  رژيــم بــه            
حرکت انقالبي مردم، از شليک کور به   
تظاهرات کنندگان، حـملـه وحشـيـانـه          
گله هاي بسيجي و لباس شـخـصـي و        
بسـيــجـي و غــيــره و ضـرب و شــتــم                 
وحشيانه  زن و مرد و کودک و پـيـر و        
جوان در خيابانـهـا، تـا بـازداشـتـهـاي              
وســيــع و وحشــيــانــه مــردم و بــويــژه              
جوانان، بيرون کشيدن مجـروحـيـن از          
بــيــمــارســتــانــهــا و انــتــقــال آنــهــا بــه              
سياهچالهائي از نوع قتلگاه کهريزک،  

 اعـدام    ۱۱۵  -تا اعدامهـاي وسـيـع         
در )   بنا به آمار اعالم و ثـبـت شـده       (   

عرض کمتر از دو مـاه کـه حـتـي در                
مقايسه با اعدامهاي همـيـشـگـي در           
جمهوري اسالمي خود رکورد تازه اي     

و تا دادگـاه هـاي نـمـايشـي و                -است
اعتراف گيري اجباري و تواب سازي،       
و باالخره شکنجه و تجاوز در زندانها، 
اينها همه اجزاء مختلف يک سياسـت        
واحد است کـه بـراي شـوکـه کـردن و                 
وحشتزده کردن جامعه ابـداع شـده، و        
به همين دليل مطلع شدن بـخـش هـر            
چه وسيعتري از مـردم از ايـن اعـمـال             
وحشيانه، يک نيت عـامـدانـه اعـمـال            

ايــن .   کـنـنـدگـان ايـن سـيـاسـت اسـت               

امنيتـي    -سياست در ادبيات نظامي   
ارتجاع و ضد انقالب جهاني تاکتيـک    

نـامـيـده مـيـشـود و           " شوک و ارعاب" 
مبـتـکـر آن هـم جـمـهـوري اسـالمـي                  

 . نيست
اين يک سياست فکر شـده و کـار          

همـانـطـور کـه       .   شده  بين المللي است 
ارتجاع و ضد انقالب در دنـيـا بـانـک             
جهاني و سياست جهـانـي اقـتـصـادي           
دارد، داراي  سياست جهاني معين و       
مدوني براي هم کوبيـدن جـنـبـشـهـاي           
اجتماعي در چـهـار گـوشـه دنـيـا هـم                

ســيــاســتــي کــه در ســيــا و                .   هســت
پــنــتــاگــون مــهــنــدســي و حــدادي و             

آنـچـه دولـت      .   کارشناسي شـده اسـت      
بوش و همراهان جهاني اش در حـملـه      
به عراق کردند يک عملـيـات شـوک و             
ارعاب   بود که همين اسم را هم روي    

اما اين فقـط مـخـتـص       .     آن گذاشتند 
کـاربـرد   .   جنگ ميان دولتها نـيـسـت       

ديگر عـمـلـيـات ارعـاب  در جـنـگ                 
مــيــان دولــت يــک کشــور بــا مــردم               

.  بـپـاخـاســتـه در هـمـان کشـور اســت               
. قوانين پايـه اي هـر دو يـکـي اسـت                

جامعه بايد  اين تصوير را بگيـرد کـه       
با يـک قـدرت مـطـلـقـه  غـيـر قـدبـل                      

 .  مقاومت روبرو است
در چند دهه گذشته  اين سياسـت        
در مقابله بـا مـردم بـپـا خـاسـتـه در                   
کشورهاي مختلفي بکار گرفتـه شـده         

يک نمونه معروف و شـنـاخـتـه          .   است
شـده اعـمـال ايـن سـيــاسـت کـودتــاي                

 ۱۹۷۳پينوشـه در شـيـلـي در سـال                
پينوشه دقيقا با همين تاکتيک  .   است

به سراغ مردم شيلـي  "   شوک و ارعاب" 
اساس سياست پينوشه عبارت .   رفت

بود از شوکه کردن و تـرسـانـدن مـردم           
شيلي از طريق کشـتـارهـاي جـمـعـي،             
شليک کور بـه مـردم در خـيـابـانـهـا،                 
بـازداشــتــهــاي وســيـع و خــودســرانــه،            
شــکــنــجــه و تــجــاوز بــه زنــدانــيــان،              

. اعدامها و تيربارانها و غيره و غـيـره     
اين تاکتيک در شيلي موفق بود و  از      
آن پس اين شيوه از جانب بسـيـاري از           
ديکتاتوريها و خونتاهاي نظامـي در        
آمريکاي التـيـن بـکـار بسـتـه شـد و                 
بعنوان يـک شـيـوه مـوثـر و کـارآ در                   
مقابله با جنبشها و اعتراضات تـوده      
اي در کشورهاي نوع جهان سومي در  

 . دستور ارتجاع جهاني قرار دارد
در دوره بوش و جنـگ مـيـان دو            
قـطـب ارتـجــاعـي اسـالم سـيـاسـي و                 
دولتهاي غربي، اين تاکتيک کـار بـرد        
وسيعتر و بازار پر رونق تري پيدا کـرد    
و يکي از مشتريان اين بازار جمهوري   

جــمــهــوري اســالمــي     .   اســالمــي بــود   
همزمان با وارد کردن طرح اقتـصـادي     

جـراحـي   " بانک جهاني تـحـت عـنـوان           
،  نسخه نظم نوين جـهـانـي      " اقتصادي

و "   بحرانهاي سياسي"براي مواجهه با  
اجتماعي را   "   شورشها و اغتشاشات" 

طـرح امـنـيـت       " نيز وارد کـرد،   بـا               
و مانور ناجـا آنـرا تـمـريـن          "  اجتماعي

کرد و بعد با تمام نيروهاي سرکوب و    
امکانات جهنمي پيـش سـاخـتـه اش           
آنرا عليه جنبش انقالبي مـردم بـکـار            

 .     گرفت
بـا  "   شوک و ارعـاب   " اين تاکتيک  

ســرکــوبــگــريــهــاي ديــکــتــاتــوريــهــاي       
مــتــعــارف و تــثــبــيــت شــده، نــظــيــر             
حـکـومــت شـاه در ايـران، مـتـفــاوت               

سرکوبگري نـوع پـيـنـوشـه، در          .  است
تمايز از سرکوب شاهنشاهي، نه براي    
حفظ و تداوم اختنـاق در يـک فضـاي             
گـورسـتـانـي،  بـلــکـه در مـقـابلـه بــا                    
اختناقي که في الحال از جانب مـردم          
درهم شکسته شده است، در بـرابـريـک       
جامعه بپا خاسته و بعنوان نسخـه اي      

از حکـومـت مـورد      "   رفع بحران" براي  
تـعـرض قـرار گـرفـتــه بــه کـار بسـتــه                   
ميشود، و به همين دليل شوکه کردن       
و وحشتـزده زده کـردن مـردم بـا يـک                 
ضربه ناگهاني، با يـک تـوحـش غـيـر              
قابل تصور و انتظار،  خصلت و هدف 

از اينرو اوال   . اصلي اين تاکتيک است 
از نظر درجه سبعـيـت و تـوحـش ايـن               
تاکتيک از سرکوبگريـهـاي مـتـعـارف          
بسيار شنيـع تـر، جـنـون آمـيـز تـر و                   
خونريز تر است و ثانيا بـا خـبـر شـدن               
جامعه  از عمق و وسعت اين شناعت    
جـزء الزمــي از خـود ايـن تـاکــتـيــک                 

اعمـال کـنـنـدگـان        .  محسوب ميشود 
اين سياست نه تنها اصراري در پنهان    
کردن اعمالشان ندارنـد، بـلـکـه عـمـد             
ــد کـــه اخـــبـــار هـــراســـنـــاک                    دارنـ
شقاوتهايشان دهان بدهان در جـامـعـه     

هـدف  .     بگردد و بگوش هـمـه بـرسـد          
اينست که همـه بـفـهـمـنـد حـکـومـت                
ميکـشـد و تـابـع هـيـچ اسـتـانـدارد،                   
معيار و قانون، حـتـي قـوانـيـنـي کـه                

جامعه .  خودش تصويب کرده، نيست 
بايد متوجه بشود که حـکـومـت يـک            
سگ هار است که بجان مردم افتـاده،        
هيچ محـدوديـت و اصـل قـانـونـي و                
اخالقي را برسميت نميشنـاسـد و  از          

. هيچ جنايتي هم فروگـذار نـمـيـکـنـد            
جامعه بايد شوکزده و در نتيجه فـلـج         

حکومتهائي که به ايـن شـيـوه      .   بشود
روي ميآورند عامدانه ميخواهند بـه      
مردم بپا خاسته بفهمانند که  شـنـيـع          
ترين قساوتها و جنايتها را عليه آنـان     

ميخواهنـد ايـن     .   بکار خواهند گرفت 
تصوير را منتقل کنند که حـکـومـت          
قدر قدرت است، قدرت مـطـلـق دارد           
همه چيز در دست اوسـت، هـر کـه را             
بخواهد دستگير ميکند،  شـکـنـجـه           

ميکند، ميکشد، و به هيچ مرجـعـي       
هدف سياسي ايـن  . هم جوابگو نيست 

ميخواهند با . تاکتيک هم روشن است
يک ضربه هـولـنـاک  تـوان مـقـاومـت                
مردم را در هم بشکنند، و جامـعـه را      
به زانو در بياورند و بـه تسـلـيـم وادار               

 .کنند
 از ايـن روسـت کـه  اگــر امــروز                 
جــانــيــان حــاکــم بــر ايــران شــکــنــجــه             

شکنجـه اي کـه نـه بـراي              –ميکنند  
اعتراف گيري بـلـکـه بـراي زجـرکـش               

مـيـخـواهـنـد        -کردن اعمال مـيـشـود      
مردم  حتي بـا جـزئـيـات بـدانـنـد در                  
! شکنجه گاهـهـايشـان چـه مـيـگـذرد            

ميخواهند اين اخبار به بيرون زندانها       
زندانيان شکنجـه ديـده را         –درز کند  

آزاد ميکنند بـا ايـن هـدف کـه بـراي                
ديگران تـعـريـف کـنـنـد بـر آنـهـا چـه                     

گزارشاتي که در هـمـان   .   گذشته است 
هفته  اول جنبش روي سـايـتـهـا رفـت              
شکنـجـه هـاي هـولـنـاکـي را بـرمـال                  

جواناني که در زندانها مورد  .   ميکرد
شديد ترين ضرب و شتمها قرار گرفته 
بودند، به آنان تجاوز شده بـود و بـعـد           
آنها را با پـيـکـر و روحـيـه اي درهـم                   
کوبيده شده آزاد کرده بودند که بـرونـد       

در يکي از !  بشوند" عبرت سايرين"و  
اين گزارشها زنداني آزاد شده حتي بـر       
ايـن واقـف بـود کـه او را بـراي نـقــل                     
فجايعي که بر او رفته آزاد کرده انـد و      
ميگفت با اين حال فکر ميکـنـد ايـن        
حقايق را بايد بگويد تا دنيا بفهمد در  
بازداشتگاههاي جمهوري اسالمي چه 

 .    ميگذرد
در مـورد اجــزاء      "   عـلــنـيـت   " ايـن    

نـيـز   "   شـوک و ارعـاب      " ديگر سياست   
وقتي در خيابانهـا و در      . صادق است 

و صـدهـا       –برابر چشمان هـزاران نـفـر       
دوربين و تلفن جيبي قادر به  فيـلـم و       

ــيــک           -عــکــســبــرداري   ــه مــردم شــل ب
ميکنند ميخواهند همه بفهمـنـد کـه        
اين يک جنايت علني، غير قانـونـي و        
غير قابـل تـوجـيـه بـا هـر مـعـيـار و                      

کارآئي ايـن شـيـوه        .   استانداردي است 
در گرو ايـن عـلـنـيـت اسـت، درسـت                  

شوک و " همانطور که کارآئي عمليات     
حمله به عراق مستلزم نشـان    "   وحشت

دان زنده آن  از تلويزيونها و با شـرح و        
همه بايد ببينند و . تفصيل کامل بود 

 . تعظيم کنند
. توجيه و توضيحي در کار نيست

توجيه حکومـت در حـملـه بـه مـردم               
هـمـانـقـدر مسـخـره اسـت کـه بـهـانــه                   

در حمله به "   سالحهاي کشتار جمعي " 
قرار نيسـت حـتـي      .  عراق مسخره بود 

کسي فکر کند در پاسخ بـه خشـونـت            
مردم، مثال حمله به بانکها و يا آتـش    
زدن اموال عمومي وغـيـره نـيـروهـاي          
انــتــظــامــي جــمــهــوري اســالمــي بــه           

بـر عـکـس      .   وظايفشان عمل کرده اند   
جامعه بايد اين تصوير را بگـيـرد کـه            
به اجتماع مردم در خيابانها تصادفي     
و بي منطق شليک ميشود و شـلـيـک          
کنندگان تابع هيچ قانون و ضابطه اي    

 . نيستند
اين يک تاکتيک نظامي براي يـک         

جـنـگ   !   حکومت در حال جنگ است    
جنـگـي کـه حـتـي          !   حکومت با مردم 

! مشمول کنوانسيون ژنو هم نميـشـود     
رواني است که   -اين يک شيوه نظامي   

  -اتخاذ ميشود تا مقاومت دشـمـن         
را در     -مرم بپاخاسته عليه حکومـت  

هم بشکند، دشمن را به زانو درآورد و    
 .                    به تمکين و تسليم بکشاند

وقتي خامنه اي در نـمـاز جـمـعـه             
اغتتشاشگران  "  خرداد اعالم کرد ۲۹

سوت اين جنگ را " را درهم ميکوبيم
بدنبال اين فراخوان نـدا    .   بصدا درآورد 

را کشتند و ده ها جوان را بـه خـاک و           
از همان نماز جـمـعـه      .  خون غلطاندند 

ــم                   ــان حــاک ــي ــه جــان ــود ک مــعــلــوم ب
. نميخواهند چيزي را پـنـهـان کـنـنـد              

وقتي احمـدي نـژاد مـردم را خـس و                 
خاشاک ناميد،  وقتي مردم را اراذل و   
اوباش خطاب کردند  و بـارهـا اعـالم           
کردند ميزنيم و ميبنـديـم  و در هـم                
ميکوبيم و قاطعانه عمل ميـکـنـيـم،         
تمام اينها با اين هدف مـعـيـن انـجـام          
مـيــشــد کــه مــردم بــدانــنــد  جــنــگ              
بيرحمانه وکثيفي عليه آنان آغاز شـده     

به اين اميد که مردم بترسند و    .   است
مــرعــوب شــونــد و جــنــبــش درهــم              

 ! اما چنين نشد. شکسته بشود
 اين توهم را داشتند کـه بـا خـون           
پاشيدن به مردم چند روزه جـنـبـش را          

فکر ميکردند خـس و    .  فرو ميکويند 
خــاشــاک را عــرض چــنــد روز جــارو              

با اين هدف و بايد گفـت بـا     .   ميکنند
اين اشتباه محـاسـبـه حـکـومـت ايـن               

رژيـم   .   تاکتيک را در دستـور گـذاشـت        
فکرميکرد که ظرف چند روز حـرکـت    
مردم را سرکوب خواهد کرد و علنيت 
کشـتـارهــا و رســوائـي مـتـعــاقـب آن                
بهائي بود که بـا کـمـال مـيـل آمـاده                  

اگر حرکت مـردم در    .   پرداختن آن بود  
هم ميشکست آن زمان ايـنـکـه رژيـم             
چگـونـه بـه ايـن هـدف دسـت يـافـتـه                    

حـکـومـت    .   اهميت چنداني نميداشت  
ــود و                      ــده ب ــحــران را از ســر گــذران ب

سـرکـوب   " ميتوانست  دور جديدي از    
. متعارف جامعه آغـاز کـنـد        " وکنترل

ــه                  ــوطــئ در ايــن صــورت داســتــان ت
خارجي ها و براندازي نرم، که  زمينـه        
چيني و پرونده سازيهايش را هم انجام 
داده بود،  براي توجيه کشتارها کافي   

درست همانطـور کـه در جـنـگ           .   بود
بين دولتها  جنايات طـرف پـيـروز از             

 . .. شکست سیاسی                                ۱از صفحه          

 ۳صفحه      



 3 ۳۱۰شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

تاريخ خط ميخورد در جنگ داخـلـي       
حکـومـت بـا مـردم نـيـز کسـي يـقـه                    
حکومت پيروز و مسلط بر اوضاع را    

فـکـر مـيـکـردنـد بـعـد از               .   نميگرفت
تـوطـئـه    " خنثي کردن موفقيت آمـيـز        

کسـي تـلـفـات شـکـسـت            "   بيگانـگـان  
خوردگان را نخواهد شمرد و يا اگر هم 
توجه کسي را جلب کند امر مـوقـتـي       
خواهد بـود کـه مـانـنـد آمـار کشـتـه                  

 بعنوان برگـي  ۶۷شدگان تابستان  
ديگر  در آرشيو جنايات حکومت 

 .بايگاني  خواهد شد
 اما مـردم اجـازه نـدانـد ايـن              
. روياهاي جنون آميز متحقق شود

شـيـلـي    پينوشه در سرکوب مـردم         
پـيـروز شـد امـا جـمـهـوري اسـالمـي                  

ايـنـکـه امـروز  از           .   شکست خورد 
يکسو درون خود اين حکومت اين 
جنايات افشا ميشود و از سـوي          
ديگر جانيان حاکم ناگزير شده اند  
واقعيت انکـار نـاپـذيـر را حـاشـا              
کنند و به تبليـغـات فـالکـت بـار              

روي بياورند " من نبودم دستم بود"
به اين دليل است که اين تاکتـيـک       

هــمــان .     شــکــســت خــورده اســت     
 آذر   ۱۶شعاري که دانشجويان در  

سـيـد عـلـي       "   سال گذشته سـر دادنـد،       
عـمـال   "     پينوشه ايران شيلـي نـمـيـشـه        

سـيـد عـلـي و رژيـمـش             .   اتفاق افـتـاد   
خيلي سعي کرد مثل پينـوشـه عـمـل            

تـاکـتـيـک      !   کند اما ايران شيـلـي نشـد       
شــوکــه کــردن مــردم و مــرعــوب و                
خــامــوش کــردن اعــتــراضــات مــردم         

اين تاکتـيـک در     .   نگرفت و خنثي شد   
مقابل مردم از نظر سياسي شـکـسـت        

و امروز اين نـه مـردم، بـلـکـه           .   خورد
حکومت است که تـحـت فشـار قـرار             

 . گرفته است
 قـرار بــود شــلــيـک بــه مــردم در              
خيابانها مردم را خانه نشين کند امـا      
هر جواني که به خاک غلطيد به خشـم        

بــه مــوج   و انــزجــار مــردم افــزود و            
جديدي از اعتراض در ايران و در          

امـروز  .   سطح جـهـانـي دامـن زد          

موضوع ندا و سهراب و ترانه يـک      
گفتمان داغ در ميـان مـردم و در            
خــيــابــانــهــا، در درون جــاحــهــاي        
حکومتي،  و در رسانه ها و افکار 

ندا امـروز  .     عمومي جهاني است  
سمبل و نـمـاد جـهـانـي جـنـبـش                
. آزاديخواهانه مردم ايران است   

در وصفش اشعار زيادي سروده 
شد و ترانه هاي زيادي خـوانـده     
شـد،  در شــهـرهــاي اروپــا و              
آمريکا مجسمه هايش را برپـا      
کردند و خيـابـانـهـا را بـه نـام               

و ندا به اين ترتيـب    .   اوناميدند
و ازيـنـرو بـود کـه           .   شـد جاودانه  

جانيان حاکم از ميانه راه متـوجـه       
شدند که شليک به مـردم از نـظـر             

 . سياسي به صرفشان نيست
رژيم هنوز از امکان و قـدرت        
نظامي براي سـرکـوب بـرخـوردار          
هست اما از نظر سياسي دست را   

احمدي مـقـدم     .   بمردم باخته است  
فرمانده نيـروهـاي انـتـظـامـي دو            
هفته قـبـل اعـالم کـرد سـيـاسـت               
چماق ديگر کارآئي ندارد و بـراي         

حفظ امنيـت بـايـد کـار ديـگـري              
 .      کرد

دادگــاهــهــاي نــمــايشــي بــراه        
انداختند و ايـن هـم نـه کسـي را                

. ترساند و نه کسي را قـانـع کـرد            
شــکــنــجــه، " مـردم شــعــار دادنــد         

و  حتـي  "   اعتراف، ديگر اثر ندارد   
دولتهاي غربي اين نـمـايشـات را         
مــحــکــوم کــردنــد و آنــرا دال بــر              
ــا               ــه ب ــي رژيــم در مــقــابل ــوان نــات

 .  اعتراضات مردم دانستند
و باالخره تاکتيک شکـنـجـه و        
تجاوز در زندانها به اعـالم کـيـفـر        
خواست ده ها قرباني شکـنـجـه و          
تجاوز، آنهم نه فقط امروز بـلـکـه         
در تمام دوره سـي سـالـه سـلـطـه                 
جهنـمـي ايـن حـکـومـت، بـرروي              
اينترنت و در رسـانـه هـاي بـيـن                

ــديــل شــده اســت              ــب ــي ت ــل ــل ــم . ال
کشتارگاه کهريزک را بستـنـد امـا       
مساله حاد تر شد و پرونده ديـگـر      
جنايتها امروز و ديـروز رژيـم در            
زندانها در برابر چشم مردم ايران و 

آنچه قـرار بـود       .   جهان قرار گرفت 

بحران امروز حکومت را حل کند، 
گذشته خونبارش را در برابر چشم       
جهانيان قرار دا د و آنرا به بـحـران      
کل حاکميت و با همه جناحهايش 

 . تبديل کرد
  امـروز ايــن رژيــم اسـت کــه            

. وحشــتــزده و مــرعــوب  اســت            
تاکتيک ارعاب بـه عـکـس خـود            

از سـر و روي        .   تبديل شـده اسـت     
جانيان حاکم وحشـت از مـبـارزه           

در نـمـاز جـمـعـه          .   مردم مـيـبـارد    
هايشان، در مـراسـم تـحـلـيـف و               
تــنــفــيــذشــان، در خــط و نشــان             
کشيدنهايشان براي يکديگر، و در 
ــار و مضــحــک                 ــت ب ــار رق ــک ان

. جـنــايــتــهــاي انـکــارنــاپــذيــرشــان     
جمهوري اسـالمـي در يـک نـبـرد              
تعيين کننده در مـقـابـل جـنـبـش            
مردم شکست خورده است و ايـن         
بي گمان شکستهاي خرد کـنـنـده         
تري براي حکومت و پـيـروزهـاي          
تعيين کننده تـري بـراي مـردم را            

 .*بدنبال خواهد داشت

به دنبـال فـاش شـدن سـفـر يـک                
هيئت بلند پايه از نـمـايـنـدگـان            
مجلس اسالمي ايران به دعوت     
وزارت امور خـارجـه سـوئـد بـه             
قصـد مــعـامــالت پـنــهـانــي بــا           
کمپاني اريـکـسـون، مـوجـي از           

نسـبـت بـه         اعتراض و انـزجـار      
ــاصــر              حضــور عــوامــل و عــن
جمهوري اسالمي و نيز مالقات 
محرمانه کمپاني اريکـسـون بـا        

 .اين هيئت را موجب گرديد
بــا افشــاگــري وســيــع در               
راديوهاي محلي و فـراخـوان بـه         
تظاهرات عليه حضـور هـيـئـت          
نمايندگي جمهوري اسالمي روز 
چـهـارشـنـبـه نـوزدهـم مـاه اوت               
مردم خشـمـگـيـن بـا در دسـت               
داشـــتـــن دهـــهـــا پـــالکـــارد و            
عکسـهـايـي از جـانـبـاخـتـگـان               
مبارزات اخير و پوسترهايي که      
جـنــايـات و تــوحـش بـيــمـانــنــد             
جمهوري اسالمي را در سرکوب  
مردم نشان ميداد در مقابل اين   
کمپاني گرد آمدند و بـا فـريـاد            
رساي مرگ بر جمهوري اسالمي 
اعــالم کـــردنــد حضـــور تــيـــم             
اطالعاتي امـنـيـتـي جـمـهـوري           
اسالمي تحت هر عنوان و نـيـز          
رفتار موذيـانـه دولـت سـوئـد و             
کمپاني اريکسون را بهيچ عنوان 

 .تحمل نخواهند کرد

ــردم           ــراض مـ ــاد اعـــتـ فـــريـ
خشمگين يک لحظه قطـع نـمـي         

هيئت جمـهـوري اسـالمـي        .   شد
سرافکنده و بوسيله تاکسي و در 
استتار پليس، درميان هو کردن     
تــظــاهــرکــنــنــدگــان، خــود را از         

 .مهلکه خارج کردند
تني چند از شرکت کنندگـان   
در تظاهرات از جـملـه سـيـامـک          

ــان واعــظ از                ــهــاري و مــرج ب
سخنرانان اين تظاهرات خواهان    
يک نشست اعتراضي رسـمـي و        
فــوري بــا مســئــول هــيــئــت                 

 .نمايندگي اريکسون شدند
ــان           ــک هــالســت ــردري آقــاي ف

Fredrik Hallstan  مـــديـــر

بخش ارتـبـاطـات و مـديـا کـه                
مسئول مذاکره با هيئت ايراني بـود      

 .در اين جلسه شرکت کرد
مراتب خشم و انزجار از رابـطـه         
با جـمـهـوري اسـالمـي و تـحـويـل                 
وسايل و ادوات الـکـتـرونـيـکـي کـه            
مستقيما توسط جمهوري اسـالمـي      
عليه مبارزات مردم و جهت کنتـرل        
و سرکوب آنان مورد استـفـاده قـرار          

نماينده کمپاني  ميگيرد به اطالع    
تاکيد گرديد که . اريکسون رسيد

مردم ايران در جنگي سرنـوشـت        
ساز عليه جمهوري اسالمي قرار 
دارند، هرگونه کمک لجستيکـي     
به اين حکومت مستقيما اعالم    
جنگ با مردم مبارز ايران تلقي    

ــردد  ــگـ ــيـ ــا ادوات و         .   مـ ــمـ شـ
را بـه    تجهيـزات اسـتـراتـژيـکـي           

جمهوري اسالمي تحويل ميـدهـيـد       
که همه آنها را در جنگ عـلـيـه مـا           

 .بکار ميگيرد
هيئت جمهوري اسالمي تيـمـي       
کامال سياسي و امنيتي، مرکب از     
مهدوي قائم مقام کمسيون صنـايـع       
مجلس شوراي اسـالمـي، اقـبـالـي            

منشي کمسيون، مـطـهـري رئـيـس           
کــمــيــتــه فــن آوري و ارتــبــاطــات،           
طاهرپور و آشتياني اعضاي ديـگـر        

بوند، شما با اين افراد   اين کميته   
نشست داشتيد، و مـيـخـواهـيـد       
مفاد اين مالقات را محـرمـانـه        

نه تنها کمپاني شمـا  . نگه داريد 

براي گسترش منافع اقتـصـادي       
خود هيچگونه پرنسيپ انسانـي     

رسما بـعـنـوان      بلکه .   قايل نيست 
حـامــي جـمــهــوري اسـالمــي و در             
مقابله با مبارزات حق طلبانه مردم    

 .ايفاي نقش ميکند
دولــت ســوئــد مــوذيــانــه و                
رياکارانه، واسطه گر اين معامـالت    

بـراي مـردم     .   کثيف و خونيـن اسـت      
اهـدايـي   ايران اداوت الکترونيکـي      

شما به جمهوري اسالمي مانند     
تحويل سـالح کشـتـار جـمـعـي             

 .است
ما اعالم ميکنيم که رفـتـار      
کمپاني اريکسون را نافي منافع 
مبارزاتي مردم ايران تلقي مـي        
کنيم و بار ديگر تاکيد مي کنيم 
که انقالب مردم ايـران را جـدي           
بگيريد و خود را درمـقـابـل آن             

 .قرار ندهيد
پس از پايان مذاکره، مـفـاد آن       

به اطالع تـظـاهـرکـنـنـدگـان رسـيـد              
 .ومورد استقبال قرار گرفت

چندين رسانه سراسري ازجـملـه       
راديو اسراييل، راديـو فـردا، راديـو           

راديـو  سراسري پژواک در سـوئـد و          
هاي محلي شهر استکهلم با اين 

 تشکيالت خارج کشور   .تظاهرات در تماس بودند
ـ سوئد  حزب کمونيست کارگري ايرانـ 
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آزادانه فعاليت سياسي کـنـد، آزادانـه           
هر مقدساتي را زير سئوال بـبـرد، هـر           
مـذهـبـي داشـتـه بــاشـد و يــا بـا هــر                    

 . مذهبي مبارزه کند
داشتن زنداني سياسي حـتـي اگـر         
با شکنجه و اعتراف گيري و قـتـل و          
البته تجاوز که در زندانهاي حکومـت   

که  -اسالمي نرم است هم همراه نبود  
البته اينها همه جزو سرنوشت زندانـي        

يکـي از غـم         -سياسي در ايران است     
انگيزترين و نفرت انگيـزتـريـن پـديـده         

ايـنـکـه    .   هاي جوامع طـبـقـاتـي اسـت         
تعدادي که در قدرت هستند بتـوانـنـد     
انسانها را به جرم داشتن عقيده اي در     
چهار ديواري محبوس کنند، از هواي 
آزاد و کــودکــان و هــمــسـر و روابــط               
اجتماعي محروم کنند، زندگي آنها و   
خانواده هاشان را به تباهي بکشنـد و       
البته شنيع ترين رفـتـارهـا را در حـق              
آنان اعمال کنند و هروقت خـواسـتـنـد        
به حياتشان خاتمه دهند، در يک کالم       

و بـه طـور قـطـع           .   نفرت انگيـز اسـت     
ميتوان گفت که برچيده شدن مـطـلـق           
ــن                   ــمــتــري ــده يــکــي از مــه ــدي ايــن پ

 . معيارهاي آزادي در جامعه است
البته وجود زنداني سياسـي خـود         
نشانه اين  است که در چنين جوامعي  
مبارزه براي آزادي و برابـري، مـبـارزه           
براي عدالت و انسانيت، مبارزه بـراي      

. نداشتن زنداني سياسـي پـابـرجـاسـت        
دقيقا به همين دليل است که يکـي از     
مهـمـتـريـن شـعـارهـا و خـواسـتـهـاي                  
ــارزه                 ــراي آزادي مــب ــه ب مــردمــي ک
ميکنند آزادي زندانيان سياسي اسـت     
و يکي از اولين اقدامات هر انـقـالبـي       
براي آزادي و برابري هجوم به زنـدانـهـا     
و ويران کـردن زنـدانـهـا و رهـا کـردن                  

چـنـيـن روز      .   زندانيان سـيـاسـي اسـت       
باشکوه و هيـجـان انـگـيـزي در ايـران               

و وظيفه هر انسانـي  .   دارد فرا ميرسد  
که واقعا قلبش براي يک جامـعـه آزاد         
و بدون زنداني سياسـي مـيـطـپـد ايـن              
اسـت کــه بـه صـف چــنـيـن انـقـالبــي                   

 . بپيوندد
 

آيا واقعا جامعه ايران در چنين    
مسيري حرکت ميکند که در آن   
زنداني سياسي براي هميشه به      

 تاريخ سپرده خواهد شد؟    
 . پاسخ اين سئوال هم نه است هم آري

پاسخ اين سئوال نه اسـت اگـرمـبـارزه            
مردم براي سرنگوني کليت حکـومـت    
اسالمي، آرمانـهـا و آرزوهـاي مـردم            
براي استقرار حرمت و آزادي و برابـري   

بدست جنبشـهـا   . دوباره مالخور شود 
و جرياناتي بيافتد که ميـخـواهـنـد از         
جنايتکـاران شـنـاخـتـه شـده  هـمـيـن                  

حـکـومـت، از بـنـيـانـگـذاران هـمـيـن                  
حکومتي که يک زندان سياسي هفتاد   
ميليوني درست کرده اند بـراي مـردم        
قهرمان و ناجي بتراشند و بتوانند بـه        

 . اين هدف برسند
بدست کساني بيافتـد کـه بـا ذره            
بين دنبال ظرفـيـتـهـاي دمـوکـراتـيـک              
اسالم  ميگردند و ميخواهند قوانيـن    
ارتجاعي شريعـت را بـا حـقـوق بشـر               
سازگار کنند و باصطـالح حـاکـمـيـت           
نکبتي بـه نـام اسـالم اهـلـي شـده بـر                   

. زنــدگــي مــردم را مســتــقــر کــنــنــد            
ميخواهند اصول راکد مـانـده قـانـون           
اســاســي اي را کــه بــدســت از گــور                 
برخاستگان وحشي نوشته شـده اسـت         

قـانـون اسـاسـي اي کــه           .   زنـده کــنـنـد     
هيواليي به نام ولي فقيه را بر جـان و            

. زندگي و روح مردم حاکم کرده اسـت    
مــيــخــواهــنــد بــه حــيــات حــکــومــت         
اسالمي در قالب اسالم خوش خيـم و        
معتدل و اهـلـي و مـدرن شـده تـداوم                 

ميخواهند آخوند حرير پوش !   بخشند
و نخست وزير سـبـز پـوش بـر تـخـت                 

ميخـواهـنـد واليـت مـطلـه           .   بنشانند
فقيه را به واليت مشروطه فقيه تبديل 

ولي فقيه، اين سمبل و تـجـسـم    .   کنند
سي سال جنايت و توحش و تبه کـاري   
و شيادي و دزدي را قـانـع کـنـنـد کـه               
واليت کند نه فقاهت، سلطنت کند نه  

 . حکومت
و الـبــتـه تـعـداد زيـادي در حــال                 
حاضر چـه در ايـران و چـه در خـارج                   

. کشور مشغول چنين کاري هسـتـنـد         
يک سر اين تالـشـهـا در مـيـان هـمـان               
جناحي از حکومت است  کـه امـروز           

کساني که . به اصالح طلب مشهورند 
يکبار در جريان خيمه شب بـازي دوم          
خرداد، شارالتاني  مـثـل خـاتـمـي را              
عباي حرير پوشاندند تا شايد بـتـوانـد        
ديوارهاي عمارت اسـالمـي را رنـگ           
کند و بـراي مـدتـي ديـگـر بـه مـردم                   

همان جناحي کـه امـروز در         .   بفروشد
شرايط ديگر با پرچم سبز همان خيمـه     

 .   شب باز را ادامه ميدهد
سر ديگر ايـن تـالـشـهـا در اتـاق                
فکرهاي واشنگتن و لـنـدن و مـراکـز             
مهندسي افکار غرب و رسانه هـايـي          
مثل سي ان ان و بي بـي سـي و مـزد             
بگيران شناخته شده ايرانـيـشـان اسـت        
که زمـانـي در زيـر عـبـاي خـمـيـنـي                    
مشغول سازمان دادن سپاه پـاسـداران       
و سازمان دادن يورش به دانشگاهـهـا       
و سرکوب کارگران و اعتراف گيري و      
اعدام دسته جمعي بودند و امـروز بـه           
نام دمـوکـراسـي و قـبـض و بسـط و                  
مسامحه و تـعـامـل و اعـتـدال و راه               
سبز و موج سبـز در خـدمـت هـمـيـن              

 . اتاق فکرها هستند
لـيـســت ايـن بـاصـطــالح اصــالح            
طلبان که در مـقـابـل انـقـالب مـردم                
براي آزادي و انسانيت، براي اسـالمـي    
خوش خيم و يک جـمـهـوري اسـالمـي            

.  اهلي شده عرق ميريزيند وسيع است    
ــجــي و                     ــارا و گــن ســروش و ســازگ
مخملباف و پامنبريهايي  مثل فـرخ        
نگهدار و کشتگر و سازمانهايي مثل 
اکثريـت و حـزب تـوده و کسـانـي از                  
صــف مشــروطــه  خــواهــان مــوارد              

بـخـشـي    .   برجسته  از اين نوع هستنـد   
از ايـنـهـا اشـخـاص و سـازمـانـهـايـي                  
هستند که رسما وعلـنـا در سـالـهـاي             
اول تـثـبـيـت حـکـومـت اسـالمـي در                 
خدمت دستگاههاي امنيتي مخـوف    
همين حکومت قرار گرفتند و براي پا   
سفت کردن توحش سي ساله اسالمـي    
فداکارانه خدمت کردند و بعضا خـود     
قرباني هيواليي شدند که بادست خود 

تـعـداد از ايـنـهـا مـثـل              .   ساخـتـه انـد     
ــي                  ــدل ــون، از  صــن ــاي ــم داريــوش ه
همکاري با ديکتاتوري سلطـنـتـي بـه           
صندلي اپوزيسيون حکومت اسالمي 
پرتاب شدند و البته تا جايي و لحـظـه      
اي اپوزيسيون اين حکومت هسـتـنـد          
که انقالبي براي زيرو رو کردن کل ايـن    
نظام در کار نباشـد و سـيـسـتـم بـهـره                
کشي و استثـمـار و چـپـاول سـرمـايـه                

کسـانـي کــه     .   داري در خـطـر نـبـاشـد           
بيشتر در مقابل انقالب مردم هستند  
تا در مقابل حکومت اسـالمـي و از            
ترس انقالب تن به هر مـوجـي بـا هـر           
رنگي ميدهند حتي اگر اين مـوج در       
ــداب اســالمــي دور خــود                درون گــن

 . بچرخد
يک مقايسه ساده ميان آنـچـه در           
يک ماه گذشته در ايران و در خيابانها       
توسط زنـان و نسـل جـوان رخ داد و                 
آنچه اين جريانات مشغولش بودنـد و     

 . هستند اين ادعا را روشن ميکند
 

 در ايران چه اتفاقي ميافتد؟
در باالي حکومت مضحکه اي به نام    

نخست وزيري که . انتخابات راه  افتاد
هشت سال در راس دستـگـاه جـنـايـت          

جـمـهـوري    " اسالمي بود و هـنـوز هـم         
اسالمي نه يک کلمه کـمـتـر و نـه يـک             

ميخواهد و بـا خـاطـره        "     کلمه بيشتر 
دوران خميني غش ميکند، با رئيـس      
جمهوري که ميخواهـد ريـاسـتـش بـر            
دستگاه جـنـايـت اسـالمـي را هشـت              

و البتـه  .   ساله کند با هم رقابت کردند  
مـوسـوي   .   رقابتشان هـم واقـعـي بـود         

بارها علنا گفته است که کانديد شـدم      
چون ديدم اسالمي و نـظـام در خـطـر               

احمدي نـژاد هـم کـانـديـد شـده             .   است
است چون خـودش و جـنـاحـش فـکـر               
ميکنند اسالم و نظام در خطر افـتـاده      

را فقط خط و جـنـاح و بـانـد خـودش             
مسـئلـه مـورد      .  ميتواند نجات دهند 

رقابت چگونه نجات دادن نظام بوده و  
 . هست

امــا مســئلــه مــردم  چــيــســت؟            
مسئله مردم چگونه رها شـدن از شـر         

همين مردم شيفـتـه   .   کل اين نظام بود 
و تشنه رهايي از نکبت اسـالمـي، بـا        
هشياري وسط اين شکاف پريـدنـد تـا       
امر و آروزي خـودشـان کـه رهـايـي از              
حـکــومــت اســالمــي اســت را پــيــش           

بـه هـمـيـن دلـيـل در فـاصـلـه                  .   ببرنـد 
کوتاهي شعارها و خواسته هاي مردم   
بسرعت بـه هـمـان جـايـي رسـيـد کـه                   

اول جـنـاح حـاکـم را بـه            :   ميخواستند
راي ما را دزديـنـد،     :   " تمسخر گرفتند 

بـعـدا بـه      " .   دارند باهـاش پـز مـيـدنـد          
مــوســوي، :   " مـوســوي حــکــم کــردنــد      

با کمي ". موسوي، راي مرا پس بگير 
: درنــگ حــرف اصــلــيــشــان را زدنــد            

موسوي بهانه است، کل رژيم نشـانـه      " 
و بالفاصله خود خامنه اي را     " .   است

خـامـنـه اي قـاتلـه          :   " نشانـه گـرفـتـنـد       
و الـبـتـه هـمـزمـان بـا            "  واليتش باطله 

، " مــرگ بــر خــامــنــه اي              " فــريــاد      
اعـتــراضـشــان بــه ســمـبــل و تـجــســم              
ارتــجــاع اســالمــي حــاکــم و بــه کــل              
دستگاه ارتـجـاعـي واليـت فـقـيـه را                 

در مقابل گـلـوـلـه هـاي          . اعالم کردند 
اسالم و ساطـور و چـمـاق لـمـپـنـهـاي                
آدمکش حکومت، بـا صـداي بـلـنـد              

. سر دادنـد   "   مرگ بر ديکتاتور"فرياد  
آنچنان بلند که حتي آيت اهللا بـي بـي             
ســي و حــجــت االســالم ســي ان ان،                

اهللا "عليرغم عشق عميقشان به شعار 
و .   ، مجـبـور شـدنـد بشـنـونـد           " و اکبر 

بـاالخــره، مــردم در مـقــابـل تـوحــش              
خونين حکومت اسـالمـي،  حـرف و            
خواست و تمايـل عـمـيـق خـود را بـا                 

مــرگ :   " صـداي بـلــنــد اعــالم کــردنــد         
مـردم، ايـن     " .     برجـمـهـوري اسـالمـي       

شعارها و اين خواسته ها را در مقابل   
تفنگچيها و چـمـاق بـدسـتـان و قـمـه                
کشهاي وزارت اطـالعـات و سـپـاه و             
بسيج که زنجيـر پـاره کـرده بـودنـد و               

در . مردم را لت و پار ميکردند گفتند
سنگرهاي خياباني و با خون خودشان     
اين شعـار هـا و خـواسـتـه هـا را داد                    

 . زدند
 

اپوزيسيون درباري، در ايران و     
خارج مشغول چه کاري بوده و     

 هست؟ 
مردم در ايران، علنا و با صداي بـلـنـد      

گفتند؛ اينهـا تـقـال      "  مرگ بر ديکتار" 
" اهللا اکبـر " کردند سر مردم را با شعار   

همان شعـاري کـه از هـمـه           .   گرم کنند 
هـمـان   .   سلـولـهـايـش خـون مـيـچـکـد             

ــه ســي ســال اســت در                      شــعــاري ک
ميدانهاي اعدام و باالي طنابهاي دار       

و اتاقهاي شکنجه توسط جوخه هـاي      
اعدام و ميرغضبـهـاي دار بـدسـت و             
بازجويان شکنجه گرد نـعـره زده شـده           

هـمــان شـعــاري کـه امـروز بــه             .   اسـت 
داليل کامال قابل فهمي مورد عالقه       

آنـقـدر   .   بي بي سي و سي ان ان  اسـت      
مـورد عـالقـه شـان اسـت کـه وقـتـي                   

مرگ بـر  " جواني زنگ ميزند تا شعار    
بر پشت بامها را به گـوش   "   ديکتاتور

جهانيان بـرسـانـد، بـرنـامـه سـاز ايـن                 
: رسانه ها يادش نميرود فورا بـپـرسـد          

 ! ؟"شعار اهللا کبر هم ميداديد"
موسوي بهانه اسـت  "مردم گفتند  

است؛ ايـنـهـا ول کـن           "   کل رژيم نشانه 
مـردم  .   نبودند" مير حسين يا حسين" 

خامنه اي قاتل " با صداي بلند گفتند     
و اين را با "   است، واليتش باطل است  

مرگ بر " و " مرگ بر خامنه اي"شعار  
تکميل کردند؛ اينها بـراي    "   ديکتاتور

مدت طوالنـي اسـتـغـاثـه کـردنـد کـه                
حضـرت آيــت اهللا فــقـاهــت کـنــد نــه               
واليت، که حضـرت آيـت اهللا راضـي             
شود که واليـتـش مشـروط بـاشـد نـه               

و تـازه وقـتـي ديـدنـد مـردم               .   مطـلـق  
مدتهاست نه تنها از ولي فقيه بـلـکـه         
از کل ارتجاعي به نـام واليـت فـقـيـه                
عبور کـرده انـد و بسـاط جـمـهـوري                  
اسالمي با ولي فقيه يا بي ولي فـقـيـه       
را نميخواهند، اين حضـرات آرام آرام          

راضـي  "   مـدنـي  " و به صورتي کـامـال       
شدند ولي فقيه عوض شود و يک ولي   
فقيه عالم و عادل بر تخت بنشيند  و       
باالخره لنگان لـنـگـان بـه مـرحلـه اي              
باالتر صعود کردند کـه اصـال عـيـار             

در جمهوري اسالمي کـم    " جمهوريت" 
است و شايد بهتر است بـراي بـيـشـتـر           
کردن عيار جمهوريت از خـيـر واليـت          

که البته جايي کـه خـود       ! فقيه گذشت 
جمهوري اسالمي به مصاف طلـبـيـده     
شده است، سينه زدن براي جمهـوريـت       
جـمــهــوري اســالمــي مســخــره تــر ار            

 . مسخره است
مردم شعار سرنگوني دادند تا بـا        
سرنگوني اين رژيم دنيايي آزاد داشتـه   
باشند با هر نظر و عـقـيـده و مـرام و               
مسلک و تمايل و حزب و سـازمـان و           

زنــان و جــوانــان در        .   پـرچــم و شــعــار      
خيـابـانـهـا سـنـگـر بـنـدي کـردنـد تـا                     
ديکتاتوري اسالمي را کنار بزنند، تا     
همه بتوانند حرف و شعار و اعتقاد و      
تمايل و تشکل و پرچم خود را آزادانـه    

اما خدمه هاي اکثريـتـي   . اعالم کنند 
و توده اي و سفارتي در مـيـان مـردم            
معترض ولو شدند که هـنـوز وقـتـش            
نيست و  شعار سرنـگـونـي نـدهـيـد و             
ــه                   ــرچــم ب ــدهــيــد و پ اصــال شــعــار ن
تظاهرات نياوريد و اسـم حـزبـتـان را               

 .. . زندانی سیاسی                              ۱از صفحه          

 ۵صفحه      
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در خبرها آمده است که رئيس جمهور  
منصوب ولي فقيه اعالم کـرده اسـت         
سه وزير زن براي حضـور در کـابـيـنـه               

 . اسالم معرفي کرده است
اجازه بدهيد قبل از هر چيز خيـال      
خواننده را راحت کنـم کـه حـتـي اگـر                
همه اعضاي کابينه احـمـدي نـژاد زن            

که البته از پيش معلوم اسـت    ( باشند  
ايـنـهــا هـمــان فــاطـمـه کـمـانــدوهـا و                  
خواهران زينب خـواهـنـد بـود کـه در               
ارتجاع و عقب ماندگي و ضديتـشـان      

با حرمت و شـان زن دسـت کـمـي از                  
بـرادرانشــان در حــکــومــت اســالمــي         

هنوز ذره اي از ايـن حـقـيـقـت        )   ندارند
نميکاهد که اين يک حکومت ضد زن     

اگر از هـمـه جـنـايـاتـش عـلـيـه              .   است
حقوق انسان هـم بـگـذريـم، فـقـط بـه                 
خاطر جناياتش عليه زنـان، فـقـط بـه            
خــاطــر تــحــقــيــر و آزاد و شــکــنــجــه              
سيستماتيک و تباهي نسـلـي از زنـان           
بايد سرنگون شود و سران مرتجع ضد 

) از جمله سـران زن ضـد زنـش           (زنش  
محاکمه شوند و به سزاي جنايـاتشـان       

 .برسند
اما  چـرا رئـيـس جـمـهـوري کـه                  
پرونده اي سنگين و سياه عليـه زنـان،       
طرح امنيت اجتماعي عليـه دخـتـران       
جوان، سنگسار زنان و تجاوز به زنـان       
در زندانها را زير بغل دارد؛ به صرافت 
وارد کردن زنان در کابينه اش افتـاد ه        
است؟ همه چيز زير سر همين سئوال و 

 : پاسخ اين سئوال است
زنان يک نيروي اصلي انقالبي کـه     
افق تيره و تـاري در مـقـابـل جـانـيـان               
حاکم گذاشته اند بوده اند و  هستند و  

زنان در کنار نسل جـوان  .   خواهند بود 
ايران، به شکوهمنـدتـريـن مـبـارزه در           
مقابل توحش اسالمي دست زده انـد        
و حـيــرت و تـحـســيـن و حـمــايـت و                    

. همبستگي جهاني را برانگيخته انـد      
زنان يک نـيـروي اصـلـي در  دو مـاه                   
سنگربندي خياباني عليه اين ارتجـاع     
سياه اسالمي بوده اند و در يـک کـالم        
زنان به مثابـه يـک نـيـروي مصـمـم و                
پيشرو، با شجاعت قابل تحسيني در     
کنار و پيشاپيـش مـردان دارنـد گـور            
ارتـجـاع سـيـاه اسـالمـي وحـکـومـت                

 . اسالمي را ميکنند
و اين سفيه اسالمي واقعا تصـور     
ميکند بـا وارد کـردن چـنـد خـواهـر                 

زينب در کابينه ميـتـوانـد از تـهـاجـم              
خشم و نفرت  و مبارزه اين زنان فـرار          

ــه يــک هــدف               .   کــنــد  ــي ک ــقــالب از ان
بالفاصله و مهمش رهايي زنان اسـت        

 . زهي خيال باطل. نجات پيدا کند
. اوضاع دقيقـا بـرعـکـس  اسـت            

انقالبي که در حال پيشروي است، اين     
را به حساب ضعـف و درمـانـدگـي و             
اسـتــيــصــال ايــن حــکــومــت ضــد زن            

از اين شيادي سـيـاسـي بـه       .   ميگذارد
مثابه سکـويـي بـراي تـعـرض بـعـدي               

ــد        ــکــن ــاده مــي ــادي     .   اســتــف ايــن شــي
اسالمي، عزم زنان، عزم انقالب بـراي      
به گور سپردن اين حکومت ضد زن را  

 .*جزمتر ميکند

 !زنان در کابينه احمدي نژاد
 محسن ابراهيمي

پنهان کنيد که مبادا به اتحـاد مـردم         
حتي بـا وقـاحـت تـمـام            !   لطمه بخورد 

براي پايين کشيدن پرچم سرخ پـلـيـس        
 . خبر کردند

مـردم در خــيــابـانــهــاي ايــران در            
مقابـل تـوحـش اسـالمـي حـکـومـت               

ــر    " فــريــاد زدنــد تــا صــداي             مــرگ ب
شان به گوش همه برسد، به " ديکتاتور

گوش همسـرنـوشـتـانشـان در ايـران و              
جهان برسد؛ اينها مردم را به سـکـوت     

آنـهـم بـا ايـن تـوجـيـه              .   دعوت کردنـد  
شيادانه که مبارزه ما مدنـي اسـت و          
عاري از خشونت است و نبايد با ايـن          
شعار بهانه سرکوب بدست حـکـومـت     

مسخره تر از دارو دسته موسوي !   داد
و شرکا در ايران،  نوچه هاي سـفـارتـي     
و توده اي و اکثريتي اينـهـا در خـارج           
کشور بودند که در نـقـش دلـقـکـهـاي            
رفسنجاني و موسوي و همـفـکـرانـش         
ظاهر شدند و به مـردم خشـمـگـيـن و             
معترض التماس کردند در خيابانهاي   
لندن و استکهلم و کـلـن و تـورنـتـو و              
نيويورک شعار سـرنـگـونـي نـدهـنـد و              
سکوت کنند که مبادا در تهران بهانه 
بدست رژيم بيافتد و هوس خشونت به 

انگار حکومت اسـالمـي     !   سرش بزند 
! براي سرکوب نيـازي بـه بـهـانـه دارد             

 ســالــه حــکــومــت      ٣٠انـگــار شــغــل       
اسالمي در معيت همين اپوزيسـيـون        
درباري به سکوت کشاندن مردم نبوده 

 !است
اما براي ما روشن اسـت کـه ايـن           

، بـه    " سکوت مدنـي " سانتيمانتاليسم  
تنها چيزي کـه ربـط نـدارد مـدنـيـت                

چـه کسـي نـمـيـدانـد کـه خـود                 .   است
حـکــومــت اسـالمــي بــراي تــحــمــيــل           
سکوت بر مردم ميلياردها دالر خرج     
زندان و ابزار شکنجه و توليد و تربيت 
و نگهداري اوباش لمپنش در سـپـاه و      

بسيج کرده است؟ چه کسي نـمـيـدانـد         
که همين امروز حـکـومـت اسـالمـي             
براي به سکوت کشاندن مـردمـي کـه           
فرياد اعتراضشان جـهـان را مـتـوجـه            
يک مبـارزه انسـانـي وبـاشـکـوه کـرده               
است، بازداشت و شکنـجـه و قـتـل و             
تجاوز سيستـمـاتـيـک و يـک قسـاوت              
خونين تمام عيار را در دسـتـور قـرار           
داده اسـت؟ چـه کسـي نـمـيـدانـد کــه                  
خشونت، ذاتي اين نظام است و بـدون        
خشونت يک روز هم دوام نـمـي آورد؟            
چه کسي نميداند که توحش اسـالمـي      
حاکم در ايران را با سکوت نـمـيـتـوان           
در هم شکست؟ و باالخـره چـه کسـي            
نميدداند کـه تـقـالي اپـوزيسـيـون در               
باري براي تحميل سکوت بر مردمـي      
کــه هــرگــز حــاضــر نشــدنــد ســکــوت           
گورستاني بر زندگيشان حاکم شـود و      
امروز فرياد آزاديخواهي و انسانيت و    
برابري طلبـيـشـان را بـه گـوش دنـيـا                  
رسانده اند، به خاطر اين اسـت کـه در         
سکوت بهتر ميتوان توقعات مردم را 
در ابهام نگه داشت، مبارزه مـردم را          
بي خاصيت کرد، مانع سراسري شـدن    
خواسته هايشان شد و باالخره انقـالب    
مردم را در نـيـمـه راه نـگـه داشـت و                   

 مالخورش کرد؟ 
امــا ايــن تــقــالهــاي مــذبــوحــانــه         

نه در ايران و نـه در خـارج از         .  نگرفت
در ايـران، عـلـيـرغـم تـوحـش و              .   ايران

قساوت حکومت اسالمي و شـيـادي         
ســيــاســي اپــوزيســيــون دربــاري اش،         

هـمـچـنـان     "   مرگ بر ديکتاتور  " طنين  
در خارج از ايـران،      .  طنين افکن است 

عليرغم موش دوانيهاي اکثريتيهـا و       
ــاثــه هــا و                         ــوده اي هــا و اســتــغ ت
التماسهـاي وقـيـحـانـه سـازگـاراهـا و               
گنجي ها و سفارتيها، فريادها بـلـنـد          

مــرگ بــر جــمــهــوري       " اســت، شــعــار      

ادامه دارد و پرچمهاي سرخ "   اسالمي
انقالب مردم ايران در . برافراشته است 

داخل و خارج، بـا سـري افـراشـتـه در               
مقابل انـواع کـالـشـي سـيـاسـي ايـن                 

 . جريانات ادامه دارد
اجازه بدهيد برگردم به سئوال اولم   

آيـا واقـعـا      .   و پاسخ دوم را بـاز کـنـم            
جامعه ايران در چنين مسيري حرکـت   
ميکند که در آن زنداني سياسي بـراي      
هميشه به تاريخ سپرده خـواهـد شـد؟           

 :پاسخ اين سئوال آري است اگر
کـلـيـت جـمـهــوري اسـالمــي             -١

چــرا کــه جــمــهــوري      .   سـرنــگــون شــود   
اسالمي، هر نوع آن، چـه وحشـي چـه             
اهلي، چه با ده درصد جمهوريت و چه  

 درصــد جــمــهــوريــت، هــنــوز         ٩٠بــا   
حـکـومـتـي اسـت بـراي پـاسـداري از                 
منافـع اقـلـيـتـي مـفـتـخـور و دزد و                    
چپاولگر که براي حفظ آن منافع بايـد      

بـايـد   .   زنداني سيـاسـي داشـتـه بـاشـد           
سپاه و بسيج و زندان و شکنجه و قتل 

براي آزادي همه زندانيـان  . داشته باشد 
سياسي در قدم اول بـايـد کـلـيـت ايـن              

 . حکومت را سرنگون کرد
سرنگوني جمهوري اسالمي،  -٢

. جابجايي مهره هاي حکومتي نيست
يا حتي کـنـار زدن ايـن مـهـره هـا بـا                    

. حفظ سيستم حکومتي هـم نـيـسـت         
جمهوري اسـالمـي، يـک دسـتـگـاه و               
ساخـتـار سـيـاسـي، اداري، قضـايـي،              
نظـامـي، امـنـيـتـي،  ايـدئـولـوژيـک،                 

است که توسط شبکه اي    فرهنگي  
از سازمانهاي حـرفـه اي و غـيـر              
حرفه اي سرکوب و جـاسـوسـي و            
ارعاب و مغزشويـي بـر جـامـعـه             

سـرنـگـونـي     .   حکـومـت مـيـکـنـد        
هـم  جمهوري اسالمي يـعـنـي، در          

ــن                    ــود کــردن کــل اي ــاب ريــخــتــن و ن
 . چهارچوب

در عـيــن حــال، ســرنــگــونــي           -٣
جــمــهــوري اســالمــي يــعــنــي در هــم            

کوبيدن کل اين عمارت و جـايـگـزيـن            
کـردن ايـن نـهــادهـا و شــبـکــه هــا و                   
سازمانها و کال اين چهارچوب با يـک     

يعني نظام .   نظام سياسي و اداري آزاد 
ســاخــتــار و    .   و حــکــومــت شــورايــي      

نـظـامـي کـه در آن هـمـه شـهـرونــدان                   
جـامـعـه آزادانـه و بـرابـر و فـعـال در                     

. سرنوشت سياسيشان دخيل هسـتـنـد      
ساختاري سياسي اي کـه در آن هـمـه              
احــزاب ســيــاســي آزادانــه  فــعــالــيــت           
ميکنند تا سياستهـاي اقـتـصـادي و           
اجتماعي مورد نظرشان را به سياست  

 . ناظر بر جامعه تبديل کنند
و در آخر، اينکه جـامـعـه بـه           -٤

کجا ميرسد، چقدر آزاد اسـت، چـقـدر       
برابر است، چقدر سکوالر است، چقدر 
رها از تبعيض است، چقدر رها از فقر   
اسـت، و کــال چـقـدر انسـانـي اســت،                
مربوط به اين است که کدام سياستهـا   
و جهتگيريها، سياست کدام احزاب به 
سياست حکومت شورايي تبديل شده     

 . است
  

 :  براي مثال 
اگر احزابي که تـحـت نـام فـدرالـيـسـم                

را مـبـنـا      "   ملتها و اقوام و مـذاهـب      " 
قرار ميدهند غالب شوند جـامـعـه را           
به سمت يک سنـاريـوي سـيـاه قـومـي              
مذهبي ميبـرنـد کـه يـوگسـالوي           
پيشين فقط يک نمـونـه زنـده اش            

 .   است
اگر احزابـي کـه مـيـخـواهـنـد             
نظـام کـارمـزدي را نـگـه  دارنـد                 
هـژمـونـي داشـتـه بـاشـنـد،  ايـن                  
احزاب دوباره جامعه را بـه جـاي           
اولـش الـبــتـه در اشـکــال جــديــد              

اينها براي سازمـان  .  برميگردانند
دادن بهره کشي اکثريت جـامـعـه،       
از کارگران، بايد طبقـه کـارگـر را           

بـايـد طـبـقـه        .   خاموش نگه دارند  
کـارگــر را از تشــکــل و شــورا و               

سنديکا و حزب و سازمان سياسي اش         
و براي همـه ايـنـهـا بـايـد           .  محروم کنند 

سپاه و بسيج و زنـدانـهـا و اوبـاش ضـد             
کــارگــرشــان را در اشــکــال جــديـــد                   

. بايد سرکوب کنـنـد  . سازماندهي کنند 
بايد زندان و زنـدانـي سـيـاسـي داشـتـه                 

 .  باشند
اگر احزابي مثل حزب کـمـونـيـسـت       
کارگري، نيروي اول و هژمونيک بـاشـنـد     
که ميخواهنـد دسـت بـه ريشـه فـقـر و                  
نابرابري و اختناق، يعني نظام مـبـتـنـي         
بر کار مزدي  ببرند، حزبي کـه مسـئلـه            
اش رهايي انسان، هـمـه انسـانـهـاسـت؛             
حزبي که منافع انسان محور سياستـش    
است؛ حزبي که تنهـا يـک چـيـز بـرايـش               

رفاه و : مرکزي و محوري و مقدس است
برابري و آزادي تک تک انسانها به صرف    
انسان بودنشان؛ حزبي که علنـا  اعـالم          
کرده است که هيچ توجيهي چه قـومـي،       
چه ملي، چه مذهبي، چه ايدئولـوژيـک،      
چه اقتصادي نميتواند و نبايد در مقابل  
رهايي همه انسانهاي جامعه  به عنـوان   
شـهـرونـدان آزاد قـرار گـيـرد؛ فـقـط در                   
صورت تبديل شدن چنين حزبي به رهبر    
سياسي اعتراضات مردم، رهبر انقـالب   
مردم است که ريشه هاي نابرابري و فقـر     
و تبعيض و استبداد در جـامـعـه کـنـده              
خـواهــد شــد و جـامــعـه روي آزادي و                 

فـقـط   .     انسانيت و برابري را خواهد ديد   
در اين صورت است که بـه جـامـعـه اي             
خواهيم رسيد که در آن نياز به سـرکـوب      
و دستگاه سرکـوب و زنـدان و زنـدانـي                

فـقـط در     .   سياسي رخت برخواهد بسـت    
چنين جامعه اي است که حکومتـي در       
خدمت اقليت طبقه حاکم، حکومتي در 
مقابل شهروندان، جاي خود را بـه اداره          
جامعه توسط خـود شـهـرونـدان آزاد و              

و فقط در چـنـيـن        .   دادبرابر خواهد   
جامعه اي است که پـديـده نـفـرت           
انگيز زنداني سـيـاسـي بـه مـوزه             

 . *شدتاريخ سپرده خواهد 

 . .. شکست سیاسی                                ٤از صفحه          
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چهارچوب بندها و  تبصره ها سـخـت         
است سران حكـومـت اسـالمـي را بـه             

 ! پاي ميز محاكمه كشاند
: پاسخ من به اين سـوال ايـنـسـت            

محاكمه سران حكـومـت اسـالمـي و           
بسياري از اين محاكمه ها تـابـعـي از         

سياست هم به معـنـاي   .  سياست است 
مماشات دولـتـهـا و ارگـانـهـاي بـيـن                
المللي با جنايات يكي از فـاشـيـسـت          
ترين حكومتهاي قرن و هم به معنـاي   
تحت فشار قرار گرفتن و يا نـگـرفـتـن           
اين ارگانها از سوي مردم و نهـادهـاي         

امروز نگـاهـهـا    .  مدافع حقوق انساني 
به ايران و به جنايات غير قابل تصـور        
حكومت اسالمي عليـه مـردم جـلـب          
شده است، چرا كه در عرصه سيـاسـت      
در ايران مهـمـتـريـن اتـفـاق بـه وقـوع                  

مـيـلـيـونـهـا نـفـر بـه              .       پيوسته اسـت  
ــر                   ــاد مــرگ ب ــان آمــده و فــري خــيــاب
ديكتاتور و نابودي سيستم ددمنشانه 

وقـتـي كـه مـردم         .   حاكم را مـيـدهـنـد     
ميليوني بـه خـيـابـان آمـده و عـلـيـه                   
حكومت مبارزه ميكنند، تبصره هـا      
رنگ مي بازند و بندها به نحو ديـگـر     

امروز بيش از هميـشـه   . ديده ميشوند 
به محاكمه سران حكـومـت اسـالمـي         

 . نزديك شده ايم
با خيزش عظيم انقالبي كه مـردم     
به آن دست زده اند، گوشها باز شـده و      
بسياري به صرافت اين افتاده انـد كـه         
بايد سران حكومت اسالمي محاكمه      

حتي كسانـيـكـه قـبـال بـا ايـن              .   شوند
حكومت همكاري كرده اند، همـچـون       
اكبر گنجي از جنايت عـلـيـه بشـريـت           
حرف ميزنند و خواهان محاكمه سران 
حـكـومـت الـبـتــه بـا تـبـصــره هـايــي                   

 . هستند
نكته اساسي اينسـت كـه صـداي           
اين انقالب و خيزش عظيم  را حـتـي          
دادگاههاي بين المللي نيز ميشنـونـد       

و به همين دليل شانس اينكه  درهاي        
دادگاه الهـه و يـا دادگـاهـهـاي بـيـن                  
المللي ديگر باز شود و خـامـنـه اي و         
احـمـدي نـژاد در وهلـه اول و سـپــس                  
ديـگـر سـران حــكـومـت جـنـايــتـكــار                
اسالمي،  همه دسـت انـدركـاران ايـن             
ماشين عظيم جـنـايـت در طـي سـي               
سال اخير  در پشت ميز محاكمه قرار  

بـا ايـن حـركـت         .   بگيرند، زيـاد اسـت      
عظيم انقالبي تـبـصـره هـا و بـنـدهـا                 
رنگ مي بازند و نهادهاي بين المللي  
مجبور ميشوند به اين جنايات عظيم 

 . رسيدگي كنند
در ايران بيش از سـي سـال اسـت             
كه حـكـومـت اسـالمـي مـيـكـشـد و                 
اعدام ميكند، دست و پـا مـيـبـرد و              

جمهوري اسالمي .   چشم در مي آورد  
ايران در سه دهه اخير ،هـزاران نـفـر را         
اعدام كرده، صدها نفر را سـنـگـسـار             
كرده، چشم در آورده و دست و پا بريده 

 بـود، اگـر          و و اگر اين دنـيـا انسـانـي          
نهادهايي همـچـون سـازمـان مـلـل و              
همه نهادهاي حـقـوق بشـري و حـتـي              
" عفو بين الملل واقعا به امر حـقـوق          

رســيــدگــي مــيــكــردنــد، ســران        "   بشــر
حكومت اسالمي همان سي سال قبل    
به جرم اين جنايات وحشـتـنـاك بـايـد              

ايـن  .   دستگير و محاكمه مـي شـدنـد        
امر اتفاق نيفتاد، چرا كه دنيا انساني     
نيست و چرا كه اين نهـادهـاي حـقـوق          
بشري و يا دادگاههـاي بـيـن الـمـلـلـي              

. تابعي از سياسـت دولـتـهـا هسـتـنـد             
دولتها به همه اين فجايع پشت كرده و 
منافع سياسي و اقتصادي خود را پي  
ميگيرند و  سازمانهاي حقوق بشـري      
نيز گزارشي مي دهند و يا نصيحـتـي      

 .  به جانيان ميكنند و ميروند
من در كنفرانس جـهـانـي حـقـوق            

 شركـت و    ۱۹۹۳بشر در وين در سال  
همانجا گـفـتـم سـران       .   سخنراني كردم 

حكومت اسالمي بـجـرم اعـدامـهـاي           
گســـتـــرده و ســـنـــگـــســـار زنـــان و                
هـمـجـنـسـگـرايـان بـايـد دسـتـگـيـر و                    

در آنجا طبعا دولتهـا  .   محاكمه شوند 
گوششان بدهكار نـبـود و مـقـامـات             

 درجه يك و دو رژيم نيز دركريدور 
 آن كنفرانسها پرسه ميزدند و از         

با اعظـم  جمله رو در رويي لفظي من    
طالقانـي در آن كـنـفـرانـس ، در                
خاطر تـعـداد زيـادي و از جـملـه               
خبرنگاران حاضر در جلسه بـاقـي     

ايشان در دفاع از حكومـت  .   است
اسالمـي و مـن در مـقـابـل ايـن                 
حكـومـت و يـك مـدعـي عـلـيـه                 
حكومت  با درخواست محـاكـمـه        
سران حكومت اسالمي سخنراني     

 . كردم
 در كـنـفـرانـس پـكـن             ۱۹۹۵

همين درخـواسـت از جـانـب مـا               
در آن كـنـفـرانـس نـيـز         . مطرح شد 

تعداد زيادي از طرفداران و دسـت     
اندركاران حكومت حضور داشتند 
ــاي               ــه ــم ــان ــس خ ــران ــف ــن در آن ك
فمينيـسـت اسـالمـي بـا چـادر و               
روسري هم حضور داشـتـنـد و بـر             
عليه مـا مـخـالـفـيـن جـمـهـوري                

از .   اسالمي داد سـخـن مـيـدادنـد        
امكان رفرم در اسالم و از امـكـان       
تفسير بهتر قران و از امكان بهتـر   
شدن اوضاع و اينكه اين حكومت 

چرا كـه  . بايد بماند، حرف ميزدند 
تنها در مـعـيـت ايـن حـكـومـت                 
بــخــش مــونــث جــنــبــش مــلــي            
اسالمي، زنان طرفدار اصالحـات     
حــكــومــتــي  مــيــتــوانســتــنــد از          
دوچرخه سواري اسالمي و دفاع از 
حقوق زنان با چادر به دندان گرفتن 
حرف بزنـنـد و هـورا و كـف زدن                
فمينيستهاي غربي و جايزه گرفتن 

. و فمينيست بازي را ادامه دهنـد      
امـا در درون جـامــعـه ايـران، از               
ــت               ــن روز حــكــوم ــي ــان اول ــم ه
اسالمي، ميـلـيـونـهـا زن بـه ايـن               
حكومت و همه قوانين و مقررات    

گفتـنـد و اعـالم كـردنـد            "   نه "   آن  
 . حكومت اسالمي نميخواهند

 ده سـال بـعـد از پـكـن ، در                  
پـكـن   " نيويورك و در كـنـفـرانـس            

، قطـعـنـامـه اي را بـه            "  بعالوه ده 
امضا رسانديم كه در آن سنگسـار    
مــحــكــوم شــده بــود و خــواســت            
محاكمه سران حـكـومـت مـطـرح          

اصالح طلبان آن مـوقـع     . شده بود 
در حكومت بودند و زهرا شجاعي 
در آنجا با چادر سياه آمده بود در       
تمجيد از خاتمي و اصالح طلبـي       
حرف  مـيـزد در حـالـيـكـه زنـان                 

سنگسار ميشدند و طناب ها بـر     
گردن چوانان انـداخـتـه مـيـشـد و               
اعدام ها پا بر جا بود  و در يـك               
ــه                     ــاشــن ــان پ ــم ــر ه كــالم  در ب

 .ميچرخيد
من در جلسات متعـددي  بـا          
حضــور گــروهــهــاي اپــوزيســيــون       
جمهوري اسالمي با رياست زنـده       
ياد كامبيز روستا براي محـاكـمـه      
سران حكومـت اسـالمـي بـرگـزار           

همه ما خواهان .شد، شركت كردم 
 محاكمه

سران حكومت اسالمي بوديم     
و كامبيز روستا متاسفانه نـمـانـد      
تا ببيند كه اين خواست او امـروز     
از سوي ميليونها نفـر فـريـاد زده            

 . ميشود
در كنفرانس بـرلـيـن نـيـز مـا              
رفتيم كه بگوييـم ايـن حـكـومـت            
اصالح پذير نيست و نبايد اجـازه        
داد اين ماشين عظيم جـنـايـت را        
بزك كرده و بعنوان يك حـكـومـت         

ما گفتيـم  . عادي به دنيا بفروشند 
كه جمهوري جنايت اسـالمـي بـا           
خاتمي و يا بدون آن ، حـكـومـتـي        
اســت ضــد زن ، ضــد انســان،                
جنايتكار و قاتل و بايد سـران آن          

و گـنـجـي      همگي محاكمه شـونـد        
آنزمان در آنسوي خط ، فـريـاد مـيـزد        
كه اپوزيسيون جـمـهـوري اسـالمـي ،             
خشونت طلب است و علت جـنـايـات           
ــي وجــود  اپــوزيســيــون                 حــكــومــت

 ! سرنگوني طلب است
ســـال اســـت كـــه        ســـالـــهـــاي    

اپوزيسيون سرنـگـونـي طـلـب و           
بـويـژه  مــا حـزب كــمـونـيـســت               
كارگري ايران براي كشاندن سران 
حكومت اسالمي به پـاي مـيـز          
ــارزه              مــحــاكــمــه تــالش و مــب

آخـريــن مـورد بــراي       . مـيــكـنــيــم  
اعمال فشار جهت عملـي كـردن      
خواست دستگيري اين جـانـيـان         
وقتي بود كه در ژنو ، كنفرانـس       
حقوق بشـر بـود و كـمـيـسـيـون                
حــقــوق بشــر ســازمــان مــلــل ،           
ــوان              ــعــن مــرتضــوي جــالد را ب
سخنران در اين جلسه پـذيـرفـتـه         
بود و اين جنايتكار حرفه اي كه   
همين امروز نـيـز نـقـش بسـيـار             
مهمـي در سـركـوب مـبـارزات            
مردم و دادگاه نمايشي اخير در        
تهران بازي ميكند، قرار بود در     
مــورد حــقــوق بشــر اســالمــي            

اينكه كميسيون .   سخنراني كند 
حقوق بشر سازمان ملل چرا اين 

ولي ما .  كار را كرده بود، بماند  
به محض اطالع  از اين افتضاح 

ســيــاســي و ايــن  اســكــانــدال،            
فعاليتهـاي خـودمـان را شـروع            

خـانـواده زهـرا كـاظـمـي           .   كرديم
كانادايي  كـه        -خبرنگار ايراني 

در زنــدان اويــن جــان بــاخــت و            
ــايــت               ــن ــرتضــوي در ايــن ج م
مستقيمـا نـقـش داشـت،  نـيـز               
 فعاليتهايشان را شدت دادند و 

ــن             ــادا در آخــري ــان ــت ك دول
لــحــظــات فــرمــان دســتــگــيــري        
مـرتضـوي را داد و ايـن جــالد              
منفور، فرار را بر قـرار تـرجـيـح          
داد و از راه فرودگاه فرانكفـورت    

 . مخفيانه فرار كرد
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري           
ايران همواره خواهان مـحـاكـمـه        
سران حكومت اسالمـي بـوده و         
ما در هر كنفرانس و كنگـره اي      
و يا در هر جلسه و ميتينگي كه 
حضور داشته ايم ايـنـرا مـطـرح           
كرده ايم و امـروز بـا پـيـشـرفـت              
مبارزات مردم و با اين انـقـالب      

خواست محاكمـه تـوده      .   عظيم،
 . اي تر و سراسري تر شده است

تـــا كـــنـــون بـــجـــز دادگـــاه           
ميكونوس و پـيـگـيـري پـرونـده            
زهرا كاظمي كمتر پرونده جنايت 
حكومت اسالمي حتي در خارج 
از مرزهاي ايران، بررسي شده و       
كمتر نهاد بين المـلـلـي بـه ايـن              

 . جنايات رسيدگي كرده است
امروز نگاهها به سوي الهـه     
جلب شده و ما مطمئن هستـيـم       
كه با پيشرفـت مـبـارزات شـمـا            
مردم و با عميق تر شدن شكاف    
در بدنه حكومت در دادگاه الهه   
نيمه باز ميشود و با پيشروي در 
انقالب مردم، مقررات و بندها و 
تبصره ها کمرنگ مـيـشـونـد و           
احمدي نژاد و خـامـنـه اي  در               
وهله اول در ميز محـاكـمـه ايـن         

 .دادگاهها مينشينند
امروز مردم ايران هستند كه    
براي محاكمه سران رژيم تعييـن      
تكليف ميكننـد و نـه تـبـصـره              

ما . هاي دادگاههاي بين المللي
انـقـالب مـا      .     بايد پيش بـرويـم     

براي سرنگـونـي يـك حـكـومـت            
فاشيست اسـالمـي و در عـيـن            
حال نزديك كردن محاكمه سـران     
يــكــي از فــاشــيــســت تــريــن و             
جنايتكارترين حكومتهاي قـرن     

. نقش درجه اول را بازي ميكنـد     
ــايــد ايــن                ــيــم و ب مــا مــيــتــوان
جنايتكاران را پاي ميز محاكمه 
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کميته بين المللي عليه اعدام در روز       
 هــمــزمــان بــا      ۲۰۰۹ اوت     ۲۸

 تـن از جـان       ۱۰۰انتشار اسامي  
باختگان شناسايي شده اقـدام بـه        
برگزاري يک کنفرانس مطبوعاتي 
و تظاهرات در مقابل دادگاه بيـن      

 .المللي جنايي الهه کرده است
جمهوري اسالمي با تـمـام قـواي         
تبليغاتي و ماشين نظامي سـرکـوب        
خود تالش ميکـنـد مـيـزان جـنـايـت             
هــاي خــود را از افــکــار عــمــومــي               

کميته بين . مخفي سازدپوشيده و 
المللي عليه اعدام از اولـيـن روز          
شروع جنبش اخير انقالبي مـردم       
براي سرنگوني جمهوري اسالمي    
و ســرکــوب خــونــيــن آن تــوســط           
نيروهاي سـرکـوبـگـر اسـالمـي،          
تالش کرد اسامي و اطـالعـات      
مربوط به اين جنايات را تهيه و 

ــازد     ــيــري         .   افشــا س ــا اوج گ ب
و اختالفات جناحهاي حکومتي 

اظهارات ضد و نقيض پيرامون ابعاد   
و ميزان اين جنـايـات، کـمـيـتـه بـيـن                
الــمــلــلــي عــلــيــه اعــدام قصــد دارد              
بـارديـگـر افــکـار عـمـومــي دنـيـا را                 
مـتـوجــه واقـعــيـات جــنـايـات اخـيــر               

 .جمهوري اسالمي نمايد
 در اين کنفرانس مطبـوعـاتـي و        
تظاهرات که بـا حضـور چـهـره هـا و                
شخصيتهاي سرشناس بـيـن الـمـلـلـي          

ميشـود، عـالوه بـر اعـالم           برگزار  
اسامي و مشخصات يکصد جان   
باخته شناسايي شده و گزارشي از 
وضعيت جـان بـاخـتـگـان اخـيـر،             
گزارشاتي از تـعـداد و وضـعـيـت           

جــمــهــوري اســالمــي و       زنــدانــهــاي    
زندانيان سـيـاسـي، گـزارشـات تـکـان             

مستندي از شـکـنـجـه و           دهنده و  
تجاوز به زندانيان سياسي به نقل       
از شاهدان عيني به اطالع افکـار     
عمومي جهان رسانده و خـواسـت       

و عاملين پيگرد و محاکمه آمرين 
اين هوالکوست اسالمي را در مقابل     

بين المللـي جـنـايـي الهـه           دادگاه  
 . مطرح ميکنيم

بيانيه هاي بعدي اطالعات ما در 

بيشتري در خصوص اين آکسيون بزرگ   
 . در اختيار عموم قرار خواهيم داد

 ۲ اوت از ساعت ۲۸جمعه : زمان 
  بعدازظهر۵بعدازظهر تا 

مقابل دادگاه بين المللي : مکان
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ICC 
Maanweg, 174 
2516 AB, The 

Hague 
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چهارشنبه خونين ديگري از راه رسيده  
جمهوري اسـالمـي ايـران، بـراي          .   بود

زهر چشم گرفتن از ميليونها مردمي       
كه اين بار به خيابانها آمـده و شـعـار             
مرگ بر ديكتاتور و نه بـه اعـدام سـر              
داده اند،قصد داشت چـوبـه هـاي دار             
برپا كرده و اين بار بهنود شجاعـي را        

. نيز در ليست اعدامها قرار داده بـود       
 ۱۶جواني كه در هنگام ارتكاب جرم  

 .                      ساله بود
خانواده ها فقـط چـنـد روز قـبـل              
خبر اجراي حكم اعدام عزيزان خود را       
ــود روز                  ــودنــد كــه قــرار ب شــنــيــده ب

 ماه اوت شش نـفـر در       ۱۹چهارشنبه  
در مـقـابـل زنـدان         . اوين اعـدام شـونـد      

اوين نيمه شـب چـهـارشـنـبـه، بسـيـار                
دههـا نـفـر در مـقـابـل در               . شلوغ بود 

اين شـبـهـا و      . زندان تجمع كرده بودند 
تصوير عمق درد و فاجعـه اي كـه در            

اين شبهاي وحشت اتفاق مـي افـتـد،           
ميتواند داستان دهها فيلم و نـمـايـش        

در اين دنيا و در اين قـرن،  .  نامه باشد 
جنايتكاراني هستند كه بيرحمانـه در      
مقابل چشم مادر و پدر، فرزنـدانشـان       
را به دار ميكشند و كساني هسـتـنـد        
كه قتل سازمان ميدهند و در مقـابـل    
ضجه كودكـان مـادر و پـدر آنـهـا را                 
ميكشند و سپس مشغول كار روزانـه     

واين بار نيز يك نيمـه شـب     .     ميشوند
وحشتناك است و وكـال و مـدافـعـيـن             
حقوق انسان و مردم مـعـتـرض آمـده            
اند كـه ايـن بـار جـان انسـانـهـايـي را                    
نــجــات دهــنــد كــه در هــيــچ دادگــاه             
عادالنه اي مـحـاكـمـه نشـده و هـيـچ                
امكان دفاع عـادالنـه اي را نـداشـتـه              

برخي از آنها سالهاي سـال اسـت     .     اند
كه  در زندان بسر ميبرند و اسيـر يـك           
حـكـومـت فــاشـيـسـت و سـركـوبـگــر                

حكومتي كه به هـيـچـكـس       .  هستند  
تعدادي از اينها چندين . رحم نميكند 

. بار پاي چوبه دار رفته و برگشتـه انـد     
ــه از رفــتــار و                   ــمــون فــقــط هــمــيــن ن
وحشيگري حكومت اسالمي را بـايـد     
بعنوان يك نمونه بارز جـنـايـت عـلـيـه             
بشريت اعالم و سران اين حكومت را         

 . دادگاهي و محاكمه كرد
بيرون زندان اوين، صداي بحـث و       
جدل، صداي گفتگو براي قـانـع كـردن       
خانواده هاي مقتولين، كه حـكـومـت        
آنها را وارد يك بازي خطرناك كـرده و       
به دست آنها طنـاب دار ر ابـر گـردن                
محكومين به اعدام مي انـدازد و از          
خود سلب مسئوليت ميكنـد، بـلـنـد           

بحثهـا در مـورد نـجـات جـان              .   است
محكومين، لزوم مقابله بـا اعـدام و           
ــجــات جــان                 ــراي ن ــه ب ــان تــالش جــان
محكومين به اعدام، ايـنـهـا صـحـنـه           
هايي باشكوه در عين حال  يـكـي از              
دردناك ترين  صـحـنـه هـا در تـاريـخ                 

 . بشريت است
در يك مورد، از خانواده محكـوم   

به اعـدام تـقـاضـاي پـول كـرده انـد و                   
وابستگان او رفته انـد كـه پـول جـمـع               
ــا خــونســردي                  ــد و جــالدان، ب ــن كــن
ميگويند نوبت اجراي حكم رسيـده و         
هنوز دوست محكوم به اعـدام از راه           

در .   نـيـامـده اسـت      "   پـول "   نرسيـده و      
آخرين دقايق، نور يك چراغ اتومبـيـل         
و كورسوي اميدي كه البد پـول از راه        
رسيد، و واقـعـيـت ايـنـسـت كـه پـول                  

 ... ميرسد و 
 اوت در   ۱۹نيمه شب چهارشنبه    

مقابل زندان اوين، يك نيـمـه شـب بـه              
اين بار فقط ضـجـه   .   ياد ماندني است 

و گريه و زاري نيست، اين بـار تـعـداد            
زيادي آمده اند كه مانع اجـراي حـكـم        

 . اعدام شوند
. اين يك فضاي اعـتـراضـي اسـت         

اين فضـاي اعـتـراض بـه قـتـل عـمـد                  
دولتي در شرايطي است كه مردم به پا 
خاسته اند و ترس و وحشـت آنـهـا از               

اين يـك صـحـنـه       .   جانيان ريخته است  
 . ديگري از انقالب مردم ايران است

چنـد سـاعـت بـعـد در حـالـيـكـه                  
سپيده مي دمد، مامورين حكـومـت      
خبر ميدهند كه كسـي امـروز اعـدام           

 . نشد
همه خـوشـحـال هسـتـنـد و هـورا               

امـا چـنـد سـاعـت بـعـد              .   ميـكـشـنـد    
خبرميـرسـد كـه دو نـفـر بـه اسـامـي                   

. مهدي و محرمعلي اعـدام شـده انـد          
 .  اما چهار نفر نجات يافتند 

جمهوري اسالمي ايـران مـجـبـور         
ميشود چهار نفر را اعدام نكند و اين     
يك گام بزرگ در مقابله مردم با قـتـل      

چهـار نـفـر نـجـات          .   عمد دولتي است  
اين يـك واقـعـه مـهـم در              .   مي يابند   

ما سالـهـاي   .  مبارزه عليه اعدام است 
سال است كه اعالم مـيـكـنـيـم اعـدام             
قتل عمد دولتي است و جنايتي است     

بـايـد جـلـوي اعـدام را            .   عليه بشريـت  
گرفت و هيچ دولتي و يا بـانـدي و يـا            
فردي اجازه ندارد، به قتل انسانها بهر     

امـروز  .   دليل و يا بهانه اي دست بزنـد  
جنبش عليه اعدام در ايـران يـك گـام              

پيام اين حـركـت ايـن      .  به جلو برداشت 
ما در مقابل در زندانها تـجـمـع      :    بود

ميكنيم و نميگذاريم فـرزنـدان مـا را           
ما با تجمع و اعتراض و بـا       .   بكشند

ــردن                  ــراض كـ شـــعـــار دادن و اعـــتـ
نميگذاريم نوجوانان و زنان و مردان را 

اعدام وحشيانه است و بـراي     .   بكشند
 .* هميشه بايد از ايران رخت بربندد
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خانواده هاي دستگير شدگان اخير هر       
روز در مقـابـل زنـدان اويـن و دادگـاه                
انقالب اسالمي تـجـمـع مـيـکـنـنـد و              
خواهان آزادي فوري عـزيـزان خـود از            

شکنجه و تشديد فشار .   زندان هستند 
بر روي زندانيان سياسـي هـمـواره يـک            
ابزار سرکوب جمهوري اسالمـي بـوده        

اما امروز در تقابل با  خـيـزش     .   است

انــــقــــالبــــي مــــردم، شــــکــــنــــجــــه            
دستگـيـرشـدگـان ابـعـاد وحشـيـانـه و                

در .   جنايتکارانه اي پيـدا کـرده اسـت         
زير شکنجه اين جنايتکاران در زنـدان      

از جـملـه     .   کساني بـه قـتـل رسـيـدنـد            
کميته بين المللي عليه اعدام  ليستي     
صد نفره از کسانيکه در خيابان در اثر  
ــه و ضــرب و شــتــم                  اصــابــت گــلــوــل
سرکوبگران رژيم و در زنـدان در زيـر              
شکنجه جان سـپـرده انـد، را انـتـشـار               

ــت     ــا              .     داده اسـ ــان  بـ ــيـ ــن جـــانـ ايـ
تجاوزجنسي به دستـگـيـرشـدگـان، بـا          
ضـرب و شـتـم و کـوبـيـدن بـاتـوم بـر                      
جمجمه آنها و با گذاشتن پاي زنـدانـي       
در سيمان گرم و پاشـيـدن آب گـرم بـر             
روي آنان و دادن گرسنگي و تشنگي و 
بيخوابي به آنان، جنايت  و توحـش را       

ايـن بسـاط نـه        .   به اوج خود رسانـدنـد     
تنها در کهريزک که اردوگاه مرگ نـام          
گرفته بـود و زيـر فشـار اعـتـراضـات                
مردم، خامنه اي جنايتکـار کـه خـود           
فرمان قتل و سرکوب را صـادر کـرده          
بود، ناگزير فرمان به تعطيل کـردنـش      
داد، بلکه در همه بـازداشـتـگـاهـهـا و             

مـاجـراي   .   زندانهايشان برپا بوده است   
کهريزک و انعکاس وسيع اين جنايـات    
امروز کل رژيم را به جان هم انـداخـتـه        
است و خشم و اعتراض خانواده هـاي          
دستگيرشدگـان و مـردم را بـيـش از                

اين وضعـيـت   .   بيش برانگيخته است 
خانواده هاي دستگير شدگان و مـردم       

خـانـواده   .   را بشدت نگران کـرده اسـت     
هاي دستگير شدگان اخير ميگـويـنـد       
امروز ديگر مساله ما صرفـا داشـتـن        
مـالقـات نـيــسـت، مـا مــيـخــواهـيــم               

جان آنـهـا   .  عزيزان مان فورا آزاد شوند 
ــر اســـت         ــاي      .   در خـــطـ ــواده هـ خـــانـ

دسـتـگـيـرشــدگـان اخـيــر هـر روزه در                
مقابل زندان اويـن و دادگـاه انـقـالب              
اسالمي تجمع مـيـکـنـنـد و پـيـگـيـر                

 .وضعيت عزيزان خود هستند
بنابه گزارشات مـنـتـشـرشـده روز          

 نفر ١٥٠ مرداد حدود ٢٨چهارشنبه  
از خانواده هاي دستگيرشدگـان اخـيـر        

همچنيـن  . مقابل دادگاه انقالب شدند 
 مـرداد    ٢٧اين خانواده روز سه شنبه      

در مقابل دادگاه انقالب و زندان اويـن        
در ايـن روز بـيـش از            .   تجمع داشتنـد  

 نفر از خانواده ها براي پيگـيـري   ١٠٠
وضعيت عزيزانشان در مقابل دادگـاه      

خانواده ها . انقالب تجمع کرده بودند  
كه به شدت نـگـران سـالمـت عـزيـزان              
خود  در زنـدان هسـتـنـد مـرتـب  بـه                    
داخل دادگاه انقـالب مـي رفـتـنـد تـا               
بـلـکـه بـا دفـتـر حسـن زارع دهـنــوي                   

تماس بگيرند و خـبـري   )   حسن حداد( 
از وضع و حال دستگيرشدگان بـدسـت      
آورند، اما همچون روزهاي قبـل آنـهـا        
با گفتن ايکه پرونده ها هنوز تکمـيـل         

به اينجا نياييـد خـودمـان      . نشده است 
خبرتان ميکنيم و با تحقير و تـوهـيـن     

روز دوشـنـبـه      .     آنها را سر ميدواندنـد    
 نفر از خـانـواده   ٢٠٠ نيز  بيش از ٢٦

 صــبــح بــه ســالــن         ٨هــا از ســاعــت        
و سـاعـت     .   مالقات زندان اوين رفتند   

 صبح كاركنان سـالـن مـالقـات بـه            ٩

ــا                 ــواده ه ــان ــعــداد مــحــدودي از خ ت
مالقات دادند و به بـاقـي آنـان اجـازه              

اين موضوع بيش .   مالقات داده نشد  
از بــيــش اعــتــراض خــانــواده هــا را               
برانگيخت و به خامنه اي و احـمـدي             
ــاســزا                نــزاد و مــقــامــات مســئــول ن

در ايــن روز در ســالــن          .   مـيــگــفــتــنــد  
مالقات تعدادي از مامورين زنـدان و     
بيرون سالن مـالقـات يـك اتـومـبـيـل              
نيروي انتـظـامـي حـرکـت اعـتـراضـي              

. خانواده هـا را تـحـت نـظـر داشـتـنـد                 
مامورين زندان از ترس ايـنـکـه مـردم        
عابر در خيابان متوجه حضور خانواده 
ها نشوند، مانع رفتن آنهـا بـه بـيـرون             
ميشدند و ميگفتند يا به داخل سالن     
بروند و اگر مالقـات نـدارنـد مـتـفـرق            

اما خانـواده هـا هـمـچـنـان بـه              .   شوند
خـانـواده   .     تجمع خود ادامه ميدادنـد    

هاي دستگير شدگان روزهاي يکشنبه 
و شنبه نيز در مقابـل اويـن و دادگـاه             
انقالب تجمع داشتند و اين تجمـعـات     

مـامـوريـن    .   هر روزه صورت ميگيـرد  
زندان   مانع استفـاده خـانـواده هـا از                

بـه آنـهـا      .   ميشونـد   سرويس بهداشتي 
توهين ميکنند و بـا ايـن کـار تـالش             

. ميکنند مانع اين تجمـعـات بشـونـد       
اما خانواده ها اعالم کرده اند کـه هـر           
روزه در مقابل زنـدان اويـن و دادگـاه               
انـقـالب اسـالمـي تـحـصـن خـواهـنـد                 
داشت و تا آزادي تـمـامـي دسـتـگـيـر               
شــدگــان بــه تــجــمــعــات خــود ادامــه            

 . خواهند داد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
سياسي همه انسانهاي آزاديـخـواه  را           
فراميخواند که وسيعا  بـه تـجـمـعـات         
خانواده هاي دستگـيـر شـدگـان اخـيـر            

بايد هـمـه جـا را از شـعـار                .   بپيوندند
زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد پـر                  

بايد با شدت دادن به تظـاهـرات   .  کنيم
هاي محلي و شعارگويي هاي شـبـانـه        
بر مبارزه خود براي آزادي دسـتـگـيـر            
شدگان اخير و همه زندانيان سياسي و       
رها کردن جان ايـن عـزيـزان از دسـت               

کمـيـتـه    .   جانيان حکومت تالش کنيم 
مبارزه براي آزادي زندانـيـان سـيـاسـي          
براي آزادي فوري و بدون قيد و شـرط            
تــمــامــي زنــدانــيــان ســيــاســي تــالش          

 . ميکند
 

 کميته مبارزه 
 براي آزادي زندانيان سياسي 

 
 ٢٠٠٩ اوت ١٩ -٨٨ مرداد ٢٨

تجمعات هر روزه خانواده های دستگير شدگان اخير در 
 مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب جمهوری اسالمی

 مـرداد بـار       ٢٧ صبح روز     ٩ساعت  
ديگر اعضاي هيات مديره سنديکاي   
کارگري کشت و صنعت هفت تپه در     
شعبه دوم دادگاه انقالب دزفول مورد   

جـنـايـتـکـاران      . محاکمه قرار گرفتند     
جمهوري اسالمي اين کـارگـران را بـا          
اتهاماتي چون تبليغ عـلـيـه نـظـام از             
طريق مصاحبه با رسانه هاي بيگانه،  
ارتباط با افراد معاند نظام، تشکـيـل     

که در پرونـده  ( سنديکاي غير قانوني    
به عنوان تشکلي غير قانوني نام برده 

، تحريک کـارگـران عـلـيـه سـران              ) شد
در .   نظام مورد محاکمـه قـرار دادنـد        

ايــن دادگــاه کــارگــران بــر تشــکــيــل             
سنديـکـا بـعـنـوان حـق خـود تـاکـيـد                   
داشتند و محمد اوليايي فـر وکـالـت            

او  .   پرونده کارگران را برعـهـده داشـت      
اتـهـامـات وارده بــر کـارگـران را بــي                
اساس دانسته و بـه دلـيـل مشـابـهـت            
بسيار اتـهـامـات طـرح شـده در ايـن                

ي قبلي اين کـارگـران،    پرونده با پرونده  
ي دادگـاه پـس        خواستار تجديد جلسه 

از صدور راي از سوي دادگاه تـجـديـد        
نظر اهواز گـرديـد  کـه بـا مـوافـقـت                   

گي به  ي رسيده  ي، جلسه   قاضي پرونده 
بعد از صدور حـکـم از سـوي شـعـبـه                
سيزدهم دادگـاه تـجـديـد نـظـر اهـواز               

در ايـن دادگـاه اسـامـي           . موکول شد   

محمد حيدري مهر، فريدون نيکوفـر،   
نجات دهلي و جليل احمدي با حـکـم       
برائت از اين پرونده خارج گرديد، امـا     
پرونده رضا رخشـان مسـئـول روابـط            
عمومي و علي نجاتي رييس هـيـات       

ي سنديکاي کارگران هفت تـپـه       مديره
که چندي پيش به همين جـرم از کـار            
اخراج شده بود هـمـچـنـان در جـريـان               

 . است
ــراي آزادي               ــارزه ب ــه مــب ــت ــي کــم
زندانيان سياسي لغو پـرونـده مـحـمـد           
حيدري مهر، فريدون نيکوفر، نـجـات    
دهلـي و جـلـيـل احـمـدي را نـتـيـجـه                     
مبـارزات فشـرده کـارگـران نـيـشـکـر               
هفت تپه دانسته و اين موفقيت را بـه     
اين عزيزان و به خانواده هايشان و نيز     
به کارگران نيشکر هفت تـپـه و هـمـه              

. انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگـويـد     
بايد با ادامه اعتراضـاتـمـان خـواهـان          
باطل شدن پرونده هاي تشکـيـل شـده         
براي علي نجـاتـي و رضـا رخشـان و              
آزادي فوري همه دستگيرشدگان اخير  

 .و زندانيان سياسي شويم
 

 کميته مبارزه 
 براي آزادي زندانيان سياسي 

 ٢٠٠٩ اوت ١٩ -٨٨ مرداد ٢٨

 نفر از اعضاي هيات مديره ٦
 سنديکاي کشت و صنعت 
 هفت تپه دادگاهي شدند
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تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

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

و مسئولین حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

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

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

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

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

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید
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 برگزار میکند) کانادا(انجمن مارکس 

 حمید تقوایى: سخنران
 موضوع

 مبارزه طبقاتی در ایران
 بحثی در مورد مضمون طبقاتی جنبش انقالبی حاضر

 
 :در این سمینار مسائل زیر مورد بررسی قرار میگیرد

 
چرا جنبش جاری را باید انقالب نامید؟ خصلت انقالبی تحوالت اخیر در چیست؟ چرا جنبشھا و احزاب 

 غیر کارگری از برسمیت شناختن انقالب جاری سر باز میزنند؟ 

  جنبش جاری حول چھ مسائلی شکل گرفتھ است؟ و خواھان و قادر بھ حل کدام مسائل طبقاتی است؟      

مسالھ مورد اختالف باالئی ھا  و ربط آن بھ جنبش . تاثیر و جایگاه اختالفات جناحھا در مبارزه مردم
 خیابانی مردم کدام است؟ از نظر طبقاتی اختالف جناحبندیھای حکومت چطور توضیح داده میشود؟

جنبش جاری چگونھ صفبندی طبقاتی در سطح جھان را منعکس . خصلت جھانی جنبش انقالبی جاری
 میکند و چھ تاثیری بر آن دارد؟

اسالمی، ناسیونالیسم عظمت  -بررسی سیاست نیروھای ملی.  رابطھ جنبشھای اجتماعی با جنبش جاری
عملکرد این نیروھا قبل از شکل . طلب و کمونیسم کارگری در قبال جنبش انقالبی حاضر در ایران

گیری جنبش جاری با عملکرد امروزشان چھ تفاوتھائی دارد و این موضع گیری ھا چگونھ توضیح داده 
 میشود؟    

نقش طبقھ کارگر در مبارزات جاری کجا خود را . جایگاه انقالب در سیاست و استراتژی طبقھ کارگر
 نشان میدھد؟ صف مستقل طبقھ کارگر بھ چھ معنا است؟ 

 .  نقش حزب در شکل گیری مبارزات جاری و در سیر آتی آن. حزب کمونیسم کارگری و انقالب

 انقالب چگونھ تعمیق میشود و پیروزی آن در گرو چیست؟          . سیر احتمالی جنبش حاضر

 زمان و مکان برنامھ بزودی اعالم خواھد شد
 ٢٠٠٩ اگوست ٢٠

 marx_can1@yahoo.com 
محسن ابراھیمی : مسئول انجمن مارکس کانادا  

به حزب 
کمونيست 
کارگری 
 بپيونديد
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مذهبی -ارتجاع قومی

 همچنان در بغداد 
 !خون ميريزد

بعد از آرامشـي نسـبـي در يـكـي دو                
ماهه اخير روز چهارشنبه گذشته  در         
اثر انفجـار دو بـمـب قـوي و شـلـيـك                   
چندين راكت  در بغداد نزديك به صـد      
نفر كشته و بيش از پانصد نفر ديـگـر         

شديدترين انفـجـارهـا    .  زخمي گرديدند 
در منطقه باصطالح سـبـز و امـن در           
مجـاورت وزارت اقـتـصـاد و وزارت             
خارجه عراق بوقوع پيوست كه بيشتر   

. افراد در اين مـنـاطـق كشـتـه شـدنـد              
سراسر عـراق را دوبـاره اضـطـراب و               
وحشت فراگرفته است و مردم نـگـران       
انفجارهاي بيشـتـر بـراي تـالفـي ايـن               

ايــن وضــعــيــت    .   كشـتــارهــا هســتــنــد    
وحشتناك كه ميليونهـا انسـان اسـيـر           
آنند نزديك به شش سال استكه ادامـه        

از زماني كه ارتش آمريكا و هم . دارد
پيمانانش عـراق را بـه تصـرف خـود               
درآوردند روزي نبوده اسـت كـه مـردم         
عراق در آرامش روز و شـب شـان را               

 . سپري كنند
ــات و                   ــاي ــن ــن ج ــه اي ــم ريشــه ه
وحشيگري هاي روزمره به سياستهاي 
ضد انساني دولت آمـريـكـا در عـراق          

برميگردد كـه بـا يـورش و تسـخـيـر                 
عــراق از بــاالي ســر مــردم، دولــتــي              

مذهـبـي را بـا چسـب ارتـش              _ قومي
آمريكا سرهم بندي كرد تا قدر قدرتي 

. خود در منطقه را به اثـبـات رسـانـد             
اما فرقه هاي قومي كه از حـكـومـت       
كنار گذاشته شده اند، ساكت نيستنـد    

از طـرف ديـگـر        .   و سهم مي خواهنـد   
مقابله شورشيان بـعـثـي و جـريـانـات             
اسالمي بر عـلـيـه آمـريـكـا و دولـت                 
دست نشانده كل جامعه عـراق را در           
جنگي داخلي فرو برده و زندگي مردم   

 . را تباه كرده است
متاسفانه هيچ چشم اندازي از   
بهبود شرايط و آرامش در عـراق          
تا زماني كه اين نيروهاي سياه در 

. قدرت اند قـابـل تصـور نـيـسـت             
صلح، آرامش و زندگي زماني بـه       
عراق بـازمـيـگـردد كـه نـظـامـي               
سـكــوالر، غــيــر قــومــي و غــيــر           
مذهبي در عراق مستقـر شـود و           
اين امر امكان پـذيـر نـيـسـت تـا               
زماني كه ارتش آمريكا از عـراق        
خارج شود و همه نيروهاي قومـي     
و مذهبي خـلـع سـالح گـردنـد و                
مهمتر آنكه حزبي كـمـونـيـسـتـي           
كارگري قـوي و پـر نـفـوذ پـرچـم                 

 .عراق برافرازدانسانيت را برفراز 

انتخابات افغانستان 
 و تهديدات  طالبان

 كه دولت اوبـاشـان    ٢٠٠١بعد از سال  
طالبان در افغانستان با حمله نظـامـي    
آمريكا سقوط كرد دومين باصطـالح     
انتخابات  رياست جـمـهـوري در ايـن             

. روزها در افغانستان برگزار ميگـردد      

ــعــدادي از ســران                 طــبــق مــعــمــول ت
مذهبي، روساي قبايل و عشاير بـراي    
قدرت بيشتر به جان هم افتاده انـد تـا         
با ظاهري بي بي سي پسند خود را بـه   
مردم زحمتكش و گرسنه افغـانسـتـان         
تحمیل كنند و وضـعـيـت فـعـلـي را                

 .ادامه دهند
 اما در اين ميان مانند هـمـيـشـه       
اوباشان طالبان تهـديـد كـرده انـد كـه              
دست هر كسي را كه راي دهـد قـطـع             
مي كنند و حمالت نظامي خود را در 

گوشه و كنار با موشك پراني و شليك 
به مردم  شروع كرده اند كه تـا بـحـال              

آخــريــن .   تـعــدادي مــجـروح شــده انــد         
تهديد اوبـاشـان طـالـبـان انـجـام دادن               
عمليات انتحاري توسط بيـسـت نـفـر          
در كابل است تا روزهاي راي گيري را     

مـردم افـغـانسـتـان چـه           .   ناامن كنـنـد   
آنموقع كه ايـن اوبـاشـان بـر سـر كـار                  

بودند در جـهـنـمـي غـيـر قـابـل              
توضيف زنداني بودند و كشتار، 
سنگسار و اعدام نصـيـب شـان          
بود و چـه امـروز هـمـچـنـان از                
گزند اين جنايتكـاران در امـان         

 .نيستند
در نظامي كه بر پايه احترام   
به انسان بنا نشده باشد نهايـتـا       
اين مردمند كه قربانـي جـنـگ         

يـا  .   قدرت بااليي ها مي شونـد     
 .*سوسياليسم، يا بربريت

 

 

 امير توکلي

 لیست کمک مالی به کانال جدید
  

ھ کانال جدید کمک  صمیمانھ از دوستان عزیزي کھ ب
. میرسانند تشکر میکنیم و دست تک تک آنھا را میفشاریم

داوم فعالیت  ھمھ شما را فرامیخوانیم با کمک ھاي خود ت
دوستانتان را نیز بھ کمک مالي . کانال جدید را تضمین کنید
 . بھ کانال جدید تشویق کنید

 
  پوند٣٢   ضرغام از انگلیس

  یورو٥٠  نرگس محمدي از فرانکفورت
  یورو٥٠   منوچھر ژندي فر

  یورو٢٠  آقاي اقبال از فرانکفورت
  یورو١٠   رامین تقي پور

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 
  را بخوانید 
و در سطح 

 وسیع 
 توزیع کنید 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي! مرگ بر جمهوري اسالمي
 ! سوسياليسم بپا خيز
  برای رفع تبعيض


