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اما در پس اين معرکه، تاريخ واقعـي در    " . . . 
بايد فراتر را نگـاه  . جهت ديگري سير ميکند 

گوش را بايد به زمين چسباند و لـرزش    .   کرد
. بنيادهاي اين نظم ارتـجـاعـي را حـس کـرد               

جدال جاري در جامعـه ايـران مـقـابلـه اسـالم                 
قساوت و اسالم تساهل نيست، جدال واليـت     
فقيه و قانون نيست، بلکه جدال آزاديخـواهـي     
با استبداد و ارتجاع و اسالم در همه اشـکـال           

در سير تحولي کـه در پـيـش اسـت             . آن است 
شخصيتهاي جلوي صحنه امروز بـه سـرعـت       

در مـقـابـل      .   بي ربط و مـحـو خـواهـنـد شـد              
ارتجـاع اسـالمـي نـه خـرده اصـالح طـلـبـان                    
امروز، بلکه صف کمونيسم و آزاديخواهي و      
مساوات طلبي کارگري، صف سـکـوالريسـم       
پيگير و ضد مذهب، صف مدرنيسم و صف    

. رهايي بي چون و چراي زن را خواهيـم يـافـت      
اينها تمايالت واقعي اکثريـت عـظـيـم مـردم            
ايران است کـه امـروز زيـر حـجـاب اخـتـنـاق                    
پنهان است و ميرود که آينده سياسي ايران را     

 “.بسازد
 ، "زير حجاب اختناق"از مقاله 

   ١٩٩٨ آوريل ٤منصور حکمت،  
اين ارزيابي عميق منصور حکمت کـه يـازده         
سال قبل در اوج معرکـه دو خـرداد و داغـي              
بازار خاتمي  نوشته شده امروز بـيـش از هـر             

ديگـر الزم نـيـسـت         .   زمان ديگر صادق است 
گوش را به زمين چسباند، تنها کـافـي اسـت         
چشم ها را نبست تا بميدان آمدن چشـم گـيـر          
صف رهائي زن و  سکوالريسم و مدرنيسم و    
آزديخواهي و برابري طـلـبـي کـارگـري را در                

هـمـچـنـانـکـه  مـردم            . برابر جانيان حاکم ديد 
آزاده چهار گـوشـه دنـيـا  ديـدنـد و بـه شـور                        

 .آمدند

 !کارگران جھان متحد شويد
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  ستون اول

نامه عبدالكريم سروش به خامـنـه       
اي كــه ايــن روزهــا در بــرخــي                     
سايتهاي دوم خردادي منتشر شـده    

او ميگويد . خواندني و جالب است
ــوده اســت و اكــنــون                  نــا امــيــد ب

و خوشحالـيـش از     .   خوشحال است 
اينست كه ميديده است كه بخاطـر    
ظلم و ستم حكومت دين هـم دارد        
از بين ميرود، اما با جنبش اخـيـر       

از نظر او حداقل دين نجات يـافـتـه        
. است اما نظام اسالمي رفته است    

او از استبداد و شكنجه و كشتار و 
و اين گفتـه  . تجاوز بسيار ميگويد 

مهم اسـت چـون از         .   ها مهم است  
جانب يكي از دسـت انـدركـاران و            
ــه خــود                ــي ــن هــاي اول ــوريســي ــئ ت

از .   حكومت دارد ابـراز مـيـشـود          
زبان كسي دارد بيان مـيـشـود كـه            

حــتــي خــمــيــنــي و رجــائــي و                    
رفسنجاني و بـرخـي ديـگـر سـران              
حكومت گفته انـد كـه از قـبـل از              
روي كار آمدن حـكـومـت نـوشـتـه             
هـاي او الــهـام بــخــش و روشــنــي              
دهنده راهشان بوده است و بـعـد از      
روي كار آمدن حكومـت اسـالمـي       
هم همانگونه كه ميدانـيـم سـروش         

" انقالب فـرهـنـگـي      "از سردمداران  

جمهوري اسالمي شد كـه داسـتـان         
تصــفــيــه هــا و دســتــگــيــريــهــا و              

. كشتارهايـش را هـمـه مـيـدانـنـد             

 حمید تقوائی        

 بايد فراتر را نگاه کرد

 !بخت از نظام برگشته است
 مروري بر نامه عبدالكريم سروش به خامنه اي

 

 کاظم نيکخواه 

 ۳صفحه      

  روز اعالم همبستگي٣٦٥
  با مردم ايران 

 

 ۱۰صفحه      

طي ماه هـاي اخـيـر        :   انترناسيونال
شـاهــد بــزرگ تــريــن اعــتــراضــات          
ــم،               ــوده اي ــران ب اجــتــمــاعــي در اي
انقالبي عظيم براي سرنگون کـردن      

در خـرداد مـاه       .  جمهوري اسالمي 
امسال ميليون ها نفر به خيابان ها 

 ســال   ۳۰آمــدنــد تــا کــل بســاط           
سي .  جنايت رژيم را در هم بپيچند 

سال بي حقوقي و فقر و سـرکـوب،           
سـي ســال ارعــاب و وحشــيــگــري           
سيستماتيک عليه زنان و جـوانـان،      

 ! مبارزه دانشجويان و معلمان براي يک زندگي انساني ادامه خواهد داشت                                                           
 مصاحبه با شهال دانشفر و نويد مينايی

 در باره آغاز سال تحصيلی و مبارزه دردانشگاھھا و مدارس 
  

 ۵صفحه      

مير حسين موسـوي، ايـن مـدافـع           
جمهوري اسالمـي نـه يـک کـلـمـه              " 

، بـا بـيـانـيـه          " کم، نه يک کلمه زيـاد  
ــن بســت و                 ١١  مــاده اي اش، ب

استيصال جنبش اصالح حکومـت      
اسالمي را يک بار ديگر به نمـايـش     

ظــاهــرا قــرار اســت ايــن        .   گـذاشــت 

را "   راه سـبـز امـيـد        " بيانيه صفوف   
، " سـبـز  " قانع کند که هنوز نهضت       

راهي است که بـراي نـجـات نـظـام               
" امـيــد " اسـالمـي مـيــتـوان بــه آن             

مـيـتـوانـد     "   موج سبز"هنوز .  بست
نـظـام اســالمـي را از بـن بسـت و                  

. بحران سـيـاسـي اش نـجـات دهـد             
اما اين بـيـانـيـه در واقـع و عـمـال                  

 در حاشيه 
  ماده اي موسوي ١١بيانيه 

 محسن ابراهيمي

 ٨صفحه      
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 : تلفن تماس و شماره حسابهاي کمک مالي
کمک ھاي خود را میتوانید بھ این حسابھا واریز کنید و یا از طریق تماس 

با واحدھا و مسئولین حزب در کشورھاي مختلف تماس بگیرید و 
 . راھنمائي بخواھید

 :شماره حساب ھا
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Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

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

  تماس بگیرید تا راه ھاي دیگر را بھ شما ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
تقاضا میکنیم در ھمھ موارد میزان و مشخصات مبلغ واریز . معرفي کنیم

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

     www.wpiran.org: سايت حزب
      www.rowzane.com: سايت روزنه

    www.anternasional.com:نشريه انترناسيونال
        www.newchannel.tv: سايت کانال جديد

 
 : آدرس تماس با حزب

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email      آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب 
  را بخوانيد 
و در سطح 
وسيع توزيع 

 کنيد 

 اين بار هم معرکـه بـا دعـواهـاي          
جناحي بر سر شيـوه  حـفـظ نـظـام از                 

انــقــالب شــروع شــد امــا بــه           "   خــطــر" 
سرعت جنبش توده اي و آزاديخواهانه 

. مردم مهر خود را بـر هـمـه چـيـز زد              
خيلي تالش کردند و هنوز هم مشغول 
اند که تحت لواي موج سبز و جنـبـش    
سبز، جـنـبـش انـقـالبـي عـلـيـه نـظـام                   
اسالمي را انکار کنند و جلوي پيشروي آن 

اين . را بگيرند، اما نتوانستند و نميتوانند
جنبش فوران خشم سي ساله مردم است و      

ابتکار در دسـت    .   نه تداوم دعواي باالئيها 
مردم است و اين باالئيها هستـنـد، کـه از          
همان آغاز اين حـرکـت تـوده اي، بـدنـبـال                

 .   مردم کشيده ميشوند
جنبش توده اي جـاري گـرچـه بـا يـک             
حرکت انفجاري حضور قدرتمـنـد خـود را           
اعالم کرد، اما يک حرکت ابـتـدا بسـاکـن              

در تمام مدت حاکـمـيـت جـمـهـوري         .   نبود
ــر                  ــه اخــي ــويــژه در دهســال اســالمــي و ب
اعتراضات توده اي عليه حکـومـت مـدام       

مبـارزه اي کـه تـوده          .  در جريان بوده است 
مردم، کارگران و توده زحمتکش زير خـط          
فقر، زنان بجان آمده از بيحقوقي مفرط و       
زندان انفرادي حجـاب و قـفـس اسـالمـي               
ــان خــواســتــار            آپــارتــايــد جــنــســي، جــوان
مدرنيسم و خالصي فرهنگي و کـل تـوده          
مردم بجان آمده از سلطه مذهب و قوانيـن     
فوق ارتجاعي مذهبي، نيروي محرکـه آن       
بوده اند و مضـمـون و مسـائـل آنـرا نـيـز                    
مقابله با فقر ومحروميت و دستـمـزدهـاي      
يک سوم خط رسمي فقر، تبعيـض مـفـرط        
عليه زنان و بيحقوقي کودک و اعتراض به       
اعدام و سنگـسـار و تـعـزيـرات اسـالمـي               

فــراخــوان و    .   (   تشــکــيــل مــيــداده اســت      
و تشـکـل     گردهمائي و بيـانـيـه ده نـهـاد             

کارگري در پارک الله در اول ماه مـه،          
يازده ارديبشهت امسال و کمپين توده 
گير کانال جديد عليه اعدام حول حکم   
دالرا دارابـي از آخـريــن نـمـونـه هــاي                

 .) تعرض اين جنبش اعتراضي بود
 اين ها اجزا مختلف يک جـنـبـش       
سرنگوني طلبانه هستند که مشخصا  

 در اشـکـال و عـرصـه             ۷۸ تير ۱۸از  
هاي مختلفي گرچه با افت و خيز ولي  
همواره در جريان بوده است؛ و جنبـش        
انقالبي جاري يک نقطه اوج و  بـرآمـد        

اين جنبش .   توده اي و قدرتمند آنست   
اساسا در برابر کل حکومـت و بـا بـه              
چالش کشـيـدن کـل حـکـومـت، و از                
جــملــه بــخــصــوص بــا نــقــد و نــفــي                
اجتماعي خط استحالـه و تـغـيـيـرات            
تدريجي، شکل گـرفـت و خصـلـت و               
مضمون آن  خالصي از شر کـل نـظـام          

 . جمهوري اسالمي است
در بـرابـر ايـن جـنــبـش نـه تـنـهــا                   

نـيـروهـاي    جمهوري اسالمي بلکه کـل     
. اپـوزيســيــون راســت قـرار گــرفـتــه انــد            

نيروهائي که، هر اندازه هم کـه خـود را            
برانداز و سرنگوني طلب بدانند، هميشه     
مخالفت خود را با انقالب و سرنـگـونـي     
انقالبي نظام موجود بقدرت مردم اعالم   

" خـطـر  " داشته اند و بـخـصـوص وقـتـي              
انقالب را مانند شرايـط امـروز نـزديـک          
مي بينند همان سرنگوني طـلـبـي نـيـم              
بندشان را هم کنار ميگـذارنـد و عـلـنـا           

مـوضـعـي    .  خواهان حفظ نظام ميشوند 
که مجـاهـديـن و حـزب مشـروطـه فـي                 

کنوني اتـخـاذ   "     در مرحله خطير" الحال  
 .   کرده اند

بنابراين ژرف نگـري چـنـدانـي الزم           
بـروشـنـي    "   در پس اين معرکه" نيست تا   

. صــف بــنــدي طــبــقــاتــي را بــبــيــنــيــم             
مدتهاست قدرت چپ و نقد و اعـتـراض         
ريشه اي و انساني به وضع موجود، کـه       
بـوســيلــه حــزب کــمـونــيــســت کــارگــري           
نمايندگي ميشود، را مـيـتـوان در اول             
ماه مه ها و اعتراضات بيوقفه کارگري     
و مقاومت و اعتراض زنان و مـبـارزات     
جوانان و دانشجويان و جنبش دفـاع از          

کودکان و در کمپينهاي توده گير عـلـيـه     
اعدام و سنگسار و دخالـت مـذهـب در          
دولت و زندگي اجتماعي مردم مشاهده  

مــدتــهــاســت آلــتــرنــاتــيــو هــا و            .   کــرد
سناريوهاي راست نظير خط استحاله و       
رژيم چنج و رفراندوم و نافرماني مـدنـي       
و فدراليسم و غيره در جامعه حاشيه اي   
شده و افق انـقـالب و آزادي و بـرابـر و                    
هويت انساني در مرکز توجه جامعه قرا 

جـنـبـش حـاضـر، خــود          .   رگـرفـتـه اسـت      
حاصل اين روندها و جدال طبـقـاتـي در         
جامعه و در عين حال تشديد و تعـمـيـق      

اين جدال طبقاتي . کننده اين جدال است
در جنبش حاضر بيش از پيش تـعـمـيـق         
ميشود و در شکـل دوصـف انـقـالب و             

 . ضد انقالب بروز پيدا ميکند
حزب ما از آغاز اين حرکت بر ايـن       
واقعيت تاکيد کـرده اسـت کـه جـنـبـش               
توده اي حاضر يک جنبش انقالبي بـراي         
سرنگوني جمهوري اسالمي و سـاخـتـن          
جامعه اي است کـه در آن از اعـدام و                  
شکنجه و زنـدانـي سـيـاسـي و سـلـطـه                   
مـذهــب بــر مــقــدارت مــردم و فــقــر و                
تبعيض و بيحقوقي و نـابـرابـري خـبـري           

ايـن انـقـالبـي انسـانـي و بـراي                .   نباشـد 
ايـن  .   رسيدن به يک جامعه انساني است    

جنبش انقالبي اکنون اولين مرحله خود       
را پشت سر گذاشته است و بي شک افت     
و خيزهاي زيادي خـواهـد داشـت، امـا             
ما، حزب و مردم، ميثاق بسته ايـم کـه        

را تا رسيدن به يک  جامعـه  اين انقالب  
آزاد و برابر  و مرفه، جامعه اي که  در 
آن انسان و انسانيت محور همـه چـيـز            
باشد، به پيش بـبـريـم و بـه  پـيـروزي                  

نه تنها هفتاد ميليون  مردم .   برسانيم
ايران بلکـه صـد هـا مـيـلـيـون انسـان                  
شريف و آزاده دنيا کـه در پـيـامـهـا و             
ترانه ها و اشـعـار پـرشـور فـعـالـيـن و                 
هنرمندان پيشروشان همبستگي خود   
را با حرکت انقالبي مـا مـردم اعـالم             
داشته اند، مشتـاق و نـيـازمـنـد ايـن                

 .  *پيروزي هستند

 ستون اول                                          ۱از صفحه          

 ٢٠٠٩ سپتامبر ١٠
  دالر١٦۰۰   حزب کمونيست کارگري چپ عراق

  دالر٣۰۰      تورج از امريکا
 دالر۲۰۰                                      ياد زهرا کاظمي  به 

  دالر١۷٥     يدي محمودي
  دالر١۰۰     جمشيد هاديان

  دالر۷٥    امير زاهدي
  دالر٥۰    رضا پايدار

  دالر٥۰     ناصر اصغري
  دالر٥۰     رهند از ايران  
  دالر۲۰    محمد تورنتو

  دالر ١٠٠  تگزاس -اسکندري. م
  يورو٥۰   نرگس محمدي از فرانکفورت

  يورو٥۰   منوچهر ژندي فر
  يورو۲۰    آقاي اقبال از فرانکفورت

  يورو١۰   رامين تقي پور
  کرون١۰۰۰     خليل کيوان

  کرون٣۰۰   شاهرخ حيدري

 ليست کمک هاي مالي
  به تلويزيون کانال جديد 

دوستان عـزيـزي کـه در          از همه  
روزهاي اخير به کـمـک کـانـال           

شـتـافـتـه انـد صـمـيـمـانـه               جـديـد     
قدرداني ميکنيم و همه مـردم       

صـف  آزاده را به پـيـوسـتـن بـه              
. حاميان کانال جديد فراميخوانيم   

تالش فشـرده مـا بـراي بـازگشـت             

ادامـه دارد    مجدد به کانال جديد  
و اميدواريم بزودي برنامه هاي 

کـمـک   .   خود را از سـر گـيـريـم           
مالي شـمـا عـزيـزان اهـمـيـت              
حياتي در راه انـدازي مـجـدد            

 .  داردکانال جديد 



 3 ٣١٣شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

اكنون عبدالكريم سروش با صـراحـت       
از پايان ناگزير و نزديـك حـكـومـت و           

او از جنـايـات و     . نظام سخن ميگويد 
شكنجه ها و تجاوزها و ظلم بي حد و 

از افشا شـدنـهـا    . حصر سخن ميگويد 
از رسوايي حكومت، از بن بست نظام   

اما جناب فيـلـسـوف    .   سخن ميگويد 
دو خردادي ما با زيركي تماما اشـاره       
اش به همين چند سال اخير و بـيـشـتـر      

گــويــي .   يــكــي دو مــاه اخــيــر اســت           
حكومت جابران و جـالدان اسـالمـي           
. فقط دو سه سال است كه سركار آمده

قتلي .   يا در بقيه عمرش ظلمي نكرده 
او .   شكنجه و تـجـاوز نـكـرده         .   نكرده

وقتي هنگام نوشتن به جايي ميـرسـد       
كه نميتواند به گذشته اشاره اي نكند، 

بـار خـدايـا تـو         " يك جمله ميگويد كه  
گواه باش، مـن کـه عـمـري درد ديـن               

از بيـداد  .  داشته ام و درس دين داده ام 
اين نظام استـبـداد آئـيـن بـرائـت مـي                
جويم و اگـر روزي بـه سـهـو و خـطـا                     
اعانتي به ظالمان کرده ام از تو پوزش  

تـاكـيـد از      . . "   ( و آمرزش مـي طـلـبـم        
 ).من

به اين طـلـب آمـرزش سـروش از              
و نه از دانشجويان و اسـتـادان و     ( خدا  

بــاز )   مـردمـي كـه قـربــانـي شـده انـد               
امــا خـوانـدن كـل نـامــه           .   مـيـگـرديـم    

طوالني عبدالكريم سـروش مـفـيـد و           
او ميگويد خوشحال اسـت  . الزم است 

دفتر ايام ورق خورده است و بخت " كه  
آبرويش به يغما .  از نظام برگشته است 

رفته است و طشت رسوائـيـش از بـام             
كشف عورت شـده  .  تاريخ افتاده است 

و بعد خطاب به خـامـنـه اي        . ."    است
خدا هم از شـمـا روگـردان        ".. ميگويد  

شده است و ستاريت خودرا بازگـرفـتـه       
آن دليري ها که در کنج خـلـوت   .  است

و در پرده تزوير مي کرديد فـاش شـده      
آه جــگــرســوخــتــگــان و جــان            .   اســت

باختگان و دهـان دوخـتـگـان کـارگـر               
افتاده است و دامان و گريبان شمـا را          

خائفم که بـگـويـم بـاب         .  سوخته است 
. توبه هم به روي شما بسته شده اسـت     

شريعت هم از شما شفاعـت نـخـواهـد            
کرد که مشروعيت از شمـا گـريـخـتـه             

سالها اعوان و انصار شما زيـر  . .   است
چـتــر حــمـايــت و واليــت شــمــا چــون               
شغـاالن گـرسـنـه در پـوسـتـيـن خـلـق                   
افتادند و امنيت و عدالت را از مـردم    
ربودند، دهانشان را بستند، عـزتشـان       
را ستاندنـد، راحـتـشـان را گـرفـتـنـد،                
گلويشان را فشـردنـد، خـون در دل و               
اشـک در چشـمـشــان نشـانــدنـد، زهــر              
قساوت را به آنـان چشـانـدنـد و چـون               

قــومــي اشــغــال شــده بــه اســارتشــان             
گرفتند، حقوقشان را پـامـال کـردنـد،           
آزاديشان را به تاراج بردند، حرمتشان    
را شکستند، افکارشان را بـه سـخـره             
گرفتند، ديـنـشـان را وارونـه کـردنـد،              
کارخانه مقدس تراشي تراشيدند، و به 
نام دين خرافه فروختنـد، کـامشـان را         
تلخ و روزشان را شـب کـردنـد، دسـت             
خيانت در صندوق آراء شان گشودند،    
و پاي اهانت بر کرامـتـشـان نـهـادنـد،            
دانشگاه ها را به دست جهال سپردند،  
و بيت االحزاني بنام صدا و سـيـمـا را          
از دروغ و تهمت انبـاشـتـنـد، و درس             

. غالمي و غمناکـي بـه مـردم دادنـد            
نظر حرام نمودند و خون خـلـق حـالل،            
اجتماعات دروغـيـن و گـزاف بـر پـا                
کردنـد، و الف زنـان بـه مـردم دنـيـا                   
فروختند که همگان عـاشـقـان سـيـنـه             

در زنـدانـهـا و        .   چـاک نـظـام واليـتـنـد          
قتلگاه ها از قتل و تجاوز و تـعـدي و           
ضرب و شتم و جـرح و شـکـنـجـه آن                 

خيانت و   . .   کردند که مغوالن نکردند 
تقلب کم بود دست به قتل و جـنـايـت          
برديد، خيانت و جـنـايـت بـس نـبـود                
تجاوز به زندانيان را بـر آن افـزوديـد،              
قتل و تجاوز و تقلـب هـنـوز کـم بـود              
تهمت هاي جاسوسي و نـامـوسـي را            

درويشـان و    .   هم بر آن اضـافـه کـرديـد         
روحانيان و نويسندگان و دانشجـويـان       
ــد و از دم تــيــغ                     را هــم امــان نــدادي

عاقبت هـم بـه جـانـيـان و              .   گذرانديد
بانيان جايزه داديـد و بـه ريـش هـمـه                  
خنديديد و ريش سرباز بـي نـوايـي را             
گرفتيد که چرا ماشين ريش تراشي را    

با خود مي گويم ..به سرقت برده است 
براي که اينهـا را مـي نـويسـم؟ بـراي                
نظامي که بخت از او برگشته و آب از   
سرش گذشته وتشنه در سراب مـانـده      
وخيمه بر خراب زده و چشم نجـابـتـش        
بسته و ستون صالبتش شکستـه و از       
چشم خواص و عوام افـتـاده و طشـت          

 .." رسوائيش از بام افتاده است؟
آري اين كـلـمـات هـمـه حـقـايـقـي                
آشكارند و همانگونه كه اشـاره كـردم          
شنـيـدنـش از زبـان دسـت انـدركـاران                
ديروز و امروز حكومت مثبـت اسـت      
زيرا قدرت جنبش انـقـالبـي مـردم را             

اما .   مورد تاكيد و تاييد قرار ميدهد 
جناب سروش كـه ظـاهـرا خـوشـحـال              
است كه نـظـام بـه سـراشـيـب سـقـوط                 
افتاده اسـت و تـاكـيـد مـيـكـنـد كـه                     

اسـت در    "   حكومت فرادينـي " طرفدار  
همين نامه با برجسته كردن و حمايت     

در "   جـنـبـش سـبـز       " بيدريغ خويش از      
واقـع دارد از خـط و راه يـك جـنــاح                    

همين حكومت مذهبي و مـرتـجـع و          
جنايتكار پيروي مـيـكـنـد كـه تـمـام               
رويايش بازگشت به عصر خمـيـنـي و          

جـمـهـوري    " بقول موسوي پياده كـردن     
اسالمي نه يك كلمه كم نه يـك كـلـمـه           

خوشـحـالـي او در واقـع           .     است"  زياد
فقط نجـات ديـن نـيـسـت كـه آن هـم                   
واهي است بلكه از اين است كه فـكـر           

حـكـومـت    "   جـنـبـش سـبـز       " ميـكـنـد      
توحش و جنايت اسالمي را بـا كـنـار         
زدن خامنه اي ها و احمدي نـژاد هـا،          
عمال از  انـقـالب مـردم سـرنـگـونـي                 

 . طلب نجات خواهد داد
آنچه در ايـن رابـطـه مـيـتـوان بـه                 
! ايشان گفت اينست كه جناب سروش    

آنچه را كه خود ميگوييد واقعـا بـاور       
بخت از نـظـام     "كنيد و آن اينكه واقعا  

و طشت رسـوايـيـش از      .  برگشته است 
اين نظام را نـه    "   بام تاريخ افتاده است 

موسوي و نه كروبي كـه شـمـا رسـمـا               
حمايتشان ميكنيد نميتوانند نـجـات       

نه بخاطـر ايـنـكـه بـقـول شـمـا               .   دهند
خـداي سـتـار دسـت از حــمـايـت ايــن                 
حكومت برداشته است بلكه بـخـاطـر         
اينكه مردم يعني هـمـانـهـا كـه شـمـا                
حاضر نيستيد از آنها طلـب بـخـشـش        
ــد و                      ــان آمــده ان ــيــاب ــه خ ــيــد، ب كــن

اين مردم با .   نميخواهند كوتاه بيايند  
سينه سپركردن در برابر جـنـايـتـكـاران       
به ميدان آمده انده و بـاور كـنـيـد كـه              

براي پيش . براي بازگشتي  نيامده اند 
بـراي فـراتـر رفـتـن و            .   رفتن آمده انـد    

بـراي بـه     .   بسيار فراتر رفتن آمـده انـد       
زباله دان تاريخ سپردن كل اين نظام و      
همه قوانين اسالمي و ضد انسانـيـش      

هيچ گـوشـه اي از       .  به ميدان آمده اند 
اين حكومت و سنتها و قوانيـنـش را         
هيچكس حتي خداي شما نـمـيـتـوانـد          

فكـر ايـن را از سـر بـدر               .   نجات دهد 
 . كنيد و بحال خود فكري بكنيد

ايـن شـرم     !   و باالخره آقاي سـروش    
آور است و از نظر مردم پوشيده نيست 
كه شما هنوز حاضر نيستيد كه رو بـه    
مردمي كه قرباني حكومتتان هستند 

. بكنيد و از آنـهـا پـوزش بـخـواهـيـد                
اعـانـت بـه      " حاضر نيستـيـد بـخـاطـر           

و در واقـع شـراكـت در پـايـه            "   ظالمان
گذاري حكـومـت ظـلـم و جـنـايـت و                  
تجاوز و كشتار و حداقل نقش رهبري     
تان در همان انقالب فرهنگي كـه يـك        
قلم تصفيه هايش بـقـول شـمـا اخـراج              

 نفر از استادان دانشگاهها بود، ٧٠٠
از پـدران و      .   از مردم پوزش بخواهيـد   

مـادرانـي كـه بـا هـزار رنــج و امـيــد                   
عزيزان خودرا به دانشگاه فرستادند و    
بعد حتي اجسـاد عـزيـزانشـان را هـم               
ــتــنــد حــتــي پــوزش              تــحــويــل نــگــرف

نميخواهيد و انتظار داريد كه شمـا را      
اكنون كه ! در كنار خود احساس كنند

صداي پاي انقـالب را شـنـيـده ايـد و                
اعتراف ميكنيد كه حكومت رفتنـي       
است به اين حقايق هـم تـا ديـر نشـده                

 .  جدي تر فكر كنيد
 

سراشيب  حكومتها 
 و قوانين اسالمي

اوايــل ژوئــيــه امســال دادگــاهــي در            
را بـه    "   لوبنا حسـيـن    "سودان زني بنام  

جرم پوشيدن شلوار به جريمه و شـالق          
اين زن كه براي سازمان .   محكوم كرد 

ملل كار ميكرد بهمراه ده زن ديگر به   
. دليل پوشيدن شلوار بازداشت شـدنـد      

لوبنا به دليل اينكه كارمند سـازمـان         
ملل بود از مصوينت بـرخـوردار بـود          
اما همه ده زن ديگر محكوم به شالق     

لـوبـنـا بـراي       .   و جريمـه نـقـدي شـدنـد          
اعتراض به اين حـكـم داوطـلـبـانـه از               
سمت خود در سازمان ملـل اسـتـعـفـا         
داد تـا مصـونـيـت نـداشـتـه بـاشـد و                    

او .   بتـوانـنـد او را مـحـاكـمـه كـنـنـد                  
ميخواست صداي اعتراض ميليونهـا   
زن شبيه خودرا بطور رساتر منعكـس    

دادگاه سوداني ناچار شد لـوبـنـا     .   كند
را نيز در بازداشت نگـاه دارد و او را            

. نيز به شالق و جريمه مـحـكـوم كـنـد        
اين مساله به جنجالي در سودان و در     

هـزاران  .   سطح بين المللي منـجـر شـد      
نفر و بيشتر از همه زنان در سودان بـه       

بـه اجـراي     .   حمايت از لوبنا برخاستند  
قوانين اسالمي به اشـكـال مـخـتـلـف            
اعتراض كردند و صدايشان واقعـا بـه         

در دادگـاه دوم    .    گوش جهانيان رسيد 
دادگاه اسالمي ناچار شد حكم شـالق     
لوبنا را لغو كند و او به جريمه نـقـدي         

.  دالر مـحـكـوم گـرديـد         ١٥٠معادل  
اما لوبنا حاضر به پرداخت جريمه نيز  
نشد و تصميم گرفت در زندان بماند و     

روز بــعــد   .   بـه اعــتــراض ادامــه دهــد        
مـقـامـات زنـدان ســراغ او رفـتـنـد و                  

او تعجـب كـرد     . گفتند تو آزاد هستي 
زيرا حاضر نشده بـود جـريـمـه اش را               

ــپــردازد  ــه              .   ب ــعــدا مــتــوجــه شــد ك ب
. طرفدارانش جريمـه را پـرداخـتـه انـد            

او .   لوبنا از اين اقدام خـوشـحـال نشـد          
ميگويد من به دوستانم گفتم اين كار  

مـن از آزاديـم خـوشـحـال            .   را نكنـنـد   
چون شاهد اين بودم كه بـيـش     .   نيستم

 زن ديـگـر در زنـدانـنـد و بـه                 ٧٠٠از  
آنها كسـي را    .   شالق محكوم شده اند   

. ندارند كـه جـريـمـه شـان را بـپـردازد                
هزاران زن تا كنون به شالق مـحـكـوم            

 .شده اند
ــرگــزاري دادگــاه دوم              هــنــگــام ب

 سـپـتـامـبـر        ٨محاكمه لوبنا كه روز       
برگزار شد بنا به گزارش خبـرگـزاريـهـا      
صدها زن با پالكاردهايي در اعتراض 
به بي حقوقي زنـان، در بـرابـر دادگـاه              
تجمع كردند و شـروع بـه شـعـار دادن             

پليس آنها را به مـحـاصـره در      .   كردند
همزمان شماري از اوباشان .   آورده بود 

اسالمي كه همه مـرد بـودنـد بـه ايـن               
آنها را به باد فحـش  . زنان حمله كردند 

گرفتند، پالكاردهايشان را پاره كردند   

و ركيك تريـن فـحـشـهـا را كـه بـقـول                   
ــنــش                 ــتــري ــارديــن بــه ــرنــگــار گ ــب خ

و فاحشه خـطـاب كـردن        "   خودفروش" 
امـا زنـان     .   آنها بود، نثار آنها كـردنـد       

مـيـگـفـتـنـد مـا          .   مقاومت ميكردند 
 .نماينده ميليونها زن سوداني هستيم

ايـن حــركــت شــايـد يــك حــركــت             
مـحــدود در ســودان عـلــيــه قــوانــيــن             
اسالمي بنظر برسد اما بطور واقـعـي        
نوك كوه يخي است كـه نـمـايـان شـده               

در .   و محدود به سودان نيسـت .   است
يكي دو سال اخيـر عـلـيـرغـم ايـنـكـه                 
رسانه هاي نوكر با تكيه زدن بـر اوج             
عــقـــب مـــانـــدگــي و ارتــجـــاع در                 
كشورهايي مثل سودان و نـيـجـريـه و            
سومالي تالش ميكنند وانمود كننـد   
كـه مــردم در كشــورهـاي اســالم زده              
پروغـرب مـثـل كـويـت و بـحـريـن و                   
امارات و عربستان سـعـودي و غـيـره          
اعتراضي به قوانين اسالمي نـدارنـد،      
امـــا صـــداي اعـــتـــراض در هـــمـــه               
كشورهاي اسـالم زده دارد بـه گـوش             

در همه اين كشورها راديكال .   ميرسد
تريـن اعـتـراضـات از جـانـب زنـان و                  

در . جنبشهاي مدافع حقوق زنان است
كويت تظاهرات و تجمعات پي در پي 
باالخره حكومت را نـاچـار كـرد حـق              

 بخت از نظام برگشته است                                     ۱از صفحه          

 ۴صفحه      
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سي سال دخالت مـذهـب در زنـدگـي              
شـخـصــي و در يــک کــالم ســي ســال                
زندگـي تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري                 

 .اسالمي
به اول مهـر و بـازگشـايـي مـدارس و                

ايـن  .   دانشگاه  ها نزديک مـي شـويـم           
روز به نوعـي آغـاز فـعـالـيـت بـخـش                  
وسيعي از مردم اسـت، دانشـجـويـان،          

دانشـجـويـان    .  دانش آموزان و معلمان 
و مــعــلــمــان از جــملــه بــخــش هــاي                
معترض جامعه هستنـد کـه هـمـواره           

نفـس  .  شاهد اعتراضات آنان بوده ايم 
شروع سال تحصيلي  به نظر شمـا چـه        

 .تاثيري در اين اوضاع و احوال دارد
ببينيد شما خـودتـان بـا      :   شهال دانشفر 

توضيح شرايط در واقـع بـه روشـنـي              
تصوير کرديد که در چه شرايطي داريم 
به استـقـبـال سـال تـحـصـيـلـي جـديـد                   

بـطـور واقـعـي شـروع ســال            .   مـيـرويـم   
تحصيلي هر سـال بـه مـعـنـي شـروع                
جنب و جوش اعتراضي وسيعتري در     

بويژه در چند . سطح جامعه بوده است 
ساله اخير اين مساله بسـيـار آشـکـار            
بوده و هرساله جمهوري اسالمي نـيـز          
از شروع سال تحصـيـلـي بـيـم داشـتـه                

چـرا کـه دانشـگـاهـهـا هـمـواره               .  است
يکي از مراکز مهم و پرشـور مـبـارزه            
آزاديخواهانه مردم و منعکس کننـده       
صداي اعتراض جامعه بوده اسـت  و        
معلمان نيز با توجه به تظاهرات هـاي     
گسترده و اعتصاباتي که در سالـهـاي       
گـذشـتـه داشـتـه انـد، هـمـيـشـه بـراي                    
جمهوري اسالمي يک خطر بـه شـمـار           

اکنون در دل شرايط سياسي .  آمده اند 
موجود و خيزش انقالبي مردم در سه     
ماهه اخير، موضوع کامال متفـاوت      

ــر ســر بــاز شــدن                 .   اســت ــه ب مســال
دانشـگـاهـهـا ايـن سـنـگـر مـبـارزه و                   
آزاديـخـواهــي در دل چـنـيــن شـرايــط              

همچنين بحـث بـر سـر        .  خطيري است 
باز شدن مـدارس و ايـجـاد فـرصـتـي                
بــراي مــعــلــمــان بــراي از ســرگــيــري              
مبارزاتشان در دل چـنـيـن اوضـاعـي             

و بــه ايــن اعــتــبــار بــاز شــدن             .   اســت
دانشگاهها و مدارس و در واقع شروع 
سـال تــحــصــيـلــي جــديــد، مــيــتــوانــد           
سرآغازي باشد بـراي دور تـازه اي از              
اعـتـراض عــمـومـي در جـامــعـه کــه               
اتفاقات سيـاسـي مـهـمـي را در پـي                 

 . داشته باشد
همه شاهد بـوديـم کـه در هـمـيـن              
خــيــزش انــقــالبــي ســه مــاهــه اخــيــر             
دانشجويان نقش مـهـمـي داشـتـنـد و             
دانشگاهها يکي از سنگـرهـاي مـهـم         
مبارزه بودند که مورد حمله رژيم قرار 

جمهوري اسـالمـي بـه کـوي           .  گرفتند
دانشگاه تهران و شيراز و اصـفـهـان و          
دانشجويان در دانشگاههاي مختلـف     

دانشجوياني  جان خـود را    .  حمله کرد 
دانشجوياني دستگيـر  . از دست دادند 

دانشجويانـي در زنـدان مـورد          .   شدند
شديدترين شکنجه ها قرار گرفتـنـد و        

و با توجه به همه اينهـا  .   هنوز زندانند 

روشـن اســت کــه امســال در شـرايــط              
بسيار متقاوتـي نسـبـت بـه هـر سـال                
داريم به استقبال شروع سال تحصيلـي   
جــديــد و بــاز شــدن دانشــگــاهــهــا و               

شرايطي که معلمـان  .   مدارس ميرويم 
همچنان خواستهاي خـود را دارنـد و            
بويژه دانشگاهها حـالـتـي  انـفـجـاري             

بـنـابــرايـن روشــن اسـت کـه در              .   دارد
چنين شرايطي رفتـن بـه کـالس بـراي             

دانشـجـويـان    .   دانشجو معنايي نـدارد   
قبل از هـر چـيـز خـواهـان مـحـاکـمـه                   
آمرين و عاملين جنايتهايي هسـتـنـد        

. که در اين مدت اتفـاق افـتـاده اسـت           
خواهان آزادي تمامي دستگيرشدگـان    
اخير و همه زندانيان سياسي از زنـدان        

خواهان آزادي بـدون قـيـد و            .   هستند
شــرط ســيــاســي و اخــراج نــيــروهــاي            
سرکوبگر از دانشگاهها و کوتاه شـدن   
دســت کــمــيــتــه هــاي انضــبــاطــي و             
ــهــا                ــم از دانشــگــاه اطــالعــات رژي

به همين دليل هم هسـت کـه      .   هستند
از هم اکنون تا وقتي که دانشـگـاهـهـا       
هنوز بـاز نشـده جـمـهـوري اسـالمـي                
چنـيـن سـراسـيـمـه شـروع بـه احضـار                  
دانشجويـان مـعـتـرض کـرده اسـت و               
ميکوشد محيط را امنيتي کـنـد تـا          

و .   مــانــع تــحــرک دانشــجــويــان شــود        
دانشــجــويــان نــيــز بــراي دور جــديــد             
اعتراضاتشان قرار و مـدارهـاي خـود          
را گـذاشـتـه انـد و بـه بـا بـازگشـايـي                     
مدارس نيز بايد از همين زاويـه نـگـاه            

معـلـمـان کـه سـالـهـاسـت بـراي                .   کرد
خواسـتـهـايشـان مـبـارزه مـيـکـنـنـد،                
اکــنــون بــعــد از دور گســتــرده اي از               
مبارزات که در سطح جامـعـه اتـفـاق            
افتاد، دارند دور هم جمع ميشـونـد و           
روشن است که  بـايـد از ايـن فـرصـت               
استفاده کنند و با بيانيـه هـا و طـرح               
خواستهايشان جلـو بـيـايـنـد و نـقـش               

 . مهمي در اين شرايط ايفا کنند
 

شهال دانشفر در پـاسـخ       :  انترناسيونال
به سوال قبل در مورد اوضاع سياسي    
امروز و شرايطي که به استقبال شروع       
سال تحصيلي جديد ميرويم اشاره اي       
ــه                ــد، شــمــا اوضــاع را چــگــون کــردن
ميبينيد و به طور مختـصـر در دوره          
اخير دانشگاه شاهد چه اعـتـراضـاتـي         
ــت ايــن                       ــفــي ــي ــوده و مــحــور و ک ب

 اعتراضات چگونه بوده است؟
هـمـانـطـور کـه شـهـال            :   نويد مينايـي  

دانشفر هـم اشـاره کـرد در اوضـاع و                
احوال انقالبي اي به اول مـهـر نـزديـک             

اول مـهـر هـمـه سـالـه بـا                .   مي شويـم  
تحرک و جنب و جـوش عـظـيـمـي در              
جامعه همراه بوده است و بخش هـاي        
وسيعي از جامعه را به تحرک در مـي      
آورد و بــعـد از دوره نســبــتـا آرامــي                
جامعه فعاليـت خـود را از سـر مـي                 

ميليون ها نفر از مردم از جمله .   گيرد
جوانان زندگي اجتماعي شان را از سر     

ولي با توجه به اوضـاع و      .   مي گيرند 
احوالي که شهال دانشفر هم اشاره کرد  
امسال مهم تريـن تـحـرک و جـنـب و                 
جوش جامعه انقالب براي سرنگـونـي       

مردم با اين اميد و .   رژيم اسالميست 
آرزو به ميدان مي آيند که اين بخـتـک      

مـي  .    ساله را از سـرشـان بـردارنـد      ۳۰
دانند که براي تعيين تکليف نهايي به   
ميدان آمده اند و مي خـواهـنـد هـمـه           
ظلم و ستم و نا برابري و اجحاف را بـا     
سرنگوني جمهوري اسالمي و انقالبي 

 .عظيم  پايان دهند
دانشــگــاه هــا هــمــيــشــه مــحــل            
اعتراض به وضع موجود و از جـملـه           
جـاهــايـي سـت کـه پـيــشـرو تـريــن و                   
راديکال ترين مطالبات در آن مـطـرح         

دانشــگــاه در واقــع      .   مـي شــده اســت     
محل تجمع جوانان پرشوري است کـه     
همواره در صف مقدم مـبـارزه عـلـيـه            

در .   ظلم و ستم و نـابـرابـري بـوده انـد             
سال هاي گذشته شاهد رشد چشمگير    

قبـل  .   اعتراضات دانشجويان بوده ايم  
از آن در واقع همـه چشـم انـتـظـار فـرا               

از اول مهـر تـا     .    آذر بوديم۱۶رسيدن  
آذر ماه خود را بـراي آن تـدارک مـي                 
ديديم، ولي از يکي دو سـال گـذشـتـه            
دامنه اعتراضات بسيار گسـتـرده تـر         
شد و دانشـجـويـان از قـبـل از شـروع                 
کالس ها به هر بهانه اي اعتراض مي  

 .کنند و خواهان تغيير شرايط هستند
فضـاي دانشـگـاه و اعـتـراضــات            

 سـال گـدشـتـه         ۵  –  ۴دانشجويان از    
سياسـي بـه     . بسيار سياسي بوده است 

اين معنا که به سيـاسـت هـاي حـاکـم            
اعتراض داشته اند، مي خواستـه انـد         
فضاي سياسي اي که حکومت تـالش   
کرده بر جامعه حاکم کند را بشکنـنـد    
و در ضمن مطالبات خود را نيز طرح   

يکي از سيـاسـت هـاي اصـلـي           .   کنند
جمهوري اسـالمـي، تـحـمـيـل فضـاي             
سکـون و بـي تـحـرکـي بـه جـامـعـه،                    
سرکوب شديد هر خواسته و مطـالـبـه          

اين را همه مان با پـوسـت و     .  اي است 
وادار .   گوشـتـمـان احسـاس کـرده ايـم            

کردن جامعه به تمکيـن بـه سـيـاسـت             
هــايــش و اصــال وجــودش ســيــاســت           

.  محوري جمهوري اسالمي بوده است
ولي دانشجويان به محض اينکه وارد       
دانشگاه مي شوند، يکجا جـمـع مـي        
شوند وقدرت جمعي خود را احسـاس       
مي کنند، اين فضا را مي شـکـنـنـد،           
سياست ارعاب و سکون و تبعـيـت و           

تـمـکــيـن بــي چـون چـراي جــمـهــوري                
اسالمي را سکه يک پول مي کنـنـد و      
به جامعه جرات اعتراض کـردن مـي           
دهند و فضاي عمومي آن را تـغـيـيـر            

ــا وارد        .   مــي دهــنــد     ــان ت دانشــجــوي
دانشگاه مي شوند از زمـيـن و زمـان         
ايراد مي گـيـرنـد و اعـتـراضـشـان را                 
ــد               شــروع مــي کــنــنــد، درواقــع دارن
سياست محوري و پايه اي جـمـهـوري       
اسالمي که براي بقايـش ضـروريسـت          

بـه ايـن     .   را به مصـاف مـي طـلـبـنـد             
واسطه هر ساله شروع سال تحصـيـلـي        
به معناي شروع اعتراضات هـم بـوده        

 .است
امـا دانشـجــويـان عـالوه بـر ايــن              
خواسته هاي مشخصي هم دارنـد کـه        

. با قدرت آن را پي گيري مـي کـنـنـد              
ازجــملــه لــغــو قــوانــيــن اســالمــي از             
دانشگاه هاست، که اتفاقا مي بينـيـم      
تـمــام زور و تــالش حــکـومــت بــراي              

. اســالمــي کــردن دانشــگــاه هــاســت          
دانشجويان به قـوانـيـن اسـالمـي تـن              

مـثـال چـنـد سـال پـيـش              .   نمي دهـنـد   
دانشجويان شيراز رئيس دانشـگـاه را         
مجبور کردند قـوانـيـنـي را کـه مـي                
خواست بـه آنـان تـحـمـيـل کـنـد پـس                   

سـر حـجـاب و آرايـش و بـه                .   بگـيـرد  
ــراي دخــتــران هــم               خصــوص چــادر ب
چندين دانشگاه قوانيني را تصـويـب         

. کردند که دانشجويان آن را پس زدنـد     
آزادي بيان و آزادي دانشجويان زنداني  
ــوده کــه                     ــي ب ــات ــگــر مــطــالــب از دي
دانشجويان همواره براي آن جـنـگـيـده           

. اند و هميـشـه در صـحـنـه بـوده انـد                 
شايد بـيـشـتـريـن حـجـم اعـتـراضـات                 
ــان              ــراي آزادي دوســت ــان ب دانشــجــوي

خــود ايــن   .   زنـدانــي شــان بــوده اســت        
اعــتــراضــات بــاعــث هــمــبــســتــگــي          
دانشجويان شده و آنان را حـول آزادي          

 .متحد کرده است
در واقع دانشگاه به هر بـهـانـه اي         
اعتراض مي کند و به نظر مـن مـهـم         
تـريــن اثــري کــه ايــن اعــتــراض دارد              
همانطور که باالتـر هـم اشـاره کـردم،             
شکستن فضاي رعب و تـمـکـيـن بـه              
سياست هاي سرکوبگرانـه جـمـهـوري          
اسـالمـي در جـامـعــه اسـت کـه ايــن                 
تاثيرات عميق سـيـاسـي در جـامـعـه             
دارد و فضا را براي اعتراضات ديـگـر    

باتوجه به اين که ايـن    .   آماده مي کند  
شرايط در فضاي سـيـاسـي امـروز در            
ايران ضرب ميشود، مي تـوان گـفـت          
که اول مهر مي توانـد بـا اوجـگـيـري              
انقالب و اعـتـراضـات مـردم هـمـراه                
باشد و بي دليل نيست که از خـامـنـه        
اي تا فالن سردار قندعلـي از االن بـه           

 ۶صفحه      

 مصاحبه با شهال دانشفر و نويد مينايي                                     ۱از صفحه          
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انتخاب شدن و انـتـخـاب كـردن زنـان             
. براي مجلس كويت را به اجرا بگذارد

در عربستان محدوديت شديد حـقـوق       
زنـان بـارهــا و بــارهــا در رســانـه هــا                 
انعكاس يافته است و در بارگاه خليفه  

. سعودي نيز شـكـاف انـداخـتـه اسـت             
گروهي از خاندان سعودي مـعـتـقـدنـد           
كـه بـايــد قــوانــيـن را عــوض كــرد و                 

در .   گـروهــي از آن دفـاع مــيــكــنـنــد            
امارات و بحـريـن نـيـز بـارهـا شـاهـد                 
حركـت زنـان عـلـيـه تـبـعـيـض و بـي                     

 . حقوقي بوده ايم
به اجرا گذاشتن سنتهاي پوسـيـده      
و ضد بشري عصر جاهليـت بـا هـيـچ          

و .   معيار انساني اي سازگـاري نـدارد       

اگـر مـانـده      .   ريخته شـود   بايد دور   
است دليلش بهيچوجه فرهنـگ و     
عقب ماندگي مردم اين كشـورهـا    

بلكه نياز طبقه حاكم ايـن  .   نيست
زمانه يعني سرمايه داري بـه ايـن       
سمبلهاي سنتهاي انقياد و عـقـب       

روشن است كه كـم  .   ماندگي است 
مرتجعين مسلمانـي كـه در        نيستند  

ايـن كشـورهـا از ايـن قــوانـيـن دفــاع                 
ميكنند و براي دفاع از آنها حاضرنـد      

الـبـتـه    .   دست به هر جـنـايـتـي بـزنـنـد             
هــمــيــن هــا بــراي دفــاع از قــوانــيــن               
اسالمي داليل و مصـالـح و مـنـافـع              

امـا اگـر     .     بسيار زمـيـنـي اي دارنـد          
دولت و ارتش و سـركـوب و خـلـفـاي               

حاكم به كمك آنها نشتابند، همـه ايـن      
لشكر جهل و جنايت، يك روز هـم در          
برابر ميليونها مردم متمدن و پيشـرو      

در همه . و سكوالر دوام نخواهند آورد
. حكم صدق ميكـنـد    كشورها اين   

مساله اينـسـت كـه وقـتـي ايـن              
قوانين دور ريخته شـونـد، خـود         
خاندانها و دولتهاي حاكم هم به       
زباله دان ريخته خواهند شد و از 
اين ملك ها و شيوخ و خـلـفـا و           
آخوندهاي مـيـلـيـاردر چـپـيـه و             
عــمــامــه بســر  نشــانــي بــاقــي            

اينها حقايق غير  .   نخواهد ماند 
اينها به يمن . قابل انكاري است

همين قوانين و عقب گردهـا يـا       
عقب نگه داشتنها به بزرگتـريـن     
سرمايه داران دنيا تـبـديـل شـده          

 .اند
اما آنچه اينجـا مـيـخـواهـم           
تاكيد كنم اينست كـه واقـعـيـت         
اين يكي دو ساله و نمونـه هـاي         
چون انعكاس گسترده اعـتـراض      
وسيع به حكم شالق لوبنا حسين 
در سودان و اعتراض به وضعيت 
زنان در كويت و عربستان شروع     

شـروع پـايـان      .   يـك پـايـان اسـت        
بقاياي عصر جاهليـت در هـمـه          

و بـويـژه انـقـالب         .   اين كشورهـا  
مدرن و انساني در ايران براي به      
زير كشيـدن جـمـهـوري تـوحـش            
ــه داران كــه             اســالمــي ســرمــاي
حكومتهايي مثل سودان نـوچـه       
هــاي آن هســتــنــد، بــالفــاصــلــه         
جــنــبــش راديــكــال و مــدرن و            

سكوالر و ضد قوانين اسـالمـي       
را بطور انفجـاري در هـمـه ايـن             
كشورها جلو خـواهـد كشـيـد و           
همگان خواهند ديد كه بشـريـت       
آزادي طلـب و پـيـشـرو در ايـن               
عرصه از جهان نيز زنده اسـت و       

صداي پاي . راه خودرا ميگشايد
اين جنبش از هم اكنون دارد بـه     

لوبناهاي خـيـلـي    .   گوش ميرسد 
راديكال تري از اين پس در همه      
اين كشورها به شمار بيشتري به 

و .   جلوي صحنه خـواهـنـد آمـد         
ميتوان اميدوار بود كه قـبـل از       
رسيدن به نيمه اول قرن بيست و     
يكم جهان سيماي بسيار انساني 

 . *تري خواهد داشت

شکايت عليه جمـهـوري اسـالمـي بـه            
جرم جنايت عـلـيـه بشـريـت خـواسـت               
ديرينه ميليونها نفر در ايران و خـارج          

جمهـوري اسـالمـي از بـدو بـه              .   است
قــدرت رســيــدن، پــرونــده قــطــوري از           
جنايت، تجاوز و تبعيـض در پـرونـده           

جـنـايـاتـي کـه        .   خود ثبت کرده اسـت     
بطور سيستامتيک، آگاهانه و نـقـشـه          
مند و سازمان يافته براي از بين بردن     
هر مـخـالـفـتـي بـا ايـن حـکـومـت و                     
قوانيـن مـذهـبـي حـاکـم بـر جـامـعـه                   

پــرونــده ايــن    .   صــورت گــرفــتــه اســت     
جنايات بعنوان جنايت عليه بشـريـت        
ميتواند و بايد در مهـمـتـريـن مـرجـع          
قضــايــي دنــيــا مــورد بــررســي و                   

 . بازخواست قرار بگيرد
دادگاه بين المللي جنايي الهه در    

 در شهر الهه هلند ۲۰۰۲ماه جوالي 
دادگاه بين المللـي  . تشکيل شده است 

جنايي اين اختيار قانوني را دارد کـه          
افراد و دولتهـاي عضـو را بـه جـرائـم               
جنـايـت عـلـيـه انسـانـيـت، جـنـايـات                  
جنگي ، کشتار هاي جمعي يـا نسـل           
کشي و تجاوز است که همگي جـنـبـه        
ــي                   ــد و از درجــه جــزائ جــزائــي دارن
هستند، رسيدگي کرده و تحت پيگرد 

 .بين المللي قرار دهد
 اساسـنـامـه رم،      ۷ و ۶ماده هاي  

جـرائـمــي کـه بـر اســاس آن مــيـتــوان                 
جمهوري اسالمي را مورد پيگرد قرار 

 :  داد شمال نکات زيرند
:  کشـتـار دسـتـه جـمـعـي             ۶ماده   -۱

جنايت كشتار جمعي اعمـال مـذكـور         
زير است كه به قصد از بين بردن هـمـه     

يا بعضي از يك گروه ملي، قومـي يـا       
. نژادي يا مذهبي صورت مي گيـرد        

 :اين اقدامات عبارتند از
 قتل اعضاي يك گـروه ، آسـيـب            
شديد نسبت به سـالمـت جسـمـي يـا              
روحي اعضاي يك گـروه ، قـرار دادن             
عمدي يك گروه در معرض وضـعـيـت          
زندگي نامناسبي كه منتهي بـه زوال       
تمام يا بـخـشـي از قـواي جسـمـي آن                 
بشــود، اقــدامــاتــي كــه بــه مــنــظــور            
جلوگيري از تـولـيـد مـثـل يـك گـروه                 
صورت مي گيرد و انـتـقـال اجـبـاري              
کودکان يك گـروه بـه گـروه ديـگـر بـا                  
هدف نابودي تمام يا بـخـشـي از يـك               

نــژادي يــا      -قــومــي      -گــروه مــلــي      
 . مذهبي

:  جنـايـت عـلـيـه بشـريـت           ۷ماده   -۲
عبارت است از هريك از اعمال يـازده          
گــانــه زيــر كــه بصــورت گســتــرده و               
سازمان يافته با علـم بـر ايـنـکـه ايـن                
اعمال جرم محـسـوب مـيـشـونـد، بـر              
عليه يـك گـروه غـيـرنـظـامـي انـجـام                  

  -٣نسل كشي  -۲قتل  -١:  ميگيرد
تبعيد يا انتقال  - ٤به بردگي كشيدن  
حبس يـا سـايـر            -۵اجباري جمعيت  

محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي  
تـجـاوز ، بـردگـي             -۷شكنـجـه       -۶

جنسي ، فحشاي اجباري ، حاملـگـي      
اجباري ، عـقـيـم سـازي اجـبـاري يـا                  
هرنوع شكل ديـگـرخشـونـت جـنـسـي           

اجـبـار بـه پـنـهـان شـدن                -۹آزار    -۸
ســايــر اعــمــال      -١١آپــارتــايــد     -١٠

 غيرانساني
يکي از نکات قابل اسـتـفـاده در            

قانون رم براي محاکمه سران جمهوري  
اسالمي در نظر گرفتن مجازات بـراي   
جرائمي است که عليه زنان و به خاطر     

. جنسـيـت آنـهـا صـورت مـي گـيـرد                
اينگونه جرائم از جملـه جـرائـم عـلـيـه             
انســانــيــت مــحــســوب شــده و قــابــل           
رسيدگـي و پـيـگـرد در دادگـاه بـيـن                  

 . المللي جزائي الهه است
جمهوري اسالمي يک نظام تماما   
ضد زن است که وسـيـعـتـريـن تـعـرض           
سازمان يافته را عليه زنـان بـه دلـيـل              

. جنسيت شان روا داشـتـه و مـيـدارد            
قوانين و سيستم قضـايـي جـمـهـوري             
اسالمي آشکارا بـر بـردگـي جـنـسـي               
زنان صحه گذاشته و ميليونهـا زن را          
مستـقـيـمـا مـورد تـعـرض و يـورش                 

 . آپارتايد جنسي خود قرار داده است
الزم به ذکر است که از آنجايي که   

دادگاه بين المللي جنايي الهه رسما 
 برابر با ۲۰۰۲از تاريخ جوالي سال 

 آغاز به کار کرده ۱۳۸۱تير سال 
است تنها جرائمي که از اين تاريخ به 
بعد ارتکاب شده باشد را مورد 

اما عليرغم اين  . بررسي قرارميدهد
ما تالش ميکنيم کليه اسناد و 
مدارک مربوط به جنايات سي ساله 
جمهوري اسالمي را براي دادستاني 
ارسال کرده تا ثابت کنيم جرائمي که 

 ۲۰۰۲جمهوري اسالمي بعد از سال 
مرتکب شده همه بر اساس سوابق و 
پيشنه قطور تر و خونبارتر جنايي 

.   است  
براي محاکمه جمهوري اسـالمـي      
تا کنون تالش هاي متعـدد و زيـادي           

انجام شده است تالش هـايـي کـه اگـر           
چه از نظر حقوقي فـرجـامـي نـداشـتـه              
اما به لحاظ سياسي و در سطح بـيـن         
المللي جمهوري اسالمـي را بـعـنـوان            
يک رژيم و نـظـام جـنـايـتـکـار و ضـد                  
بشريت در افکار عمومي مطرح کرده 

به ويژه در جريان خيزش انقالبي . است
اخـيــر و کشــتــار و شــکــنــجــه مــردم              
معترض در مقابل ديد دنيا و افـکـار        
عمومي جهان، مـوضـوع مـحـاکـمـه            
جمهوري اسالمي بعنـوان يـک دولـت           
جنايتکار به يک مطالبه برحق انساني 
بدل شده و حمايت وسيعي را در داخل   

 .و خارج ايران برانگيخته است
از سوي ديگر يکي از مهـمـتـريـن        
موانـع حـقـوقـي پـيـگـرد سـران رژيـم                  
اسالمي در دادگاه بين المللي جنايـي        
الهه عدم عضويت اين دولت در ايـن          

اما اين طـلـسـم و قـفـل            .   شبکه است 
حـقــوقـي مــانـع پــيـگــرد سـران رژيــم               
اسالمي ايـران بـا کشـيـده شـدن پـاي                
عمرالبشير بـه دادگـاه بـيـن الـمـلـلـي                 
جنايي الهه و صدور حکـم بـازداشـت          

مــحــاکــمــه     .   وي  شــکــســتــه شــد             
عمرالـبـشـيـر بـعـنـوان رئـيـس اولـيـن                  
دولتي که معاهده رم را امضا نـکـرده         
و عضو شبکـه دادگـاه بـيـن الـمـلـلـي                
جنايي الهـه نـيـسـت عـمـال راهـهـاي                
قانوني بـراي بـه مـحـاکـمـه کشـانـدن                 
جمهوري اسالمي را نيز باز گـذاشـتـه           

اکنون نوبت جمهوري اسـالمـي   .   است
است که به دليل ارتکاب جنايت عليه 
بشريت و بنا به خواست ميليونها نفـر   

 .به محاکمه کشيده شود

بــه دنــبــال درخــواســت شــکــايــت         
کميته بين المللي عليه اعدام، عـلـيـه        
جـمـهـوري اسـالمــي در دادگـاه بـيــن               

 آگـوسـت     ۲۸المللي جنايي الهـه در        
 و باز شدن پرونده نگهـداري و    ۲۰۰۹

بـررسـي اسـنــاد جــنـايــات جــمـهــوري             
اسالمي در اين دادگـاه، كـمـيـسـيـون              
پيگيـري شـكـايـت عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي با هدف جمع آوري شكـايـات    
ازافراد و نهادها عليه اين حکومت به  
جرم جنايت عليه بشـريـت، تشـکـيـل            
شده و تالش ميکند بهر طريق ممکن 
موضوع شـکـايـت عـلـيـه جـمـهـوري                
اسالمي را در دادگـاه بـيـن الـمـلـلـي                  

 . جنايي الهه پيگيري و دنبال کند
کميته بين المللي عليه اعـدام بـا          
تشكيل اين كميسيون به استقبال ايـن    
واقعه رفته و براي به جريـان انـداخـتـن         
پرونده جمهوري اسـالمـي در دادگـاه           
بين المللي جنايي الهه دست بـه كـار        

كميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه              .   ميشود
اعدام بدين وسيله از همه قـربـانـيـان و        
شاکيان جـمـهـوري اسـالمـي دعـوت             
ميكند كه  در اين امر مهم شـكـايـت       
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي بــا مــا              
همکاري کرده و کليه شکايات خود را 
براي ما ارسال كنند ، تـا در اخـتـيـار             

 . دادگاه جنايي الهه  قرار دهيم
 

 فرشاد حسيني
farshadhoseini@yahoo.co

m 
 مينا احدي 0031-633602627

minaahadi@aol.com  
00491775692413 

كميسيون پيگيري شكايت عليه  
 جمهوري اسالمي ايران

 در دادگاه بين المللي جنايي الهه
 کميته بين المللي عليه اعدام

  ۲۰۰۹ سپتامبر ۱۰
 

  تاسيس کميسيون پيگيري شكايت عليه جمهوري اسالمي ايران 
 در دادگاه بين المللي جنايي الهه

 توسط کميته بين المللي عليه اعدام 

 . . . شراشيب حكومتها و                   از صفحه                 
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دست و پا افتاده اند که دانشجويان را     
سرکوب کنند و فضاي مـرگـبـاري بـه         

 .دانشگاه ها حاکم کنند
 

شهال دانشفر، شـمـا بـه         :   نترناسيونالا
اوضاع سياسي امروز و شرايـطـي کـه          
به استقبال شروع سال تحصيلي جديد     

اگر ممکن است . ميرويم اشاره کرديد 
به طور مختصر و بـراي يـادآوري بـه               
تـاريـخـچـه اي از اعـتـراضـات اخـيــر                 

کـال مـطـالـبـات        .   معلمان اشاره کنيد 
معلمان چيست و چگونه مـيـتـوانـنـد           

 اين مطالبات را پيگيري کنند؟ 
نزديک به يک دهه اسـت    :   شهال دانشفر 

که معـلـمـان هـر سـالـه و بـه اشـکـال                     
مختلف دست به اعتراض و مـبـارزه           
ميزنند و خواستهايشان را پـيـگـيـري          

، هزاران معلم ٨٠در ديماه .   ميکنند
به خيابانها آمدند، راهپيماييکردند و    
خواستها و مـطـالـبـاتشـان را فـريـاد                

  ٢٢در تداوم اين مبـارزات در       .   زدند
 عـلـيـرغـم ايـنـکـه            ٨١آذر مـاه سـال         

اجتماع معلمان از سويوزارت آموزش 
و پرورش و خانه معلمان و غيره لـغـو        
ــه                   ــونــ ــر گــ ــزاريــــهــ ــرگــ شــــده و بــ
تجمعيغيرقانونـيـاعـالم شـده بـود، و            
عليرغم ايـنـکـه جـمـهـوري اسـالمـي               
اعــالم کــرده بــود کــه بــا هــر گــونــه                 
تجـمـعـيـدر ايـن روز شـديـدا مـقـابلـه                   

 معلـم در    ٤٠٠٠خواهد شد، بيش از  
اطراف پل حافظ تهران تجمع کردند و 
با شعـار وزيـر بـي کـفـايـت اسـتـعـفـا                    
استعفا، وعده هـايـتـوخـالـيـنـمـيـشـود             

تـوپ تـانـک مسـلـسـل             -خواست ما   
معلم دانشجو اتحاد   -ديگر اثر ندارد  

اتحاد و با دستهايبهم زنجـيـر شـده و            
صفوف فشرده راهپيمايي کردند و بـر     

بدنبال آن .  خواستهايشان تاکيد کردند 
  روز جهاني معـلـم ،     ٨٢ مهر ١٣در  

معلمان دست به اعتصابـي سـراسـري         
زدنــد و در تــهــران و در شــهــرهــاي                 
مختلف در مقابل آموزش و پـرورش        

 ديماه همـيـن سـال      ٢٧تجمع کردند و   
بود که معـلـمـان تـهـران و شـهـرهـاي                  
ديگر بنا بر اولتيماتومي قبلي دسـت      
به اعتصابي سه روزه زدنـد و الـگـوي           
خوبي از مـبـارزات سـراسـري بـدسـت             

سپس در اسفند مـاه ايـن سـال        .  دادند
ما شاهد اعتصـابـات يـک هـفـتـه اي               
معلمان بوديم که انعکاس بسياري در  

ايــــن .   ســـطـــح جــــامـــعـــه داشـــت             
قدرتمندترين و فراگيرترين اعتـصـاب      
معلمان در طول مبارزاتي بـودنـد کـه         

پـس از آن      .   در ايـن سـالـهـا داشـتـنـد             
معـلـمـان هـمـچـنـان بـا اولـتـيـمـاتـوم                    

هايشان در کمين فرصت هـاي ديـگـر           
بــراي اعــالم اعــتــراض و پــيــگــيــري            
خواستهايشان به مبارزات خود ادامه   

  ٨٣ ارديبهشـت سـال       ١٣دادند و در    
بود کـه مـا شـاهـد دو روز تـحـصـن                    
مــعــلــمــان در مــدارس و اعــتــصــاب           

سپس روز شـنـبـه        .     مجدد آنان بوديم 
 بخشهاييـاز مـعـلـمـان        ٨٣ اسفند ١٥

تهران و کرج برايپيگيريخواستهايخود 
 ١٩اعتصابـيـرا آغـاز کـردنـد و روز                

اسـفــنــد هــمـيــن ســال مــعـلــمــان  بــه                
مناسبت سالگرد اعتصاب سـراسـري      
با شکوه سال گذشته خود، در مقـابـل      

پس از .   مجلس اسالمي تجمع کردند   
آن ايــن اعــتــراضــات از هــمــان آغــاز             

.  از ســر گــرفــتــه شــد           ٨٤فــرورديــن    
معلـمـان بـا اعـتـصـاب و بـا تـجـمـع                     
کــردنــهــاي خــود خــواســتــهــايشــان را         

 کـه  ٨٥ اسفند ١٢تا . پيگيري کردند 
نقطه اوجي در مبارزات معلمـان بـود      

 هزار معلم و ٣٠و در اين روز بيش از  
بخـش هـاي مـخـتـلـف مـردم کـه بـه                    
حمايت از مـبـارزات مـعـلـمـان آمـده               
بودند، تظاهرات بسـيـار بـزرگ و بـا               
شکوهي در مقابل مجلـس اسـالمـي         

و در آنـجـا مـعـلـمـان در               .   برپا کردند 
اعتراض به بي توجهي به خواستـهـاي      
خـود، عــلـيــه سـانســور رسـانــه هــاي              
دولتي، عـلـيـه دولـت و نـمـايـنـدگـان                  
مجلس شعـار دادنـد و خـواهـان يـک               

در ايـن    .  زندگي انساني و مرفه شدند 
هنگـام عـالوه بـر تـهـران مـا شـاهـد                    
تـجـمــعـات اعــتـراضـي مـعـلــمـان در                

اين تـجـمـع      .   شهرهاي ديگر نيز بوديم  
معلـمـان بـا سـرکـوب و دسـتـگـيـري                  

معلمان .  تعدادي از معلمان روبرو شد 
در نشستهاي بعدي خود اعالم کردنـد   
که چنانچه معلمان دستگير شده آزاد      
نشـونــد و احـکــام صــادر شــده بــراي              
معلمان مبني بر اخراج و تبعيد آنـهـا      
لغو نگردد، دست به اشکال گسـتـرده          

بدين ترتيب .   تر اعتراضي خواهند زد 
بعد از پايان تعطـيـالت نـوروزي سـال            

 فروردين بنا به ٢٧ و ٢٦ روزهاي ٨٦
قرار قبلي مبارزه معلمان براي آزادي        
دستگير شدگان از سر گـرفـتـه شـد و              
تحت فشار اين مـبـارزات بـه تـدريـج             
معلماني که دستگير شـده بـودنـد از            

در ايـن مـبـارزات        .   زندان آزاد شـدنـد     
جمهوري اسالمي همواره بر سـرکـوب       
و دستگيري معلمان تالش داشـت تـا        
اعـتــراضـات آنـهــا را عــقـب بـزنــد و                 
معلمان عليرغم همه اين تهـديـدات و      

 ارديبهشت در مقـابـل   ١٢فشارها در  
ادارات آمــوزش و پـرورش تــهــران و             

شهرهاي مختلف تجمع کـردنـد و بـر           
بـديـن   . . خواستهـايشـان پـاي فشـردنـد         

ترتيب اعتراضات معلمان در فاصـلـه     
  يکـي از    ٨٦ تا ارديبهشت ٨٥بهمن  

عرصـه هـاي مـهـم مـبـارزات جـاري                
در .   مردم عليه جمهوري اسالمي بود  

اين مبارزات معلمان در مبارزه بـراي      
بهبود شرايط زندگي و رفع تـبـعـيـض         
ونابرابري، خواست تمام مردم به ستوه 
آمده از فقر واخـتـنـاق را نـمـايـنـدگـي               

بطور واقعي مبارزه مـعـلـمـان      .   کردند
تاثير زيادي بر تـوازن قـواي سـيـاسـي            
جامعه داشت و توجه کل جـامـعـه را          

 . بخود جلب کرد
 بـود    ٨٧بعد از آن در اسفند سال    

که کانون صنفي معلمان تحت فشـار         
 ٥ و     ٤ و     ٣معلمـان بـراي روزهـاي          

در .   اسفند فراخوان به اعـتـصـاب داد        
آن هنگام در حاليکه همه جا صحبـت    
از اعتصاب معـلـمـان بـود و شـور و                 
شوق اعتراض هـمـه مـعـلـمـان و کـل                
جامعه را فرا گرفته بود، امـا کـانـون             
صنفي معلمان که شاهد جنب وجوش 
وسيع اعتراضي در مـيـان مـعـلـمـان               
بود، از ترس گسترش اين مـبـارزات،       

. فراخوان به اعـتـصـاب را لـغـو کـرد                
ــون صــنــفــي               ســران ســازشــکــار کــان
مــعــلــمــان، ايــن بــار نــيــز بــا نــقــش                 
هميشگي خود به مـيـدان امـدنـد تـا              
بلکه  با احاله دادن مبارزه معلمان بـه   
طرح نامتعين نظام هماهنگ حقوقها 
و وعده  و وعيدهاي مجلس و احمدي 
نژاد و وزير آموزش و پروش و غـيـره،       
جلوي مبارزات معلمان را بگيـرنـد و         
حرکت قدرتمند معلمان را بـه عـقـب           

اگـر چـه اقـدام سـازشـکـارانـه              .   برانند
کــانــون و لــغــو فــراخــوان اعــتــصــاب           
سـراسـري، در نـبــود تشـکـل واقـعــي               
معلمان از قدرت اعـتـراض سـراسـري           
آنان کاست،  اما عـلـيـرغـم آن بـخـش            
هاي زيادي از مـعـلـمـان در تـهـران و                 
شهرهاي مختلف دست به اعـتـصـاب       
زدند و خود درس بـزرگـي بـود بـراي                
معلمان که تنها با قدرت اعتصاب و      
نيروي مـتـحـد خـود اسـت کـه بـايـد                    
مبارزاتشان را به پيش بـرنـد و سـران             
سازشکا ر کانون صنفي را از سـر راه            

 . مبارزه خود کنار زنند
بنابـرايـن بـا نـگـاهـي بـه هـمـيـن                   
مـخــتــصــر اشــاراتــي کــه کــردم،  بــه              
روشني ميـتـوان جـايـگـاه و اهـمـيـت                
مبارزات معلمان، بعنوان يک عـرصـه     
دائــمــي اعــتــراض عــلــيــه جــمــهــوري          
اسالمي که در مقاطعي حـتـي نـقـش           
مهمي در توازن قواي سياسي جامعـه   
داشته و توجه کل جـامـعـه را بـخـود               

حال با چنـيـن   .   جلب کرده است را ديد   

گذشته اي و نيز بدنبال روزهاي پرشور 
اعتراضاتي که در همين سه ماه اخير       
پشت سر گذاشتـيـم و در اوضـاع پـر                
جنب و جـوش امـروز، در حـالـيـکـه                 
همزمـان در دانشـگـاهـهـا بـه تـدارک                
اعتراض و مبارزه ميرويم، بازگشايي    
مدارس و دور هم جمع شدن معلمان و 
پيگـيـري خـواسـتـهـا و مـبـارزاتشـان                
اهيت سياسي بسياري دارد و ميتوان       
پيش بيني کرد که روزهاي مهمـي از          
اعتراض و مبارزه را در پيش خواهيم     

 . داشت
اما اجازه بدهيد اشاره اي نـيـز بـه        
بخش دوم سوال شـمـا و خـواسـتـهـاي              

مـعـلـمـان در       .   معلمان داشـتـه بـاشـم        
مبارزاتشان هـمـواره بـر خـواسـتـهـاي             
افزايش حقوق براي يک زندگي انساني   
که مجبور به کار دوم و سوم نباشنـد،    
پرداخت کمک هزينه مسکن و ايـجـاد       
تسهيالت الزم براي تامين مسـکـن،         
بهداشت و درمـان رايـگـان، پـرداخـت           
ســوبســيــد بــر کــاالهــاي اســاســي در           
شرايط گراني هر روزه قيمتها، جدايي     
مذهب از آموزش و پـرورش ، آزادي           
بدون قيد و شـرط بـيـان و عـقـيـده و                    
ديگر خواستهاي فـوري خـود تـاکـيـد            

اما روشن است که امروز . گذاشته اند 
در دل شــرايــط ســيــاســي مــوجــود                
خواستهاي معلمان بسيار فراتر رفـتـه      
وخواستهايي اسـت کـه کـل جـامـعـه               
براي آن به ميدان آمده و براي آن فرياد     

ــد    ــد           .   زده ان ــن ــخــواه ــان مــي ــم ــل مــع
ديکتاتوري نباشد، ميخواهند آزادي      

حـق  .   بيان و عـقـيـده داشـتـه بـاشـنـد                
. تشکل و حق اعتصاب داشته باشنـد   

خفقان و سانسور و تـفـتـيـش عـقـايـد               
معلمـان مـيـخـواهـنـد بسـاط            .   نباشد

مذهب .  خرافات از مدارس جمع شود 
از آمــوزش و پــرورش جــدا بــاشــد و              
خواهان يک آموزش مدرن و انسـانـي          

معلمان مـيـخـواهـنـد اعـدام         .   هستند
نباشد و خواهان لغو حکم اعدام فرزاد 
کمانگر مـعـلـم زنـدانـي کـامـيـاران و                
آزادي فوري و بدون قيد و شـرط او از         

، معلمان ميـخـواهـنـد     .   زندان هستند 
تمامي  احکام بـازداشـت و اخـراج و             
تبعيد عليه معلمان معتـرض کـه در           
طــول ســه ســال گــذشــتــه بــه خــاطــر                
مبارزاتشان به آن محکـوم شـده انـد،            

ميخواهند بساط حـراسـت     .   لغو شود 
از آموزش و پرورش جمع شود  و  بـه       
نظر من ده خواست فوري مردم که ما  
اعــالم کــرديــم، خــواســتــهــاي فــوري           

خـواسـت   .   معلمان و همه مـردم اسـت      
ــن                    ــي ــه  آمــريــن و عــامــل مــحــاکــم
کشــتــارهــاي اخــيــر و آزادي  هــمــه                
دستگـيـر شـدگـان اخـيـر و زنـدانـيـان                  

سياسي از زندان خواست مـعـلـمـان و            
بـنـابـرايـن     .   خواست همـه مـردم اسـت        

امروز که به بازگشايي مدارس نزديک    
هســتــيــم و بــدنــبــال اعــتــراضــات بــا            
شکوهي که در اين سه مـاه شـاهـدش          
بـوديــم، بـهــتــريــن فــرصــت اســت کــه             
معلمان بصورت انجـمـن هـا و جـمـع              
هـايشــان بــيــانـيــه بــدهــنـد و بــر ايــن                

 .  خواستها تاکيد بگذارند
 

نـويـد مـيـنـايـي،         :   انترناسـيـونـال   
مطالبات دانشجويان چيست؟ و حول     
چه چيز هـايـي مـي تـوانـنـد مـتـحـد                   

 شوند؟
همانطور که بـاالتـر هـم        :   نويد مينائي 

اشاره شد، مطالبات دانشـجـويـان در         
واقع بخـشـي از مـطـالـبـات جـامـعـه                 

دانشـجــو هــم مـثــل هــر کــس            .   اسـت 
ديگري در جامعـه تـحـت حـاکـمـيـت               
جمهوري اسالمي سرکوب مي شـود،     
فقير نگه داشته مي شـود، اسـالم در            
زندگي خصـوصـي اش دخـالـت مـي              
کند، آزادي ازش گرفته مي شود و بـه     
عنوان زن در حـق اش اجـحـاف مـي                

دانشجويان به هيچ کدام از ايـن    .   شود
ها تن نداده اند و هميشـه بـه ايـن هـا               

لـغـو جـداسـازي       .   اعتراض داشته انـد    
جنسيتي همـيـشـه جـزو اعـتـراضـات             
دانشجويان بوده است و چندين نمـونـه    
موفق از اين اعتراض را شـاهـد بـوده           

دانشگاه بهشتي، دانشکده خـبـر،   :   ايم
آزادي بـيـان و       .   دانشگاه هنر و غـيـره      

انــديشــه و نشــريــات دانشــجــويــي و            
تشکالت دانشجويان، آزادي زندانيـان    
سـيـاســي و بـهــبـود شــرايـط زنـدگــي                
دانشجويان از جمله مـوارد اعـتـراض          

 .آنان است
ولي امسال در شرايط مـتـفـاوتـي       

در .   به اول مـهـر نـزديـک مـي شـويـم                 
حاليکه جمهوري اسالمي صدهـا تـن       
از عزيزانمان را به طـرز وحشـيـانـه اي          
کشــتــه اســت، از جــملــه تــعــدادي از             

 دانشجـو در    ۵حداقل .   دانشجويان را 
 ۲۵ و     ۲۴حمله اوباش اسالمـي در        

خرداد به کوي دانشگاه کشته شدند و       
تعدادي در درگيري ها و زير شکنـجـه     

دانشـجـويـان خـواهـان        .   کشتـه شـدنـد     
مــعــرفــي عــامــلــيــن ايــن کشــتــارهــا          
هستند، آمرين آن کامال شناخته شده     
هستنـد، دانشـجـويـان خـامـنـه اي و                
ســران رژيــم را بــه عــنــوان قــاتــلــيــن               
دوستانشان مي شناسـنـد و خـواهـان            

کسـي  .   محاکمه علني آنـان هسـتـنـد         
نمي تواند روي صندلي و نـيـمـکـتـي              
بنشيند که تـرم قـبـل جـاي دوسـتـش               
بود، دوستي که زير شـکـنـجـه کشـتـه          

 ۷صفحه      

 مصاحبه با شهال دانشفر و نويد مينايي                                     ٥از صفحه          
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شد، يا با قمه در کوي دانشگاه لـت و      
کسي نمي تـوانـد در کـالس          .   پار شد 

درسي بنشيند که هنوز بوي خـون بـر         
. زمين ريخته دوستانش را مـي دهـد         

دانشجويان امسال قبل از هـر چـيـزي          
خواهان محاکمه آمريـن و عـامـلـيـن             

آزادي .   کشتار دوسـتـانشـان هسـتـنـد          
بيان و آزادي تشـکـل و اعـتـراض و                 
اعـتــصــاب، لــغــو قــوانــيــن ضــد زن،            
معرفي و محاکمه چپاولگـران امـوال        
عمومي جامعه که باعث تحميل فقر       

. و فاقه به ميليون ها انسان شده است   
از جمله مطالبات دانشجويان برچيـده     
شدن بساط کميته هاي انضـبـاطـي و          
حراست و نماينده ولي فقيه و بسيج و    
ساير ارگان هاي سرکوب از دانشـگـاه         

دانشحويان بايد ايـنـهـا را از           .   هاست
دانشگاه جارو کنند تا فضـايـي امـن            
براي هم تـحـصـيـل و هـم پـي گـيـري                   
مطالـبـات و اعـتـراضـاتشـان ايـجـاد               

دانشجويان مي توانند حول هر .   کنند
کدام از اين مطالبات متـحـد شـونـد،           
اين ها سياست هـايـي سـت کـه مـي                

. تواند توده دانشجويان را متحد کنـد    
سياست هاي مصالحه جويانه بـا ايـن       
و آن بـراي مـذاکـره و سـازش بـا هــر                    
بخشي از حکومت هيچ گاه نتوانسته     

 .عامل متحد کننده دانشجويان باشد
 

شهال دانشفر، با تـوجـه      :   انترناسيونال
به همه نکاتي که باالتر اشاره کرديـد،      
بــه طــور مشــخــص صــحــبــتــتــان بــا            
معلمان چيست و چگونه مـيـتـوانـنـد           
نقش موثري در انقالب جاري داشـتـه       

 باشد؟
هـمـه صـحـبـت مـن بـا              :   شهال دانشفر 

معلمان اينست که بايد اين فرصت را     
روزهاي پـرشـوري را پشـت        .     دريافت

موج انقـالبـي کـه بـرپـا          .  سر گذاشتيم 
شده، عقب ننشسته بلکه دارد عـمـق         
مـيــگــيــرد و بــدون شــک در اشــکــال              

. سازمانيافته تري به جلو خواهد آمـد   
. بايد خـود را بـراي آن آمـاده کـنـيـم                  

ــان، مــبــارزات          مــبــارزات دانشــجــوي
معلمان در اين آغاز سال تحصيـلـي و      
در اين اوضاع خطير سياسي ميتواند       
سرآغازي براي موج جديد اعتراضات   

بـه اسـتـقـبـال ايـن           .   در جامعـه بـاشـد      
جمهوري اسالمـي از    . مبارزات برويم 

باال تا پايين ترک برداشته و صفوفـش      
بايد ضربه نهايـي را    .   بهم ريخته است  

اين را از حساب پس دادنهـايشـان   .   زد
در برابر جناياتشان در کهـريـزک و در            
برخورد با اعتراضات هـر روزه مـردم          

اين رژيـم تـمـام زورش را            .   مي بينيم 

با وحشيانه ترين شکنجـه هـا  و          .   زد
کشتار و سرکوب تالش کرد جـامـعـه       

ولـي مـي بـيـنـيـم کـه              .   را عقب برانـد   
چگونه مردم با روحيه و خشمگين در   
کمين نشسته اند که بيـرون بـريـزنـد و           

در واقـع    .   تکليفش را يکـسـره کـنـنـد         
موج نفرت مردم امروز باروتي اسـت         
که ميرود تا  بساط اين رژيم را جـمـع      

بنابراين امروز بهتـريـن فـرصـت       .   کند
براي ما نيز هست تا متحـد شـويـم و         

بـهـتـريـن     .     مبارزاتمان را از سرگيريـم    
فرصت براي متشکل شدن و مـتـحـد         
شـدن حــول خــواســتـهــاي راديـکــال و             
انساني مان است وهمچنين بـهـتـريـن        
فرصت است که کانون صنفي معلمان 
و ديگر تشکلهاي صنفي معلميـن را        
که همواره نقش مهارکننده مبـارزات       
ما معلمان را داشته اند، کـنـار زد و              
خود ما معلمان راديـکـال و چـپ در             
صـف مــقــدم ايــن اعــتـراضــات قــرار            

مــا مــيــتــوانـيــم بـه اشــکــال          .   گـيــريــم 

مختلف، بصورت جمع هاي معلـمـان       
آزاديخواه در شهرهاي مختلف بيانيـه      
دهيم و با تاکيد بر خواستهاي بـرحـق           
خود و ده خـواسـت فـوري مـردم کـه                 
خواستهاي ما معـلـمـان نـيـز هسـت،             
مبارزات خود را تعين بخشيم و تـوده   

. عظيم معلمان را همراه داشته باشيـم       
ما ميتوانيم با اعـالم انـجـمـن هـا و                
کانون هاي خود در شهرهاي مختلـف     
فراخوان به اعتراض و تجمع بدهيـم و        
ــان                    ــه مــا هــمــچــن ــم ک ــنــي اعــالم ک

تـداوم  .   برخواستهاي خود تاکيد داريم   
اعتراضات ما مـعـلـمـان مـهـمـتـريـن              
نقشي است که امـروز مـيـتـوانـيـم در            
انقالب جـاري و اوج دور تـازه اي از                
مبارزات در سـطـح جـامـعـه داشـتـه                

بايد با تمام قوا براي آن آمـاده    .   باشيم
 .شويم

اما يک صحبت کوتاه ديگـر مـن        
ــمــان راديــکــال و                 ــه مــعــل خــطــاب ب

فراخوان من به ايـن    .   کمونيست است 
معلمان اينست که بياييد و بـه حـزب         

خودتان حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
بــويـژه در اوضــاع      .   ايـران بــپـيــونــديــد     

سياسي امروز ايـن امـر بـيـش از هـر                
و بـراي ايـنـکـه         .   وقت حـيـاتـي اسـت        

بتوانيم مبارزات سراسري خـود بـراي        
به زير کشيدن اين رژيم جنـايـتـکـار را        
به پيروزي برسانيم و براي ساختن يـک        
جــامــعــه آزاد و انســانــي کــه در آن                 
انسانها حرمت و احترام دارند و  براي    
داشتن آمـوزش و پـروشـي انسـانـي،               
مدرن و بدور از هر گونه خرافه اي کـه       
برخورداري از آن حق عموم مردم باشد 
و  نه صرفا امتياري براي بـخـشـي از              
جامعه، بياييد عضو اين حزب شويـد      
و با ما و با کانال جـديـد ايـن صـداي              
انــقــالب و آزاديــخــواهــي کــه تــالش            
ميکنيم به زودي کار خـود را از سـر             

 . بگيرد فعاليت کنيد
 

دانشگاه همـواره مـحـل      :  انترناسيونال
تجمع جوانـان پـرشـوري بـوده کـه در                
صف اول مبارزه عليه سـتـم و فـقـر و            

. انواع  نابرابري ها در جامعه بوده اند  

نـقــش دانشــجــويــان در ايــن انــقــالب            
چيست؟ آيـا فـکـر مـي کـنـيـد آغـاز                   
دانشگاه ها جايگاه ويژه اي در ادامـه           

 انقالب دارد؟
بـاز شـدن دانشـگـاه         :   نويد مينـائـي   

همانطور که شما هم اشاره کرده ايد به   
معني جمع شدن مـيـلـيـون هـا جـوان               
پرشوري است که مي خواهند زندگـي      
کنند و بـه هـمـيـن دلـيـل جـمـهـوري                    

ــنــد              ــمــي خــواه ــر .   اســالمــي را ن اگ
جمهوري اسالمي با تمام قوا دارد بـه       
پيشواز اول مهر و بازگشايي مـدارس        
و دانشگاه ها مي رود، اولين مـعـنـي      
آن در شرايط انقالبي حاضر به نقش و       
جــايــگــاه دانشــگــاه و اعــتــراضــات             

دانشـگـاه   .   دانشجويي اشاره مي کنـد    
هميشه توانسه است افکار عـمـومـي          
جامعه و حتي در سطح بين المللي را    

 .تحت تاثير قرار دهد
سازمان دادن اعتـراضـات، طـرح        
خواسته هاي دانشجويان و جـامـعـه،           
فرموله کردن آن در بيانيه ها يـکـي از      

کارهاي دانشجويان در اعتراضاتشـان   
دانشگاه و دانشجو به ايـن  .   بوده است 

واسطه که از جايگاه ويژه اي در نـظـر           
جامعه قرار دارند و شرايطي که باالتر  
هم به آن اشاره شد مي تـوانـنـد پـرچـم            

شـروع  .   دار اعتراضات جامعه باشنـد   
مـجـدد اعـتــراضـات، سـازمـان دادن             
اعــتــراضــاتــي بــا طــرح مــطــالــبــات           
عمومي جامعه مثل محاکمه آمريـن    
و عاملين قتل مردم و غيره، سازمان    
دادن جوانان در محالت براي به دست  

کـه ايـن تـا          -گرفتن کنترل محـالت      
حدودي در طـول شـب هـاي گـذشـتـه                

با همه اين کـارهـا     –عملي شده است    
دانشجويان و جوانان مـي تـوانـنـد در          
صف مقدم مبارزه با اوباش اسـالمـي    
باشند و اجازه دخالت و سرکوب مردم 

شـعـار نـويسـي و         .   را به آنـان نـدهـنـد        
پخش اطالعيـه هـايـي بـراي مـتـحـد               
کــردن مــردم حــول خــواســتــه هــاي                
عمومي و راديکـال و ايـجـاد فضـاي             
رزمنده در جامعه هـم جـزو کـارهـاي            
مهمي است که مـيـتـوان در دسـتـور              

ــجــاد فضــاي            .   گــذاشــت  در واقــع اي
اعتراضي چه در داخل ايران و چـه در         
سطح بيـن الـمـلـلـي کـه بـا تـوجـه بـه                      
ــل               ــه وســاي ــان ب آشــنــايــي دانشــجــوي
ارتباطي اين وظيفه بيـشـتـر بـه دوش          
آنـان مــي افــتــد ، طــرح مـطــالــبــات               
راديکال و انـقـالبـي و سـازمـان دادن               
اعتراضـات در جـامـعـه و دانشـگـاه               
رئوس وظايف جوانان و دانشـجـويـان          
است که نقش و جـايـگـاه ويـژه اي بـه               
حضور آنان در اعتراضات و انـقـالب          

 .مي دهد
تماس با حزب و سازمان جـوانـان         
کمونيست به عنوان ظرف متحد شدن 
و متشکل شدن نيز براي ادامـه و بـه            
پيروزي رساندن انقالب الزم و ضروري 

براي به پيروزي رسيدن بايد حول . ست
سياست هـاي انسـانـي مـتـحـد شـد،                
حزب و سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت             
ظرف تشکل و مـتـحـد شـدن، سـتـاد               
فرماندهـي انـقـالب و ابـزار مـردم و                
جــوانــان بــراي غــلــبــه بــر جــمــهــوري             

 .اسالمي هستند
در واقع به نظر من جـوانـان و بـه            
خصوص دانشجويان هم در به ايـنـجـا          
رساندن وضعيت نقش تعييـن کـنـنـده         
اي داشته اند و هـم در ادامـه مسـيـر                
براي سرنگوني جمهوري اسالمي و به   
پيروزي رساندن انقالب نقش ويـژه اي        

با توجه به اينکه جامعـه ايـران     .   دارند
 و نيم ۳جامعه اي جوان است و حدود 

ميليون دانشجو در ايران وجود دارد،      
جـوانـان و دانشـجـويـان مـي تـوانـنـد                  

. نيروي مهمي بـراي انـقـالب بـاشـنـد             

جواني که در ابتداي راه زنـدگـي قـرار            
دارد، زندگي اي که تـحـت جـمـهـوري             
اسالمي سياه و غير قابل پيش بيـنـي      
و بي افق و بي آينده است قاعدتا بايد     
در صـف مـقـدم انــقـالب بـاشـد، کــه                 

 . هست
 

در مـورد تشـکـل هـاي         :  انترناسيونال
معلمان چه؟ در حـال حـاضـر تشـکـل             

کانون صنفي " هايي وجود دارند مثل   
نقش اين تشکل هـا    . و غيره"  معلمان

چيست؟ آيا تشکل هاي موجود نـيـاز     
معلمان بـه تشـکـل را بـرطـرف مـي                 

 کنند؟ 
واقعيت ايـنـسـت کـه در         : شهال دانشفر 

طول تمام سالهاي مبارزات معلمـان،       
کانون صنفي معلمان و ديگر تشـکـل     
هاي صنفي معلمـيـن هـمـواره تـالش           
کرده اند که مبارزات معـلـمـان را در             
چهارچوب قوانين جمهوري اسـالمـي       
مهار کنند و بـا پـاسـکـاري آنـان بـه                  
مصوبات مجلس و مراجع قـانـونـي،         
ــارزاتشــان را               ــوي گســتــرش مــب جــل

اما معلمان هوشيارانه از هـر  .  بگيرند
فــرصــتــي اســتــفــاده کــرده و از هــر                 
فراخواني که از سـوي ايـن تشـکـلـهـا               
ــالم                      ــراي اعـ ــت،  بـ ــده اسـ داده شـ
اعتراضشان استفاده کرده و دسـت بـه       

بـه ايـن مـعـنـي کـه             .   مبارزه زده انـد     
معلمان در اعتراضات تاکنوني خود، 
ــه  از                      ــد ک هــمــواره تــالش کــرده ان
چهـارچـوبـه هـايـي کـه تـوسـط سـران                  
کانون صنفي و تشـکـلـهـاي صـنـفـي               
معلمان تعيين شده فراتـر رفـتـه و در            
بسياري از مواقع توانسته اند الگويي  
چپ و راديکال از اعتراض را در برابـر      

امـا در هـر حـال          .   جامعه قرار دهـنـد    
همانطور که در سوال قبلتر و در رابطه 
با مبارزات سال گذشته معلمان اشاره 
ــاالي               کــردم، بــا وجــود پــتــانســيــل ب
اعتراضي در ميان معلمان، با وجـود      
گــرايــش قــوي چــپ و راديــکــال در                
اعتراضات آنها،  در شرايط اختناق و   
در خـالء وجــود تشـکـلــهـاي واقـعــي              
معلمين، سـازشـکـاري سـران کـانـون             
صنفي و ديگر تشکلـهـاي مـعـلـمـان،          
همواره بعنوان يک مـانـع عـمـل کـرده             
است و در مقاطعي نيز مانع گسترش 

بـايـد بـه      .   مبارزات معلمان شده است 
خالء نبود تشـکـل واقـعـي مـعـلـمـان               

. غالب آمد و  اين مـانـع را کـنـار زد             
اين يک گام مهم در مـبـارزات پـيـش             

در اين رابطـه اگـر     .   روي معلمان است  
به مبارزات تا کنـون مـعـلـمـان نـگـاه             
کنيم،  بـطـور واقـعـي مـا در بـرخـي                   
شهرها شـاهـد جـلـو آمـدن مـعـلـمـان                  

 ۹صفحه      

 مصاحبه با شهال دانشفر و نويد مينايي                                     ٦از صفحه          
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" مـوج سـبـز     " اعالم رسمي شـکـسـت         
است آنهم توسـط شـخـصـي کـه قـرار               

، موج واقعي " موج سبز" بود سوار بر    
ايـن  .   اعتـراض مـردم را مـهـار کـنـد              

بيانيه ميخ ديگـري اسـت بـر تـابـوت             
تالش درون حکـومـتـي بـراي نـجـات             

تـالـشـي کـه قصـد داشـت             .   حکومت
جنبـش واقـعـي مـردم بـراي آزادي و                
بــرابــري و انســانــيــت و رفــاه راه در                 
ــون             ــنــگ اصــالح قــان چــهــارچــوب ت
اساسي حـکـومـت اسـالمـي مـدفـون             

 . کند
بيانيه مـوسـوي سـراپـا تـنـاقـض              

تناقضي که اساسا از بن بسـت     .   است
و بحران الينحل جمهوري اسـالمـي و       
به تبع آن جـنـبـش اصـالح جـمـهـوري               

 . اسالمي برميخيزد
بيانيه يک پاراگراف طوالني انـدر       

نـخـسـت وزيـر       .   باب آزادي مردم دارد  
مــحــبــوب امــام در کــابــيــنــه مــرگ             

، ظاهرا خـط قـرمـز      ٦٧-٦٠سالهاي  
نظام اسالمي را در نـورديـده اسـت و              

: مـثــال .   دعـاوي مـهـمـي کـرده اسـت            
تــأمــيــن " ايشــان در ايــن بــيــانــيــه از             

هاي سياسي و اجتـمـاعـي، رفـع         آزادي
تبعيض، امنيت قضايي و برابـري در        

ناپذيـري آزادي،      مقابل قانون، تفکيک  
مصــونــيــت حــيــثــيــت، جــان و مــال            
اشخاص، ممنوعيت تفتيش عقـايـد،     
آزادي مــطــبــوعــات، مــمــنــوعــيــت           

ها، استـراق سـمـع و هـر            بازرسي نامه 
ــجــســس، آزادي احــزاب و                 ــه ت گــون

ــت   ــعـــيـ ــزاري             جـــمـ ــا، آزادي بـــرگـ هـ
اجتماعات، تعريـف جـرم سـيـاسـي و             
رسـيــدگـي بــه آن بــا حضــور هـيــئــت               

اگرچه ايـن    .   صحبت ميکند"  منصفه
ادعاها بر قامت فـرزنـد صـديـق ضـد            
انقالب اسالمي، عاشق سـيـنـه چـاک           
ــا                  امــام جــالد گشــاد اســت، امــا ت
همينجا مفسرين نان بـه نـرخ روز در             

اسالمي را بـه    -صف اپوزيسيون ملي  
ايــن صــف بــا      .   غـش انــداخــتــه اســت      

دمش گردو ميشکند که نگفتيم مير   
حسين يک شـخـصـيـت آزاده و قـابـل                
اتکاست و نهضت سبز را تـا رسـيـدن          
بـه مـقــصـود رهـبــري خــواهـد کــرد؟                
همينها که بـا ضـربـات اولـيـه جـنـاح               
حاکم سرگيجه گرفته بودند مجددا به     
خط شدند و خون در رگهايشان جـاري     
شــد و بــيــانــيــه مــيــر حســيــن را در                
صفحات اول نشريات و سايتـهـايشـان       
قـرار دادنـد و در بـاره اسـتـقـامـت و                    
آزاديخواهي و صاحب پرنسيب بـودن        

هـمـان   .   ميـرحسـيـن مـنـبـر گـرفـتـنـد              

قـلــمــهـايــي کـه تــا اخــريــن لــحــظــات              
لفاظيهاي توخـالـي خـاتـمـي در بـاره               
فضيلت و کـرامـت انسـان، بـراي ايـن             
آخوند شـيـاد بـازاريـابـي مـيـکـردنـد،               
قلمهايشان مجددا را براي بـازاريـابـي        

کشـف  .   به ميرحسين بکار انداخـتـنـد     
کردند که منظور ميـرحسـيـن از ايـن             

است "   اصالح طلب اصولگرا" که يک    
ايــن نــبــوده کــه ايشــان يــک جــوري                 
ــمــکــيــشــي و هــم ســنــخــي بــا                       ه

. اصـولــگـرايــان نــظـام اسـالمــي دارد           
موسوي "   اصالح طلبي اصولگرايانه " 

به اين معنا  نـبـوده اسـت کـه ايشـان               
ميخواهد  هـم خـدا و هـم خـرمـا را                   

نه خير، موسوي بـا ايـن       . داشته باشد 
بيانيه نشان داد که اصـولـگـرايـي اش         
مربوط به ايـن اسـت اهـل پـرنسـيـپ                 
است، اصولش را بـه خـاطـر مصـالـح            
زيرپا نميگـذارد، از اصـولـش کـوتـاه             
نمي آيد، به اصول اصالحگرايانـه اش     

. صادق و صـالـح اسـت         .  وفادار است 
پس ايهالناس با مير حسين و پشـت          

بزعم همين صـف،  .  ميرحسين بمانيد 
چـنـيـن بـيـانــيـه اي از طـرف چـنـيــن                     

اسـت کـه     "   سند تاريخي" شخصي يک   
آينده درخشاني پيشاروي جنبش سبـز   
خواهد گـذاشـت و نـقـش مـهـمـي در                 

ايـفـا   "   مسيـر حـرکـت جـنـبـش سـبـز              " 
 ! خواهد کرد

اما هيچ  چيزي بـيـشـتـر از خـود             
بيانيه، بي پـايـه بـودن ايـن افـاضـات                
پـــامـــنـــبـــريـــهـــاي نـــهـــضـــت ســـبـــز          

ــي    ــجــان ــرمــال         -رفســن مــوســوي را ب
وقـتـي بـيـانـيـه را تـا آخـر                 .   نميـکـنـد   

ميخواني فورا معلوم ميشود که ايـن      
همه عشق به آزادي و رفع تبـعـيـض و        
حرمت شهروندان و غـيـره، قسـمـهـاي         

. حضرت عـبـاس رو بـه مـردم اسـت               
هـمـان مـردمـي کـه  بـا نـداي بـلـنــد                      

بر خاک افتادند و بـا  "  آزادي براي همه" 
" مـرگ بـر ديـکـتـاتــور         " فـريـاد بـلـنـد          

خـونشــان در سـنــگــرهــاي خــيــابــانــي           
مـوسـوي،   .   خرداد و تـيـر جـاري شـد            

حتي اگر به طور کامل اميـدش را از        
اين قـطـع کـنـد کـه نـمـيـتـوانـد مـوج                     
پرخروش مردم آزاديخواه را با کفهـاي      
سبز نهضت اصالح حکومت سـاکـت        
کند، فقط براي در بـردن سـر خـود از              
گيوتـيـن جـنـاح حـاکـم هـم کـه شـده                     
ناگزير اسـت بـه ايـن مـردم مـراجـعـه                 

هنوز مرکب بيـانـيـه مـوسـوي        .   ( کند
خشک نشـده اسـت کـه جـنـاج حـاکـم                  
دفتر کروبـي را مـهـر و مـوم کـرد و                   
مشاور ارشد موسوي را روانـه زنـدان           

 .) کرد
کسي که ريگي در کـفـش نـدارد            

نان "   نخبگان" مثل اکثريت و توده و ( 
نميتوانـد ايـن قسـمـهـاي          )   به نرخ روز  

حضرت عـبـاس را از رئـيـس سـابـق                 
نـه فـقـط بـه         .   کابينه مرگ قبول کنـد    

خاطر اينکه ايشـان بـه مـدت هشـت              
سال ، نخـسـت وزيـر مـحـبـوب امـام                
قصاب بوده است و همراه خـامـنـه اي       
و در کــنــار رفســنــجــانــي حــملــه اي              
سيستماتيک عليه مردم بـراي اعـمـال        
تبعيض و نـابـرابـري و بـيـحـقـوقـي و                  
خفقان فکري و سياسي سـازمـان داده        
است؛ بلکه بـه ايـن خـاطـرکـه هـمـيـن                 
امروز در همين بيانيه اش  دم خـروس    
ضديتش با هر گونه آزادي و انسانيـت   

 . را برمال ميکند
وقتي بيانيه را تا آخر ميخـوانـيـد      
مـتـوجـه مـيـشـويـد کـه ايـن بـيـانـيــه                     
فراخواني براي بـازگشـت بـه ارتـجـاع             

مـا  :   " اسالمي در دوران خميني اسـت     
خـواســتــار بـازگشــت بــه اســالم نــاب            

، ايــن ديــن غــريــب          ) ص( مــحــمــدي 
اين بيانيه دفاع  جـانـانـه اي      . "   هستيم

از ارتجاعي تريـن قـانـونـي اسـت کـه               
بدست مرتجعترين شخصيتهـاي قـرن      

قانون اسـاسـي مـا        : " نوشته شده است 
هايي است کـه هـنـوز بـه          پر از ظرفيت 

ايـن بـيـانـيـه يـک           . "   انـد   فعليت نرسيده 
دهن کجي وقيحـانـه عـلـيـه مـردمـي              
ــه جــمــهــوري اســالمــي را                  اســت ک

هايي بسـيـار    ما خواسته:   " نميخواهند
مـا حـفـظ      .   روشن و مـنـطـقـي داريـم          

. " جمهوري اسالمي را مـي خـواهـيـم          
اين بيانيه در مقابل نسل بپاخـواسـتـه      
اي است که ميخواهد در قرن بـيـسـت          
و يک بـا اسـتـانـداردهـاي ايـن قـرن و                   

پيماني است بـر    :   " انساني زندگي کند 
ذمه فرزندان انقالب اسـالمـي کـه در           

اش از      بازگرداندن آن به اصل نخستين 
و . "   بذل هيچ کوششي کوتاهي نکنند  

باالخره اين بيانـيـه، مـرثـيـه اي بـراي               
تـر از انـقـالب           مـظـلـوم   :   " اسالم اسـت   

اسالمي، جمهوري اسالمي و قـانـون         
ــن . "   اســاســي، خــود اســالم اســت            اي
 . سخنان نيازي به تفسير ندارند

 
 :  بيانيه

 ناسيوناليسم و اسالم     
ميدانيم که شکاف بـيـسـابـقـه اي در              
باالي حکومت دهان باز کرده است و      

. هر روز هم فراختر و عميقتر ميشـود   
و البته ميدانيم که اين شکاف اساسـا      
به خاطر و زير فشار شکاف عظيمـتـر         
و عميقتري است کـه مـيـان مـردم و               
حکومت باز شده است و در دو مـاه             

. خرداد تير فراخـتـر و عـمـيـقـتـر شـد                
جــنــبــش دوم خــرداد بــه ســرکــردگــي           
خاتمي اساسـا مـيـخـواسـت پـلـي بـر                 
باالي شکاف مردم و حـکـومـت بـنـا             

پلي که با شروع جنبش توده اي   .   کند
 و در     ٨٧ تيـر    ١٨براي سرنگوني در  

همان لحظـه بـرپـاکـردن داربسـت اش             
مـوسـوي   -جناح رفسنجاني.   شکست

در دوره اي ديگـر و شـرايـطـي ديـگـر                
خواستند و ميخواهـنـد چـنـيـن پـلـي               
بسازند و به قول خودشان اعـتـمـاد از          
دست رفته ميان مردم و حکومـت را          

اما نـه تـنـهـا چـنـيـن              . بازسازي کنند 
پلي ساخته نشد و دره مـيـان مـردم و         
حکومت پر نشد بلکه اين دره اين بـار   
مکان مارش قدرتمند  و سنگربـنـدي    
جوانان شـد و ايـن پـل بـا لـرزه هـاي                     
غرش رعد آساي مرگ بر ديکتـاتـور،         

ايـن  .   هنوز سـاخـتـه نشـده ويـران شـد             
شکاف نه تنها به هم نيامد بـلـکـه بـه         
خون قـيـام کـنـنـدگـان خـرداد و تـيـر                    

اين شکاف تـنـهـا بـا يـک          . آغشته شد 
عـمـارت ويـران      :   چيز ميتواند پر شود  

 . شده نظام اسالمي
قيام توده اي خرداد و تيـر، فـقـط          

فـقـط   .   شکاف در باال را فراختر نکرد    
ايـن  .   صف باالييها را در هم نـريـخـت       

جنبش انـقـالبـي، تـمـام مـعـادالت و               
محاسبات و صف بـنـديـهـا در صـف           
اپوزيسيون و جـنـبـشـهـا و احـزاب و                 
شخصيتهاي اين اپوزيسيون را يکبـار     

جنبشهاي اصـلـي   .   ديگر درهم ريخت  
جامعه را در مقـابـل سـئـواالت پـايـه              
اي تري البته در اشکال  و فـرمـتـهـاي           

در ايـن مـيـان دو          .   جديـدي قـرار داد      
جنبش اصلي بورژوايـي، دو جـنـبـش          
اصلي در مـقـابـل انـقـالب مـردم در                
مقابل ضربه خرد کننده قيام خرداد و       

صف احـزاب و      .   تير سرگيجه گرفتند  
شخـصـيـتـهـاي مـتـعـلـق بـه جـنـبـش                    
ناسيوناليستي عظمت طـلـب در هـم           

. عده زير پـرچـم سـبـز رفـتـنـد           .   ريخت
عده اي در يک دست پرچم سـبـز و در             
دست ديگر پـرچـم شـيـر و خـورشـيـد                 

عده اي دو پرچـم را در      .   نشان گرفتند 
اندازه هاي متفاوت در دست گرفتـنـد      
ــر                      ــشــت ــي ــد کــه ب ــن ــن ــوم ک ــل ــا مــع ت

عـده  .   شيرخورشيدي يا سبز هسـتـنـد       
عـده اي    .   اي از موسوي دفاع کـردنـد       
و بسـتـه     .   به موسوي بد وبيراه گفتنـد     

بـه تـوازن مـيـان مـردم و حـکـومــت                  
و البته وقـتـي     .   تاکتيک عوض کردند  

در چشـم انـداز، پـيـکـر يـک انـقــالب                  
خردکننده ظاهر شد که به سـمـت کـل         
نظام اسالمي در حرکت است؛ وقـتـي         
معلـوم شـد کـه کـل نـظـام اسـالمـي                   

ممکن است با قـدرت انـقـالب مـردم          
برچيده شـود و تـوده کـارگـر و زن و                   
جوان را به قدرت سياسي پرتاب کـنـد     
و بر دوره بچاپ بچاپ زير هر پرچمـي    
نقطه پايان بگذارد، رسما و عـلـنـا از           

 . صف ضد انقالب حمايت کردند
دو جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                 
اسـالمــي، تــاريــخــا دو جــنــبــش هــم            
خانواده و همسايه بوده اند که اگـرچـه         
بر سر سهمشان از قدرت دعوا داشـتـه     
اند اما اين دو همـسـايـه هـمـيـشـه در              
مقابل سيل انقالب هواي همديگـر را     
داشته اند چون خوب مـيـدانسـتـه انـد           
که سيل انقالب ميتواند کل عمارتـي     
را ويران کند کـه در آن سـفـره چـپـاول                
ميان اين دو جنبش دست بدست شده       

ــظــام         ٥٧در ســال       .   اســت ــي ن ــت  وق
سلطنتي در مقابل انـقـالب مـردم بـه           
زانو درآمد، جنبش اسالمـي وظـيـفـه         

و .   مقابله با انقالب را به عهده گرفت      
امروز که جنبش اسـالمـي حـاکـم در            
در مقابل تعرض يـک انـقـالب ديـگـر             
قرار دارد، جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
البته ميخواهد و تقال ميکنـد هـمـان        

 را بـازي    ٥٧نقش جنبش اسالمي در   
انقالب را در همان اول در نطـفـه    .   کند

مـخـصـوصـا در سـالـهـاي            .   خفه کنـد  
اخير که انقالب به يک امکان واقـعـي         
تبديل شده است، رفت و آمـد مـيـان              

. اين دو همسايه  هم بيشتر شده اسـت     
با فروريزي دوم خرداد، تـعـداد زيـادي        
از ملي اسالمي ها به خانه هـمـسـايـه         
نـاسـيـونـالـيـسـم طـرفـدار غـرب نـقـل                   
مکان کرده اند و نقش ضـد انـقـالبـي             
خود را در مقام کارمندان تمـام وقـت       

. صــداي آمــريــکــا ايــفــا مــيــکــنــنــد           
شاخصترين اينها، داريـوش هـمـايـون          
بـه عــنـوان اسـتـراتــژيسـت مشـروطــه              
خواهان، يـکـبـار زيـر زمـزمـه حـملـه                  
احتمـالـي آمـريـکـا بـه ايـران پـوتـيـن                   
بـپــاکـرد تـا در خــدمـت خـامــنـه اي                  

. بــاصــطــالح از وطــن دفــاع  کــنــد                
مضمون واقعي و بي شـيلـه پـيلـه تـر               
اين احساس وطن پرسـتـانـه را الـبـتـه               
همين چند هفته پيش در مقابل قـيـام     

حـفـظ نـظـام       : " تير و خرداد اعالم کرد 
در مــرحلــه کــنــونــي گــزيــنــه اي                     

بــراي درآوردن   .   واقــعــگــرايــانــه اســت    
دموکراسي ليبرال از موقعيت کنوني    
نمي تـوان از روي ويـرانـه جـمـهـوري                 
اسالمي و ايراني کـه از گـورسـتـانـهـا             

در ايـن    ! "   ( پوشيده خواهد شد گذشت   
مورد، به مقاله حميد تقـوائـي تـحـت         

داريوش هـمـايـون در مـرحلـه          " عنوان  
 هـمـيـن      ٣١١در شمـاره    !"   حفظ نظام 
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راديکال و بدست گرفتن کـانـون هـاي           
صنفي بوده ايم که اتفاقا در هـمـانـجـا        
ها مبارزات راديکالتر و گسترده تري     

اما وقتي در سـطـح   .   را شاهد بوده ايم  
سراسري و به ويـژه در تـهـران کـه وزن              
مهمي در مـبـارزات مـعـلـمـان دارد،              
نگاه ميکنيم، اين مانع جدي اسـت و       
. بايد سران سازشکار کانون را کنار زد

بايد مـعـلـمـان راديـکـال در تـمـامـي                  
مناطق آموزش و پـرورش، شـعـبـات           
کانونهاي معلمين را ايجاد کنند و و         
معطل رايـزنـي هـاي ايـن حضـرات و               

بـراي  .   سازشکاري هاي آن نـنـشـيـنـنـد       
اينکار ميـتـوان از اعـالم فـراخـوان و               
دادن بيانيه و اعالم خواستها بصورت     
قطعنامه ها و پخش وسيع آن در تمام    
منـاطـق شـروع کـرد و عـمـال دسـت                  
کانون را در پوسـت گـردو گـذاشـت و              

براي اين .   وجودش را خنثي کرد 
کار ميتوان هـر جـا کـه کـانـون               
دست اين سازشکاران اسـت، بـا        
عدم حضور خود در آن، آنرا بـي        
اعتبـار کـرد و کـانـون خـود را                

تشکيل کانون هاي . تشکيل داد
ما طبعا در محل اجتماعاتمان، 
آنجا که وسيعا جمع شـده ايـم و           
خواستهايمان را فرياد مـيـزنـيـم         

و همانـجـا بـا دادن        .   خواهد بود 
بيانيه اعـالم خـواهـيـم کـرد کـه              
سران سازشکار اين کـانـون، مـا         
معلمان را نمايندگي نميکنند و  
ما کانون خود را خواهيم داشـت    
و هر کانوني که خواستهاي فوري 
ما معلمان را کـه بـاالتـر بـه آن              
اشاره کردم و معلمان همواره در    
مبارزاتشان آنـهـا را فـريـاد زده            
اند، همراهي کـنـد، کـانـون مـا             

 . معلمان معترض خواهد بود
 

نـويـد مـيـنـايـي، اگـر            :   انترناسيونـال 
نکات ديگري براي تکميـل مـبـاحـث           
مربوط به بـازگشـايـي دانشـگـاهـهـا،             
مطالـبـات و مـبـارزات دانشـجـويـان              

 : داريد ميتوانيد اضافه کنيد
بـا نـزديـک شـدن بـه اول              :   نويد مينايي 

مهر ميليونها نفر از مردم آزاديـخـواه        
. چشـم بــه دانشــگــاهـهــا دوخـتــه انــد            

منتظرند که اين سنگر آزادي به يـاري        
انــقــالب بــرخــيــزد و دور تــازه اي از               
مـــبـــارزه عـــظـــيـــم و تـــوده اي در                  
دانشگاهها و در سراسر کشور شـروع         

جامعه همچنان در تـب و تـاب       .   شود
ــســوزد، شــکــاف در               ــراض مــي اعــت
باالترين سطح حکومت بـه اوج خـود          
رسيـده اسـت و هـرروز دامـنـه دارتـر                 

در چنين فضائي بـازگشـائـي    .  ميشود
ــي شــروع                   ــا بــه مــعــن دانشــگــاهــه
اعتراضات سـراسـري دانشـجـويـان و             
برآمد مـجـدد اعـتـراضـات تـوده اي                

بايد با تمام قـوا بـه     .   مردم خواهد بود  
استقبال اين دوره جديد برويم و خود را 

. براي اعتراضات يکپارچه آماده کنيم
شيپور اعـتـراضـات قـدرتـمـنـد را از                 
همان روز اول مهر هـمـه جـا بـه صـدا                

 . درآوريم
دانشـگـاهــهـا هــمـيــشـه يــکـي از              
ــز مــهــم و پــرشــور مــبــارزه                    مــراک

ــوده اســت              ــه مــردم ب . آزاديــخــواهــان
جمهوري اسالمي از همان ابتداي سـر        

وحشيانه به دانشگاهها   کار آمدن،   
حمله کرد و دو سال دانشگاهها را 
تعطيل کرد، اما عليرغم همه اين    
جنايات بيشـمـار نـتـوانسـت ايـن            
ســنــگــر آزاديــخــواهــي را در هــم           

بــا شــروع اعــتــراضــات      .   شــکــنــد
ميليوني مردم در خـرداد امسـال         
نيز دانشگاههـا اولـيـن سـنـگـري            
بودند که با همين محاسـبـه و بـا           
نقشه اي از پيش تعيين شده مورد 
هجوم جنايتکارانه حکومت قـرار     
گرفتند تا دانشجويان را مرعـوب       
کنند و يکي از مـراکـز پـرقـدرت             

. انقالب مردم را خـنـثـي سـازنـد             
 خـرداد بـه کـوي          ٢٤ابتدا در روز   

دانشگاه حمله کـردنـد و جـنـايـت            
فجيعي را سازمان دادند و سـپـس     

دانشــگــاهــهــاي ديــگــر از جــملــه         
اصــفــهــان، شــيــراز، مــازنــدران و        
همدان يکي پس از ديگري مـورد        

 . هجوم قرار گرفت
اگر امروز خامنه اي مـجـبـور        
ميشود به جنـايـت حـکـومـت در            
کهريزک و کوي دانشگاه اعـتـراف      
کند و آنها را در کنار هم قرار دهد 
و قول رسيدگي بدهد، اين ناشي از 
قدرت عظيـم مـردمـي اسـت کـه             
کوتاه نيامده اند و مرعوب نشـده      

آنها ميدانند کـه بـازگشـائـي       .   اند
دانشگـاهـهـا، بـه مـعـنـي شـروع               
اعتراضات هرروزه دانشجويان در    

چنان به .   سراسر کشور خواهد بود   
وحشت افتاده اند و چنان از تاثيـر       
سرکوب نامطمئن هستنـد کـه از         
هـم اکــنــون در بــاالتــريــن ســطــح           
حکومت، بحث از تعطـيـل کـردن         

 . دانشگاه تهران ميکنند
عاملين و آمرين جـنـايـت در          
کــوي دانشــگــاه بــايــد بــه مــردم            
معرفـي شـونـد و در يـک دادگـاه                

نـيـروهـاي    .   علني محاکمه شـونـد    
انتظامي و سرکوب نبايد مطـلـقـا       
حق ورود به دانشگاه ها و خوابگاه 

. هاي دانشجويان را داشته باشـنـد   
تمام ارگانهاي سرکـوب در داخـل        
دانشگاهها از حراست و کـمـيـتـه           
هاي انضباطي و بسيج دانشجوئي 
ــه                ــي ــل ــد، ک ــحــل شــون ــد مــن ــاي ب
دانشجويان زنداني و کليه زندانيان 
سياسي بايد فورا و بي قيد و شرط 
ــد، بســاط جــداســازي            آزاد شــون
جنسيتي بايد در هم شکسته شود  
ــدگــي روزمــره               ــت در زن و دخــال
دانشجويان پايان يابد، آزاديـهـاي       
سياسي، بيان و عقيده و انـتـشـار          
نشريات و متشکـل شـدن حـاکـم            

اينها فوري تـريـن خـواسـت         .   شود
هـاي دانشـجــويـان و بــخـشــي از              
خواست هاي بحق انـقـالب مـردم          
است و بايـد بـا صـداي بـلـنـد در                 
ــراخــوان هــاي                 ــا و ف ــه ه ــي ــان ــي ب

اما بعالوه . دانشجويان اعالم شود
دانشگاه هميشه پيشقراول مبارزه   
براي آزادي کل جامعه بوده است و 
امروز که جامعه وارد فاز تازه اي       
از مبارزه خود با اين رژيم سفاک و 
ارتجاعي شده است، دانشـجـويـان       
نقش به مـراتـب مـهـمـتـري پـيـدا               
ميکنند و جامعه نيز همبستگـي      
بيشتـري بـا مـبـارزه آنـهـا نشـان                

با تمام قـوا بـايـد پـرچـم             .   ميدهد
خواست هاي آزاديخواهانـه مـردم       
توسط دانشجويان آزاديخواه و حق 
طلب برافراشته شود و دانشجويان   

 مصاحبه با شهال دانشفر و نويد مينايي                                     ٧از صفحه          
 ).نشريه مراجعه کنيد

ــا دقــت               ــيــه مــوســوي را ب بــيــان
بخوانيد و ببينيد که اين دو جـنـبـش          

در "   کـيـان کشـور     " هم خانواده وقتـي      
ــطـــر اســـت            ــبـــارتـــي        ( خـ ايـــن عـ

ناسيوناليستي بـراي اشـاره بـه خـطـر              
چه قدر نبضشان بـاهـم     )  انقالب است 

ميزند و چقدر حتـي زبـانشـان شـبـيـه            
حفظ تماميت ارضي و   :   " هم ميشود 

استقـالل مـلـي و صـيـانـت از کـيـان                   
کشور در مقابل مطامع بيگانگان و       
دفاع از اصل نظام جمهوري اسـالمـي    

در    زده حوادثي کـه پـي     در روند شتاب  
چـويـي بـراي         دهـنـد چـاره        پي رخ مـي   

خروج از شرايط مـوجـود را بـيـش از            
بله، همه ."   پيش ضروري ساخته است 

" مـرحلـه کـنـونـي       " بحث بر سر همين      
است که اينچنين هـمـه شـاخـه هـا و                
فرقه ها و دسته هاي ضد انـقـالب از             
جنبش ناسيوناليستي در اپوزيسيـون      
تا جنبش اسالمـي در حـاکـمـيـت را               

مـرحلـه اي     .   کنار هم قرار داده اسـت       
که طنين غرش غول انقالب همچنـان   
ــه در                  ــقــالب، چ گــوشــهــاي ضــد ان
حـاکـمـيـت و چـه در اپـوزيسـيـون را                   

 . ميخراشد
لباس سبزي که استراتژيسـتـهـاي       

موسوي دوختند و   -جناح رفسنجاني 
بـر دوش جــنـبـش اعــتـراضـي مــردم              
انداختند تـا ايـن جـنـبـش پـرخـروش                
انقالبي مردم عليه نظام اسـالمـي را           
از محتوا خالي کنند و انقالب مـردم        
را زير فشار اين لباس تنگ سبز خفـه      
کــنــنــد و در نــهــايــت آنــرا بــه ابــزار                 
کشمکش و تصفيه حسـاب دوجـنـاح         
حکومتي تبديل کنند بسـرعـت پـاره         

 ماده اي مـوسـوي در     ١١بيانيه .   شد
عين حال اعتراف به اين اسـت کـه آن           
رنگ و آن پرچم، هيچ سـنـخـيـتـي بـا                

مـا در راهـي       :   " مبارزه مردم نداشـت   
که خداونـد پـيـش رويـمـان قـرار داده                

ايـم     استفـاده کـرده    " سبز"است از نماد  
تا پرچم دلبستگي نسبت به اسالمـي      

) ع( بــاشــد کــه اهــل بــيــت پــيــامــبــر          
اند؛ اهل بيت خـرد،    آموزگاران آن بوده  

ــت                   ــي ــت مــحــبــت، اهــل ب ــي اهــل ب
 ." نورانيت

 مـاده وقـتـي رو بـه             ١١بيـانـيـه      
مردم حرف ميزند مـجـبـور اسـت از             
آزادي بيان و امنيت قضايي و غـيـره          

وقتي رو به جناح حاکم .   سخن بگويد 
حرف ميزند دلبستگي اش به نظام و      
اسالم و اهل بيت را اعالم ميـکـنـد و       
وقتي خطاب به همسايه قـديـمـي اش        
در جنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي حـرف                  

خـانـوده بـاسـتـانـي ايـران            " ميـزنـد از       
صـحـبـت    "   هويت ايـرانـي  " و از "  زمين

اســاس چــنــيــن رويــکــرد       :   " مــيــکــنــد 
متفاوتي، پذيرش واقـعـيـت تـعـدد و            

هاي موجود در    تنوع باورها و نگرش 
خانواده بزرگ، باستـانـي و خـداجـوي          

بيانيه در هـمـيـن        ".   ايران زمين است 
ما امـيـد را     " مسير ادامه ميدهد که    

ايم تا حاکـي از     سرمايه خود قرار داده  
مان بـاشـد؛ امـيـدي کـه             هويت ايراني 

هـاي سـخـت         اين مـلـت را از گـردنـه            
تاريخ عبور داده و حـيـات او را در                 

ترين روزهاي اين سرزمـيـن تـداوم         تلخ
 .   " بـخــشــيـده اســت؛ راه ســبـز امــيـد             

اين سرگشتگي و آشفـتـگـي از کـجـا              
منشا ميگيرد؟ اين موقعيت سـراپـا       
متناقض در شخـصـي کـه قـرار بـود               

بـازگـردانـدن اعـتـمـاد         " نهضـت سـبـز        
به حکومت اسالمي را رهبـري   "   ملي

کند و نـظـام اسـالمـي را از تـعـرض                  
انــقــالب مــردم نــجــات دهــد از چــه              

مسـتـاصـل و      "   نهضت سبـز  " روست؟  
سـرگـردان و نـاامــيـد و بـي آيــنـده و                    
سرشار از تـنـاقـض اسـت چـون نـظـام               
اسالمي، نظامي  که اين نهـضـت در           
نهايت بخشي از آن است در بـحـران و         

ايـن بـن     .   بست العـالج اسـت      بن  
بست و بحران فقط يک راه خـروج          

نابـودي کـل هـمـيـن نـظـام              :   دارد
با قـيـام   .   بحران زده و در بن بست    

توده اي انـقـالبـي خـرداد و تـيـر،               
صف جنبش سرنگوني انـقـالبـي،       
صف آزاديخواهي و انسـانـيـت و          
برابري طلبي، يـک گـام بـلـنـد بـه              

 . *سمت اين هدف برداشت

  ماده ای موسوی              ١١در حاشيه بيانيه                      ٨از صفحه          

 . سراسر کشور را به حرکت درآورد
به استقبال اول مـهـر بـرويـم،            
جاي خـالـي دوسـتـانـمـان را کـه                
بدست جالدان حکومت در کـوي        
دانشگاه و کهريزک و اويـن و در            
خيابانها و در سـايـر زنـدان هـاي             
مخفي و غير مخفي رژيم به قتـل   
رسيدند با اعتراض يـکـپـارچـه و           

شـيـپـور    .   قدرتمند گرامي بـداريـم    
يک مبارزه قدرتمند و سراسري را    
در دانشـگـاهـهـا و هـمـزمـان در               
محالت شهرها به صدا درآوريم و   
خون تازه اي در رگـهـاي انـقـالب            
آزاديخواهانه مردم بـراي بـه گـور          
ســپــردن حــکــومــت جــنــايــتــکــار       

 . *اسالمي جاري کنيم



 ۱۳۸٨شهريور ٢٠ انترناسيونال 

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم ... 
 !سوسياليسم به چه منجالبی بدل ميشود“ خطر”و بدون 

 ژوئيه به اين طـرف هـر روز از           ٢٧از  
 عصر ما يک نـفـر     ٦,٣٠ تا ٦ساعت  

را در ضلع شمالي ميـدان تـرافـالـگـار          
در لندن داشته ايم که همبستگي خود 

شمـا  .   را با مردم ايران نشان داده است 
ــم                   ــيــد عــکــس و يــا فــيــل مــي تــوان
فعاليتهاي آنها در جلو ناشنال گـالـري    

جنبش همبسـتـگـي بـا       "  را در وبالگ  
در اين آدرس که روزانه به "   مردم ايران 

 : روز مي شود،  ببينيد
http://
iransolidarity.blogspot.com 

اگر مايليد داوطلب شـويـد و در            
اين اعالم همبستگي روزانه  در يکـي     

 روز آينده شرکت کنيد، با ما ٣٦٥از  
 سـال بـه       ١٦شما بايد . تماس بگيريد 

باال باشيد و نـيـم سـاعـتـي کـه بـراي                  
اينکار اختصاص داده شده است را بـه   
هر شکلي که خـودتـان دوسـت داريـد             
صرف اعالم همبستگي با مردم ايران    

شما مي توانيد صحبت کنيد، .   کنيد
يا در سـکـوت کـاري انـجـام دهـيـد،                  
پوستر يا پالکاردي را که آمـاده کـرده        

. ايد و با خود آورده ايد، بـلـنـد کـنـيـد            
مي توانيد شعر بخوانيد، يک نـقـاشـي     
را به نمايش بگذاريد، آواز بـخـوانـيـد،        

هميشـه  .  نمايشي را اجرا کنيد و غيره 
يک نفر ديگر داوطلب آنجا خواهد بود 
که شما را حمايت کند و يا اطـالعـيـه          
هاي جنبش همبستگي با مردم ايـران     
را پخش کند و عکس و فيلـم از کـار           

براي شرکت در يکـي از    .   شما بگيريد 
اين اقدامات همبسـتـگـي و يـا بـراي             
کمک به سازمان دادن آنها به ما زنگ    

 . بزنيد و يا برايمان ايميل بفرستيد

اگر شما در لـنـدن زنـدگـي نـمـي                
کنيد  ولي دوسـت داريـد در بـرنـامـه              
هاي روزانه جنـبـش هـمـبـسـتـگـي بـا                
مردم ايران شـرکـت کـنـيـد و يـا ايـن                    

برنامه ها را در شهر خودتان سازمـان        
دهيد، با ما تماس بگيريد که شما را     

شما همـچـنـيـن مـي        .   راهنمائي کنيم 
ــيــد مــيــزهــاي اطــالعــاتــي راه              تــوان
بيندازيد  که توجهات را به  وضعـيـت    
ايران جلب کنيد و يا  در دفـاع از مـا           
دست به راهپيمائي و يا فعاليـتـهـائـي       

. مانند  راهپيمائي و دو و غيره بزنيد      

شما مي توانيد گروههاي همبستگـي   
با مردم ايران را در دانشگاه، مدارس، 
محالت و يـا مـحـل کـارتـان درسـت               

مانند گروههاي ضد آپـارتـايـد    ( کنيد  
که به بـرانـدازي حـکـومـت آپـارتـايـد                 

جنبش ) .   نژادي در آفريقا کمک کردند 
همبستگي با مردم ايران تـاکـنـون در           
شهر ونکور کانادا،  اسلو  نروژ و آخن     
آلمان اعالم موجوديت کـرده اسـت و           
ما تماسهائي از طرف جاهـاي ديـگـر          
داشته ايم که مي خواهند آنها هـم در          
محل خود جنبش همبستگي با مردم 

 . ايران را اعالم کنند
اگر هنوز به ما نپيوسته ايد، مي     

" امضــاي خــود را پــاي          تــوانــيــد    
" جنبش همبستگي با مردم ايـران     

بگذاريد  و دوستان و آشنايـانـتـان        
را هم تشـويـق کـنـيـد کـه بـه مـا                   
بپيوندند و نيز براي برنـامـه هـاي          
روزانه داوطلب شده و با مهارتهـا       
و هنر خود بـه حـمـايـت از مـردم               

 . ايران دست بزنند
همچنين مي توانيد با کمکـهـاي        
مالي خود و جمع آوري کمک مالي و         
کمک به راه اندازي تورهاي سخـنـرانـي     
و جلسات عمـومـي بـه ايـن جـنـبـش                 

اين وظيفه و مسـئـولـيـت     . کمک کنيد 
روي دوش هـمـه مـاسـت کـه مـتـحـد                 
شويم و از جنبـش ارزشـمـنـد و مـهـم                

اين جـنـبـش    .  مردم ايران حمايت کنيم 
عالوه بر اينکه به مـردم ايـران کـمـک              
مي کند از دست اين رژيم جنايـتـکـار      
رها شوند، همچنين نويد بخش طلوع  

ما . جديدي براي تمام دنيا خواهد بود
توانيم و بـايـد دنـيـايـمـان را               مي   

 !آينده از آن ماست. تغيير دهيم

  روز اعالم همبستگي با مردم ايران ٣٦٥
 از داوطلبان مي خواهد که" جنبش همبستگي با مردم ايران" 

  روز آينده برای اقدامات همبستگی روزانه اعالم آمادگی کنند٣٦٥   به مدت 
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