
!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد

  جمعه ھا منتشر ميشود  Fax:  001-519 461 3416     anternasional@yahoo.com                 محسن ابراھيمى:  سردبير

 ۲٠١٠ ژانويه ١،  ۱۳۸٨ دي١١جمعه  
٣٢٩ 

 انترناسيونال
 حزب کمونيست کارگري ايران
 
Worker-communist Party of Iran 

 اساس سوسياليسم 
 .انسان است

 سوسياليسم
 جنبش بازگرداندن

 . استاختيار به انسان 
 منصور حکمت

www.m-hekmat.com 

تظاهرات کوبنده و پرشـور يـکـشـنـبـه           
در " )   عـاشـورا  " روز     ( ٨٨ششم ديماه   

تهران و شهرهاي ديگـر حـقـايـق غـيـر            
قابل انـکـاري از قـدرت و پـيـشـروي                 
سريع انقالب در ايـران را بـه نـمـايـش               

حضور وسيع تظاهر کنندگان . گذاشت
عليرغم بسيج گسترده رژيم و اعـمـال         
هرگونه جنايت، طرح شعارهاي تند و    
سرنگوني طلبانه عليرغم تالش خيـل      
وسيعي که کوشيدند اعتراض مردم را 
در چهـارچـوب عـاشـوار و جـمـهـوري               
اســالمــي مــحــدود کــنــنــد، انــتــشــار          
ويدئوهاي مـتـعـدد از صـحـنـه هـاي                 
شورانگيز تعرض زنان و مردان مصمم 
به اوباش اسالمي تا به دندان مسلح و 
خلع سالح کردن نـيـروهـاي جـمـهـوري           
اسالمـي و آتـش زدن قـرارگـاه هـا و                  
وسائل نقليه آنها، همه و هـمـه حـاکـي        
ــود کــه مــردم بــراي در هــم                      از آن ب
شکستن ارگانهاي سرکوب و بـه زيـر           
کشيدن حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي         

 . کامال مصمم اند
اکنون ديگر ابن الوقت هايي نـيـز       

راي " که ميکوشيدند اين انقالب را به   

و اصـالحـاتـي در رژيـم         "   من کجاست 
اسالمي تقليل دهند ناگزيـرنـد کـه از           

. سخن بگويند"   آغاز انقالب در ايران" 
حتي اوباما دريـافـتـه کـه بـايـد فـکـر                  
عافيت باشد و پيام هاي تند و تيز در    
مــحــکــوم کــردن کشــتــار جــمــهــوري          

هـيـچ   .   اسالمي در عـاشـورا مـيـدهـد          
مفسر و ناظري اکنـون شـانسـي بـراي            

. بقاء جمهوري اسـالمـي نـمـي بـيـنـد              
رژيم اسالمي نه تنها در چشـم مـردم           
ايران که مردم جهان ديگـر يـک جسـد             
متحرک است کـه هـرچـه زودتـر بـايـد               

 . مراسم به گور سپاري آنرا بجا آورد
رژيم همچنـيـن بـا بـاالتـريـن حـد               
تشتت در صفوف اوباش جناح حـاکـم       

نه امکان . و جناح مغضوب روبروست
و " سازش"و نه زمينه واقعي " وحدت"

يـکـي تـوسـط       "   حـذف " نه حتـي تـوان        
ديگري در بين جناح هـاي حـکـومـت           

رژيم جنايتکـار اسـالمـي      .  وجود دارد 
اکنون نه چندان توان و نه چشم انـدازي    
براي سرکوب و بقاء دارد و نـه ديـگـر            
قادر به حفظ حداقل انسجام دروني و       

 ٣صفحه      

 براي ضربه نهايي 
 !عليه جمهوري اسالمي مهيا شويد
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اولين دهه قرن بيست و يکم دارد       
با سرعتي باورنکردني به پـايـان مـي          

 بـه    ٩٠ده سال پيش وقتي دهه   .  رسد
انتهاي خود رسيد و بشريت با دبدبه و 
کبکبه به قرن بيست و يک خـوشـامـد       
گفت بسياري از مردم اميدوار بـودنـد     
که قرن و دهه جديـد بـرايشـان رفـاه و               
آسايش و شادي بيشتـري بـا خـود بـه             

اميدوار بودند که يکه . ارمغان بياورد

تازي نئوکنسرواتيزم و ميـلـيـتـاريسـم         
دولتي امريکا و شرکا که در عـراق و          
منطقه شروع شده بود به پايان برسد و 
قرن بيست و يـک کـه از هـمـان ابـتـدا                
مـعــلــوم بــود پـيــشــرفـتــهــاي عــظــيــم            
تکنولوژيک را با خود خـواهـد داشـت       
دنيائي نوين و مبري از کشتار و فـقـر       

امـروز صـبـح کـه         .   و نابـرابـري بـاشـد       
داشتم حوادث و اتـفـاقـات مـهـم ايـن             

دهه را در ذهنم مرور مي کردم بـاورم     
نــمــي شــد کــه ايــده هــا و آرزوهــاي                 

  پايان يک دهه

 سهيال شريفي 

 ٢صفحه      

 !یک جوان در مقابل اوباش اسالمی تا دندان مسلح؟
 ٣ص !   پشت این جوان، دریایی از انسانھا علیه جمھوری اسالمی ھستند
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ميليونها انسان در سراسر دنيا تـا بـه        
اين حد به نااميدي تبديل شده اسـت،        
باورم نمي شد که ده سـال مـي تـوانـد               
اينهمه درد و رنج و مشقت و کشـتـار      
و خونريزي را در خود داشته باشد، که 
تا اين درجه بشريت در اين ده سال بـه          
عقب رانده شده است و تا بـه ايـن حـد         

 . به انسان و انسايت حمله شده است
تروريسم اسـالمـي کـه بـا حـملـه               
وحشــيــانــه بــه بــرجــهــاي دوگــانــه در            
نــيــويــورک و کشــتــار هــزاران انســان            
بيگناه نمايش خونين خـود را شـروع           
کرد، بسرعت بساط خونريزي و تـرور       
خود را در کشـورهـاي ديـگـر دنـيـا و              
مخصوصا در منطقه خاورميانه پهن  

در هـمـان حـال        .   کرده و گستـرش داد     
ميليتاريسم دولتي امريکا که عرصه     
را در سطح اقتصادي بـه خـود تـنـگ             
مي ديد و در پي يافتن بهانه اي بـود            
که قدر قدرتي جهاني خـود را حـفـظ            
کند، به بهانه جنگ عليه ترور دامنـه     
ــتــي خــود را وســعــت               تــروريســم دول
بخشيده و حمله به افغانستان و عـراق        

هـنـوز بـه سـالـهــاي          .   را سـازمـان داد      
 نرسيده بوديـم کـه     ٢٠٠٠مياني دهه  

دنيا را آتـش و خـون گـرفـتـه بـود و                      
صحنه هاي دردناک اجساد لت و پـار       
شـــده مـــردم بـــي دفـــاع عـــراق و                    
افغانستان، چهره هاي گريان مادران و   
پدراني که فرزندانشان را از دست داده    
بودند و بچه هائي که تا پاسي از شب       
منتظر بازگشـت پـدرشـان از سـرکـار             
بودند که برايشان غذا بياورد بـيـخـبـر           
از ايـنـکـه پـدرشـان را جــنـايـتـکــاران                 
تروريست اسالمي بـراي هـمـيـشـه از             
آنها گرفتـه انـد، بـه داسـتـان زنـدگـي                 
روزمره مردم دنيـا تـبـديـل شـد و بـر                 

. صفحه تـلـويـزيـونـهـا راه پـيـدا کـرد                  
ابوغريبها و گـوانـتـانـامـاهـا بـعـنـوان              
بـخـشــي از حــوادث جـنــگـي بــه نــرم                
زندگي تبديل شدندو حمله همه جانبـه   
اي از هـر دو طـرف بـه مـعـيـارهــاي                   
انساني و تمام دستاوردهاي تاکنـونـي    

دولـتـهــاي   .   بشـريـت شـروع شـده بـود           
غربي فرصت را غنيمت دانستند کـه         
به بهانه مبارزه با تروريسم بـه حـقـوق         
مدني مردم حمله کرده و بسـيـاري از          
دستاورهاي مدني و حقـوقـي را پـس           

جامعـه را نـظـامـي کـرده و              .   بگيرند
اخــتــيــارات پــلــيــس و ســازمــانــهــاي          

از رفـاهـيـات      .   امنيتي را زياد کردنـد    
مردم کاستند و پول مالياتها و هزينه    
هاي جامعه را صرف خريد و تـوسـعـه        
امکانات جنگي و نهادهاي پليسي و    
ــردنــد و هــر صــداي                   جــاســوســي ک
اعتراضي را به بهانه خـطـر تـروريسـم           

رسـانـه و     .   سرکوب و ساکت نـمـودنـد       

ژورناليسم  و مـيـديـا و مـطـبـوعـات              
همگي به نام و تحـت عـنـوان جـنـگ              
عليه ترور و در خـدمـت نـظـم نـويـن                  
جهاني سازمان داده شد که با اشـاعـه      
و پر و بال دادن به خطرات  تـروريسـم           
مردم را بمباران رواني کـرده و سـعـي             

 . کردند آنها را به تمکين وادارند
از طــرف ديــگــر جــنــبــش اســالم           
سياسي که به يمن تنفر و خشم مـردم          
از جنگ طلبي و کشـتـار وحشـيـانـه               
آمريکا و دولتهاي غربي  زمـيـنـه را            
براي گستـرانـدن بـالـهـاي سـيـاه خـود                
مناسب مي ديد، جهاد خونيـن خـود          
را به خيلي از کشورهاي دنيا سـرايـت       

بمبگذاري انتحـاري، بـه خـاک و          .  داد
خون کشيدن انسانهاي بيگناه، تهديـد   
و کشتن هر کسي که جـرات بـه خـود              
داده و در مخالفت با اين جنبش دهن    
بـاز کـرده بـود و مصـادره گلـه هـاي                   
امامان و شيخ پشم الدينهايشان براي     
تحميل حجاب و دادگاههاي شريعه و    
آپارتايد جنسي در هر نقطه دنـيـا کـه            
زورشــان مــي رســيــد، فــقــط گــوشــه            
کوچکي از اقدامات و کـارهـاي ايـن             
جنبش کثيف و ارتـجـاعـي را نشـان              

کشوري مانند عراق که تـا    .   مي دهد 
قبل از حمله آمريکا کشـوري نسـبـتـا         
مـدرن و ســکـوالر بــود، نـاگــهـان بــه               
ميدان تـاخـت و تـاز صـدهـا گـروه و                  
ســازمــان عــمــيــقــا عــقــب مــانــده و              

در .   ارتجاعـي اسـالمـي تـبـديـل شـد             
عرض مدت کوتاهي و با استـفـاده از      
پولهاي کالني که دولتـهـائـي مـانـنـد             
ايران و عربستان سعودي در دسـت و          
بالشان ريخـتـه بـودنـد، سـازمـانـهـاي              
متعدد اسالمي سر بلند کرده و جنگ 
تروريستي خودشـان را در درجـه اول            

زن به کنج .   برعليه مردم شروع کردند   
خانه رانده شد و در خيلي از مـنـاطـق         
بدون حجاب ظاهر شـدن در خـيـابـان               

ــا خــودکشــي بــود                   ــي ب ــن ــم مــع . ه
افغانستان هـمـچـنـان در شـعلـه هـاي               
آتش دبستانهاي دخترانه مي سوخـت       
و تهديدات طالبان و اسالميستهـائـي     
که در دولت بودند زنان را همچنان در    
برقع و جامعه را زير چتر سيـاه اسـالم         

در اســرائــيــل و       .   نــگــاه مــي داشــت      
فلسطين جنـگ مـذهـبـي زنـدگـي را              
بـراي يــکــدهــه ديــگــر بــر مــردم ايــن              

ــرد           ــاه ک ــاطــق ســي ــچــه هــاي      .   مــن ب
فــلــســطــيــنــي را در آغــوش پــدر و                 
مــادرشــان بــه رگــبــار بســتــنــد و در              
مدارس بسـالن در چـچـنـيـا آنـهـا را                  

. بيرحمانه به خـاک و خـون کشـيـدنـد              
هرجا پاي کثيف اين جـنـبـش رسـيـد،         
کشتار و خونريزي و ترور را با خود به    
ارمــغــان آورد و شــادي و رقــص و                  

مــوزيــک و عشــق را وحشــيــانــه بــه               
 . سالخي بردند

اما در کنار همه اين جـنـايـات و           
وحشيگريهاي دو جـبـهـه تـروريسـتـي           
دنيا بايد تاريـخ ايـن دهـه را بـا ذکـر                  
مبـارزات مـردم آزاديـخـواه و انسـان              

ده سـال    .   دوست سراسر دنـيـا نـوشـت         
گذشته در حالي که هر دو جبهه تـرور     
تالش کردند جامعه جهاني را به قـعـر    
سيـاهـي و جـنـگ و کشـتـار بـرده و                    
نهايت بربريت را بـه انسـان تـحـمـيـل                
کنند، جبهه ديگري، جبهه سومي از        
مردم و انسانهائي که حاضر نـبـودنـد          
تن به اين سرنوشت بدهـنـد و تسـلـيـم           
شوند، سربلند کرده و در مقابل حملـه     
ــه انســان و دســتــاورهــاي انســان                   ب

 ١٥در   .     مقاومت و ايستادگي کـرد     
 شـهـر     ٨٠٠ در بيش از ٢٠٠٣فوريه  

دنيا ميليونها نفر به خيابانها آمـدنـد        
تا بر عليه جنگ در عـراق اعـتـراض           

اين نمايش پرشکوه و ميليوني .   کنند
شايد اولين بارقه هاي جهاني حـرکـت      
جــبــهــه بشــريــت بــرعــلــيــه جــنــايــات           

. ميليتاريستهـاي هـر دو طـرف بـود            
 ٣فقط در شهر رم ايـتـالـيـا بـيـش از                 

ميليون نفر به خيابان آمدندکه بـاعـث    
شد اين تظاهرات در کتاب رکوردهاي 
جهاني بعنوان بزرگترين تظاهرات در       

ــت شــود           ــب ــخ ث ــاري ــا و      .     ت ــروهــه گ
سازمانهاي متعددي براي مبـارزه بـر        
عليه جنگ و تـروريسـم و ارتـجـاع و              
عقب ماندگي در سراسر دنيا تشکيل   
شــدنــد و در دفــاع از مــدرنــيــســم و                

مـبـارزه   .   سکوالريسـم تـالش کـردنـد        
برعليه حجاب، دادگاههـاي شـريـعـه،         
قتلهاي ناموسي و مـدارس مـذهـبـي          
در بعضـي از کشـورهـاي اروپـائـي و               
کـانــادا تــالـشــي ارزشــمـنــد از طــرف             
سکوالريستها و آزاديـخـواهـان دنـيـا             
براي جلوگيري از گسترش دامنه نفوذ 
جريانات مذهبي و مـرتـجـع اعـم از               
اسالمي و غـيـره بـود کـه تـا حـدود                    

بـه جـرات     .     زيادي موفق بـوده اسـت       
مــي تــوان گــفــت کــه بــه يــمــن ايــن                  
مبارزات بي وقفه بوده کـه جـريـانـات          
ارتجاعي مذهبي، تئوريهاي تبعيض    
آميزي مانند نسبيت فرهنگي و نـژاد      
پرستي و قوم پرستي نتوانسته اند کل   
دنيا را تسخير کنند و انسانيت را بـه           

 . ايستگاه نهائي بربريت برسانند
اما اغراق آميز نخواهد بـود اگـر          
ادعا کنيم که سـنـگـر اصـلـي جـبـهـه                 

. مبارزه براي انسانيت در ايـران اسـت         
ايران کشوري که ستون اصـلـي اسـالم         
سياسي به مـدت سـي سـال اسـت در              
آنـجــا حـکــومــت مـي کــنـد، شــاهــد               
پرشورترين و شجاعانه ترين مبارزات  
و تالشهاي به حق ميليونـهـا انسـانـي         
است که زندگـي انسـانـي و آزاد مـي               

خـواهــنــد، کــه از سـلــطــه حــکــومــت             
اسالمي بر جان و زندگيشان به تـنـگ       
آمده اند و  مي خواهند از دسـت  آن            
رها شده و يک دنياي برابر و آزاد بـراي     

دهه اول   .   خود و جامعه اشان  بسازند 
قرن بيست و يکم در ايران دهه شـکـل      
گيري و سر برآوردن جنبش سرنگونـي      
طلبي مردم برعليه جمهوري اسالمي     

از همان اوايـل دهـه مـبـارزات           .   است
هـيـجـده تـيـر هـا و             .   مردم اوج گرفت 

شانزده آذرها، اوج گيري اعتراضات و 
اعتصابـات کـارگـري، شـکـل گـيـري              
جنبشهاي دفـاع از حـقـوق کـودک و               
جنبش عليه اعدام و مبارزه بي وقـفـه      
زنان و جوانان برعليه حجاب اسالمي       
و آپارتـايـد جـنـسـي مشـخـصـه هـاي                 

در .   برجسته اين دهه در ايران هستنـد       
سرلوحه همه اينها  خيزش و جـنـبـش         
انقالبي چـنـد مـاه اخـيـر مـردم ايـران                 
است که حتي به گفته خـبـرنـگـاران و             

 واقـعـه     ٣صاحبنظران دنيا يـکـي از          
.  محسوب مي شود٢٠٠٩مهم سال 

انــقــالب مــردم ايــران کــه از خــرداد               
شـروع شـده     )   ٢٠٠٩ژوئـن    ( امسال   

است، حـکـايـت از اراده و عـزم جـزم                 
مردم ايران براي پايـان دادن بـه نـظـام              
ننگين و سـيـاه ارتـجـاع اسـالمـي و                 
دنياي نابرابر و غير انسانـي سـرمـايـه         

ــر          .   داري  دارد      ــراب ــران در ب مــردم اي
هارترين رژيمهـاي تـاريـخ ايسـتـاده و             
شجاعانه مدرن ترين و انسانـي تـريـن         
مطالبات و خواسته ها را در برابر اين  

آنـهـا خـواهـان       .   رژيم و دنيا گرفته انـد   
پايان دادن به تـبـعـيـض و نـابـرابـري،                
آپارتايد جنـسـي، فـقـر بـي حـقـوقـي،                

آنچه . اعدام، شکنجه و تجاوز هستند
در ايـن شـش مـاه گـذشـتـه در ايــران                    
اتفاق افتاده و هـمـچـنـان ادامـه دارد              
بازگو کننده آمـال و آرزوهـاي مـردم             

روزنه امـيـدي اسـت        .   سراسر دنياست 
که مردم دنيـا بـا عـالقـه و اشـتـيـاق                   
فراوان آنرا دنبال  و از آن حمايـت مـي           

يکي از خصـلـتـهـاي ويـژه ايـن             .   کنند
انقالب ارتباط مسـتـقـيـم و تـقـريـبـا                

. بـالفـاصـلـه آن بـا سـراسـر دنـيـاســت                 
عکسها و ويديو کـلـيـپـهـائـي کـه در                
عرض کمتر از يـکـسـاعـت از وقـوع               
حادثه برروي سايتهاي سراسر دنـيـا و         
بر صحنه تلويزيونها ظاهر مي شونـد        
هرگونه فاصله زماني و مکاني را از         
بين برده و انقـالب ايـران و تـحـوالت              
آنرا به امـر هـمـه مـردم آزاديـخـواه و                  

 . برابري طلب دنيا تبديل کرده است
دو حادثه بسيار مهم در انـتـهـاي        

 بخـوبـي خصـلـت نـمـا و             ٢٠٠٩سال  
بازگو کننده ويژگيها و مطالبات ايـن        

اول حرکت سمبـلـيـک    .   انقالب هستند 
مردم سيرجان در تالش بـراي نـجـات           
اعداميها و به آتش کشـيـدن سـکـوي          

اعـدام بــود کــه بــخـوبــي عــظــمــت و               
گستردگي جنبش انساني ضـد اعـدام       

اهـمـيـت    .   در ايران را نشان مـي دهـد          
اين حرکت تنها در تالش براي نجـات        
جان دو نفر اعدامي و يا تبديل بساط    
رژيم به ضد خودش نيست، آتش زدن       
سکوي اعـدام يـک حـرکـت تـاريـخـي                
است که مطمئنا نسـلـهـاي آيـنـده در              
مورد آن کتابـهـا خـواهـنـد نـوشـت و                 

حـرکــت  .   فـيـلــمـهـا خـواهـنــد سـاخــت           
شجاعانه مردم سيرجان بعنوان نمونـه     
سمبليک مـبـارزه عـلـيـه قـتـل عـمـد                  
دولتي و ارزشگذاري براي جان انسـان       
مورد تحسين و سـتـايـش انسـانـهـاي             

هـمـانـطـور کـه مـا           .   آينده خواهد بـود  
امروزه با افتـخـار بـه قـهـرمـانـيـهـا و                 
مبارزات نسلهاي پيشيـن نـگـاه مـي           
کنيم و شجاعت آنها را در مقـابلـه بـا       
ديـکــتـاتــورهـا و جـنــايـتــکـاران مــي              
ســتــائــيــم، هــمــانــطــور کــه از ديــدن              
فـيـلـمـهـاي مـقـاومـت و فـداکـاري و                   
شهامت نسلهاي پيشيـن بـه هـيـجـان            
مي آئيم و از آنها درس مـي گـيـريـم،            
سيرجان و پاره کردن طناب دار هم بـه        

. چنين الگوئي تبـديـل خـواهـنـد شـد            
الزم بــه يـادآوري اســت کــه اهـمــيــت              
مبارزه با اعـدام را بـايـد در فضـا و                   
زماني ديد که قدرتهاي بزرگ دنيا بـا      
به نمايش درآوردن اعدام صدام حسين  
در برابر چشم جهـانـيـان ايـن نـوع آدم               
ــي را                   کشــي شــنــيــع و غــيــر انســان
مشروعيت بخشيدند و بـه آن دامـن            

 . زدند
و آخرين اتفـاق مـهـم امسـال هـم             
اتـفـاقـات شـنـبـه و يـکـشـنـبـه اخـيـر                      
روزهاي تاسوعا عاشورا بود که ديگر  
شکي براي کسي باقي نـگـذاشـت کـه            
اين انقالب مي رود که بزودي بسـاط          
اين جـانـيـان آدمـکـش را بـرچـيـده و                   

عـظـمـت    .   دنيائي نوين  را بـرپـا کـنـد           
اعــتــراضــات و حــرکــت روز عــاشــورا،              
سنگربندي در مقابل نيـروهـاي تـا دنـدان           
مسـلـح، بـه زانـو درآوردن و بـه تـنـگـنــا                     
انداختن آنها، همبستگي و اتحاد پـرشـور       
مردم با هم، حضور وسيع و فعال زنان و 
دختراني که گاها روسريهايشان را هم از 
ــفــاده از                  ــد، اســت ــودن ــه ب ــرداشــت ســر ب
تکنولوژي و ثبت بي وقفه لحظات و از      
همه مهمتر شجاعت و شهامتي که زن       
و مرد و پير و جوان از خود نشـان مـي          
دهند، جاي اين انقالب و اين حرکـت را      
در دل ميليونها انسان در سـراسـر دنـيـا          
باز کرده و روزنه هاي اميد را در بـرابـر          

انقـالب مـردم ايـران        .  آنها گشوده است 
در رسانه هاي دنيا بعنوان يکـي از سـه         

 نـام بـرده شـده          ٢٠٠٩واقعه مهم سال    
است، من فکر مي کنم اين انقالب مي     
رود که به مهمترين واقعه قرن بيسـت و        

 . *يکم تبديل شود

 پایان یک دهه                                                    ۱از صفحه          
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اين رژيم در زيـر  .   انضباط اداري است  
فشــار مــهــيــب انــقــالب مــردم خــرد           

 . ميشود
 بي شک هنوز مقاومت هاي آخر     
اين رژيم جنايت و جهل و اسالم باقـي     

امــا مــردم مصــمـمــي کــه در           .   اسـت 
تظاهرات يکشنبه به خيابانها آمـدنـد     
اکنون با مشاهده اوضاع درهم ريخته  
و بي افـقـي رژيـم اسـالمـي بـي شـک                  
مبـارزه بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري                

حـزب  .   اسالمي را گسترش ميدهـنـد     
کمونيست کـارگـري بـه هـمـه زنـان و                
مرداني که روز پرشکوه ششم ديماه را 
آفريدند درود مـيـفـرسـتـد و بـا هـمـه                  
داغداران جانباختـگـان اخـيـر و سـي              
سال جنايت رژيم اسالمي صمـيـمـانـه          

حـزب مـردم     .   اعالم همدردي ميکند  
ايران را فراميخواند تـا بـا تـمـام قـوا               
براي درهم شکستن تمامي ارگانهـاي      
سرکوب و اقـتـدار رژيـم اسـالمـي و                
سـرنــگـونــي ايــن بــخـتــک ســي ســالــه             

حزب مردم را . متشکل و مهيا شوند
فرا ميخواند تا با تشکيل کميته هاي 
انقالبي و ارگانهاي مقابله با نيروهاي 
سرکوبگر در هر محلـه و مـنـطـقـه و              
کوي و برزن، براي  بعقب رانـدن و در         
هم کوبيدن اوباش بسيجي و پاسدار و 
ديگر نيروهاي انتظامي، و وارد کردن 
ضربه نهائي  به رژيم اسـالمـي آمـاده          

حزب همه کارگران و معلـمـان   .    شوند
و دانشجويان و دانـش آمـوزان، هـمـه            
کارمندان و پرستاران را فرا ميخوانـد     
تـا بـا شـکـل دادن بـه کـمـيـتـه هــاي                      
اعتصاب آماده برپايـي اعـتـصـابـات           

سراسري عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي               
با تضعيف اقتدار و حاکـمـيـت    .   شوند

رژيم اسالمي بايد در هر قدم تـعـرض        
اکنون زمـان آن رسـيـده        .   را ادامه داد  

است که هـر نـمـايـش اعـدام و سـايـر                  
مجازات اسالمي را هـمـچـون مـردم            
سيرجان به صحنه اعتراض عليه کـل      

. حکومت کثيف اسالمي تبديل کـرد  
ــا                  اکــنــون زمــان آن رســيــده اســت ت
شکستن ديوارهاي آپارتايد جنسي را      
با برگرفتن حجاب تکميل کـرد و بـه           

حکومت "تمام دنيا اعالم کرد که اين 
بـايـد در     .   کارش تـمـام اسـت     " ضد زن 

مقابل هر دستگيري قاطعانه ايستـاد     
و مهيا شد تا در زندانها و شـکـنـجـه           
گاههاي رژيم را به دست تواناي مردم    

در يــک کـــالم ايـــن رژيـــم               .   گشــود 
جنايتکار را بايـد بـا قـدرت انـقـالب              
منظم و سازمانيافـتـه مـردم تـمـامـا             
درهم شکست و به جاي آن حـکـومـت      
متکي به اراده و قدرت مستقيم خود    
مردم، جمهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي را              

حکومت نويـنـي کـه      .   مستقر ساخت 
ضامن برقراري آزادي و برابري و رفـاه     
و شادي و حـرمـت و سـعـادت هـمـه                  

 . انسانهاست
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد انقالب انساني، 

 براي حکومت انساني
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٩، ١٣٨٨ ديماه ٨

 تصاویری از تعرض انقالبی مردم  براي ضربه نهایی                                        ۱از صفحه          
 !علیه نظام اسالمی

ادھای ضد انقالب  
 در مقابل

  انقالب مردم

 .اساس سوسياليسم انسان است
اختيار به سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استانسان

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون ... 
 امید سوسیالیسم 

سوسیالیسم به چه “ خطر”و بدون 
 !منجالبی بدل میشود

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 
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 کنگره هفتم حزب و من 
 حزب شايـد  ۷نوشتن در مورد کنگره  

کمي دير شـده بـاشـد ولـي بـراي مـن                  
متاسفانه امکان زودتر فرستـادن ايـن       

 روز کنگـره  ۳اين .  نامه وجود نداشت 
يکي از شيرين ترين و به يـادمـانـدنـي           
ترين  روزهاي زندگـي مـن بـود چـون              

 روز تـجـربـه        ۳خيلي چيزها را در اين  
در اين کنگره تعـداد زيـادي از        .   کردم

کمونيستها و انسانهاي آزاديـخـواه را        
از پير و جوان  ديدم که از سراسر دنيـا       
و همه با يک هدف و آرزو دور هم جمع 
شده و آن مبارزه براي يک زندگي بهتـر   
و انســانــي تــر و ســاخــتــن جــامــعــه               

وقـتـي   .   سوسياليستي  براي همه بـود    
در شروع کنگره سرود انترناسيونال را    
مي خواندند من سراپا شعف بـودم و         

. اشگ شوق در چشمانم جمع شده بود
وقـتـي يـک دقـيــقـه سـکــوت بــه يــاد                  
جانباختگان راه آزادي و سوسياليـسـم        
برقرار شد من بـه يـاد پسـرم و تـمـام                  
کساني که در راه مبارزه براي آزادي و     
برابري جان باخته بودند افتادم و هـمـه    

در .   آنها را در کنار خـود حـس کـردم           
اين کنگـره کـم نـبـودنـد کسـانـي کـه                  
مانند من  شکنجه و زندان را تـجـربـه     
کرده بودند و کم نبودند کساني مانند 
من که عزيزانشان به دست دژخـيـمـان       
رژيم اسالمي اعدام شده بودند و حـال     
دور هم جـمـع شـده بـودنـد کـه ادامـه                  
دهندگان راه عزيزانشان يعني برقراري  

آري ايـن    .   سوسياليسم و آزادي باشنـد  
حزبي است که ميرود انقالب مردمي   
را که به خيابانها ريخته اند و خواهـان    
يـک زنـدگـي انسـانـي هسـتــنـد را بــه                  
پيروزي برساند و ايـن را بـا تصـويـب               

و . قطعنامه ها و قرارهايش نشان داد 
من مي خواهم از هـمـيـنـجـا از هـمـه               
دعوت کنم که به اين حزب بپيـونـدنـد      
همه زناني که بـر عـلـيـه تـبـعـيـض و                   
نـابـرابــري مــبـارزه مـي کـنــنـد هـمــه                 
کارگراني که براي حقوق عقب افـتـاده       
شان  و براي رفاه و آسـايـش  مـبـارزه               

ميکنند همه جواناني که براي رسيدن   
به زندگي آزاد و شـاد و آيـنـده بـهـتـر                   
مبارزه ميکنند و همه بـي خـدايـانـي           
که مي خواهـنـد آزادي بـي مـذهـبـي               
داشته باشند جـايشـان در ايـن حـزب              

اين حزب ساليان سال اسـت کـه     .  است
که عليه اعدام عليـه مـذهـب و بـراي            
حقـوق کـودک و عـلـيـه تـبـعـيـضـات                   
جنـسـي و حـجـاب اجـبـاري مـبـارزه                 

و جـاي هـمـه کسـانـي کـه               .   مـيـکـنـد    
مــخــالــف اعــدام مــخــالــف مــذهــب           
هستند و خـواهـان سـرنـگـونـي رژيـم                
اسـالمــي هســتــنـد بـراي رســيـدن بــه              
ــيــســت              اهــدافشــان در حــزب کــمــون

 . کارگري است
يک  اتـفـاق جـالـبـي هـم در ايـن                    
کنگره براي من افتاد که خيلي باعـث   
خوشحاليم شد و دوست دارم آن را هـم   

و آن اين بود که مـن يـکـي از        .   بگويم
دوستان قديمي ام را كه سـالـهـا او را              
گم كرده بـودم در کـنـگـره  مـالقـات                 

 ما  چـنـد رفـيـقـي            ۶۰در سال .  کردم
بوديم که بـه کـوملـه کـمـک  دارويـي                  
مکرديم و بعـد از ايـنـکـه سـرکـوبـهـا                
شديد شد و تعدادي لو رفتند مـا هـم           
به دليل شرايط آن زمان ديـگـر از هـم           
خبر نداشتيم تا اينکه در کنگره يکـي    
از رفقا من را به اسم مستعار آن دوره      

و بـه ايـن       .   که با هم بوديم  صدا کـرد       
ترتـيـب بـعـد از سـالـهـا مـا دو بـاره                      
همديگر را ديديم و ايـن مـرا خـيـلـي                

 نسـل در      ۳اين کنگره . خوشحال کرد 
 نسـلـي کـه هـر کـدام               ۳کنار هم بود     

سابقـه مـبـارزاتـي جـداگـانـه ولـي بـا                  
در روز سـوم    .   اهداف مشترک داشتند  

کنگره يکي از رفقاي جوان پيش مـن        
آمد و گفت چقدر خوشحالم کـه هـمـه            
در يک حزب و بـا يـک هـدف مـبـارزه                
ميکنيم شما با اين سن و سال و مـن         

. با اين سن کم اما با يک هدف و آرزو     
همديگر را بغل کرديم و بـوسـيـديـم و           
افتخار کرديم کـه بـا ايـنـکـه تـفـاوت                 
سني زيادي داريم ولي در کنار هم در       
يک حزب و براي يـک هـدف مشـتـرک              

اين کنـگـره کـنـگـره        .   مبارزه ميکنيم 
انقالب بود که تصميم گرفت انـقـالب         
مردم را رهبري و سازماندهي کـنـد و      

مـن افـتـخـار       .   آن را به پيروزي برساند  
ميکنم که عضو اين حـزب هسـتـم و             
توانستم در اين کنگره شرکت کـنـم و         
از نزديک با رفـقـاي رهـبـري ديـدار و                 
گفتگو کنم و با خيلي از رفقاي کـادر      

. و عضو حزب از نـزديـک آشـنـا شـوم            
جاي خيلي از دوسـتـان در ايـران کـه                 
آرزوي شرکت در اين کنگره را داشتند 

اميدوارم که کنگره بـعـدي   .   خالي بود 
 . در ايران باشد

 به اميد آن روز 
 زنده باد سوسياليسم

 زنده باد انقالب انساني
 زنده باد حزب کمونيست کارگري  

 
 تا دیر نشده  

 ! یک فکري بکنید  
 یاشار سهندي

حتي نهنگ هم نتوانست آخـونـد را       "   
اين سخنان گهـر بـار حـجـت         ! "   بخورد

ايــن درجــواب   .   اسـالم قــرائـتــي اســت      
مردم است که به گفته حکومت اسالم 

حــرمــت عــاشــورا را      "  دي     ٦در روز     
ايــن حـجــت االسـالم ،         " .   شـکـسـتــنـد    

از سـال    .   معروف عام و خـاص اسـت        
 تاکنون يـکـريـز هـر پـنـج شـنـبـه                  ٥٨

يکساعت وقت تلويزيون را تلف کـرده   
" درسهاي از قرآن" تا خزعبالتي به نام    

نـتـيـجـه سـي سـال           .   به مردم بياموزد  
زحمت ايشان در يک نيمه روز بـر بـاد          

اشاره ايشان اما، به نهنگي کـه     !   رفت
نتوانست آدم را بـخـورد مـربـوط بـه                
قصه يکي از همان صد بيسـت چـهـار        
هزار پيامبر است که يونس نام داشته       
و سـالـيـان بسـيـار در شـکـم نـهـنـگ                    

خـوانـنـده مـحـتـرم         (   زيست ميکـرده     
توجه داشته باشد که منظور داسـتـان        
پينو کيو و گرفتار شدن پدر ژپـتـو در      
شکم نهنـگ و بـاالخـره آدم شـدن آن                

امـا داسـتـان      ! )   عروسک چوبي نيست  
حضرت يونس يک نکته مـهـم دارد و         
آن اين است که  پيامبران نيز آخونـدي      

چيزي بوده انـد عـيـن        .  بيش نبوده اند 
همين قرائتي يا چيزي شبيـه خـامـنـه           

هر چه بودند .   اي يا شايد هم منتظري 
همانقدر کـه  !  ظاهرا شبيه پاپ نبودند 

ما آخوندها را مـيـشـنـاسـيـم پـاک و                  
اما حجت .  معصوم بودند آنها هم نيز 

االسالم ميخواهد مردم را بترساند که 
امـا بـه واقـع        .   شما عددي نـيـسـتـيـد        

مـيـخـواهـد تــرس و وحشـت خـود و                 
همپيالگي هايش را بپوشاند و سـعـي       

ترس . ميکند که چهره ترسناک بگيرد
و وحشت اينها را مـيـتـوان در هـمـان             

 دي مشـاهـده کـرد کـه چـطـور              ٦روز  
نيروهاي تا دنـدان مسـلـح ايشـان در              
مـيــان تــوده مــتــحـد مــردم هــيــچــي             

تـرس و جـبــونـي ايشـان را             .   نـبـودنــد  
ميتوان در راهپيمايي مجلسيان نگاه     
کرد که در صحن مـجـلـس بـر عـلـيـه                

انـدام لـرزان     .   مردم تظـاهـرات کـردنـد       
ايشان را ميتـوان در عـکـس الـعـمـل               

سربازان گمنام امـام زمـان مشـاهـده             
کرد که به هر کس که دسترسي دارنـد     

رشـيـد   ( حتـي اگـر بـيـمـار سـرطـانـي                 
باشد، دستگير کردند تـا    )   اسماعيلي

توده مردم را حسـاب کـار دسـتـشـان              
خوف ايشان را ميتوان در نمايش .  آيد

بي مايه روز چهـارشـنـبـه ديـد کـه بـه               
ضرب بخشنامه که شرکتهـا و دوايـر         
دولتي را موظف ميکرد سرويسها به    
سمت مـيـدان انـقـالب تـهـران بـرونـد                 
جمعيتي را جمع کرد که با هزار دوز و 
کلک تلويزيوني خواستند نشان دهـنـد     
انبوه جمعيت به مراسم ضد انـقـالبـي          

اما حربه ايشان کارسـاز  . ايشان آمدند 
 ٣نبود که يکي از آخونـدهـاي درجـه             

حکومتي شان سخنران مراسم بود که  
براي پوشانـدن تـرسـش مـدام تـهـديـد               

مجري اين برنامـه کـثـيـف نـيـز           .   کرد
بـايـد اعـدام      " کف به لب آورده بود که      

اما هم او و هم کـل حـکـومـت       "   گردد
 ! ميدانند که تمام شد

ترس از تـحـول پـيـش رو را نـيـز                  
راسـت ايـن     "   اپـوزيسـيـون   " ميتوان در    

 دي ٦رژيم منحوس هم ديد که از روز 
" به اين طرف يکريز، دم گرفتـنـد کـه           

بارهـا اشـاره     ! "   خشونت کار بدي است 
کرديم ايشان به اساس خشونت حـاکـم         
اصال کار ندارند، اين بماند که  اساسا   
مدافع آن هستند که توده مـردم بـايـد          
کار کنند و هيچي نخواهند مگـر در          

اما در ايـن مـواقـع      .   يک صد سال بعد 
خشونت بد اسـت    " يادشان مي آيد که     

! " هرچند اگر طرف شروع کـرده بـاشـد        
ميـشـونـد و آرزو        "   دلهره" ايشان دچار  

ميکنند کاش احمدي نژاد با موسوي  
نـرد عشـق     . . .   و کروبي و خاتـمـي و           

ميباخت و ديکتاتور کوچـک درونـش      
ايـن فـريـاد      .   را اجازه نميداد بروز کنـد  

ــيــش                ــادآوري و پ عــدم خشــونــت، ي
کشيدن پاي گاندي و ماندال به مـيـان         
ــن                   ــرس و وحشــت اي دعــوا فــقــط ت

آنـهـا   .   اپوزيسـيـون را نشـان مـيـدهـد            
اســاســا مــخــالــف حضــور مــردم در            
خــيــابــان هســتــنــد چــون مــعــتــقــدنــد          

هسـتـنـد و      "   مـردسـيـاسـت    " خودشـان    
سياست کار تخصصي ايشان است نـه     

 .توده مردم آنهم در کف خيابان
ما به آن نهنگ حق ميدهـيـم کـه          
آن آخوند را پس زده از بس که گوشـت     
تلخ هستند اما بـه آخـونـد جـمـاعـت               
ــار                ــم کــه روزگ اطــمــيــنــان مــيــدهــي
فريبکاري شـان بسـر رسـيـده اسـت و               
بدانند که هيچ جاي در دنيا ايشـان را          
نخواهد پذيرفت پس تا دير نشده يـک          

و !   فکري به حال عمامه تـان بـکـنـيـد            
نيز با آن اپوزيسيون طرفدار رژيـم هـم        
توصيه ميکنيم يک کمي در احواالت  

خود دقت کنند، گذشت آن روزگـاري        
که ميتوانستيد با حوزه علميه و لـوح     
کــوروش کــبــيــر مــردم رابــفــريــبــيــد،          

 .*گذشت
 

 جنایت و وقاحت 

وحشت و سرگيجه اي كـه ايـن روزهـا           
حكومت در برابر مردم دچـارش شـده       

اول .   است بـراسـتـي تـمـاشـايـي اسـت              
تهديد ميكنند كه مـي زنـيـم و رحـم              
نميكنيم و سر به نيست ميكنيم، بعد 
مردم وسيع تر از قبل به خيـابـان مـي        
آيــنــد و عــلــيــه ســرتــاپــايــش شــعــار              
ميدهند، و جانيان و چـاقـوكشـان هـم         
همانگونه كه رهبـرشـان دسـتـور داده            
ــت               هــرچــه زورشــان مــيــرســد جــنــاي
ميكنند، و سر آخر دسـت انـدركـاران           
حكومت ميمانند كه چگونه در برابـر    

بـه  .   مردم جناياتشان را توجيه كـنـنـد       
" نيروي انتظامي تـهـران  " اين اطالعيه  

كمي دقت كنيد تا متوجه شـويـد كـه          
چقدر به وقاحت و مضحكه افتاده اند   
ــد                    ــن ــن ــه ك ــاتشــان چ ــاي ــن ــا ج : كــه ب

فرماندهي نيروي انتظامي تهران در ""
اطالعيه اي، شمار کشته شدگـان روز      
عاشورا در تهران را هفـت نـفـر اعـالم           

دراين اطالعيه در توضيح . کرده است
چگونگي کشته شدن ايـن عـده آمـده            

خواهـر  ( علي موسوي حبيبي : است  
، بــدون   ) زاده مـيـر حسـيـن مــوسـوي           

اينکه در صحنه اغتشـاشـات حضـور       
داشـتـه بـاشـد، در خـيـابـان شـادمــان                 

 الـي يـک       ١٢تهران، در حدود ساعت   
بعد از ظهر روز ششم ديمـاه در حـيـن           
حرکـت ، بـه دسـت سـرنشـيـنـان يـک                   
دستگاه خودرو با سالح گرم ترور شـد      
کـه بــه عـلــت تـأخــيـر در انـتـقــال بــه                    
بيمارستان دچار خون ريزي شديد شـد      

: اين اطالعيه مي گـويـد  .   و فوت کرد  
تحقيقات براي شناسايـي عـنـصـر يـا            

ايـن  .     عناصر تـروريسـت ادامـه دارد        
دو نـفـر     :   اطالعيه همچنين مي گويد   

در تـقـاطـع خـيـابـان هـاي انـقـالب و                    
حافظ در جريـان حـملـه و تـهـاجـم بـا                  
اشـيـاء سـخـت بـه مـأمـوران نـيــروي                  
انتـظـامـي، زخـمـي شـدنـد و پـس از                   

يـک  .   انتقال به بيمارستان درگذشـتـنـد      

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار

 

 نریمان جبارزاده

 

 کاظم نیکخواه

 ٥صفحه      



 5 ٣٢٩شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

نفر به علت سقوط از پل و دو نـفـر بـر        
اثر برخورد خودرويي با آنها در تجمـع   

يک نفر هم .   اغتشاشگران کشته شدند 
در جريان اغتشاشات با ضربات کارد    

جسد فردي هـم کـه داراي         .  کشته شد 
سوابق کيفري در دادسراي مبـارزه بـا          
مواد مخدر بوده در نـزديـکـي مـحـل          
حوادث آن روز کشف شـد کـه بـر اثـر              

 ."مرگ طبيعي فوت کرده بود
ــيــســت؟               ــل تــوجــه ن واقــعــا قــاب
ديكتاتوري كه مجبور است هرروز در 
برابر جامعه مظلوم نمايي كنـد، دارد      
رسيدن لحظه مرگ خويش را اعتراف       

رئيس نيروي سركوب مامور . ميكند
شده است تا هرجوري كه عـقـلـش قـد             

و بدون . ميدهد جنايات را توجيه كند
استفاده از وقاحت بي حد نميشود اين 

با تـفـسـيـر ايـن مـوجـود              .  كار را كرد 
احمق بيشرم و آدم كـش گـويـا فـقـط                

.  دي كشته شده اند٦هفت نفر در روز 
يكي را كه خواهر زاده موسوي بـاشـد         
تروريست هاي ناشناس ترور كرده انـد   
كه نيروي انتـظـامـي دارد دنـبـالشـان             
مـيــگـردد تـا پـيــدايشـان كـنــد و بــه                  

دو نفر هـم هـنـگـام         !   مجازات برساند 
حــملــه مــردم بــا اشــيــاي ســخــت بــه              
! نيروهاي حكـومـت كشـتـه شـده انـد             

يك نفر هـم    )   بيچاره نيروي انتظامي( 
كه حتـمـا از سـر        .  ( از پل سقوط كرده 

دو نـفـر هـم      ).  بي احتياطي بوده است 
مـعـلـوم    "   ( خـودرويـي  " بر اثر برخـورد      

نيست خودرو متعلق به چه كسي بوده 
به آنها كشته شده اند، نفر آخر ! )   است

فـوت  "   مـرگ طـبـيـعـي       " هم اصال بـا       
ــم وســط تــظــاهــرات و             .   ( كــرده ــه آن

 !)درگيري
واقعا تك تك اينها را بايد بـه دو            
جرم محاكمـه كـرد يـكـي جـنـايـت و                 

تاكنون آمار حـداقـل     .  ديگري وقاحت 
 دي منتشـر شـده     ٦ كشته در روز ٤٠
فيلمهاي متعددي از خشونت و . است

وحشي گري نيروهاي مزدور حكومت 
روي سايتها منتشر شده است كه يـك     
مورد آن مربوط به كسي است كه سـه    
بار خودرو نيروي انتظامي از روي بدن 

مقاومـت مـردم هـم        .   او رد شده است 
. براستي جانانه است و قابل سـتـايـش       

اما اينها تا لحظه مـرگشـان از دروغ            
امـا در ايـن       .   بافي دست بر نميـدارنـد    

دروغ بافي ها تنها ميشود وحشتشان 
و مـردم    .   از مردم را بـه وضـوح ديـد            

فقط همين پيام را از ايـن تـوجـيـهـات         
 .* مسخره و نفرت انگيز ميگيرند

 

 خشونت ورزي مردم   
  یا سیاهکاري سیاسی 

ــهــران و                ــمــاه ت تــظــاهــرات شــشــم دي
شهرستانها از جنبه هـاي مـتـعـددي،           

يـکـي از نـکـات         .   منحصر بفـرد بـود     
مـهــم ايـن واقــعـه، تــقـابــل مـردم بــا                  

سرعت و   .   نيروهاي سرکوب رژيم بود 
وسعت عکس العـمـل مـردم در پـس             
رانــدن  اوبــاشــان رژيــم در ايــن روز،               
سازماندهندگـان نـيـروهـاي نـظـامـي              
جمهـوري اسـالمـي را هـم مـبـهـوت                

فيلم و خبرهاي مربوط به فـرار    .   نمود
مزدوران رژيم از مقابل صـف مـردم،          
بسرعت به سراسر جهان مخابره شد و     
به يک وجه مشخصه اعـتـراض مـردم          

روز بعد از  .   در ششم دي تبديل گرديد  
حرکت قيامگونه مـردم تـهـران، عـده          
ايي در خارج و داخل کشور بـنـاگـهـان      

را "   خشـونـت ورزي    " يادشان افتاد که     
ظـاهـرا کـار مـثـبـتـي            .  محکوم کنند 

" خشـونـت  "است که در چنين شرايطي  
اما اشتباه نکنيد، اين . محکوم گردد

جماعت  دفاع مردم از جـان خـود در           
خشونت ":برابر چاقوکشان اسالمي را  

ناميدند و هميـن را مـحـکـوم          "   ورزي
نعل وارونه است، امـا روايـت       .   کردند

تقي رحمـانـي   .   به همين زمختي است  
از جنبش سبز شده ملي اسـالمـي در        
مصاحبه با دويچه وله آلمان در همين   
مورد نکاتي را ذکر کـرده اسـت، کـه             
ميتوان آنرا پالتفرم تـالش  مـوسـوي           
چــي هــا بــراي بــي خــاصــيــت کــردن              

. اعتراضات خيابانـي مـردم، نـامـيـد          
ناگفته نماند که اقاي عباس مـيـالنـي     

ريشه يابي عالئم مثبتـه  "   متخصص" 
در امير عباس هويدا هم در مصاحبه 
با يکي از راديوهاي سلطـنـت خـواه ،          

مردم يـک    "   خشونت ورزي" در مزمت  
تـقــي  .   دل سـيــر ســخـنـرانــي نــمـودنــد           

رحماني در توجيه اولـيـه خـود در رد             
تعرض مردم به نيروهاي سرکوب رژيم 

کشته شدن چند نفر در روز : "   ميگويد
عاشورا به هيجان و خشم مردم دامـن   

اصوال وقتي پاي خـون بـه مـيـان          .   زد
ميايد، نبايد منتظر رفـتـار عـقـالنـي           

تـعـرض مـردم بـه قـمـه کشـان                " .   بـود 
اسالمي از نظر اقاي رحمانـي بـه ايـن           
علت بوده است که مردم هـيـجـان زده        
شـده بـودنـد و بــا ديـدن خـون رفـتــار                   
عقـالنـي خـود را نـيـز از دسـت داده                   

غير عـقـالنـي    " ايشان رفتار ! !!.  بودند
مردم را ابتدا نامـگـذاري مـيـکـنـد و            

مـا در راه دمـکـراســي          : "   مـي گـويــد    
نـبـايـد    . اي جز رفتار مدني نداريم  چاره

وارد بازي خشونت شويم که از طـرف        
. . . . . . . . شــود   مــقــابــل هــدايــت مــي      

روشنفکران و پيشروان جامعه بايد  به 
مردم توضيح دهند که خشونت ورزي  

حرکت محـقـانـه و      . "   به نفع ما نيست 
ــالح                  ــلـــع سـ ــردم در خـ مشـــروع مـ
سرکوبگران رژيـم اسـالمـي خشـونـت           
ورزي نــامــيــده شــد، از آنــرو کــه                      

اقاي رحماني از چنان آلـيـاژ   "   مدنيت" 
ديـدن  "  تاب"بااليي برخوردار است که  
امـا رفـتـار      .   اين صحنه هـا را نـدارد         

مـدنــي يــعــنـي چــه؟ تــقـي رحــمــانــي              
گويـد   تجربه من به من مي: "   ميگويد

که بايد در راه دمکراسي کتـک خـورد      
پس بايد در خيابـانـهـا    " .   اما کتک نزد 

جار زد و بـه مـردم گـفـت کـه لـطـفـا                      
مسيح وار براي کتک خوردن بيشتر و     
بجا گذاشتن تعداد وسيعتري کشته و    
زخمي، خود را اماده سازند، مردم از         
خود دفاع نکنيد، جنايتکـاران حـرفـه       
اي رژيم را در خيـابـانـهـا خـلـع سـالح                 

" آرامـش " نکنيد، بـگـذاريـد انـهـا بـا               
خيال جوانان ما را با ماشينهاي سپاه     
پاسداران زير بگيرند و دو بـار از روي       

" مـدنـي  " جناره آنها رد بشوند، لـطـفـا       
اين نسخـه  .   بمانيد و قتل و عام شويد   

جنبشي است که هر گونه تحرک مردم  
بـراي تسـخـيــر سـنـگـرهــاي مـاشـيــن               
سرکوب جمهوري اسـالمـي را پـايـان            

تـقــي  .   عـمـر خـود قـلـمــداد مـيـکـنـد               
رحماني در انتها حرف دلش را بـزبـان         
مي اورد و علت صغرا و کبرا چيدنش 

اي تــالش      عــده:   " را روشــن مــيـکــنــد      
هــا بــه      کــنــنــد مســيـر اعــتــراض         مـي 

افراد مـيـانـه و      .   خشونت کشيده شود  
خواهند از صحنه حذف   معقول را مي  

کنند و افـراد راديـکـال را بـه مـيـدان                
......... . اين خطرناک است.  بفرستند

هـاي     جـاي هـيـجـان         مردم ايران بايد به   
کوتاه مدت که بـا انـقـالب شـاهـدش             
بوديم، لذت يـک دسـتـاورد واقـعـي و              

تمام زمينه چيـنـي   ".   پايدار را بچشند 
تـقــي رحــمــانــي بــراي       "   مــدنــي" هـاي    

رسيدن به اين نقـطـه بـود کـه بـگـويـد                
انقالب خشونت است، راديـکـالـيـسـم          
خطرناک است و نيروهاي راديـکـال بـه       

" خشـونـت ورزي    " مانند رژيم خواهان    
ايـن بـيـانـيـه جـنـبـش مـلـي                 .   هستند

اسالمـي در مـقـابلـه بـا شـيـوه هـاي                   
انقالبي بـکـار گـرفـتـه تـوسـط مـردم                 

ايـن پـالتـفـرم صـف مـوسـوي،              .  است
کـروبــي و خــاتـمــي اســت کـه تــالش               
ميکنند نيروي به بيرون جهيده مـردم        

متوقف "   هايزري" را در ايستگاه هاي   
اين جنگ دو جنـبـش بـر سـر         .   نمايند

چـگــونـگــي شــيـوه سـرنــگـونــي رژيــم             
نــه جــنــبــش مــلــي        .   اســالمــي اســت   

اسالمي و نه راست پرو غرب خواهان       
تــقــابــل قــطــبــي شــده بــيــن مــردم و               

سـران هـر     .   جمهوري اسالمي نيستند  
. دو جنبش احسـاس خـطـر کـرده انـد             

ميدانند که ادامـه ايـن شـرايـط مـي               
تواند به يـک قـيـام سـراسـري مـنـجـر                  

قيامي که در پلـه اول طـومـار           .   شود
ماشين سرکوب رژيم را در هم خواهد     

هر دوي آنها تجربه تلخ قيام و . پيچيد
. مردم مسلح شده را سر گـذارنـده انـد        

بخوبي ميدانند که با وجـود جـنـبـش            
کمـونـيـسـم کـارگـري و حـزبـش و بـا                    
مردميکه سپاه پاسداران را به زانو در   
اورده است و ماشين جهنمي اسالمي     
را بزير کشـيـده اسـت، نـمـي تـوانـنـد                  

. بفروشـنـد  "   ويتامين مدنيت"براحتي  
اين سياه کاري محض اسـت کـه عـده         

خشـونـت   " اي با داريه و تنـبـک رنـگ           
بايد ايـن  .  مردم را دم گرفته اند"  ورزي

رسوايي بزرگ را بگردن سـران هـر دو            
جنبش ملـي اسـالمـي و راسـت پـرو               
غرب آويـزان کـرد کـه در زمـانـيـکـه                   
سينه مردم در خيابانها آماج گـلـوـلـه          
لشگريان اوباش اسالمي قرار گـرفـتـه         
بود، پـاره کـردن عـکـس خـامـنـه اي                 
توسط مردم خشمـگـيـن را خشـونـت            

. بنامند و مردم را از آن بر حذر بدارند
اين بساط حقه بازي سياسي را با زور      
و ضرب همين مـردم جـمـع خـواهـيـم               

 .*  کرد
 

 انقالبی بر علیه   
 همه مقدسات حکومتی     

در هــفــتــه اي کــه گــذشــت ســران و                  
مقامات ريز و درشت رژيم از شـوراي        
نگهبان گرفته تا مـجـلـس خـبـرگـان،             
فرماندهان ارگانهاي سرکوبـگـر رژيـم        

با صدور اطالعيه هايي در رابطه ... و
با اعتراضات و مبارزات شـورانـگـيـز       
مردم بـر عـلـيـه حـکـومـت جـانـيـان،                  
اعتراف به واقعيتي بزرگ کردند و آن         
ــنــکــه اعــتــراضــات جــاري مــردم              اي

و اصل واليت "  شئونات"، "مقدسات" 
فقيه و پايه هاي نـظـام را زيـر ضـرب              

اين اعتراف مقـامـات و     .   گرفته است 
سران رژيم اعترافي به وجود انـقـالبـي         
بــزرگ بــر عــلــيــه مــذهــب و اســالم                
سياسي، اعترافي به رويارويي جنبش     
انقالبي و رهايي بخش و بشـدت ضـد      
مدهبي مردم ايران است کـه از قضـا           

حکومتي و جهـل  " مقدسات"بدرست  
و خـرافـه و بـه يـک مـعـنـا کـل رژيـم                       
اسالمي با هر جناح و دار و دسته اش 

اعـتـرافـي بـه       .   را نشانه گـرفـتـه اسـت        
شکست اسالميزه کردن جامعه ايـران       

 سـال حـاکـمـيـت جـانـوران              ٣٠بعد از  
اعترافي است بـه پـوچ     . اسالمي است 

بودن و شکست کامل و تـمـام عـيـار              
اسالمي سياسي و نماينده رسـمـي آن         
حکومـت جـمـهـوري اسـالمـي ايـران               

اما اين اعترافات بيـانـگـر يـک       .   است
تحول بسيار مهم در صحنه سـيـاسـت     
و روندهاي جـاري و آتـي در انـقـالب               

انقالب مـردم ايـران        .  فعلي ايران است 
در اساس بر عليه هـمـيـن مـقـدسـات              
حکومتي شروع شده و و در يك کـالم     
انقالبي بشدت ضد مـذهـبـي اسـت و          
يک پايه اصـلـي اش سـکـوالريسـم و                
عدم دخالت ديـن و مـذهـب در اداره              
جامعه در هر شکل و شمـايـلـش مـي          

انقالبي عميقـا بـرابـري طـلـب،          .  باشد
ضــد جــهــل و خــرافــه مــدهــبــي و                   

پـتـانسـيـل ايـن        .   ديکتاتوري مذهبـي  
انقـالب را حضـرات در اعـتـراضـات              

عـاشـورا و     " چند ميلـيـونـي روزهـاي          
ديدنـد و    .  حکومتي ديدند"  تاسوعاي

لمس کردند که اين انقالب چه نيرويي    
در بــرابـر چشــمـان حـيــرت زده             .   دارد

حـکـومـت، در بــرابـر هـزاران نـيــروي               
سرکوبگر که در ايـن روز رژيـم بـراي               
سرکوب مردم به خيابانها آورده بـود،       
مـردم مــعــتـرض هــرچــي مــقــدســات          
مذهبي و بويژه مقدسات حـکـومـتـي       
شده مذهبي بود در خبايانهاي تـهـران    
به زير کشيدند و بساط مـراسـم هـاي           
حکومتـي را در هـم ريـخـتـنـد و بـا                    
صداي بلند شعار دادند مرگ بر اصل     

معناي عملي اين شـعـار   .   واليت فقيه 
و دهها شعار ديگر که ايـن روزهـا بـر            
سر زبان مردم است در يـک  کـالم نـه             
بزرگ مردم به حـکـومـت اسـالمـي و           

 .جمهوري اسالمي مي باشد
 در اين روزها هر چيزي که رنـگ       

 بازتاب هفته
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تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

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

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

 
 :انگليس

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

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

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

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

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

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

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

 !ده خواست فوري مردم
  

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

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

  
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي                -١ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 تومان
  
ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

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

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

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

  
 حزب كمونيست كارگري ايران                      

 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥

و بو و نشانه حـکـومـتـي دارد مـورد           
براي اين مردم . هجوم مردم مي باشد

مقدساتي که حـکـومـت مـي گـويـد              
ايــنـهــا  .   مـقـدس نـبــوده و نـيــسـتــنـد             

مقدسات و شعائر و سمبل هـاي يـک         
حکومت مذهبي تروريست اسالمـي      
است که در کليت جمهوري اسـالمـي        
به نمايش در آمده و به حق مردم ايـن        
مقدسات را زيـر پـايشـان لـه کـرده و                

در يک چنين تـهـاجـمـي     .   خواهند کرد 
ــيــه کــل                  کــه انــقــالب مــردم بــر عــل
بنيادهاي حکومـت اسـالمـي شـروع          
کرده اين قابل انتظار بود که حکومت 
بخواهد، البته اگر بتواند در برابر ايـن     
انقالب دست به مثال قـدرت نـمـايـي           

قدرت نمايي به تـمـام   .  حکومتي بزند 
کلي خزعبالت و   . معناي حکومتي  

" مـقـدسـاتشـان    " چرنديات در دفـاع ار      
گــفــتــنــد و تــهــديــد کــردنــد کــه                       

 دي   ٨روز چهارشـنـبـه      " عاشورائيان" 
توهين به "در خيابانهاي تهران برعليه 

عربده کشي کرده و قـدرت  "   مقدسات
رسـانـه هـاي      .   نمايي خواهنـد کـردنـد      

حکومتي شبانه روز مشغول شدند تا  
بلکه هر طوريکه شـده جـمـعـيـتـي از               
هواداران حکومتي را بـه تـظـاهـرات            

اما چه نـمـايـش      .   حکومتي بکشانند 
حکومتي که در بـرابـر سـيـل عـظـيـم              
انقالب خروشان مردم قطره اي بيشتر       

خــودشــان اعــالم کــردنــد کــه         .   نــبــود
مدارس و دانشـگـاهـهـا  و مـدارس                

. مترو رايگان است. تعطيل مي باشد
به هر حقه و تهديد و حـيلـه اي دسـت         
زدند تا نمايشات حکومتي در دفـاع       
از حکومت و بيعت با خامنـه اي راه        

گزارشاتي که خـود مـديـاي      .  بيندازند
حکومتي مخابره کردند خود شاهدي 

. بر بي پايگي مردمي حکومت بـود        
خبرگزاريهاي حکومتي ايرنا و فارس      
و گرداب که هـمـه وابسـتـه بـه سـپـاه                  
پاسداران هسـتـنـد اعـالم کـردنـد کـه               
بيش از يک ميليون نـفـر بـه خـيـابـان                 

مـدام  !   عحب يک ميليون نـفـر  .   آمدند
عکسهاي فتو شاپي به دنيا مـخـابـره        
کردند  تا جهانيان را قانع بکننـد کـه           

دارد " پايگاه مردمي"حکومت هنوز  
بــراي دفــاع از جــمــهــوري        "   مــردم" و   

يـک  .   اسالمي به خيابانها ريختـه انـد       
ميليون ادعايي حـکـومـت در بـرابـر             
اعتراضات چند ميلـيـونـي مـردم بـر            

 دي ٧ و ٦عليه حکومت در روزهاي   
 . ماه

اما برفرض که اين يک ميليـونـي         
که حضرات ادعا مي کـنـنـد درسـت             

 ١٣در تـهـرانـي کـه بـيـش از                 .   باشد
يـک مـيـلـيـون        .   ميليون جمعيت دارد  

تازه خود  حـکـومـت و       . چيزي نيست 
بارها اعـالم کـرده کـه بـيـش از يـک                   

 هـزار بسـيـجـي و           ٤٠٠مـيـلـيـون و         
پاسدار و سرباز گمنام امام زمـان در           

با خيل  کارکنان !   تهران و حومه دارد  
ادرات و  و پـرسـنـل ارگـانـهـاي غـيـر                 
ــيــروهــاي وارداتــي از                 ــظــامــي و ن ن

 ! شهرستانها به تهران
با يک حساب ساده مـعـلـوم مـي           
شــود کــه تــظــاهــرات و نــمــايشــات              
حکومتي روز چهارشنبه هفته اي کـه     
گذشت تظاهرات نيـروهـاي بسـيـج و            

. سپاه و پرسنل دواير حکومـتـي بـود        
در نتيجه هيج شکي نبايد داشت کـه       
راهپيمايي و تظاهرات روز چهارشنبه  
هفته اي که گذشت به خـيـابـان آمـدن          
حکومت با تمام نيروهـاي هـوادارش         

و شــكــسـت كــامــل       .   در تــهــران بــود    
. حكومت را جلوي چشم همه گذاشت

حکومت بيش از يک هفته تالش کرد   
تا بلکه بتواند در برابر اعتـراضـات و       
تظاهرات چنـد مـيـلـيـونـي مـردم در               
هفته گذشتـه قـدرت نـمـايـي کـرده و                
وانـمـود سـازد کـه هـنـوز از پـايـگـاه                    

در يك كـالم    .   مردمي برخوردار است  
فضا و شرايـطـي کـه ايـن روزهـا ايـن                 
وقايع در ايـران اتـفـاق مـي افـتـد از                   
بسياري جهات شباهتهاي زيـادي بـا         

سالهايي .  دارد٥٧ و ١٣٥٦سالهاي  
که رژيم سلطـنـتـي در بـرابـر انـقـالب                

هر روز شکننده تر مي شد و      مردم  
براي رژيم بسيار مهـم بـود کـه در             
ــمــايشــات                 تــهــران هــم کــه شــده ن
حــکــومــتــي در دفــاع از خــودش             

رژيم سابق با تـمـام     .   سازمان بدهد 
تقالها و تالش هايي که کرد فـقـط       

 تظاهرات بـا حـمـعـيـت           ٣توانست  
وارداتـي از شــهـرســتـانــهـا بـرگــزار             

. بــعــد کــارش تــمــام شــد         .   نــمــايــد 
نمايشات حکومتي که ايـن روزهـا       
در گوشه و کنار برخـي شـهـرهـا از          
طرف رژيم به راه انداخته مي شـود      
بــراي مــردم يــادآور نــمــايشــات                
حکومتي اواخر عمر رژيم سلطنتي 

روزهايي کـه حـکـومـت       .   مي باشد 
در برابر مردم شکننده تـر  شـده و           

اين روزها . تعرض مردم گسترده تر
ايـن را خـود       . دارد تکرار مي شود 

سـران و مـقـامــات حـکــومـت هــم              
خامنه اي .   ضمني تائيد مي کنند  

هم مثل شاه صداي انـقـالب مـردم          
 .*را شنيده است

 بازتاب هفته
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوری اسالمي

در پاسخ به فراخوان حزب کمونيست      
کارگري ايران، شوراي پشـتـيـبـانـي از           

ــ     ( مبارزات مـردم در ايـران            تـورنـتـوـ
و چند نهاد ديگر بدنبال شدت ) کانادا

يافـتـن مـبـارزات انـقـالبـي مـردم در                 
تاسوعـا  ( روزهاي پنج و شش دي ماه  

ــعــدادي از اعضــا و            )   و عــاشــورا     ت
کادرهاي حزب بهمراه جمع کثيـري از         
آزاديخواهان و برابري طلبان و افراد و       
نمايندگان جريانات سياسي مخـتـلـف      

 نــفـر مــي      ١٥٠کـه تـعــدادشـان بــه          ( 
در يک آکسيون اعتـراضـي کـه      )   رسيد

 دسـامـبـر در مـقـابـل             ٣٠در تـاريـخ      
سفارت رژيـم در اتـاوا سـازمـان داده               
ــت                      ــرکــــــ ــود، شــــــ ــده بــــــ شــــــ

                                          . کردنـد 
شـرکـت کـنـنـدگـان در ايــن                           

تجمع کـه بـا وجـود سـرمـاي بسـيـار                  
شديد خود را از شهرهاي تورنتو، اتاوا 
و مونترال بـه مـقـابـل سـفـارت رژيـم                 
ــايــي در                  رســانــده بــودنــد، شــعــاره
محکوميت وحشيگري هاي جمهوري 
اسالمي و دفاع از مبارزات مـردم در     
ايران سر داده و تالش کردند بار ديگـر    
افکار عمومي جهانيان را متوجه اين       

عـمـر جـمـهـوري        " واقعيت کـنـنـد کـه          
اسالمي بسر آمده و هر چه زودتر بايد    
مــراســم خــاکســپــاري اش را بــرگــزار           

ــرد                                           " . ک
جمهوري اسالمي، جمهوري "            

آزادي " ،   " جنايت ننگت باد ننگت باد   
جمهوري " ، "آزادي پيروزي ات مبارک

مرگ بـر  " ، " اسالمي مرگت فرا رسيده 
از جـملــه    . . .   و   "   جـمـهـوري اسـالمـي       

شعارهايي بود که بزبانهاي فـارسـي و        
انگليسي از سوي معترضين سر داده       

                                             . شــد 
در اين تجـمـع اعـتـراضـي ابـتـدا                     

بنـمـايـنـدگـي از حـزب           "  ايرج رضايي" 
ضمن خـوشـامـدگـويـي بـه حـاضـران،              

سخنانـي را در ضـرورت حـمـايـت و                 
پشتيباني از مبارزات مردم در ايـران       
ابراز داشته و پس از آن تـريـبـون آزاد               
اين مراسم را در اختـيـار نـمـايـنـدگـان             
جريانات سياسي و معـتـرضـيـن قـرار           
داد تا هر کدام بنوبه خود بر ضـرورت      
ادامه مبارزه و حمـايـت از مـبـارزات           

هــادي .   " مــردم ايــران تــأکــيــد کــنــنــد        
سـامـيـه    " و   "   حسـن گـلـزاري     " ،   " وقفي

از کـادرهـاي حـزب نـيـز از            "   عسگري
ديــگــر ســخــنـــرانــان ايـــن مــراســـم                

                                .بودند
از نکات قابل توجه اين آکسـيـون       
اعتراضي، حضور تعدادي از جـوانـان        
دانشجو در قالـب آن چـيـزي بـود کـه                

ايـن  .   ناميده مـي شـود      "   جنبش سبز" 
گروه از دانشـجـويـان هـمـراه بـا سـايـر                 
آزاديخواهان و بـرابـري طـلـبـان شـعـار             

را سـر    "   مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي        " 
داده و نـويــد روزهـايـي را دادنـد کــه                 
جنبش مردم ايـران بـراي سـرنـگـونـي               
جمهوري اسالمي، هـر رنـگـي را کـه              
اختيار کرده باشـد، کـلـيـت ايـن رژيـم              
قرون وسطايي را جـارو کـرده و پـايـه                
هاي يک زندگي شاد، انساني، مرفه و       
ــذارده                  ــا گ ــن ــي را ب ــســت ــي ــال ســوســي

                                   .است
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  واحد شرق کانادا

مقامات نظامي امنيتـي و قضـايـي          
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي بـــه دنـــبـــال            
اعتراضـات گسـتـرده روزهـاي اخـيـر             
تالش ميکند بـه آخـريـن حـربـه هـاي               
ســرکــوب ســازمــان يــافــتــه و اعــدام            
مخالفين و زندانيـان سـيـاسـي دسـت            

مقامات جمهوري اسـالمـي بـه      .   بزند
ر عــب   و   و ح شــت   و   مـنــظــور ايـجــاد        

ــر ش    ــتـ ــر د م   ا ز   گ سـ ــن   مـ ــتـ ــا ز د ا شـ بـ
ا ع ت ر ا ض ا ت   ،   د سـت   بـه   تـبـلـيــغــا ت   
و س ي ع ي   د ر   ر س ا ن ه   ه ا ي   گ ر و ه ي   د ا خ ل ي   
ع ل ي ه   م خ ا ل ف ي ن   ز د ه   و   ب ه   د نـبـا ل   فـضـا   
س ا ز ي   و   ا ي ج ا د   ز م ي ن ه   ه ا ي   س يـاـســي   

 .ب ر ا ي   ا ع د ا م   ز ن د ا ن ي ا ن   سـيـاـسـي   ا سـت 
ص ب ح   ا م ر و ز   ج مـهـو ر ي   ا سـال مـي   
ا ر د ش ي ر   ک ش ا و ر ز   ي ک ي   ا ز   م خـا لـفــيــن   

  سـا ل   ۶ج م ه و ر ي   ا سـال مـي   کـه   مـد ت   
ا يـن   .   د ر   ز نـد ا ن   بـو د   ر ا   ا عــد ا م   کــر د 

ا ع د ا م   ب ا   و ا ک ن ش   ا ع ت ر ا ض ي   گ سـتــر د ه   
ز ن د ا ن ي ا ن   س ي ا س ي   م و ا ج ه   ش د ه   و   ز نـد ا ن   
گ و ه ر د ش ت   ت ه ر ا ن   ب ه   ص ح ن ه   ا عـتـر ا ض   

 .و س ي ع   ز ن د ا نـيـا ن   بـد ل   شـد 

  ســا ل    ۰ ۳جـمـهــو ر ي   ا ســـال مــي   
ا س ت   ک ه   ب ا   ح ر ب ه   ز نـد ا ن   و   شـکـنـجـه   و   
ا ع د ا م   بــه   بــقــا ي   خــو د   ا د ا مــه   د ا د ه   

ا م ا   ا ي ن   ح ر بـه   ا مـر و ز   کـا ر بـر د   .   ا س ت 
خ و د   ر ا   ب ر ا ي   ب ه   ت م کـيـن   کـشــا نــد ن   و   
خ ا م و ش   کـر د ن   خ شـم   و   ا ر ا د ه   مـر د م   

بــر ا ي   ســر نــگــو نــي   ا يـــن   حـــکـــو مـــت   
ا ن ق ال ب   .   ج ا نـيـا ن   ا ز   د سـت   د ا د ه   ا سـت 

و   خ ي ز ش   ع ظ ي م   م ر د م   ب ر ا ي   س ر ن گ و نـي   
ج م ه و ر ي   ا س ال م ي   چ ن ا ن   و   عـمـيـق   و   
گ س ت ر ش   يـا فـتـه   کـه   هـيـچ   جـنـا يـتـي   
ن م ي ت و ا ن د   ا ي ن   جـا مـعـه   ر ا   بـه   حـا لــت   

مـر د م   .   ر ک و د   و   خ ا م و ش ي   بـکــشــا نــد 
س ر ا س ر   د ن يـا   بـه   و ضـو ح   عـز م   و   ا ر د ا ه   و   
م ب ا ر ز ه   ا ن ق ال ب ي   مـر د م   بـر ا ي   بــه   ز يــر   
ک ش ا ن د ن   ا ي ن   ح ک و مـت   آ د م   کـشــا ن   ر ا   
د يـــد ه   ا ســـت   و   بـــا   مـــو ج   و ســـيـــع   
ه م ب س ت گ ي   ه ا ي   ب ي ن   ا ل م ل ل ي   ح م ا ي ت   
خـو د   ر ا   ا ز   مــبــا ر ز ا ت   مــر د م   ا بــر ا ز   

د ر   شـر ا يــط   ح ســا س   .   د ا شـتــه   ا ســت 
ک ن و ن ي   ا ي ن   ج ن ب ش   ع ط ي م   ه م ب س تـگـي   
ب ي ن   ا ل م ل ل ي   ب ا ي د   مـهــمــتــر يــن   ا بــز ا ر   

د ف ا ع   ا ز   ج ا ن   و   ز ن د گـي   مـر د م   مـبــا ر ز   
ب ا ي د   ب ا   تـمـا م   قـو ا   عـلـيـه   جـو   .   ب ا ش د 

ــر ا ي    ــهــا   بـ ــا ز ي ــهــا   و   ف ضــا   س ســا ز ي
ج م ه و ر ي   ا س ال م ي   . ا ع د ا م ه ا   ا ي سـتـا د 

ب ا ي د   ف ش ا ر   جـد ي   مـر د م   د نـيـا   ر ا   بــر   
ب ا ي د   ب د ا نـد   . گ ر د ن   ن ح ي ف ش   حـس   کـنـد 

کـه   بـا   هـر   ا عـد ا مــي ،   مــنـفــو ر تــر   و   
ا ي ز و ل ه   ت ر   و   ط ر د ش د ه   ت ر   د ر   ج ا م ع ه   ب ي ن   

 .ا ل م ل ل ي   ق ر ا ر   م يـگـيـر د 
ک م ي ت ه   ب ي ن   ا ل م ل ل ي   ع لـيـه   ا عــد ا م ،   
م ر د م   ر ا   ب ه   ا ع ت ر ا ض   گ س ت ر د ه   عــلــيــه   
ســر کــو بــهــا   فــر ا خــو ا نــد ه   و   ا ز   مــر د م   
ش خ ص ي ت ه ا ي   ش ن ا خ ت ه   ش د ه   ســا ز مــا ن   
هــا ي   مــد ا فــع   حــقــو ق   ا ن ســا نــي   و   ا ز   
م ق ا م ا ت   سـيـا سـي   د ر   سـر ا سـر   د نـيـا   
م ي خ و ا ه د   ک ه   ق ا ط ع ا ن ه   د ر   م ق ا بـل   ا ي ن   
عـر بــد ه   ک شــي   هــا ي   آ خــر   جــمــهــو ر ي   

 ا س ال م ي   ب ا ي س تـنـد 
 

 ک م ي ت ه   ب ي ن   ا ل م ل ل ي   ع لـيـه   ا عـد ا م 
  ۹ ۰ ۰ ۲  د س ا م بـر    ۰ ۳

  تظاھرات 
 در مقابل سفارت رژیم اسالمی

 در اتاوا

با تمام قوا در مقابل زمینه سازی ھای 
 جمھوری اسالمی برای اعدام مخالفین بایستیم

این، تصویر دو انسان در لحظاتی پیش از آن است که مردم آزادیخواه 
سیرجان به قاتالن اسالمی حمله کردند و این دو انسان را نجات دادند و 

با کمال تاسف، این دو انسان مجددا توسط . سکوی اعدام را به آتش کشیدند
اما . اوباش اسالمی اسیر شدند و در زندانھای حکومت اسالمی اعدام شدند

تعرض مردم برای نجات اعدامیھا، به عنوان یک نقطه درخشان و شورانگیز 
 ! از انقالب مردم علیه حکومت جنایتکار اسالمی، در تاریخ ثبت شد
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بدنبال تظاهرات ميليـونـي و پـرشـور           
روز   ( ٨٨يــکــشــنــبــه شــشــم ديــمــاه           

در تــهــران و شــهــرهــاي         " )   عــاشــورا" 
ديــگــر، در بســيــاري از شــهــرهــاي               
کشورهاي مختلف دنيا ميتينگ هـا     
و اجتماعاتي به نشانه همبستگـي بـا       
قيام و انقالب مردم ايران برپا شد کـه        
در اينجا گـزارس بـخـشـي از آنـهـا را                

 :مالحظه مي کنيد
 فرانکفورت -آلمان

 دسـامـبـر دو        ۲۸ و ۲۷طي روزهاي   
ــل                 ــا شــکــوه در مــقــاب تــظــاهــرات ب
كنسولگري جمهوري اسـالمـي ايـران         

در ايـن    .   در فرانكـفـورت بـرگـزار شـد          
ــفــر شــرکــت              اعــتــراضــات صــدهــا ن

تظاهرات کنندگان در مقابل . داشتند
در ورودي كــنــســولــگــري جــمــهــوري         

حـاضـريـن بـر       .   اسالمي تجمع كـردنـد    
عـلـيـه جـنـايـات و رفـتـار وحشـيـانـه                    
مزدوران جمـهـوري اسـالمـي در روز             

 دسامبر در ايران بر عليه ۲۷يكشنبه 
و هـمـچـنـيـن عـلـيـه اعـدام و                   مردم   

سنگسار شعار مي دادنـد و خـواهـان         
بسته شدن سفارت خانه هاي رژيـم در       

و كنسولـگـري رژيـم       آلمان و در اروپا    
شعار سرنـگـون   .   در فرانكفورت شدند  

باد حكومت اسالمي در فضا طنـيـن         
افـكــن بــود و پــلـيــس نـگــران حــملــه               
تظاهركنندگان به محل كنـسـولـگـري      

 نــفــر پــلــيــس آلــمــان در            ۳۰۰.   بــود
محوطه حضور داشتند و به تظاهرات 
کنندگان گـفـتـنـد كـه نـبـايـد بـه ايـن                     

تظاهركـنـنـدگـان     . ساختمان حمله كرد 
بـا خشـم و نـفـرت عـلـيـه حـكـومــت                    
اسالمـي و مـزدوران حـكـومـتـي در               

چـنـديـن    .   فرانكفورت شعار ميـدهـنـد     
رسانه خبري در محل حضور داشتنـد        
و از اين واقعه خـبـر و گـزارش تـهـيـه                

اين اعتراضات طـي روزهـاي       .   کردند
 .آتي نيز ادامه پيدا خواهد کرد

 
 الهه -هلند

 دسـامـبـرتـجـمـع         ۲۹ روز سه شـنـبـه        
پرشوري از سوي ايـرانـيـان       وتظاهرات

 بـعـد     ۳ تـا      ۱ساکن هلند از سـاعـت       
ازظهر، در مقابل سـفـارت جـمـهـوري          

در اين تظاهرات .  اسالمي بر گزار شد 
که اعضاء و دوستداران حزب شـرکـت      
فعالي داشتند شعارهايي به زبـانـهـاي       
فارسي و هلندي در هـمـبـسـتـگـي بـا               

ايـران و مـحـکـومـيـت            انقالب مردم   
سي سال کشتار و سرکوب وحشـيـانـه       
اعتراضات مـردم تـوسـط جـمـهـوري             

تـظـاهـرکـنـنـدگـان        .   اسالمي داده شـد    
همچنين خواهان بسته شـدن سـفـارت        

با وجود .  رژيم اسالمي در هلند شدند 
حضــور تــعــداد زيــادي از نــيــروهــاي           

" تظـاهـرکـنـنـدگـان بـا شـعـار                پليس،
از نرده هـايـي کـه        "  مرگ بر تروريست 

پليس بين تظاهرکنندگان و سـفـارت          
قرار داده بود عـبـور کـردنـد و قصـد                
حمله به سفارت را داشتند که پليس و 
نيروي ضد شـورش مـانـع ايـن اقـدام               

ازجمله شعارهايي که در   .  مردم شدند 
مــرگ بــر   :   " ايـن تــظـاهـرات داده شـد          

آزادي، برابري، جمهـوري  " ، " ديکتاتور
" مرگ بر اصل واليت فقيـه " ، " انساني

و شعاري مـبـنـي بـر تـعـطـيـلـي النـه                    
در جـريـان ايـن        .   جاسوسي رژيـم بـود      

تظـاهـرات خـبـرنـگـار شـهـرزاد نـيـوز                 
مصاحبه اي با بهمن ذاکرنژاد در بـاره      
علل راديکالتر شـدن اعـتـراضـات در          
خارج کشور طي ماههاي اخير، انجام 

الزم به يادآوريست که تظاهراتـي  .   داد
 ژانـويـه در بـرابـر         ۲نيزبراي روز شنبه   

ازطـــرف    ســفــارت رژيــم اســالمـــي          
تشــكــيــالت خــارج كشــور حــزب              " 

" هـلـنـد        -کمونيست کـارگـري ايـران       
 .فراخوان داده شده است

 
 مالمو -سوئد

 دســامــبــر گـروهــي از مــردم           ۲۸وز   
آزاديخواه در پشتيباني و همراهـي بـا        
مــبــارزات مــردم ايــران در يــکــي از              
ميادين اصلي شهر مالمو به خيابانها 
آمدند و عليه جمهوري اسالمي دست 

در ايـن مـيـتـيـنـگ         . به اعتراض زدند 
حسن صالحي، مريم طاهري و فـريـده       
آرمـان ســخـنــرانــي کــردنــد در ايــن            
سخنراني ها که به زبانهاي فـارسـي و         
سوئدي انجام گرفت اخبار اعتراضات 
مردم در روزهاي اخير باز گو شد و به     
خواستها و مطالبـات انـقـالب مـردم           

 .ايران پرداخته شد
ــان در اقــدام                 ــدگ ــن ــن ــر ک ــظــاه ت

با گرفتن دستهـاي هـمـديـگـر           زيبايي
حلقه اي درست کردند و در حالـي کـه        
به شکل يک دايره مـي چـرخـيـدنـد بـا               
صــداي بــلــنــد شــعــارهــايــي بــر ضــد             

. جمهـوري اسـالمـي سـر مـي دادنـد              
تظاهرات کنندگان عکس      تعدادي از 

ــد                . ســران رژيــم را بــه آتــش کشــيــدن
روزنامه جنوب سوئد در گـزارشـي از          

اين تظاهرات به نقل از فريده آرمـان و     
کـه مـردم ايـران         اليـا تـابـش نـوشـت            

تصميم خود را گـرفـتـه انـد و عـقـب                  
نشيني نخواهند کرد و مي خـواهـنـد         

در ايــن    .   ايــن رژيــم ســرنــگــون شــود         
تظاهرات تعداد زيادي از متن ترجمـه     
شــده ســوئــدي مــانــيــفــســت انــقــالب          
مصــوب هــفــتــمــيــن کــنــگــره حــزب           
کمونيسـت کـارگـري ايـران در مـيـان               

ايـن تـظـاهـرات از         .   مردم تـوزيـع شـد      
طرف کميته دفاع از حقوق زنان ايـران        
، حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران و              
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي      

 .در مالمو سازمان داده شده بود
عصـر روز      -اســتـکــهـلــم    -سـوئـد  

 دسامبـر تـظـاهـراتـي در          ۲۸دوشنبه  
در حـمـايـت از           مرکز شهر استکهـلـم    

انقالب پرشور مردم در ايران و عـلـيـه        
حکومت جنايتکار جمهوري اسالمي 

در اين تظاهرات که تعداد .  برگزار شد 
فــابــل تــوجــهــي از ايــرانــيــان ســاکــن             
استکـهـلـم و مـردم آزاديـخـواه در آن                 
شــرکــت داشــتــنــد، ســخــنــرانــي هــاي         
مـتــعــددي انـجــام گــرفـت کــه مــورد              

يکي از .   استفبال حاضرين قرار گرفت 
اين سـخـنـرانـان خـلـيـل کـيـوان دبـيـر                   
تشــکــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
کـمــونـيــتــسـت کــارگـري بــود کــه در              

مـردم در       سخنراني خود به مبارزات   
ايران و انفالبي که شـروع شـده اشـاره              
کرد و گفت اين انـقـالب مـي رود تـا               

خـلـيـل    .   کار اين رژيم را يکسـره کـنـد         
کيوان دربخشي ديگر از سخنانش بـه      
حاد بودن اوضاع در ايران اشاره کرد و  
گفت که هيچ کدام از جناحهـاي رژيـم        
نمتوانند اين اوضاع را کنترل کننـد و     
رژيم اسالمي در کليت خود به قـدرت    

وي . انقالب مردم سرنگون خواهد شد
بر اهميت تشديد فعاليتـهـا در خـارج         
کشور بمنظور انزواي کامل جمهـوري    
اسالمي و جلب پشتيباني از انـقـالب         

ــاکــيــد کــرد            ــران ت در ايــن    .   مــردم اي
تظاهرات شعارهايي نـظـيـر مـرگ بـر            
جمهوري اسالمي، زنـدانـي سـيـاسـي           
آزاد بايد گردد، مرگ بر خـامـنـه اي،          
حکموت ضد زن نمي خـواهـيـم نـمـي            
خواهيم، خامنه اي قاتله حکـومـتـش       
باطله از سوي اجتماع کـنـنـدگـان سـر            

 .داده شد
 

 تورنتو -کانادا
 دســامــبــر    ۲۸ و     ۲۷طــي روزهــاي     

مــخــالــفــيــن جــمــهــوري اســالمــي بــا         
اجتماع در پالزاي ايرانيان در تـورنـتـو     
عليه رژيم اسالمي دست به اعـتـراض     
زدند و با انقالب مردم ايران همـراهـي       

در اين گردهمايـي هـا کـه در           .   کردند
سرماي گزنده زير صفر درجـه بـرگـزار           
مي شد، تظاهر کننـدگـان بـا شـور و              
هيجان عليه رژيم اسالمي شـعـار سـر        

. دادند و به ايراد سخنراني پرداخـتـنـد      
تظاهرکنندگان خـواسـتـار مـحـاکـمـه            
سـران رژيـم جــنـايــتـکــار اسـالمــي و               
همچنين بستن سفارتخانـه هـاي ايـن          

 .رژيم در همه کشورها شدند
روز دو شنـبـه     -گوتنبرگ  -سوئد

 بعد از ظهر بـه  ۴ دسامبر ساعت ۲۸
منظور پشتيباني و حمايت از انقالب  
ــران و افشــاي حــکــومــت                  مــردم اي
ــجــاعــي جــمــهــوري اســالمــي،               ارت
تشــکــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
کمونيست کارگري واحد گوتنبرگ در 
مرکز شهر گوتـنـبـرگ تـظـاهـراتـي را              
سازمان داد ، شرکت کنندگان در ايـن    
تظاهرات به زبـان سـوئـدي و فـارسـي             
شعار مرگ بر ديکتـاتـور، حـکـومـت          

اسالمي نميخواهيـم، نـمـيـخـواهـيـم،            
مرگ بر جمهوري اسالمي و زنـدانـي           

. سياسي ازاد بايد گردد سر مي دادند   
طنين شعارها و سخنراني هـاي افشـا      

طوري بود که مردم رهـگـذر را        گرانه
در ايـن    .   تحت تـاثـيـر قـرار مـي داد             

 نسـخـه مـتـن         ۳۰۰تظاهرات حـدودا   
مانيفست انـقـالب بـه زبـان سـوئـدي               

در حـيـن تـظـاهـرات          .   توضيع گـرديـد   
سوسن صابري، داريـوش شـاهـمـاري،        
ناذنين صديقي و ميناي قوامي عليه    

سخنرانـي     جنايات جمهوري اسالمي  
 .کردند
 

 وین -اتریش
جمع زيادي   دسامبر ٢٨روز دوشنبه  

از مـردم آزاديـخـواه در اعـتـراض بــه                
جمهوري جـنـايـتـکـار اسـالمـي و بـه                
نشانه همبستـگـي بـا انـقـالب مـردم              
ايران، در مركز شـهـرويـن در اتـريـش              

شعارهاي مـرگ بـر       .   تظاهرات كردند 
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي، مـــرگ بـــر            
ديـكــتــاتــور، مــرگ بــر خــامــنــه اي،            
موسوي بهانه است كل نـظـام نشـانـه             
است، حكومت ضد زن نمـيـخـواهـيـم           
نميخواهيم و زنداني سياسي آزاد بايد    
گردد از طـرف تـظـاهـرات كـنـنـدگـان               

اين تظاهرات به مـدت    .   تكرار ميشد 
 . ساعت و نيم به طول انجاميد٣

 دسـامـبـر    ۲۸روز  -برمن  -آلمان
تجمعي بهمراه نـمـايشـگـاه عـکـس و             
برقراري ميز اطالع رسـانـي از طـرف            
کميته برمن حزب کمونيست کارگري   

برگزار شد که    ايران در مرکز اين شهر    
مردم . توجه مردم را به خود جلب کرد

با فعالين حزب به گفتگو پرداختند و       
ضمن محکوم کـردن جـنـايـات رژيـم             
اسالمي پشتيبـانـي خـود از انـقـالب             

 .مردم ايران را ابراز مي داشتند

 گزارشاتی از اعتراضات در ھمبستگی با انقالب مردم ایران
  و علیه جمھوری اسالمی در خارج کشور 

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

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