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جمهوري اسالمـي فـي الـحـال در دو               
عرصه اساسي از انقالب مردم آشكارا 

يـكـي لشـكـر       .   شكست خـورده اسـت      
كشي مستقيم و سـركـوب و جـنـايـت            
است كه طي چند ماه گذشته تا كنـون    
سـيــاسـت رسـمــي حــكـومــت بــوده و              

و ديگري تالش بـراي تـعـرض        .   هست
. سياسي و تظاهرات حمايتي از رژيـم      

شـكـسـت در ايـن دو عـرصـه يـعـنــي                   
سركوب مستقيم و تعرض سياسي، به 
معناي اينست كه انـقـالب ايـران يـك             
مرحله مهم و برگشت ناپذير را پشـت      

 خـرداد    ٢٩از همان . سر گذاشته است 
رسما رهبر حكومـت اعـالم كـرد كـه             
افسار جالدانش را باز خواهد كـرد تـا        

. هرچه خواستند بر سر مردم بـيـاورنـد      
بارها و بارها گفتـنـد اجـازه تـحـرك و              
تظاهرات و شـعـار دادن عـلـيـه سـران                
حكومت را نميدهيم، تنبيه ميكنيم،    
مــجــازات مــيــكــنــيــم، و ســركــوب             
مـيـكــنـيــم، مــانـور ضـد شـورش راه                
انـداخــتــنــد، كــهــريــزك و جــنــايــات و            
بيرحمي هاي بسياري را عليه مردم به  

بـروي تـظـاهـرات مـردم          .   كار گرفتنـد  
لشكر بسيج و سـپـاه و     .  آتش گشودند 

لباس شخصي هاي مزدور را بـه جـان           
مردم انداختند و جلوي دوربيـن هـا و          
جلوي چشم مردم با وحشي گري تمـام      
به مردم تيـرانـدازي كـردنـد و زدنـد و               
شكستند و زخمي كردند و بسياري را     

طي اين مدت صدها .   دستگير كردند 
نفر از عزيزان مردم بيرحمانـه قـربـانـي        

شكنجه و تجاوز و توحشي كـه  .  شدند
عليه دستـگـيـر شـدگـان تـظـاهـراتـهـا                
صورت گرفت براستي قابل تـوصـيـف       

اما هيچكدام از ايـن وحشـي     .     نيست
گريها و سركوبها و بگير و ببـنـدهـا و         
كشتارها ذره اي قادر نشد جـنـبـش و          
اعتراض و تظاهـرات مـردم را عـقـب            

خرداد تـا    ٢٣از . براند يا تخفيف دهد 
 دي شاهد تظاهراتـهـاي مـيـلـيـونـي          ٦

مردم با شعارهايي هرروز راديكال تـر       
 ٦آخـريـنـش      .   عليه حكومت بوده ايـم  

بـود كـه     )   مصـادف بـا عـاشـورا        (دي  
پژواك گسترده اي در ايران و در سـطـح      
جهان يافت و بسياري از رسـانـه هـاي            
بين المللي اعالم كردند كه جـمـهـوري          
اسالمي امكان بر سـر پـا مـانـدن در               

خيلي ها كه تـا    .   مقابل مردم را ندارد 
اين زمان فكر ميكردند حركت مردم،  

و امـثـال     "   انـتـخـابـات    " اعتراضـي بـه       
اينهاست و بزودي تمـام خـواهـد شـد،            
. متوجه شدند كه مساله جدي تر است

نـه  .   مردم كل حكومت را نميخواهنـد  

بنا به گـزارشـهـاي مـنـتـشـر شـده در                  
جريان تظاهرات ميلـيـونـي مـردم در            

 دي، نـزديـک بـه هـزار           ٦ و ٥روزهاي  
آمـار دقـيـقـي از         .   نفر دستگير شدنـد   

شـمــار دســتــگـيــر شــدگــان در دســت            

اما بنا بر اخباري که از زنـدان  .   نيست
ميرسد تعداد آنان آنقدر زياد است کـه   

 نـفـر   ٥٠٠ نزديک به ٢٤٠تنها در بند 
گفته ميشود عده . نگهداري ميشوند 

زيادي را نيز به زير زمين اوين انتـقـال      

 ! زنان و مردان آزاده              
در ايران يك انـقـالب عـظـيـم  عـلـيـه                   
قوانين و سنتهاي قـرون وسـطـايـي و              
عليه يك حكومت جنايتـكـار و ضـد         

يـك جـنـبـه       .   انساني در جـريـان اسـت        
درخشان اين مبارزات و ايـن انـقـالب          
اعــتــراض بــه زن ســتــيــزي عــريــان و             

 . مشمئز كننده اسالمي است

زنان در اين انقـالب چـيـزي بـجـز              
. زنجيرهايشان را از دست نمي دهـنـد      

و بهمين دليل است كـه در صـف اول           
 . مبارزات،  قهرمانانه  مي رزمند

اينها زنان و دختراني هستند كـه         
روزانه در حال نبرد با تار عنـكـبـوتـي        
هستند كه به دست و پاي آنهـا بسـتـه         

آنچه اين روزها شاهديم تقال و دسـت         
و پا زدن نيروهاي حافظ نظام توحـش        
اسالمي در برابر انـقـالبـي انسـانـي و              
ميليوني است كه فوري تـريـن هـدف            
خود را در هم كوبـيـدن كـل دسـتـگـاه             

توحش و چپاول  اسالمي حاكم  قـرار       
تـهـديـد اعـدام و كـف بـر               .   داده است 

دهان آوردن خامنه اي و احمـدي نـژاد         
و اژه اي و رادان و آخـــونـــدهـــاي                     
رنگارنگ و قضات و روزنـامـه هـا و            

مبلغين مـزدور و سـران جـنـايـتـكـار               
نيروهاي سركـوب و خـيـل شـكـنـجـه               
گران حكومت عـلـيـه مـردم تـظـاهـر                
كـنـنــده، آخــريـن حـربـه اي اســت كــه                 

 انقالب و شكست جمهوري اسالمي
  در دو عرصه مهم 
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فقـط تـهـران بـلـكـه مـردم شـهـرهـاي                   
. متعددي در اين حركت شركت كردند
. شعارها كل حكومت را نشانـه رفـت      
. شمـاري از زنـان چـادر بـر گـرفـتـنـد                  

سركوبگران در خيلي موارد مـجـبـور        
. به فرار در برابـر حـملـه مـردم شـدنـد               

كه مـعـمـوال روز      "  عاشوراي حسيني" 
جشن حكومت اسالمي بود، بـه روز          

 .عزاي واقعي حكومت تبديل شد
 دي جمـهـوري اسـالمـي       ٦بعد از   

فرياد مـرگ    .   براستي به وحشت افتاد  
بر ديكتاتور مـرگ بـر خـامـنـه اي و                 
مرگ بر اصـل واليـت فـقـيـه و چـادر                
برگرفتن زنان در تجمعات و آتش زدن       
عكس خميني، به آنها تاكيد كرد كـه     
مردم از موسـوي و كـروبـي و شـركـا                

به آنها تاكيد كرد كـه    .   عبور كرده اند  
ايــن جــنــبــش آمــده اســت كــه كــار                 
حكومت را تمام كند و هيچ جناح آن       

ايـن يـك     .   قادر به كـنـتـرل آن نـيـسـت             
ــقــالب واقــعــي اســت         جــمــهــوري   .   ان

اسالمي در اينجا بـه هـمـان تـالـشـي               
متوسل شد كه معموال حكومـتـهـاي       

راه انداخـتـن   : منزوي و منفور ميزنند 
كارنـاوال و راهـپـيـمـايـي حـمـايـت از                  

بعد از تهديدات و تبليغات . حكومت
بسيار بر سر آتش زدن عكس خمينـي      
و تالشهاي همـه جـانـبـه تـوسـط كـل                
رسانه هـاي مـزدور و سـران و دسـت                

 دي را روز ٩اندركاران حكومت، روز    
راهپيمايي در حمايـت از ولـي فـقـيـه              

اخـبــار و گــزارشـهــاي       .   اعـالم كــردنـد    
متعددي گوياي اينست كه حكـومـت      

. از ســراســر ايــران نــيــرو جــمــع كــرد              
بسياري را تهديد كرد كه بايد شـركـت      

به آنها كـه حـاضـر بـه شـركـت               .  كنند
شوند وعده جايزه و ارتقا و مـرخصـي        

بسيج و سپاه و اياديـش  .   با حقوق داد  
را لباس شخصي پوشاند و بـه تـهـران          

سرويسهـاي ويـژه گـذاشـتـنـد و             .   آورد
تـمــام مــاشـيــن حــكــومـتــي را بــراي              
ــر ايــن                 بــرگــزاري هــرچــه كســتــرده ت

امـا  .   تظاهرات به حـركـت در آوردنـد         
. اينجا هم آشكارا شـكـسـت خـوردنـد          

شــمــار شــركــت كــنــنــدگــان در ايــن               
تظاهـرات از جـانـب چـنـديـن رسـانـه                  
دولتي كـه مـعـمـوال دروغ پـردازي و               
اغراق كـارشـان اسـت، چـنـد ده هـزار                

بيشترين تعدادي كه ذكر .  گزارش شد
كردند  چند صد هزار بود كه شاهدين       

. عيني آنرا اغراق و دروغ مـيـدانـنـد             
حتي اين رقم چنـد صـد هـزار از رقـم               
چندين مـيـلـيـون مـردم انـقـالبـي در                  

و .   تظاهراتها، چندين برابر كمتر بـود      
مهمتر اينكه روحيه و قيافه و هيـبـت     
تظاهرات كنندگان با عكس خمـيـنـي      
ايـن فضــاي شــكـســت را مـنــعـكــس              

هيچ مفسر و روزنامه نـگـار     .   ميكرد
نيمه مستقلي جرات نكرد اين را براي  

اين . حكومت يك پيروزي قلمداد كند
يك شكـسـت سـيـاسـي آشـكـار بـراي                 
حكومت اسالمي بود كـه بـر روحـيـه           
نيروهاي سركوب حكومت بي تـرديـد     

فـكـر   .   تاثيراتي فوري گـذاشـتـه اسـت        
نميكنم جناح حـاكـم جـرات كـنـد بـه               
سادگي بار ديگر دست بـه تـظـاهـرات        

چـون در    .   رسمي حمايتي از خود بزند    
حركت بعدي نفس شكسـت سـيـاسـي           
شان ميتواند سرعت سقوط حكومت    

 . را چندين برابر افزايش دهد
بدنبال اين شـكـسـتـهـاي اسـاسـي            
حكومت اسالمي سرمايه داران است      
كه كل طيفهاي رنگارنگ بورژوايي از 
لـيــبــرال هــا  و جــنـاح مــغـضــوب و                  
ــاي پــروغــرب و              ــيــســتــه ــال ــاســيــون ن
ناسيوناليسم قومي، آب در النه شـان      

قطـب نـمـاي خـودرا گـم            .  افتاده است 
هرروز چيزي مـيـگـويـنـد و          .  كرده اند 

سياستي را اعالم ميكنند تا روز بعد     
موعظه مضـحـك   . خالف آنرا بگويند 

و "   تعامل كـنـيـد   " و "  خشونت نكنيد" 
راه برون رفت " تقاليي كه تحت عنوان     

توسط موسوي و شركا بـراه  "   از بحران 
افتاده، و تالشي كه براي سربراه كـردن     
خامنه اي انجام ميشود، همراه اسـت      
با اشاراتي هرروزه به اينكه جـمـهـوري     
اسالمي در سراشيب سقوط افـتـاده و      
بدون رفتن خـامـنـه اي كـار آن تـمـام                  

و طرحهايي نـيـز بـر ايـن           .   خواهد بود 
اساس از جانب گروههايي از اينهـا از        
جمله گنجي و سروش و مهاجرانـي و          
شركا ارائه شده است كه تنها معنايي       
كه از آن ميشود گـرفـت تـالش بـراي               
اينست كه جمهوري اسالمي را تا حد     
نهايي اي كه امـكـان پـذيـر اسـت كـه                
عقب بـنـشـيـنـد امـا از هـم نـپـاشـد،                    

اينها رضايـت داده انـد       . اصالح كنند 
كه خامنه اي برود، احمدي نژاد كـنـار      
گذاشته شود، زندانيان آزاد شـونـد، و          
عده اي شكنجه گران محاكمه شونـد،    
اما قانون اساسي و نهـادهـاي اصـلـي          
حكومت دست نخورده باقي بمانند و    
يك رئيس جـمـهـور جـديـد از جـانـب                  
مردم بـراي ايـن حـكـومـت انـتـخـاب                

از نظر تئوريك و تجريدي چنين  !   شود
عقب نشيني اي از جـانـب جـمـهـوري           

. قابل تصور بنظر ميرسداسالمي   
اما سوال اينـسـت كـه چـه كسـي              
ميخواهد زنگ را سر گربه ببندد؟ 
اگــر قــرار اســت هــمــيــن عــقــب             

فشار انقالب مردم به  نشنيني ها با    
خامنه اي و جناح حاكم تحميل شود، 
فقط يك كـودن سـيـاسـي نـمـيـتـوانـد                  
بفهمد كه مردمـي كـه خـامـنـه اي و               

ــرار             احــمــدي      ــه ف ــژاد را وادار ب ن
ميكنند، به بـاقـي مـانـدن هـيـچ              
گوشه اي از ايـن حـكـومـت و بـه               
سركار آمدن هيچ شخصيت امروز 

ديروز حكومت رضايت نـخـواهـنـد        و  
به هيچ گـوشـه اي از سـنـتـهـا و               .   داد

قـوانــيـن و نــهـادهــاي ضــد مــردمــي             
بـهـررو   .   حكومت رحم نخواهنـد كـرد      

اين تالشها كامال قابل درك و قـابـل            
هيچكدام از اينها با رفـتـن   .   فهم است 

جمهوري اسالمي شانسي براي عرض  
در عـيـن     .   اندام در جامعـه را نـدارنـد        

حال همه اينها در شرايطي هستند كـه    
به حضور مردم در صـحـنـه سـيـاسـي             
. براي حفظ فيزيكي خويش نياز دارند

اين موقعيت پارادوكس و متـنـاقـض         
اينهاست كـه تـا آخـر ادامـه خـواهـد                 
يافت و آنها را ناچار ميكند كه هم بـه   

سردرگمي ايـن     .  نعل هم به ميخ بزنند 
طيف گسـتـرده را بـه وضـوح امـروز                

هـيـچ پـالتـفـرم روشـنـي            .   ميتوان ديد 
طــرحــهــايشــان  .   بــراي آيــنــده نــدارنــد      

توخالي و پر از سوراخهاي غير قـابـل       
. پركردن و غير قـابـل تـوضـيـح اسـت            

جناحهاي بورژوايي غرب نيز از رسانه 
هايشان ميتوان متوجه شد كه مـانـده     

از چـه    .   اند كدام نيرو را جلو بيندازنـد     
با چه طـرحـي بـا      .   كسي حمايت كنند  

اوضاع رو برو شوند و چه فيلي را هوا     
ما پيش از شروع ايـن انـقـالب       .   كنند

بارها گفته ايم كه بورژوازي با بـحـران        
حاكميت در ايران روبـروسـت و هـيـچ             

امـروز  .   پاسخي به ايـن بـحـران نـدارد          
اين واقعيت به صورت يـك حـقـيـقـت             
غير قابل كتمان جلوي چشم هـمـگـان       

 . قرار گرفته است
جناح خامنه اي و كـل حـاكـمـيـن         
امروز اسـالمـي، در بـرابـر شـكـسـت                
سياسي و نظامي خـويـش، شـروع بـه            

از .   تهديد و عـربـده كشـي كـرده انـد               
اعدام مـحـاربـيـن و دسـتـگـيـريـهـاي                 
گسترده و يك سويه كردن اوضاع كـف   

مـحـاكـمـاتشـان را        .  بردهان مي آورند 
في الـحـال شـروع كـرده انـد، بـنـا بـه                    
شواهدي احكام اعدام را به شماري از       

اين نيز قـابـل   . زندانيان اعالم كرده اند 
اين حـكـومـت در شـرايـط          .   فهم است 

شكست همه جانبه خويش راهـي جـز          
ايستادن و جنگيدن و سـركـوب كـردن       

اما مساله ايـنـسـت كـه       .  بيشتر ندارد 
. را هـم در واقـع نـدارد           هميـن راه      

نيروهاي سركوبش روحيه بـاخـتـه        
صـفـوفـش بـه شـدت در هـم               .  اند

اتوريته رهبرش زيـر    .   ريخته است 
تـرس بـه جـان        .   سوال رفتـه اسـت     

ايـنـهـا    .   همگي شان افتـاده اسـت      
ميدانند و ديده اند كه يك بـار در         

 خرداد به اين سـيـاسـت    ٢٩همين  
و .   رو آوردند و شكـسـت خـوردنـد        

هيچ دليلي نمي بينند كه بـعـد از         
تحمل يك عالمه شكست و عقـب    
نشيني، اين بار با اعدام شـمـاري         
از مردم ميتوانند بر اوضاع سـوار    

شواهدي دال بر ايـن اسـت كـه        .   شوند
خيلي هـاشـان در تـدارك پـيـدا كـردن                

همه كس از   .     جايي براي فرار هستند  
ظرفيت جنايت ايـن حـكـومـت خـبـر              

اينها هنوز ميتوانند با بيرحمي . دارد
اما همـانـگـونـه كـه در          . جنايت كنند 

ابتدا اشاره شد هر تالشـي بـراي خـون           
پاشيدن به جامعـه و انـقـالب، بـطـور              
قطع محكوم به شكست است و حتـي   
ميتواند اثرات تسريـع كـنـنـده اي بـر              
روند فروپاشي اين حـكـومـت داشـتـه            

اين ها درست در شـرايـطـي كـه       .   باشد
دارند عربده كشي ميكنند، يـكـي از        
مــهــرهــاي درشــتــشــان بــنــام ســعــيــد          
مرتضوي را كه شـهـره خـاص و عـام               
است را بعنوان متهم اصلي جـنـايـات          

سـه تـن از       .   كهريزك معرفي كرده انـد    
قربانيانشان در كـهـريـزك را مـجـبـور             
ــي و                      ــب ــوان مــذه ــا عــن ــد ب شــده ان

وعـده  .   ياد كننـد "   مرحوم" محترمانه  
محاكمه متهمين جنايات كهريزك را     

نفس همين يك قلـم در اوج      .   ميدهند
تـهـديـد اعـدام و كشـتـار، مـيـتـوانــد                  
وضعيت بشدت شكننده حكومت را       

شـخـص خـامـنـه اي از            .   برمـال كـنـد     
كنترل ارگانهاي اطراف خويش ناتـوان    

بــانــد احــمــدي نــژاد و         .   مــانــده اســت  
پاسداران و كيهان شريعتمداري، حتـي   
پاي رضايي و الريجاني و هـاشـمـي و       
عده اي ديگر را كه مـيـشـود آنـهـا را             
سانتر حـكـومـت نـامـيـد، بـه مـيـان                  
كشيده اند و حكم اعدامشـان را داده          

اما از سوي شماري از روحانـيـون   .   اند
و سران جناح مقابل جوابهاي خـويـش     

اين روزها اخباري از .   را نيز گرفته اند  
حجاب برگيران دختران كاراته كار در      
مسابقات بين المـلـلـي، و بـعـد عـدم               
بازگشت كل تـيـم كـاراتـه بـه ايـران و                 
پناهنده شدن آنها به آلمان، پـنـاهـنـده            
شدن سركنسول جمهوري اسالمـي در      

اعـتـراض بـه كشـتـارهـا،           نروژ در    
ــد                ــي از شــروع رون ــه هــاي نشــان
فروپاشي حكومت اسـت كـه بـي           
ترديد با سرعت بيشتري به جريان  
خواهد افتاد و نمونه هاي بسـيـار         
بــيــشــتــري از ايــن نــوع فــرار از              
حــكــومــت و زدن زيــر قــوانــيــن            
حكومت را از ايـن پـس چـه در                 
خارج و حتي در سطح گسترده اي        

. در ايــران شــاهــد خــواهــيــم بــود          
حجاب برگيران زنان در عـاشـورا         
ــه اســت كــه ابــعــادي              ــمــون يــك ن

. سراسري به خود خـواهـد گـرفـت          
فــرار از نــهــادي هــاي ســركــوب            
. گسترده تر و چشمگير خواهد شد

خواستهاي راديكال تـر مـردم بـه           
در بـاالي  .   جلو صحنه خواهد آمد 

خـامـنـه    حكومت و در خود جنـاح     
احمدي نژاد شكـافـهـاي عـمـيـق          -اي  

بطـور خـالـصـه       .  تري بيرون خواهد زد 
جمهوري اسالمي راهـي بـراي بـاقـي             

و همانگونـه كـه مـا از          .   ماندن ندارد 
ابتداي اين انقالب گـفـتـيـم و تـاكـيـد                
كــرديــم هــيــچ بــخــشــي از جــنــاحــهــا            
ــهــاي امــروز و ديــروز                 ــت وشــخــصــي
حكومت و حتـي كسـانـي كـه بـطـور                
ضــمــنــي از آن حــمــايــت كــرده انــد،               
شانسي براي به قدرت رسـيـدن و آرام           

اما بـايـد تـوجـه         . كردن اوضاع ندارند 
ــاشــي                 داشــت كــه ايــن شــروع فــروپ
حكومت به معناي سرراست بـودن و        

. ساده پـيـش رفـتـن انـقـالب نـيـسـت                 
بورژوازي طرحـهـا و شـخـصـيـتـهـا و                 
تــوطــئــه هــاي بســيــاري را بــراي بــه              
انحراف كشيدن و شـكـسـت انـقـالب             

از اين نظر انقـالب  . جلو خواهد كشيد 
از نـظـر     .   جاري هنوز واكسينه نيسـت    

رهبري، نقش چپ و كمونيسـم، چشـم       
ــداز، ســازمــان، ســراســري شــدن،               ان
جايگاه و نقش تعرض ويژه و مستقـل        
كـارگــري، و پـايــه گــذاري نــهـادهــاي             
قـدرت بـعـد از جـمـهـوري اسـالمــي،                

. انقالب بايد راه درازي را بـپـيـمـايـد              
. صفوف انقالب بايد شفاف تـر شـود         

چپ و راديكاليسم كارگري بايد مـهـر       
. خودرا بارز تر بر روند تحوالت بكوبد

در اين زمينه نيز الـبـتـه مـيـتـوان بـه                
سرعت تحـوالت و پـيـشـروي هـا در               
دوره انقالبي اميدوار بود اميدورم در     

 .* جاي ديگري بيشتر سخن بگوييم
درست بعد از بـه پـايـان          :   بعد التحرير 

بردن اين مقاله، خبر اسـتـعـفـاي روح             
اهللا حسينيان از اعضـاي شـاخـص و             

. تندروي جناح خامنه اي منتشر شـد     
اين در .   گويي آفتاب آمد دليل آفتاب  

واقع تاييدي بر روند فروپاشي و شروع 
فرارها و استعفاهاسـت كـه در ادامـه           
پـنــاهــنــده شــدن كـنــســول جــمــهــوري           
اسالمي در نـروژ مـورد اشـاره قـرار                

اينجانـب  :   " حسينيان ميگويد.  گرفت
نزديك به دوازده سال است كم و بـيـش      
در حال مبارزه با جريان انـحـرافـي بـه            

. طــلــبـان هســتــيــم        اصـالح      اصـطــالح 
داند كه چه ظلـم هـا،        خداوند خود مي  

هـا و       هــا، تــوهـيـن       فشـارهـا، تـهــمـت      
تحقيرها را از اين جماعت شـنـيـدم و          

  ها و زخـم    در اين ميان نصحيت.  ديدم
هـــاي دوســـتــان را بــا هــمـــه                     زبــان 
هايش به جان خـريـديـم؛ امـا بـه               تلخي

ام او بـوده     ياري خداوند كه همه انگيزه   
هــرگــز احســاس ضــعــف و نــاتــوانــي            
نكردم؛  اما امروز بيش از هر زمـانـي    
احساس دلشكستگي و سـرخـوردگـي       

 ..."كنم مي
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. مـيـخـواهـنـد بــدان مـتـوسـل شـونــد               
ميگويند ديگر كاسه صبرشان لبـريـز        

حـجـت   " ميگوينـد ديـگـر        .   شده است 
مردم ميليوني را عـامـالن   ".   تمام شد 

و اراذل ميخوانند و " اوباش"بيگانه و  
آنها را به چوبه هـاي دار و شـكـنـجـه                 

حـاكـمـان    .   گاههايشان حواله ميدهند  
شرع و احكام بيشمار اعـدامـهـايشـان        

وزارت اطالعـات  .   را ياد آور ميشوند  
و بسيـج و سـپـاهشـان را بـرخ مـردم                  

آمـادگـي رزمـي شـان و           .   ميـكـشـنـد    
قـدرت ضـد شـورش خـود را جـلــوي                

ظرفيت خونريزي . چشممان ميگذارند
و جنايت و آدمـكـشـي شـان را نـعـره                 
ميزنند و عده اي از وازدگان و دسـت         
اندركاران سابق همين حكـومـت نـيـز           
شمشـيـرهـاي از روبسـتـه جـانـيـان را                 
نشان ميدهند و با وقاحت رو به مردم 

" خشونت نكنيد"موعظه ميكنند كه 

 ! تا اينها ساكت شوند
حزب كمونيست كارگري به هـمـه        
ــق                 ــدركــاران امــروز و ســاب دســت ان
حكومت اعالم ميكند كه هيچ راهي    
براي نجات اين حكومت باقي نمانـده        

. جمهوري اسالمـي بـايـد بـرود        .   است
مردم از زيـر جـنـايـت كـاريـهـا و آدم                   
كشي ها كمر راست كرده اند و پـا بـه           
ميدان گذارده اند تا كل اين بسـاط را        

. جمع كنند و به زباله دان پرتاب كنند
شما حاكمين منحوس تاكنون هم كـم     
نكشته ايد و شـكـنـجـه و جـنـايـت و                  

نه فقط طي .   آدمخواري کم نكرده ايد  
سي سال گذشته، بـلـكـه طـي هـمـيـن               
هفت ماه گذشته تا كـنـون تـهـديـد و                
لشـكـركشـي و جـنــايـت و تـجـاوز و                  
شكنجه هاي وحشيانه تان زبانزد همه   

ــزان  .   مــردم جــهــان شــده اســت            عــزي
. بسياري از مردم را قرباني كـرده ايـد       

جـوانـان   .   اما مردم عقب نمي نشينند 
ــان،                ــان، كــارگــران و دانشــجــوي و زن
معلـمـان و پـرسـتـاران و هـمـه مـردم                   
شـريـف و بــه خـروش آمـده، زنـدگــي                 

تحقير و سركـوب  . انساني ميخواهند 
و تــهــديــد و تــوهــيــن و تــبــعــيــض                  

بساط اسالمي و خرافه و . نميخواهند
. جهل و عقب ماندگي نـمـيـخـواهـنـد         
. حجاب و آپارتايد جنسي نميخواهند 

ــري و                     ــدان و وحشــي گ اعــدام و زن
انـقـالب آمـده      .   بيرحمي نميـخـواهـنـد     

است تا جامـعـه اي انسـانـي را بـرپـا                 
انقالب آمده است تـا زنـدگـي و        .   كند

ــه مــردم                      ــت را ب ــزل حــرمــت و مــن
انقالب آمده است تا رفاه و . بازگرداند

مسكن و اختيار و حـق حـرف زدن و              
تجمع و تشكل را در جـامـعـه جـاري            

ــي را             .   كــنــد  ــيــون ــل ايــن خــروش مــي
ايـن را    .   نميتـوانـيـد خـامـوش كـنـيـد            

تـقـاليـتـان     .   ترستان بجاست.   ميدانيد
هر درجه از .  محكوم به شكست است 

جنايت و اعدام پرونده هـايـتـان را در             
دادگاههاي مردم سنگين تـر خـواهـد          

صفوفتان در هم ريخته تـر از آن      .   كرد
است كه بتوانيد میلیونهـا مـردم را          

فـكـري   .   شكست دهيد و عقب برانيـد   
دنيا را عـلـيـه    .   بحال فرداي خود كنيد 

هـمـه مـردم      .   تان بسيج خواهيـم كـرد      
همه انسـانـهـاي      .   شريف با ما هستند  

. آزاده با مـا و انـقـالب مـا هسـتـنـد                  
دستگاه جنايتتان را در هـم خـواهـيـم            
كـوفــت و آزادي و بــرابـري و رفــاه و                  
حـرمـت و آزادي را در ايـن جـامـعــه                  

 . جاري خواهيم كرد
هيچ گوشه اي از ايـن حـكـومـت            

بسيج و سـپـاه و     .  نبايد بر سر پا بماند 
دادگاههاي شرع و ارتش و وزارتخانـه      
ها و حوزه هاي علـمـيـه و زنـدانـهـا و               
مجلس اسـالمـي و هـمـه قـوانـيـن و                  
نهادهاي جمهوري اسالمي را منـحـل    

سران و دست انـدركـاران   .   خواهيم كرد 
و سركوبگران را به محاكمه خـواهـيـم       

به همه افراد در ايـن ارگـانـهـا          .   كشيد
هشدار مـيـدهـيـم كـه هـرچـه زود تـر                   
حساب خود را از اين حـكـومـت جـدا          

بــه فــرداي خــود و خــانــواده           .   كــنــنــد
بـيـش از ايـن در          .   هايشان فكر كننـد   

بـروي مـردم     !   مقابل مردم نـايسـتـيـد       
از دســتــگــاهــهــاي     !   ســالح نــكــشــيــد    

ــد                ــرار كــنــي . ســركــوب و كشــتــار ف
سالحهايتان را به مردم تحويل دهـيـد       
و تا زياد دير نشده خود را از صـفـوف       
شكست خورده حاكميـن جـنـايـتـكـار           

 . جدا كنيد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد انقالب انساني 
 براي حكومت انساني

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
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ــد    ــدان             .   داده ان ــه زن ــز ب ــي ــعــدادي ن ت
 . گوهردشت کرج انتقال داده شده اند

خانواده هـاي دسـتـگـيـر شـدگـان             
اخير هر روزه در مقابل زنـدان اويـن و        

" دادگاه انقالب جـمـهـوري اسـالمـي          " 
جمع ميشوند و پيگير وضـع عـزيـزان        

خود و خـواهـان آزادي فـوري آنـان از                
 ٩ ديماه از سـاعـت         ١٦روز .  زندانند

صبـح صـدهـا نـفـر از خـانـواده هـاي                   
" دادگـاه انـقــالب    " بـازداشـت شـده بـه           

جمهوري اسـالمـي مـراجـعـه کـرده و              
خواهـان آزادي عـزيـزانشـان از زنـدان              

ــد  ــاري از           .   شـــدنـ ــيـ ــت بسـ ــيـ ــعـ وضـ
دستگيرشدگان نـاروشـن اسـت و ايـن            
مــوضــوع مــوجــب نــگــرانــي شــديــد           

تـعـدادي از     .   خـانـواده هـا شــده اسـت          
خــانــواده هــا از شــدت نــگــرانــي بــه               
پزشکي قانوني مراجعه کـرده انـد تـا            
بلکه در آنـجـا خـبـري از عـزيـز خـود                  

. کسب کنند، اما جوابي نگرفتـه انـد         
دستگير شدگان در تماسهاي تـلـفـنـي          
خود بـا خـانـواده هـا از تـعـداد زيـاد                    

 . دستگير شدگان گزارش داده اند

 دي مردم ٦جمهوري اسالمي در   
معترض را با خشـونـت تـمـام مـورد               
يورش قرار داد و جوانان معـتـرض را           
که با آنها درگير ميشدنـد بـا لـگـد و             
مشــت و بــاتــوم مــورد حــملــه قــرار              

خشونت نيروهـاي انـتـظـامـي        .   ميداد

ــه وضــع                    ــت ب ــا را نســب ــواده ه خــان
دستگيرشدگان بيش از بـيـش نـگـران          

خـانـواده هـاي دسـتـگـيـر            .   کرده است 
شدگان از اينکه احتماال فـرزنـدانشـان         
زيـر شـکـنـجـه هـاي وحشـيـانـه بــراي                   
ــرمــايشــي               ــري هــاي ف اعــتــراف گــي
تلويزيوني و غيره قـرار دارنـد اظـهـار            

بويـژه رجـز خـوانـي         .   نگراني ميکنند 
هـاي جــالدانـي چــون رادان و اژه اي                
مبني بر اينـکـه مـجـازات بـازداشـت             
شدگان اعدام است، بر نـگـرانـي آنـهـا             
افزوده و به خشم و اعتراض آنان دامن 

خــانــواده هــاي دسـتــگــيــر       .   زده اســت  
شدگان اخير اعـالم کـرده انـد کـه تـا                 
ــه                ــازداشــت شــدگــان ب آزادي هــمــه ب
تجمعات هر روزه خود ادامه خواهنـد        

 .داد

 دي ٦اعتراض ميليوني مردم در 
انقالب مردم را گامي بزرگ بـه جـلـو         

ــت  ــاق           .   بـــرداشـ ــفـ ــال ايـــن اتـ ــدنـــبـ بـ
سراسيمگي و آشفتگي رژيم را بـيـش        

مـقـابلـه و      .   از هر وقت مـيـتـوان ديـد         
 دي با نـيـروهـاي      ٦رودرويي مردم در  

ســرکــوبــگــر رژيــم و و بــعــضــا خــلــع              
سالحشان رژيم را به شدت به وحشـت      

جــمـهـوري اسـالمــي      .   انـداخـتــه اسـت     
جـمـهـوري    .   راهي برايش نمانـده اسـت     

اسالمي که به چشم خـود ديـده اسـت             
که نه حکومت نظامي و نه شکنجه و 
زندان نميتـوانـد، مـردم مـعـتـرض را               
عقب بزند، بـه سـيـاسـت دسـتـگـيـري               
وسيع و تـهـديـد بـه اعـدام و کشـتـار                   

جدا از دستگـيـري   .  متوسل شده است 
 نـفـر از       ٦در تظاهراتها ، هم اکـنـون          

کارگران نيشکر هفت تپه در زندانند و 
رضا رخشان يکي ديـگـر از اعضـاي             

کارخـانـه در ايـن        هيات مديره اين    
هفته دستـگـيـر و زنـدانـي شـده              

فعالين حـقـوق کـودک از          .   است
جمله مريم ضـيـا را در هـمـيـن              

امـا  .   هفته دسـتـگـيـر کـرده انـد           
 دي ٦در تظاهرات ميليوني مردم 

نشان داد که کار اين رژيم تمام اسـت و            
پايان عمر جمهوري اسالمي را حتي از      
زبـان رســانـه هـاي بـيــن الــمـلــلـي نـيــز                   

اکنون انقالب ما در مـرحلـه    .   ميشنويم
آزاد کردن زندانيـان  . تعيين کننده ايست 

سياسي از دست اين جالدان گام تعييـن      
بايد .   کننده اي در پيشروي انقالب است 

بـا تـمــام قـوا در کـنـار خــانـواده هــاي                   
دستگير شدگان اخير و تمامي زندانيان       
سياسي براي باز کردن درب زندان ها به       

بــراي آزادي زنــدانــيــان       .   مــيــدان آيــيــم    

سياسي در دانشگاه و در مقـابـل زنـدان        
اوين و همه مراکزي که دستگير شدگان       
را به آنجا منتقل کرده اند وسيعا تجمـع     
کنيم و خـواهـان آزادي فـوري تـمـامـي               

در و   .   زندانيان سياسي از زنـدان شـويـم        
ديوار را از شعار زندانـي سـيـاسـي آزاد            
بايد گردد پر کنيم و به هـر شـکـلـي کـه             

تجمع بر پا کنيـم و بـراي         ميتوانيم  
آزادي فــوري زنــدانـيــان از زنــدان          

جان زندانيان سياسي .  فشار آوريم 
با تمام قوا در زندان در خطر است ، 

 .* براي آزادي آنها به ميدان آييم
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 نوبت
  واجبي خوردن
  سعيد مرتضوي 

 کاظم نيکخواه
جناب سعيد مرتضوي هم ظـاهـرا بـه           
نوش جان كردن واجـبـي دعـوت شـده           

بنا به گزارش يك سايت نزديـك   .   است
بـه احــمـد تــوكـلــي وزيـر ســابـق كــار                  
جمهوري اسالمي، سعـيـد مـرتضـوي         
بعنوان متهم اصلي پـرونـده كـهـريـزك           

بـه گـزارش ايـن سـايـت            .   شناخته شـد  
سرانـجـام پـس از چـنـد مـاه بـررسـي                   
دقـيــق، هــيــات ويـژه مــجــلــس بــراي             
بررسي ماجراي بازداشتگاه کـهـريـزک        
عصر يکشنبه گزارش خود را نـهـايـي       

بـراي  .   و بـه اتـفـاق آرا تصـويـب کـرد               
ــه امــروز                    ــن گــزارش ک ــظــيــم اي ــن ت
چهارشنبه تقديم رييس مجلـس شـد،         
ــف از                 ــلــ ــتــ ــخــ ــاي مــ ــدهــ ــازديــ بــ

هـاي نـيـروي انـتـظـامـي                  بازداشتگـاه 
صـورت گـرفـت، بـازداشـت شـدگــان،             
عوامل انتظامي، مقامـات قضـايـي        

. گفتگو و مصاحبه انجام شـده اسـت        
گـزارش هـيـات تـحــقـيـق و تـفـحــص                 
مجلس، تقصـيـر اصـلـي را مـتـوجـه               
سعيد مرتضوي؛ دادستان سابق تهران  
که  به دستور رييس وقت قوه قضاييه    
اختيار بـازداشـتـگـاه کـهـريـزک را بـر                 

 .داند عهده داشته است، مي
قابل ذکر است که دسـتـور اعـزام         

 بـه    ٨٨ تيـرمـاه     ١٨بازداشت شدگان  
کهريزک را مرتضوي شـخـصـا صـادر           

در اثر رفتـارهـاي خشـونـت       . کرده بود 
بـارمــامـوران بــا بــازداشــت شــدگــان،          
محيط غيربهداشتي و ضرب و شـتـم       

هـا بـه دسـت مـامـوران و                 بازداشـتـي  
زندانيـان شـرور تـحـت امـرشـان؛ سـه                
جـوان بـه اسـامــي مــرحـوم مـحــســن               

فر و  االميني، مرحوم امير جوادي روح
. مرحوم محمد کامراني جان باختـنـد    

سازمان قضايي نيروهـاي مسـلـح در          
بيست و هفتم آذرماه در اطالعيـه اي       
کشته شدن سه نفر از دستگير شدگـان    
در بازداشتگاه کهريزک را قتل عمد به 
دليل ضرب و جرح دانسته و از مجرم     

 نفر از مـتـهـمـان در       ١٢شناخته شدن  
 ..."پرونده کهريزک خبر داده بود

بعد از انتشار اين خبـر، يـكـي از            
هيئت ويژه مجلس اسالمـي   " اعضاي  

گـفـت   "   براي بررسي ماجراي كهـريـزك     
هنوز ما ليست اسامي مـتـهـمـيـن را          

اما او نگفت كه اسم .   اعالم نكرده ايم 
سعيد مرتضوي در ليست اعالم نشده 

نـوع تـكـذيـب خـبـر از             .     آنها نيـسـت   
جانب اين نماينده مجلس اسالمي در    
واقع تاييدي بر آن بـود و بـيـشـتـر از                  
تـكـذيـب در واقـع تشــتـت در بــاالي                
حكومت بر سـر هـمـيـن مـوضـوع را               

 . فاش ميكرد
اگر كسي هنوز متوجه نيست كه       
شيرازه اين حكومت دارد بسرعـت از         
هم گسسته ميشود، بـايـد بـه هـمـيـن            
خبر و خبرهايي از اين دسـت كـه ايـن           

سـعـيـد    .   روزها كم نيستند دقت كـنـد      
مرتضوي يكي از سر جـالدان بـيـرحـم         
اين حكومت طي شش سال گذشته تا    

او دادسـتـان تـهـران         .   كنون بوده اسـت  
بود و جنايات مـتـعـددي را شـخـصـا              
بدست خويش با تـوحـش انـجـام داده             
است كه يك نمونه فراموش نشدني آن    
قتل زهرا كاظمـي خـبـرنـگـار ايـرانـي              

او از عزيز دردانه هاي . كانادايي است 
از يـاران مـتـعـصـب          .   خامنه اي است  

خيلـي مـواقـع بـه         .   احمدي نژاد  است   
عنوان سخنگوي حكومـت در امـور          
قضائي رو به مردم عربده كشي كـرده      

امـا امـروز     .   و مزخـرف گـفـتـه اسـت          
قرعه ظاهرا به نـام او افـتـاده كـه در                 

اينكه . برابر انقالب مردم قرباني شود
حـكـومــت جـانــيـان اسـالمـي نـاچــار               
ميشود از سه تن از قربانيان كـه آنـهـا       

و "   اوبـاش " را طـي تـمـام ايـن مـدت                
و امثال اينها خطاب كرده، " مزدوران"

ياد كـنـد   "   مرحوم"امروز تحت عنوان  
نيز خود گوياي وضعيت در هم ريخته 

همه . و شكست خورده حكومت است
مردم ايران ميدانند كه شمار عـزيـزان          
مردم كه در كهريزك وحشيانه به قـتـل    
رسيدند بسيار بيشتر است و اسـامـي        

اما همين . همه آنها منتشر شده است
" غلط كردم"حد از پذيرش جنايت يك  

از جانب خامنه اي و مجلس كـثـيـف          
خيلي زود همگي شان .   اسالمي است 

تـمـام   .   را به غلط كردم وادار ميكنيـم  
جــالدان و شــكــنــجــه گــران و آمــران              
جنايتها و در راس آنها شخص خامنه   

ــايــد مــحــاكــمــه شــونــد            ــمــام  .   اي ب ت
جانباختگان انـقـالب، عـزيـزان هـمـه              
مردم هستـنـد و نـامشـان در تـاريـخ                
پـرشـكـوه ايــن انـقـالب ثــبـت شـده و                  

و ننگ . فراموش نشدني خواهد ماند
و نفرت همـيـشـگـي بشـريـت نصـيـب              
ــيــرحــمــي امــثــال ســعــيــد               جــالدان ب

مرتضوي ها و خامنه اي ها و احمدي 
 .*نژاد ها و بقيه خواهد بود

 
كاراته كاران به 
 !ايران باز نگشتند

 کاظم نيکخواه
بعد از انتشار خبـر حـجـاب بـرگـيـران              
دختران كاراته كار عضو تـيـم كـاراتـه         
ايران در مسابقات آلمان اكـنـون خـبـر          

بـنـا   .   جالب ديگري منتشر شده اسـت     
به گزارشها اعضاي تيم كاراتـه كـاران       
ايران جمعي تصميم گرفتنـد بـه ايـران           
بازنگردند و در كشور آلمان تقـاضـاي         

ايـن خـبـر مـدتـي          . پناهنگي كرده اند 
بود كه دهان به دهان مـيـگـشـت امـا            

. اخيرا خبرگزاري فارس آنرا تاييد كرد 
اين خبرگزاري از زبان مجيد اشجـعـي       

مـديـر روابـط عـمـومـي فـدراسـيـون                " 
مشـغـول   " اينطور اعـالم كـرد       "   كاراته

پيگيري عدم بازگشت كاراته كاران از   
مــنــتــظــر دريــافــت     .   آلــمــان هســتــيــم    

استعـالم پـنـاهـنـده شـدن از سـفـارت                 
آلمان هسـتـيـم تـا مـدارك كـتـبـي در                  

اين رويداد يـك    " .   اختيار داشته باشيم 
رسوايي جدي سياسي براي جـمـهـوري       

وقـتـي كـه      .   اسالمي ببار آورده اسـت      
شماري از دختـران كـاراتـه كـار بـدون              
حجاب وارد مسـابـقـه شـدنـد، دسـت              
انــدركــاران جــمــهــوري اســالمــي در            
ــر آن ســرپــوش                ــتــدا ب ــقــات اب مســاب
گذاشتند و عكسهايي از چنـد دخـتـر           
محجبه را منتـشـر كـردنـد تـا كسـي              

امـا ظـاهـرا بـا         .   متوجه ماجرا نشـود  
ــران             ــزاري ورزش اي ــرگ ــا  " خــب ــن ــپ " اي

هماهنگي صورت نگرفته بود و ايـن         
خبرگزاري عين خبر بي حجاب ظاهـر     
شدن دختران ورزشكـار را بـا عـكـس             

پس از انتشار ايـن خـبـر        !  منتشر كرد 
ســازمــان تــربــيــت بــدنــي جــمــهــوري           
اسالمي تـمـام دسـت انـدركـاران ايـن               

مـتـقـيـان     " رشته ورزشي از رئـيـس آن          
تا ورزشكاران زن و مرد ممنـوع  "   نژاد

منتظر بودند تا اينـهـا   .   الفعاليت كرد 
بـه ايـران بـرگـردنــد تـا بـه حسـابشــان                  

اما اعضاي تيم بـه ايـران بـاز          .  برسند
نگشتند تا حكم ممنـوع الـفـعـالـيـت             
بودن و عقوبتهاي ديگر را مـتـحـمـل            

حـتـي بـنـا بـه گـزارش سـايـت                 .  شوند
تابنـاك يـكـي از خـانـواده هـايـي كـه                   
ورزشكـاران را هـمـراهـي مـيـكـردنـد               

متشكل از پدر و مادر و دو فـرزنـد          " 
دخترشان به نامهاي تينـا ده سـالـه و            

كـه هـمـراه ايــن        . . تـارا سـيـزده سـالـه            
كاروان بوده اند در آلمان ماندگار شده     

" . و هنوز به ايران مراجعه نـكـرده انـد        
جالب تر اينست كـه بـنـا بـه گـزارش                 

يكي از خبرگزاريها در هر مسابقه اي       
كـه در كشــورهـاي خـارجــي صــورت             
ميگيـرد، از هـر ورزشـكـاري حـدود               

 ميليون تومان وثيقه ميـگـيـرد    ٢٠٠
امـا  .   كه بازگشت آنها تضميـن بـاشـد       

اين سياست هم كمكي به جلوگيري از  
. پناهنده شدن ورزشكاران نكرده است 

در ماههاي اخير شمـار مـتـعـددي از            
ورزشكاران به اسپـانـيـا و آمـريـكـا و               

در ايـران    .     آلمـان پـنـاهـنـده شـده انـد             
هـر  .   امروز همه كـس سـيـاسـي اسـت           

و .   انسان شريفي ضد حكومـت اسـت       
ميخواهد از زير دست و پـاي كـثـيـف         

و در . اين حكومت خودرا خالص كند
ايران امـروز هـركـس كـه ذره اي شـم                  
سياسي داشته باشد، ميفهمد كه كـار      
جمهوري اسالمي براستي تمـام اسـت        
و بايد به سرنگون شدن اين حـكـومـت      

اقـدام كـاراتـه      .  به سهم خود كمك كند 
كاران هردو كار را بـا هـم انـجـام داده             

هـم آنـهـا را از شـر حـكـومـت                  .   است
خالص كرده و هم صـداي خـرد شـدن             
استخوانهاي ارتجاع اسالمي در زيـر        
چرخ انقالب ايـران را در سـطـح بـيـن                 

بويژه اقدام . المللي انعكاس داده است 
دختران كاراته كار در برگرفتن حجاب 
يك اقدام بسيار مهم و سمبليك و يـك    
دهن كجي آشكار به حكومت حجاب   
و آپارتايد جنسي بود كه بايد الـگـوي         

حجاب شيشه .  همه دختران قرار گيرد 
عــمــر جــمــهــوري اســالمــي اســت و             
برگرفتن حجاب تـيـري بـه قـلـب ايـن                

 .*    حكومت است
حجاب برگيران 

در عاشورا و 
 وحشت رژيم

 شهال دانشفر
هر روز که مردم ميليوني بيـرون مـي        
آيند، تظاهرات ميکنند، شعار مـرگ     
بر ديکتاتور ميدهند، حجاب ها نـيـز      

. مقداري عقب تر و عقب تـر مـيـرود        
بحث بر سر حجاب بـرگـيـران دارد بـه             

در .   جنبشـي قـوي تـبـديـل مـيـشـود              
 دي ايـن را بـه وضـوح              ٦تـظـاهـرات      

تـظـاهـرات مـيـلـيـونـي           .   شاهد بـوديـم   
) مصادف با عاشورا( دي ٦مردم در 

عليه جمهـوري اسـالمـي يـک نـمـونـه               
آشکار جنبش آزاديخواهي زن عـلـيـه          
حجاب، اين پرچـم آپـارتـايـد جـنـسـي              
جمهوري اسالمي و سمبل بردگـي زن      

در عکس هاي اعتراضـي مـردم     .   بود
در اين روز زناني را مي بينيم کـه در            
سيل جمعيت عظـيـم مـردم، حـجـاب            
برداشته و در صـف مـقـدم اعـتـراض              
مرگ بر ديکتاتـور مـيـگـويـنـد و بـا                 

نيروي سرکوبگر جـمـهـوري اسـالمـي           
اين موضوع خـود يـکـي از        .  درگيرند

اتفاقات مهمـي بـود کـه رژيـم را بـه                 
وحشت انداخت و به اعتراضات مردم   
در اين روز رنگي سکوالر، راديـکـال،         

برداشـتـن حـجـاب       .  چپ و انساني داد 
در اين روز كه يك روز مهـم اسـالمـي          
بشمار ميرود، نشانگر نه بزرگ مـردم   
به جمـهـوري اسـالمـي و بـه قـوانـيـن                  
ارتجاعي اسالمي اش و به حجـاب و          

تظاهرات ميليوني . ستم کشي زن بود
 دي بطور واقـعـي انـقـالب       ٦مردم در   

مردم را گامي بزرگ به جلو برد و در       
عکس العمل به ايـن اتـفـاق سـيـاسـي             
مهم بود که جمهوري اسالمي در اوج    

 دي   ٩استيصالش، در چـهـارشـنـبـه            
تـظـاهـراتـي دولـتـي و فـرمـايشـي را                  

بدين مـنـظـور، جـانـيـان         .  سازمان داد 
حـکــومـت از شــهـرهــاي ديــگـر و از                
اقصاء نقاط کشور به تهـران کـه قـرار         
بود مرکز چنين نمايشي باشد، نيروي   
بسياري بسيج کردند، امـا بـا وجـود             
همه تدارکاتي که ديده شـد، و قشـون           
کشي هايشان و با  تـهـديـد و جـايـزه                 
تعيين کردن و دادن غذا و نوشـابـه بـه         
شرکت کنندگان در تظاهرات و غـيـره         
نهايتا نتوانستند بيش از چند ده هزار    

نمايشي که خـود    .  نفر نيرو جمع كنند 
بيش از هر وقـت زبـونـي، نـاتـوانـي و              
وحشت رژيم از انقالب مردم را نشـان       

خصوصا اينکه اين قدرتـنـمـايـي     .   داد
حکومت،  بعد از اتفاق مهـمـي چـون        

 دي انجام گرفت که ابعاد ميليونـي     ٦
و گسترده تظاهرات مردم در آن روز،         
دولت و تمام اپـوزسـيـون بـورزوايـي و           

و . دولتهاي جهاني را به ولوله انداخت
رسانه هاي بسياري در سطح جهـان از     
پايان عمر جمهـوري اسـالمـي سـخـن            

اما يک نکته قـابـل تـوجـه در         .   گفتند
اين تظاهرات نمايشي ايـن اسـت کـه،          
از اين تظاهرات عکس هايي منتـشـر     
شده است که در آن زناني را مي بينيم    
" که به اصطالح رايج حکومت اسالم، 

زناني که عکـسـي   ".  بدحجاب هستند 
از خامنه اي که در زيرش شـعـاري در        
حمايت از او نوشته شده اسـت، را در          

انتشار اين عکس ها بـه    .   دست دارند 
بحث بر سر حجاب بعنوان يک عرصـه    
مهم اعتراض مردم علـيـه جـمـهـوري            

بدنبـال ايـن     .   اسالمي بيشتر دامن زد   
بحث ها بود که حقايق پشت پرده نيـز     

ماجرايي که بـيـش   .   بيشتر بر مال شد   
از پيش عمق جنايت و زن ستيري ايـن   

برمال شـد    .   رژيم را به نمايش گذاشت   
" بــدحــجــاب" کــه زنــان بــه اصــطــالح           

شرکت کننده در تـظـاهـرات دولـتـي،            

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار

 ۵صفحه      
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ظاهرا از جمله زناني هسـتـنـد کـه در             
" طرحهاي امنيت اجـتـمـاعـي       " جريان  

ــعــنــوان زنــان           ــدحــجــاب " رژيــم ب ، "   ب
، معتـاد بـه مـواد مـخـدر، و              " فاسد" 

دختران فـراري اي دسـتـگـيـر شـده و                 
امروز از ترس جانشان و قرار گـرفـتـن        
خطر احکام اسالمي چون سنگسار و        
غيره باالي سرشـان و نـيـز بـه خـاطـر                 
گرسنگي و نداشتن سرپناهي و بعضا     
گـذاشــتـن فــرزنـدان گـرســنــه شــان در              
منزل، ناگزيـر بـه شـرکـت در چـنـيـن                  

قربانيانـي کـه رژيـم        . نمايشي شده اند 
جنايتکار جمهوري اسالمي، خـود را       
صاحبت جان و جسم آنـهـا دانسـتـه و            
مورد بيشترين تعرض و بـيـحـقـوقـي            

امـا پشـت ايـن حـقـيـقـت              .   قرار دارند 
تکان دهنده، حقيقت ديگري نيز قـرار     

. آنهم قدرت انقالب مردم اسـت  .   دارد
قــدرت جــنــبــش بــالــنــده ســکــوالر و           

قـدرت  .   انساني عليه تـبـعـيـض اسـت        
انقالبي انساني که ميرود تـا حـجـاب         
اين شيشه عمر اين رژيم را بـر زمـيـن          
بکوبد و نه به حجاب، نه به آپـارتـايـد          

فشـار ايـن     .   جنسي را فـريـاد مـيـزنـد          
جنبش آنچنان قـويسـت کـه جـانـيـان               
حکومت، آنهم در مـاه مـحـرمشـان،           
ناگزير شده اند، عکس رهبر اسالمـي      
شان را بدست زنـانـي کـه بـقـول خـود                

نـفـس هـمـيـن        .   بـدهـنـد   "   بدحجابنـد    " 
داستان بيش از بيش اوج استيصـال و       
درماندگـي ايـن رژيـم را بـه نـمـايـش                  

بله حـقـيـقـت ايـنـسـت کـه               .  ميگذارد
همانطور کـه درابـتـداي بـحـث اشـاره               
کـردم، امـروز هـمـانـطـور کـه صـداي                 
مرگ بر ديکتاتور رساتر از هـر وقـت        
در همه جا، در کوچه و خـيـابـان و در           
دانشگاه و در هر حرکت و اعـتـراضـي     
بلند است، همانطور که مردم عـکـس       
خامنه اي ولي فقيه حکومت را آتـش      
مـيــزنـنــد و کــل رژيــم را بــه چــالــش                
ميکشند، حجاب را نيز که سمـبـل و        
پرچم اين رژيم است نيز بيش از بـيـش      
کنار رفته است و بـايـد آنـرا  تـمـامـا                  

يک گام مهم ديـگـر در       .   بدور انداخت 
زدن ضربه اساسي بر پيگر اين رژيـم ،     

مـنـاسـبـتـهـا و         .   برگرفتن حجابهاست 
از .   فرصتهاي بسياري در پيـش اسـت     

 بهمن روز انـقـالب مـردم          ٢٢جمله ،  
براي آزادي و برابري ، هشـت مـارس              
روز جهاني زن، چهارشـنـبـه سـوري و             
فرارسيدن سال نو که سنتا به روزهـاي     
اعتراض عليه قوانين اسالمي و نه به     
تبعيض جنسيتي تبديل شده اسـت و        
روزهاي اعتراضي ديگري را در پيـش    

در تــدارک حــجــاب بــرگــيــران         .   داريــم
گسترده به عنوان يکي از عرصه هاي       
مهم نبرد با اين رژيم آپارتايد جنـسـي      

 .*باشيم
نبايد در مقابل 

اعدام نظاره گر 
 خاموش بود

 نريمان جبارزاده
با شنيدن خبر اقـدام مـردم سـيـرجـان               

عليه اعدام احساس شادي زيـادي بـه          
و حتما همه کساني که . من دست داد

براي لغو اعدام مـبـارزه مـيـکـنـنـد و               
هـمـه کسـانــي کـه از اعــدام مـتـنـفــر                  
هستند نيز مانند من با ديدن صحنـه      
بــريــدن طــنــاب دار تــوســط مــردم و             
فــراردي دادن جــالدان و آتــش زدن                
سكوي وحشتناك اعدام در سيـرجـان،       

بايد بـه    .   هيجان زده و خوشحال شدند   
مردم سيرجان براي ايـن شـجـاعـت و              
مبارزه شان عليه اعدام درود فرسـتـاد    
و به بازماندگان جانبـاخـتـگـان مـردم           

مردم سيرجـان  .   سيرجان تسليت گفت  
با اين عمل نفرت و مخالفت عـمـيـق            
خود را از اعدام اين قتل عمد دولـتـي         
اعالم کردند و نشان دادند کـه ديـگـر             
نمي گذارند اين صحنه هاي وحشيانـه   

بايد مردم به جان آمده در . تکرار شود
همه جـا مـانـنـد مـردم سـيـرجـان در                   
مقابل اعدام ايستاده و ديگر نظاره گر 
خاموش قتل عـزيـزان خـود نـبـاشـنـد             
اعدام وحشيانه و عقب مانده اسـت و        
بايد با قدرت تمام عليه اين آدمکشي 

جــمــهــوري اســالمــي بــراي       .   ايســتــاد
ــوگــيــري از                  ــدن مــردم و جــل تــرســان
اعـتــراضــات مــردم دســت بــه اعــدام           

رژيـم  .   مخالفين سياسي خود مي زند 
 سال است که بـه وسـيلـه        ٣٠اسالمي  

اعدام زندان و شکنجه به حيات خـود          
اما امـروز ديـگـر بـا         .   ادامه مي دهد 

اعدام هم نمي توانند جلـوي مـردم را            
براي به زيـر کشـيـدن ايـن حـکـومـت                 

جمهوري اسـالمـي   . جنايتکار بگيرند 
اين حکومت تجاوز و شـکـنـجـه ايـن             

حکومـت قـتـل و اعـدام فـقـط بـراي                  
ايجاد شرايطي که کمي مردم مبارز و  
سرنگوني طلب را بـه عـقـب نشـيـنـي            
بکشاند دست به اعدام مخالفين خود  
مي زند اما بايد بداند که ديـگـر ايـن              
حنا رنگي ندارد و ديگر نمي تواند نـه    
با اعدام مخالفين سياسي نه با اعـدام   
کودکان نه با زندان و شکنجه و تجاوز 

ــتــرســانــد        مــردم ديــگــر     .     مــردم را ب
نخواهند ترسيد و از پـاي نـخـواهـنـد             
نشست تـا بسـاط ايـن آدمـکـشـي و                 

 جنايت را به زير بکشند 
جمهوري اسالمي بايد بـدانـد کـه          
ديـگـر دوران اعـدامــهـا ســپـري شــده              
دوراني که فرزندان و عزيزان مـردم را           
اعدام ميکرد و براي تحويل جسدشان 
پول گلوله مي گرفتند و خانواده هـاي     
زيادي بودند که چندين فرزنـدشـان بـه           
دست حکومت اسـالمـي اعـدام شـده           
ــادي مــي                  ــد پــول زي بــودنــد کــه بــاي

آن دوران وحشتناك .   پرداختند گذشت 
خميني که به دختران در زندان قبل از     
اعدام تجاوز کرده و بعـد از اعـدام بـا            
جعبه شيريني به نزد پدر و مادر رفته       
و ميگفتند دختـرتـان قـبـل از اعـدام               

زمــانــي کــه   .   صـيــغــه شــده  گــذشــت        
خانـواده هـاي اعـدامـي حـتـي اجـازه                
برگذاري مراسم را هم نداشـتـنـد و يـا             
حتي نميدانستـنـد عـزيـزانشـان کـجـا             

آري گذشت دوراني که پدر . دفن شدند
و مادران در سکوت براي عزيـزانشـان      

 . گريه کنند
جنايتهاي نانوشته ايـن جـانـيـان           

زياد است  پدر و مادراني که بـعـد از           
اعدام فرزندانشان از غم و غصـه آنـان         
بعد از مـدتـي سـکـتـه کـرده و فـوت                   

كم .  کردند نيز از قربانيان اين رژيم اند 
نبودند بچه هايي که در زندان به دنـيـا    
آمدند و بعد از تولد آنـهـا، مـادرشـان             

و يا بچه هايي که هـم پـدر     .   اعدام شد 
و هم مادرشان اعدام شده و هيچوقـت   
محبت و عشق پدر و يا مـادرشـان را       

همان کودکان که امروز بزرگ .   نديدند
شده اند بهمراه ميليونها نفر از مـردم        
ديگر با شجاعت آمده اند که کار پدر       
و مادرشان را بـه پـايـان بـرسـانـنـد و                   
دنيايي بسازند کـه هـدف و آرزوهـاي            

آري ديـگـر آن       .   پدر يا مـادرشـان بـود      
دوران به سـر آمـده و مـردم انـقـالبـي                 
بخصوص در اين چند ماه گذشـتـه بـا         
حضورشان در خيـابـان و دانشـگـاه و              
مدرسه و کـارخـانـه  و بـا مـبـارزه و                    
اعتراضاتشان به دنيا نشان دادنـد کـه      

االن وقـت آن      .  اين حکومت بايد برود 
است که هر جا رژيم بسـاط اعـدام را              
شروع کرد مردم متحدانه در مـقـابـل         
آن بايستند و ديگر اجازه نـدهـنـد کـه              

رژيم دوباره با تـوسـل بـه اعـدام هـاي               
جمعي جوانانمان را دوباره قـتـل عـام           
کند  بايد چوبه هاي دار را هر کجا که   
بنا شد مـانـنـد سـيـرجـان آتـش زد و                   
برجانيان و جالدان عزيـزانـمـان خـراب          
کنيم بايد به اين حکومت مذهـبـي و         

ديـگـر وقـت      .   ضد بشري امان ندهـيـم    
رفتن جانيان اسالمـي اسـت و  بـايـد               
بــراي خــالــصــي  از شــر جــمــهــوري               
اسالمي و برقراري آزادي و بـرابـري و           
رفاه  خود را در صف حزب کمونيست 
کارگري سازمـان دهـيـم و بـا قـدرت                
تـمـام رژيـم جـانـي اسـالمـي را بـراي                   

زنـده بـاد     .   هميشه بـه گـور بسـپـاريـم           
 .*سوسياليسم، زنده باد انقالب

عباي پاره و 
تاريک انديشان 

 بي پناه
 ياشار سهندي

بيانيه پنج ماده اي موسوي، نوبت بعد از    
رسـيـده   "   پنج روشـنـفـکـر ديـنـي        " به بيانيه  

بيانيه موسوي اظهار اين اسـت کـه     .   است
ديديد تقصيـر مـا نـيـسـت کـه مـردم در                   

ديـديـد قـادر نشـديـد بـا             .   خيابان هستنـد  
کـه بـه واقـع        .   کشتن جلو مردم را بگيريـد    

و "   آقـا " همينگونه است، ايشان خطاب بـه      
حواريونش دارد ميگـويـد هـنـوز از نـظـر              
جناب مهندس زمان فريب مردم به شـيـوه    

؟ ايشـان    ! جمهوري اسـالمـي تـمـام نشـده           
ميگويند بهتر است آقايان قبول کنند کـه          
بحران داريم و بگذارند که ايشـان بـعـنـوان          
يک مهندس اين بحران را با هدايت سـردار   

" مــديــريــت" ســازنــدگــي و ديــگــر شــرکــا           
محسن سازگـارا و مـخـمـلـبـاف             . نمايند  

عـقـب   "   مـهـنـدس   "   فوري بيانيه دادند که      
اسـت و    "   شـهـادت  " ننشسته بلـکـه آمـاده         

" کف مـطـالـبـات مـردم         "   درخواستهايش  
در اين بيانيه عقب نشيني در بـرابـر   .  است

. انقالب مردم را البته بوضوح ميشود ديد
مـردمــي بــا از خــودگــذشــتـگــي بســيــار             
ميخواهند كل حكومت توحش را با تمام     
نهادها و قوانينش به زير بكشنـد، ايـنـهـا           
ميگويند بگذاريد رژيم بـمـانـد احـمـدي و             
خامنه اي و چند مامور را به شما تـقـديـم          

اما وعده همـان  .  اينها كم نيست.  ميكنيم
قـرار اسـت حـكـومـت          .   وعده مرگ اسـت    

ايشان ميخواهند مردم را به مـرگ  .   بماند
در واقـع    !   بگيرند تا به تـب راضـي شـونـد         

سوال اول اينست كه شما چه كاره ايـد كـه             
وعده ميدهيد؟ چرا بـايـد كسـي بـه خـود               
شما حتي اگر طال از دهانتان ببارد ذره اي 
اعتماد كند؟ خواسته هاي ايشان تـوهـيـن       

بـعـد از ايـنـهـمـه           . به شعور ما مردم است 
جانفـشـانـي و سـي سـال مـبـارزه ايشـان                   

ميگويند که بعضي چيزها مطابق با فالن   
صـحـبـتـي از       .   ماده قانون اسـاسـي شـود        

آزادي بي قيد و شرط سياسي نيست بلکـه     
تازه يادشان آمده که فعاليتهاي احـزاب و          
سازمانهاي غير دولتي و اتحـاديـه اي در           

مـيـخـواهـنـد      .   چهار چوب قانون آزاد شود   
نيروهاي سرکوبگر برگردنـد بـه فـعـالـيـت             
حرفه اي شان؛ مـنـظـور ايـنـکـه سـرکـوب                
بکنند اما حماقت نکنند و اظـهـار نـظـر               

شکنجه گران و " ميگويند . سياسي نکنند 
قاتالن و آمران چـنـد مـاهـه اخـيـر بـويـژه                  

اما قـبـلـتـر از ايـن چـنـد              "   محاکمه شوند 
ماهه اخير فراموش شود بهتر است، چون       
سه نفر از اين پنج نفر سابقـه مـحـرزي در           
جرم و جنايات در سـالـهـاي قـبـل از ايـن                  

مـيـخـواهـنـد      .   دارنـد "   چند مـاهـه اخـيـر       " 
ايـن  در حـالـي          "   روحانيت دولتي نشـود    " 

است که جامعه ميخواهد مذهب از تمـام      
. شئونات اجتماعي کـنـار گـذاشـتـه شـود            

قضات ناعادل و گوش بفـرمـان   " آوردند که  
تصــفــيــه کــردن از آن        "   ( تصــفــيــه شــونــد   

کارهايـي اسـت کـه ايـنـهـا در آن مـاهـر                     
اين کجـا و درخـواسـت ايـنـکـه             ! ) هستند

اســاس قضــاوت در ايــن جــامــعــه بــايــد              
تصفيه راديـو    : " دگرگون شود کجا؟ گفتند 

وتــلــويــزيــون از دروغ پــردازان و تشــنــج              
بايد پـرسـيـد    ! ! )   باز هم تصفيه( ، " آفرينان

کساني مثل همين جناب سروش چـگـونـه       
ميخواهد جوابگوي شوهاي هـول انـگـيـز          

"  بـاشـد کـه          ٦٠تلويزيوني اش در سـال         
را سعي داشت به راه "   مارکسيستها گمراه 

اهللا برگرداند و برادر ديني اش الجوردي با  
اعدام کردن کار ايشان  را تکميل ميکرد؟ 
مردم ميگويند مرگ بر اصل واليت فقيه، 
خواسته اول ايشان البته  استعفاي احمدي     

 !نژاد مي باشد
ايشان به اضافه محسنين و مهندس  

اذعـان  . حرف دلشان اما چيز ديگري است 
نفرتي که در سـي  کينه و :    " ميکنند که  

سـال گـذشــتـه در ســطـوح مـخــتـلــف                
جامعه انباشته شده، بسيار عمـيـق و          

اين نارضـايـتـي ژرف      .   ريشه دار است  
توان  تخريبي عـظـيـمـي دارد کـه در               
صورت فوران،  موج گسـتـرده اي از             
خشـونــت  را در ســطــوح مــخــتــلــف              

ايـن  . "   جامعه ايران دامـن خـواهـد زد         
شاه بيت بيانيه پنج تـن اسـت، نـه آن              
. خواسته هاي بي ربط به مبارزه مردم

ايشان ميخواهنـد خـمـيـنـي بـاشـنـد،              
مــيــخــواهــنــد جــلــو ايــن انــقــالب را             

اسـم  "   توان تخريبـي عـظـيـم      .   " بگيرند
رمز مبارزه ايشان در مرحله کنوني با 

ــران اســت             ــقــالب در اي مــبــارزه   .   ان
شورانگيز مردم را خشـونـت تـعـريـف            
ميکنند تا فردا روزي به همين بهـانـه         
اين مبارزه را سرکوب کنند کاري کـه        

 بازتاب هفته

 ۶صفحه      
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از هم اکنون زمزمه هـاي آنـرا الـبـتـه                
ايشان يکبـار تـجـربـه       .   شروع کرده اند  

کردند و بـا خشـونـت بـي سـابـقـه در                   
تاريخ بشر جلو يک انقالب عظيـم  را          
گرفتـنـد، اکـنـون خـودشـان را آمـاده                
ميكنند که دوباره هـمـان نـقـش ضـد             

اما زهي خـيـال   . انقالبي را بازي کنند 
اين روشنفکران ديـنـي تـاريـک         !   باطل

انديشاني بيش نيستند که جز تبـاهـي    
و استثمار تـوده مـردم هـدفـي ديـگـر               
ندارند تمام تئوري بـافـي هـايشـان در           

اگر پـنـج تـن آل          .   راستاي همين است  
عــبــا، عــبــاي مــحــمــد را داشــتــنــد              

براي ايشـان  .   ميبايست به آن پناه برند 
متاسفيم کـه عـبـاي اسـالم و قـانـون                
اســاســي پــاره و پــوره شــده و جــاي                 
مناسبي براي پناه بردن نيسـت و جـز          
رســوايــي بــراي پــنــاهــنــده آن ثــمــري             

به اينـهـا بـايـد گـفـت           .   نخواهد داشت 
قاچ زين را بـچـسـبـيـد سـواري         !   آقايان

فكري بحال پرونده پر از . پيش كشتان 
جنايات خود بكنيد و از رهـبـر مـردم       

رو هم چيـز خـوبـي      . شدن كوتاه بياييد 
 .* است

گفته هايي در مورد مذهب                                               : قابل تامل بازتاب هفته
اما اين گفته هاي جالب برخي مشاهير در مورد مذهب را كه دوستي اي ميل                                                                    .  بازتاب هفته در امور غير روز تا حاال دخالت نميكرد                                       (

 ) ن .  ك !   باالخره همه جا استثنا معني دارد                            . كرده بود حيفم آمد نياورم                     
 .    ن ابله رسيد         ين شيادي بود که به اول                  ي اولين روحاني جهان اول                :  ولتر   

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را                                                                                              :    جومو كيانتا          
 .   پنجاه سال بعد ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند                                                                               .  داشتيم     

 .  مذهب تنها براي بردگي انسان ها خلق شده است                                    :   ناپلئون     
 .    روحاني نسبت به برهنگي و رابطه طبيعي دو جنس حساسيت دارد، اما از فقر و فالکت مردم ككش نميگزد                                                                                    :     سوزان ارتس          

چون آنها از          .   اين طبيعي است              .  کشيش ها مي گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مي آموزند                                                        :     رابرت گرين اينگر سول                  
 .   همه گداها آموزش ميدهند موعظه که مردم بايد به آنها پول بدهند                                                   .   قبل همان صدقه و خيرات زندگي ميكنند                              

 ...   هرگز يک فيلسوف يک روحاني را نکشته است، در حاليکه روحانيون فالسفه زيادي را کشته اند                                                                          :   س ديروت         
 .   وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند، کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند                                                                  :   رابرت گرين انيگر سول                  

 . دين بهترين وسيله براي ساکت نگه داشتن عوام است                                          :     ناپلئون بناپارت           
 .   قسمت هايي از انجيل را که من نمي فهمم ناراحتم نمي کنند، آن قسمت هايي را که مي فهمم برايم عذاب آور است                                                                                        :    مارك تواين          

 .  به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت                                                               :     نيچه   
مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد،                                                                  :   مذهب مردم را متقاعد كرده كه                             :   جورج كارلين          
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي، و اگر يكي از اين كارها را انجام                                                                                            .   لحظه به لحظه آن را               

دهي، او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني، رنج                                                                                                           
 !   ولي او تو را دوست دارد                       .  .. .  بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني                        

 .   يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه اخالقيات بوسيله دين دزديده شده است                                                                       :     آرتور سي كالرك             
 .  مذهب افيون توده هاست                   .   مذهب ، آه خلق ستمديده است، قلب دنياي بي قلب و روح شرايط بي روح                                                         :   كارل ماركس          

 .   آنجا كه علم پايان مي يابد، مذهب آغاز ميگردد                                        :   بنجامين ديزرائيلي               
افساري است که به گردن تان مي اندازند، تا خوب سواري دهيد، و هرگز پياده نمي شوند، که براي هميشه رستگار                                                                                          دين،      :   كائوچيو      

 ... *   شويد    

 آگھی برنامه ھای تازه کانال جدید
 شروع به پخش روزي دو ساعت برنامه از کانال یک در تلویزیون یوتل ست،)  آذرماه10( کانال جدید از اول دسامبر 

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

Eutelsat frq 11473 Vertical sim: 27500 3.0 E 90030 - Eutelsat W2M 
  براي آمریکاي شمالی5از تل استار 

Galaxy25 (KU5) Frequency: 11836 3/4 Vertical Symbol Rate 20770 
 :برنامه هاي کانال جدید همزمان از رادیو پدر پخش میشود
Hotbird frq:11200 Vertical sim: 27500 

 :ساعات پخش کانال جدید در این فرکانسها به این شرح میباشد
  صبح به وقت لس آنجلس8 تا 7 عصر به وقت اروپاي مرکزي و 5 تا 4 و نیم عصر به وقت ایران معادل 7 و نیم تا 6ساعت 

  صبح به وقت اروپاي مرکزي9 تا 8 و نیم صبح به وقت ایران معادل 11 و نیم تا 10همینطور ساعت 
  شب به وقت لس آنجلس12 تا 11و 

  ساعته از طریق اینترنت نیز در آدرس24یادآوري میکنیم که برنامه هاي کانال جدید 
 (http://www.ustream.tv/channel/kanal-jadid1(و یا سایت روزنه  (www.rowzane.com. (قابل مشاهده است

 .ساعات و مشخصات این برنامه ها را به اطالع دوستان و آشنایان خود برسانید
 . ساعته رادیو و تلویزیون خود را نیز بزودي شروع خواهد کرد24کانال جدید برنامه هاي 

 کانال جدید
 2009 دسامبر 1

 :آدرسهاي تماس با کانال جدید
0013108569897 
0015053334174 

/http://www.newchannel.tv 
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آقاي عزت اهللا سـحـابـي اخـيـرا طـي                
نامه اي به ايرانيان در خـارج کشـور،           
ضمن دسته بنديهاي مختلف و کاذب 
که به جهت تفرقه انداختن و حکومت   
کردن عنوان شده از ما خواسته اند که  

از ما که خود قربـانـيـان    !   تعامل کنيم 
خشــونــت رژيــم جــمــهــوري اســالمــي         

. هستيم خواسته اند خشونت نـکـنـيـم        
ايشان البته در مصـاحـبـه بـا روز آن                
الين رسما از جوانان خواستـه انـد کـه          
دست از شعار بر عليه آقاي خامنه اي  

از نامه ايشـان پـيـداسـت کـه          .   بردارند
دنبال ختم تظاهراتهاي ما در خارج و    

. يا بي خاصيت کـردن آنـهـا هسـتـنـد             
جواب ما به آقاي عزت اهللا سـحـابـي         

 :شامل اين موارد است
آقــاي ســحــابــي مــا ســازش           .   ١

ما نه با خامنـه اي، نـه بـا           .   نميکنيم
احمدي نژاد و نه با هيچ ديکـتـاتـور و         
زورگـويـي در ايـن مـمـلـکـت سـازش                 

حرف مـا بـا شـمـا، شـعـار               .  نميکنيم
جوانهاي ما در کف خيابانهاسـت کـه       

خـامـنـه اي قـاتلـه اصـل             :   فرياد زدند 
لـذا دسـت از تـقـاضـاي               ! نظام باطلـه  

خـودتـان را سـبـک و           .   سازش برداريد 
نـفـس ايـنـکـه        .   دشمن مـردم نـکـنـيـد        

افرادي مانند شما را جلو انداخته انـد      
تا براي شعار ندادن عليه خـامـنـه اي             
در نزد جوانهاي مملکـت و ايـرانـيـان             
مقيم خارج ريش گرو بگذاريد و عجز    
و البه کنيد نشان ميدهد که کـار ايـن       

. حکومـت خـراب انـدر خـراب اسـت             
نشـان مــيــدهــد کــه مــا چــه قــدرتــي              

 .هستيم
آقاي سحابي االن ديگر حنـاي  . ٢
. رنگي نـدارد " تبري از خشونت"بهانه  

شما و دوستانـتـان هـم مـيـدانـيـد کـه                
خشـونـت   .   خشونت را مردم نميکننـد    

را کساني ميکنند که سي سال اسـت          
به زور اسيد و پونز حجاب بر سر زنـان    

! اين يعني خشونت.  مملکت کرده اند 

خشونت را کساني ميکـنـنـد کـه نـام             
تجاوز به کودک را در قـانـون اسـاسـي          

. مملکت ازدواج شرعي گذاشـتـه انـد         
خشــونــت را    !   ايــن يــعــنــي خشــونــت       

کساني ميکنند که به بچه هاي ما در 
کـهـريـزک تـجـاوز و اسـمـش را فـتــح                   

کسـانـي کـه نـدا و           !   المبين گذاشتنـد  
اشکان و سهراب و تـرانـه و مـحـسـن               

را کشتند، بچه هاي مردم را زير ... و 
! اين يـعـنـي خشـونـت         . ماشين کردند 

آنها خشـونـت را مـيـکـنـنـد و سـهـم                    
افرادي مانند شما در ايـن سـي سـال               

سـي  .   توجيه اين خشونـت بـوده اسـت        
سال اسـت هـم مـا را مـيـزنـنـد، هـم                     
خشونـتـشـان را بـه اسـم اپـوزيسـيـون                 

اسالمي توجيه ميکننـد و بـه         / ملي
علت توجـيـه   .   گردن مردم مي اندازند   

اين خشونت، علت اينکه شما اکـنـون         
رو به مردم به عنوان تبري از خشونت     
صحبت ميکنيد زد و بـنـد سـيـاسـي             

بـه شـمـا      .   است که کرده و مـيـکـنـيـد          
اخطار ميدهيم کـه دسـت از تـوجـيـه               
خشونت اين نـظـام و پـاپـوش درسـت             

بــرويــد .   کـردن عـلــيـه مـردم بــرداريـد            
حکومت و خامـنـه اي را بـه عـنـوان               

. باعث و باني خشونت محکوم کنيـد   
اينکه با محکوم کردن مـردم در         به جاي   

. بساط سرکوب عليه آنها سـهـيـم بشـويـد            
نشنيديد که جوانهاي ما به حـکـومـت در          

ايـن آخـريـن      :   تظاهراتهاي خـود گـفـتـنـد           
 اخطار است؟

آقاي سحابي در اين ممالکـي کـه     .   ٣
ما زندگي ميکنيم بـعـد از شـصـت سـال               
هنوز يـهـوديـان و قـربـانـيـان هـالکـاسـت                   
ــک روز در                        ــي ي ــت ــه ح ــري را ک ــل ــت ــي ه
اردوگاههاي کار اجباري هـيـتـلـر بـه کـار              
گمارده شده انـد پـيـدا مـيـکـنـنـد، اعـاده                  

شما .  حرمت ميکنند، غرامت ميپردازند 
با چـه جـرئـتـي بـه خـود ايـن امـکـان را                        
ميدهيد که به قربانيان مستقيم خشونت و 
جنايت اين حکومت در خارج کشور نامـه     
نوشته و گدايي تعامل با نظام را بکنـيـد؟         
ميليونها نفـر از مـا ايـرانـيـان در خـارج                  
کشور به خاطر اعدام، به خاطر سنگسـار،   
به خاطر نفس زن بودن و عدم بـرخـورداري      
از اوليه ترين حقوق مدني خود، به خـاطـر      
کودک بودن، به خاطر فشار اختناق، فقر و     

رنج فـرار را بـه خـود          . .   فالکت و تباهي و  
هموار و آواره کشورهاي ديـگـر شـده ايـم،             
شما از ما مـيـخـواهـيـد سـازش کـنـيـم؟                  
فراموش کنيم؟ بـبـخـشـيـم؟ شـمـا خـوب                
ميدانيد که دهها ايراني فقط در حال فـرار    
. در جنگلها و در درياها کشـتـه شـده انـد           

هزاران هزار نفر در خطر ديـپـورت بـه سـر           
چه بسيار پناهندگان سياسي کـه    .  ميبرند

. به زور برگردانده شده و حتي اعدام شـدنـد      
روي تن بسياري از پناهـنـدگـان سـيـاسـي             
اينجا هنوز آثار شکنجه حکومـت مـورد          

تعداد زيـادي از    .   دفاع شما حک شده است   
ما خواهر و برادران خود را در زندانـهـا از         

يک نسلي از جـوانـهـاي مـا       . دست داده ايم 
در خــارج کشــور، فــرزنــدان اعــدامــيــان            

با قـاتـلـيـن پـدر و          .   حکومت شما هستند  
مادر و خواهر و برادر خود سازش کـنـيـم؟      
ما که محال است سازش کنيم، سئوال ما   
اين است قيمت شما چقدر بوده اسـت؟ آيـا        
به اندازه اشـکـهـاي مـادرانـي هسـت کـه                 
سالهاست فرزندشان را در غـربـت نـديـده              
اند؟ به اندازه تحقير و تنهايي ميـلـيـونـهـا         
انسان هست؟ جواب اين سئوال را جـنـاب         
سحابي بايد در آيـنـده نـزديـکـي چشـم در               

از .   چشم مردم در خيابانهاي تهران بدهيـد    

 !نگاه مردم بترسيد
آقاي سحابي از مـا مـيـخـواهـيـد         . ٤

تعامل بکنيم که دست آخـر چـه اتـفـاقـي               
بيفتد؟ ميخواهيد سفارتخانه هـاي رژيـم         
اسالمي راه بيفتند، دانه به دانه جوانـهـاي      
ما را در خارج کشـور کـه در ايـن مـدت                
بحق و شجاعانه دست به تظاهرات و ابراز     
همبستگي با مردم ايران زدند شـنـاسـايـي       
کنـنـد، تـرور کـنـنـد، بسـاط بـرگـردانـدن                   
اجباري آنها به ايران را فراهم کنند؟ آنوقت 

دور قـاب    شما و يک مشت روزنامه نگار   
چين بي وجدان بنويسيد کـه حـقـشـان            
بود، زيادي خشونت کرده بودند؟ ايـن     
سناريويي است که در تدارک آن شـمـا        
هم سهميـد؟ چـون مـعـنـي سـازش و                
تعامل با اين رژيم هميـشـه گسـتـرش           

آقــاي .   خشـونـت بـيــشـتـر بـوده اسـت             
سحابي فريدون فرخ زاد يک تظاهـرات      
خياباني نرفته بود، ميتوانيـد بـه مـا            
بگوييد که آيـا قـطـعـه قـطـعـه کـردن                   
ايشان به دليل انتقادات ضد اسالمـي     
اش خشونت بود؟ يا کـه نـه، فـرخـزاد             
خودش مقصر بود؟ آقاي بختيار چه؟     
غالم کشاورز که جلو چشم هـمـسـر و         
مـادر و بسـتـگـانـش تـرور شـد چـه؟                   

آيـا ايـن عـيــن        . . . . . قـاســمـلــو چــه؟ و      
استداللي نيسـت کـه سـران الـقـاعـده               
براي مشـروعـيـت دادن بـه حـملـه بـه                 

از نـظـر     .   برجهاي نيويورک مي آورنـد     
ايـن  .   آنها هم کار آنها خشـونـت نـبـود       

 !مردم آمريکا بودند که مقصر بودند
آقاي سحابي يک نگاهي به دور و       

سهم سعيد حجاريان . بر خود بيندازيد
از تعامل با حکومت چه بـود؟ سـهـم         
خـود آقــاي خـاتــمـي چـه بــود؟ آقــاي                
مـوســوي را حـتــي بــيــانـيــه پــذيــرش              
ــژاد               ــت احــمــدي ن ــت دول مشــروعــي

کيهان خواستار اعـدام  .  نيزنجات نداد 
 !ايشان بعد از اين بيانيه شده است

آقاي سحابي ما که ميدانيم نامه    
شما جزو پروژه گسترده حملـه بـه يـک           

خيزش انقالبي برحق است که بدجوري 
اين نظام و مدافعينش را در مخمصه       

با اين خـيـزش     ما تا آخر . گذاشته است 
به نظر ما اين تقالها از سر تـرس   .   هستيم

به نظر مـا خـامـنـه اي و           .   و وحشت است  
لذا . حکومتش هيچ غلطي نميتواند بکند 
 !بترسيد، بلرزيد، ما همه با هم هستيم

پاسخ ما و اخطار ما به شما و هـمـه         
همقطارانتان اين اسـت کـه دسـت از ايـن               

نه ما .   تالشهاي زشت و مذبوحانه برداريد   
و مردم سازش ميکنيم و نه اين تالشها به     

با اين اقدامات بـاعـث   .   خرج کسي ميرود 
. انزجار بيشتر مردم از خودتان مـيـشـويـد      
. بهتر است سر نامه هايتان را کـج کـنـيـد         

خامنه اي و احمدي نـژاد و کـل نـظـام را                 
زن سـتـيـزي را مـحـکـوم             .   محکوم کنيـد  

بريدن زبان رهبر کارگري را محکوم . کنيد
. قوانين اسالمي را محکوم کـنـيـد     .  کنيد

اگر همه اين کارها را نـمـيـتـوانـيـد انـجـام            
در خانه بمانيد و نظـاره کـنـيـد کـه           .   دهيد

چگونه ما و مردم کـار ايـن حـکـومـت را             
ايـران را بـه مـهـد آزادي،             .   تمام ميکنيـم  

رفاه، عدالت و مـدرنـيـسـم، پـيـشـرفـت و                
بنشينيد . خوشبختي انسانها بدل ميکنيم

و ببينيد که در تهران چگونه خامنه اي و         
احمدي نژاد و بقيه را به پاي ميز محاکمه       

بترسيد از اينکه مبادا جايـتـان   .   ميکشيم
زودتـر  .   در پشت ميز اين محاکمات باشد    

از صف دشمن خارج و خـود را بـه مـردم                
آقاي سـحـابـي اگـر بـرايـتـان            .  تسليم کنيد 

ماندن در داخل کشـور هـزيـنـه دارد، مـا              
! حاضريم کمکتان کنيم پناهندگي بگيريد   

آنوقت طعم تعامل کردن بـا حـکـومـت را          
  قشنگ مي چشيد

               
 !مرگ بر جمهوري اسالمي      

باد مبارزه قهرمانانه   زنده و پر توان 
مردم ايران در داخل و خارج کشور 

 ! براي به زير کشيدن اين نظام
 

از همه ايرانيان مبـارز خـارج کشـور           
ميخواهيم اين را به عنوان جوابيه ايرانيان 
مقيم خارج امضاء و به صـورت طـومـار           

در فــيـس بـوک، تـويـتــر،           .   پـخـش کـنـيـد       
سايتها، وبالگها و در راديو و تلويزيونهاي     

در صفحه فيس بوک امضا   .   ماهواره
کنندگان ميتوانـيـد اسـم خـودتـان را              

 .*وارد کنيد

    ! نفر فعالين اپوزيسيون و آزاديخواهان به عزت اهللا سحابي١٦٠٠جوابيه بيش از 

 !کل اين نظام بايد برود
 !مسئول خشونت فقط و تنها اين نظام است

 

 مهرنوش موسوي 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 

 : براي مشاهده ليست امضاها به صفحه اينترنتي در فيس بوک و به اين آدرس رجوع کنيد                                                                     
http://www.facebook.com/group.php?gid=255920776962&ref=mf#/group.php?gid=255920776962&ref=mf 
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به دليل زن بودن، در خـانـه،       .  استشده  
مدرسه ، دانشگاه، در خيابان و محيـط    
كار، در سطح قوانين و مقررات دولـتـي       
و در رسانه هاي حـكـومـتـي ، تـحـقـيـر               

زنان براي رهايـي از ايـن بـي          .   ميشوند
حقوقي مطلق در حال نبرد با حكومتي     
اسالمي هستند كه نمونه بـارز ضـد زن        
بودن و فاشيست بودن از نوع اسـالمـي           

 . آن است
جدا سازي زن و مرد در جامعـه، و      
تحميل آپارتايد جـنـسـي عـلـيـه زنـان،                

تـحـمـيـل     .   قانون اساسي مملكت اسـت     
حجاب به زنان بـه ضـرب كـتـك زدن و                
شالق و اسيدپاشي و حتي اعـدام زنـان،       
يك روش مـهـم سـركـوب زنـان تـوسـط                

 . جالدان اسالمي بوده و هست
قانون اساسي حكومت اسالمي بـه     
تمكين كشـانـدن زنـان و مـحـو كـردن                  
فرديت، احساسات و عـواطـف زنـان و             

كه بـه    تبديل كردن آنها به اشباحي است   
ميل آخوند مذكر و هوسران و هم پـالـگـي          
هاي اينها، بايد بسوزد و بسازد و خدمات  

هر نوع ابراز نظر و يـا ابـراز     .   جنسي بدهد 
احساسات فردي زن، با اشد مجازات و بـا     

 . سنگسار پاسخ ميگيرد

 
 !  زنان آزاده ايران           

اگر در مقـابـل مـا حـكـومـتـي ضـد زن،                  
عصاره و چكيده قـرون وسـطـايـي گـري و                
فرهنگ دوران توحش در قـرن بـيـسـت و               
يكم را نمايندگي ميكند، اگـر حـكـومـت           
اسالمي در طول سي سال، ما را تحقير و     
زنداني و شكنجه و سـنـگـسـار كـرد، در                 
مقابـل ايـن جـرثـومـه فسـاد و تـحـجـر،                     
جنبشي عظيم عليه اينها شـكـل گـرفـتـه             
است كه ميخواهد از هر نوع قـيـد و بـنـد            
قانوني و فرهنگ و سياسـت نـابـرابـر آزاد           

جنبشي مـدرن و بـرابـري طـلـب و                .   شود
منفك از همه قوانين و سنتهـاي پـوسـيـده        

 ! اسالمي –اسالمي و  يا ملي 
شــمــا زنــانــي كــه در صــف اول               
اعتراضات مي جـنـگـيـد و قـربـانـي                
ميدهيد، خواهان آزادي، برابري ، رفاه 

. و همه حقوق انسانـي خـود هسـتـيـد            
شما رو به آينده داريد و نـه گـذشـتـه،               
شما همه آزادي را مـيـخـواهـيـد و نـه                
قوانين سر و دم بريده دوران ديكتاتور       
قبلي و نه حـقـوق زن در چـهـارچـوب                

ــبــر      " و   "   رام شــده   " اســالم     زن فــرمــان
اين انقالب پاسخ محكم همه " !   پارسا

مردم آزاده و زنان برابري طلب بـه ايـن       

عقب ماندگـي و ارتـجـاع و دخـالـت               
اين انقالبي است .  در زندگي استمذهب  

براي رهايي و عليه هر نوع مـحـدوديـت و         
ــان را در                    ــده كــه زن ــقــاب عــقــب مــان ال

" و   "     هـمـسـر   "   "   خـواهـر  " چهارچوب نقش   
و انساني وابسته به مرد، يعنـي يـك      "   بانو

اين انقالب بـه    .  جنس برتر تعريف ميكند 
فرودستي زنان در همـه ابـعـاد قـانـونـي و                

 . فرهنگي بايد پايان دهد
 :ما اعالم ميكنيم كه 

اسالمي با ايـن        -دوره چهارچوبهاي ملي  
انقالب زير و رو كننده در ايـران،  بـه سـر                

زنان ايران وارد شاهراه آزادي   . رسيده است 
و مدرنيته، شاهراه قطع دست مـذهـب از          
زندگيشان، شاهراه احترام به حقوق انساني 

جهانـي  و انسانيت خود شده و به جنبشي       
پيوسته انـد كـه سـالـهـاي سـال اسـت                 
عليه دخالت مذهب در زندگي زنان و       
عليه همه قوانين مردساالر و ضد زن     

فـرمـان   .   دردنـيـا ، مـبـارزه مـيـكـنـد              
قـيـد و     :   انقالب ما در ايـران ايـنـسـت             

بــنــدهــا را در هــم بشــكــنــيــد، هــيــچ                
مقدساتي مهمتـر از حـرمـت انسـان و              

هـيـچ   .   آزادي و برابري زن و مرد نيـسـت     
امري مقدس تر از ايـن نـيـسـت كـه زن              
انسان است و در مورد زندگي، عواطف  
و احساسات و روابط جنسي و عاطفـي        
خود ، در مورد روابـط و فـعـالـيـتـهـاي             

فردي و سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي خـود،                  
خودش تصميم ميگيرد و نه مردان و نه    
آخونـد پـوسـيـده مـحلـه و نـه دولـت و                     

 ! مردساالري
 

 !  زنان آزاده ايران          
. حجاب زندان و سلول انفرادي زنـان اسـت          

حجاب يك پرچم و سمبل اسالم سياسـي و     
. باندهاي تروريست اسالمي استهمه 

در ايران، حكومت اسالمي با حجاب     
آمد و با پرتاب شدن حجابها خـواهـد           

 . رفت
اين روزها بحث در مورد حجـاب        

اين .   استدر ايران به درست باال گرفته  
بـه  .   پاشنه آشيل حكومت اسالمـي اسـت       

هيچ ترفند حكومتي و يا تقالهاي پنـهـان     
اسـالمـي، بـراي        -و آشكار جنبـش مـلـي      

سست كردن اراده شـمـا در پـرتـاب كـردن               
حـجـابـهـا را بـايـد           !   حجابها توجه نكنـيـد    

پرتاب كـرد، از زنـدان و سـلـول انـفـرادي                  
متحرك تحميل شده به مـا، بـايـد بـيـرون             
آمده و فرمان جنگ با آخوندهاي حـاكـم و      
مقررات پوسيده و قرون وسطايي را بايد  

 . بلندتر از هميشه به صدا در آورد
هشت مارس روز جهـانـي زن، روز        
ابـراز نـفـرت عـمـومـي مـا از حـجـاب                    

همه جـا در ايـران و در           .   اسالمي است 
دنــيــا بــا پــرتــاب كــردن حــجــابــهــا و                 

حجابسوازن اعالم كنيد كه پـايـه هـا و           
ريشه حـكـومـت زن سـتـيـز اسـالمـي،                 

ــاشــي،        حــكــومــت     شــالق و اســيــدپ
حـكــومـت اعـدام و سـنــگـســار را               

اعالم كـنـيـد كـه سـي            .   ميسوزانيم
سال است با هزاران و ميليونها دالر    
ــروي               ــي ــفــر ن ــا هــزاران ن بــودجــه، ب
سركوبگر ميخواهند حجـاب را بـه         
ما حقنه كنند و نتوانستنـد، امـروز       

اعالم كنيـم، نـه بـه         نوبت ما است كه     
حـجــاب اســالمـي ، نــه بــه حــكـومــت               
اسالمي، نه به زن ستيزي اسـالمـي، نـه         

 !ملي و مذهبي به هر نوع جدا سازي 
 

 مينا احدي 
 مسئول كميته بين المللي عليه سنگسار 

 سخنگوي عليه تبعيض 
 " سازمان دفاع از حقوق زن" 
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هفت ماه است كه يك انقالب عـظـيـم        
اجتماعي عليـه حـكـومـت اسـالمـي             
ايران و عليه دخالت مذهب در زندگي 

 . مردم، در ايران در جريان است
ايــران كشــوري اســت بــا يـــك                  
حكومت فاسد، جـنـايـتـكـار و قـرون              

در ايـن كشـور هـمـه چـيـز               .   وسطايي
قدغن است، رقص و موسيقي و رنگ 
و شادي، عشـق و دوسـت داشـتـن و                
رابطه آزادانه، انتقاد و تشكل و تجمع    
، نـقـد اسـالم و طـرد ايـن مـذهـب و                     

و هر نشانه اي از زندگي ..  المذهبي   
و دوستـي و شـادي بـا مـجـازاتـهـاي                 

 . شنيع اسالمي پاسخ ميگيرد
ايران كشوري است كه در آن بيش       
از سي سـال اسـت جـنـبـش اسـالمـي                 

اعدام و سنگسار و .   حاكميت ميكند 
دست و پا بريدن و چشم در آوردن جزو   
سيستم قضايي و حقوقي اين مملكت 
است و ترورعليه بـي ديـنـان،  عـلـيـه               
كارگران و دانشجويان و زنان و عـلـيـه       
همه مردم ، يك وسيله مهم حكومـت     

 . درساكت كردن مردم بوده است
دولتهاي غربي، در مـجـمـوع در          
مقابل اين سيستم قـرون وسـطـايـي و            
وحشتناك، سكوت كـرده و بـه داد و             

ستد اقتصادي و سياسي با حـاكـمـيـن      
 . ادامه داده اند

امــروز در ايــران، نســل جــوان و             
معترض به پا خاسـتـه و اعـالم كـرده            
است كه ديگر با اين حـكـومـت و بـا              

. قوانين ضد انساني آن كنار نمي آيـد         
ايران آبستن تحوالت مهـمـي اسـت و          
هفت ماه است كه نگاهها را بـه خـود         

 . جلب كرده است
امروز مطبوعات رسمي در دنيا،  
همان رسانه هايي كه ايـران را كشـور             
اسالمي قلمداد كرده و احمدي نژاد را     

مــحـبــوب قـلــمــداد      "   فــقــرا"   در بــيـن      
رسانه هايي كه انـقـالب را       !  ميكردند

ــريــن                  ــشــت ــي ــده و ب ــامــي ــت ن خشــون
در "   رفـرم "   راديكاليسم آنها دفـاع از         

ايران و دفاع از نوع خوش خيم اسـالم          
بود از يك انقالب در اين كشور حـرف      

 . ميزنند
آري ايران درگير يك انقالب عليـه      
جنبش اسالمي و حكومت اسـالمـي       
ــه                  اســت و ايــن انــقــالب احــتــيــاج ب

انـقـالبـي عـلـيـه         .   پشتيباني شما دارد 
دستگاه فاسد و جـنـايـتـكـار حـاكـم،               
انقالبي با خواست ايراني بدون قوانين    
و مقررات قرون وسـطـايـي اسـالمـي،            

بدون آپارتايد جـنـسـي ، بـدون سـالح              
اتمي، ايراني مدرن، مرفه و آزاد بـراي     

 . ميليونها نفر
حكومت اسالمي در هـفـت مـاه          
ــراز                  ــف ــيــش از دويســت ن ــه ب گــذشــت
تظاهركنندگان را در خـيـابـانـهـا و يـا            
زندانها به قتل رسانده،به  دهها نـفـراز       
دستگيرشدگان در زندانها  تجاوزشده       
و اكنون سران جنايتكارحـكـومـت در       
صدد زمينه سازي براي اعدام شركـت     
كــنــنــدگــان در حــركــات اعــتــراضــي           

 . هستند
اين خـطـر بسـيـار جـدي اسـت و                 

بـرخـي   رئيس قوه قضاييه حكومت و       
ازمقامات باالي حکومت از ضـرورت        
اعدام فوري تعدادي از دستگيـرشـدگـان       

در طول همين هفت مـاه    .   حرف ميزنند 
گذشته حكومت اسالمي ايران بيـش از      

 نفر را نيز به بهانه هاي مـخـتـلـف     ۲۵۰
سركوب اعتراضـات مـردم،     .  اعدام كرد 

و خونريزي و جنايت بيـشـتـر ، راه حـل                
حــكــومــت اســالمــي در مــقــابــل ايــن            

 . اعتراضات است
تاثيرات جنبش انقالبي مردم ايـران    
از مرزهاي ايران فراتر رفته و آخـونـدهـا          
در يمن و اردن نيز ، فـراخـوان سـركـوب           

يكي .   اعتراضات مردم ايران را داده اند  
از اين آخوندها ديروز در اردن گفت، اگر 
جلوي جوانان در ايران گرفته نشود، فردا 
در اردن و پـاكسـتـان و افـغـانسـتـان و                   
فلسطين هم بايد شاهد اين صحـنـه هـا         

 . باشيم
آري اين يك جنبش آزاديخـواهـانـه،      
برابري طلب، و مدرن است كه بـا فـيـس       
بوك و تويتر خود را سازمان ميـدهـد و        
زمينه گسـتـرش فـوري در مـنـطـقـه را                 

اين جنبشي است عليـه آپـارتـايـد       .  دارد
جنسي، عليه دخالت مذهب در دولت و 
آموزش وپـرورش و بـراي يـك زنـدگـي                

 .مدرن و سكوالر و انساني
ــن جــنــبــش مــوفــق شــود                اگــر اي
جمهوري اسالمي ايران را سرنگون كند، 

ايـن  .   كمر اسالم سياسي را مي شـكـنـد      
يك واقعه  مهم در دفاع ازسكـوالريسـم       
در منطقه خاورميانه و به نوعي در دنيا 

پيروزي اين جنبش در ايـران، بـه         .   است
دخالت سازمانهاي اسالمي در اروپا در 
مقدرات مردم و جنبش مسجد سازي و 
تحميل حجاب به كودكان و زنان لطـمـه         
سنگيني زده و اين جريانـات را بشـدت         

 . تضعيف خواهد كرد
پيام و درخواست من از همـه شـمـا        

مدافعين سكوالريسم، مدافعين حقـوق     
برابر زن ومـرد و مـخـالـفـيـن اعـدام و                   
سنگسار اينست كه از اين جنبش مدرن 

 . و انساني، فعاالنه دفاع كنيد
دست روي دست نگذاريـد و نـظـاره         
گر اين جنـگ عـظـيـم نـبـاشـيـد، شـمـا                   
ميتوانيد به جوانان و مردم ايران كـمـك        

 . كنيد
با دفاع از اين جنبش و با اعمال فشار     
به دولتهاي غربي اعالم كنيد كه حكـومـت     
اسالمي ايران مشروعيت ندارد و شـمـا از           
ـراي         حق مردم ايران براي آزادي و رهايي و ب

 .يك حكومت سكوالر دفاع ميكنيد
دولتهاي غربي ظرفيت كنار آمـدن بـا          
ارتجاعي ترين جريانها را دارند و بر خـالف        
سياست اين دولتها آزاديخواهان دنيا بـايـد      
ـران دفـاع                    ـراي مـردم اي ـر ب از يك آينده بهـت

 .  كنند
مردم ايران براي يك زندگي انسـانـي ،         
ـران     يك ايران بدون اعدام و سنگسار و يك اي

ـبـط             ـاي غـرب         مدرن و باز و مـرت ـي ـا دن ب
 . مبارزه ميكنند

مـردم ايــران چشــم بــه شــمــا مــردم              
از .    انـد   دوختهمترقي و انساندوست دنيا     

جنبش آنها در ساختن يك ايران سكوالر و     
 . *مدرن و مرفه و آزاد دفاع كنيد

 !از انقالب ايران حمايت كنيد
 به سازمانهاي مدافع حقوق انسان، به سكوالريستها و اومانيستها در سراسر جهان نامه مينا احدي 

 . . . پيام مينا احدي به مناسبت                                         ۱از صفحه          



 ٣۳۰شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی
 !    زنده باد جمھوری سوسياليستی
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، سايـت  " اتحاد" خبري كه در سايت بنا به  
درج شـده    "   اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران         " 

است، كارگران كارخانـه السـتـيـك الـبـرز             
 ديماه در مـقـابـل سـاخـتـمـان          ٩صبح روز  

مديريت كارخانه، در اعـتـراض بـه عـدم              
 ماه حقوق معوقه خود، دسـت    ٥پرداخت  

هـفـتـه قـبـل        .   به تجمعي اعتراضي زدنـد     
نمايندگان اين كـارگـران، كـه در مـجـمـع               
عمومي سال گـذشـتـه كـارگـران بـعـنـوان               
نماينده كارگران انتخاب شده بـودنـد،        
به دفتر مديريـت كـارخـانـه مـراجـعـه              
كرده و خواهان گفتگو در مورد حـقـوق         
معوقه خود و کال موضوع تـعـويـق در         
دريافت دسـتـمـزد مـاهـانـه شـدنـد كـه                  
مديريت با بهانه اينكه اينـهـا نـمـايـنـده          
كارگران كارخانه نيـسـتـنـد و بـايسـتـي              
انتخابـات شـوراي اسـالمـي كـارخـانـه              
تجديد شود از پـذيـرفـتـن نـمـايـنـدگـان                 

 .كارگران خودداري كرد
بـا  :   " اين خبر آمده اسـت     در ادامه   

 روز از مـاه دي، ايـن       ٩وجود گذشت   
كارگران هنوز موفق به دريافت حقوق 

 مـاه    ٥گذشته خود نشده و هم چنين    ماه  
است كه ليست بيمه اين كارگران به تأمين 

هـاي   اجتماعي ارسال نشده است و دفترچه  
مديـريـت   .  درماني آنان نيز تمديد نميشود 

كارخانه هفته گذشته به جاي پاسخگويـي      
اداره اطـالعـات تـمـاس         به كارگـران بـا        

گرفته و گفته بود كه نمايندگان كارگران 
كارخانه السـتـيـك الـبـرز قصـد دارنـد                 

كارگران را تحريك به ايجاد اغـتـشـاش         
 ."نمايند

حزب كمونيست كارگـري از     
اعتراض به حق كارگران كارخانه 
الستيك البرز قاطعانه حـمـايـت       
ميكند و تهديد و شاخ و شـانـه         

مديـريـت و دولـت اسـالمـي            كشيدن  
سرمايه داران عليه كارگران را محكـوم     

را حزب كارگران اين كارخانه .   مي كند 
به ادامه مبارزه تا رسيدن بـه هـمـه         

. هـاي خـود فـرامـيـخـوانـد              خواسته
كـارگــران كــوچـكــتــريــن      تـهــديــد    

ــم و                 ــحــران رژي ــي را از ب مشــكــل
نمايندگان ريز و درشـت آن را حـل            

اي از      نميكند؛ بخصوص در بـرهـه       
مملكت كه كل جامعه تاريخ اين 

براي تعين تكليف نهـائـي وارد         
حـزب هـمـه      .   مبارزه شـده اسـت     

و مردم مبارز را به حمايت از كارگران 
اعتراض كـارگـران كـارخـانـه السـتـيـك              
البرز و همچنين به مبارزه اي متحدانـه    
بر عـلـيـه رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي و                    
مـديــرانـش در كــارخـانــه هــا و ديـگــر                

 .محيطهاي كار فرامي خواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ ژانويه ١، ١٣٨٨ دي ١١
 

 اعتصاب كارگران 
بنا بـه خـبـري كـه خـبـرگـزاري ايـلـنـا                      كارخانه الستيك البرز

 تن از   ٦٠٠منتشر كرده است، حدود  
كارگران مشغول به كار در ايسـتـگـاه            
در دست احداث متروي پـل صـدر در        

ــح روز            ــهــران صــب ــمــاه در       ١٥ت  دي
اعتراض به عـدم پـرداخـت شـش مـاه             
حقوق خود، دسـت از كـار كشـيـده و               

. دسـت بــه تـجــمــع اعـتــراضــي زدنــد             
سرپرست كارگاه اين ايسـتـگـاه گـفـتـه            

آنطور كه كارگران مي گويند "است كه 
نيست و نـهـايـت سـه مـاه از تـعـويـق                  

 !"حقوق آنها سپري مي شود
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از         

اعتراض كارگران ايستگـاه پـل صـدر           
متروي تهران قاطعـانـه حـمـايـت مـي            
كند و از ديگر كارگران اين مترو مـي        
خواهد متحد و يکپارچه به اعـتـراض         
خــود بــراي رســيــدن بــه مــطــالــبــات             

حـزب هـمـه      .   برحقشـان ادامـه دهـنـد        
مردم تهران و كارگـران ديـگـر مـراكـز             
كارگري را فراميخواند در هـر تـجـمـع        
کارگري شرکت کنند و آنرا به صحـنـه         
مــبــارزه گســتــرده عــلــيــه حــکــومــت          
جنايتکار و مفتخور اسالمي تـبـديـل       

هرچه مردم بيشتري به صفـوف  .   کنند
اعتراضي کارگران بپيـونـدنـد امـکـان          

عقب راندن جمهوري اسالمي و تحقق  
خواست هـاي کـارگـران نـيـز بـيـشـتـر                  
خواهد شد و زمينـه بـراي تـعـرضـات             
گسـتـرده تـر بـه حـکــومـت اسـالمــي                
سرمايه داران بيـشـتـر فـراهـم خـواهـد              

 .شد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢۰۱۰ ژانويه ٧، ١٣٨٨ دي ١٧

 تجمع كارگران ايستگاه پل صدر متروی تهران

طــبــق خــبــري کــه وبــالگ کــمــيــتــه               
هـمــاهــنـگــي بــراي کــمــک بـه ايــجــاد              
تشکلهاي کارگري منتشر کرده است، 

ساعت يازده و ۸۸/١۰/١۰   بتاريخ
بـه     چهل دقيقه شب چند نـفـر مسـلـح        

منزل جمال کريم پور يکي از اعضـاي      
کميته هماهنگي براي کمک به ايـجـاد     
تشکلهاي کارگري واقـع در روسـتـاي          
موالن آبـاد در مـنـطـقـه سـقـز حـملـه                   
کردند و ايشان را مورد اصابـت چـنـد          
گلوله کلت قرار دادند کـه در نـتـيـجـه           

شده  جمال از ناحيه دست چپ مجروع 
،    و بــعــد از ايــن عــمـل تــروريســتـي             

تروريستها با مشاهده مردم روستا از     
ــد         ــا      .   مــحــل دور شــدن مــردم روســت

بالفاصله جمال را به بيمارستـان امـام        
خميني سقز انتقال داد ه و در تـاريـخ              

 تحت عـمـل جـراحـي         ١١/ ١۰/۸۸
حال او خـوب        قرار گرفت و هم اکنون 

 .مي باشد 
اين اولـيـن بـار نـيـسـت کـه رژيـم                  
اسالمي دست به ترور فعالين کارگري 

طي چند سال گذشتـه بـارهـا      . مي زند 
به اين اعمال استـيـصـال گـونـه دسـت               

و هر بـار بـا مـوجـي از تـنـفـر و                       زده
رژيـم  . انزجار عمومي روبرو شده است 

در حال سقوط اسالمي تنها با گرسنه    
ــواده                نــگــه داشــتــن کــارگــران و خــان
هايشان، باعدم پردخت دسـتـمـزدهـاي      

معوقه و هزارو يک فالکت ديگر عليه    
کارگران بسنده نکرده بلکه به تـرور و           
آدم کشي در روز روشن و در مـقـابـل             
چشم مردم سعي در سرپا نگاه داشتـن   

در ادامه ايـن اعـمـال      .  خود کرده است 
جنايتكارانه جمهوري اسـالمـي اقـدام       
به دستگيري و احضار تعداد ديـگـري       

ــيــن كــارگــري كــرده اســت               . از فــعــال
دستگيري رضـا رخشـان از فـعـالـيـن               
كارگري هفت تپـه نـمـونـه ديـگـري از               
ــم اســالمــي از ســر                 تــالــشــهــاي رژي

اما اين تقالها تـنـهـا      .  استيصال است 
اين .   از سر درماندگي و شکست است 

جانيان خوب ميـدانـنـد کـه بـا شـروع              
اولين اعتصابات قدرتمند و کـوبـنـده          
کارگري مهر پايان عمر حکومت ضد   

تـرور  .   بشري اش کوبيده خـواهـد شـد         
فعالين کارگري و دستگري و احضـار         
آنها هيچگونه كمكي به سرپا مـانـدن       

. نـخــواهـد کــرد       جـمــهـوري اسـالمــي     
کارگران و مردم ستمديده جامعه براي    
پايان دادن به فـقـر و آدمـکـشـي ايـن                  
هيوالي درمانده، وارد مبارزه اي بـي       
امان براي تعين تکليف نـهـايـي شـده             

 .اند
کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن                
محکوم کردن اين عـمـل تـروريسـتـي            

مردم شرافتمند و همه    رژيم اسالمي، 
کـارگــران را فــرا مــي خــوانــد کــه در               
محکوميت اين عمل وحشيانه و براي 
پــايــان دادن بــه تــرور و آدمــکــشــي                
اوباشان اسالمي، متحدانه و يکپارچه 

 .به ميدان بيايند
 

 کميته کردستان
  حزب کمونيست کارگري

 ۲۰١۰ ژانويه ۳ -١۳۸۸ دي ١۳

 ترور و دستگيری
  فعالين کارگری را محكوم ميكنيم
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 ديـمـاه     ١٥بنا بـه خـبـري كـه امـروز               
منتشر شده است، كارگـران كـارخـانـه          
توليد فـرآورده هـاي لـبـنـي كـنـلـوس                 
تـنـكـابـن در اعـتـراض بـه وضـعـيـت                   
نامناسب اقتصادي و عـدم پـرداخـت           
چــهــارمــاه دســتــمــزد از يــك ســو و                 
اخراجهاي پي در پي كارگران از سـوي        
ديـگـر، دسـت بـه تـجـمــع زدنــد و از                    
مسئوالن دولتي خواستند كه فورا بـه     

 .خواستهاي آنها رسيدگي کنند
 ١٤كـه روز      بنا به خبر ديگـري      

ديماه منتشر شده است، كـارگـران       
كارخانه نساجي مازندران نيـز در       
اعتراض به عدم پرداخت سه مـاه         
حقوق خود، دست از كار كشيدنـد      

 .و تجمع اعتراضي برپا كردند
حزب كمونيسـت كـارگـري از         
اعتراض كارگران كارخانه تـولـيـد        
فرآورده هاي لبني كنلوس تنكابن    

نساجي مازندران و كارگران كارخانه 
حمايـت قـاطـع مـي كـنـد و از هـمـه                     
كارگران اين مراكز مي خواهد متحـد      

يکپارچه به اعتراض خـود بـراي       و  
رسيدن به مطالـبـات خـود ادامـه           

حزب همچنـيـن جـوانـان و         .  دهند
مردم محل و كارگران ديگر مراكز 
را كارگري را فراميخـوانـد در هـر         
تجمع کارگري شرکت کنند و آنـرا      
به صحنه مبارزه گسترده مـبـارزه        
عليه حکومت کثيف و جنايتکـار   

هـرچـه مـردم      .   تبديل کنـنـد   اسالمي  
بيشتري به صفوف اعتراضي کارگران    
بپيوندند امکان عقب راندن جمهـوري     
اســالمــي و تــحــقــق خــواســت هــاي              
کارگران نـيـز بـيـشـتـر خـواهـد شـد و                    
زمينه براي تعرضات گسـتـرده تـر بـه           
حــکــومــت اســالمــي ســرمــايــه داران         

 . بيشتر فراهم خواهد شد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ ژانويه ٥، ١٣٨٨ دي ١٥

 تجمع اعتراضي كارگران
  دو مركز كارگري

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه لبني 
 كنلوس تنكابن و كارخانه نساجي مازندران

سفارتخانه هاي جمهوري اسـالمـي در         
ايـن  .   برچـيـده شـونـد       خارج کشور بايد    

ــران اســت                 ــقــالب مــردم اي ! حــکــم ان
مردمي که در چند ماه اخـيـر بـا       حکم  

اعتراضات گسترده خود بـه جـهـانـيـان           
نشان داده انـد کـه ايـن رژيـم را نـمـي                     
خــواهــنــد و خــواهــان ســرنــگــونــي آن              

سـفـارتـخـانـه هـاي جـمـهـوري              .  هستند
اسالمي بنام مردم ايران در کشـورهـاي      
مختلف داير شده اسـت ولـي نـه فـقـط              
مردم ايران را نمـايـنـدگـي نـمـي کـنـنـد               

اينهـا  . بلکه، بر ضد مردم ايران هستند 
مراکز دشمنـان مـردم ايـران در خـارج               

 .کشورهستند

حکومتي که بر پايه قلدري، زور و       
سـرکـوب و بـا شـکـنــجـه و تـجـاوز و                      

بر مردم کشوري حکومـت مـي        اعدام  
کند نمي تـوانـد و نـبـايـد ايـن حـق را                     
داشته باشد که خود را نماينده آنهـا در          

سـفـارتـخـانـه        -خارج کشور جلوه دهـد     
هاي جمهوري اسالمي چيزي جز ادامه     

همان دسـتـگـاه سـرکـوب در داخـل و                  
مراکز توطئه، ترور و جاسوسي عـلـيـه          

 -مخالفين درخارج، نيست
بــنــام آزادي و در حــمــايــت از                     

اعـالم   مبارزات قهرمانانه مردم ايران       
مي داريم که سفارتخانه هاي جمهـوري   
اسالمي در خارج کشور بايد بالدرنـگ    

هر لحظه ادامه فـعـالـيـت         -بسته شوند 
اسـالمـي در     ايـن مـراکـز تـرور رژيـم              

خارج کشور، به معناي تاييد نقض 
خشن آزاديهاي سياسي مردم ايـران   

مـردم  .   توسط اين حکـومـت اسـت       
بپاخاسته ايران ايـن را نـخـواهـنـد             

 !بخشيد
بنام قربانيان سي سال جنايـات   
جمهوري اسالمي و بنام کساني که 
در ماههاي اخير در مـقـابـل چشـم         
جهانيان توسط جمهوري اسـالمـي       
کشته شدند، بنام نداها، سهرابهـا،      
اشکانها و ترانه ها که جان خود را     
براي آزادي و حرمت انسان از دست 
ــه                  ــم ک ــي ــن ــالم مــي ک ــد، اع دادن
سفارتخانه هاي اين رژيم آدمـکـش      

 -بايد در همه جاي دنيا بسته شـود  
سفارتخانه جمهوري اسالمي، ايـن      
النه هاي ترور و جـاسـوسـي بـايـد              

روابط ديپـلـمـاتـيـک و        . بسته شوند 
سياسي دولتها با رژيم جنـايـتـکـار        

 -جمهوري اسالمي بايد قطع شود
همه مـردم جـهـان را فـرا مـي               
خوانيم که با فشار به دولتها از آنها 
بخواهند که به روابـط فـرهـنـگـي،            
سياسي، ديپلماتيک و نظامي خود     
با جـمـهـوري اسـالمـي را خـاتـمـه                

همه ايرانيـان آزاديـخـواه در        .   دهند
خارج کشور را فرا مي خوانيـم کـه           

بسـاط سـفـارتـخـانـه            براي برچيدن 
هاي جمهوري اسـالمـي در خـارج           
کشور تمام نيروي خود را متحدانـه    

بايد رژيم را بصـورت         -بکارگيرند
بــگــيــريــم    مـتــمــرکــز زيــر تــعــرض      

بساط آنرا از خارج کشور جـارو           و
 !کنيم
 

 تشکيالت خارج کشور
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۰ ژانويه ۸ -۱۳۸۸ دي ۱۸

 !د برچيده شونديسفارتخانه های جمهوری اسالمی با     

 !زنده باد حکومت انسانی
 !     بر قرار باد جمهوری سوسياليستی

 !عبادت مسلح
عبادت برای ادامه 

 !فساد در آن دنیا
کلت کمری برای 

 نجات از خشم مردم 
 ! در این دنیا

چه تصورات 
 !احمقانه ای


