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 افسانه اي
 "نقطه تعادل" به نام 

 سرنگونی، تنھا راه است
 

اخير ترين قدرتنمايي انقالب جاري،  در روز         
در ايـن    .   اتـفـاق افـتـاد      )   روز عاشـورا (  دي  ٦

روز، همه بدون استثنا، نه فقط سايه انـقـالب      
بلکه خود انقالب را بـه طـور کـامـل رويـت                  

 دي، ضربه گيج کننـده اي بـر سـر          ٦.   کردند
اردوي مـقـابـل      .   حکومت اسالمي وارد کـرد    

انقالب مردم، از بيت خامـنـه اي گـرفـتـه تـا               
اسالميهاي به اپوزيسيـون رانـده شـده،         -ملي

تا پامنبريهاي کهنه کارشـان در اکـثـريـت و              
تــوده، تــا طــيــفــهــايــي از جــريــانــات راســت              
مشروطـه خـواه، سـيـمـاي انـقـالب مـردم را                   
ديدند و اين بار، دوشادوش هم نمـاز وحشـت         

اما روشن است کـه بـه     . از انقالب بجا آوردند 
قلم و قدمشان را   .  نماز وحشت اکتفا نکردند 

بـه هـر     .   عليه انقـالب مـردم بـراه انـداخـتـنـد              
خسي آويزان شـدنـد؛ بـه هـر تـرفـنـدي دسـت                    
زدند؛ به هر کالشي اي مـتـوسـل شـدنـد؛ بـه                  
سراغ هر چيزي که در انبانشان بود رفتنـد تـا        
سر انقالب رو به گسـتـرش مـردم را زيـر آب               

جناح حاکم طناب دار نشـان انـقـالب          .   کنند
" سـاخـتـار شـکـنـي        " جناح مغضوب بـه    .   داد

پامنبريهاي کـاسـه لـيـس       .  انقالب نفرين کرد 
انقالب ابراز انـزجـار   " !   خشونت"اين جناح، از  

و ظواهر اوضـاع نشـان مـيـدهـد کـه               .  کردند
امروز، هر دو جناح حکومت، جناح حاکم و         
جناح مغضوب، به اين فکـر افـتـاده انـد کـه                 

برسـنـد   "   نقطه تعادلي"باهم سازش کنند و به  
بـازار  .   و سرناسازگار مردم را زيـر آب کـنـنـد         

هر دو جناح، تـا اطـالع ثـانـوي،           "   افراطيون" 
دو "   اعـتـدالـيـون    " کسـاد شـده اسـت و بـازار               
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  ستون اول

  محسن ابراهیمی        

 !دست مذهب از جامعه کوتاه
     بیانیه حزب کمونیست کارگري درمورد موازین سکوالریسم در ایران

اوضاع سياسي در ايران، بـا فـرازو         
نشيب فراوان پـيـش مـيـرود و در              
. اذهان سواالت فراواني وجود دارد

در اين نوشتـه سـعـي مـيـکـنـم بـه                 

 . بخشي از اين سواالت بپردازم
 بــهـمـن نـزديــک        ٢٢داريـم بـه       

از يــکــطــرف مــردم و        .   مـيــشــويــم 
نيروهاي مخالف حکومـت، خـود        

را براي نوعي تعيين تکليف آماده    
ميکنند و از سـويـي ديـگـر سـران             
حکومت اسالمي از جشـن پـايـان          

 بهمن حـرف    ۲۲در "   فتنه" گرفتن  
امــا آنـهـايــي کـه ســران          .   مـيـزنـنـد    

ناميده ميـشـونـد بـه انـدازه          "  فتنه" 

  انقالب و جدال جناحهاي رژيم 

 ۷صفحه       محمد آسنگران 

فاجعه زلزله هائيتي کـل جـهـان را           
در يک چشم . در غم و ماتم فرو برد
 هزار نفـر  ٢٠٠بر هم زدن، قريب به  

در زير تلي از خاک و سنگ مدفون       
مــابــقــي .   شـدنــد و جــان بــاخــتــنـد         

جمعيت کشور در يک شوک عظـيـم       
نــيــروهــاي .   روانــي بســر مــيــبــرنــد      

سازمان ملل جستجو براي يـافـتـن       
افراد زنده در زير آوار ها را متوقف  

 :زلزله هائيتي
  زنده بگوران سرمايه

 

 محمد رضا پويا 
   ۸صفحه      

 ۳صفحه      

 " بحران هاي کارگري"، سال ٨٩سال 
  ١٠شهال دانشفر                            ص 

 سكوالريسم و سكوالرهاي قالبي در ايران
 ٩ناصر اصغري                               ص 

 ١٢صفحه      

 : در صفحات ديگر
   زندانی سیاسی در خطر اعدام 63اسامی     

 گفت و شنود با رهبران حزب کمونيست کارگري ايران
 سمينار انجمن مارکس کانادا              حميد تقوائي  

 يادداشت سردبير !    احمدي نژاد به مارکس شکلک در آورد

 :باز تاب هفته
 شهال دانشفر جلوي چشمشان حجاب لگدمال میشود *
 رادان و مرتضوي باید علنا محاکمه شوند          کاظم نیکخواه *
 سیماك بهاري  پا در میانی حسن نصراهللا *
 محمد شکوهی  !و شورش گرسنگانطرح یارانه ها،  *
  یاشار سهندي  فقط سرخ کارگرينه سبز سیدي، نه سبز ملی، *
                   نریمان جبارزاده حکومت اسالمی دشمن کودکان *

  مخالف حکومت را کشت۲جمهوري اسالمي 
 با تمام قوا ماشين جنايت جمھوری اسالمی را خرد کنيم



 2 ١۳۸۸ بهمن ۹ انترناسيونال 

ابـلـهـانـه تصـور        .   جناح داغ شده است   
ميـکـنـنـد بـا خـوش و بـش مـوقـت                    

هـاي دو جـنـاح مـيـتـوان             "   ميانه رو  " 
نقطه تعادلي باالي سر انـقـالب پـيـدا           

 . کرد
 دي،   ٦اولين واکنش جناح حاکم بـه          

نـمـايشـي    .    دي بود٩نمايش مضحک  
که قرار بود به صـحـنـه اي از قـدرت                

 دي   ٦در مـقـابـل        "   مـردمـي  " نمايي   
باشد، به صـحـنـه ديـگـري از انـزواي                

. حکومت در ميان مردم تبـديـل شـد         
 دي، رژيــم مــيــخـواســت قــيــام           ٩در   

مردمي آگاه را با عربده کشي لشـکـر      
ايـن  .   اسالم تحت نام مردم پاسخ دهـد  

. شگرد، مفتضحانه شـکـسـت خـورد         
شکست خورد امـا حـکـومـت از رو               

هــم چــنــان از امــت چــنــد ده            .   نـرفــت 
ميلون نفره حزب اهللا سخن گـفـت کـه          
آمده بودند حجت را با قيام کننـدگـان      

 دي نگـرفـت بـه      ٩شيادي .   تمام کنند 
اين دليل ساده که حکـومـت نـيـرويـي         

در دفـاع از ايـن         .   براي بسـيـج نـدارد       
حکومت، تنها تعداد بسيـار قـلـيـلـي           
در ته ديگ واليت فقيه مانده انـد کـه       

. شايد براي ديکتاتور کـفـن بـپـوشـنـد          
 دي  نگرفت چون انـقـالب     ٩لمپنيسم  

ميليـونـهـا نـفـر را بـه خـيـابـان آورده                    
انـقـالبـي کـه تـوانسـت در يـک                .  است

ــرآمــدي مــثــل          دي، کــل دم و            ٦ب
دستگاه سرکوب حکومت را پـريشـان     
کند را نميـتـوان بـا لـمـپـنـهـاي کـفـن                    
پــوشــي ســرکــوب کــرد کــه خــود                    
فرماندهشـان يـعـنـي خـامـنـه اي بـه                  

دســت " وضـعـيـتـي افـتـاده اســت کـه                
راستش به دست چپش مـيـگـويـد گـه          

 !" زيادي نخور
 ٩به خاطر داريد که بعـد از نـمـايـش               

دي، ديکتاتور در فـاصـلـه کـوتـاهـي              
مجبور شد  گنده گوييهايـش را پـس         

مجبور شد دسـتـه هـاي قـمـه          .  بگيرد
" قـانـون  " زن بيت رهبري را به رعايـت        

نـام جـديـدي      "   ( خواص"دعوت کند و  
يا هـمـان هـم سـفـره            " سران فتنه"براي  

را بـه اظـهـار نـظـر            )     اي هـاي سـابـق      
" ! سـاخـتـار شـکـنـان        " در باره "   صريح" 

 دي   ٦يعني هـمـان قـيـام کـنـنـدگـان                
بـه دنـبـال ديـکـتـاتـور،            .   دعوت کـنـد   

دنبالچه هايش در مصلي ها، اين بـار    
طـنــابــهــاي دار را زيــر عــبــاهــايشــان            
گـذاشــتــنــد، از آرامــش و اعــتــدال و             

احمد خـاتـمـي،    .   قانون صحبت کردند 
اين سرسبد هتاکي و رذالت و توحـش        
در سبد امامان جمـعـه، اصـال گـفـت             

اعتراض حق هر شـهـرونـدي اسـت و           " 
ما هيچگـاه مـعـتـرضـيـن را بـرانـداز                

حساب باند رفسنجـانـي   ." نخوانده ايم 
جـدا  "   بـرانـدازان  "را از ... و موسوي و  

جناح حاکم، دهـهـا     " اعتداليون.  "کرد

روايـت و حـديـت از انـبـان اسـالم در                   
صـف خـود     "   افـراطـيـون   " آوردند و بـه      

" مقام معظـم رهـبـري     " نهيب زدند که   
کــار بــه   .   راضــي نــيــســت   "   افــراط" از   

جايي رسيد که يکي از آدمـکـشـهـاي          
مشــهــور حــکــومــت، ري شــهــري،             

صف خودش را اين چنيـن  "   افراطيون" 
 ٩٠اگـر کسـي       " نصـيـحـت کـرد کــه           

درصد با رهبر مخالف باشد، بايـد آن      
و . " !    درصد بقيه را تـقـويـت کـرد        ١٠

مسخره تر از همه، حتي مناظره هـاي   
اصــولــگــرايــان  " تــلــويــزيــونــي مــيــان        

راه "   اصالح طلبان معتـدل " و "   معتدل
 ! افتاده است

جناح مغضوب، به همان اندازه جنـاح     
اينـهـا   .    دي وحشت زده شد٦حاکم از  

 ٦باران ميخواستند و مـيـخـواهـنـد؛            
دي نشان داد که سيلي بـيـنـانـکـن در              

ايــنــهــا مــيــخــواســتــنــد و        .   راه اســت  
ميخواهنـد کـه بـا تـرمـيـم سـاخـتـار                  
حکومت اسالمي کل اين ساختـار را         

ــراي          ٦نــگــه دارنــد؛         دي قــيــامــي ب
اصـالح  .   شکست کل اين ساختار بود    

 دي،   ٦"   افـراط " طلبـان، در مـقـابـل           
. خودشان را مـجـددا اصـالح کـردنـد            

يعني هـمـگـامـي     "  افراط"مبادا اتهام  
با قيام مردم دامن پـاکشـان را آلـوده            

 مـاده اي مـوسـوي،          ١٧بيانيه  .   کند
تاييد ضـمـنـي دولـت احـمـدي نـژاد،                
پيش از اينکه چشمکـي بـراي جـنـاح             
حاکم باشد، واکنشي در مقابـل قـيـام       

و در ادامـه، حـرکـات و            .    دي بـود   ٦
سکنات اخيـر کـروبـي جـالـب تـوجـه                

او که تا ديروز به کمتر از تـوبـه     .   است
طرف مقابل راضي نبود، او کـه يـک            
روز در ميان اعـالم مـيـکـرد مـهـدي               
کروبي، فرزند فالن، بيدي نيـسـت کـه          
: با هر بادي بلرزد، يکباره اعـالم کـرد     

چون آقـاي خـامـنـه اي حـکـم آقـاي                  " 
احمدي نژاد را تنفيذ کردند به هـمـيـن          
خاطر وي را رئيـس دولـت ايـن نـظـام               

و لحظـاتـي پـيـش مـطـلـع            . "   مي دانم 
شديم کـه در مصـاحـبـه بـا روزنـامـه                 
: فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز گــفــتــه اســت           

نيروهاي دو جناح جمهوري اسالمـي   " 
كه دغدغه نظام اسالمي را دارند، بـه       
محض اينكه متـوجـه شـونـد، خـداي            

ــقــالب        مــنــظــور هــمــان     ( نــكــرده، ان
ــقــالب اســالمــي       ــظــام و        ) ضــدان ، ن

جمهوري اسالمي در خـطـر اسـت، بـا          
ــه    "   هــم مــتــحــد خــواهــنــد شــد              و ب

بهـتـريـن    " رفسنجاني پيوست که گويا    
تــوانــد مــوجــب حــل          كســي كــه مــي     

ــقــالب               ــر ان ــب مشــكــالت شــود، ره
و بــاالخــره از حــامــيــانــش        "   هسـتــنــد 

خـــواســـت کـــه شـــعـــارهـــايشـــان در            
" چارچوب نظام و قانون اساسي باشد  " 

به قـانـون   " و موکدا مطلعشان کرد که  

اســاســي جــمــهــوري اســالمــي ايــران،         
فقيـه   هاي نظام و اصل واليت  چارچوب

و ما ميدانـيـم کـه ايـن         ."  پايبند است 
 دي اسـت کـه ايـن بـيـد را ايـن                  ٦باد  

خـاتـمـي، قـبـال        .   چنين لـرزانـده اسـت      
اصــل " اخـالص و احــتــرامــش را بــه             

واليت فقيه که در قانون اساسي اسـت     
اعالم کرده بـود و رفسـنـجـانـي هـم             "   
اش را شکسـت و رهـبـر را          "   سکوت" 

بـه خـاطـر      "  سکوتش"مطمئن کرد که  
مصالح نظام بوده است و به پيروانـش     

تند روي از سوي هـر  " اطمينان داد که   
) رهـبـر  ( جناحي مورد تايـيـد ايشـان          

و اصـال مـقـام واليـت فـقـيـه                 "   نيست
صالحترين فرد براي حل مشـکـالت       " 

مـي  . "   فعلي جمهوري اسالمـي اسـت      
 دي، و کابـوس  ٦بينيم که خاطره تلخ   

 بــهــمــن بــاعــث شــده اســت کــه               ٢٢
دستهاي  خونيني کـه مـوقـتـا از هـم              
دور شده بودند، با عجله و موقـتـا بـه       

تـرس از انـقـالب        .   هم نـزديـک شـونـد        
اينها را از هم دور کرده بـود،  امـروز          
به هم نزديک کرده است، مجدا از هـم       
دور خواهد کرد، مجددا به هم نزديـک    
خــواهــد کــرد و ايــن ســيــکــل ادامــه              
خواهد داشت تا انـقـالب دسـت هـمـه            

 . اينها را زندگي مردم کوتاه کند
در فرصتـهـاي بـعـدي، حـتـمـا دربـاره                
حرکات مضحک پامنبريـهـاي جـنـاح        

. مغضوب مفصلتر صحبت ميکنيـم   
اينجا ميخواهم به يـک نـکـتـه اشـاره               

منظورم از اين پامنبريها، خيـل  .   کنم
اپــوزيســيــون حــافــظ نــظــام خــارج از           

بـيـانـيـه هـايشـان را           .   حکومت اسـت   
ــي کــه         .   نــگــاه کــنــيــد      هــمــان کســان

مـيـرحسـيـن انـگـشـت بـه             "   شجاعت" 
دهـانشــان کــرده بــود کــه هــرگــز ســر              
سـازش نـخــواهـد داشــت يـکــبـاره بــا              

 ماده اي، از سر و کـول هـم     ١٧بيانيه  
باال رفتند که اولين کسي بـاشـنـد کـه         
ثابت کنند تاييد ضمني احمدي نـژاد         

" سـاخـتـارشـکـنـان      " و ابراز انـزجـار از         
نشــانــه اي از مــديــر و مــدبــر بــودن                

يکي اين بـيـانـيـه را       .   ميرحسين است 
" سندي در راستاي گـفـتـمـان لـيـبـرال          " 

گســســتــي  " ديــگــري آن را         .   دانســت
بنيادي با روش تحوالت انقالبي قـرن      

ايـنـجـا هـم       . . .   و .   اعالم کرد"   گذشته
ــائــت                مــثــل اغــلــب مــوارد، اوج دن

. سياسي نصـيـب فـرخ نـگـهـدار شـد                
کسي که حاضر نيست خامـنـه اي را            
کمتر از آقا خطاب کند، نسلي مـدرن       

 ٦و آزاديخواه را که قيام شور انـگـيـز         
بيـچـارگـانـي کـه از          " دي را خلق کرد،  

" سر بالهت و يا دنائت نعره مـيـزنـنـد            
ايـن، نـفـرت و انـزجـار            .   خطـاب کـرد    

طبقه حاکم و لمپـنـيـسـم اسـالمـي از              
انقالب مردم است که مثل يک تـفـالـه      

از دهان يک کاسه ليـس بـي مـايـه بـه             
وقــتـي مـردم کــل       .   بـيــرون پــرت شــد     

حکومت اسالمي را جارو کنند، ايـن      
کاسه ليسان را هـم هـمـراه کـل زبـالـه                

 . اسالمي جارو خواهند کرد
آنهايي که تصور مـيـکـنـنـد و الـبـتـه                
آرزو ميکنند و تـالش مـيـکـنـنـد بـا                

دو جنـاح،  "   اعتداليون" ميداندار شدن  
بحران کنوني در نقطه تعـادلـي مـيـان        
جناحها ايست کند و نظام به سالمـت    
از بحران عبور کـنـد، اسـيـر تصـوري              
پوچ، آرزويي بي پايه و تالشـي عـبـث        

بـحـران جـمـهـوري اسـالمـي            .   هستند
. محصول اختالف جـنـاحـهـا نـيـسـت           

برعکس، اختالف جناحها، شـکـلـي،        
آنهم فقط يـک شـکـل از بـروز بـحـران                 

بـحـران حـکـومـتـي          .   حکومتي اسـت   
جمهوري اسـالمـي در تـنـاقضـات و              

ــنــيــادي ريشــه دارد            . تضــادهــايــي ب
جــمــهــوري اســالمــي بــا هــر آلــيــاژي           

، شـرکـت     " اسالميت" و " جمهوريت" از
سهامي مافيايي براي چـپـاول ثـروت          

 مـيـلـيـونـي اسـت کـه            ٧٠يک جامعه  
مديرش يک شياد مـيـلـيـاردر بـه نـام               
خامنه اي است که کارد به اسـتـخـوان        

. مــيــلــيــونــهــا کــارگــر رســانــده اســت         
جــمــهــوري اســالمــي، يــک ســازمــان          
عريض و طويل خرافه سازي و خـرافـه      
پرستي است که بـر قـامـت يـک نسـل             
جوان مدرن و پيشرو عصر فيس بـوک        
و توييتر آنقدر تنـگ اسـت کـه فـقـط              
بايد تکه پاره شود تا اين نسـل نـفـس         

جــمــهــوري اســالمــي، يــک        .   بــکــشــد 
ماشين تبعيض و نابـرابـري مـذهـبـي           
اســت کــه از نــقــطــه نــظــر يــک نســل                
ميليوني زنان فقط مايه شرم بشـريـت      

. اســت و بــايــد خــرد و نــابــود شــود               
جــمــهــوري اســالمــي يــک مــاشــيــن             
سرکوب سياسي است که در مـقـابـل           
نسل بيدار و آزاديخواهي که آرزوها و    
تصويرش از زندگي سياسي را از قـرن     

 ميگيرد بيش از حد تـنـگ اسـت      ٢١
بحران حکومـت  .   و بايد تارومار شود  

اســالمــي، نــاشــي از تضــاد مــيــان               
ميليونها کارگر گرسنه اما آزاديخـواه    
و بــرابــري طــلــب بــا نــوکــيــســه گــان              
مـيــلــيــاردر اســالمـي، تضــاد مــيــان           
ميليونها جوان مـدرن و سـکـوالر بـا             
باندي عقـب مـانـده و فـاسـد، تضـاد                
ميان مـيـلـيـونـهـا زن بـا لـمـپـنـيـسـم                     

. اسالمي زن ستيز و تبعيض گر اسـت  
نــاگــفــتــه روشــن اســت کــه اکــثــريــت            
عظيمي از کارگـران، زنـان و جـوانـان             
هستند؛ اکثـريـت عـظـيـمـي از زنـان،               
کارگران و جوانان هستند و اکـثـريـت           
عظيمي از جوانـان، کـارگـران و زنـان             

ميخواهم بگويم که اکثـريـت   .   هستند
عظيم جامعه به عنوان کارگر و زن و        

ــل ايــن حــکــومــت                 جــوان در مــقــاب
چپاولگر و زن ستيـز و مـرتـجـع قـرار             

ايــنـجــا مــا بــا تضــاد فــقـر و              .   دارنـد 
ثروت، جهل و دانـش، مـدرنـيـسـم و               
ــدگــي، آزاديــخــواهــي و              عــقــب مــان
استبداد، برابري خواهي و تبعيض، و     
در يک کالم توحش و انسانيت مواجه     

ريشــه بــحــران جــمــهــوري         .   هســتــيــم 
اســالمــي کشــمــکــشــهــاي دو جــنــاح         
نــيــســت کــه کــلــيــدش هــم در بــيــت              
رفسنجاني  و اعـتـدالـيـون دو جـنـاح               

ريشه اين بحران در تضـادهـاي       .   باشد
مذکور است و کليدش هـم در دسـت           

تــا .   انـقـالب عـلــيـه کــل نــظـام اسـت               
زمانيکه که حکومت اسالمي سرکار   
است اين تضادها سرجايشان هستـنـد       
و تا زمانيکه اين تضادها سرجايشـان    
هستند بحـران حـکـومـت سـرجـايـش             
اســت و تــا زمــانــيــکــه ايــن بــحــران                
سرجايش است نقطـه تـعـادلـي وجـود            

بــحــران جــمــهــوري    .   نــخــواهــد داشــت   
سرنگـونـي   :   اسالمي فقط يک راه دارد 
 . کامل جمهوري اسالمي

 *** 
انقالب ايران از امـتـيـاز بسـيـار خـود              

همه روزهـاي    .   ويژه اي برخوردار است  
، حتي روزهاي مهم دشـمـن را        " مهم" 

جـمـهــوري   .   يـکـجـا در اخـتــيـار دارد           
اسالمي از اين نظر خدمت بزرگـي بـه      

تـا دلـتـان      .   انقالب جاري کـرده اسـت       
بخواهد سالـگـرد تـولـيـد کـرده اسـت               
غافل از اينکـه ايـن سـالـگـردهـا يـک                
روزي مــمــکــن اســت وبــال گــردنــش            

 بهمن را الـبـتـه جـمـهـوري         ٢٢.   شوند
 ٢٢.   اسـالمــي تــولـيــد نــکـرده اسـت           

بهمن، سالگرد قيام شکوهمند مـردم      
اما الشـخـواران   .    است٥٧در انقالب  

اسالمي، وقتي انقـالب بـهـمـن را بـه              
دهـه  " خون کشيدند، بسـاطـي بـه نـام            

اما از نقـطـه نـظـر       .   راه انداختند"   فجر
 بـهـمـن، دهـه         ٢٢سالگرد   مردم،  

فجر اسالمي نيست، دهـه رجـوع         
به آن انقالب و گشودن راه انقالبي     
ديگر علـيـه حـکـومـت اسـالمـي             

 بهمن کابوسي ٢٢سالگرد .   است
يـک  .   براي حکومت اسالمي اسـت   

ــهـــم           ــل مـ ــرده      دلـــيـ ــالي فشـ ــقـ تـ
دو جناح، عـبـور کـم      "   اعتداليون" 

ــگــرد اســت             . خــطــر از ايــن ســال
دستهاي خونيني کـه در آسـتـانـه            

 بــهــمـن از طــرف دو جــنــاح             ٢٢
" اعتـدال " حکومت اسالمي به نام  

به سوي هـم دراز شـده اسـت، از               
وحشت مشتهاي گره کـرده مـردم        

مشـتـهـايـي     .      بهمن اسـت ٢٢در  
را به دهـه  " دهه فجر"که ميتوانند  

زجر حکـومـت اسـالمـي تـبـديـل             
 *کنند
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سه دهه حاکميت جمهوري اسـالمـي،        
مذهب زدائي از دولت و جامعه را بـه        
يک خواست پايه اي و نياز مبرم مردم    

مردم ايران در .   ايران تبديل کرده است   
تجربه خود به اين حقيقت پي برده انـد    
ــدون قــطــع دســت مــذهــب از                  کــه ب
حکومت و از قوانـيـن و از سـيـسـتـم                
آموزشي و قضائي، حتي از ابـتـدائـي          
ترين آزاديها و حـقـوق پـايـه اي خـود                

خـالـصـي از      .   بهره مند نخواهند شـد     
سـلــطـه مــذهـب يــک رکــن و نــيــروي               
محرکه اصلي جنبش انقالبي حـاضـر      
است که ارکان حکومت اسالمي را به 

 .لرزه درآورده است
انــقــالب جــاري نــه تــنــهــا بــايــد             
حکومت و نظام جمهوري اسالمي را      
از سر راه جارو کند بلکه موظف است 
يکبار براي هميشه مذهب را از دولت 
و شئون اجتماعي مردم کنار بـزنـد و            
يـک رنسـانـس و روشـنـگـري عـمـيــق                 
اجتماعي و فکري عليه مذهب را در         

در .   ايران و در سطح جهاني آغاز کنـد   
صد سال اخير، از انقالب مشروطه تا       
امروز، بارها جامعه با پـرچـم عـلـم و            
آگاهگري و مدرنيسم و تجددخـواهـي     
عليه مذهب و خرافات مـذهـبـي بـپـا          
خاسته و مدام به شکست کشيده شده     

امروز زمان اين تسويه حسـاب    .  است
نســل امــروز ايــران       .   تــاريــخــي اســت   

ميتواند و بايد پرچمدار يک رنسـانـس       
عـمـيـق ضـد مــذهـبـي در ايـران، در                  

 .خاورميانه و درسطح جهاني باشد
حزب کمونيست کارگري موازيـن   
زير را بعنوان پرچم يک مبارزه پيگـيـر      
و عميق و همه جانـبـه بـراي خـلـع يـد              
مـذهــب از دولـت و جــامـعــه اعــالم               

 :ميدارد
جدائـي کـامـل مـذهـب از              -الف

 دولت
لغو کليه قوانين مذهبي و حـذف    -۱

هر نوع ارجـاع بـه مـذهـب در کـلـيـه                   
قوانيـن اعـم از مـدنـي و قضـائـي و                   

 .قوانين مربوط به خانواده و غيره
انحالل کامـل سـيـسـتـم قضـائـي              -۲

اســالمــي مــتــشــکــل از قضــات و               
دادگاههاي شرع و احکـام قصـاص و          

زدودن کـامـل     .   ديگر قوانين شـرعـي     
فلسفه و درک و تـبـيـيـن اسـالمـي از                 

مفهوم عدالت و پيگرد و بازپرسـي و          
جرم و جـنـايـت و کـيـفـر و غـيـره از                       

 .سيستم قضائي کشور
لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد  -۳

در ادارات و مـقــررات دولـتــي و در               
 .اوراق هويتي و اداري مربوط به آنها

مـمــنـوعـيــت هــر گــونـه مـراســم               -۴
ومـنــاســک، و مــظـاهــر و نــمــادهــاي            

 .مذهبي در ادارت و نهادهاي دولتي
 .لغو مذهب رسمي -۵
لغو هر نوع رجوع به مـذهـب در          -۶

 .تقويم رسمي
جدائي کامل مذهب از سيـسـتـم        -ب

 آموزشي
ــس دروس              -٧ ــدري ــت ت ــوعــي ــن مــم

مذهبي، احکام مذهبي، و يا تبـيـيـن       
مذهبي مـوضـوعـات در مـدارس و             

لــغــو کــلــيــه     .   مــوســســات آمــوزشــي    
مقررات که نـاقـض اصـل آمـوزش و              

 .پرورش غير مذهبي هستند
ممنوعيت هر نوع مـراسـم و هـر         -۸

نوع پوشش مذهبي و حمـل و نصـب            
عالئم و نمادهاي مذهبي در مـدارس      

 .و دانشگاهها و موسسات آموزشي
برقراري سيستم آموزشي مختلط  -۹

با برنامه هاي درسـي و مـعـيـارهـا و              
استانداردهاي يکسان آموزشـي بـراي       
دانش آموزان دختـر و پسـر در تـمـام               

 .سطوح
 مذهب زدائي از زندگي اجتماعي -ج

لغو آپارتايد جنسـي و حـجـاب          -١٠
لغو کامل کليه قوانينـي کـه     .  اجباري

موجب جداسازي زن و مرد در تمامي 
شئونات جـامـعـه، در مـوسـسـات و               
مجامع و اجـتـمـاعـات و مـعـابـر و                   
وسايل نقليه عمـومـي، امـاکـن کـار،            
محيطهاي ورزشي، آموزشگاههـا، و      

 .ادارات و مدارس است
آزادي بي قيد و شرط انـتـخـاب        -۱۱

لـغـو هـرنـوع شـرط و شـروط               .   لباس
رسمي و يا ضمني بـر مـقـدار و نـوع              
پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن   

ممنوعيت هرنوع تبعيض و . عمومي
يا اعمال محدوديت بر مبناي پوشش   

 .و لباس مردم
ممـنـوعـيـت مـراسـم مـذهـبـي               -۱۲

ــي                . خشــونــت آمــيــز و غــيــر انســان
ممنوعيت هـر نـوع مـراسـم و ابـراز                 

وجود مذهـبـي کـه مـخـل آرامـش و                
 .احساس امنيت مردم باشد

ممنوعيت هـر نـوع فـعـالـيـت،            -۱۳
مراسم و ابراز وجود مـذهـبـي کـه بـا               
آزادي ها و حقوق مدني مردم و يا بـا        
قوانين و مقررات مربوط به بهداشـت      
و سالمت افراد و مـحـيـط زيسـت و              
قوانين مربوط به حمايت از حيوانـات    

 .مغايرت داشته باشد
مذهب زدائي از امور شخـصـي و       -د

 خانوادگي
مـمـنـوعـيـت صـيـغـه و تـعـدد                   -١٤

حق بيقـيـد و شـرط جـدائـي            .   زوجات
بــرابــري .   بــراي زن و مــرد       )   طــالق(   

کامل حقوق و وظايف زن و مـرد در             
امور مربوط به تکفـل و سـرپـرسـتـي             
فرزندان در زندگي مشتـرک و پـس از           

 .جدايي
ممنوعيت دخالت مـذهـب در         -۱۵

آزادي کـامــل    .   روابـط جـنـسـي افـراد         
.  سـال   ۱۶روابط جنسي افراد بـاالي        

 سال به زنـدگـي   ١٦حق هر زوج باالي   
. مشترک بـه مـيـل و انـتـخـاب خـود                

ممنوعيت هر نـوع اجـبـار و اعـمـال               
فشار از جانب هر فرد و مـرجـعـي بـر               
افراد در امر انتخاب همسـر، زنـدگـي         

 ).طالق(و جدايي ) ازدواج(مشترک 
لغو قوانين شرعي و سـنـتـهـاي         -۱۶

مذهبي و کلـيـه قـوانـيـن و مـقـررات                
عقب مانده و ارتجاعي که بـه رابـطـه          
جنسي زن و مرد با کساني جز همسـر    

 .خويش بعنوان جرم برخورد ميکنند
ممنوعيت دخالت مـذهـب در         -۱۷

. امور مربوط به زنـدگـي خـانـوادگـي          
بـرابـري کـلــيـه حـقـوق زن و مـرد در                    
خانواده در امر انتخاب محل زندگي، 
امور مربوط به سرپرستي و تعلـيـم و           
تربيت فـرزنـدان، تصـمـيـم گـيـري در                
مورد دارايي ها و اقتصاد خـانـواده و       

. کليه امور مربوط به زندگي مشترک   
لـغــو مــوقـعــيـت ويـژه مـرد بـعــنــوان                
سرپرست خانواده در کليـه قـوانـيـن و            

 .مقررات
ممنوعيت هرنوع خطبه و ديگر  -۱۸

شعائر مذهبـي در مـراسـم مـدنـي و               
ثبت رسمي امور شخصي افراد نظـيـر     

و جـدائـي    )   ازدواج(   زندگي مشترک    
زدودن هـر    .   و تولـد و مـرگ      )  طالق( 

نوع رنگ مذهبي از اسناد و مـراجـع         
اين امـور  .   دولتي مربوط به اين امور   

به شيوه مدني و بـا ثـبـت در دفـاتـر                   
دولتي رسميت مي يابد و اجرا يا عدم 
اجراي مراسم خاص، اعم از شرعـي و     
عرفي، نقشـي در رسـمـيـت و وجـهـه                

 .قانوني اين امور ندارد
 مصون داشتن کودکان از مذهب -ه

قبول هر . کودکان مذهب ندارند -۱۹
مذهـب و يـا بـي مـذهـبـي يـک امـر                     
اختياري و آزادانه افراد بـالـغ جـامـعـه          
است که بايد بـدور از هـر نـوع فشـار                

 .فيزيکي و روحي صورت بگيرد
مصونيت افراد زير شانزده سـال    -۲۰

از هــر نــوع دســت انــدازي مــادي و                
 .معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي

ممـنـوعـيـت جـلـب افـراد زيـر                 - ۲۱
شانزده سال به فرقه هـاي مـذهـبـي و              

 .مراسم و اماکن مذهبي
ــراي           -  ۲۲ مــمــنــوعــيــت حــجــاب ب

ممنوعيت هر نـوع پـوشـش      .   کودکان
مذهبي و لغو کليه قوانيني که مـانـع      
برخورداري کودکان، اعم از دخـتـر و            
پسر، از يک زنـدگـي خـالق و شـاد و                 
تفريحات و شـرکـت در فـعـالـيـتـهـاي               

 .اجتماعي مخصوص کودکان گردد
مقابله با مذهب بعنوان صنعت و    -و

 کار و کسب
مصادره و باز پس گيري کـلـيـه       -٢٣

امـوال و دارايـي هـا و امـاکـنـي کــه                   
نهادهاي مذهبي در طـول حـکـومـت          
رژيــم اســالمــي و يــا در رژيــم هــاي                
گذشته به زور و يا از طـريـق دولـت و           
نهادها و بنيادهاي مختلف تصـاحـب    

قـرار گـرفـتـن ايـن امـوال و               .  کرده اند 
اماکن در اختيار نهادهاي مـنـتـخـب          

 .مردم براي استفاده هاي عام المنفعه
ممنوعيت هر نوع تقويت مالي  -۲۴

و مادي و معنوي مذهب و فـعـالـيـت       
ها و نهادهـا و فـرقـه هـاي مـذهـبـي                   

 .توسط دولت و نهادهاي دولتي
ضرورت ثبـت رسـمـي اديـان و             -۲۵

فرقه هاي مذهبي بعنوان بنگاه هـا و       
ــابــعــيــت              نــهــادهــاي خصــوصــي و ت
نهادهاي مذهبي از کـلـيـه قـوانـيـن و            

. مقررات ناظر بر فعاليت بـنـگـاه هـا           
کنترل مراجع قانوني بر حساب هـا و        
دفاتر و دريافتي ها و پرداخـتـي هـاي         

تابـعـيـت    . فرقه ها و نهادهاي مذهبي 
اين نهادها از قوانين مالياتي ناظر بر    

 .بنگاه هاي مشابه
مذهب بعنوان امـر خصـوصـي و             -ز

 عقيده شخصي
آزادي مذهب و يا بي مـذهـبـي        -٢٦

بــعــنــوان امــر خصــوصــي و عــقــيــده            
ــيــروان مــذاهــب      .   شــخــصــي افــراد      پ

مختلف و کساني که به هيچ مذهبـي    
اعتقاد ندارند نبايـد بـخـاطـر عـقـايـد              
مذهبي و يا ضد مذهبي خود مـورد        
پيگرد قانوني و يـا آزار و تـحـقـيـر و                

 .توهين قرار بگيرند
مــمــنــوعــيـت هــر نــوع اجــبــار            -۲۷

فيزيکي و روحي براي پذيرش مذهـب     
و ممنوعيت هر نوع مـجـازات بـراي           

 .ترک مذهب
آزادي پيروان و مـخـالـفـيـن هـر            -۲۸

. مــذهــب در نشــر عــقــايــد خـــود                  
ممنوعيت تـحـريـکـات و تـهـديـدات             
مـذهـبـي عـلـيـه آزادي بـيـان و ابــراز                   

ممنوعيت صدور فتوا و . عقيده افراد
ديگر احـکـام مـذهـبـي عـلـيـه افـراد                  
بخاطر انتـقـاد از مـذهـب و يـا عـدم                  
رعايت تابوها و مقدسات مذهبـي و         

صدور فرمان قتل . يا هر دليل ديگري
و ترور افراد از سوي مراجع مـذهـبـي         
جرم سنگين جنائي محسوب ميشود 
و با مقابله قـاطـع و شـديـد قـانـونـي                  

 .روبرو خواهد شد
آزادي بيقيد شرط نقد مذهب و   -۲۹

انتقاد آزادانه و همه جانبه از مـذهـب        
از نظر علمي و فلسفي و فرهـنـگـي و          
در اشکال مختلف ادبي وهنري نظـيـر    
فيلم و نمايشنامه و رمـان و شـعـر و               

 .نقاشي و طنز و غيره
موظف شـدن دولـت بـه خـرافـه             -۳۰

ــار                   زدائــي از جــامــعــه از طــريــق ک
فرهنگي آگـاهـگـرانـه و رشـد سـطـح                 

 .دانش و اطالعات علمي عامه مردم
موازين فوق شرط الزم بـرقـراري يـک           
نظام واقعا سکوالر، مدرن و پـيـشـرو          

حزب همـه مـردم آزاديـخـواه و           .   است
انقالبي را به گسـتـرش مـبـارزه بـراي             
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و            
برقراري جمهوري سوسياليستي، يـک      
جامعه آزاد، برابر و مرفه، که موازين     
مندرج در اين بيانيه را تماما به اجـرا     

 .خواهد گذارد، فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۰ ژانويه ۲۸، ۱۳۸۸ بهمن ۸

 !دست مذهب از جامعه کوتاه
 بيانيه حزب کمونيست کارگري درمورد موازين سکوالريسم در ايران

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 



 4 ١۳۸۸ بهمن ۹ انترناسيونال 

 شهال دانشفر 
جلوي چشمشان 
حجاب لگدمال 

 ميشود
روزنامه جمهوري اسالمي در خـبـري         

اخـــيـــر از ايـــنـــكـــه        در روزهـــاي       
تبديل " بي حجابي"به " بدحجابي"

ــه                شــده و از داخــل خــودروهــا ب
فروشگاه ها و امـاکـن عـمـومـي             
کشيده شده است، نـالـه سـر داده             

اين روزنامه از ايـنـكـه در           .   است
شمال شهر تـهـران زن هـاي بـدون            
حجاب براي خريد بـه مـغـازه هـا            
مراجعه مـي کـنـنـد و مـامـوران              

كـاري  "   نهي از منكـر " انتظامي و  
از دستشان بر نـمـي آيـد، شـكـوه              

شيشه عمر رژيـم  اين ديگر .   ميكند
است كه در مقابل چشمان نابـاورشـان         
و با وجـود هـمـه وحشـي گـري هـا و                   

. سركوبشان، بر زمـيـن زده مـيـشـود            
اكنون حـكـومـت نـه تـنـهـا در بـرابـر                   

بلكه در مقابل بـرداشـتـن      "  بدحجابي" 
زنده باد . حجاب ها در مانده است

انقالب مردم، زنـده بـاد جـنـبـش             
اعتراضي مردم عليه بيحقوقي زن 
و حجاب اين سمبل و پرچـم رژيـم        

ديروز زير فشـار     .   آپارتايد جنسي 
انــقــالب مــا آمــدنــد و بــخــاطــر            
جناياتشان در كهريـزك بـه غـلـط           

وادارشـان كـرديـم      .   كردن افـتـادنـد    
بدست خودشان، در برابر چشـمـان       
مـردم و جـهـان يـكــديـگـر را بــه                 
محاكمه بكشند، نـاگـزيـر شـدنـد           
جالدي چون سعـيـد مـرتضـوي را           
بعنوان متهم درجه يك نام ببـرنـد،     
و اكنون صحبت از رادان و ديگران 
است، و امـروز دارنـد از ايـنـکـه               

تبديل " بي حجابي"به " بدحجابي"
مـردم در    .   شده ناله سر مـيـدهـنـد     

مبارزاتشان كل رژيـم و قـوانـيـن            
ارتجاعي اسالمي اش را نشـانـه          

 دي ديديم كه چـگـونـه    ٦.  رفته اند 
مردم عاشورايشان را بـه صـحـنـه          
نبرد با نيروهاي انتظامي تـبـديـل     

كردند و در كوران نبرد دختران و زنـان    
نـبـردي كـه در آن          .   حجاب برگرفتـنـد   

زناني را ميديدم که در صـف جـلـوي             
اعتراض مردم، در قامـت يـك رهـبـر            

نـبـردي   .   ايستاده و نقش ايفا ميكنند    
که در آن مردم نيروي انتظـامـي رژيـم         
را مـيـخ كـوب كـرده  و در جـنـگـي                     
متـقـابـل دويسـت نـفـرشـان را راهـي                 

در چنين شـرايـطـي    .   بيمارستان كردند 
است كه روزنامه هاي حكومتي دارند 
از حجاب برگيران و نا تـوانـي نـيـروي             

. انتـظـامـي شـان سـخـن مـيـگـويـنـد                 
همانطور که اشاره کردم، حسـابـي در          

. حلقه محاصره مردم قرار گرفتـه انـد        
جامعـه دارد از اعـتـراض و مـبـارزه                
ميجوشد و اين انقالبـي اسـت كـه در           
همه جبهه ها دارد با قـدرت بـه جـلـو               
ميرود و رژيم را چنين بـه اسـتـيـصـال           

خودشان دارند اعتـراف  .   كشانده است 
به ناتواني شان ميكنند، جلو بپريم و      

بـايـد بـا بـرداشـتـن           .     فرصـت نـدهـيـم      
حجابها اين شيشه عمر رژيـم را بـراي        
هميشه بر زمين كوبيد و آخرين نفـس        

برداشتن حجابها و   .   هايشان را گرفت  
مــبــارزه بــا ايــن ســمــبــل ارتــجــاعــي            
اسالمي، يك عرصه مهم مبـارزه مـا        

سي سـال اسـت كـه          .  با اين رژيم است 
حكومت جمهوري اسالمي بـا پـرچـم         

، بيشترين ستم و نابـرابـري   حجاب  
را بر زنان و بركل جـامـعـه حـاكـم           

اول تالش كـردنـد كـه        .   كرده است 
حجاب را به زور بر سر زنان كننـد     
و  بعد قوانين اسالمي ارتجاعي ، 
ضد انساني شان را حاكم كردند و    
برج آپارتايد جنسي شـان را بـنـا            

بايد جنبشي كه هم اكنون   .   كردند
بر سر حجاب برگيران شروع شـده        

بايد . را با قدرت تمام تقويت كنيم
هر جا كـه بـا تـعـرض نـيـروهـاي                 
انتظامي بـه زنـانـي كـه حـجـاب               
ــم،           ــرو مــيــشــوي بــرمــيــدارنــد روب

بايد نقشه مند و . فورامقابله كنيم
برنامه ريزي شده، بصورت گروهي 
در مترو ها و جـاهـاي مـخـتـلـف             
شهر، حجاب برگيران كنيم و آنـرا        
به  آكسيون هاي اعتراضي عـلـيـه     
جمهوري اسالمي و عليه حـجـاب     

حـجـاب پـرچـم و         .   تبـديـل كـنـيـم       
شاهرگ حياتي جمهوري اسالمي    

بـا دور انـداخـتـن حـجـاب             .   است
حكومت متحجر و ضد بشـري و       
چپاولگر سرمايه داران را هم براي    

 .*هميشه دور بيندازيم

 كاظم نيكخواه 
رادان و مرتضوي 

 بايد علنا
  محاكمه شوند

جمهوري اسالمي نميداند بـا پـرونـده           
بـا طـرح شـدن نـام           .   كهريزك چه كـنـد    

سعيد مرتضوي دادستان جالد تـهـران    
بعـنـوان مـتـهـم رديـف اول جـنـايـات                  
كهريزك، اكنون در مجلس اسالمي به 
نام احمد رضا رادان فـرمـانـده نـيـروي            

. انتظامي تهران نيز تاكيد شـده اسـت      
داريوش قنبري سخنگوي فراكسـيـون      
خط امـام مـجـلـس اسـالمـي هـفـتـه                  

كميسيون " گذشته در اشاره به گزارش   
" ويژه رسـيـدگـي بـه پـرونـده كـهـريـزك                

خواستار اين شد كه بـه جـرائـم احـمـد              
رضا رادان رئيـس نـيـروي انـتـظـامـي              

او در   .   تــهــران نــيــز رســيــدگــي شــود         
مصـاحــبـه بـا پـارلــمـان نـيــوز گــفــت                

هـم  )   رادان(مسايلي در مورد ايشان " 
بـالتـکـلـيـف      مطرح بود کـه اکـنـون           

مانده است، البته در گـزارش بـه            
طور کلـي بـه نـيـروي انـتـظـامـي                
پرداخته شد و االن بايد به صورت    
مصداقي توسط دستگاه قضايـي      
مقصران نيروي انتظامي مشخص 

قـطـعـا    :   " وي تـاکـيـد کـرد        "   شوند
شـود در نـيـروي           وقتي گفتـه مـي     

انتظامي کوتاهي شده و در آنـجـا      
برخي فـراتـر از قـاون اقـدامـاتـي              

اند، بدون شک در نيروي    انجام داده 
انتظامي سلـسـلـه مـراتـب وجـود            
دارد و نيرويي اگـر از دسـتـورات            
مافوقش پيروي کرده که ايـن مـافـوق       

او هـمـچـنـيـن        "   در مظان اتـهـام اسـت      
زواياي مشکوک مـرگ پـزشـک        " گفت  

بـرخـي از افـراد و          کهريزک، نـقـش       

ــتــظــامــي،          ــيــروي ان مســئــوالن ن
. . . جـمـعـي و           دسـتـه  هـاي      دفن

زواياي مغفول مانده در گزارش 
 " کميته ويژه مجلس است

همين قدر اعترافات دسـت     
اندركاران حكومت به جنايـات   
وحشيانه شان عـلـيـه عـزيـزان           
مردم در شكنجه گاه كهـريـزك        
براي محاكمه تمام سـران ايـن         

جناياتي كه . حكومت كافي است 
مرتكب شدند، و شكـنـجـه هـا و            

و گـورهـاي     تجاوزات و كشتـارهـا       
دسته جمعي، يك لكه سياه در تـاريـخ         
اين كشور است كه هيچگاه فـرامـوش    

مردم ايران خـواهـان ايـن      .   نخواهد شد 
هسـتــنــد كــه در قــدم اول مــتــهــمــان              
معرفي شده جنايات كـهـريـزك عـلـنـا            
محاكمه شـونـد و هـرچـقـدر هـم ايـن                  
حكومت تالش كـنـد ايـن پـرونـده را               
ماستمالي كند، قـادر نـخـواهـد بـود             
مانع عملي شدن خواست مـردم بـراي        
محاكمه اين جانيان خبيث ضد بشري 

سعيد مرتضوي و احـمـد رضـا        .   شود
ــران و                     ــجــه گ ــه شــكــن ــي ــق رادان و ب
جنايتكاران كهريزك بايد عـلـنـا و بـا             
حضور خبرنگاران و هيئـت هـاي بـي            

ايـن  .   طرف بين المللي محاكمه شوند   
خواست را ما مردم به كرسي خواهيم       

جمـهـوري اسـالمـي بـا هـيـچ              .   نشاند
توطئه اي نميتواند گريبـان خـودرا از          

هـفـت مـاه      .   اين جنايت خـالص كـنـد      
تالش كردند پرونده كهريزك را ببندند       
نتوانستند و مجبـور بـه اعـتـراف بـه              

تـقـاليشـان بـراي       .   جنايـاتشـان شـدنـد      
جلوگيري از مـحـاكـمـه مـرتضـوي و              
رادان و همـدسـتـانشـان را نـيـز مـردم                

. انقالبي به شكست خواهـنـد كشـانـد         
كهريزك تنها شكنجه گـاه حـكـومـت          

اوين و گوهـر دشـت و       .   نبود و نيست  
عشرت آباد و دهها زندان و شـكـنـجـه      
گاه مخفي و علني حكومـت پـرونـده           
هايي پر از جنايت دارند كه نزد مـردم      

در واقع متـهـم رديـف      .  محفوظ است 
اول تمام اين پرونده هـا شـخـص ولـي              
فـقـيــه ايــن حـكــومـت جـنـايــتـكــاران               

اسالمي است و او را بهمراه بـقـيـه در          
دادگاههـاي مـردم بـه مـحـاكـمـه              

در دادگـاهـهـاي      .   خواهيم كشانـد  
علني مردمي در فرداي سرنگوني 
حكومت توحـش سـرمـايـه داران            
است كه بشـريـت بـه بسـيـاري از              
زواياي مكتوم مانده خونبارتريـن      
كشتارهاي تاريخ سي ساله ايـران        

امـا مسـيـر بـاز         .   پي خواهد بـرد    
شــدن آن پــرونــده هــا نــيــز از بــه               
سرانجام رساندن پرونده كـهـريـزك        

 .* ميگذرد

 سيامك بهاري 
 پا در مياني

  حسن نصراهللا
در .   آب در النه مورچگان افتاده است  

" الـعــربــيـه نــت    " خـبــري کــه از ســوي           
منتشر شد، اعالم گـرديـد کـه جـنـاح             
ميرحسين موسوي تـوسـط مـحـسـن           
کديور و ديگر روابـط خـارج کشـوري          

قـرار اسـت دسـت بـه           "   اصالح طلبان" 
حسن نصراهللا شوند که بيايد دامن 

و آبي روي آتش اختالفات درونـي        
جناحهاي حـکـومـتـي جـمـهـوري            

تا بلکـه بشـود از       .  اسالمي بريزد 
. اين خطرگاه جان سالم به در بـرد         

هـم  !   بيضه اسالم در خـطـر اسـت          
ميرحسين موسوي و شرکا و هـم       
دار و دسته آقا و هـم خـيـل اراذل             
واوباش و حزب اهللا و حـمـاس و             
الجهـاد و جـيـره بـگـيـران ريـز و                  
درشــت در اقصــا نــقــاط جــهــان            
صــداي انــقــالب مــردم ايــران را            

پـا درمـيـانـي حسـن          .   شنيده انـد   
نصراهللا بدون ترديد دلشوره رفقاي 

اي جمهوري اسالمي و بيم و       منطقه  
هراس از قطع مـنـبـع اليـزال تـامـيـن                
مخارج و پشتياني سياسي و امنيتي     

حسـن  .   از آنها را هـم نشـان مـيـدهـد              
نصراهللا قبل از هر چيز نـگـران بـربـاد             
رفتن ديرک خيمه اسـالم سـيـاسـي در             

سرنوشت درياي بيکران .   منطقه است 
کمکهاي بالعوض و تـامـيـن سـاز و             

لـجـسـتـيـکـي خـيـل           برگ نظامي و  
تــروريســم اســالمـــي و ســرپـــا              
نگهداشتن آنها در مـخـاطـره اي           
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هـمـه داسـتـان کشـک          . جدي است 
نفوذ منطقـه اي اسـالم سـيـاسـي             

. دارد دود ميشود و هـوا مـيـرود           
تــغــيــيــر مــوازنــه قــوا و تــغــيــيــر           
ژئوپولتيک منطقه فقـط يـکـي از         
عواقب فوري سرنگوني جمهـوري      

کاله هـمـه ايـنـهـا          .   اسالمي است 
بــدون جــمــهــوري اســالمــي پــس         

نگراني ميرحسين و . معرکه است
جناحش و دست بـه دامـن حـزب            
اهللا لبنان شدن آنها، اين حقـيـقـت          
ساده را برمال ميـکـنـد کـه هـمـه              
جناحهاي حکومتي از غـالـب و          
ــلــوب دســتــشــان در دســت              مــغ
سازمانهاي تروريستـي اسـالمـي        

همه شـان بـا هـم ايـن جـنـبـش                .   است
کثيف و ارتجاعي را مهنـدسـي کـرده       

رابطه و سابقه دوستـي و مـودت       .   اند
و تـروريسـم اسـالمـي       " اصالح طلبان" 

درمنطقه را بيشتر از هـروقـت ديـگـر          
اسالم سياسي و کبکبه .  نشان ميدهد 

و دبدبه اش در منطقه و خيل ارازل و       
اوباش سازمانهاي تروريسـتـي دسـت         
پرورده آن که به ضرب تحميـل فـقـر و         
خانه خرابي ميليـونـهـا نـفـر در ايـران               
اسالمي ممکن شـده در کـوران تـنـد              
انقالب مردم ايران درحال فرو ريخـتـن       

از همان فـرداي تــظـاهـراتـهـاي           .   است
سراسري در تهران و شـهـرهـاي بـزرگ            
ايران و انعکاس جهاني آن بعنوان يـک      

مهم، جـنـاحـهـاي رنـگ و            رويداد  
ــ             وارنگ سازمـانـهـاي اسـالمـي ـ
تروريستي به تکاپو افـتـادنـد کـه          
مبارزه مردم ايران عليه جمهـوري       
اسالمي را بـراي مـردم مـنـطـقـه              

هر طور شده دامـنـه     . توجيه کنند 
همه اش را .   دعوا را محدود کنند 
اما حقيقت !   گردن غرب بياندازند 

جان سخت کـار خـودش را کـرده             
حقيقت انقالب مـردم دارد      .   است

. همه را مـتـوجـه خـود مـيـکـنـد               
جريانات تروريستي منطقه خوب     
دريافته اند کـه ايـن آتـش، تـر و                
خشک جريانات اسالمي را با هـم     

ايـن تـازه آغـاز        .   خواهـد سـوزانـد     
ماجراي فروپاشـي بـارگـاه اسـالم          

پـا در    .   سياسي در منطـقـه اسـت       
مياني حسـن نصـراهللا، نـمـايـش            
وخــيــم مــوقــعــيــت بــي ثــبــات و           

در مخدوش جـمـهـوري اسـالمـي           
ــه اســت       ــطــق ــمــايشــي از ســر         .   مــن ن

مواجب .   استيصال و درماندگي است  
مـيـخـواهـنـد ولـي         بگيـران درگـاه،       

نعمتشان را از گـرداب و طـوفـان            

پـيـروزي انـقـالب       .   بيرون بکشـنـد   
مردم ايران و سرنگوني جـمـهـوري       
اسالمي به معني رفع مانع جـدي      
بــراي راه حــل مــنــاقشــات و                  
تخاصمات منطـقـه نـيـز خـواهـد            

ــود ــهــوري            .   ب ــم ــدون ج ــان ب جــه
اسالمي، جهاني بـدون تـروريسـم         
اسالمي درمنطـقـه خـاورمـيـانـه،          
جهاني بدون تند کردن نـزاعـهـاي          
قومـي و مـذهـبـي در مـنـطـقـه،                 
جهاني بدون شاخ و شانه کشـيـدن       
حزب اهللا و حماس و الجهاد نـيـز           

تا همين جا، پيش لرزه .خواهد بود
هاي اين سـرنـگـونـي مـحـتـوم را               

ــظــاره کــرد       اصــالح .   " مــيــشــود ن
پا درمياني حسـن  دارند "   طلبان

را بررسي ميکنند و    نصراهللا  
حسن نصراهللا و شرکا دارنـد    
عواقب سرنگوني جمـهـوري     
اسالمي با همه جناحهايـش     
و سـر بـي کـالهشـان را در              
فرداي سرنگونـي جـمـهـوري        

در مــنــطــقــه بــررســي را        اســالمــي   
انقالب مردم ايران بحق چـهـره   .   ميکنند

نه فقط مردم . جهان را تغيير خواهد داد
ايران، که مردم منطقه خاورميانه بـدون     

ــفــس راحــتــي        جــمــهــوري     اســالمــي ن
 .*خواهند کشيد

 محمد شكوهي
ها، "طرح يارانه "

 !و شورش گرسنگان
بــا اعــالم طــرح كــذايــي يــارانــه هــا                
اعتراضات بـه ايـن طـرح فـي الـحـال                

بعد از دوسال  و نيـم  .   شروع شده است 
طـرح  " کش و قوس و بحث پـيـرامـون          

اطـالعـات   " وپروسه تـهـيـه        "   يارانه ها 
،اواخـر دي مـاه       " اقتصادي خانواه هـا    

امسال  اين طرح در مجلس و شـوراي   
نگهبان تصويب و براي اجرا به دولـت     

همزمان مبـاحـث بـانـدهـاي        .  داده شد 
حکومتي و دعواهاي ارگان هـاي ذي     
نفوذ حکومت نظير شوراي نگهبان و       
مجلس و وزرات خانه هاي اقتصاد و       
دارايي و کـار بـر سـر ايـن مـوضـوع                   

بنابر ادعا هاي رژيم و از     . ادامه دارد 
نظر دولت و مجلس اين طرح تصويب 
و قابل اجـرا مـي بـاشـد وبـه هـمـيـن                    

" مرکز هدايت توزيع يارانه ها   " منظور
هنوز دوهـفـتـه از        .   تشکيل شده است 

اعالم اجرايي شدن اين طرح نگـذشـتـه      
که مقامات و مسئوالن رژيم اعتراف  
کــرده انــد کــه در تــهــيــه اطــالعــات              
اقتصادي خانواده ها و نحوه و مـيـزان    

" براي دريافت يارانه هـا "   خوشه بندي" 
وجود دارد  بـه  "   اشکاالت و ابهاماتي 

همين خاطر فعال اجراي ايـن طـرح را            
ــده                    ــن ــهــشــت مــاه ســال آي ــب ــا اردي ت

در همين راستا . مسکوت مي گذارند
رئيس مرکز آمار رژيـم اوايـل هـفـتـه               
گــذشــتــه ضــمــن اعــتــراف بــه وجــود            
نــاروشــنــي هــا و بــخــشــا اطــالعــات           
نادرست، بويژه در مورد سهميه هـاي       
ماهانه خوشه بندي هاي اعـالم شـده،       
تائيد کرد که اقشار کم درآمد و بخش 
عمـده کـارگـران و اقشـار کـم درآمـد                 
جامعه از اين امر نـاراضـي بـوده کـه              
جناب رئيس سعي دارد اين ناروشنـي     

امـا واقـعـيـت       . بنمايد" برطرف"ها را  
اين است کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا                  
طرح يارانه ها و چگونگي تـوزيـع  و             
سهميه هاي شامل اکثريت مـردم، نـه      

ــط بــا مشــکــالت              ــق اطــالعــات  " ف
، آن گونه که ادعا " اقتصادي خانوارها 

ميکند روبر وست، بلکه با اعـتـراض       
ميليوني کارگران و اقشار کم در آمـد      
روبرو است که خود حضرات اعـتـراف      
" مي کنند که توزيع يـارانـه هـا اگـر                

انجام نشود، شـورش    "   کارشناسانه تر 
گرسنگان و اعتراضات اقشار کـم در       
آمد را بدنبال داشـتـه و بـحـران هـاي                 

. اجتماعي را به دنبال خـواهـد داشـت         
بر اساس آخـريـن اخـبـار و گـزارشـات               
منتشر شده نگراني هاي حکـومـت و      
دست اندر کاران طرح يارانـه هـا  بـي            
مورد نـبـوده و در هـمـيـن چـنـد روز                   
ــب                 ــي از جــان ــراضــات ــه اعــت گــذشــت
بخشهايي از كارگران و كارمندان كـم        
در آمد در اردبيل، تهـران، اصـفـهـان،          
خوزستان  حول و حوش اعـتـراض بـه          
اين طرح و نحوه اجراي آن شـروع شـده      

بخش اعظم مردم و کارگـران و    .   است
اقشار کم در آمد که در خوشـه بـنـدي         

خـوشـه   " هاي اين طرح جزو رده بنـدي        
با درآمد باال قرار گرفته اند که در "   ٣

ــع درآمــدشــان  در حــد                     ــم واق عــال
دستمزدهاي ناچـيـز کـارگـران بـوده و             
ميزان دريافت يـارانـه اي کـه بـه ايـن                 
بخش از مردم تعلق مي گيرد، بسيار       
پائين تـر از مـيـزان  دريـافـتـي هـاي                   
گروههاي با در آمد نسبتـا بـاال بـوده           
که بر خالف اعاهاي حکومت مبـنـي     

بوده و فقر " توزيع عادالنه درآمدها"بر
. و نابرابري را تشديد تر خـواهـد کـرد          

در   "   ٣خـوشـه     " رده بندي معروف به      
 ميليون نفـر مـي     ٦برگيرنده  بيش از     

باشد کـه اکـثـرشـان جـزو کـارگـران و                  
معلمان و کارمندان و اقشـار کـم در             
آمد جامعـه بـوده کـه  در حسـاب و                  
کتاب هاي طرا حـان يـارانـه هـا جـزو               
اقشار با در آمد نسبتا باال قرار گرفته 
ــه                          ــه واقــعــي اســت و ن ــه ن ــد  ک ان

 .موضوعيت دارد
در آمــد ايــن قشــر کــه عــمــدتــا              
کارگران و کـارمـنـدان و مـعـلـمـان را                

 ٥٠٠ تـا      ٣٠٠شامل مي شود بين      
هزارتومان متوسط در مـاه بـوده کـه           
حدود نصف خط فقر است و با هزار و    
يک مشکل براي تامين مـعـيـشـت و            
تامين زندگي خود و خانواده هايشـان     

در نتيجه اگـر قـرار     .   روبرو مي باشند  
اسـت يـارانـه اي بـه ايـن گـروه بـزرگ                    
جامعه تعلق بگيرد، بسيار ناچيـز تـر         

حتـي در حـد جـبـران  و               .   خواهد بود 
جـايــگـزيــنـي مـيــزان تــورم و گـرانــي               
کاالهاي اساسي مورد مصرف مـردم       
نبوده و فرقي به حال تامين زندگـي و       

اگـر  .   رفع نيازهايشان در عـمـل نـدارد      
هزينه هاي تامين مسکن، بهداشـت،       
سوخت و تحصيل، و بيمه پرداختي به 

را در نـطـر       . . .   تامـيـن اجـتـمـاعـي و          
بگيريم يک کارگر و معلم بعد از کسـر   
وجـوهـات پـرداخـتـي و هـزيـنـه هـاي                  

 ١٢٠ هزار تا ٩٠موجود؛ در ماه بين 
هزار تومان براي خرجي يـک خـانـواده           

که اين يعنـي  .    نفري در اختيار دارد٥
زير خطر فقر اعالم شده از طرف خـود     

تازه اين جمعيت ميلـيـونـي کـه       .   رژيم
اکثرا شاغل بوده فقير و فقير تـر نـيـز          

در عالم واقع  طرح يارانـه  . خواهد شد 
ها با ايـن تـقـسـيـم بـنـدي هـايـي کـه                      
حکومت در دست داشته و در صـدد           
اجراي آن مي باشد، بـيـشـتـر بـه نـفـع                
اقشار جامعه با در آمـدهـاي نسـبـتـا            

جمهوري اسالمي با به . باال مي باشد
بي شرمانه "   يارانه ها" ميدان کشيدن  

و با وقاحت تمام عمال و رسما تـوزيـع     
نا عادالنه درآمدهارا  دارد رسـمـيـت         
مي دهد و برايش طرح و نـقـشـه مـي          

اين طرح بر خـالف ادعـا هـاي          .   کشد
حکومت، بهبودي در باالرفتن ميزان    
در آمد ها و حتـي کـمـک بـه تـامـيـن                 
زندگي اکثريت عظيم جامـعـه يـعـنـي          
کارگران و اقشار کم درآمد را نداشته،   
بلکه زندگي و تامين زندگـي را بـراي        

. مردم سخت ترو گران تر خواهد كـرد     
با تورم و گراني موجود تامين هزينـه     
هاي زندگـي مـردم را بـا مشـکـالت               

بــا .   جــدي تــري روبــرو خــواهــد کــرد           

دستمردهاي زير خط فقر و بـا خـوشـه         
بندي هاي موجود در طـرح پـرداخـت            
يارانه ها، ميليونها نفربه مـانـدن زيـر         
خطر فقر محکوم شـده، هـزيـنـه هـاي             
زندگي شان به بهانه دريافت چنـدرقـاز    
يارانه، باال رفته و تامين معيشت بـه      
يک معضل بزرگ اجـتـمـاعـي بـخـش             

اينجاست که .   عظيم مردم خواهد شد  
بخش اعظم جامعه اين نـابـرابـريـهـاي          
رسمـي حـکـومـتـي را ديـده و بـه آن                    
معترض بوده و در صـدد بـه مـيـدان              
آوردن نيروي اعتراض اجـتـمـاعـي بـر            
عليه طرح و نقشه هاي حکـومـتـي از       
. جمله موضوع يارانه ها بر آمده است

ــخــشــا                  ــراضــي و ب فضــا وجــو اعــت
مبارزاتي که در حال شکل گيري مـي   
باشد، دولت و طـراحـان ايـن طـرح را              

به مـيـدان   .   تحت فشار قرار داده است   
آمدن نيروي ميليوني معترض کارگر     
واقشار کم در آمد جامعه در اعتراض 
به اين نابرابريها، آن خطر بزرگي اسـت     

. که حـکـومـت را تـهـديـد مـي کـنـد                  
خطري که در حـال و هـواي گسـتـرش            
تظاهراتها و اعتراضات و مـبـارزات         
جـاري مــردم، در يـک کـالم انـقــالب                
جاري مردم بر عليه حکومت جانـيـان    
اسالمي، مـي تـوانـد نـاقـوس مـرگ               

. جمهوري اسالمي را به صدا در آورد    
آه و نــالــه هــاي چــنــد ســال گــذشــتــه                

وقوع بحرانهـاي  " حکومتيان پيرامون  
ــورش           کـــارگـــري، اجـــتـــمـــاعـــي، شـ

اعتراف به وجود پتانسيـل  "   گرسنگان
و نيروي بنيانکن اعتراضي کارگـر ان      
و مزد بگـيـران اسـت کـه رژيـم را بـه                   

ايـن نـيــروي     .   وحشـت انـداخـتـه اسـت         
عظيم فقط نظاره گر نبوده بلکه عمال    
وسط صحنـه اسـت  و طـرح كـذايـي                 
ــنــهــا مــيــتــوانــد آتــش                 يــارانــه هــا ت
اعتراضات را تند تـر كـنـد و بـه زيـر                
كشيدن بساط حكومـت چـپـاولـگـران         
اسالمي را به امري فوري تـر تـبـديـل          

 .*كند
 نه سبز سيدي،
  نه سبز ملي،

  فقط سرخ کارگري
 ياشار سهندي

هفته گذشته نوشتـه اي از عـلـيـرضـا              
ها و    خودي"   نوريزاده منتشر شد و به  

ي " هـا    ها و بـعـضـاً نـخـودي         غيرخودي
خـوانـده   "   جـنـبـش سـبـز       " درون آنچـه        

ميشود اشاره کرده بود و خواسته بود     
و نـيـز   .   نخوديها را سرجايشان بنشاند 

نوشته اي از اسـمـاعـيـل نـوري عـال                  
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منتشر گشت و ايشان آورده بـود کـه            
نـه سـبـز سـيـدي          "   هدف جنبش سبز،  

است، نه سبز قمر بـنـي هـاشـم، و نـه               
سبز اصالح طلبان مـذهـبـي؛ سـبـزي             

ايـن دو نـوشـتـه بـطـور             "   .   ملي اسـت  
نمونه گـويـاي حـاد شـدن اخـتـالفـات               

بـروز ايـن     . اسـت    "   جنبش سـبـز  "درون  
اختالفات نتيجه راديکال شدن هر چـه    

. بيشتر جنبش اعتراضي مردم اسـت       
هر چقدر که جـنـبـش انـقـالبـي مـردم               
عمق يابد و بر خواسـتـه هـاي بـرابـري            
طلبانه بيشتر پاي فشـارد مـا شـاهـد            
" خواهيم بود که اين اختالفات درون        

. حــادتــر خــواهــد شــد      "   خــيــمــه ســبــز   
نوريزاده عصباني اسـت، بـدجـور هـم            

ايشـان کـه تـا ديـروز           .   عصباني است 
امثال سازگارا و گنجـي و عـلـيـرضـا             
افشار و مخملباف و به قـول خـودش           

که به قهر از بارگاه " پاسبان ولي فقيه" 
خـالفــت اهللا پـا بـه سـرزمــيـن کـفــار                  
ميگذاشتند را روي سر ميگذاشـت و     
حلوا حلوا ميکرد، اکنون متوجه شده  
اينها همين کـه جـاي پـايشـان سـفـت                
شــده دارنــد او را از مــيــدان بــدر                      

چـون او    "   مرد سـيـاسـت   " از .   ميکنند
بسيار بعيد مي نمايد كـه هـمـان اول              

فـي الـواقـع      !   متوجه اين نـکـتـه نشـد         
فشار انقالب مردم او را مجبور کـرده     

او يـاد    .   ديگر دوستي را کنار بگذارد    
آور ميشود که با مخملباف قـرار داد      
بستند که کار به کار گذشته همديگـر        

بـه نـامـه      " بعد از آزادي " نداشته باشند   
ــدشــان خــودشــان                اعــمــال خــوب و ب

بندهاي ديـگـر   !   رسيدگي خواهند کرد 
قرارداد بـر مـا نـامـعـلـوم اسـت امـا                   
اعمال ايشان تا اينجا نشان داده اسـت     
که با هم همدست شده بودند که دقيقا 
جنبش انقالبي مردم به اينـجـا نـرسـد           

بخاطراين است کـه اکـنـون        .  که رسيد 
نوريزاده از وقاحـت کسـانـي کـه روي             

و .   دست او بلند شدند عصباني اسـت    
مدعي است اگر نبود خدمات ايشـان     
به نخـوديـهـا، ايـنـهـا هـنـوز ويـالن و                   
سرگردان در کمپها بودند و حـتـي راه           
مــدرســه فــرزنــدانشــان را يــاد نــمــي              

و اکنون ايشان افشا ميکـنـد   .   گرفتند
که اين پاسبانهاي ولي فقيه حـتـي در           
خارج كشور در ارتباط بـا سـفـارت و           

او .   دولت جمهوري اسالمي هسـتـنـد       
رهــبــران خــود    " مــيــخــواهــد از جــلــو         

دربيايد چون فکر ميکند کـه    "   خوانده
خودش زاده شده براي رهبـري؛ الـبـتـه            
اصال به قدرت چشمداشت ندارد چـون   

شـان فـعـال      "   ديکتاتور کـوچـک درون    " 
نـوشـتـه نـوري عـال امـا بـه                !   ميشود

ايشان بـه  .   نكات مهمتري مي پردازد  
نـمــايــنــدگــي از طــيــفــي کــه خــود را              

ايشان اما به واقع . سکوالر ميخوانند
مـيـخـواهـنـد      .   ناسيوناليست هستـنـد   

ايـــدئـــولـــوژي رســـمـــي حـــکـــومـــت          
. ناسيوناليسم ايراني باشد، نه مذهـب   

و خطاب به آنها ميگويد بـايـد کـاري            
کنند که بيشتر به چشـم  آيـنـد و بـه                   

بــخـش ســکــوالر   : "   تـاکــيــد مــيــکــنـد     
جـنـبـش    )   بـخـوان نـاسـيـونـالـيـسـت           (  

شــوراي " ســبــزمــحــتــاج داشــتــن يــک         
است که بـتـوانـد ابـتـکـار           "   هماهنگي

عمل را از دست اصالح طـلـبـانـي کـه         
ديگر هيچ اميدي به کارشان نيست و       
چهره تخريبگر شان کامالً آشکار شده 

او اعتراف ميکـنـد   . "   است خارج کند  
اين فشار جنبش انقالبي مـردم اسـت         
که ايشان را به اين صرافت انداخته که    

سـفــسـطـه گـري اصــالح         " در مـقـابـل        
ــايســتــد  "   طــلــبــان ديــنــي        ايشــان  .   ب

حضـور مصـمـم جـوانـان          : "   ميـگـويـد   
کشورمان در صحنه سـيـاسـي کشـور         
فضائي را ايجاد کرده است که سخنان 
مبهم دو امضائه و پـنـج امضـائـه و               

نـيـز بـه تـدريـج          . . .   پنجاه امضائه ي     
خريداران خود را از دست مي دهـد و         
انتظار عمومي آن اسـت کـه شـرکـت              
کنندگان در منازعه جاري در سـپـهـر        
سياسي کشورمـان مـواضـع خـود را             

ايــن را    . "   کــامــالً مشــخــص ســازنــد       
مقايسه کنيد با حرفهاي يکماه پـيـش    

کــه اصــرار    "   مــردان ســيــاســت    " ايــن    
داشتند کسي حرفـي نـزنـد کـه کسـي              
ديگر برنجد، معتقد بودنـد کـه هـمـه             
چيز را صندوق راي تعيين کـنـد و در        

داشـتـنـد،    "   وحـدت کـلـمـه      "   يک کـالم     
ايشـان شـيـفـتـه        "   (   پشت پـرده   " حتي  

قـرارداد  ! )   مسايل پشت پرده هستنـد    
بستند که خرابکاريهاي همديگر را رو 
نکنند اما فقط هفت ماه الزم بود تـا     
اين ماه عسل سکوالرهاي دين مـدار     

 . با روشنفکران ديني، تمام شود
ــال              حضــور مصــمــم مــردم امــث
نوريزاده و نوري اعالء را وادار کرده تا 
رودروي کساني بايستند که تا قبل از     

 دي مصمم بودنـد بـه مـردم قـالـب            ٦
کنند تا شايد اساس اين نـظـام دسـت            

با بالهت تمام فکر ميکردنـد  .   نخورد
ميتوانند اين جنس بنجل را به مـردم     

امـا هـر گـامــي کــه ايــن             .   بـيـنــدازنـد   
انقالب برميدارد و چهره انساني خـود    
" را بيشتر بروز ميدارد يـکـي يـکـي               

هـا و بـعـضـاً            ها و غـيـرخـودي         خودي
را از دايره صـف مـردم بـه        "   ها  نخودي

مــردان " ايـن    .   بـيــرون پــرت مــيـکــنــد       
مـيـخـواسـتـنـد       "   سياسـت و کـيـاسـت        

موسوي را بهانه کنند تا اساس نـظـام       
مــردم امــا تــوهــمــي       .   ســالــم بــمــانــد    

نداشتند از همان اول گفتند مـوسـوي          
نـه  .   بهانه است کل نظام نشـانـه اسـت        

سبز سيدي ، نه سبز قمر بني هاشم، و 
نه سبز اصالح طـلـبـان مـذهـبـي؛ نـه                 
سبزي ملي؛ اينهـا هـيـچـکـدام هـدف             
انقالب نيست، هدف آزادي و برابري و 
هويت انساني است که بر پـرچـم سـرخ       

 .*طبقه کارگر نقش بسته است

 نريمان جبارزاده
حكومت اسالمي 

 دشمن كودكان
حکومت اسـالمـي از هـمـان ابـتـداي              
روي كار آمدنش عـالوه بـرحـملـه  بـه               
حقوق زنان و سرکوب و اعدام جوانـان        
و همه مردم معترض، به کودکان نيـز        
رحم نکرده و آنـهـا را هـم در سـنـيـن                   

از .   کودکي اعدام و کشتار کرده اسـت  
همان شروع  جنگ  با عراق، کودکان       
و  نوجوانان را در مدارس و مسجدها   
جمع کرده و آنهـا را  بـه جـنـگ مـي                  

در  جبهه ها ماننـد گـوشـت       .   فرستاد
 دسته جمعي آنهـا را بـه روي           دم توپ 

و در کشـتـار هـاي          .    مين ها فرستاد 
 و  بعد از آن نـيـز كـودكـان و           ٦٠سال  

در .   نوجوانان بسياري قـربـانـي شـدنـد        
سالهاي جـنـگ بـا عـراق کـودکـان و                
نوجوانان يـا در جـبـهـه هـاي جـنـگ                  
کشـتـه شـدنـد يــا در زنـدانـهـا اعــدام                  

در هر کوچه و خيابان يا مراسم . شدند
کشته هاي جـنـگ بـود و يـا مـراسـم                
عزيزاني که اعدام شده بـودنـد، تـنـهـا             

فرقش اين بود که يکي اجـازه مـراسـم       
علني را داشت ولي ديگري نـه تـنـهـا          
نمي توانست مرسم بگيرد بلکه تعداد 
زيادي نمي دانستند کـه فـرزنـدانشـان           

آري حـکـومـت    .    در کجا دفن شده اند 
اسالمي از اول  حـکـومـتـش تـا بـه                    
امروز، با قوانين ماقبل عقب مـانـده       
خود کودکان و جوانان زيادي را نابـود    

عالوه بر کشـتـار     .   و اعدام کرده است 
مخالفان خود، رژيم اسالمي با قانون       
كثيف قصاص و اعدام تـاكـنـون جـان           
بسياري از نوجوانان را نيز که قـانـونـا        
کودک محسـوب مـي شـونـد گـرفـتـه               

اعدام کشتن عمدي انسانـي بـه     .  است
دست رژيم است که در يـک اتـفـاق از               
پيش تعيين نشده باعث کشـتـه شـدن           

طــبــق  .     انســان ديــگــري شــده اســت         
قوانين کثيف اسـالمـي کسـي را کـه             
متهم يا مجرم شـنـاخـتـه شـده اسـت،            
توسط دولت و قـانـون قصـاصـش از              
پيش تصميم ميگيرنـد کـه، شـخـص            

ايـن  .   مورد اتهام را بقـتـل  بـرسـانـنـد            
قوانين ضد انساني سيستم حکـومـت    
اســالمــي اســت، کــه بــر ايــن اســاس             
سيستم قضايـي حـکـومـت اسـالمـي            
يعني همين قوانين برگـرفـتـه از قـرآن            
است که براحتي جان انسانهاي ديـگـر         

طبق . را بطور عمدي از آنان مي گيرد
 ساله ۱۵قانون قصاص مثال  نوجوان 

اي که قانونا کودک به حساب مي آيد       
و در اين سن مرتکب قتلي مي شـود        
بايد تا سن قانوني در زندان بمـانـد تـا        
بعد از آن به دار آويخته شود هم اکنون 
کودکان زيادي در سياهچالهاي رژيـم        
در انـتـظـار اجـراي احـکـام اعـدام بــا                  
کابوس وحشتناک مـرگ تـوسـط ايـن           

هر نوجواني کـه  . جانيان بسر مي برند 
در دست اين حـکـومـت اسـيـر و زيـر                
اعدام است حتي اگر از اعدام خـالص       
شود باز هم تمام عمرش را با کابـوس        
هولناک اعدام و شرايط زنـدان کـه بـر             
بهترين روزهاي زندگي اش حاکم بوده    

تنهـا اعـالم خـبـر         .   سپري خواهد کرد  
اعدام به نوجواني کـه در زنـدان بسـر              
مـي بـرد، صـدهـا بـار کشـنـده تـر و                     
عـذاب آور تــر از اجــراي ايــن حــکــم                

آنها را چـنـديـن بـار بـه              .   خدايي است 
جـوخــه اعــدام مــي بــرنــد و بــر مــي                
گردانند و به ايـن وسـيلـه روح و روان             

. آنها را شکنجه کـرده و مـي کشـنـد              
جنايت اين نظام و اين قوانين بر عليـه   
کودکان براي مردم، و براي هر انسـان          
آزاديـخـواه  و  کـودک دوســت قـابــل                 

 . تحمل نيست
حـکــومــت اســالمــي بــا قــتــل و            
کشتار بهترين انسانها قدرت خـود را       

بــا ادامــه آن دارد از          .   مــحــکــم کــرد   
نـبـايـد    .   سقوطش جلوگيري مي کـنـد     

بيش از اين نظـاره گـر ايـن اعـدام هـا               
نبايد بيش از اين بـه ادامـه ايـن          .   بود

احکام تن داد و  نبايد ديگر به قـانـون      
قصاص و ديگر قوانين ضد کودک آن       

قانـون قصـاص اسـالمـي         .  مهلت داد 
هميشه تالش کرده است تا از خانواده    
هاي داغداري که عزيـزي را از دسـت          
داده اند و در شـرايـط روحـي  بسـيـار             
سختي قرار دارند بعنوان شـريـک جـرم       

ولي . در قتل عمد دولتي استفاده کند
بودند و هستند خانواده هايـي کـه بـه           
نقش خود در جنبش عليه اعـدام پـي         
بردند و حـاضـر نشـدنـد بـه عـامـل و                 
همكار رژيم در كشتن ديگران تبـديـل      
شوند و با رضايت خود مـانـع  قـتـل                

آري .   عـمــد نــوجــوان ديــگــري شــدنــد         
خانواده هاي مقتوليـن نـقـش بسـيـار             
بزرگ و مهمي در جلوگيري از ادامـه          
اين جنايات دارند و بايـد بـه جـنـبـش             
اعتراضي بر عليه اعدام بپيوندند و با  
نه گفتن به قانون قصاص زمينه قـتـل    

نـبـايـد    .   عمد دولتي را از بـيـن بـبـرنـد        
اجازه دهـنـد كـه آنـهـا را بـه مـجـري                     
قوانين ضد بشري حـكـومـت تـبـديـل            

بايد قاطعانه در مـقـابـل قـتـل          .   كنند
بايـد در مـقـابـل         . عمد دولتي ايستاد 

قوانين قصاص و قوانين کـودک کـش        
اين حکومت اسالمي که خـود دلـيـل        
اصلي و باني تمامي فقر و فـحـشـا و            
اعتياد و خشونت و تـمـام  فـالکـتـهـا             

بايد بساط اعدام، فـقـر،   . است ايستاد 
اعتيـاد، کـودکـان خـيـابـانـي و هـمـه                  
دردهاي جامعه را کامال بـرچـيـد،  و           
اين تـنـهـا بـا سـرنـگـونـي حـکـومـت                    
سرمايه داري کثيف اسالمي مـمـکـن     

تـــنـــهـــا در يـــک جـــامـــعـــه             .   اســـت
سوسياليستي است که کودکان انسان      
بودن و زندگي شاد و کودکانه خود را     

بايد براي کـودکـان     .   باز خواهند يافت 
دنيايي را بسـازيـم کـه در آن داشـتـن                 
نان، خانـه ،امـنـيـت، شـادي، رفـاه و                

 ديـگـر تـنـهـا يـک آرزو                هويت انساني 
دنيايي  که در آن پـر بـاشـد از        .   نباشد

لبخند شاد  کودکانه ، دنيـايـي پـر از          
مهرباني، کـه در آن  هـيـچ کـودکـي                   

  هـاي خـوب و رنـگـي،             بجاي خـواب     
خوابهاي چـوبـه هـاي دار و زنـدان را                

 .*نبيند

 بازتاب هفته

 

 !                      زنده باد حکومت انسانی
 !  بر قرار باد جمهوری سوسياليستی

 ! سرنگون باد جمهوری اسالمي
 !     زنده باد جمهوري سوسياليستي
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جــنــاح حـــاکــم از انـــقــالب مـــردم                 
ــالش           .   درهــراســنــد  هــر دو جــنــاح ت

ميکنند جدالشان از محدوده قوانـيـن    
بـا  .   و مناسبات حکومت  فراتر نـرود   

اين وجود همزمان بـخـشـي از جـنـاح              
غالب براي تسليم جناح مغـلـوب هـر          
کاري کـه از دسـتـش بـر آمـده کـرده                   
است، اما هنوز موفق به تسليم آنـهـا        

جناح مغلوب اکنون بـيـن   . نشده است 
. دو سنگ آسياب قـرار گـرفـتـه اسـت          

اگر راه تسليم را برگزيند بعد از مدتي   
بوسيله جناح حـاکـم سـرشـان بـر بـاد                

اگــر مشــوق اعــتــراضــات         .   مــيــرود 
خياباني باشند متـوجـه شـده انـد کـه              
مردم در حد توقعات آنهـا نـخـواهـنـد          
ايستاد و کل دم و دستگاه جـمـهـوري         

 . اسالمي را زير ضرب ميگيرند
جناح حاکـم هـم ايـن مشـکـالت             

بـه هـمـيـن       .   جناح مغلوب را ميـدانـد     
دليل برخوردي دوگانه در صـف آنـهـا           

از يک طرف کيهان و . پيش آمده است
مدافعين خامنـه اي و احـمـدي نـژاد               
شمشيرها را از رو بسـتـه و خـواهـان                
تسليم تمام و کمال آنها هسـتـنـد و از         
طرف ديگر علي الريجاني و مطهـري    
و غيره دورنماي حکومت را در خـطـر      
جدي ميبينند و تالش ميکـنـنـد کـه           
موضعشان را به رفسنجاني و رضايي 
نزديکتر کـنـنـد تـا از راه مصـالـحـه                  
بتوانند جمهوري اسـالمـي را نـجـات           

اکنون صفـبـنـدي حـاکـمـان و           .   بدهند
مدافعين حفظ جمهوري اسـالمـي را         
ميتوان چنيـن بـيـان کـرد کـه هـر دو                  
جناح رقيب رژيم سـيـاسـت چـمـاق و               
شيريني را در مقابله با هم پيشه کرده  
اند و جناح مـيـانـي بـراي مصـالـحـه                

 . در تالش است" ميانه روها"
موسوي وکـروبـي و خـاتـمـي کـه              
خود را نزديک به رفسنجاني و جـنـاح           
آينده نگر رژيم ميدانند، عمق نـفـرت          
مردم را در ابعاد وسيع عليه کل نظام       

 دي   ۶ديده و بويژه بعد از شورش روز     
بطور قطع متوجه شدند کـه مـردم از          
ــي                  ــگــون آنــهــا رد شــده و بــراي ســرن

. جمهوري اسالمي به ميدان آمده انـد     
از اين مقطع به بعد جناح معترض بـه   
نتيجه انتخابات آينـده خـود را از دو            

هـم از جـانـب        .   سو در خطر ميـبـيـنـد       
مردم که به محضورات و اهداف آنهـا    
توجهي نميکند و راه ديگري ميـرود،        
هم از جانب جناح رقيب که دل خونـي      
از آنها دارد و آنها را به عـنـوان سـران           

با اين وجـود    .   فتنه معرفي کرده است 
ايـن جـنـاح امـيـدش را از اقـدامـات                  

جــويـانـه رفســنـجـانـي و          "   مصـالـحـه   " 

همراهانش که به خامنه اي نـزديـکـتـر      
آنها در ازاي . هستند قطع نکرده است 

کوتاه آمدن نيم کالج در مقابل جنـاح     
رقيب، انتظار ميـکـشـنـد کـه تـعـداد              

هاي رژيم را بـه      " ميانه رو" بيشتري از  
 . سمت همکاري با خود تشويق کنند

اين تاکتيکي است کـه افسـارش          
رفسنجاني . در دست رفسنجاني است

به عنوان آرشيتکت اصلي جـمـهـوري         
اسالمي عليرغم محدوديتـهـايـي کـه         
دارد هنوز به عـنـوان نـجـات دهـنـده                
کشتي شکسته رژيـم از او اسـم بـرده              

هم جناح رانده شده از قدرت  .   ميشود
و هم جناح ميانه جمهوري اسالمي با 
احتياط دارند حول رفسنجاني حـلـقـه         

مصالحه کردن اين دو جنـاح  .   ميزنند
حول سياست او براي نجات جمـهـوري    

نگراني خامنه اي هـم    .   اسالمي است 
زيرا اگر ايـن  .  از همينجا آغاز ميشود 

مصالحه بر محور رفسنجاني اتـفـاق        
بيفتد رهبر وفاداران به حفظ نظـام نـه         
خامنه اي بلکه رفسـنـجـانـي خـواهـد            

 . بود
اما عالوه بر اين ارزيابـي، جـنـاح        
حاکم در عين حال ميداند که هر نـوع        
کوتاه آمدني بـه مـعـنـي سـرنـگـونـي                

بنابر اين مشـکـل     . سريعتر رژيم است 
اصـلــي تــنــظـيــم مـنــاســبـات درونــي            
جناحهاي درون نظام نحوه برخورد بـه        
مردم معترضي است که هيچکدام از     
راه حلهاي مطرح شده، نميتواند آنـهـا       

مـردم  .   را آرام کند و به خانه بـفـرسـتـد      
خيلي وقـت اسـت کـه قـوانـيـن بـازي                 
جناحهاي حافظ نظام را ناديده گرفتـه      
اند و براي به زير کشيدن تمام و کـمـال     
جمـهـوري اسـالمـي از هـر فـرصـتـي                 

 بهمن هم يکـي  ۲۲.  استفاده ميکنند 
از اين روزها است که جدال جناحـهـاي    
رژيم را بيش از هميشه تـحـت تـاثـيـر             
خود قرار ميدهد و راه حلهاي تـنـد و           

 . مياني آنها را به هم ميريزد
اين روزها اخبار و گـزارشـات  از            
مناسبـات و بـده بسـتـانـهـايـي خـبـر                  
ميدهد که بيـن کـروبـي ومـوسـوي و              
خاتمي و رفسنجاني و خـامـنـه اي و             

از .   حکايت ميکند. . .   احمدي نژاد و  
نوعي سازش پشت پـرده و يـا دسـت             

در بـيـن     "   ميانه روها"   باال پيدا کردن  
امـا فـاکـتـور       .   اينها صحبت ميشـود   

اساسي و تـعـيـيـن کـنـنـده هـمـه ايـن                    
سناريوها وجود مـردم مـعـتـرض در            

ســنـاريــوي  جــدال و         .   خـيــابــان اســت   
سازش باالئيها تابعي از اعـتـراضـات        

جناحهاي رژيـم اسـالمـي      . مردم است 
دعوايشان بر سر چگونگي حفظ نظام   

مشکل همه آنها اين اسـت کـه       .   است
از چه راهي بهتر ميتوانند نظـام را از       

امـا ايـن     .   حمله مردم مصـون بـدارنـد      
مشـکــل پــايـه اي در عــيـن حـال بــا                  
اختالف منافع جناحها هم گره خورده    

منابع مـيـلـيـاردي اي کـه هـر               .   است
کــدام از جــنــاحــهــاي رژيــم اســالمــي           
ميخواهنـد بـه آن دسـتـرسـي داشـتـه                
باشند يک موضوع مـادي و عـيـنـي             
اسـت، کـه اخـتــالفـاتشـان را تشـديــد               

هم اکنون طبق گزارشاتي که .   ميکند
 در صد ٦٠منتشر شده است بيش از    

 ميليـونـي   ۷۵منابع مالي يک کشور   
مثل ايـران کـه بـر روي گـاز و نـفـت                     
خـوابــيــده و مــنــابــع مــالــي ديــگــري            
همچون امـتـيـاز واردات و صـادرات            

در دســت نــظـامــيــان و اســاســا            . . .   و
ايـن  .   سرداران سپاه و اطالعات اسـت      

يعني دسترسي به مبالغي نجومي که 
جناحـهـاي دور از قـدرت و حـاشـيـه                 
قدرت اقتصادي و سياسي حـکـومـت       

. را بيش از هميشه نگران کـرده اسـت        
عـالوه بـر ايـن بـا تـحــوالتـي کـه در                     
تصاحب قدرت سياسي و اقـتـصـادي         
ميان جناحهاي جمهوري اسالمي رخ    
داده است، امکانات مالي موجـود و     
قبلي بعضي از جناحهاي رژيم مانـنـد    

هـم بـه خـطـر افـتـاده             ... رفسنجاني و 
 . است

اين فـاکـتـورهـا را اگـر در کـنـار                 
موضوع اصلي چگونگي حفظ نـظـام       
قرار دهيد عمق اختالفات جناحـهـاي        

در مورد سازش . رژيم عيانتر ميشود
پشت پرده يا هـر نـوع سـازش ديـگـر               
بايد بـگـويـم کـه ايـن خـواسـت هـمـه                    
جناحهاي رژيم است که بتوانند به اين   

اما جنگ و جدال آنـهـا     . توافق برسند 
عالوه بر فاکتور اختـالفـات مـالـي و             
ميليـاردي، ريشـه در نـارضـايـتـي و                
اعتراضات ميليونـي مـردم دارد کـه           
مهار شـدنـي نـيـسـت و نـمـيـتـوانـنـد                   
سياست واحدي براي مـهـار کـردن آن            

جناح حاکم تنها راه را   .   هم پيدا کنند 
در تشديد سياست سرکوب ميبيند و       
جناحهاي مقابل ميگوينـد سـيـاسـت        
سـرکـوب بـه تـنـهـايـي ديـگـر جــواب                  

زيرا با وجود همين سيـاسـت   .   نميدهد
مردم به اين نارضايتي عمـيـق وسـيـع        

 . رسيده اند و به خيابان آمده اند
همچنـانـکـه بـاالتـر اشـاره کـردم               
مردم از جناح موسوي کروبـي عـبـور       
کرده اند و سـيـاسـت سـرکـوب جـنـاح              
حاکم هم مردم را نتوانست و نميتواند 

به قـول    .  ساکت کند و به خانه بفرستد 
مدافعين نظام، عقـالي قـوم و آيـنـده             
نگرهاي هر دو جناح اکنون راه چاره را 
در اين ديده اند کـه رقـابـتـشـان را در                 

قالب آرامتري پيش بـبـرنـد و بـاعـث              
نشـونــد کـه مــردم از اخــتـالف آنــهــا               
استفاده کنند و فـرش را از زيـر پـاي                

گرايش به اين .  همه آنها بيرون بکشند 
يـا  "   مـيـانـه   " سياست موقعيت جنـاح      

بهتر بگويم رفسنجاني را قويتر کـرده     
ايـن کشـمـکـش بـا آهـنـگ نـه                 .   است

 ۲۲چندان پر سرو صدايي ميتواند تا   
امـا بـعـد از        . بهمن ادامه داشته باشد 

 بــهــمــن اگــر جــمــهــوري         ۲۲تـعــرض    
اسالمي جان  سالم به در ببرد خامنـه        
اي ناچار ميشود با صراحت بيشتـري        

بـه هـمـيـن       .   به رفسنجاني پـنـاه بـبـرد        
دليل هر دو جناح براي تصميم قطعي     
تشديد سرکوب و يا همـوار کـردن راه           

 بـهـمــن     ۲۲سـازش مـنـتـظـر نـتـايـج               
 . خواهند بود

به نظر من نتايج ايـن جـدالـهـا و               
تالش براي سازشهـاي مـوقـتـي و يـا               

بـر عـکـس      .   دائمي به جايي نمـيـرسـد      
کساني که فکر ميکنـنـد جـنـاحـهـاي          
رژيم در شرايط سخت متحد ميشوند  
و يا در حال سـازش و تـوافـق بـا هـم                   
هستند، من فکر ميکنـم بـا تشـديـد            

حضور مردم، آنها متفرق تر و "   خطر" 
ايـنـکـه    .   چند جناحه تر خـواهـنـد شـد        

همه آنها ميخواهند متحد شوند و در 
مقابل مردم قدر قدرتي کننـد شـکـي       

خـواسـتـن    .   امـا نـمـيـتـوانـنـد         .   نيسـت 
سير تحـوالت  .   الزاما توانستن نيست  

ايران به سمتي ميرود که نتيجه آن نـه        
توافق و سازش جناحهاي مدافع نظام       
بلکه تفرقه بيشتر و شکاف بـاالئـيـهـا       

ــود                ــد ب ــج آن خــواه ــتــاي فشــار .   از ن
تا .   اعتراضات مردم خرد کننده است   

هــمــيــن حــاال کــل صــف ســرداران و             
نظاميان مدافع رژيم را دچـار شـک و           

ايـن شـک و       .   ترديد جدي کـرده اسـت       
ترديد باعث تشديد ياس و نا امـيـدي      
مقامات باالي حکومت شده اسـت و     
بسياري از دست اندرکاران نظام از سر   
ناچاري به رفسنجاني و خـط مـيـانـه              
پناه برده اند که شايد راه بـرون رفـتـي           

همه آنها به تـجـربـه ديـده         .   پيدا بشود 
اند که نه راه حل خـاتـمـي و مـوسـوي            
جواب داده و نه راه خامنه اي به جايي 

اکنـون مـيـخـواهـنـد راه           .  رسيده است 
. سـوم و مــيـانــه را امـتــحـان کـنــنــد                

عليرغم موانع و مقاومتهاي مـقـطـع       
فعلي اين راه حل مياني نهايتـا راهـي       
است که سران رژيم ناچار به انـتـخـاب         

امـا قـبـل از بـه نـتـيـجـه                 .   آن هستنـد  

رسيدن و بـه اجـرا گـذاشـتـن ايـن راه                    
مياني مردم در خيابانها اين راه را هم  

 . با شکست مواجه ميکنند
بنابر اين به نـظـر مـن جـمـهـوري               
اسالمي با هيـچ دکـتـريـنـي راه بـرون               

مردم بـه او فـرصـت بـاز             .   رفت ندارد 
. سازي خود و تجديد قـوا نـمـيـدهـنـد             

فشار خرد کننده اعـتـراضـات هـر راه            
حلي را در نطفه خـفـه مـيـکـنـد و راه                
رفتن و سـرنـگـونـي را بـه هـمـه آنـهـا                    

اين را نـه بـه عـنـوان             .   ديکته ميکند 
آرزو و يا خواست واقعي مردم، بـلـکـه     
به عنوان يک نتيجه قطعي و طبـيـعـي     
جــدال پــايــه اي مــردم و نــظــام دارم                

مکانيسم حرکت جامعـه و     .   ميگويم
تغيير سيمـاي سـيـاسـت در جـامـعـه                
ايران اين امر را بـه واقـعـيـتـي انـکـار               

جـمـهـوري    .   ناپذير تبديل کـرده اسـت       
 . اسالمي رفتني است

در هر صورت جمهوري اسـالمـي      
با سرعت و شدت بسيار بيشـتـري بـه            

البـتـه   .  پايان عمر خود نزديک ميشود 
تحوالت سياسي بعضي مواقع قـابـل      

بـه نـظــر مــن       .   پـيـش بـيــنـي نــيـســت         
تحوالت به سمـتـي مـيـرود کـه بـراي              
حــفــظ نــظــام و بــازگــردانــدن اقــتــدار            

قــدرت "   مــيــانــه" حــکــومــت، جــنــاح      
 ۲۲اگر ضربـه    .   بيشتري پيدا ميکند  

بهمن کاري و گسترده باشد، احـتـمـال        
قرباني کردن احمدي نژاد را هم به جلو  

در عـيـن حـال صـف           .   صحنه ميرانـد  
باالئيها متشتت تر و در هم ريخته تر  

فرصت براي تعرض مردم .   خواهد شد 
اعتـراضـات بـا      .   بيشتر مهيا ميشود  

نوسان کمتري وارد تعرضات جـديـتـر          
ايجاد و گسترش تشکلـهـاي   .   ميشود

کــارگــري و تــوده اي بــه واقــعــيــتــي               
کارگران بـه    .   قدرتمند تبديل ميشوند  

عنوان يک طبقه براي ضربه نهايـي بـه      
چپ جامعـه مـيـدان      .   ميدان مي آيند  

گرايشات راسـت نـاچـارا      .   دار ميشود 
تر خود را به " راديکال"سعي ميکنند  

راه حـلـهـاي      .   جامعه مـعـرفـي کـنـنـد         
مــيــانــي و دورتــر از حــکــومــت بــه               
ايشوهاي مطرحي در جامعه تـبـديـل         

اما مردم و چپ جامعـه بـا      .   ميشوند
قدرت بيشتر به جلو صحنه سـيـاسـت        
مي آيد و براي کسب قـدرت خـيـز بـر            

اينها سرخط اتفاقاتـي اسـت     .   ميدارد
 بــهـمــن در صــحـنــه         ۲۲کـه بــعـد از         

 .*سياست ايران برجسته ميشوند

 . . . انقالب وجدال  جناحهاي                              ۱از صفحه          
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کـرده اسـت و بــديـن تـريــتـب تـعــداد                  
ــد              ــگــور شــدن . نــامــعــلــومــي زنــده ب

امکانات پزشکي و دارويي آانـچـنـان          
ناچيز است که پزشکان بي مرز اعـالم    
کـرده انـد کـه بســيـاري از عـمـلـهــاي                  
جراحي را مجبورند بـدون بـيـهـوشـي             

کـمـکـهـاي امـدادي بـه           .   انجام دهـنـد   
موقع بدست نجات يافتگان نـرسـيـده         

مــردم بــراي بــراي نــجــات از           .     اســت
گرسنگي به انبارهـاي غـذايـي حـملـه            
کردند و بسـيـاري از ايـن انـبـارهـا را                 

در اقدامـي ديـگـر و        .   مصادره کردند 
در اعــتـراض بـه عـدم رسـيــدگـي بــه                 
مجروحين و کمبود مـواد غـذايـي ،             
مردم شهر پورتوپرنس با اسـتـفـاده از           
اجســاد کشــتــه شــدگــان، بــرخــي از              

. خيابانهاي شـهـر را مسـدود کـردنـد            
کودکان بسياري در زلزله والدين خـود    

تـــعــــداد   .   را از دســـت داده انـــد                  
نامعلومي از کودکان زخمي و آسيـب      
ديده در بيـمـارسـتـان هـاي پـايـتـخـت                 
هـائــيــتــي تــوســط بــانــدهــاي قــاچــاق          

بــرخــي از    .     کــودکــان، ربــوده شــدنــد      
سازمانهاي بين المللي در ايـن مـورد         

ــان      .   هشـــدار داده انـــد        يـــک ســـازمـ
بــريــتــانــيــايــي حــمــايــت از کــودکــان            
ميگويد  حدود دو ميليون کـودک بـه        
دنبال زلزله هائيتي در معـرض خـطـر          

اين کودکان يـا پـدر و         .   اند  قرار گرفته 
اند، يـا ايـن      مادر خود را از دست داده   

 شدت زخمي شـده و نـيـازمـنـد                که به 
کاربدستان . هاي پزشکي هستند کمک

دولتي در هائيتي ميگويند بيسـت و      
پنج سال طول مي کشـد تـا شـهـر بـه                

دول امريکـا،  .  وضعيت سابق برگردد 
فــرانســه و اســپــانــيــا بــراي ســرکــوب            
شورشهاي احتـمـالـي، دهـا هـزار تـن               
نيروي نظامي به هائيتي اعـزام کـرده         

در ازاي اعزام هر يک پـزشـک، ده        .   اند
نفر سرباز و تـفـنـگـدار دريـايـي وارد                

مردم گرسنه، . خاک هائيتي شده است
کودکان وحشتـزده و بـي سـرپـرسـت،              
خانـه هـاي ويـران و گـورهـاي دسـتـه                  
جمعي، اين تصوير سرزمـيـن ويـرانـي          

. است که يکبار ديگر ويران شده است    
 . اينجا هائيتي است

پس از هر فاجعه اي مانند زلـزـلـه      
هائيتي سخنگويان دول بورژوايـي بـا         
همياري مديا، کل ريا و فـريـبـکـاري             
انباشته در دستگاه  تبليغاتي خود را    
به کمک ميطلبند تا جهـانـي را قـانـع            
کنند که امکان مقابله جدي و مـوثـر       

رژيـم  .   با حوادث طبيعي وجود نـدارد     
عقبمـانـده و عـهـد عـتـيـقـي مـانـنـد                    
جـمـهـوري اســالمـي پـس از فـاجـعــه                
ــم، مــوجــود مــوهــوم و                    عــطــيــم ب
جنايتکاري بنام اهللا را مسئول زلـزـلـه      
معرفي مـيـکـنـد و هـمـه را دعـوت                  
ميکند که به تصميم جنايتکارانه اهللا 
گردن نـهـنـد، زيـرا کـه او بـا قـتـل و                       
ويراني، قصد آزمايـش بـنـدگـانـش را           

ــمــدن  " بــخــش هــاي         .   دارد تــر  "   مــت
" نارسايي"بورژوازي در غرب معموال  

منابع محلي را " کمبود"تکنولوژي و 
عامل بيقدرتي انسان در برابر زلزله و       

هـر چـنـد      .  ،معرفي ميکند...سيل و  
اين گروه دوم صراحت لهجه بيـشـتـري       
در اينمورد دارد، امـا کـل بـورژوازي           

جهاني تالش ميکـنـد در ايـن مـورد             
حقـايـق بـزرگـتـري را در پشـت پـرده                  

امـروزه  .   مـخـفـي نـگـه دارد         "   اهنين" 
دختران و پسران دبـيـرسـتـانـي هـم در              
سراسر جهان با مراجعه به ايـنـتـرنـت،        
براحـتـي مـي تـوانـنـد بـه اطـالعـات                  
علمي در مورد امکان زلزله، شدت و     
محل زلزله  و راه هاي علمي و مـدرن     

در عصر .   مقابله با زلزله، دست يابند 
تکنولوژي و اينترنت که موجب همـه        
گير شدن اطالعات عمـومـي عـلـمـي           
شده است، مردم جهان را ديگـر نـمـي            

داليـل  " توان با اراجيف مذهبي و يـا         
سـوالـي کـه بـايـد          .   ، فـريـب داد      " فني

پاسخ داد ايـن اسـت کـه چـرا بـخـش                   
اعظمي از جـامـعـه بشـري عـلـيـرغـم                
دست يافتن به پـيـشـرفـتـهـاي عـلـمـي             
کماکان در يک مقياس وسيع قـربـانـي        

مـيـشـود؟ چـرا در         "   خشم طـبـيـعـت      " 
حوادث طبيعي مانند سيل و زلزلـه ،     
تعداد قربانيان کماکان باالست؟ علت   
چــيــســت؟ آيــا انســان قــدرت مــهــار            
حوادث طبيعي را نـدارد؟ آيـا هـنـوز             
طـبـيـعـت بـه زيـر سـيـطـره انسـان در                     

 نيامده است؟
پاسخ به همه اين سواالت را بـايـد    

بـاال  .   در جاي ديگري جسـتـجـو کـرد          
بودن تلفات انساني در زلزله هائـيـتـي      

. نـدارد "   فـنـي  " و   "   علمي" هيچ توجيه  
پاسخ را بايد در شرايطي جستجو کرد 
که قبل از وقـوع زلـزـلـه بـر جـامـعـه                    

ــي حــاکــم بــوده اســت                ــيــت ــائ در .   ه
مناسباتي جسـتـجـو کـرد کـه ايـمـن                
کردن محل سکونـت مـردم را، سـود            

به همين علـت اسـت کـه         . آور نميداند 
نود در صد قربانيان همه زلزـلـه هـا و           
ــتــي از مــردم                   ــي ــه هــائ ــل ــز ــژه زل ــوي ب
زحمتکشي است که در بيغوله هـا  و          
در حاشيه شهـر در خـانـه هـاي غـيـر                  

پـاسـخ را     .   استاندارد زندگي ميکننـد  
بـايـد در مـنـاســبـات سـرمـايـه داري                 
جستجو نمود که دولـتـهـايشـان بـراي           
هاي جک کـردن مـواهـب و امـکـانـات               
جامعه و در دفاع از يک اقليت سرمايـه     
دار، هرگونه نداي مخالـف ايـن نـظـم و            

قربانيان زلـزـلـه    . نسق را بخون ميکشند 
اخير هائيتي کارگراني بودند که دهـهـا         

" اصالحات اقتصادي" سال پيش پس از   
دولت هائيتي، ورشکـسـتـه و فـقـيـر از               
روستاها به حاشيه  شـهـر پـورتـوپـرنـس              
رانده شند  تا بعنوان کارگر، نيروي کـار      

بـراي طـبـقـه       .   خود را بفروش بـرسـانـنـد        
سرمايه دار هـائـيـتـي و صـنـدوق بـيـن                 
المللي و همـکـارانشـان در تـراسـتـهـاي             
امريکايي مهم نبود که عنقريب ممکن  
است در اين شهر گسـلـهـا بـحـرکـت در              

جان کارگران و خانواده هايشان چه . آيند

ارزشي ميتـوانـد داشـتـه بـاشـد؟ مـگـر                
همين چندي پيش هزاران تن از هـمـيـن            
کارگران در توفان کاتيرينا بـکـام مـرگ        

" مـفـيـد   " نرفتند؟  کک کسي گزيده شد؟     
بودن کارگردر ايـن سـرزمـيـن در ارزان              

اگـر قـرار بـاشـد کـارگـر             .   بودنش اسـت   
حاشيه شهر پورتوبرنس در خـانـه هـاي            
ايمن و ضد زلزله زنـدگـي کـنـد، ديـگـر                
ارزان نيست، سود آور نيسـت و بـه درد          

ميبايست انتـخـاب   .  سرمايه نمي خورد 

حـفـاظـت از جـان         :   صـورت مـيـگـرفـت       
. کـارگــر يــا سـودآور مـانــدن سـرمــايــه             

انتخاب صورت گرفت، دهها هـزار تـن          
از کارگران به همراه خانواده هايشان در       

شهر به تلي .   زير آوارها زنده بگور شدند   
از خاک تبديل شد و زندگان براي بدسـت   
آوردن لقمه ناني سينه را بدست گـلـوـلـه           
هاي ارتش چند مليتي سـازمـان مـلـل          

هائيتي فرزند مشروع صندوق  .   سپردند
ــي پــول اســت           اقــتــصــاد  .   بــيــن الــمــلــل

ورشکسته، بدهکاري، فـقـر و مـرگ و              
نيستـي آن تصـويـر رويـايـي اسـت کـه                   
نئوليبراليسم جهاني قصد داشت و دارد  

. به تصوير عمومي جهان تبديل نـمـايـد      
هائيتي در واقع موش آزمـايشـگـاهـي           

تــمــام  .   بــورژوازي بــيــن الــمــلــلــي بــود          
هاي اقـتـصـادي در صـنـدوق          "   دکترين" 

بين المللي و بانـک جـهـانـي را در ايـن                 
پـس از    .   زمايش گذاشتنـد  کشور به آ  

آنکه مردم حکومت دواليه ها را بـا      
قيام خود سرنگون کردند، در چندين   
رفت و برگشت سياسـي، کشـيـشـي          
بنام ژان بـرتـران آريسـتـيـد را  بـر                   

امـا  .   مقدرات مردم حاکـم  کـردنـد         
را کشـيـش     .   اين هنوز کـافـي نـبـود       

سـربـازان امـريـکـايـي         برکنار کردند،    
بنام اين و آن نهاد بين المللي کشور        
ــه اشــغــال خــود در آوردنــد و                 را ب
حکومت را بدست يک کميته موقت 

هـائـيـتـي بـه        .   بين المللي سـپـردنـد      
جزيره اي تبديل شد که کنسـرنـهـاي        

امتحـان  " بين المللي  کل طرح هاي     
پـس نـداده خـود را بـه آزمـايـش                 "   

" بـهـشـت   " هـائـيـتـي آن         .   گذاشتـنـد  
موعودي است که بـورژوازي غـرب         

وعده انـرا  "   پايان تاريخ" در هياهوي   
نوامي کاليـن  . به مردم جهان ميداد 

جنبش ضد سـرمـايـه       نويسنده و فعال    
داري به نقل از بنياد هري تيج يـکـي از           

اتـاق هـاي فـکـر نــو مـحـافـظـه کــاران                   
در ميان رنج وآالم ، : " امريکا، ميگويد

بحران هـائـيـتـي فـرصـت هـائـي را در                   
عالوه بـر    .   اختيار آمريکا قرار مي دهد 

تامين کمک هاي انساني فوري در پاسخ 
به زلزله تراژيک هـائـيـتـي، زلـزـلـه ايـن                  
امکان را فراهم مي آورد تا حکومت و      
همچنين اقتصاد هائيتي که از مـدتـهـا     

دوبــاره تــجــديــد       قــبــل از کــار افــتــاده        
شده و همچـنـيـن اعـتـبـار            سازماندهي

ايـن  "   .   بهـبـود يـابـد        آمريکا در منطقه 
تمام حقوقي است کـه بـه زعـم اربـابـان               
جهان سرمايه داري، بشر قرن بيـسـت و           

ظـاهـرا بـايـد از         .   آن اسـت   "   اليـق " يکم   
دست و دلـبـازي حـقـوق بشـري ايـنـهـا                  
ممنون هم بـود در جـايـيـکـه سـازمـان                
ائتالف مسيحي ها مردم هـائـيـتـي را            
نفرين شده مينامد زيرا که در مبارزات     
خـود بـراي آزادي از دسـت بـرده داران                 
فرانسوي، با شـيـطـان هـم پـيـمـان شـده                 

 .بودند
. زلزله هائيتي تنها يک پـيـام دارد          

بايد مردم جـهـان را از چـنـگـال نـظـام                   
تـولـيـدات    .   سرمايه داري خالص نـمـود      

جامعه بشري و مواهب موجود در هـر          
جامعه براي رفـاه کـل بشـريـت کـفـاف                

زلزله ميتواند نه يـک فـاجـعـه،         .  ميکند
بلکه به يک حادثه کامال طبيعي تبديل     

جـهـان   .   شود و کسي هم قربـانـي نشـود        
همه مـيـتـوانـنـد        .   سرشار از ثروت است 

خانه هاي مستحکم ضد زلزـلـه داشـتـه           
باشند، همه  ميتوانند بـا ايـمـنـي بـاال               

ثروت عـمـومـي بـايـد از            .  زندگي کنند 
سرمايه دار خارج شود و     دست طبقه   

امـروز  .   در اختيار مردم قرار گـيـرد       
نتنها براي رفاه عمومي، نتنها براي  

مردم از حـق بـرابـر      برخوردادري عموم   
جـامـعـه، بـلـکـه         در استفاده مـواهـب      

حتي براي زنده ماندن و امن زندگي        
گردن، بايد نظام سـرمـايـه داري را            

خوشبختي و رفاه تـنـهـا در          .   برچيد
ــســر اســت             ــيــســم مــي ــيــال ــوس . س

قدرتگيري کمونيسم کارگري در هـر      
جغـرافـيـايـي از جـهـان، مـيـتـوانـد                 
ــويــنــي در تــاريــخ             ســرآغــاز دوره ن

اينکار مـيـتـوانـد از         .   بشريت باشد 
رستاخيزي کـه نـه       .   ايران آغاز شود  

تنها مردم ايران را ازچنگال بربريـت      
اسالمي نجات خواهـد داد، بـلـکـه           
موجب فرو ريختن دژ ارتجاع اسالم      

. در سراسر جهان خـواهـد شـد         سياسي  
برقراري سوسيالـيـسـم در ايـران، پـرچـم              

بدست مردم هائيتي  اميد به تغيير را     
بـم و    کــودکـان    .   هـم خـواهــد سـپـرد        

پورتوپرنس اين حق را دارنـد کـه فـقـط              
 .*شادي را در زندگي خود تجربه کنند
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سكوالريسم شايد يكي از مهـمـتـريـن        
جنبشهايي باشد كه بسيـار كـمـتـر از            
آنچه كه شايسته آن است، مورد توجه     

جنبشي بـراي قـطـع      .   قرار گرفته است  
جنبشي بـراي  .  دست مذهب در دولت 

رام كردن و بـه كـنـج خـانـه هـا رانـدن                   
سكوالريسم به نظر من وراي .   مذهب

قطع كردن دست مذهب معناي مـهـم     
جهـانـي    ديگري كه دارد، زندگي را اين  

در بــرابـر مــذهــب كــه         .   مـي خــواهــد   
منشاء قدرت شاه و سـلـطـان را خـدا               
مي داند، انسان را بـه مـقـاومـت در               
برابر قدرتهاي ساختگي ماوراطبيعي   

به انسان نويد مي دهد .   فرامي خواند 
كه اگر دنبال بهبود زندگـي هسـتـيـد،          

. جـهـان بـاشـيـد          نمي توانيد منتظر آن   
بايد همين امروز و خود دست به كـار      

 !شد
 كسـي تـرم       ١٨٥١گرچه تا سال     

را به كار نبرده بود، اما " سكوالريسم"
ايده پس زدن مـذهـب و قـطـع دسـت                
آخوند و كشيش و خـاخـام از زنـدگـي              

(مـردم بــا انــقــالب كـبــيــر فــرانســه               
به همان انـدازه  .   عجين است)   ١٧٨٩

نجبا و اشراف سر كشيـشـان و ديـگـر          
خواران كليسا نيز زيـر گـيـوتـيـن              جيره
بــورژوازي كــه انــقــالب كــبــيــر        .   رفـت 

فرانسه بـه اسـم او ثـبـت شـده اسـت،                  
بعدها در همان فرانسه اش زيرزيـركـي      

. مذهب را به زندگي مـردم بـرگـردانـد       
اكنون ديگر مذهب يك بخش اصـلـي        

كمتر رئيس دولتي را   .   حكومتهاست
ميتوان ديد كه مراسم مذهبـي را در          

بـورژوازي  !   انظار عمومي بجا نيـاورد    
كه براي تحميق مردم به مذهب نـيـاز       
مبرم دارد، امـروزه بـه هـمـان انـدازه                
انقالب اكتبر روسيه از انقالب كـبـيـر         

 .فرانسه متنفر است
هـمـه   "سكوالريسم در دوره اي كه  

و هـر جـنـبـشـي          "   سوسيالست بـودنـد   
تحت نـام سـوسـيـالـيـسـم امـر گـاهـا                   
ارتجاعي خود را به پـيـش مـي بـرد،             

دلـيـل   .   زياد مورد توجه قرار نگـرفـت     
اين امر هم اين بود كه نه مذهب مثل  
امروز اين چنين زندگي را بر همه تباه     
كرده بود و نه ميدان مبارزه براي پـس   

كـمـونـيـسـم و        .   زدن مذهب خالي بود   
مبارزه كمونيستي اين امر را به پيش     

اما امـروز در دنـيـائـي كـه              .   مي برد 
مذهب يكه تـاز مـيـدان شـده اسـت،               
! ديفالت همه سكوالريسم شـده اسـت        

ــي                 ــداف ــه اه ــي ك ــاري از كســان بســي
ارتجاعي را هم مد نظر دارند، امـروز        
سكوالريسم را به دلخواه خود تفسـيـر    

" سكوالريستهاي اسالمي.   " كنند  مي
كه در شماره پيشين انترناسيـونـال بـه          
آنها اشاره كردم، سكوالريـتـه ايـران و           

. سكوالريسم نو و غيره از اين نوعنـد       
هـا  " سكـوالريسـت  "يكي از همين نوع  

" سكوالريته"اي تحت عنوان  در نوشته
سـکـوالريـتـه بـازگشـت         : " نوشته است 
در روان هــاسـت نــه         «رام»زُهــره يـا       

ترجمه مفاهيـم خشـک پـيـچـيـده از              »
اين نوشـتـه و ارجـاع آن بـه              ".«غرب

سيمرغ و فرودسي، بعـد از پـيـوسـتـن            
گروه زيادي از محققين و نويسندگـان        

به كمپ موسوي و كـروبـي     "  سكوالر" 
 . نوشته شده است

 
سكوالريسم دروغـيـن،     

 قرباني انقالب
محققين و نويسندگاني چون داريوش   
آشــوري، ارونــد آبــراهــامــيــان، ژانــت          
آفــاري، والــنــتــايــن مــقــدم، عــبــاس            
ميالني و آصـف بـيـات در دفـاع از                 

اي صـادر        موسوي بيـانـيـه   ١٧بيانيه  
! اند را نكوهش كرده" خشونت"كرده و  

اي كه سكوالريسم قـالبـي     اولين ضربه 
نوش و جان كـرد، امضـاء ايـن افـراد               

بـا  .   پاي بيانيه دفاع از مـوسـوي بـود         
امضاء ماشـااهللا آجـودانـي و تـعـداد             

" سكوالرهاي مسلمـان "ديگري از اين  
پاي بيانيه ديگري با همين مضـمـون،    
فصلي از كتاب سكوالريسم دروغيـن     

دروغين براي اينكه آنهائي .   بسته شد 
ترجمـه نـرم و سـيـال           "كه مي خواهند  

از سـكـوالريسـم بـدهـنـد، تـا              "   شرقي
همآوائي با مـوسـوي و كـروبـي نـيـز                

 .حاضرند سفر كردند
عال يكي ديگر از     اسماعيل نوري 

اين نوع سكوالرهاست؛ منـتـهـا مـي          
داند كه پرونده اسالمي براي همـيـشـه          

او امـا بـه       .   در ايران بسته خواهد شـد     
از "   سكوالرهاي مسلمان" همان اندازه  

. انـقـالب جــاري وحشـت كـرده اســت            
ايشان كه نشريه و سايتي نـيـز بـه نـام            

را مي گرداند پنهان "   سكوالريسم نو" 
" جــمـــهــوري ايــرانـــي      " شــده پشـــت        

بخش فارسـي راديـو     .   است" سكوالر" 
صداي آلمان، ايشان را آورده و بـه او             

ــراي                   ــو داده اســـت كـــه بـ ــلـــنـــدگـ بـ
جـمـهـوري    " مخاطبينش سكوالريسم   

اوال : "ميگويد. را تبليغ بكند"  ايراني
بـه  .   اين شعار، شعار جديـدي نـيـسـت         

نظر من از روزي کـه در انـتـخـابـات                 
مربوط به آقاي محمد خاتمي، جبهـه        

ايـران بـراي     " مشارکت اسالمي شعار     
را مطرح کرد، در واقـع      "  همه ايرانيان 

اقرار کرد که ايران براي همه ايـرانـيـان            
حکومت اسالمي ايرانيـان را     .   نيست
سه دسته از شهروندان تقسيم   –به دو   

اي شـهـرونـد درجــه           عـده .   کـرده اسـت    
اي درجه  اي درجه دو و عده اند، عده يک

و چاره کار ايـن اسـت کـه        .   سه و غيره  
ايـران بـايـد مـتـعــلـق بشـود بـه هـمــه                    

دانيم کـه بـه هـرحـال            ما مي .   ايرانيان
،    يک ملت چندمذهبـي، چـنـدقـومـي         

هـر  . "   چندزباني و چندعقيدتـي اسـت      
كس كه در بحث سكوالريته خم شـده          
باشد و تفسيري شرقي از آن نكند و يا 

نباشـد، مـتـوجـه       "  نو"سكوالريسمش  
ــك ركــن اصــلــي                      ــه ي مــي شــود ك

چـنـد   " سكوالريسم ريشـه كـن كـردن            
. گـري و قـومـي گـري اسـت             " مذهبي

عال گرچه پاي بـيـانـيـه       اسماعيل نوري 
" سـكـوالرهـاي مسـلـمــان       " هـاي نـوع       

امضا نگذاشته است، امـا ايـرانـي را           
كه او مي خواهد، همانند ايراني است  

 .كه خاتمي مي خواهد
انقالب وقتي كه مي رود تا تمـام      
مظاهر نظام كهن را دود كند و بـهـوا        
بفرستد، همه مخالفين خود را نيز بـر     

جـالـب   .   عليه خود متـحـد مـي كـنـد           
اســت كــه امــروز دردانــه خــمــيــنــي،             
مــيــرحســيــن مــوســوي، اســمــاعــيــل         

عال، اروند آبراهاميان، داريـوش       نوري
آشوري و آصف بيات را در يـك صـف        

هـائـي      تـوده " خشونت"مقابل و در  
كه دستمزدهايشان را مـاهـهـا و           

انـد،     سالهاسـت پـرداخـت نـكـرده         
 سـال اسـت       ٣٠زناني كه بيش از    

زندگي را بر خود حرام ديـده انـد،           
كودكاني را كه در گوني شده اند و 

هـيـچ چـيـزي در         !   غيره مي بينيم  
آتـش  .   اينجا غـيـرعـادي نـيـسـت          

انقالب چنين معجوني را امـكـان      
ايـنـهـا حـافـظـان         .   پذير مي كـنـد     

وجود اينها را   سيستمي هستند كه    
نگهباناني كه در   .   ضروري كرده است 

لباس سكوالر، پاسدار ژورنـالـيـسـت،      
چپ، متخـصـص و غـيـره گـاه و               

الزم اسـت  .  بيگاه ظاهر مي شوند 
بياد بياوريم كه چگونه سـيـا، بـي          
بــي ســي، خـــمــيـــنــي، ارتـــش               

ــنـــشـــاهـــي و صـــفـــي از             شـــاهـ
روشنفكران و روزنامه نگاران نـان      
به نرخ روز خور بر علـيـه انـقـالب           

 متحد شدند كـه  ٥٧مردم در سال  
ارتجاع مذهبي را سـوار زنـدگـي           

 .مردم كنند
انقالب اما تفسير اينها را از       

. زندگي و سكوالريسم نمي پذيرد    

راه خودش را پيدا مي كـنـد و بـه             
انقالبي كه خـواب    .   پيش مي رود  

راحت را از چشمان خـامـنـه اي و          
ربوده است، اكـنـون آب       احمدي نژاد   

در النه مورچه گان ديگري نيز ريختـه    
انـقـالب جشــن تـوده هـاســت،           .   اسـت 

" سكوالرهاي نو و مسـلـمـان     " كابوس  
 .*است

 سكوالريسم و سكوالرهاي قالبي در ايران
 

 ناصر اصغري

 انقالب ايران و موقعيت چپ 
 گفت و شنود با رھبران 

 حزب کمونيست کارگری ايران
 حميد تقوائي ، مينا احدي               

 محمد آسنگران،  اصغر کريمي               
  عصر  ٦ ژانويه ساعت       ٢٩جمعه   : کلن 

 : آدرس محل   
Bürgerhaus Zollstock 

Rosenzweig weg 1 
50969 Köln 

 

 ٠١٧٧ ٣٦٠٠٩٦٣:  تلفن تماس    
 تشکيالت خارج کشور           
 آلمان     - حزب کمونيست کارگري ايران                 

 انجمن مارکس کانادا
  برگزار ميکند

 موضوع  
 کمونيسم کارگري، انقالب و انسانگرائي                      

 حميد تقوائی: سخنران
 

 ٢٠١٠ فوريه    ٧يکشنبه،      : زمان
  بعد از ظهر      ٦ تا   ١٢ساعت    

 مکان
Toronto 

North York Civic Centre 
5100 Yonge St., North York 

Room: 3 
 

 : مسئول انجمن مارکس کانادا
 محسن ابراهيمي

 ٢٠١٠ ژانويه ٢١
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 سـال اعـتـصـابـات          ٨٨گفـتـنـد سـال         
سراسري کارگري خواهد بـود، ديـديـم          

 به سال اوج گيري انقـالب  ٨٨که سال   
کل مردم عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي               

انقالبي که هر روز گسترده . تبديل شد
تر ميشود و دير نيست که با قيـامـي         
ريشه کل بساط اين رژيم جنايتکار را     

 . از جا بکند
گزارشي از راديو فرانسه، از سـال       

 به عنوان سال بحران هاي کارگري ٨٩
 ٨٩اما بزعم مـن سـال         .   ياد ميکند 

سال وارد ميدان شدن کارگران بعنـوان        
يک طبقه متشکل و تعيين تـکـلـيـف          

ايـن  .   نهايي بـا ايـن حـکـومـت اسـت              
چيزي است که امروز طاليه هايـش را     
ــراي                بــا خــيــز بــرداشــتــن کــارگــران ب
متشکل شدن، براي تشکيل کـمـيـتـه          
ــراي ايــجــاد               ــصــابشــان، ب هــاي اعــت
هياتهاي موسس شوراهايشان، نظـيـر     
ــا                   ــچــه در ذوب آهــن اصــفــهــان ب آن

 کـارگـر شـاهـدش بـوديـم و               ١٨٠٠٠
شوراي موقتشان را تشکيل دادنـد و         
با گسترش اعتراضات کـارگـران مـي         

 . بينيم
گزارش راديو فرانسه  با اشاره بـه          
فاکت هـايـي از آمـارهـاي دولـتـي و                 
اظهارات  مقامات جمهوري اسالمي  
ــي                 ــگـ ــتـ ــسـ ــکـ ــه ورشـ ــاره اش بـ اشـ
ــعــاد گســتــرده                  ــجــات و اب ــارخــان ک
بيکارسـازيـهـا و نـگـرانـي جـمـهـوري                
اسالمي از بـحـران هـاي کـارگـري در              

از جمله در اين گزارش .  است٨٩سال 
به سخنان معاون اول احمدي نـژاد در          
نخستين جلسه عالي شوراي اشـتـغـال     
اشاره دارد که وي ضمـن اعـتـراف بـه              

بـعـنـوان    "   بحران بيکـاري " فراگير شدن  
مشــکــل اصــلــي کشــور، از شــتــاب            
افزايش نرخ بيکاري و از اينکه بـطـور      

 ٢٤مثال در پايير گـذشـتـه بـيـش از               
 سـال    ٢٤ تـا      ١٥درصد جوانان بيـن      

بيکار بوده انـد سـخـن گـفـتـه و مـي                   
 ٨٧افزايد  که بر اساس آمار رسـمـي           

درصد  بيکاران کشور را جوانان بـيـن      
 سال تشکيل ميدهد که در ٣٠ تا ١٥

 درصـد آنـهـا از مـيـان              ٤٥اين ميان   
فارغ التحصيالن دانشگاهها و مراکز    

 . آموزش عالي هستند
در همين گـزارش از قـول هـادي              
ايــزدپــرســت دبــيــر انــجــمــن صــنــفــي           
کارفرمايي چرمسازان استان خـراسـان    

به وضع بحراني کارخانجات و اينـکـه      
 کارخـانـه چـرمسـازي در         ٦٥از ميان  

 کـارخـانـه بـاقـي          ٢٠اين استان تنهـا      
بحراني که . مانده است، اشاره ميکند

در نتيجه آن تـنـهـا در ايـن بـخـش از                   
 کـارگـر از     ٢٥٠٠توليد در اين استان  

در ادامـه ايـن       .   کار بـيـکـار شـده انـد          
گزارش به ابعاد گسترده بيکارسازيهـا   
در همه جا و به ورشکستگي رسـيـدن        
کارخانجات اشاره داشته و از ايـنـکـه         
بطور مثال در اسـتـان خـوزسـتـان بـا                 

 واحد بسته بندي خرما ١٣بسته شدن 
 کارگر کـار خـود را از دسـت            ٤٠٠٠

 ٢٠داده و در کل در اين استان حدود    
 هزار نفر بيکار شده اند، سخـن  ٢٥تا  

 . ميگويد
بدين تـرتـيـب گـزارش بـه شـدت                
گيري روند بيکارسازيها از آغاز سـال         
جاري و اينکه اين وضعيتي است کـه          
در شهرهاي کـردسـتـان، آذربـايـجـان،            
کرمانشاه  و همه جا به چشم ميخورد 
و از جمله به  بيکارسازي ها در ايـران        
صدراي بوشهر، لـوـلـه سـازي اهـواز،             
ايران تـفـال سـاوه، کشـت و صـنـعـت                  
شمـال، تـوزيـن گـر، پـايـا، هـوايـار و                   
صدها کارخانه ريـز و درشـت ديـگـر              

ــد       ــکــن ــن       .   اشــاره مــي ــکــه اي ــطــوري ب
بيکارسازيها حتي دامن شرکت هـاي       
بزرگي مانند ايرالکو، شـرکـت مـلـي            
سرب و روي، واگـن سـازي پـارس را               

و باالخره اينکـه گـزارش     .   گرفته است 
به اظهارات چندي  پـيـش مـديـر کـل             
دفتر صنايع برق، الکـتـرونـيـک و فـن             
شـنـاسـي اطـالعــات وزارت صـنـايــع             

 درصدي ظرفيت ٦٠مبني بر کاهش    
توليد لوازم خانگي و اينکه هم اکنون     
ظرفيت توليد برخي از کارخانـه هـاي          
توليد لوازم خانگي بـه صـفـر رسـيـده             
است، اشاره کرده و از اينکـه افـزايـش          
بيکاري نگراني مقامات تهـران را از        
تبديـل بـحـران اقـتـصـادي کشـور بـه                 
بحران هاي کـارگـري افـزايـش داده و              
يکي از چالش هـاي مـهـم جـمـهـوري               
اسـالمـي در سـال جـاري را سـاخـتــه                 

گــزارش خــود را بــه اتــمــام           .   اســت،   
 . ميرسد

در هر حال لب سخن همين است،       
، " بـحـران هـاي کـارگـري         "  ،     ٨٩سال  

يکي از چالش مهم جمهوري اسالمي    
.  چيزي که از آن هراسان شده اند.   است

مبارزاتي که خود بـطـور واقـعـي يـک            
فاکتور مهم در کشيدن شـدن اوضـاع        

 . به شرايط انقالبي امروز بوده است
گزارش راديو فرانسه گوشه اي از        
يک حقيقت آشکـار در ايـران را بـيـان               

اما اين حقيقت وقتي تـکـان     .   ميکند
دهــنــده اســت کــه در مــتــن اوضــاع              

ابـعـاد   .   انقالبي ايران به آن نگاه کـنـيـم     
ميليـونـي بـيـکـاري، مـوج گسـتـرده                
بيکارسازيها،  به هم ريختن بـه تـمـام            
مــعــنــاي شــيــرازه اقــتــصــاد کشــور،           
ورشکسته اعالم شـدن يـکـي بـعـد از              
ديـگـري کـارخـانـجـات، خـارج کـردن               
سرمايه هـاي چـنـديـن مـيـلـيـونـي و                   
چندين ميلـيـاردي و حـوالـه آنـهـا بـه                 
بـانــکـهــاي جـهــانــي تــوســط ســران و             
مــقــامــات حــکــومــت، نــپــرداخــتــن          
دستمزد کارگران براي مـاهـهـا، و در           

ما در ايران . کنارش گراني سرسام آور 
با جامعه اي روبرو هستيم که رژيـمـي     
در حال رفتن است و آخرين تقالهايش    
را براي سرکوب، بـراي دزدي و بـراي             

رژيمـي کـه     .   چپاول مردم بکار ميبرد   
از باال تا پايين بـهـم ريـخـتـه اسـت و                
خودشان در برابر انقالب مـردم دارنـد         
پرونده هاي جنايات و دزدي هـايشـان        

حـکـومـتـي کـه بـر           .     را رو ميکـنـنـد     
ــفــرت مــردم                    ــي از خشــم و ن ــاي دري
حکومت ميکند و  يـکـي از وحشـي          
ترين حکـومـت هـاي سـرمـايـه داري               
جهان اسـت کـه  در طـول سـي سـال                    
حاکميتش  چـيـزي جـز کشـانـدن کـل               
جامعه به خط فقر و تباهي، بيکاري،   
بــي مســکــنــي، بــي تــامــيــنــي، بــي            
حقوقي، جنايت و کشتار بـراي مـردم         

و ٣کارنامه  اين رژيم،   .  نداشته است 
نيم ميلـيـون کـودک کـار و خـيـابـان،                 

 ١١کاهش سن تن فروشـي بـه حـتـي            
سال، وجود سـه مـيـلـيـون مـعـتـاد و                  
هـزاران اعـدام و سـنــگـسـار و غـيــره                 

يک رژيم آپارتايد جنسي ، ضـد   .   است
زن، ضد انسان که امروز کل جـامـعـه         
براي به زير کشيدنش به مـيـدان آمـده        

گزارش راديو فرانسه را بايد در   .   است
 .متن اين اوضاع و اين کارنامه ديد

گــزارش راديــو فــرانســه و بــيــان            
نـگــرانــي مــقــامــات رژيــم در مــورد            
جـنــبـش کــارگـري بــعـنــوان يـکــي از               
چالشهاي مهم حـکـومـت کـه الـبـتـه               
سخن تازه اي نيست و اين را طي ايـن      
مدت بارها از زبـانشـان شـنـيـده ايـم،              
بيش از هر وقت قدرت عظيم جنـبـش     
کارگري و انـقـالب مـردم را مـقـابـل                

قدرتي که بايـد  . چشممان قرار ميدهد 

به آن اتکا کرد و گام پيشروي بعدي را 
با اتکـا بـه ايـن مـوقـعـيـت               .   برداشت

است که فعاالن و رهبران کارگري بايد  
نقش خود و جنبش کارگري را ببينند    
و جنبش کارگري بـايـد خـود را بـراي            
زدن ضربه کاري بر کـمـر رژيـم آمـاده              

در اين شرايط است که مـيـتـوان    .   کند
و انتظار ميرود که فعالين و رهـبـران          
کارگري با بيانيه هاي پرشور خود و با 
کيفرخواستشان کل اين بيـحـقـوقـي و         

. اين حکومت را به چـالـش بـکـشـنـد             
ميتوان و بايد انـتـظـار داشـت کـه از                
سوي تشکلهاي کارگري و جمـع هـاي       
کارگـران از کـارخـانـجـات مـخـتـلـف                
بيانيه هايي در کيفرخواست عليه اين     
حکومت خط فقر و اينهمـه گـرانـي و         
بيحقوقي و براي آزاد کـردن زنـدانـيـان         

بيانيه هايي . سياسي  بيرون داده شود 
که کارگران دورش متحد ميشـونـد و       
با اعتصابات اخطاري خود و بـرپـايـي     
. اعتصابات سراسري قد علم ميکنند

بيانيه هايي که بدون شک کل جامـعـه         
ــدور خــود بســيــج مــيــکــنــد و                   را ب
اعتصابات کارگران را به تظاهراتهاي      
ميليوني مـردم در خـيـابـانـي وصـل               

کارگراني که کار را خوابانـده  .   ميکند
انــد و بــا آمــدن بــه خــيــابــان مــردم                  
ميليوني را به صـف خـود کشـيـده و               
فريـاد مـيـزنـنـد جـمـهـوري اسـالمـي                 

يـک چشـمـه      .   نميخواهيم.   نميخواهيم
کوچک آنرا در اهـواز در راهـپـيـمـايـي            

. کارگران لوله سازي خوزستان ديـديـم      
اعتراضي که به نقطه اميدي براي کل     
مردم شهر اهواز تبديل شـد، شـهـر را          
به جنب و جوش در آورد و الـگـويـي             

 . براي همه کارگران شد
واقعيت ايـنـسـت کـه امـروز مـا               
شاهد چنين جنب و جوشي در مـيـان           

. کارگران و رهبران کـارگـري هسـتـيـم          
امـا بـا تــوجـه بـه شــتـاب پـيــشــروي                  
اوضاع، بايد به اين تحرکات سـرعـت         
داد و با قـدرت و اعـتـمـاد بـه نـفـس                   

بـايـد بـا      . بيشتري به جلو گام برداشت 
ايجاد کميته هاي اعتصاب و شـکـل          

هيات هاي موسس شوراهايـمـان    دادن به   
 ٨٩سـال    .   به استقبال اين اوضـاع بـرويـم         

سال اعتصابـات سـراسـري و زدن ضـربـه               
بـا مـتـحـد       .   نهايي بر پيکر اين رژيم اسـت   

شدن حول خواستهاي سـراسـري خـود، بـا             
و با فرياد زنداني سياسي ، آزاد بايد گردد    

شعار انقالبي انساني براي حکومـتـي       
 .*  انساني به استقبال آن برويم

 سال  زدن ضربه نهايي" بحران هاي کارگري" سال ٨٩سال 
  بر پيکر جمهوري اسالمي است

 شهال دانشفر 

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

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 
  را بخوانید 

و در سطح وسیع 
 کنید توزیع 
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جـمــهــوري اســالمــي آمــار زنـدانــيــان          
سياسي که در خطر اعدام قـرار دارنـد           
را علني نکرده و تالش ميکند تعداد    

بـر  .   و هويت همه آنها را مخفي سـازد   
اساس گزارش تيم تحقيقـات کـمـيـتـه          

 زنـدانـي     ۶۳بين المللي عليه اعدام ،     
ســيــاســي در خــطــر اعــدام تــوســط               

ايـن  .   جمهـوري اسـالمـي قـرار دارنـد           
 نـفـر از کـردسـتـان،          ۲۸ليست شامل  

 ۱۲ نفر از سيستان و بلوچستان،   ۱۲
.  نفر تهران ميبـاشـنـد   ۱۱نفر اهواز و   

 . اين ليست در حال تکميل شدن است
کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام             

ضمن انتشار اين ليست از همه مـردم     

و خانواده زندانيان سياسي ميخـواهـد     
که هر گونه اطـالعـات تـکـمـيـلـي از                
جزئيات زندانيان سياسي محکـوم بـه      

. اعدام دارند بـراي مـا ارسـال کـنـنـد               
آدرسهاي تمـاس بـا مـا بـه قـرار زيـر                  

 :است
com.gmail@farshadhoseini 

 com.aol@MinaAhadi  
 :تلفن هاي تماس با ما

 :فرشاد حسيني
 ۰۰۳۱۶۸۱۲۸۵۱۸۴ 

 :مينا احدي
 ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳ 

کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام             
همچنين براي متـوقـف کـردن اجـراي           
حکم اعدام زندانيان سيـاسـي تـوسـط           
جمهوري اسالمـي وسـيـعـا فـعـالـيـت              

کرده و تمام ارگان ها نهادها احزاب و       
سازمان هاي سياسي و حقـوق بشـري          
در سراسر دنيا را فـرا مـيـخـوانـد کـه                
قاطعانه عليه اين اعدام هـا در ايـران            
اعتراض کرده و به هر طريـق مـمـکـن        
مـانـع اجـراي ايـن اعـدامـهـا تـوســط                 

 .جمهوري اسالمي شوند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۰ ژانويه ۲۸

 هشدار
  زنداني سياسي در خطر اعدام۶۳اسامي 

علی صارمی، -١   ایوب پرکار، -٢   

احمد کریمی، -٣ ناصر عبدالحسینی، -۴  رضا خادمی، -۵   

امیر رضا عارفي -۶  علیرضا کرمی خیر آبادی، -٧  خالد حردانی، -٨   

سعید شاه قلعھ ای، -٩ عباس دلدار؛ -١٠  فرھاد وکیلی، -١١   

: از کردستان      
زینب جاللیان، -١٢     لطیفی، حبیب هللا -١٣ 

شیرکو معارفی، -١۴  فرھاد وکیلی، -١۵  فرزاد کمانگر، -١۶   

علی حیدریان، -١٧ حسین خضری، -١٨  رشید آخکندی، -١٩   

محمد امین آگوشی، -٢٠ احمد پوالد خانی، -٢١   سید سامی حسینی، -٢٢   

سید جمال محمدی، -٢٣ رستم ارکیا، -٢۴  مصطفی سلیمی، -٢۵   

انور رستمی،  -٢۶ تالعی حسن  -٢٧  ایرج محمدی،  -٢٨   

محمد امین عبدالھی -٢٩ قادر محمد زاده، -٣٠  شیرین علم ھوی، -٣١    

عدنان حسن پور، -٣٢ ھیوا بوتیمار، -٣٣  اھل کردستان سوریھ، زندان (رمضان احمد  -٣۴  
)ارومیھ  

فرھاد چالش، -٣۵  فعال سیاسی اھل کردستان  (،سرھد چالش -٣۶ 
)ترکیھ، زندان زنجان  

فعال سیاسی اھل کردستان  (،سعید رمضان -٣٧
)سوریھ، زندان قزوین  

ھژار قادری، -٣٨ جھانگیر بادوزاده -٣٩     
     از سیستان و بلوچستان

 عبدالجلیل ریگی، -۴٢ عابد گھرام زھی، -۴١ عبدالرحمان ناروئی، -۴٠
 علی ساعدی، -۴۵ محمود ریگی -۴۴ ناصر شه بخش، -۴٣
 دعیر مھاوی، -۴٨ ماحد فرادی پور، -۴٧ ولید نیسی، -۴۶
 یوسف لفته پور -۵١ احمد ساعدی، -۵٠ ماھر مھاوی، -۴٩

     از اھواز
اوده افراوی، -۵٢ علی رضا سلمان دلفی، -۵٣     

علی حلفی ، -۵۴  مسلم الحایی،  -۵۵  عبدالرضا نواسری، -۵۶   

یحیی ناصری، -۵٧ عبداالیمان زائری، -۵٨  ناظم بریحی،  -۵٩   

عبدالرضا ھلیچی، -۶٠ زمال باوی، -۶١   ریسان سواری،  -۶٢   

لیال کعبی، -۶٣      

 

  .اسامي زندانيان سياسي محکوم به اعدام به قرار زير است

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



 12 ١۳۸۸ بهمن ۹ انترناسيونال 

 ژانـويـه     ۲۸سحرگاه امروز پنج شنبه  
 بهمن، جـمـهـوري اسـالمـي        ۸برابر با  

دو نفر از مخالفين حکومت اسالمي   

مـحـمـد رضـا عـلـي           .   را به دار کشيد 
زماني و آرش رحماني از معتـرضـيـن     
حکومت اسالمي بودنـد کـه پـس از            
شکنجه هاي فراوان و وادار کردن آنها   
به اقرار به فعاليـتـهـاي انـجـام نشـده،             

. سحرگاه امروز به دار آويختـه شـدنـد        
همچنين دادسراي عمومي و انقـالب       

 نـفـر از       ۹تهران خبر از محکوميـت       
معترضين به اعدام را داده و اعـالم             

 نـفـر   ۹کرده است که احکام اعدام اين  
پس از قطعيت احکام به مرحله اجـرا        

 . گذاشته خواهد شد
مــحــمــد رضــا زمــانــي و آرش              
رحماني هر دو مدتـهـا قـبـل خـيـزش              
هاي انقالبي اخير دستگير شـده امـا           
به منظور ارعاب و تحـمـيـل خـفـقـان             
بيشتر به جامعه و  در هراس از رشـد        
و گسترش اعتراضات بيشتر درسـت       

 بـهـمـن بـه دار           ۲۲دو هفته قـبـل از         
محمـدرضـا زمـانـي و         .  کشيده شدند 

آرش رحمـانـي در طـول دوران زنـدان              
خود مورد شکنجه هاي زيـادي قـرار          

آرش رحـمـانـي قـبـال          .   گرفتـه بـودنـد     
اعالم کرده بود که جمهوري اسـالمـي    
براي فشار و شکنجه رواني به او پـدر      
و خواهر باردارش را بازداشت کرده و      
آزادي هـر دو را در گـرو اعـتـرافـات                 

 . ساختگي آرش قرار داده بودند
صادر کننده حکم اعـدام ايـن دو         
نــفــر و ســايــر مــخــالــفــيــن ســيــاســي            
حکومت اسالمي سـعـيـد مـرتضـوي          

همان جالد کهريزک که جنايتها . است

و چکنجه ها و تجاوزاتش به زندانيان    
چنان رسوايي و فضاحتي به بار آورده    
که داد و فغان ياران حکومتي اش را      

 . نيز برانگيخته است
 مردم

جمهوري اسالمي قصد دارد بـا ايـن            
اعدامها جلوي اعـتـراضـات بـه حـق             

هــدف جــمــهــوري    .   مــردم را بــگــيــرد     
اسالمي از ايـن اعـدامـهـا هـمـچـون                 
گذشته، فقط اين است که بـکـشـد تـا          
بتواند بماند و بيشتر شکنجه دهـد و          

 . بيشتر  بکشد
بايد با تمام قوا در مقابل کل اين  
دستگـاه تـولـيـد جـنـايـت جـمـهـوري                 

بايد اين سالح بقـاي  .   اسالمي ايستاد 
جمهوري اسالمي از چـنـگـش بـيـرون          

بايد با تمام قوا بـراي بـه زيـر           .   کشيد
کشيدن اين دولت جنايتکار به ميدان    

 .آمد و اعتراض کرد
کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام             
مردم را در سراسر جهان فرا ميخواند     
که با بـرگـزاري مـراسـمـهـاي يـادبـود                
محمد رضا زماني و آرش رحـمـانـي           
وســيــعــا بــه اعــدامــهــاي جــمــهــوري           

 .اعتراض کننداسالمي 
کميته بين المللي عليه اعدام     
همچنين از تمام دولتها و سازمان 
هاي بين المللـي مـيـخـواهـد کـه             
فورا به مقابله جدي با اعـدامـهـا          
برخاوسـتـه و سـفـارتـخـانـه هـاي               
جمهوري اسالمي را بسته و ايـن         
حـکــومـت آدم کـش را از تــمــام               

 .المللي اخراج کنندمجامع بين 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ ژانويه ۲۸

 جمهوري اسالمي
  مخالف حکومت را کشت۲ 

 با تمام قوا ماشين جنايت
  جمهوري اسالمي را خرد کنيم

در آخــريـن لـحــظــات صــفـحــه بــنــدي             
انترناسيونال خبري در ايسنا منـتـشـر         
شد که توجه انتـرنـاسـيـونـال را جـلـب                

  ايســنـا اعـالم کـرد کـه رئـيــس              .   کـرد 
جمهور اسالمي در ديدار بـا اعضـاي          

هـمـايـش    " شـرکـت کـنـنـده در اولـيـن                
الـمـلــلـي زنـان دانشــمـنـد جـهــان                  بـيـن  

چند گنده گويي احـمـقـانـه       "   ( اسالمي
شعار برابري زن و : "فرموده است! ) اي

مرد در تفکر مارکسيسم بزرگ تـريـن      
او " .   را به جايگاه زن وارد کـرد        ضربه

از تــفــکــر    "   انــتــقــاد " هــمــچــنــيــن بــا        
به لطف خـدا     " :مارکسيسم گفته است 

تفکر مارکسيسم به تـاريـخ پـيـوسـتـه            
است، اما يکي از شعارهاي اين تفکر     
و ساير تفکرهاي مادي، برابـري زن و          

بـه نـظـر مـن ايـن شـعـار                .   مرد اسـت   
و " !   بزرگترين ضربه را به زن زده اسـت      

رئيس جمهور به حضار توصيه کـرده     " 

ــه     ــاي         :   " اســـت کـ ــورهـ از زنـــان کشـ
 "! غيراسالمي نيز حمايت کنند

دير وقـت بـود و انـتـرنـاسـيـونـال                 
فرصت مراجعه به نـويسـنـدگـانـش را            
نداشت که جواب اين ابله را در چـنـد             

موضع مارکـس در بـاره       .   خط بدهند 
آزادي و بـرابــري زن نـيــازي بـه دفــاع                

اما حد اقل کاري که با عـجلـه     .   ندارد
ميشد کرد اين بود با چند نقل قول از     
قران و چند عکس از جنايات اسالمی 

حماقت و سفاهـت و شـيـادي        عليه زنان،   
اين دلقـک اسـالمـي را در مـعـرض ديـد                   

 :قرار دادخوانندگان انترناسيونال 

 
 !زن در اسالم

خدا از باقيمانده ” بنا بر آيه هاي قران،    
خميره آدم ، حـوا را بـراي آسـايـش و                  
آرامش و شرکت در زندگي آدم و بکار   
انداختن کارخانه آدم سازي خلق کـرده       

 ” . است
 : و بنا بر  آيه هاي  همان قران

مردان بر زنان قيمومت دارنـد و     ” 
برتري داده شده اند ، مردان کارگزار و       
فرمانروايند بر زنان ، زنان براي مردان    
همچون کشتزارند ، مرد ميتـوانـد در       
يک زمان چهار زن و تعدادي کنيز غير 
عقدي داشته باشد، مـرد بـايـد اجـازه            
بيرون رفتن زن از خـانـه را بـدهـد، زن                
بايد خود را براي هر لذتي که مرد مي 
خواهد تسـلـيـم نـمـايـد و بـدون عـذر                   

عـذر شـرعـي؟ پـيـدا کـنـيـد               ( شرعي   
از نزديکي کـردن او      )  پرتقال فروش را 

جلو گيري نکند، دختـري کـه بـه حـد              
بلوغ رسيده اگر بخواهـد شـوهـر کـنـد           
واجب است از پدر يا جـد پـدري خـود            
اجازه بگيرد ، مرد ميتواند زن خود را 
طالق دهد حتي بدون اينکه زن را آگاه    

بــه نـقــل از ســايــتــهــاي         “   . . . کـنــد و      
 اينترنتي

  ٣٤  آيه) زنان(سوره النساء 
مردان، از آن جهت که خدا بـعـضـي را         

بر بعضي بـرتـري داده اسـت، و از آن                
جهت که از مال خود نفقه ميدهند، بر 

پس زنان شايسـتـه،   .   زنان تسلط دارند  
فــرمــانــبــردارنــد و در غــيــبــت شــوي           
عـفــيـفــنــد و فـرمــان خـداي را نــگــاه                

و آن زنـــان را کـــه از                  .   مـــيـــدارنـــد
نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و        
ــيــد و                 ــگــاهشــان دوري کــن از خــواب

اگر فرمانبرداري کردند، از  .   بزنيدشان
. آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريـد       

  .و خدا بلند پايه و بزرگ است
    ٦  سوره نور آيه

و کسانيکه زنان خود را به زنا مـتـهـم         
شاهد پـيـدا        ٤  ميکنند، اگر نتوانند 

کنند ميتوانند خود چهار بار شهادت   
بدهند در راه خدا که او از راستگـويـان    

 . است
 ٥١  سوره احزاب آيه

از زنان خود هر که را خواهي به نوبـت        

 یادداشتی از سردبیر

 :احمدی نژاد به مارکس شکلک درآورد
 “!را به جايگاه زن وارد کرد  شعار برابری زن و مرد در تفکر مارکسيسم بزرگ ترين ضربه”

مؤخردار و هر که را خواهي با خـود،       
نگه دار و اگر از آنها کـه دور داشـتـه            
اي يکي را بطلبي بر تو گناهي نيست 
در اين گـزيـنـش و اخـتـيـار بـايـد کـه                   
شادمان باشند و غمگين نشوند و از         
آنچه همگيشان را ارزانـي مـي داري           
بايد که خشنود گردند و خدا مي داند 

که در دلهاي شما چيست و خـداسـت        
 .که دانا و بردبار است

 
 شاهد زنده ميخواهيد؟

 ميليـونـي در     ٧٠نصف جمعيت  
ايران و  همين چند تصويـر از هـزاران          

 ! تصوير توحش اسالمي عليه زنان


