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 دي، در روز عـاشـورا،           ٦پنج هفته پيش در  
جمهوري اسالمي ضربه اي گـيـج کـنـنـده از                

هنـوز حـکـومـت از آثـار            . مردم دريافت کرد 
اين ضربه گيج ميخورد که کابوسـي  ديـگـر              

.  بـهـمـن     ٢٢سالـگـرد     :   خوابش را آشفته کرد 
 دي، خـود را بـا           ٦حکومت از همان فرداي      

تمـام قـوا بـراي گـذر از ايـن کـابـوس آمـاده                       
تمام نهادها و تـمـام شـخـصـيـتـهـاي           .  ميکرد

حـکــومــت از خــود خــامــنــه اي گــرفـتــه تــا                  
اطالعات و سرداران و آيت اهللا هايش شبـانـه         

 بهمن را با کـمـتـريـن     ٢٢روز تالش کردند که  
به هـر تـوحـش و هـر           . تلفات از سر بگذرانند 

حيله اي دست زدند؛ صدها نفر را دسـتـگـيـر             
کردند؛ دو نـفـر را اعـدام کـردنـد و تـعـدادي                     
ديگر را به اعـدام  مـحـکـوم کـردنـد؛ شـايـع                    
کردند که تعدادي ديگر را هـم در مـال عـام                
اعدام خواهند کرد؛ زندانيان سـيـاسـي سـابـق            
را احضار کردند و تهديد کـردنـد کـه اگـر در                 
تظاهرات شرکت کننـد بـه عـنـوان مـحـارب               
محاکـمـه خـواهـنـد شـد؛ سـرداران سـرکـوب                  
رسما و علنا گفتند که هر کسي هـر شـعـاري         
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  ستون اول

  محسن ابراهیمی        

يک اقدام مهم در اين هفتـه بـيـرون            
دادن منشـور مـطـالـبـات حـداقـل             

 تشـکـل     ٤کارگران ايران، از سوي      
شناخته شده کارگري، سـنـديـکـاي        
کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي      

تهران و حومه، سنديکاي کارگـران    
کشت و صنعت نيشکر هفت تپـه،      
ــه آزاد کــارگــران ايــران و              اتــحــادي
انجمن صنفي کارگران بـرق و فـلـز          

ايـن حـرکـتـي       .   کار کرمانشاه است  

است که انتظار ميرود بخش هـاي        
ديـگـر کــارگـري از جــملـه شــوراي             
موقت ذوب آهن اصفهان و مراکـز     
بـزرگ کـارگـري بـا اسـم کـارخـانـه                 
هــايشــان را بشــکــلــي گســتــرده و           

ايـن  .   سراسري با خود هـمـراه کـنـد         

  يک اقدام مهم کارگري

 ۳صفحه          شهال دانشفر 
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 بهمن امسال روز پيروزي نسل ۲۲ 

شکست نخوردگان بر سرکـوبـگـران     
  !۵۷انقالب 

 
 !دم آزاده و مبارز ایرانمر
 بهمـن روز سـالـگـرد انـقـالبـي              ۲۲

است که بوسيله ارتجاع اسالمي به  
 ســال   ۳۱.   شـکـسـت کشـانـده شـد          

پيش مردم ايران با خـواسـت آزادي         
و برابري و رفـاه قـيـام کـردنـد امـا                 
عليرغم سرنگون کردن ديکتاتوري    
شاه نتوانستند به خواستهاي بر حق 

ارتجاع اسالمـي تـازه     .   خود برسند 
بقدرت رسيده کاري که رژيم شاه در 
انجامش درمـانـده بـود بـه اتـمـام                
رساند و انـقـالب را بـا يـورش بـه                  

،  از     ١٣٨٨ بــهــمــن   ٢٢امــروز،   
تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، تـا      
استکهلم، فـرانـکـفـورت، لـنـدن و             

الهه صحنه  اعتراض سـراسـري و         
شورانگيـز مـردم انـقـالبـي عـلـيـه                

 . جمهوري اسالمي محتضر بود
رژيم اسالمي تمام وحشيگـري   
و امکانات  ماشـيـن آدم کشـي و             
ارعـاب و هــمــچــنـيــن امــکــانــات           

تبليغي خويش را به کار گرفته بود  
. تا مگر اين روز را از سر بگـذرانـد   

 !شکستي ديگر براي جمهوري اسالمي:  بهمن٢٢
 اطالعیه حزب کمونیست کارگري

 ٣ص   

 ۳صفحه         

 پيام حميد تقوائی 
 بمناسبت سالگرد قيام بھمن 

 ٣ص   
 خمینی و خامنه اي زیر پاي مردم انقالبی 
  بهمن22در سالگرد 

 انقالب مردم
  از حرکت 

 !باز نمي ايستد
 

 نبرد انقالب و ضدانقالب
  بھمن٢٢ در سالگرد 

 ۴صفحه      



 2 ١۳۸۸ بهمن ۲۳ انترناسيونال 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوري اسالمي

عليه حکومت بدهد سرکوب خـواهـد        
شـد؛ نـيـروهـاي امـنــيـتـي و سـپـاه و                    
انــتـــظــامـــي و بســـيــج را از کـــل                    
شهرستانها و دهـات ايـران بـه تـهـران              

 بـهـمـن روز پـايـان            ٢٢کشانـدنـد تـا        
حيات  ننگينشان نـبـاشـد؛ و بـاالخـر             
همـه ايـن جـمـعـيـت کـرايـه اي را در                     
ميدان آزادي جـمـع کـردنـد تـا نـقـش                 
امت دشـمـن شـکـن زورکـي را بـازي                
کنند، مردم انقالبي را مرعوب کننـد   
و نظام اسالمي رو به موت را نـجـات         

 . دهند
ــه مــوازات ايــن                    ــنــار و ب در ک
تقالهاي جـنـاح حـاکـم، چـنـد هـفـتـه                  
کـامـل اسـت کـه جـنـاح مـغـضـوب،                  
همان اپـوزيسـيـون درون حـکـومـتـي               
حافظ نظام هـم بـيـکـار نـنـشـسـتـه و                  
تماما دنبال راهي بود تـا نـظـام را از             

بعـد  .   اين گردنه به سالمت عبور دهد  
از چند هفته گله گذاري و چشـک زدن        
و تطميع و تهديد و رفـت و بـرگشـت             
متقابل ميان اين جناح و باند حـاکـم،      
بعد از چند هفته التماس به مـردم کـه      

اجتـنـاب کـنـنـد        "   خشونت کالمي" از  
يعني شعار عـلـيـه نـظـام و قـاتـالن                 ( 

، بـعـد از چـنـد هـفـتـه                ) نظام نـدهـنـد    
داللي پشت پرده سر دالالن اسـالمـي        
يعني رفسنجـان، بـاالخـره سـران ايـن              

از مـردم    :   جناح حرف دلشان را زدنـد      
" يـوم اهللا   " خواستند که در تظـاهـرات       

شرکت کـنـنـد امـا فـقـط يـک شـعـار                    
آزادي، اسـتـقـالل، جـمـهـوري         :   " بدهند

گاها انسان در سـالمـتـي      " !   ( اسالمي
 !) عقل اين نارهبران شک ميکند

نتيجه همه اين تالشها قـرار بـود          
اين باشـد کـه مـردم مـعـتـرض يـا از                   
ترس تهديدات بـانـد حـاکـم در خـانـه                
بمانند و يا با نصايح بانـد مـغـضـوب         

 مـاه    ٨به شعاري مشغول باشنـد کـه         
است علنـا و مـيـلـيـونـي عـلـيـه اش                    

قـرار بـود مـردم        .     مبارزه مـيـکـنـنـد      
جهان و ايران، نمايش مضحک ميـدان     
آزادي را فـــقــط از درون دوربــيـــن                  
خبـرنـگـاران مـحـاصـره شـده تـوسـط                
نيروي انتظامي مشاهده کنند و قانـع   
شوند کـه نـه خـيـر، نـظـام مـحـبـوب                    
اســت، رهــبــر مشــروع اســت، مــردم           
تهران و بـه تـبـع آن مـردم ايـران جـان                   

قـرار بـود     .   برکف در خدمت رهـبـرنـد      
ــت زده شــود              ــان شــگــف مــردم  .   جــه

خامـنـه اي امـيـدوار         .   مرعوب شوند 

احمدي نژاد همچنـان بـه مـردم         .   شود
 ... نيشخند بزند و 

 هـفـتـه    ٥با تمام ارعاب و توحش  
گذشـتـه، تـهـران و شـهـرهـاي بـزرگ،                 

. امرور شاهد دو صحنـه مـوازي بـود        
ــمــايــش مضــحــک              يــکــي صــحــنــه ن
حکومتي و نظـامـي و فـرمـايشـي و              

ديــگــري صــحــنــه         .   خــودفــريــبــانــه    
صـحـنـه    .   شورانگيز نبرد با حکومـت    

. اول اساسا در ميدان آزادي اجـرا شـد       
در اين صحنه دلـقـک حـکـومـت، در              
پشت چندين رديف حصار امنيتي از        
موانع فلزي و سپاه و نـاجـا و بسـيـج               
براي يک جمعيت اجير در بـاره قـدرت        
و عظمت اسالم  و حکومت اسـالمـي     

صـحـنـه    .   رو به موت رجز خواني کرد    
دوم در مشهد و اصـفـهـان و اهـواز و             

مهمتر از همـه در تـهـران        ... شيراز و  
در ايـن  .  بيخ گوش خامنه اي اجرا شد 

صحنه، انقالب يک بار ديگر، اين بـار      
در مقابل يـک لشـکـرکشـي نـظـامـي               
تمام عيار حکومتـي درمـانـده صـف           

يــکــبــار ديــگــر چــهــره          .   آرايــي کــرد   
يـکـبـار    .   مصصـم خـود را نشـان داد           

ديـگـر مــردم در ابــعـادي عـظــيـم بــه                
خيابانها ريختند و مصـمـمـانـه بـراي            
آزادي و عدالت و برابري و انسـانـيـت            
نبرد کردند؛ جايي حجابها را زيـر پـا             
انداختند؛ جايي کنـتـرل مـحـل را در              

؛ جـايـي بـه        ) آرياشهر( اختيار گرفتند  
نبردي تن به تـن بـا مسـلـسـل چـيـان                  
اسالم پرداختند؛ و در همـه جـا و هـر              
: گوشه اي که جمع شدند فـريـاد زدنـد         

ــرگ                    ــه اي، مـ ــنـ ــامـ ــر خـ ــرگ بـ مـ
زنداني سياسـي  " با فرياد .  برديکتاتور

به سـمـت دژ خـونـيـن          "  آزاد بايد گردد 
اســالمــي، زنــدان اويــن رژه رفــتــنــد؛             
چشم در چشم ماشه بـدسـتـان و قـمـه             
چرخانان خامنه اي دوختنـد و فـريـاد           

خــامــنــه اي قــاتلــه، واليــتــش         :   زدنــد
بـاطلـه؛ چشـم در چشـم مـتــجـاوزيــن                
: اســالمــي دوخــتــنــد و فــريــاد زدنــد           
. تجاوز، جنايت، مرگ بر ايـن واليـت       

و در حــالــيــکــه در مــيــدان آزادي،                 
حــکــومــت بــا قــطــعــنــامــه پــيــروزي           

مـلـت   " خودفريبي ميکـرد کـه گـويـا            
ايران بار ديگر بر پيمان نـاگسـسـتـنـي         

هــاي حضــرت امــام         خــود بــا آرمــان     
شکـن خـود بـا          خميني و بيعت دشمن   

" اي   اهللا العظمـي خـامـنـه         حضرت آيت 
تاکيد کرده اند، چـنـد قـدم آنـطـرفـتـر                

تـمـثـال مشـتـرک هـمـيـن خـمـيـنـي و                     
خامنه اي زير پاهاي انقالب لگـدمـال    

 .    ميشد
حکومت اسالمي با دلـهـره وارد         

 بهمن شد و با خودفريبي ٢٢سالگرد  
رهــبـر مــفــلــوک از       .   از آن خــارج شــد      

تشکر کرد که با حضـور خـود     "   ملت" 
آيا واقعا ايـن  .  ( آفريده است" شگفتي" 

رهبر آنقدر الدنگ و سفيه است که از         
عمق منفور بودنش در مـيـان مـردم            

ــدارد؟      ــه       ! )     اطــــالع نــ ــمــ امــــا هــ
ديــکــتــاتــوريــهــا، در اوج تــوحــش و            

هـمـه   .   خودفريبي سـرنـگـون شـده انـد          
ديکتاتورها تـا لـحـظـه آخـر بـه خـود                 
دلـداري داده انــد کـه انشــااهللا گــربــه              

تــمــام ديــکــتــاتــورهــا از اوج           .   اســت
توهمـات سـفـيـهـانـه در بـاره اقـتـدار                  
حکومتشان به پايين کشيده شده اند،     
آنچنان که اغلب حتي فـرصـتـي بـراي           

. بستن چمدانشان هم پيدا نـکـرده انـد         
سرنوشت جمهـوري اسـالمـي دقـيـقـا            

 . همين خواهد بود
 

 *** 
 بهمن امسال با اتفـاقـات نـاگـوار        ٢٢

ديــگــري بــراي حــکــومــت اســالمــي           
درست در مقطعـي کـه     .   مصادف شد 

رعشه مرگ همه وجود اين حکـومـت     
ــراضــات و                   ــه اســت، اعــت ــت ــرف را گ
ــري بــه نــحــو                   اعــتــصــابــات کــارگ

. محسوسي افزايش پيـدا کـرده اسـت         
نه تنها اين، بلکه کارگران در قـامـت         

کـارگـران اراک     .   جديدي ظاهر شده اند   
اعتصاب و اعتراضشان را به مـقـابـل       
قلب سياسي شهر يعـنـي فـرمـانـداري           

ــا شــعــار               ــد و ب ــدن ــر    " کشــان مــرگ ب
قلب سياسي حکـومـت را      "   ديکتاتور

کـارگـران اراک مـبـاره         .   نشانه گرفتند 
ــه خــود                 کــارگــران را مســتــقــيــمــا ب

آنـهـا راه بـاز        .   ديکتاتور وصل کردنـد   
هـمـچـنـيـن، درسـت يـک روز              .   کردند

مانده به سالگرد قيام بـهـمـن، چـهـار             
منشور مـطـالـبـات     " تشکل کارگري،   

عـيـن ايـن      "   ( حداقلي کـارگـران ايـران       
منشور در هميـن شـمـاره چـاپ شـده              

را اعــالم و بــا ايــن مــنــشــور            )   اسـت 
حضور طبقه کارگر در انقالب عـلـيـه          
نظام اسـالمـي را در قـامـتـي جـديـد                 

در ايــن مـنـشـور، بــه          .   اعـالم کـردنـد     
چپاولگران اسالمي و آيـت اهللا هـاي            

مـا تـولـيـد       :     " ميلياردر ياداور شدنـد   
کنندگان تمامـي ثـروتـهـا و نـعـمـات               
موجود هستيم، چرخ توليد و زنـدگـي    

بـه  " .   در جـامـعـه در دسـتـان مـاسـت              
، قـدرت  ٥٧سرکوب کنندگان انقالب  

پشـتـوانـه مـا       : " خود را گوشزد کـردنـد   
ــه و                 ــحــدان ــصــاب مــت ــه اعــت تــجــرب
شکوهمند کارگران نـفـت در انـقـالب           

به کل ضـد انـقـالب      ".   است٥٧بهمن  
حاکم ياد آوري کردند کـه مـردم بـراي         

برخورداري از يـک زنـدگـي بـهـتـر و                 " 
" برچيده شدن چتر اختناق و سـرکـوب       

ــد        شــبــح رهــبــري      .   انــقــالب کــرده ان
کارگران را در مقابل چشمان وحشـت         
زده حکومت گرفتند و آخـر راه را بـه            

طبقه :   " حکومت اسالمي نشان دادند 
کارگر ايران و پيشاپيش آنان کـارگـران     
شــرکــت مــلــي نــفــت بــا اعــتــصــاب             

سراسري خود و بستن شيـرهـاي نـفـت        
کمـر حـاکـمـيـت اسـتـبـداد را در هـم                    
شکستند و توده هاي ميليوني مردم 

کارگر نفت ما، رهبـر سـر      "با شعار   
پاسخي شورانگيز به اين " سخت ما

اقدام تاريخي آنان دادنـد و در روز          
قـدرت بـه دسـت        ١٣٥٧ بهمن    ٢٢

کارگران، در آسـتـانـه        ."  مردم افتاد 
 بهمن، نک کوه عـظـيـم        ٢٢سالگرد  

طبقه کارگر را به حکومت اسالمي 
نشان دادند، قدرت طبقه کارگـر را        
مقابـل چشـم حـکـومـت اسـالمـي              

نظام سلـطـنـتـي را         گرفتند که کمر  
کج کـرد و مـيـتـوانـد حـکـومـت                 

 .*مي را هم بر زمين بزنداسال

 ستون اول                                        ۱از صفحه          
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حرکتي است که پرچمي ميدهد بـراي        
ــات ســراســري کــارگــري و             اعــتــصــاب
دخالتگري گسترده كارگران کـه بـراي         
خواستهاي برحقشان که بطور واقـعـي      
خواستهـاي فـوري کـل جـامـعـه نـيـز                 
هست، متحد شوند و با قدرت عظيم     

ايـنـکـه امـروز       .   خود به مـيـدان آيـنـد        
کارگران به مناسبت سـي و يـکـمـيـن             

 چنين منشوري را ٥٧سالروز انقالب  
بيرون ميدهند، اينکه اين کارگران در     
ايــن مــنــشــور خــواســتــهــاي خــود را            
الهامي از  خواستهاي انسـانـي مـردم        

 و پشـتـوانـه        ٥٧ايران در انقالب سال    
خود را تـجـربـه اعـتـصـاب عـظـيـم و                  

قدرتمند کارگران نفت در آن انـقـالب          
ميدانـنـد، بـه روشـنـي حـال و هـواي                  

در .     امـروز ايــران را نشــان مــيــدهــد          
منشور مطالبات حـداقـل، کـارگـران          
ضـمـن اشـاره بــه مـبـارزات هـر روزه                  
کارگران در طول سـالـهـاي گـذشـتـه و             
برپايي تشکلهاي مستقل خـود بـراي         
دفاع از حق حيات و زندگـي خـود، و           
ضمن اشاره به اينکه چگونه بسـيـاري         
از رهبران کارگري هم اکنون به همـيـن     
جــرم در زنــدانــنــد،  بــا صــالبــت و                  
محکمي اعالم ميدارند که بـراي مـا         
کارگران  سلولهـاي زنـدان پـايـان کـار              
نيست، ما ميليـونـهـا انسـانـيـم، مـا               

توليد کـنـنـدگـان تـمـامـي ثـروتـهـا و                  
نعمات موجود هستيم، و بدين ترتيب 
ده خــواســت فــوري خــود را اعــالم                 

ــه        .   مــيــدارنــد  خــواســتــهــايــي از جــمل
خواست لـغـو اعـدام، خـواسـت آزادي             
کارگران دسـتـگـيـر شـده و زنـدانـيـان                 
سياسي، خواست لغو کـلـيـه قـوانـيـن             
تبعيض آميز عليه زنـان،  بـرسـمـيـت            
شناخته شدن حق تشکل، اعتـصـاب،       
ــيــان،                 اعــتــراض، تــجــمــع، آزادي ب
مطبوعات و تحـزب بـعـنـوان حـقـوق            
بـدون قــيــد و شـرط خــود، خــواســت               
بــرخــورداري هــمــه کــودکــان جــدا از            
تبعيض جنسـي، مـذهـبـي، نـژادي و             
صرف نظر از مـوقـعـيـت اقـتـصـادي               
خــانــواده، از امــكــانــات آمــوزشــي،           

رفاهي و بهداشتي رايـگـان، خـواسـت          
برخورداري تمامي بـازنشـسـتـگـان از          
يـك زنـدگــي مـرفــه و بــدون دغـدغــه               
اقتصادي و نيز خـواسـتـهـاي افـزايـش           
فوري دستمزدها و تعييـن آن تـوسـط           
خــود کـــارگـــران، پـــرداخـــت فـــوري            
دستمزدهاي پرداخت نشده و داشـتـن         
امنيـت شـغـلـي و لـغـو قـراردادهـاي                 
موقت و سفيد امضا و متوقف شـدن        
اخراج ها و جـمـع شـدن بسـاط طـرح                 
ــه                    ــه هــاي دولــت هــمــه و هــم ــاران ي
خواستهايي است که طرح آنها در يـک     
منشور مطالبات فوري کارگـري يـک        
پيشروي بزرگ براي جنـبـش کـارگـري        

اين حرکت الگويي اسـت بـراي       .   است
همه کـارگـران و بـايـد وسـيـعـا بـه آن                    

در اين منـشـور بـدرسـت بـر          .   پيوست
حال و هواي امروز جامعه براي خاتمه 
دادن به فقر و فالکت و دست يابـي بـر      
زندگي اي انساني و شـاد و مـرفـه و                
آزاد اشاره دارد و اين افـقـي اسـت کـه             

.  اين منشور از آن الهام گـرفـتـه اسـت          
. زندگي انسانـي حـق مسـلـم مـاسـت             

امـروز شـعـار هـر روزه           شعاري که    
اعتراضات کارگران در ايران است   
و منشور مطالبات فوري کارگران 
ايران بيانگر اين خواست و فـريـاد      

. کل کارگران و کل جامـعـه اسـت        
زنده باد منشور مطالباتي حداقل 

زنـده بـاد اتـحـاد         .     کارگران ايـران  
 *کارگران

 

 . . . يک اقدام مهم کارگري                               ۱از صفحه          

با اين همه  در سالـگـرد قـيـام بـهـمـن                
خـامـنـه اي      " ،   " مرگ بـر ديـکـتـاتـور        " 

زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد              " ،   " قاتله
و ديگر شـعـارهـاي راديـکـال و          "  گردد

سرنگوني طلبانـه مـردم در تـهـران و              
فـيـلـم    .   بسياري شهرها طنين افـکـنـد       

پايين کشيدن و لگد مال کردن عکس  
خامنه اي و خميني تـوسـط  جـوانـان            
معترض در رسانه هاي بين المللي بـه        

برخي محـالت تـهـران      .   نمايش درآمد 
ساعتها دست مردم بود و گروههـايـي    

بخش هايـي  .   از زنان حجاب برگرفتند  
از مردم انقالبي به سوي زندان اوين به       
حرکت درآمـدنـد و تـنـهـا بـا هـجـوم                    
ــم اســالمــي               ــروهــاي وحشــي رژي ــي ن

رژيم اسالمي فقـط بـا     .  متوقف شدند 
تکيه بر کنترلي  بي سابقه و منتهـاي      
شقاوت،  با تبديل کردن صدا و سيمـا     
ــز                    ــگــر مــراک ــبــري و دي ــيــت ره و ب
حکومتي بـه  قـلـعـه هـاي نـظـامـي،                  

در .   توانست امروز را به شـب رسـانـد         
شهرهاي اروپايـي نـيـز تـنـهـا حضـور               
سنگين نيروهاي پلـيـس مـانـع از بـه               
تسخير درآمدن سفارتخانه هاي رژيـم       
اسالمي توسط  انبوه تظاهر کنندگان     

 .  خشمگين و معترض شد
جهان شاهد اين کشاکش انـقـالب      
و ضد انقالب در ايران بود و  بار ديگر 

 بهمن  بـروشـنـي ديـد کـه               ٢٢در روز  
رژيم رو بـه مـوت اسـالمـي  بـا چـه                     
افتضاح و جنايتي براي بقاء خـود در           
برابر يک انقالب توده اي و ريشـه دار             

خـبـرنـگـارانـي کـه         .   دست و پا ميزنـد    
رژيم اسالمي به تـهـران آورده بـود تـا              

را مخابره " دولت مرده"سخنان رئيس  
کنند، تقريبا همگي تالشهاي رژيم در 

. ايـن روز  را بـه تـمـســخـر گــرفـتـنــد                    
عليرغم همـه تـمـهـديـدات جـمـهـوري              
اسـالمـي مـيـديــاي بـيــن الـمــلـلـي از                  

اختناق و سرکوب و جمعيت کرايه اي    
دولـتـي خـبـر داد، و از عـزم و اراده                     
مــردم ايــران بــراي بــه گــور ســپــاردن              
جمهوري اسالمي و ايـنـکـه چـگـونـه              
سرتاپاي رژيـم را وحشـت مـرگ فـرا               

 .  گرفته است
 بهمن همچنين نشان داد کـه      ٢٢

موعظه هاي اپوزيسيون مدافع نظام و 
" دلسـوخـتـگـان جــمـهـوري اسـالمــي           " 

" خشونت نکنـيـد  "خطاب به مردم که   
تا چه اندازه پوچ و رياکارانه و چگـونـه     
عمال در خدمت خـامـنـه اي و بـقـاي               

امـروز بـيـش از        .   رژيم اسالمي اسـت    
پيش ثابت شد که تنها راه واقعي و کم 
هزينه در برابر جامعه ايران سرنگونـي        
رژيم آدمـخـوار اسـالمـي  بـه نـيـروي                 

 بـهـمـن    ٢٢بعد از . انقالب مردم است 
بدون تـرديـد شـاهـد قـطـبـي تـر شـدن                   
فضاي سياسي ايران، به چپ چرخـيـدن     
بيشتر انقالب  و تدارک جدي تر مـردم   
انقالبي براي پايان دادن بـه جـمـهـوري           
اسالمي با نيروي اقـدام مسـتـقـيـم و               

 .انقالبي خويش خواهيم بود
حزب کمونيست کـارگـري دسـت          
تـک تـک زنـان و مـردانـي کـه امــروز                   
قــهــرمــانــانــه  بــه مــيــدان آمــدنــد را               
ميفشارد و با تمام قوا براي به پيروزي 
رساندن انقالب حاضر، سرنگوني تـام       
و تمام جمهوري اسـالمـي و بـرقـراري            

 .يک جامعه آزاد و برابر ميکوشد
 

 !سرنگون باد جمهوري اسالمي
 زنده باد انقالب انساني 
 !براي حکومت انساني

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٠ فوريه ١١، ١٣٨٨ بهمن ٢٢

دانشگاهها و با حمله به کردستان، بـا     . . .                            شکستي ديگر            :    بهمن     ٢٢              ۱از صفحه          
شليک به کارگران بيکار و هـجـوم بـه            
ــا                ــاالخــره ب شــوراهــاي کــارگــري و ب
سرکوب وحشيانه مردم در سي خرداد 

جمهوري اسـالمـي   .    در هم کوبيد۶۰
 بلکه ۵۷نه حاصل  و نماينده انقالب  

عامل سرکوب و بشکست کشيدن آن     
و جنايـات ايـن حـکـومـت ضـد             .   بود

انساني در تمام سه دهـه گـذشـتـه، بـا            
قتل عام زندانيان سياسي در تابستـان   

، با قتلهاي زنجيره اي مـخـالـفـان       ۶۷
در داخل و خـارج کشـور، بـا يـورش                
مداوم به اعتـصـابـات و تشـکـلـهـا و               
ــا ســرکــوب                  ــري، ب ــن کــارگ ــي ــال ــع ف
مستمرزنان آزاده اي که هيچگاه خفت 
و حقارت اسالمي را نپذيرفتند، و بـا        
اعدام و سـنـگـسـار هـر روزه  مـردم                   

 .  ادامه داشته است
امروز ما مردم بپاخاسته ايـم تـا          
اين ماشين جنايت و سـرکـوب را در            

نسـل ديـگـري بـمـيـدان           .   هم بشکنيـم  
! نسل شکست نخـوردگـان  !   آمده است 

نسلي که پرچم خـواسـتـهـاي بـرحـق و              
  و     ۵۷انساني خود و نسـل انـقـالب          

تمام نسلهايي که از انقالب مشروطـه      

تا امروز عليه ديکتاتـوري و ظـلـم و             
تبعيض و نابـرابـري بـپـا خـاسـتـنـد و                 
بخاک افتادند، را بـرافـراشـتـه اسـت و             
عزم جزم کرده اسـت تـا يـکـبـار بـراي              
هميشه به سرکوب و اختناق و فـقـر و       

. نـابـرابـري در جـامـعـه پــايـان بـدهــد                
انقالبي که امروز در جـريـان اسـت نـه           
اسالمي است و نه قومي، نـه بـر سـر           
مذهب و قوميت اسـت و نـه  آب و                 

اين انـقـالبـي اسـت       .  خاک و مرز و بوم 
انساني و در دفاع از شان و حرمـت و          

اين انقالبي .  منزلت و معيشت انسان 
است که با استقرار يـک حـکـومـت و              
نظام انسـانـي مـيـتـوانـد بـه پـيـروزي                  

و تمام نقطه قدرت و ضـمـانـت      .   برسد
پيروزي اين جـنـبـش عـظـيـم نـيـز در                  
ــن خصــلــت جــهــانشــمــول و                   ــمــي ه

 . آزاديخواهانه انساني آنست
 

 !مردم آزاده
 بهمن امسال مـيـتـوانـد سـرآغـاز           ۲۲

. ريزش سريع  حکومت اسالمي باشد 
اين روزي است کـه مـيـتـوان بـقـدرت               

سيل جمعيت ميليـونـي در تـهـران و              
شهرستانهـا نـيـروهـاي انـتـظـامـي را               
فراري داد و کنترل خيابانها را بدسـت      
گرفت، به راديـو تـلـويـزيـون و ديـگـر                 
مراکز حکـومـتـي حـملـه کـرد، درب              
زندانها را درهم شـکـسـت وزنـدانـيـان            
سياسي را آزاد نمود، حجابها را کنـار    
ــوارهــاي جــداســازي                ــذاشــت و دي گ
جنسيتي را عمال در هم شـکـسـت، و         
ــه                   در يــک کــالم چــنــان ضــربــه اي ب
حکومت وارد کرد که ديـگـر نـتـوانـد             

 . کمر راست کند
 ۵۷امســال، ســالــگــرد انــقــالب        

ــر                 ــيــروزي مــردم ب ــد روز پ مــيــتــوان
با تمام .    باشد۵۷سرکوبگران انقالب  

قدرت بـخـيـابـانـهـا بـيـائـيـم و نـظـام                     
آدمخوار جمهوري اسالمي  را درهـم       

 ! پيروزي نزديک است. بکوبيم
 

  حميد تقوائي
 دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۰ فوريه ۱۰، ۱۳۸۸ بهمن ۲۱

 

 پيام حميد تقوائي                                       ۱از صفحه          



 4 ١۳۸۸ بهمن ۲۳ انترناسيونال 

يک هفته تجمع 
پرشور مقابل 
 زندان اوين
 شهال دانشفر

هفته گذشته هفته تجمع مقابل زنـدان    
. اوين براي باز کردن درب زندانها بـود   

هفته گذشته خانـواده هـاي زنـدانـيـان             
سياسي هر شب  مـقـابـل زنـدان اويـن            
تجمع کردند و ما شاهد صحنـه هـاي      
پــرشــوري از مــبــارزه بــراي آزادي                  

در ايــن   .   زنــدانــيــان ســيــاســي بــوديــم      
تجمعات مردم به تجمع خـانـواده هـا           

زندانياني که قـبـال زنـدانـي       .  پيوستند
بودند و بـتـازگـي از زنـدان آزاد شـده                 
بودند، شرکت کردند و مادران عزادار    
نيز تجمعات خود را از پـارک اللـه بـه          

و بـديـن     .   مقابل اوين منتقـل کـردنـد       
ترتيب هر شب جمعيتي از هزار تا دو    
هزار نفر در مقابل اويـن گـرد آمـدنـد و            
خواهان آزادي همه زنـدانـيـان سـيـاسـي            

واقعيت اينست که خانواده هـاي    .  شدند
زندانيان سياسي در طول ماههاي اخيـر    
هر روزه تجمع اعتراضي داشته و پيگير    
وضع عزيزانشان بوده اند، اما تجمعات     
اين هفته نقطه عطفي در انقـالب مـا و          
در مــبــارزه بــراي بـــاز کــردن درب                    

در اين هفته ما شاهد شـب  .  زندانهاست
هاي پرشـوري در مـقـابـل زنـدان اويـن                 

براستي يادآور روزهاي انـقـالب     .     بوديم
 و بازکردن درب زندانها و آزاد کردن ٥٧

زندانـيـان و بـردوش گـرفـتـن زنـدانـيـان                  
در ايــن هــفــتــه مــردم         .   ســيــاســي بــود   

 ١٣٠توانستند با مبارزاتشان بيش از        
بـا سـوت     .   نفر  را از زنـدان آزاد کـنـنـد           

کشيدن و شـادي عـزيـزان آزاد شـده از                
زندان را مورد استقـبـال بـاشـکـوه خـود            

بدين ترتـيـب مـردم بـا ايـن            .   قرار دادند 
 بهمن رفتـنـد   ٢٢احتماعات به استقبال  

و عزم خود را براي شکستن کردن درب         
در ايـن هـفـتـه يـک          . زندانها نشان دادند 

گام مهمي براي سازماندهي تظـاهـرات      
 بهمن حرکت بسـوي زنـدان اويـن و          ٢٢

فشار آوردن براي آزادي زندانيان سياسي 
همه جـا اعـالم شـد کـه  بـعـد از                    .   بود

تظاهرات در خيابان بسوي زنـدان اويـن        
ايـنـهـا هـمـه پـيـشـروي             .   خواهيـم رفـت    

انقالب ماست و ديـر نـيـسـت کـه درب              
تـجـمـعـات     .   زندان را خواهيم شـکـسـت       

پرشور مقابل زندان اوين درهفته گذشته   

و آزادي شـمــار بســيـاري از زنــدانـيــان               
زنـده  .   لحظات پرشوري از انـقـالب بـود         

 . *بود انقالب
 کارگران

 در اراک با شعار 
 مرگ بر  ديکتاتور

 شهال دانشفر 
 و   ١٥روزهاي چهارشنبه و پنجشـنـبـه         

 بهمن، کـارگـران کـارخـانـه آونـگـان            ١٦
 مــاه   ٨ تــا     ٦اراک در اعــتــراض بــه             

دستمزد پرداخت نشده خود در مـقـابـل           
ايـن  .   فرمانداري اين شهر تجمع کـردنـد       

کارگران که جوابي نگـرفـتـه بـودنـد، در              
خيابان اصلي شهر دست به راهپيمائيي     

و با شعار مـرگ بـر ديـکـتـاتـور،           .   زدند
ننگ ما ننگ ما صدا و سـيـمـاي مـا،           
اعتـراض خـود را بـه اعـتـراض عـلـيـه                   
حکومت ضـد انسـانـي و جـنـايـتـکـار                  

ايـن  .   جمهوري اسالمي تـبـديـل کـردنـد         
اعتراض حـرکـتـي بـود در دل انـقـالب                 
مردم و بطور واقـعـي نـويـد دهـنـده بـه                  

. ميدان آمدن نيروي متحد کارگران بود    
امــا در ايــن شــهــر جــدا از کــارگــران                 
آوانگان، هم اکنون دو هـفـتـه اسـت کـه               
کارگران صـنـايـع اراک در اعـتـراض و                
مبارزه هستنـد و دهـهـا مـرکـز ديـگـر                 
کــارگــري در ايــن شــهــر هــمــچــون                     
كارخانجات صنعتـي اي چـون شـركـت            
صنايع، واگن پارس و آلومينيوم سـازي    
اراك، مـاشـيـن سـازي اراك، هـپـكـو و                 
شــركــت آذرآب بــا مســايــلــي مشــابــه            

از جمله  . کارگران آوانگان اراک روبرويند 
چندي پيش بود که هـمـسـران کـارگـران            
صــنــايــع اراک در اعــتــراض بــه عــدم                
پرداخت حقوق کارگران دست به تـجـمـع          

اينها همه حاکي از الـتـهـاب در           .   زدند
شهري که در دل انقالب . شهر اراک است 

. محيط هاي کارگريش بجوش آمده اند
و خـواسـتـشـان آزادي ، بـرابـري و يـک                   

و ايــن   .   زنـدگـي شــاد و انســانـي اســت           
ــگــان اراک               خــواســت را کــارگــران آوان
همچون کـل جـامـعـه بـا شـعـار مـرگ                  
ديکتاتور در مرکز شهر اراک بصـدا در          

واقعيت اينست که اين جمعيـت  .   آوردند
عظيم کارگري بـا خـانـواده هـايشـان و               
بهراه کل مردم نيروي بزرگي هستند کـه        
شهر اراک را ميتوانند به لرزه در آوردنـد     
و الگويي باشند براي همه شـهـرهـا، در          

اين نيرو، نيروي متشـکـل   .   سراسر ايران 

امروز وقت . کارگران بايد به ميدان آيند 
ايــجــاد شــوراهــاي کــارگــري بــعــنــوان           
ستادهاي انقـالب کـارگـران در مـراکـز             
کارگري و مرجع تصميم گيري و تشکل     

امــروز وقــت اعــالم        .   کــارگــران اســت    
اعتصابات سراسري کارگري است و اين 
دست رهـبـران و فـعـالـيـن کـارگـري را                   
ميبوسد که براي آن گامي ديگر به جلو       
بردارند و کارگران را متحد و متـشـکـل       

 .*کنند

 ناصر اصغري 
  ٥٧انقالب 

 و سرنوشت اسالم
از ميان تمام كساني كه امسال از وقوع 

 اظهار پشيمـانـي و انـزجـار         ٥٧انقالب  
كرده اند، من نوشته دو نفر، مـيـرزا آقـا         
عسگري و علي ميرفـطـروس را بـنـابـه             

بـنـظـر مـن       .   دالئلي گاها دنبال ميكنم   
عليرغم روي كار آمدن جمهوري وحشت 

 يـكـي     ٥٧و آدمكش اسالمي، انقالب     
از مهمترين انقالبـات تـاريـخ مـعـاصـر             

اينجا به همين حكـم بسـنـده      . بوده است 
ما قبال در هـمـيـن صـفـحـات            .   ميكنم

 اظـهـار نـظـر         ٥٧مفصل درباره انقالب  
و شـايــد بــعــدا در فــرداي           .   ( كـرده ايــم   

انقالب ديگري، باز هم مطالب ديـگـري      
اما دو نويسنده نامبرده كـه    . )   بنويسيم

شايد حرف دل بسياري از كساني كه دل    
پري از جمهوري اسالمي دارنـد را مـي         
زنند، از سر منـجـر شـدن بـه روي كـار                  
آمدن يكي از وحشي ترين حكومتـهـاي    

 را تقبـيـح و     ٥٧تاريخ معاصر، انقالب   
. انقالب كنندگان را سرزنش مي كـنـنـد      

منتها همين دو نفر و بسـيـاري ديـگـر،           
حداقل و تأكيد مـيـكـنـم حـداقـل، يـك                
نكته مهم را بهر دليـلـي در نـظـر نـمـي                 

ي    گيرند؛ و آن هـم شـكـسـتـن اسـطـوره                
اسالم، حـكـومـت اسـالمـي و عـدالـت               
اسالمي براي هميشه از صحنه سياست   

در حدود يكصد سال . حداقل ايران است
گذشته، هر تالطم و تحول سـيـاسـي بـا            

از .   دخـالــت آخــونــد روبــرو بــوده اســت           
جـنــبـش تـنــبـاكــو گــرفـتــه تــا انــقــالب               

آخوند .   ٥٧مشروطه و تا همين انقالب  
جماعت موي دماغ تمام اين جنبشها و 
چوب الي چرخ تجدد و تمدن و بـرابـري           

انــگــار ايــران يــك      .   طـلــبــي بــوده اســت      
حكومـت بـه ايـن جـمـاعـت كـثـيـف و                    

اما بدهي خود را . مفتخور بدهكار بود 

پرداخت و هزينه آنهم الحق بسـيـار بـاال         
اما بقول يكي از نويسندگان كمپ  .   بود

اصالح طلبان كه در اعتراض به بيـانـيـه      
و اظـهـارات آنـهـا         "    روشنفكر ديـنـي  ٥" 

ــران                 دربــاره اســالم و ايــنــكــه مــردم اي
هر حكومتـي كـه از       "مسلمان هستند،  

اين به بعد در ايران بر سـر كـار بـيـايـد،               
پرونده اسالم براي هـمـيـشـه بسـتـه شـده              

و اين را من شديدا بر ايـن بـاورم     " .  است
 و انـزجـار       ٥٧كه اساسا مديون انقالب  

از تجربه روي كار آمدن آخوند جمـاعـت      
مردم با تمـام وحشـتـي كـه در           .   هستيم

اين سي و يك سال بر آنها رفت، ناامـيـد     
نشدند بلكه جـدال كـردنـد و مـقـاومـت              
كردند و بر آرمانـهـاي انسـانـي خـويـش              

امروز شاهديم كـه عـلـيـرغـم        .   ايستادند
تمام خشونتي كه بـر آنـهـا اعـمـال شـده              
است، انقالب ديگري را بـراي بـرچـيـدن             
خشونت و در صف مقدم اين خشـونـت،       
براي برچيدن اسالم را دارند در سالـگـرد         

.  به پيش مـي بـرنـد     ٥٧پيروزي انقالب   
ضديت با " تمام كساني كه از سر ظاهرا     

 مخالـفـت مـي      ٥٧با انقالب "   خشونت
 در   ٥٧كنند، كه گـرچـه خـود انـقـالب             

زندانهاي پهلوي را شكست و بسـيـاري          
از همانها را از زندان و زير دست و پـاي     
ساواك آزاد كرد، شاهد غلبـه امـيـد بـر            

غلبه اميد به يك زندگي .   تجربه هستند 
انساني، به يك دنياي بهتـر بـا انـقـالبـي           
ديگر، بر ترس از تجربه بر سر كار آمدن       

پرونده اين حكومـت  .   جمهوري اسالمي 
و اين جنبش كثيف اسالمي ميرود كـه      
براي هميشه در ايران و شايد در جـهـان         
بسته شـود و ايـن دوسـتـان اگـر چشـم                   
بصيرت داشته باشند بايد هم تـرسـشـان        
را كنار بگذارند و هم ترسانـدن ديـگـران        

 .* از انقالب كردن را

 سیامک بهاري 
 سخنراني

  اکبر واليتي در قم
اکبر واليتي، مشـاور و دسـتـيـار بـيـن                 

المللي درجه يک خامنه اي، سـه شـنـبـه         
 ۲۲شب همين هفته، پيش از طـوفـان            

بهمن، در يـکـي از مسـاجـد قـم بـراي                   
روحيه دادن به صف درهم ريخته انصـار     

مردم پا منبري واليتي، .   سخنراني کرد 

انصار سانديسي نهم دي بـودنـد کـه در            
. ششم دي حسابي گوشمالي شده بودنـد     

اين جمعيت روحيه باخته را اکـبـر خـان           
واليتي بايد به خـط کـنـد و دوبـاره بـه                  

او خـودش    .   ميدان نبرد با مردم بفرستد 
را به در و ديوار زد تا از صـف انـقـالب          
مردم چيزي نگويد، نهايتا ناچار شد کـه    
دو نوع مردم خلق کند و مـبـدا تـاريـخ                

او !   يکي از آنها را نـهـم دي رقـم بـزنـد                 
عامه مردم، مردم نهم بـودنـد و       " گفت،  

 بهمـن هـم مـي آيـنـد و              ۲۲همانها در   
صاحب اصـلـي انـقـالب اسـالمـي هـم                

جـملـه اي کـه ذهـن مشـوش              " .   هستند
واليتي خلق ميکند، به نظر سـاده مـي           

امـا رسـمـا دارد اعـتـراف بـزرگـي                .  آيد
. ميکند که عواقبش را هم بايد بپـذيـرد    

براي سادگي کار، اجـازه بـدهـيـد درجـا             
بـنـابـر آنـچـه او          !   سخنان وي را بپذيريـم    

ميگويد، پس مردمي هم هستند که در 
اين مردم را واليتـي  !   نهم دي نيامده اند   

ناچارا بايد دوربـزنـد و چـيـزي از آنـهـا                  
نگويد، يعنـي هـمـان مـيـلـيـونـهـا نـفـر                   
مـردمــي کــه در شــشــم دي آمــدنــد و                
ساختار شکني کردند، حرمت عـاشـورا      
را هم نگه نداشـتـتـنـد، و بـنـا بـه آمـار                    
دولــتـــي، دســـت کـــم دويســـت نـــفـــر               
ازمامورين زره پوش و سربازان غـيـبـي       
آقـا امـام زمـان را روانـه بـيـمـارسـتـان                    

اين مردمي که واليتي را به تتـه  .   کردند
پته انداخته اند، اتفاقا چـون قـرار اسـت           

 بهمن بيـايـنـد و بـرايـش دارنـد             ۲۲روز  
تدارک ميبينند و داخل و خـارج کشـور           
را شوق و شور همين آمدن وصالبت پـر      
اقتدارش برداشته است، هميـن واليـتـي         
را راهي قم کرده است که بـلـکـه لشـگـر              
گوشمالي داده شـده نـهـم دي را دوبـاره              

دم و   !   روحيه دهد و به مصاف آنها ببرد 
دستگاه حکومتي بيشتر از هـرکـس از          
شکافهاي عميق درونـي عـمـود خـيـمـه             
اسالم آگاه است، يک سر بـزرگ دعـواي          

آيـت اهللا    .   درون حکومتي در قـم اسـت        
هاي گردن کلفت ميلياردر و انصـار در       
به در قم در تظاهراتهايي کـه بـه بـهـانـه              
مرگ منتظـري در قـم بـرپـاشـد، بـدون                
پشتيباني حـزب اهللا تـهـران و حـومـه،               

حـاال  .   نمي توانستنـد غـلـطـي بـکـنـنـد             
همين ها بايد ده قسمت بشـونـد و عـده         
اي شان بروند تهران که ميمنه ومـيـسـره      

تا به مصـاف شـشـم      ! سپاه اسالم شوند 
اما واليتي در توصيـف  !   دي ها بروند 

قم همان اعتراف تلخي را كرد كـه در       
او در وصـف قـم         !   توصيـف نـهـم دي       

هـيـچ جـايـي را در جـهـان               :  " ميگويد
شناسـم کـه در آن جـا يـک                 اسالم نمي 

پرداز با عـمـق و        مرکز فکري و نظريه   
ريشه مانند قم وجود داشتـه بـاشـد و           
هميشه حوزه علميه قم بـايـد مـبـانـي             

به مـا  )  ع(اسالم كه از طرف اهل بيت 
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رسيده است را حفظ كند لذا بـايـد در         
هـاي     المللـي امـروز پـاسـخ          فضاي بين 

هـر بـنـي      " .   الزم را به روز داشته باشد      
آدمي سر راست و بدون اما و اگر مي     
فهمد که اوضاع مرکز فکري و نظريـه      
پردازي جهان اسالمي بدجوري خـراب   
است، و وقتي اکبر خان مي گويد اين     
مرکز بـايـد در فضـاي بـيـن الـمـلـلـي                   
امروز پاسخ داشته باشد، يک معـنـاي     
صريحـش ايـن اسـت کـه ايـن مـرکـز                   
زمين گير و آچـمـز شـده و اللـمـونـي                  

وگرنه ايـن کـه     !   گرفته و پاسخي ندارد  
وانگهي پاسخ به .   تاکيد نمي خواست  

؟ جهان مخاطب اين مرکز و بيـن  ! کي
بـيـن   " المللش کيست؟ کـدام پـرسـش           

بي پاسخ مانده است؟ مشکل " المللي
که بر سر آب قليل و کر و احکام بول و 

پـس پـاسـخ هـاي الزم           !   غايت نيست 
بين المللي راجع به چـيـسـت؟ بـه کـي           
است؟ جـنـبـش ارتـجـاعـي اسـالمـي               
درسطح بين المللي، عمارت اسالمـي   

درحال فـرو ريـزي مـي        را ترک خورده و   
اسالم سياسي از جنس حـکـومـت    !   بيند

اسالمي پته اقتدارش روي آب افـتـاده،          
مرکزمتعلق به اهـل بـيـت، مـخـمـصـه               
العالجي دارد، بـرايـش تـره خـرد نـمـي               

وقتي خود بـيـت واليـت از تـرس             !   کند
سرنگون شـدن خـواب نـداشـتـه بـاشـد،                
حساب مرکـز عـقـيـدتـي اش صـاف و                

معلوم است که . پوست کنده، تمام است 
اکبر واليتي با تجربيات دوران وزارتـش      
و تشخيص اوضاع بين المللي، حـال و           

ميداند که سيل شـشـم   .  روز خوبي ندارد 
دي ها که سرازير شود، از تهران تا قم و    
رفسنجان و گرمسار را با هم ميشويد و 

جمعيـت کـرايـه اي و آيـت اهللا               !  ميبرد
هاي گردن کلفت، تلخي سکوت پيش از 

 بـهـمـن را تـا عـمـق وجـود                  ۲۲طوفان  
تجربه ميکنند، واليتي خـوب مـيـدانـد          
که دل در سينه تفنگهاي نهم دي ها آب     
شده و آنچه خواهد آمد و خواهد مـانـد،    
ششم دي و آينده شکوه مند و مکرر آن       

 *است

 بهروز مهرآبادي 
  بهمن٢٢

  يا بعد از آن؟
ميدانم كه اين شمـاره نشـريـه بـعـد از              

بيست و دو بهمن منتشر مـيـشـود و         
حتما پر خواهد بود از اخبار جـالـب و      

. هيجان انگيز تظاهراتها در ايـن روز        
اما بگذاريد در اين گوشه و در چـنـد          
سطر به كابوس حكومتيان در قبل از       

. ايــن روز اشــاره اي داشــتــه بــاشــيــم             
كابوسي كـه هـرروز مـرگ را جـلـوي                

نـمـيـدانـم     .   چشم تك تك شان مي آورد 
چند نفرشان تا قبل از سـرنـگـونـي از             

بهرحال روز   . ترس سكته خواهند كرد 
 بهمن پليس ايران با انتشار بيانيه ١٢

 بهمن اعالم آمادگـي  ٢٢اي براي روز   
 بـهـمـن بـراي         ١٨روز يکشنـبـه     .   کرد

هماهنگ کـردن فـعـالـيـت نـيـروهـاي               
سرکوبگر رژيم، اجالسي تحت عنـوان    

گردهمائي مشترک امنيـت آفـريـنـان        " 
با شرکت جنايتـکـارتـريـن     "   فجر تهران 

در . ماموران رژيم اسالمي برگزار شد 
اين گردهمـائـي مشـتـرک اسـمـاعـيـل              
احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي  
و معاون او احمد رضـا رادان، حـيـدر           
مصــلــحــي، عــزيــزالــه رجــب زاده از             
فـرمـانـدهـان نـيـروهـاي انـتـظـامـي و                  
بسيج، مرتضي تمدن استاندار تـهـران       
و گروهي از مزدوران سپاه و بسـيـج و       

.  نيروهاي انتظامي شـرکـت داشـتـنـد          
هـمـاهـنـگـي      " هدف اين گـردهـمـائـي          

بيشتر در برقراري امنيـت پـايـدار در            
نـفـس بـرگـزاري       .   اعالم شـد   "   پايتخت

بـهـمـن    ٢٢اين گردهمائي در آسـتـانـه         
بخوبي نشاندهنده سردرگمـي رژيـم و         

" امنيت پـايـدار  " برقراري ناتواني اش در   
اخباري که خبرگزاري هاي . در تهران است

مختلف متفق القول از تهران گزارش مـي     
ــرش                    ــه و گســت ــاکــي از ادام ــد ح ــن ده

شـعـارهـاي ضـد       .   اعتراضات مردم اسـت   
حکومتي بر ديوارهاي تهران آنـقـدر زيـاد           

رژيـم فـرصـت پـاک         است که مـامـوران        
کردن پيدا نمي کنند و آن را بـه حـال               

اسکناس هاي شعار . خود گذاشته اند 
نويسي شـده آنـقـدر فـراوان اسـت کـه                 
بانک مرکزي عمال از جمع آوري آنـهـا        

فريادهـاي مـرگ بـر        .  اعالم عجز کرد 
خــامــنــه اي و مــرگ بــر جــمــهــوري               
اسالمـي شـبـهـا در مـحـالت تـهـران                 
طنين انداز اسـت و در شـلـوغ تـريـن                 
ساعات ترافيک که راه عـبـور اوبـاش           
رژيم بسته است دختران بي مهابـا در          
وسـط خـيــابــان هــا حــجــاب خــود را              
بـرداشـتـه و بـه ريــش آيـت الـه هـا و                      

تصـاويـر ايـن      .   اصحابشان مي خندند  
سـايـت هـاي      صحنه ها را به وفور روي    

مـامـوران   .   مختلف خبري مي تـوان ديـد       
رژيم بارها از اينکه قرار است زنان در روز     

 بهمن حجابهايشان را بردارند، اظـهـار   ٢٢
سـي دي هـاي       .   نگراني و وحشت کرده اند  

حاوي تصاوير فـيـلـمـهـاي جـنـايـات رژيـم               
توسط جوانان تکثير شـده و در مـنـاطـق              

در گـرد    .  پرتردد بين مردم توزيع مي شود 
 بهمن اسماعيل احمدي مـقـدم     ١٨همائي  

 ٢٢از آمادگي نيروهاي انتظامي بـراي            
بهمن خبر داد و احـمـد رضـا رادان جـالد                
تهران، درباره ادامـه حـمـالت وحشـيـانـه               
: اوباش رژيم به مردم صحبت کرد و گـفـت      

 بهمن امسال آخرين مـيـخ بـر تـابـوت          ٢٢
. جريانهاي فتـنـه گـر کـوبـيـده مـي شـود                  

اسماعيل احمدي مقدم در مصـاحـبـه بـا             
اخـبـار آشـکـار و         :  " خبرگزاري پارس گفت 

سازماندهي هاي اطالعاتي نشان دهـنـده      
آن است که عـده اي قصـد مـطـرح کـردن                  

 بهمن ٢٢شعارهاي انحرافي را در مراسم    
تقريبا اشراف خوب اطالعاتي . . . . دارند

بر تمامي رفتار اين گروهک ها وجود دارد    
و عده اي هم کـه در ايـن رابـطـه در حـال                   
تجهيز و تـکـمـيـل امـکـانـات بـوده انـد،                   

تـمـام   :   "   وي اضافه کرد."  دستگير شده اند 
تمهيدات الزم براي برپايي باشکوه و امـن     

 بهمن در سراسر کشـور پـيـش        ٢٢در روز  
امـا بـا وجـود هـمــه           " .   بـيـنـي شـده اسـت         

تمهيداتي که سردار احـمـدي مـقـدم از آن            
 بـهـمـن يـك بـانـدرول             ٢٠سخن گفت روز    
روي "   مرگ بر خـامـنـه اي     " بزرگ با شعار   

پلي در خيابان نواب در يکي از پر رفـت و      
آمد ترين مناطق تهران به اهتزاز در آمد و 
ساعتها جلوي چشـم هـمـه عـابـريـن قـرار               

فيلم آن در سايـت هـاي مـخـتـلـف           .  داشت
ايـن خـود     .   خبري به نمايش گـذاشـتـه شـد         

نمونه اي از عجز و زبوني اوباش رژيـم در            
ايــن .   سـرکـوب اعـتـراضــات مـردم اسـت            

. روزها فضاي تهران به شدت پليسي است   
از روز سه شنبـه کـاروان خـودروهـاي زره               
پـوش مشــکـي رنــگ وابسـتــه بـه سـپــاه                 
پاسداران بـه هـمـراه خـودروهـاي سـواري               

در ميادين اصلـي  " پليس امنيت"مشکي  
تهران و خيابان هاي پرتردد در حال گشـت        
زني هستند و به هر کس مشکوک شـونـد،    

يا اينکه منطقه اي را .   دستگير مي کنند  
به محاصره درآورده و مسدود کرده و کليه     
موبايل هاي عابرين را ضبط مي کـنـنـد،      
. تا مـحـتـويـات آنـهـا را کـنـتـرل کـنـنـد                      

 تـا    ١٠موتورسواران بسيج در گروههاي      
 نفره در محله ها گشت ميزنند تـا در    ١٥

. بين مردم ايجاد رعـب و وحشـت کـنـنـد            
رژيم هزاران نـفـر از مـزدوران خـود را از                 

اما سوال . به تهران برده استشهرستان 
 ٧٠اينست كه تا كي ميتوانند عليه         

ميليون زن و مـرد و پـيـروجـوان ايـن                
مملكت در حال آماده بـاش بـاشـنـد؟           
تازه مگر آماده بـاشـهـاي قـبـلـيـشـان               
مثال در روز عاشورا توانست مردم را  

 ٢٢ساكت كند؟ همه مي دانند که در 

دست )   دي٦(بهمن هم مثل عاشورا  
رژيم از بيرون راندن مردم از خيابانـهـا       
بسته است و ايـن فـرصـتـي اسـت کـه                
مردم از آن بخوبي استـفـاده خـواهـنـد             

امــا وقــايــع انــقــالبــي و ســيــر            .   کــرد
پيشرفت آن براي هيچکس قابل پيـش   

تاريخ نشـان داده اسـت          .   بيني نيست 
که شعله هاي انقالب معموال زمـانـي     
اوج مي گيرد که هيچ کس انتـظـارش     
را ندارد و از جـايـي کـه کـمـتـر قـابـل                  

ايــن ويــژگــي انــقــالب       .   تصــور اســت   
موجب شـده کـه رژيـم از هـر چـيـزي                   
وحشت کند و به قول معروف از سايـه   

 . خودش هم رم کند
 بهمن امسال ممکن است آخرين ٢٢در  

ميخ بر تابوت رژيم کوبيده شود و يا ايـنـکـه         
حرکت مردم نتواند در اين روز حکومت سـي    

. و يکساله جهل و جنايت را سـرنـگـون کـنـد         
اما يک چيز براي همه روشن اسـت و آن هـم               
انزجار و خشم مردم ايران و همه جهان به ايـن   

زودتر و يا ديرتر فـرق    . حکومت جانيان است 
هر لحظه .   زيادي در اصل موضوع نمي دهد  

که خبر سرنگونـي رژيـم اسـالمـي در ايـران               
منتشر شود، هيچ کس تعجب نخواهد کـرد          
و هيچ انسان شريفي در دنيا اظهار ناراحـتـي     

عملي شدن چنين خواسته اي يـک    .   نمي کند 
جشن و شادي عمومي براي همـه جـهـانـيـان         

 *.خواهد بود

 علی مرادي 
 اعتراضات كوچك 

 فوريـه مـنـوچـهـر مـتـکـي وزيـر                 ٥روز  
خارجه رژيم اسالمي در يک مصاحبه با  

" تـاگـس تـمـن      " تلويزيون کانال يک آلمان   
شركت كرد تا بـه مسـائـل مـربـوط بـه                 

امـا بـه     .   اي پاسخ دهد  مساله هسته   
دليل شرايط ويـژه ايـران بـر خـالف             
ميل متكي مجري به مساله هسته     

سياست اي محدود نماند و در مورد     
گـفـت در ايـران يـک           او   .   در ايران پـرسـيـد    

حرکت بزرگي از طرف اپـوزيسـيـون مـوجـود         
بهمن که سال روز انـقـالب    ٢٢است و روز  

است مردم به خيابانها خواهـنـد آمـد و          
همچنين دو نفر را کـه در اعـتـراضـات              
اخير رژيم زنداني کرده بود اعدام کرده و قـرار      

 نفر ديگر را هم  اعدام کـنـد، وي در         ٩است  
پايان پرسيد آيا رژيم چه ترسي دارد کـه ايـن          
چنين اعدامهائي را انجام مـيـدهـد؟ پـاسـخ           

او با يك پوزخند .   بودمتکي اما شنيدني  
سفيهانه سعي كرد خودرا خونسرد نشان 

دهد و بعد با بيـشـرمـي کـامـل اذعـان              
داشت که در ايران انـتـخـابـات قـانـونـي             
انجام شده و مردم در اين انتخـابـات بـه             

راي دادنـد و بـه         شخص مورد نظر خود       
خانه هايشان رفتند، اعتراضات کوچکي هـم   
شده، و يک عده محدودي که مخالف بـودنـد        
شروع به آشوب و آتش زدن خـانـه، اتـوبـوس            
ها، اتوموبيل هـاي شـخـصـي، مسـاجـد و                

مجري كه از تـظـاهـرات      !  کشتن مردم کردند 
هاي ميليوني خبرداشت و فيلمهايش را هـم      
ديده بود، دهانش بازمانده بود كه بـه او چـه            

اما متكي ادامه داد كه آنها يـعـنـي      .   بگويد
تظاهر كنندگان مرتکب جرم شـده و از مـرز          
اعتراضات عبور کرده و وارد اقدامات عليـه     
امنيت کشور شده بودنـد و راي دادگـاه هـم               
متناسب با جرم آنها بوده است و در مورد آن       

 نفر هم همينطور و حتي آنها ميتوانـنـد و        ٩
پـاسـخ ايـن جـانـور          !   حق اعتراض هـم دارنـد     

كثيف را مردم هرروز با مرگ بر ديـكـتـاتـور           
اما اينجا همينقدر بايد گفت . دارند ميدهند 

كه اوال  مـردم بـه روشـنـي مـيـدانـنـد کـه                        
انتخابات آزاد  در رژيم اسالمي بـي مـعـنـا             
بوده و در نتيجه اين تنها بهـانـه اي بـود كـه            
براي سرنگون كـردن حـكـومـت بـه خـيـابـان                 

بـا  .   اين را امروز همه كـس مـيـدانـد       .   بيايند
اعدام و جنايت و وقاحت هـم مـردم سـاكـت             

آتش زدن مسـاجـد       .  نشده اند و نخواهند شد 
چون بخشي از هميـن  فسـادهـا  و               بله  

طرح جنايت تـوسـط اعـمـال رژيـم  از                 
وجود همين مساجد است که نمونـه اي          
از آن را در هفته گذشته شاهد بوده ايـم،      
هادي غفاري يکي ديگر از اين اعـمـال            

برنج را بـراي پـركـردن          رژيم دهها تن  
از اسلحه را    شکم بسيجش  و انباري      

براي هميـن بسـيـجـيـان و مـزدوران در                
مسجد انبار کرده بود کـه در سـرکـوب             

اينكه مـتـكـي بـا       .     مردم استفاده کنند  
وقاحت از خسارت وارد كـردن تـوسـط            
مردم حرف ميزند نيز نشانه همان به تـه     
خط رسيدن اين جانوران است كـه بـراي         
يك روز سرپا ماندن بـه هـر وسـيلـه اي                

کشـتـار مـردم هـم         .   متوسل مـيـشـونـد     
نيازي بـه گـفـتـن نـيـسـت آمـار کشـتـه                    
شدگـان نشـان مـيـدهـد کـه جـمـهـوري                  
اسالمي چگونه بيرحمانه  مـردم را بـه             
گلوله بسته  وبا انواع اسلحه هاي سرد و 
گرم  سعي دارد که انقالب مـردم را بـه               

  ١٢شکست بکشاند وحتـي بـه کـودک            
ساله هم رحم نکرده  و بـا  بـاتـوم ايـن                    

بـه ايـن     .   را به قتل ميرسـانـد    کودک  
آقـاي مـتـکـي اگـر          : وزير خبيث بايد گفت 

تـمـام   دنبال مجرم ميگردي بايد گفت که       
سران جمهوري اسالمي و حـامـيـانـش      
بــنــا بــه شــواهــد غــيــر قــابــل انــكــار              
مجرمـنـد و بـزودي در دادگـاهـهـاي               

دوران دروغ . شدمردم محاكمه خواهند 
 .*پراكني تان بزودي تمام ميشود

 بازتاب هفته
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 ٥٧سي و يک سال از انقـالب بـهـمـن             
مـردم ايـران در آنـروزهـا بـا              .   گـذشـت  

اميد به برخورداري از يک زندگي بهتر 
و برچيده شدن چتر اختناق و سرکـوب        
در صفي ميليوني به خيابانها آمـدنـد     
و طبقه کارگر ايران و پيشاپيـش آنـان           
کارگران شرکت ملي نفت با اعتصاب 
سراسري خود و بستن شيـرهـاي نـفـت        
کمـر حـاکـمـيـت اسـتـبـداد را در هـم                    
شکستند و توده هاي ميليوني مـردم        

کارگر نفـت مـا، رهـبـر سـر             " با شعار   
پاسخي شورانگيز بـه ايـن       "   سخت ما 

 ٢٢اقدام تاريخي آنان دادند و در روز     
 قدرت بـه دسـت مـردم          ١٣٥٧بهمن  
 .افتاد

سقوط حکومت استبداد در روز       
 براي مردم بـه جـان     ١٣٥٧ بهمن ٢٢

آمده از ستم و خـفـقـان، بـهـارانـي پـر                 
شکوه بود که زن و مرد و پير و جـوان      
و کودک با سرود بهاران خجسته باد و     
با شوري وصف ناپذير به استـقـبـالـش        
شتافتند، مردم همديگر را در آغـوش    
مي کشيدند، اشک شوق مي ريختنـد     
و در پس قطره هاي اشـک شـوق شـان           
رهائي و بهروزي خـود را بـا تـمـامـي             

 .وجودشان لمس ميکردند

اينک از آنروزهاي پر شـکـوه و از            
آن روزهاي اميد و طراوت و شـادابـي        

 سال ميگذرد، سي و يـک سـالـي          ٣١
که امروز از آن همه اميد و طراوات و      
شادابي چيزي جـز فـقـر و بـدبـخـتـي،                 
بيکاري و دستمزد زير خط فقر، طـرح    
قطع يارانه ها و درماندگي ميليونـهـا     
کارگر و مزد بگير براي گذران زندگي       

 .بر جاي نمانده است
اما زندگـي ادامـه دارد و مـردم              
ايران هنوز و به حق در حـال و هـواي              
تغيير اند و اميـدشـان را بـراي دسـت             
يابي به يک زندگي انسـانـي و شـاد و             

 .مرفه و آزاد از دست نداده اند
در اين مـيـان کـارگـران ايـران در               
طول سالهاي گذشته با اعتصـابـات و      
اعتراضات جسورانه خـود و بـرپـائـي           
تشکلهاي مستقل شان به دفاع از حق 
حيات و زندگـي خـود بـرخـاسـتـنـد و                
امروز بسياري از آنان به جـرم تشـکـل         
خواهي و خواست يک زندگي انسـانـي         
ــدان بســر                   ــه هــاي زن در پشــت مــيل

 .ميبرند
اما براي ما کـارگـران سـلـولـهـاي           
زندان پايان کار نيست، ما ميليـونـهـا     
انسانيم، ما توليد کنندگـان تـمـامـي          

ثروتها و نعمات موجود هستيم، چرخ 
توليد و زندگي در جامعه در دسـتـان         
ماست، پشتوانه ما تجربه اعتـصـاب       
متحدانه و شکوهمند کـارگـران نـفـت         

 اســت و مــا       ٥٧در انـقـالب بـهـمــن           
اين پشتوانه و بـا اتـکـا بـه قـدرت               با  

ميليوني خود و با الهام از خواستهاي  
انساني مردم ايـران در انـقـالب سـال               

امروز و پس از سي و يـک سـال        ، ٥٧
رئــوس خــواســتــهــاي       ٥٧از بــهــمــن      

حداقلي خـود را بـه شـرح زيـر اعـالم                 
ميداريم و خواهان تحقق فوري و بـي          

 .قيد و شرط همه آنها هستيم
برسميت شناخته شدن بي قـيـد و       -١

شــرط ايــجــاد تشــكــلــهــاي مســتــقــل         
كارگري، اعتصاب، اعتراض، تجمع،    

 آزادي بيان، مطبوعات و تحزب 
لغو فوري مجازات اعدام و آزادي  -٢

فوري و بي قيد و شرط کليه فـعـالـيـن         
کارگري و ديگر جنبشهاي اجتمـاعـي      

 از زندان
افزايش فوري حداقل دستمـزدهـا     -٣ 

بــراســاس اعــالم نــظــرخــود كــارگــران          
ازطريق نمايندگان منتـخـب آنـهـا در            

 مجامع عمومي کارگري 
طرح هدفمند کردن يارانه ها بايـد    -٤

مــتــوقــف و دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه          
كارگران بايد فورا و بي هـيـچ عـذر و             

 بهانه اي پرداخت گردد 
تـامــيــن امــنـيــت شـغــلـي بــراي               -٥

كارگران و تمامي مزد بگـيـران، لـغـو          
قراردادهاي موقت و سفـيـد امضـاء،         
برچيده شدن کليه نهادهاي دست سـاز      
دولتي از محيطهاي کار و تـدويـن و             
تصويب قانون کار جـديـد بـا دخـالـت            
مستقيم نمايندهاي منتخب مجامـع    

 عمومي کارگران 
اخراج و بيكار سازي كارگـران بـه       -٦

هر بهانه اي بـايـد مـتـوقـف گـردد و                  
تمامي كساني كه بيكار شده اند و يـا     
به سن اشتغال رسيده و آمـاده بـه كـار         
هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از     
بيمه بيكاري متناسب با يك زنـدگـي          

 انساني برخوردار شوند 
لغو کليه قوانين تـبـعـيـض آمـيـز           -٧

نسبت به زنان و تضمين برابري کامل       
و بي قيد و شرط حقوق زنان و مـردان        
در تــمــامــي عــرصــه هــاي زنــدگــي              
اجــتــمــاعــي، اقــتــصــادي، ســيــاســي،        

 فرهنگي و خانوادگي
برخورداري تمامي بازنشستـگـان     -٨

از يك زندگي مـرفـه و بـدون دغـدغـه              

اقتصادي و رفع هرگونه تـبـعـيـض در          
پرداخت مستـمـري بـازنشـسـتـگـان و             
بهره مندي آنان از تامين اجتماعي و         

 خدمات درماني
تمامـي كـودكـان بـايـد جـداي از                -٩

مـوقـعـيـت اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي                  
والدين، نوع جـنـسـيـت و وابسـتـگـي               

ژادي و مـذهــبـي از               هـاي مـلــي و ن        
امــكــانــات آمــوزشــي، رفــاهــي و                

ــي      بــهــداشــتــي يــكــســان           و رايــگــان
 برخوردار شوند 

اول ماه مه بايد تعطيل رسـمـي       -١٠
اعالم گردد و در تقويم رسمـي كشـور        
گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و    
محدوديت برگزاري مـراسـم ايـن روز           

 ملغي گردد 
 

 سنديکاي کارگران
  شرکت واحد اتوبوسراني 

 تهران و حومه
سنديکاي کارگران کشت و صنعت 

 نيشکر هفت تپه
 اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 انجمن صنفي کارگران
  برق و فلز کار کرمانشاه

  بهمن ماه٢١

  بهمن ٢٢ -١اطالعيه شماره 
بيست دو بهمن امسال با شعار مـرگ      
بر ديكتاتور و مرگ بر خامنـه اي در       

گزارشها . شهرهاي مختلف شروع شد 
ــف گــويــاي                   از شــهــرهــاي مــخــتــل
تظاهراتهاي وسيـع عـلـيـه حـكـومـت             

 : اسالمي است
 بـهـمـن      ٢٢از صـبـح امـروز        :   تهران

تظاهرات ضـد حـكـومـتـي از غـرب               
تظاهرات خيلي زود   . تهران شروع شد 

به مناطق مختلف و بويژه به مركز و       
شـمــال تــهـران و اطــراف دانشــگـاه و               
ميدان انقالب و صـادقـيـه و مـيـدان               

دهها هزار نـفـر از       .    آزادي كشيده شد 
همان اوايل صبح در مناطق مختلـف    

گزارشهايي حـاكـي     .   تهران گرد آمدند  
 ١١از اين است كه از حوالي سـاعـت           

صبح جمعيتي بالغ بر ده هزار نفـر بـه           
سمت زندان اوين دست به راهپيمـايـي         

و هردم بر تعداد جمعيت افزوده .   زدند
در آريـاشـهـر تـظـاهـرات بـا              .   ميشود

شعارهاي مرگ بر اصل واليت فـقـيـه         
نيروهاي انتظامي به سمت . شروع شد

جمعيت تظاهـر كـنـنـده در آريـاشـهـر               
يك گـزارش حـاكـي        . تيراندازي كردند 

است كه دو نفر از جوانان آرياشهـر در          
. ايـن تـيــرانـدازيــهـا جـان بـاخــتـه انــد                

جمـعـيـت بسـيـار خشـمـگـيـن شـعـار                  
و "   خامنه اي قاتلـه واليـتـش بـاطلـه           " 
. . سـر مـيـدهـنـد       "   مرگ بر ديكتاتور" 

حكومت اسـالمـي در تـهـران عـمـال               
حكومت نظامي برقرار كرده اسـت و         
تالش ميكند كه مانع هرگونـه جـمـع         
شدن مردم شود اما مـردم مـعـتـرض           
اعتنايي نميكنند و عـلـيـه مـزدوران            

درگيري در مـنـاطـق        .   شعار ميدهند 
تـظـاهـر    .   مختلف تهـران جـريـان دارد        

كـنـنـدگـان بـا آتـش زدن السـتـيـك و                    
پرتاب سنگ با نـيـروهـاي حـكـومـت           
مقابله ميكنند طنين شعارها از دور    

به خبرنـگـاران گـفـتـه        .   شنيده ميشود 

شــده اســت كــه تــنــهــا مــجــازنــد از                
تظاهرات دولتي و سخنرانـي احـمـدي       

در مـيـدان     .   نژاد گزارش تهيـه كـنـنـد        
صادقيه نيز درگيريـهـا از سـاعـت ده             
صبح جريان دارد و نيروهاي جمهوري   
اسالمي تالش ميكنند جـمـعـيـت را           

در تفاطع خيابان كارگر .  متفرق كنند 
شمالـي و جـالل آل احـمـد نـيـروهـاي                  
جمهوري اسالمـي تـالش مـيـكـنـنـد             
مانع نزديك شدن تظاهر كننـدگـان بـه        

جمعيت شـعـار مـرگ      . دانشگاه شوند 
در .   بــر ديــكــتــاتــور ســر مــيــدهــنــد           

. ستارخان نيز درگـيـري شـديـد اسـت             
فيلمهايـي از تـظـاهـرات تـهـران روي               
اينترنت قرار گرفته است كـه تـظـاهـر            
كنندگان را در حـال شـعـار مـرگ بـر                

در مناطقـي  .   خامنه اي نشان ميدهد  
از تــهــران از جــملــه آريــاشــهــر زنــان                
چادرهاي خودرا بـرگـرفـتـنـد و شـعـار             

در نقاط مخـتـلـف مـتـروي        .   ميدهند

تهران جمعيت بسيار زيادي كـه قـابـل       
شمارش نيستند جمع شده اند و شعار       

 . ميدهند
تظاهرات وسيعـي از حـوالـي        :   شيراز

ساعت ده با شعار مرگ بر ديكتـاتـور     
درخـيـابـانـهـاي چـمـران و            .   شروع شـد  

نمازي و مالصدرا تـظـاهـرات جـريـان           
درگيريهـايـي مـيـان طـرفـداران           .   دارد

حكومت و تظاهر كـنـنـدگـان جـريـان             
يك گزارش حاكي از ايـن اسـت         .  دارد

كه در اوايل تظاهرات و درگيريها يـك     
نفر از تظاهـر كـنـنـدگـان در خـيـابـان                  

 . مالصدارا جان باخته است
با شروع تظاهرات دولـتـي،    :   اصفهان

مـردم شــروع بـه شــعــار دادن عــلــيــه               
ــد و                ــردنـ ــت كـ ــومـ ــكـ ــزدوران حـ مـ

در حد فاصـل  .   درگيريهايي شروع شد 
پـل آذر و سـي و سـه پـل نـيـروهــاي                     
حكومت به مردم حملـه كـردنـد و بـا              
مـقـابلـه و مـقــاومـت مــردم مـواجــه               

تظاهرات و درگـيـريـهـا ادامـه          .   شدند
دارد و هردم بر تعداد جمعيـت افـزوده       

 . ميشود

گزارشها از اهواز نـيـز حـاكـي       :   اهواز
از اين اسـت كـه تـظـاهـرات در چـنـد                   

جمعيـت  .   منطقه اين شهر جريان دارد  
زيادي از طـرف چـهـار راه آبـادان بـه                  

. طرف چهار راه نـادري در حـركـتـنـد              
همچنين يك صف وسيع تظاهر كننده 
نيز از از طـرف حسـيـنـيـه اعـظـم در                   
خيابان طالقانـي در حـالـيـكـه شـعـار               
ميدهنـد بـه طـرف چـهـار راه نـادري                 

نــيــروهــاي .   راهـپــيــمــايــي مــيــكــنــنــد     
انتظامي در بلوار بهبهاني جمـع شـده       

مردم شعار مـرگ  . و بلوار را بسته اند 
 .  بر ديكتاتور سر ميدهند

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد انقالب انساني
  براي يك حكومت انساني 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ٢٠١٠ فوريه ١١ – ١٣٨٨ بهمن ٢٢
 

 ٥٧ايران به مناسبت سي و يکمين سالروزانقالب منشور مطالبات حداقلي کارگران 

 شروع شد" مرگ بر خامنه اي" بهمن با شعار ٢٢

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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  ساعته خود را شروع کرد٢٤کانال جديد برنامه هاي 
.  ساعته کانال جدید، برنامه هاي خود را از ماهواره نایل ست شروع کرد24تلویزیون 

مشخصات کانال جدید را به دوستان و آشنایان خود اطالع دهید و به هر شکل که میتوانید 
 .وسیعا آنرا تبلیغ کنید

 :مشخصات کانال جدید در ماهواره نایل سات به این قرار است

Satellite: AB4A/NILESAT103 @ 7 Degrees West 
Freq: 10873 

Polarity: Vertical 
Symbol Rate: 27,500 

Fec: 3/4 
الزم به توضیح است که دارندگان دیش هاتبرد میتوانند بدون تغییر زاویه دیش و با نصب 

  .ال ان بی به نایل سات نیز همزمان دسترسی داشته باشند
 کانال جدید

  دیماه29، 2010 ژانویه 20

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

 !ده خواست فوري مردم
  

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقالبـي مـردم، تـثـبـيـت دسـتـاوردهـاي آن، و تسـهـيـل پـيـشـروي آن در                                   
  :مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد جهت سرنگوني جمهوري اسالمي

  
  بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته  -١ 

 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٤
 برابري کامل حقوق زن و مرد. لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان -٥
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده و امـر                                  .   ز آموزش و پـرورش      دولت، از سيستم قضائي، و ازجدائي کامل مذهب ا    -٦

 خصوصي افراد
   آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب  -٧
 برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت -٨
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غـارت و چـپـاول امـوال مـردم و بـاز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت شـده از                                         -٩
     آنان 

افـزايـش   .   تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيـشـرفـتـه تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه شـهـرونـدان                          -١٠
 فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان

  
اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صـفـوف مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان آمـده انـد                          .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است  

اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگـامـي بـا اعـتـراضـات مـردم را دارد بـايـد از                        .   و شعار مرگ بر جمهوري اسالمي سر داده اند  
 .آن دفاع كند

 .مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد
  

 حزب كمونيست كارگري ايران                      
 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥

 !  زنده باد حکومت انسانی
 !   بر قرار باد جمهوری سوسياليستی

 جمهوری سوسياليستی،
 ! جمهوری انساني است

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 

 را بخوانید  
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 
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 بهمـن در ده هـا         ٢٢امروز پنجشنبه  
شهر در سراسر جهان تظـاهـرات هـاي           
پر قدرتي از سوي مخالفين رژيم  در           
مقابل سفارتخانه ها و کنسولگـريـهـا      

مردم بـا  .   و ميادين شهرها برگزار شد  
روحيه تعرضي کم نظيري در مـقـابـل          

حضـور  .   مراکز رژيم حضور داشـتـنـد       
گسترده و مجهز پـلـيـس در مـقـابـل                

پليس کـه    .   مراکز رژيم  کم سابقه بود   
روحيه تعرضي مردم را پـيـش بـيـنـي           
کرده بود با تجهيزات و آمـادگـي کـم          
سابفه اي سفارتخانه و کنسولگريهاي    
رژيـم را از حــملـه و تصـرف تـوســط                   

خشـم  .   تظاهرکنندگان حـفـاظـت کـرد       
مردم در اين تظاهرات هـا کـم نـظـيـر               

در بســيــاري از تـظــاهــرات هــا            .   بـود 
بارها تظاهر کنندگان بقصد حملـه بـه       
سفارتخانه ها و کنسولـگـريـهـا اقـدام           
کردند کـه تـنـهـا حضـور گسـتـرده و                  
مجهز پليس توانست مانع سـقـوط و        
تسخير اين مراکـز رژيـم جـنـايـتـکـار               

شعارهاي مرگ بـر جـمـهـوري         .   بشود
اســالمــي، مــرگ بــر ديــکــتــاتــور و              
جمهوري اسالمي مرگت فرا رسيده و    
اين النه تـرور بـايـد بـرچـيـده شـود از                  
جـملــه شــعــارهـائــي بـود کــه در ايــن               

. تــظــاهــرات هــا  شــنــيــده مــيــشــد               
تظاهرات هاي امروز پـوشـش خـبـري          

 . گسترده اي يافت
 الهه  -هلند 

پليس ضد شورش مانع ورود ايرانيـان   
خشمگين بداخل سـفـارت جـمـهـوري           

 اسالمي شد 
اين سرتـيـتـر اخـبـار کـانـال هـاي                
تلويزيوني و رسانه هاي امـروز هـلـنـد        

فـوريـه   ١١درمورد تظاهـرات امـروز        
درمقابل سفارت جمـهـوري اسـالمـي         

امـروز صـدهـا تـن از           .   در الهـه بـود      
ايــرانــيــان آزاديــخــواه و مــعــتــرض از           

 بعد از ظهر در برابر سفارت  ۱ساعت  

جمهوري اسالمي  در الهه گرد آمدند 
عليه . و تطاهرات پرشوري برپا کردند 

جمهوري اسالمي شـعـار دادنـد و از              
ســد و مــوانــعــي کــه پــلــيــس هــلــنــد              
درمقابل تظاهرات کـنـنـدگـان ايـجـاد           
کرده بود گذشتند و خود را به نـزديـک      

اين تظاهرات بـا    .   در سفارت رساندند  
پوشش خبري وسيعي در رسانـه هـاي         

 . هلند مواجه شد
مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي،          
جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته     
رفــتــنــي اســت رفــتــنــي،  جــمــهــوري           
اسالمي سرنگون  سرنـگـون، زنـدانـي          
سـيـاسـي ازاد بـايــد گـردد، از جـملــه                 

يکـي از    .   شعارهاي اين تظاهرات بود   
تظاهر کنندگان که خواست بـه سـوي          
سفارت تخم مرغ پرتاب کند از طرف    

در ايـن هـنـگـام         .   پليس بازداشت شد  
مردم خشمگين از حصارهـاي ايـجـاد        
شده توسط پليس، عـبـور کـرده و بـه             

دهـهـا   .   سوي سفارت پيشروي کـردنـد     
پليس حاضر در مـحـل کـه قـادر بـه                 
کنترل جمعيت نبودنـد، پـلـيـس هـاي            
بيشتري را به کمک طلبيدند و نـزديـک    
به دويست پليس ضد شورش به کمک     

مـردم  .   آنها آمد و با مردم درگير شـد     

مـعــتـرض و خشـمــگــيـن مــتـحــدانــه             
مقاومت کرده و تالش ميکردند خود 

در اين هـنـگـام    .   را به سفارت برسانند 
پليس هفت نفر از تظاهرات کنندگـان        

تظاهرات کـنـنـدگـان     .   را دستگير کرد 
اعتراض کردند، پليس را هو کردند و       
خواهان آزادي فـوري ايـن هـفـت نـفـر                
شدند که چند ساعت پس از تظاهرات 

 . همگي آزاد شدند
فرشاد حسيني و فرشته مرادي از  
کادرهاي حزب کمونيست کارگري بـا       
سخـنـرانـي و شـعـارهـاي راديـکـال و                 
کوبنده  نقش قابل توجهي در به شـور      
و هــيــجــان آوردن تــظــاهــرکــنــنــدگــان         

هاري فان بومـل از اعضـاي       .   داشتند
رهبري حزب سوسيالـيـسـت و عضـو            

پارلمان هلند سخنراني نيز سخنـرانـي       
کرد و اعالم کرد کـه مـا خـود را در                 
کنار مردم مبارز ايران براي رسيدن به    
آزادي ميدانيم و قويا از مبارزات انها  

الزم به ذکر اسـت  .  پشتيباني ميکنيم 
کـه گـروهـهــاي ديـگـري نــيـز در ايــن                 

 .تظاهرات شرکت داشتند
تــظــاهــرات امــروز مــخــالــفــيــن          
جمهوري اسالمي در مقابـل سـفـارت       
جمهـوري اسـالمـي، در راس اخـبـار               
شبکه هاي سراسري تلويـزيـون هـلـنـد           
قرار گرفت و در ساعتهاي مختلف و         

الزم به .   با فيلم و تصوير پخش گرديد 
ــزاري                    ــرگ ــل از ب ذکــر اســت کــه قــب
تظاهرات  خبر برگزاري اين تظاهـرات    
از طرف واحد هلند حزب کمونـيـسـت        
کارگري به اطالع رسانه هاي مـتـعـدد      
رسيده بود و آنها چندين بـار درمـورد        

بهمن ٢٢رويدادهاي ايران و تظاهرات  
در مقابل سفارت جمهـوري اسـالمـي       

 . کسب خبر کردند
تظاهرات کنندگان پس از پـايـان         
تظاهرات خود را به تظاهرات ديگـري    
که در مقابل پـارلـمـان هـلـنـد جـريـان                

ايــن تـظــاهـرات از       .   داشـت رســانـدنـد     
 بـعــدازظــهــر بــه فــراخــوان         ۵سـاعــت    

. انجمن جـوانـان پـيـشـرو بـرگـزار شـد               
فعالين حزب در اين تجمع نيز فعاالنه   

دو نفر از نـمـايـنـدگـان          .  شرکت کردند 
پارلمان هلند از حزب سوسياليست و      
حـزب لـيـبـرال هـلـنـد در حـمـايـت از                     
ــن                  ــران در ايـ ــارزات مـــردم ايـ مـــبـ

فـرشـاد   .   گردهمائي سخنراني کـردنـد     
حسيني نيز يکي از سـخـنـرانـان ايـن               
تجمع بود که با سخنراني و شعارهاي    
کوبنده فضاي راديکالي را در حمايت     
از انـقـالب ايـران و عـلـيـه جـمـهـوري                   

 . اسالمي در محل ايجاد کرد
 

 اسلو -نروژ
 مرگ بر جمهوري اسالمي، نه سازش 

 نه تسليم نبرد تا رهايي 
همزمان بـا تـظـاهـرات واجـتـمـاعـات              
مردم آزاديخواه ومخالفين جـمـهـوري       
اسالمي در ايران ودر سراسر جـهـان ،         
شهر اسلو پايتخت نروژ هم بـه دنـبـال         
تظاهرات روز گذشته مخالفيـن رژيـم         
اسالمي کـه ضـيـافـت شـام مـزدوران              
رژيـم را بـه کـامشــان تـلـخ کـردنـد ،                    
تظـاهـرات واجـتـمـاعـات مـخـتـلـفـي                

تظاهرات آزاديـخـواهـان و      . برگزار شد 
مخالفين رژيم که از طرف واحد نـروژ     

فـراخـوان    حزب کمونيـسـت کـارگـري          
داده شده بود به مدت يک سـاعـت در         
مقابل النه ترور رژيم و سپس در برابر    

شــرکــت .   پـارلــمـان نــروژ بــرگــزار شــد         
ــا                   کــنــنــدگــان در ايــن تــجــمــع هــا ب
شعارهايي به زبانهاي فارسي و نروژي   
و در سخنرانيهاي کوتاه همبـسـتـگـي          
خود را با جنبش انقالبي مـردم ايـران        
ــم جــمــهــوري              ــي رژي بــراي ســرنــگــون
اسالمي وبراي آزادي، بـرابـري و رفـاه           
ابراز داشتند و خـواهـان قـطـع روابـط              

سـيــاسـي و ديـپــلـومــاتــيـک بـا رژيــم                
اسالمي وبستن النه تروريستـي رژيـم        

 . در اسلو شدند
 

 فرانکفورت -آلمان 
 صبح تظـاهـرات بـزرگ      ١١از ساعت  

مخالفان جمهوري اسالمـي در بـرابـر          
از ساعت . کنسولگري رژيم شروع شد

 ظهر رفته رفته به تعداد جمعـيـت   ١٢
محوطه کنسولگري و .اضافه مي شد

خيابانهاي منتهي به مرکز تروريستي 
رژيم مملو از پليس و نـيـروهـاي ويـژه           

مـيـنـا احـدي از رهـبـري حـزب                .   بود
با سخـنـرانـي     کمونيست کاگري ايران    

با شعارهاي کـوبـنـده       پر شور خود که  
تظاهر کنندگان همراه بود، اعالم کرد    
مرگ جمهوري اسـالمـي فـرا رسـيـده             

ما ايـن مـراکـز تـروريسـتـي را             .   است
در ايران انقـالب  .   تسخير خواهيم کرد  

انقالبـي  .  برعليه رژيم شروع شده است 
مردم ايران را را نـويـد      که نويد رهايي  

 . ميدهد
پرچم هاي جمهوري اسـالمـي در         
ميان شعارهـاي مـرگ بـر جـمـهـوري              
اسالمي در برابر کنسولگري رژيـم بـه      

ســپــس بــه طــور      .   آتــش کشــيــده شــد     
را    سمبوليک تظاهر کنندگان حجـاب    

که سنبل سـرکـوب و تـحـقـيـر و بـي                   

 . حقوقي زنان است به آتش کشيدند
در ادامه کادرهاي حزب شـهـنـاز         
مرتب و مهرنوش موسوي سخنـرانـي    
کرده و بـه افشـاي سـرکـوبـگـريـهـا و                   

بـر عـلـيـه        جنايات جمهوري اسـالمـي    
ايـن تـظـاهـرات       .  مردم ايران پرداختند 

روز .    ساعت طول کشـيـد  5نزديک به   
بعد از ظـهـر تـا          ٥قبل نيز از ساعت  

 شب تجمعـي از مـخـالـفـان          ٩ساعت  
جمهوري اسالمي در برابر کنسولگري 

اعتراضات گسترده و قدرتمند مخالفين جمهوري اسالمي در خارج کشور 
 ٥٧بمناسبت سالروز انقالب

 ۸صفحه      
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 .رژيم برپا شد
 برن -سوئيس 

در سوئيس عليـرغـم سـرمـاي شـديـد              
تظاهراتي با شرکت گروهاي مختلـف      
و از جمله حزب کمونـيـسـت کـارگـري         
ايران در مقابل سفـارتـخـانـه رژيـم در             

تظاهرکنندگان با . شهر برن برگزار شد
شعارهاي خود  همبستگي خود را بـا      

پيـام حـمـيـد       .  مردم ايران اعالم کردند 
 بـهـمـن از        ۲۲تقوائي بـه مـنـاسـبـت           

طـرف يـکـي از اعضـاي حـزب بـراي                 
هـمـچـنـيـن ده        . حاضريـن قـرائـت شـد        

خواست فوري مـردم ايـران در مـيـان              
سـازمـان آزاد     .     جمعـيـت تـوزيـع شـد         

انديشان سوئيس نيز از اين تظـاهـرات      
 . پشتيباني و در آن شرکت کرد

 
 استکهلم -سوئد 

حضـور گسـتـرده پـلـيـس مــجـهـز بــه                 

سپر،سگ، اسپري و باتوم و دو فرونـد    
 هليکوپتر براي محافظت از سفارت

 مـاه فـوريـه        ١١امروز پنجشنيه   
 شــهــر   ١٣۸۸ بــهــمــن     ۲۲بـرابــر بــا      

استکهلم شاهـد اعـتـراض قـدرتـمـنـد             
مردم معـتـرض در مـقـابـل سـفـارت                

از همان ابـتـدا   .   جمهوري اسالمي بود  
مردم به سمت درب اصـلـي سـفـارت             

حرکت پر شور مردم با .   حرکت کردند 
يورش وحشـيـانـه گـارد ضـد شـورش              
مسلح به باتوم الکتريکي، اسپري گاز 
اشک آور و گـاز فـلـفـل، شـروع شـد،                   
رفتار وحشيانه پليس مردم معـتـرض       

 . را به خشم آورد
مردم  بـارهـا تـالش کـردنـد سـد                
پليس را بشکنند و خود را به سفارت     

اما پـلـيـس بـا بـکـارگـيـري               .  برسانند
نيروي زياد و ايجاد حلقه اي حفاظتـي   
وسيع در مـنـطـقـه اطـراف سـفـارت،                
مسدود کردن خيابان هاي منتهي بـه        
ــد                  ســفــارت و اســتــفــاده از دو فــرون
هليکوپتر گشت و استفاده از نـيـروي        
ويژه ضد شورش مجهز به سگ، سپر، 

باتوم، بکار گيري مکرر و وحشـيـانـه        
در .   گاز فلفل مانع پيشروي مردم شد   

اين تظاهرکنندگان دونفر دستـگـيـر و       
استفـاده از    .   چندين نفر مجروح شدند  

اسپري فلفل توسط پليس بحـدي بـود      
که کمک رساني به مجروحين سازمان  

پــلــيــس لــبــاس شــخــصــي        .   داده شــد  
درميان تظاهرات کنندگان نيز حضور 

تظـاهـرات مـقـابـل سـفـارت            .   داشتند
تـروريسـتـي جـمـهـوري اسـالمـي سـه                
ساعت ونيم در سرماي زيـر صـفـر بـه           
درازا کشيد و يکبار ديگـر عـزم جـزم            
مردم را براي جارو کـردن بسـاط النـه          
تـروريســتــي جــمــهــوري اســالمــي در          

 . استکهلم به نمايش گذاشت
اعتراض امروز در مقابل سفارت   
رژيـم در اسـتـکـهـلـم پـوشـش خـبــري                  

رسانه هـاي خـبـري       .   گسترده اي يافت  
نظير رويتر، سـي ان، ان، خـبـرگـزاري             

فرانسه، خبرگزاري سراسـري سـوئـد و         
خبرگزاريهـاي مـحـلـي مـتـعـددي در              

اخـبـار ايــن     .   مـحـل حضـور داشـتـنـد          
تظاهرات از دهها راديوي بين الملـلـي    
نظير راديو فردا، راديو امريکا، راديو    
ــو فــرانســه، راديــوي            اســرايــيــل، رادي
دولتي سراسري فـارسـي زبـان سـوئـد              

و چندين راديوي مـحـلـي در      "   پژواک" 
. شهرهاي مختلف سوئد پخش گرديد 

در طي اين تظاهراتها، خبرگزاريـهـاي       
متعددي با فعالين حزب کمـونـيـسـت       

مرکـز خـبـري      . کارگري تماس گرفتند 
، چند مورد با رحـيـم   " ت، ت"  سوئد،  

يزدانپرسـت دبـيـر تشـکـيـالت حـزب              
دراستکهلم تماس گرفت و خبر تـهـيـه     

 .کرد
ساعاتي بـعـد مـجـددا مـردم در              

مسـجـد   " محل ديـگـري مـوسـوم بـه             
که آنجا نيز يکي ديگـر از النـه       "   علي

هاي تروريستـي جـمـهـوري اسـالمـي             
است، تجمع کردند تا مانـع بـرگـزاري          
ميهمان شامي که جمهوري اسـالمـي      

 .برپا کرده بود، شوند

تمامي چهار راهها و حتي اتوبان       
سراسري که در نـزديـکـي ايـن مـحـل               
بود، توسط پليس مسـدود و بشـدت          

اما، همچنان مردم . کنترل مي گرديد
با حضور گرم و پر شور خود در مقابل  

مـرکـز اهـل بـيـت          " محل موسوم بـه       
پـلـيـس    .   تجـمـع کـردنـد      " مسجد علي 

ضد شورش مجدد با ايجاد مـوانـع و        
راه بندان صف تظاهرات کننـدگـان را          

در چندين نقطه در .  از هم جدا ميکرد 
فــواصــل مــخــتــلــف، مــردم تــجــمــع            

کـل  .   اعتراضي خود را ادامـه دادنـد         
محل در حلقه محاصره دهها پـاتـرول      
پليس و نيروي ويژه ضد شـورش قـرار        

ــت  ــاد هــاي                 .   گــرف ــري ــو  و ف ــاه ــي ه
اعتراضي و شعارهاي کـوبـنـده مـردم          

مـجـلـس جشـن       .   يک دم قطع نمـيـشـد     
جمهوري اسالمي درميان اعتراضات  
کوبنده مـردم  بـه مـراسـمـي بشـدت                 

اتومبيـل حـامـل      .  امنيتي بدل گرديد 
مزدوران جمهوري اسالمي که وحشت 
زده درميان صف تظاهر کنندگان گير  
کرده بودند، مورد حمله قرار گرفت و      
شيشه عقب اتومبيل آنـهـا شـکـسـتـه          

مزدوران جهـمـوري اسـالمـي بـا           .   شد
ــکـــه                     ــهـــلـ ــيـــس از مـ ــمـــک پـــلـ کـ

تظاهرات در مقابـل مـحـل        . گريختند
مراسم صرف شام و ضياقت جمهوري 
اسالمي بسيار خيره کننده و پـرشـور          
بود و تاسـاعـاتـي از شـب هـمـچـنـان                 

 .ادامه داشت
 

 کپنهاک  -دانمارک 
تظاهرات در مقابل سفـارت رژيـم در          

 بـعـد از ظـهـر           ۴کپنهاگ از سـاعـت       
شروع شد و تقريبا به مدت دو ساعت 

در هـمـان ابـتــداي        .   ادامـه پـيـدا کـرد        
تظاهرات، معترضين تالش کردند که 
ازنـرده هـاي فـلـزي سـفـارت بـانـدرول                 
نصب کنند که با واکنش سريع پليـس    

يـکـي   .   روبرو شدند و پليس مانع شـد    
از تظـاهـرات کـنـنـدگـان در اقـدامـي                
ناگهاني و غير مـنـتـظـره بـدون آنـکـه             
پليس متوجه باشد قصد داشت که از    
نرده ها باال برود که پـلـيـس مـانـع از                

در طول ايـن دوسـاعـت        .   انجام آن شد  
تظاهرات کنندگان شعارهـايـي را کـه         
از بلندگوي قوي پخش مي شد تـکـرا         

ــد     ــر جــمــهــوري         .   مــي کــردن مــرگ ب
اسالمي، واليت حـرفـه مـفـتـه، رژيـم              
بايد بيفته، سفارت جمهوري اسالمـي   
ايـن مــرکـز تــرور بـايــد بسـتــه شــود،                
زنـــدانـــي ســـيـــاســـي آزاد بـــايــــد                   
گردد،جمهوري اسالمـي نـابـود بـايـد           
گردد از جملـه شـعـارهـاي تـظـاهـرات              

تـلـويـزيـون دانـمـارک در مـحـل               .    بود
حضـور داشـت و بـطـور زنـده از ايــن                  

. تظـاهـرات گـزارشـي را پـخـش کـرد               
تظاهرات کنندگان عکس هاي سـران        

رژيم را بر زميـن انـداخـتـنـد و شـعـار               
عکـس  .  گويان آنها را لگد مال کردند 

هاي سران جنايتکار رژيم نيز به آتـش      
چـنـديـن سـخـنـرانـي در            .   کشيـده شـد    

حمايت از مبارزات مردم عليـه رژيـم          
به زبانهاي دانمارکي و فارسي صورت 
گرفت و اخبار اعتراضات در ايـران و         

 .خارج به اطالع حاضرين رسانده شد
در اين تـظـاهـرات اشـکـان جـوان              
جسوري که در جريان تظاهرات اخـيـر       
در دانمارک بر سـر يـکـي از مـزدوران             
رژيم تخم مرغ زده بـود چـنـد قـطـعـه                
شعر زيبا خواند که مورد تشويق قرار     

 .گرفت
رژيم در حـال سـقـوط جـمـهـوري               
اسالمي بيش از پيش در خارج کشور   
منزوي ميشود و با تعرض پي در پي      

طـي روزهـا و       .   مردم روبرو مـيـشـود      
هفته هاي گـذشـتـه زيـر فشـار مـردم                
معترض در برلين و هامبورگ برنامه 
هاي جمهوري اسالمي بمناسبت دهه      
فـجــر لـغــو شـد، در هـلــنــد نــمــايــش                 
کنسرت جنايتکاران مختـل شـد، در         
ــه درب ورودي                  ــفـــورت بـ ــرانـــکـ فـ
کنسولگري قـفـل زده شـد، اتـحـاديـه              
هاي کارگري ايتاليا در اعـتـراض بـه            
اعدام ها در ايـران دسـت بـه بـرپـائـي                 
تظاهـرات در مـقـابـل سـفـارت رژيـم                
زدند، ديروز در اسلـو مـهـمـانـي شـام               
جمهوري اسالمي با اعتراض گسترده  
مردم روبرو شد، حلقه محاصره رژيـم         
ــنــگــتــر               در خــارج کشــور روزبــروز ت

آزاديخواهان در خارج کشور .   ميشود
دوش بـدوش مـردم مـبـارز در ايـران                
مبارزه خـود را تـا سـرنـگـونـي رژيـم                 

. توحش و جنايت تشديد خواهند کرد  
انقالب مردم ايران در دو حـوزه داخـل       
و خارج کشور خود را براي وارد کردن     

 . ضربه نهائي آماده ميکند
 

 ليون -فرانسه 
فوريه تجمعي در   ١١امروز پنجشنبه  

مرکز شـهـر لـيـون از سـوي گـروهـاي                 
مختلف و از جمله حزب کـمـونـيـسـت        

اين برنامه بـا    .   کارگري ايران بر پا شد  
شعار مرگ بر جمهـوري اسـالمـي در          

سرماي پنج درجه زيـر     در١٨   ساعت
پيـام آذر    .   صفر و بارش برف آغاز شد  

از کادرهاي حزب کمونيست کارگـري      
ايــران در مــورد هــمــزمــان شــدن دو              

آزادي و برابري و رفاه  انقالب با  هدف 
اجتماعي سخنراني کرد و بـعـد از آن           
سخنران ديگري بزبان فرانسه در مورد 
نبود آزادي و اعمال زندان وشکنجه و      
تجاوز از طرف رژيم اسالمي در سـي        

در پـي آن      .   گفت سال حکومت سخن  
سخنران از سازمانها و سنديـکـاي      سه

دانشجويان فرانسوي سخنراني کردنـد   
هر سه آنها ابراز داشتند که از انقـالب     

. مردم در ايران حمايت قاطع ميکنند  
هر سه آنهـا در سـخـنـان خـود  ابـراز                   

 رژيــم   ٥٧داشــتــنــد کــه در انــقــالب           
فرانسه و سـايـر دول غـربـي از تـرس                  
انقالب مردم ايران خـمـيـنـي را سـوار             
هواپيما راهـي آن کشـور کـرده و بـا                  
حمايت از او انقالبي را که براي آزادي    

آنهـا  . و برابري بود را به بيراه کشاندند 
تاکيد کردند که اينبار مردم ايران بايد 

از جمله شعارهاي اين . هوشيار باشند 
نـه     تجمع مرگ بر جمهوري اسالمي،   

به حکومـت ضـد زن، نـه قـومـي نـه                  
مذهبي، حکـومـت انسـانـي، واليـت           
ــيــفــتــه                 ــايــد ب حــرف مــفــتــه، رژيــم ب
وهمچنين  و مـرگ بـر اصـل واليـت               

 .  فقيه و مرگ بر ديکتاتور بود
 

 لندن  -انگليس 
تظاهرات رزمنده و پرشور مخالـفـيـن       

 جمهوري اسالمي 
 در مقابل سفارت جمهوري اسالمي 

بيش از )    فوريه١١( بهمن ٢٢امروز  
هـزار نـفــر از مــخـالــفــيـن جـمــهــوري               
اسالمي درمقابل سفـارت جـمـهـوري         
اســالمــي در لــنــدن گــرد آمــدنــد تــا              
همبستگي خـود را بـا انـقـالب حـق                
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طلبانه مردم ايران و انـزجـار خـود را              
. عليه جمهوري اسالمي اعالم کـنـنـد      

فضـاي رزمــنـده و پـرشــوري بـر ايــن                
تظاهرات حاکم بود و کافـي بـود يـک           
دقيقه پليس انگليس خود را از محل       
دور کند تا بالفاصلـه ايـن النـه تـرور               
حکومت اسالمي توسط مـخـالـفـيـن          
خشمگين جمهوري اسالمي تسـخـيـر       

 . شود
 بـعـدازظـهـر       ١تجمع از سـاعـت         

. شروع شد و سـاعـتـهـا ادامـه داشـت           
مرگ بر جمهوري اسالمي، ايـن النـه          
تـرور بــايــد بســتــه شــود، حــکــومــت            
اسالمي نميخواهيم، حـکـومـت ضـد         
زن نميخواهيم، زنداني سـيـاسـي آزاد          
بايد گردد جمهوري اسـالمـي مـرگـت        
فرارسيده، جمهـوري اسـالمـي از هـر             
جناح و دسته نابود بـايـد گـردد و نـه                
قومي نه مذهبي حکومت انساني از    

. جمله شعارهاي ايـن تـظـاهـرات بـود           
شعارهاي ديگري نيز توسط مخالفين 

جمهوري اسالمي از بلندگوهاي ديگر 
پالکادردهاي متعـددي  . پخش ميشد 

نيز از جمله پالکـارد آزادي بـرابـري و             
پرچم هاي کوچکي که روي آن نوشـتـه         
شده بود نه قومي نه مذهبي حکومت 
انســـانـــي، در دســـت تـــعـــدادي از                

در طـول ايـن     .   تظاهرات کنندگان بود  
تظاهرات سـخـنـرانـي هـاي کـوتـاه و                 
مهيج مريم نمازي، شيوا مـحـبـوبـي،        
فريبرز پويـا، بـهـروز بـهـاري، جـلـيـل                 
جليلي و آران رضائي و نيز تعدادي از     
فعالين کميتـه هشـت مـارس کـه در              
تظاهـرات شـرکـت داشـتـنـد و سـايـر                 
مخالفين جـمـهـوري اسـالمـي تـوجـه             
عابرين و مدياي حاضر در مـحـل را            

اخبار تظاهرات و . بخود جلب ميکرد
 بهـمـن در ايـران بـه           ٢٢درگيري هاي   

گوش حاضرين ميرسيد و گزارش اين    
تظاهـرات از طـريـق کـانـال جـديـد و                  
برخي رسـانـه هـاي ديـگـر بـه اطـالع                  

در جـريـان ايـن        .   مردم ايران ميرسـيـد    

تظاهرات کانـال آي تـي ان بـا مـريـم                  
نمازي مصاحبـه اي تـرتـيـب داد کـه               

 . بالفاصله آنرا پخش کرد
 بــعـد از ظــهـر شـيــوا             ٥سـاعـت     

محبوبي و سهيال شريفي، دو نـفـر از         
كادرهاي حزب كمونيست كارگري، با 
در دست داشتن پالكاردي كه بـر روي      
: آن، بزبان انگليسي، نوشته شـده بـود         

ــرور              ســفــارت اســالمــي، ايــن النــه ت
تعطيل بـايـد گـردد، عـرض خـيـابـان                
مقابل سفارت را سـد کـردنـد کـه بـا                 
عکس العمل سريع پليس روبرو شدند   
اما اين اقدام مشوق تالش هاي بعدي 
جوانان حاضر در محل براي شكستـن   
ســد پــلــيــس و بــا هــدف حــملــه بــه                  
ساختمان سفارت جمهـوري اسـالمـي         

اقدام سمبوليك ديـگـر از طـرف          .   شد
بهار ميالني، يكي ديگر از كادرهـاي     

در حاليكه توجه . حزب به اجرا درآمد 
پليس معطوف به عقـب رانـدن صـف          
جمعيتي بود كـه تـالش مـيـكـرد بـه                
طرف ساختمان سفارت حركت كـنـد،        
بهار ميالني از فرصت استفاده کرد و     
خود را به در ساختمان سفارت نزديك       
کرد و يك بسته رنگ قرمز بـه طـرف             
در سفـارت پـرتـاب کـرد کـه تـوسـط                 

شيوا محبوبي و   .   پليس دستگير شد  
آران رضائي نيز در جريـان بـنـد آوردن         

. خيابان توسط پليس بازداشت شـدنـد   
مردم به گرمي به کمک آنها آمدند تـا      
آنها را از دست پلـيـس نـجـات دهـنـد            
اما سرانجام پليس اين سـه نـفـر را از            
محل دور کرد که تا لحظه تنظيم ايـن    

 فــوريــه   ١١گــزارش در نــيــمــه شــب           
. همـچـنـان در بـازداشـت مـيـبـاشـنـد                

 . تالش براي آزادي آنها در جريان است
اين تظاهرات و روحـيـه پـرشـوري          
که بر آن حاکم بود جلوه اي از مـبـارزه         
آزاديخواهانه مردم ايـران و نشـانـگـر             
عزم و اراده مردم ايـران بـراي بـه گـور            
سپردن حکومت مـنـحـوس اسـالمـي          

مخالـفـيـن جـمـهـوري اسـالمـي             .   بود
حاضر در اين تجـمـع بـاشـكـوه اعـالم            
کردند که ايـن حـکـومـت را و هـيـچ                  
بخش و جناحش را تحمل نميکنند و     
تا سرنگوني تمام عيار آن در صـحـنـه        

 . خواهند بود
ــيــس حــزب             ــگــل تشــکــيــالت ان
کمونيست کارگـري ايـران بـه شـرکـت             
کنندگان در اين تـظـاهـرات بـاشـکـوه             
درود ميفرستد و همه ايرانيان مـقـيـم          
انگليس و مردم آزاديخواه را به تـداوم      
هـرچــه قــدرتــمـنــدتـر ايــن تــجـمــعــات            

 . فراميخواند
 

 اتاوا  -کانادا 
 بهمن تظاهـراتـي   ۲۲امروز پنجشنبه  

در مقابل سفارت جمهـوري اسـالمـي       
شـعـارهـاي    .   ايران در  اتاوا بـر پـا شـد         

زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد،            
جمهوري اسالمي نابـود بـايـد گـردد،           
جمهوري اسالمي مرگت فرا رسـيـده،      
جمهوري و زنده باد انقـالب از جـملـه             

ــود           ــارهــاي تــظــاهــرات ب ــدي .   شــع ي
محمودي، هادي وقفي و داود آرام از      
کادرهاي حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
ايــران از جــملــه ســخــنــرانــان در ايــن              

تعدادي خبرنگـار از    .   تظاهرات بودند 
خـبـرگـزاريـهـاي مـخـتـلـف در مـحـل                  

از ايـن تـظـاهـرات ده         .  حضور داشتند 

. ها گزارش براي خبرگزاريها تهيه شد    
اين برنامه مستقيم بـه کـانـال جـديـد              

 . گزارش داده شد
 

تظاهرات هاي ديگري نيز برگزار شده 
 . است که گزارش آنها بعدا منتشر ميشود

 
 زنده باد همبستگي 
 ! با مبارزات مردم ايران 

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي ايران
 تشکيالت خارج کشور

  حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۰ فوريه ١١، ٨٨ بهمن ٢٢
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