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 سرمقاله

 شكافي ژرف، تولدي ديگر
 

    از خرداد ماه امسال، وقوع تحولي كيفي صحنـة سـيـاسـي              
كشورمان را تحت تأثير خود قرار داده، بنحوي كه بحث حـول             

ها و محـافـل عـمـومـي و             حوش آن به موضوع اصلي رسانه     
با نگاهي گذرا به وقـايـع اخـيـر            .   خصوصي مبدل گشته است   

. توان صف معترضين و ناراضيان را به روشني تشخيص داد           مي
هاي مردم را    سياسي توده   هاي همچنين بوضوح گسترش آگاهي   

اي مبـارك    اعتراضات خياباني اخير نشان از واقعه     .   مشاهده نمود 
ها به خـودبـاوري از        اي كه در پي آن نه تنها توده        داشت، واقعه 

توان خويش دست يافتند، بلكه ديد جهانيان را هم نسبـت بـه              
توانست مـحـقـق       اين نمي.   هاي مردم ايران تغيير دادند     توانايي

ها در اين مدت سي سال   شود، مگر با آگاهي و شناختي كه توده       
پس از به حاكميت رسيدن حكومـت مسـتـبـد مـذهـبـي و                    

شان درك  آنان با پوست و گوشت.   اند وسطائي كسب نموده   قرون
اند، حاكماني كه به قدرت سركوب و شانتاژ ادامه حـيـات              كرده

گـي،   خرابي و بدبختي، عقب ماندگي و بيچاره       دهند، جز خانه   مي
فحشاء و اعتياد، و بيكاري و گرسنگي چيزي براي اين ملت بـه             

 .اند و نخواهند آورد ارمغان نيĤورده
     جنبش اخير كه بدنبال تقلب گسترده انتخابـاتـي رخ داد،              

ها خواستند با    انفجار خشم فروخورده مردمي بود كه پس از سال        
هاي آراء تغييري هرچنـد انـدك در وضـع              مراجعه به صندوق  
اما جمهوري اسالمي بار ديگر نشان داد كـه         .   موجود پديد آورند  

آورد، بلـكـه تـغـيـيـرات و             نه تنها تحولي بنيادين را تاب نمي      
ضرب و شتـم وحشـيـانـه         .   اصالحات جزئي را هم پذيرا نيست     

ها و شكنجه و اعدام دستگيـرشـدگـان در            معترضين در خيابان  
هاي شناخته شده و ناشناخته، همه و همـه          ها و بازداشتگاه   زندان

مؤيد تصميم قاطع سران رژيم براي برخورد قهرآميز و تحميـل           
آنـهـا   .   بـاشـد   آميز بر مخالفين خود مـي       هاي غيرمسالمت  شيوه

خواهند ملتي را به زور سر نيزه به اطاعـت واداشـتـه و از                   مي
اسـتـقـالل، آزادي و        ” خواست دمكراتيك و انساني خود براي      

اي مـدنـي و        كه سعي داشتند بـه شـيـوه         “   جمهوري ايراني 
 .آميز محقق سازند، منصرف نمايند مسالمت

هـاي   گيري اعتراضات مردمي تضادهاي نـهـانِ جـنـاح               اوج
حاكميت را به سطح آورده و شكافي عميق را موجـب گشـتـه،              

ابهـت سـيـاه      
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 فراخوان براي تظاهرات سراسري و اعتصاب عمومي

 “ مهر روز جهاني معلم14”بمناسبت 
 

با نزديكي مهر ماه و   .   ها و مدارس كمكي غيرقابل تصور براي رژيم در مهار نسبي اعتراضات سراسري مردم كشورمان بود                    تعطيلي دانشگاه 
سردمـداران    گيري مجدد  اعتراضات آن هم در سطحي گسترده، سردمداران رژيم را در برگرفته و لرزه بر اندام             آغاز سال تحصيلي، احتمال اوج    

ها شكل خواهد گرفت، كه ضمن تأثير بـر رشـد        هاي اعتراضي در دانشگاه  ها، كانون  اينكه با آمدن دانشجويان به دانشگاه     .   رژيم انداخته است  
هـاي   اما اينكـه حـركـت     .   كسي پوشيده نيست اعتراضات مردمي سازماندهي بخش مهمي از اين اعتراضات را هم بر عهده خواهند گرفت، بر       

حال اگـر  .   آموزان درهم آميزد، كابوسي است كه رژيم را از هم اكنون به هراس انداخته است دانشجويي با اعتراضات معلمان و به تبع آن دانش      
اين حركت و  اقدام متحد با اعتصابات كارگري و كارمندي پيوند بخورد، چه عواقبي را براي حاكمان جمهوري اسالمي و دستگاه سركوب آن           

 .رسد و رعب و وحشت رژيم را در برگرفته است توان متصور شد؟ آري روز موعود فرا مي مي
انـد،   هايي را هم كسب نـمـوده            معلمان كشورمان كه سال گذشته در چندين حركت اعتراضي و اعتصاب سراسري حضور داشته و موفقيت               

  جرأت و جسارت بيشتري براي مـبـارزه و طـرح          88شان با تمسك به تجربه اعتراضي خرداد و تابستان  مطمئناً امسال جنبش رو به تكوين 
هاي فراموش شده جامعه معلمين كشورمـان   فرصتي مناسب براي طرح خواسته“    مهر ماه روز جهاني معلم14” .   هاي خود خواهد يافت    خواسته

بـا  “   روز جـهـانـي مـعـلـم          ” پيوند جنبش معلمان در     . يقين آنكه در اين روز شاهد حركت سراسري معلمان كشورمان خواهيم بود.  باشد مي
 . هاي دمكراتيك مردم كشورمان امري منطقي و قابل حصول است خواست

هـا و سـنـديـكـاهـا،            ها، اتحـاديـه        ما فدائيان خلق داخل كشور، معلمان، كارگران، دانشجويان و زنان ، همچنين تمامي احزاب و سازمان     
 مهر روز جـهـانـي      14” خوانيم با استفاده از اين فرصت، در       هاي سياسي و فرهنگي و علمي را فرا مي         هاي صنفي و مدني، و شخصيت      تشكل

هاي معلمان و حقوق دمكراتيك مردم كشورمان مبارزه علـيـه           با سازماندهي اعتصابات عمومي و تظاهرات سراسري در دفاع از خواست          “   معلم
 .تر نمايند رژيم جمهوري اسالمي را هرچه بيشتر گسترده

 نقش و حضور زنان در جنبش اخير
هاي اجتماعي به چالش بزرگي در جوامع امروزي تبديل  هاي سياسي و جنبش      مساله حضور زنان و مشاركت آنان در فعاليت
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 گاه بسته نخواهد شد پرونده اين جنايت، هيچ
ما را در   سال اخير تاريخ ميهن50ها و حوادث      ترين خاطره   تابستاني گرم، تابستان، فصلي كه ناگوارترين و شوم       .   باز تابستان است  

  . كند ذهن هر انسان و انسانيت بيدار مي
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 2ادامه در صفحه 

 است“ دخترآزادي“هنر 

رسالت هنرمند است كه در اين جهان بيمار به دنبال درمان باشد نه تسكين، به دنبال ”:     زنده ياد احمدشاملو معتقد بود كه
 “تفهيم باشد نه تزئين، طبيب غمخوار باشد نه  دلقك بيمار
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 نقش كارگران درانتخابات اخير
 . گذرد ي تقلب در انتخابات رياست جمهوري دور دهم مي  بيش از دو ماه از جنبش اعتراضي مردم ايران به بهانه
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واليت فقيه در عرض چند روز فرو ريخته و آنـچـه            
اگر تا چند ماه قبل ايده عـبـور از جـمـهـوري            .   نمود در دسترس قرار گرفت     كه دست نايافتني مي   
شـد، و     ها از جمله بخش عظيمي از ياران ما شعاري سكتاريستي قلمـداد مـي             اسالمي توسط خيلي  

هاي مردم از كنار گـذاشـتـن       گرفتند، امروز بخش اعظم توده مدافعان اين خواست را به تمسخر مي     
امروز بحران كليت جمهوري اسالمي را چنان در هم پيچيده اسـت كـه     .   رانند نظام حاكم سخن مي   

 .توانند متصور شوند هاي حكومت كورسويي براي برون رفت از اين تنگنا را نمي هيچ كدام از جناح
هاتي مختلف آنرا به جان هم انداخته،  ريخته وجناح       بحران اخير اركان و نهادهاي رژيم را در هم       

 روز مجبور بود 9اگر دولت خاتمي از هر .   شود تر مي تر و گسترده  هاي داخلي هر روز گسترده     درگيري
بيش از دو     .  باشد نژاد با بحراني همه روزه مواجه مي سر بگذارد، اينك دولت احمدي بحراني را پشت 

و .   اي از شهرهاي بزرگ را فراگرفته اسـت       ماه است كه تظاهرات و اعتراضات خياباني تهران و پاره         
هاي حكومتي محـدود     بحران به تقابل جناح   .   امنيتي رژيم را دچار مشكل ساخته است      -نظام سياسي 

هاي داخلي، استعفاء  هر روز خبرهاي از درگيري.   ها نيز سرايت كرده است نشده و به درون خود جناح    
آي از    استعفاي تعدادي از مديران وزارت اطالعات، اخراج اژه  .  كند و اخراج مديران به بيرون درز مي 

. . . وزارت اظالعات، مخالفت با معاون اولي مشاعي و بركناري وي از معاون اولي رددس جمهوري و               
 .همه بيانگر تعميق شكاف بوجود آمده در حاكميت جمهوري اسالمي است

اند و   شود، كارگزاران خود را كه سي سال تمام براي حفظ آن تالش كرده             كه نظام مجبور مي        اين
آنان براي حفظ نظام با اصالح رژيـم      باشند را از خود براند، و خواست هنوز هم در فكر حفظ آن مي    

جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس، وزراء و وكالي  سـابـقـش را       رؤساي.   را وحشيانه سركوب كند   
. گر بحراني است كه رژيم ديگر توان حكومت كردن را نـدارد             نشان.   مزدور كشورهاي بيگانه بنامد   

سخنان .   آورد، همگي حاكي از صحت اين ادعاست سازي گسترده در بين آنها روي مي   اينكه به تواب  
هاي قم براي فشار بر ولي فقـيـه،    اهللا رفسنجاني در نماز جمه تهران، تالش وي براي جلب نظر آيت 

هاي ضد بشري در حـق       ارائه طرح رفراندوم توسط خاتمي، سركوب و كشتار گسترده، اعمال جنايت          
تنها . . .   نام و نشان و      شدگان در گورهاي بي    جمعي كشته  بازداشت شدگان و تجاوز به آنها، دفن دسته       

واماندگاني از قافله رو به پرتگاه جمهوري اسالمي، براي دميدن روح زندگي به            و تنها نشان از تالش    
 .  جنازه حكومت واليت فقيه است

     جداي از اين تحوالت خجسته، آنچه آزار و نگراني فعالين سياسي و روشنفكران انـقـالبـي را                    
گردد، نبود تشكلي سياسي است، كه جنبش رو به گسترش مردم را رهبري و هـدايـت                    موجب مي 

اندازي از آلترناتيو  جمهوري اسالمي، بزرگترين ضعف جنبـش         به همراه اين نقيصه نبود چشم     .   نمايد
يابي بزرگـتـريـن     از طرفي ديگر دستيابي مردم به ضرورت تشكل      .   آيد امروزي مردم ايران بشمار مي    

و براي حفـظ و    .   باشد تدوين مانيفست جنبش نياز ضروري آن مي. آورد جنبش اخير بوده است  دست
اتـحـاد احـزاب      .   بايستي نيروهاي موجود منسجم ومتشكل شـونـد         تعميق دستĤوردهاي جنبش مي   

كساني كه مانع تشكل مردم و     .   باشد هاي صنفي و مدني گام نخست در اين راه مي          سياسي و تشكل  
هاي مـردم را       آنها كه اتحاد نيروهاي سياسي و توده.   اند اند، دشمنان مردم   اي منسجم  تشكيل جبهه 

هاي بظاهر انقالبي نـبـود،      اگر ياري اين دو آتشه.   اند اند، عوامل مستقيم و يا غير مستقيم رژيم        مانع
گيري اتحاد نيروهاي سياسـي و بـوجـود آمـدن               توانست طي سي سال گذشته از شكل       رژيم نمي 

 . آلترناتيو خود ممانعت بعمل آورد
ها و گسـتـرش    آنها از تعميق خواست. زنند طلبان، عامدانه به اين روند دامن مي ها و اصالح      ليبرال

هدف آنها ايجاد تغييراتي سطحي در معامالتي است كه در درون خود و          .   مبارزات مردمي در هراسند   
زني و امتياز گيري از حريف اسـتـفـاده      آنها از مردم براي باال بردن توان چانه       .   گيرد در باال انجام مي   

اگـر  .   كـنـنـد    براي نيل به اين هدف البته تزها و توجيهاتي را هـم كشـف مـي               .   نمايند ابزاري مي 
هاي پـايـيـنـي        ثمر نشيند، بايستي به نفوذ و گسترش آن در اليه          اي به  خواهيم اين جنبش توده    مي

هاي پاييني جامعه در جنبش بايستـي بـر      هاي كار و زحمت و دهك نقش توده. جامعه اهتمام ورزيم 
بايستي جنبش را بسـوي اعـتـراضـات مـردمـي و             . روشنفكران و اقشار مياني چربش داشته باشد 

طلبان حكومتي خصوصاً رفسنجاني تا بـه امـروز از              امري كه اصالح  .   اعتصابات عمومي سوق داد   
توانند مردم را به عرصه مبارزه بكشانند و از گستـرش           آنها نمي .   اند تالش در اين راستا اجتناب نموده     

ها و نقش مردم در عرصه سياسي كشور هردو جنـاح   البته از گسترش آگاهي .   نقش مردم در هراساند   
همانگونه كه هر دو جناح در استفاده ابزاري از مردم دست كمي از ديـگـري                  .   حاكميت در هراسند  

 . ندارند
هاي مختلفي ا زاقشار و طبقات جامعـه مشـاركـت                  قابل كتمان نيست كه در جنبش اخير طيف       

گروهي از آنها خواهان تغيير نتيجه انتخـابـات يـا         .   هاي متفاوتي دارند   داشته و هر كدام نيز خواست     
برگزاري انتخابات مجدد هستند، گروهي خواهان اصالح نظام، گروهي ديگر خواهان كنار گذاشـتـن      

اي از رهبري، گروهي خواهان جمهوري اسالمي با حذف واليت فقيه و گروه ديگري خواهان                خامنه
هـاي   ، هرچه به طرف گزينه. . .   اند و  بركناري نظام جمهوري اسالمي و برقراري حكومتي دمكراتيك  

از طرفي با گذشت زمان و ادامه مـبـارزه     .   شود تر مي گرديم وزنه شركت كنندگان سنگين   اولي برمي 
هر روز بـر تـعـداد      .  گردد تر مي هاي بعدي متمايل هاي جنبش راديكالتر و وزنه بطرف گزينه  خواست

كساني كه به ناكارآيي جمهوري اسالمي و ضد انساني بودن رژيم مبتني بر واليت فقيه معتـقـدنـد،          
حضور هرچه بيشتر نيروهاي چپ و طبقه كارگر در عرصه مبارزاتي موجب تسـريـع               .   شود افزوده مي 

حوادث آينده بخوبي نشان خواهد داد كه روحيه مبارزه و تـمـايـل بـه         .  روند ياد شده خواهد گرديد 
تحول و انقالب نه تنها از جامعه رخت برنبسته بلكه بسان آتشي زير خاكستر تنها منتـظـر وزيـدن                    

و رفتار نابخردانه و ددمنشانه نظام حاكم طوفاني را درپي خواهد داشـت           .   بادي نه چندان شديد است    

كه آتش زير خاكستر خلق را برخواهد افروخت، و تر و خشك جمهوري اسالمي را بـه يـكـبـاره                      
 .خواهد سوزاند

كند تا چنين وانمود گردد، كه جنبش اخـيـر مـردم                    رژيم جمهوري اسالمي بسيار تالش مي     
البته رفتار غـرب     .   باشد ايران در راستاي انقالبات مخملي غرب و بخصوص آمريكا و انگليس مي           

سؤالي منطقي و قابل تعمق اينكه .   شبهاتي را در مورد جنبش اخير و ماهيت آن بوجود آورده است           
هدف غرب از حمايت از جنبش اخير مردم ايران چيست؟ شايد يادآوري موقعيت ژئوپولتيك ايران               

ولي واقعيت اين است كـه مـوارد     .   ها باشد و ذخاير نفتي كشورمان توضيحي تكراري براي بعضي      
مزبور هنوز بقوت خود باقي است، و هنوز هم عامل مؤثري بـراي جـلـب تـوجـه كشـورهـاي                     

بشر براي مردم كشـورمـان        رك و پوست كنده آنها بدنبال دمكراسي و حقوق        .   داري است  سرمايه
هاي جمهوري اسالمي را دريافـتـه    غرب لرزش بنيان. باشد انگيزه اصلي آنها فقط نفت مي.  نيستند

اند ديگر قادر به ادامه وظيفـه   كند كه نظامي را كه در كنفرانس گوادلوپ بنيان نهاده و احساس مي  
ترس از راديكاليزه شدن جنبش و افتادن رهبري آن بدست نيروهـاي انـقـالبـي و                   .   خود نيست 

هاي منطقه، آنـهـا را         خواه، ترس از برپايي حكومتي دمكراتيك و الگو شدن آن براي خلق            ترقي
همراهي آنان با مردم عراق، افغـانسـتـان و      .   االجبار به همراهي با جنبش مردمي واداشته است      به

هرچند كه در اين گير و دار سعي خواهند نمود جنـبـش        .   اي عيني بر اين مدعاست     پاكستان نمونه 
كار مقابله با اين نيت امپرياليستـي نـفـي       راه.   مردم ايران را به سوي انقالبات مخملي سوق دهند 

بايد در بطن آن حضور داشت و با متشكل كردن مـردم  .   جنبش مردمي و تخطئه كردن آن نيست     
هـا   هاي سياسي ضمن افشاي نيت امپرياليسـت       و بخصوص كارگران و زحمتكشان و بردن آگاهي       

دوري از كارزار مردمي تنها آب به آسياب جـمـهـوري             .   در دمكراتيك شدن جنبش اهتمام ورزيد     
 .ها خواهد ريخت اسالمي و امپرياليست

آموز چند دهه قـبـل            همچنين نبايستي فراموش نمود كه مولود گوادلوپ ديگر آن گربه دست          
متمايل شدن سران جمهوري اسالمي به روسيه و چين و پيمان شانگهاي، دليل ديـگـري             .   نيست

هاي بظاهر دمكـراتـيـك و       ولي عليرغم اين ژست.   بر همراهي آنان با جنبش مردمي ايران است       
. دار و مريز هم كه شده مدارا نمايـد  نژاد بطور كج   دوستانه غرب مجبور است با دولت احمدي       انسان

 . نژاد اقدامي در همين راستا بود حضور نماينده پارلمان اروپا در مراسم تحليف احمدي
هاي دو آتشه در مـبـارزات جـاري مـردمـي           عملي و عدم مشاركت بعضي از چپ           توجيه بي 

كشورمان، بواسطه ضدامپرياليست بودن رژيم جمهوري اسالمي و قرار گـرفـتـن آن در اردوي            
ضدامپرياليسم جهاني، در صف كشورهايي چون كوبا و ونزوئال، طنزي مضـحـك و مـوضـعـي                   

اند كه پـوتـيـن و         اي همانقدر ضدامپرياليست   نژاد و خامنه   احمدي.   ضدانقالبي و ضد انساني است    
قـرار دادن    .   بـاشـنـد    مـي   چـنـيـن   . . .   حسـن و       الدن و مال عمر، شيخ مدودف، اسد و قزافي، بن    

نژاد در رديف اشخاصي مانند كاسـتـرو و چـاوز،              اي و احمدي   ضدانقالبيون مرتجعي چون خامنه   
هـا بـراي بـرهـم زدن            اگر عملي آگاهانه در راستاي اهداف امپرياليـسـت  . . .   راموس و اورتگا و    

حتي اگر اين اقـدام از      .   آيد انقالب و ضدانقالب نبوده باشد، حماقتي محض بشمار مي  بندي صف
جمهوري اسالمي حكومتي ارتجاعي، ضد مدرنيـتـه بـا           .   جانب خود اين افراد صورت گرفته باشد      
هيـچ  . باشند هاي آن نيز كم و بيش اين خصيصه را دارا مي خواستگاه فئودالي است، و تمامي جناح 

هاي حكومتي در صف مردم قرار ندارند، آنها همگي بخشي از قدرت و حافظ قـدرت                 كدام از جناح  
حق مدعي اسـت     جناح حاكم به.   اند اند، كه براي غارت و چپاول ثروت كشور نيازمند قدرت         حاكمه

كننـد   اما آنها فراموش مي   .   اند داري را احياء نموده    اش اشرافيت سرمايه   كه رفسنجاني و دار و دسته     
ها و بنيادهاي مالي، بنياد مستضعفان، توليـت   كه جناح حاكم خود با تسلط بر بنيادها، اوقاف، بانك     

هـاي   سـرمـايـه   . . .   هاي خصوصي و      شان بر گمرك، اسكله، فرودگاه     آستان قدس رضوي و تسلط    
اند، و بدون آنكه به كسي حسابي پـس       كراني از ثروت مردم اين كشور را در اختيار خود گرفته           بي

هـاي   هاي اخير اين ثـروت  در درگيري.   كنند بدهند، از اين ثروت در راستاي منافع خود استفاده مي       
 .ملي براي سركوب صاحبان آن در ابعادي گسترده بكار گرفته شد

هـاي   گردد، اينكه بايستي از تمامي توانايـي          اما آنچه كه امروز به ما بعنوان نيروهاي چپ برمي         
بايستي از امكـانـات و       .   موجود نيروهاي سياسي حاضر در عرصه سياسي كشورمان استفاده كنيم         

توجه به .   كنند استفاده و استقبال نمود  طلبان تا جائي كه با جنبش همراهي مي        هاي اصالح  ظرفيت
هاي اعتراضي بايستي در مركز توجه ما قرار داشته باشد،           اندازي حركت  هاي مدني براي راه    تشكل

ها نگه داشـت، الزم       توان در خيابان هاي طوالني نمي هاي مردم را براي مدت و از آنجائيكه توده  
استـفـاده از     .   ريزي دقيقي داشته باشيم است براي اعتراضات سراسري و اعتصابات عمومي برنامه    

هاي منـاسـبـي بـراي        تواند سوژه مي.. .   ملي، روز جهاني معلم و  هايي چون سالگرد فاجعه  مناسبت
بدين منظور هدايت جنبش اعتراضي و مـرتـبـط      .   برگزاري تظاهرات و يا اعتصابات عمومي باشد      

كردن اعتراضات متفرقه با يكديگر موضوع حائز اهميتي است، كه فعالين جنبش بايستي تمـامـي                
سعي و تالش خود را براي همكاري الزم در راستاي خلق رهبري مشاركتي و دمكراتيك بعـمـل                  

 . آورند
     هرگونه محدوديت سازي براي دگر انديشان و دادن رنگ و بوي مذهبي به جنبش، اقـدامـي                 

گردي غيرمنطقي است كه بايستي از آن اجتناب ورزيده و هر اقدامي را بـراي              متحجرانه و عقب  
جنبش اخير، جنبشي فرا جناحي در سطح ملي است، كه رهبري .   چنين امري افشاء و به نقد كشيد      

 .  نبايد به رهبري تحميلي و غير دمكراتيك براي جنبش تن داد. آن نيز الزاماً بايستي چنين باشد

 ادامه سرمقاله



خل كشور
 دا

  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 
1388 شهريور 7شنبه   

3صفحه   - 10شماره    

كنيم كه، خواست مشترك و مشابه نيروهاي ارتجاعي و احزاب و سازمانهاي مترقي مبني بر طرد               
چرا كه، هر يك از آنها      . رژيم ديني ايران، نمي تواند عامل وحدت نيروهاي اين دو جريان باشد            

 .اهداف و خواستهاي كامال متناقض و متضادي را پيگيري مي كنند
همه احزاب، سازمانها و گروههاي     :     پيشنهاد مشخص ما براي آغاز اين امر بزرگ، چنين است          

سياسي طرفدار وحدت، مي توانند براي مذاكره، بحث و گفتگو پيرامون مسائل وحدت و تنظيم                  
ما، ضمن استقبال از    . برنامه حداقل مورد قبول همگاني، يك كميته هماهنگي كار تشكيل دهند           

هر گونه پيشنهاد و يا طرح ديگر، آمادگي خود را براي شركت در كميته هماهنگي و بحث و                       
بررسي مسائل وحدت و مذاكره و گفتگو پيرامون برنامه حداقل جبهه فراگير ملي اعالم مي                     

 .داريم
 1388 مرداد 6  ! پيش به سوي اتحاد همه نيروهاي ترقيخواه

 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 يابي جنبشهاي مطالباتي، راه تداوم جنبش اعتراضي وهمگاني مردم سازمان

تركيب و  ... طلبانه و آزاديخواهانه، بسيار وسيع بوده و تركيب متنوعي را داراست                  جنبش حق 
شعارهاي اين جنبش بيانگر اين واقعيت است كه نه تنها اقشار زيادي از مردم كه، به هر دليل،                    

بلكه اقشار ديگري از مردم كه اين انتخابات را تحريم كرده             ... در اين انتخابات شركت كردند       
 . اند بودند نيز در اين جنبش مشاركت نموده

ولي هيچ جنبش   . درمقابل، اما، ويژگي جنبش اعتراضي مردم، خودجوش بودن عمده آن است             
هيچ . پايداري بدون سازمانيابي و هماهنگي بين اجزاي مختلف آن، موفقيت بدست نخواهد آورد             

براي مبارزه با   . نيروي پراكنده و نامنسجم، ولو اكثريت جامعه، نميتواند منشاء تغيير و تحولي باشد            
با استفاده از   . حكومت ديكتاتوري به تشكل، سازمانيابي، برنامه و استراتژي و تاكتيك نياز است             

، مطالبات دمكراتيك    ......اشكال گوناگون مبارزه، همچون نافرماني مدني، اعتصابات صنفي،             
 . مردم طرح شده و مبارزه براي تحقق آنها، ادامه و استمرار جنبش را تضمين خواهد كرد

ها نيز از     هاي مردم، مسئله هدايت سياسي اين جنبش           در كنار گسترش و سازمانيابي جنبش       
در حال حاضر جنبش اعتراضي فاقد رهبري سياسي مستقل از              . اهميت بسيار برخوردار است    

الزم است  . برد  اپوزيسيون دمكرات و آزاديخواه نيز در پراكندگي به سر مي          . هاي رژيم است    جناح
تا اپوزيسيون دمكرات و آزاديخواه كه براي استقرار دمكراسي، جدائي دين از حكومت و جمهور                 

هاي خود را براي سامان دادن به يك جبهه سياسي دمكراتيك و                كنند، تالش   مردم مبارزه مي  
 .آزاديخواه دو چندان كنند

هاي اجتماعي و     خواه، فعاالن جنبش    همكاري و اتحاد همه نيروهاي دموكرات، چپ و آزادي           
ها، جريانات و احزاب ملي كه در راه استقرار يك جمهوري دموكراتيك و الئيك                مدني، شخصيت 

كنند، ضرورتي تاريخي و انكارناپذير        متكي بر اراده مردم به جاي جمهوري اسالمي تالش مي           
 . فشاريم براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما دست همه اين نيروها را به گرمي مي. است

 
 حزب توده ايران

 : حزب توده ايران از سازمان ملل متحد مي خواهد كه
از مقامات حكومتي ايران خواهان انتشار ليست نام تمامي بازداشت شدگان، اتهام آنان و محل               -

 نگهداري آن ها بشود
از دولت جمهوري اسالمي ايران بخواهد كه ليست اسامي تمامي كشته شدگان رخدادهاي                  -

اخير چه در جريان تظاهرات و چه در بازداشتگاه ها، شرايط و مسببان اين تراژدي ها را منتشر                     
 . كند

امكان حضور نماينگان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در جلسات دادگاه و مالقات آزادانه                 -
 .با بازداشت شدگان و وكالي مدافع آنان را فراهم كند

در چارچوب ميثاق هاي بين المللي و منشور جهاني حقوق بشر و در چارچوب تعهدات بين                     -
المللي رژيم، از مقامات رسمي رژيم خواهان تضمين سالمت، برخورد انساني و قانوني با بازداشت           

 .شده گان دو ماهه اخير بشود
تضمين هاي الزم براي دسترسي بازداشت شدگان به وكيل مدافع و امكان دفاع آزادانه داده                   -

 .شود
براي آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي ، اعاده حيثيت از همه بازداشت شدگان و                      -

 .معرفي شكنجه گران اقدام گردد
 

 له  پيام كميته مركزي كومه
 مين سالگرد حمله رژيم به كردستان30 مرداد، 28به مناسبت 

 سال پيش در چنين روزي      30.  مرداد سالروز صدور فرمان حمله خميني به كردستان است         28    
رژيم جمهوري اسالمي در حالي كه هنوز بيش از چند ماه از عمرش نمي گذشت، همه امكاناتي                  
را كه از رژيم شاه به ارث برده بود و طي اين مدت كوتاه توانسته بود آنها را بازسازيي كند، براي                      

 .سركوب مردمي كه در كردستان از دستاوردهاي انقالب خود دفاع ميكردند به كار گرفت
 امين سال آغاز اين مقاومت پرشكوه را گرامي ميداريم كه رژيم               30    امروز در شرايطي ياد      

جمهوري اسالمي در مخمصه مرگباري گرفتار آمده است، مقاومت در برابر رژيم اسالمي در                   

 با احزاب و سازمانهاي چپ
 

 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران
 تشكيل جبهه فراگير ملي 

 ! ميهنان مبارز احزاب و سازمانهاي ميهن پرست، هم
    رژيم جمهوري اسالمي ايران سي و يكمين سال موجوديت ناميمون خود را در شرايطي بسيار             

مردم ايران اعتبار و نفوذ رژيم       . سخت، در شرايط اوجگيري بحران مشروعيت نظام مي گذراند          
آخر و عاقبت رژيمي    . ماليان را، حاكميت تئوكراتيك آخوندهاي مرتجع را به چالش كشيده است          

كه در اثر سي سال سياستهاي ويرانگرانه، در نتيجه اشاعه دروغ و جهل و جنايت، حاكميتي كه                   
حتي با عدم پايبندي به قانون اساسي خود، مكلفيت را در جامعه اعمال كرده و با اتكا به سرنيزه                    

ميهني، بويژه، نيروهاي     -و نيروهاي سركوب، با قلع و قمع سيستماتيك نيروهاي ملي                 
دگرانديش طرفدار آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي در ايران، توانسته است به موجوديت خود                

 .تا كنون ادامه دهد، غير از اين هم نمي توانست باشد
مردم 1357    رژيم جمهوري اسالمي زاده ناقص الخلقه و فرزند نامشروع انقالب بهمن سال                

اين رژيم تنها در نظر جاهالن سياسي و خرافه           . ايران است و از ابتدا هم فاقد مشروعيت بود          
پرستان، جزم انديشان و موهوم ستايان مذهبي مي تواند مشروعيت داشته باشد و سران نظام نيز                 

اظهارات و بيانات صريح و پوشيده چهره هاي رنگارنگ          . بخوبي بر اين امر واقف بوده و هستند        
خواندن حوادث بعد از برگزاري انتخابات فرمايشي دهمين دوره          “دعواي خانودگي، اما تلخ   ”رژيم،  

رياست جمهوري، تنها نمونه هائي از مظاهر اين بحران و نتيجه احساس خطري است كه سران                 
 . نظام در هراس از خيزش گسترده خلقهاي ايران بر زبان مي آورند

    هم اينك با به بن بست رسيدن سياستهاي ايران بر باد ده رژيم اسالمي و علني تر شدن                      
بحران مشروعيت آن، دو جناح اصلي طرفدار نئوليبراليسم و نئومحافظه كاران در حاكميت                    
اسالمي، همچنين بخشي از نيروهاي اوپوزيسيون مخالف رژيم، تمام توش و توان خود را در پي                 
چاره جوئي و يافتن راه هاي خروج از بحران ساختاري رژيم و حفظ و حراست از تماميت آن به                     
كار انداخته اند كه همين امر، باعث ايجاد اغتشاش فكري و مخدوش شدن مرزهاي ميان                      

اين نيروها، با توهم پراكني پيرامون       . طرفداران طرد كليت نظام اسالمي را نيز سبب شده است           
برگزاري انتخابات آزاد با    “از مردم ايران و     “ )آن كشورها كدامند؟  (كشورهاي آزاد دنيا    ”حمايت  

، در واقع، احترام و وفاداري خود به قوانين ارتجاعي جمهوري              “نظارت سازمانهاي بين المللل    
اسالمي ايران را اعالم داشته و عليرغم كاربرد عبارات پر طمراق، خواهان استمرار موجوديت                  

اما، واقعيتهاي جاري ميهن ما، حاكي از آن است كه، هم حكام             . جمهوري اسالمي ايران هستند   
جمهوري اسالمي فاقد آن توانمندي هستند كه به سياق سابق بر كشور حكمراني كنند و هم،                   
مردم ستمديده ايران بيش از اين حاضر نيست ظلم و ستم ديكتاتوري و استبداد مذهبي را تحمل               

 . نمايد و اين، يعني آغاز شكل گيري شرايط انقالبي در ميهن ما
   امروز وجهه واليت مطلقه فقيه، ابهت ديرك خيمه جمهوري اسالمي ايران، بكلي درهم                   
شكسته است و تمام واقعيتهاي جامعه ايران، صف آرائي و توازن نيروهاي سياسي نشاندهنده آن                
است كه هيچ نيروي سياسي، از چنان توانائي برخوردار نيست كه بتواند به تنهائي جمهوري                     

همين كمبود، در جريان    . اسالمي را متوقف و سايه آن را از سر كشور و مردم ايران دفع نمايد                 
جنبش اعتراضي عظيم بخشهائي از مردم تهران كه نتوانست از پايتخت چندان فراتر برود و به                  

 . يك جنبش سراسري فرارويد، با شدت تمام به چشم مي خورد
 خرداد، تالش همه جانبه نيروهاي ارتجاعي داخل حاكميت ايران و             22    روند حوادث بعد از      

امپرياليسم جهاني براي بهره برداري از آن بر عليه ميهن و مردم ما، بار ديگر بروشني نشان داد                    
ميهني ايران، كشور و مردم ما به سرنوشت بسيار            -كه بدون اتحاد همه نيروهاي مترقي ملي         

ما، با درك مسئوليت نيروهاي ترقيخواه ايران، تفرقه در ميان اين            . سخت تري گرفتار خواهد شد    
نيروها را بزرگترين ضعف جنبش آزاديخواهي ارزيابي نموده و احزاب، سازمانها، گروههاي                   
سياسي ملي، ميهني و دموكرات سراسري و منطقه را به اتحاد عملي، حول برنامه هاي حداقل،                  
بر محور خواستها و مطالبات ضروري مردم ايران، براي تأمين آزاديهاي سياسي فردي و                       
اجتماعي، براي احقاق حقوق انساني و ملي همه ملتهاي ايران، به اتحادي فراگير و فراتر از شعار                  

 .فرامي خوانيم
    ما بر اين باوريم و اعتقاد راسخ داريم كه؛ به غير از احزاب و سازمانهاي تحت الحمايه                         

 -كشورهاي خارجي و گروههاي طرفدار دخالت بيگانگان در امور داخلي كشور ما، مشخصا                  
سلطنت طلب و همچنين، طرفداران نظام      “ جمهوريخواهان”سلطنت طلبان، مشروطه خواهان و      

همه احزاب، سازمانها و گروههاي سياسي       -تئوكراتيك، نيروهاي خواهان استمرار حكومت ديني     
خواهان آزادي، استقالل، ترقي و اعتالي ميهن و رفاه و امنيت مردم ايران مي توانند با تشكيل                   

كارگران يدي و فكري، زحمتكشان شهر و         -يك جبهه فراگير، وسيع ترين بخش طبقه كارگر          
روستا، روشنفكران، زنان، دانشجويان، معلمان و همه اقشار مياني جامعه را بعنوان نيروي محركه               

بنظر ما، فقط چنين جبهه اي مي تواند به پشتوانه نيروهاي مردمي جمهوري             . انقالب بسيج نمايد 
دموكراتيك مردم ايران را كه با روي كار آمدن          -اسالمي را بزانو در بياورد و وظايف انقالب ملي        

ما بر اين مسئله نيز تأكيد مي       .  به اجرا در نيامد، به انجام رساند       1357جمهوري اسالمي در سال     
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 .ايران همه گير شده است
 مرداد  28    مردم كردستان كه پرچمداران مقاومت در برابر رژيم اسالمي بودند، در روز تاريخي               

دانند كه خون جانباختگانشان در      نشينند، آنها مي   كه نماد همبستگي و مقاومت است به ماتم نمي        
اين راه به هدر نرفته است، آنها با گردن افراشته، با افتخار به مقاومتي كه امروز در سراسر ايران                     

 . گسترده است، با اميد به آينده روشن، راهي را كه در پيش گرفته بودند، ادامه خواهند داد
به همه انسانهاي وارسته اي كه در اين راه جانباختند              .     اين روز تاريخي را گرامي ميداريم         

 .فرستيم و خانوادههاي مقاوم و سربلند آنها را مي ستائيم درود مي
 

 )راه كارگر(هئيت  اجرائي سازمان كارگران انقالبي ايران

 ... با تشكيل كميته پيگيري وضعيت مفقودين 
     افشاي خبر دفن اجساد جانباختگان جنبش اعتراضي در گورهاي بي نشان در بهشت زهرا بار               
ديگر چهره رژيم شكنجه و اعدام را در برابر افكار عمومي آشكارا عيان كرده است و دوباره نشان                  
داده است كه چكمه پوشان و سرداران و دستگاه واليي همدست آنان در حفظ نظام جهنمي                     

 . خويش از دست زدن به هيچ جنايتي فروگذار نمي كنند و هيچ مرزي را به رسميت نمي شناسند
شبكه ها و   , تشكل هاي مستقل  , وكالي آزاديخواه و مردم دوست     , بر فعالين جنبش اعتراضي    

نهادهاي مردمي و بويژه مرتبطين با خانواده هاي بي خبر از سرنوشت عزيزان بازداشت شده                    
شان است كه اين خانواده ها را به تشكيل كميته پيگيري وضعيت مفقودين و ربوده شده گان                    
جنبش اعتراضي تشويق كنند و در راستاي كسب اطالعات و  دادخواهي جمعي از هيچ كمكي به        

 .اين خانواده ها دريغ نورزند
 

 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 پيش به سوي يك انتخابات آزاد، دمكراتيك و عادالنه
 خرداد به سرانجام    22نمايش مضحكي كه ولي فقيه نظام از ماهها پيش مهندسي كرده بود، روز              

رسيد و سيد علي خامنه اي با تقلب و راي سازيهاي نجومي و طي يك شعبده بازي، به جراحي                     
در واليت ننگينش مبادرت ورزيد و گماشته گوش به فرمان خود را در مقام تداركچي نظام ابقا                    

 .كرد
. خواست مردم ايران برگزاري يك انتخابات آزاد، دمكراتيك و عادالنه تحت حاكميت مردم است              

چنين انتخاباتي كه همه ي گرايشهاي سياسي و اجتماعي بتوانند در آن به رقابت عادالنه                      
بپردازند، با عبور از اين رژيم ارتجاعي و قانون اساسي آن و زير نظارت نهادهاي اجتماعي ايراني                  

اين درسي است كه    . و بين المللي و بدون مداخله نيروهاي نظامي و امنيتي امكان پذير است               
 . مردم بپاخاسته ايران با جنبش بر حق خود بر آن مهر تاييد مي زنند

  
  كانون مدافعان حقوق كارگر 6بيانيه ي شماره ي 

هاي نمايشي كه براي دستگير شدگان برگزار شده بود، جنبش كارگري نيز از                        در داد گاه  
دادستان با ماموريت سركوب وخاموش كردن صداي كارگران و           . الطاف دادستان محروم نماند    

زحمتكشان، روحيه ضد كارگري خود را به نمايش گذاشته و بدون ارايه هيچ گونه مدركي جنبش                
 : دراين كيفرخواست چنين آمده است. كارگري را در معرض اتهامات واهي قرارداده است 

اين جالب است كه افرادي به داليل مختلف از جمله عقب افتادگي دستمزد خود دست به                      ”
، صندوق مالي   NEDزنند اما حواسشان نيست كه موسسات برانداز در آمريكا مانند              اعتصاب مي 

به صورت آشكار به موسسات ديگر چندين ميليون دالر پول مي دهند تا به                  ... و دموكراسي و  
 ” . سنديكاهاي كارگري در ايران كمك شود

كانون مدافعان حقوق كارگر كه به تجربه دريافته بود اين اتهامات ريشه در نهادهاي امنيتي                    
كند كه جنبش     وسركوب دارد اين مطلب را به دفعات عنوان كرد و اكنون نيز بار ديگر اعالم مي                

اي دارند كه مستقالنه آنها را         كارگري ومردم به پاخواسته ايران ، مطالبات مشروع وحق طلبانه           
 . كنند بيان كرده وتنها به نيروي خود، آن را دنبال مي

هاي غيرانساني را تحمل       خورند، شكنجه   كارگران وزحمتكشان ومردم تحت ستم كتك مي         
. دارند  دهند، اما از حركت مستقالنه و مطالبات به حق خود دست برنمي                ها مي   كنند، كشته   مي

ها جز گسترش ابعاد اعتراضات، رسوايي بيشتر وشكست مفتضحانه            مقاومت در برابر اين خواسته    
 . كنندگان چيزي در برنخواهد داشت براي مقاومت

 

 اتحاد فدائيان كمونيست
 ...اقدام جنايت كارانه رژيم دربلوچستان 

هاي  رژيم به جوخه هاي اعدام          نفر از  مبارزين بلوچ  توسط بيدادگاه         13   بيست وسوم تيرماه    
 .سپرده شدند

هاي  هاي تحت ستم و استثمار ايران، توده          ما ضمن پشتيباني از مبارزات خلق بلوچ و ساير خلق      
مردم بويژه جوانان مبارز را از افتادن دردامي كه رزيم برسر راه مبارزات آزاديخواهانه و                          

جوانان، دانشجويان، زنان و مردان پيشرو و          . داريم طلبانه آنها گسترده است برحذر مي        برابري
ها و بگير و ببندها و كشتارهاي رژيم همچنان به مبارزه ادامه                گري مبارزي كه برغم  سركوب     

بايد با محكوم كردن اعدام مبارزين بلوچ و دفاع از حق ملل تحت ستم ايران در                     دهد، مي  مي
تعين سرنوشت خود  و دفاع از حق تشكل و تحزب  و آزادي بيان و انديشه در گستره ايران و                        

تر كرده  و ترفندهاي رژيم       هاي زحمتكش مردم، اتحاد مبارزاتي خود را مستحكم   براي عموم توده 
مديده مردم را نقش بر آب       هاي زحمتكش و ست    و عوامل آن براي ايجاد تفرقه در صفوف توده         

 .سازند
كارانه رژيم در بلوچستان نشانه تسلط       اقدام جنايت .     رژيم در سراشيبي سقوط قرار گرفته است      

هاي اعتراضي   دهنده ناتواني آن درسركوب حركت     رزيم براوضاع بحراني كنوني نيست بلكه نشان      
 .  هاي اصلي نظام حاكم را به لرزه در آورده است است كه ستون

 
 ي شصت  باختگان دهه هاي جان ي سوم جمعي از خانواده اعالميه

 و كشته شدگان جنبش اخير را به يك وجه از مبارزه كنوني               60بيائيد امسال مسئله كشتار دهه      
بيائيد تا براي نجات جان صدها تن        . مان و زمينه ي اتحاد و همبستگي بين خود تبديل كنيم            

ديگري كه در اوين، زندان هاي شهرستان ها و در بازداشتگاههاي مخفي اسيرند، مبارزه اي                    
متحد را به پيش ببريم، نگذاريم عزيزان بيشتري را از ما بربايند و خيل داغداران اين كشور را                      

 امين سالگرد كشتار زندانيان سياسي و به ياد همه ي كشته شدگان                21بيائيد در   . افزون كنند 
 : دوشادوش هم قرار بگيريم و خواسته هاي مشترك مان را يك صدا اعالم كنيم60دهه 

جمعي سال    هاي دسته   ي شصت، به ويژه اعدام      ي مسببين كشتارهاي دهه     پي گرد و محاكمه   . 1
  و سركوب، كشتار، شكنجه و تجاوزات حوادث اخير67

شدگان و    ي شصت در گورستان خاوران و اعالم اسامي كشته           اعالم اسامي دفن شدگان دهه    . 2
 زندانيان وقايع اخير

 آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي. 3
 الغاي اعدام براي هر جرمي و شكنجه تحت هرعنواني . 4
ي علت    دريافت كيفرخواست محكومين سياسي و اعدام شدگان در طي اين سي سال و افشا               . 5

 اعدام آنان
  اعدام شدگان نامه دريافت وصيت. 6
سال حاكميت اسالمي در تهران و            به رسميت شناختن محل دفن اعدام شدگان سي            . 7

ي   ها و اجازه    ها و تحويل بدون قيد و شرط كشته شدگان حوادث اخير به خانواده                   شهرستان
 برگزاري مراسم در منازل و يا سر خاك اين كشته شدگان

 ي گذاشتن سنگ برقبر كشته شدگان اجازه. 8
هاي   ي عامرين و عاملين كساني كه اقدام به تخريب خاوران و گورستان                 پيگرد ومحاكمه . 9

 اند،  ها پرداخته ها درطي اين سال مشابه در ساير نقاط ايران كرده و به آزار خانواده
ها و متوقف كردن هرگونه محدوديت و محروميت               بازگرداندن حقوق شهروندي خانواده    .   10

اجتماعي، سياسي، فرهنگي         
 و... واقتصادي در مورد آنان

پذيرش و حفظ گورستان        . 11
ها و يا قبرهاي      خاوران و گورستان  

مشابه در ساير نقاط كشور به           
عنوان سندي تاريخي از جانب        

 المللي نهادهاي محلي و بين

 كانون نويسندگان ايران خواهان احقاق حقوق
 جويان است شدگان و پناه ي سركوب  همه

هاي ضدانساني به گردش      گيري  ي محاكمات فرمايشي و اعتراف           اين روزها بار ديگر چرخه    
خواست مبرم  . گردد  ها به رژيم گذشته برمي      گيري  ي اين محاكمات و اعتراف      پيشينه. افتاده است 

هاي ضدانساني براي هميشه برچيده        مردم آن بود كه با سقوط رژيم پيشين بساط اين روش             
تر از سر گرفته شد و تا به امروز به             تر و هولناك     با ابعادي گسترده   1360ي    شود، اما طي دهه   

هاي   گيري  چه در اين محاكمات و اعتراف        آن.  است   چنان ادامه يافته    هاي گوناگون هم      شيوه
تاريخ ما گواه آن است     . هاي انساني است    ترين حقوق و آزادي     شود ابتدايي   فرمايشي پايمال مي  

 .ها سرانجام خود نيز قرباني اين تبهكاري خواهند شد گردانان و مجريان اين نمايش كه صحنه
شان از همه جا كوتاه است در          جوياني را كه دست     ي عراق نيز پناه     نشانده  زمان، رژيم دست    هم

چه   اين جا نيز آن   . ترين شيوه مورد حمله و سركوب و سالخي قرار داد             شهر اشرف به سبعانه   
 .ترين حقوق انساني است شود بديهي پايمال مي

هاي سياسي و سوابق قربانيان محاكمات اخير و            نظر از ديدگاه    كانون نويسندگان ايران صرف    
ي پلشت    ها و پروژه    گيري  بدون توجه به مواضع سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران، اعتراف           

ي   كند و خواهان احقاق حقوق همه       سازي و نيز حمله به ساكنان شهر اشرف را محكوم مي            تواب
 .جويان است سركوفتگان و پناه

 1388 مرداد 18/    كانون نويسندگان ايران   
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ي تقلب در انتخابات رياست جمهـوري         بيش از دو ماه از جنبش اعتراضي مردم ايران به بهانه          
هاي مختلفي در رابطه با ساختار اين جنبش و عـنـاصـر     در اين ميان تحليل. گذرد دور دهم مي 

گيري طبقات و اقشار مختلـف جـامـعـه،            موضع.   تشكيل دهنده و اهداف آن نوشته شده است       
مخصوصاً طبقه كارگر در قبال اين وقايع، موجب چالش نظري در داخل و خـارج از كشـور                     

دانـنـد، بشـكـلـي         اين چالش در ميان كساني كه خود را به هر نحوي چپ مي   .     گرديده است 
 .شديدتر در جريان است

گـيـري         از عجايب روزگار آنكه راست بنيادگرا و چپ افراطي از دو منظر متفاوت به نتيجـه               
هاي وابسته به آن مانند صـدا   نژاد و رسانه از يك طرف حاميان دولت احمدي.  اند واحدي رسيده 

اند، كه معترضين از اقشار متمول و روشنـفـكـران        مدعي. . .     وسيما، روزنامه كيهان، رجا نيوز و       
باشند، و فرودستان و مستضعفين جامعه در اين نمايشات خياباني و اعـتـراضـات          گرا مي  غرب

در طرف ديگر چپ افراطي با ادعاهاي كمونيستي و ماركسيسـت و حـتـي                 .   اند مردمي غايب 
لنينيستي قرار دارد، كه معتقد است اين جنبش به لحاظ طبقاتي، جنبشي است بـورژواوئـي بـا             

. شوند حضور گسترده طبقه متوسط و خورده بورژوازي كه شديداً از جانب امپرياليسم حمايت مي
هاي طيف دومي به نتيجه مشتركي مبني بر حـمـايـت از                ادعا طيف اولي و خروجي پژوهش     

تو بخوان رژيم جمهوري اسالمي مبتنـي بـر           -نژاد احمدي
و مبارزه و مخالفت با معترضين خـيـابـانـي،             -واليت فقيه 
هرچند كه اين دوستان چپ از حـمـايـت      .   گردد منتهي مي 

نژاد بعنوان نماينده هارتريـن جـنـاح          شان از احمدي   صريح
ولي اين مانع از آن     .   حكومت جمهوري اسالمي شرم دارند    

شان مبني بر ايـنـكـه        شود كه با ادعاي دوستان راست      نمي
“ هاي اعـمـاق     بچه” نژاد نماينده اقشار فرودست و       احمدي
 . نوائي ننمايند است، هم“ لباس شخصي”البته با 

تـوان      در اين ميان از حاميان دولت انتظار ديگري نـمـي          
اين افراد آگاهانه سعي دارند كه جنبش كنـونـي را            .   داشت

كه يك عده .   خالصه نمايند“   بلوار كشاورز به باال” صرفاً به  
خواهند براي دولت حامي محرومان      بورژواي شكم سير مي   

خواهـد در     در اين ميان آمريكا نيز مي     .   بحران درست كنند  
دهنـد،   با اين جماعت كه كالم را با گلوله و  زندان پاسخ مي            .   ايران انقالب مخملي راه بياندازد    

اي ندارد، شـايـد       اي نه تنها فايده    چرا كه سخن گفتن با چنين موجودات درنده       .   سخني نداريم 
  هاي اولترا چپ و گرفتن ژست      روي سخن ما با كساني است كه با تحليل        .   خطرناك هم باشد  

اي  آنها كه عـده   .   نمايند نژاد و اطرافيانش را بلغور مي      هاي احمدي  لنينيستي گفته   –ماركسيست  
فرامـوش  .   خوانند مي“   هاي اعماق  بچه” را  “   لباس شخصي ” لمپن چماق بدست و قداره كش با        

در آلـمـان،     . . .   ها و     ها، سياه  اي ها، قهوه  اند كه روزگاري نه چندان دور پيراهن خاكستري        كرده
ها، كـارگـران و مـردم          هاي فاشيستي، كمونيست   براي تحقق اهداف رژيم   . . .   ايتاليا، اسپانيا و    

. شكستنـد  اعتصابات كارگري را در هم مي.   كشيدند ها به خاك و خون مي    معترض را در خيابان   
نژاد نبودند؟ اينكه  طرفدار احمدي“   لباس شخصي” با “  بچه هاي اعماق”آيا انها از جنس همين  

پنجاه هـزار      –چند جوان لمپن و مزدور موتور سوار را كه در قبال دريافت دستمزدهاي گزاف               
وحشيانه به صف تظاهر كنندگان . . .   و يا براي ارضاي         -تومان الي دويست هزار تومان در روز      

نشـيـن هـم       پوشند و اتفاقاً حاشـيـه   برند، و از طنز روزگار اكثراً هم لباسي خاكي مي   يورش مي 
بحوانيم، و   “   هاي اعماق بچه” شوند را    انديشند و براحتي آلت دست مي      هستند، و البته سطحي     

“ هاي اعماق  بچه” نژاد بناميم، نهايت ظلمي است كه در حق          نتيجتاً اين قشر را طرفدار احمدي     
واقعي را در اين طرف ميدان و در صـف        “ هاي اعماق بچه”رفقاي عزيز . داريم واقعي روا مي 

 .  توانيد بيابيد تظاهر كنندگان و معترضين مي
شـان در     جايگاهي عملي و بي   را كه با بي     خواهند، سكتاريسم ضدانقالبي         اين حضرات مي  

هاي مضحكي چون گرايش طبقه كارگر و اقشـار         شود، را با ارائه تحليل     ها تشديد مي   بين توده 
نژاد و ضدامپرياليست بودن وي و طبيعتاً رژيم جمهوري اسـالمـي              فرودست جامعه به احمدي   

نژاد و دولـت       در رد اين تئوري كميك الزم نيست راه دوري برويم، اگر احمدي   .   توجيه نمايند 
هاي مردمي داشتند، مطمئن باشيد كوچكتريت تعللي را در     وي كمترين مقبوليتي در ميان توده 

يا با هر ترفندي كه شده بود، حاميـان خـود را بـه          .   داشتند برگزاري انتخاباتي مجدد روا نمي 
بار بـراي   امري كه در طي روزهاي پس از انتخابات سه.   كشاندند برگزاري نمايشات خياباني مي   

 خرداد و در جشن پيروزي انتخاباتـي چـنـد      24تحقق آن تالش نمودند و حداكثر توانستند در   
رقمي كه قابل مقايسه با حضور ميليوني مردم   .   هزار نفر را به ميدان وليعصر تهران بكشانند        صد

 .  خرداد نبود25در تظاهرات 
بـه  . باشد      اما هدف اصلي اين نوشتار تبيين نقش كارگران ايران درجنبش اعتراضي اخير مي 

گران بـورژوازي     هايي كه در ميان اكثر تحليل گويي برخالف تمامي گزافه.   توان گفت  جرات مي 
ي اصلي اين جنبش را نه طبقه بورژوازي و متوسط رو به باالي ايران، بلكه  بدنه. درجريان است

. دهـنـد   از طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه تشكيل مي       “   افرادي” طبقات متوسط رو به پائين و       
. البته قابل انكارنيست كه شروع كننده جنبش اعتراضي اخير و رهبري آن با اقشار متوسط  بود             

دهند، كه با گـذشـت    از طبقه كارگر و فرودستان جامعه تشكيل مي“   افرادي” اما بدنه جنبش را   
و نقش محالت جنوبي در اين جنبش .   زمان نيز نقش كارگران و زجمتكشان فزوني يافته است      

 . بيشتر شده است
     اثبات اين مدعا كار چندان سختي نيست، مرور تظاهرات برگزار شده در چند هفته اخـيـر                  

 خرداد اعتراضات به صورت پراكنده در تمامي 24 و 23در دو روز اول يعني . مؤيد اين امر است 
محالت تهران البته بيشتر در مناطق مركزي و شمالي شهر با شركت تـمـامـي طـبـقـات و                    

در اين مقطع بيشتر طبقه .   هاي اجتماعي درجريان بود    گروه
شهر نيز  اما بچه هاي پائين  .   متوسط و باالئي حضور داشتند    

به جـرات   .   در ميادين مركزي و شمالي شهر حضور داشتند       
. . . هاي افسريه، نازي آباد، جـواديـه و            توان گفت بچه   مي

ها دست   هاي ويژه  بودند، كه در ميدان ونك و جلوي يگان       
  سـيـگـلـت     ها بودند كه موتـور     همين بچه .   به سنگ بردند  

را به آتش كشيدند، “   لباس شخصي”   با  “   هاي اعماق  بچه” 
و بعد از آن بود كه مردم اين مناطق هم با آنـان هـمـراه                 

 . شدند
  تظاهرات.   در روزهاي بعد جريان شكل ديگري پيدا نمود

خرداد، مـيـدان     25ميليوني ميدان امام حسين به آزادي در  
 خرداد، تظاهرات مـيـدان      26طرف صدا و سيما در       ونك به 

خرداد، تظاهرات مـيـدان امـام        27هفت تير به انقالب در      
هـاي   بچـه ” بدون حضور گسترده كارگران و زحمتكشان و .. .    خرداد و 28خميني به انقالب در  

البته حضور گسترده ساير اقشار خصوصاً زنان، جوانان، .   توانست شكل بگيرد   واقعي نمي “   اعماق
تـوان نـاديـده       هاي اعتراضي نـمـي   دانشجويان، روشنفكران و طبقه متوسط را در اين همايش  

از تـمـامـي      .   متوالي دقيقاً نشان از يك جنبش مردمي فرا طبقاتي داشت  اين تظاهرات.   گرفت
ها، زن و مـرد،     هاي سني، از تمامي قوميت    طبقات، از تمامي گروه هاي صنفي، از تمامي گروه        

ي جالب ديگر آنكه همه با حقي برابر و با كمترين  نكته.   در آن مشاركت داشتند. . .   پير و جوان   
محدوديتي و بدون آنكه تعرضي به همديگر داشته باشنـد، شـعـارهـاي خـود را بـر روي                         

هـاي   و اين بزرگترين تمرين دموكراسي در خـيـابـان       .   پالكاردهايشان نوشته و برافراشته بودند    
 .تهران در طول تاريخ ايران و كشورهاي منطقه بود
هاي فشار يا به تعبير آن روشـنـفـكـر بـه                   اما نكته جالب توجه آنكه در مواقع يورش گروه        

، اين جوانان بخصوص جوانـانـي از     “ لباس شخصي” البته با “   بچه هاي اعماق  ” اصطالح چپ   
در جريان .   پرداختند ميان طبقات فرودست و پائين شهري بودند كه در صف مقدم به مقابله مي          

هاي يك مشت بورژواي شكم سيـر      اين بچه .   تظاهرات اخير ديديم كه چه افرادي كشته شدند       
بچـه  ” هاي خود را آماج گلوله هاي آن        كه سينه     -اند   البته اگر هم بودند قابل احترام       –نبودند  

 خرداد در پائين ميدان ونك كـه مـردم     26در تظاهرات .   كردند“   لباس شخصي”با “ ي اعماق 
شهر بـودنـد كـه       هاي پائين گرفتند، باز هم بچه ها قرار مي“ لباس شخصي ” مورد هجوم همان    

بتوانند عقب بنشينند و آماج قـمـه و             سال هاي خود را سپر كردند تا زنان و مردان كهن          سينه
 . قرار نگيرند“ لباس شخصي”با “ بچه هاي اعماق”ي  چماق و گلوله

 خرداد به بعد آغـاز    30از روز “ افراد طبقه كارگر و فرودست”تر حضور “ جدي”     اما داستان  
بـچـه   ” ي آن “ فرمانده كل قوا” زماني .    خرداد از جنسي متفاوت بود30شد، بطوريكه تظاهرات  

چـه در      خرداد فرمان حمله را صادر كرد، آن29در نماز جمعه “ لباس شخصي”با “ هاي اعماق 
رهبراني كه از جنس طبقات بااليي بـودنـد          .   بود“   بودن يا نبودن  ” ها مطرح بود، مسئله      خيابان

هايشان برگردند، و   نشيني كردندو فراخوان خود را پس گرفتند، و از مردم خواستند به خانه             عقب

 نقش كارگران درانتخابات اخير

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم
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هـا   شان را براي ماندن در خـيـابـان    تنها كساني حاضر بودند حتي جان     .   يا سكوت پيشه كردند   
بدهند كه چيزي براي از دست دادن نداشتند جز زنجيرهايشان، و اينان كساني جز بچه هـاي                 

، و زحمتكشان و زنان، جوانان و روشنقـكـران انـقـالبـي و          “ افراد طبقه كارگر ” پائين شهر و    
شـعـارهـا    .   ها متفاوت شـد   خرداد به بعد داستان حضور افراد درخيابان     30از  .   خواه نبودند  آزادي

ها بودند و با توجه به محل  به شهادت كساني كه در خيابان. شد“ تر جدي”تر و مبارزه   راديكال
ها منطقه  منطقه اصلي درگيري.   ها اصلي، اين بار جنبش به پائين شهر منتقل شده بود   درگيري

 .كه مناطق متوسط و رو به پائين شهر هستند. بود... ستار خان، توحيد، نواب، جمهوري و 
ديگر جرات نداشتند، “ لباس شخصي”با “ بچه هاي اعماق” خرداد بود كه آن 30     از فرداي 

دانستـنـد    چون مي.   بدون موتور و بدون حمايت نيروهاي مسلح به ميان تظاهر كنندگان بيايند       
شان كرده بود بـا    اين بار برخالف تمام تبليغي كه رسانه و دستگاه ايدئولوژيك حاكميت در مخ            

واقعي رو “   هاي اعماق بچه” بلكه با .   زده مواجه نخواهند گشت  دار، غرب  چند بچه سوسول، پول   
توان بطور كلي از غيبت طبقه متوسط و اقشار مرفه جامعـه در               هرچند نمي .   در رو حواهند شد   

ولي طبيعي اسـت  . آنها هنوز به اشكال مختلفي در جنبش حضور دارند.   اين جنبش سخن گفت   
كه چون هنوز چيزهاي زيادي براي از دست دادن دارند، در صورت احساس صحنه را بـراي               

 تير اين واقعيت را ثابت نمود كه جنبش     18تظاهرات  .   افراد فرودست و طبقه كارگر خالي كنند      
مردمي تا جايي پيش رفته است كه بزرگترين هراس رژيم از آن است كه شعله هاي اعتـراض          

كشيده شود، كه اگر كشيده شود آتشي به پـا خـواهـد شـدكـه          “   شرق تهران” و “   جنوب” به  
 . تواند كل نظام جمهوري اسالمي را با خود بسوزاند مي

چه در پايين شهر و چـه در بـاالي           -هاي مردمي در خيابانهاي تهران         امروز بار حركت  
آري .   كشند را عمدتاً كارگران و زحمتكشان، و زنان و جواناني از جنس آنان بردوش مي               -شهر

اي در ادامه اين جـنـبـش          زنان و مردان جوان، كارگر،بيكار، دانشجو و مزدبگير نقش برجسته         
سالي كه كمرشان زير هزينه سنگين زندگـي خـم       همچنين زنان و مردان ميان    .   برعهده دارند 

لباس شيك بپوشند، ”اين مردمان اگر چه . ششان به آسمان برخواسته است شده، فرياد اعتراض
لطيف سخن بگويند، دستان شان زمخت نباشد، سبك زندگي مدرن داشته باشند، زبان خارجي  

چرا كه يا مزد بگيرند، يا بيكار و دانشجو، كـه در          .   بلد باشند، اما در نهايت جزء طبقه كارگراند       
 .آينده به خيل مزدبگيران خواهند پيوست

هـرچـنـد      -بصورتي غير منـسـجـم      “   افراد طبقه كارگر”      در اين نوشته تكيه ما بر حضور  
كارگران ايران هنوز بمـثـابـه    .   “ طبقه كارگر” در اين جنبش بوده است، نه بر حضور         -گسترده  

“ افراد طبقه كارگر”و در واقع اين   بشكلي جدي در جنبش اخير وارد كارزار نشده“ طبقه كارگر”
براي همين در اين نوشتار بارها از لفظ     .   اند هستند، كه به صورت منفرد وارد عرصه مبارزه شده        

هايـي   اين جنبش هنوز يك جنبش فراطبقاتي با خواست.   ايم استفاده كرده“     افراد طبقه كارگر  ” 
ي كارگر ايران هم به لحاظ شرايط عيني و شرايط ذهـنـي درپـي                  دموكراتيك است، و طبقه   

طبقه كارگر ايران در شرايط حاضر الزم است، ضمن مبـارزه           .   استقرار حكومتي كارگري نيست   
ي اقتصادي و صنفي، و براي فراهم ساختن شرايط انسـانـي در          براي كسب مطالبات روزمره   

ي زحمتكشان شهر و روستا، مردان و زنـان و جـوانـان         محيط كار و زندگي، دوشادوش همه    
طلب، براي استقرار حكومتي مردمي و دمكراتيك، و در راه كسب استقالل،    خواه و عدالت   آزادي

ي  مان به طور آگاهانه و سازمان يافته و با استفاده ازهمـه            آزادي و عدالت اجتمائي براي ميهن     
 .هاي شناخته شده اقدام نمايد روش

ي نـيـروهـاي            با اين همه در شرايط كنوني اين طبقه كارگر است كه در همراهي با همه              
چرا كـه  .   تواند تغييرات دموكراتيك را براي جامعه ايران به ارمغان آورد   خواه، دمكرات مي   تحول

توانسته اسـت   هاي خودكامه و ديكتاتوري   داري در ايران از بدو تولد با تكيه بر حكومت          سرمايه
داري نئوليبراليستي در جهان و وابستگي       اين روند با استيالي سرمايه    .   به حيات خود ادامه دهد    

داري در ايران به هر شكـلـي    داري جهاني، مناسبات سرمايه  داري ايران به نظام سرمايه     سرمايه
و نهايتاً تغـيـيـر در      .   داران سودآور خواهد بود    نهايتاً با اتكاء به حكومتي خودكامه براي سرمايه       

بـا  .   مناسبات توليدي است كه امكان تغيير در ديگر مناسبات اجتماعي را فراهم خواهد ساخـت       
داري هيچ ابائي از اعمال خشونت و كشتار براي ادامه  اين همه در شرايطي كه حاكميت سرمايه

هاي اقتصادي رژيم، بـخـصـوص در          تواند با فلج كردن پايه     طبقه كارگر مي  .   حيات خود ندارد  
صنعت نفت، با تمسك به يك اعتصاب عمومي، گامي براي ايفاي نقش تاريخي خود برداشته               

 .و نويدبخش تغييراتي بنيادين باشد
هـاي   هاي جنبش اعتراضي مردم را به يك سـري خـواسـت                 آنها كه سعي دارند خواست    

سياسي و يا بدتر از آن فقط به نتيجه انتخابات محدود كنند، مطمئن باشند كه نه تنها شـاهـد               
آوري با ريـزش     افزايش حضور طبقه كارگر و ساير زحمتكشان نخواهند بود، بلكه بطرز شگفت           

طلبان حكومتي و    طبقه كارگر نيز نبايستي منتظر كرم اصالح      .   اين نيروها مواجه خواهند گرديد    
حضور گسترده و متشكل كارگران متضمن طرح و احـقـاق             .   هاي مدعي رهبري بماند    ليبرال

از اينرو تمامي نيروهاي چپ بايستـي در راسـتـاي تـلـفـيـق               .   هاي آنان خواهد بود    خواست
هاي جنبش اعتراضي مردم كشورمان تـالش        هاي صنفي طبقه كارگر ايران با خواست       خواست

 . ورزند

 است“ دخترآزادي“هنر 
 هاي مردم در جنبش اعتراضي  به بهانه همراهي هنرمندان با توده

 
رسالت هنرمند است كه در اين جهان بيمار به دنبال            ”:     زنده ياد احمدشاملو معتقد بود كه      

 “درمان باشد نه تسكين، به دنبال تفهيم باشد نه تزئين، طبيب غمخوار باشد نه  دلقك بيمار
هاي مردم، هنرمندان كشورمان نيز با روحيه              از فرداي بيست و دو خرداد همراه با توده           

گرشان، خويشتني از خويش نشان دادند، به فراخور حال هنر و                       ظريف و سنجش    
آن دختر آزادي يعني هنر را تاج سر عالم قرار دادند و نشان دادند كه بنيان هنر        .  شان هنرمندي

به همت همان    . باشد هيچوقت سست و ناپايدار نبوده، بلكه بسي محكم و استوار نيز مي                
ها بود، كه در كمتر از بيست و چهار ساعت و در استقبال از خروش                   هنرمندان و ياران توده   

دشمن / پرستان آهنگي ساخته شد؛ خس و خاشاك توئي          ي شب  ها و در اعتراض به زوزه      توده
 . كشيد ، و اين نشان از هنري داشت كه دانش را يدك مي/ ...اين خاك توئي 

اي در خارج از كشور با كالمي زيبا و موزون با حركت جوانان  همراه شده و از                            خواننده
نمايد، آمديد جانم چرا دير آمديد؟ ساليان سال است كه من آتش حسرت               هنرمندان انتقاد مي  

ام، اما باز    بارها از هنرمندان در اين راستا تمنا كرده        . ام ور نگه داشته   اين روز را در جانم شعله      
يا آن پيرميكده ُ عشق و مقام ايراني ديگر         . ، خوش آمديد   هايتان روي چشم   هم كه آمديد قدم   

بلكه سفره غم و افسوس دلش را       . داند اش سر آمده راه نجات را در عيب پوشيدن نمي          حوصله
برد و خطاب به مسئول صدا و        اي هنرمندانه به بارگاه استبداد مي     شكوه. كند به يك باره باز مي 

اند، من هم جزوء آنانم، نبايد آهنگ اين          حال كه ملت خس وخاشاك     ”: گويد سيما چنين مي  
آري شجريان اين پدر موسيقي     “ .خس و خاشاك از آن دستگاه فرعوني اقتدارطلب پخش شود      

ايستد كه تنها از ايشان ساخته        اصيل ايراني، چنان هنرمندانه درمقابل سوء استفاده گران مي          
جا به خروش    همه يك ... سازان، كارگردانان، هنرمندان سينما و تئاتر و باالخره             فيلم. است

تواند در عالم نقد با       اش مي  درآمده و اثبات نمودند، كه هنرمند با وصف دقيق افكار هنري             
باز بايد افتخارنمود،    . ستيز را هويدا سازد     داليلي بسيار قوي اثبات پوچي اقتداگرايان ملت         

هاي زندان روانه    هايشان فوج فوج به گوشه      نويسان را كه با اعتراض      صاحبان قلم و روزنامه   
 . شوند گردند و به صالبه كشيده مي مي

درود بر آنان كه هنر را      . دار است      حركت هنرمندان ايراني نشان داد، كه هنر فعاليتي معني         
. هايشان راه ندادند    آنان كه خستگي را به خانه        . اند حالت عقالني، استعداد ساختن دانسته      

دل و    آنان يك . است، اما عشق به آزادي باالتر از همه آنهاست            نهايت هرچند كه دردها بي    
همگي . يك صدا بر اين باورند، كه بايد دختر زيباي آزادي را از منجالب استبداد نجات دهند                

مرگ برآنهايي  ”: اين هنرمندان همراه با اقشار زحمتكش و ستمديده ُ ميهنمان فرياد برآوردند            
خواهند به زور قانون خود       آناني كه مي  “ خواهند زنده بمانم و مرگ آزادي را ببينم           كه مي 
شود، همگان را به     فروشي هيچ چيز ديگر در آن يافت نمي         شان، كه غير از دكان دين       ساخته

آوران استبداد بايستي اين گفته جان الك را           اين مناديان سياهي و پيام     . بند اسارت بكشند  
توان همه كس را به عبادت و اطاعت وادار كرد ولي                  با زور مي   ”: آويزه گوششان سازند   

شبه شاه شدگان مست از قدرت اين         چرا اين يك    “ .شود در او ايمان قلبي به وجودآورد        نمي
نمايند؟ تا ببينند    مان تعمق نمي   كنند؟ چرا در تاريخ چند صدساله جهان و ميهن         چنين عمل مي  

 . ها هيچ فايده اي در برنداشته و نخواهد داشت اينگونه عمل كردن
زماني كه  . داندكه قانون هگلي باقانون ماركسيستي خيلي تفاوت دارد                هنرمند بهتر مي   

گويد؛ اين گفته باسر راه      گيرد و مي   زند ماركس بر او خرده مي       هگل از مردم و قانون دم مي       
به . اند بايد از قانون مردم صحبت كرد، يعني قانوني كه آن را مردم امضاء كرده                . رفتن است 

حساب آورد و بايد قبول كرد كه شوكران نوشيدن سقراط هم بر اين مبنا بود كه اگر خودش                    
هم چنين سقراط دريك     . هم نماند بايد انديشه آزاد برمبناي خواست كل جامعه برجا بماند             

كنند و در آينده     زيستند و حال زندگي مي     ها پيش به مردمي كه دركره ُ خاكي مي         جمله درقرن 
بدانيد كه سقراط بودن و به زندان رفتن بهتر از ديو بودن         ”: نيز زندگي خواهند كرد چنين گفت 

مرگ ”آوريم   مي در پايان با اعتراضات مردمي همراه شده و فرياد بر          “ .و برتخت نشستن است   
 . “بر ديكتاتوري
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 “داء عتيق”
 نقش جوانان ودانشجويان دراعتراضات مردمي

... هاي سپر گشته، آه       بازهم دشنه، بازهم گلوله، بازهم سينه       .      غور درد قديم، روزگارغريبي است     
چه . اينك ملتي به سوگ جوانانش نشسته     .  است 88نه سال   !  است 57؟ چه قرابت و غرابتي، سال    !!!چرا  
بي شرمي  . اي بر خاك اين كشور هجوم آورده        اند، چنان كه بيگانه    ورزانه به انتقامش قد برافراشته     كينه

گرديد، از    خرداد، از آنان به عنوان لشكر مؤيد اسالم ياد مي          22ها شهروندي كه تا قبل از        تاكجا؟ ميليون 
اند؟ چرا كه آنان خواستند به نيشتري داء عتيق          شامگاه بيست و پنجم خرداد به جنود شيطان ملقب گشته         

تا آالم و دردهاي هزار چهار صد        . عفونت كرده را كه به لباس اهريمني تلبيس شده بود، سر بگشايند             
خوار بر هم گره     در اين گيرودار تسبيح شيخ و خرقه رند شراب         . ساله را نه تسكين، بلكه جراحي نمايند       

خورند، و داد وادينا، وامذهبا، واتقدسا از گلوي اين عفريت هزار چهره كه پشت حجابي چركين قيافه                   مي
همگان بيگانه، اجنبي پرست، ضدخدا، ضد پيامبر و ضد           . شود است، بلند مي    نحس خود را پنهان كرده     

و همه و   . فريب كه هيچ از وجدان، شرف و انسانيت بويي نبرده اند            شوند، اال اين نردبازان عوام     دين مي 
طلب را رسواي    هاي وارسته و حق    دامن تمام انسان   اين زاهدان سيه  . فروشند همه را به سمن بخس مي      

هاي ننگين به هزار لجن       خواه را با مارك     طلب و آزادي   هاي حق  كنند و همه انسان     كوي وانجمن مي  
. اينان كه خود آفريده شيطانند، بايستي نيك بدانند        . شكنند هاي تزوير را قفل مي      در  خانگاه  . آاليند مي

“ .هر آنچه غير عقالني است به فراموشي سپرده خواهد شد          . هر آنچه سخت است دود هوا خواهد شد        ”
 .ننگ بر هر چه نيرنگ باد

خواهند؟ غير از آزادي، غير از ترقي،           خواه، و عموم مردم مگر چه مي               جوان و دانشجوي ترقي    
ها و آفرينش يك جامعه مستقل آزاد و         ها و قانون شكني    تحصيل، پيشرفت و توسعه كشور و رفع تبعيض       

شان  نمايد؟ حاشا،اينان كه با تمام وجودشان، با تمام هستي          بجز اين چيز ديگري را طلب مي      . مند عدالت
حكومت كودتا  . شوند به اعدام  و زندان و شكنجه و تبعيد محكوم مي          . خواهند راه بهروزي مملكت را مي    

هاي وحشتناكي براي جوانان ما تدارك ديده است دانشجوياني كه در برابر كودتا تسليم                     چه خواب 
ها مورد هدف گلوله     جوانان ما در روز روشن و در خيابان        . بايد به نحوي از دانشگاه رانده شوند      . اند نشده

چكاني و   باختگان به خون غلتيده بطور قظره        گيرند، آنگاه جنازه اين جان       ها قرار مي    لباس شخصي 
اينجا شيلي است؟ نه، اما شما بدتر از نظاميان فاشيست          . شوند هايشان تحويل داده مي اقساطي به خانواده 

ويكتورخارهاي ايراني را در بازداشتگاه اوين و كهريزك، پس از اعمال            . ايد شيلييايي مرتكب جنايت شده   
تان دانشجويان و    گاردهاي ويژه . فرستيد هايشان به مسلخ مي    شديدترين شكنجه، و شكستن دست و پا       

 . نمايند هايشان، لگدكوب مي ها به زيرپوتين ها و خيابان جوانان ما را در خوابگاه
گذشتگي عوامل بيگانه ناميده     همه عزت و شرف و از جان              چرا بايستي دانشجو و جوان ايراني، با آن    

فكران  آيا اينان كه درمقابل ظلمت سيه     . ها تنبيه شوند   و در گوانتاناموي ايران به شديدترين مجازات      . شود
انديشي را به قيمت جان       آورند مستلزم عقوبتند؟ و بايد عذاب اين روشن          عصرخود سرتعظيم فرود نمي   

تواند باشد؟ نه اين است كه جمهوري اسالمي در            بخرند؟ دليل اعمال چنين جنايات هولناكي چه مي         
حاكميتي كه نيروي    ”هاي وحشتناك عصر حاضر قرار دارد؟ بقول گاندي              زمره يكي از ديكتاتوري    

و شما چنين   “ .هاست سركوب خود را به روي ملت خويش بكشد ديكتاتورترين و مستبدترين حكومت             
 نيستيد؟ 

 :در ناگزير دهر
 گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد گه ملحد و گه دهري و كافر باشد

 )شفيعي كدكني(مردي كه زعصرخود فراتر باشد           بايد بچشد عذاب تنهايي را
 ملت ايران جوان بوده، يعني بعد از انقالب           %60طبق آمارها   . اي جوان است         جامعه ايران، جامعه  

تر شدن مسائل سياسي،     هاست كه باعث پيچيده    در چنين جوامعي هميشه انقالب خواسته      . اند بدنيا آمده 
هاي بيشتري را هم در برابر رهبران سياسي قرار              و بتبع آن دشواري    . گردد اجتماعي و اقتصادي مي    

سن و ساالن خود در اقصي نقاط جهان به دنبال كار است، و  به                   جوان ايراني مانند ديگر هم    . دهد مي
جمهوري نيز مانند هر انتخابات ديگري       جوانان در انتخابات رياست   . هاست و بدنبال اصالح    دنبال واقعيت 

اين همه تالش آنان براي آنست كه شايد ساماني يابند، كاري پيدا كنند تا                   . ترين نيروها بودند   فعال
نژاد و   كار احمدي  طلب خاتمي و نه دولت محافظه      اما تابه حال نه دولت اصالح     . اي تشكيل دهند   خانواده

آنچه جوان  . اند آسا نبوده  هاي قبلي در فكر سامان يافتن اين قشر عظيم با پتانسيل سيل              نه ساير دولت  
هاي رواني و جسماني و شخصيتي       هايش با سركوب   آورد، اينكه همواره در قبال خواست    ايراني بخاطر مي 
بنيان آنها  . دهند هاي مردم و جوانان نمي     اند وقعي به خواست    كساني كه آن باال نشسته    . روبرو بوده است  

از . رو نقد را هميشه به جاي دشنام و هرزه درايي تلقي مي كند             از اين . بر اصولي دمكراتيك متكي نيست 
اين اسقف قرون   . افراد بارز اين افراد در بدنه بااليي حاكميت كساني چون قاضي مرتضوي قرار دارد                 

هاي زمان فرمان    ، به گاليله  .وسطايي بنمايندگي از دستگاه قضايي جمهوري اسالمي زوزه مي كشد            
سپارد، مبارزه براي دمكراسي در       زهرا كاظمي زير لگدهاي او جان مي        . كند ايستايي زمين را صادرمي    

 .اش هيچ جايي ندارد قاموس
گشايد طبيعتĤ بدست چنين          جواني كه با هزاران گره ناگشوده روبروست، وقتي زبان به مطالبه مي               

اين جوان را تنها پسران در نظر         . فرمانرواياني غيردمكراتيك، جوابي غيرانساني دريافت خواهند نمود        

و امروزه  . اند نگيريد، اين جوان دختران و زنان ايراني هم هستند، كه همĤره ناماليماتي را متحمل شده                
مهسا اميرآبادي در حاملگي به زندان اوين منتقل         . ها را آذين بسته است     شان كف خيابان   نيز خون سرخ  

ندا . رسد گيرد به شكل فجيعي به قتل مي          ترانه موسوي پس از آنكه مورد تجاوز قرار مي            . شود مي
چه زن   -با اين اشارات بايد نقش جوانان     . گردد آقاسلطان بنام آزادي و دمكراسي رهسپار مسلخ عشق مي   

 .اخير مردم كشورمان برجسته ارزيابي نمود  را در خيزش -و چه مرد
. شوند دان راهكاري ارزشمند محسوب مي     هاي اعتراضي و مدني براي برون رفت از اين زنده                جنبش

اين دختران و   . هاي روزافزون مكملي بر اين راهكارهاست      و  نقش دانشجويان و جوانان با كسب آگاهي        
هاي اجتماعي، تحول اجتماعي را درمان درد              پسران با تسلط بر دنياي مجازي و كسب دانش              

اينان كساني هستند   .  اند گيرتر از قبل درحركت    تر و پي   دانند، و هر روز مصمم     مان مي  ميهن  العالج صعب
ارتقاء و استعالي افكار    . مان خاتمه دهند   روزي جامعه، بر استيالي ارتجاع بر جامعه       خواهند بر سيه   كه مي 

را در   نمود عيني آن  . پيمايند گيرد كه ره صدساله دريك شب مي        جوانان، چنان سريع و مداوم شكل مي       
در عرض مدت كمي به نامشروعيت رژيم       “ بده راي مرا پس  ”توان يافت كه از شعار    تظاهرات خياباني مي 

 . البته هدف هم اين آخري بود اما درايت و كارآزمودگي جوانان حركتي سنجيده را برگزيده بود. رسيدند
    جوان ايراني با چنان استقامت و پايداري براي احقاق حقوقش قدم برداشت كه امروز بر همه اعيان و                   

مان و استفاده بهينه از دنياي مجازي و           پتانسيل فراوان و مبتني بر آگاهي جامعه جوان         . آشكار است 
به قسمي كه حاكمان مزدور جمهوري اسالمي از     . امكانات اينترنتي توانست دست جنايتكاران را رو نمايد 

اما . عجز و ناتواني دست بدامن شانتاژهاي عجيب و غريبي شدند كه همه كم و بيش از آن خبردارند                     
آنها بايد بدانند كه اين اژدهاي خفته ديگر بار بيدار شده، راه عالجي يا مفري براي گريز از دست او                         

. توانند كاري از پيش ببرند      ي طالباني نيز نمي    با اين هجمه  . ندارند، و كنار آمدنشان هم ممكن نيست       
نويسان، روزنامه نگاران و تمام       پس بايد بدين قرار گردن نهاد كه كارگران، دانشجويان، زنان، وبالگ             

هاخم نخواهند نمود، و هر روز براي بيداري قشر پايين جامعه هم             اقشار فهيم  جامعه سر به اين زورگويي    
در عرصه مبارزه  هم شاهد آن هستيم كه هر روز اعتراضات مردمي                 . گام بلندتري برخواهند داشت    

 .گيرند تر به خود مي شكلي راديكال

  حزب كمونيست و كارگري51اعالميه مشترك 
 برعليه قطعنامه اتحاديه امنيت و همكاري اروپا

 جوابي به آشوبگران و ضد كمونيستها
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ما، قطعنامه ضد كمونيستي جديد پارلمان سازمان امنيت و همكاري اروپا مصوب سوم ژوئيه در شهر                   

كه با تحريف خشن تاريخ، نقش اتحاد        ”اتحاد مجدد اروپاي تقسيم شده  “ويلنوس ليتواني، تحت عنوان  
شوروي در پيروزي بر فاشيسم را انكار مي كند، يك اقدام ضد كمونيستي ارزيابي نموده و با قاطعيت                     

آنهائي كه به   . اين قطعنامه، كمونيسم و فاشيسم را يكسان معرفي مي نمايد           . تمام محكوم مي كنيم   
چنين اقدامي دست زدند، نمي خواهند بفهمند كه، اتحاد شوروي بيش از هر كشور ديگري در آزاد                       

مؤلفان اين مصوبه، اين جاعالن تاريخ، چنان وانمود مي كنند           . كردن اروپا از شر فاشيسم سهم داشت       
اوسالواكي خيانت كرد و باعث از بين          در مونيخ به چك     1938كه، گويا نمي دانند چه كسي در سال          

 .واسالواكي را به اسارت فاشيسم در آورد رفتن استقالل ملي اين كشور و خلقهاي چك
آنهائي كه به اين قطعنامه رأي مثبت دادند، عمال، آن گروه از كشورهاي عضو سازمان امنيت و                         
همكاري اروپا را تبرئه و تشجيع مي كنند كه  كمونيستها را تحت تعقيب قرار مي دهند، سازمانهاي                      
جوانان كمونيستها را منحل مي نمايند و  كمونيستها را بجرم استفاده از سمبل هاي سنتي خود، بدست                   

 .محاكم قضائي مي سپارند
اين قطعنامه، امكانات گستره اي براي حمله به ايدئولوژي كمونيستي و اتخاذ تدابير شديد بر عليه                      

 .احزاب كمونيست را فراهم مي سازد
در عين حال، ما شاهد زنده تبرئه نازي ها در برخي كشورها، از جمله در كشوري كه اين قطعنامه                         

 .پارلمان سازمان امنيت و همكاري اروپا به تصويب رسيد، هستيم
ما به هيچ كسي اجازه نمي دهيم خاطره مبارزان ضد فاشيست و شركت كنندگان جنبش مقاومت را كه،      

 .زندگي خود را در راه مبارزه با نازيسم فدا كردند، مورد اهانت قرار دهد
اين پديده، بازتاب هراس طبقه مسلط در        . تشديد ضديت با كمونيسم در اروپا، يك عارضه گذرا نيست          

شرايط تشديد بحران سرمايه داري و ناشي از فوريتي است كه، اقدام براي بر انداختن استثمار سرمايه                    
 .داري و تغييرات بنيادين جامعه را ضروري ساخته است

طبقه كارگر و همه زحمتكشان صرفنظر از درجه توافق و يا اختالف شان با كمونيستها، بايد با قاطعيت                   
زيرا، همچنانكه تاريح نشان داده است؛ يورش ضد كمونيستي،          . تمام در مقابل ضد كمونيستها بايستند      

 .نشانه حركت عمومي بسوي احقاق حقوق اجتماعي و دموكراتيك مردم است
در جواب ضد كمونيستها و آشوبگران، بر شدت فعاليتهاي خود در جهت احقاق حقوق زحمتكشان، در                   

 !راه بر قراري سوسياليسم، بيافزائيم
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 )اكثريت(اعالميه هيئت سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران 

 يابي جنبش اعتراضي ضرورت سازمان
 يابي جنبش اعتراضي  فروم شكل مناسب سازمان

 
 خرداد نزديك به دو ماه است كه دولت كودتا را به چالش كشيده                22جنبش اعتراضي برآمده از انتخابات      

جنبش اعتراضي با به      . اند اعتراضات را خاموش سازند       كودتاگران با سركوب و كشتار نتوانسته        . است
 . كارگيري ابتكارات مختلف در مقابل سركوب ايستاده است

ولي پايائي اين جنبش مستلزم      . شكل جنبشي حركت اعتراضي مردم بر پويائي و پايائي آن افزوده است              
ضرورتي كه توسط ميرحسين موسوي و بخشي از نيروهاي سياسي درك شده و                 . يابي آن است   سازمان

در طرح پيشنهادها ابتدا تشكيل حزب سياسي و سپس جبهه          . الگوهائي هم در اين زمينه پيشنهاد شده است 
ولي . از جانب موسوي به ميان كشيده شد       “ راه سبز اميد  ”مطرح گرديد و در روزهاي اخير نهضت فراگير          

 .   هنوز ساختار اين نهضت و برنامه آن اعالم نشده است
اين جنبش هم داراي رهبري      . هاي كالسيك است   جنبش اعتراضي برآمده از انتخابات متمايز از جنبش         

سو مواضع ميرحسين موسوي، محمد خاتمي و مهدي كروبي و              از يك . ياب است  است و هم خودسامان    
ها در مقابل بلوك قدرت، در پيشبرد و تداوم جنبش نقش موثري داشته و دارد و آن سه تن                       ايستادگي آن 

از . ها حساس هستند   روي بخش قابل توجهي از مردم اتوريته دارند و مردم نسبت به مواضع و حركات آن                 
اي و   اي است و فعالين اين جنبش در ارتباط زنجيره          سوي ديگر ساختار جنبش اعتراضي به صورت شبكه        

در اين مدت مكانيسم هاي      . اين جنبش به درجاتي خوداتكا و خودفرمان است        . اي با هم قرار دارند     شبكه
در موارد قابل توجهي، جنبش اعتراضي با         . اي در تداوم حيات آن داشته است         درون جنبش نقش ويژه    

هاي اينترنت   گيري از توانائي   بهره. هاي دروني حركت كرده و رهبري را بدنبال خود كشانده است            مكانسيم
از اين رو ساختار متمركز و هرمي،        . و تركيب باالي جوانان در جنبش، چنين امكاني را فراهم آورده است             

 .هاي اين جنبش ندارد انطباق چنداني با مشخصه
ها و فعالين سياسي، اجتماعي و حقوق بشر در خارج از كشور فعاالنه در                    سو سازمان  از انتخابات به اين    

 و به تداوم مبارزه در داخل كشور و افشاي كودتاگران ياري                 پيشبرد جنبش اعتراضي مشاركت ورزيده     
 .    اي طراحي شود كه اين نيرو را هم در برگيرد الزم است كه الگوي سازمان يابي جنبش به گونه. اند رسانده

اي در   طلب كه خواستار دگرگوني پايه      جنبش اعتراضي، جنبشي است متنوع كه در آن از نيروهاي تحول            

بايد الگوئي از    . هاي بلوك حاكمند، حضور دارند       ساختار سياسي هستند تا نيروهائي كه منتقد سياست           
 .   سازماندهي را انتخاب كرد كه نيروهاي متنوع فعال در جنبش اعتراضي را پوشش دهد

هاي سياسي فاقد ظرفيت ضرور براي پوشش دادن چنين          حزب سياسي و جبهه متشكل از احزاب و سازمان        
به نظر ما فروم با پالتفرم سياسي شكل مناسبي براي سازمانيابي جنبش اعتراضي              . تنوعي از نيروها هستند   

پذيري  فروم از انعطاف  . اي در سطح جهان و در بين نيروهاي سياسي است           فروم تجربه شناخته شده   . است
هاي تشكيل دهنده آن بيشتر است،          بيشتري نسبت به الگوي هرمي برخوردار است، استقالل مولفه             

هاي جهان مجازي    تواند تامين كند، نيازي به رهبري متمركز ندارد و با توانائي             اي را مي   ارتباطات گسترده 
پذيري كمتري در مقابل سركوب و از ظرفيت         اي از آسيب   فروم همانند الگوهاي شبكه   . انطباق بيشتري دارد  

تواند پوشش دهنده تمام نيروها      فروم با پالتفرم سياسي مي    . باالتري براي تداوم حيات خود برخوردار است      
پالتفرم سياسي الزم است محورهائي را در برگيرد كه مطالبه              . هاي تشكيل دهنده آن باشد       و گرايش 

 :عمومي اين جنبش است
رساني،  تامين آزادي بيان، مطبوعات، اطالع    . 2عدم مشروعيت دولت كودتا، منزوي كردن و طرد آن                . 1

برگزاري انتخابات آزاد   . 3هاي اجتماعي برپايه حقوق بشر            اجتماعات، تظاهرات و فعاليت احزاب و آزادي       
 مجازات عاملين سركوب و كشتار. 4هاي بين المللي     زير نظر سازمان

    پالتفرم اگر بخواهد مطالبات به مراتب فراتر از آنچه گفته شد را دربر گيرد و يا خيلي محدودتر از اين                       
برنامه باشد، موجب حذف اين و يا آن گرايش فكري ـ سياسي خواهد شد و به تضعيف جنبش اعتراضي                      

هاي  هاي غيردولتي و تشكل     ها و فعالين سياسي، سازمان      تواند احزاب، سازمان   فروم مي . خواهد انجاميد 
هاي ديگري پديد آيد و به قوام آن          ها و تشكل   تواند جبهه  در زير چتر فروم مي    . دمكراتيك را شامل شود   

توانند حضور خود را در فروم       جبهه و احزاب مي   . تشكيل حزب و يا جبهه مغايرتي با فروم ندارد        . ياري رساند 
برخورد انحصارطلبانه به محدود شدن فروم       . اعالم كنند و در تداوم و پيشبرد جنبش اعتراضي موثر افتند            

 .منجر خواهد گرديد
هاي مختلف از جمله گفتگو، طرح پيشنهادها و جمبندي آن ها                     مسئله هماهنگي در فروم به شيوه       

تواند در   امكانات موجود در اينترنت مي    . شود هاي ابتكاري ديگر پيشبرده مي     توسط عناصر موثر و يا به شيوه      
الزم است پيشنهادهاي مطرح شده مورد بحث و گفتگو قرار گيرد تا الگوي            . خدمت امر هماهنگي قرار گيرد 

 . يابي جنبش اعتراضي شكل گيرد مناسبي براي سازمان
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 نقش و حضور زنان در جنبش اخير
هاي اجتماعي به چالش بزرگي در       هاي سياسي و جنبش         مساله حضور زنان و مشاركت آنان در فعاليت        

اند  زنان با نيروي آگاهي و تالش مؤثر و تاثيرگذار و با اعمال اراده توانسته             .  جوامع امروزي تبديل شده است    
رشد فرهنگي و آموزشي، رشد       .  مطالبات خود را بر اساس تغييرات بنيادين در اين جوامع طرح كنند                 

هاي زنان، در زمينه حقوق زنان و حقوق          يافتگي و توانمندي   هاي سياسي و اجتماعي و رشد سازمان        آگاهي
شهروندي موجبات فراهم آمدن شرايطي مي،شود كه زنان همچون مردان، حتي فراتر از مردان بتوانند در                  

 .هاي سياسي و اجتماعي فعالييت كنند تمامي عرصه
هاي سياسي و اجتماعي در جوامعي كه قدرت در دست مردان است و فرصت                       شركت زنان در جنبش   

توان گفت كه تنها چيزي كه براي اين نيمي از انسانها            و بدرستي مي  (كمتري براي حضور زنان وجود دارد،       
فريبي  ضرر و نمايش نوعي عوام      هاي بي  هاي تشريفاتي و جايگزيني    اي از ظاهرسازي   باقي مانده مجموعه  

كند تا زنان بتوانند با استفاده از          ايجاب مي .)  بطوريكه هيچگونه اعتراضي را بر نيانگيزاند       .  محض است 
. هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايفاء كنند          تجربيات تاريخي، نقش خود را در عرصه فعاليت        

هاي اجتماعي براي دفاع از حقوق       هاي سياسي و شركت در جنبش      اين در حاليست كه در كشور ما فعاليت       
از طرفي  .  گيرد به شدت مورد سركوب قرار مي        شود، و هر فعاليتي در اين زمينه        زنان جرم محسوب مي   

هاي مدافع حقوق زنان، فقدان شرايط دموكراتيك و سكوالر،            ديگر عدم حضور احزاب سازمانها و تشكل       
وجود تبعيضات مرد ساالرانه و ديني و چارچوبهاي تنگ جامعه سنتي، موجبات عدم تحرك سياسي و                      

 . شود شان  هاي سياسي كند كه مانع از حضور و مشاركت زنان در فعاليت سستي اجتماعي را فراهم مي
مذهب سرچشمه  .  از موانع اصلي مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي، مذهب و طرفداران آن است                 

آمد منطقي آن عدم پذيرش حقوق برابر براي زن          بنيادگرايي و تحكيم كننده سيستم مردساالري است و پي        
بينش مبتني بر مذهب فعاليت و شركت در سياست را امري مطلقاً مردانه دانسته و اين                    .  باشد و مرد مي  

داند  و زن را فاقد آن عقل و خردي مي         .  شمارد اهميت و غيرالزم مي    نقش و وظيفه را براي زنان تقريباً بي        
دين و عوامل آن     .  كه بتواند در امور سياسي، حقوق سياسي و در مناصب سياسي كسب منصب نمايد                  

اند، كه براي توجيه اين      هاي سياسي بوده   همواره دشمن و مانع اصلي ورود و حضور زنان در عرصه فعاليت            
بر اين اساس مبارزه برعليه زنان      .  سازند امر داليل الزم را از درون مذهب بيرون كشيده، آنها را قانونمند مي         

كردن، با تهديد و سركوب كردن و با شكنجه، شالق و سنگسار همراه              و حقوق آنان را همواره با خانه نشين       
جنبش سياسي و اجتماعي زنان كشور ما هميشه ماهيتي مترقي، ضد ارتجاعي و سكوالر داشته                 .  اند ساخته

هاي مهم   اين جنبش با توجه به شرايط و الگوهاي جامعه مردساالر، سنتي و ديني هر چند در عرصه                 .  است
 .سياسي، اجتماعي و اقتصادي كمتر تاثيرگذار بوده، ولي هيچوقت يك غايب اصلي نبوده است

      زنان كشور ما با رشد و توسعه فردي و اجتماعي و سياسي و با تالش براي از پيش رو برداشتن موانع                      
اند به حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي          هاي سياسي، قادر بوده    دخالت زنان در تصميم گيري     

توانند با تالش و مقاومت      اند كه مي   بر چنين بستر مبارزاتي، زنان بدرستي اثبات كرده        .  خويش دست يابند  
سازي عميق   پيگير و با مبارزه براي احقاق حقوق خويش و قانونمند كردن آن در راستاي تغيير و دگرگون                   

هاي اجتماعي، البته    ها و جنبش   برداري بموقع از خيزش    اجتماعي، سياسي و اقتصادي گام بردارند و با بهره         

اجتماعي، و به عنوان نيمي از جامعه انساني در پي ايفاي نقش                هاي جنبش  همراه با ديگر اقشار و مولفه      
 .تاريخي خود باشند

 خرداد، جو سياسي كشور با      22    با شروع كارزار انتخاباتي دوره دهم رياست جمهوري اسالمي ايران در              
به دنبال اعالم نتايج انتخابات، بحران و تنش و         .  ورود بخش عظيمي از مردم به اين عرصه متحول گرديد          

ذهن جامع نه با شك و ترديد، بلكه با عدم باور جمعي به              .  اعتراض به نتايج آن سراسر كشور را فرا گرفت        
اعتراضات ميليوني مردم به نتايج انتخابات بدون رعايت هر گونه حقوق و آزادي فردي و                 .  نظام همراه شد  

جمهوري اسالمي بار ديگر در مقابل اعتراضات آرام و           .  اجتماعي، با سركوب گسترده و شديد همراه شد         
با سركوب و دستگيريها، شكنجه و بازجوئي و            .  مدني مردم از ابزار خشونت و سركوب استفاده كرد            

بازداشت شدگان با نام اراذل و اوباش متهم به براندازي نرم، انقالب مخملي،             .  ها نيز شروع شد    گيري اعتراف
بخش امنيت و اطالعات سپاه كه سازمانگر اصلي           .  اقدام عليه امنيت ملي و ارتباط با بيگانگان شدند           

هاي مخفي   هاي كهريزك و برخي منازل و مكان       هاست، بازداشتگاه  ها و اعتراف گيري   دستگيريها و بازجوئي 
را به محل بازداشت دستگيرشدگان تبديل نمود، تا بتواند ارتباط آنان را با بيرون قطع و اهداف قرون                         

 .اش را  با مشكالت كمتري به مورد اجراء بگذارد و ضد انساني  وسطي
ديگر، بطور بارزي نشان از ظرفيت و        ها زن و مرد ايراني در كنار هم              در رويدادهاي اخير حركت ميليون    

هدفي كه برآن بود موعد آزادي و زمان عبور از نظام            .  همدلي مردم كشورمان براي هدفي مشترك داشت      
هاي اعتراضي و مبارزات مدني مردم با ارتقاء همه روزه              ادامه حركت .  ديني مردم ستيز فرارسيده است     

شعارهاي خيزش مردمي كه در دفاع از آزادي و          .  هاي آنان همراه بود    تر شدن خواست   مطالبات و راديكال  
آزادي، عدالت و   ”و شعار   “  مرگ بر ديكتاتور  ”اعتراض به تقلب در انتخابات شروع گرديده بود، به شعار              

 . و دعوت مردم براي كنار گذاشتن نظام جمهوري اسالمي فرا روئيد“ جمهوري ايراني
سياسي اخير، بيشترين تأثير را بر روند تحوالت،          -ساز با نقش آگاهانه در جنبش اجتماعي            زنان شگفتي 

هاي دموكراتيك، براي آزادي و       و در راستاي هرچه تعميق يافتن دامنه اعتراضات مردمي، براي ارزش              
آزاده زناني همچون ندا آقاسلطان، ژيال بني يعقوب، مهسا اميرآبادي، هنگامه شهيدي،               .  اند برابري، داشته 

اين زنان  .  اند آمد ايفاء نموده   در اين جنبش اعتراضي نقشي فراتر از آنچه به تصور مي            ...  ترانه موسوي و    
پاي مردان و دوشادوش آنان، پيگيرانه و مصمم و با فرا رفتن از چارچوبهاي تنگ سنتي و جنسيتي، در                      هم

و در اين عرصه از مبارزه، زنان به نقش آفرينان           .  نمايند صف مقدم مبارزه براي آزادي و برابري پيكار مي         
ها  در اين سركوب  .  و اين نمادي بر فرهيختگي و آزادگي زن ايراني است       . مهم جنبش اعتراضي ارتقاء يافتند 

 :از اينرو. هزاران نفر دستگير و مورد شكنجه جسمي، جنسي و رواني قرار گرفته و دهها نفر كشته شده اند
 ما خواهان آزادي تمامي زندانيان سياسي هستيم -
 .ما خواهان قطع هرگونه شكنجه دستگيرشدگان و زندانيان سياسي هستيم -
ها  المللي و حقوق بشري بر نقض آشكار حقوق انسان         هاي بين  ما خواهان توجه جهانيان و تمامي سازمان        -

 .در ايران هستيم
اجتماعي در راستاي تعميق مبارزه براي آزادي         -هاي سياسي  ما خواهان همكاري همه احزاب و سازمان        -

 .و عدالت اجتماعي در ايران هستيم
 .هاي اخير هستيم ما خواهان محاكمه و معرفي عاملين و عامرين جنايت -
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ها و حوادث    ترين خاطره  تابستاني گرم، تابستان، فصلي كه ناگوارترين و شوم       .  باز تابستان است  
تابستان ننگين سال   .  كند ما را در ذهن هر انسان و انسانيت بيدار مي           سال اخير تاريخ ميهن    50

، تابستان كشتارهاي دهشتناك    1367 و باالخره، تابستان      1360، تابستان خونين سال      1332
 .هاي رژيم جمهوري اسالمي ايران گاه جمعي اسيران زنداني در اسارت

تابستاني كه وجدان بشريت    .  گذرد  مي 1367 سال از تابستان خونين سال        21تابستان امسال،   
تابستاني كه فوج كركسان و الشخواران، خفاشان عبا بدوش و              .  دار ساخت  بيدار را جريحه  

مشروعيت بخشندگان به قدرت و حاكميت سفاكان تاريخ، كبوتران صلح و آزادي را، مناديان                
روي  هاي ارتجاع سيه   هاي پاك و افكار مقدس اسيران دربند در قفس         انسانيت و عدالت را، تن    

هاي مشترك جهالت و سرمايه، مورد حمله قرار           گاه داري خبيث را در اسارت      ديني و سرمايه  
پرست، عباي   رويان شب  سيه.  پاره كردند، كشتند و كشتند و خاورانها بر پا كردند            -دادند، تكه 

هزار ساله جهالت و خونخواري را بر افق ايران زمين گسترانيدند و به گمان عبث، كه تابش                    
 .   خورشيد عقالنيت و دانائي، آزادي و عدالت بر ميهن ما را مانع شوند

رژيم اسالمي كه تفكر و              
بيني رهبران آن بر مبناي         جهان

جعل و دروغ، موهومات و خرافات       
استوار است، از ابتداي جلوس بر        
اريكه قدرت، جز سياهي و تباهي،       
جز قتل و كشتار، جز شكنجه و          
آزار مردم ميهن، جز غارت و            

هاي مادي و معنوي      چپاول ثروت 
كشور و ملل آن، چيز قابل ذكري        

اين رژيم  .  به ارمغان نياورده است    
عالوه بر ضربات جبران ناپذيري       
كه بر منابع انساني و فكري ميهن       
ما وارد كرد، با ترويج منفورترين        
كلمات و عبارت بيگانه، فرهنگ،       
زبان و ادبيات غني ملل ايران را         

. نيز ويران كرده و بر باد داد            
ياغي، طاغي، باغي، مرتد، ملحد،      ”

العرض، محارب با    فاسق، مفسد في  
، اين مهرهاي ننگين جهالت      “خدا

و ناداني را از پستوي هزار توي افكار پوسيده پيشينيان خود بيرون كشيد و ابتدا بر پيشاني                     
فرهيختگان و نخبگان، علما و دانشمندان، مبارزان راه آزادي و عدالت كوبيد و سپس، با استناد             

، با  ”طاغيان“به احكام ديني ذوالفقار از نيام بر كشيد و در هراس از شكست خدا در مصاف با                   
ابعاد كشتارهاي هولناك رژيم،     .  ، دين را ياري نمود     ”باغيان“و   ”محاربان“كشتار بي امان     

، بحدي گسترده و وسيع بود كه، حتي امروز با گذشت بيش از             1367تا  1360بويژه در سالهاي    
 سال از آن سالهاي خون و جنايت، تعيين شمار دقيق قربانيان نظام موهومات و خرافات،                  20

 .بسيار مشكل است
هاي  كشتار و قتل عام زندانيان و اسيران، بعبارت ديگر، دگرانديشان و صاحبان افكار و انديشه               

نيك و بطور كلي، همه مبارزان پرشور و متفكراني كه مثل سران حاكميت اسالمي نمي                     
 شخص خميني به مرحله اجرا      1367انديشيدند، طبق فتوا و فرمان مورخ هشتم مرداد ماه سال          

اين، واقعيتي است كه، خميني، اين تشنه قدرت و خودكامگي، بعد از آنكه در پي                .  گذاشته شد 
 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ختم جنگ با عراق مجبور شد آن جام زهر                  598قطعنامه  

در نتيجه   ”خدا در زمين  “مشهور را سر كشد، در هراس از شكافي كه بين مردم و حاكميت                
بروز مشكالت اقتصادي و سياسي  در جامعه ايران، در حال دهان باز كردن بود، اين فتواي                    

البته اين واقعيت كه اطرافيان خميني، از        .  ماليخوليائي و دستور اجراي سريع آن را صادر كرد         
با محتمل شمردن مرگ قريب     ...  اي و موسوي اردبيلي و        جمله، هاشمي رفسنجاني و خامنه    

الوقوع وي به علت بيماري و كهولت سن و فرو ريختن بت اعظم جمهوري اسالمي، خميني                  
 .را براي صدور اين فتوا و فرمان شنيع و غيرانساني ترغيب كردند، قابل چشم پوشي نيست

، بويژه در سال     1360جنايات هولناكي كه حاكمان رژيم جمهوري اسالمي ايران در سالهاي           
ترين و كم نظيرترين جنايات      سابقه مرتكب شدند، بلحاظ شيوه و ماهيت آنها، يكي از بي         1367

الذكر خود به هيئتي مركب      خميني كه طي فرمان فوق    .  عليه بشريت و مردم ايران در تاريخ بود    
اي از وزارت اطالعات در       و نماينده )  دادستان تهران (و اشراقي   )  قاضي شرع (از آقايان نيري    

دادستان يا داديار شهر و نماينده اطالعات       )  شرّ(تهران، و در شهرستانها، مركب از قاضي شرع         
را ساده انديشي تلقي نموده و در        “  رحم بر محاربين  ”مأموريت قتل عام اسيران را احاله كرد،         

نيز “  اشد و علي الكفار   ”فراموش نكرد كه بر     “رضاي خداي تعالي  ”و  “  عدالت اسالم ”راه اجراي   
هاي  هاي كشتار، نه تنها محكومين به اعدام در بيدادگاه           بر همين اساس، هيئت   .  تأكيد كـند 
اي، حتي، اسيران بالتكليف و محكوماني را كه در حال طي كردن دوره                         چند دقيقه 
برداري  اي، كه بيشتر به ليست     شان بودند، را بعد از يك محاكمه باز هم چند دقيقه            محكوميت

 .شبيه بود تا محاكمه، از دم تيغ گذرانيدند
 را در   1367منابع مختلف، شمار قربانيان سبعيت و شقاوت حاكمان اسالمي ايران در سال                 

 هزار نفر تخمين      5000حدود  
اما اين رقم، بهيچوجه     .  زنند مي

تواند بيانگر واقعيت آمار         نمي
. هاي آن سال باشد       قتل عام  

هاي كشتار رژيم،      زيرا، جوخه  
عالوه بر قلع و قمع زندانيان         
اسير، با همان قساوت و            

رحمي به كشتار وسيع           بي
مخالفان در كوچه و خيابانها، در      

ها و راهها، در كشتزارها و        جاده
مزارع، در دشتها و كوهها،          
بخصوص در مناطق ملي          
كشور، از جمله در كردستان،        
خوزستان و بلوچستان نيز ادامه      
دادند، كه نام و محل دفن آنها،        

 . بر كمتر كسي معلوم است
با اين وصف، تعيين رقم دقيق       
قربانيان خصومتها و كينه          

هاي تاريك انديشان         توزي
، بدون يك آمارگيري سراسري بسيار        1367، بخصوص، سال     1360اسالمي ايران در دهه      

اين امر مسئوالنه و      .  مشكل و حتي با وجود حاكميت سياسي فعلي، غير مقدور است                 
دوستانه، نيازمند فراخوان عمومي براي جمع آوري اسناد تمام جنايتهاي ضد بشري رژيم              انسان

اسالمي ايران است كه خود اين كار نيز، وظيفه انساني بازماندگان، رفقا، دوستان، همرزمان و                
ياران آن جانباختگان، و تمامي احزاب و سازمانهاي سياسي است كه با تمام نيرو و توان                      

 .خويش، و با نهايت دقت و احساس مسئوليت، در انجام  اين كار بزرگ مشاركت نمايند
 و در تمام    1360اهللا خميني، در طول دهه        سران جمهوري اسالمي ايران و در رأس آن آيت         

اند كه،   دوره موجوديت اين رژيم، چنان پرونده جنائي حجيم و سنگيني براي خود تشكيل داده              
همچون دادگاههاي انگيزاسيون اروپا، حتي پس از دادخواهي ملي، در فرداي جمهوري                    

اين پرونده نه فقط پرونده      .  اسالمي ايران و در تاريخ ميهن ما براي هميشه باز خواهد ماند              
رحمي حاكميت مذهب در ايران، پرونده ترور حقيقت          كشان، پرونده شقاوت و بي     قاتالن و آدم  

و عدالت، كشتار خرد و عقالنيت و نهايتاً، پرونده تهاجم به مقام واالي انسان و انسانيت نيز                    
 .بشمار مي رود

هائي از ابعاد جنايات هولناك رژيم        باشد كه هر انسان ايراني، هر يك از ما، در افشاي گوشه             
جمهوري اسالمي ايران، در باز نگهداشتن پرونده اين جنايات بي مثال رژيم و تنظيم                       

 .كيفرخواست تاريخي براي عامالن آن، از هيچ سعي و كوششي دريغ نكنيم

 گاه بسته نخواهد شد پرونده اين جنايت، هيچ
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ترين و    به تحقيق و به يقين، يكي از سياه         1332 مرداد سال    28انگليسي    -كودتاي آمريكائي 
ترين اوراق تاريخ ميهن ماست كه با شركت مستقيم مقامات نظامي، سياسي و امنيتي                  ننگين

دولتهاي آمريكا و انگليس، با تأمين مالي و تشكيالتي مزدوران و دست پروردگان داخلي                    
امپرياليسم و با تأئيد و مساعدت برخي روحانيون مرتجع كه شاه با بعضي از آنها در بغداد ديدار               

اين كودتا بلحاظ ماهيت خود، تجلي عريان دخالت گستاخانه امپرياليسم            .  كرد، بوقوع پيوست  
در امور داخلي كشور ما، تهاجم آشكار به استقالل، آزادي و حق حاكميت ملي، نمونه و سمبل                  
مزدورپروري از سوي امپرياليسم، خدمت به بيگانه و خيانت به حقوق و منافع ميهن و ملت ما                  

 آغازي بود بر تسلط     1332 مرداد سال    28كودتاي  .  رود از سوي مزدوران داخلي به شمار مي       
يك دوره كامل سياهي و تباهي، ديكتاتوري و استبداد، خودكامگي و فعال مايشائي بر كشور                 

 .هاي ويرانگر آن تاكنون نيز ادامه دارد كه تتمه
، به زير كشيدن دولت ملي ايران       1332 مرداد سال    28اگر چه اهداف اوليه و نزديك كودتاي         

به نخست وزيري دكتر محمد مصدق، متوقف ساختن نهضت آزاديخواهي، گماردن حاكميت              
سياسي دست نشانده، و تحت كنترل در آوردن منابع نفتي و ثروتهاي كشور و تاراج آنها بود، و               

هاي ترقيخواهانه،   در عين حال، تخريب و در هم كوبيدن افكار و انديشه      . بر آن نيز دست يافت 
 .دوستانه، از اهداف استراتژيك و اصلي كودتاي مزبور شمرده مي شود طلبانه و انسان عدالت

، اين  1332 مرداد سال     28تفحص و بررسي پيرامون پيامدهاي ويرانگر و خونين كودتاي              
دهد كه، تبليغات بغايت سخيف و فضاسازي برعليه حزب توده ايران             گيري را بدست مي    نتيجه

حد و حصر برعليه اين حزب، سركوب و قلع و قمع              قبل از انجام كودتا و اعمال خشونت بي        
بيرحمانه آن بمثابه تنها نماينده سياسي كارگران و زحمتكشان ميهن در آن سالها، هدف اصلي             
و اساسي امپرياليسم و ارتجاع براي جلوگيري از گسترش و نفوذ افكار و انديشه هاي انساني،                 

 .طلبانه در ميان مردم ايران بود آزاديخواهانه و عدالت
از آنجائيكه دكتر مصدق معتقد بود شاه بايد سلطنت كند نه حكومت، و صنعت نفت كشور را                   

هاي به اصطالح سياسي انگليس را بست، از يك سو، خطري            ملي كرده و بسياري از نمايندگي   
هاي امپرياليسم در كشور     جدي براي محدود كردن خودسريهاي خاندان پهلوي و يكه تازي           

، 1331شد و از سوي ديگر، با رفع موانع قانوني فعاليت حزب توده ايران در سال                  محسوب مي 
كه تا آن زمان با انطباق مزورانه و خصمانه قانون اقدام عليه استقالل و امنيت مملكت،                       

، منحله اعالم شده بود، موجبات تحريك هيستري ضد               1310 خرداد سال      22مصوب  
كودتاگران با احساس خطر از گسترش      .  كمونيستي امپرياليسم آمريكا و انگليس را فراهم آورد       

اعتبار و پايگاه اجتماعي حزب توده ايران بمثابه سازمان سياسي طرفدار و مدافع عدالت                     
اجتماعي و بطور كلي بينش چپ در آن دوره، دست به چنان جنايت هولناكي زدند كه لكه                     

 .ننگ آن در تاريخ ميهن ما براي هميشه ماندگار شد
اقدامات و تبليغات شديدا مسموم و كينه توزانه برعليه حزب توده ايران بعد از وقوع كودتا كه با             

اي از اعضا و  رهبري همراه بود، سايه سنگين               گروه افسران توده اي، عده       -كشتار گروه 
قانوني و ديكتاتوري پليسي     در چنين فصاي بي   .  استبداد و مطلقيت را بر سر ميهن ما گسترانيد        

مشترك امپرياليسم و دست نشانده داخلي آن، كه هيچ مفرّي براي فعاليت نيروهاي                       
هاي چپ، پيروان جهان بيني و ايدئولوژي        خواه، بويژه باورمندان و صاحبان افكار وانديشه       ترقي

حقانيت حاكميت طبقه كارگر و اقشار پائين دست جامعه باقي نگذاشته بود، سرزمين ايران را                 
فريبانه و ارتجاعي    هاي عوام  به ميدان فراخي براي خودنمائي عناصر و جريانهاي تابع ديدگاه           

بدين ترتيب، امپرياليستهاي آمريكا با سازماندهي و انجام كودتا و سپس با تكيه به             . تبديل كرد 
نيروي مخوف پليس و بسط ناآگاهي و آشفته انديشي در جامعه، توانست ديكتاتوري خاندان                 

 . سال ديگر در كشور تمديد نمايد25مزدور پهلوي را بمدت 
ها  يابي توده  پيامد طبيعي رژيم كودتا و برقراري سيستم پليسي در كشور، جلو هر گونه سازمان              

ها و زايش    و همين امر، موجب بي شكلي توده        .  هاي صنفي و سياسي گرفت      را در تشكل  
سازمانهاي سياسي معدودي از جمله سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان چريكهاي فدائي              
خلق ايران در اواسط و اواخر دهه چهل گرديد كه اين سازمانها در شرايط سلطه استبداد و                      

نظر از اينكه اين دو       صرف.  مطلقيت، به مبارزه قهرآميز با رژيم زور و سرنيزه روي آوردند              
ها، در فضاي حاكم بر       سازمان، بمثابه تظاهر و نمونه آشكار خشم خاموش و فروخورده توده            

هاي انقالب   هاي خلق برقرار كنند ولي، اولين جرقه         كشور نتوانستند ارتباط وسيعي با توده       
 . بنيان نظام سلطنتي را بر افكند1357بزرگي را زدند كه سال 
، 1357دموكراتيك و ضدسلطنتي سال        -ها در انقالب ملي     شكل توده  شركت وسيع ولي بي    

باعث روي كار آمدن رژيم تئوكراتيكي در ايران گرديد كه بذر افكار قشري و نفوذ خود را                      
به همين سبب   .  ها  كاشته بودند    بطور سنتي از طريق مساجد و تكايا در ميان بخش ناآگاه توده           

و به سبب سلطه طوالني مدت ديكتاتوري و خفقان در كشور، رژيم برآمده از انقالب بهمن                   
. دانست1332 مرداد سال    28توان حاصل مستقيم و نتيجه بالفصل كودتاي          را مي  1357سال  

رژيمي كه فقط در سالهاي اوليه موجوديت خود، تحت تأثير شرايط خاصي به برخي از اهداف                 
هاي علني و مخفي جاسوسي و         انقالب، از جمله اخراج مستشاران خارجي، تعطيلي پايگاه          

نظامي آنها در كشور و تغييراتي چند در روابط خارجي دست زد و با امتناع از اجراي اهداف                      
 .ها فاصله گرفت و خود را گرفتار بحران مشروعيت ساخت دموكراتيك انقالب، از توده -ملي

رژيم تازه به قدرت رسيده اسالمي نيز همچون سلف خود، رمز تداوم موجوديت خويش را در                  
هاي ضدمردمي و با تكيه بر نيروي قهر و سركوب، قلع و قمع خونين                       استمرار سياست 

. ها يافته بود   يابي توده  هاي سياسي و كشتار مستمر انقالبيون، موانع جدي در راه سازمان    تشكل
هاي كار و زحمت در مقابل تعرضات روزمره رژيم اسالمي، رژيمي             بدين ترتيب، بار ديگر توده    

 .كه از همان ابتداي كار، مشروعيت خود را در سراشيب تند سقوط قرار داد، بي دفاع ماندند
تشكلهاي سياسي چپ در كشور، تفرقه و انشقاق موجود در صفوف آنها، يكي از                        كثرت

انگليسي و اعمال ديكتاتوري خشن در        -ترين پيامدهاي كودتاي آمريكائي    ناگوارترين و مخرب  
هاي وسيع ديدگاهي در تحليل طبقاتي نيروها و شرايط عيني جامعه نيز              تفاوت.  باشد كشور مي 

ها و ممنوعيت دائمي سازمانهاي چپ از ورود به            حاصل سركوب سيستماتيك و مستمر چپ      
ها و افزايش    طبقاتي چپ   -گسترش و تحكيم پايگاه اجتماعي    .  ميدان فعاليت آزاد سياسي است    

ها، كه در طول يك قرن گذشته فقط در سه دوره               روزمره اعتبار و نفوذ آنها در ميان توده         
از امكان فعاليت آزاد در جامعه برخوردار بودند، موجب              -مجموعاً كمتر از ده سال       -كوتاه

تشديد كينه و نفرت خصمانه و هراس ارتجاع و امپريالسم از رشد جنبش چپ و يكي از                        
 و همچنين، كينه حيواني جمهوري اسالمي بر عليه آنها          1332هاي اصلي كودتاي سال      محمل

 .  بود
، كه در شرايط ضعف دولت، شكنندگي       1332 مرداد سال    28امروز با نگاهي ديگر به كودتاي       

توان گفت كه، هدف امپرياليسم و       با قطعيت مي  .  اقتصاد كشور و پراكندگي مردم بوقوع پيوست      
خائنين به ملت و كشور ايران از كودتا، عالوه بر به زير كشيدن دولت ملي دكتر مصدق، تجاوز              
به استقالل و حق حاكميت ملي و اعمال سلطه بر سيستم اقتصادي و دستگاه سياسي كشور                  

اي خيره سرانه بود بر عليه تفكرات علمي و عقالنيت، برعليه افكار و               بود، در عين حال، حمله    
بيني و ايدئولوژي رهائي      طلبانه و باآلخره، بر عليه جهان       دوستانه و عدالت   هاي انسان  انديشه

 .گشت طبقه كارگر و زحمتكشان از ستم و استثمار طبقات ارتجاعي محسوب مي
 سال از   56، نكته شايان توجه اين است كه با گذشت           1332امروزه در سالگرد كودتاي سال       

وقوع آن كودتاي ننگين، رژيم جمهوري اسالمي ايران، ميهن ما را در شرايطي قرار داده است                 
اختالفات شديد در ميان     .   دارد 1330هاي   انكاري با شرايط سال     هاي غير قابل   كه مشابهت 

هاي حكومتي، تعميق بحران مشروعيت كل نظام، ضعف مفرط و شكنندگي اقتصاد                   جناح
كشور، تفرقه گسترده در ميان نيروهاي طيف چپ، ملي و دموكرات و از همه بدتر، پراگندگي                  
و بي شكلي توده هاي خلق عواملي هستند كه زمينه دخالت مستقيم و غير مستقيم امپرياليسم          

. در امور داخلي كشور ما و احتمال انجام كودتاي ننگين ديگري را فراهم ساخته است                       
، اقدام  1332خواه كشور از تجارب تلخ پيش و پس از كودتاي سال             آموزي نيروهاي ترقي   درس

ميهني و تالش براي سازماندهي كارگران، زنان،           -عملي در راه اتحاد همه نيروهاي ملي        
تواند  هاي صنفي و سياسي، مي       دست اجتماعي در تشكل      دانشجويان و ديگر اقشار پائين      

مهمترين عامل غلبه بر همه اين مشكالت، تغيير شرايط حاضر، به سرانجام رساندن وظايف                
دموكراتيك، دفع خطر مداخله بيگانگان و نجات كشور ما از زير سلطه                 -معوقه انقالب ملي  

 .استبداد و ديكتاتوري واليت فقيه باشد

  مرداد، از نگاهي ديگر28كودتاي 



خل كشور
 دا

  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 
1388 شهريور 7شنبه   

11صفحه   - 10شماره    

 مواضع ما
 

 جانبه در اردوگاه اشرف جنايت سه
       در پي توافق سه جانبه آمريكا، ايران و دولت عراق، نظاميان اين كشور با يورشي گسترده براي تسلط                  

 . هاي غير انساني، صدها تن از هموطنان ما را كشته و مجروح نمودند بر اردوگاه اشرف، با تمسك به شيوه
هاي رژيم       مجاهديني كه در دهه شصت و در بحبوحه جنگ ايران و عراق، به اميد بهره گرفتن از كمك                 

صدام در مبارزه با حكومت ايران وارد اين كشور شده بودند، در نزديكي مرز ايران شهركي نظـامـي بـنـام                      
با شكست صدام در جنگ با آمريكا و متحدينـش رژيـم     .   را بنا نهادند  “   اردوگاه اشرف ” يا  “   شهرك اشرف ” 

تـا  .   اي از ابهام قرار گـرفـت       بدنبال اين واقعه سرنوشت مجاهدين در هاله      .   بعثي حاكم بر عراق سقوط نمود     
گرديد و تا زماني كه فرماندهي و مسئوليت امنيتي          زماني كه عراق مستقيماً توسط حاكم آمريكايي اداره مي        

ولـي بـا     .   عراق در دست فرماندهان آمريكايي قرار داشت، مجاهدين خلق از امنيتي نسبي برخوردار بودنـد              
ها به نيروهاي عراقي وضعيت بيش از سه هزار نيروي سازمان مجاهدين نگران كننده             تحويل اين مسئوليت  

 . شد
المصاله خود با جـمـهـوري        بيني بود، مجاهدين خلق را وجه      شرمانه كه قابل پيش        آمريكا در اقدامي بي     

اسالمي براي مهار  شبه نظاميان عراقي و تأمين همكاري شيعيان عراقي كه تحت نفوذ حاكمان جمهـوري         
آمريكائيان تا به امروز با حفظ مجاهدين خلق و تأمين امنيت آنها و بـا پـيـش        .   اسالمي قرار داشتند، نمود   

وقتي اين نـيـاز بـه سـرآمـد،          .  گرفتن سياستي سالوسانه توانستند امتيازاتي را از جمهوري اسالمي بستانند 
ها و در حقيقت به پاسداران جمـهـوري اسـالمـي،              آمريكاييان با واگذاري حفاظت اردوگاه اشرف به عراقي       

اقدام مزورانه آمريكا در برخـورد بـا         .   گيري از آنها نمودند    كمك بزرگي به پروژه سركوب مجاهدين و انتقام       
متأسفانه عـنـاد    .   اي عيني از شيادي سياسي و اقدامات ضد بشري حاكمان آمريكايي است            مجاهدين، نمونه 

هـاي   چندين ساله رهبري مجاهدين خلق در تعطيلي اين اردوگاه خلع سالح شده، ادامه تراژديك سيـاسـت          
 . نابخردانه رهبري اين سازمان بود

گردد، نه انگشت نهادن بر خطـاهـاي    طلب برمي     اما آنچه امروز به ما و ديگر نيروهاي آزاديخواه و عدالت     
رهبري مجاهدين خلق و آگرانديسمان كردن آن، بلكه دفاع پيگير از حقوق انساني اين هموطنان خـويـش                  

ورزيهاي كور مجاهدين، خصوصاً رهبري آنها عليه ما و ديـگـر             عليرغم اختالفات عميق ما و كينه     .   باشد مي
المللـي و     ما تمامي مجامع بين   .   رود اي انساني و انقالبي بشمار مي      نيروهاي چپ، دفاع از حقوق آنها وظيفه      

بار پـيـش    خوانيم تا نهايت سعي خود را براي رهايي مجاهدين خلق از وضعيت اسف         حقوق بشري را فرا مي    
مـا  .   اند را فراهـم سـازنـد      آمده، بكار بندند، و شرايط الزم براي خروج كساني كه در اين كشور گرفتار شده            

ياب جهاني براي تحقيق در مورد جنايات ضد بشري رژيم عراق            اي حقيقت  همچنين خواهان تشكيل كميته   
هاي سياسي كشـورمـان را بـراي دفـاع از                ها و شخصيت ما همچنين تمامي احزاب، سازمان.   باشيم مي

 . نماييم گير دعوت مي مجاهدين گرفتار آمده در عراق به اقدامي مؤثر و پي
 

 !نمائيم اجراي شوهاي تلويزيوني را محكوم مي
. گيري رژيـم بـوديـم      گيري مبارزات مردمي بار ديگر شاهد اجراي شوهاي تلويزيوني و پروژه اعتراف            با اوج 

اين اقدامات غير انساني اگر در اوايل انـقـالب     .   شود  بكار گرفته مي  57نمايي كه از فرداي انقالب       شيوه نخ 
توانست سؤال و ابهامي را در مخاطبان ايجاد نمايد، امروز ديگر آن كارآيي حـود را                 خريداري داشت، و مي   
 .هم از دست داده است

راند، امروز وارثان الجـوردي در دهـهـا         سخن مي“ شيب اوين”    ديروز اگر الجوردي با افتخار از معجزه  
كهريزك، منفـي چـهـار      .   گذارند گاهي كه نام آن در هيچ دفتري هم ثبت نگرديده، سنگ تمام مي         شكنجه

گاه سري، شاهد جنايات بيشماري است كه عوامل رژيم در حـق زنـان و                    وزارت كشور و دهها بازداشت    
نامه .   شوند جوانان اين كشور مرتكب مي    

كروبي به رفسنجاني و تأيـيـد تـجـاوز           
جنسي به زنان و پسران بازداشت شـده،        

جـمـعـي، نشـان از          آنهم بصورت دسته  
اي دارد    سبعيت جنايت پيشگاني حـرفـه     

كه طي سي سال گذشته دسـتـگـاهـاي          
شـان فـعـال بـوده، و            گـيـري   اعتراف

دستانشان تا مرفق بـه خـون هـزاران            
 .شهروند ايراني آلوده شده است

     قربانيان امروزي دستگاه انگيزاسيون    
روحانيت و رژيم واليت فقيه اگر ديـروز         

كردند و بدتر از آن با اين دسـتـگـاه       گيري رژيم جمهوري اسالمي سكوت نمي    در مقابل سركوب و اعتراف    
ها و مجاهديـن دم     آنها كه در مقابل اعترافات چپ.   شان بهتر از اين بود   نمودند، يقين وضعيت   همراهي نمي 

فرو بستند و يا ابلهانه از قدرت و معجزه اسالم داد سحن راندند، آنها كه از كنار شوهاي تلويـزيـونـي، كـه           
انـد كـه      متأسفانه امروز به باليي گرفتار شـده   .   گرديد، خم به ابرو نيĤوردند براي قربانيان پيرسال برگزار مي  

 .   خواه و فعالين سياسي دگرانديش شده بود  سال قبل گريبانگير نيروهاي ترقي30-20
گيري از زندانياني كه دست بازجويان در اعمال هرگونه شكنجه و آزار، و بـكـارگـيـري اعـمـال                 اعتراف

اي  بخصوص براي اعتراف گيرندگان كاركشتـه   .   باشد، كار چندان مشكلي نيست     شنيعي در مورد آنان باز مي     
هاي آزمايشگـاهـي تـبـديـل         كه در طول حيات جمهوري اسالمي جوانان و مبارزين اين كشور را به نمونه 

توان ادعا نمود كه دستگاه سركوب جمهوري اسالمي در زمره كشورهايي است كـه    با قاطعيت مي  .   اند نموده
هاي غير انساني براي سلب اراده از مـبـارزيـن و             آميز آزمايش  سرآمد كشورهاي جهان در اجراي موفقيت     

گـيـري از داروهـاي         هاي جسمي، و روحي و رواني، و همچنين بهـره          فعالين سياسي با استفاده از شكنجه     
 .اند الحق در اين راستا مهارت خاصي هم كسب كرده. باشند گيري مي گردان براي اعتراف روان

انـد   ديگر چنان رنگ باختـه .   كند عنوان اعترافات متهمان ياد مي     اين شوهاي تلويزيوني كه رژيم از آن به       
تنها استفاده رژيم از ايـن اقـدام       .   كه نه تنها در بين مردم، حتي در بين هواداران رژيم هم خريداري ندارند 

تواند خردكردن شخصيت مبارزين سياسي و به انفعال كشاندن آنها، و القاي ترس و وحشـت      غير انساني مي  
برماست كه با اقدامي سنجيده ضـمـن         .   اند، باشد  در ميان مبارزين و فعالين سياسي كه هنوز دستگير نشده         

ها و قربانيان اين حركت غير انساني، با ايجاد روحيه يأس و سرخوردگي در بين قربانيان                 همدردي با خانواده  
المللي به افشاي اين اقدام ضدبشـري و     و در ابعادي گسترده و در سطح بين .   سازي مبارزه كنيم   پروژه تواب 

هاي ضدبشري جمهوري اسالمي و دسـتـگـاه واليـت            آوري اسناد جنايت   با جمع .   شرمانه رژيم بپردازيم   بي
بـا  .   بشـري بـاز نـمـائـيـم           المللي و حقوق   هاي بين  اي را براي عاملين و عامرين آن در دادگاه         فقيه، پرونده 

آوري و ارائه اسناد جنايات رژيم در نقض حقوق شهروندان، ضمن تفهيم عواقب جناياتي را كه مرتكب                  جمع
 .شوند، ترس و وحشت و ترديد را بر آنان حاكم سازيم مي

    همه با هم ضمن محكوم نمودن اين اقدام ضدبشري، با افشاي جنايات رژيم در نقض حقوق شهروندان               
 .كشورمان، سران و مزدوران رژيم را در مجامع جهاني و افكار عمومي به چالش بكشانيم

  

 انشعاب در راه كارگر
در اواسط تير ماه، اين سازمان چپ را بـه دو نـيـم                )   راه كارگر (     انشعاب سازمان كارگران انقالبي ايران      

رفـت،   ترين تشكيالت چپ كشورمان بشمار مي راه كارگر در طي سي سال حيات خود منسجم.   تقسيم نمود 
انـد، بـدور      و در اين مدت از آفت انشعاب و تشتت دروني، امري كه تمامي جريانات چپ از آن ضربه ديـده           

انـد، ايـن جـدايـي          نياز به توضيح بيشتر ندارد زماني كه نيروهاي چپ نيازمند وحدت و انسجام.   بوده است 
البته نيك واقفيم اصرار بر ادامه وحدت تشكيالتي در شرايطـي كـه مـوارد        .   هيچگونه توجيه منطقي ندارد 

اختالف بحدي گسترده باشد، كه تحرك و كارآيي تشكيالت را تنزل داده و يا بدتر از آن فلج نمايد، امـري                
تواند در خارج از چارچوب حزبي و در قالبي مـتـفـاوت              در اين شرايط ادامه همكاري مي     .   غير ضروري است  

. اي و يا در قالب اتحاد چپ راهكاري قابل قبول خـواهـد بـود           در چنين مواقعي همكاري جبهه    .   ادامه يابد 
باشد، و متأسفانه تا امروز از جانب جريانات چپ كمتر بدان بـهـاء داده      امري كه نياز ضروري چپ ايران مي 

 .شده است
     موضوع قابل تعمق آن است كه هيچ يك از دو جريان، علل وقوع انشعاب را بطور كامل براي افـكـار                      

اي بطور مختصـر   هر دو طرف قضيه تنها با صدور اطالعيه    .   اند عمومي، خصوصاً نيروهاي چپ توضيح نداده     
اختالف نگرش در مناسبات مربوط به فعاليت جمعي سياسي و چگونگي تنـظـيـم            ” علل انشعاب را ناشي از      

اختالف در بينش تشـكـيـالتـي و اصـول حـاكـم              ”  و “ هاي فكري متفاوت درون سازمان رابطه گرايش 
بند اساسنامه و مصوبـات كـنـگـره         تر آنكه هر دو خود را پاي       جالب.   اند اعالم نموده “   برمناسبات تشكيالتي 

 .كنند سيزدهم و طرف ديگر را ناقض مناسبات سازماني و مصوبات كنگره مزبور  اعالم مي
هيئـت اجـرايـي سـازمـان          ”      منشعبين در كمتر از يك ماه با برگزاري كنگره چهاردهم و برگزيدن نام         

متأسفانه همانگونه كه گفتـيـم   .   ، براي خود روند انشعاب را قطعي كردند  “ ) راه كارگر ( كارگران انقالبي ايران    
هـاي   هاي اخـتـالف و تـفـاوت           هيچيك از طرفين كمترين رغبتي براي توضيح بيشتر در خصوص ريشه      

كنگره روند پـيـش بـرده شـده         ” بطوريكه كنگره چهاردهم با تأكيد بر اينكه . شان با ديگري ندارند  نظري
توسط هيئت اجرائي سازمان را مورد تأئيد قرار داد و اطالعيه جدايي كه توسط هيئت اجرائي سازمان منتشر                

و با اين مصوبه عمالً امكان دستيابي به اطالعات بيشتر براي افكار “   . شده بود را براي توضيح كافي دانست      
و همينطور رفيق محمدرضا شالگوني از رهبران منشعبين در مصاحبه با راديو سپهر            .   عمومي را مسدود نمود   

اين جدائي روي يـك سـري         ” :   نيلگون در جواب سؤال خبرنگار اين راديو در خصوص علل انشعاب گفت  
متاسفانه امكان اينكه در يك تشكيالت فعاليت مفـيـد انـجـام              . . .   اختالفات برنامه اي و تشكيالتي است،       

دهم به عنوان يك فرد در ايـنـجـا     من به خود حق نمي” و با گفتن اينكه “   .بدهند وجود نداشت و جدا شدند 
البته حادثه خـيـلـي مـهـمـي         .   بينم اين را مفيد نمي   .   طرفه چيزهائي را كه هنوز منتشر نشده را بگويم         يك

البته اين رفتار در مورد هر دو صـادق    .   با زيركي تمام از دادن پاسخ كافي به اين سؤال طفره رفت         “   . نيست
 . اند شان براي انشعاب گريخته بوده، و تاكنون از بيان علل واقعي و داليل مشخص

     عليرغم ادعاي هر دو جناح مبني بر تعهدشان به آزادي انديشه در درون سازمان، روند انشعاب بار ديگر                  
گـرايـي مـطـلـق         رفتار تشكيالتي آنان برهم.   كند نشان داد كه راه كارگر هنوز در چارچوبي بسته عمل مي       

شايد هم داليل انشعاب بقدري ضعيف و غير مقبـول بـوده     .   اي استوار است  عليرغم داشتن اختالفات ريشه   
تر خواهد بود اگر چنين برداشت شود كه ريشـه     و تلخ.   است كه هيچيك از طرفين جرأت افشاي آنرا ندارند        

امـيـدواريـم كـه       .   اي اسـت    اختالفات بيشتر از آنكه نظري و تشكيالتي باشد، فردي و جناحي و يا سليقه             
به هر حال به عنوان بخشي از نيروي چپ كشورمان، با ابراز ناخشنودي خود از ايـن      .   چنين نبوده باشد   اين

 .مان خواهيم ماند چنان منتظر توضيحات مكفي و قابل قبول ياران راه كارگري جدايي، هم
 

 شصت و چهارمين سالگرد تأسيس حزب دمكرات كردستان ايران
 مرداد امسال مصادف بود با شصت و چهارمين سالگرد تأسيس حزب دمكرات كردستان ايران، ايـن             25     

حزب در طي نزديك به شش دهه مبارزه براي احقاق حقوق ملي خلق كرد، آزادي و عدالت اجتماعي بـراي     
مردم ايران، توانسته است در بين خلق كرد و نيروهاي مبارز و آزاديخواه ايران و منطقه نفوذ و اعتبار قـابـل                   

سه تن از رهبران حزب در راستاي تحفق اهداف حزب و حقوق خـلـق كـرد جـان           . اي كسب نمايد  توجه
گذار حزب و رهبر حكومت ملي كردستان در سـالـهـاي           يادان قاضي محمد بنيان    زنده.   خويش را فدا نمودند   

 بدست رژيم مزدور محمدرضا پهلوي همراه با يارانش در مهاباد به دار آويخته شـدنـد، دكـتـر       1324  -25
هاي اعزامي جمهوري اسالمي در تبعيد و در اتـريـش و                قاسملو و دكتر شرفكندي كه با رگبار تروريست       

 .آلمان جان باختند
    ما ضمن تبريك شصت و چهارمين سالگرد تأسيس حزب دمكرات كردستان ايران به رهبران، اعضاء و                  

مان درحزب دمكرات كردستان، همچنان راه رهبران اين حـزب را             دوستداران اين حزب، اميدواريم دوستان    
هـاي   براي آزادي ايران، تأمين عدالت اجتماعي و حق تعيين سرنوشت براي خلق كرد و تـمـامـي خـلـق               

 .  كشورمان را ادامه دهند



خل كشور
 دا
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12صفحه   - 10شماره    

 مردم خريد نوكيا را تحريم كرده اند 
هاي شنود توسط نوكيا به ايران، موجب گرديد تا پـس از       خبري مبني بر فروش مخفيانه دستگاه        انتشار  
گيري كرده و خـواسـتـار روشـن        هاي مختلف ايراني نسبت به اين اقدام نوكيا موضع         ها و جمعيت    آن، گروه 

رسد مصرف كنندگان به صورت خودجوش درباره تحريم محـصـوالت         به نظر مي  .   شدن ابعاد موضوع شدند   
هـاي     هاي فعاالن بازار درمورد ريزش قيمت انواع گـوشـي        نشان اين حركت، گفته   .   اند  نوكيا تصميم گرفته  

 .هاي نوكيا پس از انتشار اخبار شنود است نوكيا و موج پس فرستادن و تعويض گوشي
 تجاوز به دختران و پسران زنداني

گذرد، ابعاد بيشتري از جنايات رژيم جمهور اسالمي در تجاوز به دستگير شدگان اخـيـر                       هر روز كه مي   
اي به هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشـخـيـص     مهدي كروبي در نامه .   گردد افشا، مي 

گران رژيم، خواستار رسيدگي به اين موضـوع         مصلحت نظام ضمن اعتراف به اين اقدام زندانبانان و شكنجه         
 . شده است

گاه كهريزك كه رخ داده كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس حسيـن         ها در بازداشت        عمده اين جنايت  
فدايي، نماينده تهران و دبيركل جمعيت ايثارگران، مسئوليت اين بازداشتگاه را در حوادث پس از انتخـابـات                  

گويـنـد    اينكه مي” ياب مجلس نيز اعالم كرد،  در همين حال يك عضو كميته حقيقت     .   بر عهده داشته است   
وي ضمنـاً اضـافـه      .   اند به آن ها گزارش روزانه مي داده.   ايم درست نيست ما اطالعي از اين مسائل نداشته    

تواند پاسخگوي حوادث اخير باشد و شخص فرمانده ناجا مسوول وقـايـعـي                 نمود، تشر زدن به دو نفر نمي      
در همين حال، فرمانده نيروي انتظامي خود را در اتفاقات بازداشـتـگـاه    .   است كه در كهريزك رخ داده است  

: وي افـزود   .   خواهم از زير بار مسئوليت اين موضوع شانه خالي كـنـم            نمي:   كهريزك مقصر دانست و گفت    
كشـتـه   ” :   البته وي مدعي شـد .   بازداشتگاه كهريزك ويژه نگهداري مجرمان خطرناك و اراذل و اوباش بود          

اند بلكه بر اثر يك بـيـمـاري ويـروسـي جـان                  شدگان در اين بازداشتگاه بر اثر ضرب و جرح فوت نكرده          
 “ !!!اند باخته

 تصفيه در وزارت اطالعات 
در جنگ قدرت تمام عياري كه در سطوح باالي حكومت در گرفته است، وزارت اطـالعـات جـمـهـوري               

تـريـن ابـزارهـاي        وزارت اطالعات كه يكي از عـمـده    . اسالمي شامل تصفيه هاي گسترده اي شده است 
هاي حكومـت بـراي       ي جناح  هاي معترضين است، همه    حكومت براي مقابله با مخالفين و سركوب فعاليت       

تصفيه هاي كنوني در اين وزارتخانه با هدف كنترل هر چه بيشتر باند احمـدي  . كنند تسلط بر آن تالش مي 
نژاد و سپاه پاسداران بر آن و حذف هر مخالفتي در جهت تبديل كامل اين وزارتخانه به مـجـري اهـداف               

در جريان اين تصفيه ها تاكنون وزير اطالعات دولت نهم و چنـديـن مـقـام                  . جناح كودتاگر انجام مي شود    
 . بلندپايه ي وزارتخانه از كار بركنار شده اند

 كشف گورهاي جمعي
شـدگـان    زهرا، تعـدادي از كشـتـه         بهشت302هاي منتشر شده حاكي از آن  است كه در قطعه            گزارش

اعتراضات خرداد و تيرماه در اواخر      
مرداد ماه شبانه و توسط اشخاصي    

زهـرا دفـن      غير از پرسنل بهشت   
عليرغم تكذيبيه سازمـان    .   اند شده

هـاي   ها و فيلـم   زهرا عكس  بهشت
تر از آن اسـت كـه           منتشر گويا 

. بتوان اين جنايت را كتمان نمـود      
اين افشاگري بركناري ريـاسـت       

زهرا بـه بـهـانـه          سازمان بهشت 
را   -زودتر از موعـد  –بازنشستگي  
 .درپي داشت

شدگان آن واقـعـه            رژيم جمهوري اسالمي در آستانه بيست و يكمين سالگرد فاجعه ملي و دفن كشته          
مـان   جمعي، بار ديگر آن تجربه ضدبشري را تكرا نموده و دهها تن از هموطـنـان              تاريخي در گورهاي دسته   

 . مخفيانه و بصورت جمعي در گورهاي بي نام و نشان دفن نموده است
 از سعيد رستمي كارگر افغاني حمايت كنيم

 نفردر پارك الله تهـران بـه اتـهـام         150روز جهاني كارگربيش از )   اول ماه مه  (11/2/1388   در تاريخ  
اكنون سعـيـد   .    نفر آزاد شدند148طي دوماه به تناوب .   شركت در  مراسم روز جهاني كارگر دستگير شدند          

رستمي از اهالي كابل كه در تهران، زير پله نوروز خان بعنوان كارگر پخش مواد غذايي كار مي كرد، جـزء                    
 . به صورت بالتكليف مانده است3دستگيرشدگان اول ماه مه است كه هنوز در زندان اوين بند هفت سالن 

 شود صداي قربانياني كه در هيچ آماري متبلور نمي
همـچـنـيـن     .   شوند  ميليون حادثه شغلي در جهان مي270 ميليون كارگر قرباني بيش از 2     ساالنه حدود  

هاي شـغـلـي        ميليون كارگر در تماس با مواد آالينده در واحدهاي كاري خود، به انواع بيماري        160ساالنه  
شوند؛ آماري كه بيانگر اين است كه حوادث ناشي از كار به تنـهـايـي بـيـش از هـر جـنـگ                               مبتال مي 

 .كند پناه را تهديد مي سوزي در دنيا، جان كارگران بي خانمان
 حادثه ناشي از كار در ايـران    134 هزار و 22 جمعاً 1387     مطابق آمار سازمان تامين اجتماعي، در سال      

.  حـادثـه بـوده اسـت        739 هزار و 21 مورد و سهم مردان 395روي داده است كه از اين تعداد سهم زنان  
)از كار افتادگي كلي(  درصد 66 حادثه به نقص عضو تا 242 مورد به فوت، 83همچنين از اين تعداد حادثه،  

 33 مورد به نقص عضو تـا      1050، )از كار افتادگي جزيي( درصد 66 تا 33 مورد به نقص عضو بين 376،  

 . مورد به بهبودي كامل منجر شده است383 هزار و 20و ) غرامت نقص عضو(درصد 
  تير در تهران18درگيري هاي روز 

   چهار هفته پس از اعالم پيروزي محمود احمدي نژاد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران و                
برخورد خـواهـنـد    “   به شدت” در حالي كه مقامات سياسي و انتظامي كشور هشدار داده بودند با هر تجمعي          

و عليرغم تالش نيروهاي امنيتي براي ممانعت از برگزاري تجمع، معترضان به نتايج انتخابات رياسـت    .   كرد
هايي را در ميدان انقالب، خيابان انقالب، خيابـان كـارگـر،        تير، تجمع18جمهوري ايران در سالگرد حادثه      

بطوريكه مأمـوران دولـتـي بـراي         .   بلوار كشاورز، خيابان فلسطين و برخي نقاط ديگر تهران برگزار نمودند       
 . آور و تيراندازي هوايي استفاده كردند متفرق كردن آنان از شليك گاز اشك

 برگزاري مراسم بزرگداشت كيانوش آسا در كرمانشاه
 مرداد، بمناسبت چهلمين روز كشته شدن دانشجوي دانشگاه عـلـم و          15شنبه        در مراسمي كه روز پنج    

با حضـور  .    خرداد ميدان آزادي تهران به شهادت رسيده بود 25صنعت كه در جريان تظاهرات اعتراضي روز        
 هزار نفر از شهروندان كرمانشاهي، اساتيد و دانشجويان دانشگاه رازي و علم و صنعت، گروهـي          10بيش از   

شهر كرمانشاه و نمايندگان سابق استان در مجلس و            از فعاالن سياسي و مدني، تعدادي از اعضاي شوراي          
 .برگزار گرديد. اي از شهرهاي تهران، سنندج، اسالم آباد غرب و جوانرود شركت داشتند نيز عده
 دهد  هاي ايران رواديد نمي ي اروپا ديگر به ديپلمات اتحاديه

آنان ديگر از هـيـچ   .   ها و وابستگان دولت ايران را متوقف كرد  ي اروپا صدور رواديد براي ديپلمات          اتحاديه
ي دولت سـوئـد، ريـيـس          اين مساله در نامه.ي اروپا رواديد دريافت نخواهند كرد  كشور اتحاديه27يك از  

اين كشورها ديـگـر تـا        “مطابق آن،  .    كشور عضو اعالم شده است     27ي اروپا، به      ادواري شوراي اتحاديه  
 .”ي درخواست رواديد تصميم بگيرند اطالع بعدي مجاز نيستند، درباره

 كنيم  را ايجاد مي“ راه سبز اميد”تشكيالت : موسوي
گيري تشكيالت راه سبز اميد به عنوان يك نهضت فراگير اشاره كـرد و گـفـت         مهندس موسوي به شكل 

هاي اجـتـمـاعـي         رنگ سبز نماد اين راه و مطالبه اجراي بدون تنازل قانون اساسي شعار آن است و شبكه                
در حقيقت راه سبز اميـد  .   شمار و گسترده در سطح جامعه بدنه اين جنبش هستند           خودجوش و خودمختار بي   

ادامه شعار راهبري هر شهروند يك ستاد است كه اين بار براي مطالبات به حق مردم و استيفـاي حـقـوق                     
تر عليرضا بهشتي مشاور ميرحسين موسوي از تشكيل جبهه سياسي توسـط وي              پيش.   گيرد  آنان شكل مي  

 .اي نزديك خبر داده بود در آينده
 اعتراضات كارگران پارس متال 

گفتني است كه كارگـران بـه     .    مرداد كارگران پارس متال بارديگر دست به اعتراض زدند         5    روز دوشنبه   
بنا به گفته يكي از كـارگـران     .   شد اعتراض كردند شان كه به صورت تكه تكه انجام مي    نوع پرداخت حقوق  

 هـزار    35خواهند در دو قسط   هزار تومان شده است كه مي  70 ماه حدود    2اين كارخانه حق افزايش توليد      
هاي كارگران شد كه با دخالت حراست تـوام     همين مسئله باعث اعتراض.   توماني به كارگران پرداخت كنند  

 .بود
 صداي عدالت چرا توقيف شد؟ 

شنبه كه به مناسبت سالگشت در گذشـت         روزنامه صداي عدالت به دليل چاپ مطلبي در شماره روز يك          
احمد شاملو نوشته شده بود از سوي هيات نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي لغو امتياز             

گذار جمهوري اسالمي تـلـقـي     مطلبي كه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به عنوان توهين به بنيان .   شد
چه كسـي جـز او       ”: كار درباره احمد شاملو بوده كه در بخشي از آن آمده است اي از مسعود نقره شده مقاله 

تازي خميني و حكومتش، حاكميت اسالمي يعني قاتل زيبايي و معصومـيـت را      توانست در هنگامه يكه    مي
 “.كباب قناري، بر آتش سوسن و ياس، روزگار غريبي است، نازنين: اين گونه ساحرانه با كالم نقاشي كند

 احكام اخراج فعالين سنديكاي واحد لغو شد
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با اكثريت قاطع كلـيـه احـكـام اخـراج          1388 تير ماه    21    در تاريخ   

كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل                    
 .اختالف در اداره كار ارسال نمود

     سنديكاي كارگران شركت واحد اين پيروزي را به كليه كارگران تبريك گفته و ضمن سپاسـگـزاري ،                   
انـد     درود بيكران خود رابه كليه كارگران اخراجي كه در اين مدت صدمات جبران ناپذيري را متحمل شـده                 

 .مي فرستد 
 توطئه عليه ونزوئال ماموريتي دائمي در آمريكاست

، وكيل و محقق آمريكايي ” اوا گولينگر ” ، دكتر ” ونزوئال هدالين   ” به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري         
رود، هشدار داد در آمريكا به طـور          كه از كارشناسان برجسته در امور كشورهاي آمريكاي التين به شمار مي           

 باشند ثبات سازي انقالب در ونزوئال مي هاي مختلفي براي براندازي چاوز و بي دائمي مشغول انجام طراحي
 انتقاد از سياست روسيه 

. دولت روسيه بايد سياست خود در قبال ايران را اصـالح كـنـد     :   نوشت“   نيزاويسيمايا گازيتا” روزنامه روسي   
غيرمـمـكـن    “ : كارشناس انستيتو اقتصاد جهاني و روابط بين الملل آكادمي علوم روسيه به اين روزنامه گفت       

نمي داند كه دير يا زود نيروهاي ميانه رو كه سعي دارند سياست وحشت انگيز احمدي نژاد را تصـحـيـح                        
براي مسكو شايد بهتر باشد بدون اينكه منتظر چـنـيـن      “   : در اين مقاله آمده است“ .كنند، وي را پس بزنند 

 ”. رخدادي باشد، سياست خود را تصحيح كند
 شعار مرگ بر روسيه

     رفتار غير منطقي روسيه با نتيجه انتخابات و در برخورد با اعتراضات مردمي كشورمان فرصتـي بـراي                    
فراهم آورد تا براي تغيير شعار اصلي مردم كشورمان از   “   حزب كارگزاران ” دوستداران غرب از جمله متوليان      

 از ميان رويدادهاي ايران و جهان



خل كشور
 دا

  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 
1388 شهريور 7شنبه   

13صفحه   - 10شماره    

ايـنـكـه    .   تالش ورزند“   مرگ بر روسيه“  به شعار“ مرگ بر استكبار جهاني به سركردگي امپرياليسم آمريكا” 
همچنـيـن  قـرار        .   داري غير قابل دفاع براي نيروهاي مترقي است، شكي وجود ندارد           رفتار روسيه سرمايه  

اش، در برابر تك قطبي كردن جهان توسط آمريـكـا هـم               جوئي داري بدليل سهم   گرفتن اين كشور سرمايه   
هاي وطني براي تغيير ماهـيـت    اما تالش نئوليبرال.   تواند دليلي موجه براي تطهير اين كشور بشمار آيد       نمي

 .شعارهاي مردمي قابل تعمق است
  كشور با مردم و كارگران ايران20همبستگي كارگران 

المللي همبستگي با مردم ايران، از جمله كارگران ايرانـي،          اعضاء و نمايندگان چهار اتحاديه صنفي بين      
هاي كارگري، فدراسيون جهـانـي    المللي اتحاديه   تظاهرات در پي فراخوان كنفدراسيون بين     .   تظاهرات كردند 

المللي كارگران صنايع كشاورزي، غذايي      الملل و فدراسيون بين     كارگران حمل و نقل، فدراسيون آموزش بين      
 .ريزي شده بود  كشور برنامه20و خدمات براي 

 “مرگ بر ديكتاتور”فرياد : “ حكم تنفيذ”پاسخ مردم به 
   ساعاتي بعد از تفنيذ حكم محمود احمدي نژاد، هزاران تن از مردم تهران به خيابان ها آمده اند تـا بـار                       

. تظاهرات در چندين نقطه ي شهر ادامه داشـت        .   ديگر اعتراض خود نسبت به حكومت كودتا را اعالم دارند         
ها به آنـجـا    ميدان ولي عصر، انقالب، ونك و ميدان رضائي ها از جمله نقاطي است كه تظاهرات و درگيري  

 .دادند ، مي“دولت كودتا، استعفا استعفا”و “ مرگ بر ديكتاتور”در همه جا مردم شعار . گسترش يافت
 ! اي در جنوب غربي تهران صدها پيكر بي جان در سردخانه

اش، وي را به سردخانه اي در جنوب غربي تهران كه مخصوص                 مادري كه در جستجوي فرزنده گمشده     
انـد كـه      آنجا آلبومي در اختيارش گذاشـتـه  :   اند گفته است نگهداري ميوه و محصوالت لبني بوده است برده  

در زمان خروج از اين سردخانه پيكر صدها شهيد را ديـده    :   وي افزود.   تصوير صدها كشته در آن بوده است      

 .است كه در آنجا روي هم گذاشته شده بودند
 زمينه سازي عوامل كودتا براي دستگيري موسوي

برند، فشار محافل افراطي جناح كـودتـاچـي               در حالي كه بيشتر سران اصالح طلب در زندان به سر مي           
براي دستگيري ميرحسين موسوي و اعمال فشارهاي بيشتر عليه محمد خاتمي افزايش يافته و به صـورت                 

ي مجلس در ديدار با سعيد مرتضوي خواهان دسـتـگـيـري              ي ويژه  يك عضو كميته  .   علني مطرح مي شود   
 .. ميرحسين موسوي شد

 عبداهللا مومني زير شكنجه است 
 . عبداهللا مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان در زندان اوين زير فشار شديد بازجويي قرار دارد

همسرم عصر امـروز بـا       :   به گزارش ادوارنيوز فاطمه ادينه وند همسر عبداهللا مومني با اعالم اين خبر گفت             
او در   .   منزل تماس تلفني گرفت و صداي او به قدري ضعيف و بريده بود كه در كالم اول او را نشنـاخـتـم     

 . جمالت كوتاه و بريده بريده خود تصريح كرد كه در زندان انفرادي و زير فشار شديد بازجويي است
اين اولين بار نيست كـه عـبـداهللا       :   فاطمه ادينه وند با ابراز نگراني شديد نسبت به سالمت همسرش گفت           

مومني بازداشت و زندان انفرادي را تجربه مي كند، اما لحن صداي او و نحوه صحبت هايش نشان مي داد    
 .كه شديدا تحت فشار قرار دارد

 كند  نژاد شركت مي اتحاديه اروپا در تحليف احمدي
ي برگزاري انتخابات رياست جمهوري         اتحاديه اروپا صداي مردم ايران را نشنيد، و عليرغم آنكه از نحوه           

سـفـيـر    .     آميز با معترضان به نتايج انتخابات به شدت انتقاد كرده بود در ايران و همچنين از برخورد خشونت    
نژاد در مـجـلـس شـوراي            ي اروپا در مراسم تحليف احمدي       سوئد در تهران به نمايندگي از سوي اتحاديه       

 .اسالمي شركت كرد
 پاسخ جريان انقالبي ماركسيستي ونزوئال به رئيس جمهور هوگو چاوز

     جريان انقالبي ماركسيستي ونزوئال طي اعالميه اي ضمن پاسخ به رئيس جمهور كشورش، همبستگي              
اوالً جمهوري اسـالمـي     “   : اين جريان اعالم نموده است كه.   ها در ايران اعالم داشت خود را با جنبش توده   

و داليل زيادي هست كه وقوع تخلف را ثابت مي كند، اما اصوالً انتخابـات      .   ايران يك رژيم انقالبي نيست    
 نفره ريش سفيدان بگذرنـد  12خواهند كانديد شوند بايد از صافي يك گروه       باطل است، زيرا كساني كه مي     

هـاي   گيـري  وري و موضع  به فن سخن1979احمدي نژاد نيز مانند آخوندها در     .   كه شوراي نگهبان نام دارد    
ها را به دور خود جمع و آنها را براي مدتي متوهـم          توده)   مستضعفين( ضدامپرياليستي و طرفداري از فقيران      

اوالً .   ساخت، اما بهتر است اوضاع ايران را در رياست جمهوري احمدي نژاد با اوضاع ونزوئال مقايسه كنـيـم        

و .   هاي سنديكايي و فعاليت سياسـي كـارگـران مـنـجـر شـد              در ونزوئال انقالب به رشد نيرومند سازمان 
در ايران كارگران نه   .   جمهور چاوز كارگران را به اشغال موسسات متروكه و اداره امور آنها دعوت نمود              رئيس

حق سنديكايي و نه حق اعتصاب دارند و زماني كه بخواهند اين قوانين ضد دمكراتيك را نديده بـگـيـرنـد                
 “ .وحشيانه مورد سركوب و تعقيب قرار مي گيرند

 هاي ايران شد  الملل خواستار بررسي شكنجه و تجاوز جنسي در زندان عفو بين
اي رهبر مذهـبـي ايـران        اوت گفت كه از علي خامنه   15الملل روز        ايرنه خان، دبير كل سازمان عفو بين      

المللي دعوت كند تا به موضوع شكنجـه          تر از يك هيئت كارشناسي مستقل بين        خواسته است، هر چه سريع    
هاي واصله حاكي از آن است كه هـم     وي افزود كه گزارش .   هاي جمهوري اسالمي رسيدگي كند      در زندان 

. انـد     هاي ديگر شكنجه شده هاي ايران مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و به شيوه      مردان و هم زنان در زندان     
 .ها به مرگ زندانيان منجر گرديده است ي وي، در مواردي اين شكنجه به گفته

 قربانيان تجاوزهاي جنسي حاضرند در مجلس صحبت كنند
پس از آنكه رئيس مجلس ايران، علي الريجاني، تجاوز جنسي به دستگيرشدگان رويدادهاي جاري ايران را             

اگر مجلس جلسة غيرعلنـي  :   اند در زندان هاي اين كشور تكذيب كرد، برخي نمايندگان مهدي كروبي گفته         
و غيررسمي تشكيل بدهد همة كساني كه به مهدي كروبي گفته اند كه در زندان به آنان تجاوز جـنـسـي              

 .شده حاضرند در مقابل نمايندگان مجلس از رفتارهايي كه با آنان در زندان شده، سخن بگويند
 سازمان ملل خواهان رسيدگي به موارد اتهامي شكنجه در ايران شد 

   مانفرد نواك، گزارشگر ويژه سازمان ملل كه پيشتر موضوع آزار و اذيت بازداشـت شـدگـان در زنـدان                   
آمريكايى گوانتانامو را بررسى كرده بود مى گويدكه دولت ايران به او اجازه نداده است تـا از ايـن كشـور               

 . بازديد كند
ادعاهاى مستند درباره شكنجه زندانيان در ايران و نگه داشتن آنها در انفرادى بـه مـنـظـور                    :       وى افزود 

به مقام هاى جمهورى اسالمى ايـران       :   وي گفت .   اعتراف گيرى از آنها بايد مورد رسيدگى دقيق قرار گيرد         
اطالع داده كه بيش از سيصد پرونده اتهامى شكنجه و بدرفتارى با دستگيرشدگان اعتراضات اخـيـر، بـه                     

وى مى گويد كه ايران به نامه او پاسخ قانع كننده اى نداده و وى خبر نـدارد      .   سازمان ملل ارايه شده است    
بسيارى از اين اتهامات مـواردى  :   گزارشگر ويژه سازمان ملل اظهار داشت.   كه آيا تحقيقاتى انجام شده يا نه  

 .چون ضرب و شتم، شوك الكتريكى و فشار جسمى و روانى با هدف گرفتن اعترافات است
هنگامى كه كسى به سازمان ملل روى مى آورد و ادعا مى كند كه شكنجه شـده، كشـور             :        وى افزود 

 .عضو، بايد اين ادعا را به طور دقيق مورد تحقيق قرار دهد
 ريشه بحران مالي ايران خودرو كجا است ؟ 

اين روزها از بحران مالي و گرداب اقتصادي، كه شركت ايران خودرو در حال دست و پنجه نرم كردن با آن                
و همه، از طلبكاران گرفته تا مسووالن امر نسبت به اوضاع نابسامان نقدينگي ايـران  .   شود است صحبت مي  

به گفته برخي منابع موثق، ميزان بدهي اين شركت هم اكنون بـه  .   كنند  خودرو ابراز نگراني و نارضايتي مي  
هـاي     هاي ناشي از ديركرد پـرداخـت وام         رسد و اين در حالي است كه اگر جريمه          هزار ميليارد تومان مي    5

 .   ايران خودرو را نيز به حساب بياوريم رقم بدهي آن باالتر از اينها نيز خواهد شد
ترين خودروساز خاورميانه به چنين گردابي افتاده برخي معتقدند ايران خودرو طـي دوران                 اينكه چرا بزرگ  

 ساله منوچهر منطقي و به دليل عملكرد نامناسب مالي وي، هم اكنون به چاه بدهكاري افتاده و     7مديريت  
هاي مختلف و تحميلي به ايـن     گذاري برخي ديگر نيز بر اين باورند كه سرمايه.   رو است   با بحران مالي روبه   

ترين خودروساز خاورميانه را در گرداب مالي فرو برده           شركت در داخل و خارج و اقتصادي نبودن آنها، بزرگ         
هايي كه اين شـركـت    البته در اين بين هستند كارشناساني نيز كه سياسي بودن ايران خودرو و هزينه        .   است

ترين عامل در زمينه مسائل مالـي         بايد بابت سياسي بودن خود بپردازد را عاملي مهم و شايد به نوعي اصلي             
 . آن بدانند

  برگزار نشد67 خاوران در محاصره ي نيروهاي امنيتي؛ يادمان كشتار سال 
    ماموران امنيتي و انتظامي حكومت ايران، مانع تجمع خانواده ها در گلزار خاوران و بـرگـزاري يـادمـان               

هاي  گزارش ديگري حاكي است گروهي از خانواده   .   بيست و يكمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي شدند        
جان باختگان سياسي بعد از آن كه نتوانستند در خاوران حضور يابند، تصميم گرفتند به گورستان بـهـشـت       

باختگـان   هاي جان  بهشت زهرا و در همبستگي با خانواده33زهرا رفته و مراسم بزرگداشت خود را در قطعه        
 . مبارزات اخير برگزار كنند كه با برخورد شديد ماموران انتظامي و امنيتي مواجهه شدند

 فعالين دانشجويي باز هم ستاره دار شدند
با اعالم نهايي نتايج كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه هاي سراسري ايران در روز گـذشـتـه عـده اي از                    

 . دانشجويان كه حايز رتبه هاي بااليي در مرحله ي اول شده بودند با محروميت از تحصيل مواجه شدند
بنا به اين گزارش روز گذشته تعدادي ازفعالين دانشجويان در حالي كه با رتبه هاي باال مرحله اول آزمـون                  

اين دانشجويان با دو    .   را پشت سر گذاشتند قادر به ديدن نتايج نهايي خود در سايت سازمان سنجش نشدند              
 .مواجه شدند“ لطفا به سازمان سنجش مراجعه كنيد”يا “ مردود”پيام 

 شود مخابرات هم نظامي مي
شود، بيشتر سـهـام شـركـت         شهريور ماه برگزار مي    18     در بزرگترين معامله بورس كشور كه در تاريخ         

اي وابسته به سپاه  توسط بنياد تعاون سپاه پاسداران، يكي از موسسات زنجيره)    درصد1+50( مخابرات ايران   
هاي آن از تلفن ثابـت، مـوبـايـل            ي بخش  بدين طريق سپاه پاسداران همه    .   پاسداران خريداري خواهد شد   

هاي اخير شركت نفتـي   در ماه.   گيرد هاي آن را تحت كنترل خود مي        ، ارتباطات ديتا و زيرساخت    ) اپراتوراول( 
 درصـد    45.   صدرا و كارخانه تراكتورسازي تبريز نيز توسط سپاه از دولت احمدي نژاد خريداري شده اسـت    

 درصد سهام پتروشيمي كرمانشاه نيـز قـبـالً تـوسـط          25 درصد سهام گروه سايپا، و   4سهام گروه بهمن،    
 .شركتهاي وابسته به سپاه خريداري شده است
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 زنـدانـي سـياسـي آزاد بايـد گـردد 

نهمين سالگرد درگذشت 
 احمد شاملو

دوم مرداد امسال مصادف با نهميـن سـالـگـرد            
خـواه كشـورمـان       درگذشت شاعر نامي و آزادي    

 سال حيـات   75شاملو در طي    .   احمد شاملو است  
هاي كار و زحـمـت و            پربار خود همراه با توده    

. خواه كشورمان زيسـت    همگام با مبارزين آزادي   
هاي  او سرافرازانه با مردم خويش و برعليه قدرت       

گاه در مقابل صاحـبـان       مستبد حاكم ماند و هيچ    
 . قدرت كاسه گدايي بدست نگرفت

    احمد شاملو همانگونه كه در عـرصـه نـقـد            
قدرت سياسي فرد جسور و آزادانديشي بـود، در          
عرصه ادبيات و نقد ادبي نيز انديشمندي جسور،         

نـقـد   .   آيـد  توانمند و صاحب سبك بشمـار مـي        
گذاري سبكـي نـو در         بزرگان ادب فارسي، پايه   

شعر فارسي كه به شعر سپيد و يا شعر شاملويـي           
آورد حيات پربار ايـن شـاعـر           مشهور گشت، ره  

يـادش  .   بـاشـد   خواه كشورمان مي   بزرگ و آزادي  
 !گرامي و جاودان باد

 مين سالگرد كشتار زندانيان سياسي21 به مناسبت 
بيست و يكمين سالگرد كشتار هزاران زنداني سياسي در ايران را در شرايطـي             

 هفته اخير، دژخيمان و شكنجه گران گـوش         10برگزار مي كنيم كه در حدود       
اي، حداقل ده ها و چه بسا شماري سه رقمي از زنـان و      به فرمان علي خامنه  

در شرايطي ياد جان باختگـان  .   اند  مردان غالباً جوان ميهن ما را به قتل رسانده  
ها فعال سياسي زنداني و تـحـت فشـار و           را گرامي مي داريم كه صد1367

 . شكنجه قرار دارند
تاريخ سي ساله جمهوري اسالمي، تاريخ حذف و سركوب نيروهاي سيـاسـي             
كشور است كه يكي پس از ديگري قرباني ماشين جهنمي كشتار، شكنـجـه،              

رد خوني كه امروز بـر    .  اند ها شده اعتراف گيري و خرد كردن شخصيت انسان 
هاي كهريزك نقش بسته است، به سي سـال            ها و كف دخمه     آسفالت خيابان 

رسد، زماني كه رهبر وقت جمهوري اسالمي فرمان هجوم خونين به             پيش مي 
هاي فاجعه بار ديگـري    ، تابستان1358تابستان خونين .   كردستان را صادر كرد 

 كـه    1367، سياه ترين سال تاريخ معاصر ايران تا  1360نيز در پي داشت، از      
در تابستان آن به فرمان خميني هزاران زنداني مجاهد و چپ قتل عام شدنـد               
تا امسال كه علي خامنه اي فرمان سركوب خونين مقاومت در برابر نمـايـش               

 . رسواي برگماري مجدد احمدي نژاد به رياست جمهوري را داد
امـروز  .   اما فجايعي كه امسال رخ داد، از يك حيث با موارد قبلي تفـاوت دارد      

شماري از كساني كه در گذشته نه چندان دور، از باالترين مقامات جمـهـوري    
اند و نيز تعدادي از روحانيون سرشناس كه به عنوان بنيانگـذاران              اسالمي بوده 

. انـد   اصلي جمهوري اسالمي شناخته شده اند، زبان به اعتراض علني گشـوده           
ابعاد رويگرداني نيروهاي درون جمهوري اسالمي از حـكـومـت كشـتـار و                  

اينك آقـاي  .    است1367و 1360، 1358شكنجه، بسيار گسترده تر از سالهاي  
مهدي كروبي كه دو بار رئيس مجلس شوراي اسالمي بوده است، بـرخـي از      

اكـنـون آقـاي      .   موارد فاجعه تجاوز به زندانيان زن و مرد را افشا كرده اسـت            
 نخست وزير جمهوري اسـالمـي   1360ميرحسين موسوي كه در دهه خونين       

اهللا يوسف صانـعـي كـه از          آيت.   بود به ديدار خانواده قربانيان كشتار مي رود  
اهللا خميني محسوب مي شد زبان به اعتـراض گشـوده              نزديكترين ياران آيت  

صدر هـمـداسـتـان          در بركناري آقاي بني1360همه اينها كه در سال .   است
 آيت اهللا منتظري را تنها گذاشتند، اكنـون بـه صـف           1367بودند و در سال     

 . معترضان به كشتار و شكنجه پيوسته اند
تصور كنيم چه مي شد اگر همه كساني كه امروز به عنوان مخالف دسـتـگـاه       

 به كشتار زندانيان سياسي اعـتـراض     1367اند، در سال   سركوب شناخته شده  
تصور كنيم همه منتقدان امروز قتل و شكنجه، در همان تابسـتـان             .   كردند  مي

دفاع، از مقامات خـود     در مخالفت با قتل عام هزاران زنداني سياسي بي         1367
هاي آنـان،      آيا قربانيان امروز ماشين سركوب و خانواده      .   كردند  گيري مي   كناره

 21حق چنين تصوري ندارند؟ آيا آنان حق ندارند بيانديشند چه مي شد اگـر                

سال پيش، اعتراض به جنايت طنين بيشتري داشت؟ آيا كساني كـه امسـال               
اند حق ندارند تصور كنند شايد اعتراض گسـتـرده     عزيزان خود را از دست داده   

، به مسير ديگري از تحوالت در كشور ما مـي انـجـامـيـد،            67تر به كشتار    
 مسيري كه ديگر رد خون نداشت؟ 

، نـمـي     1367اگر هم صداهاي بلندتر و پرشمارتر در محكوميت قتل عـام            
توانست جان قربانيان آن فاجعه را نجات دهد، اما چه بسا بحراني را كـه بـا                 

چه بسا رهبران  .   كشتار امسال دامن حكومت را گرفته است، پيش مي انداخت         
افتادند كه ولو به دروغ و بـه قصـد             آن زمان جمهوري اسالمي به فكر مي    

شايد رهبر وقت جمهوري اسـالمـي       .   فريب، كميته حقيقت ياب تشكيل دهند     
اي كه مدعي است مي خواهد جنايات كوي دانشگاه          نيز مانند آيت علي خامنه    

و كهريزك را پيگيري و عوامل آن را مجازات كند، ناگـزيـر بـه اظـهـارات                    
و اگر نه، شايد چند ماه بـعـد از           .   شد  مشابهي در مورد قتل عام در زندانها مي       

 كه آيت اهللا خامنه اي به رهبري مي رسيد، تصميم مـي گـرفـت                 67كشتار  
 در 1367اي كه در همان ايام قتل عام   چهره ديگري از خود نشان دهد، چهره  

گفتگوي خصوصي و محرمانه با آيت اهللا منتظري از خود نشان داده بـود و         
 : آقاي منتظري در خاطرات خود درباره آن چنين مي نويسد

 ديگري از امام گرفتند براي افراد غيرِ مذهبي كـه در       بعد از مدتي يك نامه” 
زندان بودند، هدف آنها اين بود كه با اين نامه كلك آنها را هم بكننـد و بـه           

اي    اتفاقاً اين نامه به دست آقاي خـامـنـه          .   اصطالح از شرشان راحت بشوند    
هـاي     به دنبال مراجعه خانـواده .   رسيده بود، آن زمان ايشان رئيس جمهور بود    

آنان، ايشان با متصديان صحبت كرده بود كه اين چـه كـاري اسـت كـه                     
خواهيد بكنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيشِ من با عصبـانـيـت              مي

تند اعـدام   ها را تند   خواهند اين   اند و مي    اي گرفته   از امام يك چنين نامه    :   گفت  
 “ .كنند

اي تنها چند ماه پس از آنـكـه در حضـور آقـاي               علي خامنه .   اما چنين نشد  
منتظري خود را الاقل در ظاهر از اعدام زندانيان غير مذهبي بر آشفته نشـان            
داد، بر مسندي تكيه زد كه از فراز آن امسال فرمان كشتار خونين را صـادر                  

مسئول اصلي اين جنايات، شخص علي خامنه اي است، امـا ضـرورت       .  كرد
 سال پيش از قتل عام زندانيان سياسي حمايت يا در قبـال  21دارد كساني كه    

 . آن سكوت كردند از خود بپرسند مسئوليت آنها چيست
 سال پيش برخي منتقدان امروز سركوب 21ما عليرغم انتقادي كه به عملكرد      

داريم، از اينكه اكنون به صف مخالفان ماشين كشتار و شكنجه پيوستـه انـد                
استقبال مي كنيم و اميدواريم اين بار بتوانيم فجايع خونيـن امسـال را بـه                   
آخرين برگ كارنامه طوالني قتل و شكنجه و تواب سـازي در جـمـهـوري                  

 . اسالمي تبديل كنيم
 ) اكثريت(اجرايي شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران  -هيات سياسي 
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  اعتراض به جنايت طنين بيشتري داشت 1367اگر در : تصور كنيم

 باد،  جاودان ياد ياران ياد باد

 نهم شهريور 

و يكمين سالروز  چهل

پيوستن صمد به 

 هاي ارس  موج

 ازين شب هاي ناباور 
 ) سايه. الف. ه(هوشنگ ابتهاج 

 
 من آن صبحم كه ناگاهان چو آتش در شب افتادم 
 بيا اي چشم روشن بين كه خورشيدي عجب زادم 

 ز هر چاك گريبانم چراغي تازه مي تابد 
 كه در پيراهن خود آذرخش آسا درافتادم 

 چو از هر ذره ي من آفتابي نو به چرخ آمد 
 چه باك از آتش دوران كه خواهد داد بر بادم 

 تنم افتاده خونين زير اين آوار شب، اما 
 دري زين دخمه سوي خانه ي خورشيد بگشادم 

 اال اي صبح آزادي به ياد آور در آن شادي 
 كزين شب هاي ناباور منت آواز مي دادم 

 در آن دوري و بد حالي نبودم از رخت خالي 
 به دل مي ديدمت وز جان سالمت مي فرستادم 

 سزد كز خون من نقشي بر آرد لعل پيروزت 
 كه من بر درج دل مهري به جز مهر تو ننهادم 

 به جز دام سر زلفت كه آرام دل سايه ست 
 به بندي تن نخواهد داد هرگز جان آزادم 


