
  

 نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران   

 
 

 اساس سوسياليسم  
 .انسان است

 سوسياليسم  
 جنبش بازگرداندن
 .اختيار به انسان است

 

 www.iskraa.net 

 اا ي س ک ر 
 منصور حکمت 

 !کارگران جھان متحد شويد

www.m-hekmat.com 
Iskraa_nkk@yahoo.com چھار شنبه ها منتشر ميشود  عبدل گلپريان  -منصور فرزاد  : سر دبير 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
 ١٦٣٥١١٢٠٢٥ ٠٠۴٩ تلفن   

E_mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرهاى کردستان  عبدل گلپريان  
 ٠٠٣۵٨۴٠۵٧۵٨٢۵٠ تلفن 

E_ mail: abdolgolparian@yahoo.com  

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

 ۴ ٧٠ 

 ۲۰۰۹ ژوئن  ١٠ ، ٨ ۱۳۸ خرداد  ٢٠ 

غول عظـيـم بـه خـيـابـابـنـهـا پـا                 
کارگران و دانشجويان .  گذاشته است 

و جواناني که امروز به خيـابـانـهـا پـا        
گذاشته اند نيروي  عظيم  و انـقـالبـي    
اي  هستند که در آيـنـده  نـه چـنـدان            
دور اين رژيم و اين سيستم پـادگـانـي      

ايـن  .  را در هـم خـواهـنـد  کـوبـيـد                   
نيروي  وسيع انساني  مـدت هـاسـت       
که در کمين است  و در پـي چـنـيـن             
حرکاتي  و در پـي چـنـيـن فـرصـتـي                
است  که علناً به خـيـابـانـهـا کشـيـده          

در ســطــح وســيــع        اوالًشــونــد ، تــا          
همديگر را بشناسند  و رو  در  رو  با 

ابـهـامـات    .  دشمنانشان قـرار گـيـرنـد      

نسبت بـه نـيـروي دشـمـن در اذهـان               
ريخته شود و بـخـصـوص  در ديـدن             
همراهان خود دل گـرم و بـا اعـتـمـاد            
بنفـس  بـيـشـتـري در عـرصـه هـاي                   
مختلف در بـطـن  ايـن اعـتـراضـات              

اين نيرو بـه هـر         دوماً  .  ظاهر  شوند
دليلي که به خيابانها آمده بـاشـد، بـه       
ــهــانــه دفــاع از هــر کــدام از ايــن                   ب
کانديداها  که باشد مي تواند حضـور  
قدرتمند خود را با اعتراضش  بـه آن      
چيزي که سد راهـش اسـت  و بـه آن              
چيزي که مانع زندگي شادش است  و 
مانع  رشد آگاهي و افکارش   اسـت      

اکـثـريـت ايـن          سـومـاً  .  را نشان دهـد   

نيروي عظيم با همه جناحها و جـنـاح   
بنديهاي  درون رژيم مخالف هستـنـد   
و اگر جرقه اي زده شـود و تـقـي بـه                 
توقي بخورد همين نيروي آماده است  
که نه تنها صندوقهاي انتـخـابـات را      
بر سرشان خراب مي کنند بلکـه سـرا     
پاي اين حـکـومـت را بـه آتـش مـي               

اختالف در ميان جناحهاي جمهوري اسالمي شديدا بـاال گـرفـتـه       :   ايسکرا
چـه زمـيـنـه هـاي سـيـاسـي و                 .  است  و علنا دست به افشاي يکديگر ميـزنـنـد   

 اجتماعي  باعث بروز بي سابقه اين کشمکشها شده است ؟
 

 : محمد آسنگران 
. جمهوري اسالمي سالها است با بحران مشروعيت دست به گريـبـان اسـت     

اين رژيم به قول منصور حكمت وصله ناجوري بر جامعه ايران بوده و اين وصلـه  
. ناجور اكنون به يك عفونت غير قابل تحمل  بر پيكر جامعه تبديل شـده اسـت    

مردم عـزم جـزم كـرده انـد تـكـلـيـف ايـن                    
جـنـبـشـهـاي      .  حكومـت را روشـن كـنـنـد           

 !مردم آزاده
آنچه اين روزها جامعه ايـران را     

فراگـرفـتـه تـب و تـاب انـتـخـابـاتـي                   
! سرنگـونـي اسـت      نيست، تب و تاب 

جانيان حاکم بجان هـم افـتـاده انـد و           
دزديها و شياديها و جنايات يکديگر 

اعترافـات ايـنـان،      .  را برمال ميکنند
از براه انـدازي زنـدانـهـاي خصـوصـي           

واز    گرفته تا جعل مدارک تحصـيـلـي   
دزديهاي چندين ميـلـيـارد دالري تـا         

بستـن مـطـبـوعـات و تـا حـملـه بـه                    
دانشـگـاهــهـا و سـرکــوب و کشـتــار              
مخالفين، تنها گـوشـه کـوچـکـي از            
جنـايـات ايـن حـکـومـت مـنـحـوس                

يورش به کردستان، سرکـوب و    .  است
انقـالب  " کشتار دانشجويان در جريان 

، يــورش بــمــردم در ســي         " فـرهــنــگــي 
شصت، قـتـل عـام تـابسـتـان            خرداد 

شصت و هفت، قتلهاي زنـجـيـره اي،        
ترور فعالين سياسي مخالف رژيم در 

آلمان و انگليس و فرانسه و قـبـرس و     
عراق، و اعدامها و سـنـگـسـارهـا و            
شالق زدنها و قـمـه کشـي هـاي هـر              

عليه زنان و کـارگـران      روزه حزب اهللا 
و جوانان برگهاي ديـگـري از پـرونـده           
سياه اين رژيم جنايتکـار و تـا مـغـز           

اين جانيان بايد .  استخوان فاسد است
بجرم جنايت عليه بشريت مـحـاکـمـه       

بايد پرونده سيـاه ايـنـان را در          .  شوند

پیام حمید تقوائی به 
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برابر مردم در ايران و جـهـان گشـود،          
بايد به حساب تک تک جنايات اينان، 
چه در مقام فرمانده و چـه در مـقـام            
تير خالص زن، چه در مقـام نـخـسـت       
وزير و رئيس جمهور، و چه ولي فقـيـه   
و رئيـس مـجـلـس، چـه بـجـرم قـتـل                  

نـظـيـر کشـتـار تـابسـتـان                عامهائـي 
شصت وهفت و چه بجرم اعـدامـهـاي      

نــظــيــر بــقــتــل رســانــدن دالرا        فــردي   
دارابي، رسيدگي کرد، و بايد تـا يـک       
ريال آخر امـوال مـردم را از حـلـقـوم                

هـايشـان بـيـرون       "  آقـازاده " خودشان و   
جاي سران اين حـکـومـت، از        .  کشيد

سيد علي پينوشه تا احـمـدي نـژاد و          
رفسنجاني و تا موسوي و کـروبـي و         

مــحــســن رضــائــي، جــاي هــمــه                  
کاربدستان دولت فـعـلـي و سـابـق و              
اسبق، که در مناظره هاي تلويزيونـي  
به گوشه کوچکـي از جـنـايـات خـود            
اعتـراف کـردنـد، پشـت مـيلـه هـاي                
ــاي                  ــه ــي ــدل ــه صــن ــدان اســت و ن زن

 .حکومتي
  

  !مردم آزاده
در هر جاي دنيا، در هر کشـوري    
کـه انـدکــي حسـاب و کـتـاب در آن                  

نــامـــزدهـــاي  " بــاشـــد، هـــمــه ايــن             
را بــعــد از اعــتــرافــات       "  انــتــخــابــاتــي

تلويزيونيشان بازداشت ميکردند و به 
انـتـخـابـات     .  محاکمه مـيـکـشـيـدنـد        

نــامــيــدن ايــن افــتــضــاح و رســوائــي          
سياسي توهين آشکار بـه شـعـور مـا         

بايد در چند روزي که از    .  مردم است
و در خـود   مضحکه انتخاباتي مانده 

روز بيست و دو خرداد بـه خـيـابـانـهـا         
ريخت و با صداي بلند بـه جـهـانـيـان          

نـه بـه کـل        " اعالم کـرد کـه راي مـا              
اعـالم کـرد     .  است"  حکومت اسالمي

که راي ما نه به حـکـومـت غـارت و           
مـا بـا     .  کشتار و دروغ و فساد اسـت   

صــداي بــلــنــد بــه هــمــه دنــيــا اعــالم           
ميکنيم که اين جانيان بايد بازداشـت  

اگر اينها بجان هـم    .  و محاکمه شوند
افتاده اند بخاطر فشـار اعـتـراضـات         
ما مردم و مـوج نـفـرت و انـزجـاري              
است که از هـرسـو ايـنـان را احـاطـه               

بايد اين اعتراضات را بـا    .  کرده است
که را  اين رژيم، هر .  قدرت ادامه داد

از صندوق بـيـرون بـيـاورنـد، بـعـد از              

انــتــخــابــات بــمــراتــب ضــعــيــف تــر           
درمانده تر و بهم ريختـه تـر، و در            و

مقابل، صـف مـا مـردم قـوي تـر و                  
. متحد تر و معترض تر خـواهـد شـد     

اين جـانـيـان بـايـد مـحـاکـمـه                " فرياد 
با ختم انتخابات فرو نـخـواهـد    "  شوند

هر نيرو و حزب و شخصيتي .  نشست
که کمتـريـن ادعـاي آزاديـخـواهـي و             
اصالح طلبي و طرفداري از مـردم را      
ــازداشــت و              ــايــد خــواســتــار ب دارد ب

و .  محاکمه سران اين حکومت بـاشـد  
ــروهــاي                  ــي ــي، اعــم از ن ــروئ ــي هــر ن

و يـا رسـانـه       پرو رژيمي "  اپوزيسيون" 
هاي جهاني، که در کنار اين جـانـيـان    

و در کوره اين مضـحـکـه         قرار گرفته
ميدمد بايد بـه مـردم ايـران حسـاب           

  . پس بدهد
  

مردم ايران بـه چـيـزي کـمـتـر از               

دستگيري و محاکمه سران حکـومـت   
آنـچـه در بـرابـر         .  رضايت نـمـيـدهـنـد       

چشمان ما جريان دارد نه انتخابات و   
جابجائي يک جـانـي بـا جـنـايـتـکـار               
ديگر، بلکه گام تازه اي در پـيـشـروي      

انقالبي مردم براي سرنگونـي     جنبش
  . حکومت اسالمي است

  
در چند روزي که از اين مضحکه 
باقيمانده و در روز بيست و دو خـرداد  

دادگاه علنـي     ما مردم خيابانها را به
محاکمه اين جانيان تبديل ميـکـنـيـم     
و به دنيا نشان ميدهيم که حـکـومـت    

     .اسالمي بايد برود
  

 حميد تقوائي
دبير کميته مرکزي حزب   

 کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئن  ٩ 

 ...پیام حمید تقوائی به مردم  
 ١از صفحه 

کشند و رهبران رژيم اسالمي  دقيـقـاً   
ايـن کـابـوسـي       .   از اين مي تـرسـنـد      

است که بيست چهار سـاعـتـه گـلـوي        
. هر دو جناح را بشدت مـي فشـارد         

اين غول که به خيابـانـهـا آمـده اسـت          
 ديگر ساده به عقب  بر نخواهد گشت 
جناح اصولگرا چـه در سـيـاسـت         
خارجي و چه در سياست داخلي رژيـم  
اسالمي را منزوي کرده است  و رژيـم  
اسالمي ايران در جهان از هـر لـحـاظ       

اقـتـصـاد    .  تحريم و ايزوله شـده اسـت      
مـا بـه     " مملکت افـتـضـاح آوراسـت           

بمـا اعـتـراض       مردمهرکجا مي رويم 
مــي کــنــنــد کــه ايــن چــه اوضــاعــي            

از سخـنـان آقـايـان کـروبـي و             " ( است
و جناح رقيب هم روي  ايـن  )  موسوي

 . مسائل انگشت گذاشت
ايـــن قـــدرت  فشـــار و             . آري     

اعتراض اين مـردم  بـود  و قـدرت                
جنبش  سرنگوني طلبي  است که در   
اين شوهاي تلويزيوني رهـبـران رژيـم         
را وادار مي کنند  تا هر دو جناح در   

مقابل هم قرار گيرند و خود انگـشـت   
روي اين مسائل بگذارند تـا بـه زبـان        
خود به دزديها و کـثـافـت کـاريـهـا و           
جنايتها يشان عليه مـردم  در طـول           
سي سال حـاکـمـيـت سـيـاه اعـتـراف               

مثل اسپهـاي گـاري کـه بـه           .(   کنند
سرابااليي مي رسند همديگر را گـاز      

تا به زبان خود بـگـويـنـد        .) مي گيرند
پرونده هارا بيرون بکـشـنـد و مـدارک         
رو کنند که نظام اسالمي ايران يـکـي   
از فاسد تريـن  و جـنـايـتـکـار تـريـن                 
حکومتها ي جهان معاصر است  اين  
اقــرار خــودِ بــاالتــريــن رهــبــران ايــن           

ايـن آقـايـان نـه در           .  حکـومـت اسـت     
شـکـنـجـه        زندان هستند و نه در  زيـر     

قرار گرفتـنـد  اّمـا  تـالش و فشـار                  
مردم آنها را وادار بـه ايـن اعـتـراف                

جناب رهبر بعنوان سـر دسـتـه         .    کرد
ــد  و                          ــاسـ ــان و دزد و فـ ــاشـ اوبـ
جنايتکاران، فعالً سکوت کرده اسـت  
و دارد چرتکه  مي اندازد ، که چـکـار   
کنـد چـگـونـه نـظـامـش را  بـا ايـن                      

افتضاحاتي که به بارآورده است حفظ 
آيا مي شود در حضـور هـفـتـاد       .  کند

ميليون ايراني ايـن کـثـافـتـکـاري را             
پينه کرد يا نه ؟ در هر صـورت رونـد       
اين اوضـاع و ايـن گـنـد کـاري  کـه                   
مــقــامــات رژيــم و نــظــام جــمــهــوري          
اسالمي ببار آورده و هـم اکـنـون در            
مناظـرات بـيـن بـانـدهـاي اسـالمـي                
انعکاس يافته   به احتـمـال زيـاد  از          
دست رهبر هـم  در بـرود  وتـعـرض               
مردم  به اين  بساط جنايـت دزدي و      
رشوه خـواري  واقـعـاً شـروع شـود و                
تمام مـعـادالت  تـوسـط ايـن سـيـل                

بنظر مـن    .  بنيان کن  بهم ريخته شود
آقاي خامنه اي  دو راه بـيـشـتـر در                 

فشــار ايــن شــرايــط        .    پــيــش نــدارد   
وادارش مي کند هر چند نا راضي در 
اين چند روزه  باقي مانده  بايد جلسه 
ها بـگـيـرد و نصـيـحـت بـعـضـي از                    
اطرافيان هر دو جناح  را گوش کند و 
مجبور شود مهره اصلي او  جـنـاب         
احمدي نژاد بدست خود رهبر سوختـه  

 تـذکـراتـي     و کنار گذاشته  شود و بـا        
و ايـن مـهـره        .  فداي بقاي  نظام گردد

سوخته شده حد اقل در ايـن شـرايـط          
بايد زبانش را گـاز بـگـيـرد و گـر نـه               

آينده بسيار بدي در انـتـظـار خـود و             
چـون   (  بانـدش کـمـيـن کـرده  اسـت                 

محمود آقا تهديد کرده است  که اگـر    
!مجبور شوم نگفته ها راخواهم گفت

؟  و نا چاراً  جناب رهبر بـراي حـفـظ      
نــظــام بــه مــوســوي  کــه در مــيــان                
کانديدادها  شـانـس بـيـشـتـري دارد             

ايــن يــکــي از      .  آويــزان خــواهــد شــد      
  راههاي جناب خامنه اي  است

اين است که  جـنـاب   :   راه دّوم    
رهبر  ،  شديد ترين اختالفهـا  را بـا         
ريسک زياد بجان بخـرد و بـه نـيـروي           
مسلحش مانـنـد سـپـاه پـاسـداران و             
بسيج  و لباس شخصي ها  هم چنيـن  
به قوه قضايه اش آماده باش بـدهـد و     
براي  دوري  ديگـر  جـنـاب احـمـدي            
نژاد را از صندوق مارگيريش  بـيـرون    
بياورد  تا براي چهار سـال ديـگـر بـر           

در عـيـن     .  مسند قدرت قـرار گـيـرد        
حال خود آقـاي خـامـنـه اي بـخـوبـي              
ميداند که  چه از نظر داخلي و چـه از    
نظر  خارج  و بـيـن الـمـلـلـي   ايـن                      
حکومت  نا اليـق تـريـن  حـکـومـت              
دوران سي ساله رژيم اسـالمـي ايـران        
مي باشد و چند صـبـاحـي  هـم دوام           

و مجبور مي شود جام .  نخواهد آورد

چون رهبران ايـن رژيـم     .  زهر را بنوشد
آخرين ميخ هاي تابوت حـکـومـت را      

 . کوبيدند
   راه ســوم راه ســرنـگــونـي اســت            

اوضاع ايران قبل  و بعد از انتخابـات   
نـيـروي   .  اساساً قابل مقايسه نـيـسـت   

سرنگون طلـبـي قـدمـهـا جـلـو آمـده                
است و بسيـار شـفـاف مـدعـي بـزيـر              

اين است کـه    .   کشيدن اين نظام است
اين غولي که از شيـشـه بـيـرون آمـده           
در هر دو صورت  چه اصولگرايان  و   
چه اصالح طلبان  حاکميت را بدسـت  
بگيرند به درون شيشـه بـاز نـخـواهـد          

و  بدون دستاورد نمي تـوان    .    گشت 
فرمان عقب نشيني به او صـادر کـرد     
و در اين شرايـط  آنـکـه پـيـروز شـده               
است وآنکه پـيـروز مـي شـود مـردم              
است  با کوچکترين دست آورد  خـاک    
ريـز تــعــرض را خــواهــنـد ســاخــت و             
حکومت اسالمـي را بـزيـر  خـواهـد              

هيچ برگ برنده اي در دسـت    .  کشيد  
حکومت نمانده است و از هـر لـحـاظ      

هم اکـنـون ايـن      .  خلع سالح شده است
نيروي مردم هم چنانکه در باال اشـاره  

 .کردم  دارند اين کار را مي کنند
  ٢٠٠٩ ژوئن  ٨ 

 ...اعتراف به فساد وجنايت و  
 ١از صفحه 

تصاحب ميـلـيـاردهـا دالر از امـوال            
مردم چنان جدي و جذاب شـده اسـت       
هيچـكـدام از بـانـدهـاي حـكـومـتـي                
ــاه آمــدن و دســت                 ــه كــوت حــاضــر ب

. برداشتن از اين خوان يغما نيـسـتـنـد    
اين اختالفات جناحي رژيم اسـالمـي     
مثل بحرانهاي ادواري سرمايـه داري    
هر بار عميقتر و گسترده تـر خـود را       

اين بار اوضاع دارد بـه  .  عيان ميكند
احـمـدي   .  نقطه جوش نزديك ميـشـود  

نژاد كل تاريخ دولتهاي قبـل از خـود       
را زير سوال برده و بقيه اين چهار سال 

ايـن  .  آخر را هم به آن اضافه كـرده انـد    
يعـنـي نـاتـوانـي حـكـومـتـيـان بـراي                  
حكومت كردن بر مردم و نـپـذيـرفـتـن      

بقول لـنـيـن    .  حكومت از جانب مردم 
اسـبـهـا در سـربـااليـي           " هنگامي كه   

بـه ايـن     "  همديگر را گـاز مـيـگـيـرنـد        
مــعــنــي اســت كــه امــكــان ادامــه               
حكومتشان مشكلتر از مشكل شـده  

در پــس ايــن افشــاگــريــهــا و           .  اســت
 � آشــكــار شــدن جــنــايــت و دزديــهــا         

حكومت بيش از هميشه ضـعـيـف و        
مردم احساس قدرت و توان بيشـتـري   

تنها راه حل واقعي و به نفع .  ميكنند
مردم اين اسـت كـه مـردم بـه حـزب                
كمونيست كارگري متوصل شـونـد و     
بساط كل اين دزدان و قـاتـالن را در         

 . هم بپيچند

 ...باره .مصاحبه با محمد آسنگران در
 ٤از صفحه 
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درطول  سه دهه که از حـاکـمـيـت     
جــنــايــتــکــاران جــمــهــوري اســالمــي       
مــيــگــذرد درايــران هــر چــهــار ســال            
يکباريک نفر که مورد تائـيـد شـوراي       
تشخيص مصلحت نظام و رهبرباشـد  
ــابـــات              ــخـ ــتـ ــاي انـ ــدوق هـ ــنـ از صـ

سـر بـرآورده وبـه مـردم           ) انتصـابـات  ( 
با مضحکه .  وجامعه تحميل ميشود

اي  بنام انتخابات رياست جـمـهـوري      
که هر بار يکـي از دسـت انـدرکـاران           
حکومت اسـالمـي را بـر سـرنـوشـت             

. ميليونهـا انسـان حـاکـم مـي کـنـد               
بعداز احمدي نژاد که به تـيـر خـالص        
زن رژيم معروف است و هزاران مـورد  
جنايت در پرونده چهار سال حکومـت  
او ثبت است، اين بارهم سه نفر ديگـه  
ازهمپالگي هاي اوهم کـانـديـد  شـده         
اند و گرفتن پست رياست جمهوري با 

 .هم رقابت مي کنند
 

اين که احمدي نژاد يا يکي ديگـر  
نفر رقـيـبـش بـه پسـت ريـاسـت               ٣ از 

جمهوري اسالمي مـيـرسـنـد از نـظـر           

مردم هيچ تفاوتي ندارد چون  قوانيـن  
ــون                ــر جــامــعــه هــمــان قــان حــاکــم ب
ارتجاعي اسالميست وهرکدام از اين 
آقايان در به اجرا درآوردن ايـن قـانـون      

هر چـهـار   . نقش به سزاي داشته ودارند
نفرشان مدافع سرسخت نـظـام جـهـل         
وخرافه پرستي وحکومت خدا واسـالم  
سياسي هستنـد و هـر کـدام پـرونـده              
ســنــگــيــنــي بــخــاطــر مشــارکــت در         
جنايات و غارتگري هـاي حـکـومـت       

ــد     ــگــوي      .  اســالمــي دارن ــهــا جــواب آن
ايـن  .  مطالبات مردم نبوده و نيستنـد 

جانيان نه تنها جواب گوي نـيـازهـا و      
مــطــالــبــات مــردم نــيــســتــنــد بــلــکــه        
موانعي بزرگ براي اين هسـتـنـد کـه         
مردم درتـعـيـن سـرنـوسـت خـودشـان             

 . نقش داشته باشد
مردم خـواهـان آزادي و جـامـعـه            
برابر و مرفه هسـتـنـد و پـاسـخ رژيـم             
تاکنون سرکوب و شکنجه زندان بـوده  

چهار نـفـر کـانـديـداي ريـاسـت            .  است
جــمــهــوري و تــمــام جــنــايــتــکــاران و          
چپاولگران حاکم بـايـد بـخـاطـر سـي             

سال حکومت خود، بـخـاطـر زيـر پـا            
گذاشتن ابتدائي ترين حقوق انسانـي،  
بخاطر صدها هزار اعدام و شـکـنـجـه     

انتخابات .  و ترور بايد محاکمه شوند
اين مضـحـکـه      . در ايران معني ندارد

را با ابتدائي تـريـن مـعـيـارهـاي يـک            
جامعه متمدن نمي تـوان انـتـخـابـات        

پس از گذراندان از فيلتـرهـاي   .  ناميد
مختلف چهار جنايتکار را در مقابـل  
مردم قرار داده تا يـکـي را انـتـخـاب          

امـا مـردم بـدرسـتـي ايـن را               .  کنـنـد  
مردم خواهان رهـائـي از       .  فهميده اند

دست يک حکومـت آدمـکـش وخـون         
آشام ارتجاعي، ضـدزن، ضـدکـارگـر،       
ضد شادي، ضد تمـام دسـتـاوردهـاي       

 .بشري و ضدتمدن هستند
 

در مقابل مردم اين سوال را قـرار  
داده اند که کدام قاتل را بايد انتخاب 

مير حسين موسـوي کـه در دو         .  کرد
 ٦٧ و      ٦٠ قتل عام بزرگ سـالـهـاي        

رئيس قوه مجريه حکـومـت بـوده يـا         
محسن رضايي کـه فـرمـانـده سـابـق             
يکي از جـنـايـتـکـارتـريـن ارگـانـهـاي             
سرکـوبـگـر نـظـام اسـالمـي بـوده يـا                   
کروبي که چندين دوره عضو و رئيـس  
مجلـس اسـالمـي بـوده وارتـجـاعـي              
ترين قوانين را بر جامعه حاکـم کـرده     
و يـا احـمـدي نـژاد کـه بـعـنـوان يـک                    
فاشيست در تمام جهان شناخته شـده    

 .است
 

اين افراد کساني هسـتـن کـه در          
پرونده سنگين هر کـدامشـان مـوارد        
متعدد اعدام، سنگسـار، دسـت وپـا        
بــريــدن، زن ازاري وکــودک کشــي و             

هـمـه   .  دزدي و غارت ثبت شده اسـت   
آنها امروز با شعار تـغـيـر بـه مـيـدان           

اما اين تغـيـيـر فـقـط مـي           .  امده اند
تواند در شـيـوه آدمـکـشـي و غـارت             

قبل از هر چيز آنـهـا بـايـد       .  آنها باشد
در باره جرائم خود پاسخگو باشـنـد و     

آنــهــا بــخــشــي از      .  مــجــازات شــونــد   
نظامي هستند که بيش از سـي سـال       
وحشت و اختناق و فقر فالکـت را بـه       

اين نـظـام،   .  جامعه ايران تحميل کرده
نظام جمهوري اسالمي بايد برود ايـن    

بـا  .  را مردم ايـران فـريـاد مـي زنـنـد              
اعتصابات کارگري با تظاهرات ها و 
اعتراض هاي گـروهـهـاي مـخـتـلـف            

 . مردم
 

در شرايطـي کـه صـدهـا نـفـر از               
جملـه چـهـارده زنـدانـي سـيـاسـي در                 
کردستان در زندانهاي ايران در خـطـر       
اعدام و سنگسار بـه سـر مـي بـرنـد،            
بسياري از دستگير شـدگـان اول مـه          
بخاطر بـرگـزاري مـراسـم اول مـه در              
زندان هستند و هـر گـونـه تـجـمـع و               
تشـکــل و اعــتـراضــي بــه وضـعــيــت            
موجود با گلـوـلـه پـاسـخ مـي گـيـرد               
پاسخ مـردم بـه بـرگـزاري مضـحـکـه              

 :انتخابات فقط اين است
بساط جمهوري 

اسالمي بايد از روي  
 .زمين برچيده شود

 
 زنده باد آزادي برابري

 
 .مرگ بر رژيم جمهوري اسالمي

 )پويا(شعيب احمدي 
 ٢٠٠٩ ژوئن  ٤ 

صبح روز دوشنبه هجدهم خـرداد  
مانند روزهـاي قـبـل خـانـواده هـاي               
دستگير شدگان اول ماه مه در پـارک      
اللــه، بــه مــنــظــور پــيــگــيــري آزادي          
عـزيـزان خـود در مـقـابـل دادسـرا و                  

ــتــنــد            ــاف ــقــالب حضــور ي . دادگــاه ان
غالمرضـا خـانـي ، مـهـدي فـراهـي                

و محسن ثقفـي   يشانديز، کاوه مظفر
بـه آنـان اعـالم        .  به دادگاه برده شـدنـد  

شد که براي آزادي علي رضـا ثـقـفـي         
 ٢٠ ميـلـيـون، مـحـسـن ثـقـفـي                 ٥٠ 

 ٥٠ مــيــلــيــون، غــالمــرضــا خــانــي          
 ١٠٠ ميليون، مهدي فراهي شانديـز    

مـيـلـيـون      ٥٠ ميليون و کاوه مظفري 

در پاسخ خانواده هـا  . وثيقه الزم است
به ناتواني خود جـهـت تـهـيـه وثـيـقـه             
اشاره کرده و خواستار کاهش مـيـزان     
وجه الضمان براي آزادي عزيزان خـود    
شدند که با مخالفت دادگـاه مـواجـه        

زنـدان     ٧ زندانيان دوباره به بـنـد     .  شد
هم چنـيـن روز     .  اوين بازگردانده شدند

گذشته عليرضا ثقفي به دادگاه آورده   
ديـگــر کــارگـران زنــدانــي،       .  شـده بــود   

جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مـديـره   
اتحاديه آزاد کارگران ايران و سـعـيـد        
يوزي عضو کميته پـيـگـيـري ايـجـاد         
تشــکــل هــاي آزاد کــارگــري در پــي            

و تحت فشـارهـاي    ٢٤٠ انتقال به بند 

از روز شنبه نـتـوانسـتـه انـد بـا              تازه 
خانواده هاي خود تماس تلفني برقرار 

 . کنند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 ٨٨ خرداد  ١٨ 
 

درخواست کفالت براى 
نفر از بازداشت  ٤آزادى 

شدگان در مراسم روز 
جھانى کارگر و افزايش 
فشارها بر جعفر عظيم 

 زاده
طبق خبر رسيده به اتحاديه آزاد  

  ١٧ کارگران ايران امروز يکشنبه 
خرداد به خانواده هاي شاپور احساني  
راد،اسداهللا پورفرهاد، جلوه جواهري  
ومحمد اشرفي اعالم کرده اند که  

براي آزادي افراد نامبرده بايد کفيل  
طبق اخبار رسيده  . معرفي کنند

مأموران زندان اوين روز گذشته به  
جعفر عظيم زاده گفته اند به خانواده  
اش اطالع دهد که تا ده روز ديگر  

از شب گذشته تماس  . مالقات ندارد
هاي تلفني جعفر عظيم زاده قطع  
شده وبه گفته زندانيان ايشان را به  

اتحاديه  .منتقل نموده اند ٢٤٠ بند 
آزاد کارگران ايران ضمن ابراز  

نفر   ٤ خوشحالي نسبت به آزادي 
مذکور و تبريک به خانواده هايشان و  
همچنين همه انسانهاي مدافع حقوق  
کارگر و آزاديخواه در سراسر جهان  

که در اين مدت با تمام توان با  
اعتراضات خود و فشارهاي ناشي از  
آن بر مسئولين قضائي آزادي اين  
عزيزان را ميسر نمودند، نگراني  
عميق خود را نسبت به وضعيت  

سالمت ديگر بازداشت شدگاني که  
هنوز در بند هستند و بخصوص  

جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مديره  
اتحاديه آزاد کارگران ايران،که  

مسلما براي افزايش فشارها و اعمال  
شکنجه هاي روحي و جسمي به بند  

زندان اوين انتقال داده اند،   ٢٤٠ 
ابراز مي دارد و از همه تشکلها،  

سازمانها، جمعها و انسانهاي مدافع  
حقوق کارگر و حقوق بشر مي خواهد  

تا ضمن اعتراض شديد به ادامه  
اذيت و آزارها براين رهبران و فعالين  

کارگري که هر آن ممکن است  
سالمتي و جانشان به خطر افتد، بر  
فشارهاي خود بر دولت ايران براي  
 .  آزادي هرچه سريعتر آنان بيافزايند

 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

   ٨٨ خرداد  ١٧  

 :پاسخ مردم به مضکه انتخابات
 بساط اين حکومت بايد برچيده شود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احمدى)پويا(شعيب 

 ٥اعالم وثيقه هاى سنگين به خانواده هاي 
تن از بازداشت شدگان روز جھانى کارگر جھت 

 آزادى آنان
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! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

اعتراضـي و در راس آنـهـا جـنـبـش                 
كــارگــري كــمــونــيــســتــي اكــنــون بــه          
موقعيت منحصـر بـه فـردي رسـيـده            

حتي اخـتـالفـات جـنـاحـهـا و              .  است
باندهاي حكومتي هم هر گاه تشـديـد   
ميشود همديـگـر را بـه ايـن مـتـهـم                
ميكنند كه زمـيـنـه را بـراي قـدرت              

. گيري ماركسيستها فراهم مـيـكـنـد    
. اخيرا هم شاهد اين اتفاقات هستيـم 

جمهوري اسالمي با همه بـانـدهـايـش     
سال است اين جامعه را گـرسـنـه       ۳۰ 

نگه داشته و تالش ميكنـد مـردم را       
از دايره تمدن و پيشرفت جهان امـروز  

اما در دنـيـاي امـروز      .  دور نگه  دارد
نمـيـتـوان جـامـعـه را در قـرنـطـيـنـه                    

سال قبـل و     ۱۴۰۰ فرهنگ و قوانين 
در چهار چوب فـرهـنـگ اسـالمـي و          

 .  آخوندي نگهداشت 
امكانات تكنولوژيك و اينتـرنـت   
ــز                   ــي ــران ن و مــاهــواره امــروز در اي
فضايي را در جامعه ايجاد كرده  كـه    
هر شهروند ايراني خود را و توقعاتش 
را با اسـتـانـداردهـاي بـاالي جـهـانـي             

نقش سانسور و خفه .  مقايسه ميكند
كردن جامعه با رشـد تـكـنـولـوژي و            
امكانات رسانه اي عمال خنثي شـده    
و حاكمان نميتوانند مـردم را در بـي         

در دوران اوايــل     .  خــبــري نــگــهــدارنــد  
و در دوران شـاه ايـن        ۵۷ انقالب سال 

ممكن بود و به هـمـيـن دلـيـل نـقـش            
سي در شكل دادن بـه    . بي. راديوي بي

فضــاي تــك صــدايــي و حــكــومــت             
اسالمي و ايجاد نـقـش اصـلـي بـراي          

 . خميني برجسته بود
امروز اين فضا از بنيـاد تـغـيـيـر        

دوران رسـانـه هـاي تـك           .  كرده اسـت   
امـكـانـات    .  صدايي تمـام شـده اسـت       

سانسور حـكـومـتـهـا مـحـدود شـده               
دسترسي به اخبار و اطالعـات  .  است

غير حكومتي از اينترنت و مـاهـواره   
براي بخش قابل توجـهـي از جـامـعـه          

نـقـش رسـانـه هـاي          .  مهيا شده اسـت 
غير حكومتي بويژه نقش رسانه هـاي  
چپ در جامعه و آموزش و آشـنـايـي        
مردم و نسل جوان با ايده هاي ديـگـر     
و افكار و راه حلهاي انساني و برابـري  
طلبانـه قـابـل مـقـايسـه بـا گـذشـتـه                   

 . نيست
براي درك تاثيرات اين تغـيـيـرات    
در جامعه كافـي اسـت كـه نشـريـات            
چند صد نسخه اي جـريـانـات چـپ و         
ــوزيســيــون دوران شــاه  و اوايــل                 اپ
ــه هــاي                 ــا رســان ــران را ب انــقــالب اي
ميليوني امروز اپوزيسـيـون و بـويـژه         

اكنون چـپ تـريـن      .  چپ مقايسه كنيد
جـريــان كــمــونــيــســتــي يــعــنــي حــزب        

ساعتـه   ۲۴ كمونيست كارگري ايران  
از طريق تلويزيون با ميليونهـا مـردم     

 . حرف ميزند
مهـنـدسـي افـكـار رسـانـه هـاي               
رسمي و دولتي در دوران گذشته بدون 

آن دوره بـجـز صـداهـاي       .  رقيب بودند
مجاز و دولتي  مردم صداي ديـگـري   

از امــكــانــات و      .  را نــمــيــشــنــيــدنــد    
تـــحـــوالت و حـــقـــوق شـــهـــرونـــدي           
كشورهاي غربي كمتـريـن اخـبـار بـه          

عــالوه بــر ايــن در       .  ايــران مــيــرســيــد  
ضديت با فرهنگ غربي يك فرهنـگ  
اسالمي و سنتي قوي ميدانـدار شـده     
بود و كل اپوزيسيون چپ و راسـت آن    
دوره در داخل آن فرهنگ و در چـهـار     
چوب آن به شـاه و ديـكـتـاتـوري شـاه             

 . معترض بودند
اكــنــون فــرهــنــگ مــدرن غــربــي        

جـريـانـات چـپ و         .  معتبر شده اسـت   
بويژه حزب ما كه يك جـريـان اسـاسـا       
غربي و با فرهنگ مدرن غرب پـا بـه     
ميدان گذاشـتـه اسـت مـعـتـبـر شـده               

فضا آن چنان عـلـيـه فـرهـنـگ         .  است
سنتي و اسالمي قدرتمنـد اسـت كـه        
حتي آخوندها هم براي اعـتـبـار خـود       
ديگر جرات نميكنند عليه فـرهـنـگ      

اين تحوالت تنهـا  .  غربي ظاهر شوند
گوشه اي از تـغـيـيـرات بـنـيـادي در                
جامعـه ايـران اسـت كـه فضـا را بـر                   
حاكمان رژيم اسالمي و بـانـدهـاي آن      

فـرهـنـگ اسـالمـي        .  تنگ كرده است
اكنون بي اعتبار ترين فرهنگي اسـت  
كــه مــردم مــعــتــقــد بــه مــذهــب هــم            

همين .  نميخواهند با آن تداعي شوند
تـحـوالت كــل رژيـم اســالمـي را در               
مقابل خواست تغيير اين اوضاع قرار 

باندهاي حـكـومـتـي اگـر          .  داده است
همديگر را افشا و متهم ميكننـد بـه     

اين دليل است كه افتخاري در عـمـر       
جمهوري اسالمي يافت نميـشـود كـه      

هـمـه   .  يكي خود را صاحب آن بـدانـد    
باندها دارنـد از تـاريـخ و جـنـايـات                  
بــيــشــمــار ايــن رژيــم از خــود تــبــري            

 . ميجويند
ســالــه نــه      ۸ اكــنــون نــه جــنــگ        

انقالب فرهنگي و نه دوران سازندگـي  
و نه دوران اصالحات رژيم هيچـكـدام   
اعتباري ندارند و كانـديـداهـاي رژيـم       
هم با آن تحوالت و تاريخ نميخواهند 

احـمـدي نـژاد خـود را           .  تداعي شونـد 
مخالف كل دوران جمهوري اسـالمـي   
منهاي چهار سـال اخـيـرش مـعـرفـي           

سال  ۲۶ زيرا افتخاري در آن .  ميكند
قبلي وجود ندارد و همـه آن دوران را        
به چپاول و قهر حـكـومـتـيـان عـلـيـه             

جـنـاحـهـاي     .  مردم معرفـي مـيـكـنـد       
سال  ۲۶ مقابل هم خود را صاحب آن 

نميكنند و اين چهار سال اخير را هـم    
  � در اين پـروسـه  .  مايه ننگ ميدانند

افشاگري ايـن بـانـدهـا از هـمـديـگـر                 
زيـرا مـردم     .  اجتناب ناپذير شده است

دل خــوشــي بــه هــيــچــكــدام از ايــن              
اينها زمـيـنـه هـايـي          .  دورانها ندارند

است كه به قـول آيـت اهللا لـنـكـرانـي               
مناظره كانديدا ها را به محاكمه كـل  
 . حكومت اسالمي تبديل كرده است

 
 :ايسکرا

از صندوق درآمـدن هـر کـدام از            
ــه شــدت                ــه ب ــوج ــات ــا، ب ــداه ــدي ــان ک
ــل                 ــراي ک ــات اوضــاع را ب ــالف ــت اخ
جمهوري اسـالمـي خـرابـتـر خـواهـد              

در تقابل با چـنـيـن وضـعـيـتـي           .  کرد 
چقدرکودتاي نظامـي بـه سـرکـردگـي          
احمدي نژاد و به بهانه حفظ نظـام  را      

 امکان پذير ميدانيد؟
 :آسنگران

امكان كودتا به نظر من ضعيـف  
زيرا بانـدهـاي حـكـومـتـي هـر            .  است

كدام دارو دسـتـه نـظـامـي و شـبـهـه                 
در ضـمـن     .  نظامي خودشان را دارنـد   

اگر كسـي قـرار بـاشـد كـودتـا كـنـد                   
خامنه اي بايد دستور آنرا صادر كنـد  
كه اين به معناي متالشي شـدن كـل       

امـا هـمـيـنـكـه ايـن            .  حكومت اسـت 
سوال مطرح ميشـود نشـان از درهـم          

در .  ريختگي كل اين حكومـت اسـت    
عين حال هيچكدام از ايـن بـانـدهـاي       

حكومتي نميخواهند به نظـام ورژيـم     
هـر  .  اسالمـي خـدشـه اي وارد شـود            

كدام دارند لياقت خود را بـراي اداره        
رژيم اسالمي را به رخ بـانـد مـقـابـل            

زيرا ميدانند فقط با وجود .  ميكشند
ــه چــپــاول               ــنــد ب ايــن رژيــم مــيــتــوان

بـانـدهـاي    .  ميلـيـاردي دسـت بـزنـنـد          
حكومتي ميدانند در چه چهار چوبـي  

 . با هم رقابت كنند
اما آنچه مردم بايد بدانـنـد و بـه        
آن توجه كنند اين اسـت كـه جـنـبـش          
سرنگوني طلبي از اين فضاي شير تو 
شير كنونـي چـگـونـه راه خـود را در                
مقابل همه اين باندها باز كـنـد و بـه        

. پيروزي هاي بـيـشـتـري دسـت يـابـد           
هـمـيـنــكـه فشـار از پـايـيــن بـه ايــن                   
حــكــومــت بــاعــث شــده اســت هــمــه          
باندهاي آن به جان همديگر بيفتنـد و    
از رسانه هـاي خـودشـان جـنـايـات و             
دزديهايشان را افشا كنند ميداني را   
باز كرده است كه مردم ميتوانند كـل    
اين دارو دسته قاتل و دزد را مـورد          

اگر تا ديروز فـقـط   .  تعرض قرار دهند
اپوزيسيون اين دزديها و جنايتـهـا را     
افشا ميكرد و دستـرسـي بـه مـدارك         
محرمانه اين حكومت مشـكـل بـود      
اكنون ميبينيد كـه خـودشـان عـلـيـه           
همديگر و براي تصاحب ميلياردهاي 
بعدي از پول و امكانات اين جـامـعـه    
بــخــشــي از ايــن اســنــاد را عــلــيــه                

بـنـابـر ايـن       .  همديگـرافشـا كـرده انـد        
اعتباري براي هيچكدام از جناحهـاي  
رژيم حتي در ميان طرفدارانش بـاقـي   

اين افشا گريها كـه كـل       .  نمانده است
ساله آنرا نشانـه   ۳۰ حكومت و تاريخ 

گرفته اسـت در هـمـان چـهـار چـوب                 
حكومت اسالمي و قوانين قرآني هـم  
افــتــخــاري بــراي حــامــيــانــش بــاقــي         

 . نگذاشته است
 

كل آن چيزي كه تـا كـنـون هـمـه            
آنها به آن مفتخر بودند اكنون در زيـر    
سايه رقابتهاي جناحـي خـودشـان بـه         
تازيانه گرفته شده و به قـول مـعـروف      
حكومتـشـان دارد فـرزنـدان خـود را              

اين مقطع از انتخابات رژيم .  ميبلعد
اسالمي در تاريخ اين رژيم بي سابـقـه   

اين حكومـت  . و منحصر به فرد است
از درون پوك شده و بوسيله كـادرهـاي   
رهبري هـمـيـن حـكـومـت دسـتـگـاه                

سـالـه      ۳۰ اسالمي  و كل حكـومـت     
. آنها به محاكمه كشـيـده شـده اسـت          

هيچ نقطه اتكايي در اين تاريخ بـراي    
آنها بـاقـي نـمـانـده اسـت كـه مـورد                   

. تعرض خودشان قرار نگرفـتـه بـاشـد      
اين فضا كار اپوزيسيون حكـومـت و     
بويژه چپ آن جـامـعـه را آسـان كـرده              

به همين دليل نبـايـد مـنـتـظـر         .  است
ايــن شــد كــه بــراي ايــن اوضــاع و                  

ايـن     � برگرداندن فضا به دوران قـبـل    
. باندهاي حكومتي چكار مـيـكـنـنـد     

دوران تـعـرض     .  ما بايد تعرض كنـيـم  
. به حكومت اسالمي فرا رسيده است

هيچ حكومتي بدون اينكه به تاريخ و 
دستاوردهاي خـودش افـتـخـار كـنـد             

اكـنـون   .  نميتـوانـد پـا بـر جـا بـمـانـد                
باندهاي حكومتي عـلـيـه هـمـديـگـر            
چيزي از تـاريـخ ايـن رژيـم را بـاقـي                 

. نگذاشته اند كه به آن افتخـار كـنـنـد      
برگرداندن فضا به قبل از انـتـخـابـات       

شکاف عـمـيـق    .  هم غير ممكن است
در سيستم حکومتي رژيم ، کل نظـام  

 .را زير ضرب گرفته است
 

 :ايسکرا
آيا دخالت احتمالي خـامـنـه اي       

بــراي شــکــل دادن بــه يــک ائــتــالف              
ميتواند  راه حلـي بـراي بـرون رفـتـن            
 رژيم از بحران سياسي کنوني باشد؟

 
 :آسنگران

. به نظر من اين مـمـكـن نـيـسـت        
زير خود خامنه اي در يك طـرف ايـن     

دوران وحــدت   .  نــزاع ايســتــاده اســت     
كلمه خميني با مرگ خميني به گـور    

اگر تعرض به خـامـنـه اي      .  سپرده شد
هنوز شكل آشكاري مثل تعـرض بـه     
احمدي نژاد رابه خود نگرفته است بـه  
اين دليل اسـت كـه ايـن اتـفـاق اگـر                 
بيفتد يك روزه كل رژيم اسالمي كلـه    

مردم ميريزند سـرشـان و       .  پا ميشود
جمـهـوري   .  بساتشان را جمع ميكنند

اسالمي با باز كردن فضاي انتخابات 
خواست مردم را به پاي صـنـدوقـهـاي     

اما اتفـاقـي كـه افـتـاد          .  راي بكشاند
. كــنــتــرل را از دســتــشــان در آورد               

نتوانستند مثل دورانهـاي قـبـل ايـن         
رقابتهـاي جـنـاحـي را كـنـتـرل شـده                 

زيــرا رقــابــت بــراي      .  هــدايــت كــنــنــد   

 ...باره .مصاحبه با محمد آسنگران در
 ١از صفحه 

 ٢بقيه در صفحه 


