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 ۵ صفحه 

 ۲۲رويدادهاي بعد از انتخابـات      

ــهــا،              خــرداد، صــحــت جــهــت گــيــري
تحليلها و گفته هاي حزب کمونيست    
کارگري را به نحو احسن اثـبـات مـي        

آنچـه مـعـلـوم اسـت جـمـهـوري               .   کند
. اسـالمـي آيـنـده اي در ايــران نــدارد              

رخدادهاي پس از انتخابات شايـد نـه          
به اين گستردگي ولـي کـامـال قـابـل               

مدتها بود که بر سـر    .   پيش بيني بود 

ــگــي اداره نــظــام جــمــهــوري             چــگــون
اسالمي در ميان سـران اصـلـي رژيـم             

ايـن  .   اختالفات زيادي باال گرفته بـود   
روند عمدتا از دوم خـرداد و پـس از               

 بـه    ۷۸ تـيـر       ۱۸انتخاب خاتمـي و       
 . طرز عريانتري آغاز شد

 

  اوضاع کنوني ايران و حزب ناحکمتيست      
 
 
 
 
 
 
 

 عبداهللا اسدي  

 

 

 :ايسكرا
 اخيرا بيانيه اي به امضا تـعـداي       
از فعالين سـيـاسـي سـابـق احـزاب و                
سازمانهاي كـردسـتـان و تـعـدادي از             
اعضاي فعلي اين سازمانها مـنـتـشـر       

 را ۱۳۵۸ مرداد ۲۸شده است و روز  
روز عــزاي عــمــومـي اعــالم كــرده و             

 دقـيـه   ۲خواسته اند در اين روز مردم     
سكوت كـنـنـد و بـر مـزار شـهـيـدان                   

ميخواستيم نـظـر شـمـا       .  حاضر شوند 
 را در اين رابطه جويا شويم؟

 
 :محمد آسنگران

اوال الزم است تاكيد كنم كـه روز      
 روز دســتــور         ۱۳۵۸ مــرداد        ۲۸

خميني براي حمله به مردم كـردسـتـان     
دومـا ايـن روز در كـردسـتـان              .     است

روز آمادگي مردم و احزاب سـيـاسـي          
براي مقابله و سازمان دادن مقاومـت   
عليه حـملـه فـاشـيـسـتـي خـمـيـنـي و                   

بـنـابـر ايـن از         .     لشكريان اسالم اسـت  
هيچ طـرفـي ايـن روز مـعـنـي عـزاي                  

اين روز روز   .   عمومي نداشته و ندارد  
دستور حمله به دستاوردهاي انـقـالب       

 در كردستان، روز فرمان كشـتـار      ۵۷
. آزاديخواهان بوسيله خـمـيـنـي اسـت          

اما در مقابل مردم دست و پا بسـتـه           
در كردستـان مـنـتـظـر آغـاز كشـتـار                 

در عيـن حـال ايـن روز بـراي             .   نبودند
ــان روز آمــادگــي و                 ــردســت مــردم ك
ســازمــان دهــي بــراي مــقــاومــت در           

. مقابل ضد انـقـالب اسـالمـي اسـت            
اين روز،  روز آغاز تـاريـخ مـقـاومـت            
مسلحانه براي حـفـظ دسـتـاوردهـاي            

ايـن روز، روز      .    اسـت   ۱۳۵۷انقالب  

آغاز جنگ مسلحانه مردم كردستـان       
عليه جمهوري اسالمي و گله پاسـدار        

 . و بسيج و ارتش اسالمي آن است
 سال كـه  ۳۰اينكه اخيرا و بعد از  

از ايــن تــاريــخ مــيــگــذرد، تــعــدادي            
ميخواهند فضاي مقاومت و جـنـگ        
قهـرمـانـانـه مـردم عـلـيـه لشـكـريـان                  
ــوي                 دژخــيــم اســالمــي را رنــگ و ب
مذهبي بزنند و آنرا نه گرامي داشـت          
ــررســي                    ــگــان، و ب ــاخــت ــاد جــان ب ي
دستاوردها و درس هاي آن مقاومت،    
كه روز عزاي عمومي بنامنـد نـاشـي        
از ماهيت ارتجاعي و عـقـب مـانـده              

 . مبتكرين اين حركت است
 

به نظر من ما و هـمـه نـيـروهـاي               
انقالبي كردستان نبايد اجـازه بـدهـيـم          
از جـانـب تــعـدادي نـاسـيــونـالـيـســت               
ــد روز                   ــاامــي شــكــســت خــورده و ن

  روز دستور خميني     ۱۳۵۸ مرداد  ۲۸روز  
 براي حمله به كردستان است     

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران        

 ۲ صفحه 

 ۴ صفحه 

 ۳ صفحه 

 به کارگران نفت   
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 ۶ صفحه 
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مقاومت و فداكاري و سازماندهـي و     
ــل يــورش                ــنــدي در مــقــاب ســنــگــر ب
لشكريان اسـالمـي سـرمـايـه بـه روز               

فـرهـنـگ    .   عزاي عمومي تعبير شـود   
عــزا و شــيــون و زاري، فــرهــنــگــي                

مـردم  .   اسالمي و عقب مـانـده اسـت        
كردستان اين روز را روزي تـاريـخـي و       
مقامت خود را اقـدامـي آگـاهـانـه و               

جنگي كه بـوسـيلـه    .   تاريخي ميدانند 
حكومت تـازه بـه قـدرت رسـيـده بـه                 
مردم كردستان تحميل شد دو طـرف          
و دو جبهه قـابـل مشـاهـده بـودنـد و                

يك طرف آن جنگ، جـانـيـان      .  هستند
اسالمي به رهـبـري خـمـيـنـي و بـنـي                
صدر و ديگر مقامات حـكـومـتـي و            
طـرف ديــگـر آن مـردم كــردسـتــان و                

ايـن  .   احزاب سيـاسـي آن دوره بـودنـد           
جنگ و مقاومت درسها و تجربـيـات    
با ارزشي دارد كـه بـايـد هـر سـال در                 
گرامي داشت مقاومت مردم در ايـن         
تاريخ آن درسها و تـجـربـيـات مـورد               
بـحـث و بـررسـي قـرار گـيـرد و جـان                     
باختگان راه آزادي در اين جنگ بـايـد       

در .   يـــادشـــان را گـــرامـــي بـــداريـــم           
 سال اخـيـر ايـن      ۳۰كردستان القل در  

رسم و سنت مبارزاتي مردم و حـتـي           
احزاب سـيـاسـي نـبـوده اسـت كـه در                 
گراميداشت عزيزانشان عزا داري راه       

كساني كه اخيرا مردم را بـه  .  بيندازند
عزاداري فرا خوانده اند ظاهرا در سـن        
پيري و ميانسـالـي راهـي بـراي خـود             
سراغ ندارند بجز دست به زانـو زدن و         

اگر در نـيـت و هـدف        .   عزاداري كردن 
آنها هم شـك نـكـنـيـم بـايـد بـه آنـهـا                       
متذكر شد كه مردم كردستـان از ايـن        
فــرهــنــگ عــزاداري و اســالمــي دل             
خوشي ندارند و تا كنـون راه ديـگـري             

شما هم بهتر اسـت مـثـل      .   را رفته اند  
گذشته ساكت باشيد و فرهنگ كهنـه        
و عقب مانده خود را در محافل خود     

 . نشخوار كنيد
 

 : ايسكرا
شــمــا مــيــگــويــيــد ايــن روز روز           
دستور حمله از يك طرف و روز آغـاز         
مقاومت مسلحـانـه از طـرف ديـگـر             
بوده است مـردم كـرسـتـان و جـوانـان               
امروز هم خاطره دوري از ايـن تـاريـخ           

فكر ميكنيد مردم اكنـون چـه     .   دارند
كار بايد بـكـنـنـد كـه ايـن تـاريـخ بـه                     

 فراموشي سپرده نشود؟ 
 

 :آسنگران

ما داريم از اتفاقي حرف ميزنـيـم       
كــه يــك پــيــوســتــگــي تــاريــخــي در              
مبارزات مردم كردستان آنرا در ذهـن        

نسـل  .   جامعه زنده نگه داشـتـه اسـت         
جوان هم كم و بيش به نقل از نسلهـاي    
قبلي خود و گـرامـيـداشـت هـر سـالـه             
اين مبـارزات قـهـرمـانـانـه از جـانـب                
احزاب و نيروهاي انقالبي، بيـخـبـر از       

اين درسـت اسـت     .  اين رويداد نيستند 
كه نسل جوان بخـشـا بـه عـنـوان يـك                
رويداد تاريخي به برسي آن ميـپـردازد     

 بـا تـمـام        ۵۷اما نسل دوران انقالب      
وجود آنرا هنوز لمس مـيـكـنـد و بـه                
عنوان بخشي از تاريخ زندگي خود به     

ايـن دو مـولـفـه         .   بررسي آن ميپردازد  
در كنار هم و در پـيـوسـتـگـي ادامـه                
مــبــارزات مــردم عــلــيــه جــمــهــوري           
اسالمي تا همين امـروز بـاعـث شـده           
است كـه نسـل جـوان هـم بـررسـي آن                  
تاريخ را فقط در محدوده يـك اتـفـاق          
تاريخي نگاه نكـنـد، بـلـكـه آنـرا يـك                
مقطع از گذشته مبارزات امروز خود    

بنابر اين الزم و ضـروري اسـت       .  بداند
كه اين اتفاق مهم هم بـه عـنـوان يـك              
مقطع تاريخي تعيين كننده و هـم بـه        
عنوان پيوستگي تاريـخـي مـبـارزات        
همين امروز مورد توجـه نسـل جـوان         

 . قرار گيرد
بررسي درسها، و نقطه قدرتـهـا و       
ضــعــفــهــاي ايــن تــاريــخ هــنــگــامــي           
ميتوانـد بـه مـبـارزات امـروز مـردم               
كـمــك كــنــد كــه نســل جــوان ضــمــن              
بررسي دقيق و موشكافانه اين تاريـخ    
دستاوردهاي آنرا برسميت بشناسـد و      
از تجربيات گذشته خـود و نسـلـهـاي            
قبلي براي تـقـويـت مـبـارزات جـاري              

گراميداشت قهرمانيها .   استفاده كند 
و فداكاريها و جانبازيهاي اين تـاريـخ          
بايد بـا فـرهـنـگـي مـدرن و انسـانـي                   
عجين شود تا بـتـوانـد بـه تشـديـد و                 

. گسترش مبارزات امروز كمك كـنـد      
نسل جوان و همه مردم كـردسـتـان در         
گراميداشت اين تاريخ احـتـيـاجـي بـه           

مـردم از فـرهـنـگ         .   عزاداري نـدارنـد    
عــزا و گــريــه و شــيــون حــكــومــت                 

 سـال    ۳۰.   اسالمي متـنـفـر هسـتـنـد         
است كه عزا را به مردم تحميل كـرده          

مـردم كـردسـتـان بـراي رهـاي از               .  اند
چنگ فرهنگ عزا و شـيـون و گـريـه               
ميخواهند جامعه اي شـاد و بشـاش          

بـايـد   .   و زنده  و آزاد داشـتـه بـاشـنـد                
عليه قاتالن و  جانيان ديروز و امـروز     
مردم كردستان كه هـمـيـن جـمـهـوري            

اسالمي و دم و دستگاه آدمكشـي آن      
بـايــد عــلــيــه     .   اسـت بــه مــيــدان آمــد        

فرهنگ عزا به فـرهـنـگ شـادي روي           
مردم كردستان نه بـاسـكـوت و        .   آورد

عزا بلكه با فرياد زنده بـاد زنـدگـي و           
زنده باد آزادي و شادي بايد حـقـانـيـت       

 . خود را به گوش جهانيان برسانند
 

 :ايسكرا
اكـــنـــون مـــبـــارزات وســـيـــع و            
مــيــلــيــونــي مــردم تــهــران و ديــگــر              
ــه               شــهــرهــاي بــزرگ ايــران بــه مــرحل
حساسي رسيده است مردم كـردسـتـان      
هـم بــه پـيــشــواز روزي تــاريــخــي در               

چه انـتـظـاري      .   مبارزات خود ميروند  
 از مردم كردستان هست؟ 

 
 :آسنگران

واقعيت اين است كه مـردم ايـران          
بـه طـور كــلـي وارد فــاز جـديــدي از                  

بـراي  .   مبارزات انقالبي خود شده انـد    
 سـال مـردم بـا          ۳۰اولين بار بعـد از        

قدرت ميلـيـونـي بـه مـيـدان آمـده و                 
جــمــهــوري اســالمــي را بــه مصــاف            

تا همين حـاال جـمـهـوري       .  طلبيده اند 
ــده اي را                 ــات كشــن اســالمــي ضــرب
متحمل شده است و جنبش انـقـالبـي           
مردم با استفاده از جنگ جـنـاحـهـاي        
رژيم و شقه شـدن صـفـوف بـاالئـيـهـا                
خوب استفاده كرده و قـدرت خـود را          

كردستان هـنـوز وارد ايـن        .   ديده است 
امـا مـردم     .   جنگ اخـيـر نشـده اسـت         

ايران و جنبش انقالبي جـاري انـتـظـار         
دارند كه كردستان اين بـار هـم نـقـش             

ايـنـكـه تـا       .   پيشرو خود را ايـفـا كـنـد       
كنون مردم كردستان بـه ايـن حـركـت            
نپيوسـتـه انـد بـاعـث شـده اسـت كـه                   
سوالها و جوابهاي متفاوتي را شـاهـد     

 .باشيم
 

 :ايسكرا
ــر مــمــكــن اســت جــواب و                  اگ
سياست جريانات مورد اشاره را كمي     

 بشكافيد منظورتان چيست؟ 
 

 :آسنگران
متاسفانـه از مـيـان جـوابـهـا تـا                 
كنون من شاهد جواب جدي سياسي،     

هـر  .   اجتماعي و طـبـقـاتـي نـبـوده ام             
جرياني به فـراخـور سـيـاسـت خـودش            
فكر ميكند كـه مـردم كـردسـتـان بـه              
دليل سياست ايـن و يـا  آن حـزب و                   

من اين .   سازمان به ميدان نيامده اند   
جوابها را فرقه اي و غـيـر اجـتـمـاعـي          

اين درست است كه كردستان  .   ميدانم
جامـعـه اي حـزبـيـت يـافـتـه اسـت و                    

سياست احـزاب در تـحـركـات مـردم              
امــا مــردم   .   كــردســتــان مــوثــر اســت     

كردستان بارهـا شـاهـد فـراخـوانـهـاي             
همه اين احزاب بوده و الـزامـا جـواب         

مــواردي هــم بــه داليــلــي        .   نـداده انــد   
سياسي و اجـتـمـاعـي بـدون فـراخـوان             
يك حزب خـاص شـورشـهـاي شـهـري              

ــتــاده اســت        ــه     .   اتــفــاق اف بــراي نــمــون
شورشهاي شهري چهار سـال قـبـل بـه            
دليل جنايت رژيـم عـلـيـه يـك فـعـال                  
سياسي در شهر مهاباد به اسم شـوانـه    
قادري اتفـاق افـتـاد در حـالـيـكـه در                 
همين مهاباد دهها جنايت ديـگـر در          
مقاطع ديگـري اتـفـاق افـتـاده و مـا                 

 . شاهد چنين تحركاتي نبوده ايم
 ۷۸ تـيـر       ۱۸در جريان سالگـرد     

هر سال از جانب احزاب فراخوانهـايـي         
داده شده و ما شاهد تحركي جدي در     

بنـابـر   .   دانشگاههاي كردستان نبوديم 
اين بايد داليل ديگري را مورد تـوجـه     
قرار داد كه در جنـبـش اخـيـر، مـردم               
كردسـتـان هـنـوز وارد مـيـدان جـدال                

 .  جدي نشده اند
به نـظـر مـن اولـيـن دلـيـل جـدي                  
سياسي براي توضـيـح ايـن مـوضـوع            
اين است كه اگـر در تـهـران و ديـگـر                  
شهرهاي ايران مردم از وجـود حـفـاظ            
جـنــگ جــنـاحــهـا و اصــالح طــلـبــان              
حكومتي استفاده كردند و به مـيـدان      
آمدند در كردستان اين حـفـاظ وجـود          

اصـالح طـلـبـان و مـدافـعـيـن               .   ندارد
دولـت و ولــي فــقـيــه هــيـچــكـدام در                
كردستان اعتباري ندارند و شخصيـت   
با نـفـوذي حـتـي در مـيـان صـفـوف                   

مردم در ابـتـداي       .  خودشان هم ندارند 
هر انقـالبـي مـعـمـوال از امـكـانـاتـي                 
قانوني نيمه قانوني به عنـوان حـفـاظ        

در .   امــنــيــتــي اســتــفــاده مــيــكــنــنــد       
كردستان اين حفاظ امـنـيـتـي وجـود            

نه به دليـل ايـنـكـه مـردم راي            .   ندارد
ايـنـهـا اسـتـداللـهـاي          .  دادند يا ندادند 

آغشته به سنت ملي است كه بعـضـي       
از سازمانهاي سياسي آنرا بـه عـنـوان          

ميگـويـم   .   دليل محكم بيان ميكنند  
سنت ملي و ناسيوناليستي زيـرا ايـن         
جريانات فكر ميكنند مردم تهـران و       
ديگر شهـرهـاي ايـران چـون راي داده              
ــنــد و                   ــمــان هســت ــنــون پشــي ــد اك ان

. ميخواهند رايشان را پـس بـگـيـرنـد           
اين توضيح زيـادي غـيـر سـيـاسـي و               

در عـيـن حـال        .   غير اجتماعـي اسـت     
اگـر  "   مـلـتـش   " افتخـار مـيـكـنـد كـه             

امروز ساكت اسـت چـون ديـروز راي              
 ؟!نداده است

اينكه اكثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق               
مردم كردستان و مـيـلـيـونـهـا مـردم                

ديگر شهرهاي ايران هـيـچ وقـت راي             
نداده و اعتمادي به اين رژيم نـداشـتـه          

امـا  .   اند واقعيتي انكار ناپذيـر اسـت       
به قول خود رژيم و به نظر جـريـانـاتـي          
كــه احــمــدي نــژاد را طــرفــدار فــقــرا               
معرفي ميكنـنـد و كسـانـي هـم كـه                
اينرا باور كرده اند و فـكـر مـيـكـنـنـد             
احمدي نژاد پوپوليست راي ميليونـي     
حتي كارگران را با خـود دارد، گـويـا             
در انتخابات چهار سال قبل هم مـردم     
در ابـعـاد مـيـلـيـونـي در راي گـيـري                   

سـوال ايـن اسـت چـرا           .   شركت كردنـد  
 چهار سال قبل اين اتفاق نيفتاد؟

 اين جريانات انگار در كره مريـخ     
زندگي ميكنند فكر ميكنـنـد مـردم         
حافظه تاريخيشان را از دسـت داده و         
به حرفهاي بـي سـر و تـه و فـرقـه اي                    

اما واقعيت فـراتـر   . آنها باور ميكنند 
از ذهنيت هر كسي در جامعـه عـمـل         

نگاهي به تـاريـخ گـذشـتـه و          .  ميكند
 شايد توضيح ايـن  ۵۷تجربيات نسل   

معضل را بـراي خـوانـنـدگـان امـروز               
 . آسانتر كند

در دوران شاه شـعـارهـا از هـمـان              
اوايـل شـعـار      .   ابتدا مرگ بر شاه نبود    

شـاه سـلـطـنـت كـنـد نـه               " اين بود كـه      
مـا خـواهـان اجـراي         " و يـا    "   حكومت

ابـتـدا   . . .   و"   قـانـون اسـاسـي هسـتـيـم           
كساني مثل پزشكپور و احـمـد بـنـي           

به عنوان رهبر و مبتـكـر   ....  احمد و  
امـا مـدت     .   اعتراضات مطرح بودند  

زيادي طول نكشيد كه كل اين فضـاي   
بعـد از    . اوايل اعتراضات متحول شد 

چند ماه نه شعارها و نه رهبـران آنـهـا         
 . نبودند كه ابتدا مطرح شدند

در ايــران امــروز هــم در چــنــيــن             
تازه خيلي سريع و   .   موقعيتي هستيم 

با قـدرت مـردم بـه شـعـار مـرگ بـر                    
خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور رسيده    

در اعتـراضـات يـكـي دو هـفـتـه              .  اند
اخير ما ديگر شاهد شعار هـفـتـه اول            

نـيـسـتـيـم و يـا           "   راي ما را پـس بـده       " 
خيلي ضعيف طـرفـداران مـوسـوي و            
جريانـات تـوده اي اكـثـريـتـي تـالش                

. ميكنند هنوز آنـرا زنـده نـگـهـدارنـد           
رنگ سبز جاي خـود را بـه رنـگـهـاي               

ايـن اتـفـاق هـم در           .   ديگر داده اسـت     
داخل و هم در خارج دارد بـه سـرعـت         

. به نفع جنبش انقالبي پـيـش مـيـرود         
اما احزاب فرقـه اي بـا سـيـاسـتـهـاي                
غير اجتماعي ابتدا نميخواهند ايـنـرا       

اما شك نـداشـتـه بـاشـيـد           .   باور كنند 
همه اين جريـانـات چـنـد هـفـتـه و يـا                   
حـــداكـــثـــر چـــنـــد مــــاه ديـــگــــر                   
موضعگيريهاي امروزشان را پـنـهـان        

 .. .   روز دستور خميني       ۱۳۵۸ مرداد   ۲۸روز 
 

 ۳ صفحه 

   ۱از صفحه



476شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

دوستان ترانه موسوي، از  
بازداشت شدگان هفتم تير در    
درگيريهاي مسجد قبا، گفته اند كه     
خانواده وي از يافتن جنازه سوخته       
.ترانه در حومه قزوين خبردادهاند  

يكي از دوستان ترانه موسوي ديروز     
براي پيگيري وضع ترانه با منزل  
پدري او تماس گرفت و با خبر مرگ     
 ترانه و يافتن جنازه سوخته   

اش ـ بين كرج و قزوين ـ مواجه  
خانواده ترانه از بازگويي مكان  . شد

و زمان تشييع جنازه وي خودداري  
كردند و گفتند نمي توانند   

پس از  . توضيحات بيشتري دهند
پيگيري ها و تماس هاي مكرر    
دوستان ترانه با منزل وي، خانواده     
موسوي از آنان خواستند كه ديگر  
تماس نگيرند و در برابر سخن يكي  
از دوستان ترانه كه گفته بود خانواده    
او بايد نوع مرگش را به جامعه   
اطالع دهند و به رسانه ها بگويند  
كه ترانه دستگير شده و پس از  
دستگيري به اين سرنوشت دچار شده  
است شنيده بودند كه ما صالح كار 
خود را بهتر از شما مي دانيم و نمي  
خواهيم در تشييع جنازه اش كسي       
.حضور داشته باشد   

ترانه موسوي به گفته يكي از 
كه نمي خواهد نامش    -دوستانش 
روز هفتم تير در حوالي   -فاش شود 

تقاطع ميرداماد و خيابان شريعتي       
او .  كالس آرايشگري داشته است      

اتومبيل خود را در يكي از خيابان   
هاي فرعي بين حسينه ارشاد و       
ميرداماد، پارك مي كند و پس از 
ديدن تجمع مردم در خيابان قبا و     
اطراف حسينه ارشاد با يكي از       
دوستان خود تماس مي گيرد و به او 
مي گويد كه پيش از رفتن به     
آرايشگاه بهتر است سري به مسجد        
قبا بزنند و با دوست خود در نزديكي    

وي كه به   . مسجد قبا قرار ميگذارد 
گفته دوستش مانتوي سبز به تن و   
شالي سبز به سر داشته است        
درحاليكه در خيابان شريعتي منتظر       
يكي از دوستان خود بوده است از     
سوي مأموران حكومتي دستگير 
مي شود و در هنگام دستگيري، 
دوست وي كه به محل قرار نزديك     

ترانه  . ميشده از دور وي را مي بيند    
شواهد  .  را سوار به وني ميبرند 

دستگيري ترانه به همين جا ختم نمي       
شود و چند نفر از دستگيرشدگان     

واقعه مسجد قبا در تماس هايي با   
خانوادهي وي، خبر دستگيري اش را   

ترانه  .  به آنان اطالع مي دهند    
موسوي در زمان دستگيري شماره  
منزل و يكي از دوستانش را به چند   
نفر از دستگيرشدگان مي دهد و از       
آنان ميخواهد در صورت آزادي با       
خانواده اش تماس گرفته و خبر 
دستگيري اش را به آنان اطالع   

كساني كه در آن روز همراه با         . دهند
ترانه به ساختماني در حوالي    
پاسداران منتقل مي شوند گفته اند   
كه او مدام گريه مي كرده و مي گفته     
است نه براي تجمع كه براي شركت        
در كالس آرايشگري در آن محل       

اما برخي از    .  حضور داشته است  
دوستانش خبر داده اند كه ترانه در 
راهپيمايي هاي مسالمت آميز        

 خرداد  ۲۷ و ۲۶، ۲۵روزهاي 
شركت داشته است و حتا پيش از  
انتخابات نيز با حضور در زنجيره 
سبز، حمايت خود را از اصالحات و    
.آزادي در ايران ابراز مي كرده است      

به گفته يكي از دوستان ترانه، پس از   
دو هفته از دستگيري او، فردي   
ناشناس با منزلش تماس گرفته و به  
مادر ترانه خبر بستري بودن وي را در    
بيمارستان امام خميني كرج مي   

اين ناشناس به مادر ترانه مي        . دهد
گويد كه مردم دخترش را پس از     
تصادف، به آن بيمارستان رسانده       

مادر ترانه به ناشناس مي گويد  . اند
برخي تماس گرفته اند و ترانه را در   
درگيري هاي مسجد قبا و در   
بازداشگاه ديده اند اما ناشناس مي     
گويد ترانه ربطي به حادثه مسجد     
قبا ندارد و احتمالن قضيه اش   
ناموسي ست؛ چراكه مي خواسته با     
. شلنگ سرم خودش را حلق آويز كند  

او پارگي رحم و مقعد را نيز دليل  
. بستري شدن ترانه ذكر مي كند   

خانواده ترانه به آن بيمارستان   
مراجعه مي كنند اما مسووالن 
بيمارستان بستري شدن ترانه موسوي       
را تكذيب مي كنند و تنها يكي از  
پرسنل مي گويد كه دختري را با 
موهاي بافته شده ديده است كه چند       
حزب »نفر با ظاهري به گفته او        
بيهوش مي آورند و بيهوش  «اللهي 

.ميبرند  
جمالتي كه اين ناشناس در مكالمه   
تلفني با مادر ترانه بيان مي كند        
نشان مي دهد كه ماموران وزارت  

اطالعات و لباس شخصي ها مي    
خواسته اند ذهن خانواده ترانه را از   
سياسي بودن قضيه منحرف كنند و  
به آنان بقبوالنند كه دخترشان از نظر    
اخالقي مشكالتي داشته است تا   
خانواده نيز پس از شنيدن خبر مرگ       
فرزندشان، از پيگيري و پي جويي    
درباره چند و چون مرگ وي خودداري    

.كنند  
ممانعت خانواده ترانه موسوي از 
دادن اطالعات درباره تشييع پيكر       
وي و چگونگي درگذشتش عجيب به 
نظر نمي رسد؛ چراكه تمامي خانواده   
هاي قربانيان حوادث اخير از سوي     
حكومت و وزارت اطالعات تهديد     
مي شوند و به آنان گفته مي شود در   
صورتي كه تشييع پيكر عزيزانشان و     
مراسم كفن و دفن و ختم آنان با       
حضور مردم و با شيون و ناله برگزار   
شود مشكل حاد ديگري براي يكي    
ديگر از عزيزانشان اتفاق خواهد     

.افتاد  
ترانه موسوي اكنون تنها به خانواده  
اش تعلق ندارد و متعلق به همه     
ايرانيان است؛ بنابراين پيگيري       
وضعيت او و چگونگي درگذشتش 

اين كه من    .  وظيفه تك تك ماست 
نمي توانم با نام خود اين اخبار را         
منتشر كنم؛ اين كه دوست ترانه نمي    
تواند نامش را بگويد؛ اين كه    
خانواده ترانه درباره فرزندشان هيچ    
حرفي نمي زنند همه از خفقاني         
حكايت دارد كه امروز بر جامعه ما       

من از دوستاني كه . حاكم است
وظيفه خود مي دانند به راحتي و به    
سرعت اين نوع اطالع رساني را     
محكوم كنند مي خواهم به جاي 
نشستن و محكوم كردن اين و آن،   
درباره ترانه تحقيق كنند و خبرهايش  
را به گوش نخست ايرانيان و سپس  
جهانيان برسانند تا شايد از بيش از           

اين شاهد قرباني شدن ترانه هايمان         
.نباشيم  

الزم است بگويم عكس ترانه را نيز       
يكي از هنرجويان آموزشگاه     
آرايشگري و از دوستان ترانه در     
. اختيار وبالگ زيرزمين قرار داد     

 
 *  * * 

 

 
 

آنچه در ايران امـروز مـيـگـذرد يـک           
حقيقت را بيش از هـرچـيـز تـاکـيـد               

رژيـم اســالمــي رفــتــنــي       .   مـيــکــنـد  
ايـن حـکـم مـردم         .   بايد بـرود   .   است

ايران است، حکم زنـان ايـران اسـت،            
حکم همـه کسـانـي اسـت کـه بـراي                
آزادي و بـرابـري و حـرمـت و  رفـاه                 

 .انسانها در ايران دل ميسوزانند
 

روند سرنگوني رژيم اسـالمـي آغـاز       
و اين شما را بـه مـيـدان          . شده است 

  .رهبري فراميخواند

 
بــيــســت ســال قــبــل ســقــوط رژيــم             
سـلـطـنـت وقـتــي مسـجـل شـد کــه                 
کارگـر نـفـت، در راس کـل طـبـقـه                  
کارگر ايران، بعنوان رهبر جـامـعـه،         
رهبر سرسـخـت انـقـالب، قـد عـلـم               

امروز نـيـز شـيـشـه عـمـر ايـن               .  کرد
رژيم کثيف مذهبي، اين حـکـومـت      
اســـالمـــي ســـرمـــايـــه، در دســـت            

  .شماست
 

 
همه ميدانند که کارگـر نـفـت ايـران           
غول خفته اي است که اگر برخـيـزد،       
کــل اردوي ارتــجـــاع، بــا هـــمـــه                 
دســتــگــاهــهــاى تــبــلــيــغــاتــي اش،         
حاميان بين المـلـلـي اش، ارتـش و             
سـپــاه و اوبــاشــش، ســرنــيــزه هــا و              
شالقها و عمامه هـايـش، بسـرعـت         

 .يکسره خواهد شد
  

 
اردوي آزادي و برابري و رهـائـي در           

زمـان  . ايران چشم بشما دوخته است 
براي وسيع ترين و قـاطـعـانـه تـريـن              
دخالت طـبـقـه کـارگـر در صـحـنـه                 

. سـيــاســي ايــران فـرا رســيـده اســت            
اعتصاب سياسي کارگران نـفـت در        
اخطار به رژيـم اسـالمـي يـک اقـدام              
کارساز و حياتي در شـرايـط امـروز           

  .است
 

 ترانه موسوي    به کارگران نفت 
 يکي ديگر از قربانيان توحش جمهوري اسالمي         

ميكنند و تـالش مـيـكـنـنـد كـه                
. توضيح ديگري به جامعه بدهنـد     

طولي نميكشد اين تـغـيـيـرات  و            
 . پشتك و واروها را خواهيم ديد

 
 احزاب و سـازمـانـهـايـي كـه             
ــوضــيــحــشــان ايــن اســت كــه                 ت
ميگوينـد چـون مـردم كـردسـتـان             
راي ندادند براي پس گـرفـتـن راي            
خود هم بـه خـيـابـان نـمـي آيـنـد،                   
دارند ميگويند ميلـيـونـهـا مـردم          
در تهران و ديگـر شـهـرهـاي ايـران            
طرفدار موسوي و خـواهـان حـفـظ        

ايـن آشـكـارا دهـن         .   نظام هستـنـد   
كجي به مـبـارزات مـردم ايـران و             
توهين بـه انسـانـهـايـي اسـت كـه                 
براي آزادي و رهايي به خـيـابـانـهـا          

ــن           .   آمــــده انــــد      در ادامــــه ايــ
اعتراضات شـك نـدارم كـه مـردم             
كردستـان بـا قـدرت وارد مـيـدان              

ميشونـد امـا در شـرايـط فـعـلـي                
مسئله وجـود حـفـاظ امـنـيـتـي،               
مسـئلـه سـيـاسـت راسـت و غـيــر                
انقالبي احزاب سياسي و مسـئلـه         
شهرهاي پرجمعيـت فـاكـتـورهـاي          
جديي هستند كه باعث شده اسـت      
مردم در كردستان فعـال مـتـرصـد          

امـا بـا هـمـه ايـن            .   فرصت باشنـد  
اوصاف من فـكـر مـيـكـنـم بـراي               
ــيــهــا و             ــهــرمــان گــرامــيــداشــت ق

 مـرداد    ۲۸فداكاريهاي مردم كـه      
 نقطه عطفي در آن جنبش بود ۵۸

ــن                    ــمـ ــد و ضـ ــاده شـ ــد آمـ ــايـ بـ
گــرامــيــداشــت يــاد عــزيــزان جــان         
باخته دستاوردهاي ايـن تـاريـخ را         

به ميدان بيايـيـم و     .   گرامي بداريم 
جـنـبــش انـقــالبـي مــردم ايـران را              

 . سراسري و گسترده كنيم
 

 *  * * 

 

 رفقا،

 منصور حکمت          
  

 دبير کميته مرکزي                   
  حزب کمونيست کارگري ايران                         

   ١٣٧٨ تيرماه         ٢٣
 

 به نقل از نشريه انترناسيونال       
   ٣٠شماره 

١٩٩٩اوت  - ١٣٧٨مرداد   

 .. .   روز دستور خميني       ۱۳۵۸ مرداد   ۲۸روز 
   ۲از صفحه
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تاکتيـک مـردم در آن دوران ايـن              
بود که از طريق انتخابات بتواننـد در      
صفوف باالي اداره کـنـنـدگـان نـظـام              
اسالمي شکاف بـيـنـدازنـد تـا بـديـن               
وسيله فشار و اختناق را از سـر خـود          
کـم کــنــنــد و بــراي بــه زيــر کشــيــدن                
حکومت اسالمي قدمهاي بـعـدي را         

فشار مردم از پـايـيـن    .   راحتتر بردارند 
در اين چند سال در مـقـابـل خشـونـت          
دولت، در مقابل باال رفتن تـورم، در          
بـرابــر گــرانــي و بــراي بــدســت آوردن              
آزاديهاي مـدنـي و از طـرف  ديـگـر                  
ايستادگي مردم در مـقـابـل دخـالـت             
مــذهــب در زنــدگــي روزمــره خــود،             
فشارهاي سيـاسـي و ديـپـلـومـاتـيـک               
بــرســر نــقــض حــقــوق بشــر از ســوي              
دولتهاي غربي و سازمانهاي دفاع از       
حقوق بشر صفوف بـاالي رژيـم را بـه           
هم ريخت و شکاف عميقي را بـر سـر        
چگونگي  اداره و ادامـه جـمـهـوري                
اسالمي ايجاد کرد و در انـتـخـابـات             

 خـرداد ايـن شـکـاف بـه يـک دره                 ۲۲
عميق در ميان آنها تبـديـل گـرديـد و          
مردم هـم از آن اسـتـفـاده کـردنـد بـر                    
سرشان ريختند و توجه تمام جهـان را          

 سال اخير بـر مـردم     ۳۰به آنچه که در  
 .ايران گذشته است معطوف کردند

ابعاد اعتراض و خشـم مـردم از            
حکومت چنان گستـرده بـود کـه کـل            

در بـطـن ايــن       .   جـهـان را تــکـان  داد           
رويداد به گلوله بستن ندا آقا سـلـطـان       

 سـالـه و لـحـظـات غـم               ۲۷زن جوان    
انگيز جان باختن وي در مقابل چشـم       
جهانيان، دل ميليـونـهـا نـفـر ازمـردم             
سراسر جهان را به درد آورد و نـفـسـهـا      

ــنــه حــبــس کــرد                مــرگ .   را در ســي
جانـگـداز نـدا يـک نـمـونـه  ازهـزاران                   
مـورد بـه گـلـوـلـه بسـتـن جـوانـان آن                     
مملکت بود که دخـالـت مـذهـب در             

مـرگ  .   زندگي خود را قبول نداشـتـنـد    
ندا نمونه اي از هزاران هزار جانباخـتـه    
اي است که گناهشان فـقـط ايـن بـود             
که آزادي ميخواستند و ميخواستـنـد     
مانـنـد بشـر قـرن بـيـسـت و يـکـمـي                     

 . زندگي کنند
دوستان ناحکمتيست گفتنـد کـه       
اين جنبش، جنبشي براي سـرنـگـونـي       
نيست؛ جنبش ضد تـقـلـب در مـورد             
انتخابات است و ربـطـي بـه انـقـالب               

اين سـخـنـان مشـعـشـع،         .   مردم ندارد 
حرف امروز آنها نيـسـت مـدتـهـاسـت           
دارند همين حرفها را مـي زنـنـد و از           

شکست جنبش سرنگوني و متعارف      
شدن جمهوري اسالمي صحبـت مـي         

مـن در طـول ايـن چـنـد سـال                 .   کننـد 
هرچه از آنها شنيده و خـوانـده ام ايـن              
بوده که هراتفاقي در هر گوشـه اي از          
ايران افتاده باشد و مربوط به مـبـارزه      
مردم عليه حکـومـت اسـالمـي بـوده            
باشد؛ حزب حکمتيست گـفـتـه اسـت           

. مال ما نيست مردم شرکت نـکـنـيـد        
گفته اند اين يکـي نـاسـيـونـالـيـسـتـي               
است آن يکي ارتجاعي است، ديگـري    
جنگ جناحهاست و مردم براي دفـاع      
از يک جناح عليه جناح حاکـم بـيـرون            

حــتـي بــراي اول مــاه مــه           .   آمـده انــد   
. امسـال هــم هــمــيـن کــار را کــردنــد              

باالخره معلوم نشد چه چيزي به حزب     
حکتيستها مـربـوط اسـت و اسـاسـا              

امــا !   چـرا حـزب تشـکـيـل داده انـد؟              
الحق که در بد دهنـي هـيـچـکـس بـه                
پاي آنهـا نـمـي رسـد ايـن روشـهـا بـه                    
بهـتـريـن روش دخـالـتـگـري آنـهـا در                  

. جنبش چپ ايران تبـديـل شـده اسـت            
ناگفته نماند هـمـه ايـنـهـا از ادبـيـات               
آقـاي کـوروش مـدرسـي نشـأت مـي               
گيرد و دوستان حزب ناحکـمـتـيـسـت          

 .اساسا با آن بار آمده اند
  حزب و جرياني که خيزش مردم    
را جنبش ضد تقلب ميـدانـد بـخـاطـر         
اين است که قبـال از مـتـعـارف شـدن             
جمهوري اسـالمـي صـحـبـت کـرده و              
گفته بودند جنبش سرنگوني شکست  
خـورده اســت و بــه انـتــظــار تــغــيــيــر               

بعالوه ايـنـهـا      .  تدريجي نشسته بودند 
خواستند حـرفـي بـزنـنـد و تـحـلـيـلـي                  
بدهند که هيچ احدي تـاکـنـون چـنـان             

حزب حـکـمـتـيـسـت بـه            .  نگفته باشد 
رهبري کوروش مدرسي اساسا تـنـهـا       
جرياني بود که در مقابل اين جـنـبـش      
ايستادگي کرد و از مردم خواسـت در     

 . اين جنگ شرکت نکنند
حزب به اصطالح حـکـمـتـيـسـت،         
روند تـحـلـيـلـهـا و جـهـت گـيـريـهـاي                    
منصور حکمت و حزب کـمـونـيـسـت         
کارگري را از دوره انتخابات خـاتـمـي         
تا پايان دوره چهار ساله احـمـدي نـژاد       
دور زده اسـت و کـامـال در مـقـابــل                  
خيزش عظيم مردم بـراي سـرنـگـونـي           
جمهوري اسالمي بـويـژه خـيـزشـهـاي            

 خـرداد ايسـتـادگـي         ۲۲دوره بعـد از       
کرد و مردم را به خانه نشيني دعـوت   

اين جريان درست در زمانـي کـه     .   کرد
جنايتکاران اسالمي تعداد زيـادي از        

مردم را به گلوله بستند و دستگيـر و       
يا زخمي کردنـد و بـا ضـرب گـلـوـلـه                 
مردم را از خيابانها متفرق نـمـودنـد،          
اظهار خوشحالي کرده و يکي پـس از     
ديگري نوشتند که انقالبتان شکـسـت     

 . خورد
برخورد حـزب حـکـمـتـيـسـت بـه               
رويــدادهــاي اخــيــر در ايــران از ســر               
نفـهـمـيـدن و عـدم درک ايـن شـرايـط                   
نبوده است؛ روند تحليلهـاي کـوروش         
مدرسي اساسا بعد از مرگ مـنـصـور       
حکمت از ريـل کـمـونـيـسـم کـارگـري               

معلوم بود وقـتـي رونـد      .  خارج گرديد 
تحليلها در مورد سير تحوالت ايـران      
عوض ميشود و هر نوع حرکت مردم   
ــهـــوري اســـالمـــي،                 ــه جـــمـ ــلـــيـ عـ
ناسيوناليستي و ارتجاعي و بي ربـط     
به به حـزبشـان جـلـوه داده مـي شـود                  
بسيار طبيعي بود کـه حـرکـت اخـيـر             
مردم را نيز به کيسه جنگ جنـاح هـا      
بريزنـد و دسـت خـود را از هـر نـوع                     

. انـقـالب و انــقـالبــي گــري بشــويـنــد             
بدبختي آنها از آنـجـا شـروع شـد کـه                
تصميم گـرفـتـنـد حـزب کـمـونـيـسـت                
کـارگــري هـر مــوضـعــي بـگــيــرد در              
مقابل آن موضع ديگري بـگـيـرنـد تـا         
در دنياي خياالتي و کـور و بـي افـق              
خــود بــه انــقــالب مــورد نــظــر خــود              

 . بيانديشند
مي گويند اين حرکت هيچ ربطي     
به انقالب مردم ندارد چون قبال گفتـه        
بودند جمـهـوري اسـالمـي مـتـعـارف             
شـده اسـت و گـفـتـه بــودنـد جـنـبــش                   
سرنگوني تمام شده است؛ چون گـفـتـه        
بودند انقالبي در کار نيست؛ چون يک     
دوره نيز به بـحـران سـازي سـرمـرزهـا              
اعـــتـــقـــاد پـــيـــدا کـــرده بـــودنـــد و                
ميخواستند از طريق گارد آزادي و از    
دريچه کـردسـتـان، آغـاز انـقـالب در               

در واقع  تـمـام   .   ايران را استارت بزنند 
افق آنها به سرنگونـي و انـقـالب  در              

آقـاي رحـمـان      .   ايران کـور شـده اسـت         
حسين زاده در تداوم و ادامـه چـنـيـن            

اگـر کسـي     :   " تحليلهايي مـي نـويسـد      
خيزشهاي اخير مردم در ايران را آغـاز    
حرکتي براي انقالب بنامد ما بر ضد       

ــم      ــي ــه پشــت          " .   آن هســت و اطــالعــي
اطالعيه از مردم خـواسـتـنـد آرامـش            

ايـن حـرفـهـا را         .   خود را حفظ نماينـد    
زدند تا مبادا تحليلهايشان مبني بـر      
اينکه جنـبـش سـرنـگـونـي شـکـسـت               
خــورده اســت و نــظــام اســالمــي بــه               
نظامي متعـارف تـبـديـل شـده اسـت              

 . پوچ و بي معني شود
همانطور کـه اشـاره کـردم بـحـث              
اينها از سر نفهميدن و عدم تشخيـص     

روندهاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي در                 
اينها ماهيتا فـرق کـرده     .   ايران نيست 

اند و از ريـل خـارج شـده انـد و غـيـر                  
اجتماعي شده اند و همه چيز را سـيـاه      
مي بينند، به جامـعـه نـيـز بـي ربـط                 
شده اند، افـق روشـنـي بـر اسـتـراتـژي                
حزبشان ندارند و همه درها را بـر روي     

از همه چيز سـرخـورده     .  خود بسته اند 
گرديده و از خـود پسـنـدي شـبـيـه بـه                 

مـعـمـوال    .  سازمان مجاهدين شده اند 
جرياناتي که از هـمـه چـيـز سـرخـورده             
ميشوند و از انقالب و انقـالبـي گـري          
دور ميشوند، از قدرت تحليل و بيـان    
واقعيات عيني در جامعه و سـوخـت         
و سازها و فعل و انفعاالت و تالشـهـا       
و تاکتيکهاي مبارزه  مردم نـيـز دور         
مـي گـردنــد و چـه بسـا بـه نـيـرويــي                    
خـطـرنـاک در راه انـقـالب مـردم نـيـز                   

 .تبديل شوند
 اين دوستان ظاهـرا چشـمـانشـان          
را بر همه چيز بسته انـد و در دنـيـاي              
تاريک خود شروع به شمشير چرخانـي      

مستقل از دوري و نزديکـي  .   کرده اند 
پايه هاي نظري و افقهـاي اجـتـمـاعـي          
نيروهاي سياسي، هرکدام به نحوي از    
مبارزات اخيـر مـردم ايـران حـمـايـت              
کردند و در دفاع و پشـتـيـبـانـي ازآن                

ر هـ مردم را به تظاهرات و متينگ و       
شـکــل ديــگـر از اعــتـراض فـراخــوان              

. دادنـد و بــه تـقــويـت آن پــرداخـتـنــد               
دوستان حزب حکمتيست هـم ايـنـهـا          
را مي فـهـمـنـد ولـي از آنـجـايـي کـه                    
مدتهاست تحليـلـهـايشـان از اوضـاع           
ايران عوض شـده اسـت و انـقـالب و                
سرنگوني را از پيش بينيها و مسـيـر        
مبارزاتشـان حـذف کـرده انـد و کـج                 
فهمي هايشان براي هـمـه روشـن شـده          
است نمي خواهند واقعيـات مـوجـود        

 .را بپذيرد
 ما هميشه گفته ايـم انـتـخـابـات           
در جــمــهــوري اســالمــي پــوچ و بــي             

در دوره انتخاب خاتمـي  .   معني است 
نيز همين را گفـتـيـم و بـراي احـمـدي                
نژاد نيز بر اين مسئله تأکيد داشـتـيـم          
ولي با اين وجود بخش قابل تـوجـهـي       
از واجدين شـرايـط انـتـخـابـات در آن               
شرکت کردند و با شرکتشـان، اتـحـاد           
صفوف سران جمهوري اسالمي را در      

آقاي کوروش مـدرسـي   .   هم شکستند 
هم خوب ميداند که مبارزه مـردم در        
ايران در جهت دفاع از جناحي عـلـيـه            

بسيار طبـيـعـي    .   جناح ديگري نيست  
ــحــت                     ــران ت اســت کــه مــردم در اي
حــاکــمــيــت نــظــام اســالمــي زنــدگــي          
ميکنند و مـيـدانـنـد ايـن رژيـم رحـم                
سرش نميشود و براي سرکـوب مـردم        

ــاجــا درســت کــرده اســت،               نــيــروي ن
سازمان بسيج بر پا کرده است، سـپـاه         
پـــاســـداران ايـــجـــاد کـــرده، وزارت             
اطالعات دارد، لباس شخـصـي دارد         
ــور ســوار و                     ــزار مــوت و صــدهــا ه
چاقوکش سازمان داده است به هميـن      
دليل تاکتيـک مـبـارزه مـردم الـزامـا              
هـــمـــانـــطـــور کـــه دوســـتـــان حـــزب            
حکمتيست ميخواهـنـد پـيـش نـمـي             
رود و مردم سعي ميکنند در پوشش       
دفاع از موسوي، قـدرت اجـتـمـاعـي            
خـود را بـراي نـابـودي کـل نـظـام بـه                     

معلوم است مـردم    .   آزمايش بگذارند 
هميشه دنبال بهانه اند تا تـرس خـود            
را بشکنند و نيروي عظيم خود را بـه       

 .ميدان بياورند
اين آقـايـان مـيـدانـنـد کـه مـردم                 

. ايران دنبال ارتجاع ديگري نيـسـتـنـد         
دنــبــال تــغــيــيــر اســاســي و بــنــيــادي            
هستند؛ دنبال رفاهند، در پـي کـوتـاه         
کردن دست مـذهـب از زنـدگـي خـود              
هستـنـد؛ دنـبـال امـنـيـت و آسـايـش                  

مردم ايران به دنـبـال رهـايـي        .   هستند
از تــمــام قــوانــيــن دســت و پــا گــيــر                

 سـال اسـت       ۳۰مذهبي هستـنـد کـه         
جمهوري اسـالمـي آن را بـه جـامـعـه                 

 .ايران تحميل کرده است
مبارزه مردم براي اين است که از    
زندانهاي مخوف و شکنجـه و اعـدام         

ــيــدا کــنــنــد          ــران    .   نــجــات پ مــردم اي
جمـهـوري اسـالمـي را بـا گـوشـت و                  
پوست خود تجربه کـرده انـد و نـمـي                
خواهند سر به تنش بمـانـد و حـداقـل            
جز حزب کوروش مدرسي همه اين را     

حرکت و تـاکـتـيـک مـبـارزه          .  گفته اند 
مردم بسيار عمـيـقـتـر و روشـنـتـر از                
تحليلهاي مشـعـشـع و پـا در هـواي                

مـي گـويـم      .   حزب ناحکمتيست است 
ناحکمتيست بـدلـيـل ايـنـکـه ايـنـهـا                 
مطلقا هيچ تشابه نـظـري سـيـاسـي و            
تاکتيکي با روش و روند تحـلـيـلـهـاي        

يـک لـحـظـه       .   منصور حکمت نـدارنـد     
تصـور کـنـيـد در شـرايـط  کـنـونـي،                    
منصور حکمت زنده بـود و بـا چشـم             
خـود مـي ديـد کـه تـوجـه جـهـان بــه                     
اوضــاع  ايــران جــلــب شــده اســت و                
ميليونهـا نـفـر از مـردم در داخـل و                  
خارج به خيابان آمده انـد، صـفـحـات           
اول روزنامه هاي مـهـم جـهـان پـر از                 
تحلـيـل و تصـاويـر از صـحـنـه هـاي                   
عظيم مبارزه مردم عـلـيـه جـمـهـوري           

مـيــديــد کــه چســب       .   اسـالمــي اسـت    
 سال اتحاد آخوندهـا بـراي     ۳۰دروني  

سالخي مردم کنده شده است و دارنـد      
. همديگر را به محاکـمـه مـيـکـشـنـد             

 . . . اوضاع کنوني ايران و                    
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زنـدانـي   " ،   " مرگ بر ديـکـتـاتـور       " 

، کشــتــه   " ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد        
شـعـارهـاي    "   نداديم که سـازش کـنـيـم         

 !اصلي مردم است
  

ــروز جـــمـــعـــه              تـــيـــر       ۲۶امـ
مختلف تـهـران يـکـبـار ديـگـر                نقاط

شاهد تظاهرات با شکوه مردم عـلـيـه        
جـمـعـيـت     .   جمهـوري اسـالمـي اسـت        

بسيار زيادي که تعداد آنهـا بـه بـيـش           
از دو ميلـيـون گـزارش شـده در حـال                
شعار دادن در خـيـابـانـهـا و مـيـاديـن              

ايـنـبـار مـردم       .   اصلي تهران هسـتـنـد      
نماز جمعه را بـهـانـه کـردنـد و بـطـور                
ميليوني در خيابانهاي تهران حـاضـر        

برخي از شعارهاي مردم بـديـن   .   شدند
 :قرار بود

  
 ! مرگ بر ديکتاتور               

 ! زندان سياسي آزاد بايد گردد                           
 ! کشته نداديم که سازش کنيم                         

 بميري، رهبري را نبيني                         مجتبي     
 ! مرگ بر اين دولت مردم فريب                         

 صدا و سيماي ما             /   شرم ما ننگ ما             
ما اهل کوفه نيستيم، پول بگيريم                                

 بايستيم      
 دولت کودتا استعفا استعفا                         

 مرگ بر احمد نژاد               
  

محور هاي تظـاهـراتـهـاي امـروز          
تهران که تا لحظه تـنـظـيـم ايـن خـبـر                 
همچنان ادامه داشته اسـت، خـيـابـان          
آذر بايجان، ميدان ولي عصـر، بـلـوار         
ــارک             ــان حــافــظ،، پ کشــاورز، خــيــاب
دانشجو،امير آبـاد شـمـالـي، مـيـدان             
فردوسي به طرف ايرانشهـر و مـيـدان           

 .هفت تير و تقاطع کارون و هاشمي
  

عليرغم گرماي شـديـد و حضـور         
گسترده نيروهاي سرکوبـگـر رژيـم در          
خيابانها، مـردم تـهـران کـوچـه هـا ،                 

ميدان و خيابانها را آز آن خود کـردنـد    
و صداي آزاديخواهي خود را طـنـيـن           

گزارشـات مسـتـقـيـم بـه           . انداز کزدند 
ــال جــديــد و حــزب                 ــزيــون کــان ــوي تــل
کمونيست کـارگـري ايـران حـاکـي از              

 .|شور و هيجان مرد بپا خاسته بود
  

در بـلـواز کشـاورز و امــيـر آبــاد               
 تـا    ٢٠٠شمالي جمعـيـتـي بـالـغ بـر              

 هـزار نـفـر در حـالـيـکـه شـعـار                  ٣٠٠
مـرگ بـر ديـکـتــاتـور مـي دادنـد بــا                  
نيروهاي رژيم و يـگـان ويـژه بـه زد و                
خورد پرداختـنـد کـه ايـن درگـيـريـهـا                

اين گزارش مي افزايد که .   ادامه دارد 
مردم به طرف ميدان فاطمي و صـدا           
و ســيــمــاي جــمــهــوري اســالمــي در            

 .حرکت بوده اند
  

ــي                ــت ــاف ــه گــزارشــات دري ــا ب ــن ب
نيروهاي رژيم در حاليکه کـه بـخـشـا             
ــه صــورت              مــاســكــهــاى مشــكــى ب

 با استفاده از گاز اشـک آور و          داشتند

الستيکي با | و شکليک گلوله   باتوم  
آخـريـن   .   مردم زدو خـورد پـرداخـتـنـد         

گزارشها حـاکـي اسـت کـه جـمـعـيـت                
زيادي از مـيـدان فـاطـمـي بـه طـرف                  
صدا و سيـمـا در حـرکـتـنـد و شـعـار                   
مرگ بر ديکتاتور و مجتبي بـمـيـري         
رهبـري رو نـبـيـنـي و دولـت کـودتـا                   

از .   استعـفـا اسـتـعـفـا سـر مـيـدهـنـد                 
ميدان ونک به باال تظاهر کنندگان در     
حاليکه شعار مرگ بر ديکتاتـور سـر          
مــيــدادنــد عــکــســهــاي مــوســوي و            

نيروهـاي  .   رفسنجاني را آتش ميزدند   
جمهوري اسالمي به طرف جـمـعـيـت           

از .   گاز اشـک آور شـلـيـک مـيـکـنـنـد                
شيراز و اصفهان و يزد نـيـز بـه کـانـال           
جديد گزارش شده است که تظـاهـرات         

ــه اســت           از تــعــداد        . جــريــان داشــت
دستگير شدگان خبر دقيقي در دسـت     

تـظـاهـرات و درگـيـريـهـا تـا               .   نيسـت 
 .لحظه انتشار اين گزارش ادامه دارد
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    ۱اطالعيه شماره 
 تظاهرات ميليوني مردم در تهران عليه حکومت          

همراه بـا تـظـاهـرات مـيـلـيـونـي                 
مردم در خيابان هاي تهران، خـانـواده         

زندانيان سياسي و بـازداشـت شـدگـان          
اعتراضـات اخـيـر در مـقـابـل زنـدان                

گـروهـهـايـي از        .   اوين تجمع کرده اند   
مردم در مقابـل سـفـارت روسـيـه در               
تهران اجتماعي بر پا داشته انـد و بـا           
شعار دادن حمايـت دولـت روسـيـه از             
جمهوري اسالمي را مـورد اعـتـراض        

در مقابل وزارت کشور .   قرار داده اند  
نيز اجتمـاع بـزرگـي از مـردم شـکـل                 

در اين مـحـل نـيـروهـاي        .   گرفته است 
رژيم به مردم حمله ور شدنـد و مـردم           

 .با آنها به مقابله برخاستند
  

طبق گزارشي که در ساعت پـنـج       
عصر به وقت تهران به مـا رسـيـد در             
ميدان را آهـن، جـمـعـيـت زيـادي در                

گـزارش   .   حرکت و اعتراض بـوده انـد     
مي شود کـه در اعـتـراضـات امـروز              
شماري از تظاهرات کنندگـان زخـمـي        

شدند که از سـوي خـود مـردم مـورد               
 . مداوا قرار مي گيرند

  
مردم زخمي ها را به آمـبـوالنـس        
ها تحويل نـمـي دهـنـد چـرا کـه مـي                 
گويند که آمبوالنس هـا در اخـتـيـار              
بسيجي ها هستند و از هـمـيـن رو از           
همه پزشکان و پـرسـتـاران شـريـف و                
آزاديخواه خواسته شـده اسـت کـه بـه               

از .   کمک به زخمي شـدگـان بشـتـابـنـد         
مـردم نـيــز خــواسـتــه شــده اســت کــه               
درهاي خانه هاي خود را باز بگـذارنـد     

بـه     تا مردم بتوانند در صـورت لـزوم         
 .آنها پناه ببرند

  
يکي ديگـر از شـعـارهـاي مـردم              

تا احـمـدي نـژاده،        "   اين بوده است که    

مـردم بـا در       " !   هر روز همين بسـاطـه      
دست داشـتـن عـکـس هـاي سـهـراب               

 ساله اي کـه بـدسـت      ۱۹اعرابي جوان  
دژخيمان جمـهـوري اسـالمـي کشـتـه            

سـهـراب مـا      " شد، شعار مـي دادنـد          
نـداي مـا     "  و   "   نمرده، واليته که مرده   
 "نمرده، واليته که مرده

  
بنا به اخبار درياقتي، تـظـاهـرات        
خياباني در تـهـران هـمـچـنـان ادامـه                
داشته اسـت و انـتـظـار مـي رود کـه                  
اعتراضات مردم بـطـور شـبـانـه نـيـز               

   .ادامه يابد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
  

 ٢٠٠٩ ژوئيه        ١٧  -١٣٨٨ تير      ٢٦

 ۲اطالعيه شماره  
 ! تظاهرات عظيم مردم تهران همچنان ادامه دارد           

 

 

ميديد که چگونه مبارزه مـردم ايـران          
به طور بي سابقه اي  مـورد حـمـايـت          

. جامعه جـهـانـي قـرار گـرفـتـه اسـت                
ــنــده،                 ــد کــه ايــن هــمــه خــوان مــيــدي
نويسنده، فـيـلـم سـاز و تـرانـه سـرا و                   
شخصيتهاي مشهور دنيا در حمايـت       
از مبارزه مردم ايران به مـيـدان آمـده          

ميديد که دولتهاي اروپـايـي کـه        .   اند
هيچ گاه حاضر نبودند عليه جمهوري   
اسالمي حرفي بزنـنـد و يـا اگـر مـي                

زدند با ايما و اشاره بود امـروز دارنـد         
مبارزه مردم را برحق مي شـمـارنـد و         
حاضر نيـسـتـنـد احـمـدي نـژاد را بـه                   
عــنــوان رئــيــس جــمــهــور بــرســمــيــت          
بشـنـاسـنـد، بـا ايـن وجـود مـنـصـور                   
حکمت مثل آقاي کـوروش مـدرسـي          

جنگ مـا نـيـسـت شـرکـت             :   ميگفت
کسي که چهـارتـا مـطـلـب از          .   نکنيد

مـنـصـور حـکـمـت را خـوانـده بـاشـد                   
ــيــل                  ــمــي کــنــد دل ايــنــطــور فــکــر ن

. ناحکمتيستـي آنـهـا در ايـنـجـاسـت             
البته اين جنگ جنگ مـردم بـا رژيـم         
است ربطي به حزب آنهـا نـدارد بـراي             
ايـنـکـه حـزب آنـهـا ربـطـي بـه مـردم                     

 .ندارد
 

 جامعـه چـنـان در حـال انـفـجـار                
است که خامنه اي را در نمـاز جـمـعـه        
بـه گــريــه انــداخــت و اشــک تــمــســاح              

با اين وجود هيچگاه  مبـارزه  .   ريخت
مردم در ايـران بـه ايـن انـدازه مـورد                  
خشم و بيزاري حزب حکمتيست قـرار    

خـوشـبــخـتـانــه حــزب       .   نـگـرفــتـه بــود     

کمونيست کارگري ايـران امـروز دارد        
اعتراض اين جـنـبـش را نـمـايـنـدگـي               
مي کند و مـطـمـئـنـا اگـر مـنـصـور                   
حکمت زنده بود روي هـمـيـن جـهـت               
استوار بود و باتيزهوشي تمام، حـزب        
کمونيست کارگـري را در سـرنـوشـت            
ايـن جـنـبـش بـراي سـرنـگـونـي رژيــم                  
همانطور که هست دخالت مي داد و       
صد و هشتاد درجه خـالف آنـچـه کـه             
اين آقايان فکر مي کنـنـد بـه آن مـي             

 . پرداخت
 

هيچ منصور حکمت شناسـي نـه       

الزاما آنهايي کـه هـرکـدام بـه نـحـوي               
خود را با روش مبارزه و مـتـدولـوژي          
منصور حکمت تداعي مـي کـنـنـد،            
حتي هيچ کدام از مخالفين مـنـصـور       
حکمت، برداشت حزب حکـمـتـيـسـت         
از منصور حکمت در شرايط کـنـونـي     
و آن طور که حزب حکمتيـسـت فـکـر         

بـه هـمـيـن دلـيـل           . مي کند  را ندارند 
بــهــتــر اســت بــه آنــهــا گــفــتــه شــود                 

 .ناحکمتيست
 

 ۲۰۰۹ ژوئيه         ۱۵

 . . . اوضاع کنوني ايران و                    
   ۴از صفحه
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کارگـران کـارخـانـه ريسـنـدگـي               
پرريس در اعـتـراض بـه راي هـيـئـت               
تشخيص در مقابل اداره کار سننـدج        

سـال  .   دست به تجمع اعتراضي زدنـد     
گذشته بر اساس راي ديـوان عـدالـت             
ــا                اداري کــارفــرمــا مــوظــف شــد ت

را بصــورت      کـارگـران ايــن کـارخــانـه        
. استخدام دائم بر سر کـار بـازگـردانـد           

اما پس از ماهها مـقـاومـت و عـدم              
اجراي حکم صادره از ديـوان عـدالـت         
اداري از سـوي کـارفـرمـا، ايشـان بـه                
شيوه هاي مـخـتـلـف قصـد دور زدن              

قانون و عدم اجراي حـکـم مـذبـور را            
کرده و در آخرين اقدام مسـئلـه را بـه            
هيئت تشـخـيـص ارجـاع داده و ايـن               
هيئت نيز در اقدامي تعجب برانگيـز        
ــوان                  ــه صــدور راي خــالف راي دي ب
عدالت اداري اقدام نموده و پس از آن       
کارگران خواهان لـغـو ايـن راي غـيـر               
قانوني و بـازگشـت بـه کـار خـود بـا                  

 . شرايط استخدام دائم شدند
   

 اتحاديه آزاد کارگران ايران                            
   ٨٨ تير      ٢٤

 

طي هفته پاياني تير مـاه گـروه           
هايي از معلمان حـق الـتـدريسـي از            
شهرسـتـانـهـاي مـخـتـلـف از جـملـه                 
اروميه، بوشهـر، اصـفـهـان،هـمـدان،          
کرمانشاه و سنندج به نمايندگـي از         
طرف ديـگـر هـمـکـاران آمـوزشـيـار              
خود به دفتر سازمان نهـضـت سـواد        
آموزي تهران مراجـعـه نـمـوده و بـه               
اخراج خود از اين سازمان اعـتـراض       

از جــملــه ايــن مــعـتــرضــان         .   کـردنــد 
معلمان سنندجي و اصفهاني بودنـد     

 تير ماه جـهـت     ٢٣که روز سه شنبه  
اعتراض به اخراج خود بـه سـازمـان          
نهضت سواد آموزي تهران واقـع در         
خيابان فاطـمـي مـراجـعـه کـردنـد و               
خواهان بازگشت به کار و اسـتـخـدام       

روســـا و    .   رســـمـــي خـــود شـــدنـــد        
کارمندان سـازمـان نـهـضـت سـواد              

تــجــمــع     آمــوزي تــهــران نــگــران از         
آنان را بـه صـرف          معلمان معترض  

امـا رئـيـس      . صبحانه دعوت کردند 
سازمان در جمع معترضين حـاضـر         
شــد و اعــالم کــرد کــه مشــکــالت             
آمــوزشــيــاران مشــکــالت کــامــال          
شخصي بوده و ربـطـي بـه سـازمـان              

وي حاضر نشـد بـه صـحـبـت          !   ندارد
معلمان گوش داده و به مطالبه آنـان    
مبني بر بازگشت به کار و استخـدام   

 . رسمي پاسخ مناسبي بدهد
آموزشياران مـعـتـرض شـامـل          

تعدادي از آنـهـا کـه        .  سه گروه بودند 
 استخدام شده بـودنـد و       ٧٧ در سال  

از طرف سازمان اخـراج شـده انـد و             

ــار آنــان مــنــوط                   ــازگشــت بــه ک ب
ارجاع و تصميم گـيـري سـازمـان         به  

. آموزش و پرورش کشور شده اسـت    
ــاريــخ اســتــخــدام و                  ــن ت هــم چــنــي

ــه   -چــگــونــگــي اســتــخــدام آنــان            ب
ــا رســمــي           صــورت      -قــراردادي ي

 . مشخص نشده است
گـروهـي ديـگــر آمـوزشــيـارانــي          
هستند کـه تـعـدادي از آنـان داراي               
مدرک فوق ديپلم و لـيـسـانـس مـي             
بــاشــنــد کــه رابــطــه کــاري آنــان بــا              
سازمان قطـع شـده اسـت و بـنـا بـه                  
اظهارات رئـيـس سـازمـان نـهـضـت             

بـر   سواد آموزي، اينان نمي توانـنـد       
تنها شـانـس     .  سر کارخود باز گردند 

اين دسته از معلمان بـراي بـازگشـت       
به کار، بـا شـرط دارا بـودن مـدرک                

تصـويـب      فوق ديپلم و يا ليسـانـس،    
مجلـس و بـعـدا تـائـيـد آمـوزش و                  

مـعـلـمـيـن حـق         !   پرورش مي بـاشـد     
التدريسي اوايل هفته آينده به دفـتـر         
نمايندگان مجلس مراجـعـه کـرده و          
به طرح خواست خود مي پردازنـد و      
در صورت عدم نتيجه گيري، بـه راه     

 . هاي ديگر متوسل خواهند شد
گروه ديگر کساني هسـتـنـد کـه          
سابـقـه سـنـوات خـدمـتـي آنـهـا در                  

 مـاه    ٦٠نهضت سـواد آمـوزي بـه            
نرسيده و به همين دليل بازگشت بـه     
کار نخواهند شد و سازمان نهـضـت         
سواد آموزي کشور به آمـوزشـيـاران       
اعالم کرده که بازگشت به کار آنـهـا           
با موافقت آموزش و پرورش و طبق 

ماده و بخشنامـه داخـلـي سـازمـان            
آيــا ايــن کــار      .   انــجــام خــواهــد شــد      

امکان پذير خواهد بود با نه جـوابـي     
 . به آموزشياران نداده اند

دسته بندي کردن معلمان طـرح       
بهانه هـايـي هـم چـون قـطـع رابـطـه                  
موقت کاري معلمان بـا سـازمـان و          

 ماه تـدريـس، بـه عـنـوان          ٦٠سابقه  
و چـنـد پـاره       حربه هايي براي اخراج     

کردن حرکت حق به جانب مـعـلـمـان         
و آموزشياران نسبـت   بکار مي رود   

بـه ايــن مســئلــه شــديــدا مــعــتــرض           
 . هستند

گفتني است حـقـوق مـعـلـمـان              
حق التدريسي بسيار پايـيـن بـوده و           

در ماه به پنجاه هزار تـومـان        اغلب
در حالي که اکثريـت آنـان     .   مي رسد 

 . داراي تحصيالت عاليه مي باشند
ــران           اتــحــاديــه آزاد کــارگــران اي
ضمن پشتيباني از خواست معلمـان     
ــعــي و                 ــراي بســتــن قــرارداد جــم ب
استخدام دائم و رسمي، از مـعـلـمـان           
مي خواهد با غلبه بر چند دستـگـي     
هاي ساختگي و بـا تـکـيـه بـر امـر                 
مشترک خود، با ايـجـاد ارتـبـاطـات         
تنگاتنگ و بـا هـمـاهـنـگ نـمـودن               
اعـتـراضـات شـان، نـيـروي خـود را                
بـراي بــه کــرسـي نشــانـدن خـواســت              
مشروع و انساني خود صـد چـنـدان         

 . نمايند
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تجعع کارگران کارخانه ريسندگي پرريس در مقابل          
   اداره کار سنندج   

کـارگـران کــارخـانـه ريسـنـدگــي           
 ٥پـرريـس بـراي دومــيـن بـار، روز                

 ٩ تـيـر مـاه از سـاعـت                ٢٥شنبـه    
 و نيم، مقابل اداره کـار  ١١صبح تا  

سنندج دست به تـجـمـع اعـتـراضـي             
زده و خواستار اجـراي حـکـم ديـوان             

مبني بـر بـازگشـت        -عدالت اداري   
به کار بـعـنـوان کـارگـران اسـتـخـدام                

کارگران پالکاردهايـي  . شدند -دائم  
زنـدگـي انسـانـي حـق          " با مضـمـون       

مـا  "   و   "   مسلم مـا کـارگـران اسـت          
خواستار اجراي راي ديـوان عـدالـت           

. ، در دست داشـتـنـد     "  اداري هستيم 
ماموران نـيـروي انـتـظـامـي و نـيـز                
لباس شخصي کارگران را محـاصـره     
کرده و از ورود مـردم و عـابـران بـه                
داخـل جــمـع آنــان جــلــوگـيــري مــي             

ماموران حراسـت اداره کـار       .   کردند
ــان                   بــه نــزد کــارگــران آمــده و از آن
خواستند که به تـجـمـع خـود پـايـان              

کــارگـران نـيــز بـراي اجــراي           .   دهـنــد 
خواسـتـه خـود، تـا روز يـک شـنـبـه                   
مهلت تعيين نمودند که در صـورت      
براورده نشدن خواست شان همـراه بـا      
خانواده هايشان در مـقـابـل ادارات           
دولتي تجمعات اعتراضـي خـود را         

 . ادامه خواهند داد
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اعتراضات گسترده آموزشياران حق التدريسي نهضت سواد آموزي                                                       
   نسبت به عدم استخدام رسمي و جذب درآموزش و پرورش                                               

 تجمع اعتراضي کارگران شرکت ريسندگي در مقابل            
 اداره کار سنندج پرريس براي دومين بار            

 ژوئـيـه، از     ٢٥روز شنبه سوم مرداد،     
جانب شماري از سازمانهاي مدافـع حـقـوق         
بشر از جمله سـازمـان عـفـو بـيـن الـمـلـل،                    
گزارشگران بدون مرز و انجمن بين الـمـلـلـي       

اقدام جهاني براي دفـاع از حـقـوق          "قلم روز  
ــراي .   اعــالم شــده اســت      "   بشــر در ايــران      ب

مردمي که ميليوني به ميدان آمـده انـد و             
بــا تــظــاهــرات و شــعــار دادن و مــقــابلــه                 

جنايتکاران جمهوري اسالمي عـزم خـود        با
بـراي خـالص شـدن از حـکـومـت تـوحــش                  
اسالمي در ايران را به نمايش گـذارده انـد،             
اين حرکت فرصت مناسـبـي اسـت تـا يـک                
بار ديگر صداي خودرا به گـوش جـهـانـيـان            
برسانند و تالش کنـنـد جـنـبـشـي جـهـانـي                 
براي محاکمه سـران حـکـومـت بـه جـريـان                 

جمهوري اسالمي حکومتـي اسـت     .   اندازند
که در تمام طول حيات ننگينـش نـه تـنـهـا              
حقوق بشر بلکه جان و زندگـي انسـانـهـا را               

ايـن حـکـومـت بـايـد           .   زير پا له کرده اسـت     
سرنگون شود و سران جنـايـتـکـار آن بـجـرم              

روز .   جنايت عليه بشريت محـاکـمـه شـونـد         
 ژوئـيــه، بـايـد يــک          ٢٥ مـرداد،      ٣شـنـبـه      

پيشروي ديگر را براي جـنـبـش انـقـالبـي و               
 .سرنگوني طلبي در ايران ثبت کرد

تشــکـــيـــالت خـــارج کشــور حـــزب             
کارگري از همه ايرانيـان شـريـف           کمونيست

ميخواهد که فعاالنـه در سـوم          و آزاديخواه 
مرداد در تمام کشورها دست بـه تـجـمـع و             
تظاهرات بزنند و بـر خـواسـتـهـاي اسـاسـي              

به ميدان بيائيد و بـا      .   مردم تاکيد بگذارند  
فريادهاي سرنگوني جمهوري اسالمـي ايـن       

 :خواستها را مطرح کنيد
  

بازداشت و محـاکـمـه آمـريـن و                -١

عاملين کشتارهاي اخير و کليـه جـنـايـات            
  جمهوري اسالمي در سي سال گذشته 

اخــراج جــمــهــوري اســالمــي از            -٢
 نهادها و مجامع بين المللي

ــد و                    -٣ ــي ــدون ق ــوري و ب آزادي ف
شرط کليه بازداشت شدگـان تـظـاهـراتـهـاي          

 اخير و همه زندانيان سياسي
آزادي بي قيد و شـرط عـقـيـده،                -٤

بيان، اجتماعات، مطبوعات، تـظـاهـرات،        
   اعتصاب، تشکل و تحزب 

 لغو مجازات اعدام    -٥
ــاري و                 -٦ ــبـ ــاب اجـ ــجـ ــو حـ ــغـ لـ

جداسازي جنسيتي و کليه قوانيـن ضـد زن           
بـرابـري کـامـل       .   و تبعيض آميز عليه زنـان     

 حقوق زن و مرد
جدائي کامل مذهب از دولـت،            -٧

ــي، و از آمــوزش و                     ــســتــم قضــائ از ســي
آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي    .  پرورش

 بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد
  

اين خواسـتـهـا، در زمـره مـهـمـتـريـن                 
مطالباتي است که مـي تـوانـد و بـايـد بـر                  
پرچم دفاع از حقوقي انساني مردم ايـران و            
اعــالم هــمـــبــســـتــگـــي بـــا مـــبـــارزات               

بـا ايـن     .   آزاديخواهـانـه آنـهـا تـبـديـل شـود              
مطالبات، هر چه وسيعتر در تظاهـراتـهـاي        

 . ژوئيه همه جا شرکت کنيد۲۵روز شنبه 
  
  

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي                    
 ! زنده باد آزادي و برابري                       

  
 تشکيالت خارج کشور                   

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
 ١٣٨٨ تير      ٢٨  -٢٠٠٩ ژوئيه        ١٩

 سوم مرداد روز اعتراض جهاني عليه جمهوري اسالمي


