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کار در مـحـالت عـرصـه بسـيـار             
مهمي از فعاليت جوانان در مـحـالت    

ــه                .  اســت ــارهــا در ايــن مــورد و ب ب
مناسـبـتـهـاي مـخـتـلـف بـه جـوانـب                  
مختلف کار در محالت اشـاره کـرده          

در اين بخش نيز بـه جـنـبـه هـاي          .  ايم
ديگري بطورکنکرت تر که بـه کـار و           
وظايف جوانان در مـحـالت مـربـوط           

ــردازيــم       در شــرايــط و       .  اســت مــي پ
اوضاع سياسي و اجـتـمـاعـي حـاضـر            
که رژيم اسالمي فقر و فشار بـي حـد           

و حصري را به مـردم تـحـمـيـل کـرده                
است و بخشهاي مختـلـف مـردم هـر             
ــه                    ــي کـ ــتـ ــالکـ ــه فـ ــت بـ ــبـ روز نسـ
ــد               ــرشــان شــده اســت دارن ــگــي دامــن
اعتراض مي کـنـنـد، نـقـش جـوانـان                
محالت بـعـنـوان بـخـشـي از نـيـروي                 
اعتراضي مردم که در صـف اول هـر             
مبارزه اي در مـحـالت، دانشـگـاه و             
خيابـان حضـور دارنـد اهـمـيـت صـد                

جـوانـان سـتـون       .  چندان پيدا مي کنـد  
. اصلي فعاليت در محـالت هسـتـنـد         

اهالي محالت مختلف در هر شهـري      
چشم اميدشان به تـالش و فـعـالـيـت              
جوانان پرشور و مبارزي است کـه در        
پيـشـاپـيـش مـبـارزات روزمـره شـان               

براي پـيـش بـرد        .  حضور فعالي دارند  
اعتراض و مبارزه اي سازمانـيـافـتـه،         

موفق و هدفمند در مـيـان مـردم در              
محالت، قبل از هـر چـيـز تشـکـيـل                
گـروهــهـاي جـوانــان و يـا جـمــعـهــاي                
جوانان ابـزاري مـهـمـي بـراي تـحـقـق                
حرکت اعتراضي مـردم در مـحـالت           

 .است
 

جمع يا گروههـاي جـوانـان        
 محالت

تشکيل جمع يا گروه جـوانـان در          
محالت قطعا کار فعالين با تجربه و         
کار کشته اي است که طـي سـالـهـاي            
گذشته و در کوران مبارزه اي کـه تـا             
کـــنـــون بـــپـــيـــش بـــرده انـــد و بـــه                  
شـخـصـيـتـهـاي قــابـل اعـتـمـاد و بــا                   
اتــوريــتــه در مــيــان مــردم مــحــالت           

  کار و فعاليت جوانان در محالت      
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

قانون بنيادي در تـکـامـل بشـر           
چنين حکم مي کند که هر جا  ظـلـم     
و ستم و ديـکـتـاتـوري بـاشـد آنـجـا                  
مـقـاومــت  وجـود دارد و بـاالخــره                
تعرض اجتماعي مردم است که سـر         

تعرض به نظامي کـه    .  بلند مي کند 
نه بر مبناي خواسته ها و نـيـازهـاي         
انسـان بــنــا شــده اسـت بــلــکــه پــول               
وســرمــايــه را خــداي مــطــلــق و                    

تـعـرض   .   بالمنازع قـرار داده اسـت       
انسانهـايـي کـه مشـتـاقـانـه در پـي                 
بــوجــود آوردن جــامــعــه اي بــهــتــر،           
ــه                       ــي،  آزاد، شــاد  و مــرف انســان
هستند و خـواهـان در هـم کـوبـيـدن                
نظام گنديده و دست و پاگيـر امـروز        

در زندگي انسـان هـمـيـشـه          .  هستند
نـوعـي ضـرورت و اجـبـار مـوجــود               
اســت ايــن ضــرورت در زنــدگــي                  
اجـتـمــاعـي بشــر بــه نـيــروي مــادي              
عظيمي تبديل مي گردد تا قانون و      

هـم  .  مناسبات کهن را تغـيـيـر دهـد       
اکـنـون انـقـالبــات شـمــال آفـريــقـا و                 

خاورميانه  در عـمـل دارد بـه ايـن                 
مسـئلـه جــواب مـي دهــد و عـمــق               
ضرورتها را آشکار کـرد،  ذهـنـيـت             
خود و جهان را تغيير داد و ذهنـيـت       

 . جهان را بسوي انقالب بر گرداند
چندين دهه  است که  طـبـقـات           
حاکم و رسانه هاي وابسطه به آنها و      
روشنفکران و مبلغـيـن و مـروجـيـن             
در کمپ طـبـقـات حـاکـم تـعـرض و                 
انقالب مردم  را بـه نـام خشـونـت و              
حمله به اموال مردم  تعريف وتبلـيـغ    

بـزعـم آنـان حـملـه بـه             (  ؟   ! ميکننـد 

 اين انقالبات    
 ! سه پيام مهم را به جهانيان داد    

 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر                  

 

 ۲ صفحه 
 ٦٠  خرداد  ٣٠  

  گفتگو ي راديو انترناسيونال با منصور حکمت      

 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر دست به اعتصاب زدند                                                 ٤٠٠٠ 

  نفر از کارگران سد داريان پاوه                              ٤٠٠ اعتصاب         ۶ صفحه 

 صدور حکم يک سال زندان تعليقي براي خالد حسيني                                              

 احضار و بازجويي اسكندر لطفي، عضو انجمن صنفي معلمان کردستان                                                           

  تن از فعالين كارگري سنندج محاکمه شدند                                        ١٢ 

 ۳ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۳ صفحه 



 
576شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
در شـرايـط     .  تبديل شده اند مي باشـد  

پر تـحـول سـيـاسـي و انـقـالبـي دوره                   
کنوني و در هر جايي، چنيـن طـيـفـي             
از فعالين در محالت هستند که مـي        
تـوانـنـد گــروه يـا جـمــعـهـاي جـوانــان                 
محالت را بر بستر حرکت اعتـراضـي      
مردم بطور طبيعي و واقعي تشکـيـل       
دهند و آنرا براي پيش برد هر حـرکـت       
اعتراضي و به شکلي سازمانيافتـه و       

 . موثر بکار گيرند
موضوع يا موضـوعـات مـطـرح         
در گروه يا جمعهاي جوانـان مـحـالت         
چيزي نيست بجز مسايل و معظـالت    
سـيــاســي، اقــتــصـادي و اجــتــمــاعــي           
روزمـره اي کـه زنـدگـي مـردم را بــه                   
تـبــاهـي کشـانــيــده اســت و اگـر ايــن                
جمعها قرار است کاري صورت دهنـد     
ايــن اســت کــه ســاکــنــيــن و اهــالــي                
مــحــالت را حــول ايــن مــعــضــالت              
متشکل و متحد کـرده و نسـبـت بـه              
فـالکـتــي کـه حـکــومـت اســالمـي و                
نهـادهـاي ضـد بشـري اش بـه مـردم                 
تحميل کرده اند اعـتـراض و مـبـارزه             
اي هدفـمـنـد و کـارسـاز را بـه پـيـش                    

اين جمعها مي تواننـد بـر سـر         .  ببرند
مسـايــل مــخـتــلــف روز صــحــبــت و             
برنامه ريزي کرده و نتايج تصميـمـات     
خود را با در نظر گرفتن موضـوعـات      
مـطــرح در هــر مــحلــه و شــهـري بــه                

 .مرحله اجرا بگزارند
يکي از مهمتريـن کـارهـايـي کـه             
ايـــن روزهـــا مســـئلـــه و مشـــغلـــه                
ــه               ــروزي مــردم اســت، مســئل ــان شــب
نپرداختن قبض هاي گاز، آب و بـرق           

گروهاي جوانان مـحـالت مـي        .  است
توانند بطور متمرکز روي اين مسئلـه        
و در سطح گسـتـرده اي کـه بـتـوانـنـد               
تمـامـي مـحـالت يـک شـهـر را بـهـم                    

تا آنجايي که يکجـا  .  ببافند کار کنند 
مردم محالت يک شهـر مـتـحـدانـه و             
يکدست در کارزار کمپين نـپـرداخـتـن      
قبضها شرکت داشته و بـه نـهـادهـاي           

 . رژيم هيچ باجي نپردازند
ــراضــي مــردم در               حــرکــت اعــت
نپرداختـن مـبـالـغ نـجـومـي و خـانـه                  
خراب کن قبضها امروز ديگر چـنـدان      

ماهها اسـت  .  موضوع جديدي نيست 
که مـردم در شـهـرهـا و روسـتـاهـاي                  
سراسر کشور در اعتـراض بـه چـپـاول            
چندين برابر دسـتـرنـج مـردم تـوسـط               
رژيم، اقدام به نپرداختن قبضها کـرده       
اند اما آنچه که بر بستـر ايـن مـبـارزه          
اهميت دارد ايـن اسـت کـه جـمـع يـا                   
ــالت               ــحــ ــان مــ ــوانــ ــاي جــ ــروهــ گــ

همانطوريکه تاکنون در پيشـبـرد ايـن        
مبارزه نقش ايفا کرده انـد الزم اسـت          
که کمپين نپرداختن قبضها را نـه در           
يک يا چند محله بلکه گره زدن کامـل     
يــک شــهــر بــهــم ديــگــر را در امــر                    
نپرداختن قبضها را به مـرحلـه اي از            
يک همدلي متحدانه ارتقـا دهـنـد کـه           
نهادهاي رژيم نتوانند بـراي چـاپـيـدن            
دسترنج مردم آنان را مـورد فشـار و              

ايــن کــار    .  اذيــت و آزار قــرار دهــنــد          
شدني است و مي توان آنرا در ابعـادي   

ايـن  .  وسيع و گسترده تر به پيـش بـرد      
مسئله تالش سازمـانـيـافـتـه جـوانـان            
پرشـور و انـقـالبـي مـحـالت را مـي                  

به هر انـدازه تـوانسـتـه بـاشـيـم            .  طلبد
عده کثيري از مردم محالت يک شهـر   
را بــطــور مــتــحــدانــه در نــپــرداخــتــن           
قـبـضـهـا سـازمـان دهـيـم، بـه هـمــان                   
نسبت توانسته ايـم يـکـي از عـرصـه               
هاي بسيار مـهـم زنـدگـي اقـتـصـادي              
مردم را که توسط حکومت اسـالمـي     
مورد تهاجم قرار گرفته است به عقب    

ايستادگي توده هر چـه وسـيـع       .  برانيم
تري از مـردم در مـقـابـل نـپـرداخـتـن                 
قبضها، دستاورد مهمـي در مـبـارزه          

. روزمره عـلـيـه رژيـم اسـالمـي اسـت              
چنين تالش و چنين اقـدامـي نـتـايـج            
بســيــار مــهــمــتــري را در مــبــارزه و              
اعتراض جاري مـردم در مـحـالت و            
در ســطــح هــر شــهــري بــعــنــوان يــک              

. دستاورد مبارزاتي ببار خواهد آورد      
مـتـحـد    :  اين نتايج عـبـارت اسـت از          

شدن مردم در سطح شهر، بـاال رفـتـن         
ــراي                ــان بـ ــي آنـ ــارزاتـ ــبـ ــه مـ روحـــيـ
اعتراضات ديگر در مقابل هـر گـونـه       
تعرضي کـه از سـوي رژيـم بـه مـردم                 
صورت بگيرد، باال رفتـن اعـتـبـار و             
اتوريته گروهها و جـمـعـهـاي جـوانـان            
مـحـالت در مـيـان مــردم و بـالخــره                
ايجاد هماهنگي و همدلـي در مـيـان           
جوانان محالت در سطح يـک شـهـر و         

گروهاي جوانان مي تـوانـنـد و        .  غيره
بايد بطور مستمر بر امـر نـپـرداخـتـن            

بـا  .  قبضها در ميان مردم تبليغ کنند 
شعار نويسي بر در و ديوار، با پـخـش         
تراکت و با ايجـاد فضـايـي بـحـث بـر                
انگيز در ميان مردم، مرتـب بـر روي         

گسـتـرش و     .  اين مسئله تاکيد کنـنـد     
ميليوني کـردن هـر چـه بـيـشـتـر ايـن                  
مسئلـه، عـرصـه بسـيـار مـهـمـي در                 
بخاک ماليدن پوزه حاکمان و آيـت الـه      
هــاي دزد و مــيــلــيــاردري اســت کــه             
زندگي مردم را بـخـاک سـيـاه نشـانـده              

پايين تر به مسئله تبلـيـغـات در       .  اند

 .اين خصوص اشاره خواهم کرد
 

 نقش زنان در کار در محالت
زنان بعنوان نيمي از جـامـعـه در            
طول حاکميـت سـيـاه رژيـم اسـالمـي               
مورد شديدترين تعرضـات سـيـاسـي،        
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قـرار       

قــوانــيــن، فــرهــنــگ و        .  گــرفــتــه انــد   
سنتهاي اسالمـي بـيـش از سـه دهـه                
است که زنان را از حـقـوق ابـتـدايـي و             

قوانـيـن   . اوليه خود محروم کرده است 
اين حکومـت زن را هـمـچـون انسـان                

امــا طــي   .  بـرسـمــيـت نـمــي شــنـاســد          
حــاکــمــيــت از گــور بــرخــاســتــه گــان             
اسالمي تا بـه امـروز، زنـان دمـي از               
مبارزه عليه توحش اسالمـي سـاکـت       

از اين رو معترض تـريـن   .  ننشسته اند 
بخش جامعه عليه حکومت اسالمي      
زنـان هسـتــنــد کــه هـمــراه بـا مــردان                
آزاديخواه و برابري طلـب اعـتـراض و            
مبارزه شورانگيزي را عليه حکومـت      

نـقـش   .  اسالمي دارند بپيش مي برند    
زنـان در هــمــاهــنــگـي و ارتــبــاط بــا               
گـروهــاي جــوانــان در مــحــالت مــي            
ــي مــردم در                 ــوان مــبــارزات ــد ت ــوان ت
مــحــالت و در ســطــح يــک شــهــر را               
چندين برابر قدرتمندتر کند و افزايـش   

هيچ بخشي از مردم در جامـعـه   . دهد
ايران يافت نمي شود که بـه نـحـوي از          
انحا مورد هجوم اقتصادي، سيـاسـي       
ــاشــان حــکــومــت              و اجــتــمــاعــي اوب

بـنـابـرايـن     .  اسالمي قرار نگرفته باشد 
ايجاد هـمـاهـنـگـي، سـازمـانـدهـي و               
متحد کـردن هـر قشـر و بـخـشـي از                   
مردم توان اعتراضي و مبارزات آنـان      
را بدرجات بسيار زيادي بـاال خـواهـد         

 . برد
جوانان دختر و پسر وظيفه دارنـد      
تا با دخيل کردن هر چه بيـشـتـر زنـان             
در کار و فعاليتهاي گروههاي جوانـان    
محالت در امر سازمان دان زنـان در           
حرکتهاي اعتـراضـي و تـوده اي، بـه              
ــد و                  ــن ــم ــدف ــي، روشــن، ه ــت ــي ــال فــع

اهميـت  .  آگاهگرانه تر مبادرت ورزند 
ــه حضــور گســتــرده زنــان در                 دادن ب
ــد                 ــاي ــارزات روزمــره و جــاري ب مــب
مشــغلــه هــمــيــشــگــي فــعــالــيــن در             

ــان بــاشــد          در هــر    .  جــمــعــهــاي جــوان
اعتراض و مبارزه اي نـظـيـر شـرکـت              
زنان در روز جـهـانـي زن، در تـجـمـع                  
اعــتــراضــي خــانــواده هــاي کــارگــران         
زنـدانــي، در اعـتــراض و تـجــمــع در               
مقـابـل زنـدانـهـاي حـکـومـت عـلـيـه                  
ــا                  ــر پ ــان زي احــکــام اعــدام، در جــري
گذاشتن موازين مبارزه با بد حجـابـي    
و غيره توسط زنـان، هـمـگـي ايـنـهـا                 

کوبيدن ميخهاي محکمي بر تـابـوت        
رژيم اسالمي بوده اسـت و بـايـد ايـن              

وحشـت و    .  اعتراضات را تقويت کرد   
هراس رژيم اسالمـي از حضـور زنـان             
در اعتراض ومبـارزه عـلـيـه قـوانـيـن              
ضـد زن و کـل نـظـامشـان بـر کســي                   

ايـنـهـا و فـاکـتـهـاي            .  پوشيده نيـسـت   
بيشتري از اين دسـت اهـمـيـت نـقـش              
زنــان در مــبــارزه عــلــيــه حــکــومــت            
اسالمي را بخوبـي نشـان مـيـدهـد و               
فعالين محالت مي تـوانـنـد در امـر            
سازمانـدهـي کـار زنـان در مـحـالت               
بطور جدي به اين مسئله تـوجـه ويـژه            

جـمـعـهـاي جـوانــان        .  اي نشـان دهـنـد       
محالت با بهره گيري از راهـکـارهـاي       
مختلف و سبک وشيوه هاي مـدرن و          
جديد، حضور و دخالت بـيـشـتـر زنـان         

شاخص به موفقيـت  . را ممکن سازند 
رسانيدن يـک حـرکـت اعـتـراضـي در               
محالت يا در سطح شـهـر ايـن اسـت               
کــه بــه چــه انــدازه نــيــروي تــوده اي                 
وسيعي بويژه شـرکـت و حضـور زنـان             

قــدرت .  در آن تــامــيــن شــده بــاشــد            
جوانان در محـالت بـدون گـرد آوردن            
اين نيرو حول هر حرکـت اعـتـراضـي،            
کاري بيهوده و قـابـل ضـربـه خـوردن               

قـدرت و تـوان مـبـارزاتـي هـر               .  است
جنبش اعتراضي اين اسـت کـه تـوده            
هاي بيشتري را متحدانه و يـکـدسـت        
در آن اعتراض معين به مـيـدان آورده       

 . باشد
 

. اهميت كار تبليغي سـيـاسـي      
پخش تراكت و شعار نويسي و تاثيـر        

 بر فضاي سياسي شهر
فعاليتهاي اجتماعـي مـتـنـوعـي         
در هر شهر و محله اي مـوضـوعـيـت          

ــه اي در           .  روزانــه دارد    هــيــچ مســئل
زندگي مردم يک محلـه يـا يـک شـهـر              
وجــود نــدارد کــه رنــگ اعــتــراض و             
نارضايتي در اوضاع سـيـاسـي جـاري         

کار تبـلـيـغـي     .  را بر خود نداشته باشد 
و سياسي حول مسايل و مـعـضـالت           
سياسي، اقتصادي و اجتـمـاعـي مـي          
تواند حرکت يا اعـتـراضـي را شـکـل              

مثال بنا بـه فضـاي اعـتـراضـي          .  دهد
در يـک مـحلـه يـا چـنـد مـحلـه حـول                     
نپرداختن قبض ها که امـروز بسـيـار           
مطرح و درد و رنج آحاد مردم اسـت،       
کار تبـلـيـغـي در مـحـالت و پـخـش                  
تراکت و شعار نـويسـي حـول آن مـي              
تواند تاثير بسزايي بر فضاي سيـاسـي     
شهر بگذارد و اعتراضـات بـيـشـتـري            
نسبت به نپرداختـن قـبـض هـا را در               
صفي متحد و يـکـدسـت و در تـمـام                
محالت يک شهر را در بـربـگـيـرد کـه              
در چنين حالتي و با هـمـه گـيـر شـدن             

توده هرچه وسيعتري از مردم در دادن     
پاسخ دندان شکن به دزدي و چـپـاول            
رژيم از هستي و دسترنـج مـردم، ايـن         
حرکت قطعا به موفقيت منـجـر مـي           
شود کـه در بسـيـاري مـوارد چـنـيـن                 
موفقيتهايي بدسـت آمـده اسـت امـا            
هنوز کافي نيست و بايد از اين فـراتـر       
رفت و اين يعني فتح سـنـگـري مـهـم           
در مبارزه روزمره مردم عـلـيـه دسـت          
ــدگــي و                    ــه ســطــح زن ــم ب درازي رژي

در واقع کار تـبـلـيـغـي        .  معيشت شان 
حـول مسـايــل مــطـرح و روزمــره در               
مــحــالت يــا دريــک شــهــر آن انــدازه              
اهميت دارد کـه مسـئلـه و مـعـضـل                
مطرح اجتماعي مـورد نـظـر را مـي              
تواند در روز يـا روزهـايـي بـه اقـدام                  
عملـي حـرکـت اعـتـراضـي مـردم در                
خـنــثـي سـاخــتـن تـعــرضـات رژيـم و                 

کار تبلـيـغـي    .  نهادهايش منجر سازد 
مسـئلـه اي تــنـهـا مـخــتـص بــه يــک                  
موضوع يا يک مقطع معيـن نـيـسـت          
بلکه فعالين جمعهـاي مـحـالت امـر           
کـار تـبـلـيـغـي بـرايشـان مـوضـوعــي                 
روتـيـن و هـمـيـشـگـي پـيـرامـون هـر                    
مــعــضــل ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و             
اقـتـصــادي در مــحـالت، در مـراکــز             
خــريــد، در تــاکســي و اتــوبــوس، در             
مهماني ها و در هر مناسبت ديگـري    
و بحث و همـنـظـري حـول آن اسـت و                 
تعطيل بردار نيست اما آنـجـا کـه بـه             
يک موضوع مشخص و حـاد در روز           
و زمان معيني مـربـوط مـي گـردد،             
تبلـيـغـات، شـعـار نـويسـي و پـخـش                  
تراکت حول آن مسئله مشـخـص مـي        
تواند در صـدر تـبـلـيـغـات سـيـاسـي                  
فعالين گروهاي جـوانـان قـرار داشـتـه            

 .  باشد
 
 

اهميت گزارش، خبر و انعكـاس      
 اجتماعي فعاليت ها

طـي دوره هــاي مــخـتــلـف و در               
سالهاي گذشته فعاليتهـاي پـرشـور و          
چشمگيري توسط جوانان مـحـالت و      
در ميان مردم انجام گرفتـه اسـت کـه          
قطعا بدون اين فعاليتها، اعـتـراض و          
مـــبـــارزه امـــروز در مـــحـــالت در               
موقعيت برتر فـعـلـي نـمـي تـوانسـت               

از تجمع مردم در مقابـل  .  قرار بگيرد 
زندانهاي رژيم، در مقابل اسـتـانـداري         
و ديگر نهادهـاي رژيـم در شـهـرهـاي              
کردستان بويژه در شـهـر سـنـنـدج، تـا             
اعتراض مردم نسبت به دسـت درازي     
مــامــوران ســرکــوبــگــرش در مــورد           
قوانين ارتجاعي اش بنام مـبـارزه بـا           
بد حجابي، تعـرض بـه کسـب و کـار                

 ... کار و فعاليت جوانان                   

 ۳ صفحه 
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 ۲ از صفحه  
دستفروشان، ايـجـاد مـزاحـمـت بـراي             
ــره و                     ــر و پســر وغــي ــت ــان دخ جــوان
همچينين بـرگـزاري مـراسـمـهـاي اول            
مه، هشت مارس روز جـهـانـي زن و              
روز جــهــانــي کــودک تــجــمــعــات بــي           
نظيري برپا شده است واکنشهاي بـجـا     
و پــاســخــهــاي کــوبــنــده اي از ســوي             
جوانان و مردم حاضر در محل به ايـن   
گونه تعرضات ماموران انتـظـامـي و        
اطالعاتي رژيـم داده شـده اسـت کـه                
همگي اين جسارتها تحسين برانگيـز       
اســـت و مـــامـــوران و نـــهـــادهـــاي               
حکومتي را به عـقـب نشـيـنـي وادار              
کرده است اما ضعفي که در وظـايـف        
گروهها و فعالين محالت نسـبـت بـه         
اين حرکتهاي پرشور هـمـيـشـه وجـود           
ــه در                      ــن اســت ک ــه و دارد اي داشــت
انعکاس اخبار ايـن رويـدادهـا تـعـلـل              
بخرج داده مي شود و يا در مـواردي         
انعکاس گزارش و خبر اين وقـايـع بـا            

اين يکـي از    . تاخير صورت مي گيرد 
ضــعــفــهــاي جــدي در کــار فــعــالــيــن            
ــر عــرصــه اي از                     مــحــالت و در ه

همه مـي  .  فعاليت اجتمعاي آنان است 
دانيم که انعکاس اخبار اعتراضات و    
تـظــاهــراتـهــاي خــيـابــانــي در جــريــان            

 ۸۸ خيزش انـقـالبـي مـردم در سـال                
سبب شد که افکار عمومي در سـطـح    
جهاني از اوضـاع انـقـالبـي در ايـران                
مطلع شده و حمايتهاي گسترده اي از    

اکنون رژيـم اسـالمـي        .  آن بعمل آورند 
درمانده تر از هـر دورانـي از حـيـات                

انــعــکــاس .  نـنــگــنـش بســر مــي بـرد          
انقالب مردم مصر و تونس و شـمـال            
آفريقا نيز به همين ترتيب جهانيـان را      
ــفــاقــات و                      ــوجــه ات مــطــلــع و مــت
رويــدادهــاي انــقــالب مــردم در ايــن             
کشورها کرد و اين مسئله اي بسـيـار        

مـمـکـن    .  مهم و تعيـن کـنـنـده اسـت           
است اهميت اين موضوع هنوز بـراي        
بــخــشــي از فــعــالــيــن عــرصــه هــاي              
مختلف که شبانروز مشـغـول کـار و            
تــالش جــانــانــه در امــر پــيــش بــرد                
حرکتهاي اعتراضي هسـتـنـد چـنـدان           
عيان نشده باشد و براحتي از کنـار آن       

ايـنـتـرنـت و دسـتـاوردهـاي            .  بگـزرنـد  
تکنولوژي به جايي رسيده که دنيـا را       
همچون يک مـحلـه بـهـم وصـل کـرده                

انعکاس اخبار و وقايع روز در      .  است
دورترين نقاط دنيـا در ثـانـيـه هـا بـه                
اطالع همگان مي رسد و اهميـت هـر       
اتفاق، اعتراض و مبارزه اي در جهت     
مـنـعــکـس ســاخـتـن آن، مـي تـوانــد                 
حمايتـهـاي گسـتـرده و اقـدامـات بـه                

موقع را در ابعادي بـاور نـکـردنـي بـا           
خود همـراه کـنـد و آن حـرکـت يـا آن                    
مبارزه معين را در صدر مسايل روز       
قرار داده و منجر به تحولـي شـگـرف            

 .کند
با توجه به توضيحات مختصري      
کـه در مـورد امـر اطـالع رسـانـي و                   
گــزارش دهــي اشــاره شــد، اهــمــيــت            
گزارش دهي از هر اعتراض و مبـارزه      
اي بايد بتواند بشکـلـي حـرفـه اي در               
دستور کار فعالين گروهاي مـحـالت         

در جمـع يـا گـروه جـوانـان            . قرار گيرد 
دختر و پسـر مـحـالت بـايـد تـيـمـي                   
مرکب از دو الي سه نفر کارشان فقـط      
انعکاس خبر از طريق فيلم، عکس و         
گزارشي که بتواند چگونگي واقعه يـا        
آن اعتـراض را بصـورت کـتـبـي نـيـز                 

فعالين اصلي جـمـع   .  ترسيم کند باشد 
يـا گــروهــهــاي جــوانــان مــحــالت در            
تـقــســيـم کــاري کــه مـابــيــن جــوانــان              
محالت انجام مي دهند ايـن تـيـم را           
مي توانند سازمان داده، جنـبـه هـاي          
فني الزم همچون تهيه فيلـم، گـرفـتـن          
عــکــس و مــکــتــوب کــردن گــزارش           
نوشتاري به اين تيم را آموزش داده و         
بالفاصله بدون فوت وقت ماتريالهاي    
تهيـه شـده الزم را در فـيـس بـوک و                    
تيوتر قرار داده و در اختيار کانالهـاي        
ارتباطـي گـذاشـتـه و بـراي سـايـتـهـا                   

بـا تـوجـه بـه پـايـيـن بـودن                 .  بفرستند
ــد                 ــاي ســرعــت ايــنــتــرنــت در ايــران ب
راهکارهاي سبک کردن حجم عـکـس         
و فيلم را مد نطر قرار داد تا ايـن کـار        

 . براحتي و با سرعت انجام بگيرد
 
 امنيت و ادامه کاري 
امنيت و ادامه کاري فعالـيـتـهـا        

به اندازه هـر عـرصـه اي از فـعـالـيـت                  
جوانان در مـحـالت اهـمـيـت دارد و               
بايـد مـورد تـوجـه جـدي فـعـالـيـن و                    

. جــمــعــهــاي مــحــالت قــرار بــگــيــرد         
نـهـادهـاي ســرکـوبـگـر و اطـالعـاتــي               
رژيــم، بــخــشــي زيــادي از بــودجــه و              
هستي چپاول شده مردم را به شکار و       
تفـتـيـش و سـرکـوب مـا مـردم، مـا                   
فــعــالــيــن عــرصــه هــاي مــبــارزاتــي            
اخــتــصــاص داده انــد و تــداوم عــمــر             
ننگين خود تا به امروز را مديون ايـن    

واکنشهاي سريـع  . سرکوبگري هستند 
و به موقع در هـر زمـيـنـه اي  و بـا                      
هــوشــيــاري، کــاردانــي و تشــخــيــص          
درست و به موقع مي تواند آنان را از       
دستگيري، يا به اصطالح گـيـر آوردن       
مدرک و غـيـره از فـعـالـيـت جـوانـان                   

آنـچـه کـه از        .  محالت محـروم سـازد     
ــم             ــهــادهــاي اطــالعــاتــي رژي ســوي ن
اسالمي بعنوان مدرکي تحت عـنـوان      
ــظــام در حــال                    ــن ن ــداخــت ــخــطــر ان ب
سـقـوطشـان يـاد مــي کـنــنـد، امــري               
متعارف و داده شـده در کشـورهـاي              
پيشرفته اروپايي است و هر سـازمـان          
و تشکل و نهادي با داشـتـن دفـتـر و              
مرکز و افراد عضو در هـر شـبـکـه و               
سازمان يا حزب نه تنـهـا عـوامـل يـا            
داليلي براي بخطر انداختن نظامشـان       
در افکار عمـومـي مـردم مـحـسـوب             
نــمــي شــونــد بــلــکــه يــک دســتــاورد              
مبارزاتي است که طي چـنـديـن دهـه            
مـبـارزه بـدسـت آمـده و آنـرا بـه ايــن                    
حــکــومــتــهــاي مــدعــي دمــکــراســي        
تحميل کرده اند که امـروز بـه سـنـت              
جا افتاده اي تبديل شده است امـا در       
قــوانــيــن عصــر حــجــري جــمــهــوري            
اسالمي ابتدايي ترين و مرسوم تـريـن         
خواست جـوانـان دخـتـر وپسـر نـظـيـر                
برگزاري جشن و شادي جوانان در يـک        
مهـمـانـي يـا در يـک پـارتـي، مـورد                   
تعرض سرکوبگران قرار مي گـيـرد و           
شرکت کنندگان را دستگيـر، زنـدانـي        

با توجه بـه ايـن     . و محاکمه مي کنند 
توضيحات و با وجود رژيـمـي هـار و           

ضد انسان همچون رژيم اسـالمـي کـه         
هــمــه مــوجــوديــتــش بــا خــواســت و             
آرزوهاي طبيعي و واقـعـي مـردم در             
تضــاد قـــرار دارد، هـــوشـــيـــاري و               
تــيــزبــيــنــي فــعــالــيــن و جــوانــان در               
جمعهاي محالت در خنثـي سـاخـتـن           
هر گونه طرح و توطـئـه اي از جـانـب            

. اين نهادها را صد چنـدان مـي کـنـد             
نهادهاي سرکوبگر و اطالعاتي رژيـم       
بخش زيادي از بودجه را براي تفتيـش    
در امر فعاليت فـعـالـيـن اخـتـصـاص              
داده اند که هـمـگـي نشـانـه هـراس و                
وحشت حکومت از اطـالع رسـانـي،            
تجمع، ارتباط گيري متشکل شدن و       
غيره است اما عـلـيـرغـم اخـتـصـاص             
ــيــروي                      ــن ن ــه و اي ــزيــن ــن ه دادن اي
سرکوبگر، هـيـچـگـاه نـتـوانسـتـه انـد               
جوانان محالت و يا فعـالـيـن عـرصـه           
هاي اجتماعي و ميليـونـهـا مـردم را            

 .ساکت کنند
از اين رو استفاده از کـامـپـيـوتـر،        
تلفن و ديگر کانالهاي ارتباط جمـعـي    
بايد بـگـونـه اي صـورت بـگـيـرد کـه                  
هيچگونه رد يا سندي که از نظـر ايـن        
نهادها مـمـنـوعـه اعـالم شـده اسـت                 

ارتـبـاط و تـمـاسـهـاي           .  بدست نـدهـد    
جمعي و حضـوري بـايـد در پـوشـش                

محملهاي اجتماعي نظيـر مـهـمـانـي           
ها، گردشهاي جمعي صورت بـگـيـرد        
بدون اينکه کوچکتـريـن مـدرکـي کـه            
نشان دهد اين جمـع يـا گـروه جـوانـان             
چه کار خاصي در دسـتـور بـحـثـهـا و             

در .  فعاليتهايشان است را نشان دهـد      
اين زمينه مي توان بيشـتـر صـحـبـت         

در خــاتــمــه بــخــش       .  کــرد و نــوشــت     
مربوط به امنيـت و ادامـه کـاري از               
فعالين محالت مـي خـواهـم کـه هـر              
گونه ابهام، ناروشني يـا سـئـوالـي در             
زمينه امنيت و ادامه کاري و خنـثـي       
سازي هـر گـونـه طـرحـي کـه تـوسـط                  
نهادهاي اطالعاتي رژيم دارند بـا اي         
مايل آدرس روي صفحه نشريه تمـاس   
ــر                 ــا بــطــور مشــخــص ت بــگــيــرنــد ت
ــادي                 ــه ــا ن ــه ب ــابل راهــکــارهــاي مــق
اطالعاتـي و سـرکـوبـگـر را بـيـشـتـر                  

بـراي  . مورد بحث و بررسي قرار دهيم 
پيش برد مـبـارزه اي کـه در دسـتـور                
داريم بايد دسـت در دسـت هـم و بـا                  
بــکــارگــيــري روشــهــاي مــنــاســب در           
خنثي کردن تعرضات نهادهـاي رژيـم        
دقيق، سنجيده و با تشخيص درسـت       
در برخورد به مسئلـه امـنـيـت عـمـل             

 .کنيم
 ۲۰۱۱  ژوئن ۲۰    

  نفر از کارگران سد داريان پاوه        ٤٠٠ اعتصاب    ... کار و فعاليت جوانان                   
 خـرداد،    ٢٤ هاي کارگري منتشر كرده اسـت روز       بر اساس خبري كه کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل 

هـاي     ي سـد داريـان پـاوه، بـراي دريـافـت حـقـوق                       آذر، ناوديس راه و آب نيرو در پـروژه     هاي سانا سهند    کارگران شرکت 
باشند، متعهد شدند که تـا روز        نفر مي٤٠٠ کارفرمايان به اين کارگران که بيش از . معوقه، دست به اعتصاب زدند 

اند كه چنانچه مشکـلـشـان حـل نشـود و             كارگران گفته.  پردازند  خرداد، همه دستمزدهاي معوقه آنها را مي٢٨ شنبه  
 .اين وعده عملي نشود، بار ديگر دست از کار خواهند کشيد

 صدور حکم يک سال زندان تعليقي براي خالد حسيني            
 ٢٨ بر اساس خبر منتشر شده از طرف کميته هماهنگي براي كمك به ايجـاد تشـكـلـهـاي كـارگـري، روز شـنـبـه                      

خرداد محاکمه خالد حسيني فعال کارگري و عضو کميته هماهنگي براي کمک بـه ايـجـاد تشـکـلـهـاي کـارگـري در                      
در اين جلسه محاکمه که چند دقيقه بـيـشـتـر طـول نـکـشـيـد، خـالـد                    .   دادگاه انقالب شهر سنندج برگزار شد٢ شعبه  

الزم به يادآوري است كه خالد حسـيـنـي    .   سال معلق شده است، محکوم شد٥ حسيني به يک سال زندان تعليقي که در  
 تن ديگر از اعضاي کميته هماهنگي چند روز پيش از اول ماه مه، احضار و بـازداشـت و سـپـس بـه قـرار               ٣ به همراه   

انـد کـه اجـبـارا از              در مدت بازداشت، خالد حسيني و ديگر دوستانـش تـحـت فشـار بـوده           .  وثيقه ي سنگين آزاد شد  
 .کميته هماهنگي استعفا دهند اما با مقاوت آنها روبرو شدند

 احضار و بازجويي اسكندر لطفي، عضو انجمن صنفي معلمان کردستان             
 خرداد آمده است كه اسکندر لطفي معلم عضو انجمن صنفي معلمـان کـردسـتـان بـه سـتـاد              ٢٥ در خبرهاي روز  

طي اين بازجويي که چند ساعت به طول انجامـيـد   .  خبري اداره اطالعات سنندج احضار و مورد بازجويي قرار گرفت 
همزمان با بازجويي وي تماسهايي با خـانـواده وي       .  وي در رابطه با مسائل امنيتي مورد بازخواست قرار گرفته است  

 سال به علـت شـرکـت در تـحـصـن             ٢ اسکندر لطفي پيشتر نيز به مدت .  گرفته شده که مايه نگراني آنها گرديده است 
 .معلمان از سوي دادگاه رسيدگي به تخلفات اداري استان کردستان، به اردبيل تبعيد شده بود

  تن از فعالين كارگري سنندج محاکمه شدند          ١٢ 
 تـن از      ١٢  خرداد دادگاه محـاکـمـه      ٢١  صبح روز ٨ بنا به گزارش منتشر شده از سوي كميته هماهنگي ساعت   

فعالين کارگري و شرکت کنندگان گلگشت حمايت از فعالين كارگري زنداني، در سـنـنـدج بـه اسـامـي وفـا قـادري،                         
، جـمـال گـويـلـي،             كاوه بهـرامـي    ، كاني، عرفان نادري ، يداهللا صمدي، كيومرث قادري، حبيب اهللا كله صديق سبحاني 

واحد خاني، فايق سبحاني، كيوان سبحاني و ظهير رضوي، برگزار شد و بنا بر خبر نتيجه جلسه دادگـاه، در روزهـاي         
 در جريان برگزاري گلگشت دستگير شده بودنـد كـه     ١٣٨٨  آذر ماه ١٣ اين كارگران در تاريخ . آينده اعالم خواهد شد 

 .بعدا با قرار وثيقه آزاد گرديدند
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در اين مصـاحـبـه کـه در تـاريـخ                
 انجام شـده، مـنـصـور       ٧٩  خرداد ٢٣ 

حکمت به تـاريـخ پـيـدايـش و شـکـل                
گيري حکومـت جـمـهـوري اسـالمـي             

خواندن اين اثـر بـا ارزش       .  مي پردازد 
را به نسـل جـديـد کـه بـا ايـن تـاريـخ                     
آشنايـي کـمـتـري دارد تـوصـيـه مـي                 

 ايسکرا. کنيم
  

 خـرداد    ٣٠ :  بيست سال گـذشـت     
  گفتگو بـا راديـو انـتـرنـاسـيـونـال            ٦٠ 
 ١٣٧٩  خرداد ٢٣ 

 
 

اجـازه بـدهـيـد بـا           : راديو انترناسيونال 
تاريخ شکـسـت   "  يک نقل قول از مقاله 

 بچـاپ  ١٣٧٥ که در سال  " نخوردگان
شما در پايان ايـن    . رسيد، شروع کنيم 

 :مقاله نوشته ايد
 مثل اکـثـر   ٥٧ باالخره، انقالب "

انقالبات، نهايتا نه با فريب و صحـنـه      
سازي، بلکه با سـرکـوبـي خـونـيـن بـه               

 ٢٢ فـاصـلـه      .  شـکـسـت کشـيـده شـد          
 تـمـام آن       ٦٠  خرداد ٣٠  تا ٥٧ بهمن  

فــرصــتــي بــود کــه اســالم و حــرکــت              
گذاريها و    اسالمي با همه اين سرمايه    

تــالــشــهــا تــوانســت بــراي مــوکــلــيــن          
و البـتـه از     .  مستاصل رژيم شاه بخرد  
در تـاريـخ     .  اين بيشتر نياز نـداشـتـنـد       

 ١٧  خــرداد بــه         ٣٠ واقــعــي ايــران،       
شهريور ميچسبد و حـلـقـه بـعـدي آن              

 ."است
  

اين نوشته شما کامال با تصور   
 متفاوت  ٥٧ عمومي از انقالب  

در تصور عمومي جمهوري  . است
.   است٥٧ اسالمي حاصل انقالب  

ولي شما جمهوري اسالمي را به رژيم        
 شهريور را که سرکوب    ١٧ سلطنت و 

خونين جنبش انقالبي مردم توسط   
 خرداد وصل  ٣٠ رژيم شاه بود را به 

ايد و اين دو تاريخ را دو مقطع          کرده
  چرا؟. از سرکوب انقالب ناميديد  

 
بنظر من هر انسان  : منصور حکمت      

و  (بيطرفي که به آن تاريخ نگاه کند    
من توصيه ميکنم که بخصوص 

اي از     کساني که خودشان تجربه زنده 
آن دوران ندارند، حتما آن تاريخ را         

ميبيند که ماجرا   ) بازبيني کنند
چنين بود که مردم عليه استبداد   

اش، با    سلطنتي با پليس مخفي
هايش     زندانهايش، با شکنجه 

در آن جامعه آزادي بيان         . بپاخاستند
وجود نداشت، آزادي مطبوعات    
وجود نداشت، آزادي تشکل و    
فعاليت اتحاديه کارگري وجود   
نداشت، آزادي فعاليتهاي       
سوسياليستي وجود نداشت، آزادي    
هيچگونه فعاليت سياسي وجود  

يک حکومت مستبد، فردي،   . نداشت
متکي به ارتش، پليس و پليس    

اي بود دستخوش  جامعه. مخفي بود
بيشترين نابرابري اقتصادي، فقر       

مردم  . عظيم در کنار ثروتهاي انبوه   
عليه اينها بپا خاستند، براي برابري،         
براي آزادي از چنگال اختناق سياسي         

اين به انقالب     .  و استثمار اقتصادي  
. معروف شد٥٧   

  
 
وقتي معلوم شد که رژيم شاه از     
سرکوب اين جنبش ناتوان است،       
جنبش اسالمي که بعنوان يک جريان     
مرتجع، عليه مدنيت، عليه  
مدرنيسم اجتماعي، عليه حقوق   
زنان، عليه رشد، يک جنبش عقب    

اي    مانده ارتجاعي، از قديم در گوشه    
از جامعه ايران بود، پر و بال    

يکي از شخصيتهاي اين     . ميگيرد
جنبش، يعني خميني، که در عراق       

تبعيد بود را برميدارند و به پاريس     
از   . ميبرند و زير نورافکن ميگذارند  

ها و دولتهاي غربي       آن وقت رسانه 
وسيعا جريان اسالمي را بعنوان         
آلترناتيوي که ميتواند و بايد جاي   
.  حکومت شاه بنشيند تبليغ ميکنند  

باالخره ژنرال هويزر از طرف دولت     
آمريکا مي آيد با ارتش صحبت   
ميکند و وفاداري ارتش را به خميني       

بخش بزرگي از اپوزيسيون   . ميگيرد
ملي و سنتي آن موقع، جبهه ملي و  
حزب توده و غيره به جريان اسالمي       
اعالم وفاداري ميکنند و جريان     
اسالمي به اين ترتيب به صدر     
.  مبارزه عليه سلطنت رانده ميشود 

مردم بر خالف ميلِ جريان اسالمي        
 بهمن، و   ٢٢ قيام ميکنند، قيام 

باالخره ارتش شاه را در يک رو در   
اما  . رويي نظامي شکست ميدهند 

ماحصل اين روند پيدايش يک       
حکومتي است تحت رهبري و کنترل   

.جريان اسالمي    
  

 
منتهي آن دو سال و نيمي که از         

 ۱۳۶۰  خرداد  ٣٠  تا  ٥٧  بهمن ٢٢ 
ميگذرد، به معني اخص کلمه هنوز   
دوره حکومت جمهوري اسالمي  

يک دوره نسبتا باز فعاليت     ... نيست
سياسي است که دولت زورش    
نميرسد وسيعا سرکوب کند، هر چند   
چماقداري هست، چاقو کشي هست،       

خلخالي همان    . اسالميگري هست 
موقع براي رژيم جالدي ميکند، با   
اين وجود رژيم اين قدرت را ندارد که     
جنبش همچنان رو به اعتالي مردم   
.  را به آن شدت سرکوب و خنثي کند  

احزاب سياسي از همه جا سر درمي       
آورند، کتابهاي مارکس و لنين همه       
جا بفروش ميرسد، سازمانهاي   
کمونيستي روزنامه منتشر   
ميکنند، شوراهاي کارگري بوجود 
مي آيند، سازمانهاي مختلف زنان     
بوجود مي آيند، موج اعتراضي باال  

 خرداد  ٣٠ تا اينکه در . ميگيرد
 که يک کودتاى خونين ضد ۱۳۶۰ 
.  اسالمي صورت ميگيرد-انقالبي 

 نفر، ٣٠٠ هجوم مي آورند و روزي 
 نفر را در اوين و سراسر کشور   ٥٠٠ 

ها را    اعدام ميکنند، روزنامه 
ميبندند و مخالفينشان را تار و مار     

اي است که     اين آن پديده  . ميکنند
باعث شد جمهوري اسالمي امروز    

مقطع پيدايش و    . وجود داشته باشد 
 خرداد   ٣٠ تثبيت جمهوري اسالمي،  

 بهمن ٢٢ .  بهمن٢٢  است، نه ٦٠ 
 ١٧ انقالب مردم است ولي از 

که روز تيراندازي   (۱۳۵۷ شهريور 
ارتش شاه به مردم و کشتار در 

 خرداد   ٣٠ تا  ) ميدان ژاله بود  
اي است که در آن      فاصله۱۳۶۰ 

نيروها و دولتهاي دست راستي سعي     
.  کردند جلوي انقالب مردم را بگيرند

 خرداد مقطعي است که    ٣٠ و باالخره 
  . اين سرکوب صورت ميگيرد 

 
خوب است يادآوري کنم که    
اعدامهاي حکومت اسالمي اساسا     
از روي ليست کساني بود که که در  

کسي  . رژيم شاه به زندان افتاده بودند   
که در رژيم شاه دو ماه حبس گرفته  
.  بود در حکومت اسالمي اعدام شد 

همان کساني را زدند و کشتند که     
رژيم شاه ميخواست بزند و بکشد و 

  ... نميتوانست
 

يعني جمهوري   : راديو انترناسيونال           
اسالمي کار سرکوب انقالب را که  
شاه از پس آن برنيامد، تمام کرد و در        
واقع از مردمي که عليه رژيم شاه       

ولي  . انقالب کرده بودند انتقام گرفت  
چطور توانست اينکار را انجام دهد؟    

 خرداد  ٣٠ چون تا همان ديروز   
هاي چپي بودند، تظاهرات    روزنامه

انجام ميشد، و عليرغم دستگيريها     
و جنگ و جدال با چماقدارها، آزادي    

 خرداد چه ويژگي ٣٠ . وجود داشت
داشت که حکومت اسالمي توانست 
خود را تحکيم کند و جنبش انقالبي  
  ديگر نتوانست سر بلند کند؟
 

اين يک کودتاي    : منصور حکمت      
خشن بود و بر مبناي اعدام و کشتار   

مثل امروز نبود که   . وسيع پيروز شد 
 تا روزنامه دوستان خودشان را   ١٦ 

ببندند و طرف برود خود را به دادگاه     
معرفي کند و هنوز آقاي فالني       

ريختند در خيابان و  . خطابش کنند
اش مثل   هر کسي که بنظرشان قيافه  

مسلمين نبود را گرفتند، گفتند اين    
يکي در جيبش فلفل و نمک داشته        
ميخواسته بريزد به چشم سپاه و    

کسي شعري گفته بود،  . ها چي کميته
کسي که معلوم بود سوسياليست     
است، کسي که معلوم بود مدافع     
حقوق زن است، کسي که بي حجاب    
راه ميرفت، کسي که از ظاهرش فکر   
ميکردند چپي است، ميگرفتند  

آمار  . ميبردند همان شب ميکشتند 
و ارقام و مدارک و شهود اين جنايات         

روزي خواهد . به وفور وجود دارند
رسيد که مردم ايران و جهان     
مينشينند و محاکمه عوامل اين    

در آن روز . جنايات را تماشا ميکنند 
دنيا براي صدها هزار قرباني     

 و بعد ٦٠  خرداد ٣٠ جناياتي که در 
بطور مداوم و سيستماتيک در    

 در ۱۳۶۷ سالهاي بعد و بويژه سال     
  .ايران شده است، اشک خواهد ريخت         

 
.  اين از جنايات عظيم قرن بيستم بود        

قابل مقايسه است با آلمان نازي،         
قابل مقايسه است با کُشت و کشتار         
در اندونزي، قابل مقايسه است با   

کُشي در روآندا، به مراتب    نسل
وحشتناکتر از وقايعي است که در       

يکي از فجايع     . شيلي اتفاق افتاد 
مهم و تراژديهاي مهم انساني قرن    

زدند، سرکوب کردند،  .  بيست است
کشتند، در گورهاي بدون نام و نشان   
دفن کردند، آدمهاي بسيار بسيار   

ترين و پرشورترين و    زيادي را، نازنين  
ترين انسانها را، بقتل        آزاديخواه 

  .رساندند تا سرِ کار بمانند  
 

 
 ٦٠  خرداد   ٣٠  

  گفتگو ي راديو انترناسيونال با منصور حکمت     

ــوري           ــهـ ــمـ ــت جـ ــيـ ــبـ ــثـ تـ
ــي،       ٦٠  خــرداد       ٣٠ اســالم
ــه       ــهــمــن   ٢٢ اســت، ن  ٢٢ .   ب

بــهــمــن انــقــالب مــردم اســت         
 ۱۳۵۷  شـهـريـور        ١٧ ولي از   

کــه روز تــيــرانــدازي ارتــش          ( 
شــاه بــه مــردم و کشــتــار در             

ــود         ــه ب ــدان ژال ــا    )  مــي  ٣٠ ت
ــه     ۱۳۶۰ خــرداد     ــاصــل اي     ف

ــيــروهــا و                اســت کــه در آن ن
دولتهاي دست راسـتـي سـعـي         
کردند جلوي انقـالب مـردم را        

 خـرداد    ٣٠ و باالخره .  بگيرند
ــت کــه ايــن                 ــقــطــعــي اس م

 .سرکوب صورت ميگيرد

 ۵ صفحه 
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رهبران جمهوري  : راديو انترناسيونال           

اند،   اسالمي که اآلن بجان هم افتاده  
در آن موقع، همه با هم در اين        
سرکوب شريک بودند، منظورم جناح  
راست و دوم خرداد است که چند تا از      

بهزاد  ... دوي خرداديها را اسم ببرم  
نبوي آن موقع سخنگوي دولت بود و 
اآلن از رهبران جبهه دوي خرداد    
است، حجاريان از سازمان دهندگان       
سازمان مخوف اطالعات بود و خود    

چطور شد که .  خاتمي در دولت بود
 خرداد ٣٠ اينها يکپارچه از سرکوب   

بيرون آمدند و االن بجان هم      
  اند؟  افتاده

 
بندي همان    جناح : منصور حکمت       

موقع در جمهوري اسالمي وجود 
بندي که االن    داشت ولي همين جناح  

بطور مثال مجاهدين  . ميبينيم نبود
انقالب اسالمي و حزب جمهوري   

ها در صف   اسالمي و خط امامي 
ها   بندي صف. مقدم حکومت بودند

نهضت آزادي که  . طور ديگري بود
اآلن بخشي از جبهه دوي خرداد     
است، خود اولين قرباني خط    

هايي بود که خود آنها هم اآلن    امامي
.  بخشي از جنبش دوي خرداد هستند    

دولت آنموقع دست اين خط  
.  منظورم کابينه است. ها بود امامي

همانطور که گفتيد، بهزاد نبوي    
اين  . سخنگوي دولت رجايي بود

پديده دوي خرداد که بعدا بوجود    
آمده دربرگيرنده بسياري از عناصر و    
محافلي است که در آن موقع   

خيلي از  . سردمدار سرکوب بودند
اند و    اينها که االن شاگرد ولتر شده  

اند و بخودشان   دموکرات شده
ميگويند روزنامه نگار، پاسدار و 
بازجو و شکنجه گر و مسئول اعدام  

در نتيجه اين تجربه    . مردم بودند
دوم . مشترک هر دو جناح است 

 ٣٠ خرداد همانقدر در سرکوب   
خرداد سهيم است و همانقدر اصل و         

 خرداد ميرسد که   ٣٠ نسبش به 
امثال الجوردي و گيالني و خميني و 

.  اين دولت اينها بود      . اي خامنه
خميني، که اسمش بايد بعنوان يک      
مرتجع جالد و جنايتکار عليه  
بشريت در سينه تاريخ ثبت بشود،       
در رأس اين حرکت بود و کل اين      

  .جماعت دنبالش سينه ميزدند
 
فکر ميکنم که خيلي مهم است    
مردم ايران آن تاريخ را ورق بزنند،       

اين آدمها را در اين بيست سال مرور             
کنند، و بخصوص ماهيت اختالفات  

  .امروز اينها را بشناسند   
 

 خرداد اينها با هم      ٣٠ در مقطع 
اختالفي بر سر اين نداشتند که          
حکومت اسالم را با کُشت و کشتار     
عليه آزاديخواهي مردم سر پا      

االن هم،   .  اينکار را کردند  . نگهدارند
تحت شرايط متفاوتي تالششان   

ميخواهند حکومت  . همين است 
اسالم را در مقابل آزاديخواهي مردم         

  . سر پا نگاه دارند 
 

آيا ميشود گفت  :راديو انترناسيونال        
که به اين ترتيب دوم خرداديها از        

 خرداد   ٣٠ سياست خودشان در  
پشيمان هستند و فکر ميکنند بايد    
  طور ديگري عمل ميکردند؟ 
 

دوم خرداديها ! ابدا  : منصور حکمت      
االن خودشان با افتخار به شما   

 خرداديها  ٣٠ خواهند گفت که همان  
 خرداد ابراز پشيماني   ٣٠ از . هستند

نميکنند، البته بعدها در    
هايشان خواهند کرد، ولي االن        دادگاه

االن کاري نميکنند که از    . نميکنند
 ٣٠ . خودشان کم کنند" خوديت"

خرداد نهايتا همان شاخصي است که         

خودي را تعريف    خودي و غير
تعريف خودي کسي است   . ميکند
در مقابل مخالف دفاع    " نظام"که از  

 خرداد مهمترين  ٣٠ کرده است و 
 خرداد   ٣٠ . مقطع اين پديده است    

.  مقطع تولد جمهوري اسالمي است  
 ٣٠ اگر کسي از اين جماعت عليه        

ها   خرداد بايستد دارد از جرگه خودي      
  .پا بيرون ميگذارد

 
بنظر من دير يا زود، و خيلي زودتر        
از زماني که سران حکومت فکر     
ميکنند، محاکمات آزاد مردم براي    
رسيدگي به جرائم ضد بشري اينها    

اينها کساني   . شروع خواهد شد
نيستند که بتوانند پولهايشان را    

سر و کار   . آنجلس  بردارند و بروند لس
بسياري از اينها دير يا زود به         

يکي از   . هاي مردم ميافتد محکمه
قلمروهايي که بايد در اين دادگاهها        

 ٣٠ به آن پرداخته شود، ماجراي   
خرداد است و اينکه هر کدام از اين       
افراد در مورد آن تاريخ چه ميداند،   
در آن تاريخ چه نقشي داشته، و چه   
چيزي را ميتواند علني و افشا کند و        
از درد آن فاجعه تاريخي براي جامعه      

.کم کند  
  

 
حزب کمونيست  : راديو انترناسيونال           

 ٣٠ کارگري يک کمپين افشاي واقعه       
خرداد و گراميداشت جانباختگان    

هدف   .  خرداد سازمان داده است ٣٠ 
  از اين کمپين چيست؟  
 

-٦٠ فکر ميکنم  : منصور حکمت      
 درصد مردم کساني هستند که       ٧٠ 
ولي اين    .  خرداد را يادشان نيست   ٣٠ 

مقطع مهمي در پيدايش جمهوري  
ما ميخواهيم اين را      . اسالمي است 

به نسل امروز در ايران و جهان       
يادآوري کنيم که جمهوري اسالمي   
که امروز سرِ کار است محصول يک       

اين  .  جنايت بزرگ ضد بشري است    
اوال بايد بخاطر بيايد، ثبت باشد،       
گفته شده باشد، افشا بشود و        

  . فراموش نشود
 

ثانيا اين آدمها هنوز در صحنه        
 ٣٠ همان آدمهايي که    . هستند
 به بعد آن قتل و جنايت را    ٦٠ خرداد 

سازمان دادند هنوز سياستمداران آن          
اند، در   وکيل مجلس. کشورند
اند،    اند، رئيس قوه قضائيه کابينه

اند، سران سپاه      رهبرند، رئيس ارتش 
نبرد با اينها ادامه       . اند پاسداران 

پرونده اينها نزد مردم مفتوح  . دارد
 ٣٠ است، پرونده عاملين جنايت    

هاي   اينهم يکي از عرصه      . خرداد
مبارزه عليه حکومت اسالمي، عليه   

هايش از    بنيادهايش، عليه شخصيت  
خميني و بهشتي، تا خاتمي و   

اي و رفسنجاني و گيالني، و   خامنه
همه کساني است که در اين روند          

اند و اين بخشي از جدال         نقش داشته
.ما با جمهوري اسالمي است    

 
به نقل از انترناسيونال هفتگي     

٨ شماره   
   ١٣٨٠  خرداد ٢٥ 

  ٢٠٠١  ژوئن ١٥ 
 

   ...   گفتگو ي           ٦٠  خرداد        ٣٠ 

طبق گـزارشـي کـه بـه حـزب             
 خرداد ٢١رسيده است روز شنبه  

 نـــفـــر از کـــارگـــران و               ٤٠٠٠
کارکنان شرکت کشت و صنـعـت       
کارون شوشتر دست به اعتصاب      

 روز   ١١زدنــد کــه تــا ســاعــت            
.  خرداد ادامه يـافـت  ٢٣دوشنبه  

طـرح طـبــقـه بـنــدي مشــاغـل و               
افزايش دستمزد دو خواست مهم    

 .کارگران بود
 

روز سوم اعتصاب، کارگـران     
معترض با وعده مدير عـامـل و      

مـوقـتـا بسـر       !  مسئولين حراست 
الزم بـه تـوضـيـح         .  کار برگشتند 

است که روز اول ماه مـه امسـال           
نيز کارگران بـا هـمـيـن خـواسـت              
دست به اعتـصـاب زدنـد کـه بـا               
قول پيگيري مديرعامل شـرکـت      

. به اعتصاب خـود پـايـان دادنـد          
در پي اين اعتصاب طي دو مـاه     
اخير يعني ارديبهشـت و خـرداد         
هر ماه عالوه بر دستمـزد مـبـلـغ          
ــومــان عــلــي                 ــزار ت ــکــصــد ه ي
الـحـســاب بـه کـارگـران و سـايــر               
کارکنان رسمي شرکـت پـرداخـت        

 . شده است

 
کـارگــران مــجـددا دســت بــه          
اعتصاب زدند چـون مـعـتـفـدنـد            
مادام کـه ايـن مـبـلـغ در قـالـب                 
طرح طبقه بندي مشـاغـل و در           
احکام کار آنـهـا رسـمـا و بـطـور               
قـطـعــي ثـبــت و اضــافـه نشــود،             
ــن               ــد ايـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــا مـ ــرمـ ــارفـ کـ
يـکــصــدهــزار تـومــان را پــاداش          
تــولــيــد در نــظــر بــگــيــرد، آنــرا             
مــوقــتــي بــه حســاب آورد و بــا             
کاهش مبارزه کارگران آنرا قـطـع     

 .کند
 

حزب کمونيست کـارگـري از       
خــواســت کــارگــران و کــارکــنــان          
شرکت کشت و صـنـعـت کـارون             
شوشتر قاطعانه حمايت ميکـنـد      
و کارگران را به برگزاري مـجـمـع       
عمومي، اتحاد و يکپارچگـي و       
پيگيري خواست خود تـا تـحـقـق        

 .کامل آن فراميخواند
  

 حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 ١٣٩٠ خرداد ٢٨
 ٢٠١١ جون ١٨ 

کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر                               ٤٠٠٠ 
 دست به اعتصاب زدند                  

 

اين از جـنـايـات عـظـيـم             
ــود          ــم ب ــســت ــي ــل  .  قــرن ب ــاب ق

ــان             ــم ــا آل مــقــايســه اســت ب
نازي، قابل مقايسه اسـت بـا        
کُشت و کشتار در انـدونـزي،        
ــا              ــايســه اســت ب ــل مــق ــاب ق

ــه             نســل ــدا، ب کُشــي در روآن
ــر از            ــت ــاک ــن ــب وحشــت مــرات
وقايعي است کـه در شـيـلـي            

يکي از فـجـايـع      .  اتفاق افتاد 
ــراژديــهــاي مــهــم            مــهــم و ت

. انساني قـرن بـيـسـت اسـت           
زدنــد، ســـرکـــوب کـــردنـــد،         
کشتـنـد، در گـورهـاي بـدون            
ــد،              نــام و نشــان دفــن کــردن
آدمــهــاي بســـيــار بســيـــار           

تــريــن و      زيــادي را، نــازنــيــن     
تـريـن      پرشورترين و آزاديخواه  

انسانها را، بـقـتـل رسـانـدنـد           
  .تا سرِ کار بمانند
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ۱ از صفحه  
مراکز سرکوب، ساختار، سـيـسـتـم و           
نظم و نسـق حـاکـمـيـت گـويـا امـوال                  

امـا انـقـالبـات اخـيـر           .)  مردم هستند 
پرده کذب و دروغيني که بوژوازي بـر      
زندگي اجتماعي  مردم کشيده بـود و      
آنرا درقالب  روابط اجتماعي تـقـويـت       

 .مي کرد از هم پاره کرد
 اين خيزشهاي شورانگيز  سـبـک         
و سـنــتـي را بـرحـرکــتـهـاي سـيـاســي                  
اجتماعي جـامـعـه  آشـکـار کـرد کـه                  
مبلغين و مروجين حاکـمـان، سـالـهـا           

امـا  .  عليه اش  گفته ونوشـتـه بـودنـد           
روابط متضاد طبقاتي و اختناقي کـه    
در آن جـوامـع وجـود داشـت گـرايـش                
توده ها را به سـمـت انـقـالب هـدايـت                
کرد به آن سمتي کـه بـورژوازي  از آن            
وحشت دارد و حتي ازبيان کردن  واژه      

 . آن  در هراس بود
ــاي               ــهــ ــاخــ ــان کــ ــوفــ ــن طــ  ايــ
ديکتاتورهاي منطـقـه را بـه لـرزه در              

بي جهت نبود که کامرون . آورده است 
نخست وزير انگلـسـتـان  گـلـويـش را                
پاره مي کرد و مـي گـفـت کـه مـردم               
مصــر دمــکــراســي مــي خــواهــنــد و           
خواهان انقالب نـيـسـتـنـد يـا رهـبـران              
آمريکا اين اوضاع را چـنـيـن تصـويـر            

انتقال تدريجـي مـنـظـم و         "مي کردند  
و "  مسـالــمــت آمــيــز بــه دمــکــراســي         

اوباما اين انقالبات را دنياي جديد بـا     
 .            خواسته هاي جديد مي خواند

 
 اين انقالبات دقيقاً نقطه حسـاس    
جامعه بورژوايي  را زد و در زيـر ايـن           
 درد شديد آنها  اعتراف کردند که ايـن     

 است و بر تزهـاي پـوسـيـده، و            انقالب
ــطــالن               ــه شــان خــط ب ــبــان عــوامــفــري

 .کشيدند
 ايـران    ۸۸  انقالباتي که در سـال         

وهم اکنون در شـمـال آفـريـقـا و خـاور                
ميانه در جريان است  به يـمـن تـالش              
انسانهاي شريـفـي کـه تـوانسـتـنـد در               
اشکال مختلف اين مبارزات برحـق و     
انساني را پوشش دهـنـد  بـه سـراسـر                
جهان مخابره شد،  تبليغات دروغيـن       
بورژوازي را آشـکـار کـرد، انـقـالب و              
اسم انقالب  را در جهان براي دوره اي          
ديگر همه معادالتشان را بهم ريـخـت      
و بورژوازي را مجبور کـرد بـر اسـاس         
شـرايــط جــديـد اوضــاع  جــامــعــه را               
تحليـل و تـعـريـف کـنـد و بـه دسـت                     
نشـانـده هـاي خـود تـوصـيـه کـرد تـا                    
اوضاع عميق تر و حاد تر نشده اسـت        
رفرم هايي را به حراج بگذارنـد  يـا از           

 .مسند قدرت  کناره گيري نمايند
اين انقالبات عصر نـويـنـي را در           
تاريخ شمال آفريقا و جهان آغاز نمـوده    
است وعصر وحشت از ديکتـاتـوريـهـا        
را بسر رساند و دگرگونيهاي سـيـاسـي     
اجتماعي اي که در تاريخ اين منطـقـه      
آغاز گشته است از موارد کم نظـيـر و        
بي سابقه اي در تاريخ مـعـاصـر بـوده           

مخصـوصـاٌ امـروزه کـه زمـان            .  است
مصافها و فـرصـتـهـاي عـظـيـم بـراي                
پـيــروزيــهــا و تــحــوالت انــقــالبــي در            

ايـن انـقـالبـات       .  مقياس جهاني اسـت   
سه  پيام بزرگ را به گـوش جـهـانـيـان            

 .رساند
مسـئلـه بسـيـار مـهـم ايـن               :  اول  

است کـه  تـوده عـظـيـم  و سـازمـان                      
نيافته  مردم به خود اعتماد کردنـد و       
به اين باور رسيدند که کـلـيـد تـغـيـيـر             
جامعـه در دسـت آنـهـاسـت و ثـابـت                   
کردند که مي توانند قدرت را  تغيـيـر     

 .دهند و  عمالٌ نيز تغيير دادند
ــورهــا و             :  دوم    ــکــتــات ــه دي هــم

پادشاهان و رئيس جمهورهـاي مـادام       

العمر، شيخهاي خود گمارده  بـه ايـن          
مسئله پي بردند که دنيا وارد مـرحلـه       

دوران طـاليـي     .  اي ديـگـر شـده اسـت          
آنان  بسر رسيده  و دوران سـکـوت و              

.  هراس مـردم پـايـان پـذيـرفـتـه اسـت                
ديگر نمي توانند به دور جـامـعـه کـه            
مـردم را در آن زيـر يـوغ سـرمـايـه و                     
سرکوب به بند کشيده بـودنـد حصـار            
بکشند و دور از چشـمِ جـهـانـيـان بـه                  

بـعـضـي    .   فساد و جنايت ادامه دهند   
از رهبران اين کشورها قبـل از وزيـدن          
طوفـان انـقـالب  بـراي ايـنـکـه چـنـد                    
صباحي ديگر در مسند قدرت بـاقـي       
بــمــانــنــد در نــهــايــت اســتــيــصــال و               
درماندگي به مردم انـقـالبـي وعـده و             
وعيد ميدهند، پارلمانـهـا را مـلـغـي            
مي کنند و سر کيسه ها را دارند شـل      
مي کنند اما مسئله اصلي اين اسـت        
که براي مردمي که خـواهـان انـقـالب            

شـروعـي بـراي      هستنـد در واقـع ايـن            
ــي                 ــايــي يــک حــکــومــت  انســان بــرپ

  .ومتمدنانه است
ايــن اوضــاع مــعــادالت        :  ســوم    

هـمـه نـظـريــه       .  جـهـان را عـوض کــرد         
پردازان و حاميان  غربي حکومتهـاي      
ديـکـتـاتــور بـه وحشـت افـتــادنـد کــه                
چگونه اين انقالبات آنها را غافلـگـيـر       

ــا از                .  کــرد ــه ــالب ــق در شــروع ايــن ان
ديکتاتورهاي دست نشانده خود دفاع   
مي کردند از جمله آمريـکـا در اوائـل          
انقالب مصر بيانيه اي صادر نمـود و       
از ديکتا تور مصر جـهـت مـانـدن در            

خـواسـتـنـد     .   مسند قدرت دفاع کـرد     
انقالب را به اشکال مختلف در نطـفـه       
خفه کنند، اما طـوفـان انـقـالبـات در             
منطقه  مسيرحرکت  را عـوض کـرد             
وآنها  عمالٌ  دريافتند که سـرکـوب و           
بستن فضـاي سـيـاسـي بـيـش از ايـن                 
ــيــشــبــرد و پــيــشــروي                      ــادر بــه پ ق

. سياستهايشان در اين جوامع نيـسـت       
جـهـان وارد دور جــديـدي شــده اســت              
مردم به دنبال آزادي ،رفـاه، شـادي و            

زمـان بـر     .  يک زندگي مدرن  هسـتـنـد       
انقالبات پيش مي روند و   . نمي گردد 

خــواســتــه هــا و       .  تــداوم مــي يــابــنــد      
مطالبات  مردم  در ميدان الـتـحـريـر           
قـاهـره را در مشـتـهـاي گـره کـرده و                    
مطالبات کارگران و جوانـان يـونـان و           

 .   اسپانيا  داريم مي بينيم
                         

  زنده باد انقالب   
 .  زنده باد انسانيت 

 ۲۰۱۱  ژوئن ۱۹ 

 ... اين انقالبات سه پيام مهم                      

 

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران


