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صبح يک روز گرم خرداد ماه در    
تبريز، چند مهمان از کردستان بـراي    

دو زن از خـــانـــواده           .  مــا رســـيـــد    
مصطفي سلطاني که از طريق دکتـر      
جعفر شفيعي معـرفـي شـده و بـراي            
يک معالجه پزشکي به تـبـريـز آمـده         

با آنها همـان روز نـزد دکـتـر           . بودند
زنان رفتم و عصـر در خـانـه مـن و                 
اسماعيل يـگـانـه دوسـت هـمـسـرم،             
دســتــه جــمــعــي نشــســتــه بــوديــم و            

هندوانه اي را که بسـيـار شـيـريـن و             
قرمز بود را بـه مـهـمـانـان تـعـارف                 

از نگاه و قيافه اسماعـيـل    .  ميکردم
حدس ميزدم که ناراحت و دلـواپـس       

بعد از شام براي مهمانـان جـا     .  است
انداخته و من و اسماعيـل بـه اطـاق         

آنجا يک جر و بحـث  .  خودمان رفتيم 
باهم داشـتـيـم در مـورد ايـنـکـه او                  
معتقد بود نبـايـد بـا لـبـاس کـردي                
مهمانـان را نـزد دکـتـر مـيـبـردم و                  
لباس کـردي در خـانـه مـخـفـي مـا                 
ميتواند بـاعـث لـو رفـتـن خـانـه و                   

ــدي بشـــود         ــن .  دردســـرهـــاي جـ مـ
توضيح ميدادم که باالخره اينهـا بـا       
همين لباس آمده و فـکـر نـمـيـکـنـم               
چيز عجيبي پيش بـيـايـد و بـعـد از             

فـردا صـبـح      "  کمي جر و بحث گفتم   
زود ساعت پنج بايد سـر کـار بـروم،         
اين بحث را فردا ادامه مـيـدهـيـم و             

 ..." رفتم خوابيدم
 

من در کارخانه پـپـسـي کـوالي           
تبريز کار ميکردم، من و اسماعيـل      
حدود يکسالي بود که بـاهـم ازدواج         

او دانشـجـوي فـيـزيـک          .  کرده بوديـم  
بــود و مــن پــزشــکــي، هــر دو در                 

مـا هـر دو       .  دانشگاه تـبـريـز بـوديـم        
در دانشـگـاه     .  فعال سيـاسـي بـوديـم       

تبريز در دوره شـاه، عـلـيـه خـفـقـان                 
آريــامــهــري مــبــارزه مــيــکــرديــم و          
مشکالت جديي نيز با سـاواک شـاه          
داشتيم و از فـعـالـيـن اعـتـراضـات                
ــن                ــي ــال دانشــجــويــي و ســپــس فــع
تظاهراتها در تبريز عليه حـکـومـت         

ما از همان روزهـاي اول      .  شاه بوديم 
که حـزب الـلـهـي هـا و فـاالنـژهـاي                  
بسيجي در شهر جوالن ميـدانـد، بـا          

 ! حرفي که هيچگاه زده نشد    
 

 !  به ياد هفت نفر از دوستانم  که در زندان تبريز اعدام شدند               
اسماعيل يگانه دوست، ماجد مصطفي سلطاني، امجد مصطفي سلطاني،                

 ... هوشنگ توحيدي، رضا يميني، فريدون برومند، رضا کارگر و            
 
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

  ژوئيه ٩ شنبه , گراميداشت منصور حکمت     

پايگاه اطالع رساني جام نيـوز بـا       
انتشار خبر زير،  تالش کرده است کـه        
جايگاه  و موقـعـيـت جـنـبـش عـلـيـه                  
اعدام، حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و              

 . مينا احدي را توضيح دهد
 :در اين خبر آمده است

عدم موفقيت حزب کمـونـيـسـت       " 
 در عضوگيري

 سارق مسلح همکار ويـژه  ٢ مادر  
 حزب کمونيست شد

حزب کمونيست بعد از اينکـه در       
سالهاي اخير هيچگـونـه جـذب نـيـرو             
نداشته و کسي به اين حزب نپيـوسـتـه          
اســت، از خــانــواده هــاي جــانــيــان و               
اعداميان ايران دعـوت بـه عضـويـت            

 .کرده است

مهوش عالسوندي مـادر دو تـن          
از اعداميان اخير که به علـت سـرقـت            
مسلحانه محکـوم بـه اعـدام شـدنـد،              
بــعــد از فــرار از ايــران بــه حـــزب                        
کمونيست کارگري پيوسته است و بـا        
يکي از اعضاي اصلـي ايـن حـزب بـه             

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

  واکنش رسانه هاي رژيم اسالمي        
 زير فشارجنبش عليه اعدام   

 ۵ صفحه 

بـورژوازي بـا تـمـام امـکـانـات و                
. نيروي اجتماعي که در اخـتـيـار دارد        

ســلــطــه ايــدئــولــوژيــک و مــنــاســبــات         
اجتماعي خود را پديده اي طبيـعـي و         

زمـانـي کـه      .  موجـه جـلـوه مـي دهـد           
مشروعيت اين مناسبات در جـامـعـه     
پذيرفته شد  اجزاء مخـتـلـف جـامـعـه            
بشري مانند اقتصـاد، تـقـسـيـم کـار،             
ســاخــتــار حــکـــومــتــي، روابــط و                 
مناسبات فرهنگي جامعه را بـديـهـي       

در ايـن  .  و غير قابل تغيير جا مي زند 
سـيــســتــم وارونــه و ايــن مــنــاســبــات            
طبـقـاتـي اکـثـريـت اعضـاي جـامـعـه                 
مجبور به فروش نيروي کـار و شـيـره             

بنا بر اين  کشته شـدن    . جان  خويشند 
کارگر، آتـش گـرفـتـن کـارگـر، مـرگ                
کارگر به هر شيوه ممکن در اين نظـام      

بـخـصـوص در      ! امري طـبـيـعـي اسـت         
نظام اسالمي ايران کـه يـکـي از ضـد               
انساني تـريـن و ضـد کـارگـري تـريـن                 
حکومتهاي جهان معاصر است که بـا   
احکام  اسـالمـي و دسـتـورات آن  و                 
همچنين تحميل فقر غيـر قـابـل بـاور          
در جامعه بيشتر انسانها را با فـقـر از         

 ! مرگ دو دانشجوي کارگر   
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 ۱ از صفحه  
دوســتــان زيــادي کــه اکــنــون هـــم                   
ــا هــم در حــزب                     ــه ب ــان ــخــت خــوشــب
کمونيست کـارگـري هسـتـيـم، عـلـيـه              

ما انقالبيوني چپ بوديم .  اينها بوديم 
که براي آزادي و رفاه و رسيدن بـه يـک         
زنــدگــي آزاد و انســانــي مــبـــارزه                  

از هـمـان روز اول عـلـيـه              .  ميکـرديـم  
از .  حکومت فاشيست اسالمي بوديم 

همان لحظه بسته شدن نطفه ناميمـون     
حــکــومــت اســالمــي در صــف اول              

 . مبارزه عليه اين حکومت بوديم
من در ميتينـگـهـاي اعـتـراضـي           
ــيــه حــجــاب و در اعــتــراضــات                عــل
دانشجويي در دانشگاه تـبـريـز فـعـال             
بودم و از دانشگـاه اخـراج شـدم و در              

اسـمـاعـيـل     . يک کارخانه کار ميکردم 
سرپرست دو برادر جـوان و خـواهـرش          
بود، چرا که پدر و مادر آنـهـا هـر دو              

او رانندگي ميکـرد  .  فوت کرده بودند  
ــواده اش را تــهــيــه                  و مــخــارج خــان

 . ميکرد
صبح روز بعد ساعت پنـج بـيـدار       

فکر ميکنم يـک    .  شدم و سر کار رفتم  
ساعت دو بـعـد از     .  روز پنجشنبه بود 

ظهر با سرويس کارخانه به خـيـابـانـي          
رسيدم کـه خـانـه مـا در يـک کـوچـه                     

از اتوبـوس پـيـاده      . فرعي در آنجا بود 
سـرم را پـايـيـن         .  شدم و در فکر بـودم      

از .  انداخته و زمين را نگاه ميکـردم       
آنطرف خيابان به ايـن طـرف آمـدم و               
يکباره چشـمـم بـه پـوتـيـن هـاي يـک                   
پاسدار افتاد از پايش شروع کـردم بـه         
نگاه کردن و سپس قـنـداق اسـلـحـه و              

ريـش و پشـم       .  قيافه نکبتش را ديـدم    
. داشت و مسلح به کالشيـنـکـف بـود       

با قدمهاي شمرده و مـحـکـم ، وارد               
کوچه بزرگي شدم که خانه ما در يـک         
فــرعــي آن بــود، نــگــاهــي بــه خــانــه               
انداختم ، در پشـت بـام خـانـه  چـنـد                   

قلـبـم شـروع کـرد بـه            .  مسلح را ديدم  
تند تند زدن، آنهـا خـانـه مـا را قـرق                  

 . کرده بودند
با قدمهاي آهسته و بدون ايـنـکـه          
اضــطــرابــي را نشــان دهــم، راهــم را              

ادامه دادم و در همان نزديـکـي  وارد          
يک مغازه شدم، صف بود و تـعـدادي          
ميخواستند خريد کنند، منهم کـمـي      
آنجا ايستـادم و مـجـددا بـرگشـتـم و                
خانه خودمان را نگاه کردم مـطـمـئـن            
شدم خانه لو رفته و اتفاق بدي افـتـاده         

فورا بـا يـک تـاکسـي بـه خـانـه                .  است
يکي از دوستانمان رفتم و چـادرم  و              
کفشهايم را عوض کردم و مجـددا بـه      

 . خيابان خودمان برگشتم
در اطــراف خــانــه خــودمــان در             
خيابان روبـرو راه  مـيـرفـتـم و نـگـاه                    

چشـمـم دنـبـال اسـمـاعـيـل             .  ميکـردم 
با خود مـيـگـفـتـم و فـکـر            .  ميگشت

چـه  .  آيا کسي را مـي بـيـنـم          .  ميکرد
اتفاقي افتاده چـه کسـانـي دسـتـگـيـر              
شده اند، اسماعيل کـجـاسـت؟ دهـهـا           
سـوال بــي جــواب و  ســنـاريــوهــايــي              
مـخـتـلـف در ذهـنـم مـرتـب جـابـجـا                    

 .ميشد
ر اين لحظه بطور اتفاقـي يـکـي           د

از دوستـان  را ديـدم  کـه سـوار يـک                     
موتور بود و مـيـخـواسـت بـه طـرف                
خانه ما برود با عجله و تند تند به او     
گفتم خانه لو رفته است از اينجا بـرو،        

 .  او رفت
مـن تـا شـب در هـمـيــن مسـيــر                 
ميرفتم و مي آمدم و مـواظـب بـودم             
کـس ديـگـري از دوسـتـانـم بـه خـانــه                   
نــزديــک نشــود و در تلــه پــاســداران               

آنزمان تلفن همراه نبود کـه بـه     .  نيفتد
ديگران خبر بدهيم و امکـان تـمـاسـي         
نبود و بهمين دليل خطر دسـتـگـيـري         

پاسداران يک مـاه  .  تعداد بيشتري بود  
در خانه ما نشسته بودند و متاسفانـه    
تعداد ديگري را بعدا دستگير کـردنـد       
که از چند و چون آن هنوز خبر دقيقـي    

اما ميدانم که دستگير شدگان  .  ندارم
بيشتر از اين تعداد بودنـد کـه بـاالتـر             

 .  اسم بردم
در خانه ما همان روز اسماعـيـل،         
امجد، هوشنگ و دو زن از خـانـواده           

. مصطفي سلطاني را دستگير کردنـد     
دو زن دسـتــگـيــر شــده را بـعــدا آزاد                 

من و اسماعيل يگانه دوسـت    .  کردند
از خـانـه   .  نيز آنزمان با کومه له بوديم   

ما دارو و لباس به کردستان فرسـتـاده     
ميشد و ما در تـبـريـز در عـيـن حـال              
فعال دانشجويي  و کارگـري بـوديـم و         

 . يک کميته شهري در تبريز داشتيم
شب منزل يکي از دوسـتـان بـودم        

. و يک هفته بعد تبـريـز را تـرک کـردم             
در ترمينال با يک ساک دستي کوچـک        
ــز                 ــبــري از دوســتــان ديــگــرمــان در ت

يکي از دوستان بـه    .  خداحافظي کردم 
ببين از هـمـه زنـدگـيـت          : شوخي گفت 

يک ساک دستي داري که هـيـچـي هـم             
 .تويش نيست

عکسم را پـخـش کـرده بـودنـد و              
در خـانـه مـا        .  دنبال من ميگـشـتـنـد     

ماشيـن تـحـريـر و چـاپ پـيـدا کـرده                   
نـحـوه لـو      ...  بودند و لباس و دارو و        

رفتن خانه نيز ظاهرا اينطور بـود کـه            
 صبح براي کنـتـرل   ۱۰ يک نفر ساعت   

مصرف برق ما آمده و کنتور را نگـاه     
کرده و لحظاتي بـعـد از آن پـاسـداران              
ريخته بودند آنجا و همه را دسـتـگـيـر         

 .کرده بودند
يک ماه بعد از اين دستگـيـري در       
تهران بودم که واقعه هفت تيـر اتـفـاق            

گفته شد بيش از هفتاد نـفـر از     .  افتاد
مقامات حکومت اسـالمـي در ايـن            

تلويزيون را نـگـاه   . انفجار کشته شدند 
ميکرديم و رجـز خـوانـي حـکـومـت                
عــلــيــه فــعــالــيــن ســيــاســي و خــبــر                

 .اعدامهاي گسترده را
يک روز گرم تيرماه در تهران بود،    

 تير ماه که با جميله رحـيـمـي    ۱۲ روز  
بــطــرف خــانــه آنــهــا درشــرق تــهــران              

گفتم يک روزنامه بخرم و او .  ميرفتيم
گفت نه الزم نيسـت حـتـمـا در خـانـه                 
روزنامه هست، چيز زيـادي مـتـوجـه            

شـب در    .  به خانه آنـهـا رفـتـيـم       .  نشدم
حال شـام خـوردن بـوديـم کـه هـمـسـر                  

 . جمليه از راه رسيد
رنگش پريده بود و قبل از اينـکـه         
حرفي بزند گفت يک دقـيـقـه سـکـوت           

با نـگـرانـي بـه بـقـيـه نـگـاه                .  ميکنيم
بعد از يک دقـيـقـه سـکـوت          . ميکردم

گفت که امروز رفقاي ما را در زنـدان       
اول اسم امـجـد و       .  تبريز اعدام کردند  

مــاجــد را گــفــت و نــفــر ســوم اســم                  
اسماعيل را برد و بـعـد هـوشـنـگ و                

 ... بقيه را 
. نمـيـدانـم چـه احسـاسـي داشـتـم              

فقط ميدانم که تا صبـح گـريـه کـردم             
اين همه اشک انگار پـايـانـي نـداشـت،         
با صداي هق هق گـريـه مـن مـهـمـان              
ديگري که در همان جا خـوابـيـده بـود           
بـيـدار شـد و مـرا دلـداري مـيـداد و                    
صبح وقتي همه بيدار شـدنـد، اولـيـن            
بار يک کلمه شنيـدم کـه ايـن از هـمـه                

مهماني که شـب    .  بيشتر ناراحتم کرد 
مرا دلداري ميداد گفت بايد به تبـريـز    

. برويم و جسدها را تـحـويـل بـگـيـريـم          
ميلرزيدم و ميگفتم چطور دلـت مـي        
آيد اينو بگي؟ جسد چـه کسـانـي را؟             

 ...و
اســامــي اعــدام شــدگــان را در               
روزنامه نوشته بودند و بهميـن دلـيـل         

... جميله نگذاشت روزنامه را بـخـرم        
هر روز در روزنـامـه کـيـهـان اسـامـي                
بيست و سي و پـنـجـاه نـفـر را اعـالم                 
مـيـکـردنــد کـه آنـهـا را اعـدام کــرده                  

خميـنـي و دوره       " طاليي"دوره . بودند
بـيـرحـمـي و       .  موسـوي و شـرکـا بـود          

جنايتکاري از بارزترين خصـوصـيـات     
امامشان بود و امروز هم بـا افـتـخـار         
اعالم ميکنند که گفت بکشيد هـمـه         

" ضـد انـقـالب     " آنـهـا را و از کشـتـن               
او کــامــال   .  واهـمــه نــداشــتــه بــاشــيــد      

ميدانست که اين حـکـومـت بـا خـون            
ريختن پا ميگيرد و با خون ريختن و      
جنايت و وقاحت ميتواند دوام بياورد   
و اين هـمـان دوره طـاليـي امـامشـان               
ــان                  ــب ــه امــروز اصــالح طــل اســت ک
حکومتي با افتخار ميخواهند بـه آن        

 . دوره برگردند
درست بخاطر نـدارم چـنـد نـفـراز             

مـي  .  دوستان روز بعد  به تبريز رفتند 
دانستيم که اينـهـا نـمـيـتـوانـنـد بـراي                 
تـحــويــل گــرفــتــن پــيــکــرهــاي اعــدام          
شدگان به محل زندان بروند، چـرا کـه          
همه در ليست سياه حکومت بـودنـدو      
و خطـر اعـدام هـمـه آنـهـا را تـهـديـد                     

يکي از دوستان فکر ميکنـم  .  ميکرد
دم در خانه ما رفته بود و از دم در بـا       
مشکالت زياد مـوفـق بـه فـرار شـده               

هر يک از مـا بـه دسـت جـالدان             .  بود
. مي افتاديم حتما اعـدام  مـيـشـديـم            

 .اينرا همه ميدانستيم
بعد از دسـتـگـيـري اسـمـاعـيـل،                
برادر بزرگش رضا،  يکبار مـوفـق بـه        

برادران ديـگـرش     . ديدار با او شده بود 
به خاطر تحت تعقيب بودن خـودشـان        

. نمـيـتـوانسـتـنـد بـه مـالقـات بـرونـد                 
متاسفانه دو برادر او حيدر و مـحـمـد        
يگانـه دوسـت نـيـز بـعـدهـا اعـدام و                    

رضــا بــه مــن گــفــت        .  کشــتــه شــدنــد   
اسماعيل را در حـالـي آوردنـد کـه بـه              
دست و پايش زنجير بسته بودنـد ايـن       
آخرين ديدار او بود و برادرش گفت بـه    
او با صداي بلند و از راه دور گـفـتـم                 

اسـامـي را     .  همه بـه تـو سـالم دارنـد            
يکي يکـي گـفـتـم و وقـتـي اسـم تـرا                    

مينا به تو سالم دارد، "  آوردم و گفتم    
برگشت و نگاهي بمن کرد و بردنـدش     

 ...و
من هيچگـاه نـتـوانسـتـم ، بـا او                

. بحثي را که بايد ميکردم انجام دهـم    
 او را     . حرفي که هـيـچـگـاه زده نشـد            

گرفتند و جالداني بيرحم به نام خدا و      
اسالم و پيغمبر و هر کثافـتـي کـه در              
ذهن داشتند، اين انسانهاي نازنـيـن و      
عزيز را  کشتنـد و تـنـهـا لـبـاسـهـاي                   
خونين آنها را، با وقاحت و بيـشـرمـي       

وقتي در تهران .  تحويل خانواده دادند  
با وجود خطر دستگيري خودم يکباره   
در مـراسـمـي کـه خـانـواده اش بـراي                 
گراميداشـت او بـرپـا کـرده بـودنـد و                 
بصورت اعتراضي در روزنامه کيهـان   
اطالعيه داده و اسم مـرا هـم بـعـنـوان           
دعوت کننده نـوشـتـه بـودنـد، حـدس             
مــيــزديــم کــه مــزدورانشــان را آنــجــا            

 ۲۴ بفرستند، ولي با وجود همه اينها    
. ساله بودم و مـغـرور بـه آنـجـا رفـتـم                 

ــي وارد ســالــن مــراســم شــدم                   ــت وق
حاضرين به احترام اسـمـاعـيـل بـه پـا               

. خاسته و ياد او را گرامي ميداشتنـد     
. نيم ساعت بيشتر آنجا نماندم و رفتم    

فقط در همانجا برادر کوچکترش يـک    
بسته  را بـه مـن داد و گـفـت مـيـنـا                    

ايــن بســتــه    .  ايــنــهــا بــراي تــو اســت         
 .لباسهاي اسماعيل بود

      ... حرفي که هيچگاه                

  هوشنگ توحيدي      امجد مصطفي سلطاني      ماجد مصطفي سلطاني      اسماعيل يگانه دوست
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 ۲ از صفحه  
شب در منزل يکي از دوسـتـانـم،         
لباسها و کـفـش اسـمـاعـيـل را بـغـل                  

در پـيـراهـنـش       .  کرده و گريه ميکـردم  
يک بيست توماني بود که خونين بـود   
و همه اينها را نه فقط من ، بلکه يـک        

نسلي که بر عـلـيـه    . نسل تجربه کرديم 
حکومت ديکتاتـور شـاه جـنـگـيـد و              
براي يک زندگي بهتر به خيـابـان رفـت         
و در نهايت از طريق يک ضد انـقـالب        

کـاري کـه     .  اسالمي شـکـسـت خـورد        
اذهـاري و سـاواک شــاه نــتــوانسـتــنــد             
انـجــام دهــنـد، خــمــيــنـي و اســالم و                
جنبش اسالمي بـه کـمـک دولـتـهـاي               

مـا را در مـيـدان          .  غربي انجام دادند  
هاي تيرباران و در حاليکه به کودک و       
زن حامله نـيـز رحـم نـمـيـکـردنـد، در                 
حاليکه به دوستان جوان مـا قـبـل از             
اعـدام تــجــاوز مــيـکــردنــد و ســپــس             
تـيــربـاران نــمـودنــد،  پــس رانـدنــد و                
حکومت اسالمي را سـازمـان داده و          

بـا جـنـايـتـي سـازمـان            .  تثبيت کردند 
يافته و وقيحانه و بـا بـيـرحـمـي غـيـر             
قابل تصوري يک انقالب را شـکـسـت        

 .  دادند
من بعدها شنيدم که مادر امجـد     
و ماجد به تبريز رفته و عـزيـزانـش را         

هـمــه اعــدام    .  تـحــويــل گــرفــتــه اســت      
شدگان تحويل خانواده ها داده شـدنـد      
و من فکر ميکنم که در خانه مـا کـه       
يک ماه بعـد نـيـز مـزدوران آدمـکـش              
حکومت اسالمي آنجا بودند، تـعـداد      

ولي تا جـاي    .  بيشتري دستگير شدند  
که من خـبـر دارام از ايـن دسـتـگـيـر                   
شدگان هفت نـفـر بـطـور قـطـع اعـدام                

 .شدند
مـه  " رضـا يـمـيـنـي مـعـروف بـه                 

، متولد زنجان بود دانشـجـوي     "  شتي
دانشگـاه تـبـريـز، يـک انسـان بسـيـار                 
مهربان و صميمـي و رزمـنـده و يـک               
کمونيست دوست داشتني که در بيـن        

. دانشجويان محبوب و معـروف بـود       
" قهرمـان "  فريدون برومند معروف به   

، دانشجوي تبريز، پسري کوتاه قـد و          
شنيدم که او   .  بسيار فعال و سرشناس 

 سال زندان محـکـوم شـده      ۱۰ ابتدا به   
 . بود ولي زير شکنجه او را کشتند

البتـه مـن از کسـانـي کـه جسـد                 
اسماعيل را ديده بودند، شنيدم که او      
هم در بدنش جاي گلوله نـبـود، جـاي            
اطوي داغ و سيگار و شکـنـجـه هـاي             
زياد و احتماال اسـمـاعـيـل  نـيـز زيـر                  

هــوشــنــگ  .  شــکــنــجــه کشــتــه شــد         
توحيدي ، دوست بسيار عزيزم، جوان       
الغر اندام و خوشفکر و مـدرنـي بـود          

که هيچگاه قيافه و مهربانـي هـايـش           
 . را از خاطر نبرده ام

امجد مصطـفـي سـلـطـانـي پسـر             
جوان و کم سني بود که دستگير شدن     
او باعث شد که ماجد را که قـبـال در         
ــيــتــهــاي دانشــجــويــي             ــان فــعــال جــري
دستگير کرده بودند ودر زنـدان بـود،           
بشناسند و پرونده مـاجـد مصـطـفـي             
سـلـطـانـي  کـه او هـم دانشـجـو بـود                      
بيشتر براي رژيم و جـالدان اسـالمـي            

اين دو برادر را همزمـان  .  روشن بشود 
بـرادر بـزرگ     .  در زندان اعـدام کـردنـد       

اينـهـا فـواد مصـطـفـي سـلـطـانـي از                   
بنيانـگـذاران کـومـه لـه و يـک فـعـال                   
سياسي بسيار سرشناس  و يـکـي از             
رهبران جنبش کمونيستي دوره خـود        

تــا جــايــي کــه مــن خــبــر دارم              .  بــود
حکومت اسـالمـي هشـت نـفـر را از                
خانواده فواد مصطفي سلطاني اعـدام    

 .کرد
در خــانــه مــا يــکــي از دوســت               
صميمـي اسـمـاعـيـل بـه اسـم  رضـا                    

رضــا  .  کــارگــر هــم دســتــگــيــر شــد            
درکـارخــانــه چــرمســازي تــبــريــز کــار          
ميکرد  و ساعتها بـا اسـمـاعـيـل در               
خانه ما بحثهايي در مورد مذهـب و        

انجام ميداد و ..   خدا و بي خدايي و   

. يک فـعـال سـرشـنـاس کـارگـري بـود                
گفـتـه شـد او را هـم  زيـر شـکـنـجـه                        

 .  کشتند
اکـنـون سـي سـال از ايـن واقـعــه                  

حکومت اسالمـي سـي     . گذشته است 
و دو ســالــه شــده و هــنــو هــم يــک                     
حکومت درگير بحران و فقط بـا زور           
سرنيزه و کشتار مخالفين خودش سـر   

حکومتي که با تکـيـه   .  پا مانده است 
به خدا و مذهب و امروز عاله بـر ايـن        
با اتکا به سرمايه و قدرت مـافـيـايـي         
سياست و اقتصاد هر آنچه که رذالـت      

ايـن  .  و وقاحت بوده بکار بستـه اسـت      
حکومتي که با اعدام نفس ميـکـشـد        
و با خـون ريـخـتـن و ايـجـاد وحشـت                   

زنده مانده است، يک مشت مفتـخـور       
و آخوند و پاسدار و گزمه به قـدرت و        
ثروت چنگ انداخـتـه و يـک جـامـعـه              

 .  ميليوني را به بند کشيده اند۷۵ 
سي سال بعد از اعدام اسـمـاعـيـل        
همسرم  و شش نفر از بهترين دوستـان    
و بهترين انسانها وقتي نگاه ميـکـنـم           
و ميـبـيـنـم کـه لـيـسـت اعـدامـهـا و                     
قربانيان رژيم اسـالمـي از مـرز چـنـد              
صد هزار نـفـر گـذشـتـه اسـت، تـنـهـا                   
نتيجه اي که ميگـيـرم ايـن اسـت کـه               
بايد جهان متمدن و انسانيت اين قـرن        
را تکان داد و به اين خونـريـزي پـايـان             

 .داد
اين حکومت با مرگ و زنـدگـي           

دست و پنجه نرم ميکند و بر دريايـي      
. از خشم و نفرت مردم نشسـتـه اسـت         

مردمي که در ابعادي مـيـلـيـونـي دو            
سال قبل به خيابان رفته و بـه درسـت          
عکس جالد بزرگ خـمـيـنـي را آتـش             

مردمي که در ميتينگها قـران    .  زدند
آتش ميزنند و جـوانـانـي کـه در ايـن                
حکومت چشم به  دنـيـا گشـوده  بـا                 
وجود اينکـه از مـبـارزه قـهـرمـانـانـه                
نسل من با اين جنـايـتـکـاران خـاطـره            
اي ندارند، اما اين نسـل مـعـتـرض و            
ــه پــا خــاســتــه و                      جــوان و مــدرن  ب

ايـن  .  حکومت اسالمـي نـمـيـخـواهـد         
نسل به همان نتيجه اي رسـيـده اسـت           
که ما جوانان انقـالبـي و چـپ هـمـان                
سالهاي اويـل انـقـالب گـفـتـيـم و بـه                   
خـاطــر آن انســانــهـاي بســيــاري جــان             

 . باختند
نسل جواني که به خيابان رفـت و       
سر سازش با اين حکـومـت نـدارد در          
حقيقت  ادامه دهنـده راه اسـمـاعـيـل             

... ها و امجـد هـاو هـوشـنـگ هـا و               
است، نسل جواني که از زندگـي هـمـه       
چيز را ميخواهد و حاضر نيسـت زيـر      
چکمه پاسدار و حـزب اهللا ، زنـدگـي              
کــنــد و  خــواهــان ســرنــگــونــي ايــن                
حکومت و جدايي کـامـل مـذهـب از          
دولـت اســت و نــه فــقــط ايــن بـلــکــه                 
خواهان مذهب زدايـي از جـامـعـه و               

 . يک زندگي آزاد و مرفه است
اگـر  .  اين حکومت رفـتـنـي اسـت        

تـجــربــه اي بــايــد از ايــن درس تــلــخ                
آموخت اينست که مذهب و اسـالم و          
خدا، سـاخـتـه ذهـن انسـان در دوران                
تــاريــکــي اســت و در قــرون وســطــي             
جامعه بشري اين نوع حکومت را در      
بعدي وسيعتر و در دنياني مـتـفـاوت          

امـروز از    .  تر ديده و تجربه کرده است    
اين حربه براي قدرت گرفتن بـانـدهـاي       
مافيايي و چاپيدن دسترنج کارگران و     
مردم در جامعه تحت سلطه سـرمـايـه      

استفاده مـيـشـود و اگـر مـردم ايـران                
درسي بايد بياموزند همين اسـت کـه          
خرافات و دستگاه مـذهـب ، وسـيلـه             
اي است در دست يک عده جنايـتـکـار          
تشنه قدرت که با آن جنايـت مـقـدس            
ميکنند و ايـن سـبـعـيـت را تـوجـيـه                  
الـلـهـي مـيــکـنـنـد و مــي چـاپـنـد و                     

همـه  .  ثروتهاي افسانه اي مي اندوزند   
اينها از خامنه اي تا رفسنجاني و تـا       
خاتمي و احمدي نژاد و سـپـاه و هـمـه           
اراذل و اوباش  خياباني و دارو دسـتـه      
هــاي در قــدرت و در اپــوزيســيــون                
اسالمي همگـي از خـدا و پـيـغـمـبـر                  
براي چاپيدن ثروت و سرمايه جامـعـه         
و سوار شـدن بـر سـر مـردم اسـتـفـاده                  

 .ميکنند
بايد به  جـنـايـت و وحشـيـگـري               

اين کار فقط ميتوانـد   . اينها پايان داد  
با يـک انـقـالب در ايـران و بـا هـدف                    
سرنگوني کامل اين حکومت و پايان     
دادن به اين کابوس وحشتنـاک اتـفـاق           

 .  بيفتد
با حکومت اسالمي و بـه هـمـراه          
آن بايد خدا و پيغمبر و قـران و اسـالم          
را به زباله دان انداخت و پـاسـخ خـيـل           
کاله مخملي ملي اسالمي را داد کـه       
زير عباي آخوند و به اميد تکه نـانـي           
و رزق و روزي در مقابل اين دسـتـگـاه     
جهنمي جنايت سکوت کرد و آنهـا را      
همراهي نمود و امروز نيـز زبـانـش از         
نقد اسالم و مـذهـب و ايـن دسـتـگـاه                

جـمـاعـتـي کـه بـا           . جنايت الکن اسـت  
اين تجربه خونين و با نـفـرت عـمـيـق              
نسل جوان از حکومت و از مـذهـبـش     
کــمــاکــان بــه امــيــد يــک حــکــومــت             
ــا                   اســالمــي اصــالح شــده و رام و ي

. حکومتي اسالمي از نوع سوم اسـت     

جوان معترض امروزي بايد بلند شـده      
و اعــالم کــنـد در ادامــه نســلــي کــه                
جنگيد و جـان بـاخـت، مـا يـک ذره                   
کوتاه نمي آييم از زندگـي هـمـه سـهـم             
خودمـان را مـيـخـواهـيـم و آزادي و                 
مدرنيته و لذت بردن از زنـدگـي حـق             

حـکـومـت مـفـتـخـوران و            .  مـا اسـت    
جالدان را به زيـر مـيـکـشـيـم و بـدون                
دخالت مذهب و اسالم در زندگـيـمـان           
زندگي بهتر و انسانـي تـري خـواهـيـم             

 . کرد
کسـانـيـکـه خـود را اپـوزيسـيــون              
قلمداد مـيـکـنـنـد و نـقـش اسـالم و                    
ايدئولـوژي اسـالم سـيـاسـي و الـبـتـه                 
نــاســيــونــالــيــســم و مــلــي گــرايــي و              
قومپرستي را در خلق چنين جهـنـمـي     
ناديده و يا بي اهميت ميبينند، فقـط     
کــودنــان تــاريــخ نــيــســتــنــد، ايــنــهــا            

در بهـتـريـن حـالـت اگـر           .  فريبکارانند
بخواهيم با ارفـاق بـه چـنـيـن افـرادي                
برخورد کنيم بايد آنها را ساده لـوحـان      
و ايدئولوژي پرستان و ذهني گرايانـي        
دانست که نه از تاريخ چيزي فـهـمـيـده       
اند و نه از مکانيسم تغـيـيـر جـامـعـه             

 .تجربه اي اندوخته اند
 

گرامي بـاد يـاد هـزاران رزمـنـده              
قهرمان که به دست جالدان حکومـت      

 . اسالمي اعدام شدند
گرامي بايد يـاد عـزيـز امـجـد و               
ماجد مصطفي سلطاني، اسـمـاعـيـل         
يگانه دوسـت، هـوشـنـگ تـوحـيـدي،             
رضا يميني، فريدون برومنـد و رضـا           

 ....کارگر و
 

 *** 
 

   ... حرفي که هيچگاه                

 در چهلمين روز                ۱۳۶۰  ،   ۵  ،    ۲۲ اين بريده اطالعيه اي است كه در تاريخ                                     
جانباختن اسماعيل و رفقايش براي گرامي داشت اين عزيز جان باخته در كيهان                                                                           

 .  منتشر شده است             
 اين اطالعيه يكي از عكسهاي است كه در كتاب زندگينامه من به اسم                                                              

 . به زبان آلماني چاپ شده است                           "  من از مذهب رويگردانم                    " 

ــت و                  ــاي ــن ــه  ج ــد ب ــاي ب
ــان          ــنــهــا پــاي وحشــيــگــري اي

اين کار فـقـط مـيـتـوانـد           . داد
با يک انقالب در ايـران و بـا             
هدف سرنگونـي کـامـل ايـن          
حکـومـت و پـايـان دادن بـه              
اين کابوس وحشتناک اتـفـاق      

 .  بيفتد
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بـا سـرنـگـونـي ايـن           .  عامل فـقـر جـمـهـوري اسـالمـي اسـت               
حکومت و با مصـادره امـوالـي کـه سـران رژيـم، آيـت الـه هـا،                           
رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، مـيـتـوان بـالفـاصـلـه                 
آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي هـمـه جـامـعـه             

با ميليـاردهـا دالري کـه هـر مـاه صـرف زنـدان و                      .  رايگان کرد 
سرکوبگران ميشود ميتوان براي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب                   

با کـوتـاه کـردن دسـت امـام جـمـعـه هـا و مـوسـسـات                            .  ساخت
مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي                    

نيروي کار و مـتـخـصـص و امـکـانـات                . همه کودکان فراهم کرد 
بايد جـمـهـوري اسـالمـي          .  براي خوشبختي همه مردم وجود دارد   

 . را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          

  ٣ نشريه ايسکرا شماره     
  ١٣٧٧  فروردين ١٤ 

 ١٩٩٨  آوريل ٤ 
 ......................... 

 ياستبداد و خفقـان، جـبـرا نـمـايـ            
وارونه و مخدوش از حقايـق سـيـاسـي         

هـمـيـشـه     .  جامـعـه تـرسـيـم مـيـکـنـد             
سقوط رژيمهاي ديکتاتوري عاقبـتـي      
جز آنکه ناظران سـيـاسـي بـر مـبـنـاي               
مشاهدات پيشين انتظار کشيـده انـد         

کـامـال قـابـل فـهـم           .  ببار آورده اسـت     
است که چگونه در يک فضاي مختنق   
ماهيت و تـوان و بـرنـامـه نـيـروهـا و                 
احزاب سيـاسـي، تـوازن قـواي مـيـان               
نيروهاي اجتماعي، جـهـت و شـتـاب            
روند هاي سياسي و از هـمـه مـهـم تـر           
تمايالت سياسي و اجتماعـي واقـعـي         
خــود مــردم و طــبــقــات مــخــتــلــف               
اجتماعي بدرستي بروز پيدا نميـکـنـد       

ايـران تـحـت      .  و منـعـکـس نـمـيـشـود          
سلطه رژيم اسالمي نـمـونـه زنـده يـک              
مـحـيـط سـيـاســي خـفــه بـا سـيـمــاي                   
ســيــاســي مــخــدوش و رونــدهـــاي                

بـا  .  تاريخساز پنهان و پوشـيـده اسـت        
حساب نمودها، شخصيتهاي سياسي     

حال و آينـده ايـران را بـايـد در مـيـان                   
خاتمـي هـا و يـزدي هـا و سـروشـهـا                    
جســتــجــو کــرد، ظــاهــرا کــارگــر و                
کمونيست نيرويي در مـرکـز صـحـنـه           
سياسي نيست، ظاهرا سرنوشت آينـده   
ايران را لبخند خاتمي و مزاج خامـنـه      
ــد، ظــاهــرا                  ــزن اي قــرار اســت رقــم ب
مباحثات آينده سـاز در ايـران هـمـان              
نشخوار چند بـاره مـقـوالت انـقـالب              
مشروطيت و روايات آخونديزه شده از       

اسـت کـه زيـر        "  عدالـتـخـانـه    " خواست  
صــفــحــات  "  جــامــعــه مــدنــي   " تــيــتــر    

مـحـافـل    "  ذيـنـفـود   " نشريـات ظـاهـرا        
پـيـرامـون خـود       "  دگـرانـديـش   " ظاهـرا    

خـبـرنـگـاران و       .  رژيم را انباشته اسـت    
ــان،             ــاسـ ــان، شـــرق شـــنـ ــرتـــراشـ خـــبـ
متخصصين دول غربي، احزاب مـلـي      
و ميهني، گروهها و دستجات جـهـان         
سومي و شرقزده اي که بـراي دوره اي       
بدالئلي خارج از اراده خـويـش دچـار             
عارضه خود کمونيست پـنـداري شـده        
بودند، همه با اشتياق به ايـن صـحـنـه         
آشفته و اين تصوير معوج خـيـره شـده        
اند و باور و نظر و الهامشـان را از آن            

اگر اينـهـا را بـاور کـنـيـم،             .  ميگيرند

ــه يــک رســتــگــاري                 ــران در آســتــان اي
آخــونــدهــاي  .  اســالمــي ديــگــر اســت      

اهلي، با اسـالمـي مـعـطـر بـه گـالب                
مدرنيته، با دگـرانـديشـانـي بـه انـدازه             
کافي مسلمان و مسلماناني به انـدازه       
کافي دگر انديش، با قانوني ملـهـم از       
فقه و فقيهي تابع قـانـون، قـرار اسـت             
ايران را در روندي تدريجي و بـدور از             
ــقــالب وارد جــمــهــوري                آشــوب و ان

جـامـعـه    " و اين آن .  اسالمي دوم کنند  
اسـت کـه بـه زعـم حـجـره دار                 " مدني

نمازخوان بازار و پسـران خـارج درس            
خوانده اش، مردم ايران يک قـرن اسـت       

ايـران از    .  آرزو و استحقاقش را دارنـد      
 .قرار در اين مسير افتاده است

اما در پس ايـن مـعـرکـه، تـاريـخ              
. واقعي در جهت ديگري سير ميکنـد       

گوش را بـايـد       .  بايد فراتر را نگاه کرد 
به زمين چسباند و لرزش بـنـيـادهـاي           

جـدال  .  اين نظم ارتجاعي را حس کـرد     
جاري در جامعه ايران مـقـابلـه اسـالم            
قساوت و اسالم تساهل نيست، جـدال     
واليت فقيه و قـانـون نـيـسـت، بـلـکـه                 
جــدال آزاديــخــواهــي بــا اســتــبــداد و             
ارتجاع و اسـالم در هـمـه اشـکـال آن                 

در سير تـحـولـي کـه در پـيـش               . است
است شـخـصـيـتـهـاي جـلـوي صـحـنـه                 
امروز بـه سـرعـت بـي ربـط و مـحـو                   

در مــقــابــل ارتــجــاع       .  خــواهــنــد شــد   
اســالمــي نــه خــرده اصــالح طــلــبــان             
امــروز، بــلــکــه صــف کــمــونــيــســم و            
ــي               ــب آزاديــخــواهــي و مســاوات طــل
کارگري، صف سکوالريسم پيگـيـر و        
ضد مذهب، صف مدرنيسـم و صـف        
رهايي بي چون و چراي زن را خـواهـيـم      

اينها تمايالت واقعي اکـثـريـت     .  يافت
عظيم مردم ايران است که امـروز زيـر        
حجاب اختناق پنهان است و مـيـرود          

  .* که آينده سياسـي ايـران را بسـازد          
 

 زير حجاب اختناق   
 منصور حکمت 

 
 

 

 انقالب انساني       زنده باد   
  براي حکومت انساني     

 منصور حکمت  
 ١٩٥١  - ٢٠٠٢ 

اين اسـاس و    ."  اين دنياي وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت"
هدف تالش منصور حکمت در زندگي سياسـي اش بـود، کـه در مـقـابـل                       
دنياي وارونه سرمايه داري ساختن يک دنياي بهتر بدست انسان ضـروري و         

حرفش اين بود که انسان بايد خوشبخت زندگي کند و ايـن در    .  ميسر است 
خشونت بورژوازي و دولـت او        " گرو انقالب عليه وضع موجود است، چون     

عليه انقالب کارگري، عليه اراده اکثريت عظيم مردم که زير پـرچـم طـبـقـه             
کارگر براي برقراري يک جامعه نوين به پا ميخيزند، امري عمـال اجـتـنـاب         

 ".ناپذير است
گراميداشت ياد مـنـصـور حـکـمـت امسـال مصـادف اسـت بـا مـوج                          
انقالبات خاورميانه و شمال آفريقا، بپاخاستن توده ميليونـي مـردم عـلـيـه           

 .وضع موجود، و تاثيرات جهاني آن
 !به اين مراسم خوش آمديد

 :سخنرانان
 حميد تقوائي، ليدر حزب کمونيست کارگري ايران

 عصام شکري، دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري چپ عراق
  

  بعدازظهر٣٠:٧  ساعت ٢٠١١  ژوئيه ٩ شنبه : زمان
 خيابان يانگ، نورت يورك سنتر، طبقه دوم كـتـابـخـانـه      ٥١٢٠ : مكان

 مرکزي
 

 7138-471-416: تلفن تماس 
 

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران، واحد شرق کانادا                                                             
 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري چپ عراق، واحد کانادا                                                           

  ژوئيه     ٩ شنبه      ,  گراميداشت منصور حکمت                    

در مقابل ارتجاع اسالمي نه خرده اصالح طلبان امروز، بلکه صف کمونيسم و آزاديخواهي و              
مساوات طلبي کارگري، صف سکوالريسم پيگير و ضد مذهب، صف مدرنيسم و صف رهايي بي چون و           

اينها تمايالت واقعي اکثريت عظيم مردم ايران است که امروز زير حجاب           . چراي زن را خواهيم يافت 
 . اختناق پنهان است و ميرود که آينده سياسي ايران را بسازد        



 
578شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۱ از صفحه  
در کـنـفـرانسـهـا و          "  مينـا احـدي    " نام  

ســخــنــرانــيــهــاي ايــن حــزب بــعــنــوان          
همـچـنـيـن     .  همکار شرکت مي نمايد  

وي در برنامه هاي شبکه ماهواره اي       
ــه حــزب                  ــال جــديــد مــتــعــلــق ب کــان
کمونيست بعنوان کارشنـاس شـرکـت        

 .مي نمايد
: تـاريـخ    |   ٦٨٤٩ : کد مطلب  

 ۳  : ۱۳ : ساعت  |  ۱۳۹۰/۴/۹ 
پـايـگـاه اطـالع       /  انتـهـاي خـبـر         

 ".رساني جام نيوز
 

اما اين تصوير نقطه قوت  حـزب     
کمونـيـسـت کـارگـري، مـيـنـا احـدي                 
وجنبش عليه اعدام  در جـذب نـيـرو             

 . است
شاخص جـذب نـيـرو بـراي حـزب             
کمونيست کارگري آنجايـي اسـت کـه          
رســانــه هــاي رژيــم در تــلــويــزيــون و              
سايتهايشان از اين حـزب و از مـيـنـا             
احدي و فـعـالـيـتـهـاي او سـخـن مـي                   

همين چنـد سـطـر نشـان مـي            .  گويند
دهد که جنبش علـيـه اعـدام و حـزب            
کمونيست کارگري در چه موقعـيـتـي         

کـاربـدسـتـان و نـهـادهـاي            .  قرار دارد  
ــم اســالمــي در مــورد کــيــس                   رژي
محکومين به اعدام بـا اسـم بـردن از             
حزب کمونـيـسـت کـارگـري و مـيـنـا                
احدي، وحشت و هراس خود از نـفـوذ           
حزب  کمونـيـسـت کـارگـري را نـمـي                

انتـشـار ايـن نـوع         . توانند پنهان کنند 
يادداشتها و رپرتـاژهـاي تـلـويـزيـونـي           
همچون مورد سکينـه آشـتـيـانـي کـه             
چـنـدي پـيـش از سـيـمـاي جـمـهـوري                   
اسالمي پخش شد، گوياي پتـانسـيـل         
باالي اين جنبش و کميته بين المللـي         

 .عليه اعدام و سنگسار است
 

حضور و شرکت مردم اصفهـان و      
شاهين شهر و شـهـرهـاي اطـراف در               
مراسم خاکسپاري و همچنين در روز        
چـهــلــم مــحــمــد و عــبــدالــه، ســيــلــي             
محکمي بر صورت زخمي و مـفـلـوک       

در ايـن مـراسـم        .  رژيم اسـالمـي بـود       
مردم نشان دادند که ياد اين دو عـزيـز     
را گــرامــي مــي دارنــد و نــيــروهــاي              
سرکوبگـر حـکـومـت نـيـز بـا نـظـاره                   
کردنشان از دور جرئت نزديک شدن بـه      

ايـن اراجـيـف گـويـاي          .  آنها را نـدارنـد   
پايان راه به بن بست رسيده حکومتـي     
است که هيچگونه برون رفـتـي در آن            

ويدئوهاي ساخـتـگـي    .  موجود نيست 
و قالبي هـمـراه بـا دهـهـا گـزارش از                  
ــيــروي               ســوي وزارت اطــالعــات و ن

انتظامي و راديو و تـلـويـزون دولـتـي               
بکار گرفته شـد تـا نشـان دهـنـد کـه                  
محمد و عبداله دو جـوان، دو انسـان            
شريف که اين حکومت را عامل فـقـر       
و بدبختي و کشـت و کشـتـار مـردم                

ــد،          ــح    "  مــي دانســتــن " ســارق مســل
امــا بــا ايــن هــمــه         .  مــعــرفــي کــنــنــد   

دستگاه عريض و طويل قادر بـه ايـن           
کار نشدند و پوزه شان به خاک ماليـده    

اگر اين تـرفـنـدهـا را حـکـومـت               .  شد
ترکيه بکار مي بـرد قـطـعـا بـا خـطـر                

اآلن هـم بـا       .  سقوط مـواجـه مـيـشـد         
انتـشـار چـنـيـن يـادداشـتـهـايـي و بـا                    
گذشت نزديک به دو ماه از انجام  ايـن        
جنايت، همچنان مثل مار  بـر خـود             
مي پيچند و درد و سـوزش عـمـيـق               

 . خود را نمي توانند پنهان کنند
 

رژيم جمهوري اسـالمـي در طـول         
حاکميت سياه خود انسانـهـاي زيـادي       

از فعاليـن سـيـاسـي در         . را اعدام کرد 
 و بعد از آن گـرفـتـه تـا       ٦٧  و ٦٠ دهه  

انسانهاي بيشمار ديگري کـه آنـان را            
تـجـاوز بـه      " تحت عنـوان مـجـرمـيـن           

عنف، قاتل، سارق مسلح، قاچاقچي     
مـواد مــخـدر، قــاچـاقــچـي اســلـحــه،             

” بخطر انداختگان امنيت اجـتـمـاعـي      
و دهها اسم و عناوين ديگري  اعـدام        
کرد تا بـتـوانـد بـا ايـن نـام گـزاريـهـا                     
مشروعيـتـي بـراي ايـن اعـمـال ضـد                 

ــا ايــن    .  انســانــي اش کســب کــنــد           ب
کشتارها و با استفـاده از سـرکـوب و            
تبليغات عوامفريبانه که  بخاطر بـقـا     
حکومت صورت مـي گـرفـت تـالش           
کرد در ميان افـکـار عـمـومـي مـردم            
وانمود کند که دارد به وظيفه قانونـي        
خود همچون يک حکومت عمـل مـي       

در اوايـل قـدرت گــيـري رژيــم             .  کـنــد 
اسالمي بخشا براي کساني که هـنـوز         
ماهيت اين رژيم را نشنـاخـتـه بـودنـد           
اين توجيهات مقداري عـامـه پسـنـد           
بنظر ميامد اما بتدريج براي هـمـيـن          
بخش از مردم نـيـز کـم کـم پـرده هـا                    

 .کنار رفت
 

 در جريان مضحکه انـتـخـابـاتـي          
 ، مـردم  ٨٨ رياست جمهوري  در سال  

انقالبي و بسـتـوه آمـده از دسـت يـک               
حــکــومــت بشــدت ارتـــجــاعــي و                
فاشيـسـتـي و بـراي رهـايـي از لـجـن                   
اسالمي و براي نجات خود از فـقـر و          
فالکت حاصله از قوانين، فـرامـيـن و         
عملکرد اين رژيم، کـاري کـردنـد کـه             
پرده ه از ماهيت رژيم را  بيشتر کـنـار    

مهره هايي که اين حکومـت را    .  زدند
با عرق جبين سرپا نگه داشته بودنـد،    
در جريان اين مناظره و مضحـکـه بـه          
افشــاي فســاد کــاريــهــاي يــکــديــگــر           

مردم بستوه آمده از دسـت    . پرداختند
ايـن نـظـام ســراپـا فـاسـد و سـيـسـتــم                    
نـکـبــت، فــقـر و فـالکــت و کشـتــار،                 
موقعيت را مـنـاسـب ديـدنـد و بـراي              
پايان دادن به اين سيـاهـي، کشـتـار و           

انـقـالب   .  سرکوب به خيابانها آمـدنـد      
 ميرفت که کل اين بساط را بـراي  ٨٨ 

هــمــيــشــه بــرچــيــنــد امــا حــکــومــت            
سرکوب و توحش اسالمي  با پيکـري   
خونين و مالين و رسوا و درمانـده در     
بيـن افـکـار عـمـومـي دنـيـا مـوقـتـا                    
توانست از اين مهلکه  جان سالم بـدر        

ايـن آتـش     .  اين نبرد ادامه دارد  .  ببرد
گداختـه در زيـر خـاکسـتـر خـامـوش                

 .شدني نيست
 

اما مجرمين اصلي و سرکـرده و         
تجاوز به عـنـف، قـاتـل،       " بنيانگزاران  

سارق مسلح، قـاچـاقـچـي اسـلـحـه و               
مـواد مـخـدر و بـخـطـر انـداخـتـگـان                   
امــنــيــت اجــتــمــاعــي در کشــور چــه            

 .کساني هستند؟
 

زنــدانــهــاي جــمــهــوري اســالمــي        
. مــمــلــو از زنــدانــي ســيــاســي اســت            

ــراضــات و              ــان اعــت ــازداشــت شــدگ ب
 ٨٨ تظاهرات هاي خيابانـي در سـال           

در کهريزک توسط اوبـاشـان و لـمـپـن              
اسالمي هاي اين رژيم مـورد تـجـاوز           

عـلـيـرغـم اعـتـرافـات          .  قرار گـرفـتـنـد     
عاملين اين اعمال قرون وسطـايـي در      
شبکه هاي نيروي انتـظـامـي، سـپـاه،            
بســيــج و وزارت اطــالعــات، امــروز           
ديگر خيل آخوندهاي رژيـم بـر بـاالي            
منبرهايشان و ديگر آمـران آنـان ايـن            
تجاوزها به زندانيان را عـمـل شـرعـي          
نام نهاده اند  و  رسمـا در تـبـلـيـغـات             
اسالمي اين اعمال مجاز شمرده شـده     

بــه ايــن هــم اکــتـفــا نــکــرده و              .  اسـت 
نيروهاي حکومتي اخـيـرا بـه مـنـازل            
مردم هجوم برده و به زنان و دخـتـران             

تجـاوز بـه عـنـف يـا            .  تجاوز کرده اند 
غير عنف در آيات و احاديث و لـجـن        
نامه هاي کـتـب اسـالمـي تـبـلـيـغ و                  

تجاوز دستـه جـمـعـي       .  ترويج ميشود 
مزدوران حکومت در کـاشـمـر و  در             

خميني شهـر  بـه زنـان نـمـونـه اي از                    
اعمال ضد انساني حـکـومـتـي اسـت            
که هنوز بسياري از اين تـجـاوزهـا رو            

سارقين مسلح نيز هـمـان   .  نشده است 
خــيــل اوبــاشــان مســلــح حــکــومــتــي          
هستند که  سه دهه است بـا اتـکـا بـه          
سالحهاي مختلف و با ايجـاد فضـاي       
رعـب  و وحشـت مشـغـول چـاپـيـدن                  
هستي جامعه و دسـت رنـج مـردم و              

تــفـنـگـچـي هــاي       .  کـارگـران هسـتـنـد       
حکومت اسالمي با ديگـر ابـزارهـاي          
سرکوبشان شب و روز مشـغـول دزدي      
و چپاول از هستي مـردمـي هسـتـنـد             

. که براي نان فرزندانشان مـحـتـاجـنـد          
اينها سارقين مسلح دولتي، رسمي و       
غير رسمي حکومت اسالمي هستند     
کـه بـا مشـروعـيـت دادن قـانـونـي و                   
رسـمــي بــه خــود، جــامــعــه اي را از                

 .هستي ساقط کرده اند
 

قاچاقچيان اسلحه و مواد مخـدر      
بــانــدهــا و شــبــکــه هــا و نــهــادهــاي              
حکومت اند که در هـمـيـن بـنـادر و                 
اسکله هاي جنوب کشور انواع مـواد     

کسي .  مخدر را وارد کشور مي کنند 
نيست نداند که مواد مـخـدر بـه ايـن              

. فراواني از کجا وارد کشور مي شـود    
يک قلم نـرم آنـرا کـه سـيـگـار بـاشـد،                    
رئيس جمهور اين مملکـت بـر بسـتـر            
دعـواهـايشــان بــرمـال مـي کـنــد کــه               
ساالنه دو ميليون دالر سيگار قاچاق       
توسط همين بانـدهـاي حـکـومـتـي و            

مـواد  .  مسلح وارد کشـور مـي شـود         
مـخـدر تــنـهـا از مـجـاري رسـمـي و                   
دولتي و تنها توسط نهادها و شبـکـه       
هاي وابسته به دارو دسته هـاي سـران           
حکومت از سپاه و بسيـج گـرفـتـه تـا              
ديگر نهادهاي مسلح به داخل کشـور      
آورده مي شود که در پرتو آن  زنـدگـي    
و هستي ميليونها جوان و نوجـوان را        

خودشان دارند يـکـي     . ساقط کرده اند 
يکي به عمق لجن و فساد حاصـلـه از       
قوانين و فرامين شـان اعـتـراف مـي             

با حـاد شـدن دعـواي سـران و               .  کنند
مـهـره هـاي حـکـومـت قـطـعـا اقــالم                  
بيشتري از جمله قاچاق مـواد مـخـدر       
را هـم عـلـيـه يـکـديـگـر بـزودي جـار                     

 . خواهند زد
 

در يکي دو هـفـتـه اخـيـر رسـانـه                 

هــاي رســمــي و تــلــويــزيــون دولــتــي              
جمهوري اسـالمـي اظـهـارات رئـيـس            
جــمــهــوري حــکــومــت اســالمــي را             
منتشر کـردنـد کـه در ايـن سـخـنـان                   
احمدي نژاد گفت کـه نـهـادهـايـي در               
بنادر و اسکلـه هـاي جـنـوبـي کشـور               
سرگرم ورود و خروج سـالح و کـاالي            

او آنـهـا     .   قاچاق در اين بنادر هستند    
نـام  )  برادران قاچاقچي خـودمـان    (  را  
قاچاق سالح در بنـادر و اسـکلـه        .  برد

هاي جنوب کشور را ده سال پيش هـم    
کروبـي کـه آنـزمـان رئـيـس مـجـلـس                  
حکومت بود، زير فشار اعـتـراضـات         
توده اي و در جريان دعواهاي جناحي       

احـمـدي   .  به رخ جناح مـقـابـل کشـيـد        
قــاچــاق ســالح را      : " نــژاد مــي گــويــد     

نهادهاي حکـومـتـي و بـدون کـنـتـرل               
انـجـام   "  قانوني و ثـبـت درگـمـرکـات         " 

ايــن ســالحــهــا در دســت          ".  داده انــد  
نهادهايي چون سپاه و براي استفاده و      
سرکوب يـک جـامـعـه مـعـتـرض کـه                 
هستي و دسترنجش توسط سران ايـن       
حکومت و دزدانش بتاراج بـرده شـده        

سارقيـن مسـلـح      . است بکار مي برند 
حـکــومـت اسـالمــي بــا اســتـفــاده از               
شبکه هاي مافيايي خود، امـکـانـات     
و ابزار و کاالهايي که بـا آن بـتـوانـنـد            
مردم معترض و به خـيـابـان آمـده را              

. ساکت کنند وارد کشور مـي کـنـنـد         
دسته ديگري از اين سـارقـيـن مسـلـح         
آنهايي هستند که بنام قانون و قـانـون         
اساسي و اختـيـارات وزيـر و وزرا بـه                
اين اقدامات دسـت مـي زنـنـد و در                
طول حکميت خود تا به امـروز بـراي            
ــراضــات مــردم در                ــي اعــت ــوب ســرک
فلسطين و امـروز در سـوريـه و طـي                
ايـن سـالـهــا بـراي تــرور و آدم کشــي                 
مـخــالــفــيـن و اپــوزيسـيــون رژيــم در              
کشورهاي مختـلـف آنـرا صـادر مـي             

 . کنند
 

برهم زنندگان امنيت اجـتـمـاعـي        
مردم، مزدوران و سرکوبگـران سـپـاه،         
بسـيـج، نـيـروي انــتـظـامـي و لـبــاس                 
شــخــصــي هــاي وزارت اطــالعــات             
هستند که امنيت و زندگي را از يـک          

.  مـيـلـيـونـي گـرفـتـه انـد               ٧٠ جامعه  
نيروهاي نـاجـا، خـواهـر زيـنـب هـاي                
کــمــانــدو  بــا هــجــوم بــه مــراســم و                  

    

 ۶ صفحه 

 ...  واکنش رسانه هاي رژيم                     
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 ۱ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۵ از صفحه  

محمد جراحـي عضـو كـمـيـتـه            
پيگيري و كارگر اخراجي عسـلـويـه         

 نيز به جرم فـعـالـيـت     ۸۶ كه در سال  
و در پـي ان    .كارگري زندان شده بود  

مجددا .  از كارش اخراج گرديده بود 
در اوايل تير مـاه جـاري دسـتـگـيـر              

كه از ان روز خانوادهـاش هـيـچ        . شد
او . خبري از وي در دسـت نـدارنـد                

كارگري بيكار بود كه امرار معـاش   
خـانـوادهـاش را از طـريـق مسـافــر               

به اتهامـهـاي   .  كشي تامين ميكرد  
واهي تحت تعقيـب قـرار گـرفـتـه و              

مـا كـمـيـتـه        .  سپس دستگير گرديد 
پـيــگــيــري ضــمــن مـحــكــوم كــردن           
دســتــگــيــري وي و ديــگــرفــعــاالن            
ــواهـــــان ازادي                 ــارگـــــري خـــ كـــ
بالقيدوشرط وي و تـمـام زنـدانـيـان             

و معـتـقـد هسـتـيـم         .سياسي هستيم 
كه ايجاد فضاي رعب و وحشـت در     
جامعـه بـر مـطـالـبـات كـارگـري و                 
ديگر اقشار مردم زحمتكش بي اثـر   
بوده و عالوه بر ان نـه تـنـهـا مـردم                 
وكارگـران از مـطـالـبـاتشـان عـقـب               

بلكه هـر روز    .  نشيني نخواهند كرد 

اصرار بيـشـتـري بـراي تـامـيـن يـك                
زندگي شايسته انسانـي را خـواهـان         

 .هستند
  

ما كميـتـه پـيـگـيـري از مـردم               
ازادي خواه و برابرطلب ميخـواهـيـم        
كه زندانيـان سـيـاسـي را فـرامـوش              

و در جـهـت ازادي ايـن            .  ننمايـنـد     
عزيزان با فعاليتـهـاي سـازمـانـهـاي           
مــدافــع حــقـــوق بشـــر و ديــگـــر                  
سازمانهاي كارگري و اتـحـاديـه هـا         

 .همراه شوند
ما همچنين از تمـاي اتـحـاديـه          
هاي كارگري جهان ميخـواهـيـم كـه         
براي ازادي كارگران زنداني و ديـگـر      
زنـدانـيـان سـيـاسـي از هـر تـالـشـي                   

سكوت در بـرابـر       . فروگزاري نكنند 
اين سيل دستگيريها عواقب جبـران    
نـاپـذيـري بـراي كـل طـبـقـه كـارگــر                  

همچنين براي سركـوب  .جهاني دارد 
تمامي مطالبـات مـردم دولـتـهـاي           
سرمايه داري كه از هيچ تالش ضـد      
انساني براي دستـيـابـي بـه مـنـافـع               

در .  سرشارشان دست بردار نيستنـد    

ــي               ايــن جــهــان وارونــه ضــد انســان
دولتها براي تاميـن مـقـاصـد خـود            
عالوه بر تحمـيـل زنـدگـي بـرده وار              
جوامع چون ايران هر روز براخـتـنـاق      

امــا . فضــاي مــوجــود مــيــافــزايــنــد      
تـالش انسـانــهـايــي چــون كــارگــران           
زنداني و ديگر زندانيان سيـاسـي بـه       
همراه اعتراضات جاري جنبـشـهـاي      

. اجتماعي ديگر تعطيل نمـي شـود        
تامين زندگي انسـانـي حـق مسـلـم             

محمد جـراحـي     .تمامي انسانهاست 
كارگر زنداني ازاد بايد گردد تـالش        
ــي              ــدگــي شــايســتــه انســان بــراي زن

 . هميشه و همواره جاري است
ــجــاد                ــري اي ــگــي ــي ــتــه پ ــي ــم ك

 تشكلهاي كارگري ايران
 

 . .هفتم تيرماه سال نود 

  محمد جراحي عضو كميته پيگيري آزاد بايد گردد
 

در تداوم جمع آوري آنـتـن هـاي           
مـاهـواره در شـهـرهـاي مـخـتـلـف،                
نــيــروهــاي انــتــظــامــي در روزهــاي         
گذشته اقدام به جمع آوري گسـتـرده          
ماهواره در سطح شهر و روستاهـاي     

 .کردستان کرده اند

 
در شهرهـاي سـلـمـاس ، ارومـيـه ،                
مهاباد ، نقده ، پيرانشهر ، بوکان ،       
ســنــنــدج ، کــامــيــاران، روانســر و            
نوسود نـيـروهـاي انـتـظـامـي بـدون               
مجوز به خـانـه هـاي مـردم جـهـت                
جمع آوري دستگاه ماهـواره هـجـوم        

 .برده است
 

در بـعـضـي از مـنـاطـق روسـتـايـي                 

تابعه نيز نيروهاي انتـظـامـي اقـدام           
به حمله گسترده به روستاها کرده و       
آنتن و دسـتـگـاه هـاي مـاهـواره را                

 .جمع آوري کرده اند
 

بنا به گزارشات دريافتي مـردم       
نيز در پاسخ به اين تهاجم اقـدام بـه           
خريداري مجدد دستگاه ماهواره و       

 *نصب  آنتن و کرده اند

   جمع آوري آنتن هاي ماهواره         
 

 .بين برده اند تا با گلوله
 

مرگ آرمان کمانگـر و بـخـتـيـار            
مـارابــي  دو کــار گــر جــوان چــنـيــن                

ايـن فـقـر و فـالکـت و              .  مرگي اسـت   
مصيبت بي انتهـا را چـه کسـي  بـر                 
روي دوش مردم گذاشته ؟ چـه کسـي         
به مردم تحميل کرده تـا مـداومـاٌ از             
خود و فرزندان و عزيزانشـان قـربـانـي            
گرفته شود يا اينکه  وادار شـونـد کـه         
به دست خويش به زندگي خود پـايـان      

مقـصـر اصـلـي ايـن فـجـايـع               .  دهند؟
ــاردر                 ــاد کشــت ــن ازدي ــي و اي انســان

 .جامعه نظام کثيف اسالمي است
دو دانشجو  و دو کـارگـر جـوان              
چرا بايد آرزوهاي نو رسيـده اشـان در            
رود خانه خروشان سيروان پـرپـر شـود          

 !و غرق گردد
ايــن مــرگ در عــيــن حــقــيــقــي              
بودنش حـقـيـقـي نـيـسـت چـون نـمـي                  

اگـر رژيـم     .  بايست اتفـاق مـي افـتـاد         
هار اسالمي بر جامعه حاکميت نمـي    
کرد قطعاً سر نوشت نه فـقـط ايـن دو         
جوان کارگر بلکه سرنوشت ميليونهـا     
انسان ديگر اين چنين نبود که اکنـون      

 !هست
آرمان و بختيار جز قربانيـان ايـن         

نظامي  که در کارنامـه  . نظام هستند 
سياهش اينچنيـن هـزاران نـفـر را بـه               
قتل رسانده،  هزاران نفـر در زنـدانـهـا          
بسر مي برند و چند ميلـيـون را آواره        

 .  کرده است
اين مرگ بخاطرفقر بود، بخـاطـر    
کار بود، بخاطر زندگي بهتر و آيـنـده           

آينده اي که اکثريت جوانـان  .  بهتربود
ايران فقط در روياها آنـرا بـه  آغـوش            

همه اينها  در دست ايـن    .   مي کشند 
ــي قــبــضــه شــده                 نــظــام ضــد انســان

آنها در تله مرگـي افـتـادنـد کـه          . است
اين حکـومـت در اشـکـال مـخـتـلـف                
براي مردوم تـنـگـدسـت  بـه وسـعـت                 

 .ايران مهيا نموده است
دو جوان براي اينکه هم مخـارج         

خانواده را و هم مخارج درس خود را      
تأمين کنند  تـا دمِ مـرگ در کـنـار                  
درس کارکردند و در کنـار کـار درس         

 .خواندند
 

بختيار و آرمـان هـر دو در سـال              
 در شـهــر کــامـيــاران بــدنـيــا             ۱۳۶۸ 

آمدند و مانند هر خانواده زحمتکـش     

ديگر تا چشم بدنيا  گشـودنـد فـقـر و           
نابرابري را در مقابـل خـود ديـدنـد و              
کم کم که بزرگ  شدنـد بـراي تـامـيـن           
مــخــارج خــانــواده مــي بــايســت در            
سينين کودکي  کار مي کـردنـد ودر            

 . کنار آن هم درس بخوانند
هـر دو از اسـتـعـداد فـوقـالـعــاده                

بختيار ميـوه  . خوبي بر خوردار بودند 
فروشي مي کرد و در کـنـار کـار بـا                  
ادامه تخصيل توانست ديپلم بگـيـرد        
و در دانشگـاه اهـواز رشـتـه انسـانـي               

آرمان نيز  پس از اخـذ  . پذيرش گرفت 
ديپلم به سربازي رفت و خوشبخـتـانـه          
پس از هفـت مـاه مـعـافـي گـرفـت و                 
چون پدرش چند سال پيش فوت کرده       
بود او سرپرست خانواده يعنـي مـادر          

. و دو خــواهــرش را عــهــده دار شــد              
آرمان  بنا به عـالقـه اي کـه بـه زبـان                
انگليسي داشت هم درس مي خـوانـد       

. وهم تدريس زبان انگليسي مي کـرد    
اما در آمد از تدريـس زبـان مـخـارج               

فشـار  . خانواده را تـأمـيـن نـمـي کـرد             
مالي باعث شد که هم بختيـار و هـم          
آرمان دانشگاه و تدريس را رها کنند       
و براي کار به کردستان عراق برونـد و      
ــعــنــوان اســتــاد                     ــس از مــدتــي ب پ
کاشيکاري در شـهـر کـالر کـار مـي               

چند ماهي بود در آنجا بودند .  کردند
وکارشان تا اندازه اي خوب پيـشـرفـت       

با چند نفـر از دوسـتـانشـان          . مي کرد 
هر شب روياها يشان را  بتصوير مـي     

امـا  . کشيدند که در آينده چکار کنند 
متأسفانه فقط رويا بود چـون در ايـن        
نظام و در اين سيستم، ما کارگـران و       
زحــمــتــکــشــان حــتــي نــمــي تــوانــيــم           
روياهاي خود را به تصوير بکشـيـم و           
به زواياي تخيل بسپاريم تا در آيـنـده         
از آن اسـتـفـاده کـنـيـم  و رود خـانــه                      
خروشان سـيـروان هـنـگـامـيـکـه ايـن                
جوانان در آن آب تني مي کردند همـه     

مرگ ايـن    .  آرزوها يشان را باخود برد 
 . دوجوان همه منطقه را به عزا نشاند

من از صميم قلب مـرگ ايـن دو           
جوان، اين دو کارگـر و ايـن دوانسـان             
ــه                  شــريــف و دوســت داشــتــنــي را ب
خانواده هاي مارابي و کمانگر  و بـه            
همه مردم  منطقه کامياران تسـلـيـت     
مي گويم  اميـدوارم کـه در ايـن غـم                

 . بزرگ مرا در کنار خود ببينند
 .   يادشان گرامي باد  

 ۲۰۱۱  ژوئيه ۳ 

 ... مرگ دو دانشجو     

جشـنـهـاي جـوانـان در مـنـازل، در                
خيابانهاي سراسر کشور، در اماکـن   
عـمــومــي و خصـوصــي عــالوه بــر            
تحميل فقر و فالکت و تـنـگـدسـتـي        
اعـمـال شـده تـوسـط کـل نـظـام بــر                   
زندگي آنان، نـا امـنـي غـيـر قـابـل                 
وصفي را بر زنان و جوانان و کال بـر       
زندگي مردم در ايـران حـاکـم کـرده              

 . اند
در يک کالم سران و دسـت انـدر        

کاران اين حکومت را بايـد بـه جـرم            
سرکرده گان و بنيانگـزاران  تـجـاوز          
به عـنـف و غـيـر عـنـف، قـاتـلـيـن                     
دولتي، سارق مسـلـح، قـاچـاقـچـي            
اسـلـحـه و مـواد مـخـدر و بـخـطــر                   
انداختگان امـنـيـت اجـتـمـاعـي در             

کشــور و بــعــنــوان حــکــومــتــي بــا            
کارنامه اي ممـلـو از بـيـش از سـه                
دهــه جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت در             
دادگاههاي بين المللي و عـلـنـي بـه        

 . محاکمه کشيد
 

 ٢٠١١  ژوئيه ٥ 

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

 ...  واکنش رسانه هاي رژيم                     


