
 

 ٩ ٤ ۷   شماره 
حزب کمونيست کارگري ايران

  انترناسيونال

اعتراضات مردم از همه  رهر   
سها  از    ۹۳ جريان دارد. مردمي ک   

کوچکترين حقي مهرهر م دهوده ا ه    
رژيم را از هر سو ترت منگنه  رهرار  
داده ا  .    مردم  ضعيت فالکتهاهار  
خود را ميپذير      ه  حهکهومهتهيهان  
ميتوا ن  د ين شکه  ده  حهکهومهت  
ادام  دههنه . جهامهعه  در هسهتها ه   
تغهيهيهرات زيهر   ر  کهنهنه ه   يه   
ا قالب عظيم اجتماعي ررار گهرفهته   

 است.  
دههنههمههن در شههنههرههها     ۲۱ ر ز  

زياد  در سهراسهر کرهور مهردم دها  
شعارها  سياسي   ض  حکهومهتهي  
دست ده  تهظهاههرات زد ه . سهار    

اصهههنهان  زريهن      کرما راه  اههواز  
    شنر  هم ان  تويسرکهان  سهنهنه    
مرههنهه   شههاهههر د  گههوهههردشههت   
ده شت  مرکين شهنهر   چهنه يهن  

دنهمهن    ۲۱  قط  تنران   ... شاا گاه  
صرن  اعتراض   درگير  مهردم دها  
مزد ران حکومت دود. در شنهرهها   
ديگر  پوسترها  خامن  ا  د  زيهر  
کري ه ميرود   يا سوزا  ه ميرهود  
  مراکز سرکوب مورد هجوم مهردم  

 ررار ميگيرد.  
د  موازات تهظهاههرات  حهرکهت  
شکوهمن  دختران خيادان ا قالب دها  
سرعتي دا ر کرد ي در حا  تکثير    
گسههتههرت اسههت. حههرکههتههي کهه  در  
ر زها  ا   ديماه در خيادان ا هقهالب  
تنران شر ع شه  اکهنهون در سهراسهر  
کرور جريان دارد   خون تازه ا  ده   
جناش ا هقهالدهي مهردم داده اسهت.  
ز ان  حجاب اين سمهاه  تهرهقهيهر    
ديرقوري   سما  حکومت مذهاهي  
اسالمي  را از سر درميه ار ه    ه هرا  

دعنوان پهرچهم اعهتهراض ده  اههتهزاز  
درميا ر     ک  حکومت   هويت    
اي ئولوژ    تار   پود ه را د  مصا   
ميطلان . اين يه  حهرکهت عهمهيه   
ا ههقههالدههي    سههيههت عههلههيهه  کههلههيههت  
حکومت   ر رر رتهي   حهاکهمهيهت  
اسالم است ک  عليرغهم دسهتهگهيهر   
دهنا  هر از ز هان خهيهادهان ا هقهالب  
مير د ک  د  حرکت فراگير  تهاه يه   
شود   درا  حکومت د  تمام معهنهي  
فلج کنن ه است. اکنون حتهي دهرخهي  
مقامات حکومت ادعا ميکنن  ک   
در جمنور  اسهالمهي حهجهاب هزاد  

     است   دي حجادي جرم  يست! 
اعههتههصههادههات   اعههتههراضههات  
کارگر   يز ک  در سالنا  گذشت  ده   
سرعت در حها  گسهتهرت دهود  در  
ر زهها  اخههيههر دهها شهه ت   دامههنهه   
ديهرهتهر  ده  جهريهان افهتهاده اسهت.  
اعتراضات کارگر  تعرضي تر شه ه  
  د  کادوس سران حکومهت تهاه يه   
شهه ه اسههت. حههکههومههت  هه  تههوان  
پاسخگويي د  خواست ها  کارگران  
را دارد      رادر است دا هن مهقهادهله   

 کن .  
تههظههاهههرات سههپههرده گههذاران    
متقاضيان مسکن مهنهر گهوشه  ا   
ديگر از فضا  اعتراضي در جامعه   
است. ز  ا يان سياسي  يز همچهنهان  
شجاعا   اعتراض ميکنن    کهوتهاه  

  مياين .  
در چنين  ضهعهيهتهي مهقهامهات  
حکومت از ترس مردم زدان د  ا تقاد  
از سرکوب   دسهتهگهيهر    صه ا    
سيما   سيستم رضايي گروده ا      
دسههت دهه  افرههاگههر  مههيههز ههنهه . در  

ماجراي رد و تصويب بودجه، يک عقب نشيني براي کل  
 حکومت است! 

 

 مرم  شکوهي 

 يک ارزيابي و يک نقد از تحوالت حزب مشروطه ايران 
 "ديگر پادشاهي مشروطه نيز ميدان پيشرفت آن نيست " 

 

 علي جواد  

 اطالعيه ها:   
 

"دهه فجر" را به ده روز وحشت و اضطراب رژيم اسالمي تبديل  
 کنيم! 
 

 متحد شويم و نگذاريم جمهوري اسالمي رامين را اعدام کند!  
 

شنبه سوم فوريه روز جهاني دفاع از رامين حسين پناهي و  
 زندانيان سياسي دربند  

 
 اعتراضات و تجمعات گسترش مي يابد 

 
 جنايات ارتش ترکيه در عفرين را شديدا محکوم ميکنيم 

 يادداشت هاي روزانه 
 

 هرت دشتي 

مقابله با حکومت سراسري تر و  
 همه جانبه تر ميشود 

 فغان آخوندهاي حکومت اسالمي از فضاي مجازي 
 

 کاظم  يکخواه 

با تمام قوا  براي لغو اعدام رامين حسين پناهي، هدايت  
 عبداهلل پور و آزادي زندانيان سياسي دست بکار شويم! 

 

 پيام  سان  ودينيان ددير کميت  کردستان حزب کمو يست کارگر  ايران 
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در خهاهرهها همه ه دهود مهجهله    
دهنهمهن    ۲۲ حکومت ر ز چنارشناه   

را    ۳۷ مههاه کههلههيههات دههودجهه  سهها   
تصويب کرد. اين خار در حالي امر ز  
منترر ميهرهود که  سه  ر ز پهيهش  
مجل  د  همين دودج  پهيهرهنهنهاد   
د لت ر حا ي را    اده دود   هن را رد  

 کرده دود. 
کميسيون تلهي  دودج  مهجهله   
ديست دلي  را در مخالهت   درا  رد  
دودج  اعالم کرده ک  منمتريهن ه هنها  

  ۹۳ ايننا هستن : رطت يارا   ديش از  
ميليون  هههر  عه م افهزايهش رهيهمهت  
حام  دنا  ا رژ   ع م توج  د  حه   

تاميهن   هايي از جمل    مرک  صن  ق 
  داز رهسهتهگهي  تهعهيهيهن   اجتماعي 
ميليون توما ي دهرا     ۵ حقوق   سقف 

اعضا  ههيه هت عهلهمهي   رضهات   
کماود منادت ررح تهرهو  سهالمهت   

توجني د  معورات داز رسهتهگهان    دي 
رههيههمههت     فههرهههنههگههيههان  تههعههيههيههن 

توجني ده     دالر  دي   ۵۵ ا     درک    هت 
همسان ساز  حقوق کارکنان کرور   

ههها  دههاال       لرههکههر   هههزيههنهه  
ده     ههها  زيههان   ههها  د لههتههي   شههرکههت 

دهها اسههنههاد    ۳۷ مههغههايههرت دههودجهه   
دههاالدسههتههي دهه   يههشه دههر ههامهه  شههرههم  

 توسع ... 
ايننا دالي  مخالهت مجل  در  
رد دودج  پيرنناد  از رهر  د لهت  
دود. اما  کت  دسيهار مهنهم تهر  که   
دخري از حکومت زير فرار    اچهار  
ش ه دا  ماين گا ش د  مخهالهههات دها  
اين دودج  دپرداز     جود فضا   جهو  
اعتراضي در جامع  علي  حهکهومهت  
مي داش . راعا اين را جهنهاح هها   
حهکهومهتهي ده  ايهن صههراحهت  همههي  
گوين   فقط د  اين اکتها کرده   گهت   
ا  : "مجل  ده  شهرايهط ارهتهصهاد   

 جامع   حساس است".  
 ارههعههيههت ايههن اسههت کهه  فرههار  
اعتراضات  مطالاات   شهعهارهها   
مههردم دههر عههلههيهه  حههکههومههت در  
اعههتههراضههات ديههمههاه  حههکههومههت را  
مجاور کرده ک  دعضا در سياستنها   

ارههتههصههاد    تصههمههيههمههاتههش عههقههب  
 رست     ع ه "توج  د  خهواسهتهنها   
مههردم" را دهه ههه . ايههن را درهههمههيههن  
داليلي ک  کميسيون مجل  درا  رد  
دودج  ه رده دود  د  خهودهي مهيهرهود  
دي . مردم در اعتراضات ديماه عليه   
گرا ي  فقر  ديکهار   دسهتهمهزدهها   
پائين   دزد    غارت   چهپها    دهر  
علي  سران حکومهت  شهعهار داد ه .  
م ت کهوتهاههي  هگهذشهت که  ههمه   
شههعههارههها سههيههاسههي شهه    شههعههار  
سر گو ي حکومت   هزاد  ز  ا هيهان  
سههيههاسههي سههر داده شهه . جههنههاههش  

 سر گو ي د  مي ان هم ه است. 
در جهريهان جهنهد   دعهواههها   
د لت   مجلسي هها دهر سهر دهودجه   
همين اعترضات   شعهارهها  مهردم  
کار خهودت را کهرده اسهت. ايهنهکه   
مجل  حکومت دا اکثريت دااليي    
درا  ا لين دار دا اشاره ده  " ضهعهيهت  
حساس معيرتي   ارتصاد  مهردم"  
ک    تيج  اجرا  سياستنا  د لهت    
ک   ظام  درده  ها  گذشهته  اسهت   
اشاره کرده   خواهان تج ي   هظهر در  
دودج  ميرود  دهيها هگهر يه  عهقهب  
 ريني حکومت   مجل  زير فرهار  
اعترضات مردم   خواستنايران مي  
داش .    مجل      د لت    ه  که   
دا  ها   ظهام اسهالمهي سهيهاسهت    
ه فران رسي گي د  مطالاات مهردم  
  پاسخگويي د  ه نا  يهسهت. ايهنهنها  
زير فرار اعتراض   کوه مهطهالهاهات  
مردم  فعال درا  "سالم د ر دهردن که   
 ظام" عقب  ريني کوچهکهي کهرده    

  ع ه هايي داده ا  .  
رد   سپ  تصويب دودج  دهعه ا  
از س  ر ز در مجل  ديا هگهر در ههم  
ريخهتهگهي صهههو  حهکهومهت مهي  
داش . درهم ريختگي   هشهتگهي که   
حکومت داشت    در ي  ماه گذشهته   

  ۷۳ د  د اا  اعترضات در دهيهش از  
شنر در علي  حکومت  ز د "خهطهر"  
را دهرا  حهکهومهت ده  صه ا دره رده  
است. دخش هايي از حکومت  هاچهار  
ش ه  ا   فاکتور اعترضهات مهردم را  

در دودج  دن   منظور  ماين . اينک   
تا چ  ا  ازه اين  ع ه ها   پرداختن د   
مسائ  معيرتي   فهقهر   دهيهکهار   
 فالکت  ...  توسط د لت ر حا ي    
ک  حکومهت عهمهلهي خهواهه  شه    
امي   د  هن  يست   اين را مردم ههم  
مي دا ن . اما حکومت  اچار ش ه د   
اين  ضعيت تن د ه  تا دلک  فهرجهي  
درايش حاص  هيه   که   ايهنهجها ههم  

 امي    يست. 
سخنان ر ز چنارشنهاه  ر حها هي  
درسر رار خميني ديا گر   تهوصهيهف  
حا  زار حهکهومهت اسهت. ر حها هي   
گهت: "رژيم گذشت  ههمه  چهيهز را از  
دست داد چون ص ا   ق    اعتهراض  
مردم را  رنهيه ." ايهن اعهتهرافهي ده   
درهم ريختگي   دي افقي حهکهومهت  
ضرد ر فرار اعتراضات   مطالاهات  
مههردم اسههت  کهه   ههويهه  پههايههان کههار  
حکومت دزدان   راتالن   هدمکرهان  
اسالمي را مي ده . در ايهن مهيهان  
مردم هم اين  ضعيهت حهکهومهت را  
رص  مي کهنهنه . حهجهاب دهرگهيهران  
ز ان  گسترت اعتراضات کهارگهران   
معلمان داز رستگان   ...  دمهار از  
ر زگههار حههکههومههت دره رده اسههت.  
جمنور  اسالمي در ضعهيهف تهريهن  
د ره ها  حيات  نگينش  رهرار دارد  
  تا لب پرتگاه سر گو هي را ه ه شه ه  
است. داي  دا ضرده   هنهايهي ا هقهالب  
مردم از اريهکه  ره رت   حهکهومهت  
سارط شود. مردم ايهران درگهيهر ايهن  
کارزار عظيم مي داشن .  هن ر ز ديهر  

  يست.   

ماجراي رد و تصويب بودجه، يک عقب نشيني براي  
 کل حکومت است! 

 

 مرم  شکوهي 

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود

صهههههو   ههيههر ههها  سههرکههوب تههمههرد  
گسترت يافت    فضا  دي اعتهمهاد   
در اين ارگان ها را تر ي  کرده اسهت.  
داالترين مهقهامهات حهکهومهت دار ه   
اررار ميکنن  ک  اگر گوت ده  مهردم  

سر گون مهيهرهويهم   دهعهضها        هيم! 
 اررار ميکنن  ک  ديگر دير ش ه است.  
شعار ويسي در در   ديوار شنرها  
  جهنهد ر ا هي گسهتهرده ا  که  در  
م يا  اجتمهاعهي عهلهيه  حهکهومهت  
جريان دارد   ج  ديهگهر  از خهيهزت  
ا قالدي عظيم مردم است ک  مقامات  
را درهه ت تههرهت فرهار رهرار داده    

 کالف  کرده است.  
سهها  گههذشههتهه  ارههلههيههتههي    ۹۳ در  

مههتهخهور   مهرتهجهت   جهنهايهتهکهار  

اکثريت عظيم جامع  را د  هر شهکه   
توا ستن  سرکوب کرد     از هر حقي  
مرر م کرد  . اکهنهون خهيه  عهظهيهم  
مردم عاصي از حهکهومهت اسهالمهي  
سرماي  داران از هم  سهو ده  حهرکهت  
درهم ه    ير   ا قالب مهردم ههرر ز  
ر رتمن تر   سنمگين تر مهيهرهود    
 ارتجاع حاکم  رادر د  منار هن  يست.  

 
ز  ه دهاد ا هقهالب هزاديهخهواهها ه   

 مردم ايران 
 ز  ه داد سوسياليسم  

 حزب کمو يست کارگر  ايران 
فههوريهه     ۱    ۲۹۳۱ دههنههمههن    ۲۹ 
 ۱۳۲۲ 
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کنگره هرتهم "حهزب مرهر ره   
ايران" د  امي  پي ا کردن زمهيهنه  ا   
درا  "دقاء"   جلوگير  از "دي ردطهي"  
ديرتر دا جامهعه    تهرهوالتهش کهار  
خود را دا يه  دگهرديسهي ده  پهايهان  
رسا  . "کهنهگهره سهاهز" ده  ريسهمهان  
"لهيهاهرا  دمهکههراسهي" ه يهزان شه     
پسو   "ليارا  دمهکهرات" را ده   هام  
خههود اضههافهه  کههرد. هرهها  داريههوت  
همايون ت وريسين اين حزب ضر رت  
اين تغيير   ترو  را دا ذکر هر ارها  
  مهههههر ضههاتههي چههنههيههن دههيههان کههرد:  

تهوا هنه  خهود را    هائي ک   همهي   "حزب 
ر   ... در    دگرگون کنن  از ميان مي 

اين تردي   يست ک  جهامهعه  ايهرا هي  
دا ه   لهي    خود را مرر ر  خواه  مهي 
شهود ...    دارد لياهرا  دمهکهرات مهي 

ديگر پادشاهي مرر ر   يز مهيه ان  
رلاان جز    پيررفت هن  يست. سلطنت 

دشههمههنههي دهها هن  هه ار هه    لههيههاههرا   
ها ک  مو  اصلهي جهامهعه     دمکرات 

ايههران هسههتههنهه  ... دهها هن هسههوده  
  يستن  ." 

د   کات متع د  در اين زمينه   
داي  اشهاره کهرد. زمهيهنه  هها  ايهن  
دگرديسي در اين حزب که ام اسهت   
اه ا   ارعي اين حزب از تغيير  هام  
  د  اصطالح "ليارا  دمکرات" شه ن  
چيست  چ  تغيير  ارعي در سياست  
  سنت اجتماعي ا  ک  اين حزب ده   
هن تعل  دارد ايجهاد خهواهه  شه      
داالخره حتي اگر صورت ظهاههر ايهن  
شيهت را مانا ررار دهيم   ق مان ده   
اين چهنهارچهوب فهکهر    سهيهاسهي  

 چيست  

ت وريسين حزب مرهر ره  ايهن  
تغيير   تروالت را در مانا  شرايهط  
"خطير" جامع  توضهيهد داده اسهت.  
اما شاي   ارعي تر دود که  ايرهان از  
درران هويتي   سياسي اي ئهولهوژيه   
حزب متاوع خود هغاز مهيهکهرد. در  
مرکز درران اين حزب يه   ارهعهيهت  
زمخت ررار دارد ک  سخهت گهريهاهان  
اين حزب را گرفت  است. ايهن حهزدهي  
است ک  ميخواه   ظام پادشاههي را  
ک  مردم در س  دهه  پهيهش هن را ده   

کنار  ا  اختن   اعاده کنه . امها از  
ررار هر ر ز مسه هولهيهن ايهن حهزب  
ديرتر متوج  ميرو   ک  ايهن پهر ژه  
ا   زدي  ده  مهرها  اسهت. کهار ده   
جايي رسي ه است ک  خودشان دا زدان  
ديزدا ي دار   اذعهان مهيهکهنهنه  که   
مردم  رعي د  پر ژه اعاده پادشهاههي  
در ايران  ميگذار  . دعهال ه از رهر   
ديگر ديه ه ا ه  که  مهتهره يهن دهيهن  
المللي شان هم اشتنا  چهنه ا هي ده   
اين پر ژه   ار  . تغيير   تروالت در  
افغا ستان منجر د  دازگرهت ظهاههر  
شاه  ر . سر هگهو هي صه ام حسهيهن  
 تيج  ات دازگرت خا  ان پادشاهي  
د  عراق  اود. در ايران دهطهريه  ا لهي  
چنين پر ژه ا  اگر احتمالي دهرادهر دها  
صهر   اشت  داش   داي  گهت شها ه   
شان  زدي  د  صههر اسهت.   دهنهظهر  
ميرس  ک  ايننا هم ظهاههرا ايهنهقه ر  
هوت   حواس دار   ک  جامع  را دها  

 دارالمجا ين اشتااه  گير  . 
هرهها  داريههوت هههمههايههون ايههن  
 ارعيت را مهيه ا ه . ده  فهکهر هيهنه ه  
حزدش است. شاي  ميخواه  خود را  
دا اين " ارعيات" تطاي  ده . شهايه   
 ميتوا  . شهايه  ههم جسهارت هن را  
  ار ه  که  گهريهاهان خهود را از شهر  
سيستم پادشاهي خالص کهنه . امها  
مي ا ن  ک  سلطنهت در ايهران مهرده  
است. دهنهظهر  ه  مهيهخهواههنه     ه   
ميتوا ن  اين مرده را دفن کنن . داي   
دا خود حملش کنن . ههر چه  هسهت  
خود دنتر مي ا ن .  تيجتا دايه   هيهم  
کال  حرکت کرد    اگر  هتهوان پهر ژه  
اعاده پادشاهي را د  د ر ا  اخت داي   
راهي درا  د  سهازت رسها ه ن هن دها  
 ارهعههيهت خرهنههي کهه  عههلهيهه  پههر ژه  
مههوجههوديههت ايههن حههزب رههرار دارد   
ايجاد کرد.   چ  مضاميني دنتهر از  
"لياراليسم"   "دمکراسي" حتي دهرا   
حزدي ک  ه فش اعاده تا    تخهت    
خواه  اخواه تضمين ديرقورهي مهردم  
توسط دستگاه سلطهنهت   سهرمهايه   
است. زما ه  ههم که  از رهرار زمهان  
"حقوق درر"   "لياراليسم" است   هر  
مهه افههت سههرسههخههت سههرمههايهه    دههي  
حقوري ا سان پر ژه خهود را در ايهن  
 رالانا  "م " ر ز ش ه مي پوشا  ! 

دعال ه  ياز   هيهسهت که  کسهي  
دا رمن  علوم فضايهي دهاشه  تها ده   
 ارعيت ادت ايهي جهامهعه  ايهران پهي  
دهاههرد. هرها  داريههوت هههمههايهون هههم  
مي ا   ک  جامع  ايران در هستا   ي   
تغيير   ترو  عظيم اجتمهاعهي رهرار  
دارد. مي ا   ک   سلي پا ده  مهيه ان  
گذاشت  است ک  اساسا در د ران پ   
از سر گو ي سلطنت چرم د  حهيهات  
گروده است. مي ا   اين  س  کهلهيه   
دار تروالت تهعهيهيهن کهنهنه ه ا  در  
جامع  است.  سلهي امهر ز  اسهت.  
هزاد  ميخواه   درادر  ميهخهواهه    
رفاه ميخواه    اعهاده سهلهطهنهت دها  
هيچ چساي ده  ايهن  ارهعهيهات گهره  
 ميخورد. اين  ارعيات جهايهي دهرا   
پر ژه سلطنت در ذههن ههيهچ ا سهان  

 متوسط الرالي داري  ميگذارد. 
در  ارت توس  جستن ايهن حهزب  
د  "ليارا  دمکراسي"    از سر تهعهله   
اين جريان د  هزاديخهواههي   دهرادهر   
رلاي مر  د در سيستم فهلهسهههي    
 گرت ليارا  دمکراسي دلک  از سهر  
پاسخ د  تنارضهات خهرد کهنهنه ه ا   
است ک  گرياان اين حزب را گهرفهته   
است. راهي د  جلو   ار   مگر اينک   
ذره ذره پر ژه پهادشهاههي شهان را در  
اذهان کمر د کنن    زمهيهنه  هها   
ا تقا  سياسي خود د  زمهيهنهي دهرا   
دقاء را فراهم کهنهنه . "حهقهوق درهر"   
"لياراليسم"   "دمکراسي" جهمهلهگهي  
عوامه  تهزيهيهنهي چهنهيهن تهغهيهيهر   
هستن . داريهوت ههمهايهون از رهرار  
مهتههوجهه  شهه ه اسهت کهه  حههکههومههت  
سههرمههايهه  در ايههران را  ههمههيههتههوان دهها  
اي ئولوژ    افکار رر ن  سهطهايهي    
 نادها  دازما  ه از هن د ران در په   
ي  ترو  تاريخي   دگرگهون کهنهنه ه  
اداره کهرد. از ايهن ر  حهزدهش را دها  
"لرظ  حقيقت" مهواجه  کهرده اسهت.  
اين  ارعيت خود  وعي داال کرهيه ن  

 "جام زهر" درا  اين جريان است. 

هيا اين تغيير  ترو  ده  مهعهنها   
تغيير  در سياستهنها   اهه ا  ايهن  
حزب است  ک ام تغييرات را دهايه     
يا ميتوان ا تظار داشت   ارعيت اين  

است ک  اين تغيير   ترهو  پهيهش از  
ه ک  تغيير  در مضامين  اه ا     
سياستنا  اين حزب داش   تهالهشهي  
درا  تغيير جايگاه سلطنهت    هقهش  
هرهها  رضهها پههنههلههو  در مههجههمههوعهه   
مرغل  ها  اين حزب است. کسي دا  
افز دن پسو   "ليارا "   "دمکراسهي"  
د  حزدش ي  شا  لييرا    دمهکهرات  
 خواه  ش   هيچ ا سان هزاديخهواه    
درادر  رلاي از اين جهريهان  هخهواهه   
پذيرفت ک  ي  جريان خواههان اعهاده  
پههادشههاهههي دهه  يههکههاههاره "لههيههاههرا "    
"دمکرات" ش ه است. شهايه  دهرخهي  

اسالمي    ير هها    –جريا ات ملي  
توده ا    اکثريتي   جمنوريخهواه از  
اين تغيير   ترو  اسهتهقهاها  کهنهنه .  
شاي  هم هن را ررياي ج ي  درا  خود  
د ا ن . اما جامع  حافهظه  تهاريهخهي  
خود را از دست   اده است. جهامهعه   
د  اا  هزاد    درادر    رفاه ههمهگهان  
اسهههت. حهههتهههي اگهههر هزاد  را دههها  
"دمکراسي" رالب دز ن   مردم ه هجها  
ک  سياست   احزاب   هيهنه ه مهطهرح  
است   رعي د  اين تقالها  خهواههنه   

 گذارد. 
ا ههتههظههار زيههاد  از "لههيههاههرا   
دمکراسي" حتي در دنترين شهکه     
شماي  هن  ااي  داشت. د  دنهيهادهها   
اين جناش در زير اشهاراتهي خهواهه   
ش . اما داي  تاکي  کهرد که  دها ايهن  
تغيهيهر   تهرهوالت مها شهاهه  ايهن  
 خواهيم دود ک  حزب هرها  داريهوت  
همايون حمايت خود را از سهيهاسهت  
عسرت کري ارتصاد  درا   هجهات  
سرماي  دار  در ايران تغييهر  دهه .  
دا اين تغيير   تروالت ايران م افهت  
هزادينا  دي ري    شرط ديان   ادهراز  

 جود سياسي   اجتماعي همگان در  
جامع   خواهن  ش . دا ايهن پسهو ه   
ها حزب ايران م افت هزاد  دي رهيه   
  شرط زن   مرد در جامع   خواهن   
ش . دا اين تهغهيهيهر   تهرهوالت ايهن  
حزب د  جريا ي علي  سلط  مهذههب  
در ز  گي جامع  تا ي   خواه  شه .  
دا اين تغييرات حزب ايرهان مه افهت  
هزاد  دي ري    شهرط دهيهان    هقه   
تمامي "مق سات" ملي   مهذههاهي  
 خواه  ش . دها ايهن تهغهيهيهرات ايهن  
حزب ذره ا  د  صف پرچمه اران حه   
دي ري    شرط ترک  علي العموم    
ترک  کارگهر    کهمهو هيهسهتهي در  
جامع   زدي   خواه  شه .   شهايه   
حتي ررح چنين مطالااتي در مقاد   
 اين حزب ديش از ح  لوک  داش . 

شاي  داي  پرسي  هيا "گزين  حهظ  
 ظام" کماکان ر   مهيهز ايهن جهريهان  
ررار دارد  اگر خير! در چ  زمها هي    
در مانا  ک ام تهرهلهيه  هها از خهيهر  
"حهههههظ  ههظههام" کههثههيههف اسههالمههي  
گذشتن     يا شاي  داي  پرسي  ک  هيا  
اين جريان همچنان خواههان دفهاع از  
مافيا  "ر حا يت" در مهقهاده  دها ه   
احم    هشاد   شهرکهاء اسهت  هرها   
داريوت همايون  ميتوا   د  يهکهاهاره  
تاريخ "لياراليهسهم" را عهلهيهرغهم ههر  
 ق   ک  ما کمو يستنا  کارگر  ده   
هن داشت  داشيم د  تاريخ پهر ژه اعهاده  
سلطنت   سياستنا  فوق راستي اين  
جريان گره دز  . اين ي  غيهرمهمهکهن  
است. ي   هاههمهخهوا هي تهاريهخهي    
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زما ي است. دخش منمي از تهاريهخ  
لياراليسم در خالصي از شر دستگهاه  
سلطنت   سلط  مذهب شک  گرفته   
است. اما مذهب   سلطنت هر د  از  

 ارکان پر ژه اين حزب هستن . 
حزب هرا  داريوت همايون يه   
تز دارد   مق ار زياد  تهوههم   يه   
پاشن  هشي . تهزشهان ايهن اسهت که   
تههرههوالت در جههامههعهه  ايههران در  
چنارچوب "ليارا  دمکراسي" شهکه   
خواهه  گهرفهت. دهر ايهن دها ر ه  که   
"جهنههاههش سههاههز" کههالم ا     هخههر    
سر وشت سهيهاسهت در ايهران اسهت.  
)الات  در پرا تهز دهايه  گهههت که  در  
مورد د م خرداد هم ههمهيهن  هظهر را  
داشتن .( از رر  ديگر مي ا ن  که   
کسي درا  پر ژه سلطنت   پادشاههي  
تره هم خرد  خواه  کرد. اما در ايهن  
توهمات غور   ر   که  مهيهتهوا هنه   
پر ژه خودشان را د  تروالت جامهعه   
گره دز ن . اگر دنران ارفاق کنيم داي   
دگهوئهيهم که  "سهاده ا هگهارا ه " مهي  
پن ار   ک  جناش ساز تالهشهي دهرا   
اعاده حقوق مردم  دخري از مهردم   
در جامع  است.   اگر تمام حهقهيهقهت  
را دگوئيم داي  گهت ک  اين جناش را  
مرملي درا  استرهاله  در  هي رژيهم  
اسالمي   دسهت ده  دسهت شه ن هن  
مي ا ن . در اين تصور   که  اصهالح  
رلاان حهکهومهتهي دها "خهيها هت" ده   
حکومت   جناح راست    اليت فقي   
ميتوا ن  زمين  تغييرات کنتر  شه ه  
  از داال   استهرهاله  در  هي رژيهم را  
فراهم کنن . از اين ر   اامي ا   د  هن  
امي  دسهته  ا ه . دها ايهن جهريهان در  
مقادل  دا ا قالب   هر ترو  ا هقهالدهي  
  راديکا    سر گو ي ا قهالدهي رژيهم  
عميقا شريکن . امي شان را د  هن گره  
زده ا هه . تههمههامههي اراجههيههف جههريههان  
اصالح رلب حکومتي را در درخهورد  
د  جناش سر گهو هي رژيهم اسهالمهي  
 ع  د   ع  تکرار ميکنن .   چرا که   
    مگر    اينک  گزين  حهههظ  هظهام  
کماکان در دسهتهور کهارشهان اسهت   
دعال ه هرا  همايون متوهم است. دهر  
اين توهم ا   ک  راه  زديکي د  ره رت  
سياسهي از کها ها  جهنهاهش سهاهز    
اسههتههراتههش  شههکههسههت خههورده هن  
ميگذرد. تصور ميکنهنه  که  مهردم  
خهواهههان هزاد    دهرادههر    رفههاه را  
ميتوان در چنارچوب را ون اسهاسهي  
رژيم اسالمي   پر ژه اصالح هيوال   
اسالمي مرصور   اسير کرد. د  اين  
توهمات داي  پاشن  هشي  اين حهزب   
تادوت سلطنت  را ههم اضهافه  کهرد.  

  ضعيت خوشاين     ار   . 

در پايان داي  ضر رتا  گاههي ده   
پر ژه ليارا  دمهکهراسهي ا ه اخهت    
چن  کلم  ا  ههم در دهاره خهود ايهن  
جناش گهت! در د  مقطت تهاريهخهي.  
در د   شک  گير    عر   ات   در  
د ران کنو ي! ادت ائا داي  توهمات را  
د  کنار  زد. دمهکهراسهي دهر خهال   
تعاريف رايج   تاليغات گوشهخهرات  
متراد  هزاد   يست. مانايي دهرا   
تعيين مرر عيت حهکهومهت اسهت.  
حکومتي ک  مرر عيت خهود را  ه   
از خ ا   ما را الطايع       از خون    
اشههرافههيههت   سههلههسههلهه  پههادشههاهههي  
ميگيرد. دمکراسي  گرت   رالهاهي  
است ک  سهرمهايه    دهورژ ا دهر امهر  
هزاد  زده ا  . دمکراسي مترادفي دا  
عهه الههت اجههتههمههاعههي  دههرادههر    يهها  
هزاديههنهها  دههي رههيهه    شههرط فههرد   
 يست. دمکراسي سيستم اجتماعهي  
  ساخهتهار ارهتهصهاد  دهورژ ايهي را  
مهههههر ض مههيههگههيههرد. مههالههکههيههت  
دورژ ايي   سلط  راقاتي سرماي  دهر  
مهقهه رات ز هه گهي ا سهها هنهها در ايههن  
چنارچوب مهر ض است. مسال  اين  
اسههت کهه  سههرمههايهه  دهها دمههکههراسههي  
مههيههکههوشهه  دهه  حههاکههمههيههت خههود  
مرر عيت سياسي ر شهنهي ده هه .  
حهظ   تامين شرايط دقاء حاکمهيهت  
سرماي  پر ژه مرترک تمام  يهر هها   
دمکرات است.   در ايهنهجهاسهت که   
لياراليسم دعنوان پسو   دمهکهراسهي  
مضمون   مهعهنهايهي ده  ايهن فهرم    
سههاخههتههار مرههر عههيههت حههکههومههتههي  

 سرماي  مي دخر . 
ليارالهيهسهم ر ايهت سهرمهايه  از  
حقوق شنر       ا سان در جهامهعه   
اسههت. تصههويههر  اسههت کهه  در هن  
ميزا ي از حقهوق فهرد    هزاديهنها   
سياسي شنر   ان درسميت شنهاخهته   
ش ه است. امها دامهنه  ايهن هزاديهنها  
مر  د د  مصالد ارتصهاد  رهاهقه   
حهاکههمهه    سههرمههايهه  اسههت. در يهه   
تصوير اي ه هليزه ش ه لهيهاهرالهيهسهم را  
متراد  هزاد  رهلهمه اد مهيهکهنهنه .  
مسهلههمهها لههيههاههرالههيهسههم دههمههثههادهه  يهه   
مجموع  از ارزشنا در مهقهايسه  دها  
ديکهتهاتهور    اسهتهاه اد ارجهعهيهت  
خاص خود را دارد   پهيهرهرفهتهي در  
حقوق شنر     است اما حهر  هخهر  
در زمههيههنهه  هزاد    حههقههوق فههرد   
 هيههسههت. لههيههاهرالههيههسههم دههمههثهادهه  يهه   

ايهه ئههولههوژ  دههر تههقهه س مههالههکههيههت  
خصوصي   سرماي    اختيهار عهمه   
سرماي  دار متکي است. در سيسهتهم  
ارزشي لياهرالهي مهيهتهوان هزاديهنها   
فرد  را مر  د   مرر ط کرد. امها  
حاکميت سرماي    دن گهي کهارگهر    
 جود استهثهمهار  هيهر   کهار خه شه   
 اپذير است. لياراليسم را دايه  دهيهش  
از هر چيز د  هزاد    اخهتهيهار عهمه   
سرماي  دار در جامع    ده  تهاهت هن  
سيستم تاميهن کهنهنه ه مهنهافهت ايهن  
راق  تعريف کرد. ايهن مهخهتهصهات  
عمومي جناش لياراليسم کالهسهيه   
است. اما لياراليسم کالسي  اکهنهون  
پ ي ه کميادهي در عهرصه  سهيهاسهت  

 است . 
جهنهاههش لهيههاهرالهيههسهم در د ران  
عر   خود احزادي از خود ديهر ن داد  
ک  در علي  دستگاه سلطنت   مذهب  
جنگي   . از حقوق فرد  در مهقهاده   
دردگي مطله  در مهقهاده  دسهتهگهاه  
سلطنت   مذهب دفاع کهرد ه . امها  
احههزاب لههيههاههرا  دمههکههرات امههر ز   
دارا  چنين خصوصيت   يا تهجهرده   
ا   يستن . در ايران چنين حکمي را  
دههايهه  دههارههها در خههود ضههرب کههرد.  
جريا ات ليارا  دمهکهرات در د ران  
کنو ي جريا ات مرافظ  کار   عقب  
ما  ه   مذهاى   حافظ حهظ  ضهت  
موجهود ه . دمهکهراسهي لهيهاهرا  در  
د ران کههنههو ههي دههيههش ازهههر چههيههز  
چنهارچهودهي دهرا  تضهمهيهن اعهمها   
ر رت   سلط  راق  حهاکهم سهرمهايه   

 دار در جوامت کنو ي است. 
اگههر کسههي دهه  د ههاهها  هزاد     
رهايي ا سان د  معنا   ارعي کهلهمه   
است داي  درا   ادود   ظام سهرمهايه   
دار  تالت کن . شرط  ارعي هزاد   
ا سا نا خالصي از شهر سهيهسهتهمهي  
است ک  در پايه  اسهتهثهمهار   فهر ت  
 ير   کار   دهردگهي مهزد  اسهتهوار  
ش ه است. مادامک  ا سا نا در رهيه   
  دن  سرماي    مهلهز مهات هن رهرار  
دار ه  ههر درجه  از هزاد    حهقههوق  
م  ي ه نا مر  د   در عهيهن حها   
مرر ط د   يازمهنه يهنها  سهرمهايه   
است.  ميتوان کارگر مزد  داشهت    
م عي هزاد  ا سهان دهود.  همهيهتهوان  
راقات حاکم   فهر دسهت   مهرهر م  
داشت   در عين حا  مه عهي هزاد   
ا سان دود. هزاد   ارعهي مهههنهومهي  
اجتماعي است. سياسي   ارتصهاد   
است. تننا حقوري   ادار   هيهسهت.  
دمکراسي ليارا  امر ز ه تي تز  ضت  
موجود  يست  ه طور ک  د ران عر    

خود در مقاد  ف وداليسم   سلطهنهت  
  دستهگهاه مهذههب دهود. دهرعهکه   
ليارا  دمکراسي امر ز م افت  ضهت  
موجود اسهت. ارتهجهاعهي   عهقهب  
ما  ه است. صا    سهاده سه   در  
مقاد  هزاديخواهي سوسياليسهتهي    

 کارگر  است. 
اما ايجاد ي  رژيم سياسي غهيهر  
سرکودگر در ايران ک  د  درجه  ا  از  
حقوق م  ي شنر     مردم پا  دنه   
داش  در گر  زدن پاي  ها  مناساات  
اسهتهثهمهارگهرايها هه  سهرمهايه  در ايههن  
جامع  است. در ايران حذ  استاه اد  
دطور پاي ار از سيستم سياسي کرور  
دهه  ن زدن سههرمههايهه    مههنههاسههاههات  
ارههتههصههاد  ات مههمههکههن  ههيههسههت.  
استا اد   سرکوب سياسي ي   هيهاز  
سرماي  در ايران است. رير  اختهنهاق  
سياسي در ايران را داي  در ملز مات  
سرماي  دار  ايران      در  يت کسي  
در درج  ا   جستجو کهرد. سهرمهايه   
در ايران د  کار ارزان    تيجتا کهارگهر  
خاموت  ياز دارد. د  اين اعتاار داي   
در ارزيادي از  هيهر ههايهي که   عه ه  
درج  ا  از هزادينا  سياسي در ايران  
را در مانا  پر ژه ليارا  دمهکهراسهي  
مي هنه  گهههت که  اگهر سهاده لهوح  
 هاهاشهنهه   مسهلهمهها عهوامههههريهاهنهه .  
سرماي  دار    هزاد  در ايران ما عه   
الجمت ا  . هزادينا  حهتهي  هيهم دهنه   
مهرههصهو  کهارکههرد   ر تهيههن  ههظههام  
سرماي  دار  در ايران  خواه  دود. يا  
هزاد    سوسياليهسهم يها اخهتهنهاق    
استثمار. راههنها  ديهگهر جهمهلهگهي  

  اپاي ار   مورتي ا  . 
 ارهعهيهت ايهن اسهت که   صهله   
کارينا تغيير چهنه ا هي در ههويهت    
ماهيت اين حهزب دهوجهود  هخهواهه   
ه رد. اين جريا ي متهعهله  ده  سهنهت  
 اسيو اليسم مرافظه  کهار   دسهت  
راستي در ايهران اسهت. مهتهعهله  ده   
سنتي ارتهجهاعهي   مهرهافهظه  کهار  
است.  اسيو اليست   عظمت رهلهب  
است. م افت پر   پر ررص سرماي     
ترکيم دردگي مزد  است. خهواههان  
ادغام سرماي  دار  ايران در سيسهتهم  
سرماي  جنا ي است. مهواضهت پهايه   
ا    چنارچودنا  اين حزب تغيهيهر   
 کرده است. دينوده تالت ميهکهنهنه   
چساي در زخمنا  پيکر حهزدهي شهان  
دز ن ! اين راه ح  درهران    هاخهوا هي  
پهر ژه ايهن حهزب دها جهامههعه  ايههران  

  يست. 

ليبرال دمکراسی در دو مقطع  
 تاريخی 
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احم  خاتمي امام جمع  تنران    
عضو هي ت رئيس  مجل  خاهرگهان  
حکومت گهت  است "فضا  مجهاز   
سد هار است. اين سهد ههار اگهر  
رها شود د داره گاز ميگيرد"! احهمه   
جنتي ددير شورا   گناان حکهومهت  
هم گهت  است "فضا  مجاز  داليهي  
است ک  د  جان ما افتاده اسهت. مهن  
گهت  ام  ميرود کهال جهلهو  فضها   
مجاز  را گرفت اما ميرود ه را کن   

 کرد". 
درخي ديگر از دسهت ا ه رکهاران  
حکومتي هم از رسا   ها  اجتماعي  
شکايت کرده ا   ک  دا ي اعتراضهات  
  ا ضاع کنو ي حکومت دوده است.  
جمنور  اسالمي د  توصيه  ههمهيهن  
هخو  ها  فسي  الاته  تها ه هجها که   
ميتوا ست فضا  مجاز  را مر  د  
  مخت  کرد. رسا   هها را دسهتهنه .  
تلگرام را تعطي  کرد  . اينهتهر هت را  
 کن  کرد  . اما چ  د ست ه رد     

اين د  از هخو  ها  شناخت  ش ه  
داال  حکومهت اسهالمهي هسهتهنه .  
ايننا خودشان از اتومايلنا  هخهريهن  
سيستم ض  گلول    امکا ات مه رن  
  تجهنهيهزات پهيهرهرفهته  امهر ز     
هخرين  عمات ررن ديست   يهکهم ده   
دنترين  رو  استهاده ميکنهنه  امها  
د ست دار   مردم را در عصهر شهتهر  
 گ  دار  .   عصاا ي هستن  ک  اين  
کار عملي  يست. د ره کنو ي عصهر  
شتر  يهسهت. در عصهر ايهنهتهر هت    
رسا   ها  اجتماعي اين فسهيهلهنها   
مرتجت ميخواهن  دهر يه  جهامهعه   
م رن حاکميت کهنهنه    دهچهاپهنه     
جنايت کنن    مهردم در ا هز ا   دهي  
خار  دما ن . ميلهيهو هنها مهردم ايهن  
جامهعه  ايهن را رهاهو   ه ار ه . ايهن  
حکومت  حکومت اين د ره  يسهت.  
د ره کنو ي د ره علهم   تهکهنهولهوز    
پيرهرفهته    ارتهاهارهات گسهتهرده    
فضا  مجاز  است. د ره ا  اسهت  
ک  کارگر  معلم  داز رست   پرستار   
دا رجو   هم  مردم عليرغم کهنهتهر   
  فيلتريهنهد حهکهومهت  از رهريه   

رسا   ها  اجتماعي دا هم  سيعا در  
ارتااط هستن    هم  ظر   هماهند  
مههيههرههو هه    خههواسههتههنههايرههان را  
هماهند ميکنن    ماهارزاترهان را  
سازمان مي هن . ههمه  ايهن  هيهر    
دهنا ميليو ي از رري  رسها ه  هها   
اجتماعي   ارتاهارهات مه رن دار ه   
تالت ميکنن  که  خهود سهر هوشهت  
جامع  را ده سهت گهيهر ه    از شهر  
حکومت مهتخوران مرتجهت خهالص  
شو  . هخو  ها  فسهيه  جهمهنهور   
اسالمي اين ادزار م رن   اعتراضات  
مردمي را "سد هار" مهي دهيهنهنه .  
اما مردم اتهارا ميخواهن  از رهريه   
ارتاارات مجاز    حوشي ده تهر از  
"سد هار" را از ايهن کرهور دهيهر ن  
کههنههنهه . ايههن  حههوت هههار کسهها ههي  
هستن  ک  کنريزک درپها مهيهکهنهنه    
سعي  روسي را تهاهرئه  مهيهکهنهنه    
ز  ا نايران از عزيزان مردم پر است   
  حقورنا  تهوافه  شه ه کهارگهران    
مقرر  داز رهسهتهگهان   په  ا ه از  
مهردم را غهارت مهيهکهنهنه    هههزار  
جنايت د تر از ه را مرتکب ميرو ه .  
 رتي هم  ايننا را رديهف مهيهکهنهيهم  
متوج  ميرويم ک  دهي ا صهافهي ده   
سد هار است ک  اين حاکمين را ذره  
ا  د  هن مهنهتهسهب کهنهيهم. دهنهرحها   
 حرتران را داي  دي .   ده  ن ههيهچ  
تام    تردي   از فضا  مهجهاز     
رسا   ها فعاال   دهرا  ارتهاهارهات    
سازما  هي   هم  ظر  استهاده کرد.  
اين ص ا  مرگ حکومت اسهت که   
 از گلو  هيت اهلل ها دلن  ش ه است. 

fb.com/wpiran/ 

فغان آخوندهاي حکومت اسالمي  
 از فضاي مجازي 

 
 کاظم  يکخواه 

 

 مردم هزاديخواه 
رژيم اسالمي در تالت اسهت تها  
در ده  "فجر"  دا راه ا ه اخهتهن دار    
دست  ها  فرمايري در خيادا نا  ده   
صهو  در هم ريهخهته  خهود ر حهيه   
ده ههه . در صهه د اسهت تهها در پهه   
ضرداتي ک  تاکنون از خيزت ا قالدي  
شما خورده است  صورت خود را دها  
سيلي سهر   هگهنه ارد. مهذدهوحها ه   
تالت ميکن  تا ع ه ا  از مهردم را  
ک   هان   هزاد  شهان را ده  اسهارت  
گرفت  است  دا تهنه يه    ارعهاب ده   
شههرکههت در ايههن  ههمههايههش پههوشههالههي  
دکرا  . اما حتي خودشان هم تصور  
 ميکنن  ک  ميتوا ن  دا اين تراثات  
مو  سنمگين تعرض مهردم را په   
دز ن . خودشان  يز اعترا  ميکنهنه   
کهه  "مهههعههها ههه ان رصههه  کرههها ههه ن  
 اعتراضات د  ده  فجر" را دار  .  

 ارعيت اين است ک  جامعه  ا   
کهه  فههريههاد حههکههومههت اسههالمههي  
 ميخواهيم را در شنرها  کهوچه     
دزرگ سر داده است  تصا ير خهامهنه   
ا  را د  هتش کري ه   د  دفاتهر امهام  
جمع  ها   فرما  ار  هها   مهراکهز  
سرکوب حمل  درده است    مهردمهي  
ک  مصمم ا   کار رژيهم اسهالمهي را  
تمام کنن   را  ميتوان دا اين ترفن هها  

د  داز  گرفت. مردم در خيزت ديماه  
 ران داد   ک  پايان عمر سهيهاه رژيهم  
هغاز ش ه است. امر ز ديگر خواسهت  
سر گهو هي رژيهم اسهالمهي يه  هرز   
 يست  دها ر  عهمهيهقها اجهتهمهاعهي  
است. هرز   ديرين  ا  است ک  زمان  
ترق  هن ده  دسهت خهود مهردم دهپها  

 خاست   فرارسي ه است.  
 مردم هزاديخواه 

شير  عهمهر رژيهم اسهالمهي در  
دسههتههان پههررهه رت شههمههاسههت. شههمهها  
ميتوا ي  دا گسترت اعهتهراضهات    
جناري ک  هغاز کرده ايه   ده  عهمهر  
حکومت منرهوس اسهالمهي پهايهان  
دهي . شما ميتوا ي  د  حکومتي ک   
جامع  را در فقر   فالکت    ادرادر     
ترس   در غ   خراف    ض يت دها زن  
  کارگر   جوان   شاد    خوشي دنها  
کههرده اسههت  پههايههان دهههيهه . شههمهها  
ميتوا ي  د  حاکميت کثيف اسهالم    
سههرمههايهه  دههر مههقهه رات   شهه ههو ههات  
    جامع  پايان دهي . اتراد ما مهردم  
اعتماد دنه    ر حي  ماارزاتي مان  
  عزم   اراده مان ديهش از ههمهيهره   
است   رژيم در ده تهريهن حهالهت  در  
دررا ي ترين مورعيت   دا ديرهتهريهن  
پراکن گي   شکنن گهي در صهههو   
خود مهواجه  اسهت. مها مهيهتهوا هيهم  

صهو  حکومت را در هم درکنهيهم.  
ما ميتوا يم دا پير ز  اين جهنهاهش   
جامعه  ا  هزاد   دهرادهر   مهرفه     
ا سا ي را پاي  گذار  کنيم. جهامهعه   
ا  د  ن فقر  د  ن دي خا ما ي  ده  ن  
تاعهيه   ده  ن زن سهتهيهز   ده  ن  
حاکميت اسهالمهي  ده  ن خهرافه     
سنتنا   اخالريات ارتجهاعهي  ده  ن  
استثمار  د  ن راقات دهاال دسهت    
فر  دست. در ي  کالم يه  جهامهعه   

 هزاد سوسياليستي!  
حزب کمو يست کهارگهر  ههمه   
مههردم را دههرا  در هههم شههکههسههتههن  
تالشنا  ارتجاعي رژيم اسالمهي در  

" فهرا مهيهخهوا ه . ايهن  ۰۳ "ده  فجر  
ر زههها را دهه  ر زههها  اضههطههراب    
 حرت رژيم داي  تا ي  کرد. در ايهن  
ر زههها  سههر ههوشههت سههاز مههيههتههوان  
گامنا  دلن   درا  رسي ن د  اه ا   

 ديرين  مان درداريم! 
 

 مرگ در جمنور  اسالمي! 
هزاد   دهههرادهههر   حهههکهههومهههت  

 کارگر ! 
 ز  ه داد جمنور  سوسياليستي! 
 حزب کمو يست کارگر  ايران 

ژا هويه     ۱۲    ۲۹۳۱ دهنهمهن    ۲ 
 ۱۳۲۲ 

 "دهه فجر" را به ده روز وحشت و اضطراب رژيم اسالمي تبديل کنيم! 
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www.anternasional.com 

 

امر ز در مهرکهز شهنهر کهلهن در  
هلمان تع اد  از فعالين م افت حقهوق  
ا سا ي   ماارزين عليه  اعه ام  د ر  
هم جمت ش ه   کمپين  جات رامهيهن  
حسين پنهاههي را مهتهره ا ه  اعهالم  

 کرد  .  
رامين حسيهن پهنهاههي ر ز د م  
تيرماه امسا  در حاليک  دا سه   هههر  
ديگر از فعالين سياسي   م  ي درا   
دي ار دا مادر دهيهمهارت در سهنهنه    
دود  مورد حمل  مسلرا    هيهر هها   
سپاه پاس اران ررار گهرفهت   رامهيهن  
زخمي   ا  را  دستگير   راهي سهيهاه  

 چالنا  سپاه پاس اران کرد  . 
رامههيههن از  رههتههي اسههيههر سههپههاه  
پاس اران شه   زيهر  حرهيها ه  تهريهن  
شکنج  ها دود.    فهقهط ايهن دهلهکه   
 ير ها  سپاه د  خا   حسين پهنهاههي  
حمل  کهرده   دهرادر ديهگهر رامهيهن   
افرين حسين پناهي که  يه  فهعها   
سرشناس م  ي در کردستهان هسهت  

تهيهرمهاه    ٤ را  يز دستهگهيهر کهرد ه .  
ا هور حسهيهن پهنهاههي دهرادر    ٦٩٣١ 

ديگر رامين    زدير   احم    عاهاس  
  کيوان حسين پنهاههي از دسهتهگهان  
رامين را دازداشت کرد  . هم اکهنهون  
افرين   عااس در ز  ان هسهتهنه     

 دقي  هزاد ش ه ا  .  
ههت  گذشت  جمنهور  اسهالمهي  
ايههران رامههيههن را در يهه  دههيهه ادگههاه  
اسهالمههي در حهالههيهکهه  دهه  ا  اجههازه  
صرات   دفاع از خود را   اد ه   ده   

 اع ام مرکوم کرد.  
اعههالم حههکههم اعهه ام يهه  فههعهها   

سياسي در شرايط امهر ز ايهران يه   
 ارههعهه  مههنههم اسههت. در حههالههيههکهه   
ميليو نا  هر در ح  د ص  شنر ايران  
د  خيادان هم ه   مرگ در ديهکهتهاتهور  
فرياد زد    جمنور  اسهالمهي ايهران  
درا  زهر چرهم گهرفهتهن   تهرسها ه ن  
مردم  از يکسو ز  ا يان سهيهاسهي    
دستگير ش گان را شکنج     ادار ده   
خوردن ررص   "خودکري" ميکن     
از سو  ديگر مهيهخهواهه  دها اعهالم  
حکم اع ام در علي  ي  فعا  سياسهي  
از کردستان زمين  را درا  اع امنا   

 ديرتر فراهم کن .  
داي  متر ا     دسهيهار رهو  ده   
حکم اع ام رامهيهن حسهيهن پهنهاههي  

 اعتراض کرد.   
کمپين  جات رامين  ي  حرکهت  
دزرگ   متر ا ه  اعهتهراضهي عهلهيه   
اع ام در ايران   در دفاع از ز ه ا هيهان  

 سياسي است.  
د  اين کمپين دپهيهو ه يه ! کهمه   
کني  جمنور  اسالمي ايران را  ادار  
د  عقب  ريني کنيم   جان راميهن    
ز  ا يان سياسي اسير اين حهکهومهت  

 را  جات دهيم!  
کمپيهن  هجهات رامهيهن حسهيهن  

 پناهي 
تلهن تماس دا سخنگو  کمپهيهن  

 مينا اح    
 ١١٤٣٦٥٥٧١٣٩٤٦٩  

تلهن تهمهاس دها امهجه  حسهيهن  
پناهي درادر رامين   فراخوان دههنه ه  

 ١١٤٣٦٥٩٠٩٠٠٩٧٠ کمپين  

 کمپين  جات رامين حسين پناهي    ١ ارالعي  شماره  

متحد شويم و نگذاريم جمهوري اسالمي  
 رامين را اعدام کند!  

 

کمپين  جات رامين ر ز شهنهاه   
ههت  هين ه را ر ز جنا ي اعتراض ده   
حکم اع ام رامين فهعها  سهيهاسهي    
هههمههچههنههيههن ر ز دفههاع از ز هه ا ههيههان  
سياسي   دسهتهگهيهر شه گهان اخهيهر  
اعالم کرده   از هم  شما معترضهيهن  
د  حکومت اسالمي دعوت ميکهنه   
ک  در هر کجا  جنان ک  هستي   دها  
در دست داشتن پالکاردها  "رامهيهن  
را هزاد کني   ز  ا يان سياسي را هزاد  
کني "   در مراکهز شهنهرهها   يها در  
مقاد  رسا   ها   پارلما نا   سهارت  
خهها هه  ههها  حههکههومههت اسههالمههي  
 ميتيند   تظاهرات سازمان دهي !  
هر ک  ک  ميخواه  حهکهومهت  
اسالمي دهيهش از ايهن از ز ه ا هيهان  
سياسي رردا ي  گيرد  ههر که  که   
دلش از اعالم خار مهرگ دسهتهگهيهر  

ش گان اخير خون است   مهيهخهواهه   
کار  دکنه   ههر که  که  خهواههان  
 جات جان رامهيهن حسهيهن پهنهاههي  
فعا  سياسي دردن  است  مهيهتهوا ه   

 کار  دکن .  
ايهن کههمههپههيههن امههکهها ههي ايههجههاد  
ميکن  شما حتي اگر تننا هسهتهيه    
شعارها   عکسنا را در دست گرفته   
  در جايي ک  هستي  در مرکز شهنهر  
  يا مقاد  رسا   ها ص ا  مادران    
همسران   د ستان دستگير ش گان    
صهه ا  مههادر رامههيههن را دههگههوت  

 جنا يان درسا ي !  
تننا   تننا دا اعما  فرهار دهيهن  
المللي   دا د  خيادان رفتن   د هيها را  
در سر حکومت اسالمي خراب کهردن  
ميتوا يم رامين   رامين ها را  جات  

 دهيم!  

دپا خيزي    از هم اکهنهون دسهت  
دکار شوي . همه  مهيهتهوا هنه  کهار   
 دکنن   شما ميتوا ي  کار  دکني .  
لهههطههههههها ارههه امهههات خهههود    
ميتينگهنها  سهازمهان يهافهته  را از  
رري  اين هدرس هها در اخهتهيهار مها  

 ررار دهي !  
مينا اح    سخنگو  کهمهپهيهن  

  جات رامين  
minaahadi26@gm

ail.com  
امج  حسين پناهي درادر رامين  

   فراخوان دهن ه کمپين  
 

amjad.hosseinpana
hi@gmail.com 

 
کمپيهن  هجهات رامهيهن حسهيهن  

 پناهي 
 ٩١٦٠ ژا وي     ٩٠ 

 کمپين  جات رامين حسين پناهي  ٩ ارالعي  شماره  

شنبه سوم فوريه روز جهاني دفاع از رامين حسين پناهي و  
 زندانيان سياسي دربند  
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اعتراضات    ٦٩٣١ د     ٥ د يا از  
شهنهر ايهران را    ٦١١ کودن ه مردم در  

ديهه . صهه ههها صههرههنهه  ز هه ه از  
اعهتههراضههات تههوده ا  مههردم عههلههيهه   
ديکار   گرا ي  فقر   فساد حاکهمهان  
حههکههومههت جههنههايههتههکههار جههمههنههور   
اسههالمههي در مههيهه يهها  اجههتههمههاعههي  
مخادره ش ! چرمان مردم ايهنهاهار ده   
ميليو نا  هر زن   مرد مهعهتهرض در  
ايههران د خههتهه  شهه . هرز ههها  مههردم  
ر ج ي ه   سرکوب ش ه ايناار تا يه   
د  امي  د  سرگو ي جنهايهتهکهارتهريهن  

 رژيم فاشيست اسالمي  ش !  
مردم در ايران عليرغم رجزخوا ي  
خامن  ا    امام جمع  ها  اسالمي  
در حا  ماارزه ا  دائهمهي   پهيهگهيهر  
هستن ! امر ز ما در سطد سهراسهر   
شاه  تعرض کودن ه مردم د   نهادهها  
   ا دههاشههان حههکههومههت اسههالمههي  

 هستيم.  
در د  تروالت دزرگ اعتراضي    
جمنور  اسالمي ديش از سه  ههزار  
 هر از عهزيهزان مها را در شهنهرهها   
کههردسههتههان   در سههطههد سههراسههر   
دستهگهيهر کهرده   جهان تهعه اد  از  

 عزيزان ما را گرفت  است.  
در ادام  اين جنايات در پهنهجهم  
د  ماه  رامين حسهيهن پهنهاههي ده   
اتنام "ار ام عهلهيه  امهنهيهت مهلهي    
عضويت در کومل " دە اع ام مرکوم  
شهه ە اسههت. عههلههيهه  ايههن حههکههم  
جههنههايههتههکههارا هه  دهها تههمههام رههوا   دهها  
دکارگير  تمام امکا ات احتماعي    

 ترکيالتي داي  رارعا   دايستيم! 

علي  حکم اع ام راميهن حسهيهن  
پناهي متر ا   دست د  اعهتهراض    
مههاههارزه دههز ههيهه . احههکههام اعهه ام دهها  

 ماارزات مردم ميتوا   لغو شود. 
جمهنهور  اسهالمهي در ا ضهاع  
هشهت  ا  ررار دارد   مردم مصمم تهر  
از همير  ده  مهيه ان همه ه ا ه . در  
چنين شرايطهي دها ره رت دهيهرهتهر   
ميتوا يم جهمهنهور  اسهالمهي را ده   
عقب درا يم   رامين را از دسهت ايهن  

 جنايتکاران  جات دهيم.   

در خار  کرور کهارزار مرهتهرک  
امههجهه  حسههيههن    -مههيههنهها احهه   

پناههي عهلهيه  حهکهم اعه ام رامهيهن  
حسين پناهي   ه ايت عاه اهلل پهور  
شر ع ش ه. در ر ز ا   هغاز دکار ايهن  
کهمهپههيهن دههيهش از د  هههزار  ههههر دهها  
امضاها  حمهايهتهي ده  ايهن کهارزار  
پيوست  ا ه ! مهو  ههمهاهسهتهگهي    
اعتراض د  حکم اع ام هر ر ز ديرتر  
ميرود. اين حمايتنا   کهارزار دهرا   
لغو احکام اع ام در مهيهان مهردم در  
شنهرهها  ايهران   دهويهشه شهنهرهها   
کردستان   در خار  از کرهور  جهود  
داشت    تا ح  د   نادين  است. اما  
در شرايط کنو ي ه چ  امر ز اين هم   
حمايت هها  ا سها هي   پشهر شهور را  
متها ت کرده است  مردم  در داخه   
  خار  ايران دا عزمهي راسهخ تهر ده   
مي ان هم ه ا  . اين شرايط مورعيت  
مناسهاهي را دهرا  اعهتهراض دسهته   
جمعي درا  لغو حکم اعه ام رامهيهن  
 حسين پناهي را فراهم کرده است!   

مرکم   رهارهعها ه  در مهقهاده   
پناهي   هه ايهت    اع ام رامين حسين 

عا اهلل پور دايستي . شهنهرهها را ده   
مر  فرار   افرهاگهر  عهلهيه  ايهن  
حکم ض  ا سا ي تا ي  کني . شعهار  
 ويسي علي  مجازات اع ام   تهالت  
درا  هزاد  هم  ز  ا يان سياسي را د   
جزيي از فعاليت خود تا ي  کهنهيه .  
 ههام   اسههامههي حههاکههمههيههن شههرع    
مامورين اجرا  اع امنا را هم  جها  

 دنويسي    ه نا را افرا کني . 

دا دگير     حکومت هار اسالمي  
دان    ز  ا ي کردن عزيهزا همهان   دها  
سالح شکنج    رت  دستگير ش گان  
ميخواه  ر رت خود را  هگه  دارد.  
اما اين اسلر  ديگر کهارهئهي  ه ارد.  
امر ز مهردم ايهران دهپهاخهاسهته  ا ه .  
حقوق ا سا ي خود را ميخواهن . ده   
هزار زدان اعالم ميکنن  ک  "زير دهار  
ستم  ميکنيم ز  گي". مهاهارزه دهرا   

هزاد  ز  ا يان سهيهاسهي فهي الهرها   
فههعههاال هه  در جههامههعهه  جههريههان دارد.  
خا واده ها   دسهتهگهان ز ه ا هيهان در  
دههرادههر ز هه ا ههنهها تههجههمههت   اعههتههراض  
ميکنن    هزاد  فور  عهزيهزان خهود  
را ک  در اعتراضات اخيهر دسهتهگهيهر  
ش ه ا   رلب ميکنن . ادزار ز ه ان    
دستگيرينا را ميتوان   داي  از دست  
حکومت اسالمي گرفت. اين ي  گام  
منم در سهر هگهو هي ايهن حهکهومهت  

 است.  
لغو حکم اع ام رامهيهن حسهيهن  
پناهي  ه ايت عا اهلل پهور   هزاد   
ز  ا يان سياسي را هم  جا پررهنهيهن  
تر فرياد دهز هيهم. ههمهگهام دها کهارزار  

امج  حسهيهن    -مرترک مينا اح   
پناهي  عهلهيه  حهکهم اعه ام رامهيهن  
حسين پناهي   خا واده ها   دستگان  
ز  ا يان سياسي جناهش دهرا  هزاد   
 ز  ا يان سياسي را گسترت دهيم!  

  -از کارزار مرترک مينها احه   
امج  حسين پنهاههي  عهلهيه  حهکهم  
اع ام رامين حسين پناهي  هه ايهت  
عا اهلل پور   دهرا  هزاد  ز ه ا هيهان  

 سياسي  حمايت کني !  
لغو اع ام رامين حسين پناههي   
ه ايت عا اهلل پور   هزاد  ز  ا هيهان  
سياسي را د  پرچم اعتراض مرهتهرک  

 خودمان تا ي  کنيم. 
 
 ٦٩٣١ دنمن    ٦١ 
 ٩١٦٠ ژا وي    ٩١ 

شنا  ر ز جنا ي اعتراض د  احکام اع ام  رامين حسين  
 پناهي   ه ايت عا اهلل پور 

 

 روز جهاني دفاع از آزادي زندانيان سياسي 
 

تظاهرات در شنرها  فرا کهورت  کلهن  اسهتهکهنهلهم  مهالهمهو   
 کپنناک   ورهوس  هتن  تور تو  اليپزيك  ها وفر  

 
 هلمان / فرا کهورت  

هلمان جمع  تظاهرات در مهقهاده  کهنهسهولهگهر  حهکهومهت اسهالمهي در  
 هدرس   تلهن تماس:  ٦٠ تا    ٦١ فرا کهورت ساعت  

Raimund Str 90 – 60320 Frankfurt   
015122148263 

در  الرا  پالت   زدي  کليسها     ٦٧ کلن شنا  سوم ماه فوري   از ساعت  
 مرکز  شنر  

Wallraf Platz  
 اليپزي   
 ن اصلي    مر  : ر در   ايستگاه راه ه   ٦١ تا    ٦٩ ساعت  

Willy- Brandt-platz 
015758590417 
015735366418 

 ها وفر  
تها    ٩ ر ز شنا  ميز ارالعاتي در مقاد  ايستگاه مرکز  رطار از ساعهت  

 دع  از ظنر    ٤ 
 Vor dem Hauptbahnhof Hannoverهدرس :  
 41تا    41ساعت :  

 
 سوئ   

 در مر  :    ٦٤ تا    ٦٩ استکنلم شنا  سوم فوري  از ساعت  
 Sergels Torg 

 ٦٩ سوئ  /مالمو ساعت  
Gustav Adolfs torge 

 مر :     ٦٤ تا    ٦٩ دا مارک / کپنناک ر ز شنا  از ساعت  
Kultorvet kobenhavn 
  ٦٧ تا    ٦٩ دا مارک  ورهوس ر زشنا  از ساعت  

 مر :  
Arhus radhus plads 

 صاد در مقاد  دفتر  ماين گي سازمان مل    ٦٦ هولير   شنا  ساعت  
 مر  سين اغما    ٦٣ تا    ٦٥ يو ان / هتن  ر ز شنا  ساعت  

 کا ادا تور تو  
مر : مي ان م  لستمن شماره    ٦٤ تا    ٦٩ ر ز شنا  سوم فوري  از ساعت  

 خيادان يا د /تور تو    ٧٦١١ 
کمپين  جات رامين حسين پناهي از همگان دعوت ميکن  د  اين حرکت  

 منم دپيو    !  
 

 کمپين  جات رامين حسين پناهي 
 ژا وي     ٩٦ 

با تمام قوا  براي لغو اعدام رامين حسين پناهي، هدايت  
 عبداهلل پور و آزادي زندانيان سياسي دست بکار شويم! 

 

 پيام  سان  ودينيان ددير کميت  کردستان حزب کمو يست کارگر  ايران 

 مردم شهرهای کردستان! 

رامين حسين پناهی و هدايت  
 عبدالله پور نتها نيستند! 

 مردم! 

 سازمان و احزاب سياسی! 
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مو  گسترده ا  از اعتراضات    
مقادل  دا  ير ها  حکومت اسالمهي  
در شنرها   منار  مختلهف کرهور  
در ر زها  اخهيهر ده  جهريهان افهتهاده  

دهنههمهن در شهنهرههها     ٣ اسهت. ر ز  
دن رعااس  کرمان  شيراز  گرگان    
 جف هداد تجمعات اعهتهراضهي تهازه  
ا  دا شهعهار دادن عهلهيه  جهمهنهور   
اسالمي جريهان يهافهت. در ر زهها   
را  از هن  يز در دن رعااس مردم دها  
سند مزد ران شهنهردار  را فهرار   
داد     در متر  کر  يه  اعهتهراض  
ساده د  تهظهاههرات تهاه يه  شه . در  
متن خيزت ا قالدي علي  جهمهنهور   
اسالمي  ز ان تهمهام ره  ده  جهنهد  
جمنهور  اسهالمهي دهرخهاسهته  ا ه .  
حرکت شکوههمهنه  "دخهتهر خهيهادهان  
ا ههقههالب" دسههرعههت در شههنههرههها   
مختلف در حا  گسترت است. ز هان  
در ميادين شلوغ شنرها ر   دلهنه    
مير     ر سر  از سر دهرمهيه ار ه     
ه را در سر چوب مياهنه  ه    دهر دهاد  
مي هن . شمهار  از مهردان  هيهز دها  
دخههتههران خههيههادههان ا ههقههالب اعههالم  
هماستگي کرد     حمايهت خهود را  
از ه نا د  شيوه ها  مختهلهف عهلهنها  

 اعالم کرد  .  

ههمهزمهان دها ايهن تهجهمهعهات    
اعتراضات در شنرهها  مهخهتهلهف   
شهاهه  اعهتههراضهات کهارگههران دههرا   
گرفتن مطالااتران در کارخا جات    
مراکز مختلف هستيم. درا   همهو ه   

دنمن شاه  ماارزات گستهرده    ٣ ر ز  
کههارگههران دههوديههم. اعههتههصههادههات    
تههجههمههعههات کههارگههران راه ههههن در  
شنرها  مختلف  گر ه ملهي فهوالد  
اهواز   سهاجهي کهيهان کهرد مهاليهر   
کارگران س  شهار د  شهرکهت کهاده   
ها  مخادراتي شني  رن    شهرکهت  
مههلههي حهههههار  ايههران   کههارگههران  
شنردار  در جرد از جمل  اعتراضات  
کارگران در د  ر ز گذشت  دوده است.  
در کارخا   کهمهاهايهن سهاز  تهاهريهز  
کارگران م يريت کارخا   را در دست  
گرفتن    دا فر ت اسقاط کهارخها ه    
دخري از د هي کارفرما د  کهارگهران  
را پرداختن . مالهاهاخهتهگهان تهجهمهت  
ميکنن    خواستنا  خود را رهلهب  
ميکنن . داز رسهتهگهان که  ده لهيه   
دارت در  ش ي   تجمت خهود را در  
ر ز هرهت دهنهمهن لهغهو کهرد ه   در  
ت ارک ي  حرکت گسترده   سراسهر   
درا  کسب مطالاات خود هستنه     
در ميان معلمان زمزم  اعهتهراض    

اعهههتهههصهههاب جهههريهههان دارد   دههها  
رهومهارهها  اعهتهراضهي مهتهعهه د   
اعالم کرده ا   ک  اگر خواستنا  ه نا  
پاسخ  گيرد  ح  خود ميه ا هنه  که   

 دست از کار دکرن .  
همين مر ر کوتاه در مهنهمهتهريهن  
حرکتنا  اعتراضهي در د  سه  ر ز  
اخير  ران مي هه  که  امهر ز ايهران  
کا ون پر خر ت اعتراض   ماارزه    
ح  رلاي است. از ههمه  جها مهو   
اعههتههراض    هههههرت از حههکههومههت  
اسالمي سردلن  کرده است. جمنور   
اسالمي عهلهيهرغهم دسهيهج گسهتهرده  
 ير ها  سرکوب   دستگهيهر  هها   
گسههتههرده  دههنههيههچههوجهه  رههادر دهه   
فههر  رههها ههه ن مهههاهههارزات  رههه ه    
دخرنا  مختلف مردم  زن   مهرد   
از هر فرصتي درا  مقادل    مهاهارزه  

 دا حکومت استهاده ميکنن .  
شعارها   خواسهتهنها  مه رن    
پيرر  مردم اين را تاکي  ميکن  که   
در ايران ي  خيزت ا هقهالدهي دسهيهار  
مه رن   ا سها هي در جهريهان اسههت.  
ا قالدي ک  ميتوا   جامع  ايران را از  
شههر حههاکههمههيههت مههرتههجههعههيههن    
جنايتکاران   چپا لگهران مهههتهخهور  
اسالمي   سرماي  دار خالص کن     

رفاه   هزاد    منزلت دهرا  ته  ته   
شنر   ان را ک  خواست مهردم اسهت  
د  سنهت   رها هون جهامهعه  تهاه يه   

 خواه  کرد.  
 

ز هه ه دههاد ا ههقههالب مههردم دههرا   
 سر گو ي جمنور  اسالمي  
 ز  ه داد سوسياليسم! 

 حزب کمو يست کارگر  ايران  
ژا هويه     ۹۳    ۲۹۳۱ دنمن    ۲۳ 
 ۱۳۲۷  

 

هتري ک  در ههت    ا   د  مهاه  
د  دست ده  جهان همه گهان      ۲۹۳۱ 

گرسنگان   ز ان   مردم افر خت  ش ه  
دود  هنوز در ايهن شهنهر   هن شهنهر  
شعل  مي کر    دارد عمي  تر مهي  

 شود.  
مردم د  تجرد  ها   سهنهت هها   
ا قالب  ر د امر ز خودشان را مهي  
ز ن . اگر ر ز  توا ستن   شب هها ده   
خيادان مي هين    فريهاد مهي ز هنه .  
اگر دا رجو  هتهوا سهت در دا رهگهاه  
راهپيمايي اعتهراضهي راه دهيهنه ازد   
کارگران اعتصاب   تجمهت سهازمهان  

 مي دهن .  
اما ز ان  تهجهرده     هزديه  ده   
چنارده  ماارزه دا حجاب را در ههت   
ها  اخير  د   مايهش گهذاشهته  ا ه .  
ز ان  تمام ر  د  مهيه ان همه  ه    از  
پر ژه هايي  ظيهر هزاد  يهواشهکهي !  
عاور کرده ا     در مي ان ها  شلوغ  
شههنههر ر   چههنههارپههايهه  مههي ر  هه     
ر سر  از سر در مي دار     هن را دهر  
سر چوپ مي دهنه  ه    ده  دهاد مهي  

 دهن .  
جههمههنههور  اسههالمههي تهها دههرهها   
د ينگو   پرچمش را در خهطهر  ه يه ه  
دود. درا  جمنور  ض  زن اسالمهي   
هتش زدن پرچم س  ر د اهلل  رها هش  
اين ر ر درد   سهوز  ه ارد که  ده  ر  

 افکن ن ر سر  ها!  
درد اک تر اين که    يه ا هها ده   
ررز ترسين درا گيز  تهکهثهيهر مهي  
شو     هر ر ز مهي شهنهويهم که  در  
فالن مي ان   فهالن شهنهر ههم ز هان  
شجاع ديگر  داال  جعا  ها  درق    
مخادرات رفت  ا     ر سهر   هکهاهت  
دههار را پههرت کههرده ا هه  دهه  صههورت  
 جمنور  سا سور   دي حقوري زن . 

اين شک  از مهاهارزه  يهکهي از  
 ارعي ترين   اجتماعي ترين اشکها   
ماارزه است ک  مردم   مهخهصهوصها  

 ز ان د  هن رسي ه ا  .  
اين    شعار است      حرکتي از  
سر سير    ر شهنهههکهر   ايهن يه   
اعالم جند  ارهعهي عهلهيه  رژيهمهي  
است ک  فهقهر   فسهاد   اعهتهيهاد    
ديمار    گرسنگي   کارتن خوادي    
تن فر شي   ههزار درد   ر هج را ده   
مردم ترمي  کرده   خود ر   کوهي  
 از ثر ت ها  افسا   ا  ايستاده ا  . 
اين ک  ا هقهالب ز ها ه  در پهيهش  
است  ج   است   زمين  ها  ماد   
ات از سا  ها پيش شک  گرفت  دهود  
  اين ر زها هم  مودها    همهادهها   
 عيني   علني ات هشکار ش ه است.  

ژا هويه     ۹۳  – ۲۹۳۱ دنمن    ۲۳ 
 ۱۳۲۲ 

 اعتراضات و تجمعات گسترش مي يابد 

 يادداشت روزانه 
 موضوع جدي است! 

زنان پرچم هاي شان را به اهتزاز در  
 آورده اند 

 

 هرت دشتي  
هههمهه  سههالهه  شههاههه  دههوديههم کهه   
دستگاه عري    روي  تهاهلهيهغهاتهي  
جمنور  اسهالمهي از هذرمهاه شهر ع  
مي کرد د  پخش کردن در ام  ههايهي  

  يها فهيهلهم    ۲۹۵۷ از ريام دنمن سا   
هايي را در تلويزيهون   سهيهنهمهاهها   
تنران   شنرستان ها اکران مهي کهرد  
ک  دا هزار چسب   سهريهش داسهتهان  
فيلم ها را دچساا   ده  مهوضهوعهات  
ا قالب. از فيلم ها  هد  غ خيار  که   
در هن ها  قش ررف اران خهمهيهنهي دها  
هزار رفو دزرگ  مايي مي ش  تا فيلهم  
هايي ک  در هن ها ا هقهالدهيهان چه     
کمو يست  در حهاشهيه    شهکهسهت  
خورده   د  دن دست رسي ه د  تصهويهر  

  ۲۳ کري ه ش ه دود  . اما امر ز ک   
دههنههمههن اسههت   دهه  رههو  جههمههنههور   
اسالمي هغاز دهه    فهجهر!! ههنهوز  

هيچ فيلم   سخنرا ي   مصاحهاه  ا   
در داره   تظاهرات   راهپيمايي ها   

در تهلهويهزيهون جهمهنهور     ۵۷ ا قالب  
اسالمي پهخهش  ره ه اسهت. عهلهت  

 چيست  
سران جهمهنهور  اسهالمهي  همهي  
خههواهههنهه  صههرههنهه  ههها  رههيههام    
راهپيمايي ها   مرگ در شاه  مهايهش  
داده شههود. زيههرا هههنههوز يهه  مههاه از  
خيزت سراسر    اجهتهمهاعهي مهردم  
 گذشت    هر شب   دطور مرخص    

دنمن( ح ار   ۳ عيني همين ديرب ) 
در س  شنر  مردم د  خيادان هم  ه     
علي  فجايت اين رژيم منروس شهعهار  
داده ا     د  ر ز پيش ي  زن  هتهرس  
در رشت  هخو    را زير مرت   لگ   
گرفت  رژيم  مي خواه  صرن  هها   
تظاهرات درا ه از  در ههر خها ه  ا   

د داره  مايش داده شود   خيزت مهاه  
 را  را ت اعي کن .  

اين ا لين دار  يهسهت که  رسها ه   
ههها  حههکههومههت از سههرفصهه  ههها   
تاريخي ا اخر پنلو    ا اي  ا هقهالب  

رهره مي ر   . سا  ههاسهت که     ۵۷ 
هيچ مراسم ياددود  د  مناسات ر ز  

شنريور که  ر ز کرهتهار  سهيهت    ۲۷ 
مردم در مي ان ژال  دود  درگزار  همهي  

 کنن .  
سران جمنور  اسالمي  هميره   

از ا هقهالب    ۲۹۲۲   دهويهشه از سها   
ميترسي     علي الخصهوص که  در  
ماه گذشت  زهر چرم ترسناک تهر  از  

 مردم خرمگين دي ه ا  .  
ژا ههويهه     ۹۳   –  ۳۱ دههنههمههن    ۲۳ 
 ۱۳۲۲ 

 کابوس انقالب و هراس جمهوري اسالمي 
 هرت دشتي  



 9 ٤٤٩شماره     -د ره د م   ا تر اسيو ا  

 

 

 

شماره حساب و تلفن تماس 
 براي کمک مالي 

 

http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

  :کانادا   
 

Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 
 هلند:  

 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 

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

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81  

BIC: NWBK GB 2L 
 
 

 ١١٦١١٤٥٩١٧٧١١ مصطهي صادر:  
  ١١٩٧٠٤١٧٥٧٠٩٧١    عا   گلپريان  از ايران: 

  

اکنون رريب د  هههته  اسهت که   
مهردم سههاکههن مههنههطههقهه  عهههههريههن در  
کردستان سوري  از زمين   ههوا زيهر  
ش ي ترين   ديرحما   ترين حمالت از  
سههو  ارتههش تههرکههيهه  رههرار دار هه .  
هواپيماها   تا هکهنها   سهردهازان تها  
د  ان مسلد مرالت   ر سهتهاهها    
شنر را دي  ره  دمااران   توپ دهاران  
ميکنن . شمهار دسهيهار  از ز هان    
مردان   کودکان تا کنون جان دهاخهته   
ا     شمار ديرتر  زخمي ش ه ا ه     
دهنا هزار  هههر در سهرمها  سهخهت  
زمستان در کوه   صهرهرا ه اره شه ه  

 ا  .  
د لت فاشيسهتهي   جهنهايهتهکهار  
ارد غههان دههنهها هه  ات ايههنههسههت کهه   
سازما نا  کرد  در منطق  دويشه    
پ گ )يگا هنها  مه افهت خهله ( دها  
سازمان "پ ک ک" ک  ه را ي  سازمان  
تههر ريسههتههي مههيههخههوا هه  در ارتههاههاط  
هستن . اما توجي    دفاع از جنايهت  
علي  مردم غير  ظامي د  ا  ازه خهود  
جنايت  هرت ا گيز   تنوع ه ر است.  
دهه سههت گههرفههتههن پههرچههم "مههاههارزه دهها  
تر ريسم" توسط د لت ارد غان ک  د   
دلي  سادق  حمايت هم  جا ا    فعا   
از هدمکران داعش در  زد جنها هيهان  
رسوا   دي هدر  گردي ه  ديرتر د  يه   
شوخي مسخره شايه  اسهت. "گهنهاه"  
مردم مرر م عهرين اينست ک  از زير  
چند ديکتاتور  درهار اسه  خهودرا  

دير ن کرهيه ه ا ه    دها اسهتهههاده از  
شرايط سيهاسهي غهيهر  هرمها    دهي  
ثاات مهوجهود تهالت دار ه   هوعهي  
تصميم گير    دخالت مستهقهيهم در  
اداره شنر   ر ستا   ز ه گهي خهود را  
هزمههون   تههجههردهه  کههنههنهه . ارتههجههاع  
اسالمي حاکم در ترکي  اين  ضعيهت  
را زمين  مساع   د  سود  يهر هها   
سياسي اپوزيسيون خهود   ده  زيهان  
خويش مي دين     هگهران اسهت که   
فضا  دخالتهگهر  مهردم کهردسهتهان  
سوري    رش   هيهر هها  اپهوزيسهيهون  
د لت ترکي   شرايط مهلهتهنهب   دهي  
ثهاههاتههي سههيههاسهي در ايهن کرههور را  
تر ي   ماي . د  ههمهيهن دلهيه  دارد  
مستقيما مردم عهرين سهوريه  را دها  

 ديرحمي تمام مجازات ميکن .  
تناجم جنايتکارا   ارتش تهرکهيه   
د  عهرين ر شن است ک  دا چراغ ساز  
د لتنا  مختلف درگير در مهنهطهقه   
صورت ميگيرد. د لهت همهريهکها    
اترادي  ار پا ک  متر ين استراتشي   
ترکي  هستن     راه  از ايهن حهمهله   
تالشهي دهرا  مهقهادهله  دها سهيهاسهت  
ارد غان ا جام داد      ه  د  ههههته   
دع  از اين هم  جنايهت که  در دهرادهر  
چرما ران دارد صورت ميگيرد جهز  
"ادراز  گرا ي" خر    خهالهي کهار   
کرده ا  . حکومت منهور درهار اسه   
  ر سي    جمنور  اسالمي  يز خود  
مستقيما در جنايات علي  مهردم در  

منطق  دست دار     اين جنهايهات را  
 يز د  سود خود مي دينن    خهود را  
در اههه ا  ارد غههان   جههنههايههات  

 ارترش همراه مي دا ن .  
مردم ساکن عهرين خود د  کمه   
سازما نا  موجود در منطق  درگيهر  
جند   مقادله  دها تهنهاجهم خهو هيهن  
ارتش ترکي  هستن    خود را مصمم  
مي ا ن  ک  اين حمل  را د  شهکهسهت  
دکرا ن . اما اين مردم ده  کهمه     
پرتياا هي ههمه  مهردم جهنهان  هيهاز  
دار  .  ااي  اجهازه داد که  در دهرادهر  
چرمان ما ي  د لت ارتجاعي  هقهش  
چماق   ستون ارتجاع در درادهر مهردم  
در کرورها  مختلف را ايههها کهنه .  
دفاع از ز  گي مردم عهريهن  ظهيههه   
هههمهه  مههردم مههتههررههي   احههزاب    
سازما نا  پيرر    ا سا ه  سهت در  
سراسر جنان است. داي  در ههمه  جها  
د  ن هيچ تردي   د لتنا را دهخهارهر  
سههکههوت در دههرادههر جههنههايههات د لههت  
ارد غان در کردستهان سهوريه  مهورد  
اعتراض ررار داد. داي  د  ههر شهکه   
ممکن از مردم عهرين پرهتهيها هي    
حههمههايههت کههرد. حههزب کههمههو ههيههسههت  
کارگر  ايران خود را در کهنهار مهردم  
عهريهن مهيه ا ه    جهنهايهات د لهت  
 ارد غان را ش ي ا مرکوم ميکن .  

 
 حزب کمو يست کارگر  ايران 

 ٩١٦٠ فوري     ٩ 

 جنايات ارتش ترکيه در عفرين را شديدا محکوم ميکنيم 

fb.com/wpiran/ 
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