
 -ی فرهنگ عام انجمن ها، نهاد های دعوت
     ،  سياسی در سراسر اروپا اجتماعی و فعالين
    آمريکا و استراليا،کانادا

ن  در حمايت از اعتصاب غذای زندانيا
محکوميت موج تازه   درو سياسی 

اخيردر  دستگيريهای و سرکوبگريها
  !ايرانسراسر 
  !  جهانيان وآزاديخواهان ايرانی

  
ار دريافتی از ايران ، نشان از اعتصاب غذای زندانيان      اخب

دکتر ناصر : سياسی سالن يک زندان اوين توسط آقايان 
پيمان پيران _ احمد باطبی _ دکتر فرزاد حميدی _ زرافشان 

_ فرهاد دوستی _ سعيد شاه قلعه ای _ سعيد ماسوری _ 
_ غالمرضا اعظمی _ رضا محمدی _ اميد عباسعلی نژاد 

غالم حسين کلبی و همچنين حشمت _ ريعت پناه علی ش
اهللا طبرزدی در محکوميت تهاجم به منزل پيمان پيران و 
سالگرد فاجعه خونبار هيجده تير تا به امروز به شکل 

   ٠نامحدود ادامه دارد
   در اين بين زندانبانان رژيم جمهوری اسالمی ايران ، دکتر 

اد حميدی را به ناصر زرافشان ، پيمان پيران و دکتر فرز
حفاظت زندان منتقل کرده و به شدت مورد تهديد قرار داده 

 مسئوالن قصد داشتند پيمان پيران و دکتر فرزاد ٠اند
حميدی را به سلو لهای انفرادی منتقل سازند ولی دکتر 

 فشار مسئوالن زندان ٠ناصر زرافشان مانع اين امر گرديد 
ده ها ی زندانيان با با قطع تلفن های زندان و مالقات خانوا

   ٠آنان ، شدت يافته تا اين اعتصاب غذا شکسته شود
  2در صفحه بقيه                                     

      

  
   

   !وظائف ما ، ظرفيت های جديد و تحوالت جديد

  
   شهاب برهان                            ديدگاه   

  
اوضاع عمومی جهانی با یورش بی سابقه ای  که هيوالی سرمایه 

رای بلعيدن انسان و طبيعت آغاز بين المللی  در دهه های اخير ب
کرده است؛ با ميليتاریسم امپریاليستی یکه تاز و تجاوزکارانه ایاالت 
متحده آمریکا و شرکای امپریاليست اش که  صلح و استقالل ملت 
ها را به خطر انداخته اند؛ با صهيونيزم شبه نازیسم دولت 

 موج ارتجاعي تروریست، نژاد پرست و آپارتاید اسرائيل؛ با اوج گيری
  و اوضاع -اسالمگرائی و گسترش بين المللی تروریسم اسالمی؛  

عمومی ایران با ناتوانی های اساسی جنبش عمومی ضد 
استبدادی برای به زیر کشيدن حکومت اسالمی؛ با ضعف های 
بنيادی جنبش کارگری و سوسياليستی و جنبش های اجتماعی؛ 

تعميق بحران موجودیت رژیم؛ در با تداوم بحران آلترناتيو در شرایط 
یک سال گذشته تغيير کيفی نکرده اند  و از این رو، استراتژی و خط 

اما . مشی عمومی کمونيست ها در قبال آن ها هم تغيير نمی کند
، مبدأ چرخش های مهمی 1382شکست اصالح طلبان در اسفند 

 در شرائط  داخلی و تا حدی روابط بين الملی ایران شده است که
از لحاظ  سياست های تاکتيکی، مالحظات تازه ای را ضروری می 

  .کنند
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    اعالميه کميته مرکزی سازمان پيرامون      
    )حيدر ( فرهاد فرهادی  رفيق  جانگداز  مرگ   
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   8 و 7در صفحات         آخبار و گزارشات        

 در اولين سالگرد جانباختن زهرا کاظمی ، 
  ! اهميت اين پرونده بين المللی را دريابيم

   آرش کمانگر              

   
  ، زهرا 82 در دوم تير ماه –یکسال پيش 

 کانادایی –خبرنگار و عکاس ایرانی ( کاظمی 
ست داشتن مجوز رسمی در حاليکه با در د) 

شعبه رسانه های خارجی وزارت ارشاد ، 
  مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های

 10                                 بقيه در صفحه 
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  ادامه از صفحه یک 

  
 

   اعتصاب کننده گان به مقاومت خويش ادامه می دهند
٠   

      رژيم جمهوری اسالمی ايران با نقض آشکار ميثاقهای حقوق 
اکم نموده و با بشری ، تحميل شرايط پليسی سخت بر جامعه را ح

تهاجم به زنان به گسترده ترين شکل به بهانه بی حجابی در فصل 
و دستگيری چند تن از » انجمن زنان تارا« تهاجم به : گرما از جمله

فعالين آن و دستگيری گسترده جوانان دختر وپسر و دانشجويان و 
موجی از ) کليبر(فعالين جنبش آذربايجان در يادمان قلعه بابک 

گريهای فزاينده را در شرايط بعد از انتصابات مجلس هفتم سرکوب
شورای اسالمی در سراسر ايران توسط حزب اهللا و نيروهای 
انتظامی و ضد شورش حادث گردانيده است و در هفته آينده نيزبه 
صحنه آرايی نمايش قضايی پرونده زهرا کاطمی خواهند پرداخت و 

ظا رت کانادايی به دادگاه اين در شرايطی ايست که از ورود هيات ن
  . ممانعت به عمل آورده اند

 ما امضاء کننده گان اين دعوت عام ضمن پشتيبانی و حمايت از 
اعتصاب غذای زندانيان سياسی نامبرده وخواست برچيده شدن 

  :همه زندان ها اعالم می داريم 
  ما همواره محکوميت و اعتراض همه جانبه خويش به نقض -   

ای جهانی حقوق بشری در حق شهروندان ايرانی را آشکارميثاقه
  ! توسط کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ايران اعالم می داريم 

 آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی بويژه فعالين -   
 تير و فعالين آذربايجانی و رسيدگی به پرونده زهرا ١٨دستگير شده 

و وکالی جهانی خواستار می کاظمی را با نظارت هيات کانادايی 
  !باشيم

 لغو مجازات اعدام ، شکنجه ، سنگسار و آپارتايد جنسی و -   
دادخواهی خانواده های اعداميان و زندانيان سياسی خواست ما 

  ! می باشد
  ما اعزام يک هييت از حقوقدانان و روزنامه نگاران بين المللی -   

با زندانيان سياسی وارائه جهت بازديد از زندانهای ايران و مالقات 
گزارش آن به افکار عمومی ايران و جهان و مراجع حقوق بين الملل 

  !را خواست اخص خود اعالم می داريم
   

                        * * * * * * * * * * * * *    
فعالين :   افراد و شخصيتهای آزاديخواه اعم ازی امضا
  شاعران ، ، مندانهنر،نويسندگان ، دانشگاهيان ،ی سياس

  ...  و
  

_ آلبرت سهرابيان _ ايرج جنتی عطايی _      اسفنديار منفرد زاده 
آزاده _ آرش امجد _ آرش کمانگر _ آرش ضيايی _ آرش نور کيهانی 

اسماعيل _ اصغر ايزدی _ امير اصغری نيا _ اسد سيف _ شکوهی 
 مرادی الميرا_ ايوب رحمانی _ احمد پوری _ ايوب رحمانی _ رزازی 

_ اردشير نظری _ اردشير مهرداد _ احمد افشاری _ ابراهيم آوخ _ 
اردالن _ ارژنگ بامشاد _ارسالن کريمی _ امير نيلو _ احمد نوين 

_ اکبر احمدی اسکويی _ احمد علوی _ ايراندخت کوهل _ کريمی 
دکتر يونس پارسا بناب _ دکتر مرتضی محيط _ دکتر حسن عباسی 

امير _ ايرج حيدری _ دکتر مهدی يوسفی _ دی دکتر گلمراد مرا_ 
_ پرويز جواهری _ هادی جواهری لنگرودی _ جواهری لنگرودی 

احمد غالميان _ اردشير عظيمی _ احمد افسری _ احمد مزارعی 
_ حسن ماسالی_حسن حسام _ حسن عزيزی _حماد شيبانی _ 

_ بهروز فراهانی _ بيژن رستگار _ جميله ندايی _ حسين باقرزاده
بيژن _ محمد اعظمی _ پرويز نويدی _ بهروز اميدی الهيجانی 

_ نعمت آزرم _ سيمين اصفهانی _ همايون فرهادی _ سعيد پور 
سيا _ سعيد افشار _ پرفسور منوچهر سليمانی _ شهاب لبيب 

سيامک _ علی رياضی _ سيا ووش فرجی _ ووش ستوده 
_ رضا بيگی _ ن روبن مارکاريا_ روزبه وين _ رضا اميد _ جهانبخش 
محمد رضا شالگونی _ رضا مرزبان _ رضا سپيدرودی _ رضا صبری 

نسرين _ سهراب شباهنگ _ باقر مرتضوی _ جالل شالگونی _
_ احمد رنجبر _ هوشنگ کشاورز صدر _ محسن فرد _ احمدی 

کاوه _ مسعود پوالدی _ نرگس کرمانشاهی _ رفعت رنجبران 
پرويز _ شهره ارفق _ اوستا سياووش _خليل ورمزياری _ پوالدی 

_ احمد سالمی _ جواد يگانه _ محمد دشتی _ نجف روحی _ آذر 
_ ايران فرجی _ محسن احمدی _ پروانه مقدم _ اميد صالحی 

حسين قاضی _ مهدی توسلی _ نرگس احمدی _ جواد اسکويی 
بيتا _ علی پيچگاه _ حسين شراحی _ فريبا ثابت _ پيام لطفی _ 

علی اکبر _ ثريا چيت ساز _ علی طاهری _ ان سحر غمي_ صفری 
آزاده شالگونی _ شهره شالگونی _ مزدک شالگونی _ شالگونی 

_ علی افشاری نيکو _ علی ديناروند _ هوشنگ ديناروند دانيال _ 
گلناز هدايت _ شهرام قنبری _ مجيد تمجيدی _ زويا قاشالق 

 رضوانی کاوه_ حسن کيانوش _ سعيد حاجی زاده _ بيژن امينی _
جمشيد روحی _ علی شمس _ حميد مهر آرا _ مهتاب توسلی _ 
بيژن _ الوند کرمانشاهی _ شادی توسلی _ عبداهللا توسلی _ 

_ رضا طالبی _ فرامرز دادور _ فرامرز پويا _فرخ قهرمانی _ امينی 
_ محمد هادی امينيان _ وحيد اصغری حصارکی _ امين مواليی 

دريا دل _ فرهاد بهشتی _ حمدی فريدون ا_ سيامک وطن آبادی 
عطا _ محمد علی اوحدی _ سعيد اوحدی _ داوود نواييان _ توانا 

پروانه رياحی _ علی پور نقوی _ عباس مومن _ صمد نويد _ مرادی 
حميد _ خليفه موسوی _ شيرين مرادی _ الله حسين پور _ 

شهرام شمس _ خسرو مقدم _محمد حسيبی _ موسوی پور اصل 
حشمت _ کريم بهجت پور _ علی فياض _ القرنين اکبر ذو_ 

گلنار _ فريبرز داوودی _ علی گلباغی _ علی اعتدالی _ محسنی 
علی _ پتی بلوچ _ منير برادران _ سروژ قازاريان _ روحی 

حسين _ مسعود صديقی _ رخشنده حسين پور _ جالينوسی 
کريم حاجی _ نويد مومن زاده _ مرضيه مومن زاده _ نقی پور 

_ سارا آزاد _ اکبر اغراقی _ بدری صفوی _ ساالر آشناگر _ سول ر
شعله _ ياور اعتماد _ شيرين مرادی _ پروانه قاسمی _ اصغر جيلو 

ياسمين ميظر _ محمود آزاد _ فروغ اسد پور _ ناصر اخوان _ ايرانی 
نيکوال _ تقی رياحی _ نقی رياحی _ بهرنگ رياحی _ تراب ثالث _ 

جواد _ پدرام قهرمانی _ تقی روزبه _ وهی پروين شک_ رياحی 
دکتر _ حسين جواد زاده _ رضا نجابت _ جواد عرفانيان _ نجابت 

رحمان _ نوشين شاهرخی _ مسعود کرمانشاهی _ پيران آزاد 
_ جعفر ابراهيم زاده _ ويدا هوشيار _ حميد پور قاسمی _ صوفی 

 شاد نصراهللا_ خسرو آهنگر _ حجت کسراييان _ علی دماوندی 
_ حبيب رياحی _ هادی فهيمی فر _هدايت سلطانی پور _ مهر 

مهران _ جليل زنجانی _ منوچر رادين _ محسن کيا _ پروين رياحی 
رضا _ محمد خيری _ ناصر روشن ضمير _ ناهيد ناظمی _ اعظمی 

مجتبی _ مهدی کيا _ عسکر آهنين _ عبدالقادر بلوچ _ خيری 
رضا _ فرامرز پور نوروز _ کوکب نظری _ مسعود نظری _ نظری 

_ سيد حسين تهامی _ غالم آل بويه _ رضا جعفری _ چيت ساز 
دکتر جواد _ پروانه ناجی _ محمد امين مال زاه گان _ ويدا صالحی 

مهشيد _ سعيد پورمند _ سارا محمود _ نسرين آزاد _ جوادی 
علی _ مريم البرزی _ اردالن کريمی _ علی فکری _ راستی 
_ يوسف آبخون _ محمود حشمت _ حسين عابدينی _ عابدينی 

محمد معمار نژاد _ جواد نويد _ حسين طهامی _ حسن طهامی 
_ داريوش آرام _ سيروس داستا ران _ صديقه يوسفی _ ) بهرنگ(

محمد آزادگر _ حسين مظفری _ مجيد مظفری _ داريوش ارجمندی 
اهيم شکوفه ابر_ حميال نيسکيلی _ حسن جعفری _ شيوا بهار _ 

کريم _ فرشاد بيگی _ رضا صداقت _ علی مير حسينی _ زاده 
_ علی فرقانی _ حسين توسلی _ حسين سعدی _ خوش عقيده 

_ رضا توانگر _ مرتضی بوداغی _ نصير گيالنی _ سيامک انصاری 
مهدی _ جواد يغمانيان _ عزت الملوک امامی _ محمد رضا باقری 

علی _ پروين ابراهيمی  _ مينا پويا_ ابراهيم نجفی _ صفا پور 
سعيد _ اصغر نصرتی _ منصور افشاری _ محمد مهر پور _ عبدی 
رضا _ احمد نيک بين _ جواد دادستان _موسی دانشفر _ تقويی 

_ پوران اصغری _ عبداهللا محمودی _ منوچهر غفاری _ صفا وردی 
حسين _شکور فالح _ فرزانه بلبل آبادی _ مصطفی پور سنگری 

  ...و _ رسول جواديان _ بهروز اسدی _ ادر صمد پور ن_ رودباری 
  

  ...  نهاد فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور50   اسامی
                                                             

                                                                                     
kanon_anjoman@yahoo.com   آدرس تماس 
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  ادامه از صفحه يک 
  

    ....، ظرفيت های جديد تحوالت جديد
  
  

، با شرکت گسترده در انتخابات 1376مردم ایران در دوم خرداد 
ریاست جمهوری و رای دادن به محمد خاتمی به قصد بر زمين زدن 
ناطق نوری بمثابه مظهر جمهوری اسالمی، بيزاری خود از وضع 

د و اشتياق خود به تغيير را، در شکل اميد به اصالح جمهوری موجو
آن اقدام متناقض، اقدامی تاریخی . اسالمی به نمایش گذاشتند

بود، زیرا پایان مشروعيت جمهوری اسالمی را رسما اعالم می 
کرد؛ و آغازی بود برای یک دوران آزمون و ادراک سياسی در مقياس 

ی آن اقدام در طی نزدیک به هفت بزرگترین دست آورد ها. توده ای
سال، رسوائی و انزوای بيش از پيش تماميت خواهان؛ باز شدن 
دست خود اصالح طلبان و همذاتی شان با رقبایشان؛ تشدید و 
تعميق تضادهای حکومتی؛ باال رفتن آگاهی مردم و درک اصالح 
ناپذیری جمهوری اسالمی، با تکيه بر مشاهدات وتجربه مستقيم 

  .  بودخودشان
هنگامی که این آگاهی و تجربه برای توده مردم حاصل شد، زمان 

این بار، مردم با تحریم گسترده . برداشتن گام بعدی فرا رسيد
، بيزاری خود نه فقط از 1382انتخابات مجلس هفتم در اسفند 

این هم . تماميت خواهان، بلکه از اصالح طلبان را هم فریاد کردند
چرا که نه دیگر تغيير در رژیم، بلکه تغيير رژیم اقدامی تاریخی بود، 

این گام بزرگ و کيفی مردم به پيش، مبدإ تحوالت . را طلب می کرد
از هم اکنون و به . دامنه داری است که به تدریج نمایان خواهند شد

دنبال پس گرفتن رای خود از اصالح طلبان و نفی رژیم در کليت خود 
زمينه های گوناگون یا آغاز شده و توسط مردم، تغييرات مهمی در 

یا زمينه آن ها  پدیدار شده است که ظرفيت های تازه ای را برای 
تحوالت بعدی کشور و برای مداخله گری در این تحوالت فراهم می 

  : سازند
  

   با حذف اصالح طلبان از حکومت و شکست پروژه اصالح -یکم 
ر برابر نارضائی رژیم، جمهوری اسالمی سوپاپ اطمينان خود را د

از این . مردم از دست داده، آسيب پذیرتر و شکننده تر شده است
پس اقشار و طبقات ناراضی، با همه مطالبات سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی خود، مستقيما با حکومتی رو در رو و طرف خواهند بود 
که دیگر نمی تواند برآورده نشدن خواسته های مردم را به گردن 

و چون خود حکومت بزرگترین دشمن و مانع . ن بياندازداصالح طلبا
این مطالبات است، برای پس زدن آن ها و از سر گذراندن امواج 
مبارزات مردم، باز هم به فرا افکنی و بحران آفرینی های داخلی و 
ماجراجوئی های خارجی روی خواهد آورد تا با تالش برای بسيج 

 رژیم، مانع از همبستگی آن مذهبی یا ناسيوناليستی مردم به گرد
دامن زدن . ها در برابر حکومت شده و مطالبات شان را درهم بکوبد

به حوادثی چون آشوب های نجف و کربال؛ ماجراجوئی در تحرکات 
اتمی؛ یا بهره برداری از تحریکاتی که برخی کشورهای عرب می 
کنند، می توانند وسایلی برای بحران سازی های مذهبی و یا 

  .رزی باشندفرام
و نه البته (   با حذف اصالح طلبان، بحران درونی حکومت -دوم 

این به حکومت امکان می دهد . موقتا از بين رفته است) بحران رژیم
که تا مدتی با هماهنگی بيش تر و بدون تنش های درونی به اداره 

حکومت ناميده می شود، " یکدستی" آنچه اکنون . کشور بپردازد
ه یکدستی باشد، همدستيئی است که برای بيرون بيش از آن ک

کردن اصالح طلبان از حکومت به وجود آمده است؛ اما همين 
، بخاطر منافع اقتصادی دسته بندی های "یکدست " حکومت 

متعدد درون این ائتالف و رقابتی که ميان آنان بر سر قدرت فائقه 
سياسی جهت پيش بردن سياست های داخلی و بين المللی 

ودشان  وجود دارد، دیر یا زود چند دستگی خود را آشکار خواهد خ
به این ترتيب، حذف اصالح طلبان، نه پایان شکاف و بحران در . کرد

حکومت اسالمی، بلکه آغاز پيشروی شکاف به حلقه درونی تری از 
اما همين . صاحبان قدرت و تعميق بحران موجودیت رژیم خواهد بود

رحله که حکومت برای مهار اعتراضات و یکدستی موقت، در این م

کنترل اوضاع، نيازی مبرم به آن دارد، عاملی است که به نفع 
  .حکومت عمل می کند

  حضور اصالح طلبان در حکومت، به بورژوازی جهانی و اکثر - سوم 
دولت های امپریاليستی، هم اميد به تغييرات مطلوب می داد، و 

و اغماض  شان در قبال هم بهانه ای برای توجيه نرمخوئی 
این اميد و این بهانه از ميان رفته است و . جمهوری اسالمی

مناسبات متقابل تا مدتی غير قابل پيشبينی، تيره و پر تنش شده 
  .و معامالت شان با دندان قروچه و چشم ّغره همراه خواهد بود

  شکست اصالح طلبان و پروژه اصالحات، پایان مبارزه -چهارم      
آنچه درصحنه چالش های . در اردوی بورژوازی ایران نيست اتیطبق

سياسی ایران به چشم می آید، بازتاب مبارزات طبقاتی است که 
در عمق جریان دارد و اصالح طلبی هم تبلور سياسی ی بخشی از 

فراکسيونی از .  مبارزه طبقانی درون اردوی بورژوازی بوده است
ت، به اميد باز پس گرفتن قدرت بورژوازی با حمایت از احيای سلطن

بورژوازی اصالح . اقتصادئی است که در انقالب از دست داده است
مردم " طلب، با تالش برای مشروطه کردن والیت فقيه و با شعار 

، در پی آن بوده است  تا اقتدار سياسی مطلق "ساالری دینی
اليگارشی مسلط بر شریان های اقتصادی کشور را بشکند، و راه 

را " خودی ها"قدرت سياسی و اقتصادی ميان " عادالنه"قسيم ت
بورژوازی جمهوری خواه والئيک، با آرزوی استحاله . هموار کند

حکومت اسالمی به یک حکومت عرفی و پلوراليست بورژوائی، در 
پی آن بوده است که تبعيضات ایدئولوژیک و سياسی ی مانع از 

اليگارشی .  ميان بروندشراکت اش در قدرت اقتصادی و سياسی از
حاکم بر اقتصاد کشور نيز با دفاع از تماميت خواهی سياسی در 
قالب والیت مطلقه فقيه، از سلطه انحصاری اش بر شریان های 

الیه های . اقنصادی و اهرم های سياسی کشور دفاع کرده است
دیگر بورژوازی و خرده بورژوازی هم سایه روشن های این چهار 

واده  بوده و منافع شان توسط جریانات سياسی قطب اصلی خان
پدیده اصالح طلبی حکومتی، نه ابدا جنگ . مختلفی بيان می شود

زرگری جناح های حکومتی بوده، و نه فقط تدبيری از جانب جناحی 
از حکومت برای تحمل پذیر کردن رژیم برای مردم و نجات رژیم؛ بلکه 

اسی و بيان نظری ی مبارزه عالوه بر این و در کنه خود،  بازتاب سي
طبقاتی بخشی از بورژوازی طرفدار رژیم اسالمی ولی مغبون و 

از این .کوتاه دست، با اليگارشی مسلط براقتصاد کشور بوده است
رو، با شکست اصالحات و اخراج اصالح طلبان از حکومت، این 
مبارزه طبقاتی پایان نمی یابد بلکه باید در انتظار آن بود که  این 

  . چالش طبقاتی،  قالب و گفتمان دیگری به خود بگيرد
  بورژوازی طرفدار والیت مشروطه فقيه، با بریده شدن -پنجم 

دست اش از حکومت، اگر در مبارزه طبقاتی با انحصارگران قدرت 
پيگير باشد، ناچار است که در مشی و ابزارهای مبارزاتی اش 

کارآمدی ی مشی از یک طرف با ثابت شدن نا. تغييراتی بدهد
و البته ( قانونی ، منطقا راهی جز روی آوردن به مشی فراقانونی 

باقی نمی ماند؛ و از طرف دیگر با از دست ) کماکان مسالمت آميز
 اهرم های  ناکارآمدی چون قانون و –دادن اهرم های دولتی 

 گرایش به جایگزین کردن آن ها با اهرم های - مجلس و قوه اجرائی 
دولت، یعنی اهرم توده ای واهرم قدرت های خارجی، می بيرون از 

در چنين صورتی، این بخش از بورژوازی علی . تواند تقویت شود
رغم اختالف استراتژیک اش با سلطنت طلبان روی سرنگونی رژیم 
، در تاکتيک تکيه بر نارضائی توده ای و تشویق دولت های 

ن نزدیک می شود و امپریاليستی به ایراد فشار بر حکومت، به آنا
  . باید در این ائتالف منفی، با آنان به رقابت بپردازد

   اثبات اصالح ناپذیری جمهوری اسالمی، به طریق اولی -ششم 
عدم امکان استحاله آن به یک رژیم الئيک و پلوراليست را ثابت کرده 

 که اغلب –و استحاله طلبی ی بورژوازی جمهوری خواه والئيک 
، مواضع و دیدگاه "جمهوری خواه" ات موسوم به طيف های جریان

 موضوعيت تاریخی و –های الیه های گوناگون آن را بيان می کنند 
این جریان که اصالحات  را . سياسی خود را از دست داده است

جاده صاف کن استحاله عرفی رژیم می پنداشت  و از این رو بطور 
 فقيه شده و یکجانبه حامی و متحد طرفداران والیت مشروطه

سرنوشت سياسی خود را به ارابه اصالحات بسته بود، به 
ورشکستگی کامل سياسی و نظری رسيده است و از این پس 
باید به فکر استحاله خودش باشد تا مگر در شکل و شمایل و با 

  . گفتمانی دیگر به ميدان بياید
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را   حاال دیگر بخشی از مردم، نمایندگان و سخنگویان خود - هفتم  
حساب حتا آن بخش از مردم . در بخشی از حکومت تصور نمی کنند

نيز که هنوز به اصالح طلبان توهم دارند، از حکومت سوا شده 
از ميان رفته، و مرزی قطعی " پائين" و " باال" اختالط  قالبی . است

این تفکيک، شرطی الزم . ميان مردم وحکومت کشيده شده است
ست تا مردم از این پس در پی راه و روش ولی ناکافی فراهم آورده ا

اگرچه برای  . دیگری برای پيگيری مبارزات و مطالبات خود باشند
صحبت کردن از آمادگی روحی و عملی مردم برای سرنگون کردن 
رژیم هنوز زود است، اما در این نمی توان تردید داشت که اکنون 

بور کرده و در ع" دوم خرداد " دیگر اکثریت قاطع مردم از خط وسط 
زمين سرنگونی قرار گرفته اند و نيروی بالقوه سرنگونی به شمار 

در این نقطه عطف، موضوع از اقناع مردم به اصالح . می آیند
ناپذیری رژیم، به چگونگی آماده شدن آنان برای سرنگونی رژیم، 

  . یعنی تدارک سياسی و عملی سرنگونی تبدیل شده است
ز یک طرف، و شکست اصالح طلبان   شکست اصالحات ا- هشتم 

از طرف دیگر، هرچند مردم را از  توهم به یک سراب  و نيز از  
رهبری سياسی اصالح طلبان رهانيده است، اما آنان را در همان 
حال، هم در داشتن یک چشم انداز، و هم در رهبری سياسی 

به این . نارضائی ی خود، با خإل  و سرگشتگی مواجه کرده است
، زمينه برای پرس و جوها و جستجوهای تازه از سوی مردم، ترتيب

و زمانه برای طرح برنامه ها و ترسيم چشم اندازهای جایگزین از 
طرف جریانات مختلف اپوزیسيون راست و چپ رژیم، مساعدتر می 

  .   شود
   بورژوازی مسلمان اصالح طلب، پس از رسوائی و بی - نهم 

ر پوزیسيون حکومتی، تالش اعتباری واسطه های سياسی اش د
می کند که این بار آنان را با نقاب اپوزیسيون به صحنه بياورد و 
رهبری جنبش ضد استبدادی مردم را از طریق آژانس های 
سياسی و کارگزاران دانشگاهی، مطبوعاتی، حقوقی، مذهبی و 
غيره اش بدست بگيرد؛ اما بخاطر مخالفت با سرنگونی رژیم، 

آزادی خواه رنگی ندارد و در رقابت برای فریب حنایش پيش مردم 
یکی . مردم، دست اش از بورژوازی سرنگونی طلب خالی تر است

دیگر از چرخش های این دوره، انتقال بخت رهبری نارضائی توده 
ای، از اصالح طلبان به سرنگونی طلبان است؛ و جبهه اصلی نبرد 

ح طلبان، به درون بر سر هژمونی، از تقابل سرنگونی طلبان با اصال
از این رو تفکيک صفوف و تبيين . سرنگونی طلبان منتقل می شود

شفاف برنامه ها و فاصله گرفتن از شعارهای کلی، نه فقط برای 
متمایز کردن جمهور خواهان از سلطنت طلبان، بلکه در درون طيف 

  .جمهوری خواهان هم  ضرورت و اهميت می یابد
 آزادی خواهانه بخاطر آن که بخش    جنبش ضد استبدادی و-دهم 

بخصوص در ميان دانشگاهيان، روزنامه نگاران ( آن  های عمده ای از
، مبارزات خود را در پيوند سياسی و ایدئولوژیک با اصالح )و وکال

طلبان حکومتی؛ با اميد به ایستادگی آنان؛ و به اتکای امکانات 
بار شدن دولتی شان به پيش می بردند، در نتيجه ی بی اعت

گفتمان اصالحات؛ در اثر سرخوردگی و احساس خيانت شدگی ؛ و 
بخاطراز دست رفتن امکانات و حفاظ های ایمنی نسبی ئی که 
اصالح طلبان حکومتی برای جریانات وابسته به خود فراهم می 
کردند؛ و بخشا هم در نتيجه از ميان رفتن فضائی که شکاف در 

م می کرد، رو به افت گذاشته حکومت برای مبارزان مستقل فراه
  . است

رژیم اسالمی، که با خالصی موقت اش از تنش های درون 
حکومتی، آسوده خيالی اش از ضعيف شدن احتمال اشغال نظامی 
ایران توسط آمریکا بخاطر باتالقی که در عراق برای خودش درست 
کرده است؛ و نيز با افزایش درآمد نفت، امکاناتی برای نفس 

يدا کرده است، می تواند از افت این جنبش، برای تجدید کشيدن پ
 و قطعا هم - قوا و وارد کردن ضربات سهمگين بر آن استفاده کند 

اما جنبش آزادی خواهی و ضد استبدادی برای . چنين قصدی دارد
آن که از نفس نيافتد و با توانمندی، دوباره اوج بگيرد، باید بر یأس و 

 افت را در حکم  ورود به دوره ای سرگشتگی غلبه کند، و این
انتقالی تلقی کند که طی آن، باید هدف ها و روش ها و وسائل و 
شعارهای مبارزه و صف دوستان و دشمنان، یک بار دیگر مورد تأمل 

این دوره گذار، باید هرچه کوتاه تر باشد تا . و تجدید نظر قرار بگيرند
جنبش . شوندفرصت ها از دست مردم به دست حکومت منتقل ن

ضد استبدادی و دموکراتيک، برای آن که روی پای خود بایستد و با 

گام های استوار به پيش برود، الزم است که از یکسو به سرعت 
گسست نظری خود از گفتمان اصالح طلبی و استحاله طلبی، و 
تفکيک سياسی خود از جریانات وابسته به اصالح طلبان و استحاله 

طعی کند؛ از لحاظ عملی، در پی ابزارها و وسائل طلبان را کامل و ق
تازه و مستقل برای ارتباطات ميان جنبش ها و اطالع رسانی در 
جامعه، و نيز به دنبال اشکال جدیدی برای اقدام باشد که ضربه 
پذیری اش را در برابر سرکوب، کاهش دهند؛ و از سوی دیگر، 

مطالباتی مزد و شبکه ای گسترده از ارتباط  و حمایت با جنبش 
  . حقوق بگيران که جنبشی فعال و روبه گسترش است، ایجاد کند

  با افت جنبش عمومی ضد استبدادی، موازنه آن با -یازدهم 
جنبش طبقاتی کارگران . جنبش طبقاتی کارگران برهم خورده است

 که علی رغم همه ضعف هایش چند سالی است در مقياسی -
  نمود بيشتری پيدا -یافته است بی سابقه  گسترش و استمرار 

کرده و مبارزه کارگران بعنوان  یک جنبش طبقاتی، از جنبش 
عمومی ضد استبدادی تمایز پيدا کرده و از زیر سایه آن بيرون می 

این تشّخص جنبش طبقاتی کارگری، شرط مهمی است برای . آید
آن که جنبش کارگری در صورت تداوم و استحکام خود، از یک طرف 

نوان یک جنبش مستقل و با هویت متمایز و با اشکال ویژه بع
مبارزاتی خود در کنار جنبش های همگانی و فراطبقاتی تثبيت 

همه "شود و زمينه اجتماعی پوپوليسم و خطر افتادن در دام مهلِک 
را  تضعيف کند؛ و از طرف دیگر، با تفکيک و تمایز صف " باهم

 روی از بورژوازی در مبارزه طبقاتی خود، شرط عينی ی قطع دنباله
عليه استبداد مذهبی، جاری ساختن گفتمان کارگری از آزادی و 
دموکراسی در جنبش عمومی دموکراتيک، و تکوین آلترناتيوی در 
برابر هژمونی ایدئولوژیک و سياسی بورژوازی بر جنبش ضد 

  . استبدادی فراهم  کند
 اسالمی     سياست کالن اقتصادی رژیم جمهوری-دوازدهم 

برغارت هرچه بيشتر منابع ثروت و درآمدهای نفتی، استثمار هرچه 
 که –شدیدتر کارگران، و چپاول هرچه بی رحمانه تر مصرف کنندگان 

اکثریت شان را زحمتکشان، مزد بگيران ثابت و تهيدستان شهر و 
در گرایش به سياست های .  استواراست-روستا تشکل می دهند

 برای پذیرفته شدن به سازمان جهانی تجارت و نئوليبرالی، در تالش
در تبعيت از دستورات بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، 
حکومت تماميت خواهان اختالفی اساسی با اصالح طلبان و دیگر 

اصالحات " فراکسيون های بورژوازی ندارد و با چنين منظوری از 
ار و چپاول است و به منظور افزایش همان غارت و استثم"  اقتصادی

از رونقی . را می دهد" ژاپن اسالمی" که  وعده تبدیل ایران به 
اقتصادی که با این جهت گيری طبقاتی و بر اساس سياست های 
خانه خراب کن برای اکثریت جامعه و با سرکوب سياسی و 
مطالبات صنفی به وجود آید، عالوه بر اختاپوس حاکم بر کشور، در 

شی از طبقات ميانه ممکن است بهره ای بهترین حالت فقط بخ
نصيب کارگران و زحمتکشان و انبوه تهيدستان، تنها افزایش . ببرند

در هر حال، چه یک چنين . فقر و بی حقی و بی پناهی خواهد بود
رونقی به وجود آید و چه وضع اقتصادی غير قابل تحمل فعلی ادامه 

 مزد بگيران، و پيدا کند، زمينه های جنبش مطالباتی کارگران و
زمينه شورش های تهيدستان تقویت خواهد شد و رژیمی که قصد 
برآوردن مطالبات آنان را ندارد، راهی جز سرکوب کردن نخواهد 

 علی رغم -همه احزاب و فراکسيون های  بوژوازی هم  . داشت
این که ميخواهند از این جنبش های توده ای برای  فشار از پائين 

 همدل و هم –اهداف خود سؤ استفاده کنند به حکومت در جهت 
جهت با حکومت اسالمی، در ضدیت با این جنبش ها و در همدلی 
با سرکوب آن ها عمل خواهند کرد؛ زیرا آنان برای آن که بتوانند با 
طبقه کارگر، زحمتکشان و تهيدستان عليه استبداد متحد شوند، 

مطالبات اقتصادی این باید با استبداد عليه رادیکاليسم دموکراتيک و 
طبقات متحد شوند تا مبادا جنبش آنان، از مرز اعتراضات سياسی 

  . عليه استبداد مذهبی موجود فراتر برود
 با شکست اصالح طلبی، دوره شتاب گرفتن گسست -سيزدهم 

کارگران از دستگاه های دولتی و امنيتی تحت نفوذ اصالح طلبان 
این . ، فرا می رسد" کارحزب اسالمی" و " خانه کارگر" نظير

گسست از نهادهای وابسته به حکومت به دنبال طرد کامل 
نهادهای سياهی چون انجمن های اسالمی و شوراهای اسالمی 
کار، زمينه را برای مبارزه کارگران بخاطر تشکل های صنفی 
مستقل، مساعد، و احساس نياز آنان به تشکل سراسری کارگری 
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احزاب سياسی (  تقل کارگری و نمایندگی های سياسی مس
  . را تقویت می کند) کارگری 

  
********                                  *****  

از مجموعه شواهد باال بر می آید که به دنبال اقدام تاریخی مردم 
در تحریم انتخابات مجلس هفتم و پایان  دوران پس از دوم خرداد، 

 ترین شاخص های آن به نقطه عطفی رسيده ایم که  برجسته
تفکيک مرزهای مردم از حکومت؛ گسست از گفتمان : عبارتند از

اصالح طلبی؛ هموار شدن زمينه کلی  رادیکال شدن مطالبات و 
تعميق مبارزات؛ رسيدن به نقطه چرخش در خطوط مشی، اشکال، 
تاکتيک ها و وسائل مبارزه طبقات و جریانات سياسی؛ ایجاد زمينه 

 در رهبری، چشم انداز، گفتمان، شعارها، روش ها کلی برای تغيير
و وسائل مبارزه دموکراتيک و وقوع تغيير درموازنه مبارزه طبقاتی 
کارگران با جنبش عمومی ضد استبدادی و تشخص یافتن جنبش 
کارگری؛ گسست جنبش کارگری از نمایندگی های صنفی و 

ی از سياسی وابسته به حکومت؛ دشوارتر شدن حمایت بين الملل
  . جمهوری اسالمی؛ والبته دشوارتر و پر هزینه تر شدن تداوم مبارزه

همه این ها، گواهاِن ورود جنبش ضد استبدادی و جنبش های 
در این دوره گذار، انتقال . گوناگون اجتماعی، به یک دوره انتقالی اند

با این . از چه، روشن است؛ اما انتقال به چه، کماکان روشن نيست
ای مردمی هنوز هم مثل دوره های پيشين در دایره که جنبش ه

نفی قرار دارند، اما فرق کيفی با دوره های پيشين در این است که 
اوال این نفی، آینده جمهوری اسالمی را هم شامل شده؛ و ثانيا 
الَجَرم، این بار به آستانه تأمل، پرسش، و جستجوی جایگزین برای 

راه های بن بست، اشکال و افق های تاریک، شعارهای توخالی، 
  . شيوه های عقيم و ناکارآمد مبارزه  رسيده است

به این دوره انتقال باید با بيم و اميد نگریست، زیرا که امکانات و 
ظرفيت های مثبت و خالق، ولی بالقوه برای این انتقال، در دل 
شرائط  نامطلوب و نگران کننده ای جا گرفته اند که همگی نقد و 

افت مبارزه ضد استبدادی؛ سرگشتگی ناشی از خأل : اند بالفعل 
رهبری و چشم انداز؛ افزایش بی اعتمادی ؛ افزایش سرکوب و باال 

  و همه این ها در شرایط تداوم ضعف هائی -رفتن بهای مبارزه 
اساسی، که همه جنبش های سياسی و اجتماعی ایران از آن در 

آن امکانات و ظرفيت هاست با استفاده درست و بموقع از . رنج اند
که می شود این شرائط  نامطلوب را از ميان برد و راه غلبه بر انبوه 
مسائل تلنبار شده بر سر جنبش دموکراتيک و ضعف های بنيادی 

  .جنبش کارگری را باز و هموار کرد
این دگرگونی ها و چرخش ها، با ظرفيت های بالقوه ای که به بار 

ی در طول این دوره انتقالی هستند که به آورده اند، فرصتی تاریخ
جنبش عمومی ضد استبدادی، به  جنبش طبقاتی کارگران، به 
جنبش های ملی خلق ها، به جنبش های اجتماعی زنان و 
جوانان؛ و به همه  نيروهای سياسی مخالف جمهوری اسالمی 
داده می شوند تا هر کدام با چگونگی نقشی که در این دوره گذار 

 کنند،  یک بار دیگر شانس خود را  در رقم زدن سرنوشت بازی می
  .خود، و جهت دادن  به راستای  حرکت ایران بيازمایند

با درک اهميت این چرخش شرائط  و با توجه به ظرفيت های کيفی 
نوینی که با خود به همراه آورده اند، و برای آن که این ظرفيت ها به 

 ها را محاط کرده اند گرفته خدمت  تغيير شرائط نا مساعدی که آن
شوند،الزم است که در دور آتی، فعاليت ها و تبليغات کمونيست ها 
در چهارچوب استراتژی ضد سرمایه داری، ضد امپریاليزم و بر اندازی 

  :جمهوری اسالمی، بر سياست های زیر استوار باشند
تمرکز اخص روی گسترش ارتباطات کارگری و برقراری گفتگوی  -1

کمک به آموزش . ه با پيشروان و رهبران طبيعی کارگریدوطرف
سياسی و انتقال دانش و تجربيات مربوط به مبارزه طبقاتی و 
اشکال ویژه مبارزات کارگری به فعاالن کارگری در داخل، با همفکری 
وهمکاری همه فعاالن سوسياليست دموکرات و کارگری خارج از 

 .ایران
گری بمثابه یک جنبش طبقاتی، تقویت تشّخِص هویت جنبش کار -2

و تمایز صفوف آن در کنار دیگر جنبش های اجتماعی و جنبش 
عمومی ضد استبدادی؛ ضمن تقویت پيوند ها و پشتيبانی های 
متقابل این جنبش ها، که شرط حياتی پایداری و پيشروی موفقيت 

 .آميز هریک از آن ها است

نوز از قدرت جنبش کارگری اگرچه خودنمائی می کند، اما ه-3
 که الزمه مقابله با سرکوب و به کرسی نشاندن خواسته - نمائی 
برای غلبه بر این ضعف، تإکيد بر محوریت .  فاصله دارد-هاست

مبارزه سراسری کارگران صنایع بزرگ و واحدهای کليدی اقتصادی و 
این بخش از جنبش کارگری بمثابه . خدماتی، اهميت بسزائی دارد

 های مزد و حقوق بگيران، در غياب تشکل ستون فقرات جنبش
های سراسری صنفی، می تواند تا حدی نقش موتور محرک 
سراسری و شاسی ی مجتمع کننده و چتر حفاظتی مبارزات نا 
. هماهنگ و بی سامان واحدهای کوچک و پراکنده را ایفا کند

همچنين با طرح و پيگيری مطالبات عمومی و مشترک کارگران 
رتی که در مجموعه خود برای چانه زنی و اعمال کشور و با قد

فشار دارد،  می تواند نقش قلعه کوب  برای کل طبقه را داشته 
 .باشد

تبليغ سوسياليسم و تالش برای ترميم آسيب هائی که بر وجهه -4
 وارد شده است، از یکطرف بر پایه و اعتبار آن در نزد طبقه کارگر

سازماندهی تالش مشترک همه کمونيست ها برای تداوم و 
تعميق بازسازی فکری؛ و از طرف دیگر با تالش برای جلب 

روشنفکران مترقی و مستعد داخل کشور به مدار اندیشه و عمل  
 .   سوسياليستی

کسيون  که همه فرا–تشدید مبارزه با ایدئولوژی نئو ليبرالی  -5
های بورژوازی در آن شریک اند؛ افشای مداوم سياست های 
اقتصادی نئوليبرالی رژیم و نتایج خانه خراب کن آن ها برای اکثریت 

تداوم مبارزه با بقایای گفتمان . مزد و حقوق بگير و آینده کشور
 "اصالح رژیم با فشار از پائين"اصالح طلبی، که این بار تحت عنوان 

 و همچنين افشای جریانات سلطنت طلب بویژه تبليغ می شود؛
 . برای نسل جوان

 تالش برای شکل گيری یک جنبش متحد مقاومت کارگران، -6
بيکاران، زحمتکشان، تهيدستان، زنان کارگر و مستمند، کارمندان 
جزء، بازنشستگان و اقشار محروم در مقياس ملی، عليه مظاهر 

صی سازی؛ بيکار ملموس سياست های نئوليبرالی نظير خصو
سازی؛ خانه نشين کردن زنان کارگر، به کار گرفتن کودکان؛ حذف 
یارانه ها، قطع بيمه ها و تامينات اجتماعی، برچيدن چتر قانون کار و 
قراردادهای دسته جمعی، الغإ استخدام های دائم و غيره؛ و 
گشودن یک جبهه عظيم و سراسری مطالباتی به موازات نهضت 

بدادی در برابر رژیم اسالمی؛ و حکومت ناپذیر عمومی ضد است
کردن کشور از طریق همدستی این دو نهضت  عظيم سياسی و 

 .اجتماعی
و " خانه کارگر " شتاب بخشيدن به گسست جنبش کارگری از -7

دیگر نهادهای کارگری وابسته به حکومت؛ و تشدید مبارزه برای 
کارگران و در ایجاد تشکل های مستقل کارگری به ابتکار خود 

 .اشکال متناسب با وضعيت های واقعی
 کمک به قطعيت یافتن و کامل شدن گسست جنبش -8

دانشجوئی و جنبش جوانان از گفتمان اصالح طلبی؛ و ممانعت از 
گسترش یأس و انفعال، یا کشيده شدن آنان به دنبال سلطنت 
ن طلبان یا جمهوری خواهان ليبرال، از طریق عرضه و ترویج گفتما

دموکراسی رادیکال و پاسخ دادن به پرسش ها و جستجوهائی که 
 .در این فاز برزخی، آنان را احاطه کرده اند

 تشویق و دعوت دانشجویان، دانش آموزان و جوانان متعلق به -9
طبقات پائين، به پيوند مبارزاتی با طبقه کارگر و ایجاد هسته های 

 .ی متقابلنيمه علنی و مخفی برای همرزمی و پشتيبان
حد اکثر بهره برداری از تنش در روابط دول غربی با حکومت  -10

اسالمی و بی اعتبار شدن توجيهات آنان در حمایت از رژیم ایران  
برای هرچه آگاه تر کردن افکار عمومی جهانيان در باره واقعيات 
ایران، افزایش فشارافکار عمومی بر این دولت ها،  و جلب حمایت 

 از مبارزه طبقاتی کارگران و از مبارزه مردم ایران برای بين المللی
  .دموکراسی

  
  

  2004 ژوئيه                                
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  پيش نويس سند سياسی اصالح شده   
  " جمهوريخواهان الئيک و دمکرات   " 

  
ي همفکري چند  متني را که پيش رو داريد ثمره

 آن را در .است" گروه کار سند سياسي"ي  ماهه
گذاريم تا مورد بحث و  مندان مي اختيار عالقه

ي پيش نهادهاي خود  اش قرار دهند و با ارائه بررسي
  به تصحيح، تدقيق و تکميلش ياري رسانند

آمده، نظر ] قالب[الزم به توضيح است که آن چه در 
جمعي گروه کار نيست و تنها مورد تاکيد يک يا چند 

د نظر يکي از اعضاي ي مور مقدمه. تن بوده است
  *. گروه هم به خواست ايشان در پانويس آمده است

 اوت ١۵اميدواريم که پيشنهادها خود را پيش از 
 به دست ما برسانيد تا بتوانيم دو هفته پيش از ٢٠٠۴

نشست سه سپتامبر، متن نهايي سند سياسي 
  پيشنهادي را آماده سازيم

  
  سي گروه کار سند سيا                     

  
  ٢٠٠۴وئيه  ژ٩جمعه                         

  
  

اي دراز و پر نشيب و  جنبش دمکراتيک مردم ايران پيشينه
اين جنبش که با پيدايش تجدد در ايران پاگرفت از . فراز دارد

همان آغاز در معرض سرکوب دربار، روحانيت واپسگراي 
دستاورد اين جنبش . شيعه و استعمار قرار گرفت

ها و  ماست؛ گرچه کاستي هاي کشور رفت پيش
  .هايش نيز منشا صدمات سنگيني نيز بوده است نارسايي

ترين حقوق مردم و تجاوز  جمهوري اسالمي با سلب ابتدايي
آوردهاي جنبش دمکراتيک، تنها جمله  مداوم به دست

جا و  هاي قدرت در ايران را يک ها و واپس ماندگي پلشتي
ها و   بلکه کاستيپرده به نمايش نگذاشته، بي

: هاي بنيادين جنبش ما را نيز عريان نموده نارسايي
ساالري،  توجهي به آزادي و پيوند ناگسستني آن با مردم بي

  جدايي دين از دولت، استقالل، عدالت اجتماعي، حقوق
  .هاي ساکن ايران ها و قوم  زنان و مليت

دمکراتيک  پايبندي براين مباني زمينه ساز گسترش پيکار
  ريز نطامي مردمساالر مبتني بر مردم است و نيز شالوده

  
   آزادي فردي و همبستگي اجتماعي-
  
ي جهاني  هاي ذکرشده دراعالميه  حقوق و آزادي-

حصر و استثنأي  از جمله آزادي بي[حقوق بشر 
، لغو حکم اعدام ]انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل

ز و برابري حقوقي تمامي افراد جامعه مستقل ا
  شان  ديني و شيوه زندگي جنسيت، مليت، دين و بي

  
 جدايي دين از دولت؛ عدم وجود دين رسمي، عدم -

دخالت اديان در تدوين قوانين و نطام آموزش 
  ي اديان درترويج و تبليغ عمومي، آزادي همه

  
معاش، :  تامين حداقل حقوق درخور شان هر فرد-

مسکن، بهداشت، آموزش، کا ر، و کوشش جهت 

ايجاد شرايط الزم براي بهره برداري برابر تمام 
  شهروندان از امکانات مادي و معنوي کشور

 برابري حقوقي زن و مرد، پذيرش پيمان بين المللي -
رفع کليه اشکال تبعيض از زنان و ايجاد امکانات براي 

هاي  دستيابي به برابري واقعي در تمامي پهنه
ه براي از جمله تعيين سهمي[زندگي اجتماعي 

  ]شرکت زنان در امور قانونگذاري، قضايي و اجرايي
  
هاي  ها و مليت  به رسميت شناختن حقوق قوم-

ساکن ايران براي حاکميت بر سرنوشت خويش، 
ها در تعيين شکل  ي مشترک آن احترام به اراده

) خودمختاري، فدراليسم(همزيستي مسالمت آميز 
  فت هر يکوالتزام به از ميان برداشتن موانع پيشر

  
تاکيد [ تامين استقالل کشور و حق حاکميت مردم -

بر اصل جايي ناپذيري آزادي، دمکراسي و جمهوري 
از استقالل کشور و مخالفت با هر گونه دخالت 

  ] هاي بيگانه در ايران نظامي قدرت
  
ي سطوح زندگي   تعميم دمکراسي به همه-

اجتماعي و تامين حق مشارکت هر فرد در 
ها  از طريق تشکيل انجمن[د و جامعه سرنوشت خو

  ].و شوراهاي محلي
  

پارلماني و متکي بر اصل تقکيک [به باور ما جمهوري غير متمرکز
مبتني بر انتخابات آزاد ] [قواي قانونگذاري و قضايي و اجرايي

همگاني با راي مخفي و مستقيم، انتخابي بودن سران کشور و 
ها و  امين اين آزاديترين شکل ت ، مناسب]پلوراليسم سياسي

ي  نظامي آه در آن مجلس نمايندگان مردم قوه. [حقوق است
ي قوانين دمكراتيك و  ي قضاييه بر پايه مجريه را تحت آنترل دارد؛ قوه

يابد و در تعيين  اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان مي
  .]کند هاي آليدي به همه پرسي عمومي مراجعه مي سياست

اني برچيدن نظام جمهوري اسالمي است پيش شرط تحقق اين مب
که سرشت، ساخت و قانون اساسي آن راه هرحرکت به سوي 

ها هزار تن از زنان و مردان ما را به  ساالري را سد کرده، ده مردم
ها تن را به  قتل رسانده، صدها هزار تن را به زندان انداخته و ميليون

  . جالي وطن واداشته است
آميز  ي مسالمت ين نظام بيدادگربه شيوهخواست ما اين است که ا

ي خشونت بار آن و جناح  برچيده شود؛ هر چند که کارنامه
ما ضمن نفي . [هايش حاکي از وجود چنين ظرفيتي نيست بندي

شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم ] خشونت آور معتقديم
  .قيام عليه جباريت حق مردم است. تحميل مي کند

ين نظام جانشين فراخواندن مجلس موسسان شکل دمکراتيک تعي
ي آشکار سياسي، در شرايط آزادي  و در پي يک دوره مبارزه. است
ها و اجتماعات، شکل نظام آينده و قانون اساسي  ها، تشکل رسانه

  .آن به همه پرسي گذاشته خواهد شد
         --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- ---  

  
مه حکومت ديني در ايران نشان داده است که جمهوري  کارنا[ *

اسالمي، به رغم نياز مبرم جامعه و بر خالف خواست اکثريت 
مردم، از دست زدن به اصالحات سياسي در ساختار قدرت و 

سرشت، بافت و کارکرد اين . پذيرش حاکميت مردم ناتوان است
رگترين نظام مبتني بر قانون اساسي و نهادهايي است که خود بز

  .موانع تحقق دمکراسي در ايران هستند
از اين رو ما جمهوري خواهان دمکرات و الئيک، مبارزه براي برچيدن 
نظام جمهوري اسالمي و استقرار جمهوري الئيک و دمکراتيک را، 

اي وجهات راهبردي زير هدف اصلي خود قرار  برمبناي اصول پايه
   ] .ايم داده
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  اخبار و گزارشات 
  
  

   تير١٨گردهمائي اعتراضي در اسلو بمناسبت سالگرد 
  

 
  

 تير، 18بمناسبت ) نروژ ( کميته هجده تير در شهر اسلو 
اين مراسم با . گردهمائي اعتراضي در مقابل پارلمان نروژ برگزار کرد

. استقبال جمع قابل توجهي از ايرانيان مقيم نروژ مواجه گرديد
احزاب، سازمانها و نهادهاي مختلف، حمايت خود را از اين 
گردهمائي اعالم نمودند که از جمله ميتوان به حزب سوسياليست 
چپ نروژ، کومله، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان راه کارگر، 

اکثريت ( ن، سازمان فدائيان خلق ايران اتحاد فدائيان، حزب توده ايرا
  .و جنبش همبستگي اشاره کرد) 

.  شعارهائي بزبان نروژي داده ميشد،در مدت نمايش اعتراضي
  .شعارها متوجه مطالبات دمکراتيک و حق طلبانه مردم ايران بود

در محل برگزاري گردهمائي، نمايشگاهي از جنايات جمهوري 
ست توجه بسياري از نروژيها را که در اسالمي داير شده بود که توان
  .محل تردد داشتند، جلب کند

  -- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  

   آارگران  حقوق نقص
 تن از رهبران اتحاديه های کارگری در سال گذشته ١٢٩

 کشته شدند 
 در  ستقل م  آارگري  هاي  اتحاديه  المللي  بين آنفدراسيون* 

 ها   اتحاديه  فعاليت  گويد در چين  خود مي  ساليانه گزارش
  هاي  اتحاديه  رهبران شود و در بالروس  مي  سرآوب بشدت
  . شوند  مي  زنداني آارگري

   آارگري  هاي  اتحاديه المللي  بين  آنفدراسيون بنابر گزارش* 
،  يافته   توسعه  ها در آشورهاي  با اتحاديه  مقابله مستقل
   آارگران  حقوق  نقص  موارد رايج  امريكا نيز از جمله بويژه
  .  است

 در   مستقل  آارگري  هاي  اتحاديه  المللي  بين آنفدراسيون
   ترين  از خطرناك  گويد آلمبيا يكي  خود مي  ساليانه گزارش
  .  است  آارگري  هاي  در اتحاديه  عضويت  ها براي مكان
   انتقاد شده  و بالروس ، چين  از برمه  همچنين  گزارش در اين
  . است

   هاي  اتحاديه المللي  بين  آنفدراسيون اما بنابر گزارش
   توسعه  ها در آشورهاي  با اتحاديه  مقابله  مستقل آارگري
   حقوق  نقص  موارد رايج  امريكا نيز از جمله ، بويژه يافته

  .  است آارگران
   المللي  بين  سازمان  ساليانه با مجمع   مصادف  گزارش اين

در .   است ، انتشار يافته  برگزار شده  در ژنو سويس آار آه

   هاي  اتحاديه  از رهبران  تن129   گذشته  در سال  آه حالي
 ها   اتحاديه  نفر ديگر از اعضاي  شدند، هزاران  آشته آارگري
  . اند گرفته و آزار قرار   اند يا مورد اذيت  شده زنداني

 در   دو آشور جهان  آارگر از صد و پنجاه  ميليون151
   مستقل  آارگري  هاي  اتحاديه المللي  بين آنفدراسيون

   تفصيل  به  آنفدراسيون  اين  ساليانه  دارند و گزارش عضويت
  .  است  پرداخته  در سراسر جهان  آارگران  حقوق  وضعيت به

   سعي  اينكه  نفر براي90  دي ميال2003  در آلمبيا در سال
   اجرا درآورند آشته  را به  آارگران  ابتدايي  اند حقوق داشته
  .شدند
   پست  هزار آارمند اداره  سه  اخراج  به  با اشاره  گزارش اين

 گويد   مي  آارگري  اعتصاب  در يك  شرآت  دليل  به در زيمبابوه
   داده  آشور، نشان ين ا  جمهوري ، رييس  موگابه  رابرت رژيم
  .ها را ندارد  اتحاديه  فعاليت  تحمل  وجه  هيچ  به  آه است

 در   مستقل  آارگري  هاي  اتحاديه  المللي  بين آنفدراسيون
   گويد در چين  خود مي  ساليانه  از گزارش  ديگري بخش
  شود و در بالروس  مي  سرآوب  ها بشدت  اتحاديه فعاليت
  .  شوند  مي  زنداني  آارگري هاي ه اتحادي رهبران
   اتحاديه  سرآوب  نيز به  برمه  دولت  آه  است  درحالي اين

   همچنين  گزارش اما اين.  دهد  مي  قوا ادامه  با تمام آارگري
  .  است  امريكا انتقاد آرده  بويژه  جهان  صنعتي از آشورهاي
   مي  مستقل  آارگري  هاي  اتحاديه  المللي  بين آنفدراسيون

 شديد   از مخالفت  حاآي  امريكايي هاي گويد رفتار شرآت
  .  است  آارگري  هاي  با اتحاديه آنان
 و   برچيدن  براي  امريكايي  هاي  گويد شرآت  مي  گزارش اين

 بطور مستمر از   آارگري هاي  اتحاديه  فعاليت  آردن متوقف
   مي د، استفاده دارن  تخصص  زمينه  در اين  آه مشاوراني

  .آنند
 در   دولتي  بخش  آارگران  درصد از تمام40   حال در همين

از .  هستند  محروم  جمعي  دسته  زني  چانه امريكا از حقوق
 را   آارگري  هاي  نيز اتحاديه  شدن  ديگر فرآيند جهاني سوي
  . آند  مي تضعيف
   فراهم ارگران آ  را براي  بدي  شرايط  ها در واقع  رقابت افزايش
   حاصل  روند بهبودي ر اين د  رسد آه  نظر نمي  و به آورده
  .شود
     -- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --  

   کارگر ايران خودرو1500تجمع اعتراضی بيش از 
  در مقابل سازمان تامين اجتماعی  

 
رگران ایران خودرو در  نفر از کا1500 از صبح امروز پنج شنبه بيش از 

این . مقابل سازمان تامين اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند
تجمع در اعتراض به اقدام ضد کارگری جمهوری اسالمی برای 
تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی و تصویب ان توسط مجلس 

 . شورای اسالمی صورت گرفته است
می محل تجمع و گزارشهای دریافتی حاکيست که ماموران انتظا
 .  خيابانهای اطراف ان را به شدت کنترل می کنند

  - --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
انون     اي ک ان و اعض ي معلم ع اعتراض  تجم

خنگو    ير و س دم آزادي دب ورت ع نفي در ص  یص
انون     ! ک
  

انون  از دستگيري محمود بهشتي لنگرودي، دبير کیک هفتهبا اينکه 
صنفي معلمان و علي اصغر ذاتي، سخنگو و مسئول روابط عمومي 

اين کانون مي گذرد، هنوز اين دو فعال صنفي امکان مالقات با 
. خانواده شان را ندارند و دادگاهي براي آنها برگزار نشده است

معلمان و اعضاي کانون صنفي خواستار آزادي آنها هستند و اعالم 
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.  نشوند دست به تجمع اعتراضي خواهند زدکردند اگر اين دو آزاد
احمد بهرنگ، معلم در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد هنوز 

وي مي گويد کانون صنفي با . خبري از برگزاري دادگاه نيست
برخي از نمايندگان مجلس جلسه اي داشتند ولي نتيجه اي حاصل 

 تماسي هم در. اتهام اين دو نفر سياسي اعالم شده است. نشد
که خانواده هاي آنها با وزارت آموزش و پرورش داشتند، خانواده ها 

  . تهديد شده اند که نبايد دست به تجمع هاي اعتراضي بزنند
  
  

 تجمع آارگران آردستاني مقابل خانه آارگر آردستان  
 
  

جمعي از آارگران آردستاني با تجمع در محل خانه آارگر آردستان 
 .ه وضعيت نامطلوب آارگران در اين استان شدند خواستار رسيدگيب

د بير " ايرج بهرام نژاد" , به گزارش خبر نگار سرويس آارگري ايلنا 
آارگران با : اجرايي خانه آارگر آردستان با اعالم اين خبر افزود 

اعتراض به بخشنامه سازمان تامين اجتماعي مبني بر پرداخت حق 
 سال خدمت 2ظور احتساب بيمه دو سال آخر آارگران به من

سربازي در سنوات شغلي آن ها خواستار پرداخت اين مبلغ توسط 
 .دولت به سازمان تامين اجتماعي شدند 

آارگران در اين تجمع به تشكيل وزارت رفاه و تامين : وي گفت 
اجتماعي نيز اعتراض نموده و خواستار چشم پوشي دولت براي 

ان در سازمان تامين اجتماعي استفاده از صندوق پس انداز آارگر
 .شدند 

آارگران با حضور : دبير اجرايي خانه آارگر آردستان هم چنين افزود 
خود در خانه آارگر نگراني خود را نسبت به رواج بي حد و حصر قرار 

 .دادهاي موقت ابراز داشتند
 درصد از آارگران آردستاني 90در حال حاضر حدود : وي تاآيد آرد 

 تاآنون 82هاي موقت مشغول به آار هستند آه از سال با قرار داد
 نفر از آارگراني آه در قالب همين قرار داد هامشغول به 800

 .فعاليت بوده اند از آار بي آار شده اند 
اين مقام آارگري همچنين از نارضايتي آارگران آارخانه نساجي 

انه خبر  تن از نيروهاي آار در اين آارخ175آردستان مبني بر تعديل 
 نفر از 175هيات مديره موضوع تعديل نيرو براي : داد و گفت 

آارگران خود را در آميسيون آارگري استان مطرح نموده اند ولي 
تاآنون آميسيون آارگري استان با اين طرح موافقت نكرده است و 

   نفر در بالتكليفي بسر مي برند175در حال حاضر اين 
  - -- --- - -- -- --- -- -- --- -- ---- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --  

 اخباری از اعتصاب غذای زندانيان سياسی زندان اوين  
 

  دراعتراض به يورش به خانواده يك زندانی سياسی 
 اخباری از اعتصاب غذای 

 زندانيان سياسی زندان اوين 
   

 اطالعيه زندانيان اعتصابی زندان اوين
 

افته از داخل زندان اوين به خارج    بموجب برخی اخبار راه ي
از اين زندان، جمعی از زندانيان سياسی اوين دست به 

اين اعتصاب در اعتراض به رفتاری آغاز . اعتصاب غذا زده اند
يك زندانی سياسی اوين " پيمان پيران"شده آه با خانواده 
 .صورت گرفته است

 گفته می شود اين اعتصاب اآنون وارد هفته دوم خود شده
همچنان آه در يك نامه اعتراضی در اين شماره پيك . است

نت می خوانيد، خانواده پيران را از مسكنی آه دراختيار 
داشته اند بيرون آرده اند و انگيزه اوليه اعتصاب در زندان 

 .اوين، همدردی با پيران و خانواده او بوده است
به زندانيان اعتصابی خواهان بازگشت خانواده پيمان پيران 

 . محل اوليه پايان  هستند
 از جمع اعتصابيون تاآنون دآتر ناصر زرافشان وآيل 
خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای، پيمان پيران آه 

خانواده اش آواره شده اند و دآتر فرزاد حميدی به حفاظت 
زندان برده شده و از آنها خواسته شده تا به اعتصاب غذا 

 .پايان بدهند
ه پيرامون اين اعتصاب منتشر شده، از زندانيان دراخباری آ

  :زيربعنوان اعتصابيون نام برده شده است
 

دآتر ناصر زرافشان، احمد باطبی، پيمان پيران، دآتر فرزاد 
، غالمحسين آلبی )حبس ابد(حميدی، سعيد ماسوری 

، علی رضا شريعت پناه، سعيد شاه قلعه، رضا )حبس ابد(
هاد دوستی، اميد عباسقلی محمدی، غالمرضا اعظمی، فر

  نژاد
   

      
  

  اطالعيه زندانيان اعتصابی زندان اوين
همزمان با انتشار اخبار مربوط به اعتصاب گروهی از 
زندانيان سياسی زندان اوين، نامه ای با امضای آنان در 

دراين نامه نسبت . خارج از زندان تكثير و مخابره شده است
ايتی و در باطن سئوال به برخی حرآت های به ظاهر حم

بخش هائی از اين نامه را آه . برانگيز اعتراض شده است
پيك نت اسامی ياد شده در آن، بعنوان همكاران زندانبانان و 
خوشه چينان خارج از زندان را  حذف آرده در زير می 

 :خوانيد
   !هم ميهنان گرامي

 
  يكی ار– اعضای خانواده پيمان پيران 15/4/1383در تاريخ 

 مورد تعرض ماموران قوه قضاييه قرار گرفتند –همبندان ما 
و مامورين با ضرب و شتم آنان ، آپارتمان مسكونی شان را 
آه از واحدهای سازمانی آموزش و پرورش است ، به زور 
تخليه ، آنان را آواره ،اسباب و اثاثيه آنان را به محل 

ان پيران پيم. نامعلومی منتقل ، و محل را نيز پلمپ آردند 
آه خود به دليل حمل يك دوربين برای عكسبرداری از 
دوست دانشجوی خود در جريان محاآمه او در دادگاه 
انقالب ، به شش سال زندان و ده سال محروميت از 
فعاليتهای اجتماعی محكوم شده است ، وقتی پس از 
قطعيت اين حكم ظالمانه ، خانواده اش نيز در معرض 

، برای اعتراض به ستمی آه بر او تعرض قرار گرفتند 
وخانواده اش رفته است ، دست به اعتصاب غذا زد و 
گروهی از زندانيان سياسی ديگر با گرايش های سياسی و 
ايدئولوژيك گوناگون آه در سالن شماره يك زندان اوين 

 . دربند هستند به حمايت از او برخاستند
جريان در اين ميان برخی از فرصت طلبانی آه محصول 

سازيهای آاذب و مشكوك محافل قدرتمندند در خارچ از 
زندان با صدور و پخش بيانيه ها و انجام مصاحبه با برخی 
راديوهای برون مرزی فارسی زبان ، اين حرآت اعتراضی را 

آنها ... به خود و گروههای موهوم خود منتسب ساخته اند
 را ضمن مصاحبه هايی با راديوهای برون مرزی ادعاهايی
 .مطرح ساخته اند آه ازتباطی با زندانيان اعتصابی ندارد 

 
 زندانيان اعتصابی اوين 

 
  1383تير ماه 
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  !      رفت و قصه شيرين او بماندفرهاد
                                                                                        

   )یکسراي سياوش (
  

  )حيدر( فرهادی   فرهاد رفيق    
  ! از ميان ما رخت بر بست      

  
ی زندگی رفيق گرامی ما فرهاد بخش   خبر ناگوار پايان 

 ٠ دريافتيمدر نروژ را طی چند روز پيش ) حيدر ( فرهادی 
و در بين ) سربندر (رفيق حيدر در منطقه خوزستان در 

 از سنين نوجوانی به فعاليت ٠ يافت تولدخانواده فرهنگی 
ی هوادار» جرم « سالگی به ١۶سی روی آورد و در سن سيا

به زندان ) راه کارگر(_ از سازمان کارگران انقالبی ايران 
 يعنی پنج  سال از بهترين سالهای ۶۵ تا ۶٠ از سال ٠افتاد

 فرهاد در ٠گذراندعمر خود را در زندانهای جمهوری اسالمی 
اوم زندان عليرغم سن کم ، از چهره های پر روحيه و مق

ی رفت که هميشه مورد توجه و احترام مزندان بشمار 
   ٠همبندان خود بود 

 زندان رژيم اسالمی نيز از    رفيق حيدر پس از رهايی 
همچنان روابط خود را با همبندان سابق خويش حفظ کرد و به 

 پرداخت و با توجه به تعقيب و آ زار پليس امنيتی ، فعاليت
 خيل کسان تحميل گرديد و به دماننتبعيد ناگزير بر او به 

 ما سازمانآمد و در کنار رفقای ) پاکستان ( منطقه بلوچستان 
 در امر ٠در منطقه ، چهره پيکا رگر خود را نماياند 

 پناهندگی ، توانايی بيشماری از حقسازمانگری و دفاع از 
 به سالها بعد ٠خود نشان داد و محبوبيت توده ای يافت 

نای واحد سازمانی ما در نروژ را به اروپا رسيد و سنگ ب
 و از چهره های فعال سياسی ريختهمراه ديگرياران ما پايه 

   ٠شهر بشمار می رفت 
ی حرکتهای اعتراضی عليه زمانده     رفيق حيدر در اکثر سا 

رژيم اسالمی ايران ، نقش فعال داشته و داوطلبانه سخت 
او همواره  ٠ بخش از مسئوليت ها را بعهده می گرفت ترين

ی از خود گذشتگی بيمانندی سازمانبرای پذيرش ماموريتهای 
 بيژنکاک (  ماموريتهای چند گانه رفيق حيدر ٠بروز می داد 

در کنار ياران صدای کارگر در چند دوره ، چهره وی را در ) 
 ياران چندی خاطرات فراموش نشدنی ٠نماياندبين فعالين کرد 

!     می رانندزبانن عراق بر کاک بيژن را همواره در کردستا
 سالگی دستخوش سختی ٣٩باری جان جوان رفيق حيدر در 

ی بيشماری گرديد که از موجوديت نظام ضد هاها و گذر رنج 
 تبعيديان ماتاريخی جمهوری اسالمی ايران ، متوجه زندگی 

نگونه که در زندگی اش انسان  او هما٠بنوعی می گردد
 بر آن شد در برابر رويدادهای نمودخواه و مصمم می نآرما

زندگی شخصی اش به عمرش پايان بخشد ، متاسفانه 
  !!يم ئ از ما نتوانستيم براين تصميم وی فائق آهيچکدام

 سازمان ما يکی از يا ٠ نيست ما     باری او امروز در ميان 
 بدين ٠را ازدست داده است  ران جسور و پرتالش خود

ان راه کارگری اش را به اعضاء  و تالم تمامی يارتاثروسيله 
 وبرادر ، ديگر خواهرمحترم خانواده اش در ايران و به 

فاميل و دوستان بيشمارش در جای جای جهان اعالم می 
  داريم
 ٢١ خاک سپاری رفيق حيدر روز چهارشنبه مراسم     

 رفيق طی يادو گراميداشت ) ٨٣ تير ٣١(برابر٢٠٠۴جوالی 
 مرداد ٣( برابر ٢٠٠۴الی  جو٢۴مراسمی در روز شنبه 

  بر گزار می گردد) نروژ ( در اسلو ١۶تا٢٠از ساعت  ) ٨٣
فرهاد   پر مهر  طفه عا و     ما ياد فداکاری ها ، مهربانی ها 

 ٠عزيز را در خاطره ما ن هميشه خواهيم داشت ) حيدر ( 
  ! رفت و قصه شيرين او بماندفرهادباری 

  
  )راه کارگر ( انقالبی ايران   کميته مرکزی سازمان کارگران

  ٢٠٠۴جوالی ١٧                             
                                                                  

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
               6777819- 40- 49    

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com    
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  ... کاظمی ) زيبا  ( اولين سالگرد زهرا       
  

  ماه زندانيان سياسی دستگير شده در خيزش ده روزه خرداد
ان اوین بود ، توسط مامورین شکنجه گاه اوین آنسال ، در برابر زند

زندانبانان . بازداشت و به زور به داخل محوطه زندان برده ميشود 
عليرغم رویت اجازه نامه رسمی زنده یاد زهرا کاظمی ، اقدام به 

( ضرب و شتم نامبرده نموده و عليرغم وضعيت جسمی خطرناک او 
 و ان به بازجویيها و آزار  ، کماک)پس از فرود آمدن ضربه به مغز وی

ن  بيمارستااذیت او ادامه ميدهند ، تا اینکه بر اثر بيهوشی ، او را به
ظاهرا . منتقل منمایند ) بيمارستان بقيه اهللا اعظم ( سپاه در تهران 

 ساعت بعد از دستگيری ، زهرا کاظمی جان خود را از دست 72
( قاضی مرتضوی  ر به دستو،به دنبال این جنایت هولناک. ميدهد 

که در برخی مراحل بازجویی زهرا کاظمی هم ) دادستان تهران 
حضور داشته ، علت قتل ، سکته مغزی اعالم شده و خواستار دفن 

همزمان با این صحنه سازی ، با تهدید و . فوری جنازه ميشود 
مسعود (  از بازداشت شده گان خيزش خرداد ماه تهران یارعاب یک
دار ميکنند که به دروغ ادعا کند که زهرا کاظمی را واوی ) کریمی 

، او را تشویق با پرداخت پول و آموزش طرز ساختن کوکتل مولوتوف 
  !!به استفاده از این وسيله انفجاری نموده است 

  .از سرنوشت این زندانی بخت برگشته اطالعی در دست نيست 
کی از اکنون قوه قضائيه و عوامل قاضی مرتضوی با قربانی کردن ی

" آنهم بعنوان قتل ) بنام رضا احمدی (پادو های وزارت اطالعات 
گریبان دستگاه خود را از عواقب این پرونده قصد دارند " شبه عمد 

  .بين المللی خالص نمایند 
از جمله شيرین ) مادر زهرا ( اما به گفته وکالی عزت کاظمی 

 در (عبادی در جلسه علنی دادگاه به ریاست قاضی فراهانی 
ضربه مغزی زمانی فرود آمده که زهرا هنوز به ) شعبه امور جنایی 

طبق بررسی های . مامورین وزارت اطالعات تحویل داده نشده بود 
ه های شاهدین به هيات تحقيق ریاست گفت از جمله( انجام شده 

حاجی ( سر بازجو و شکنجه گر معروف زندان اوین ) جمهوری 
 نزدیک قاضی مرتضوی است ، در که یکی از مهره های) بخشی 

می ظ بدنبال مقاومت و اعتراض زهرا کاهمان محوطه زندان اوین و
 سر او ضربه محکمی وارد کرده ، به دستگيری خود ، با مشت به

 زندان اوین منتقل وریکه وقتی او را با ماشين به بخش زنانطب
  . ت غش بسر ميبرده است الميکنند ، در ح

 اسالمی ميخواهد با فدا کردن احتمالی یکی از به هر رو اکنون رژیم
همچون مورد قتلهای زنجيره ای پائيز ( مهره های دست چندم خود 

قصاب مطبوعات " راه نجاتی برای مهره های اصلی تر از جمله  ) 77
آنها تا آنجا پيش رفته . پيدا کند ) مرتضوی جالد " ( و روزنامه نگاران 

انواده کاظمی ، برای حاجی دعوای وکالی خاند که ضمن رد 
همزمان آنها . بخشی جنایتکار ، قرار منع بازداشت صادر نموده اند 

از انجام قول قبلی خود مبنی بر حضور ناظرین کانادایی در جلسات 
این مسئله سبب اعتراش وزارت خارجه . دادگاه  امتناع کرده اند

بيل . ت کانادا و تهدید به فراخوانی سفير خود از ایران شده اس
گراهام وزیر خارجه کانادا در یک گفتگوی مطبوعاتی به همراه 

حتی امکان تحریم اقتصادی ایران  ) فرزند زهرا ( استفان هاشمی 
  . و نيز شکایت به دادگاه بين المللی الهه را هم منتفی ندانست 

 سرانجام با حضور  اسالمیبا این همه گزارش ميرسد  که رژیم
  .ات دادگاه موافقت نموده است سفير کانادا در جلس

جمعه ختن زهرا کاظمی ،ادر این ميان و همزمان با سالگرد جانب
در سالن »  بنياد زهرا آاظمي"همتشب نهم جوالي مراسمي به 

حدود . آالرك دانشگاه آنكورديا در مونتريال برگزار شد. بي. تئاتر دي
 .چهارصد نفر در اين مراسم شرآت آردند

نامه هاي هنري متنوعي از جمله رقص، در اين همايش بر
موسيقي، آواز و شعرخواني به وسيله هنرمندان ايراني و 

برنامه با سخنراني استفان هاشمي فرزند . غيرايراني اجرا شد
وي در سخنراني آوتاه خود از تمام آساني . زهرا آاظمي آغاز شد

آه در برگزاري برنامه آمك آردند و همينطور مردمي آه در آن 
 .دارند، تشكر آرد هت آردند تا ياد مادرش را زنده نگرآش

همچنين دآتر شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتو و رئيس بخش 
. مطالعات زنان اين دانشگاه به زبان انگليسي سخنراني ايراد آرد

دآتر مجاب در سخنراني تحليلي خود عمدتا به انتقاد از بي توجهي 
 سياسي در دفاع از حقوق دولت آانادا و جناح هاي مختلف

شهروندان آانادا پرداخت و ضمن تشريح موارد مختلف آم آاري 
مقامات رسمي اظهار داشت آه ما به عنوان شهروندان آشور بايد 
به مسئوليت خود در اين زمينه عمل آنيم و همينطور مقامات 
مملكتي را زير فشار بگذاريم تا فجايعي مانند قتل زهرا آاظمي 

 .فاق نيفتددوباره ات
 رقص هاي شاهرخ مشكين قلم ، از جالب ترين برنامه هاي هنري

بود آه ديناميسم حيرت آور، حرآات زيبا و محتواي انديشمندانه و 
تفكربرانگيز آار اين هنرمند برجسته رقص و تئاتر، تماشاگران را به 

 .شگفتي و تحسين واداشت
ا آاظمي بود شاهرخ مشكين قلم ميهمان ويژه برنامه سالگرد زهر

آار . آه از پاريس براي شرآت در اين برنامه به مونتريال آمده بود
گروه آنسامبل آه اعضاي آن پنج نوازنده و خواننده از آشورهاي 
 مختلف امريكاي جنوبي و امريكاي التين هستند از ديگر برنامه هاي

 برگردان حسين شرنگ و شعرخوانی. قابل توجه اين همايش بود
 به وسيله بهمن صديقي نيز از برنامه هاي اثرگذار شب فرانسه آن

 .بود» زيبا«
با طراحي آرام بيات و با اجراي خود » سرخ... سياه و سفيد«قطعه

وي و همكار و شاگرد با استعدادش گيسو رانش رقص ديدني و 
به وسيله گروه » زهرا آاظمي«جالبي بود آه ويژه برنامه سالگرد 
هما عليزاده و فريبا افضلي با . رقص خورشيد خانم اجرا شد

آوازخواني هاي شنيدني خود آامل آننده اين مراسم بودند و آار 
ديگر هنرمندان شرآت آننده در اين سالگرد نيز مورد تشويق 

 .تماشاگران قرار گرفت
آه به مناسبت اولين سالگرد » زيبا، من به ياد مي آورم«در برنامه 

ن گزيده اي از آثار عكاسي اين قتل زهرا آاظمي برگزار شد همچني
به نمايش گذاشته شد آه » اساليد شو«خبرنگار عكاس در يك 

 .  بود» زيبا«شامل عكس هاي هنرمندانه و زيباي 
همچنين دیروز به همت ایرانيان آزادیخواه ساکن شهرهای تورونتو ،  

مونتریال و اتاوا ، تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسالمی در 
برگزار شد که انعکاس وسيعی در رسانه ها ) اتاوا ( کانادا پایتخت 

  .داشته است 
همچنين سازمان کانادائی مدافع ازادی بيان طی نامه ای از تصميم 
. دولت این کشور برای فراخواندن سفير کانادا از تهران استقبال کرد

این سازمان از خودداری جمهوری اسالمی برای دادن اجازه به 
دائی به منظور شرکت در دادگاه بررسی قتل زهرا ناظران کانا

کاظمی ابراز خشم کرد و نوشت از تصميم اتاوا برای فراخواندن 
سازمان کانادائی مدافع ازادی بيان . سفير استقبال می کنيم

همچنين خواستار بازگرداندن پيکر زهرا کاظمی به کانادا برای کالبد 
ندگان و خبرنگاران رئيس کميته نویس, الن کامين . شکافی شد

زندانی وابسته به انجمن قلم کانادا و از اعضای هيئت مدیره 
سازمان کانادائی مدافعان ازادی بيان گفت تصميم جمهوری 

انهم اینکه . اسالمی پيام بسيار ناخوشایندی را به ما می دهد
اگر ما . دادگاه پرونده زهرا کاظمی یک دادگاه نمایشی خواهد بود

به واقعيت پشت این , ن بين المللی داشته باشيم نتوانيم ناظرا
وی گفت من از اینکه دولت کانادا تحریم . پرونده دست نمی یابيم

دیپلماتيک را در نظر گرفته است خوشنودم و اميدوارم که ان را 
  .اعمال کند چرا که زمان ان فرارسيده است تا قدمی برداریم

شور است که با بهره گيری  بر ما ایرانيان خارج از کهمين راستادر 
از  ابعاد بين المللی دادگاه علنی رژیم  و داغ بودن اخبار مربوط به 
این ماجرا ، از هيچ تالشی برای افشای چهره جنایتکار رژیم 
خودداری نورزیم و از طریق جلب همکاری نهادهای بشردوست 
 جهانی و اعمال فشار بين المللی ، مانع از ماستمالی این جنایت و

  .رسوایی بزرگ شویم 
این تالشها به خصوص اکنون که شماری از زندانيان سياسی 
کشورمان ، قهرمانانه دست به اعتصاب غذا رده اند ، اهميت 

  .بسزایی پيدا ميکند 
نگذاریم رژیم گریبان خود را از چنگ افکار عمومی آزادیخواه 

اهميت ویژه دادگاه زهرا کاظمی . ایران و جهان خالص کند 
  !ا دریابيم ر
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