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بریتانیا بحران مرشوعیت 

ــت  ــانه های دس ــه كار و رس ــزب محافظ ــای ح ــی «هاردكور»ه ــه حت ــت ك ــه نیس  پربیراه
ــت وی از  ــم الیحــه ســلب صالحی ــد و در صــدد تنظی ــه می گیرن ــم از وی فاصل راســتی كم ك
یــت  مقــام نخســت وزیری بــه كمســیون مجلــس هســتند. خودشــان هــم می داننــد كــه ح
ــورژوازی  ــازی ب ــد ب ــه، می توان ــرت از هم ــت و مهم ــرس نیس ــن می ــش از ای ــون بی از جانس
ــد.  ــی باش ــی پارملان ــاختار دمكراس ــان از كل س ــران محروم ــم بیك ــش خش ــا آت ــس ب انگلی
ــی و مقدســات  ــی دمكراســی پارملان ــای سیاســی و اخالق ــی بنیاده ــدازه كاف ــه ان جانســون ب
ــدار  ــت. هش ــرده اس ــاقط ك ــار س ــرده و از اعتب ــوال ب ــر س ــی زی ــهروند انگلیس ــزد ش آن را ن
ــون  ــده جانس ــه پدی ــت ك ــر» اس ــت «خطی ــن واقعی ــای ای ــتم گوی ــدار سیس ــانه های طرف رس
ــرای پاســداری از ســاختار در مقابــل شــهروندان، كاركــردش را از دســت داده اســت و ادامــه  ب
ــارج از  ــكن در خ ــپ و ساختارش ــم چ ــك رادیكالیس ــه ی ــن زدن ب ــنی دام ــد چاش آن می توان
محــدوده پارملــان باشــد. رادیكالیســمی كــه دیگــر هیــچ بدهــكاری بــه مقدســات دمكراســی 

ــدارد.  ــی آن ن ــزاب اصل ــی و اح پارملان
ــتار  ــراق و كش ــه ع ــی ب ــه نظام ــا در حمل ی ــورژوازی بریتان ــان» ب ــر «قهرم ــی بل ــر تون  اگ
ــه  ــوالیه» را از ملك ــان «ش ــش نش ــدی پی ــن چن ــود و همی ــان ب ــا انس ــی میلیون ه و آوارگ
ایندگــی از دولــت و كل جناح هــای حاكمیــت دریافــت كــرد، امــا جانســون  انگلســتان بــه 
ــر در افــكار عمومــی مــردم  ــارگاه مقدســات ایــن بــورژوازی اســت. اگــر بل ــی ب ظاهــرا قربان
ــوب  ــت محس ــمبل شكس ــاختار و س ــوخته س ــره س ــی، مه ــكار جنگ ــك جنایت ــا ی بریتانی
ــت  ــه اس ــر آنچ ــ ه ــخره گرف ــه س ــواری و ب ــم، خ ــاد شارالتانیس ــا  ــون ام می شــود، جانس
ــت حاكمــه انگلیــس و  ــرده باشــد. ایــن موقعیــت متزلــزل هی كــه بویــی از شهرنشــینی ب
ــر شهروندان شــان  ــرب در براب ــی حــزب محافظــه كار و حــزب لی ــی آن یعن هــر دو حــزب اصل
ــد  ــون، امی ــام جانس ــه ن ــر ب ــی پك ــر دلقك ــكل تصوی ــه ش ــه ب ــار در آیین ــه اینب ــد ك می باش
ــات  ــر و مقدس ــی بل ــد تون ــاختار مانن ــوخته س ــای س ــته و مهره ه ــای گذش ــه احی ــی ب واه

ــود دارد.    خ
ــت دمكراســی  ــاب موقعیــت مســتاصل حاكمی ــان جانســون بازت ــت داغ ــدون شــك موقعی ب
ــا اســت. جانســون همچــون غــده عفونــی ترامــپ محصــول  پارملانــی و احــزاب آن در بریتانی
ــت  ــوی حاكمی ــت الگ ــی بن بس ــی یعن ــی غرب ــرد دمكراس ــخص در كارك ــتگاه مش ــك ایس ی
د شــهروندان بــه كاركــرد دولــت،  دمكراســی پارملانــی بعــد از جنــگ رسد اســت. عــدم اعتــ
ــروج  یه ع ــت ــرب، دس ــی در غ ــی پارملان ــت دمكراس ــاختار حاكمی ــی و س ــزاب اصل ــه اح ب
ترامپ هــا،  ماننــد  افراطــی  راســت  مهره هــای  پســت ترین  و  كوتاه مــدت دلقك تریــن 
ــارالتان هایی  ــن ش ــه چنی ــر پت ــروز دیگ ــد. ام ــیه ســاختار ش ــا در حاش جانســون ها و لوپن ه
ــا دولتــش، بــا نهادهــا و ارگان هــای  ــا پارملانــش، ب روی آب اســت. دمكراســی غربــی ب
ــه  ــارالتان های همیش ــوالیه ها و ش ــا ش ــش، ب ــس، دادگاه و قانون ــش، پلی ــا ارت ــش، ب حاكمیت
ــردم  ــروز م ــت. ام ــه اس ــپر انداخت ــی س ــع غرب ــهروندان جوام ــر ش ــه اش،  در براب در صحن
ن در جوامــع غربــی را پشــت  ــه حاكــ ــی» طومارنویســی و اعــرتاض ب ایســتگاه های «قانون
ــكاران جنگــی ماننــد بوش هــا و بلرهــا تــا «ســایكوپت»های  رس گذاشــته اند؛ مــردم از جنایت
ــال  ــر چهارس ــوی ه ــردم الگ ــد؛ م ــا را دیده ان ــون ها و ترامپ ه ــد جانس ــی مانن ــت افراط راس
ــد و  ــه كرده ان ــتخوان تجرب ــز اس ــا مغ ــی را ت ــزب بورژوای ــن و آن ح ــه ای ــار رای دادن ب یكب
عــی بــاز در بــر  ــا قطــع بیشــرت خدمــات اجت بــدون كوچكرتیــن تغییــری در زندگی شــان، ب
ن پاشــنه چرخیــده اســت. مــردم نهایــت «حــق» و «حقوق»شــان را در نظــام حاكــم بــر  هــ
ــد از  ــار بع ــر ب ــود را ه ــی خ ــی و بی ارادگ ــی، بندگ ــردم بردگ ــیده اند؛ م ــود چش ــی خ زندگ
انتخــاب ایــن و آن مهــره دمكراســی پارملانــی دیده انــد. مــردم متاخرتریــن شــیوه حاكمیــت 
ــتی را  ــام كاپیتالیس ــغل» در نظ ــام «ش ــت ن ــان تح ر انس ــتث ــوه اس ــن» نح و «پیرشفته تری
ــاد  ــدل اقتص ــت م ــذرد. شکس ی گ ــل  ــالمت از پ ــه س ــی ب ــی غرب ــار دمكراس ــد. اینب دیده ان
ــش پــا گذاشــته اســت فــرار  ــورژوازی غــرب پی ــرای نجــات ب ــراری کــه ب ــا راه ف ــازار آزاد تنه ب
ــدور نیســت. جانســون  ــه گذشــته مق ــا بازگشــت ب ــرده اســت. ام ــه عقــب و گذشــته ای م ب
ــه  ــت. آنچ ــان ماس ــه داری در جه ــام رسمای ــدای نظ ــتی بی ناخ ــای كش ــی از ناخداه ــا یك تنه
ــد و  ــرای رش ــاعد ب ــط مس ــد، رشای ــز می كن ی ــروز مت ــای دی ــروز را از بریتانی ــای ام بریتانی
گســرتش دامنــه یــك جنبــش ساختارشــكانه چــپ و شــورایی اســت. جنبشــی كــه مطلوبیــت 
ــا  ــاد میلیون ه ــه از فری ــی بلك ــزاب بورژوای ــان اح ــان و در می ــه در پارمل ــود را ن و اراده خ
ــه ســینه مرشوعیــت سیاســی و اخالقــی  شــهروند عاصــی می گیــرد كــه دســت رد ب
دمكراســی پارملانــی زده انــد. تغییــرات مهمــی در صف بندی هــای سیاســی در جهــان 
ت  ــ ــه تخاص ــه ب ــت ک ــتی اس ــش سوسیالیس ــم آن جنب ــن مه ــک رک ــان دارد. ی ــروز جری ام
ــرب  ــد. جنبشــی كــه همچــون انقــالب كارگــری اكت ــگاه می کن ــزار ن ــوان اب ــاال بيشــرت بعن در ب
ــگاه  ــردم، رس بزن ــر و م ــه كارگ ل اراده طبق ــ ــر اع ــه ب ــا تكی ــه ب ــان داده ك ۱۹۱۷ تاریخــا نش

ــد. ــون كن ــاختار را واژگ ــتی س ــد كش می توان

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در جامعه 
ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثى كردن نقشه هاى شوم 
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، به شوراهاى كارگرى 
و مردمى در محل كار و زيست مى زند و به اين مكانيسم هاى 
اجتماعى متكى مى شود؛ نياز شهروندان جامعه ايران به ابزار 
اعمال اراده خود در مقابل حاكميت و در عين حال قابليت دفاع 
از خود را در اعتراضات اخير مردم و در اعتراضات سازمان يافته 
معلمان بايد ديد. كيفرخواست معلمان از امروز به بعد بر پيشانى 

اين حاكميت تا به گور سپردن آن نوشته شده است. آزادى، 
برابرى، رفاه، منزلت، برخوردارى از بهترين و پيشرفته ترين 
نعمات مادى و در يك كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و 

تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است. 

۱- ابراهيم هوشنگی
۲- احمد بهزاد مطلق

۳- آسو سهامی 
عیل زندی ۴- اس

۵- آذر مدرسی 
۶- آرام خوانچه زر

۷- آزاد کریمی
۸- آزیتا رهن
۹- اسد كوشا

۱۰- آسو فتوحی
۱۱- امان کفا

۱۲- بابک امانی
۱۳- بختیار پیرخرضی
۱۴- بنفشه توکلیان  

۱۵- بهروز مدرسی
۱۶- پرویز وکیلی

ن حسینی ۱۷- پی
۱۸- ثریا شهابی

دی ۱۹- جاوید اعت
ل پیرخرضان ۲۰- ج
۲۱- جمیل نظرگاهی
۲۲- حامد جهانگیری

۲۳- حبیب عبداللهی 
۲۴- حسین مرادی

۲۵- خالد حاج محمدی
۲۶- خرسو موسوی
۲۷- رامین هدایت

۲۸- رعنا کریم زاده
۲۹- ژیان منوچهری

۳۰- ژیال آوانسیان
۳۱- سارا مرادی

۳۲- سعید محمدی
۳۳- سهند حسینی
۳۴- سیوان رضایی

۳۵- سونیا محمدی
۳۶- رشوین موحد
۳۷- شهال رضایی
۳۸- علی خیری 

۳۹- فرید رضغام 
۴۰- فواد عبداللهی
۴۱- قادر محمدپور
۴۲- کامیل همتی 
۴۳- کریم خرضی
۴۴- کوشا بهروش

۴۵- الدن داور
۴۶- الله زندی

۴۷- مازیارهوشیار
۴۸- محمد راستی
۴۹- محمد فتاحی

۵۰- مظفر محمدی
۵۱- مونا شاد

۵۲- نسرتن حسینی
۵۳- وریا نقشبندی

۵۴- هدیه ساعی
۵۵- هساره ابراهیمی

۵۶- هیمن خاکی
۵۷- یاسمن حسینی
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به زندانیان سیاسی

ــازان صــف مقــدم ایــن جنــگ  ن در زنــدان، رسب ــ ــده های ــا امــروز و زن کشــته شــدگان مــا ت
ــوده و هســتند.  نابرابــر ب

ــای  در جنــگ طبقاتــی و مبــارزه بــرای ازادی، دســتگیری و زندانــی کــردن مبارزیــن، بــه معن
ــا  ــا ب ــدان ه ــه درب زن ــا روزی ک ــا ت ــه آگاه م ــت. جامع ــگ  اس ــدان جن ــ در می ــیر گرف اس
ن از  ــ ــ ارسای ــس گرف ــاز پ ــرای ب ــالش ب ــوند، ت ــی ش ــاز م ــته و ب ــوده ای شکس ــام ت ــک قی ی
ــد. از نوجوانــی کــه بخاطــر یــک بســته  ــی کن ــدان هــا را حتــی یــک روز هــم فرامــوش  زن
شــیرینی بــرای ســیر کــردن شــکم خواهــر و برادرانــش در ســوپر مارکــت دســتگیر و زندانــی 
ــرای تشــکل مســتقلش مــی  مــی شــود تــا کارگــری کــه بــرای دســتمزد مکفــی و معوقــه و ب
ــش  ــد در آرام ــیر باشــد و بتوان ــواده اش س ــا معلمــی کــه مــی خواهــد شــکم خان ــد، ت جنگ
ــه ذلــت و  ــی خواهــد تــن ب و امنیــت معیشــتی کار و زندگــی کنــد، تــا زن و دخــرتی کــه 
ــالش  ــرای ازادی ت ــه ب ــی ک ــد و جوان من ــاعر، ه ــا نویســنده، ش ــض بدهــد،  ت ــر و تبعی تحقی
ــض و  ــتم و تبعی ــود و س ــه و س ــه رسمای ــری علی ــگ ازادی و براب ــه ارسای جن ــد، هم ــی کن م

ــد. ــری ان نابراب

ــر آنچــه کــه  ــلحه و میدیــا و ه ــول و اس ــمن  پ ــت. دش ــر اس ــگ امــروز نابراب ــن جن ای
ــید  ــی پرس ــی م ــت. وقت ــده اس ــب ش ــرده و صاح ــرصف ک ــت را ت ــه اس ــه جامع ــق ب متعل
ــد مــا مالــک جــان و مــال  ــد. مــی گوین ــا رای دادی ــه م ــم و شــ ب ــا دولتی ــد م چــرا؟ میگوین
ــان روی  ــرب و امام ــدا و پیغم ــده ی خ این ــا  ــد م ــی گوین ــا.  م ــرده ی م ــ ب ییم و ش ــ ش
ــه زور  ــا، ب ــن دنی ــری در ای ــرص حح ــی ع ــبک زندگ ــا س ــ را ب ــم ش ــی خواهی ــم و م زمینی
ــه بهشــت  ــد ب ــی ندارن ایل ــی الکچــری ظاهــرا  ــا زندگ ــی خــود ب ــه بهشــت بفرســتیم. ول ب

ــد.  ــان برون موعودش
ــودش  ــت بخ ــام دول ــه ن ــمن ب ــت. دش ــر اس ــروز نابراب ــه ام ــا ب ــمن ت ــا دش ــا ب ــگ م آره،  جن
ــد و  ــیر کن ــه  را اس ــار جامع ــع فالکتب ــه وض ــی ب ــر معرتض ــ و ه ــن و ش ــد م ــق میده ح
ــان و  ــزدوران وجاسوس ــان، م ــکر نظامی ــه  لش ــرا ک ــت چ ــر اس ــگ نابراب ــد. جن ــی بکش حت
ــاع از  ــق دف ــی ح ــا حت ــد. م ــمن ان ــت دش ــای دس ــلحه، ابزاره ــان و اس ــا و زندانب ــی  ه قاض
ــی و  ــه، نظام ن ــی ع ــه دار و ب م ــان زر و زور ع ــه داران و صاحب ــم. رسمای ــود را نداری خ
ن  ــه آن ایــ غیــر نظامــی لشــکریان خــدا و پیغمــربان و امامانــی هســتند کــه خــود ذره ای ب
ــارت زن  ــم اس ــد. حک ــی کنن ــادر م ــتار ص ــل و کش ــم قت ــا حک ــام آن ه ــه ن ــی  ب ــد. ول ندارن
ــن  ــش» و همی ــراق « داع ــام و ع ــارت ش ن ام ــ ــالمی ه ــوری اس ــد. جمه ــرده ان ــادر ک را ص
امــارت اســالمی افغانســتان اســت. خمینــی وبــن الدن و ابوبکــر بغــدادی ...، بــه نــام امــام و 
ــه و ســود انــد. پیغمــرب و امــام اســم رمزکســب قــدرت  امیــرو...، جنایتــکاران انباشــت رسمای
ــه هــای دار و شمشــیرهای رس بریــدن انســان و اهانــت بــه شــعور و  و ثــروت بــه زور چوب
حرمــت زن کــه نصــف جمعیــت هــر کشــور و جهــان را تشــکیل میدهنــد، اســت.  در پــس 
شمشــیر و تفنــگ اســالمی و توطئــه و ریــا و خرافــات ایــن جانــوران، منفعتــی مــادی غیــر 
بنــان و غیــره  قابــل وصــف  خفتــه اســت. جنــگ هــای ایــران، افغانســتان، عــراق، ســوریه، ل
یــت عظیــم کارگــران و زحمتکشــان اســت. جنــگ رسمایــه  جنــگ صاحبــان زر و زور بــا اک

ــه اســت.  ــر و کارکــن هــای جامع ــه کارگ و ســود علی
ــدی نیســت.  ــی و اب ــکاران، ازل ــالت و ارزوهــای جنایت ــر برخــالف تخی ــگ نابراب ــن جن ــا ای ام
ــل  ــارزه و تحم ــالش و مب ــه ت ــار ده ــس از چه ــران پ ــردم ای ــی شــوند. م ــوض م ــا ع ــه ه جبه
ــی  ــدان م ــه می ــروی خــود را ب ــد. دارد نی ــی کن ــاور م ــروی خــود را ب ــت دارد  نی ــر و فالک فق
آورد. نیرویــی کــه از چنــد ده میلیــون کارگــر و زحمتکــش و معلــم و جــوان و زن ســتمدیده 
ــت و  ــه رذال ــی و جــدال انســانیت علی ــن جنــگ و جــدال طبقات تشــکیل شــده اســت. در ای

ــرده اســت.  ــر ک ــوا تغیی ــوازن ق ــت، ت پســتی و جهال
زمــان زورگویــی و ایجــاد تــرس و رعــب بــه پایــان رســیده اســت. ورق برگشــته و امــروز یــک 
ــان مــی ترســد. حتــی از گریــه هایــش مــی  ــا دنــدان مســلح از حضــور یــک مــادر آب نظــام ت
ترســد.  زورگویــی و تــرس مــال زمانــی اســت کــه مــردم بــه نیــروی خــود بــاور ندارنــد. مــال 
ــد مــردم تســلیم انــد و ساکتشــان کــرده اســت. امــا  زمانــی اســت کــه دشــمن فکــر مــی کن
ــر پوســت شــهرها و کارخانــه هــا و مــدارس و حتــی  ق جامعــه و زی امــروز در درون و اعــ

ــا  اســت.  ــرای آزادی و زندگــی بــر پ در زنــدان هــا، طوفانــی از مبــارزه و تــالش ب
ــد  ــان زر و زور مــی گوین اینــدگان خــدا و صاحب ــن  ــه ای ــی اســت کــه  مــردم ب ــروز زمان ام
ــرتان  ــان و دخ ــه زن ــد ب ــی کنی ــط م ــد. غل ــی گیری ــم م ــا تصمی ــای م ــد بج ــی کنی ــط م غل
ــل  ــا تحمی ــه م ــد ب ــی کنی ــط م ــند. غل ــه بپوش ــه چ ــد ک ــی کنی ــف م ــن تکلی ــه تعیی جامع
مــی کنیــد چــه بخوریــم و چــه بنوشــیم و چگونــه از زندگــی لــذت بربیــم. غلــط مــی کنیــد 
ــی  ــزدور نیابت ــکرهای م ــد و لش ــی گذاری ــراج م ــه ح ــه ب ــت را در منطق ــای مملک داراییه
درســت مــی کنیــد. غلــط مــی کنیــد بــه رضب تفنــگ و شــکنجه و اعــدام خــود را مالــک و 

ــد...  ــی کنی ــرده تصــور م ــا را ب م
ــع و  ــادن و مناب ــد و مع ی ــی از تول ــهم کوچک ــفره و س ــان س ــط ن ــران  فق ــردم ای ــروز م ام
ــام  ــ  ــی گرف ع ــای اجت ــزش ه ــی و خی ــارزه طبقات ــد.  اســرتاتژی مب ــی خواهن مســکن 
ــای  ــر داراییه ــوب چپاولگ ــتم و رسک ــام س ــردم از نظ ــت. م ــمن اس ــه از دش ــای جامع دارایه
ــه  ــود، جامع ــتان خ ــا دس ــد ب ــی خواه ــردم م ــدارد. م ــری ن ــت و براب ــار عدال ــه، انتظ جامع
ــا را در  ــن ارسای م ــه و دی ــد رسمای ــام پلی ــازد. رسان نظ ــر بس ــانی، ازاد و براب ــه، انس عادالن
ــر  ــد و فک ــدام میکنن ــا اع ــوم و ی ــرگ تدریجــی محک ــه م ــد، ب ــی کنن ــکنجه م ــا ش ــدان ه زن

ــت  ــن واقعی ــه. ای ــد.  ن ــته ات ــه را کش ــی در جامع ــری طلب ــی و براب ــد عدالتخواه ــی کنن م
نــدارد. صــدای ازادیخواهانــه ی شــ در زنــدان هــا، خــود یــک دلیــل بــر صحــت ایــن رشایــط 

ــت. اس
ــرای بیســت وچهــار  ــه اگــر فقــط ب ــه روشــنی مــی داننــد ک وحــوش رسمایــه و دیــن خــود ب
ــد  ــر دارن ــه ب ــدان را از روی رس جامع ــالق  و زن ــگ و ش ــایه ی تفن ــرت س ــه بیش ــاعت و ن س
ــک  ــط ی ــر فق ــل و وزی ــی و وکی ــیج و قاض ــپاه و بس ــازمانیافته در س ــوش س ــکر وح و لش
ــد،  ــه حــال خــود رهــا کنن ــار ســاعت جامعــه را ب روز مرخــص شــوند،  فقــط بیســت و چه
ــه در  ن از حدق ــ ــا چش ــد. ب ــد ش ــرو خواهت ــی روب ــه واقعیت ــا چ ــد ب ــد دی ــت خواهن انوق
ــد  ــتند. خواهت ــان هس ــه خودش ــان جامع ــروز ارباب ــا ام ــردگان ت ــه ب ــد ک ــد دی ــده خواهن آم
ــرت و  ــی به ــر صنعت ــر کارگ ــهر و ه ــر ش ــهردار ه ــرت از ش ــهرداری به ــر ش ــر کارگ ــه ه ــد ک دی
ــدرت در ســایه  ــد کــه حکومــت و ق ــد دی ــر از رییــس جمهورشــان اســت. خواهن ــده ت فهمی

ــدارد. ــول و زوردوام ن ــگ و پ تفن
ــرای  ــردم، ب ــت م ــان و ازادی و معیش ــ ن ــرو گرف ــه گ ــالمی و ب ــوری اس ــی جمه زورگوی
ــه  ــوری اســالمی ن ــام جمه ــه ن ــی ب ــار اســت. حــکام نظام ــگ و ع ــروز نن ــان ام ــت جه برشی
ــکار و دزد  ــص و طمع ــوب و حری ــز معی ــک مغ ــب ی ــط صاح ــه رشف و فق ــدان دارد؛ ن وج
ــرو هســتند. ایــن مفتخــوران دزد  ــل انــگل مفتخــور و ریــاکار و بــی رشم و آب ــد.  یــک خی ان
همچــون بــرادران طالبانشــان، لیاقــت و توانایــی  اداره یــک گلــه گوســفند را ندارنــد تــا چــه 
ــی برابــر  ــه اداره یــک جامعــه انهــم در قــرن بیســت و یکــم.  افغانســتان امــروز کپ رســد ب

ــند.   ش ــک ق ــوری اســالمی اســت. از ی اصــل جمه

دوستان!
جامعــه ی بپــا خاســته از کارخانــه هــا تــا مــدارس و شــهرها  و در زنــدان هــا بــه جمهــوری 
ــت شــ اســت  ــروز نوب ــام شــده و ام ــرس  ــان ت ــر زم ــه دیگ ــرده اســت ک اســالمی اعــالم ک
ــری  ــاره دیگ ــم. چ ــی دهی ــه م ــروزی ادام ــا پی ــر و ت ــا  آخ ــگ را ت ــن جن ــا ای ــید. م ــه برتس ک
ــی توانیــم خفقــان بگیریــم، ســاکت شــویم،  ــدارد.  ــم. راه وســطی بــرای مــا وجــود ن نداری
ران  ــن بــه قضــا و رضــای شــ بدهیــم و در فقــر و گرســنگی و فالکــت تلــف شــویم و بیــ ت

ــدان هــا اســت. یرنــد. و ایــن  پیــام شــ هــم از زن ــی دارویــی  مــان از ب
ــا  ــه بــرای  نجــات جامعــه ت ــه رژیــم جــرم و جنایــت اعــالم کــرده اســت ک ــه ب ن مــردم مص
ــدان مــی گویــد،  شــ  بــه آخــر خواهــد جنگیــد. مــردم بــه رژیــم صاحــب اســلحه و زور و زن
ــن  ــد. ای ــدام، دوام آوردی ــدان و اع ــا زور اســلحه و قاضــی و دادگاه و زن ــرن ب ــم ق ــک نی نزدی
ــی توانیــد مثــل  زندگــی نــه بــرای شــ دیگــر قابــل دوام اســت و نــه بــرای مــا. شــ دیگــر 
ــه  ــه تســلیم ب ــن ب ــل ســابق ت ــم مث ــی توانی ــا هــم دیگــر  ــد. و م ــار کنی ــا رفت ــا م ســابق ب

شــ بســپاریم. 
جبهــه هــای جنــگ تغییــر کــرده اســت. مــا ســنگرهای جدیــدی درســت کردیــم. در مقابــل 
ــاب در  ــنگر اعتص ــرم، در س ن مج ــ ــکنجه ی حاک ــدام و ش ــلحه و دادگاه و اع ــس و اس پلی
ــاد و  ــزرگ اتح ــنگر ب ــی و س ــنگر آگاه ــا، س ــان ه ــرتاض در خیاب ــنگر اع ــا،  س ــه ه کارخان
همبســتگی بــه وســعت جامعــه ایســتادیم. دشــمنی کــه از قلــم یــک روشــنفکر ازادیخــواه 
ــی  ــارز م ــک دخــرت مب ــان رسخ ی ــه از زب ــد، دشــمنی ک ــی کش ــی شــکند و م ــی ترســد و م م
ترســد، بــه پایــان عمــر خــود رســیده اســت. مــردم خشــمگین و متنفــر از دشــمنی بــه نــام 
ــره ای، کشــتار دی  ــل هــای زنجی جمهــوری اســالمی هــر گــز نســل کشــی دهــه شــصت، قت
ــا موشــک ســپاه،  شــالق زدن  ــ ب ی ــان و کشــتار مســافران هواپ ــزاران کشــته ی آب ــاه و ه م
ــد.  ــی کن ــه پشــت کارگــر حــق طلــب... و شــکنجه هــا و ترورهــا ی زندانیــان را فرامــوش  ب
ــه مــی بخشــیم»  ــم و ن ــی کنــد.  صــدا و فریادهــای «نــه فرامــوش میکنی هــر گــز فرامــوش 
هــر روز از گورســتان خــاوران تــا خیابــان و میادیــن شــهرها و در محــل هــای کار و زندگــی 

ــر خاســته اســت.  ــردان، ب ــان و م زن
ــنگرهای  ــردم س ــت. م ــه اس ــای جامع ــهمش از داراییه ــام س ــ  ــه گرف ــم ب ــه مصم جامع
ــران در  ــده و بیشــرت از هــر زمانــی آمــاده تعــرض شــده اســت. نــه تنهــا در  ای جدیــدی را کن
ــرو  ــال ف ــس از دیگــری در ح ــه ســنگرهای جمهــوری اســالمی یکــی پ هــر کجــای خاورمیان
ــم کــه حصارهایــی بــه نــام محــور مقاومــت فــرو مــی  ریخــ اســت. مــا هــر روز مــی بینی
ــا تنفــر  بنــان، در ســوریه و هــر جــا کــه جمهــوری اســالمی هســت، ب ــد. در عــراق در ل ریزن
ــدن  ــروزی و خری ــگ اف ــالش و جن ــرو اســت. ســهم ت ــرو گمشــو» روب و خواســت «دشــمن ب
ــورت  ــه ص ــیلی زدن ب ــن و س ــف و نفری ــروز ت ــه، ام ــی در منطق ــزدور نیابت ــای م نیروه
ــح  ــام را فت ــا ش ــال ت ــرصف و از کرب ــه را ت ــه مــی خواســت خاورمیان ــی اســت ک رهــربان نظام

ــن کشــورها اســت.   ــا خاســته ی ای ــردم بپ ــروزش اردنگــی م ــب ام ــا نصی ــد. ام کن
ن و دزدان و غارتگــران امــوال و داراییهــای جامعــه را  بــه  امــروز نوبــت مــا اســت کــه حاکــ
ــه امامــان شــان در  ــا حــکام جمهــوری اســالمی ب ــم ت درک واصــل کنیــم. مــا کمــک مــی کنی
ــم الجثــه و جویبارهــای شــیر و عســل  بهشــت ملحــق شــوند و در کنــار حــوری هــای عظی
ــود را  ــت خ ــا بهش .  م ــ ــال ش ــت م ــوب اس ــت خ ــر بهش ــم اگ ــی گویی ــا م ــد. م ــذت بربن ل
همینجــا مــی ســازیم. بهشــت مــا جامعــه ای اســت کــه بــرای همــه ی کــودکان مهدکــودک 
هــای پــر از شــادی و اســباب بــازی هســت. مــدارس مــکان آمــوزش پیرشفتــه تریــن تولیــدات 
ــا کــرات دیگــر را فتــح کنــد. مــا دانشــگاه هایــی  علــم بــرش و جهانــی اســت کــه مــی رود ت
ــه  ــای جامع ــرخ ه ــدن چ ــرای چرخان ــری را ب ــدی و فک ــران کار ی ــه کارگ ــت ک ــم داش خواهی
آمــوزش و پــرورش مــی دهــد... مــا مملکتــی مــی ســازیم کــه هــر عضــو ان  صاحــب جامعــه 

و صاحــب رسنوشــت خــود اســت....   ادامــه در صفحــه بعــد
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ــد.  ــی کنن ــدان هــا فرامــوش  جامعــه ی هشــیار و بیــدار و مبــارز امــروز، ارسایشــان را در زن
ســپیده هایشــان را فرامــوش نکــرده انــد. عبــدی هــا  و حبیبــی هایشــان را فرامــوش نکــرده 
ــوق  ــر حق ــه کارگ ــی ک ــد. دوران ــرده ان ــوش نک ــر را فرام ــت کارگ ــر پش ــالق ب ــم ش ــد. زخ ان
ــاقط  ن س ــ ــرای حاک ــا ب ــده اســت. م ــام ش ــورد  ــی خ ــالق م ــت، ش ــه اش را میخواس معوق
ــتیم و  ــم شکس ــمن را در ه ــت دش ــه مقاوم ــی ک ــم. زمان ــکنجه نداری ــالق و ش ــده  ش ش
ــادل و  ــا و ع ــه ی س ــان جامع ــم و مردم ــع ســالح شــان کردی ــم و خل ــا را از او گرفتی تفنگه
ــوری و  ــر دوران مفتخ ــه  دیگ ــد ک ــد دی ــت خواهن ــوند، انوق ــلح ش ــود مس ــت خ انساندوس
ــن  ــم بــرای  ت ــا بودجــه ای نداری ــد. م ــد کار کنن ــرای زندگــی بای ــام شــده و ب ــی شــلن  انگل
ــم حــوزه هــای  ــل و مســاجد و مراکــز عظی ــروری و ســفره هــای رنگیــن و کاخ هــای مجل پ
ــطل  ــه س ــان ب ــه مغزش ــم ک ــی رصف کنی ــه های ــرورش طلب ــرای پ ــا و ب ــدان ه ــه  و زن علمی

ــت.   ــل شــده اس ــرص حجــری تبدی ــر ع ــا و تفک ــده ه ــات،  ای ــغال خراف آش
ــه از  ت جامع ــ ــد و از نع ــی کنن ــد و کار م ــه کارگرن ــه هم ــازیم ک ــی س ــه ای م ــا جامع م
ــتفاده  ــه اس ــاوی و عادالن ــور مس ــح بط ــکن و تفری ــت و مس ــوزش و بهداش ــات و ام خدم
ــه وســعت  ــی ب ــن کــره خاکــی و در رسزمین ــا بهشــت مــان را همینجــا روی ای ــد. م مــی کنن
ــه روی  ــان. مرزهــای مملکــت ازاد مــا ب ــت در جه ــرای برشی ــی ب ــران مــی ســازیم و الگوی ای
ــادر  ــی ص ــه جای ــد و رشط را ب ــی قی ــری و ازادی ب ــت و براب ــا عدال ــت. م ــته نیس ــی بس کس
ــان قــرار مــی  ــی کنیــم. مــا الگویــی و تصویــری از زندگــی انســانی برابــر در مقابــل جهانی
ــرای  ــه ای ب ــش حرف ــی و ارت ــه نظام ــا زراد خان ــد. م ــد و انتخــاب کنن ــا خــود ببینن ــم ت دهی
ــاالی ١٨  ــی ب ــود میلیون ــه تعــداد اعضــای هشــتاد – ن ــم داشــت. ب ــا کســی نخواهی ــگ ب جن
ســال اســلحه خواهیــم داشــت. جامعــه ای کــه همــه مســلح اســت. ایــن نیرویــی اســت کــه 
ــچ تانــک  ــل شکســت دادن نیســت. هی ــان امــروز قاب ــه نظامــی جه ــچ ســالح پیرشفت ــا هی ب
ــل  ــی در مقاب ــی و اطالعات ــای مخف ــازمان ه ــک و س ــوپ و تان ــاد و ت ــن و پهب ــب افک و 
ــردگان  ــام ب ــن درس از قی ــاب مقاومــت نخواهــد داشــت. ای ــر و مســلح ت ــه ازاد و براب جامع
ــه  ــت. زرادخان ــده اس ــت داده ش ــه برشی ــتم ب ــت س ــای تح ــوده ه ــی ت ــات تاریخ ــا انقالب ت
ــه  ــد ک ــت بده ــام را شکس ــی ویتن ــردم انقالب ــت م ــش نتوانس ــکا و متحدین ــم امری ی عظی
فقــط ســالح فــردی و تلــه هــای روی زمیــن و زیــر زمیــن داشــتند. قــدر قــدرت تریــن دولــت 

ــد. ــو در آم ــه زان ــام ب ــردان ویتن ــان و م ــل زن ــان در مقاب جه
مــا مهــر شکســت  را بــر پیشــانی حــکام رسمایــه و دیــن جمهــوری اســالمی زده و رسنوشــت 
ــد و در  ــه بیاین ــپاریم. روزی ک ــی س ــی م ــوراهای مردم ــدگان ش این ــع  ــه مجم ــان را  ب ش
ــد.  ــردم چــه کرن ــا ایــن م ــد و ب ــن مــردم چــه آوردن ــر رس ای ــه ب ــد ک ــدان ا نقــالب بگوین می

ــون مافــوق جامعــه نداریــم. دولــت مــا، کنگــره و  مــا دولــت مافــوق مــردم نداریــم. مــا قان
ــرای  ــون زندگــی شــاد و مرفــه و آزاد ب اینــدگان شــوراهای مــردم انــد. قانــون مــا، قان مجمــع 
ــه کارگــر و رسمایــه دار نداریــم. مــا تقســیم  همــه اســت. مــا جامعــه طبقاتــی و تقســیم ب
ــان و  ــم. مــا تقســیم جامعــه بــه ایــن و آن قــوم و مذهــب و زب جامعــه بــه زن و مــرد نداری
ت جامعــه  ملیــت نداریــم. تنهــا انســان بــودن کافــی اســت تــا همــه بــه یــک انــدازه از نعــ
و از تولیــدات و محصــوالت دســت خــود بهرمنــد شــود. مــا شــاه و مــال  و کشــیش و پارملــان 

و مســجد و کلیســا نداریــم. 
ــوری  ــی مفتخ ــی و زندگ ــه پراکن ــد خراف ــغل پلی ــرای ش ــی ب ــا جای ــن م ــه ی نوی در جامع
ــت. در  ــردم اس ــود م ــت خ ــه دس ــی جامع ــش و قیچ ــت. ری ــد داش ــود نخواه ــی، وج و انگل
ــه  ای،  ــچ رسمای ــر هی ــد. دیگ ــده ان ــه بازن ــه داران هســتند ک ــا رسمای ــه ای تنه ــن جامع چنی
ــی در  ــت و درمان ــز بهداش ــچ مرک ــه ای و هی ــچ مدرس ــه ای، هی ــچ کارخان ــی، هی ــچ ملک هی
ــا  ــن ه ــه ای ــت. هم ــردم نیس ــوق م ــت ماف ــا دول ــی و ی ــه دار خصوص ــچ رسمای ــار هی اختی
ــی  ــی خال ــچ کس ــفره هی ــا، س ــانی م ــر و انس ــه ی ازاد و براب ــد. در جامع ــه ان ــالک جامع ام
ــواده ای  بــی مســکن نخواهــد  نیســت، هیــچ مریضــی بــی دارو نیســت و هیــچ فــرد و خان
ــرق و  ــت اب و ب ــش گف ــوات  اوردن ــالم وصل ــا س ــی ب ــی وقت ــت خمین ــان هس ــود. یادم ب
ــد.  ــش رای بدهن ــه حاکمیت ــه ب ــه رشطــی ک ــد، ب ــی کن ــی م ــل را مجان مســکن و حمــل و نق
ــد. رای را هــم  ــاد رای بدهن ــه زی ــک کلم ــم و ی ــه ک ــک کلم ــدون ی ــوری اســالمی ب ــه جمه ب
ن ده ســال اول،  جنایــت دهــه  ــچ، بلکــه در هــ ــز مجانــی نشــد هی ــی هیــچ چی گرفــت ول
شــصت را بوجــود اورد. خــاوران را درســت کــرد. کردســتان را میلیتاریــزه کــرد و تــا بــه امــروز 

ــت.  ــا زده اس ــم و روان م ــازه برجس ــی ت ــر روز زخم و ه
ــد و مذهــب نیســت.  جامعــه ازاد و برابــر منتظــر قیــم و رهــرب خودخوانــده و شــاه و اخون
ــار دهــه  ــه در بیــش از چه یتــی اســت ک ــا دســت اک ــر خاســته از انقــالب اتــی م جامعــه ب
ــوراهای  اینــدگان ش ــت. کنگــره  ــته اس ــت خــود نداش ــر هیــچ دخالتــی در رسنوش اخی
ــه  ــم جامع ــرب و حاک ــه، ره ــای جامع ــش ه ــهرها و بخ ــا محــالت و ش ــه ت ــی از کارخان مردم
ــه ایــن و ان فــرد یــا ایــن و ان حــزب و فرقــه و غیــره. احــزاب و تشــکل هــای مافــوق  اســت، ن
ــره  ــط کنگ ــه توس ــت جامع ــن و  منفع ــد از قوانی ــه بخواهن ــی ک ــم. احزاب ــه نداری جامع
ــط  ــد اورد و توس ــد، دوام نخواهن ــی کنن ــر و نه ــا ام ــد ی ــی کنن ــانه خال ــردم ش ــوراهای م ش
مــردم بــه حاشــیه رانــده مــی شــوند. احــزاب و تشــکل هــای گوناگــون تنهــا در چهارچــوب 
ــه در جهــت  ــده هایشــان را ک ــه و نقشــه و ای ــد برنام ــی توانن ــره شــوراهای مردمــی م کنگ

ــر.  ــد و ال غی ــز بگذارن ــد روی می ــری باش ازادی و براب
ــه ی ازادی  ــرح جامع ــازیم. ط ــو بس ــی ن ــم و طرح ــر و رو کنی ــه را زی ــم جامع ــا میخواهی م
ــرشوان مــردم  در درون شــوراهای محلــی  ــر. شــکی نیســت کارگــران کمونیســت و پی و براب
ــتی  ــر و سوسیالیس ــه ازاد و براب ــاخ جامع ــرشوان س ــوراها  از پی ــره ش ــع و کنگ و مجم

ــتند.  هس

ــالب،  ــه انق ــم داشــت. مســل جبه ــرون، خواهی ــه بی ــا دشــمنانی هــم چــه در درون و چ م
ــا  ــالب ٥٧ ت نان از انق ــی ــت.  پش ــد داش ــل  خواه ــی را  در مقاب ــدان کم ــه چن ــان ن مخالف
خیــل طرفــداران حفــظ  نظــام رسمایــه دارانــه از فرشــگرد تــا ســلطنت طلبــان و دمکراســی 
ــا  ــربال ه ــه ای و لی ــتان منطق ــوم پرس ــا و ق ــت ه ــن، ناسیونالیس ــد مجاهدی ــان، بان خواه
ــرت  ــت، بیش ــران کمونیس ــر و کارگ ــه کارگ ــربی طبق ــه ره ــا  ب ــی ه ــالب پایین ــی از انق همگ
ــا   ــویی ب ــه همس ــت ب ــف راس ــر طی ــه تظاه ــر گون ــند. ه ــی ترس ــالمی م ــوری اس از جمه
ــرای دســتیابی  ــان انقالبــی  فقــط و فقــط ب ــردان وجوان ــان و م کارگــران و زحمتکشــان و زن
ــا زور ســالح و پشــتیبانی احــزاب و  ــاال ب ــدرت از ب ــا تــرصف ق ــدرت و ی ــه گوشــه لحــاف ق ب
ــای  ــزش ه ــری و خی ــارزات کارگ ــه مب ــه ی راســت ب ــزان شــدن جبه دول مرتجــع اســت.  آوی
ــی توانــد و نبایــد در میــان تــوده هــای مــردم وجهــه ای کســب کنــد. ایــن هــا  زحمتکشــان 
ن روز اول نشــانه  در پیــروزی طبقــه کارگــر و زحمتکشــان رشیــک نیســتند. ایــن هــا از هــ
ــش  ــوان، در مقابل ــش و زن و ج ــر و زحمتک ــون کارگ ــب انقالبی ــدرت از جان ــب ق ــای کس ه
مــی ایســتند. و ایــن زمانــی اســت کــه نقــاب از چهــره بــر مــی دارنــد و اهــداف پلیــد شــان 
ر  ــتث ــتم واس ــض و س ــام تبعی ــظ نظ ــودای حف ــردم و س ــدرت از ورای رس م ــرصف ق ــه ت ک
ــره  ــاب را از چه ــن نق ــد ای ــروز بای ــن ام ــالب از همی ــه انق ــود. جبه ــی ش ــال م ــر م ــت، ب اس
ــه توهــم بــه انقــالب  ــد. هــر گون شــان بــر داشــته و ماهیــت ضــد انقالبــی شــان را افشــا کن
ــد  ــار اســت. نبای ــه مرگب ــان جامع ــت محروم ی ــر و اک ــه کارگ ــرای طبق ــی» ب ــا هم ــه ب «هم
ــت  ــه  دخال ــا ب ــد مطلق ــر آگاه نبای ــه کارگ ــود. طبق ــرار ش ــری تک ــالب ٥٧ دیگ ــت انق گذاش
ــی،  ــای انقالب ــوده ه ــد. ت ــته باش ــد داش ــی، امی ــش رسنگون ــی در جنب ــه باهم ــت هم و رشک
ــد و بطــور کلــی جنــاح راســت و بورژوایــی،  ظرفیــت  ــورژوازی جدی بــدون آوانــس دادن بــه ب
ــی و  ــدرت و اراده جمع ــن را دارد!  ق ــدرت از پایی ــازماندهی ق ــرای س ــی  ب ــد ده میلیون چن
ــوده ای مــردم در شــوراهای محلــی و رسارسی مــی توانــد در مقابــل هــر دشــمنی بایســتد  ت

ــد.  ــی کن ــه ای را خنث ــر توطئ ــه و ه ــر نقشــه بدخواهان و ه

دوستان!
ــه  ــای جامع ــتبد، اعض ــان نیس ــواده هایت ــای خان ــط اعض ــد فق ــان و ارسای دربن ــ زندانی ش
ــا و  ــه را تنه ــی از جامع ــالمی اعضای ــوری اس ــه جمه ــی ک ــتید. دوران ــی هس ــتاد میلیون هش
ــید و  ــی کش ــر م ــه زنجی ــا، ب ــرادی ه ــا و انف ــن ه ــا و در زیرزمی ــه ه ــت میل ــوس و پش محب
ــرون  ــرد در بی ــی ک ــور م ــد و تص ــی کن ــاکت م ــاند و س ــی ترس ــه را م ــرد جامع ــی ک ــر م فک
ــد،  ارسای   ــام شــده اســت. شــ  صدهــا و هــزاران انســان ازادیخــواه دربن خــربی نیســت، 
ــدزن و  ــان و ض ــد انس ــکار و ض ــت جنایت ــه غای ــی ب ــه رژیم ــران علی ــعت ای ــه وس ــی ب جنگ

ــد.  ــه ای ــن جبه ــدم ای ــازان صــف مق ــد، رسب ــان در بن ــ ازادیخواه ــد. ش ضــد  کارگری
ــافرین  ــواده مس ــتان ، خان ــلح کردس ــون مس ــادران انقالبی ــان، م ــادران آب ــاوران، م ــادران خ م
ن  ــ ــران و معل ــر از کارگ ــیر دیگ ــزاران اس ــپاه و ه ــا موشــک س ــده ب ــون ش ی رسنگ ــ هواپی
ــب و تنشــان  ــر قل ــه نیســتند. زخــم ب ــان؛ اعضــا و بخشــهایی جــدا از جامع ــان و جوان و زن
ــن  ــران و میادی ــدان  انقــالب ته ــه در می ــی ک ــه اســت. زمان ــب کل جامع ــن و قل ــر ت زخــم ب
ــت  ــم نزدیــک اســت. و آن زمانــی اســت کــه برشی ــروزی را نواختی ــران، رسود پی شــهرهای ای
ن جنایتــکار شکســت خــورده، بــه عمــق فاجعــه ای کــه درســت  آگاه جهــان از زبــان حاکــ
ــه و   ــرو رفت ــرد و در بهــت ف ــد ب ــی خواهن ــد؛ بیشــرت پ ــردم آوردن ــه رس م ــی ک ــد و بالی کردن
ــی  ــاد هــای مــردم انقالب ــه فری ــان ب ــردم جه ــت م ــرد. آن وق ــد ک ــاک خواهن اشکهایشــان را پ

ــرد.  ــد ب ــی خواهن ــه مــی بخشــیم» بیشــرت پ ــم و ن ــه فرامــوش مــی کنی «ن
ن را بیشــرت و  پایــان درد و رنــج و فقــر و فالکــت جامعــه مــا نزدیــک اســت. مــا ســنگرهای
ن را بیشــرت و بیشــرت ســازمان میدهیــم. مــا اتحــاد صفــوف  بیشــرت مــی کنیــم، مــا نیروهایــ

ن را بیشــرت و بیشــرت مــی کنیــم.  ــی هایــ خــود را و همبســتگی و همدل
ــدان انقــالب تهــران و میادیــن  ــه جمهــوری اســالمی،  اخریــن ســنگرهای می وعــده ی مــا  ب
ــزرگ  ــره ب ــع و کنگ ــش مجم ــه در فردای ــت ک ــت. و آن روزی اس ــران اس ــهرهای ای ــزرگ ش ب
ــب و  ــری طل ــان براب ــان، زن ن، زحمتکش ــ ــران، معل ــدگان کارگ این ــی از  ــوراهای مردم ش
ــه جهانیــان هدیــه  ــاالر تهــران برپــا مــی شــود. مــا صلــح را ب جوانــان آگاه در بــزرگ تریــن ت
ــه جایــی نیســت.  ــرای صــادر شــدن ب ــران ب مــی دهیــم. انقــالب تــوده هــای زحمتکــش در ای
ــح و رفــاه و ازادی و برابــری اســت دور خــود حصار  مــا  در جهانــی کــه برشیــت در ارزوی صل
ــان، الگویــی  ــرای جهانی ــه  مــا الگــوی زندگــی  ب ــر و مرف ــی کشــیم. جامعــه ی آزاد و براب

ــود.  ــان خواهــد ب ــران و زحمتکشــان در هــر کجــای جه ــرای زندگــی و انتخــاب کارگ ب

دوستان!

ــا دنــدان مســلج در جنــگ نابرابری  شــ در زنــدان هــای جمهــوری اســالمی، علیــه دشــمن ت
ــرای نجــات  ــه  ب هســتید. رشایــط ســخت و نفــس گیــر شــ هشــداری بــه جامعــه اســت ک
ارسای جنــگ مــا بــا جمهــوری اســالمی، نبایــد حتــی یــک روز تاخیــر و درنــگ کــرد. مســل 
ــن  ــا ای ــند. ام ــی کش ــج و درد م ــد و رن ــی کنن ــر م ــاله فک ــن مس ــه ای ــتند ب ــا هس ــی ه خیل
ــه رشایطــی  ــا در چ ــپیده ه ــان و س ــپیده قلی ــیم س ــی پرس ــی از خــود م ــت. وقت ــی نیس کاف
ــه درد  ــب انســان ب ــد قل ــی کنن ــار م ــا او رفت ــه ب ــان و شــکنجه گــران چگون اســت و زندانبان
مــی ایــد.  امــا ایــن همــدردی کافــی نیســت.  از همیــن امــروز و تــا زمانــی کــه درب زنــدان 
ــان سیاســی یکــی از  ــد و رشط همــه ی زندانی ــی شــوند، ازادی بــی قی ــاز م هــا شکســته و ب

ــای اول جامعــه  اســت!  اولویته



ت  ۳۹۱
ح

٥

ايران را روى سرمان بگذاريم! 
جهان را بشورانيم!

كشــ بكتــاش آبتیــن، یكــی دیگــر از زندانیــان سیاســی، توســط حكومــت اســالمی بــه 
ــش  ــن در واكن ــدان اوی ــن زده اســت. زن ــه دام ــیع در جامع موجــی از اعرتاضــات وس
ــر  ــه ای»، «مــرگ ب ــر خامن ــا رس دادن «مــرگ ب ــی خروشــید و ب ــل حكومت ــن قت ــه ای ب

جمهــوری اســالمی» توســط زندانیــان بــه لــرزه درآمــد!
اینبــار صــدای كیفرخواســت مــردم ایــران از زندان هــا و توســط مشــت های گــره 
ن بــه لــرزه درآورد. نامــه جمعــی  ــر پــای حاكــ ــان سیاســی زمیــن را زی كــرده زندانی
از زندانیــان سیاســی زنــدان گوهردشــت در محكومیــت قتــل آبتیــن و محاكمــه 
پیام هــای متعــدد از جانــب بخش هــای  بــه همــراه  آمریــن جمهــوری اســالمی 
ــه و  ــا هفت تپ ــتقل ت ــگاران مس ن و خربن ــ ــی معل ــون صنف ــه از كان ــف جامع مختل
ــای ایــن واقعیــت اســت كــه یــك همبســتگی رسارسی  ســایر بخش هــای كارگــری گوی
ــان سیاســی  ــان زندانی ــرون زندان هــا، می ــا بی ــرای حق خواهــی از داخــل زندان هــا ت ب
و مــردم تشــنه آزادی و عدالــت در رشف وقــوع اســت. همزمــان بــا بــه لــرزه درآمــدن 
زندان هــا مراســم گســرتده خاكســپاری آبتیــن بــا شــعار «از ســلطانپور تــا آبتیــن، مــرگ 
بــر ظاملیــن» برگــذار شــد كــه همــه حاكــی از یــك همبســتگی تــوده ای بــرای محاكمــه 

ــوری اســالمی اســت. رسان جمه
جــرم آبتیــن و هــزاران انســان در ســیاه چال های ایــن نظــام چــه چیــز جــز آزادی ابــراز 
عقیــده، بیــان و تشــكل بــوده اســت؟! جــرم ده هــا هــزار انســان رشیفــی كــه چهــل 
ســال پیــش بــرای آزادی و برابــری انقــالب كردنــد و توســط ارتجــاع خمینــی و جریــان 
اســالمی در برابــر جوخه هــای اعــدام و بــر چوبه هــای دار در رسارس ایــران جــان 
نیه و اویــن  باختنــد، جــرم رهــربان و فعالیــن اپوزیســیون كــه از قــربس تــا برلیــن، ســلی
توســط گلولــه اســالمی های تروریســت اعزامــی بخــاك افتادنــد، جــرم زنانــی كــه بــرای 
گریخــ از كابــوس اســالم خودكشــی كردنــد، جــرم آنــان كــه بــه جــرم رابطــه جنســی 
و عاشــق شــدن، فیلــم دیــدن و موســیقی شــنیدن، كتــاب خوانــدن و دورهمــی گرفــ 
تــا ســینه در خــاك سنگســار شــدند، جــرم جوانــان معرتضــی كــه از پشــت بام هــا بــه 
پاییــن هــل داده شــدند، قمــه خوردنــد، معتــاد و در گوشــه خیابــان مردنــد، جــرم ایــن 
ــاه و خوشــبختی  ــز جــز كمــی آزادی، كمــی نفــس كشــیدن، كمــی رف مــردم چــه چی
ــران  ــردم ای ــون م ــان در خ ــا آرنج ش ــن نظــام ت ــداران ای ــود؟!! دســتان رسان و رسدم ب
ــردم  ــام م ــون و قتل ع ــل ســاله از جن ــار چه ــك قط ــای ی ــه واگن ه ــا هم اســت. این ه

ایــران اســت كــه نظــام اســالمی نــام دارد.

 مردم آزاده
ســوت محاكمــه رسان ایــن قطــار مخــوف جنایــت را شــ مــردم آزادی خــواه ایــران از 
ــران  ــان سیاســی و كارگ ــردم، از زندانی ــد. م ــن ســو زده ای ــه ای ــان ۹۸ ب ه ۹۶ و آب ــ دی
و  ن  معلــ دانشــجویان،  زنــان،  تــا  نیشــكری ها،  فوالدی هــا،  نفتی هــا،  معــادن، 
ــه  ــت ك ــروز روزی اس ــد. ام ــرم كرده ان ــالم ج ــت اع ــن حاكمی ــه ای ــتگان علی بازنشس
یــس اداره كل  جنبــش مــا، جنبــش محرومــان ایــران بــرای آزادی و برابــری، از ر
ــند.  ــان می شناس ــم و رسم ش ــه اس ــك ب ــوه را تك ت ــه ق ــا رسان س ــران ت ــای ای زندان ه
ــرای محاكمــه مشــتی جنایتــكار اســالمی دارد.  امــروز جنبــش مــا میلیون هــا شــاهد ب
ــه  ــد ك ــی می دانن ــر كس ــرت از ه ــد! به ــی می دانن ــر كس ــرت از ه ــان به ــن را خودش ای
ــره  ــد، كــه ت ی دهن ــا کــردن جوخه هــای اعــدام دهــه ۶۰ را  ــر پ ایــن مــردم اجــازه ب
ــه ایــن مــردم «آس»هــا و «رسدار»هــای  ــد، ک ی كنن ــرای ملپن هــای اســالمی خــورد  ب
ــان  ــمه «قهرم ــه مجس ــود ك ــروز ب ــن دی ــد. همی ــو می كنن ــام را ه ــن نظ ــاز» ای «ممت
ــت  ــیدند. درس ــش كش ــه آت ــهركرد ب ــردم ش نی را م ــلی ــم س ــام، قاس ــته» نظ برجس
ادهــای  نطــور كــه مــردم آملــان و ایتالیــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم «قهرمانــان» و  ه
فاشیســم در شــهرها و محــالت خــود را جــارو كردنــد، مــردم ایــران در قــرن ۲۱ پیشــتاز 

ــالمی اند. ــم اس ــردن فاشیس ــن ک ــام و دف ــن نظ ــه رسان ای محاكم
ــن  ــد همی ــط می كن ــران مرتب ــا در ای ــارص م ــخ مع ــه تاری ــربگ را ب ــه دادگاه نورن آنچ
ــی اســالمی اســت.  ــه حكومــت عفون ــن كیفرخواســت علی حق خواهــی مــردم و همی
ــروز  ــالمی دی ــم اس ــر فاشیس ــت. اگ ــور نیس ــام متص ــن نظ ــرای رسان ای ــراری ب راه ف
بــرای متوقــف كــردن تپــش انقالبــی در دهــه ۶۰ متولــد شــد و از تهــران تــا اصفهــان، 
ســنندج، گیــالن، مازنــدران، تربیــز و مشــهد، در کارخانــه و دانشــگاه، مدرســه و محــالت 
کار و زیســت، مانــع پیــرشوی مطالبــات رفاهــی و آزادی خواهانــه مــردم شــد و انقــالب 
۵۷ را بــه خــون كشــید، امــروز امــا «رســتگاری اســالمی» آقایــان در مقابــل نســلی كــه 
ــن نظــام، تهــران  ــا بیــرون زندان هــا در كمیــن محاكمــه رسان ای از داخــل زندان هــا ت
ــی عبــث اســت. جنبــش مــا، جنبــش  ــران را روی رسش گذاشــته اســت، تقالی و کل ای
خالصــی از جمهــوری اســالمی و برپایــی اداره شــورایی، جهــان را علیــه بانیــان وضــع 

ــوراند! ــود می ش موج
خط رسمی حزب حكمتیست 

۹ ژانویه ۲۰۲۲ ه ۱۴۰۰  ۱۹ دی

نامه سرگشاده به ابراهيم عليزاده، رهبرى كومه له

مقابله با فضاى مخاطره آميز در اردوگاه 
كومه له وظيفه شما است

ــرای  ــه اســت کــه ب ــه، اقداماتــی صــورت گرفت ــه کومه ل ــر از طــرف دبیرخان طــی روزهــای اخی
ــدی در  ــی ج ــران، نگران ــالمی ای ــوری اس ــیون جمه ــازمان های اپوزیس ــی از س ــوان یک ــا بعن م
مــورد نحــوه برخــورد بــه اختالفــات سیاســی در اردوگاه نظامــی کومه لــه در کردســتان عــراق 

بوجــود آورده اســت.

ــران  ــات سیاســی در حــزب کمونیســت ای ــوای اختالف ــورد محت ــه در م ــا،  ن ــه رسگشــاده م نام
ــه در  ــا، ک ــن جناح ه ــک از ای ــا هری ــا ب ــزب م ــی ح ــالف سیاس ــورد اخت ــه در م ــه و ن و کومه ل
ــی در  ــا سیاس ــای س ــظ فض ــاد و حف ــع ایج ــه مان ــت ک ــی اس ــا از مخاطرات ــی م ــورد نگران م

ــران اســت. فضــای اپوزیســیون ای

اخیــرا نامــه ای از طــرف دبیرخانــه شــ خطــاب بــه اعضــای کومه لــه، بــه بهانــه ورود تعدادی 
از اعضــا رهــربی حــزب کمونیســت ایــران بــه اردوگاه منتــرش شــده اســت کــه ضمــن اشــاره به 
ــو از تهدیــد بــه درگیــری نظامــی و همزمــان به  وجــود فضــای متشــنج میــان پیشــمرگان، ممل
ــک اردوگاه  ــردن اوضــاع در ی ــرای «آرام» ک ــه ظاهــرا ب ــز اســت. نامــه ای ک ــک آمی شــدت تحری

نظامــی نوشــته شــده اســت، بــوی بــاروت می دهــد!

ــادن اعــرتاض «خودجــوش»  ــه راه افت ــز ب ــد آمی ــی تهدی ــا ادبیات ــه ب ــه کومه ل  مســئول دبیرخان
ــاره  ــل در اردوگاه اش ــاح مقاب ــره از جن ــت نف ــی هف ــور جمع ــه حض ــمرگان علی ــان پیش می
ــش»  ــالش در «كاه ــه ت ــا توجی ــه ب ــربی کومه ل ــه ره ــام كمیت ــه ن ــه ب ــان در ادام ــد. ایش می کن
ــرك اردوگاه از جانــب ایــن جمــع اســت و مســئولیت عــدم اجــرای  تشــنج در اردوگاه خواهــان ت

ــته اســت.   ــع گذاش ــن جم ــده ای ــه عه ــس از آن را ب ــات» پ ــن «درخواســت» و «اتفاق ای

خوانــدن ایــن نامــه بــرای هــر عنــرص سیاســی و بی طرفــی کمرتیــن شــبهه ای در مــورد اینکــه 
ــرای  ــوان اهــرم فشــاری ب ــن فضــای متشــنج را بعن ــا وجــود ای ــه تنه ــه رســ ن نامــه دبیرخان
اخــراج مخالفیــن سیاســی خــود از اردوگاه بــکار می بــرد، بلکــه تلویحــا بــر آن رسمایه گــذاری 
ی گــذارد و ایــن مایــه تاســف عمیــق هــر نیــروی سیاســی جــدی و  می کنــد، برجــای 

مســئولی اســت!

ــی در اردوگاه  ــبات سیاس ــالمت مناس ــظ س ــورد حف ــه در م ــم ک ــ می خواهی ــا از ش ــا قوی  م
ــی در اردوگاه  ــای سیاس ــدن فض ــز ش ــره آمی ــکان مخاط ــن ام ــری از کمرتی ــه و جلوگی کومه ل
ــرتل  ــدن آن از کن ــارج ش ــنج و خ ــای متش ــق فض ــع تعمی ــد و مان ــئولیت بپذیری ــود، مس خ
ــ  ــا ش ــوید. طبیعت ــتقر در اردوگاه ش ــروی مس ــرای نی ــی ب ــره جان ــوع مخاط ــر ن ــاد ه و ایج
ــژه  ــتقر در اردوگاه، و بوی ــروی مس ــک نی ــک ت ــان ت ــظ ج ــه در حف ــربی کومه ل ــوان ره بعن

ــد. ــتقیم داری ــئولیت مس ــود، مس ــی خ ــن سیاس مخالفی

ــری از  ــه آن و جلوگی ــبت ب ــی نس ــه و بی تفاوت ــن زمین ــم کاری در ای ــه ک ــد هرگون بی تردی
ــی کل  ــای سیاس ــه فض ــه ب ــ ک ــازمان ش ــه س ــا ب ــه تنه ــز، ن ــره آمی ــنج و مخاط ــای متش فض
ــن فضایــی مناســب ترین رشایــط  ــد. چنی ــد بزن اپوزیســیون صدمــات جــربان ناپذیــری می توان
را بــرای هــر بانــد جنایــی و مافیایــی در عــراق و از جملــه از طــرف جمهــوری اســالمی بــرای 

ــد. ــم می کن ــیون را فراه ــه اپوزیس ــه ب ــردن رضب وارد ک

خط رسمی کمیته رهربی حزب حکمیست 
ه ۱۴۰۰   ۲۰ دی ۱۰ ژانویه  ۲۰۲۲ 



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW  5910

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

نينا را در شبكه هاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا

radioneena.com
 ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena
اينستاگرام

instagram.com/radioneena  
تلگرام

https://t.me/RadioNeenna
فيسبوك

facebook.com/radioneena


