 19ﺑﻬﻤﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺧﺒﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره  15 – 46ﺷﻬﺮﯾﻮر 1385

ﻣﺮز ﺳﺮخ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ
ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ راﺳﺘﯿﻦ آزادی و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﻮدهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻠﯿﺎت و
ارﮔﺎنﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب آن را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺎج ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ و
ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را از ﮔﺰﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ

ﺑﻪ ﯾﺎد آن

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
ﺧﺎمﺷﺎن ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺤﻮس

"ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮزه

ﺧﻮﯾﺶ را "ﺟﺎوداﻧﻪ" ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻧﺰﯾﺴﺘﻨﺪ"!

ﻓﻘﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﭘﯿﺎم
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﺳﺎل  67در ﺟﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻮدهﻫﺎی

ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﺎدآور ﯾﮑﯽ از

ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم

ﺟﺮمﺷﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای

ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﮋواک ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﺳﻬﻤﻨﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﺣﺎﮐﻢ

ﺳﺮ

آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و رﺳﻮای

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

ﺑﺮﻣﯽآورد ،دژﺧﯿﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎری از اﺳﺘﺜﻤﺎر و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ و

زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖﻫﺎی

دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻼد ﻃﺒﻖ

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﻮد را در ﻋﺮض ﻣﺪت

روﺳﺘﺎﻫﺎ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و

ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎﺳﺖ 18 .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای از ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻼدان

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ...آﻣﺎج ﺧﻮد ﻗﺮار داد.

)ﺳﺎل  (1367در ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﺨﻮف ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺘﻞﻋﺎم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق

ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﯾﮏ

و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و

ﻫﺮﭼﻪ

ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ،

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 2

اﺳﻼﻣﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺮای او درﺳﺖ ﮐﺮده

ﻣﺮگ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ
در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎلﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ ،درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺮگ ﻓﯿﺾاﷲ ﻣﻬﺪوی ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

روز  11ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺟﺎری ﻓﯿﺾاﷲ ﻣﻬﺪوی  ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در

ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﺑﻮﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ،در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل "رﺟﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻬﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺮگ ﻓﯿﺾاﷲ ﻣﻬﺪوی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺷﻬﺮ" دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪ و درﮔﺬﺷﺖ .وی در ﺳﺎل  1380از ﺳﻮی

ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ از ﻣﺮگ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل اوﯾﻦ درﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺣﮑﻢ

ﻣﺮگ اﯾﻦ دو زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

اﻋﺪام وی ﺑﻌﺪا ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﻧﺸﺪ .ﻓﯿﺾاﷲ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ

ﻣﻬﺪوی در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺎرت ﺧﻮﯾﺶ ،از ﺗﺎرﯾﺦ  4ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﻫﺸﺘﻨﺎک زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﯿﺮ در ﭼﻨﮕﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده

ﻣﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭼﻨﮕﺎل دژﺧﯿﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری

"ﮔﺮوهﻫﺎ"ی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در

اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ

ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ

ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎل

آن ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.

 67در ﺧﺎوران ﻧﺸﺪه ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ

ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﻮدهای در اﯾﻦ

واﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪای ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ در درﺟﻪ

ﻣﺤﻞ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻢ

اول ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﺴﺘﮕﺎن آن

ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه وﻗﻌﯽ

ﺑﻪﺧﻮنﺧﻔﺘﮕﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺰدوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ

آزادیﺧﻮاه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در

از آن دوره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼشﻫﺎی

و

در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد در ﺧﺎوران ﺷﺮﮐﺖ

ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺑﻌﺎد

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن زﯾﺮ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ

ﺟﻨﺎﯾﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺳﺎل ،67

ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت "ﻟﺒﯿﺮال" ،ﺗﻮدهای و

ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ رژﯾﻢ در ﺳﺎل  67و ﻣﺎﻫﯿﺖ

"ﺧﺎوران" و ﺧﺎورانﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

"ﭘﺮو -ﺗﻮدهای" و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎری

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻠﺐ

ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻘﺎوم

ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و

ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز

ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺳﺮان ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ )ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮدهای ﺗﻮاب ﺳﺎﺑﻖ،

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزات

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه ﻫﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ(؛ و ﯾﺎ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ" آﻧﺎن ﺧﻄﺮ

ﻣﺮدم ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و

ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮ ﻣﺰار ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و

ﺟﺪیای را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮔﺮوها و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﯾﺎ ﺗﻀﺎدی

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  67ﮔﺮد

ﺗﺮﺗﯿﺐ از رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت و ﺷﻌﺎرﻫﺎی

ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻼﺧﺮه ﺣﺮف ﻃﺒﻘﻪ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ -ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺣﺎﮐﻢ را زده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ را

ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد -ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺰﯾﺰانﺷﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را از

ﺑﻪ ﯾﺎد آن "ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮزه ...
ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻘﺤﻪ 1

"ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﯿﻢ"" ،ﻓﺮاﻣﻮش" ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ! و "ﺗﺎ

ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ و آﻣﺮﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم  67از ﭘﺎی

در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ در

ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻫﺒﺮی آن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ"! و ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﻧﺎم

 10ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرد.

و ﻧﺸﺎن در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را دوﺑﺎره ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺟﻼ

ﺑﻪ رﺳﻢ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻮج ﺗﺪاﺑﯿﺮ

ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻃﻮل  18ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺧﺎوران ﺗﺠﻤﻊ

رﯾﺸﻪﻫﺎ و دﻻﯾﻞ و اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮان

ﮐﺮده و ﯾﺎد و راه ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺳﺎل 67

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ

ﻣﯽآراﯾﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزوان ﮔﺮهﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺮّات ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎی

اﺗﺤﺎد و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺗﮑﺮار

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3-2ﻫﺰار ﺗﻦ از

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ،اﻋﺪامﻫﺎی دﺳﺖﺟﻤﻌﯽ ،دﻓﻦ

"ﺳﺮ اوﻣﺪ زﻣﺴﺘﻮن ،ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻬﺎرون" و "ﺑﺎﯾﺪ از

ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺎوران ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و

ﺷﺘﺎﺑﺰده و دﺳﺖﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﺘﻮار ﺷﯿﺮ زﻧﺎن و

ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎد

ﺷﯿﺮ ﻣﺮدان ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن در ﮔﻮرﻫﺎی

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺑﻮدﮔﺎن ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮔﺮدﻧﺪ" و ...در

ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل  67در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ را

ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎوران ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﭘﯿﮕﺮد

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻨﺠﺮ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺠﺎزات ﺳﺘﻤﮕﺮان و

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﻏﺪار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞﻋﺎمﺷﺪه ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ

اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ و

ﻣﯽآﻻﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد و راه آن "ﺳﺮوﻫﺎی

ﮐﻪ ،رﺳﻤﺎً ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای

ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻧﯿﺎن

ﺣﻀﻮر در ﺧﺎوران "دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ"ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻗﺴﯽاﻟﻘﻠﺐ و ﻣﺰدوران ﺳﯿﻨﻪﭼﺎک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺑﺼﻮرت "ﻋﻠﻨﯽ" از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ "ﻧﻬﺎدﻫﺎ" و

ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺰار ﻋﺰﯾﺰانﺷﺎن را ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﮔﻞﻫﺎی
ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺮوش و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ

رﯾﺸﻪ ﺑﺮاﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﻮر و ﺑﻨﺪ ،وآﻧﮕﻪ ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺴﺘﺎده" را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ.

ﻓﺠﯿﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ، 67ﺑﺎ ﭘﮋواک اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺰد ﻋﺎدﻻﻧﻪ،

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﺗﺎ ﯾﺎد آن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻨﺎک آﺳﻤﺎن ﺧﻠﻖ را

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ

ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮران

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﭘﺎس دارﯾﻢ!

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ...ﻫﺮﭼﻘﺪر

اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرت

ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن

ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﻬﺮ از ﺳﻮی ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و

و ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺳﺎل  67ﺑﺮ ﺧﺎک
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺳﻄﺢ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ

در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان "ﭘﺮرﯾﺲ"

ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات دﻻوراﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان

ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 4

در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای

ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪﺷﺎن -ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ ﺗﺸﺒﺜﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ،

ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻃﻮل  2دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی

در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﺮوم و رزﻣﻨﺪه

ﻫﺮ روز در اﺷﮑﺎل و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ در ﺟﺎ زدن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﭘﺮرﯾﺲ" ﺳﻨﻨﺪج ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﯾﺎﺑﺪ -ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ

اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران و ﺣﺘﯽ

ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  8روز

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽای در درون ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ

ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دردﻣﻨﺪﺷﺎن در ﻣﺤﯿﻂ

ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﺮ و ادﺑﺎر و

ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺪای

اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ

ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪﺷﺎن روزاﻧﻪ

ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم

ﺳﺘﻢ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺎﺳﺖ.

ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮕﯽ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ "اﺳﺘﺒﺪاد"

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و "ﺟﻨﺎﯾﺎت" اﯾﻦ رژﯾﻢ در

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ

"ﮔﺬﺷﺘﻪ" و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ "ﺟﻨﺎحﻫﺎی" اﯾﻦ

وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

ﺣﮑﻮﻣﺖ "اﻓﺸﺎﮔﺮی" ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮز ﺳﺮخ ﺑﯿﻦ

زاﻟﻮﺻﻔﺖ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر

ﻫﺮاس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﺮان

ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ راﺳﺘﯿﻦ آزادی و

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و "ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن" ﺳﻪ

ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 4

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و ﮔﺎز

ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ

اﺷﮏ آور ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه و

اﻋﻼم ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮات

ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻠﯿﺎت و ارﮔﺎنﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب آن را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ

ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪادی را زﺧﻤﯽ و ﻋﺪه ای

اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﯾﮋه

ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺎج ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،

از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮕﻨﺎه و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن را ﻫﻢ ﺑﺎ

از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ "اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ" دﺳﺘﮕﯿﺮ و

اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  2005ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘﻦ از

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻫﺪف ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﻗﻌﺎ

ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻄﯿﺮ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و

اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮدهﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺮﮐﻮب و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ

اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد

ﮐﺎرﮔﺮان "ﭘﺮرﯾﺲ" اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده

آن ﻧﻈﺎم و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺻﻮﻻ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده و آﺧﺮﯾﻦ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ

و ﺑﯿﺶ از  4/4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﮐﺎﻻ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻋﺪام ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺣﺬف

ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪی دوﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻦ

وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎن

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺠﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  50ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ در

ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺳﺎل  67ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ و

اﯾﺮان دارای دﻓﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار

ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺪﯾﺪا و وﺳﯿﻌﺎ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و ﻋﺮﯾﺎن

ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ" دارﻧﺪ.

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ  196ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎص داﺧﻠﯽ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﻠﻄﻪ رژﯾﻢ

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ،آن آرﻣﺎن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از

ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان

اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم

ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ

ﺑﺮای

ﺧﻠﻖ در ﺳﺎل  67ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺜﺎر

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽای ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

..

 ..زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

..

..

ﺑﺎزارﻫﺎی

 ..ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

ﭘﺮﺳﻮد

..

ﻫﺮاس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮد
در اﯾﺮان
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺿﺮباﻟﻌﺠﻞ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻨﯽﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ

اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ" :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ دﯾﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ
در ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﻗﺪاﻣﺎت "ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ" ﻧﻈﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ،ﺑﻮﯾﮋه از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ در

در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ

ﻫﺮاس از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

و ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻮل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ،ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ "ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای" رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﻣﻘﺎﻣﺎت "اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ" آﻟﻤﺎن

اﺳﻼﻣﯽ  ،اﺧﯿﺮا ﺗﻌﺪادی از دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﺧﻄﺎر دادهاﻧﺪ ﮐﻪ "ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای

اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﺎت

ﺑﻪ ﺑﻮش ﺧﻮاﺳﺘﺎر "ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﻮری" دوﻟﺖ

ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش

در آﻟﻤﺎن از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ".

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  20ﺗﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﻀﺎ

ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ".

در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان "ﭘﺮرﯾﺲ"

روز  4ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺟﺎری ،رژﯾﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻨﻨﺪج و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از زﻣﺎن

ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪ

روی ﮐﺎر آﻣﺪن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ

ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ دول ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از

و اروﭘﺎﯾﯽ در "ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادوﻟﻮپ" ﺑﻮد،

راهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻧﻪ از راه اﺳﻠﺤﻪ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ".

دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و در رأس آﻧﻬﺎ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺑﺪﺳﺖ آورده و

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻮش در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺤﺮان

ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ" ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ" آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ

ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری را از ﺑﺎﺑﺖ ﻏﺎرت

اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ

ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :

ﺟﯿﺐ زدهاﻧﺪ .ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺮاودات

را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

http://www.fadaee.org/

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  47درﺻﺪ واردات رژﯾﻢ از

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨﺪ ،دوﻟﺖ

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :

آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ "دور زدن" ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،

http://www.ashrafdehghani.com/

رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺣﻀﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی

"اﺋﺘﻼف" دﯾﮕﺮی را ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻮرای

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد

اﯾﺮان و ﻏﺎرت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل

در ﻣﻮرد اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻓﺸﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺒﯿﺮاﺳﯿﻮن ﭼﺎپ ﭘﺎرﯾﺲ

ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن در

ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪای

ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ" ﺑﻪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺑﺤﺮان ﻣﺮﺑﻮط

ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط

ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪات

ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪای رژﯾﻢ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.

) اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 7946494034

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

