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رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی  طی            
سال حکومت سراسر سياه و       33بيش از   

تباهی خود در مقابل اعتراض توده های          
زحمتکش به وضع موجود آنان را                       
سرکوب شکنجه و اعدام کرده . چنانچه           

 33مروری به کارنامه رژيم در طی                
گذشته بياندازيم خواهيم ديد که ،                            
موجوديت اش با سرکوب و زندان ،                   
شکنجه و اعدام اجين گشته است ، و                   
چنانچه شاهديم در چند ماه گذشته رژيم با 
اعدام های بی وقفه و ديکتاتوری عنان             
گسيخته خود سعی در ايجاد ترس و                     

 رعب در جامعه کرده است .
طبق گزارشات منتشر شده از سوی                   

المللی حقوق بشر ، رژيم قرون    کمپين بين
وسطايى جمهورى اسالمى و مزدوران          
جالدش در تداوم سياست گسترش فضاى       

زندانی کرد،    ٢٨رعب و وحشت برای        
حکم اعدام صادر کرده که حکم اعدام               

نفر از اين زندانيان توسط دادگاه                  ١٧
تجديد نظر و ديوان عالی کشور تاييد شده 

 و منتظر اجرای آن هستند .
دو  پور  اهللا گلپری   شيرکو معارفی و حبيب    

تن از زندانيان کردی هستند که حکم                  
ها توسط ديوان عالی کشور تاييد     اعدام آن

 شده است. 
در    ١٣٨٧شيرکو معارفی از آبان ماه             

برد. وی يک بار در            زندان به سر می      
اعتراض به نگه داشتنش در شرايط                   
انتظار برای اعدام دست به اعتصاب غذا       

نيز اعالم شد که       ٩٠زد. اسفند ماه سال       
وی به سلول انفرادی منتقل شده و هر                
لحظه امکان اجرای حکم اعدام او وجود         

ساله   ٢٨پور، جوان     اهللا گلپری   حبيب.دارد
هنگامی که      ١٣٨٨سنندجی نيز مهرماه       

از مهاباد عازم اروميه بود دستگير شد.           
به    ١٣٨٩پور در ارديبهشت ماه            گلپری

اعدام محکوم شد و اين حکم از سوی                 
لقمان   .ديوان عالی کشور تاييد شده است       

دو زندانی کرد ديگری       و زانيار مرادی   
در شهرستان    ١٣٨٨هستند که در مرداد      

مريوان دستگير شدند. اين دو برادر به             
اتهام عضويت در يکی از احزاب سياسی 
ُکردستان و همچنين کشتن فرزند امام                
جمعه شهرستان مريوان، به اعدام                       

هردوی متهمان در دادگاه        .محکوم شدند  
گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده           

 .اند و در قتل شرکت نداشته
رشيد آخکندی و مصطفی سليمی ديگر            
زندانيانی هستند که به گزارش کمپين                

لمللی حقوق بشر حکم اعدامشان تاييد         بين
اين کمپين همچنين گزارش            .شده است  

زندانی         ١٠داده        
ديگر نيز به اتهام              
سلفی  بودن به اعدام      

 .محکوم شده و حکمشان تاييد شده است          
المللی حقوق بشر اسامی يازده         کمپين بين 

زندانی را که حکم اعدام دريافت کرده و         
منتظر حکم دادگاه تجديد نظرهستند بدين        
ترتيب اعالم کرده : سمکوخورشيدی،             
سيروان نژاوی، ابراهيم عيسی پور،                 
رزگار(حبيب) افشاری، علی افشاری،           
هوشنگ رضايی، رضا اسماعيلی،                   
بهروزآلخانی، سيدسامی حسينی،                        

طبق .سيدجمال محمدی و بختيار معماری     
گزارشی ديگراز سوی سازمان زنان آذر      

ديگر  زينب جالليان         مهر کردستان،        
زندانی سياسی کرد در شرايط وخيم                   

به   ٨٨برد وی در سال       جسمی به سر می   
اتهام محاربه ، به اعدام محکوم و اين                 
حکم توسط دادگاه تجديدنظر تاييد شد.               
ديوان عالی کشور اما اين حکم را نقض           

اين سازمان از قول محمد شريف              .کرد
وکيل مدافع زينب جالليان نوشته که در           
صورت عدم مداوای زينب، زندگی او             

زينب    .گيرد   در معرض خطر قرار می        
در زندان به سر       ١٣٨۶جالليان از سال     

برد . سازمان زنان آذرمهر همچنين            می
هايی که زينب جالليان در                 از شکنجه   

طول دوران بازداشت و زندان خود                   
تحمل کرده نوشته و گزارش داده که وی         

ها از ناحيه سر به             در اثر اين شکنجه       
 .شدت آسيب ديده است

همانطور که قبال نيز اعالم کرديم و                    
بارها بر اين نکته تاکيد کرديم قتل و                    
كشتار نشان از ضعف و درماندگى                     
جمهورى اسالمى در كنترل بحران رو            
به گسترش و دامنگير حاكميت ننگينش            
است ،اعدام و کشتار زندانيان سياسی ،           
تداوم و گسترش شکنجه ، آذيت و آزار             
در شرايط کنونی ناشی از هراس رژيم            
از گسترش مبارزه و قيام توده های                     
زحمتکش در سراسر کشور است .  ما              
ضمن محكوم نمودن چنين اقدامات ضد           
انسانى جالدان جمهورى اسالمى , همه           
احزاب انقالبی و نيروهای آزاديخواه                
واقعی و  تمامى توده هاى تحت ستم را              
به اتحاد و مبارزه جدى بمنظور بر چيدن      
بساط قتل و آدم كشى جالدان جمهورى             
اسالمى فرا ميخوانيم . بی شک نجات               
زندانيان سياسی در گرو گسترش                         
مبارزات توده ايست و تنها راه پيروزى           
و تحقق مطالبات آزاديخواهانه و انسانى          

 اتحاد عموم توده هاى ستمكش است .
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 زنداني سياسي آزاد بايد گردد !

اعتراض به شرايط زندانها ، شكنجه و اعدام زندانيان 
 گامي در راستاي سرنگوني جمهوري اسالمي است !

 جان سپردن يك زنداني بي دفاع در زندان 
 زاهدان به دليل عدم درمان وي

"فrrعrrالrrيrrن حrrقrrوق بشrrر و                بrrنrrابrrه گrrزارش   
دمکراسی در ايران" يکی از زندانيان زنrدان   

به دليل عدم درمان جان خود را از       زاهدان
 دست داد.

شهريور ماه زندانی سrيrاوش    2روز پنجشنبه 
 3ساله اهrل مrراغrه کrه در بrنrد                  40توری 

زندان زاهدان محبوس بود دچار سکتۀ قrلrبrی    
گرديد. همبنديان اين زندانی با فريادهای خود  
تقاضای کمک جهت انrتrقrال ايrن زنrدانrی بrه              
بrrهrrداری و نrrجrrات جrrان وی شrrدنrrد .امrrا                        
پrrاسrrداربrrنrrدهrrا از بrrاز کrrردن درب بrrنrrد و                   
رسيدگی به خواسته هrای زنrدانrيrان تrوجrهrی            

 نکردند.
زندانی سياوش توری بعد از مدتی طوالنی و 
بدون انrتrقrال بrه بrهrداری و درمrان وی در                    
مقابل چشمان بهت زده و بی دفاع همبنديانrش  
جان باخت. پاسداربندها بعد از مدت طوالنrی   
عليرغم جان سپردن اين زندانی پيrکrر او را       
در بند رها کرده بودند و حاضر به انتقrال او    

 به سردخانه نبودند.
زندان زاهدان دارای يک بهداری کrه در آن      
يک پزشک عمrومrی وجrود دارد و روزانrه             

زندانی در حالت وخيم را معاينه می  12فقط 
کند و از خود زنrدانrيrان مrی پrرسrد کrه چrه                   
دارويی را بايد برايش بنويسد و بrنrابrه گrفrتrۀ           
خانrواده زنrدانrيrان ايrن فrرد فrاقrد تrجrربrه و                        

 احتماال دانش کافی پزشکی ميباشد.

وضعيت حاد جسمي و عدم درمان معلم 
 زنداني در زندان قرون وسطايي زاهدان

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقrوق بشrر      
و دمکراسی در ايران" وضعيت جسمی معrلrم    

در زندان زاهrدان    زندانی محمد امين آگوشی
حrrاد مrrی بrrاشrrد ولrrی بrrازجrrويrrان وزارت                     
 اطrrrالعrrrات مrrrانrrrع درمrrrان وی هسrrrتrrrنrrrد.                  

هفته است که معلم زندانی محمد  2نزديک به 
امين آگوشی عالوه بر ناراحتيهای قبلی دچrار  
آفتهای متعدد بر زبان و نقrاط مrخrتrلrف دهrان           
شrrده اسrrت . وی از زمrrانrrی کrrه بrrه زنrrدان                    

به اين بيماری مبتال شrده      زاهدان انتقال يافته
است. تالشها و کوششهای او بrرای مrراجrعrه        
به بهداری جهت معاينه و درمrان تrا بrه حrال           
بی نتيجه بوده است و او ناچار است دردهrای  
شديد را تحمrل نrمrايrد.مrعrلrم زنrدانrی در اثrر                    

طوالنی مدت در سلولهای انفrرادی    نگهداری
بازداشتگاه رمضان سپاه پاسداران و شکrنrجrه    
های وحشيانه دچار ناراحتيهای حrاد عصrبrی        
می باشد و نياز به معاينه و درمان توسط يک 

دارد. امrا بrاز هrم بrازجrويrان                  متخصص را
وزارت اطالعات برای تحت فشار قرار دادن 

 او مانع درمان وی می شوند
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جمعه سرخ ، هفده شهريور               
روزی فراموش ناشدنی در تاريخ              57

مبارزاتی مردم ايران در رشد و                           
است      57شکوفايی جنبش انقالبی سال        

که امواج خشم توده ها از ميدان ژاله                  
تهران سراسر ايران را در نورديد و                  

 انقالب را عمق و ژرفايی نوين بخشيد .
روزی که توده ها با فرياد خروشان خود         
، پايه های نظم ستمگرانه حاکم را بلرزه         
افکندند . وقايع هفدهم شهريور سعود به           
نقطه اوج موقعيتی را نشان ميداد که                   
ديگر طبقات زحمتکش و ستمديده حاضر      
نبودند بشيوه خفت بار گذشته زندگی کنند        
و رژيم نيز ديگر نميتوانست به شيوه                  
سابق حکومت نمايد . موقعيت انقالبی بر        
جامعه حاکم بود و توده های به جان آمده          
به عرصه آشکار مبارزه روی می                      
آورند . کميته های اعتصاب و مقاومت            
بسرعت شکل ميگرفت و اعتصابات                
يکی پس از ديگری آغاز گرديد.                           
اعتصاب در صنايع نفت رژيم شاه را                
فلج کرد و قدرت طبقه کارگر را به                     
نمايش گذارد و جنبش توده ای را تا                     

 گامهای بلندتری به پيش برد . 
تاکتيکهای فريبکارانه رژيم شاه مبنی بر         
وعده های پوچ و ميان تهی جهت به                    
انحراف کشانيدن مبارزات توده ها ، اثر         
بخش بيود ، توده های انقالبی با اشراف           
به اين رياکاريها همچنان به ابعاد                          
مبارزات خود ميافزودند جنبش انقالبی           
اوج می يافت . ارتش دست پرورده شاه           
، ارگان ستمگری و سرکوب علی رغم            
دريافت گل از دست توده هائی که به                  
توصيه رهبران مرتج و سازشکار به                
آنها هديه ميکردند ، همزمان با اين                      
تالشهای فريب آميز به انجام وظيفه                    
اصلی خود ، يعنی سرکوب مشغول بود           
و پاسخ آنان را با گلوله ميداد و خون                   

 17ميرخت . قتل عام و کشتار وحشيانه          
شهريور ، ماهيت ارتش سرکوبگر ،                 
ارتشی که شالوده آن بر خفظ منافع                      
سرمايه داران و امپرياليست ها ريخته              
شده است بيش از پيش بر توده ها آشکار          
گشت . قتل عام زنان و مردان و کودکان         
توسط اين ارتش ميدان ژاله و خيابانهای          
اطراف آن را رنگين ساخت و خون                   

سرخ کارگران و زحمتکشان بر جويها            
جاری شد . اما اين کشتار وحشيانه نه                
تنها مانع رشد و شکوفائی جنبش انقالبی         
نگشت بلکه اواج توفنده حرکت انقالبی            
توده ها و خصوصا کارگران را بيش از          
پيش برانگيخت و جنبش توده ای عمق و         
اعتالی نوينی يافت کارگران و                              
زحمتکشان ، بويژه نفتگران قهرمان                 
پرچم خونين مبارزه ضد ديکتاتوری و             
ضد امپرياليستی را برافراشته نگاه                    
داشتند . اعتصابات کارگری همراه با               
تظاهرات خيابانی جامعه را بسوی يک           
قيام عمومی و سراسری پيش ميبرد و               
سرانجام برغم سرکوب و کشتار بی وقفه       
ارتش سرکوبگر ، قيام پيروزمند توده ها        
در بهمن ماه ، رژيم شاهنشاهی را به                  
گور سپرد . سلطنت واژگون شد اما در            
غياب الترناتيو انقالبی ، مرتجعين بقدرت    
خزيده و به بازسازی ارگان سرکوب                

 پرداختند . 
اما حاصل آنهمه فداکاريها و جانبازيهای        
توده و خونهايی که در هفدهم شهريور و         
پس از آن تا قيام بهمن سنگفرش خيابانها         
را گلگون ساخته بود ، به گل نشت ،                   
چرا که بدليل ضعف تشکل طبقه کارگر          
و نبود يک رهبری حقيقتا پرولتری ،                 
ارکان سازشی ضد انقالب برهبری                   
خمينی جنايتکار خود را بر موج                           
مبارزات توده ها تحميل کرد و انقالب را  
در نيمه راه متوقف ساخت . توده های               
مردم که با آنهمه شور و شوق به مبارزه          
روی مياوردند نه تنها به خواستهای                   
انقالبی خود دست نيافتند بلکه از قيام                 
بهمن تاکنون مدام دست آوردهای                         
انقالبيشان از دست رفته است .                              
جمهوری جهل و جنايت اسالمی از اوان        
بقدرت رسيدن خود تاکنون ، هر روز               
هفده شهريورهای جديدی پديد آورده                 
است . اين رژيم ارتجاعی برای حفظ و            

حراست از        
نظام پوسيده      
سرمايه داری  
و تشديد                
استثمار ، به      

وحشيانه 

ترين سرکوبهای فاشيستی روی آورده       
است ، سرکوب کارگران ، کشتار                        
بيرحمانه خلق های ترکمن و عرب و                 

 کرد . 
ماه از قيام توده ها               7هنوز بيش از         

سپری نگشته بود که اهرمهای سرکوب           
رژيم در ادامه خون ريزی های مداوم              
خود روستای قارنای کردستان را در                

به خاک و خون کشيد .      58شهريور  11
کشتار قارنا توسط جمهوری جنايتکار              
جمهوری اسالمی هر چند که در اين                  
نمونه خاتمه نيافت و در پروسه حيات               
ننگين خود به سرتاسر کشور تعميم يافت        
و تکرار شد تا تثبيت حاکميت ارتجاع                
تامين گردد ، اما تجارب تاريخی ده ها              
بار نشان داده است که کشتار و سرکوب          
توده ها قادر به جلوگيری از سقوط                      
قطعی رژيم های ارتجاعی نيست !                     
ارتجاع برای نجات خود به سرکوب                  
متوسل ميشود اما سرکوب مانع از سقوط       

شهريور   17ارتجاع نيست . اگر کشتار        
توانست رژيم شاهنشاهی را از سقوط               
حتمی نجات دهد ، کشتار کارگران و                 
زحمتکشان و آزاديخواهان و آفرينش               
قارناها و ايندرقاش ها و ديگر جنايات              
متعدد رژيم در سراسر ميهن خواهد                   
توانست او را از سقوط حتمی نجات                   

 بخشد . 
اکنون توده ها با تجربه آموخته اند که                 
بايد تنها بقدرت خود باور داشته باشند و           
با توجه به تجارب گرانبهائی که در طی          
حاکميت دو رژيم ارتجاعی شاه و شيخ             
بدست آورده اند در تحوالت انقالبی                   
قريب الوقع آينده اجازه نخواهند داد بار            
ديگر مرتجعين سلطه شومشان را بر آنها       
تحميل کنند . آنها دريافته اند تنها زمانی            
انقالب به پيروزی قطعی خواهد رسيد             
که قدرت سياسی را بدست گيرند . و                  
آنگاه است که ميتوانند به خواستهای خود        

 جامه عمل بپوشانند .
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ابراز همدردي با 
بازماندگان قربانيان 

 زلزله آذربايجان !
طبق اخبار منتشره وقوع زلزله           

تبريز در استان     –در محور اهر     
آذربايجان شرقی موجب تلفات            
سنگينی در اين مناطق گرديده              

است . اين در حالی است که بار سنگين تلفات ناشی از باليای                     
طبيعی را همواره زحمتکشان بر دوش کشيده و خواهند کشيد . و             
در اين ميان مرتجعين و مافيای حاکم بر سرنوشت و مقدرات                      
خلق زحمتکش شانه از زير بار مسئوليت خالی کرده و مردم                      
مصيبت ديده را به حال خويش رها ميکنند . ارگانها و                                       
دستگاههای عريض و طويلی نظير ستادهای رنگارنگ امداد و               
حوادث غير مترقبه و کميته های باصطالح امداد در چنين                            
مواقعی تنها در فکر غارت و چپاول هر چه بيشتر هستند و هيچ                
وقعی به آوارگی و خانه خرابی خلق زحمتکش نمی نهند . در                     
چنين مواقعی توده ها ميبايست مستقيمًا وارد عمل گرديده و به                    
کمک مصيبت ديدگان شتافته و کمکهای خويش را بدون واسطه               
به انها اهدا نمايند . ارگانها و دستگاههای فاسد و ضد خلقی رژيم              

 صالحيت آنرا ندارند که به آنها در ارسال کمکها اعتماد شود .
ما ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانيان زلزله اخير                          
آذربايجان عموم توده ها را به اقدام مستقيم و بدون واسطه در                      
جهت کمک به آسيب ديدگان اين واقعه فرا ميخوانيم . رژيم حاکم              
و ارگانهای وابسته به آن که داعيه کمک رسانی به آسيب ديدگان              
را دارند شايسته اعتماد نبوده و نيستند تا کمکهای مردمی به آنها               

 سپرده شود .

آذربايجان خـالـقـيـنـا      
-تسلـيـت ئـديـريـك       

كمونيست فدائيلـريـن   
آذربايجان ايالتي كميته 
ــي  ســــــــــــــــ

آذربrrايrrجrrان خrrالrrقrrيrrنrrا تسrrلrrيrrت            
 ئrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrديrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrريrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrک  

بrrrو آخشrrrام           تrrrاسrrrف ايلrrrه          
آذربايجاندا بير بويوک زلزله ئوز وريب . خبرلره گوره اينديه جه  

و يrوزلrرجrه ئrو ويrران              اوچ يوز ئولوم و بش مينه ياخين يارالی
بrو دايrيrشrلrيrخ گrونrلrريrنrده ،                    اولوب . بوزلزله آذربايجان خالقنين 

بيکارچيليخ ، باهاليrخ ، اوسrيrزلrيrک ،اشrيrسrيrزلrيrک وآيrری                       کی
اقتصادی و سياسی فشار الرا معروض قاليبrالر ،بrويrوک فrاجrعrه           

 سايينير.
يrريلrه       بو زلزله نين کندلرده آرتيق انسrانrی تrلrفrاتrی و ئrو لrريrن                   

يrوخسrوزلrيrقrالريrنrا و              بيراولمrاسrی بrو زحrمrتrکrش انسrانrالريrن                
ئونالرين آغير شرايط ده ياشايشالرينا داللrت ئrديrر . ئrو لrر کrی                  

و بrو يrازيrق            ئوزون ايللر بrونrدان قrابrاق پrالrچrيrقrيلrه تrيrکrيrلrيrب                        
طبيعی و سيل سو وزلزrلrه     انسانالرين سرپناهی اوالراخ هيچ بير

قاباقينrدا دوام ئrده بrيrلrمrزلrر. ئrيrلrلrه ر بrويrو بrو خrالrقrيrن قrانrيrن                                         
و ئونالری بrو      واونالرين دسترنجين ده ن ارتزاق ئده نلر  ايچيپ

 بو فاجعه نين مسبب لريديلر .  فقر و فالکته ساالنالر
بو فاجعه نی بتون آذربايجان خلقينه   آذربايجان کمونيست فدائيلری

و داغيالن ئو لر صاحابی و ياراالنان و ئولن انسانالرين خrانrواده     
لرينه تسليت ئدير وئونالرين غمينده ئوزلرينه شريک بrلrديrريrلrلrر.         
بrrيrrز تrrمrrام انسrrانrrالردان ئسrrتrrيrrريrrک کrrی ، بrrو فrrاجrrعrrه ده ئrrوز                        

و     تک بrراخrمrاسrيrنrالر          قارداشالرين ،باجيالرين و يولداشالرين
ئونالرا يارديم اتrمrک اوچrون ، مسrتrقrل يrارديrم کrمrيrتrه لrريrنrده                              

پrارالنrمrاسrيrنrا ، مrريrض لrريrن و                     مردمی کمک لرين  توپالنيب
و ئrائلrه         صدمه گورنrلrری مrريrض خrانrاالرا يrتrيrشrيrلrمrه سrيrنrده                        

سrامrان وريrب و انrوالردان مrحrافrظrت ئrتrمrه کrه                             صاحابالرينrا 
 بrrrrrrrrrrrrrrrrrrrاشrrrrrrrrrrrrrrrrrrrالrrrrrrrrrrrrrrrrrrrسrrrrrrrrrrrrrrrrrrrيrrrrrrrrrrrrrrrrrrrنrrrrrrrrrrrrrrrrrrrالر .                    
 کrrمrrونrrيrrسrrت فrrدائrrيrrلrrريrrن آذربrrايrrجrrان ايrrالrrتrrی کrrمrrيrrتrrه سrrی                               
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قريب به يک مrاه اسrت کrه          
سrrrrrپrrrrrاه پrrrrrاسrrrrrداران بrrrrrا           
سrrrازمrrrانrrrدهrrrی نrrrيrrrروهrrrای     
مزدور محلی موسوم به پيشمرگان مسلمان کرد يا به عبارتی همان جاش در مناطق کردنشين ، نوسازی و راه اندازی مجدد پايگrاهrهrای    
نظامی در اين مناطق ، کنترل راههای ارتباطی و ايجاد پستهای بازرسی مrابrيrن شrهrری و بrيrن راهrی ثrابrت و سrيrار فضrای کrامrال                                    
ميليتاريزه را بر منطقه شمال غرب و غرب کشور حاگم گردانيده است . در همين راستا نقل و انrتrقrال تسrلrيrحrات جrنrگrی و اسrتrقrرار                          
سايتهای پرتاب موشک در بخشهای از مناطق غرب کشور بطور گسترده انجام ميگيرد . اين حجم از تحرکات نظامی و اطrالعrاتrی در       

 مشاهده گرديده به راستی حاکی از چيست ؟ 60مناطق کرد نشين که تنها نظير آن در سالهای دهه 
البته تهديدات خارجی ميتواند بهانه ای برای اين اقدامات باشد . اما گسترش فضای امنيتی در داخل شهرها و ايجاد پستهای بازرسی بين  
راهی و خارج شهری تنها در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و القای قدر قدرتی از جrانrب مrزدوران بrه چrيrز ديrگrری                   
تعبير ميشود ؟ رژيم به خوبی دريافته است که کاهش ميزان کنترل خويش بر اوضاع مناطق کردنشين در بحبوحه يک جrنrگ خrارجrی         
چه عواقبی برايش به همراه خواهد آورد . به همين جهت است که سيلی از تجهيزات نظامی و مزدوران تا به دندان مسلح خويش را بrه   
منطقه اعزام نموده است تا در صورت وقوع هر رويدادی با اتکا به ماشين سرکوب خويش بر اوضاع مسلط گردد . اوضاع بrه غrايrت       
حساس کنونی در مناطق غربی و شمال غربی کشور حکم ميکند که توده های زحمتکش و تحت ستم کرد نيrز خrويrش را بrرای انrجrام               
تحرکات گسترده و انقالبی آماده نموده و با استفاده از شرايط ضعف و استيصال رژيم و مزدورانشان در منطقه کنrتrرل اوضrاع را در          

 دست گيرند و بر سرنوشت خويش حاکم گردند . 

 افزايش بيسابقه تحركات نظامي و اطالعاتي سپاه پاسداران و مزدوران محلي
آنها در مناطق كردنشين غرب كشور در راستاي چه اهدافي است ؟    
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مقدمه : با ادامه شrکrنrجrه و اعrدام           
کrrمrrونrrيrrسrrتrrهrrا و مrrبrrارزان و انسrrانrrهrrای             
آزاديخواه ، فکر مrی کrنrم ابrعrاد فrاجrعrه                 
بدرستی افشا نشده تا مrردم را بrر عrلrيrه            
کشتار و شکنrجrه و اعrدام بrرانrگrيrزد و                
هنوز رژيم جرات می کند و به شکنجه و 
کشتار و ترور مبارزان و مrخrالrفrيrن در            
بيرون و درون زندان ادامrه دهrد . الزم          
است برای جrلrوگrيrری از ادامrه کشrتrار                
افشاء قتل عام زندانيان سياسی ادامه پrيrدا   
کند . سعی می کنم مشrاهrدات و تrحrلrيrل              
های خود را بيان دارم و اميدوارم قrدمrی     
در راه افشrاء جrنrايrات رژيrم جrمrهrوری               
اسالمی باشد و بتواند بازدارنده از ادامrه      

 کشتارها شود .
ادامه حيات رژيم بعد از اتش بس بسrيrار     
مهم بود و در اين راه برنامه مدونی تهيrه  
و بااستفاده از اتوريته خمينی مورد توافق 
جناحهای حrکrومrت قrرار گrرفrت وهrمrه               
جناحها در اجرای توطrئrه بrا هrم هrمrراه             
شدند . کشrورهrای امrپrريrالrيrسrتrی بrرای                  
غارت منابع ملی و دسrتrرنrج تrوده هrای              
زحمتکrش بrا اجrرای قrراردادهrای سrود               
آور در انتظار عrمrلrکrرد رژيrم مrنrتrظrر                
ماندند و در مقابل جنايات رژيrم سrکrوت        
کردند . با اينکه رژيrم در زمrان جrنrگ              
ارتجاعی سازمانها و نهادهای انقrالبrی و     
دمکرات را با ضربات اساسی زمين گير 
کrrرده بrrود تrrوانسrrتrrه بrrود بسrrيrrاری از                   
نيروهای انقالبی را به جوخه های اعrدام    
بسپارد ، با اين حال برای اجرای سياست 
نا تمام خود و نابودی کامل بازمانده هrای  
انقالب دو مرحله را طراحی و بrه اجrرا       

 گذاشت . 
گسست ايrدئrولrوژيrک و نrابrودی هrويrت                 

 زندانيان سياسی 
ايدئولوگ مذهبی اين سناريو منتrظrری و     
بيت خمينی و در پشrت پrرده " انrجrمrن                   
حجتيه " و ايدئولوگ سياسی آن هrاشrمrی       
و خط امامی ها و اجرای برنامه به عهده 
وزارت اطالعات و دادستrانrی انrقrالب و         
سازمان زنrدانrهrا گrذاشrتrه شrد . مrبrحrث                    

ايدئولوژيک باطرح شrکrاکrيrت       
در اسالم با چrاپ کrتrب و درج مrقrاالت              
( شrکrاکrيrت ) در رزنrامrه هrای دولrتrی                      
توسط وزارت ارشاد انتشار و در زندانها 
تبrلrيrغ گrرديrد . مrديrريrت و تrعrدادی از                        
مسئولين زندانها تغيير و با سياست جrديrد     
همrاهrنrگ شrدنrد و تrوابrيrن از بrنrدهrا و                        
اتاقهای دربسته برداشته شدند . مrتrعrاقrبrا           
اتاقهای دربسته ، بrاز و بrنrدهrا عrمrومrی              
شدند . مديريت داخلی تrعrدادی از بrنrدهrا           

 در اختيار زندانيان قرار گرفت . 
سrrخrrنrrرانrrی تrrعrrدادی از سrrران بrrريrrده                 

 1365جريانهای سياسی باشدت از سال   
ادامه يافت و زندانيان را بزور بrه مrحrل        
سخنرانی بrرده و در صrورت مrقrاومrت              
بشدت مورد آزار و شrکrنrجrه قrرار مrی               
گرفتند و يا مصاحبه ها از طريق شrبrکrه      
تلويزيونی زندان در بندها پخش می شد . 
مصاحبه گران و سrخrنrرانrان بrا اضrهrار            
ندامت و تالش در توجrيrه وضrع کrنrونrی           
اشrrان ، گrrذشrrتrrه انrrقrrالبrrيrrون را نrrفrrی ،                  
بازجويان و جالدان خلrق را مrهrربrان و           
انقالبی و دمکرات می خrوانrدنrد . رژيrم            
مالقات زندانيان سياسی را زياد نrمrود و       
توانست تا حدودی افکار عمومی جrامrعrه    
و سازمانهای حقوق بشر را بطور موقrت  

 بطرف خود جلب نمايد . 
با اجرای مالقات و عمومی شrدن بrنrدهrا         
ارتباط زندانيان با هم و بيرون از زنrدان    
گسترش يافت ، اعrتrراضrات و خrواسrتrه           
های زندانيان باال گرفت . بعد از مالقاتی  
، يrrکrrی از پrrاسrrداران زنrrدان اويrrن بrrا                   
پرخاشگری به زندانيانی کrه از مrالقrات          
برگشته بودند ، گفت : هrر کrاری دلrتrان            
ميخواهد بکنيد ، بما گفته اند فrعrال کrاری      
با اينها نداشته بrاشrيrد . بrمrوقrع هrمrه را                    

خواهيم کشت . "
رژيم در بی هويت کrردن ايrدئrولrوژيrک          
زندانيان و دستيابی به اطالعات ناشناخته 
و در نهايت بی هويتی سيrاسrی زنrدانrيrان        
سخت شکست خورد . با شکست جrريrان      

توابrيrن   
ضربrه  

شديدی نيز به نادم سازی وارد آمrد . بrا            
بrrاال رفrrتrrن تrrجrrربrrه و روحrrيrrه مrrقrrاومrrت            
زنrrدانrrيrrان ، کrrنrrتrrرل بrrنrrدهrrای زنrrدان در            
مقاطعی از دست رژيrم خrارج گrرديrد .             
رژيم با تبليغات گسترده به انتشار شرايrط  
عفو دست زد و هر روز نمrايrنrدگrانrی را        
بزندان مrی فrرسrتrاد تrا زنrدانrيrان را از                   
عواقب زندان تrرسrانrده و احrکrام اعrدام               
خود را توجه کrنrد .در صrورتrيrکrه هrر                 
روز احکام اعrدام صrادره زنrدانrيrان بrه               
تائيد ديوان عالی کشور برياست مrوسrوی   
اردبيلی می رسيد و توام با تبليغrات عrفrو      
 ، به جوخه های اعدام سپرده می شدند . 

 همه را خواهيم کشت  
جمهوری اسالمی بrا وجrود آتrش بrس و             

سrازمrان مrلrل در            598پذيرش قطعنامه 
حالت نه جنگ و نrه صrلrح           1367سال 

را نrگrه داشrت تrا زمrيrنrه بrرنrامrه هrای                      
طراحی شده بوجود آيد . فرصت طrالئrی    
با عمليات سازمان مجاهدين خلق ( فروغ  
جاويدان ) بوجود آمد و تبليغrات گسrتrرده       
ای در رسانه های گروهی ، تريrبrونrهrای     
نماز جمعه و روزنامه هrای رژيrم بrرای        
انrحrراف افrکrار عrمrومrی شrکrل گrرفrت                    
وحشت عمrومrی خrانrوده هrای زنrدانrيrان               
سياسی در بر گرفت . مrالقrاتrهrا قrطrع و            
تلويزيونها از بrنrدهrا جrمrع آوری شrد ،                   
اخrبrار و گrrزارشrات هrدفrrدار از طrريrrق                
رژيم در زندانها پخش گرديد . جابrجrائrی     
و تقسيم بندی زنrدانrيrان مrجrددا صrورت             
گرفت ، تعrدادی از زنrدانrيrان از زنrدان              
اوين بrه زنrدان گrوهrر دشrت مrنrتrقrل و                      
تعدادی ديگر از سالنهrای آمrوزشrگrاه بrه          

اويrrن و سrrالrrن کrrارگrrاه             325بrrنrrدهrrای    
معروف به سالن جهاد منتقrل گrرديrدنrد .         

زنrدان اويrن زنrدانrيrان             325در بندهای 
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سrrيrrاسrrی گrrرايشrrات چrrپ و مrrذهrrبrrی                     
( مجاهدين ) را از هrم جrدا کrردنrد . بrا                 
فشار روانی بrر زنrدانrيrان بrرنrامrه پrيrش                
بينی شده در دستور اجرا گذاشته شد . بrا     
دسrrتrrور خrrمrrيrrنrrی ، کrrمrrيrrتrrه هrrای مrrرگ              
سازماندهی و حکم اعدام زندانيان سياسی 
توسط خمينی صrادر و بrه کrمrيrتrه هrای                  

 مرگ ابالغ گرديد . 
تrrرکrrيrrب اصrrلrrی کrrمrrيrrتrrه هrrای مrrرگ                   

 ( دادگاههای مخفی و چند لحظه ای )
دادستان کل و يا يکی از معاونrيrن    –الف 

 دادستان کل 
بند الف در تهران شامل اشراقی دادستrان  
کrrل و يrrا رئrrيrrسrrی مrrعrrاون او و در                          
شهرستانها دادستان انقالب اسالمی همrان  

 منطقه و يا داديار زندان بود .
يک نrفrر حrاکrم شrرع دادگrاهrهrای                   –ب 

 انقالب
در تrهrران عrمrومrا نrيrری در دادگrاهrهrا                   
شرکrت مrی کrرد ، ديrگrر حrکrام شrرع                     
عبارت بودند از ، يrونسrی ، نrاصrری ،             
رامبندی و در شهرستانها حاکم شrرع آن      

 شهر در دادگاه شرکت می کرد . 
 نماينده از وزارتت اطالعات  -پ

ری شهری وزير اطالعات و معاونrيrنrش    
عبارت بودند از مصطفی پور محمrدی ،    
علی فالحيان ، سعrيrد حrجrاريrان ، عrلrی              
ربيعی و عموما مصطفی پورمحمrدی در    
کميته اوين و گوهر دشت حrاضrر بrود .          
در شهرستrانrهrا مrديrر کrل اطrالعrات يrا                  
فرمrانrده اطrالعrاتrی سrپrاه پrاسrداران در                  

 کميته های مرگ شرکت می کرد . 
 برنامه ريزان اصلی 

خrrمrrيrrنrrی و احrrمrrد خrrمrrيrrنrrی ، سrrران و                  
تئورسينهای جناحهrای مrخrتrلrف رژيrم و             
انجمن حجتيه از بrرنrامrه ريrزان اصrلrی             
بrrودنrrد و در تrrدويrrن طrrرح تrrعrrدادی از                
مدرسين دانشگاهها و حوضه های علميrه  
" قم ، مشهد ، اصفهان " و سrازمrانrهrای           
اطالعاتی بrرخrی از کشrورهrا بrه رژيrم               

 ياری رساندند . 
نrrيrrروهrrای اصrrلrrی و روی پrrرده رژيrrم               

 عبارت بودند از :
خمrيrنrی ولrی فrقrيrه و رهrبrر جrمrهrوری                       
اسالمی ،منتظrری قrائrم مrقrام رهrبrری ،                
هاشمی رفسنجانی رئيس مجلrس و يrکrی        

از اعضrrاء رهrrبrrری روحrrانrrيrrت مrrبrrارز           
تهrران ، خrامrنrه ای رئrيrس جrمrهrور و                      
فرمانده جنگ ، اعضای شورای نگrهrبrان    
قانون اسrاسrی ، کrروبrی رهrبrر مrجrمrع                    
روحانيون مبارز و رئيس بنrيrاد شrهrيrد ،          
ری شهری وزيrر اطrالعrات ، مrوسrوی            
اردبrrيrrلrrی رئrrيrrس ديrrوان عrrالrrی کشrrور ،            
موسوی خوئينيها دادستان انقالب اسالمrی  
و رهبر دانشجويان پيرو خط امام ، احمrد  
خمينی مشاور عالrی خrمrيrنrی ، کrنrی از                
روحانيت مبارز ، عسگراوالدی مسلrمrان   
رهrrبrrر هrrيrrئrrتrrهrrای مrrوتrrلrrفrrه ، الجrrوردی            
دادستان انقrالب اسrالمrی اويrن و عضrو              
هيئت موتلفه ، محسrن رضrائrی فrرمrانrده           
سrrپrrاه پrrrاسrrداران انrrقrrrالب اسrrالمrrی ،                   
ميرحسين موسوی نrخrسrت وزيrر ، آيrت            

 اهللا گيالنی .
زندانيان سياسی را بشrرح زيrر مrيrتrوان            

 دسته بندی کرد . 
کليه اعضاء و هrواداران جrريrانrات         –  1

کمونيستی و چپ وراديrکrال بrخrصrوص          
فدائيان خلق ( اقليت ) و پيکار و .. . و              
سازمان مجاهديrن خrلrق کrه از مrواضrع               
سازمانی خود دفاع می کردند بrه جrوخrه        
های اعrدام سrپrرده شrدنrد . مrوردی در                    
زنrrدان اويrrن شrrاهrrد بrrودم کrrه يrrکrrی از                 
نگهبانان زندان اوين از يrک زنrدانrی بrه         

سrالrه از        20نام علی آقrا ولrيrان حrدودا           
هواداران فدائيان خلق " اقلrيrت " کrه در            
صف ما قرار داشت ، پرسيد : " اتهام تو   
چيست " و وليان در جواب گفت : " مrن       
هوادار سازمان چrريrکrهrای فrدائrی خrلrق             
ايران " اقليت " هستم . " . که پاسدار او        
را از صف بيrرون کشrيrد و بrا خrود بrه                 
اتاقی که در آن دادگاه تشکيل داده بودند ، 
برد و چند لحظه بعrد او را بrه انrفrرادی             
بrrردنrrد و روز بrrعrrد بrrه جrrوخrrه اعrrدام                    

 سپردند . 
زنrrدانrrيrrانrrی کrrه حrrکrrمrrشrrان تrrمrrام و             –  2

بخاطر نپذيرفتن مصاحبه هrای ويrدئrوئrی       
هنوز در زندانهای رژيم مrحrبrوس بrودنrد        
( ملی کشها ) بrه دادگrاهrا بrرده شrدنrد و                
تعداد زيادی از آنان با اسرار بر مواضrع  

 قبلی اعدام گرديدند .

زندانيان سياسی آزاد شده و وابسته   –  3 
به جريانات سياسی راديrکrال و مrخrالrف            

 رژيم به دو دسته تقسيم می شوند .
گروهی که هر روز و يا هر هفته   –الف 

و يا چند مدت يکبار به مراکز امrنrيrتrی و       
دادستrانrی مrراجrعrه و خrود را مrعrرفrی                    
ميکردند . جلب و به دادگاه سپrرده شrدنrد       

 و تعدادی از آنان اعدام گرديدند .
گروهی از زندانيان سياسی احساس   –ب 

خطر کرده و مخrفrی شrده و از مrعrرفrی               
امتناع کرده بودند . حاکميت با فشrار بrر        
خrrانrrواده آنrrان و بrrا وعrrده و وعrrيrrد و                     
رياکاری بتعدادی از آنان دست يrافrتrنrد و       
به دست جrالدان سrپrردنrد . مrوردی کrه                
سراغ که سراغ دارم ، نيروهای امrنrيrتrی       
با مراجعه به خrانrواده دو بrرادر کrه از               
معرفی امتناع کرده بودند بrا وعrده هrای          
زياد خانواده هايشان را زير فشار روانrی  
قرار داده و موفق می شوند دو برادر را   
بrدسrrت آورنrrد و بrrه جrوخrrه هrای اعrrدام                
بسپارند . يrکrی از بrرادرهrا در مrقrابrل                     
اسرار مادرشان مrی گrويrد : " مrن ايrن                  
رژيم را می شناسم اينها به هيچکس رحم 
نمی کنند و تمام حرفهايشrان دروغ اسrت       
ولی چون شما اسرار می کنيد ما خود را   
مrrعrrرفrrی مrrيrrکrrيrrنrrم " . خrrانrrواده زنrrدانrrی               
متعاقب معرفی فرزنrدان خrود بrه زنrدان           
مراجعrه بrا لrبrاسrهrا و ادرس قrبrر بrچrه                       
هايشان روبرو می شrونrد . بrعrد از ايrن               
اتفاق خانواده دچrار نrاراحrتrی روحrی و              

 روانی شديد می شوند . 
زندانيان سياسی محبوس در زندانهrا    –  4

 به دو دسته تقسيم ميشدند . 
زنrrدانrrيrrان سrrيrrاسrrی کrrه مشrrغrrول           –الrrف   

گذراندن دوران زندان بودنrد مrيrتrوان بrه          
 چهار گروه تقسيم کرد .

زندانيان مقاومی که حکم اعدام آنان   –  1
قبال صادر و به اميد گرفتrن مصrاحrبrه و         
افشای احتمالی اطالعاتشان نگهداری می 
شدند قبل از تشکيل دادگاهrهrا بrه جrوخrه          
های اعدام سپرده شدند . رژيم از طrريrق    
وعده و وعيد به زندانی و خانواده برخrی  
از آنان مبrنrی بrر ايrنrکrه " در صrورت                   
پذيرش مصاحبه حکم اعدام زنrدانrی لrغrو       
می شود " ، توانست برخی از زنrدانrيrان       
را فريب داده و موفق به تهrيrه مصrاحrبrه        
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شود . زنrدانrی سrيrاسrی بrنrام يrونrس از                       
هواداران فدائيان خلق " اقلrيrت " کrه در            
کrردسrrتrان دسrتrrگrيrrر شrrده بrrود و بrطrrور                
وحشيانه ای شکنجه شده بود ، زندانبانrان  
برای بردن او به بند مراجعه کردند ، او     
که خود می دانست به کجrا مrی روی بrا          
صrrدای رسrrا عrrالم کrrرد : " زنrrده بrrاد                     
سوسياليسم " و با استقبال زندانيان مواجه  

 شد و با شکوه او را بدرقه کردند . 
گروهی کrه بrا مrوضrع تشrکrيrالتrی                 –  2

بودند و دارای حrکrم زنrدان بrوده و از                   
مواضع تشکيالتی سازمانهای خrود دفrاع       
می کردند بدون استثناء در دادگrاهrهrا بrه         
جrrرم دفrrاع از مrrوضrrع تشrrکrrيrrالتrrی ،                   
ايدئولوژيک و سياسی به اعrدام مrحrکrوم         

 شدند . 
گروهی که بدون موضع تشکrيrالتrی      –  3

بوده و يا از طريق رژيم ناشناختrه مrانrده      
بrrودنrrد هrrمrrراه بrrا جrrريrrانrrات شrrورائrrی و            
کrrارگrrری مrrخrrالrrف رژيrrم بrrه دادگrrاهrrهrrا            
فrrرسrrتrrاده و تrrعrrدادی از آنrrان اعrrدام                      

 گرديدند . 
جريانات حزب توده و اکrثrريrت بrا             –  4

مواضع سياسrی طrرفrداری از رژيrم بrه              
دادگاهrهrا فrرسrتrاده شrدنrد و تrعrدادی از                    
اعضاء و هواداران اين جريانات بعrنrوان   

 محارب ، کافر و مرتد اعدام گرديدند . 
گروههای طيف طrرفrداران انrديشrه         –  5

های دکتر شريعتی از ساير زندانيان جrدا  
و در آموزشگاه زندانی شدنrد و تrا آنrجrا           
کrه اطrrالع دارم بrrه دادگrrاهrrهrا فrrرسrrتrrاده             

 نشدند . 
عملکرد رژيم در شهرستانrهrا تrقrريrبrا بrا            
مرکز هماهrنrگ بrوده و در بrعrضrی از                 
شهرهrای کrوچrک بrرای جrلrوگrيrری از                 
شورشهای احتمالی و عواقب پيrش بrيrنrی       
نشده آن ، زندانيان بrه شrهrرهrای بrزرگ          
فرستاده شدند و در اخrتrيrار دادگrاهrهrای               
رژيم قرار گرفتند و تعداد زيادی از آنrان  

 اعدام گرديدند . 
روش کار کميته های پrاکسrازی زنrدانrهrا        

 ( کميته های مرگ ) 
دادگاههای چند لحظrه ای و حrکrمrهrا از              
قبل صادر و توام با رعrب و وحشrت و           
در اتاق بسrتrه تشrکrيrل شrدنrد . زنrدانrی                     
هيچگونrه حrق دفrاع نrداشrت و بrايrد بrه                     

سوال حاکrم شrرع جrواب مrيrداد . نrظrر                   
نهائی دادگاه بر اسrاس جrواب سrوالrهrای            
تعيين شده و گزارشات و نظر زندانبrانrان   
داده می شد و تنها با گrفrتrن بrبrريrد حrکrم             
قrابrل اجrرا بrود . سrوالrهrا بrا تrوجrه بrrه                          
جريانات مذهبی و غير مذهبی به ترتrيrب   

 زير بود . 
سrوالrهrای جrريrانrهrای مrذهrبrی "                  -الف  

 سازمان مجاهدين خلق "
نrrام و اتrrهrrام خrrود را بrrگrrو و آيrrا                     –  1

 سازمان مجاهدين را قبول داری 
آيا سازمان منافقين را محکوم و در     –  2

 مصاحبه شرکت می کنی  
ايا امام و جمهوری اسالمی را قبول  – 3

 داری
آيا تواب و يا نادم هستی و منrافrقrيrن       –  4

 و محاربين را لو ميدهی
در عمليات عليه مrنrافrقrيrن و اعrدام               – 5

 منافقين شرکت می کنی
اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق 
اگر به يrکrی از سrوالrهrای بrنrدهrای بrاال                  
جواب مورد قبول نميدادند بrالفrاصrلrه بrه        
اعدام محکوم ميشدند ، حتی افراديکrه از    
پنج مورد سوال باال رها می شدند تصميم 
گrيrری در مrورد آنrهrا طrبrق گrزارشrrات                   
زندان و نrظrر زنrدانrبrانrان اعrمrال و در                 
نتيجه تعrداد زيrادی از ايrن افrراد اعrدام                

 گرديدند . 
سواالت جريانrات غrيrر مrذهrبrی و               –ب 

 کمونيست
نام و اتهامت چيست ، آيrا سrازمrان            –  1

 خود را قبول داری 
آيا سازمان خrود را مrحrکrوم و در               –  2

 مصاحبه شرکت می کنی  
 ايا کمونيست و مارکسيست هستی   - 3 

پدر و مادرت مسلمانند و نrمrاز مrی       -  4
 خوانند و خودت نيز نماز می خوانی

نrrظrrرت در مrrورد ولrrی فrrقrrيrrه و                    –  5
 جمهوری اسالمی چيست

وضيعت هrواداران و اعضrاء جrريrانrات            
سياسی چپ با پاسخ بrه سrواالت فrوق و            
گزارشات و نظرات زندانبانrان مشrخrص      
می شد . اکثrر هrواداران و اعضrاء ايrن              
جريانات با عنوان مرتد ، کافر ، محارب 
با خدا و ولی زمان و مفrسrد فrی االرض        
اعrrدام گrrرديrrدنrrد. افrrرادی کrrه مrrوضrrع                 

تشکيالتی نداشته و عضrو و يrا هrوادار              
گروهای سياسی نبودند به دادگاههrا بrرده     
شدنrد ، در مrقrابrل سrواالت عrقrيrدتrی و                      
سياسی قرار گرفتrنrد و تrعrدادی از آنrان              

 اعدام گرديدند. 
الزم است به بند چهار شrاراتrی بشrود تrا         

 ديدگاه رژيم مذهبی حاکم روشنتر گردد.
افرادی که از ديrن اسrالم خrارج              –الف 

 شوند ف مرتد شناخته می شوند.
افرادی که اسالم آورده و بار ديگrر    –ب 

از اسالم خارج شده اند ، مrرتrد شrنrاخrتrه         
 می شوند .

افrرادی کrه مسrلrمrان زاده بrوده و                   –پ 
خود مسلمان نبودند ، مرتد شrنrاخrتrه مrی          

 شوند . 
افرادی که مسrلrمrان و يrا مسrلrمrان                –ت 

زاده بودند و اعمrال نrمrاز را بrجrا نrمrی                
آوردند در صrورت ابrراز عrلrنrی مrرتrد                
شناخته می شrونrد کrه بrر اسrاس فrتrوای                
مراجع تقليد و روحrانrيrت حrکrم مrرتrد ،                

 اعدام است .
رژيم جمهوری اسالمی توسط دادگاههای 
قرون وسطائی يا بهتر بگويم کميتrه هrای     
مرگ در عرض چند روز هrزاران نrفrر        
را مخفيانه مrحrاکrمrه و بrه جrوخrه هrای                   
اعدام روان ساخت که هنوز اطالع دقيقی 
از آمار اعدام شدگان در دسrت نrيrسrت .           
آن چيزی که مسلم است رژيم جrمrهrوری      
اسالمی توانست رکورد جهانی بrيrرحrمrی     
و شrrقrrاوت را در جrrهrrان شrrکrrسrrتrrه و                     
 پرچمدار خوانخوارترين رژيم دنيا شود . 
با افشای جنايات رژيم و تشديد اختrالفrات   
دورنی و اعتراض منتظری به اعدامهrای  
کور که موجب عزل او از قrائrم مrقrامrی            
رهبrری شrد و اعrتrراض خrانrواده هrای                  
زندانيان سياسی و افrکrار عrمrومrی بrيrن                
المللی ، دولتهrای غrربrی و سrازمrانrهrای              
مدافع حقوق بشر مجبور به موضعگيrری  
گرديدند و اين اعمال وحشيانه را محکrوم  
کردند . تمامی اين عrوامrل بrاعrث عrقrب            
نشينی رژيم گرديد و بسياری از عداميrان  
مrrوقrrتrrا از اعrrدام رهrrا و در سrrلrrولrrهrrای                
انفرادی نگه داشتrه شrدنrد .رژيrم دوبrاره             
برنامrه ای جrديrد بrرای بrاقrی زنrدانrيrان                    
سياسی تدارک ديد و آنها را بrه بrنrدهrای           
عمومی انتقال داد و اينبار زندانيان را بر 
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اساس گرايشات تشکيالتی و ايدئولوژيrک  
تقسيم بندی نکرد و باقی مrانrده زنrدانrيrان        
سrrيrrاسrrی گrrوهrrردشrrت کrrرج را نrrيrrز در             

زندان اوين جاری داد . در   325بندهای 
صورتيکه زندانبانان و نمايندگان وزارت   
اطالعات به صراحت اعالم می کردنrد :    
" ما تحمل مخالفين جمهوری اسالمrی را     
نداريم و بايد زندانها را خالی کنيم ، فکrر  
نکنيد در مrقrابrل ديrگrران کrوتrاه آمrده و                   
شماها را اعدام نکرده ايrم " . رژيrم از               
روی نrrاچrrاری و تrrقrrلrrيrrل فشrrار افrrکrrار                
عمومی داخل و خارج و حrل تضrادهrای        
درونی طrرحrی را بrا مrديrريrت وزارت               
اطالعات به اجر گذاشت . طرح عrبrارت    
بود از ، اعالم بيعت با خمينی و حrمrايrت    
از جمهوری اسالمی و برائت از مخالفين 
رژيم و سازمانهای مدافع حقrوق بشrر بrا        
راهپيمائی و انجام مصاحبه ويدئوئی بنفrع  
رژيم . سوال برای همه زندانيان سيrاسrی    
، مذهrبrی و غrيrر مrذهrبrی ، مrخrالrف و                       
موافق يسrکrان بrود و در مrقrابrل جrواب                  
مثبت به بrنrد عrمrومrی بrرگrردانrده و در                 
انتظار راهپيمائی می ماندند . در مrقrابrل         
دريافت جواب منفی به سلولهای انrفrرادی   
بrrرده و هrrر روز فشrrار روانrrی بrrرآنrrان              
زياتر می شد . تrعrدادی در فrرصrتrهrای                
مناسب اعدام و تعداد انrدکrی از آنrان از            
عدام رها و در مقابل ضامن و وثيقه آزاد 
گرديدند . رژيم تمامی زندانيان رها گشته  
را توسط مراکز امنيتی و قضrائrی تrحrت         

 کنترل و مراقبت شديد قرار داد . 
رژيم موفق گرديد با سرکوب سازمانهrای  
انrrقrrالبrrی و نrrهrrادهrrای دمrrکrrراتrrيrrک و                  
تشکلهای سياسی و اعدام زندانيان سياسی 
و ترور مخالفrيrن از تrحrرکrات سrازمrان              
يافته نيروهای سrيrاسrی و اجrتrمrاعrی در              
امان باشد و تجديد سrازمrانrدهrی آنrهrا را             
مدتها به عقب اندازد . کشتار وحشrتrنrاک       
زندانيان سياسی توسrط رژيrم جrمrهrوری          

سند زنده ای در    1367اسالمی در سال 
تاريخ سياه ارتجاعی ترين رژيم مذهبی ، 
جمهوری اسالمی ايران اسrت . بrا افشrا             

و مقrابلrه بrا       1367بيرحمانه کشتار سال 
هرگونه تکرار اعمال ضد بشری ، رژيrم  
جمهوری اسrالمrی بrيrش از پrيrش رسrوا                

 سازيم . 
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 (بنقل از نشريه جهان کمونيستی )

صمد بهرنگی را بايد در انديشه و آرمانش و              
در کالم مسطور اما بی پيرايه اش که                           
تالطوئی در ادبيات بالنده ايران شد                            

 شناخت . 
صمد با درک عميق از قانونمنديهای جامعه        
و مناسبات پوسيده حاکم بر ايران ، بطرح               

ايده های خود در انطباق با شرايط ويژه ای               
که در بطن آن می زيست پرداخت و                      

سرفصلی نو در ادبيات معاصر                     
گشود . ظرافت و دقت او در             
بيان کالم ، که همواره در قالب       

تمثيالت کودکانه عرضه            
شده بيانگر وسعت نظر و           
نوآوری او در طرح ايده             
هاست . نقش آفرينان قصه        
هايش ، هر يک زبان حال         

وضعيت جامعه می گردند و آهنگ بيداری کالمش ، خواب از ديده های بسته بر می                         
 گيرد . 

دانه برف هنوز سخن تمام نکرده از پای در می آيد ، درخت هلوی پربار دو کودک                             
زحمتکش روستائی ، پس از سالها رنج با بوق و کرنای خرافه و در اوج رذالت ،                                
ضميمه باغ اربابی می گردد و ماهی سياه کوچولو ، جويبار تنگ و باريک را رها                              
ميکند و با شکستن حصار بلند سنتها ، ديوار رعب و هراس کاذب را در هم ميکوبد تا                       

ساعت در    24هزار ماهی سياه ديگر در دريا بپيونددد . و سرانجام "                      999به جمع    
خواب و بيدار " پسرک داستانش آرزو ميکند کاش " مسلسل پشت شيشه ويترين " مال                     

 او می بود. 
و اينهاست جان کالم صمد ، انديشه های صمد که ساده اما صادقانه و بحق استادانه بيان                  
ميگردد . آنگاه که هنگامه عمل فرا ميرسد و مناف فلکی ها و نابدلها قدم در راه                                     
ميگذارند ، ميگويد " کَيف کرده ام که آنچه تا يکی دو سال پيش برای من جز طرح و                          
نقشه چيزی نبود دارد آغاز ميشود و صورت عمل می يابد ... "او با به تصوير کشيدن                     
تمامی مظاهر ستم و تعديات نظم استثمارگرانه حاکم ، همواره بر اين نکته تاکيد داشت :                 
" ديگر وقت آن گذشته است که ادبيات کودکان را محدود کنيم به تبليغ و تلقی نصايح                          
خشک و مالمت آوری که نتيجه نهائی همه آنها بی خبر ماندن کودکان از مسائل حاد و                     
بزرگ و حياتی محيط زندگی است ." بر همين باور او قصه هايش را متعلق به آن دسته     
از کودکانی که با اتومبيل به مدرسه می آيند نمی داند و بدينسان نسل نوپای جامعه را به                   
مضامين قصه هايش پيوند ميزند و آنها را رهنمود ميدهد تا حول و حوش خود را با                            
بصيرتی هر چند محدود از البه الی کالمش دريابند و بشناسند . اما اين فقط بخشی از                       
طرحها ونقشه های او بود ، صمد دستگاه آموزشی و فرهنگ مبتذل و الگو برداری شده                 
غرب را بی محابا در " کندو کاو در مسائل تربيتی ايران " با چيرگی خاصی به نقد                             
کشيد و رسالت و تعهد خود را در اين عرصه نيز به ثبوت رساند . بقول شاملو : صمد                       
چهره حيرت انگيز تعهد بود . تعهدی که بحق می بايد به انصاف غول و هيوال توصيف                   

 شود . غول تعهد ! هيوالی تعهد ! صمد سری از اين هيوال بود " .
فقدان صمد در عرصه ادبيات معاصر ، بدون شک ضايعه ايست بس اسفبار ، اگر چه                     
او را مرگی نيست . آوازه نبوغ صمد ساليان درازيست که به فراسوی مرزها کشيده                         
شده و مرگ او محدود به آخير جان و آذربايجان و ايران نيست . تمامی رنجديدگان                            
جهان و کودکان برهنه پای در سوگ صمد نشته اند . صمد منبه و مبشر صبح رهائی                        

 انسان دربند است . صمد نمونه انسان دورانساز ، صمد همچون ارس جاريست . 

                            

             
       

آتش انديشه هاي صمد در دل و جان 
 رنجديدگان هميشه شعله ور است !
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پrrيrrرامrrون وضrrعrrيrrت عrrمrrومrrی جrrنrrبrrش             
کrrارگrrری و مrrبrrارزات فrrعrrلrrی کrrارگrrران          
ايران زياد گفتrه ونrوشrتrه شrده اسrت .بrا                 
وجود اختالف نظرات پيرامون وضعrيrت   
جنبش کارگrری،امrا تrقrريrبrا هrمrه مrتrفrق                  
القولند که همزمان با تشديد بحrران نrظrام      
سرمايه داری و تعرض به دست آورد ها 

کrارگrران درسrراسrر جrهrان ،                 وحقrوق 
کارگران ايران نيrز درکrنrارتrحrمrل هrمrه             
مصrrائrrب و مrrحrrدوديrrت هrrا و سrrتrrم و                    
استثمارنظام حاکrم بrرايrران ، اکrنrون بrا               
تاثيرات بحران جهانی سرمايه و تrبrعrات        
ناگزير آن ازيrکrسrو وتrنrگrتrرشrدن حrلrقrه                
تحريمات اقتصادی ازسوی ديگر مrواجrه     

  شده ودرشرايط دشواری به سرميبرند .
اگر طrبrقrه کrارگrر دراغrلrب کشrورهrای                

درکشورهای اروپrا      سرمايه داری بويژه
ئrrی در نrrتrrيrrجrrه اعrrمrrال سrrيrrاسrrت هrrای                 

با بrيrکrارسrازيrهrای دسrتrه               نئوليبراليستی
جمrعrی ، تrورم وکrاهrش دسrتrمrزد هrای                    
واقعی و از دسrت دادن دسrت آوردهrای            

مواجه شده اند،اما حد اقل   چندين ده ساله
تا کrنrون تrوانسrتrه انrد بrرخrی از دسrت                      
آوردهای خود را هرچند بصورت تعrديrل   
يافته وسرودم بريده ،حفظ کrنrنrد . نrظrيrر            
برخورداری از حق بيکاری ، بيمrه هrای     
اجrتrمrاعrی ، حrق اوالد، مسrکrن و حrق                     
تشکل و اعتصاب و غيره که هrم اکrنrون        
برای حفظ همين حداقلها با اعتrصrابrات ،      
تظاهrرات واقrدامrات سrراسrری خrود بrا                
نظام های سرمايه داری حاکم بrه مrقrابلrه         
برخواسته اند. اعrتrصrابrات سrراسrری و              
تظاهرات ميلrيrونrی کrارگrران اسrپrانrيrا ،                
پرتقال، يونان، فرانسه ، آمrريrکrا وسrايrر        
کشورهای سرمايه داری نمنه هrای بrارز     
نبرد بين کار وسرمايه درسطح جهانی را 

 .بrrrrrrه نrrrrrrrمrrrrrrrايrrrrrrش مrrrrrrrيrrrrrrrگrrrrrrrذارد                
اما کارگران ايران درحالی با اين تعرض 
متحدانه وحشrيrانrه نrظrام سrرمrايrه داری                 
درجهان و ايران مواجه هستند که از حق 
تشکل ، اجتماعات ، اعتراضات و آزادی 

بيان محرومند . به جز بrخrش انrدکrی از            
طبقه کارگrر، کrارگrران ايrران از بrيrمrه                
های اجتrمrاعrی ، از حrقrوق بrيrکrاری ،                   
تrrrامrrrيrrrن وتضrrrمrrrيrrrن شrrrغrrrلrrrی نrrrيrrrز                     

سrطrح دسrتrمrزد هrا بrا                  .بrيrن     محرومند
شrکrافrی پrرنشrدنrی             قدرت واقعی خrريrد    

وجrود دارد کrه درنrrتrيrجrrه تrورم داخrلrrی                 
وانتقال رکود وتورم سرمايrه جrهrانrی بrه          

و برداشتrه شrدن سrوبسrيrد            اقتصاد ايران
کrrاالهrrای ضrrروری و اکrrنrrون تrrحrrمrrيrrل              
رياضت اقتصادی به بهانrه تrحrريrم هrای          
اقتصادی.. اين شکاف هر سrاعrت وروز       
بيشتر و بrيrشrتrر مrيrشrود .عrدم پrرداخrت                  
حقوق و دستمزدها ، سrردوانrدن وخسrتrه         

فشار وتrهrديrد        کردن کارگران ، همزمان
برای قبول تصميمات ضد انسانی و ضrد    
کrrارگrrری کrrارفrrرمrrاهrrا ودولrrت ، زيrrر               
سرنيزه نrيrروهrای امrنrيrتrی ، بrه هrمrراه                   
ورشکستگی کارخانه ها ومراکز تولrيrدی   
و اخراجهای دسrتrه جrمrعrی بrه صrورت                
وسيعی درجريان است .درآن جrا هrم کrه        
برحسب ضرورت ها کار وتrولrيrد ادامrه         
دارد به بهانه اعمال تحريمهای اقتrصrادی   

 «مقاومrت اقrتrصrادی      »و اعمال سياست 
فشارزايد الوصفی برنيروی کrار اعrمrال        
ميشود.اکنون مدت زمان درازی است که  

بrrrعrrrد از زيrrrر             قrrrراردادهrrrای مrrrوقrrrت    
وروکrrردن کrrارخrrانrrجrrات وشrrرکrrت هrrای        
خصوصی و نيمه دولتی بrه بrخrش هrای           
دولتی نيز تعميم داده شrده اسrت . گrروه             

رسمی اخراج وبrه جrای         گروه کارگران
تعداد کارگران کمتری را با قرارداد   آنها

هrrrای بrrrرده سrrrاز بrrrه کrrrار گrrrمrrrارده                     
مrrيrrشrrونrrد.بrrدنrrبrrال وخrrامrrت اقrrتrrصrrادی               
ناهنجاريهای اجتماعی مrحrرومrيrت هrای          
وصrrف نrrاپrrذيrrر دامrrنrrه کrrودکrrان ، زنrrان            
وجrrrrوانrrrrان ونrrrrوجrrrrوانrrrrان طrrrrبrrrrقrrrrه                  
کارگرومحرومين جrامrعrه را فrراگrرفrتrه              

 .وزندگی آنهارا به تباهی کشانده است
دراعتراض به اين وضعيت هراعتrصrاب   

، يrا بrا سrرکrوب               و اقrدامrات کrارگrری      

مواجه ميشود ويا با فريب ونيرنگ آن را 
ازمسير اصلی خود منrحrرف مrيrکrنrنrد و            
هيچ گونه اجازه ای به امکان اعتصrابrات   
سراسری و همبrسrتrه نrمrيrدهrنrد. فrعrالrيrن                  
وپيشروان کrارگrری را شrنrاسrائrی و بrه                
زندان مياندازنrد و بrه اعrتrراضrات بrيrن                

 .الrrrrمrrrrلrrrrrلrrrrی وقrrrrrعrrrrی نrrrrمrrrrيrrrrrنrrrrهrrrrrد                 
با اين همه محروميت ها و بگيrر و بrبrنrد         
هrا طrبrقrه کrارگrrر ايrران راهrی نrداشrتrrه                    
وندارد جز اينکه برغم پراکندگی و نrبrود     

وبا وجود محrروم بrودن       تشکل و تحزب
انسانی خود ، بrه        از ابتدائی ترين حقوق

مبارزه برخيrزد .درايrن مrبrارزه، طrبrقrه               
کrrارگrrر ايrrران تrrا آنrrجrrا کrrه مrrيrrتrrوانسrrت              

را     چrrهrrارچrrوب هrrای قrrانrrونrrی ارتrrجrrاع        
شکسته و دست به اعتصاب ، اعrتrراض       

  . و تrrrrrrrظrrrrrrrاهrrrrrrrرات زده اسrrrrrrrت                      
بدون اينکه بrه تrاثrيrر هrمrه جrانrبrه ايrن                      

اعrrrتrrrصrrrابrrrات وتrrrحrrrرکrrrات کrrrارگrrrری            
درمهارزدن به تعرضات رژيم وسrرمrايrه    
داران کم بها دهيم، و يااين اعتصابات را   
بمثابه بزرگترين مrکrتrب آمrوزش طrبrقrه              
کrrارگrrر حrrتrrی تrrارده هrrای پrrائrrيrrن آن                     

انrکrار       درمواجهه با نظام سرمايrه داری   
اما اين واقعيت را نrمrيrشrود انrکrار           کنيم. 

کرد که ايrن مrبrارزات هrنrوز از انrفrراد                
وپراکندگی خود بدر نيامrده اسrت. اتrحrاد          
عrمrل پrايrدار حrتrی در رشrتrه هrائrی از                       
صنايع و مراکز کارگری کrه بrا بrحrران           

مrواجrه     های مشابه وخواست های مشابه
 هستند، تحقق نيافته است .

ايrن مrبrارزات بrدون رهrبrری               بی ترديد
پrيrش بrرده نrrمrيrشrونrد، ايrrن رهrبrری هrrا                    
عrrمrrومrrا از طrrريrrق مrrجrrامrrع عrrمrrومrrی                 
خودکارگران انتخrاب مrيrشrونrد . مrعrهrذا                
رژيم تالش کرده با دستگيری و تهrديrد و     

ويrا بrادسrتrگrيrر           تطميع رهبران کارگری
وزندانی کردن آنها امکان سازمانrدهrی و     
بوجود آوردن همبستگی و اتحاد درعrمrل     

مانع شود.ويا با فريrبrکrاری       کارگران را
شrrوراهrrای     نrrمrrايrrنrrدگrrان خrrود گrrمrrاشrrتrrه        

اسالمی کار را به جلو صحنه رانده است 
تrrا ايrrنrrهrrا بrrتrrوانrrنrrد بrrا دفrrاع ظrrاهrrری از               
کارگران وبا وعده ووعيد هrای تrوخrالrی         
دربrrيrrن آنrrهrrا اخrrتrrالف بrrيrrانrrدازنrrد ، از                
همبستگی و اتحrاد کrارگrران واحrد هrای            
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جلوگيری بکنند و مبارزات آنrهrا     مختلف
 .را منحرف و زير سيطره خود درآورند

بrrمrrوازات تrrالش         درچrrنrrيrrن شrrرايrrطrrی      
رهrrبrrران واقrrعrrی ، رهrrبrrرانrrی کrrه در                  
صورت آگاهی به منافع طبrقrاتrی خrود و         
آگاهی به روند هrای سrيrاسrی اجrتrمrاعrی               
جامعه ودرصورت پrايrداری دردفrاع از          
کrrارگrrران نrrوش دارويrrنrrد و درغrrيrrر                   
اينصrورت زهrر حrالحrل، امrا رهrبrران                
خود خوانده طrبrقrه کrارگrر هrم از مrيrان                 

ونrrيrrز ازمrrيrrان خrrود          طrrبrrقrrات مrrخrrتrrلrrف    
درچنيrن شrرايrطrی         کارگران بسيارند که

بياد طبقه کارگر ميافتند و بrا تrئrوريrهrای            
برای طبrقrه کrارگrر نسrخrه             ضد ونقيض

ميپيچند ، ميخواهند خارج از محrيrط کrار      
و مبارزه کrارگrران بrا دولrت وسrرمrايrه                
داران، برای کارگران تشکل ايجاد بکنrنrد   
، تrومrار امضrا جrمrع مrيrکrنrنrد. تrا اگrrر                         
بrrورژوازی تrrاب تrrحrrمrrل اعrrتrrصrrابrrات               
کارگری را ندارد . به درخrواسrت امضrا       
کنندگان عطrف تrوجrه کrرده و بrگrذارنrد                
بصورت مسالمت آميز بrه ايrجrاد تشrکrل            
های مورد نظرخويش به پردازند.اگر چه  
مrrيrrان کrrارگrrران نrrبrrوده انrrدو حrrتrrی يrrک            
اعتصاب را هم تrجrربrه نrکrرده انrد، امrا              

بrه      توسط اتrحrاديrه هrای زرد کrارگrری            
رهبران شناخته شده جنبrش کrارگrری آن        
هم نه درايران بrلrکrه درسrراسrرجrهrان !           

تبديل ميشrونrد. ايrنrهrا هrم الrبrتrه ازبrدايrع                     
روزگارما است وطrبrقrه کrارگrر نrاگrزيrر             
است با هrمrه ايrن پrديrده هrا بrه مrبrارزه                      

 .بrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrرخrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrيrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrزد 
عrrالوه بrrرايrrنrrهrrا جrrنrrاح هrrای مrrخrrتrrلrrف               
بrrrورژوازی نrrrيrrrز بrrrيrrrکrrrار نrrrنrrrشrrrسrrrتrrrه           

مrحrو واليrت فrقrيrه               اند.ازاصالح طلبrان  
گrrرفrrتrrه تrrا روشrrنrrفrrکrrران لrrيrrبrrرال طrrبrrقrrه          

،اسrrrتrrrادان دانشrrrگrrrاه هrrrا و                مrrrتrrrوسrrrط
کrه خrود         نويسندگان وروزنامه نگارانrی 

بيشتر از هrمrه خrواهrان ثrبrات سrرمrايrه                    
وپياده شrدن بrی دردسrر نrئrولrيrبrرالrيrسrم                    
وقrrوانrrيrrن سrrرمrrايrrه جrrهrrانrrی درايrrران                 
هستند .سعی ميکنند از ايrن نrمrد کrالهrی             

 .بrrrrrrrrرای خrrrrrrrrود بrrrrrrrrبrrrrrrrrافrrrrrrrrنrrrrrrrrد                   
تهاجrم بrه طrبrقrه کrارگrرايrران وتrحrرک                   
متقابل کارگران بrقrدری شrديrد وگسrتrرده           
است که سازمانهای سياسی طرفدارطبrقrه   

کارگرهم به گردپايش نمrی رسrنrد .حrتrی           
انعکاس مrبrارزات کrارگrران و             ظرفيت

را در       کنش وواکنش سياسی درقبrال آن   
خود نمييابrنrد.حrرکrت هrا بrقrدری سrريrع                 
وسيع وزياد هستند کrه گrاه در انrعrکrاس              
اخبار آن هم دچار مشکل مrيrشrونrد. بrايrد          
دويد دنبال طبقه کارگر! هrنrوز اطrالعrيrه         
حrrمrrايrrتrrی از يrrک حrrرکrrت مrrنrrتrrشrrر                       

کارگران حرکت بعدی واقدام بعدی   نشده
تrا چrه رسrد بrه نrقrش                   را نجام داده اند. 

سازماندهی و شرکت عملی درمrبrارزات     
آنها و مواجهه نظری با تمام گrمrاشrتrگrان        
بورژوازی ايران ازهrر رنrگ ولrون آن          
،که ازوظايف مهم واصrلrی سrازمrانrهrای         

 .کمونيستی وطرفدار طبقrه کrارگrر اسrت        
به هرحrال مrبrارزه طrبrقrاتrی درجrامrعrه                  

امروز ايران که مبارزه بين طبقه کrارگrر   
و نظام سرمايه داری حاکم با تrمrام حشrو      
وزوايد اش محوراصلی واسrاسrی آن را         
تشکيل ميدهد ، برخالف تrرهrات خrورده      
بورژوا ها وبورژواليبرالهای وطنrی ايrن     
مبارزات تعيين کننده اصrلrی رونrد هrای           

 .سياسی درايران محسوب ميشوند
با نگاه از اين مrنrظrر اسrت کrه مrيrتrوان                 
درک درسrrتrrی از مrrظrrمrrون وراسrrتrrای               
مبارزات طبقه کارگر ايران بrدسrت آورد     
وتنها از مrنrظrر تrحrوالت ودرگrيrريrهrای                
طبقاتی است که ميتوان تحوالت سrيrاسrی      

، سrرمrايrه جrهrانrی دررابrطrه بrا                      ايران
را بrrررسrrی و پrrاسrrخ درسrrتrrی                  ايrrران

 .دريافت کرد
فکر مrيrکrنrنrد وتrبrلrيrغ              برخالف کسانيکه

وترويج ميکنند که تغييرات درکابينه های 
انتصابی دولrت، ونrمrايrنrدگrان انrتrصrابrی               
مrrجrrلrrس و کشrrمrrکrrش بrrيrrن ايrrنrrهrrا و يrrا                  
قrrrrرارگrrrrرفrrrrتrrrrن نrrrrظrrrrامrrrrيrrrrان درراس           

اسالمی، بrمrنrظrور يrک دسrت               حکومت
کردن حاکميت تنها با هrدف مrواجrهrه بrا            

وحrتrی شrورشrهrای            بحرانهrای خrارجrی     
داخلی است ،من اين تحوالت را ناشی از 
جريان همين جدال عظيمی که بين طrبrقrه    
کارگر وبورژوازی ايران درجريان پيrاده  

و معقول   کردن قرارهای سرمايه جهانی
ومنطقی کردن نظام سرمايه داری ايrران    
رخ داده ومrrيrrدهrrد، مrrيrrدانrrم. سrrرشrrت                   
اجتماعی کشمکشها وتغييrرات در روبrنrا        

را بايد درنتايج همين کشمکشهای طبقاتrی  
 .جستجو کرد

هم سرمايه جهانی درراس آن امپرياليrسrم   
آمريکrا و هrم سrرمrايrه داری ايrران در                   
راس آن دولrت اسrالمrی بrا تrمrام تضrrاد                   
وتrrنrrاقضrrات اش، خrrواهrrان تrrغrrيrrيrrرات               
درجهت هماهنگ شدن باسرمايه جrهrانrی      
در پrrrrrrيrrrrrrش بrrrrrrرد سrrrrrrيrrrrrrاسrrrrrrت                         

واستقرار يک نrظrام سrرمrايrه          نئوليبرالی
مبتنی بر بخش خصوصی هستrنrد.     داری

دولrrت قrrبrrلrrی کrrه بrrه دولrrت اصrrالحrrات               
معروف بود باکمک ومساعدت نهاد هrای  

کارگری تالش زيادی کrردنrد       بين المللی
بدون مواجهه با حرکrتrهrا      تا اين روند را

وشورشهای کارگری به سرانجام مطلوب 
اش برسانند . اما نتوانستندوبا اولين مrوج   
اعrrتrrصrrابrrrات کrrارگrrری وشrrورشrrهrrrای              
دانشrrجrrوئrrی عrrقrrب نشrrسrrتrrنrrد وبrrه واليrrت          

 .پناه بردند  فقيه
سrرکrار آمrد تrا ايrن                دولت احمدی نrژاد 

استراتژی را از يک طرف بrا تrکrيrه بrر          
شعارهای پوپوليستی وازطرف ديrگrر بrا        
تشديد بحران خارجی و بrه مسrالrه مrلrی              
تبديل کردن پرونده آتمی و خrطrر حrملrه           
نظامی آمريکا، به رغrم هrمrه تrنrاقضrات             
ساختاری اش بمورد اجرا بگذارد .دراين  
جدال حتrی او مrوفrق شrد نrاسrيrونrالrيrسrم                    
عظمت طلب ايرانrی را بrيrدار و حrامrی              
خود کند. دولت امام زمانی کrه افسrارش        
دردسrrت واليrrت فrrقrrيrrه اسrrت بrrا تشrrديrrد                
سرکوب وايجاد جو رعب ووحشت تالش 
کrرد قrرارهrrای سrrرمrايrrه جrrهrانrrی را بrrه               
نحrوی بrه اجrرا بrگrذارد کrه هrم ارکrان                     
ساخrتrار مrافrيrائrی قrدرت وثrروت تrرک                  
برندارد وهرگروه به سrهrم خrود از ايrن             
خوان يغما منتفع شونrد وبrه آن رضrايrت           
دهند. وهم جلوی تrعrرض طrبrقrه کrارگrر             
وشورشهای نrاگrزيrر تrوده ای نrاشrی از               

دولrت را      طبعات منفی سياست اقتصادی
 .بگيرند

اشتباه اسrت اگrر تصrورکrنrيrم کrه دولrت                 
درپrrرداخrrت حrrقrrوقrrهrrای مrrعrrوقrrه            ايrrران

کارگران دچاربحران و کمبود منابع مالی 
است.هرچند که اکنون با تحريم اقتصrادی   

بويژه کم شدن درآمrد حrاصrل از            غرب
صدور نفت بيش از گrذشrتrه دسrت نrظrام           
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حاکم درمانور های اقتصادی با پول نفrت  
بسrrتrrه مrrيrrشrrود. امrrادرآمrrد سrrرشrrار نrrفrrت           
تاکنون توانسته درسازماندهrی ارگrانrهrای       
سrrرکrrوب واداره بrrورکrrراسrrی عrrريrrض           

به ياری به حاکrمrان وقrت        وطويل ايران
بشتابد وبخش مهمی از اقشrار مrتrوسrطrه          

با متمتع شدن از اين خان يغما   جامعه را
پايگrاه اجrتrمrاعrی خrود تrبrديrل کrنrد،                      به

مrقrاومrت کrارگrران            ازطرفی هرجrا کrه    
شکrسrت نrاپrذيrر شrده اسrت                کارخانه ای

دولت با اتکا به همين درآمد هrا تrوانسrتrه       
با پرداخت بخشی از حقوق عrقrب افrتrاده         
کارگران، از تشديد مبارزه وگستrرش آن    

 به بخشهای ديگر جلوگيری کند .
مسئله عبارت از ايrن اسrت کrه قrوانrيrن                 
سرمايه جrهrانrی مrثrل هrر کشrور ديrگrر                    
سrrرمrrايrrه داری بrrايrrد درايrrران هrrم پrrيrrاده            
شوند . راه گريزی از آن نيrسrت . بrدون          
اين پيش شرط ها نه سرمايه ايران ثrبrات     
کrrافrrی را خrrواهrrد داشrrت و نrrه امrrکrrان                 
سوخت وساز منrظrم وبrی دردسrر آن بrا              

امکrان    سرمايه جهانی و نيات امپرياليسم
 .پذير خواهد بود

طبقه حrاکrم مrبrتrنrی بrر نrظrام                  امامعضل
اسالمrی درپrيrاده کrردن ايrن اسrتrراتrژی                 
عالوه بر تناقضات نظام ساختاری ايrران    
وتضاد منافع گروه هrای مrخrتrلrف طrبrقrه             
سرمايه دارايران درچگونگی پياده کrردن  
قrrرارهrrای سrrرمrrايrrه جrrهrrانrrی و امrrواج                
نارضايتی است که ناگزير دامrن آنrهrا را        

مrعrضrل مrهrم            هم گرفته است ،ميباشrد .    
برای کrل بrورژوازی ايrران وحrاکrمrيrت              
اسالمی آن ، جنrبrش کrارگrری اسrت کrه             
باتوجه به ساختار اقتصادی قبلی و فrعrلrی    

ايrrrران، اجrrrرای چrrrنrrrيrrrن بrrrرنrrrامrrrه ای               
اعrrتrrراضrrات وشrrورش هrrای کrrارگrrری            
راگسترده تر وراديrکrال تrر شrدن آن را             
اجتناب ناپذير ميسازد. مهار اين جنبrشrهrا     
وجلوگيری از راديکالrيrزه شrدن آنrهrا را            
تنها از طريق سرکوب و يا ايجrاد جrنrگ      
ودرگrrيrrری درداخrrل، يrrا دامrrن زدن بrrه              
جنگ مذاهب ومليت هاو يا دامن زدن بrه  

بrحrران   »بحرانهای خrارجrی ، هrمrچrون            
امrrrکrrrانrrrپrrrذيrrrر وقrrrابrrrل              «هسrrrتrrrه ای     

  مهارميدانند .
سرمايه جهانrی درراس آن امrپrريrالrيrسrم              

مrورد      آمريکا هم که خواهrان تrغrيrيrرات       
نظrر خrود درايrران وسrلrطrه درمrنrطrقrه                   

از راديrrکrrالrrيrrزه شrrدن جrrنrrبrrش                 اسrrت،
کارگری بيش از آن هrراس دارد تrا از               
يrrک رژيrrمrrی کrrه بrrتrrوانrrد زيrrر سrrرنrrيrrزه            
سرکوب مrنrويrات آن را درايrران پrيrاده                 
کند . لذا اگر الزم باشدحاضر است شrاخ     
وشانه کشrيrدن هrای آن را تrحrمrل کrنrد.                   
بشرطی که رژيم اسالمrی وطrبrقrه حrاکrم           
اين پروسه را آنقدر طrوالنrی نrکrنrنrد کrه            

غير قابل کنتrرل شrده و         جنبش کارگری
به يک جrنrبrش سrوسrيrالrيrسrتrی راديrکrال                 
فrrرارويrrد و تrrحrrوالت اجrrتrrمrrاعrrی سrrمrrت           
وسrوئrrی انrrقrrالبrrی بrrخrود بrrگrrيrrرد ومrrهrrار            

از دسrrت آنrrهrrا خrrارج گrrردد .                اوضrrاع
جrريrانrات        اگر چه هrنrوز درنrبrود        چون

جريانrات    انقالبی وسوسياليستی درمنطقه
ارتجاعی اسالمی باشعارهای پوپوليrسrتrی    
وضد آمrريrکrائrی مrيrدان دار مrبrارزه بrا                  
باصطالح سلطه طلبی غرب شده اند، اما 
آنها ميrدانrنrد کrه درايrران ديrگrر مrذهrب                  

وبrاتrوجrه بrه         امتحان خودش را پس داده

عظيrم پشrت سrر، اگrر ايrن                يک انقالب
جنبش کارگری مهار نشود و اوضrاع بrه     
هrrمrrيrrن مrrنrrوال پrrيrrش بrrرود، خrrطrrر يrrک            
انقالب راديکال کارگری هrم ايrران وهrم        
مrrنrrطrrقrrه را تrrهrrديrrد مrrيrrکrrنrrد. لrrذاسrrت کrrه             

اگر هrم جrنrگrی را سrازمrان دهrنrد                     آنها
نشانه اين است که صبرشان تمrام شrده و       
احrrتrrمrrال گسrrتrrرش مrrبrrارزات راديrrکrrال            
کارگری ميتواند اوضاع را برايشان غيrر  
قابل کنترل کند . از اينرو جنگ آنها اگrر   
اتفاق افتrد جrنrگrی خrواهrد بrود بrرعrلrيrه                    
جrrنrrبrrش راديrrکrrال کrrارگrrری و سrrايrrر                  
جنبشهای راديکال اجتماعی کrه درکrمrيrن       
نشستrه وطrاليrه هrای آن از هrم اکrنrون                    

کشورهای منطقه وايrران نrمrايrان         درافق
است . اين جنبشها ميتوانند در درخواست  

رهائی خrود را از        ها وبرنامه کارگران
قيود ظلم وستم حاکم مشاهده کrنrنrد. وايrن        
خrrطrrر بrrزرگrrی بrrرای مrrنrrافrrع سrrرمrrايrrه              

وطبقه حاکم ايران است کrه آنrهrا          جهانی
را درسرکrوب و امrحrای جrنrبrش طrبrقrه                  
کارگر وساير جنrبrش هrای اجrتrمrاعrی و              

  .بويژه آلترناتيو سوسياليستی متحد ميکند
ميتوان مدعی شد   با توجه به اين واقعيت

که جنبش کارگری درايران و يrا حrرکrت      
بrرغrم خrواسrت           های کارگری درايrران   

جrدالrی       های اقتصادی و عrمrدتrا دفrاعrی       
نrه تrنrهrا اقrتrصrادی درعrيrن حrال                       است

ونيز سrرانrجrام        سياسی که افت وخيز آن
آزادی ، دمrrوکrrراسrrی ،            آن سrrرنrrوشrrت  

وغrrيrره را درجrامrعrه مrا رقrrم                  بrرابrری  
 .خواهد زد

 يدی شيشوانی
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 قانونگذاری دولت شوروی بر ضد دين 
دولت شوروی از همان نخستين روزهای 
بrrر سrrrر کrrrار آمrrrدن بrrا يrrک رشrrتrrrه                       
قانونگذاريهای انقالبی بنيrانrهrای مrادی و         
معنوی کليسا را به لرزه در آورد . يrکrی    
از نخستين گامهای دولت شوروی در اين 
زمينه مصادره ی امالک متعلق به کليrسrا   
بود . کليrسrای ارتrدکrس روسrيrه پrس از                 
خrrانrrواده ی تrrزار بrrزرگrrتrrريrrن زمrrيrrنrrدار          
امپراتوری روسيه بود و ميليونهrا دهrقrان      
روسی را مستقيمrا اسrتrثrمrار مrی کrرد .                
لrنrrيrrن و حrزب بrrلrrشrrويrrک از ايrrن نrrقrrش                
اقتصادی بسيار مهم کليسا در روسrيrه بrا        
اطالع بودند و از هrمrان اوايrل تشrکrيrل               
حزب کارگر سوسيال دموکrرات روسrيrه      
مصادره ی امالک کليسا و صrومrعrه هrا           
را به عنوان يکی از نخستين وظيفه هrای  
دولrrت انrrقrrالبrrی در بrrرنrrامrrه ی خrrود                     
گنجاندند . از اين رو يrکrی از نrخrسrتrيrن             
گrrامrrهrrای دولrrت جrrديrrد صrrدور فrrرمrrان              
معروف زمين بود که لنين شخصا آن را     

 26نوشت . طبق اين فرمان که در روز  
اکتبر يعنrی يrک روز پrس از پrيrروزی                
انقالب اکrتrبrر ، صrادر شrد زمrيrنrداران                   
بزرگ در روسrيrه لrغrو شrد و کrلrيrه ی                     
زمينهای متعلق به کليسا و صومعه هrا و      
ساير زمينهای بrزرگ مصrادر گrرديrد .             
اين اقدام دولrت شrوروی ضrربrۀ بسrيrار               
مهلکی به کليrسrا وارد کrرد و آن را از                
يکی از مهم تrريrن ابrزراهrای مrادی اش            
محروم ساخت . با جرا شدن ايrن فrرمrان       
حدود دو و يک چهارم ميليون هکتrار از    

 1920زمينهای متعلق به کليسا تrا سrال       
مصادر شد . فرمان زمين گرچrه ضrربrه       
ی بسيار مهلکی بر کrلrيrسrا وارد کrرد ،              
ولی فرمانی نبود که مستقيrمrا عrلrيrه ديrن           
صrrادر شrrده بrrاشrrد . هrrدف ايrrن فrrرمrrان                
نابودی زمينداری بزرگ در روسيrه بrود     
که کليسا را نيز در بر می گrرفrت . امrا           
پس از گrذشrت يrک هrفrتrه از پrيrروزی                     
انقالب اکتبر اولrيrن فrرمrان ضrد کrلrيrسrا                
تحت عنوان " اعالميه ی حقوق خلrقrهrای     
روسيه " با امضای لنين ( رئيس شrورای    
کميسارهای خلق ) و استالين ( کrمrيrسrار           

 2خلق برای امور مrلrيrتrهrا ) در تrاريrخ                 
نوامبر صادر شد . طبق اين اعالميه کليه  
ی امتيازات مذهبی و ملی لrغrو گrرديrد .           
هدف اصلی اين اعالميه تضيف کلrيrسrای    
ارتدکس روسيه ، يعنی کrلrيrسrای رسrمrی         
امپراتوری روسrيrه بrود . ايrن اعrالمrيrه                 
موقعيت برتر کليrسrای ارتrدکrس را لrغrو             
کرد و کليه ی دينها و فرقه های مrذهrبrی      

 را مساوی اعالم کرد . 
فrرمrان      1917دسrامrبrر         11در تاريخ    

ديگری به امضای لنين و لrونrاچrارسrکrی        
( کميسار تعليمات عمومrی ) صrادر شrد            
که مطابق آن کليه ی مدارس و موسسrات  
آموزشی همراه با تمrام امrوال مrنrقrول و            
غير منقول آنها از دست مrقrامrات کrلrيrسrا          
خrrارج شrrد و در اخrrتrrيrrار کrrمrrيrrسrrاريrrای             

 تعليمات عمومی قرار گرفت . 
دولت همچنين با صدور فrرمrانrهrايrی در          
مورد روابط زن و شوهر اصالحاتrی بrه     
نفع زنان ايجاد کرد و دست کليسrا را در      

اين امور کوتاه ساخت . فرمان طالق کrه   
دسامبر صrادر شrد ، ضrمrن بrه                 16در 

رسميت شناختن حق مساوی طالق بrرای  
زن و مرد ، اعrالم کrرد کrه کrلrيrسrا بrه                     
هيچوجه حق ندارد در ايrن بrاره دخrالrت           
کند و طالقهايی را که بوسيله ی مقrامrات   
مذهبی انrجrام مrی گrرفrت غrيrر قrانrونrی                   

 18اعالم کرد . دو روز بعrد يrعrنrی در            
دسامبrر ، فrرمrان مrعrروف " ازدواج ،                   
فرزندان و ثبت احوال " صادر شد . ايrن    
فرمان باز هم از قدرت کليسا و نهrادهrای   
ديrrنrrrی کrrrاسrrrت . طrrrبrrق ايrrrن فrrrرمrrrان                   
ازدواجهايی که در کليسا انجام می گرفت 
قانونيت نداشتند . فرزنrدان نrامشrروع از         
حrrقrrوق مسrrاوی بrrا فrrرزنrrدان مشrrروع                
برخوردار شrدنrد ، و امrور مrربrوط بrه                   
سجل و احوال از اخrتrيrار کrلrيrسrا خrارج             
شد . مفاد اين فrرمrانrهrا بrعrدا در حrقrوق                  

گنجrانrده شrد .         1918اکتبر  22خانواده 
آلrکrسrانrدرا        1918ژانويه  20در تاريخ 

کولونتای ، کميrسrار رفrاه عrمrومrی ، بrا                
صدور فرمانی کلrيrه ی کrمrکrهrای مrالrی               
دولت بrه کrلrيrسrا ، پrرداخrت حrقrوق بrه                       
کشيشهrا و پrرداخrت مrخrارج بrرگrزاری                
مراسم مذهبی را به کلی قطع کرد . ايrن       
فرمان ضربه ی جانکاه ديکری به کليrسrا   
زد . الزم به تذکر است که کليسا سrاالنrه      

ميليون روبل از دولrت کrمrک مrالrی           35
 دريافت می کرد . 

 قانون جدايی دين از دولت 
 1918ژانrويrه        23سرانجام در تrاريrخ       

فرمان معروف " در باره ی جrدايrی ديrن       
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 چگونگي برخورد لنين و دولت جوان شوروي با دين 
پيروزی انقالب اکتبر در روسيه و کسب قدرت سياسی به وسيلۀ پرولrتrاريrا ، امrکrانrات گسrتrرده ای را در اخrتrيrار دولrت جrوان                                
شوروی و حزب بلشويک قرار داد تا مبارزۀ پيگير و سيستماتيکی را عليه دين ، چون يکی از افزارهای مrهrم پrاسrداری از نrظrام               
کهن و مظهر جهل و تاريکی آغاز کنند . کليسا نيز به نوبه ی خود چون يکی از پايه های مهم نظام بهره کشی انسrان از انسrان و            
چون آخرين پايگاه طبقات استثمارگر از فردای تشکيل شدن قدرت پرولتری در روسيه مبارزه ی همrه جrانrبrه ای را عrلrيrه دولrت                   
جديد و برای بازگرداندن نظام بهره کشی و تزاريسم آغاز کرد . در اين نوشته تالش می کنيم تا چگونگی مبارزه ی عrمrلrی حrزب          
بلشويک و دولت شوروی را بر ضد کليسا در سالهای اول پس از پيروزی انقالب اکتبر بررسی کنيم . ما به ويژه چگونگی متحقrق   
کردن تز جدايی دين از دولت به وسيله ی بلشويکها را دنبال خواهيم کرد . مطاله ی برخورد بلشويکها با دين مrی تrوانrد بrرای مrا             
کمونيستهای ايرانی در پيش بردن شعار جدايی دين از دولت بسيار سودمند باشد . بلrشrويrکrهrا بrرای مrبrارزه بrا ديrن از روشrهrای                          

تالش برای ايجاد شکاف در کليrسrا     –  3تبليغ و ترويج ،  -2قانونگذاری ،  -1گوناگونی سود جستند که بطور خالصه عبارتند از : 
 استفاده از قهر انقالبی و جز اينها ، لنين در تمام اين موراد نقش اساسی ايفا کرد .  – 4، 



 

 رژيم جمهوري اسالمي را بايد با اعتصاب عمومي سياسي و قيام مسلحانه برانداخت ! 13 

از دولrrت و نrrظrrام آمrrوزشrrی از ديrrن "                 
صادر شد  . اين فرمان نقطه ی عrطrفrی         
در مrبrارزات حrزب بrلrشrويrک و دولrت                 
شوروی عليه دين مrحrسrوب مrی شrود .            
طبق اين فرمrان کrلrيrسrا يrکrبrار و بrرای                  
هميشه از دولت جدا شد و بrديrن تrرتrيrب          
زمينه های تضعيف و نابودی قrطrعrی آن      
فراهم گرديد . شورای کميسارهrای خrلrق       

دسامبر کميته ی ويrژه ای         11در تاريخ 
را به رياست لوناچrارسrکrی بrرای تrهrيrۀ            
طرح اين فرمان تعيين کرده بود . پس از  
اينکه طرح پيشنهادی اين کميته اماده شrد    
، لنين آن را به دقت مورد بررسی قrرار    
داد و کاستی های آن را برطrرف کrرد .       
او عنrوان اولrيrه ی ايrن طrرح را کrه :                     
درباره آزادی وجدان ، کليسا و موسسrات  
دينی " انتخاب شده بود نامناسب يrافrت .        
لنين مrعrتrقrد بrود کrه اصrل اسrاسrی ايrن                     

فرمان نه آزادی وجدان بلکrه جrدايrی      
کامل دين و کليسrا از دولrت اسrت .            

بند ايrن فrرمrان       13بند از  6لنين در 
اصالحاات اسrاسrی وارد کrرد . در               

ژانويه شورای کميسارهای خrلrق    23
متن اصالح شده ی ايrن طrرح را بrا          

عنوانی که لنين برايش انتخاب کrرده بrود     
 ، منتشر ساخت . 

فرمان جدايی دين از دولت پrيrونrد هrزار         
ساله ی کليسای ارتدکس و دولت روسrيrه     
را از هم گسست و ينيان نوينی را بrرای      
نابودی کليسا و ايrجrاد يrک دولrت غrيrر                 
مذهبی بنا نهاد . طبق اين فرمان کلrيrه ی     
اموال نهادهای مذهبی مصادره شد ( بrنrد      

) و اين نهادها از حق داشrتrن امrوال        13
و حقوق يک شخص حقوقی محروم شدند 

 ). 12( بند 
اين فرمان نيز انrظrام آمrوزشrی را          9بند 

از کليسا جدا اعالم می دارد و هrرگrونrه          
اموزش مذهبی را در مrدراس دولrتrی ،              
عمومی و خصوصی ممrنrوع مrی کrنrد .            
البrتrه در ايrن فrرمrان قrيrد شrده بrود کrه                         
شهروندان روسيrه مrی تrوانrنrد بrه طrور                
خصوصی آموزش مذهبی داشته باشrنrد .     

اين بند فرمان  1919مارس  3بعدها در 
اصالح گرديد و آموزش ديrنrی بrه افrراد           

سال ممنوع شrد . اصrل           18پايين تر از 
آزادی وجدان واعتقاد به هrر ديrنrی و يrا           

عدم اعتقاد به هيچ دينrی در ايrن فrرمrان           
) . همچrنrيrن       3برسميت شناخته شد ( بند 

شهروندان روسيه مجاز بودند که مrراسrم     
مذهبی خود را در صrورتrی کrه آسrايrش            
عمومی را برهم نزند ، بجای آورند ( بند  

) و برای اين منظور اماکن عبادت در   5
 اختيار مجامع دينی قرار گرفت .

بrrديrrن تrrرتrrيrrب مشrrخrrص مrrی شrrود کrrه               
بلشويکها بين مبارزه با کليسrا و مrبrارزه        
با تعصبات دينی توده های مrردم تrفrاوت        
اساسی قايل بودند . انان ضمن ايrنrکrه بrا         
تمام توان خrود تrالش مrی کrردنrد تrا از                 
قدرت اقتصادی ، سrيrاسrی و اجrتrمrاعrی              
کليسا بکاهند و زمينه های نابrودی کrامrل      
آن را فراهم کنند ، ولی به اين مساله آگاه 
بودند که برای مبارزه با تعصrبrات ديrنrی       
توده ها به آموزش و زمان احتياج است . 
در هر صrورت فrرمrان جrدايrی ديrن از               

دولت و نظام آموزشی از دين نrمrونrه ی        
برجسته ای اسrت از چrگrونrگrی تrحrقrق                   
عrrمrrلrrی ايrrن شrrعrrار ديrrريrrن جrrنrrبrrش                       

 کمونيستی .
چند ماه پس از صدور فرمان جدايی ديrن  
از دولrrت ، کrrمrrيrrسrrاريrrای خrrلrrق بrrرای                 

مrقrررات    1918اوت  24دادگستری در 
ماده و يک  35اجرايی اين فرمان را در 

 1929پيوست انrتrشrار داد کrه تrا سrال                 
معتبrر بrاقrی مrانrد . " نrکrات مrهrم ايrن                           
مقررات عبارت بود از : کليه ی مrجrامrع     
ديrrنrrی از حrrقrrوق يrrک شrrخrrص حrrقrrوقrrی             

) . هrدف از ايrن              2محروم شدند ( ماده  
ماده آن بود کrه کrلrيrسrا و مrجrامrع ديrنrی                   
ديگر نتوانند بrا بrرخrورداری از حrقrوق              
يک شخص حقوقی اموال انباشت کنrنrد .     
کليه ی اموال کrلrيrسrا و سrايrر نrهrادهrای                
دينی می بايسrت بrه شrورای نrمrايrنrدگrان               
کارگران و دهقانان در محل انrتrقrال يrابrد        

آمrده بrود        15تا  5) . در مواد    4( ماده 
که کليسا ها و سايrر امrاکrنrی کrه صrرفrا              
برای عبادت مذهبی مورد اسrتrفrاده قrرار       

می گيرند ، ابتrدا مصrادره مrی شrونrد و              
سrrپrrس شrrورای نrrمrrايrrنrrدگrrان کrrارگrrران و          
دهقانان محل آنها را تحت شرايط خاصی 
و بrrدون دريrrافrrت وجrrهrrی در اخrrتrrيrrار                  
نمايندگان فرقه ها مذهبی قرار می دهد .   

تrاکrيrد مrی شrود کrه                16سپس در مrاده      
ساير اموال کليسا و مجامع دينی ديگر که 
صرفا بrرای سrود آوری مrورد اسrتrفrاده               
قرار می گيرند همچون ، سrاخrتrمrانrهrا ،             
امالک ، کrارخrانrه هrای شrمrع سrازی و                
ساير کارخانه ها ، بيمارستانها ، هتلrهrا ،     
و جrrز ايrrنrrهrrا فrrورا مصrrادره شrrده ، در                
اختيار شوراهای محلی قرار گيرند . در      

مقرر می شود کrه کrلrيrه        22تا  20مواد 
يوجوه نقدی کليساها و ساير مجامع ديrنrی   
مصrrادره شrrده و در اخrrتrrيrrار شrrوراهrrای           

تrاکrيrد       23محلی قرار گيرد . در ماده ی  
می شود کrه هrرگrونrه اسrتrفrاده ی غrيrر                    
مجاز از اموال دولتی يا وارد کrردن      
خسارت به اين اموال جرم مrحrسrوب      
می شود و مrجrرم مrحrاکrمrه خrواهrد                 
شد . کrلrيrسrا و سrايrر مrجrامrع ديrنrی                     
مrrوظrrف شrrدنrrد کrrه تrrمrrام دفrrتrrرهrrای             
مربوط به ثبت احوال شخصيه ( تولrد   
، ازدواج ، مرگ و جrز ايrنrهrا ) را بrه                   

 26شوراهای محلی تحويل دهند ( مrواد       
). بrرگrزاری مrراسrم ديrنrی و بrه                   28تا 

نrrمrrايrrش گrrذاشrrتrrن تصrrاويrrر مrrذهrrبrrی در            
ساختمانهای دولrتrی و عrمrومrی مrمrنrوع                 

) بrرگrزاری         30و  29اعالم شد ( مواد 
مراسم دينی در خيابانهrا بrدون اجrازه ی          
قبلی از مrقrامrات شrورای مrحrل مrمrنrوع                

 32) . مrاده ی               31اعالم شrد ( مrاده          
تاکيد می کند که مrقrامrات شrورای مrحrل             
موظفند که کليه ی اشيای توهين آميrز بrه     
توده های زحمتکشی را که در کليساها و 
ساير اماکن عبادت موجود باشrنrد ( مrثrل          
سنگهای مرمر يادبود از تrزارهrا ) ، از          
اين اماکن خارج کrنrنrد . و بrاالخrره در                 
مواد باقيمانده اعالم می شود که بrه دلrيrل      
جدا شدن نظام آموزشrی ( مrدرسrه ) از              
دين ( کليسا ) ، هرگونه آموزش دينی در   
مrrدارس و مrrوسrrسrrات آمrrوزشrrی دولrrتrrی           
عمومی و خصوصی مrمrنrوع اسrت . بrا             
منrتrشrر شrدن مrقrررات اجrرايrی فrرمrان                   
جrrدايrrی ديrrن از دولrrت ، شrrوراهrrrای                     
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مذهب، آه شکسته در گلوی محرومان رنج 
دلی است که  ديده و ريشخند دنيای سنگ 

باشد.  جان شرايط اجتماعی می زائيدهٴ روح بی
  کارل مارکس   ها است. دين افيون ملت
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کارگران و دهقانان در سrراسrر روسrيrه           
دست به کار شدند تا مفاد ايrن فrرمrان را        
متحrقrق کrنrنrد . اداره ی هشrتrم وزارت                     
دادگستری ( و بrعrدهrا اداره ی پrنrجrم )                    
مسئوليت اجرای فrرمrان جrدايrی ديrن از            
دولت را به عهده گرفrت . ايrن اداره بrه             
کمک شوراهای نrمrايrنrدگrان کrارگrران و            
دهقانان مصrادره کrردن امrوال و وجrوه             
نقدی کليسا و ساير مrجrامrع ديrنrی را در            

 سراسر کشور در دست گرفت .
جrايrrگrrاه ديrrن در قrانrrون اسrrاسrی ژوئrrيrrه              

1918 
قrrانrrون     1918ژوئrrيrrه       10در تrrاريrrخ      

اساسی دولت شوروی به وسيله کنگره ی 
پنجم شrوراهrا بrه تصrويrب رسrيrد . در                      

ايrrن قrrانrrون اسrrاسrrی         15و      13اصrrول   
موقعيت دين و مقامات دينی به صrراحrت   

مrی     13مشخص مrی شrود . در اصrل               
خوانيم : " بrه مrنrظrور تضrمrيrن آزادی                      
واقعی وجدان برای توده های زحمrتrکrش    
، کrrلrrيrrسrrا از دولrrت و نrrظrrام آمrrوزشrrی                 
( مدرسه ) از کrلrيrسrا جrدا مrی شrود و                        
آزادی تبليغات دينی و ضrد ديrنrی بrرای             
تمام شهروندان به رسميrت شrنrاخrتrه مrی           

شود . " فرمان جدايی ديrن از دولrت           
بدين ترتيب در قانون اساسی شوروی 
راه می يباد و رسميت بrيrشrتrری پrيrدا         
می کند . همچنين قابل ذکrر اسrت کrه         
اين برای اولين بار بrود کrه " آزادی            

تبيغات ضrد ديrنrی " در قrانrون اسrاسrی                   
کشوری برسميت شناخته می شد . لrنrيrن         
به خصوص اصرار داشت که اين آزادی 
با صراحت در قانون اساسی ذکر شrود .    
لنين پيشنهاد کمrيrتrه ی تrدويrن کrنrنrده ی                 
قانون اساسrی را کrه در مrورد ديrن بrه                  
فرمول " دين امر خصوصی شrهrرونrدان      
است " پسنده کرده بود ، رد مrی کrنrد و             
در عوض فرمول " آزادی تبليغات ديrنrی      
و ضد دينی " را ارائه می دهد . الزم بrه    
تrذکrrر اسrrت کrrه کrrمrيrrسrار دادگسrتrrری و               
بrrرخrrی بrrلrrشrrويrrکrrهrrای مrrتrrنrrقrrد ديrrگrrر بrrا             
فرمولبندی لrنrيrن مrخrالrف بrودنrد . آنrان                     
اعتقاد داشتند که در قrانrون اسrاسrی يrک          
دولت پرولتری " آزادی تبليغات ديrنrی "        
نبايد تضمين شود . لنين در پاسخ اضهrار   
می داشت که تعصبات کrهrن مrذهrبrی در          

روستاها بسيار قدرتمند است و نمی تrوان  
به يکباره آنها را نابود کرد . البته بrعrدهrا     

بrه شrکrل         13اصrل       1929مه  22در 
زير تغيير يافت : " آزادی اعتقاد بrه ديrن      
و آزادی تبليغات ضد دينی برای هrمrه ی     
شهروندان محفوظ است . " بدين تrرتrيrب        
تنها آزادی تبليغات ضد دينی به رسrمrيrت    
شناخته می شود . اين فرمول بندی جrديrد    

در قrانrون اسrاسrی            124بعدها در اصل 
 نيز وارد شد .   1036
نrrيrrز  1918قrrانrrون اسrrاسrrی          65اصrrل   

روحانيون را در کنار سرمايrه دراران ،      
تجار ، افrراد سrابrق پrلrيrس ، جrانrيrان ،                      
اعضای خانواده ی سلطنتی و ديrوانrگrان        
و جrrز ايrrنrrان قrrرار مrrی دهrد و از حrrق                  
انتخاب کردن و انتخاب شدن مrحrرم مrی        
کند .اين محروميrت بrديrن دلrيrل بrود کrه                 
روحانيrون در هrيrچrگrونrه کrار تrولrيrدی                   
اشتغال نداشتند و زندگی شان از دستمrزد  
ناشی از کار تامين نمی شrد . نrتrيrجrه ی             
اين محروميت آن بود کrه روحrانrيrون از         
جيره ی غذای کمتری برخوردار بودند و 
گاهی نيز هيچگونه جيره نمی گrرفrتrنrد .         
آنان نمی توانستند به اسrتrخrدام دولrت در         

آيند يا عضو اتحاديه های کارگری شrونrد   
، اجاره خrانrه و مrالrيrات بrيrشrتrری مrی                     
پرداختند و خالrصrه ايrنrکrه ، ايrن اصrل                

شوروی روحانيrون   1918قانون اساسی 
را از لحاظ اجتماعی در موقعيت پrايrيrنrی     
قرار می داد . روحانيون همچنين مجبور  
بودند به خدمت سربازی بروند و همچون 
ساير شهروندان روسيه بrرای سrاخrتrمrان        
سوسياليسم کار اجباری انجام دهند . ايrن     
مقررات برای روحانيون شديدا زجر آور 
بrrود . روحrrانrrيrrون روسrrيrrه هrrمrrچrrون                    
روحانيون ساير کشورها هيrچrگrاه عrادت       
به کار کردن نداشتrنrد . اجrرا شrدن ايrن               
مقررات کليسا را هر چه بيشتر در مقابل 

 دولت قرار می داد . 
و مصrrادره      1921  –  2قrrحrrطrrی سrrال       

 اشيای با ارزش کليسا

جrان     1921خشکسالی و قrحrطrی سrال           
مليونها نفر از زحمتکشان روسيrه را بrه       

 1922خطر انداخته بود . در اوايل سال  
قحطی ابrعrاد وحشrتrنrاکrی يrافrتrه . هrمrه                       
دشمنان از جمله کrلrيrسrا مrنrتrظrر سrقrوط                 
دولت شrوروی بrودنrد . دولrت شrوروی               
برای نجات قrحrطrی زدگrان مrی بrايسrت              
کاری انجام دهد . مrطrبrوعrات کشrور و               
افrrکrrار عrrمrrومrrی بrrه تrrدريrrج ضrrرورت              
مصادره ی اشيای گرانقيمت مrوجrود در       
کليسrاهrا را مrطrرح کrردنrد . سrرانrجrام                     

به يک اقrدام   1922فوريه  23دولت در 
انقالبی دسrت زد و بrا صrدور فrرمrانrی                 
تمامی گنجrيrنrه هrا و اشrيrای گrرانrبrهrای                   
( طال ، نقره و سنگهای قيrمrتrی ديrگrر )           
کليساها را ملی کرد . طبق اين فرمان بrه   
شrrوراهrrای مrrحrrلrrی دسrrتrrور داده شrrد کrrه            
ظرف يکماه کليه ی اشيای گرانبها را از   
کrrلrrيrrسrrاهrrا خrrارج کrrرده ، در اخrrتrrيrrار                  
کميساريای دارايی قrرار دهrنrد تrا بrرای              
کمک به قحطی زدگان به فروش رسند .   
کليسا شديدا بrا ايrن فrرمrان بrه مrخrالrفrت                  
برخاست و به کشيشها دستور داد کrه در      
مقابل اجرای اين فرمان ايستادگی کنrنrد .     
ولی شوراها با تمام قدرت اين فرمان 
را به اجرا در آوردند . بطوريکه در  
مدت کوتاهی شوراهای کrارگrران و       
دهقانان اقالم زير را برای کمrک بrه     
قحrطrی زدگrان از کrلrيrسrاهrا خrارج                  

کrيrلrو گrرم ، نrقrره                442کردنrد : طrال          
 33.456کيلوگرم ، الrمrاس      336.227

کrيrلrو گrرم ،            4.414قطعه ، مrرواريrد     
قrطrعrه و       72.383سنگهای قيمتی ديگر 

 سکه ی روبل . 20.598
فرمان مصادره اشيای گرانrبrهrای کrلrيrسrا          
آخrrريrrن فrrرمrrان مrrهrrم ضrrد ديrrنrrی دولrrت             
شوروی در دوره ی مrورد بrررسrی مrا             

) اسrrت        1924تrrا       1917( يrrعrrنrrی          
مrrجrrمrrوعrrه ی فrrرمrrانrrهrrا و قrrوانrrيrrنrrی کrrه             
برشمرديم کليسای ارتدکس روسيه را چه 
از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سيrاسrی   
و اجتماعی بrه راسrتrی تضrعrيrف کrرد .                
کليسا ديگر از قدرت سابقrش بrرخrوردار      
نبود و بrرای مrرگ و زنrدگrی اش مrی                    

 جنگيد . 

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي   
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ه7ای     مثاب7ه ي7وغ7ی ذه7ن7ی اس7ت ک7ه ت7وده                   مذهب به
قبول يک زندگی فقي7ران7ه    جا به زحمتکش را در همه

و منزوی محکوم و مورد تعدی و استثمار ديگ7ران  
  سوسياليسم و مذهب -دهد. لنين  قرار می
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براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي 
مبارز با مشاركت و ارسال 

گزارشات ، نظريات و انتقادات 
خود ما را در غني تر ساختن هر 

 چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .
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يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/
sitefedayi  

پيام همبستگی واعالم   پشتيبانی از کارگران معادن 
 آفریقای جنوبی

 »لونمين «کارگران مبارز ،خانواده های داغدیده معدن  

نفره  شما کارگران مـعـدن  شـرکـت بـریـتـانـيـائـی                  3000اطالع یافتيم که اعتصابات 
،درصدکيلومتری ژوهانسبورگ بوسيله پليس ایـن کشـور بـخـون کشـيـده             «لونمين »

شده است .تيراندازی مستقيم به صفوف  کارگران اعتصابی و قتل و کشار بـيـش از        
چهل نفرازرفقا وهمرزمان همراه شما توسط پليس ،زخـمـی  شـدن ده هـانـفـر از                 
کارگران و دستگيری بيش از سيصد نفرازکارگران اعتصابی، جنایت آشکاری است کـه  
بورژوازی آفریقای جنوبی ،دولت و همدستان امپریاليست آنـهـا مـرتـکـب شـده انـد.              
کسانيکه فریاد دموکراسی خواهی  وحقوق بشردروغين شان گوش فلک را کـرکـرده   
است ، پاسخ گوی  چنين جنایت هولناکی هستند. مشاهده فيلم کوتاهی از صحنـه   

تيراندازی  بسوی کارگران بيگناه ، دروغ پردازی صاحبان  معدن ، ماموران ومسـئـوالن      
 «دفـاع از خـود      »وادعـای  «مسلح بودن کـارگـران    »پليس وهمپيمانان  آنها را مبنی بر

پليس مامورسرکوب را افشا و خشم ونفرت هربيننده ای را نسبت به آمرین وعامليـن  
 آن ونيز کل نظام سرمایه داری  برميانگيزد  .

که به سومين توليد کننده پالتين درجهان شـهـرت دارد ،           «لونمين »صاحبان معادن  
به خواست ها و مطالبات برحق شما  باگلولـه پـاسـخ دادنـد .کشـتـار بـيـرحـمـانـه                     
کارگرانی که برای افزایش دستمزدشان دست به اعتصاب زده بودند. کـارگـرانـی کـه        
ازفرط تشدید استثمار و بهره کشی درشرایط دوران برده داری، دروضعيت رقت بـاری     
به سر ميبرند ،فشار کار ، درمحيط معدن عدم کفاف دستمزد های دریـافـتـی  بـرای          
گزران زندگی مشقت بار،  جز پوست واسخوانی برای آنها باقی نـگـذاشـتـه اسـت،          

 جنایتی است  ضد انسانی ونابخشودنی.

ما بمثابه بخشی از کارگران وزحمتکـشـان مـتـشـکـل درسـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان                      
کمونيست ، این جنایت شرم آور عليه شما کارگران اعتصـابـی را شـدیـدا مـحـکـوم              
ميکنيم .ماازمبارزات  شما پشتيبانی ميکنيم و با شما وبازماندگان کارگران جانباخـتـه    
اعالم همدردی مينمائيم. بدون تردید دولت آفریقای جنوبی ، سرمایه داران  ومـدیـران    
شرکت لونمين دراین جنایت پليس دست داشته ودستان آنها بخون کارگران  آغشتـه  

 است .

رفقا !نظام جهانی سرمایه که برای برون رفت از بحرانهای گریبانگـيـر خـود دراقصـی          
نقاط جهان به جنگ وخونریزی دست یازیده است، اینک بـا تـيـرانـدازی بـه صـفـوف                 
کارگران اعتصابی معدن لونمين و کشتار کارگران اعتصابی برآن است تا به هرقيمتـی  
بار این بحران را برگرده کارگران تحميل کند. برای عقب راندن این تهاجم  سازمانيافته  
ميباید متحد تر و سازمانيافته تر ومصمم تر به ميدان آمد ، به اشکال مختلـف مـبـارزه      
تعرضی روی آورد.مبارزه صنفی و اقتصادی را بامبارزه سياسی عليه نظـام سـرمـایـه        
 داری و تعرضات آن تلفيق نـمـوده ورای پـيـشـروی جـنـبـش کـارگـری را بـازنـمـود.                         

باتشدید مبارزه عليه نظام سرمایه داری  یاد جانباختگان اعتصابی مـعـدن لـونـمـيـن           
 راگرامی داریم.

 پيروز باد مبارزات کارگران معدن لونمين

  زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 

 نابود باد نظام سرمایه داری 

 زنده باد سوسياليسم.

  2012آگوست  20سازمان تحاد فدائيان کمونيست 

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست خود را وفادار به 
سنتهاي ماركسيسم ، متكي به تجارب جنبش كمونيستي 
و بلشويسم و مسلح به تئوري سوسياليسم علمي ميداند 
و خود را ادامه دهنده مانيفست كمونيست و حركت 
 تاريخي كمونيستهاي ايران و جهان بشمار مي آورد . 
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رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی که طی هشت سال جنگ ضrد مrردمrی و نrاعrادالنrه بrا عrراق در                       
بحرانهای عديده داخلی و بين المللی دست به گريبان بود و عمال در عرصه نظrامrی و سrيrاسrی دچrار             

با آن روبرو شrده     60شکست گرديده بود در هراس از اوج گيری جنبش تودهای همانند آنچه در سال 
بود با اتمام جنگ و سر کشيدن جام زهر آتش بس از جانب خمينی جالد بمنظور افزايش فضای رعrب  
و وحشت بر جامعه ملتهب آنزمان به سياست جنايتکارانه کشتارهای عمومی زندانيrان دربrنrد سrيrاسrی           
روی آورد و در طی دو ماه دهها هزار زندانی را به جوخه های اعrدام سrپrرد . اگrر چrه جrالدان بrا                     
حذف فيزيکی مخالفين خويش از خطر دشمنان بالفعل خويش موقتا رهايی يافتند اما زندانيان سياسی بrا  
مقاومت خويش و پذيرش مرگ پر افتخار در برابر جوخه های تيرباران بر اين حقيقت صحه گذاشتrنrد   
که سياست سرکوب و شکنجه و اعدام جالدان رژيم قادر نخواهد گرديد تا بر عزم و اراده راسrخ آنrان     
در دشمنی و کينه عميق آنان از نظام ارتجاعی و پاسداران آن فايق آيد . برای زندانی قهرمان سيrاسrی    
که قريب دو دهه با مقاومت خويش در زندانها و تحت شديدترين شکنجه های قرون وسطايی تrمrامrيrت     
سيستم سرکوب را به سخره گرفته هيچ سعادتی باالتر از مرگ پر افتخار در نبرد رودررو بrا دشrمrن        

 نيست . چنين انديشه ای آن قهرمانان را در يادها جاودانه ساخته است .
 يادشان گرامی و راهشان پويان !

 گيرم كه  در باورتان به خاك نشستم ،

و ساقه هاي جوانم از ضربه هاي 
 تبرهاتان زخمدار است ،

 با ريشه چه ميكنيد ؟ ! 

 گيرم كه بر سر اين بام 

 بنشسته در كمين ، پرنده اي 

 پرواز را عالمت ممنوع ميزنيد ، 

با جوجه هاي نشسته در آشيانه چه 
 ميكنيد ؟ ! 

 گيرم كه ميزنيد ، 

 گيرم كه ميبريد ، 

 گيرم كه ميكشيد ، 

 با رويش ناگزير جوانه چه ميكنيد ؟ !! 

 خسرو گلسرخي 

 جاودان باد ياد و خاطرة پر افتخار هزاران بخون خفته راه آزادي و برابري! 


