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تا به حال نام نزديك به صد نفر از جان باختگان وقايع اخير، . در اعتراضات چند هفته اخير مردم ايران، هزاران نفر دستگير شده اند

اين همه وحشی گری سرآوب حکومتی ادامه کشتارها و . هزاران نفر زخمى، فرارى و تحت تعقيب قرار گرفته اند. شخص شده استم

در اين سی سال ده ها هزار تن از مبارزين راه آزادی و عدالت . سرکوب هايی است که در سی سال گذشته در جريان بوده است

سی، اجتماعی و فرهنگی اعدام و يا ترور شده اند که همه جناح های حکومتی نيز در ان دخيل اجتماعی، تنها به دليل فعاليت های سيا

هزاران، زن و مرد در اين دوران در سياه چال هاى اين حکومت جانی، زير شديدترين شکنجه های روانی و جسمی قرار . بوده اند

 و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی دام شده و يا آزاد شدهياسی اع بسيارى از خانواده های فعالين سياسی و زندانيان س امروز.دارند

  .ر و تهديد نيروهای امنيتی قرار دارند تحت فشاراديکال و شناخته شده،

تنفر عمومی کارگران، زنان، روشنفکران، همه اين فشارهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی و وحشی گری های حکومت اسالمی، 

ح های درون حکومتی و طرفداران ناج همه  را بر عليه خواهدیيگر اقشار و نيروهای اجتماعی تحت ستم و آزادانشجويان، جوانان و د

 طلب جنگ کمشکش و رقابت  شکاف بوجود آمده در بين جناح های حاکميت اصولگرا و اصالح.ا را بيش از پيش تشديد کرده استهآن

، همواره به اجرای قانون اساسی »جنبش سبز«ميرحسين موسوی، پرچمدار. ی استبقای حکومت اسالمسر تقسيم قدرت وها برواقعی آن

  . ن نهفته استآقانون اساسی که ريشه همه وحشی گری ها عليه بشريت و سرگوب و کشتار در . حکومت اسالمی و بقای آن تاکيد دارد

 چند وی،.  نظام حکومت اسالمی تاکيد می کند در هر سخنرانی خود به قانون اساسی حکومت اسالمی و پايداریميرحسين موسوی،

که ساختارشکنی به مفهوم  ما و کسانی که متعلق به اين جنبش هستند بايد طوری عمل کنيم که ضمن اين«: به صراحت گفته استروز 

  »...خواهند خارج از قانون اساسی حرکت کنند اتفاق نيفتد کسانی که می

مهورهای آن، از علی خامنه ای رهبر تا ميرحسين موسوی نخست وزير سابق، و رييس  و نخست وزيرها و رييس جحکومت اسالمی

عامل و بانی اصلی همه نابرابری ها، فقر و  خاتمی تا احمدی نژاد، همگی در بقاء حکومت تالش کرده اند و  وجمهورها از رفسنجانی

 رقابت ميان آن ها، رفابتی  است کهروشن ..هستنددبگيران ار و اعدام و استثمار شديد همه مزتشسرکوب و خفقان، کالکت اقتصادی، ف

 از اين رو، هرگونه.  اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مردم ندارد بر حقبرای تقسيم حاکميت است و ربطی به خواست های

 به تقويت کل  سرانجام و باشد چه بخواهد و چه نخواهد عمال جناحی از حکومت اسالمی به هر دليلی حامی مبارزه ای کهتالش و

، بلکه گروه های مختلفی  و طرفدارانشدرون حکومتی» اصالح طلب« نه تنها جناح  راچنين سياستی .حکومت اسالمی منجر می شود

  نيزو بسياری از گرايشات راست  رفرميست و ليبرال شخصيت های سياسی و اجتماعیتی، جمهوری خواهان،ي اکثر-از طيف توده ای 

 بی شک دارد،ن امنيتی مبارزات داخل کشور وجود -به دليل اين که مالحظات سياسی  در حالی که در خارج کشور. نند می کدنبال

 و بهره برداری مبارزات پيگير و راديکال مردمی همه نيروهای آزادی خواه و سوسياليست داخل و خارج کشور، اين فرصت طلبی

، اين جناح درون »جنبش سبز « دفاع مستقيم و غيرمستقيم ازدر  بيش از اين کهدادنخواهد   را به اين طيف ها و شخصيت هایسياسی

  . خاک بر چشم جامعه بپاشندحکومتی

 حکم رفتن ،نی خود در خيابان هاان در صفوف ميليوردی خواه و برابری طلب ايانشجويان و مردم تحت ستم و آزادکارگران، زنان، 

 در حال فروپاشی است و  و جناح بندی های آن نيز اسالمی شيرازه حکومت اکنون.زده اندحکومت اسالمی را با صدای بلند فرياد 

  .کمشکش و جدل شان هر روز بيش تر از روز قبل باال می گيرد

 يک افکار عمومی بسيار  با مبارزه پيگير و گسترده نيروهای آزادی خواه و چپ ايرانی با حاميان بين المللی آن ها،در خارج کشور

  .  روزبروز وسيع تر می گردد نيزت آزادی خواهانه مردم ايران، شکل گرفته است و ابعاد آنازندی در حمايت و پشتيبانی از مبارمقدرت

   نيز در ی اعتصابات تحصن ها و، در کشورهای مختلف جهانعالوه بر تظاهرات های گسترده در حمايت و از مبارزات مردم ايران



در سوئد،   سابقسی و اجتماعی و زندانيان سياسیاتعدادی از فعالين سيذا غعنوان نمونه به اعتصاب  به ،جريان است که در اين جا

  . اشاره می کنم، و کاناداآمريکا ،آلمان

) سرگل( به ويژه جوانان در ميدان مرکزی استکهلم ،حدود يک ماه است که تعدادی از مخالفين حکومت اسالمی :دئسو -استکهلم 

 نقشه ايران را به عنوان يک زندان درست کرده اند که  آن ها ابتکار جالب توجهی به کار بسته اند و.کرده انداعتصاب غذای تر 

 شعار بزرگ  نيز و بر روی چادرشدهعليه حکومت اسالمی نصب اطراف آن عکس هايی از جان باختگان اخير و يا شعارهايی 

 عليه حکومت  همه جانبه عالوه بر افشاگری پرشور و پرانرژیوانان اين ج.نوشته شده است» حکومت اسالمی سرنگون سرنگون«

 . با خواست حمايت از مبارازت بر حق مردم ايران و بايکوت حکومت اسالمی، امضاء جمع می کنند،اسالمی

  !هم ميهنان مبارز و آزادی خواه« :در فراخوان اعتصابيون برلين آمده است : آلمان- برلين

 آنانی که در خيابان. نيز داس مرگ خويش را گسترده است اتفاق افتاد، اين بار٦٧ -٦٠های آن چه که در سال. نويمش  آهنگ فاجعه را می

رژيم را به چالش طلبيدند، زنان  جمهوری اسالمی، مرگ بر ديکتاتور، تماميت گره کرده و با فرياد مرگ بریها  های ايران با مشت 

  »...حکم پاسداران نظم سرمايه منهدم گردند فرياد زدند، اکنون بايستی بهخفته سی ساله خويش رامردان جوانی که تمامی خشم فروو

از اين رو ما از اقدام زندانيان سياسی سابق در برگذاری اعتصاب غذای دو روزه در «: در پايان اطالعيه اعتصابيون برلين آمده است

خواهند در مقابل اين فاجعه سکوت   ما از همه کسانی که نمی. نمائيم  شرکت می يولی در آن ٢٥شهر برلين حمايت کرده و روز شنبه 

  .کنيم که همراه ما به برلين بيايند  اختيار کنند، دعوت می

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  »23.07.2009، کميته فعالين چپ هامبورگ، زنده باد سوسياليسم. زنده باد آزادی

  :محل اعتصاب عذا در برلين

Brandenburger Tor 

Haltstelle: Unter den Linden   S1,   S2,   S24  

  مقابل اداره پست ايستگاه مرکزی هامبورگ :محل تجمع در هامبورگ

   25.07.2009 صبح روز شنبه  8 :ساعت حرکت

 83 525 83 0171 : تلفن تماس

  م دستگير شدگان و زندانيان سياسی ايران به فراموشی سپرده شوندنگذاري«: خوانيمميوروون ونکبياطالعيه اعتصادر : کانادا- ونکوور

  :خواه مردم آزادی

های  های مردم مبارز ايران که خواهان آزادی و دمکراسی هستند، قلب همه انسان ها ،شکنجه ها و اعدام در پی موج وسيع دستگيری

ن سه دهه گذشته پاسخی جز سرکوب و زندان نداشته چو خواه جهان بدرد آمده است و رژيم ضدبشری جمهوری اسالمی هم آزادی

های اين حکومت   در شکنجه گاه۶٠ها ازعمر خود را در دهه  های جمهوری اسالمی که سال ما زندانيان سياسی سابق زندان .است

  :هايمان اين ددمنشی ها را لمس کرده ايم ضدانسانی سپری کرده و با پوست و گوشت و استخوان

  ... اهيم کرد  که بر ما چه گذشتهرگز فراموش نخو

 به ما اجازه مراسم يادبود ازما پول گلوله خواستند، برادران،دوستان و رفقای بيشماری ازما اعدام شدند، خواهران، فرزندان، همسران،

  د به روی هم انباشتن ...چون خاوران ها و نشانی هم ها را درگورهای دستجمعی بی نام و آن عزيزانمان را ندادند و

از اين رو و به جهت رساندن فريادمان به گوش مجامع حقوق بشر بين المللی و افکار عمومی جهانی بر آن شديم تا در اعتراض به اين 

 زمان با ديگر زندانيان سياسی سابق در اقصی نقاط دنيا و در همبستگی با عزيزان در بند در سياه همه شقاوت و جنايت عليه بشريت هم

 جوالی  در ٢۵ بعد از ظهر تا ظهرروز شنبه ۵ جوالی ساعت ٢٣شنبه  قرون وسطايی جمهوری اسالمی ، از روز پنجهای رژيم  چال

  »... کانادا  دست به اعتصاب غذا بزنيم-محل آرت گالری واقع در مرکز شهر ونکوور 

   ٢٠٠٩ جوالی ٢٣ ظهرروز شنبه ١٢ تا ساعت - بعد از ظهر ۵شروع راس ساعت : زمان



   کانادا- واقع در مرکز شهر ونکوور -  نبش خيابانهای رابسون و هورنبی -رت گالری آ: مکان

  :خواسته های انسانی ما به شرح زير است

   لغو حکم اعدام -٣ ممنوعيت هر نوع شکنجه -٢آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی 

  .ساله جمهوری اسالمی  محاکمه آمرين و عاملين جنايات سی-۵ آزادی بی قيد و شرط بيان و قلم و اجتماعات -۴

     جمعی از زندانيان سياسی سابق ايران 

 :  شرکت کنندگان در اعتصاب می توانند امضاء خود را به نشانی زير ارسال کنند

politicalprisonersiran@hotmail.com   

 :حمايت کنندگان از اعتصاب هم می توانند امضاء خود را به همين نشانی زير ارسال نمايند

politicalprisonersiran@hotmail.com   

ن هيچ پرچم و عالمتی از هيچ حزب ه نبودببا اشاره ، در رابطه با اعتصاب غذا در مقابل سازمان ملل، گنجیاکبر  : آمريکا-نيويورک 

  ».ای حقوق بشری است ه برنامهااين برنامه صرف...  سياسی نيستهاين يک برنام«: يا گروهی در آن مراسم، توضيح داد

 از گنجی و همفکرانش بايد پرسيد که آيا باندرول های سبز اسالمی که روی شانه خود و ديگران می اندازند؛ در تمام نوشته ها از رنگ

به رهبری ميرحسين » جنبش سبز«سبز استفاده شده است و حتا دکور محل اعتصاب يک پارچه رنگ سبز به خود گرفته است پرچم 

موسوی نيست، پس چيست؟ آيا اعتراض به يک حکومت جانی و آدمکش يک اعتراض سياسی نيست؟ چرا امروز همه گرايشات راست 

  !ت حقوق بشری شده اند؟و طرفدار يک جناح حکومت اسالمی، به اين شد

آن شخصيت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی که از اين حرکت دفاع می کنند کار انسانی و ارزنده ای انجام می دهند اما دست 

اندرکاران چنين حرکت هايی به ويژه گنجی در تالش است تا اين حمايت ها را با رياکاری در رقابت با جناحی از حکومت اسالمی به 

  .بريزند» جنبش سبز«اح ديگری از اين حکومت، يعنی کيسه جن

گنجی، بايد بداند وی و همفکرانش به دليل شرکت فعال در سرکوب های شديد مردم معترض و انقالبی به ويژه در دهه نخست انقالب 

يز جان سالم به در بردند و ، شاکيان خصوصی زيادی دارند؛ يعنی اگر بسياری در اين سرکوب ها جان باختند اما تعدادی از آن ها ن٥٧

آن ها فراموش نکرده اند که گنجی و همفکرانش چگونه . هنوز هم زنده اند شاهدان زنده جنايات همه جناح ها و عناصر حکومتی هستند

 . مردم آزادی خواه را سرکوب و کشتار می کردند

ن وی هم چون محسن سازگاراها، موسوی ها، خاتمی ها، زيرا ايشان و همفکرا. البته اين اقدام رياکارانه گنجی، جای تعجبی ندارد

مهاجرانی ها، فرخ نگهدارها، هادی غفاری ها، موسوی تبريزی ها، سروش ها و بسياری ديگران، در راستای بقاء نظم موجود شديدا 

می » حقوق بشری«و » یغيرسياس«به فعاليت سياسی مشغولند، در حالی که اسم اين فعاليت های عميقا سياسی خود را فعاليت های 

  .نامند تا افکار و سياست های ارتجاعی خود را مخفی نگه دارند

از اين رو، ليبرال ها و سکوالرهايی . هستند نه برکناری کليت حکومت اسالمی »!؟دولت کودتا« دنبال برکناری  و همفکرانش بهگنجی

» اسالم کمی معتدل تر«ی خود نيز دست می کشند و به دنبال که با سياست های گنجی هم راستا می شوند از سياست های سکوالريست

   .راه می افتند عمال آگاهانه و يا ناآگکاهانه به بقاء حکومت اسالمی ياری می رسانند

 همگی نشان دهنده اين  ده ها سال مبارزهتجربه آشکار و عينی اعتراضات اخير در ادامه مبارزات و تجربيات بسيار فراواناساسا 

ت تاريخی است که شخصيت ها و گروه های مختلف ليبرال و رفرميست از درون حکومت اسالمی تا بيرون آن و حتا در ميان واقعي

. اپوزيسيون راست، خواهان ادامه حکومتی هستند که باعث و بانی همه مسايل و مشکالت و مصائب و بدبختی های جامعه ما شده است

ت و آزادی خواه با توجه به تجربيات تاريخ مبارزات سياسی و اجتماعی در جامعه ايران، بنابراين، همه نيروهای چپ و سوسياليس

موظفند با صراحت و محکم و اثباتی توهماتی که امروزه جناح های مختلف بورژوازی دامن می زنند را افشا کنند و نگذارند بار ديگر 

  . به جامعه غالب گردد» جنبش سبز«حت عنوان ت» پرچم سبز اسالمی«خاک بر چشم جامعه پاشيده شود و اين بار 

  امروز بدون مبارزه در جهت سرنگونی حکومت اسالمی، جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش، برابری واقعی زن و مرد 



فاع از آزادی در همه شئونات اجتماعی، دفاع از منافع کارگران و مردم محروم و مليت های تحت ستم، دفاع از  آزادی و دموکراسی، د

بی حد و حصر بيان، قلم و انديشه و وسيع ترين آزادی های سياسی، اجتماعی و فرهنگی، تقسيم عادالنه ثروت راه و غيره ره به جايی 

از اين رو، هر شخصيت سياسی، اجتماعی و فرهنگی و جريانی که بدون اتکاء به اين . نخواهد برد و تکرار تلخ تاريخ خواهد شد

ايه ای و عمومی و به ويژه با حذف شعار سرنگونی حکومت اسالمی در تظاهرات ها و تجمعات خارج کشور و يا خواست های پ

مقاومت در برابر اين شعار، آگاهانه و يا ناآگاهانه در حدمت بقای حکومت اسالمی است و افق و چشم انداز روشنی در جهت تغييرات 

اين گرايشات راهی جز . و آزادی های سياسی، اجتماعی و فرهنگی را مدنظر نداردمثبت در خدمت رفاه، امنيت، آسايش، دموکراسی 

  .شکست و در جا زدن در مقابل خود ندارند

ايرانيان آزادی خواه، چپ و سوسياليست با حاميان بين المللی خود، برای دفاع واقعی از مبارزات مردم جامعه مان، که تنها به دليل 

 گفتن به حکومت اسالمی، هر روزه  با دادن ده ها جان باخته، زندانی، شکنجه و اعدام شده، با شهامت و مبارزه آزادی خواهانه و نه

جسارت بی نظيری در مقابل ارگان ها و نيروهای وحشی و سرکوبگر تا دندان مسلح حکومت اسالمی می ايستند و به مبارزه خود ادامه 

آزادی خواه و چپ، عالوه بر پيگيری مبارزه خود و گسترش آن، نبايد به اقدامات نيروهای . می دهند، وظايف خطيری به عهده دارند

بايد اين . فرصت طلبانه گرايشانت راست از ليبرال ها تا مذهبی ها چشم بپوشند و يا مستقيم و غيرمستقيم با آن ها هم راستا شوند

ديگر، ماسک های مختلفی به چهره خود زده اند و توجيهات گرايشات را که به دليل حمايت شان از يک جناح حکومتی در مقابل جناح 

  .زيادی نيز برای پيش برد اين سياست شرمگينانه خود می تراشند را قاطعانه افشاء کرد

در اين راستا روشن است که همه مردم و سازمان ها و احزاب آزاده از فعالين سياسی، اجتماعی، فرهنگی و زندانيان سياسی سابق که 

ر جهان با شعارهای سرنگونی حکومت اسالمی و برقراری آزادی و برابری در جامعه ايران و خواهان آزادی فوری و بدون در سراس

قيد و شرط همه زندانيان سياسی، پايان دادن به فضای سرکوب و اختناق و غيره در حال اعتصاب غذا و تحصن و تظاهرات هستند را 

 صدای فرياد آزادی خواهانه مردم ايران بر عليه حکومت جهل و جنايت اسالمی را هر چه هم چنين. از هر طريق ممکن تقويت کنند

  .بيش تر به گوش افکار عمومی مردم جهان برسانند

 در باال  به عنوان نمونه به اعتصاب در چهار کشوری که اشارهخواست ها و اهداف مبارزات خارج کشور و از جملهبدين ترتيب، 

از موضع چپ و  ودارند» سرنگونی حکومت اسالمی«شعار  شعار مشترکی به ويژه در از اعتصاب نيويورک، به غيراشاره کرديم

هداف نيويورک، اسازمان ملل در دفترمقابل در اعتصاباما. می دهند  حکومت اسالمی ادامه کليتآزادی خواهی به مبارزه خود با

مبارزه ای هربنابراين، کميت در. رود ر نمی فرات اسالمیهای درونی حکومتح جناهای و خواسترقابتديگری را دنبال می کند و از

حذف اين شعار .  کميت کردرا نبايد فدای» سرنگونی حکومت اسالمی«به خصوص شعارويژه ای دارد اما کيفيت مبارزه وجايگاه 

  .تمام می شودبهترين حالت به نفع يک جناح حکومتی دررساند و  حکومت اسالمی ياری میء به بقا عمالتفکریهربانيرويی وتوسط هر

 اندازد و هر درجه ای از خيزش اخير می که قلمی و قدمی و حرکتی عليه حکومت اسالمی راه  و جريانیکسی هردر چنين شرايطی، 

 اين ميان، نبايد به در  اما. با ارزش و در راستای تقويت مبارزه مردم استتالشی به عمل می آوردبانی تي و پشيت حمارانمردم اي

 داد که در ميان مردم دست به توهم پراکنی بزنند و نتيجه جان ميدانشيقتگان قدرت و اپورتونيست ها و طرفداران جناحی از حکومت 

ا  رو، حکومت اسالمی در کليت خود و بايناز . فشانی ها و مبارزه مردم را در رقابت با جناحی به کيسه سياسی جناح ديگر بريزند

 و حکومتی انتخاب شود که  برچيده شود با مبارزه مردم آزاده ايرانهمه جناح هايش ارتجاعی و ضدانسانی است و بايد بساط کليت آن

 اين کم ترين خواست .مبه حرمت و موجوديت انسانی احترام بگذارد؛ حکومتی که در کنترل و در خدمت مردم باشد نه مافوق مرد

  . تعمومی مردم آزاده ايران اس

 آلترناتيو طبقاتی خود را در مقابل جامعه  بيش از گذشته،ياليست کارگریس طبقه کارگر و همه نيروهای سو مسلم است که،در اين ميان

 تا جامعه آينده ايران، جامعه ای گام های بلند و ماندگار بردارند  آن چنانيک خودژراتتس و در راستای اهداف تاکتيکی و ابدهندقرار 

  .تم و استثمار باشدعاری از س

 ٢٠٠٩ يولی ٢٥ - ١٣٨٨سوم مرداد   
  


