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 سپتامبـر   ٨ سپتامبر و فردا     ٧امروز  
، در پـاسـخ بـه          )  شهريـور  ١٧ و   ١٦( 

فراخوان دهها نفر از  زندانيان اويـن و          
گوهردشت و سنندج و اروميه و نـقـده         

تــظــاهــرات هــا و      . .   و    و کــرمــانشــاه  
ــايــي در            ــيــکــت ه  شــهــر در       ١٥پ

کشورهاي مـخـلـتـف جـهـان بـرگـزار               
بــرس، مــالــمــو،   :   درســوئــد.   مــيــشــود

: استکهلـم، گـوتـنـبـرگ، در فـنـالنـد              
فــرانــکــفــورت، :   آلــمــان تــامــپــره، در     

هامبورگ، کلن، بـرلـيـن، بـرمـن، در            
: تورنتو، ونکـوور، در سـويـس        :   کاناد

: اسلـو و در فـرانسـه         :   زوريخ، در نروژ  
اين يک نمايش شکوهمند عـزم      .   ليون

و اراده همه ما براي مقابله بـا اعـدام            
ها و سـرکـوبـهـا و جـنـايـات هـرروزه                 

 . جمهوري اسالمي است
دست تک تک شرکت کنندگان در       
تظاهرات هـاي امـروز را بـه گـرمـي               

ــيــابــت از هــمــه           .   مــيــفــشــاريــم   ــه ن ب
زندانياني که ابتکار ايـن فـراخـوان را           
داشتند و به نيابت از مـردم بـه جـان               

 !مردم ايران، زنان و مردان آزاده
 مـهـر روز       ١٨ اکـتـبـر بـرابـر بـا              ١٠

امسال قرار  .   جهاني عليه اعدام است   
است مجمع عمومي سـازمـان مـلـل          
قطعنامه اي را بـگـذرانـد و از هـمـه                

دولت ها بخواهد که مجازات اعـدام        
 اکتبر  ١٠.   را به حالت تعليق درآورند    

تمام دنيا متوجه اعدام يـعـنـي قـتـل             
عمد دولتي خواهد شد کـه هـنـوز در         
برخي کشورها از جمله ايـران جـريـان          

جمهوري اسالمي که چه از نظر      .   دارد
تعداد اعدام به نسبت جمعيت کشـور       
و چه  بخاطـر اعـدام در مـالء عـام،                

بـازگشـايـي مـدارس و         :   انترناسيـونـال  
ــزديــک اســت          ــا ن ســال .   دانشــگــاهــه

تحصـيـلـي گـذشـتـه بـا اعـتـراضـات                 
گسترده معلمان پايان يافـت، امسـال        
با شروع سال تحصيلي جديد اوضـاع         

 از چه قرار است؟
واقـعـيـت ايـنـسـت کـه بـا               :   شهال دانشفر 

فضاي اعتراضي که در ميان معلمان      
و دانشجويان هست، اکنون در ايـران         
بازگشايي مدارس و دانشـگـاهـهـا و           
شروع سال تحصيلي جديد يک اتـفـاق         

گويي همه منـتـظـرنـد کـه        .   مهم است 
سال تحصيلي جـديـد شـروع شـود و              

جنب و جوش گسترده تـري در هـمـه             
البته چند سـالـي اسـت         .   جا برپا شود  

که وضعيت به اين شکـل اسـت و بـا               
بازگشايـي مـدارس جـامـعـه تـحـرک              

امـا ايــن    .   جـديـدي بـخـود مـيـگـيـرد            

چند روز بـيـشـتـر بـه بـاز               :   انترناسيونال
شدن دانشـگـاهـهـا و مـدارس بـاقـي               

ــده اســت      ــان ــم ــه          .   ن ــا چ ــم ــر ش ــظ ــن ب
فاکتورهائي شرايط امسال را با سـال       

گذشته متمايز ميکند؟ بعبـارتـي در        
يکسال گذشته چه اتفاقي افـتـاد، چـه       
روندي طي شـد، چـه فـاکـتـورهـائـي               

پيام حزب کمونيست کارگري 
  سپتامبر۷به مناسبت 

 
 !مبارزه عليه اعدام در ايران را گسترش دهيم

 !به ميدان آئيد)  عليه اعدامیروزجھان( اکتبر ١٠

 ۸صفحه  

 شروع سال تحصيلي
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 !همراه جھان، عليه اعدام

 ۸صفحه  
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مساله بعد از اعتراضات گسترده اي       
که معلمان داشتند، با اعتصابات بـا       
شکوه و تجمعات هزاران نفـره اي کـه           
در پايان سال گذشته برپا داشتـنـد  و           
با اتفاقاتي که در اين مـدت گـذشـتـه          
اســت، فضــا را بــيــش از هــر وقــت               
ملتهـب و پـر جـنـب و جـوش کـرده                   

از همين رو رژيم اسالمـي نـيـز      .   است
از هراس شروع سال تحـصـيـلـي و از             
سرگيري اين اعتراضات و در ادامـه          
تهاجـمـي کـه تـالش کـرده اسـت بـه                  
اعتراضات کل جامعه وارد کنـد، در        
اين فاصله دست بـکـار شـده و  مـا                 
شاهد زير فشار قرار گرفـتـن بـيـشـتـر           
ــيــن               ــعــال ــمــان مــعــتــرض و ف مــعــل
اعتراضات دور جـديـد مـعـلـمـيـن از              

از جملـه تـعـدادي       .   سوي رژيم هستيم  
از معلمان احکام اخراج و انفصـال از         
خدمت و حتي تبعيد به ديگر شهرهـا   

و تعـدادي از آنـان کـه در             .   گرفته اند 
اعتراضات اخير معلمين دستگيـر و       
زنداني شده بودند و با قيد وثـيـقـه از             
زندان آزاد شـدنـد، در ايـن مـدت بـه                
دادگاه احضار شده و براي آنها احکـام     

. زنــدان و اخــراج صــادر شــده اســت            
همچنين رژيم تشکلهايي که معلمان     
در اين مدت شکل داده اند را هـدف           
قرار داده است و بـراي نـمـونـه حـکـم                
انحالل کانـون صـنـفـي مـعـلـمـان در                

ايــن .     کــرمــانشــاه صــادر شــده اســت      
فشارهـا فضـاي اعـتـراض را شـدت              

اکنون معـلـمـان مـتـرصـد          .   داده است 
بازگشايي مدارس و جمع شدن دوباره      
و از سرگيري اعتراضاتشان به شـکـل        

همه .   سراسري و سازمانيافته هستند   
جا بحث از ادامـه ايـن اعـتـراضـات               

از جمله در همين فـاصـلـه نـيـز          .   است
ما شاهد چندين حرکت اعتراضي از       

از جمله تـجـمـع       .   سوي معلمان بوديم  
معلمان خميني شهر، تجمع معلـمـان       
در مريوان و تـجـمـعـات پـي در پـي                 
معـلـمـان حـق الـتـدريـس درمـقـابـل                 

 . مجلس اسالمي است
 

يک خواست محوري که از     :   انترناسيونال
سوي معلمان در مبارزات اخـيـرشـان        
مطرح بود اجـراي نـظـام هـمـاهـنـگ              
حقوقها بود، جـايـگـاه ايـن خـواسـت              
براي معلمان چيست ؟ خـواسـتـهـاي           

 واقعي معلمان کدامند؟
درسـت اسـت، خـواسـت         :   شهال دانشفـر  

محوري معلمان دراعـتـراضـات دور         
اخير اجراي نظام هماهنگ حـقـوقـهـا         

اين خواست به لـحـاظ حـقـوقـي            .   بود

عبارت بود ازهماهنگ کردن حـقـوق        
پرسنل نهادهاي دولـتـي و هـم طـراز             
کردن آن در نـهـادهـا و وزارت خـانـه                

و مــبــارزات اخــيــر     .   هـاي مــخــتــلــف   
معلمان نيز از  اعتراض به لغو اليحه        
اي کــه قــبــال در زمــان خــاتــمــي بــه              
مجلس ششم رژيم اسالمي داده شـده       

اما همه ميدانيم کـه   .   بود، شروع شد 
اعتراض اصلي معلمان به نازل بـودن        
سطح حقوق و دستمزدشان اسـت کـه           

. در ايــن قــالــب بــيــان مــيــشــود                  
اعتراضشان به تـبـعـيـض مـوجـود و             
موقعيت فرودست خـود در جـامـعـه            

از جمله در اعتراضات هـمـيـن      .   است
دوره معلمان ديديم که آنها در کـنـار           
طرح خـواسـت اجـراي ايـن طـرح بـه                 
مســـالـــه افـــزايـــش فـــوري ســـطـــح           

گـفـتـنـد     .   حقوقهايشان تاکيد داشتند  
که ديگر حاضر نيستند زير خط فـقـر         

از افـزايـش اسـاسـي         .   زندگـي کـنـنـد      
سطح حقوقهايشان سخـن گـفـتـنـد و            
حتي در ميان آنـان صـحـبـت از يـک               

مـعـلـمـان     .   ميليون حداقل حقوق بـود    
در اعــتـراضــاتشــان خــواسـت اجــراي         
نظام هماهنگ حـقـوقـهـا را مـطـرح              
ــا و                   ــارهـ ــعـ ــا در شـ ــد، امـ ــردنـ کـ
اعتراضاتشان در واقـع تـبـعـيـض و              
نابرابري در جامعه را مورد اعتـراض       

از جملـه در اعـتـراضـات          .   قرار دادند 
 بــود کــه مــعــلــمــان شــعــار         ٨١ســال   

 ٦٠مــيــداديــنــد نــمــايــنــده مــجــلــس        
 هـزار و بـا ايـن            ٦٠ميليون و معلم     

شعار بطور واقعي بطور پايه اي تـري         
تبعيض در جـامـعـه را مـورد حـملـه               
قرار دادند و توقع و  تصوير مـعـلـم و           
ــيـــش و از                      ــدگـ ــر را از زنـ ــارگـ کـ

بنابرايـن   .     خواستهايش عوض کردند  
ميتوانم بگويم کـه ايـنـهـا خـود يـک                
پــيــشــروي در جــنــبــش اعــتــراضــي           
معلمان بـود کـه تـاثـيـر خـود را بـر                    

امـا  .   اعتراضات کارگران نيز گذاشت   
اجازه بدهيد کـه بـه نـکـاتـي هـم در                  
مورد خود اين خواست، يعني اجـراي       
نظام هماهـنـگ حـقـوق هـا ، اشـاره                

 . کنم
واقعيت ايـنـسـت کـه اگـر نـظـام               
هماهنگ حقوقها اجرا شود، بهبودي     
ناچيز در سطح حقوق معلمان بـوجـود        
مي آيد و طبعا مـا از هـر درجـه از                 
بهبود در وضعيت معلمان اسـتـقـبـال         

اما به نظـر مـن مـنـحـصـر             .   ميکنيم
کردن مبارزه معلم به طـرح خـواسـت           
اجراي نظام هـمـاهـنـگ حـقـوق هـا،               
مبارزه مستقيم آنـان بـراي خـواسـت            

مشخص و روشن افزايش حـقـوق هـا         
بـعـالوه خـواسـت       . را به حاشيه ميبرد 

اجراي نظام هماهنگ حقوقها فرمـول      
مبهمي است که اگـر تـوضـيـحـي در             
کنارش نباشـد، بـطـور واقـعـي بـراي              
جامعه روشـن نـيـسـت کـه خـواسـت                
معلمان چيست، و از چه چيـزي بـايـد           

و باالخره اينکه ضعـف  .  حمايت کنند 
ديگر طرح خواست بـه ايـن صـورت،            
مهار کردن مبارزه معلمان به مراجـع       

بـگـذريـم    .   دولتي و سردواندن آنهاست   
از اينکه بطور واقـعـي نـيـز بـه اجـرا                 
درآمدن چنين طرحي، خود يک تـوهـم     

بويژه در شرايطي که بـن      .   آشکار است 
بستي اقتصادي رژيـم را فـلـج کـرده              
است، رژيم اسالمي براي بـقـاي خـود          
هر روز تهاجم جـديـدي را بـه سـطـح                
مـعـيــشـت و زنـدگـي کـارگـران وارد                
ميکند،  اجـراي ايـن طـرح بـراي آن                
هزينه سـنـگـيـنـي دارد و تـنـهـا بـه                    
آموزش و پرورش نيـز مـحـدود نـمـي             
ماند و دولت با تمام قوا در بـرابـر آن             

از اينرو و بـا تـوجـه بـه              .     مي ايستد 
همه اين نکات به نظر من مـنـحـصـر            
کردن اعتراض معلمان به اجراي نظام      
هماهنگ حقوقهـا بـه سـردرگـمـي و             
ناروشني در مبارزات معلمان شـدت       
ميدهد و  حداقل امروز ديـگـر طـرح            
خواست اجراي نـظـام هـمـاهـنـگ از              
سطح مبارزات کنوني معلمان عقـب      

 . تر است
نتيجه اينـکـه  دل خـوش کـردن               
معلمان به اجراي اليحه اي از سـوي           
دولت و سردواندن آن توسـط دولـت و           
مجلس و غـيـره يـک جـنـبـه مـنـفـي                   
منحصر کردن خواستهاي معلمان بـه      
خــواســت اجــراي نــظــام هــمــاهــنــگ         

بطوريکه  تـا هـمـيـن         .   دستمزدهاست
جا نيز محدوديت هاي ايـن خـواسـت          
را در مبارزات تا کـنـونـي مـعـلـمـان               
ديده ايم و طـرح ايـن خـواسـت بـراي                
خود آنان نيز جايگاه مهـم اولـيـه اش            

درست است که اعتـراضـات   .   را ندارد 
اخير معلمان حـول ايـن خـواسـت بـه               
حرکت افتاد ولي امروز بـيـش از هـر            
وقت ضروري است که  مـعـلـمـان بـا               
خواستهاي روشني به جلو بـيـايـنـد و           
در واقع پرچم مـبـارزه بـراي افـزايـش             
حقوقها و دستمزدها را کـه خـواسـت           

. کل جامعه است را به دست بگـيـرنـد    
من شک ندارم که با اين کار ما شاهد         
شکل گيري يک جنبش قدرتمند حـول      
خواست افزايـش دسـتـمـزدهـا و يـک              
ــراضــات              ــزرگ در اعــت ــشــروي ب ــي پ
معلمان و کارگران در جامعه خواهيم      

 .بود

بــديــن تــرتــيــب  لــب کــالم مــن             
اينـسـت کـه خـواسـت اول مـعـلـمـان                  
افزايش اساسي سطح حقوقها سـت و        
معلمان بايد بـا طـرح روشـن هـمـيـن               
خواست و تعيين مبلغي براي سـطـح          
حقوقي که مـورد نـظـرشـان اسـت بـه              
جلو بيايند و حول آن متحد شـونـد و            

ايـن  .   اعتراضاتشان را به پـيـش بـرنـد         
يک گام کليدي در قدرتيابي مبارزات      
معـلـمـان و جـلـب حـمـايـت هـر چـه                     
وسيعتر جامعه از اعـتـراضـات آنـان           

 .است
اما به قسمت آخـر سـئـوال شـمـا             
يعني در مـورد خـواسـتـهـاي ديـگـر               

از ديگر  .   معلمان نيز اشاراتي ميکنم   
خواستهاي رفاهـي مـعـلـمـان ايـجـاد             
تسهيالت الزم براي تامين مسکن و       

امـا  .   بهداشت و درمان رايگـان اسـت       
خواستهاي معلمـان بـه خـواسـتـهـاي            

معلمان .   رفاهي آنها محدود نميشود   
خواهان زدوده شدن خرافات از کـتـب         

معلمان حق تشکل و   . درسي شده اند 
حق اعتصاب را حقـوق مسـلـم خـود            

. ميدانند و براي آن مبارزه ميـکـنـنـد         
معلمان خواهان آزاد ي بيان و عقيـده        

ايـنـهـا خـواسـتـهـايـي           .     خود هستنـد  
است که معلمان در اعتراضاتشـان و        

. به اشکال مختلف مطـرح کـرده انـد          
اما وقتي بـه شـعـارهـا و بـه فصـاي                  
اعتراض معلـمـان نـگـاه مـيـکـنـيـم،               
شعارهايي چون معيشـت ، مـنـزلـت           
حق مسلـم اسـت، مـعـلـم ، کـارگـر،                 

 ســال   ٢٨دانشــجــو اتــحــاد اتــحــاد،        
 ٢٨گذشت پول نفت ما کـجـا رفـت،            

سال گذشـت عـدالـت کـجـا رفـت  و                  
باالخره شعار سوسياليسم به پا خـيـز          
براي رفـع تـبـعـيـض فضـاي واقـعـي                 
مبارزات معلمان و خواستهـاي آنـهـا          

 . را تصوير ميکند
 

مـدارس بـاز مـيـشـونـد و             :   انترناسيونال
. معلمان دوباره دور هم جمع ميشونـد      

تاکيدات شما در ادامه اعـتـراضـاتـي          
 که معلمان داشته اند چيست؟

همانطـور کـه اشـاره کـردم           :   شهال دانشفر 
بعد از تعطيالت مدارس و اکـنـون بـا           
نزديک شدن بازگشايـي مـدارس رژيـم          
اسالمي فعالين و رهبران اعـتـراضـي         
معلمان را زير فشار اخراج و تبعيـد و          

بنابرايـن اولـيـن      .   زندان قرار داده است   
گام اينست کـه  بـا پـاسـخـي قـاطـع                    
ــم                 ســالح ســرکــوب را از دســت رژي

در اين رابطه بايد اعتـراضـي       .   برگيريم
گســتــرده در حــمــايــت از مــعــلــمــان             
معترض و تحت فشار را در دسـتـور            

ــم                ــي ــرار ده ــود ق ــار خ ــوري ک ــا .   ف ب
اولتـيـمـاتـوم دادن و بـا طـومـارهـاي                 

اعتراضي و تجمـعـات خـود خـواهـان            
لغو احکام صادر شده براي آنان و لغـو         
پرونده هاي معلماني شـويـم کـه قـرار            
ــه دادگــاه احضــار و مــورد                  اســت ب

اين يک گام مهـم  .   محاکمه قرار گيرند 
بـويـژه در     .   در ادامه مبارزات مـاسـت     

ايــن مــيــان مــدارســي کــه در آن                     
همکارانمان از کـار اخـراج و تـبـعـيـد              
شده و يا حکم بازداشـت گـرفـتـه انـد،              

. بايد پيشاپيش اين حرکت قرار گيرند     
همين جا الزمست تاکيد کنـم کـه در           
پيشبرد اين اعتراض بايد صداي ايـن        
اعتراض را به سطح جهاني کشـانـد و          
بايد تالش کنيـم کـه حـمـايـت وسـيـع               
سازمانها و نـهـادهـاي آزاديـخـواه در             
سطح بين المللي را در اعـتـراض بـه              
اين فشارها و لغو احکام صـادر شـده           

به نـظـر مـن       .   براي معلمان جلب کنيم   
موضوع جلب حمايت بين المـلـلـي از          
مبارزات معلمان يکي از حلـقـه هـاي          
ضعيف مبارزات معلمان بـوده اسـت         
که در دور آتي بايد از ايـن امـکـان و              
فرصت بيشتر و بصـورت مـوثـرتـري            

 .استفاده شود
بعالوه همانطور کـه اشـاره کـردم          
معلمان خواستهاي برحقـي داشـتـنـد          

مـعـلـمـان در       .   که پاسخ نگرفته اسـت    
پايان سال تحـصـيـلـي گـذشـتـه و در                
کوران اعتراضاتشان تاکيد داشـتـنـد        

. که به مبارزاتشان ادامه خواهند داد     
بايد خود را براي پيشـبـرد مـتـحـد و              
سازمانيـافـتـه ايـن مـبـارزات آمـاده              

از هـمــيــن رو  دومــيـن گــام             .   کـنــيـم  
اينست که معلمان خواستـهـاي خـود         
را بصورت بيانيه اي روشن بنويسـنـد        

. و حول اين خواستها مـتـحـد شـونـد            
خواستهاي خود را به گـوش جـامـعـه           
برسانند و حمايت وسيع مـردم بـويـژه          
خانواده هاي دانش آمـوزان و بـخـش            

.  هاي مختلف را به خود جلب کـنـنـد          
بيانيه اي که خواست افزايش حقوقهـا      
و تعيين مبلـغـي روشـن بـراي آن در               

. صدر خواستهاي معلمان قـرار دارد       
بيانيه اي که در آن مـعـلـمـان اعـالم                
مــيــکــنــنــد کــه حــق تشــکــل، حــق             
اعتصاب و حق آزادي بيان و عـقـيـده           
را حــق مســلــم خــود مــيــدانــنــد  و                
خواهان يک آموزش و پرورش انساني      
و متناسب با اسـتـانـداردهـاي امـروز         

همانطور که گفتـم در      .   بشري هستند 
شرايط کنوني، بازگشايي مـدارس و        
دانشگاهـهـا خـود يـک اتـفـاق مـهـم                 
است، بدون شک امسال ما با جنب و         
جوش وسيعي در مـيـان مـعـلـمـان و              
دانشجويان روبرو خواهيم بود  و بايـد        

 . *به استقبال آن برويم

 گفتگو با شهال دانشفر        ۱از صفحه   
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تلفن تماس و 
شماره حسابهای 
 : کمک مالی

 
کمک های خود را ميتوانيد  
به اين حسابها واريز کنيد و 
يا از طريق تماس با واحدها  

و مسئولين حزب در 
کشورهای مختلف تماس 
  . بگيريد و راهنمائی بخواهيد
 :شماره حساب ها

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جيرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ايران ارسال ميکنيد 
ميتوانيد از طريق دوستانتان 
در خارج به حساب های 
فوق واريز کنيد، و يا با 

شماره تلفن     
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨    
تماس بگيريد تا راه های 
 .ديگر را به شما معرفی کنيم

تقاضا ميکنيم در همه موارد  
واريز ميزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی که بايد اعالم شود    
  .را  به ما اطالع دهيد  

 يک دنيای بهتر           
برنامه 
 حزب 
  را بخوانید 

و در سطح وسیع 
 توزیع کنید 

 لغو مجازات اعدام 
اعدام یا هر نوع  مجازات متضمن تعرض به جسم . مجازات اعدام باید فورا لغو گردد

 . تحت هر شرایطی ممنوع است) نقص عضو، تنبیه بدنی، و غیره(افراد 
 . همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود

 از برنامه حزب کمونیست کارگری

تغيير کرد و جـنـبـش اعـتـراضـي در               
دانشگـاهـهـا اکـنـون کـجـا ايسـتـاده                
است؟ نقاط قوت جنبش اعـتـراضـي         

 در دانشگاهها امروز چيست؟ 
به نظـر مـن سـال گـذشـتـه             :  نويد مينائي 

ســال اتــفــاقــات بســيــار بــزرگ، ســال         
راديکاليسم و اعـتـرضـات سـازمـان            

اعتراضات .   يافته در دانشگاه ها بود    
دانشجويي با قدرت و راديـکـالـيـسـم           
فوق العاده ايي پيش رفتند و نه تنـهـا          
جمهوري اسالمـي کـه در کـل نـظـام               
سرمايه داري را هـدف قـرار دادنـد و             
بـديـل سـوسـيـالـيـسـم را در مـقـابـل                    

البته ايـن اتـفـاق در         .   جامعه نشاندند 
مجمـوع يـک اتـفـاق سـاده يـا مـثـل                   
رعدي در آسمان صاف و آرام و بي ابر         

 .جامعه نبوده است
آنچه که امسال را از سال گذشـتـه         
متمايز مي کـنـد وجـود يـک جـريـان               
اعتراضي قوي که بيشتر قـدرتـش در         
راديکاليزم و همبستـگـي اش اسـت،          
مي باشد، ضمن اينکه تشکل يابي و       
تشکل پذيري نقطه قـوت ديـگـر ايـن            
جريان اعـتـراضـي در دانشـگـاه مـي              
تواند باشد که در حـال شـکـل گـيـري              

اين را مي توان در اعـتـراضـات         .   ست
گسترده دانشـجـويـي بـه دسـتـگـيـري              
فعالين دانشـگـاه مـازنـدران ديـد کـه              
موج بسيار عظيمي را در دانشـگـاه           

يا اعتراضات به   .   ها به حرکت درآورد   
قوانين اسالمي براي پوشش و روابـط       
دختر و پسر که در سطح وسـيـعـي بـا             
اعتـراض دانسـجـويـان روبـرو شـد و               
مثال در دانشـگـاه شـيـراز و تـربـيـت                
مدرس تهران با موفقيت کامل بـراي        

دانشـگـاه   .     دانشجويان به پايان رسيد   
 آذر امسـال شـاهـد يـک           ۱۶از بعد از    

اتفاق مهم بود و آن تثبيت هـژمـونـي           
گرايش سوسياليستي در دانشگاه هـا      

حضور فعالـيـن دانشـجـويـي در           .   بود
عرصه هاي ديـگـر، بـه خصـوص در              
اعتراضات و تـجـمـعـات کـارگـري و              
ــنــي                ــع ــري ي ــارگ ــق ک ــتــن اف ــرف ــذي پ
سوسياليسم و بردن اين افـق و الـگـو             

در دانشــگــاه هــا تــوســط فــعــالــيــن            
بــراي نــمــونــه ايــجــاد       ( دانشــجــويــي    

صــنــدوق هــاي کــمــک مــالــي بــراي            
خانواده هاي کارگران در اعتصاب در      

و )   دانشگاه توسط دانشـجـويـان چـپ        
در پي آن بحث هايي که حول تشـکـل           
يابي و تحزب در ميان دانشجويان در       
جريان است نشان دهنده يک اتفـاقـات        
مهم و پـايـه ايـي در ايـن بـخـش از                     

امروز در پـاي بـيـانـيـه           .   جامعه است 
هاي اعتراضي امضاي تشکـل هـاي        
دانشــجــويــي مــثــل دانشــجــويــان              

يـا چـپ کـارگـري را           . . .   سوساليست  
ايـن هـا بـه نـظـرم نـقـاط                .   مي بينيـم  

عطفي در اعـتـراضـات دانشـجـويـي             
امــروز مــي شــود گــفــت          .   هســتــنــد 

اعتراضات دانشجويي و فـعـالـيـن آن          
سوسياليسم را به عنوان افق و آرمـان      
طبقه کارگر براي ايـجـاد يـک دنـيـاي             
بهتر پذيرفته و تالش مي کنند آن را          

ايـن يـعـنـي       .   به دانشـگـاه هـا بـبـرنـد           
 .کمونيسم مارکس

 
سـال گـذشـتـه بـا تشـديـد              :   انترناسيونال

دانشجويـان  . سرکوب همراه بوده است 
زيادي دستگير و اخراج شده و فشـار          
بر فعالين دانشـجـوئـي تشـديـد شـده              

با توجه به نزديک شدن اول مهر       .   است
و جـمـع شـدن دوبـاره دانشـجـويـان و                 
دانش آموزان در مدارس و دانشـگـاه          
ها چگونه بايد به استقبال اين شرايـط    

 رفت؟ 
با بازگشايي مدارس بـايـد       :   نويد مينائي 

اعتراضات گذشته را با قدرت هر چـه        
. بيـشـتـر ادامـه داد و تـقـويـت کـرد                  

همانطور که گفتم سال گـذشـتـه سـال            
راديکالـيـسـم و سـازمـانـيـابـي بـراي                

. اعـــتـــراضـــات دانشـــجـــويـــي بـــود       
گرايشات ملي اسالمي ديگر حـرفـي        
براي گفـتـن نـدارنـد و عـرصـه را بـه                   
سوسياليست ها باخته اند و بـه قـول            
خود حکومتي هـا سـکـوالريسـم بـه             
طور جدي دانشگاه ها را تهديـد مـي          

در تاييد اين ادعا تـنـهـا کـافـي            .   کند

است به مطالبات، شعار ها و سـبـک           
اعتـراضـات دانشـجـويـي کـه ديـگـر               
توهمي به هيچ جناحي از حـکـومـت           

البته هنـوز تـتـمـه        .   ندارند توجه کنيم  
هاي گرايشات غير سوسياليستي در      
دانشگاه ها بـراي بـه دسـت گـرفـتـن                
اوضاع تقالهايي مي کنند ولي سـيـر        
عمومي و غالب اعتراضات بـه نـفـع           

اين مقـدمـه   .   چپ و سوسياليسم است 
را گفتم که بگويم تهـديـد و سـرکـوب             

ســيــر .   حــکــومــت دلــيــلــش چــيــســت      
پيشروي اعتراضـات دانشـجـويـي بـا           
مشخصات باال منحصر به دانشـگـاه       

فـعـالـيـن عـرصـه کـودک،            .   ها نيست 
زنان و کارگران و معلمان همه و هـمـه          
حکم به رفتن جمهوري اسـالمـي داده         
اند و حکومت براي بقـاي خـود چـاره            

ــدارد جــز ســرکــوب و اعــدام                . اي ن
حکومتي که در وحشت مرگ بـه سـر          
مي برد و به هر وسيله ايـي مـتـوسـل             

حـاال چـگـونـه مـي تـوان             .   مـي شـود    
همين حکومت را  بيشتر عقب راند؟        

بــه نــظــرم بــراي          .   ســوال ايــنــســت      
دانشجويان و دانش آموزان همانـطـور       
که شما هم گفته ايد مهر مـاه يـعـنـي             
تجمع، يعني همبستگي و ايـن بـراي          

" . قـدرت " اعتـراضـات مـردم يـعـنـي             
حواسمان هسـت کـه حـکـومـت طـي              
تعطـيـالت تـابسـتـان امسـال تـعـداد               

. . . . زيادي حکم تعـلـيـق و اخـراج و               
سه دانشجوي پـلـي     .   صادر کرده است  

تکنيک هم در همين مدت در زندان و        
زير شکنجه به سر مي برند و مـوعـد           
دادگاهشان بـه زودي و قـبـل از بـاز                
ــه                ــا ب گشــايــي دانشــگــاه هــاســت ت
اصطالح از دانشـجـويـان زهـر چشـم              

اگر فکر کـنـيـم کـه مـردم و               .   بگيرند
جنبش اعتراضيشان شکست خـورده      
و حکومت قدر قدرتـي در راس کـار            
است خوب حتما بايد مـاسـت هـا را             
کيسه کـرد و رفـت خـانـه نشـسـت و                  
پشت درهاي بسته بـه کـل راهـي کـه              
طي شده شک کرد و دنبال نقشه هـاي          

ولي اگر بدانيـم  .   جديد معجزه آسا بود   
حکومت از سر استيصال و ضـعـف و          
از مــوضــع دفــاعــي دســت بــه ايــن              

اقــدامــات مــي زنــد کــال شــيــوه                   
.  برخوردمان با آن تعرضي خواهد بود     

ــده لشــکــر              حــکــومــتــي کــه فــرمــان
سرکوبش از دانشگاه ها  بـا آن وضـع           
بــيــرون انــداخــتــه شــد و فــاشــيــســت           
ــد، يــک حــکــومــت             خــطــابــش کــردن

وقـتـي اتـفـاقـات را          .   مستاصل است 
کنار هم مـي چـيـنـيـم و مـوقـعـيـت                   
ــالم               ــي و اعـ ــلـ ــات داخـ ــراضـ ــتـ اعـ
همبستگي هاي بين المللي بـا آن را           
مي بينيم وضع بسيار وخـيـمـي بـراي        
جمهوري اسالمي ترسيم مي شـود و         
اين نقشه راه را روشن تر مي کند کـه            
بايد تعرض کرد و اعتراضات هر چـه         

جـبـهــه   .   وسـيـعـتـري را سـازمـان داد            
حکومت اسالمي در مـقـابـل مـردم             
بسيار آشفته و تحت فشار است و در          
عين حال با بحرانهاي متعـدد درونـي      

شـرايـط بـراي تـعـرض          .   مواجه اسـت   
 . گسترده آماده تر است

دانشجويان و دانش آموزان با بـاز    
گشايي مدارس و دانشـگـاه هـا بـاز               
هــمــديــگــر را پــيــدا مــي کــنــنــد و                

سال جديد بايـد    .   قدرتمندتر مي شوند  
سال ايـجـاد تشـکـل هـاي سـراسـري                
سوسياليستي با تـکـيـه بـر مـجـامـع              
عمومي و شورا هـاي دانشـجـويـي و            
دانش آموزي باشد، همين امروز ايـن        
تشــکــالت چــپ و ســوســيــالــيــســتــي        
مــوجــودنــد، بــايــد گســتــرش  و                   

ــد در ظــرف        .   ســازمــانشــان داد     ــاي ب
مناسـبـشـان جـمـعـشـان کـرد و افـق                  
سوسياليستي بي کم و کاستـي را در          
مقابلشان گذاشت و گيرهاشان را رفع      

سـازمـان   .   کرد و اين ديگر کار ماست  
ــه                ــراخــوان ب ــراضــات و ف دادن اعــت
اعتصاب و تعطيل کردن دانشگاه هـا       
بــراي آزادي دانشــجــويــان زنــدانــي و          
بـرچــيــده شــدن بســاط کــمــيــتــه هــاي          
انضباطي و حراست و بسيـج و نـهـاد            
رهبري و جلوگيري از اخـراج اسـاتـيـد        
از دانشگاه ها کـاريسـت شـدنـي کـه              

. دانشجويان تجربه و توانش را دارنـد      
با گسترش چنين اعتراضاتي به طـور       
قطع ميتوان گام هـاي مـهـمـي بـراي             
ايـــجـــاد تشـــکـــل هـــاي ســـراســـري          

 .*برداشت

 گفتگو با نويد مينايی           ۱از صفحه   
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در پاسخ به فراخوان زندانيان سياسـي       
براي اقدام جهاني علـيـه اعـدام و در             
دفـاع از زنـدانــيــان ســيــاسـي، حــزب            
کــمــونــيــســت کــارگــري مــجــمــوعــه         
اقدامات متـنـوع و گسـتـرده اي در              

ــذاشــت      ــور گ ــهــاي      .   دســت ــکــت ــي از پ
اطالعاتي تا تظاهرات، از مـالقـات         
با نهادها و سازمـانـهـاي کـارگـري و             
مدافع حقوق انساني تـا اسـتـفـاده از             
رسانه ها براي مـطـلـع کـردن افـکـار               
عمومي، از برپائي نمايشگاه عـکـس    
و چادر و ميزهاي اطـالع رسـانـي تـا             
توزيع گسترده اطالعيـه، بـخـشـي از           
تالش روزهـاي اخـيـر تـوسـط حـزب               
کمونيـسـت کـارگـري در کشـورهـاي             

 . مختلف بود
اينجا گزارش برخي از تظاهراتها     

. و ميزهاي اطالعاتي را ميـخـوانـيـد        
در اطــالعــيــه بــعــدي گــزارش ســايــر         
 . تظاهرات ها را به اطالع ميرسانيم

 
 : آلمان

 فرانکفورت 
روز هفـت سـپـتـامـبـر در ادامـه               
آکسيـون مـوفـق هـفـتـه گـذشـتـه در                  
اعــتــراض بــه اعــدامــهــاي اخــيــر و            
برگزاري چنديـن مـيـز اطـالعـاتـي و              
ــات              ــاي ــمــايشــگــاه عــکــس از جــن ن
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و بـــه يـــاد             
جانباختگان راه آزادي، مـراسـمـي در         

ابتـدا در    . شهر فرانکفورت برگزار شد 
مــرکــز شــهــر تــجــمــع شــد و ســپــس            
حــاضــريــن بــطــرف رودخــانــه مــايــن         

در طـول راه بـا         .   راهپيمـائـي کـردنـد      
توزيع اطالعيه رهگذران را مـتـوجـه          
جنايات جمهوري اسالمـي کـردنـد و          
عده بيشتري بـه صـف راهـپـيـمـائـي               

بر روي پل بزرگ مـايـن در         .   پيوستند
يک صف طوالني توقـف کـردنـد، بـه             
ياد جانباختگان راه آزادي يک دقـيـقـه      
سکوت اعالم شد و سـهـيـال کـيـانـي              
يــکــي از ســروده هــايــش را بــه يــاد               
برادرش که جـزواعـدام شـدگـان  بـود              

" مرا ياد کـن   " سپس ترانه   .   دکلمه کرد 
بصورت دستجـمـعـي بـا احسـاسـات            

عــده اي  بــا       .   پـرشـوري خـوانــده شــد       
شنيدن اين سرود به جمع اعـتـراضـي           
حاضر پيوستند و سپس هرکـدام گـل         
رزي به ياد جانباختگان بـه رودخـانـه           

 . انداختند
 

 : هامبورگ

در هامبورگ به مدت دو ساعت      
يــک چــادر اطــالعــاتــي و هــمــزمــان           
تــظــاهــراتــي مــقــابــل کــنــســولــگــري       

تظاهـرات  .   جمهوري اسالمي برپا شد 
کـــنـــنـــدگـــان شـــعـــار دادنـــد و بـــا             
پــالکــاردهــاي بــزرگــي کــه در دســت          
داشتند و نيز چادري که بـراي اطـالع          
رساني برپـا شـده بـود تـوجـه وسـيـع                 

 . حاضرين را به خود جلب کردند
 

 کلن 
ــجــمــع              ــلــن ت در مــرکــز شــهــرک
اعتراضي سازمان يافت و نمايشـگـاه       
عکسي از جنايات رژيم برپـا شـد تـا            

. توجه مـردم را بـه آن جـلـب کـنـنـد                   
اطالعيه هائي از حزب کـمـونـيـسـت           
کـارگـري را در مـيـان مـردم تـوزيـع                  
کردند و آخـريـن اطـالعـات درمـورد             
اوضاع زندانيان سـيـاسـي درايـران و            
جــنــابــات رژيــم را بــه اطــالع مــردم            

در ايــن تــجــمــع مــحــمــد         .   رســانــدنــد
آسنگران طي سـخـنـرانـي پـر شـوري              
گفت ما به فـراخـوان زنـدانـيـانـي در               
اينجا جمع شده ايم کـه خـطـر جـانـي               

و ايـن    .   فوري آنها را تهديد مـيـکـنـد         
زنـدانــيــان از هــمــه مــردم آزاديــخــواه          
خواسته اند که به مـوج اعـدامـهـا و              
براي آزادي زندانيان سياسي اعتراض     

او همچنين اعالم کرد کـه روز        .   کنند
 اکتبر روز جهـانـي عـلـيـه اعـدام              ١٠

بايد با اعتراضات گسـتـرده تـر رژيـم            
جنايتکار اسـالمـي را تـحـت فشـار              
قــرار دهــيــم و آنــرا وادار بــه عــقــب               

دولتها و پارلمـانـهـا را        .   نشيني کنيم 
بايد تحت فشار قرار دهيـم کـه رژيـم            
اسالمي را از مجامع بـيـن الـمـلـلـي              
بيرون کنند و روابط ديپـلـمـاتـيـک بـا             

 . جمهوري اسالمي را قطع کنند
  

 برلين 
فعالين حزب در بـرلـيـن نـيـز بـا                
برپايي ميز اطالعاتي و نـمـايشـگـاه           
عکس از جنايـات رژيـم اسـالمـي و             
اعدامهـاي اخـيـر، عـکـسـهـايـي در               
رابــطــه بــا ســنــگــســار و اعــدام                    
همجنسگرايان و درگيريهاي خياباني    
دانشجويان با نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر             
ــکــي از              ــهــوري اســالمــي، دري جــم
خيابانهاي شلوغ شهر توجه عـابـريـن         
را بخود جلب کردند و با استقبال گرم        

توزيـع اطـالعـيـه       .  مردم مواجه شدند 
ها و نـامـه هـاي اعـتـراضـي کـه بـه                   

زبانهاي مختلف و خطاب به مـردم و         
نــهــادهــاي مــدافــع حــقــوق انســان و           
سازمانهاي کارگري نوشته شده بـود،       
ــد مــردم از                  ــزجــار شــدي ــراز ان ــا اب ب

 .جمهوري اسالمي همراه بود
 بسـيــاري از بـازديــد کــنـنــدگــان          
خواستار برخورد قاطع دول اروپـايـي         
براي طرد رژيم اسالمـي از مـجـامـع            

 . بين المللي بودند

 
 :سوئد

 استکهلم 
 سپتامبر در مـرکـز شـهـر           ٧روز  

استکهلم تظاهرات بـا شـرکـت مـردم           
معترض به اعدام ها و سرکوب مردم       
توسط جمهوري اسالمـي، بـا قـدرت          

پــيــا اطــيــابــي مــجــري      .   بــرگــزار شــد  
بــرنــامــه، بــا خــوشــامــد گــويــي بــه             
حاضرين برنامه را شروع کرد و اشـاره    
کرد کـه ايـن تـظـاهـرات بـخـشـي از                  
سلسله فعاليت هاي گسترده است که      
براي متوقف کردن ماشين آدمکشـي      

. جمهوري اسالمي در دسـتـور داريـم         
ــنــدگــان احــزاب             ــمــاي ــا ن مــالقــات ب
پــارلــمــانــي، نــمــايــنــده وزرات امــور         
خارجه و برپايي ميزهاي اطـالعـاتـي        
براي جلب افکارعمومي و تظاهرات،     

. گوشه هايي از فعالـيـتـهـاي مـاسـت           
ما لغو     وي تاکيد کرد يکي ازاهداف    

مجازات اعدام است و تا رسـيـدن بـه           
اين هدف همچنان به فعاليتهاي خود      

پـيـا اطـيـابـي در           . ادامه خواهيم داد  
طول برنامه نامه زندانيان سياسـي را        
به زبان انـگـلـيـسـي بـراي حـاضـريـن                 

 . ت کردئقرا
نمايندگان چند حـزب پـارلـمـانـي          
سوئد و چندين سازمان سـيـاسـي در           

 . اين تجمع سخنراني کردند
حــزب چــپ و حــزب مــرکــز بــا              
فرستـادن پـيـام هـاي کـتـبـي کـه در                   

مراسم قرائت گرديد از خـواسـتـهـاي           
 . اين تظاهرات حمايت کردند

بــوديــل کــيــبــل يــوس نــمــايــنــده         
پارلماني از حزب محـيـط زيسـت، و          
ايرنه اوسکارشون از حـزب سـوسـيـال          
مسيحي در سـخـنـرانـي خـود اعـالم             
کـردنــد کــه بــا تــمـام قـوا جـمــهــوري               
اسالمي را مـحـکـوم مـي کـنـنـد و                  
تالش خود را براي تاثير گذاشـتـن بـر           

د بـراي بـرخـورد جـدي و             ئ دولت سـو   
قاطع با جمـهـوري اسـالمـي تشـديـد             

نماينده حـزب مـحـيـط        .   خواهند کرد 
زيست ضمن نشان دادن عکس يـکـي     
ــوســط                 ــر ت ــي از اعــدامــي هــاي اخ

اين جنايـتـي    :   جمهوري اسالمي گفت  
است که جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه                
بشريت مي کند، من هر روز ايـمـيـل           
هاي زيادي از فعالـيـن عـلـيـه اعـدام              
دريافت مي کنم که در آن گـزارشـات        
بــرخــوردهــاي وحشــيــانــه جــمــهــوري        
اسالمي با مـردم ايـران در کـوچـه و                

وي تـاکـيـد      .   خيابانها منعکس اسـت   
کرد که بايد در يک همـاهـنـگـي بـيـن              
المللي جمهوري اسالمي را زير فشار      
قرار داد تـا دسـت از ايـن جـنـايـات                  

 . بردارد
نماينده عفو بين المـلـل، يـوهـان          
اوستـرانـدل، ضـمـن مـحـکـوم کـردن               
اعدامها و سرکوبهاي اخـيـر تـوسـط           
جمهوري اسالمي گفت که عفو بـيـن         
الملل تالش مي کند با بسيج افـکـار          
عمومي و جلب حمايت سازمان ملل      
به جمهوري اسالمي فشار بياورند تـا       

وي بـه    .   اعدامهـا را مـتـوقـف کـنـد            
اعدام کودکان در ايران اشـاره کـرد و            
گفت امنستي يک کمپيـن مشـخـص         
عليه اعدام کودکان در ايـران دارد و           
از جمهوري اسالمـي بـخـاطـر نـقـض             
قوانين بين المللي و اعدام نـوجـوانـان         

 سال هستنـد بـه       ١۸و کساني که زير     

سازمان مـلـل شـکـايـت مـيـکـنـد و                 
ميخواهد که از طريق مـجـامـع بـيـن            
المللي جمهوري اسالمي را وادار بـه         

وي در   .   توقف اعدام کودکان بکـنـنـد      
 اکــتــبــر روز جــهــانــي        ١۰ادامــه بــه     

مبارزه عليه اعدام اشاره کرد و گـفـت       
که امنسـتـي و ديـگـر سـازمـانـهـاي                
حقوق بشر در اين روز پيشنـهـادي را          
به سازمان ملل تسليم مي کننـد کـه          
بر مبناي آن هيـچ کشـوري در دنـيـا              
حــق نــدارد قــانــون مــجــازات اعــدام          

 . داشته باشد
نماينده سازمان خبرنگاران بـدون     
مــرز، اوربــان لــوفــکــويســت، ضــمــن        
محکـوم کـردن جـمـهـوري اسـالمـي              
بخاطر سرکوب و اعدام، به سـرکـوب         
خبرنگاران، دستگيري و شـکـنـجـه و          
صدور حکم اعدام بـراي خـبـرنـگـاران           
در ايران اشاره کرد و گفت جـمـهـوري           
اسالمي يکي از دولتهائي اسـت کـه          
در صدر دولتهـاي سـرکـوبـگـر آزادي            
بيان را به شـدت نـقـض مـي کـنـد و                  
کساني که مستقـل مـي نـويسـنـد و              
مستقل فکر مي کنند را به زنـدان و           

وي بـه    .   شکنـجـه تـهـديـد مـي کـنـد              
احکام اعدام دو خـبـرنـگـار، عـدنـان              
حسن پور و هـيـوا بـوتـيـمـار تـوسـط                
جمهوري اسالمـي شـديـدآ اعـتـراض           
کرد و خواستار لغو احکام اعدام ايـن      
دو و همچنين لغو مجازات اعدام بـه        

  .طور کلي شد
مهناز ماسوري از طرف کمپـيـن       
بيـن الـمـلـلـي دفـاع از حـقـوق زنـان                    
درايـــران بـــا اشـــاره بـــه ســـرکـــوب              
سيستماتيک زنان در ايران، تـوضـيـح         
داد که سـرکـوب وحشـيـانـه زنـان در               
تابستان توسـط جـمـهـوري اسـالمـي            
ــراضــي،              ــت ــبــش اع ــن ــوانســت ج ــت ن
آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنـان را        

ايـن سـرکـوب بـا         .  به سکوت بکشاند 
مقاومت وسـيـع زنـان و جـوانـان در                
ايران و اعتراض بين الـمـلـلـي عـلـيـه             

وي .   جـمــهــوري اسـالمــي روبــرو شـد         
سپس با توضيح بيحـقـوقـي زنـان در            
جمهوري اسالمي، اين حکومت را با      
دولــت آپــارتــايــد افــريــقــاي جــنــوبــي         
مقايسه کرد و گفت بايد دنيـا هـمـان           
کاري را با جمهوري اسـالمـي بـکـنـد          

وي .   که با دولت آپارتايد افريـقـا کـرد         
قطع رابطه سياسي دولتهاي اروپـايـي       
با جمهوري اسالمي را خواست مـردم       

  سپتامبر در آلمان، سوئد و کانادا ٧گزارشي از تظاهرات روز 
 )گزارش شماره يک(
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ايران دانست و تاکيـد کـرد کـه بـراي              
رسيدن به اين خواست با تمـام قـدرت          
و با اتکا به بسيج افکار عمومـي بـه            
دولتهاي اروپايي فشار خواهـيـم آورد        

د مـي    ئ و بـطـور جـدي از دولـت سـو              
خواهيم که به خواست افکار عمومي      

 .احترام بگذارد
ــيــســت           ســخــنــران حــزب کــمــون
کــارگــري، مــحــمــد امــيــري ضــمــن           

د ئ محکـوم کـردن شـديـد دولـت سـو              
براي ارتباط سياسي و مذاکراتي کـه        
هم اکنون بـا نـمـايـنـدگـان جـمـهـوري               
اسـالمــي دارد تــاکـيــد کــرد کـه مــا              
زندانيان سياسي را تـنـهـا نـخـواهـيـم             

ما بيدرنگ بـدنـبـال ارسـال          .   گذاشت
نامه زندانيان، فعاليتهاي سراسـري و      
متتوعي در سـطـح جـهـان سـازمـان              
داديم تا افـکـار عـمـومـي را عـلـيـه                  
جمهوري اسالمي و جناياتش بسـيـج        
کنيم و دول غرب را تحت فشار قـرار          
دهيم که در مقابل سرکوبها و اعـدام       
هاي جمهوري اسالمي عکس العمـل      

مـحـمـد    .   قاطعي از خود نشان دهـنـد      
اميري تاکيد کرد که اين فـعـالـيـتـهـا            
همچنان به اشکـال مـخـتـلـف ادامـه             
خواهد داشـت و حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري با تمام قوا تالش خواهد کرد       
که با بسيج مردم و افـکـار عـمـومـي             
بين المللي يکـبـار ديـگـر جـمـهـوري              

 . اسالمي را به عقب براند
رحــيــم يــزدان پــرســت از ســوي            
فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان       
سخنراني کرد و در سـخـنـرانـيـش بـه              
فرار هزاران انسان از جهنم جـمـهـوري         
اسالمي اشاره کرد و تاکيـد کـرد کـه            
سرکوب ها و اعدام ها يکي از داليل        
ــرار مــردم از جــمــهــوري                ــي ف اصــل

وي ضـمـن اشـاره بـه           .   اسالمي اسـت  
اينکه جمهوري اسالمي کشور امنـي      
نيسـت، تـاکـيـد کـرد کـه دولـتـهـاي                  
اروپاي از تاييد ايـن مـوضـوع طـفـره             
مي روند و چشمانشان را بر جنـايـات         

وي .   جمهوري اسـالمـي مـي بـنـدنـد            
خواستار شـنـاخـتـه شـدن جـمـهـوري               
اسالمي به عنوان يک کشور نا امن و        

د بـا    ئ قطع راوبط سياسي دولـت سـو        
 . جمهوري اسالمي شد

سخنران بعدي جمشيـد اطـيـابـي         
کادر حزب کمونيست کارگري بود که      
در سخنرانـيـش بـه شـدت بـه دولـت                

د حمله کرد و دوگانگي سيـاسـت        ئ سو
وي .   د را افشـاء کـرد       ئ هاي دولت سو  

د را مـورد      ئ همـچـنـيـن مـديـاي سـو           
انتقاد شديد قرار داد و گـفـت وقـتـي             
کاريکتوري از پيغـمـبـر اسـالم چـاپ            

د اعـتـراض     ئ مي شـود، مـديـاي سـو         
مسلمانان را بطور وسيـع مـنـعـکـس           
ميکنند اما در برابر جنـايـات دولـت          

 ١۸اسالمي ايران کـه کـودکـان زيـر              

سال را با وحشيگري تمام اعدام مـي         
کند و زنان را وحشيانه سنگسار مـي        

وي مـردم    .   کند، سکوت مـي کـنـنـد        
د را مخاطب قرار داد و آنـهـا را            ئ سو

دعوت کرد که با حمايت از جـنـبـش            
عليه اعدام، سنگسار و سـرکـوب در        

د فشـار    ئ ايران به دولت و مدياي سـو       
بــيــاورنــد کــه در مــقــابــل جــمــهــوري          

 . اسالمي موضع تندي اتخاذ کنند
سپس منوچهر مـاسـوري ضـمـن         
تشکر از شرکت کنندگان، از کسـانـي    
کـه از ايــن فـراخـوان و اعـتـراضــات                

وي ضـمـن     .   حمايت کردند تشکر کرد   
تاکيد بر گستردگي اعتراضات عليـه      
اعدام گفت که با همبستگي و اتحـاد        
علـيـه سـرکـوب و اعـدام مـي تـوان                  
جمهوري اسالمي را به عقـب رانـد و           
نهـايـتـآ مـردم را از شـر حـکـومـت                   

منوچهر مـاسـوري     . اسالمي رها کرد  

جمعيت حاضر را دعوت کـرد کـه بـا            
ــيــتــهــا و                اســتــقــبــال خــود از فــعــال

 اکتبر  ١۰سمينارهاي عليه اعدام در     
روز جهاني علـيـه اعـدام، جـمـهـوري             
اسالمي را زير فشار هر چـه بـيـشـتـر             

. براي لغو مجازات اعدام قرار دهـيـم      
وي همچنـيـن پـيـام اصـغـر کـريـمـي                 
رييس هييت دبيران حزب کمونيسـت       

 .ت کردئکارگري را به حاضرين، قرا
 

 :گوتنبرگ
در گوتنبرگ دومين روز تحـصـن       

در پاسـخ بـه      .   با موفقيت ادامه يافت   
فــراخــوان زنــدانــيــان ســيــاســي و                 

محکومـيـن بـه اعـدام، تشـکـيـالت              
گوتنبرگ حزب کمونيـسـت کـارگـري         
نيز هماهنگ با اقدام جهـانـي عـلـيـه            
سرکوب و اعـدام در ايـران اقـدام بـه                
برگزاري تحصني اعـتـراضـي بـمـدت          

ــه روز از روز                 ــان ــا      ٦ســه شــب  ۸ ت
اين تحـصـن در چـادر         .   سپتامبر کرد 

بزرگي در ميدان اصلي شهر، مـيـدان        
دور تا  .   گوستاو آدولف برپا شده است    

دور چادر و داخـل چـادر نـمـايشـگـاه              
بــزرگــي از عــکــســهــاي اعــدامــهــا،          
شکنجه و سرکوب و حمله وحشـيـانـه         
رژيم به زنان برپاست که توجه بسـيـار          

. زياد عابرين را بخود جلب مي کـنـد        
مردم دسته دسته به مـحـل تـحـصـن             
مي آيند و با ديدن عکسها و شنيـدن         
توضيحات فعالين در مـحـل ضـمـن           
ابراز همدردي با زندانيان سـيـاسـي و          
اعــالم انــزجــار از وحشــيــگــريــهــاي           

حکومت اسالمي، طومار اعتراضـي    
موجـي  .   تهيه شده را امضا مي کنند     

از احساسات انساني و هـمـدردي بـا            
زنداني سياسي و مخالفـت بـا اعـدام           

صدها .   در فضاي تحصن جاري است    
نسخه از بيـانـيـه زنـدانـيـان سـيـاسـي                
بزبـانـهـاي سـوئـدي و انـگـلـيـسـي و                   
فارسي و همچنين نامه هـاي مـيـنـا            
احدي دبير کميته بين الملـلـي عـلـيـه            
اعدام به عـفـو بـيـن الـمـلـل، شـهـال                   
دانشفر مسئول کميته هـمـبـسـتـگـي           
کارگري حزب کمونـيـسـت کـارگـري،          
نويد مينايي مسئول سازمان جوانـان      
ــادي             ــهــروز مــهــرآب ــيــســت، ب کــمــون
سخنگوي کميته مبارزه بـراي آزادي        
ــه               ــاســي و اطــالعــي ــان ســي ــي ــدان زن
پشــتــيــبــانــي فــدراســيــون ســراســري         
پناهندگان ايراني در ميـان مـراجـعـه          

 .کنندگان پخش شده است
تا کنون بيـش از دوهـزار امضـا            
عليه سرکوب در جمهوري اسالمي و       
براي لغو حکم اعدام جمع آوري شـده          

 .است
روزنـــامـــه مـــحـــلـــي گـــزارشـــي       
ازتحصن و فراخوان زندانيان سيـاسـي       

خبرنگار يـک روزنـامـه       .   بچاپ رساند 
اسـپـانــيـايــي نـيــز ضــمـن مصــاحـبــه             
گزارش تصويري نيز از محل تحـصـن    

خبرنگاران تلويزيون کانـال    .   تهيه کرد 
جديد نيز امـروز گـزارشـي هـمـراه بـا               
مصاحبـه بـا شـرکـت کـنـنـدگـان در                 

تعداد زيـادي از      .   تحصن تهيه کردند  
راديوهاي فارسي زبـان شـهـر ضـمـن             
حمايت از خواسته زندانيان سـيـاسـي         
به تبليغ در مورد تـحـصـن پـرداخـتـه             

 .اند
 بعدازظهـر   ٣همچنين در ساعت    

 سپتامبر تظاهراتي نـيـز       ۸روز شنبه   
عليه سرکوب و اعدام در ايـران و بـا             
هدف جلب پشتيباني افکار عمومـي      
مردم آزاديخواه و براي رسـانـدن پـيـام           
زندانيان سـاسـي و مـحـکـومـيـن بـه                

تـحـصـن تـا       .   اعدام برگزار خواهد شد 
 سپتامبر ادامه خـواهـد      ۸شنبه  شب    

 .داشت

 
 :کانادا

 تورنتو 
 بعد از    ٣ سپتامبر ساعت    ٧روز  

ظهردهها نفر در مـقـابـل  پـارلـمـان                
ايالتي انتـاريـو گـرد آمـدنـد وعـلـيـه                
سرکوبها و اعدامهاي اخير جمـهـوري    

. اسالمـي دسـت بـه اعـتـراض زدنـد              
فعالين حزب در حـالـيـكـه  پـالكـادر              
هاي اعـتـراضـي و عـكـسـهـايـي از                 
اعداميان را در دست داشتند عـلـيـه           
جنايات جمهوري اسالمي افشـاگـري      

در ايــن تــجــمــع اعــتــراضــي        .   كــردنــد
سخنراني هـائـي از جـانـب فـعـالـيـن                
حزب كمـونـيـسـت كـارگـري و سـايـر                
 .سازمانهاي آزاديخواه صورت گرفت

ــســت              ــي ــون ــم از طــرف حــزب ك
كارگري بابـك يـزدي عضـو كـمـيـتـه               
مركـزي حـزب و سـردار عـبـدالـه از                 
طرف حزب كمونيست كـارگـري چـپ         

در ادامـه    .   عراق سـخـنـرانـي كـردنـد          
علي مشرف يكي از فعالين سياسـي       
از افغانستان،  حسن گلزار از جـانـب        
كانون خاوران،  يدي محمودي عضـو       
كــمــيــتــه مــركــزي حــزب و نــمــايــنــده         
فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان،     
ســــوچــــيــــن از جــــانــــب نــــهــــاد              
سكوالريسـتـهـاي كـانـادا، مـحـمـود             
احمدي ازطرف حزب اتحاد كمونيسم     
كارگري و سـومـيـا از جـانـب حـزب                
كمونيست پاكستان پشت ميكروفـون   
قرار گرفته و عليه جمهوري اسـالمـي        

 . و جنايت اين رژيم سخناني كردند
در طول برنامه جمشـيـد هـاديـان          
عضو كميته مركزي حـزب در چـنـد            
نوبت به زبان انگليسي صحبـت کـرد          
و اطالعيه زندانـيـان را بـراي حضـار             

 ٢ايـن تـجـمـع پـس از              .   قرائت نمود 
 . ساعت پايان يافت

 
 تشکيالت خارج کشور   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ،۲۰۰۷ سپتامبر ۸شنبه 

 ١٣٨٦ شهريور ١٦ 

بنابه خبري كه امروز به دسـت حـزب           
كمـونـيـسـت كـارگـري ايـران رسـيـده                
است، داوود رضوي، يكي از فعالـيـن        
سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهـران     

 سپتامبر با قـرار      ٨و حومه، ديشب،    

 ميليون توماني آزاد شد و       ۵٠وثيقه  
قرار است كه همايون جـابـري، يـكـي            
ديــگــر از فــعــالــيــن ايــن ســنــديــكــا،          

اي     سپتامبر با قرار وثيـقـه      ٩امشب،  
ايـن خـبـر      .   به همين مبلـغ آزاد شـود        

همچنين حـاكـي اسـت كـه ابـراهـيـم                
مــددي، عضــو هــيــأت مــديــره ايــن           
سنديكا دو ماه حكم بازداشته داشتـه       
كه يك ماه از اين دو ماه را تـاكـنـون              

 .در زندان بسر برده است

 
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از       
مــبــارزات كــارگــران شــركــت واحــد          
قاطعانه حمايت ميکند و همه مـردم        
آزاديخواه را به حمايـت از مـبـارزات           

و تـجـمـع      كارگران واحد فرامـيـخـوانـد      
اعــتــراضــي در خــرم آبــادعــتــراضــي         

 ۵فت دستمزدهايشان به مـدت       . زدند
ماه و عدم راه اندازي خط توليـد ايـن           

 خبري از وضعيت كارگران زنداني سنديكاي شركت واحد
 داوود رضوي آزاد شد، همايون جابري قرار است آزاد شود، ابراهيم مددي دو ماه حكم بازداشت داشته است

 ۷صفحه  
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 :سوئد
 گوتنبرگ 

در ادامه سه روز تحصـن پـرشـور          
در چادر بـزرگـي در مـيـدان مـرکـزي               

 ٨شهر گوتنبرگ سوئد، روز شـنـبـه            
سپتامبر تظاهراتـي عـلـيـه اعـدام و             
سرکوب در ايران، در يکي از پر رفـت         

. و آمد ترين مراکز شهر برگزار گرديد      
ايــن تــظــاهــرات در ادامــه ســه روز              
تحصن بود که در جـريـان آن هـزاران             
نفربه چادر محـل تـحـصـن مـراجـعـه              
ــر                   ــنــي ب کــرده و طــومــاري را مــب
مــحــکــومــيــت ســيــاســت ســرکــوب         
جمهوري اسالمي و با خـواسـت لـغـو           
مــجــازات اعــدام و احــکــام اعــدام              
امضا کردند، هزاران نسخه از بيانـيـه        
زندانيان سياسي به زبانهاي سوئدي و      
انگليسي و فارسي و اطالعـيـه هـاي           
مختلـف در افشـاي سـيـاسـت هـاي               
جمهوري اسالمي در بين مردم توزيع      
گـرديـد و نــمـايشـگـاهـي بـا صـدهــا                 
عکس مخـتـلـف  بـا صـحـنـه هـاي                  
جنايات جمهوري اسالمـي، صـحـنـه         
هاي اعدام و سنگسار، حملـه اوبـاش         
جمهوري اسالمي به مردم و صـحـنـه          
هاي تظاهرات هـاي و تـجـمـع هـاي               
مردم بر عليه جمهوري اسـالمـي، در         

 . معرض ديد مردم شهر قرار گرفت
تظاهرات که از ساعت سـه بـعـد           
از ظهر شروع شد، مورد تـوجـه گـروه           
زيادي از مردم  کـه در مـرکـز شـهـر                 

صـدهـا   .   تردد داشتـنـد، قـرار گـرفـت          
نسخه اطالعـيـه هـاي مـخـتـلـف در               
حمايت از فراخوان زندانيان سيـاسـي،       
به زبانهاي سوئدي و انـگـلـيـسـي در              
بين مردم توزيع گرديد و نـمـايشـگـاه           
عکس جنايات جـمـهـوري اسـالمـي           

ــا شــد     ــرپ شــرکــت کــنــنــدگــان در         .   ب
تـــظـــاهـــرات بـــا هـــمـــراه داشـــتـــن            
پــالکــاردهــايــي از قــبــيــل مــرگ بــر           
جمهوري اسالمي، زنـدانـي سـيـاسـي          
آزاد بايد گـردد، روابـط سـيـاسـي بـا               
جمهوري اسـالمـي بـايـد قـطـع شـو،               
شعارهايي بر عليه جمهوري اسالمي     

سـوسـن صـابـري مـجـري           .   سر دادنـد   
تظاهرات از فـجـايـعـي کـه در ايـران               
تحت حاکمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي             
اتفاق مي افتد براي مـردمـي کـه در            
ــظــاهــرات شــرکــت داشــتــنــد             ايــن ت

 . سخنراني کرد
 

 مالمو
 سپتامبر تـظـاهـرات      ٧روز شنبه   

در مرکز شهر برگزار شد و با استقبال        
گرم ايرانيان مقيم اين شهر و مردمـي     
که شاهد اين تظـاهـرات بـودنـد قـرار             

اين تظاهرات با فراخوان واحد    .   گرفت
فدراسيون سراسري پناهندگان ايرانـي     
در اين شهر، انجمن همبستگي ايـران       
و سوئد و انجمن ايران و سوئد برگـزار         

 . شده بود
مردم با عالقه نامه اعتراضي بـه       
جــمــهــوري اســالمــي را امضــا مــي          
کردند و اطالعيه ها را مي گرفتند و       

. به نمايشگاه عکس خيره مي شـدنـد       
اعـدامـهـا را در        " مردم از خـواسـت         

کــه بــر روي     "   ايــران مــتــوقــف کــنــيــد    
باندرول بزرگي نيز نـوشـتـه شـده بـود               

در جـريـان ايـن        .   حمايت مـي کـردنـد      
تــظــاهــرات تــعــداد زيــادي بــروشــور          
اطالعاتي توزيع شد و پتيشن عـلـيـه         
اعدام و عليه جمهوري اساليم توسـط       
تعداد قابل توجـهـي از مـردم امضـا             

در مــراســم نــامــه و فــراخــوان            .   شــد
زندانيان بـه زبـان سـوئـدي چـنـد بـار                 

 . توسط خانم فرحناز خوانده شد
ــحــي عضــو دفــتــر            حســن صــال
سياسي حزب کمونيسـت کـارگـري و          
دبير فدراسيون سراسري پنـاهـنـدگـان        
ايراني درشهر مالمو در چـنـد نـوبـت             

او  بـه ايـن         .   براي مردم صحبت کـرد    
اشاره کرد که اعدام ها در ايران ناشي        
از استيـصـال جـمـهـوري اسـالمـي و               
ترس از مردمي است که از هر طـرف      

اعدام عمـل   .   به اعتراض برخاسته اند   
شنيعي است که بـايـد تـوسـط مـردم             

 . دنيا و دولتها محکوم شود
بــابــک رحــيــمــي از انــجــمــن                 
ــران و ســوئــد در                هــمــبــســتــگــي اي
سخنرانيـش بـه ايـن اشـاره کـرد کـه                 
جمهوري اسالمي بـه قـدري گسـتـاخ           
است که حتي دولت سـوئـد را مـورد             
انتقاد قرار مي دهد که چرا بـه آنـچـه            
در روزنــامــه هــا و مــديــاي ســوئــد              

از .   منعکس مي شود کـنـتـرل نـدارد         
طرف جامعه شناسان بدون مـرز نـيـز          
در محکوميت اعدامهـا سـخـنـرانـي          

 . شد

ــکــا               ــي ــم آن ــران آخــر خــان ســخــن
ــار                ــک ــت ــان اب ــازم ــکــســون از س اري
فمينيسـتـي بـود کـه بـه شـدت ايـن                   
اعدامها را محکوم کـرد و خـواهـان            
آزادي کليه زندانيان سياسي در ايـران        

او  در تمام طول اين تظاهرات با        .   شد
مردم حرف مي زد و حمايت آنـهـا را            

 . جلب مي کرد
الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه در             
روزهاي گذشتـه مـالقـاتـي از طـرف             
برگزار کنندگان تظاهرات با نمـايـنـده        

بخش بين الملـلـي  حـزب سـوسـيـال               
دمــکــرات در مــالــمــو آقــاي اســتــن           

. سونسون  مالقاتـي صـورت گـرفـت          
نماينده اين حزب ضـمـن حـمـايـت از             

 سپتامبر، طي نـامـه اي        ٧تظاهرات  
مجازات اعـدام را مـحـکـوم کـرد و               
نوشت کـه هـيـچ دولـتـي حـق نـدارد                  
انسان ها را به علت نظرات سـيـاسـي         

پــيــام .   شــان زنــدانــي و اعــدام کــنــد          
پشتيباني او نيز در تظاهرات قـرائـت        

 . گرديد
چيزي که در اين تظاهرات جـلـب         
توجه مي کرد ايـن بـود کـه هـمـه بـا                  
دلسوزي و با عزمي راسخ به مـيـدان          
آمده بودند تـا بـراي آزادي زنـدانـيـان             
سيـاسـي و تـوقـف اعـدامـهـا کـاري                 
کــنــنــد، و ايــن احســاس شــعــف و               

 .دلگرمي زيادي ايجاد مي کرد
 

 : فنالند، تامپره
 سپتامبر در مـرکـز        ٧روز جمعه   

شهر تامپره، مـيـز اطـالع رسـانـي و              
نمايشگاه عکسـي تـوسـط فـعـالـيـن             

مردم دسته دسـتـه از       .   حزب  برپا شد   
ميز اطالعاتي و نمـايشـگـاه عـکـس           
ديدن کردند و پتيشن مربوط بـه ايـن           

فــراخــوان .   حــرکــت را امضــا کــردنــد       
زندانيان سيـاسـي و اطـالعـيـه هـاي              
ديگر در مـحـکـومـيـت اعـدامـهـاي              
اخير در ايـران در مـيـان عـابـريـن و                  

در .   بازديد کنـنـدگـان تـوزيـع گـرديـد            
اطراف چادر شعارهاي مخـتـلـفـي از          
جمله اعدام قتل عمد دولـتـي اسـت،           
جــمــهــوري اســالمــي رژيــم اعــدام،           
شکنجه، کشتار و سنگسار، زنـدانـي        
ــم                ــردد، رژي ــد گ ــاي ــاســي آزاد ب ســي
اسالمي بايد از جامعه جهاني اخـراج       

فعالين کـارگـري بـايـد بـدون            /   گردد
قيد و شرط از زندان آزاد گردند، رژيم        
اسـالمــي حــکــومــت تــرور، بــه زبــان          
فنالندي نصب شده بود و توجه مـردم         

 . را بخود جلب ميکرد
 

 : کانادا، ونکوور
فعالين حزب كمونيست كارگـري     
ايران و فدراسيون پناهندگـان ايـرانـي         

 بـعـد از       ٧ تا   ٣در ونكوور از ساعت     
 سپتامبرر در مقابل آرت      ٧ظهر روز   

گالري در مركز شهر ونكور اقـدام بـه           
برگزاري نمـايشـگـاه عـكـس و مـيـز               

 . اطالعاتي نمودند
شمار زيادي از شهروندان ايـرانـي     

كانادايي و تعداد زيادي از عابريـن        
با ديدن عكسهاي اعدامهاي اخيـر و        
شعارهاي آزادي زندانـيـان سـيـاسـي،           
تـوقــف اعــدامــهــا و پــايــان دادن بــه            
مجازات اعدام در ايران، همبستـگـي       
و پشتيباني خـود را بـا مـردم ايـران               
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي اعــالم          

 . ميكردند
بحثهاي بسيار سازنده و زنـده اي        
بين بازديدكـنـنـدگـان از نـمـايشـگـاه               
عكس و ميز اطالعاتـي و فـعـالـيـن             

حزب در مورد اوضاع جاري ايـران و          
علل جنايت گسترده اخير جـمـهـوري         
اسالمي عليه مردم صورت گرفـت و         
شماري از بازديدكنندگان تمايل خـود      
براي رابطه نزديكتـر و هـمـكـاري بـا              
فــعــالــيــن حــزب در دفــاع از حــقــوق            
ــراز                  ــران را اب ــي مــردم در اي انســان

 . داشتند
 

 : فرانسه، ليون
 سپتامبـر در شـهـر لـيـون             ٩روز  

فرانسه آکسيونـي اعـتـراضـي عـلـيـه             
اعدام و سرکوب در ايران و در پـاسـخ           
به فراخوان زندانيان سياسي سـازمـان        

فعالين حزب که تعـدادي از    .   داده شد 
آزاديخواهان اين شـهـر و جـمـعـي از              
سوسياليست هاي فرانسـوي آنـهـا را          
همراهـي مـيـکـردنـد بـه جـمـع آوري                 
امضــا از مــردم عــلــيــه جــمــهــوري             
اســالمــي و اعــدام پــرداخــتــنــد و بــا           

 . استقبال گرم مردم مواجه شدند
 

 : ترکيه
فعالـيـن حـزب در اعـتـراض بـه               
موج گسترده سرکوب و اعدام توسـط    
جمهوري اسالمي، فعاليـن حـزب در         
ترکيه نيز هـمـراه بـا سـايـر کشـورهـا                

 . اقداماتي را در دستور گذاشتند
 نــفــر از زنــدانــيــان        ٢٦بــيــانــيــه    

سياسي و بيانيه اول آنها، و نيز نـامـه      
هاي کميـتـه عـلـيـه اعـدام، کـمـيـتـه                  
همبستگي بين الـمـلـلـي کـارگـري و              
سازمان جوانان کمونيست بـه تـرکـي          
ترجمه شد و به سازمانهاي مخـتـلـف         
مدافع حقوق انسان ، به روزنـامـه هـا           
سايتها و سايـر رسـانـه هـاي تـرکـيـه                
ارســال گــرديــد و در قســمــت تــرکــي           
سايت حزب کمونيست کـارگـري نـيـز          

 . قرار گرفت
 زنداني سـيـاسـي بـه         ٢٦فراخوان  

 سپتامبر در نشريه    ٧اقدام جهاني در    
OZGUR HABER       ــه ــامـ و نـ

مشترک مينا احدي و سازمـان دفـاع         
از حقـوق بشـر در آلـمـان در نشـريـه                  

BIANET وBIRGUN   درج
بدنبال انتشار ايـن نـامـه هـا در            .   شد

اين روزنامه ها تعـدادي از فـعـالـيـن             
سياسي و سوسياليست هاي ترکيه با      

 تظاهرات و فعاليت در سوئد، فنالند، کانادا، فرانسه و ترکيه
  سپتامبر ٧ به مناسبت 

 )گزارش شماره دو (

 ۷صفحه  
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فراخوان زندانيان سياسي عليه اعـدام      
 ١٦(  ســپــتــامــبــر     ٧بــه مــنــاســبــت     

جنب و جوش قابل توجـهـي     )   شهريور
ــان و                ــوان ــران، ج ــارگ ــان ک ــي را درم
دانشجويان نـقـاط مـخـتـلـف کشـور              

 ١٩از جمله جمع هائـي از      .   دامن زد 
مرکز کارگري در شـهـرهـاي جـنـوبـي            

کشور و نيز تبريز با صدور اطـالعـيـه          
هائي اعدام ها را مـحـکـوم کـردنـد،             
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط        
زندانيان سـيـاسـي شـدنـد و از اقـدام                

.  سپتامبر حـمـايـت کـردنـد         ٧جهاني  
کــارگــران :   ايــن مــراکــز عــبــارتــنــد از      

شــرکــت کشــت و صــنــعــت کــارون             
شوشتـر، کـارگـران شـرکـت کشـت و               
صنعت شعيبيـه شـوشـتـر، کـارگـران            
شرکت کاغذ سازي کـارون شـوشـتـر،          

نيشکر هفت تپـه، کـارگـران         کارگران  

نورد و لوله اهواز، کـارگـران صـنـايـع            
ــنــدر             فــوالد اهــواز، پــتــروشــيــمــي ب

ــام، ــي    امـــ ــمـــ ــيـــ ــروشـــ ــتـــ ــن    پـــ فـــ
پتروشيمي اروند، پتـروشـيـمـي        آوران،

مارون، پتروشيمي فجر، پتـروشـيـمـي      
فـــارابـــي، پـــتـــروشـــيـــمـــي كـــارون،         
پتروشيـمـي غـديـر، مـاشـيـن سـازي               

ــور       ــت ــراك ــز، ت ــري ــب ــز،       ت ــري ــب ســازي ت
پااليشگاه تبريز، پتروشيمي تبـريـز و        

 . سيمان صوفيان تبريز  كارخانه
در عسلويه در پاسخ به فـراخـوان         

 ٧زندانيان سياسي به اقـدام جـهـانـي           
سپتامبر، جمعي از کارگران دست بـه       
ابتکاري جالب زدند و سه پالکارد بـا         

نه به اعدام، زندان و شـالق         " مضمون  
در مسـيـر   "    کارگر سنندج نه١٣براي  

نـخـل تـقـي نصـب             جاده عسلويـه     
طبق گـزارشـي کـه بـه حـزب              .   کردند

ارسال شده است ايـن پـالکـاردهـا بـه              
مــدت ده ســاعــت تــا روز بــعــد در                
معرض ديد تعداد زيادي از کـارگـران        

ــرفــت     ــرار گ ــه       .   ق ــوي ــران عســل ــارگ ک
بــديــنــطــريــق در ايــن اقــدام جــهــانــي          
هــمــدوش ســايــر کــارگــران و مــردم            
آزدايخواه در سـراسـر جـهـان شـرکـت              

 . کردند
از ديگر اقدامـات قـابـل تـوجـه،            
قرائت فراخوان زندانيان سـيـاسـي در          

فـعـالـيـت قـابـل         .   مراسم خاوران بـود    
توجه ديگر از طـريـق کـمـپـيـن آزادي             

طـبـق   .   پلي تکنـيـک صـورت گـرفـت          
گزارشي از اين کمپين، تـعـداد قـابـل           
توجهـي از دانشـجـويـان، جـوانـان و               

 ٧مراکز کارگـري از اقـدام جـهـانـي               
از جـملـه     .   سپتامبر حـمـايـت کـردنـد        

 نفر از جوانان محالت مختلـف       ٣٥٠
آريــاشــهــر، تــهــرانــپــارس، اقــدســيــه،       
حسين آبـاد، مـبـارک آبـاد، عشـرت              
آباد، افسريه، تجـريـش، يـافـت آبـاد،            
شهرآرا، گيشا، شهرک غرب، تعدادي     
از کسبه خـيـابـان جـمـهـوري، تـکـيـه                
دولت و بازار بزرگ تـهـران بـا ارسـال              
نــامــه اي بــه کــمــپــيــن آزادي پــلــي              
تکنيک، از ايـن کـمـپـيـن بـراي لـغـو                 
مــجــازات اعــدام در ســراســر دنــيــا            
وهمچنين درخواست کمک زنـدانـيـان        

تـعـدادي از خـانـواده         .   حمايت کردنـد  
هاي جانباختگان در کرج، کرمانشـاه      

و کــردســتــان، تــعــدادي از کــارگــران          
تـهـرانـپـارس و       ( ماشين سازي پارس    

، تعدادي از کـارگـران و          ) اتوبان کرج 
دفاتر فني شرکتهاي نـيـرو مـحـرکـه،           
اللـــه، تـــهـــران جـــنـــوب، هـــمـــپـــا،           
سکوسازان، جوشکاران سايت مـارون     
در ماهشهرو عسـلـويـه، جـمـعـي از              
دانشجويان سنندج، کامياران، بيجار    
و بوکان، تعدادي از جوانان شهرستان       
خـــاش در اســـتـــان ســـيـــســـتـــان و             
بلوچستان، دانشجويان سوسياليسـت    
دانشگاه آزاد و رازي کرمانشاه نيز از        
فراخوان زنـدانـيـان سـيـاسـي و اقـدام               

 سپتامبر عليه اعـدام و در         ٧جهاني  
دفاع از زندانـيـان سـيـاسـي حـمـايـت               

 . کردند
تعداد ديگري از نهادهاي مدافـع      
زندانيان و مدافع آزادي هاي سياسـي       
نــيــز بــا ارســال نــامــه و يــا امضــاي             

قطعنامه از فراخوان زندانيان سياسي     
 . حمايت کرده اند

نــفــرت و انــزجــار از جــمــهــوري           
اسالمي و اعـدامـهـا و سـرکـوبـهـاي              

مردم ايـران  .   رژيم همه جا موج ميزند    
خواهان پايان دادن به اعدام ها و لغـو         

. مجازات غيرانساني اعدام هسـتـنـد      
اين خواست امروز بيـش از هـرزمـان           
در ميان مردم جا افتاده اسـت و هـر             
اعدامي توسط جـمـهـوري اسـالمـي           
تنها به گسترش و تعمـيـق انـزجـار و             

 . اعتراض مردم مواجه ميشود
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 حزب کمونيست کارگري ايران   
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فعالين حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
تماس گرفـتـه و نـگـرانـي خـود را از                  
اعدامها و موقعيت زندانيان سياسـي     
در ايران اعالم کردند و اطـالع دادنـد           
که اقداماتي را در دفاع از زنـدانـيـان            
سياسي و عليه اعدام ها در ايـران در       

فـعـالـيـن     .   دستور خـواهـنـد گـذاشـت         
حزب همچنين با تعدادي از رهبران و       
سازمانهاي کـارگـري در ايـن کشـور             
تماس گرفته و خواهان حمايت آنها از       
زنــدانــيــان ســيــاســي و اعــتــراض بــه           

 . اعدامها در ايران شدند
بعلـت عـدم دريـافـت گـزارش از              
برخي از تظاهراتها و پيـکـت هـا، در            
اين اطالعيه به آنهـا اشـاره اي نشـده             

 . است
الزم به توضيح است که فعـالـيـت         

 ٨ و     ٧ها و تظاهرات هاي روزهـاي         
سپتامبر انعکاس نسبتا وسيـعـي در        
برخي رسانه هاي فـارسـي زبـان بـيـن              

صــدهــا .   الــمــلــلــي و مــحــلــي يــافــت        
سازمان و نهاد مدافع حقوق انسـان و         
ســازمــاانــهــاي کــارگــري در جــريــان          
فراخوان زندانـيـان سـيـاسـي و اعـدام              
هاي اخير در ايـران قـرار گـرفـتـنـد و                 
بعضا با ارسـال نـامـه بـه جـمـهـوري                 
اسالمي و يا امضـاي قـطـعـنـامـه و               

 سـپـتـامـبـر        ٧نامـه پشـتـيـبـانـي از             
استقبال کردند و جمهوري اسالمي را      
محکوم کردند و خواهان پـايـان دادن          

يـک وجـه مـهـم ايـن            .   به اعدام شـدنـد    
حــرکــت بــرپــائــي چــادر، نــمــايشــگــاه        
عکس و ميزهاي اطـالع رسـانـي در            
مراکز شهرها بـود کـه بـا اسـتـقـبـال                 

گرمي از طرف مـردم در خـيـابـانـهـا               
مواجد شد و به تحکيم همبستگي بـا        

اين مجـمـوعـه     .   مردم ايران منجر شد   
ــتــي                  ــداوم حــرک ــراي ت ــه را ب ــن زمــي
قدرتمندتر عليه جمهـوري اسـالمـي،        
عليه اعدام و سرکوب در ايران فـراهـم         

حزب کمونيست کارگري قـاطـع       .   کرد
و مصمم فعاليت هـفـتـه هـاي اخـيـر               
عليه اعـدام و سـرکـوب در ايـران را                
ادامــه خــواهــد داد و هــمــه مــردم                
آزاديخواه را بـه گسـتـرش اعـتـراض              
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي و بــراي          
سرنگوني ايـن حـکـومـت کـثـيـف و                

 . جنايتکار فراميخواند
 

 تشکيالت خارج کشور   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٨٦ شهريور  ١٨،  ۲۰۰۷ سپتامبر   ٩
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گوشه اي از فعاليت در داخل کشور عليه 
  سپتامبر  ٧سرکوب و اعدام به مناسبت 

 )گزارش شماره سه(

     www.wpiran.org:  سايت حزب     
      www.rowzane.com:  سايت روزنه      

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال        
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد         

 
 :  آدرس تماس با حزب         
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آمده ايران، از همه نهادها، سازمانهـا       
 ٧و افـرادي کـه از حـرکـت جـهـانـي                   

سپتامـبـر حـمـايـت کـردنـد عـمـيـقـا                  
هـمـه آنـهـا کـه بـه             .   قدرداني ميکنيم 

هرنحو در اين حرکت شـريـک شـدنـد،            
زندانيان سياسي که شجاعانه مبتکـر      
فراخوان شدند، سازمانها و نهادهائي     
که با سازماندهي تظاهرات و پيـکـت        
و نمايشگاه عکس و ميزهاي اطـالع        
رساني در کشورهاي مختلف افـکـار        
عمومي را متوجه جنايات حکـومـت       

 مـرکـز     ١٩اسالمي کردند، کارگـران      
کارگري از شهرهاي مختلف کشور و       

 نهاد فرهـنـگـي، اجـتـمـاعـي و              ١٦٩
رسانه اي و صدها فعال سياسي که بـا       
امضاي طومار از پيام زندانيان بـراي        

 سپتامير عليـه    ٧يک اقدام جهاني در     
ــراي آزادي                   ــوب و ب ــرک ــدام و س اع

 ٤٤زندانيان سياسي حمايت کـردنـد،        
سازمان مدافع حقوق بشـر از اقصـي          
نقاط جهان که خواهان پايان دادن بـه          
اعدام و سرکوب مـردم ايـران تـوسـط            
جمهوري اسالمي شدند، و دهها هزار      
نفر که طومـارهـاي عـلـيـه اعـدام در               
ايران را امضـا کـردنـد، جـنـبـشـي را                
گسترش دادند که هرروز بـيـشـتـر در            
اعماق جامعه و در سطح بين الملـلـي         
ريشه مـيـدوانـد و عـلـيـه جـمـهـوري                  

بايـد  .   توحش اسالمي قد علم ميکند    
همه اين فعاليـت هـا را ارج نـهـاد و                 
بناي يک مبارزه قـدرتـمـنـدتـر را پـي               

اين شروع مبارزه اي به مـراتـب        .   نهاد
گسترده تر و جهاني تر براي مقابله بـا         
جمهوري اسـالمـي اسـت کـه از سـر                
ياس و بي افقي و براي مرعوب کـردن     
جامعه و نجات خويش بـه جـنـايـاتـي            

ما مصمـمـيـم    . بي سابقه دست ميزند 
تا با تمام قوا مبـارزه بـراي مـتـوقـف              
ــدن                   ــا و عــقــب ران ــردن اعــدام ه ک
جمهوري اسالمي را ادامـه دهـيـم و             
ترديدي نداريم که اين مبارزه ابـعـادي        

 . گسترده تر بخود خواهد گرفت
روز "  اکتبر، که بـعـنـوان          ١٠روز  

برسميت شناختـه   "   جهاني عليه اعدام  
ميشود، فـرصـت ديـگـري اسـت کـه               
ميتوان نيروي هـرچـه وسـيـعـتـري را              
عليه مجازات اعـدام بـطـور کـلـي و               
علـيـه اعـدام هـا در ايـران و عـلـيـه                     

. جمهوري اسـالمـي بـه مـيـدان آورد             
امسال قرار است به اين مناسـبـت در         
مــجــمــع عــمــومــي ســازمــان مــلــل           
قطعـنـامـه اي ارائـه شـود کـه هـمـه                   

ــه              ــتــهــاي جــهــان را ب ــيــق  " دول ــعــل ت
فــرا "   جــهــانشــمــول مــجــازات اعــدام       

به همـيـن مـنـاسـبـت بـرخـي              .   بخواند
سازمانهاي بـيـن الـمـلـلـي مـخـالـف                
اعدام و همينطور عفو بـيـن الـمـلـل،             

جـهـان   " يک کمپـيـن جـهـانـي بـه نـام                 
اعـدام را مـتـوقـف         :   تصميم ميگيـرد  

ايـنـهـا بـي       .   اعـالم کـرده انـد       ! "   کنيـد 
ترديد توجه افکار عمومي را بيش را        
پيش متوجه اعدام، ايـن قـتـل عـمـد             
حــکــومــتــي، مــيــکــنــد و فــرصــت             
مساعدي فراهم مي آورد تا براي لغو       
مجازات اعدام در جهان و در ايران به         

 .مبارزه موثرتر دست زد
حزب کمونيست کارگري به سـهـم       

 اکتبـر  ١٠خود مصممانه براي تبديل     
به يک اقدام جهـانـي راديـکـال عـلـيـه               
مجازات اعدام و بـاالخـص بـه روزي            
براي اعتراض به اعدام ها در ايـران و        
افشاي جنايـات جـمـهـوري اسـالمـي            
ميکوشد و از همه مردم آزاده چـه در           
ايران و چـه در خـارج کشـور دعـوت               
ميکنـد کـه از هـم اکـنـون مشـغـول                  

  .  اکتبر شوند١٠تدارک اعتراض در 
 پيروز باد مبارزه عليه اعدام           

 ! در ايران و جهان     
 سرنگون باد جمهوري اسالمي         

 
 اصغر کريمي      

 رئيس هيئت دبيران       
 حزب کمونيست کارگري ايران         
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رتبـه اول را در جـهـان دارد، مـورد                 
. اعتراض جهاني قرار خواهد گـرفـت       

 اکتبر هـمـه سـرهـا بـه سـوي                ١٠در  
ايران خواهد چرخيد و ايـن بـهـتـريـن              
فرصت اسـت تـا کـل جـامـعـه ايـران                 
بهمراه همـه مـردم آزاده دنـيـا اعـالم               

کـه  .   دارد کـه اعـدام مـحـکـوم اسـت             
اعدام يک جنايت سازمانيافـتـه و بـا           
نقشه دولـت اسـت و بـايـد هـمـه جـا                   

که اعدام براي مرعـوب   .   ممنوع شود 
کردن جـامـعـه و اعـالم قـدرقـدرتـي                

. جنايتکاران دولتي صورت ميگيـرد    
که اعدام اعالم حاکميت بي حرمـتـي        
براي جان انسان است، قرون وسطائـي       
و وحشيگري است و بايد به زباله دان         

حزب کمونيست  .   تاريخ فرستاده شود  
کــارگــري هــمــه شــمــا مــردم آزاده را           

 اکـتـبـر بـهـر          ١٠فراميخواند تـا در       
شکل که ميتوانيد عـلـيـه اعـدام بـه              

 . ميدان آييد
 

 کارگران، معلمان، زنان، 
 !جوانان، دانشجويان و دانش آموزان

 اکتبر فرصتي است تا بـه هـمـراه           ١٠
باقي جهان در مـقـابـل ايـن جـنـايـت               
شنـيـع دولـتـي بـايسـتـيـم و آنـرا در                    

. هرشکل و شمايلش محکـوم کـنـيـم         
در هر کارخـانـه، در هـر دانشـگـاه و                
مدرسه و کالس درس، در هر مـحلـه          
و هر اجتماعي، مجازات اعدام، ايـن       
جنايت شنـيـع دولـتـي  را مـحـکـوم                 

حدود يکماه فرصت هسـت کـه     .  کنيم
تـدارک  )    مـهـر    ١٨(  اکتـبـر     ١٠براي  

ببينيم و به شکلي هرچه قدرتمنـد تـر         
از .   اعتراض جمعي خود را بيان کنيم     

جمع آوري طومـار و ارسـال آن بـراي             
مقامات و سازمان هاي بين المـلـلـي         
مخالف اعدام گـرفـتـه، تـا بـر پـايـي                
اجتماعات، مراسم سخنراني و بحـث      

و گفتگو، تا شعار نـويسـي بـر در و               
ديوار شهر و محيط کـار و مـدرسـه،          
و بهر شکل ممکن بايد علـيـه اعـدام           

اکثريت عـظـيـم مـردم       .   به ميدان آمد  
ــدا مــخــالــف اعــدام و                 ــران شــدي اي

ايـن نـفـرت و        .   حکـومـت اعـدام انـد        
نارضايتي بايد به جنيـشـي سـازمـان          

 . يافته تبديل شود
مجازات اعدام در هـيـچ کـجـاي           
دنيا نظير جمهوري اسالمي، چـنـيـن         
گسترده و وحشيانه عليه مردم به کار       

جـمـهـوري اسـالمـي        .   گرفته نميشـود  
بيـش از صـدهـزار نـفـر از بـهـتـريـن                    

و از   .   عزيزان ما را اعدام کـرده اسـت        
آنسو جنبشي عظيم و پرقدرت علـيـه        
اعدام که در بطن جامعه ايران وجـود          

جـنـبـش عـلـيـه         .   دارد کم نظير اسـت     
اعدام در ايران همان نيرويي است کـه      
در اعـتـراض بـه حـکـم اعـدام کـبـرا                  
رحمانپورهـا بـه مـيـدان آمـد، بـراي               
نجات جان نازنين فاتحي بپاخـاسـت،       

 سپتامبر در پاسخ به فراخـوان      ٧و در   
 اکتـبـر    ١٠.   زندانيان به حرکت درآمد   

فرصت کم نظـيـري را       )    مهرماه ١٨( 
فراهم مياورد تا اين جنبش با تـوانـي        
صدبار بيشتر در مـقـابـل جـمـهـوري             
اسالمي و اعدام هـايـش بـايسـتـد و              
صدايش را رساتر از هميشه به گـوش        

 . جهان برساند
 

 :  در خارج کشور      
 اکتبـر هـمـه جـا در سـراسـر               ١٠روز  

جهان بايد دست به اجتماعات بـزرگ        
زد و خواهان مـمـنـوعـيـت اعـدام در             

بـايـد بـه      .   ايران و در سراسر جهان شد     
ميدان آمد و جـمـهـوري اسـالمـي و               
دول آمريکا و چين و ساير دولـتـهـاي           

. اعدام کننده را بشدت محکـوم کـرد        
بايد به ميدان آمد و هـمـراه بـا مـردم              

در ايران در مقابل حکومت صدهـزار       
اعدام دست به اعتراض زد و دنـيـا را        

حـدود يـکـمـاه       .   بر سرش خـراب کـرد      
فرصت داريم که همه جا در خيابانـهـا        
و مــيـاديــن شـهــرهــا، در تــمـاس بــا              
سازمانها و نهادهاي مـدافـع حـقـوق           
انسان، مردم هرچـه بـيـشـتـري را بـه               
ميدان بکشيـم، مـتـوجـه ايـن عـمـل               
شنيع دولتها کنيم و عليه دول اعـدام     
کننده و عليه حکومت سـنـگـسـار و            
اعدام جمهوري اسـالمـي بـه مـيـدان            

 . آوريم
. اين فرصت را بايد مغتنم شمـرد   

بايد با تالش هـمـه جـانـبـه فـعـالـيـن                 
عرصه هـاي مـخـتـلـف و بـا تـالش                  
شبانه روزي براي کشاندن تـوده هـاي          
وسيع مـردم بـه اعـتـراض عـلـنـي و                 

 اکـتـبـر      ١٠وسيع و سازمانيافته روز     
را به  يک نقطه عطف در  پـيـشـروي               
عليه اعدام و رژيـم صـدهـزار اعـدام             

حزب کمونيست کارگـري   .   تبديل کرد 
چه در   )      مهر ١٨(  اکتبر   ١٠در روز   

داخل کشور و چه در خارج کشـور بـا           
تمام قوا عليه اعـدام بـطـور کـلـي و                
بويژه بر عليه جمـهـوري اسـالمـي بـه             

 . ميدان خواهد آمد
دست همه فعـالـيـن و مـبـارزيـن             

 ١٠عليه اعدام را براي بـرپـايـي يـک             
اکتبر  گسترده و قدرتمند و تـاريـخـي         

 . ميفشاريم
 

 زنده باد مبارزه جهاني        
 براي لغو مجازات اعدام    

 پيروز باد جنش مردم ايران        
 عليه اعدام 

 مرگ بر جمهوي اسالمي     
 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 حزب کمونيست کارگري ايران     
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طــبــق خــبــري كــه امــروز چــهــار          
 ١٢ شـهـريـور، بـرابـر بـا               ٢١شنبه،   

 منتشر شد، تمامي    ٢٠٠٧سپتامبر  
 كارگر شركت نيشكر هـفـت     ۵٠٠٠٠

تپـه در اعـتـراض بـه عـدم دريـافـت                  
دستمزدهايشان دسـت بـه اعـتـراض           

اين كارگران چندين ماه اسـت    .   اند  زده
كه براي دريافت دستمـزدهـايشـان بـا          
مسئولين مختلف جمهوري اسالمـي    

هـاي     مذاكره كرده اما هر بار با وعـده       
. انـد    شان مـواجـه شـده         پوچ و توخالي  

اي كه كـارگـران بـا           اما آخرين مذاكره  
مسئولين اين شركـت كـه گـويـا يـك              

اند، بـا ايـن جـواب           آخوند است داشته  
انــد كــه در حــال حــاضــر            روبــرو شــده  

حقوقي به كارگران پرداخت نـخـواهـد         
شد و كارگران بايد منتظر اين بماننـد        

هـاي     تا شركت ماشين آالت و زمـيـن       
زراعي شركت را به فروش بـرسـانـد و           

 !بعد حقوق كارگران را بپردازد
كارگران شركت نيشكر هفت تپـه      

 تـاكـنـون بـراي         ١٣٨۵از اوايل سـال      

رسيدن به مـطـالـبـاتشـان دهـهـا بـار                
اعتصاب كرده و دسـت بـه تـحـصـن               

اين كارگران ماه گذشـتـه نـيـز          .   اند  زده
ــامــه    ــيــس ســازمــان              در ن ــه رئ اي ب

، اعالم كـردنـد      ILOالمللي كار،     بين
كه در صورتي كه بـه مـطـالـبـاتشـان              
رسيدگي نشود دسـت بـه اعـتـصـاب            

اين آلتيـمـاتـوم كـارگـران         .   خواهند زد 
مســئــولــيــن حــكــومــت را وادار بــه           
پــرداخــت بــخــشــي از دســتــمــزدهــاي        

شان كردند؛ كه خبر مشروح آن        معوقه

 اوت   ٢۵را در اطالعيـه اي در روز            
 .منتشر كرديم

كارگران هفت تـپـه در يـكـي دو              
انـد كـه بـدون           سال گذشته نشـان داده     

اي متحد و ميليتانت بر عليـه         مبارزه
رژيمي هاري كه نان شب فرزنـدانشـان        

گيرد، راه به جائي بـرده        را گروگان مي  
حزب كمونيست كارگري از    .   شود  نمي

مطالبات كارگران شـركـت نـيـشـكـر            
هفت تپـه حـمـايـت كـرده و از هـمـه                   
مردم، بـخـصـوص مـردم هـفـت تـپـه                

ميخواهد كه كارگران نيشـكـر هـفـت          
تپه را مورد بيشترين حـمـايـت خـود            

 . قرار بدهند
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري     
 مرگ بر جمهوي اسالمي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 

 حزب کمونيست کارگري ايران     
     ١٣٨٦ شهريور ٢١

  ٢٠٠٧ سپتامبر   ١٢  

 اعتراض قدرتمند و متحدانه كارگران نيشكر هفت تپه 

 ) ... مهر۱۸( اکتبر ۱۰         ۱از صفحه   
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، ۲۰۰۷  سپتامـبـر       ۸روز شنبه   
كنفرانس ساالنه واحـد بـريـتـانـيـا بـا               
شــركــت اعضــا و دوســتــداران حــزب         

كنفرانس با پـخـش يـك        .  تشكيل شد 
دقيق سكوت به ياد منصور حكـمـت        
و تمامي جانـبـاخـتـگـان راه آزادي و              
ــپــس ســرود                 ــســم و س ــي ــال ــي ــوس س

 .  انترناسيونال آغاز گرديد
بخش اول كنفـرانـس بـه بـحـث و             
اظهار نظر در مورد گزارش فعـالـيـت         
سال اخير واحد بريتانيا كه به صـورت      
كتبي در اختيار شركت كنندگان قرار      

در ايـن    .     گرفته بود اختصاص يـافـت     
بخش ابتدا شـيـوا مـحـبـوبـي، دبـيـر                
واحد بريتانيا در دوره اخيـر،  ضـمـن            
خوشامد گويي به شركت كنندگان در      
كنفرانس، در رابـطـه بـا مـوقـعـيـت،               
فعاليتها، نقطه ضعـفـهـا و قـوتـهـاي             
تشكيالت در دوره اخـيـر  صـحـبـت              
كرده و با اشاره  به مبارزات مردم در          

ايران و موقعيت حـزب كـمـونـيـسـت             
كارگري در اوضاع سياسـي ايـران بـر           

ضرورت هر چه فـعـالـتـر بـودن واحـد              
سـپـس شـركـت       .   بريتانيا تاكيـد كـرد     

كـنـنـدگـان در رابـطـه بــا گـزارشـهــا،                 
موفقيتها و نقطه ضعفهاي دوره اخير      
و اولويتهاي دوره آينده بحث و اظهـار        

در ايـن بـخـش جـلـيـل             .   نظـر كـردنـد     
جليلي، مسئول مالي واحد بريتـانـيـا        

گزارش مالي را ارائه داده و در رابطـه         
.  با فعاليتهاي دوره اخير صحبت كرد     

ســپــس يــك گــزارش تصــويــري  از              
فعاليتهاي واحد بريـتـانـيـا  نـمـايـش              

 .داده شد
 در اين كنفرانس خلـيـل كـيـوان،          
دبــيـــر تشــكـــيـــالت خـــارج حـــزب            
كمونيست كارگري ايران، كه يكـي از        
ســخــنــرانــان اصــلــي كــنــفــرانــس بــود       
دررابطه فعاليتهاي حـزب در سـطـح           
سراسـري و تـاثـيـر آن و هـمـچـنـيـن                    
اولويتهايي كه در دوره آتـي بـايـد در            
دستور كار قـرار بـگـيـرد سـخـنـرانـي               

سخنران بعدي كنفرانس اصـغـر       .   كرد
كريمي از رهبـري حـزب بـود كـه در                

مورد اعتراضات اخـيـر در ايـران از             
جمله اعالم روز جهاني عليه اعدام از       
طرف زندانيان سياسي، مراجـعـه هـر         
چه وسيـعـتـر بـه حـزب كـمـونـيـسـت                  
كــارگــري و نــقــش و جــايــگــاه حــزب           
كمونيست كارگري ايـران سـخـنـرانـي          

 .  كرد
در بخش ديگـري از كـنـفـرانـس،            
جليل جليلي پالتفرم پيشنهادي بـراي      
فعاليت دوره آتي تشكيالت بريتانـيـا       
را ارائه داد  و سپس شركت كنندگـان         
در رابـظــه بــا پـالتــفـرم اظـهـار نـظــر                 

بعد از بحث در ايـن رابـطـه،           .     كردند
قرار شد  پالتفـرم جـهـت تـكـمـيـل و                 
تدقيق به كميته كشوري آتـي مـحـول          

 . شود
در ايــن كــنــفــرانــس هــمــچــنــيــن         
سيامك امجدي در رابطه با جـايـگـاه        
فــعــالــيــتــهــاي فــدراســيــون ســراســري      
پـنــاهـنــدگـان ايـرانــي و ضـرورت در              
اولويت قرار دادن پيشبرد و حـمـايـت          
از فعاليتهاي آن در بريتانيا صـحـبـت         

 . كرد
ــه              ــفــرانــس ب ــعــدي كــن بــخــش ب
انتخابات براي كميـتـه كشـوري دوره          

 نفـر بـه      ١٠آتي اختصاص داده شد و      
عنوان اعضا كميته كشوري انتخـاب      

اســامــي  اعضــاي كــمــيــتــه         .   شــدنــد
ــرار زيــر                    ــه ق كشــوري دوره آتــي ب

شيوا محبوبي، سيامـك  :         ميباشند

امجدي، جليل جليلي، مينو مـدنـي،       
مرسـده قـائـدي، هـادي مـحـمـودي،              
كيوان جاويد، بـهـروز بـهـاري، جـواد             

 .  رياحي، لطيف شوشتري
در ايــن كــنــفــرانــس هــمــچــنــيــن         
نـــمـــايشـــگـــاهـــي از مـــجـــمـــوعـــه          

اثر امير "   نسل فرياد "   كاريكاتورهاي  
در ايـن    .   كيا به نمايش گـذاشـتـه شـد         

كنفرانس سه نفر بـه عضـويـت حـزب            
در آمدند كه شيوا محبوبي از طـرف        
واحد بريتانيا ضمن تقديم يك شـاخـه         
ــه حــزب                  ــهــا را ب ــيــوســتــن آن گــل پ
كمونـيـسـت كـارگـري ايـران تـبـريـك                

 .  گفت
كميته كشوري واحد بريتانـيـا در        
اولين جلسه خود، به اتفاق آرا جـلـيـل          
جليلي را بـه عـنـوان دبـيـر كـمـيـتـه                    
كشوري واحد بـريـتـانـيـا  و مـرسـده                 
قائدي را به عنوان خزانه دار انتخـاب        

 . كرد
كنفرانس ساالنه حزب كمونيست    

واحـد بـريـتـانـيـا در             -كارگـري ايـران    
فضايي صميمي و بـا عـزمـي راسـخ             
براي پيشبرد فعـالـيـتـهـاي دوره آتـي             

 .پايان پذيرفت
 

 تشكيالت خارج كشور   
 بريتانيا -حزب كمونيست كارگري ايران
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 كنفرانس سراسري تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست كارگري ايران
  واحد بريتانيا برگزار گرديد

روز 

 سپتامبر هيئتي مرکـب     ٥چهارشنبه  
از بهرام سروش، بهروز روشن و پـونـه           
راوي،  با سـازمـان عـفـوبـيـن الـمـلـل               

ــنــدن مــالقــاتــي        )   امــنــســتــي  (  در ل
موضوع ديدار ارائه گزارشي    .   داشتند

از اعدام ها، شکنجـه و سـرکـوب در             
ايــران و جــلــب تــوجــه امــنــســتــي بــه           
فراخوان زنـدانـيـان سـيـاسـي درايـران              
براي اقـدام جـهـانـي عـلـيـه اعـدام و                   

 ٧ســرکــوب در ايــران، روز جــمــعــه              
از طـرف امـنـسـتـي،          .   سپتامبر، بود 

 Drewery)آقــاي دروري دايــک           
Dyke)         ،مــحــقــق و مســئــول ايــران

 . حضور داشت

اعضــاي هــيــئــت تــوضــيــحــات       
مفصلي پيرامون وضعيت اعدام هـا       

 ٧و سرکوب در ايران و اقدام جهـانـي           
سپتامـبـر ارائـه دادنـد و پـرونـده اي                 
شامل اسناد، نامه ها و اطـالعـاتـي           
در باره کمپين بين المللي عليه اعدام       
و سرکوب در ايران، و حـمـايـت هـاي             
فزاينده از ايران و خارج ايران از اقـدام          
جهاني، در اختيـار آقـاي دايـک قـرار             
دادند، و خـواهـان حـمـايـت سـازمـان              

 .عفو بين الملل از اين حرکت شدند
آقاي دايک، ضـمـن اسـتـقـبـال از              

 سـپـتـامـبـر و بـا             ٧اقدام جهاني روز    
توضيح اينکه درست همزمان بـا ايـن       
ديدار در حال انتشار بيانيه اي عـلـيـه        

 نفر ديگر در ايران هسـتـنـد         ٢١اعدام  

)اين بيانيه همين ديروز منتشر شـد      ( 
، اشاره کرد که در ضميمـه اي تـوجـه             
اعضا و شاخه هاي امـنـسـتـي را بـه               

 سپتامبر جلب خواهـنـد     ٧حرکت روز   
ــرد ــه              .   ک ــن اطــالع داد ک ــي ــچــن ــم ه

سازمانشان در حال بسـيـج بـراي روز           
 اکتبر، روز جهاني عـلـيـه اعـدام،       ١٠

است، و اضافه کرد که بـراي انـتـشـار            
بيانيه اي از طرف اجـالس عـمـومـي            
سازمان مـلـل در مـاه اکـتـبـر بـراي                  
توقـف اعـدام هـا در سـراسـر تـالش                 

 .ميکند
آقاي دايک خواهان قـرار گـرفـتـن           
در جريان اقدام جهاني عليه اعدام هـا        

 .و ادامه تماس ها شد

 مالقات با سازمان عفو بين الملل در لندن 
 بهرام سروش  

 موضوع 

  ساله  ۱۶مسير 
بررسی سير تحوالت جنبش و حزب کمونيسم کارگری از بدو          

 تشکيل حزب تا امروز   
 : در اين سمينار موضوعات زير مورد بحث قرار ميگيرد       

شرايط سياسی و اجتماعی ايران و جهان در مقطع تشکيل حزب     
 و در شرايط  امروز

 پوالريزاسيون طبقاتی و تبعات آن  : راست و چپ در جامعه  
   جدائيها و انشعابات ، مسائل گرهی و زمينه های سياسی و اجتماعی       

 نقد نظرات و روايات مدعيان کمونيسم کارگری : تعابير و واقعيات
 موقعيت امروز جنبش کمونيسم کارگری، و جايگاه سياسی و       

 اجتماعی امروز حزب   
 راه پيموده شده، و راهی که در پيش است      : حزب، انقالب، و سوسياليسم 

 حميد تقوايى    : سخنران 
  اين برنامه در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد          :زمان 

 زمان و مکان دقيق برنامه بزودی اعالم خواهد شد            
  دالر  ۵: وروديه

 ورود برای عموم آزاد است   
_____________________ 

marx_can1@yahoo.com 
 محسن ابراهيمی: مسئول انجمن مارکس کانادا 

 انجمن مارکس کانادا برگزار ميکند
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شما بـه نـکـتـه مـهـم و               :   امير زاهدي 
خـانـواده هـا و        .   جالبي تاکيد کـرديـد    

بازماندگان که در گورسـتـان خـاوران         
تجمع کردند درحقيقت بـراي عـدالـت       
و کــيــفــرخــواســت و دادخــواســت از           

 ٦٠کشتار زندانيان سياسي سالهاي      
 بـا تـجـمـع و سـرودهـايشـان ،                ٦٧و  

دقيقا دارند به رفسنجاني کـه بـنـظـر            
من نماينده اصلي جمهوري سـرمـايـه        
است ميگويند که، ما تـو را وقـتـي             
که زنده هستي ميخواهيم دادگـاهـي        
کنيم،  آنهم در همين گـورسـتـانـهـاي            
پنهان و جـمـعـي کـه عـزيـزان مـا را                  

مـيـخـواهـنـد بـه         .   بخاک سـپـرده ايـد       
گنجي ها و سازگاراها و خاتمـي هـا          
و خامنه اي ها بـگـويـنـد کـه مـا در               
هــمــيــن جــا مــيــخــواهــيــم شــمــا را            

اين بـنـظـر مـن يـک            .   دادگاهي کنيم 
و امـا در      .   فرمان سـرنـگـونـي اسـت         

ايــن .   هــمــيــن رابــطــه ســئــوالــي دارم        
فراخوان زندانيان سـيـاسـي از داخـل            
زندان يک بدعتي اسـت، و مـن يـادم             
نميايد و جايي هم نخوانده ام کـه در            
تــاريــخ ســيــاســي ايــران،  زنــدانــيــان          
ســيــاســي از درون زنــدان فــراخــوان            
سياسي و آزاديخواهـي، و اعـتـراض          
عــلــيــه اعــدام بــه مــردم آزاديــخــواه            

بـلـکـه    .   جامعه و جهان را داده باشنـد      
هميشه از بيرون زندان و از جـامـعـه             
بــوده کــه  خــواســت آزادي زنــدانــي              
سياسي بـلـنـد مـيـشـد، و يـکـي از                   

 هـم هـمـيـن       ٥٧شعارهاي قيام بهمن    
بود که مردم از خارج زندانها گفـتـنـد          

ولي "     زنداني سياسي آزاد بايد گردد    " 
اينبار همانطوري کـه شـمـا بـخـوبـي              
اشاره کرديد از درون زنـدان، يـعـنـي              
خود بنديان و خود زنـدانـيـان و خـود             
آنهايي که در اسارت رژيم جنايتـکـار        
در اويـن و رجـايـي شـهـر و در قـزل                    
حصار و جاهاي ديگر ايران هستـنـد،        
از درون زندانها است که فراخوان داده       

اکنون سئوالم اينست که اين چـه    .   اند
نيرو  و چه شـجـاعـت و چـه قـدرتـي                  
اسـت، و از کـجــا اســت کــه چــنـيــن                
نيرويي گرفته اند؟ آيا اين نيرو بدليـل        
رابطه فعال عـمـومـي بـيـن بـيـرون و                

 درون زندان است؟  
و اما سئوال دومـم هـم ايـنـسـت کـه                
شما در بحثتان اشاره کرديد که مردم       
ميخواهند انـقـالب کـنـنـد و حـزب               
کمونيست کارگري و خـود شـمـا هـم            
که ليدر حزب هستيد موافق انـقـالب       
هستيد، و درواقع نـه تـنـهـا مـوافـق               
سرنگوني، بلکه ميخواهيد مـردم را        
ــري                  ــراب ــقــالب و آزادي و ب ــراي ان ب
سازمان دهيد، و امـا آقـاي کـورش             
مدرسي در همين رابطه ميگويند که      
ــري حــزب               ــي، رهــب ــواي ــق ــد ت ــي حــم
کمونـيـسـت کـارگـري هـي انـقـالب،               

لطفا بـگـويـيـد کـه        !!   انقالب ميکنند 
 در اين رابطه چه توضيحي داريد؟ 

 
در رابـطـه بـا سـئـوال             :   حميد تقوايي 

اولتان که اين نيرو و قـدرت فـراخـوان           
ــه از درون                  ــاســي ک ــي ــان س ــي ــدان زن
زندانهاي جمهوري اسالمي بلند شـده      
است از کجا ريشه ميگيرد، ميگويم      
که ما زنداني سياسي در دوران رژيـم         
شاه هم داشتيم، اما بدليل اختنـاق و         
گورستان دوره آريامهري که  جامـعـه        
را دربند کشيده بـودنـد، و  از تـرس               
ســاواک و غــيــره جــامــعــه را آرام و               
ســاکــت، و درواقــع مــرعــوب شــده            
نگهداشتـه بـودنـد، طـبـعـا در درون               

. زندانها هم حرکتي بچشم نمـيـخـورد       
اما امروز ميـبـيـنـيـم کـه جـمـهـوري                
اسالمي نتوانسته جـامـعـه را حـتـي            
شبيه آن دوره آريامهري بـکـنـد آنـهـم            
باوجود اينهمه کشتارهايي که کـرده،      
و اينهـمـه خـونـهـايـي کـه ريـخـتـه و                     
اينهمه توحشي که بسيار همه جانـبـه        
تر از دوران حکـومـت شـاه هـم بـوده               
بخرج داده است، اما با اينحال هرگـز        
نتوانست جامعه را آرام کند و مـردم          

در واقـع بـه يـک          .   را ساکت نگهـدارد   
 ٥٧معني اين قدرت نتيجه انـقـالب         

جمهوري اسالمـي هـيـچـوقـت         .   است
نتوانست نـتـايـج و دسـتـاورهـاي آن               
انقالب را تماما نفي کند و از مـردم           

حـرکـت انـقـالب جـو و            .   پس بگـيـرد   
اوضاع جامعه را آنچنان بـا تـوقـع و             

 خليل کيوان عزيز سالم                       
از  .sjk من رزا هستم،از بـچـه هـاي         

طريق مصاحبه ي کـيـوان جـاويـد بـا              
خيلي خوشـحـالـم کـه        .   شما آشنا شدم  

آن ساعت پاي تلويزيون نشستـه بـودم       
. و برنامه ي مورد عالقه ام  را ديـدم            

شنيدن بيوگرافي تان برايم لذت بخش      
هر چند که آن بيـوگـرافـي        .   وجالب بود 

در واقع بيان کننده ي دردهاي جامعه       
شـمـا درد هـاي        .   ومرور انقـالب بـود     

مشترکي را بازگو کرديد که بـيـنـنـده           
يه جورايي با آن همـزاد پـنـداري مـي             

 .کرد
آنچه باعث اين ايميل شد، اشـاره        
اي بود که شمـا در آن مصـاحـبـه بـه                 
داير کردن مـدارس کـمـونـيـسـتـي در              

 . بعضي از نقاط  دنيا کرديد
من دوسـت دارم اطـالعـاتـي در            

در حـال    . اين زمـيـنـه داشـتـه بـاشـم                
حاضر در ايران زندگي مي کـنـم امـا            
بزودي اگر مشکلي پيش نيايد قصـد        

از اينرو خـوشـحـال      .   بيرون آمدن دارم    
مي شوم  اطـالعـاتـي دربـاره ي ايـن               

 .  مدارس داشته باشم
 رزا. با سپاس 

 
 رزاي عزيز

راستش از شما چه پنـهـان کـه، جـوان          
هاي سابقي چون من، از اينکه تـالش        
هاي شان مورد توجه جـوانـان امـروز           
قرار ميگيرد، و از ايـنـکـه بـازگـوئـي             
تجارب شان مـيـتـوانـد تـاثـيـر گـذار                

امــيــدوارم .   بــاشــد، بــوجــد مــيــايــنــد      
دوستان جوان بيشتري برايـمـان نـامـه          

 . بنويسند
در مورد مدرسه حـزبـي پـرسـيـده           

براي يک حزب سـيـاسـي جـدي          .   بودي
مساله آموزش اعضا و بويژه کادرهـا       

براي .   از اهميت زيادي برخوردار است   
ما که يک حـزب سـيـاسـي انـقـالبـي،               
اپوزيسيوني و الـبـتـه غـيـر قـانـونـي                 
نيزهستيم، مساله از اين هم جدي تـر         

کارهاي حزب دائـمـا گسـتـرش         .   است
ميابد، جبهه هاي تازه اي از فعالـيـت         
بروي حزب گشوده ميشـود، نـيـاز بـه            
کادر بـيـشـتـر روزبـروز بـرجسـتـه تـر                  

کادرها ستون فـقـرات حـزب        .   ميشود
اند و بايد دائما بر تـعـدادشـان افـزوده            

اين خال را سـالـهـاسـت کـه بـا                .   شود
. پوسـت و گـوشـت حـس مـيـکـنـيـم                 

بعالوه، صد ها عضو جـديـد در سـال            
هاي گذشته به صفوف حزب پيوسـتـه        

. اند که بسياري از آنها جوان هسـتـنـد    
برخي از آنها در سطح کادر فـعـالـيـت           

ايـنـهـا غـالـبـا فـعـالـيـت               .   ميـکـنـنـد    
سياسي شان را با عضويت در حـزب          

ارتقا .   و سازمان جوانان آغاز کرده اند     
دانش سياسي ، اطالع از تاريخ حـزب       
و سنن سياسي و سازماني کمونيـسـم        
کارگري براي آنان امري الزم و فـوري          

 حزب با صـدور    ۲۴لذا، پلنوم   .     است
قرار و دسـتـور الـعـمـلـي راه انـدازي                  
ــور                 ــتـ ــزبـــي را در دسـ ــدارس حـ مـ

 . تشکيالت خارج گذاشت
از همان ابـتـدا مـيـدانسـتـيـم کـه               
مشکالت زيادي بـر سـر اجـراي ايـن             

با دشـواري کـار       .   قرار خواهيم داشت  
مــحــدوديــت هــاي   .   را شــروع کــرديــم    

مالي  و پراکندگي تشکيالت در قاره       
هــا و کشــورهــا، عــمــال دائــر کــردن            
مدرسه در مکاني ثابت را نـامـمـکـن          

فعاليت ها و مشغله هـاي  . کرده است 
روزانه و مشکالت متعدد ديگر نـيـز         

چـهـار   .   از موانع کار ما بوده و هسـت       
کشور کانادا، آلمان، سوئد و انگليـس    
را بــراي تشــکــيــل مــدارس تــعــيــيــن          

ــم  ــردي ــن              .   ک ــي را در اي ــائ کــالس ه
بيش از صد نفـر     .   کشورها دائر کرديم  

در کالس هاي ايـن مـدارس شـرکـت             
مــدرس ايــن کــالس هــا از           .   کــردنــد

در ايـن    .   اعضا دفتر سيـاسـي بـودنـد        
ــا         ــس         ۵کــالس ه ــدري ــوضــوع ت  م

ــامــه، اســاســنــامــه و         :   مــيــشــود  ــرن ب
تاريخچه حـزب بـعـالوه مـانـيـفـسـت               
کمونيست و مـارکسـيـسـم و جـهـان               

روشن است کـه مـوضـوعـات          .   امروز
بيشتري براي آموزش الزم اسـت امـا          
با توجه به محدوديت ها، فعال به اين        

 .موضوعات پايه قناعت کرده ايم
مدتي است که وقفه اي در کارما       
ايجاد شده است و کـالس هـا بـرگـزار             

امـا خـبـر خـوب ايـنـکـه              .   نميـشـونـد   

رهـبــري حــزب تشــکــيــل دور بــعــدي          
مــدارس را در دســتــور گــذاشــتــه و              
مشغول انـجـام مـقـدمـات ايـن کـار                

مدارس بزودي کـار خـود را از         .   است
بيشک با توجه بـه      .   سر خواهند گرفت  

تجربه دوره قبل، ايـن بـار بـا دقـت و                
. کارآئي بـيـشـتـر کـار خـواهـيـم کـرد                

اميدوارم شمـا هـم بـتـوانـيـد در ايـن                 
 . کالس ها شرکت کنيد

 
 خليل کيوان

 
*** 

 
 محسن عزيز با سالم

دسـتـت   .   ممنون از پاسخي که نوشتي   
به نظرم خيلي جـالـب بـود          .   درد نکند 

گرچه نکات کوچکي هنـوز بـرايـم بـه            
بـه نـظـرم      .   اندازه کافي روشن نـيـسـت       

بايد يک مقدار بيشـتـر راجـع بـه ايـن               
کــاش مــيــشــد   .   مــوضــوع بــنــويســيــم  

همديگـر را از نـزديـک مـيـديـديـم و                  
در هر حال باز هـم    .   صحبت ميکرديم 

ولـي  .   ممنون که کلي وقتت را گرفـتـم       
نه فـقـط    )   جوابيه( به نظرم اين مطلب     

براي من بلکه براي ديگران هم مفـيـد         
 . خواهد بود

 شاد و خندان باشي
 قربانت 

 داوود رفاهي 
 

 توضيح 
اين نامه مربوط است بـه پـاسـخ           
انترناسيونال به سئوالي در باره اينکـه       
آيا مردم کشورهاي  مختلف ذاتـا بـا          

سـئـوال داوود در       .   هم تـفـاوت دارنـد       
 و پاسـخ مـن در شـمـاره             ۲۰۶شماره  
 .  چاپ شده است۲۰۷

همچنانکه در خود مطـلـب طـرح         
کردم اين يک بحث سـيـاسـي اسـت و              
من هم سعي کردم نکاتي مقـدمـاتـي         
طرح کنم و قطعا در بـاره اش بسـيـار             

 . بيشتر ميتوان بحث کرد
باز هم با تشکر از داوود رفـاهـي          
عزيز براي طرح يـک مـوضـوع مـهـم              

 مورد مشاجره 
 

 محسن ابراهيمي  

 از ميان سئواالت جلسات هفتگی حمید تقوائی از ميان نامه ها و سئواالت

 .   اين مطلب را ناصر احمدي پياده و تايپ کرده است           

 ۱۱صفحه  

 چرا اينقدر 
 !انقالب انقالب ميکنيد؟
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اعتراض باال نگهداشته است که ايـن        
آخوندها که سهل اسـت حـتـي ديـگـر           
حکومت آريـامـهـري آنـچـنـانـي هـم               
نميتواند اين مردم را آرام نگهدارد، و       

. با وعده وعـيـدهـايـش سـاکـت کـنـد              
بهرحال اين بحـث ديـگـري اسـت کـه              
شايد در يک وقت ديگري بتوان بطـور        

تا آنجا کـه بـه       .   مفصل به آن پرداخت  
بحث امروز ما مربوط مـيـشـود ايـن          
حرکتها و اين فراخوانهايي که امـروز        
مــيــبــيــنــيــم، ايــنــکــه در واقــع خــود          
زنــدانــيــان ســيــاســي بــه فــعــالــيــن و            
اکتيويستهاي جنبش  عـلـيـه اعـدام            
تبديل شده اند، و به اکتـويسـت هـاي           
جنبش براي آزادي زنـدانـي سـيـاسـي            
تبديل شـده انـد، خـب  ايـن طـبـعـا                    
باصطالح  يک رعد و برقي در آسمـان         
بي ابر نبوده  که  االن يکدفعه خودش         
را نشان ميدهد بلکه اين نشان دهنده       
موقعيت عمومي جنبش اعـتـراضـي       
و سرنگوني طلبانـه در کـل جـامـعـه              

جنبشـي کـه بسـيـار راديـکـال             .  است
است، و سازش ناپذير و چپ است،  و         

ايـن  .     مدام در حـال پـيـشـروي اسـت            
قدرت از آنجا آمده اسـت ، و بـنـظـر                
من هم اين نه تنها   در تـاريـخ ايـران             
سابقه نداشته و منحصر بفـرد اسـت،         
بلکه در هيچ جاي دنـيـا هـم سـابـقـه                
نداشته است که جامعه به اين ترتيـب        
با فراخوان زندانـيـان سـيـاسـي روبـرو             

و حرکتي مـثـل خـاوران          .       شده باشد 
 سـپـتـامـبـر        ۷و حرکتي مثل هميـن       

ايـن  قـدرت و         .   شکل گـرفـتـه بـاشـد        
حرکت اعتراض مردم ايـران را نشـان          
ميدهد، و همانطوري که گفتم، خـود        
اين هم جدا نيسـت از قـدرت چـپ و               
قدرت اعتراض سـوسـيـالـيـسـتـي در            

همه اينها، چه از درون       .   جامعه ايران 
زندانها و چه از درون خـود جـامـعـه،             
روي هم  وسعت و عمق جـنـبـشـهـاي              
اعتراضي و کال جنبش سرنگوني در       

 .جامعه را نشان ميدهند
و اما نکته دومي که گفتيد مـن         
به انقالب تاکيد ميکنم و مـدعـيـان           
مـا مـدام مـيـگـويــنـد کـه مـن هــي                   

خـب، مـن     .   انقالب انقالب مـيـکـنـم       
تنها نيستم که اين را ميگويم بـلـکـه           
اين ميليونها انساني هستنـد کـه در          
زير خط فقر زندگي ميکنند و دارنـد         

حال اگـر بـه      .   انقالب انقالب ميکنند  
صدا در نميايند، و اگر جلو نمياينـد،        
و اگر فرياد نميزنند بخـاطـر ايـنـسـت            

. که در اين جامعه در بـنـد هسـتـنـد              

طبعا آنجايي که توانسـتـه انـد حـرف           
گفـتـه انـد      .   بزنند حرفشان را گفته اند    

" . يا سـوسـيـالـيـسـم يـا بـربـريـت                " که  
آنجايي که توانسته اند حـرف بـزنـنـد            

سوسياليسم بپا خيـز  " گفته اند                  
آنــجــايــي کــه   " .   بــراي رفــع تــبــعــيــض    

توانسته اند حرف بـزنـنـد در بـيـانـيـه               
مدافعين حقوق کودک در روز جهانـي       
و بين المللي کودک در خيابانها گفتـه       

ايـن دنـيـاي      " اند و اعالم کرده اند کـه      
، دنـيـاي     "   وارونه را بايد تـغـيـيـر داد          

وارونه سرمايه داري را بـايـد تـغـيـيـر             
آنجايي که تـوانسـتـه انـد حـرف             .   داد

يک کره ارض يـک      "   بزنند گفته اند که     
و باز آنجايي که توانسـتـه انـد          "   انسان

حرف بزنند سرود انترناسيونال خوانده     
من کاري نميکنم جز اينکـه ايـن     .   اند

ميل عميق مردم را، اين اعـتـراض و          
خواسته کـارگـران و زنـان و جـوانـان                

بـا صـداي     .   جامعه را اعالم مـيـکـنـم      
ما حتي قـبـل     .   بلند هم اعالم ميکنم   

از اينکه اين حرکات مـردمـي اتـفـاق           
خـب، نـقـش      .   بيافتند اعالم کرده ايـم    

يک حزب پيشرو هـم دقـيـقـا هـمـيـن                
اگــر قــرار بــاشــد کــه حــزب و           .   اســت

احزاب فقط به دنبال مردم بـيـافـتـنـد            
آنوقت ديگر از فلسفه وجودي و فايـده   
حزب و احزاب براي جامعه چي باقـي        

جـدايـي   " ما چه همين پـرچـم     !   ميماند
را و چه همين پـرچـم       "   مذهب از دولت  

و غيره را بـلـنـد کـرده            "   عليه اعدام "   
ايم، آنهم زماني که  بخـش زيـادي از            
اپوزيسيون جامعه هزار و يک قـيـد و         
شرط در مقابلش ميتـراشـيـدنـد، چـه           
براي آزادي بيـان و چـه بـراي  آزادي                
زندانيان سياسي و چه براي ممـانـعـت         

در مقابل همه اينها هزار و       .   از اعدام 
يک بهانه و تـبـصـره و قـيـد و شـرط                   

آن پرچمي که مـا بـلـنـد         .   ميگذاشتند
کرديم امروز خوشبختانه ميبينيم که     

. توده اي شده و اجتماعي شـده اسـت          
انقالب .   انقالب نياز اين جامعه است    

باالخره در يک روز معين رخ ميدهد،        
ولي از امروز بايد پـرچـمـش را بـلـنـد            
کرد و به استقبالش رفت و سازمانش       

انــقــالب يــک ضــرورت اســت و          .   داد
نيروهاي فعال جامعه و انسانها  براي       
بالفعل شدن و تـحـقـق ايـن ضـرورت              
بايد آستـيـن بـه بـاال بـزنـنـد و آن را                     

زمـيـنـه    .   بسازند و سازمانش بـدهـنـد      
انقالب و شرايط اجتماعـي سـيـاسـي          
جامعه بـراي انـقـالب و سـرنـگـونـي                
قدرت فراهم است، و اين تنهـا راهـي          

است که مـيـشـود ايـن حـکـومـت را                
سرنگون کرد و مـردم را بـه آزادي و               

هيچ راه ديگري وجـود      .   برابري رساند 
ــدارد ــه               .   ن ــيــل اســت ک ــن دل ــي ــم ــه ب

ميبينيم   جامعه و مـردم بـا وجـود               
اينکه در زيـر شـمـشـيـر سـرکـوب و                  
اعدام و سنگسار يک حکومت جـالد        
و خون ريزي مثل جمهوري اسـالمـي         
است، حتي يکدقيقه هم از اعـتـراض         

از جـنـبـش کـارگـري          .   باز نميايسـتـد   
بگيـريـد تـا جـنـبـش دانشـجـويـي و                  

اکنون دانشـگـاه هـا در          . جنبش زنان 
شرف باز شدن هستند و من مطمئنـم   
که امسال جنبش دانشجويي خـيـلـي         
راديـکــال تــر و خــيـلــي فــعــال تــر از               
سالهاي گذشـتـه بـه مـيـدان خـواهـد               

. آمد، و در اين ترديدي نداشته باشيد      
جنبش معلمان همينطور، مـعـلـمـان         
دوباره با باز شدن مدارس بـنـظـر مـن        
حــرکــتــشــان آغــاز خــواهــد شــد، و             
همينطور اعـتـصـابـات کـارگـري کـه             

و .   هيـچـوقـت مـتـوقـف نشـده اسـت              
امروز هم فراخوان جنبش و اعـتـراض     
از درون زنــدانــهــا تــوســط زنــدانــيــان         
سياسي براي مبارزه با اعـدام هـا  و             
براي آزادي زنداني سياسـي را پـيـش           
رو داريم که در جـامـعـه دارد شـکـل               
ميگيرد ، و پديده جديـدي کـه داريـم            
رابطه اي است که همه اين جنـبـشـهـا           
با جـهـان شـروع کـرده انـد و بـرقـرار                   

با اتحاديه هاي کـارگـري و        .   ميکنند
با نيروهاي چپ و آزاديخواه در دنـيـا            

. رابطه و همبستگي برقرار ميکـنـنـد       
و اينهم موضوعي است که حزب مـا      
بطور مدام بر اهميتش تـاکـيـد کـرده            
است، و جامعه هـم دارد بـه هـمـيـن                

پس حزبي مـثـل حـزب        .   طرف ميرود 
ما بايد  پرچم انقالب را بـلـنـد کـنـد،              
براي اينکه بتواند آنرا رهـبـري کـنـد،           
براي اينکه اين ميل و ايـن اعـتـراض           
عــمــيــق مــردم بــراي بــزيــر کشــيــدن           
انقالبي جمهـوري اسـالمـي ، و ايـن              
حکومت و اين نظام  بايد در عـرصـه           
سياسي و در عرصه قـدرت سـيـاسـي           
نمايندگي شود و سازماندهـي شـود،        

.  و اين نمايندگي را احزاب ميـکـنـنـد        
در مقطع فعلي و در جـامـعـه امـروز             
ايران  اين  فـقـط حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري است که اين پـرچـم را بـلـنـد               

ــرده اســـت     ــو          .   کـ ــد گـ ــنـ ــلـ ــردم بـ مـ
ميخواهنـد، تـريـبـون مـيـخـواهـنـد،              
نماينده سياسي مـيـخـواهـنـد، پـرچـم            
ميـخـواهـنـد، بـراي ايـنـکـه گـرايـش                 
عميق شان نـه تـنـهـا بـراي امـروز و                 
تغـيـيـر جـمـهـوري اسـالمـي، بـلـکـه                  
همانطوري که در روز جهـانـي کـودک          

گفتند براي تغييـر کـل نـظـام وارونـه              
جهان سرمايه داري نمايندگي شود و       

بـراي هـمـيـن هـم          .   تحقق پـيـدا کـنـد       
هست که ما جنبش سرنگوني را بـاز         
شناختيم و به جامـعـه شـنـاسـانـديـم،             
تحوالتـش را دنـبـال کـرديـم ، و تـا                   
آنجايي که توانستـيـم در آن دخـالـت             
کرديم، و براي به پـيـش رانـدنـش هـم              

زمـانـيـکـه جـنـبـش          .   نقش ايفا کرديم  
سرنگوني چوبـدسـتـي  دو خـرداد را              
کنار گذاشت و بقول خود حـکـومـتـي          
ها جامعه از دوخرداد عبور کرد  مـا       
بوديم که بر خصلت  انقالبي جـنـبـش           
مــردم عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي           
انگشت گذاشتيم  و اعالم کرديم  اين        
جنبش ديگر تماما انقالبي اسـت، و         
گفتيم که خط انقالبي دسـت بـاال را            

زمانـي کـه حـرکـت دو خـرداد              .   دارد
جمع شـد، زمـانـي کـه سـيـاسـتـهـاي                 
سلطنت طـلـبـهـا رسـوا شـد و کـنـار                  
رفت، و جامعه هم ديگر حـتـي بـقـول            
خودشان از آن عبور کـرد و از آن رد              
شد، و باالخره زماني که مثل امـروز         
ميـبـيـنـيـم کـه مـردم در گـورسـتـان                   

خاوران دارنـد سـرود انـتـرنـاسـيـونـال               
ميخوانند، و دارند از سوسياليسـم و        
کمونيسـم حـرف مـيـزنـنـد، و دارنـد                
دادخواست اردوي کار عليه سـرمـايـه        
را بعنوان کيفر خواسـتـي عـلـيـه کـل              
سرمايه اعـالم مـيـکـنـنـد، و دارنـد                
ميگويند که کل اين نظام بـايـد زيـرو           
رو شود،  در تمامي اين مراحل بـوده          
که حزب ما همراه اين جنبش بـوده ،           
و پرچم اين جنبش را بلند کـرده و در            
جلوي ايـن جـنـبـش حـرکـت کـرده و                   
موانع را يک بيک کنار زده ، و جنبش         

و اما در تـمـام ايـن      . را جلو برده است 
مراحل کساني هم بوده انـد کـه بـمـا              

بلـه  ! !   گفته اند انقالب انقالب نکنـيـد      
، آنها ميتوانند در کنار و در حاشـيـه          
تاريخ بمانند و حرفشان را بزنند، ولي       
حزب ما، حزب کمونيـسـت کـارگـري           
براي اين تشکيل شده است که با ايـن         
جنبش عظيم جلو بـرود، سـازمـانـش          
دهد، و پيروزيش را حـتـمـي کـنـد، و              
مطمئن باشيد که اين پيروزي تـحـقـق         

 . *خواهد يافت

 گفتگو   جلسات از ميان سئواالت جلسات هفتگی حمید تقوائی
 با حميد تقوائي 

 در چت روم پلتاک 
 چھارشنبه ها  

  شب اروپاي مرکزي،   ۷ساعت    
           شب  به وقت ايران      ۹:۳۰ 

  بوقت اروپاي مرکزي     ۷ 
  بوقت شرق کانادا و آمريکا        ۱

  :مکان
 اطاقِ  ايران  با حميد تقوائي          

  دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران          
 : محل اطاق در پلتاک

   Asia/Africa/Australiaزير گروه       
 کليک کنيد   Persianروي 

  *** 
 :توجه

 . اتاق يکساعت قبل از جلسه رسمي باز است         -۱
توانيد هر گونه نظر، سؤال و پيشنهاد            با شرکت در اين جلسات مي      -۲

خود را، مستقل از موضوع مشخص گفتار هفته، با حميد تقوائي، ليدر            
 .  حزب کمونيست کارگري ايران، در ميان بگذاريد       

  
اين جلسات ضبط و متعاقبا روي سايت تلويزيون کانال جديد قرار                 *
 : براي ديدن و شنيدن جلسات قبلي به آدرس زير مراجعه کنيد             .  گيرند   مي
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 سپتامبر در شهر الهه هلند،     ١١روز  
کـنـفـرانسـي مـطـبـوعـاتـي از طـرف                 
سازمان اکس مسلم در هلند فراخوان      

 شـبـکـه      ۸۰داده شده بود کـه حـدود          

خبري و ژورناليست  از سراسر جـهـان         
در اين کنفرانس مطبوعاتـي حضـور        

مريم نمازي، احسان جـامـي      .   داشتند
و مينا احدي از مسئولـيـن سـازمـان           
اکس مسلم در انگـلـيـس و هـلـنـد و                
آلمان در اين کنفرانس مـطـبـوعـاتـي           
ــواالت                  ــه س ــرده و ب ــي ک ــران ــن ــخ س

در ايــن   .   خــبــرنــگــاران پــاســخ دادنــد     
کنفرانس خبري مانيـفـسـت اروپـايـي          
اکس مسلم به امضا همه شبکه هاي       
اکس مسلم در اروپا رسيد که به اسـم       

. مانيفست الهه از آن اسـم مـيـبـرنـد            

اين مانيفست که قبأل از طرف مـريـم         
نمازي رئيس سازمان اکس مسلم در       
انگليس منتشر شده بود به تصـويـب         
همه واحدهاي اين سازمان در سـطـح         

 . اروپا رسيد
ــســت در حضــور               ــف ــي ــان ــن م اي

خبرنگاران توسط مريم نمازي رئيـس      
سازمان اکس مسلم بريتانيا، احسـان      
جامي مسئول کمـيـتـه اکـس مسـلـم             
هلند و مـيـنـا احـدي رپـيـس اکـس                  
مسلم آلمان و به نمايندگي از جـانـب         
سازمان اکس مسلم اسـکـانـديـنـاوي          

گـزارش و    .   اين بيانيه را امضا کردند    
عکسهاي اين کـنـفـرانـس در سـطـح              
جهان وسيعأ مخابره و منـتـشـر شـده           

 . است
روز کنفرانـس و روز بـعـد از آن               
صـــدهـــا روزنـــامـــه، خـــبـــرگـــزاري،        

تلويزيون، راديو و سـايـتـهـاي خـبـري            
گزارش اين کـنـفـراس و اهـداف آنـرا              

 . منتشر کردند
خبر اين کنفرانس مطبوعـاتـي و      
مـبــاحــثـات مــطـرح در آن از طــرف              
بسياري از رسانه هاي خبري جـهـانـي         

و همچنين همه شبـکـه هـاي خـبـري             
هلندي پخش شد و حرفها و انتقادات       
سخنرانان به اسالم و اسالم سياسي و        
راههاي مقابله با جنبـش ارتـجـاعـي          
اسالمي سياسي وسـيـعـا مـنـعـکـس            

خبر اين کنفرانس از جـملـه در           .     شد
کشور ترکيه انعکـاس مـطـبـوعـاتـي           
گسترده اي داشت و مباحثات زيـادي    
را در رســانـه هـاي آنــجـا دامـن زده                 

 . است
اکنون ديگر جنبش علـيـه اسـالم         
سياسي در اروپا يک جنبش مطـرح و         

ميليونها نفـر اسـم      .   مورد توجه است  
ســازمــان اکــس مســلــم و اهــداف و            
نظرات فعالين و رهبران آنرا در اروپـا         
شنيده اند و با اين حرکت آشـنـا شـده           

دفاع از ايـن جـنـبـش و پـخـش                 .   اند
اخبار فعاليتهاي ايـن حـرکـت مـهـم              
باعث گسترش و پـيـشـرفـت جـنـبـش             

.  سکوالريستي در اروپـا شـده اسـت           
بهمين دليل سازمان اکس مسـلـم در         
نظر دارد که در همين ماه سپـتـامـبـر           
در استکهلم و سپـس در گـوتـنـبـرگ             
سوئد کنفرانسهايي را سازمان داده و      
در ماه نوامبر در شهر بـرلـيـن آلـمـان            
کــنــفــرانســي جــهــانــي عــلــيــه اســالم         
سياسي در پيشبرد و بسط مباحثات      
ــبــش را                   ــن ــن ج ــاي اي ــه ــت ــواس و خ

 . سازماندهي کرده  است
روز بعد از کـنـفـرانـس مـيـنـا                 -

احــدي و مــريــم نــمــازي بــه دعــوت             
کميسيون جـدايـي مـذهـب از دولـت             
پارلمان اروپا در محل اين پارلمان در       
بروکسل براي نمايندگـان کشـورهـاي         

 . مختلف اروپايي سخنراني کردند
 سپتامبر مينا احـدي و        ١٢روز  

مريم نمازي بـه دعـوت کـمـيـسـيـون               
جدايي مذهب از دولـت در پـارلـمـان            
اروپا به شهر بروکسل رفته و در يـک            
کنفرانس مطبوعاتـي و يـک جـلـسـه             
سخنراني در مـحـل پـارلـمـان اروپـا               

مسئول اين بـخـش در       .   شرکت کردند 
پارلمان اروپا يک نـمـايـنـده از کشـور             

وي از نمايندگان سازمـان  . هلند است 
اکس مسلم در انگـلـيـس و هـلـنـد و                
آلمان دعوت کرده بـود کـه در مـورد             
انتقادات اين جريان به مسئله دخالت      
مذهب در دولت و آموزش و پـرورش         

در اروپــا و راه حــل ســازمــان اکــس             
مسلم براي جدايي کامـل مـذهـب از          
دولت و آموزش و پرورش و دفـاع از            

در ايـن    .   سکوالريسم سخنراني کننـد   
جلسه مباحثات ارائه شـده از طـرف           
سحنرانان مورد تـوجـه جـدي اعضـا            
پارلمان حاضر در جـلـسـه و هـيـئـت                
هايي از پارلمانهاي فرانسه، هلـنـد و          
انگليس کـه بـراي  شـرکـت در ايـن                  

سـپـس   .   جلسه آمده بودند قرار گرفـت     
در کنفرانس مطبوعاتي سخنرانان به     

 . سواالت خبرنگاران پاسح دادند
در اين کنـفـرانـس سـخـنـرانـان و              
ميزبانـان ايـن کـنـفـرانـس در مـورد                
مــمــنــوعــيــت حــجــاب کــودکــان و            
ضرورت قانوني کـردن و اعـالم ايـن             
امر از سوي اتحاديه اروپـا صـحـبـت            
کردند و گفته شد کـه در جـلـسـه روز             

 ســپــتــامــبــر در پــارلــمــان اروپــا          ١١
موضوع ممنوعيت حجاب بررسي و      
نمايندگان زيـادي از پـارلـمـان آن را               

فعاليـت بـراي جـنـبـه          . تاييد کرده اند 
رسمي و قانوني بخشيدن به آن ادامـه        

 . دارد
 سپتامبر مينا احـدي و        ١۷روز  

مهين عـلـيـپـور مـجـددا بـه دعـوت                
پارلمان اروپا به بروکسـل رفـتـه و در           
مورد قوانين اسالمـي و شـريـعـه در             
اروپـا و راهـهــاي مــقـابلــه بــا اســالم              
سياسي و قوانين شريـعـه سـخـنـرانـي            

 . حواهند کرد
از اول سپتامبر تا کنون عالوه بر        
کنفرانس مـطـبـوعـاتـي الهـه دهـهـا              
راديو، تلويزيون و روزنامه بـا مـيـنـا            
ــم               ــريـ ــازي، کـ ــمـ ــم نـ ــريـ ــدي، مـ احـ
شامحمـدي، احسـان جـامـي و آرزو             
توکر در نقد اسالم سياسي مصاحـبـه        

 . هاي زيادي را منتشر کرده اند
 

 ۲۰۰۷ سپتامبر  ۱۳

 جنبشي جهاني و گسترده عليه اسالم سياسي
 ۶ گزارشھای روزانه از آلمان 

 محمد آسنگران    

 مينا احدي، احسان جامي، مريم نمازي در كنفرانس الهه: از راست به چپ

کــنــفــرانــس ســاالنــه اعضــاي حــزب          
  -کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران                  

 )واحد شرق(تشکيالت كانادا 
 سپتامبر از ساعت   ٢٢روز شنبه   

 شـب  بـرگـزار مـي             ٨ صبـح تـا       ١٠
 .شود

 .  ورود براي همه آزاد است
عـالقــمــنــدان مــي تــوانـنــد بــراي         
کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن      

 .هاي زير تماس بگيرند
 

:        ميترا دانشي 

4163589600  
:  يدي محمودي 

4167269321    
 تشکيالت خارج کشور   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ) شرق ( واحد كانادا   

برگزاري کنفرانس ساالنه تشكيالت خارج كشور 
 حزب كمونيست كارگري ايران

 شرق -واحد آانادا 

به دعوت جامـعـه بـيـن الـمـلـلـي               
حقوق بشر و کميته عـلـيـه اعـدام در              
شهر فرانکفورت آلمان روز پنجشـنـبـه     

 ماه سپتامبر کنفرانس مطبوعاتي     ۶
در ايـن کـنـفـرانـس شـهـنـاز               . برپا شد 

مرتب و مينا احدي از طرف کـمـيـتـه          
عليه اعدام و لزنتين از طرف جامـعـه         
بين المللي حقوق بشر سخنراني کـرده        

. و به سواالت خبرنگاران پاسخ داسند    
همچنين پـيـام مـحـمـد مصـطـفـايـي               
وکيل بهنام زارع به زبـان آلـمـانـي در              

در .   اختيار خبرنگاران قـرار داده شـد         
اين کنفرانس در مـورد مـوج جـديـد              
اعدامها در ايـران اهـداف جـمـهـوري            
اسالمي ايران و جنبش جهاني عـلـيـه         

اعدام صحبت شد و بـه دولـت آلـمـان             
بدليل مماشات و سکوت در مـقـابـل          

در پـايـان قـرار        .   اين فجايع انتقاد شد   
شد مجددا نامه اي بـه دولـت آلـمـان              
نوشته شود و از آنـهـا خـواسـتـه شـود               
اعتراض رسمي و علني به اين فجايع        

اين کنـفـرانـس از طـرف          .   انجام دهند 
و "   راديو سراسري آلمان شبکه خبري       

و چندين رسانه ديگر پوشـش    "   ٢د ار   
خبري داده شد و هـمـچـنـيـن شـبـکـه                 
خــبــري آذربــايــجــان و راديــو صــداي           
امريکا در اين مورد مصاحبه هـايـي         

 . انجام دادند
 کميته بين المللي عليه اعدام  

 ٢۰۰۷سپتامبر ۸   

 کنفرانس مطبوعاتي در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد
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