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اول مه روز جهاني کارگر را بـه        
همه کارگران و مـردم آزاده       

 . ايران تبريک ميگويم
امسال در شرايطي به استقبال اول مـه        
ــق                  ــحــران عــمــي ــک ب ــم کــه ي مــيــروي
اقتصادي، اجتماعي و ايـدئـولـوژيـک           
سـراپــاي نــظـام سـرمــايـه داري را در                

مقامات .   سراسر جهان فراگرفته است 
و صاحبنظران و رسـانـه هـاي جـهـان                
سرمايه خود اعتـراف مـيـکـنـنـد کـه               
نظامشان به آخر خط رسيده و راه برون 

دولتهاي سـرمـايـه      .   رفتي وجود ندارد 
داري از يــکــســو هــزاران دالراز پــول             
ماليات دهـنـدگـان و ثـمـره دسـتـرنـج                
کارگران و اکثريت عظيم مردم  شريف 

و زحمتکش را در کام کـمـپـانـي هـاي            
ورشکسته و سرمايه داران مـفـتـخـور          
ميلياردر ميريزنـد و از سـوي ديـگـر              
توده شهروندان را فـرامـيـخـوانـنـد کـه             

 اول مه 
  روز اعتراض عليه

  همه تبعيضات
  و بيحقوقی ها است

 پيام حميد تقوائی بمناسبت روز جھانی کارگر

 ٢صفحه      

 

 حميد تقوائي

 فروردين شـاهـد     ٣٠ ظهر ١٢ساعت  
جنايت ديگري در مـعـدن بـاب نـيـزو              

 کيلومتري جنوب شرقـي  ٣٨واقع در  
در اين روز در اثـر    .   زرند كرمان بوديم 

 تـا    ٢٥٠انفجار گاز متان در عـمـق          

 جنايتي ديگر د ر معدن باب نيزو
  كارگر در باب نيزو١٨جمھوری اسالمی قاتل 

 

 ٣صفحه          شهال دانشفر 

 !زنده باد کانال جديد
  هزار دالر کمک مالي٣٠٠اعالم کمپين جمع آوري 

  جهت تامين ادامه کاري کانال جديد

 وحشت رژيم از سقوط
 مصاحبه کانال جديد  با حميد تقوائی 

                       9صفحه 
 پيام خليل کيوان به فعالين و اعضای حزب در سوئيس 
 ٢بمناسبت برگزاری تظاھرات موفق عليه حضور احمدی نژاد در کنفرانس دوربان 

  

 ٢صفحه         

 ! به محل اعالم جرم علیه حکومت اسالمی تبدیل شد٢کنفرانس دوربان 
 11 و 10صفحات 

 ١١صفحه         

برنامه هاي تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  بمناسبت اول مه روز جهاني کارگر
 ٧صفحه      

 مغازله دو قطب 
 و مبارزه قطب سوم
 ٢در حاشیه کنفرانس دوربان 

 4محسن ابراهیمی                           ص 



 2 ۱۳۸۷ ارديبهشت ٤ انترناسيونال 

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

براي  براه افتادن اقتصاد و چرخ توليد  
ســرمــايــه داري  فــعــال و تــا اطــالع                
ثانوي، که هـيـچـکـس نـمـيـدانـد کـي                
ــر و                    ــق ــيــکــاري و ف ــرســد، ب فــرامــي

 .  بيخانماني را بجان بخرند
 بحران بيش از هـر زمـان ديـگـر              
واژگونگي نظم ضد انساني سرمايه را 

بـه  .   در برابر چشم همگان قرار ميدهد  
گفته کارشـنـاسـان سـازمـان مـلـل بـا                
بودجه ساليانه اي معادل يک بـيـسـتـم            
يک قلم کمک اوليه هفتصد مـيـلـيـارد        
دالري دولت آمريکـا  بـه بـانـکـهـا و                 
کـمـپـانـهـاي در حـال ورشـکـسـتـگــي                 
ميتوان يک ميليارد نـفـر گـرسـنـگـان             

و بـا  .   عالم را از خطر مرگ نجات داد  
اعتبار هـزار مـيـلـيـارد دالري اخـيـر                
کشورهاي گروه بيست به صندوق بين  
المللي پول ميتوان فقر و فالکت را در  

اگـر ايـن کـار را          .   دنيا ريشه کن کـرد     
نميکنند تنها به اين عـلـت اسـت کـه             

ثروت به اندازه کافـي  .   سود آور نيست 
ثروتـي کـه ثـمـره         .   در دنيا وجود دارد   

دسترنج همان ميلياردهـا انسـان زيـر           
اما ايـن  .   خط فقر و گرسنه عالم است   

ثروت به جيب مفتخوران عالم، بورس 

بازان وال استريت و صاحبان کمپانيها 
و بانکها و شرکتهاي بيمه و دولتهـاي     
حافظ منافع آنان، و در ايران به جيـب      
گشاد آيت اهللا هاي ميلياردر، سرازير     

در آمريکا، ثروتـمـنـد تـريـن        .   ميشود
کشــور جــهــان، نــود در صــد ثــروت              
جامعه در اختيار يک درصد جمعـيـت     

يک درصد مفتخوري که حـتـي     .   است
در اوج بحران، همان زمان که دولتـهـا         
با وقاحت تمام  از مردم مـيـخـواهـنـد        
بيکاري و فالکـت و بـيـخـانـمـانـي را                 
تحمـل کـنـنـد، از حـقـوق و مـزايـاي                   
ميلـيـارد دالري و جـت شـخـصـي و                 

. زندگي مافوق تجملي اش نميـگـذرد    
اقليت مفتخوري که  ارتش و پليس و   
زندان و قانون و کل ماشين دولتـي را       
در اختيار دارد تا اين نظـام وارونـه را          
حفظ کند و خيل عظيم کارشناسان و       
اقتصاد دانان و جـامـعـه شـنـاسـان و                
رســانــه هــاي جــمــعــي اش را بــکــار               
ميگيـرد تـا  ايـن سـيـسـتـم دزدي و                    

و  "   عـلـم اقـتـصـاد       " چپاول آشکار را         
تـنـهـا سـيـسـتـم تـولـيـدي مـمـکـن و                      

ايـن  .   مطلوب و ابدي و ازلي جا بـزنـد       
نظام بر مـحـور سـود و سـودپـرسـتـي               

از نظر طبقه سرمايه دار و     .   ميچرخد
دولتهايشان مردم دنيا تنها وقتي حق 
زندگي دارند که بتوانند براي سرمايـه        

بحران سرمايه . داران سود توليد کنند
داري  ماهيت کريه و ضد انساني نظم 
سرمايه  را، در رونـق و در بـحـران،                  
بــرمــال مــيــکــنــد و در بــرابــر چشــم               

 .  جهانيان قرار ميدهد
اين نظام واژگونه را بايد زير و رو       
کرد و بجاي سود و سـود آوري بـايـد              
انسانيت و رفاه و حـرمـت و مـنـزلـت              
انسـانــي را مــحــور و هــدف تــولــيــد              

و ايـن مـمـکـن         .   اجتمـاعـي قـرار داد       
نيست مگر طبقه کارگـر بـا حـزب و              
بـرنـامــه و آلــتـرنــاتـيـو رهـائـيــبـخــش                
طبقاتي اش، با پرچم سوسياليسم، پا       
بميدان بگذارد، و بـه نـمـايـنـدگـي از                
اکثريت عظيم مردم در هـمـه جـوامـع         
دنيا  طبقه سرمايه دار و دولـتـش را             
در عرصه سـيـاسـت و مـبـارزه بـراي                 

دنيا . "قدرت سياسي  به چالش بکشد
بدون فراخوان سوسياليسم  منجالبـي       

و در مــقــابــل ايــن         "     بــيــش نــيــســت    
منجالب، که امروز تعفنش همـه جـا       
را برداشته،   بايد کل جامعه را بـزيـر        
پرچم سوسياليسم بسيج کـرد و بـراي           
خلع يد سياسي از طبقه سـرمـايـه دار            

 .  بميدان آورد
اين تقابل مـيـان مـردم و طـبـقـه               
حاکم در ايران قطبي تر و برجستـه تـر       

در جامعه مـا     . از هر جاي ديگر است 
در يکسو يک حکومت وحشي و ضـد     
انساني قرار دارد که جز با سرکـوب و      
اعدام و سنگسار و شکنجه و شالق و   
زندان امـرش نـمـيـگـذرد و در سـوي                 
ديگر يک حزب انقالبي سوسياليستي     
که اعتراض و مبارزه توده مردم عليه  
حکومت را نمايندگي ميـکـنـد و بـه             

اين جبهـه اي در صـف         .   پيش ميبرد 
مقدم مبارزه کارگران و مـردم جـهـان           
عليه سلـطـه جـهـانـي سـرمـايـه داري                 

آيت اهللا هاي ميـلـيـاردر بـديـل        .   است
اسالمي ميلياردهاي وال استريت انـد     
و حزب کمونيست کارگـري نـمـايـنـده            
سوسياليست جهان متمدني که عليـه      
کل اين بساط غارت و چپاول ايستاده   

اگر طبقه حاکمه  در ايران بـراي  .   است
بقاي سلطه خودش به اسـالم اعـدام و           
سنگسار و به يکـي از وحشـي تـريـن              
حکومتهاي تاريخ معاصـر مـتـوسـل         
ــم                      ــرچـ ــا پـ شـــده اســـت ، مـــردم بـ

سوسـيـالـيـسـم بـپـا خـيـز بـراي رفـع                    " 
در برابر او قـد راسـت کـرده           "   تبعيض

اول مه امسال روز اعـتـراض کـل      .   اند

جامعه عليه اين توحش و عليه هـمـه         
روز .   تبعيضات و بيحقوقي هـا اسـت     

جهاني کارگر در ايـران  بـايـد بـه روز                
اعتراض و دادخواست همه دردمندان    
و ستمديدگان جامعـه و روز بـمـيـدان             
آمـدن تـوده عــظـيــم مــردمــي کــه از               
جمهوري اسالمي متنـفـرنـد، تـبـديـل          

 . شود
در اول مـه بـه         !   مردم آزاده ايـران    

خيابانها بيائيد، روز جهاني کارگر را       
در همه شهرها جشن بگيريد و عـلـيـه          
تبعيض و بـيـحـقـوقـي عـلـيـه فـقـر و                    
استثمار، علـيـه آپـارتـايـد جـنـسـي و                
عليه اعدام و سنگسار و علـيـه تـمـام             
مصائبي که حکومت فاسد و جـانـي        
جمهوري اسالمي سي سـال اسـت بـه            
جامعـه تـحـمـيـل کـرده اسـت فـريـاد                   

بگذار در .   اعتراض خود را بلند کنيد   
اول مه امسال مردم ايران نمايـنـده  و           
پيشرو و  پيشگام  مردم متمدن دنيـا        

 ! عليه منجالب سرمايه داري باشند
  

 حميد تقوائي
 دبير کميته مرکزي

  حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ٢٠٠٩ آوريل ٢٣، ١٣٨٨ ارديبهشت ٣

 پيام حميد تقوائي بمناسب   روز                                    ۱از صفحه          

 کارگران، زنان، جوانان،     
 !  مردم شريف 

کـانــال جــديـد، کـانــال انــقـالب، ايــن              
تريبون بيان حرفهاي دل شما و اعـالم      
کيفرخواست و اعتراض شـمـا عـلـيـه           
جـمــهــوري اسـالمــي و عــلـيــه هــمــه              

مه کار خـود بـه        انابرابري ها، براي اد   
کـانـال   .   کمک فوري شـمـا نـيـاز دارد           

جديد همه ما را به هـم نـزديـک کـرده               

است و بايد با قـدرت و اعـتـمـاد بـه                 
نفس پيش رود و فعاليت آن گستـرش    

حزب کمونيست کارگـري هـمـه      .   يابد
شما عـزيـزان، هـمـه آزاديـخـواهـان و                
برابري طلبان، همه بينـنـدگـان کـانـال          
جديد،  همه دوستـداران و اعضـاء و             
کادرهاي حـزب را فـرامـيـخـوانـد تـا               
بارديگر با کمک هاي بيدريغ خود، با       
سازماندهي جمع آوري کـمـک مـالـي           

در بين همکاران و آشـنـايـان،  تـداوم             
 . کانال جديد را فراهم کنيد

ــويســلــه بــه اطــالعــتــان                ــديــن ب
 مـاه    ٤ميرسانيم که  از روز دوشنبه         

 ارديبهـشـت   ١٤ ، برابر با ٢٠٠٩مه  
 ، کمپين وسيع و علني جـمـع   ١٣٨٨

آوري کمک مالي  را شـروع خـواهـيـم          
 هفته ادامه خواهد ٦کرد که به مدت 

ما امـيـداوريـم در طـي ايـن            .     داشت

 هزار دالر از داخل ٣٠٠مدت مبلغ   
و خارج کشور  جهت تامـيـن هـزيـنـه           

ما .   هاي کانال جديد جمع آوري کنيم   
اطمينان داريم که شما با کـمـک هـاي        
خود  بار ديگر تداوم کانال جديد ايـن      
ابزار مهم سـازمـانـدهـي اعـتـراض و             
مبارزه مردم عليه جمهوري اسالمي، 
اين وسيله مـتـحـد کـردن تـوده هـاي                
ميليوني براي تـحـقـق شـريـف تـريـن               

ــن                ــمـــکـ ــهـــاي بشـــري را مـ آرمـــانـ
 . ميگردانيد

 
 !زنده باد کانال جديد

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ آپريل ٢٣

 !زنده باد کانال جديد
  هزار دالر کمک مالي جهت تامين ادامه کاري کانال جديد٣٠٠اعالم کمپين جمع آوري 
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 مـتـري مـعـدنـكــاران زيـر آوار               ٣٠٠
ماندند و  خبرها حاكي از جانبـاخـتـن     

 كارگـر،  ١٨.    كارگر است١٨بيش از  
بخاطر سودجويي مشتي سودجو جان 
خود را از دست داده اند و امروز حتي   

. نامي از آنهـا هـم در دسـت نـيـسـت                
اجـازه بـدهـيـد كـه قـبـل از هـر چـيــز                      
جانباختن اين عزيـزان را بـه خـانـواده             
آنها و به همه كارگران و به كل جامعه    

 .تسليت بگويم
. قاتلين اين جنـايـت مـعـلـومـنـد           

ــان                ــب ــهــوري اســالمــي و صــاح جــم
سـودجـوي ايــن مـعــدن قـاتـلــيـن ايــن               

اين اولين بار نيست كه در .   كارگرانند
معدن باب نيزو شاهد چنين جنـايـتـي     

 در   ٨٤ شـهـريـور مـاه           ٢٢.   هستـيـم  
 ٩انفجار ديگـري در هـمـيـن مـعـدن                

كارگر به طرز فجيعي جان باخـتـنـد و         
 بود كه منجر ٨٧مورد ديگرش سال    

به جان سپردن دو كارگر در اين معـدن   
اما مسببين اين فجايع جـانـكـاه    .   شد

در اين چند سال آزاد گشـتـنـد و رژيـم          
اسـالمـي حـامـي ايـن جـنـايــتـكــاران                
پاسخي به كـارگـران و خـانـواده هـاي              

اكنون بار .   قربانيان اين كشتارها نداد  
ديگر چنين قتل فـجـيـعـي در مـعـدن             

 . باب نيزو تكرار ميگردد
گـزارشـات مـربـوط بـه  انـفـجــار                

 و   ٨٧ و     ٨٤معدن باب نيزو در سال  
همچنين اتفاق اخير، به روشني  ابعاد 
جنايتي كه در ايـن مـعـدن روي مـي               

در انـفـجـار      .   دهند را بر مال ميـكـنـد    
 گزارش ميشود كه در هنگام ٨٤سال 

انفجار، مسئولين معدن هيچـيـك بـر        
سر پست خود حاضر نبودند و حداقل    
شش ساعت پس از انـفـجـار بـود كـه               
تازه شك كردند كه شايد اتفاقي افتاده 
باشد و بـه سـراغ كـارگـران رفـتـنـد و                   

بـديـن تـرتـيـب        .   متوجه ماجرا شـدنـد     
مدتي طول كشيـد تـا كـمـك رسـانـي               

هنگاميكه ديگر كـوچـكـتـريـن      .   شود
شانسي براي نجات جان آنـان نـمـانـده           

در آن انفجار حميد رضا دهقـان،   .   بود
حسن گريكي، مهدي دهشت، عباس    
يوسف زاده، سعـيـد مـومـنـي، عـلـي              
نختاري، مـخـتـار هـادي مـخـتـاري،              
رضا مومني نژاد و عباس كاربـخـش      
از جمله جانباختگان بودند كه يادشان 

 .گرامي باد
  و     ٨٤در گزارشات  انفجار سال   

 در اين معدن، يكي از كارگران از  ٨٧
اين كارخانه شرايط كار در باب نـيـزو        
را در گــفــتــگــويــي بــا ايــلــنــا، كــپــي              

اميل "   ژرمينال" وحشتناكي از كتاب  
: زوال تصـويـر مـيـكـنـد و مـيـگـويـد                 

كارفرما براي كم كردن هـزيـنـه بـرق،          " 
دستگاه تهويه را خاموش ميـكـنـد و       
فقط وقتي كارگران به حال مرگ مـي      
افتند، دستگاه را براي ساعاتي روشن 
ميكند تا جان بگيرند و برايش زغـال        

اگر تهويه ها روشـن بـود،     .  جمع كنند 
كارگر ديـگـري     . "   اين اتفاق نمي افتاد 

كارگر در آن هـوا كـار           :  " نيز ميگويد 
ميكند و تنها ماهي هشتاد تـا صـد           

. هزار تومان حداكثر حـقـوقـش اسـت          
. حتي لبـاس كـار بـه مـا نـمـيـدهـنـد                  
. ماسك را هم بايد خودمان تهيه كنيم
. فقط كاله و چـراغ بـه مـا مـيـدهـنـد                
. حتي چراغهايشان هم كار نـمـيـكـنـد        

وقتي توي چاه ميرويم، .   دكوري است 
. ميبينيـم شـارژش تـمـام شـده اسـت              

حتي يك . فقط زغال از ما ميخواهند
كپسول هوا و كپسول آتش نشاني هـم        

ما هـر روز ايـن         .   داخل تونلها نيست  
هـمـيـشـه     .   خطر را احساس ميـكـنـيـم       

وقتي از چاه باال مـي آيـيـم سـردرد و              
بعضي ها هـم  .   سرگيجه و تهوع داريم 

هـمـان جــا     .   كـه نـفـسـشـان مـيـگـيـرد             
روز حادثه مـن در      .  استفراغ ميكنند 

مـامـور ايـمـنـي آمـد و             .   معدن بـودم  
. گفت كه كارگران را پايين نـفـرسـتـيـد      

سرپرست گفـت  .   پر از گاز است٢افق  
فوقش سرگيجـه  .   كه اتفاقي نمي افتد   

سـرشـيـفـت كـه نـمـايـنـده              .   ميگيـرنـد  
و . . .   كـارفـرمـاسـت ايـن حـرف را زد              

و خـالـصـه      . "   سرانجـامـش را ديـديـم        
: اينكه در همين گزارشات ميخوانـيـم    

 كارگر اشـتـغـال      ٢٢٠در معدن زرند " 
 ساعت براي ١٦به كار دارند و روزانه  

 هزار تومان آنهـم  ١١٠ماهي حداكثر  
بصــورت مــوقــت و قــراردادي كــار              

 متري در ٢٤٠ميكنند آنهم در عمق 
مـحـمـد    . "   قعر زمين كـار مـيـكـنـنـد          

مومني كه برادرش از جانـبـاخـتـگـان          
اين اتفاق ناگوار است، در گفتـگـو بـا        

روز پـيـش از حـادثـه           :   ايلنا ميگـويـد   
نسبت به احتمال بروز حـادثـه هشـدار         
داده شده بود و ضمن اشاره بـه خـراب         
بودن كپسول ها و  بي امكـانـاتـي در            

اصــول :   " ايـن مــعـدن ادامـه مـيـدهــد           
ايمني بـه هـيـچ وجـه در ايـن مـعـدن                   

اين گـزارشـات خـود      ." شد رعايت نمي 
سند آشكاري است بر جنايتي كـه در           

 در مـعـدن بـاب      ٨٤ شهريور سال ٢٢
نيزو روي داد و در آن يـازده كـارگـر                  

 .جانباختند
اين داسـتـان جـنـايـتـي اسـت كـه                 
عاملين آن آزادانه ميگردند و به بهـره      
كشي از كار كارگر در هـمـان شـرايـط             

انفجار مـعـدن   . برده وار ادامه داده اند 

باب نيزو فاجعه اي بود كه با انعكاس 
گسترده اي در مـحـيـطـهـا و مـراكـز                 

كـارگـران   .   مختلف كارگري روبرو شد   
بر سر اين موضوع در دانشگـاه و در            
كارخانجات تجمعات اعتراضي بر پا      

به ياد جانباختگان اين فاجعـه  .   كردند
مــراســمــهــا گــذاشــتــه شــد و در ايــن               
تجمعات كارگران بر مساله تشكـل و     
مبارزه با ايـن شـرايـط بـرده وار كـار                 

 .تجديد عهد كردند
اكنون  بدنبال چنين شـرايـطـي از           
كار جهمني در معدن باب نيزو اسـت        
كه بار ديگـر شـاهـد انـفـجـار در ايـن                  
معدن و رها شدن كارگران در چنـگـال         

به گـزارشـات   .   ناامني و مرگ هستيم   
و اظهار نظرهاي مقامات دولـتـي در       
رابطه  با انفجار اخير در ايـن مـعـدن               

 :نگاهي بيندازيم
جواد کمالي، معاون سـيـاسـي          -

امـنـيـتـي اســتـانـدار کـرمـان، روز                 –
 فـرورديـن عـلـت اصـلـي             ٣١دوشنبه  

كشــتــار كــارگــران در بــاب نــيــزو را               
انفجار گاز در مسيـر حـفـاري مـعـدن           

يـک روز    :   " اعالم داشتـه و مـيـگـويـد          
جلوتر هشـدار داده شـده بـود کـه در                 
تونل شماره دو گاز وجـود دارد، ولـي        

احـتــيـاطــي مــهـنــدس،         بـه دلــيـل بـي       
سرپرست و سايرين، اين مـوضـوع بـه          

 ."کارگران اطالع داده نشده بود
غالمحسين اميري، نـمـايـنـده          -

مجلس اسالمي رژيم از شهر زرند در      
 و در بـاب       گفتگويي در همين زمينه   

خيز بودن اين معـدن در چـهـار          حادثه  
از مسـئـوالن     :   " سال گذشته ميگـويـد    

امنيتي معدن انتظار ميرفته است که 
به بررسي ميزان گاز متان موجود در    

 ".هاي ذغال سنگ بپردازند اليه
در "   ايـلـنـا   " خبرگزاري دولتـي،       -

رابطه با انفجار اخير در مـعـدن بـاب             
نيزو نوشته است که معدن باب نـيـزو           

ها قبل به علت داشـتـن بـيـش از              سال
 .حد گاز متان تعطيل شده بود

ــتــي            - ــرگــزاري رســمــي دول ــب خ
دربـاره  "   ايسـنـا  " جمهـوري اسـالمـي،        

انفجار زرند کرمان در گزارشي نوشته     
ــا، در           «:   اســت ــدارده ــق اســتــان طــب

صورت افزايش مـقـدار گـاز، مـعـدن             
بايد تعـطـيـل شـود و کـارگـران از آن                  
خارج شوند، امـا ايـن کـار بـه داليـل               

ايـن  . "   فعالً نـامشـخـص انـجـام نشـد            
وظـيـفـه چـک       :   " خبرگزاري اشاره کـرد    

کردن مقدار گاز موجود و رعايت اين  
مسئله، بـرعـهـده مسـئـول ايـمـنـي و                
مــديــريــت مــعــدن اســت کــه در ايــن             

هاي نظارتي نيز بايد بـر       زمينه، ارگان 
صحت سيستم انجام اين کار نـظـارت         

هـاي نـظـارتـي، بـه             اين ارگـان   . "   کنند

نوشته ايسـنـا، مـجـمـوعـه مـديـريـت               
معدن باب نيزو، سـازمـان صـنـايـع و           
معادن استان کرمان و وزارت کـار و           

ــد             ــمــاعــي هســتــن ايــن  .   امــور اجــت
خبـرگـزاري بـراسـاس اطـالعـاتـي کـه               

سـيـسـتـم     :   " دريافت کرده، ميـنـويسـد     
 در ايـن مـعـدن             ايمني و نجات قـوي     

وجود نداشته و از باقي مـعـادن بـراي         
اند که اين مسـئلـه در       کمک اعزام شده  

افزايـش مـقـدار جـراحـات و تـلـفـات                 
 ."تأثيرگذار بوده است

دادستان زرند دستور تعطـيـلـي      -
اين واحد معدني را صادر کرده اسـت        
و علت تـعـطـيـلـي ايـن مـعـدن، عـدم                  

و .   ايمني محيط كار اعالم شده است      
" باب نيزو"باالخره مدير عامل معدن 

 فـرورديـن بـازداشـت         ٣١در زرند در     
 .شد

معدن باب نيزو، منحصر به فـرد     
ناامني محيط كـار، تـبـديـل         .   نيست

محيطهاي كار به قتلگاه كارگران و به 
چيزي شبيه اردوگاههاي اجباري كـار       
تحت حاكميت جـمـهـوري اسـالمـي،            
امري است كه در سـراسـر ايـران و در              
تمامي مراكز كـاري از ايـران خـودرو            
گرفته تا عسلويه و پتروشيمي همه و         
همه پديده اي تـكـان دهـنـده و جـاري             

 .است
داستان زندگي كـارگـران در بـاب          
نيزو همان داستاني است كه منـصـور         
حكمت در بحثي بر سر ايمني محيط   
كار در ميـز گـردي حـول قـانـون كـار                 

 يـعـنـي       ٦٩جمهوري اسالمي در سال  
مـيـز گـردي بـا         .     سال پيش دارد  ٢٨

بـحــث هــايـي ارزنـده كـه مـجــمـوعــه                
مباحث آن در كتاب كار ارزان كـارگـر       

. خــامــوش بــه چــاپ رســيــده اســت              
منصور حكمت در آنجا بحث زيبايـي   

 :ميكند و ميگويد
اگــر از کســي بــپــرســنــد کــه آن             " 

جنايـات اصـلـي کـه در تـاريـخ بشـر                   
ميشود اسم برد کدام اسـت روي ايـن            
چيزها انگشت ميگذارد، دو جـنـگ          
جهاني، فاشيسم هيتلري، کـوره هـاي        
آدم سوزي، هيروشيما، جنگ ويتنـام،   

ايـنـهـا    .   جنگ ايران و عـراق و غـيـره           
جنايتهاي بزرگي بوده است کـه هـمـه           

هم جانيان را ميشناسند .   ميشناسند
امـا يـک جـنـگ         .   و هم قربانيانـش را     

اعالم نشـده و يـک جـنـايـت در حـال                   
جرياني در متن جامعه سرمايه داري      
هست که همه اينجا اشاره کـردنـد کـه        
قربانيانش از نظر تعداد کمتـر از ايـن           
نمونه هاي برجسته جنايت در تـاريـخ        

همانقدر آدم روانـه گـورسـتـان        .   نيست
ميکند، همانقدر آدم روانه بيمارستان    
ميکند، همانقدر خـانـه هـا را از هـم               

ميپاشد، همـانـقـدر شـادي هـا را بـه                 
غصه و غم تبديل ميکند که هـرکـدام    
از اين دوره هاي ننـگ آور در تـاريـخ               

اما فرقش در ايـن اسـت کـه در          .   بشر
اين مورد قاتلين و جانيان دارند کنـار   
قربانيان خودشان قدم ميزنند و کسـي   
نميتواند نشـانشـان بـدهـد و بـگـويـد                
مسئول مرگ آن هزاران نفر اين کسـي        
که اينجا دارد راه ميرود يا ايـن نـهـاد         
است و اين مـوجـودي اسـت کـه تـازه               
خودش را هم از بقيه جامعه معتبرتـر    

قربانيان اين جنـايـت   .   و باالتر ميداند  
ايـن  .   خيلي مـعـلـوم و مشـخـص انـد             

. جنايـت قـربـانـيـانـي طـبـقـاتـي دارد                
اينطور نيست که بمبي روي محله اي     
افتاده و عده اي جـانشـان را از دسـت           

اين جنگي است عليه بخـش  .   داده اند 
عـلـيـه طـبـقـه         .   مشخصي از جـامـعـه     

من فکر ميکنم آن چيـزي کـه     .   کارگر
کارگر در بحث ايـمـنـي مـحـيـط کـار              
بايد متوجه آن باشد در درجه اول کـل       

 ."اين مساله در همين ابعاد آن است
اين گفته منصور حكمت براستي   
همانطور كه اشاره كردم، بيان دقيـقـي      
است از آنچه كه در معدن باب نيزو و       
امروز در محيط هـاي كـار در ايـران              

در ايـران خـودرو و         .   شاهدش هستيـم  
عسلـويـه، در پـتـروشـيـمـي هـا و در                   
كارخانجات ديگر و به وسعت دنيا در 

. معادن چين و آفريقا شاهدش هستيم
بايد عـلـيـه ايـن شـرايـط بـرده وار بـه                    

بــايــد بـه تــوحــش       .   مـبــارزه پـرداخــت    
 .سرمايه داري خاتمه داد

اكنون در معدن باب نيزو خانواده  
هاي جانباختگان انفجار اخير بـه ايـن       

تحت فشار شـكـايـت    . قتل معترضند 
رسـمـي ايـن عــزيـزان، مـديـر عـامــل                 
مـعــدن بـاب نــيــزو بــا صـدور حــکــم                
دادستانـي زرنـد، بـازداشـت و راهـي               
زندان شده و دستور تعطيلي اين واحد       

 .معدني صادر شده است
واقعيـت ايـنـسـت كـه جـمـهـوري               
اسالمي تـحـت فشـار خـانـواده هـا و                
گسترش اعتراض عليه ابعاد جنايتـي   
كه در معدن باب نيزو روي داده است، 
در سـطـحـي اجـتـمـاعـي و گسـتـرده،                 

 سـال  ٤كارفرماي اين معدن را بعد از    
بازي كردن با جان انسانها، بـازداشـت        
كرده و حكم به تعـطـيـل شـدن مـعـدن            

بـايـد بـا اعـالم         .   باب نيزو داده اسـت      
ــواده هــاي                  ــا  خــان هــمــبــســتــگــي ب
جانباختگان معدن باب نيزو، از حـق        
آنان براي قرار گرفـتـن تـحـت پـوشـش            
تامين اجتماعي و داشتن زنـدگـي اي       

كارخانه باب نيزو .   انساني دفاع كنيم  
كــارگــران ايــن    .   تــعــطــيــل شــده اســت      

 . . . جنايتي ديگر در معادن                                        ۱از صفحه          

 ٦صفحه         
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کســي کــه مــنــطــق و مــعــادالت و                
کشمکشها و  تقابلهاي جهان بـعـد از           
پايان جـنـگ سـرد را مـيـشـنـاسـد و                   
منتقد آن و معتـرض بـه آن اسـت در               
قبال مسائل تئاتري به نام کـنـفـرانـس        

 عليه نژاد پرستي به تعـجـب   ٢دوربان  
ميشد از پيش فهـمـيـد کـه       . نمي افتد 

اين کنفرانس تجمعي اسـت بـراي هـر            
هدفي جز مبارزه با تـبـعـيـض و نـژاد              

چگونه ميـتـوان کـنـفـرانسـي         .   پرستي
عليه تبعيض و نژاد پرستـي گـذاشـت          
که اغلب دولتهاي شرکـت کـنـنـده در          
آن شغل روزمره شان تبـيـعـض عـلـيـه              
انسانهاست؛ که دولتـهـاي حـاضـر در           
آن رســـمـــا و عـــمـــال تـــبـــعـــيـــض                  
سيستماتيک و سازمان يـافـتـه عـلـيـه            
انسانها را بـه بـهـانـه هـاي مـخـتـلـف                  
جنيست و طبقه و باورهاي سياسي و     

از ايــن   !   اجـتــمــاعـي پــيـش مــيـبــرنــد         
بگذريم که تـعـداد زيـادي از شـرکـت               
کنندگان اين کـنـفـرانـس مـتـعـلـق بـه                
سازمان کنفرانس کشورهاي اسالمـي   
بودنـد کـه تـوسـط دولـت ارتـجـاعـي                 

صـرف  .   پاکستان نمايندگي ميشـدنـد    
حضور جنـايـتـکـاري بـه نـام احـمـدي                
نژاد، به نمايندگي از حکومتي که بـه      
خاطر تبعيض سيـسـتـمـاتـيـک عـلـيـه              
زنان و معـتـقـديـن بـه اديـان ديـگـر و                  
همجنسگرايان و کارگران و کـودکـان         
ــه ئــيــســتــهــا و ســکــوالرهــا و                   و آت
کمونيستها و به خاطر کشتار جمـعـي     
مخالفينش بايد مورد محاکمه قـرار        
گيرد، لکه ننگ بزرگي بـر پـيـشـانـي             
همه کشـورهـايـي اسـت کـه  در ايـن                   
کنفرانس زير پرچم رياکـارانـه مـبـارزه         

 . با تبعيض گرد هم آمده بودند
 ٢نـه خــيــر، کــنــفــرانـس دوربــان            

ايـن  .   اجالسي برعليه تبـعـيـض نـبـود         
کنفرانس محلـي بـراي شـاخ و شـانـه               
کشــيــدنــهــا و چشــمــک زدنــهــا و                    
معامالت و مماشات و رشوه دادنـهـا    
و رشوه گـرفـتـنـهـاي سـيـاسـي مـيـان                  
نمايندگان و نوچـه هـاي سـيـاسـي دو              
قطبي بود که به مدت زيادي بـعـد از          
پايان جنگ سرد در کشـمـکـش بـوده           
اند و در قالب اين کنفرانـس سـازمـان         
ملل تالش کردند نقطه تعادل و توازن     

. ميان خود را تعريف و حدادي کنـنـد        

ايـن کـنــفـرانـس يــکـي از مــقـاطـع و                  
لحظات و قالبهاي معامالت کثيفـي       
است که مدتهاست مـيـان دو قـطـب              
تروريسم جهانـي در جـريـان اسـت تـا               
ــل و الي و                            ــود را از گـ پـــاي خـ
لــجــنــزارهــاي ســيــاســي اي  کــه در                
سـالـهـاي اخـيـر درسـت کـرده انـد بــا                   

کمترين تلفات بيرون بکشند و الـبـتـه          
به قيمت به خاک سياه نشـانـدن مـردم          

 . جهان
 

 :اهداف جمهوري اسالمي
ــت              ــهــوري اســالمــي، شــخــصــي جــم
مضحکش را بـا آرزوهـاي زيـادي بـه             

حکومتـي  . اين کنفرانس فرستاده بود 
که در مغاک عميق بحران اقـتـصـادي         
و مــخــصــوصــا ســيــاســي اش غــرق             
است؛ حکومتي که در مـقـابـل مـوج            
هراسناک اعتـراض مـردمـي جـان بـه             
لب رسيده به هر خسي آويزان ميشـود      
تا لحـظـه آخـر حـيـاتـش را کـمـي بـه                     
تاخير بـيـانـدازد؛ حـکـومـتـي کـه در                 
باتالق سياسي درون کشور غوطـه ور      
است؛ حکومتي که هنوز از چشـمـک          
زدنــهــاي اوبــامــا ســرخــوش اســت و            
احمـقـانـه احسـاس قـدرت مـيـکـنـد؛                
چنين حکومتي در چنين وضـعـيـتـي         

و احمقش را بـه ايـن         "   شجاع"نماينده  
کنفرانس فرستاده بود تا هـم بـازويـي          
نشان دهد و هـمـم حـمـاقـت سـيـاسـي               
طرف مقابل را سـکـويـي کـنـد بـراي                
ابراز وجـود قـدرتـمـنـدتـر، بـراي اخـذ                 

امـا نـه تـنـهـا ايـن             .   امتيازات بيشتر 
ــمــن                    ــه ي ــلــکــه ب ــتــاد ب ــيــاف ــفــاق ن ات
اعتراضات وسيع در خـارج  و داخـل           
سالن، اين نماينده  مجبور شـد از در         

 ! پشتي در برود
موقعيت حکومـت اسـالمـي در         
ميان جنبش خودش يـعـنـي جـنـبـش             

مدتهـاسـت   . اسالمي فالکت بار است 
قــطــب مــقــابــل يــعــنــي آمــريــکــا و               
متحدينس  دارند متحدين حکومـت       
اسالمي در جنبش اسالمي را از زيـر          

ســوريـه و    .   دسـتـش بـيــرون مــيـبــرنـد         
حماس و فرقه هاي مختلف اسـالمـي         
در عراق و حزب اهللا جزو برنامه هـاي      
روتين اين قاب زدن سـيـاسـي تـوسـط          
دول غــرب بــوده انــد کــه جــمــهــوري              

. اسالمي را به هـراس انـداخـتـه اسـت           
امروز حتي از بخش معتدل و خـوش         

لـفـاظـي    .   خيم طالبان صحب ميشـود  
ــج مــردم                  ــاب رن ــژاد در ب احــمــدي ن

حـکـومـت    " فلسـطـيـن و در مـقـابـل               
قـرار بـود تـالـشـهـاي           "   جعلي اسرائيل 

اخير دول غرب براي نزديکي با بخش       
جـنـبـش    "   معتدل و ميانه رو و اهـلـي  " 

اسالمي و در نتيجه منزوي تـر شـدن          
حکومت اسالمي در مـيـان جـنـبـش            

 .خودش را بر هم بريزد
جمـهـوري جـنـايـتـکـار اسـالمـي              
مشاهده کرده است که زير نگاه غـرب    
و البته بـه خـاطـر شـور بـودن زيـادي                  
آش، زيـر انـتـقــادات الـکــن هـيــالري              
ــيــنــتــون، آصــف عــلــي زرداري،              کــل

نمـايـنـده دمـکـراسـي نـظـم نـويـن در                   
پاکستان قرار داد خونيـنـي را امضـا            
کرده است و زنجير طالبان را ول کـرده    
ــريــدن و                      ــا بســاط دســت ب اســت ت
سنگسار و سربريدن در مـال عـام در             

ــهــن کــنــد           جــمــهــوري  !   دره ســوات پ
اسالمي ديده است که تجـاوز رسـمـي          
بـه زنـان در افـغـانسـتـان بـه تـوشـيـح                     
ملوکانه پرزيدنت کرزاي، نـورچشـمـي       
ديــگــر دمــکــراســي نــظــم نــويــن در              

و البـتـه خـود      !   افغانستان رسيده است 
جمهوري اسالمي، کانـديـد اصـلـي و           

بعدي پرزيدنت اوباما براي مـذاکـره و       
مماشات مـيـان دو قـطـب تـروريسـم              

قـرار اسـت     .   جهاني اعالم شـده اسـت       
تــروريســتــهــاي اســالمــي در تــهــران           

و دسـتـه     "   مشتهاي خود را باز کننـد " 
گل از کاخ سفيد تحـويـل بـگـيـرنـد و               
البتـه بـه خـيـال پـوچ هـر دو طـرف،                     
آمريکا از لـجـنـزاري کـه در عـراق و                 
افغانستان بوجود آورده است پايش را    
بيرون بکشد و حکومت اسالمـي هـم      
بتواند پـايـش را از بـاتـالق سـيـاسـي                 
ايـران کـه در آن در حــال غــرق شــدن                  

با تـوجـه بـه هـمـه          !   است بيرون بکشد  
ايـنـهـا حـکـومـت اسـالمـي احسـاس                
قدرت کرده و با همين احساس قدرت     
به کنفرانس ژنو رفت تا اين وضعـيـت       
غرب را مورد استفاده سـيـاسـي قـرار         

 . دهد
رفــتــار هــر دو طــرف پــيــش از                
کنفرانس ترکيبي از رياکاري و خـوش    

. خيالي ابلهانه و البته پر تناقض بـود       
احمدي نژاد آمده بود يـک بـار ديـگـر               
آنهم در کنفرانسي عليه نژاد پـرسـتـي          
و با هدف دفاع از حقوق انسان مـردم        
اسرائيل را به دريا بريزد و به جهانيـان      

ياد آور شـود کـه اصـال نسـل کشـي                  
شش ميليون انسان در کـوره هـا يـک             
افسانه است و الـبـتـه بـا ايـن ادعـاي                 
تهوع آور دل مـردم فـلـسـطـيـن را کـه                
براي يک زندگي انساني فـارغ از نـژاد           
پرستي ثانيه شماري ميکنند بـدسـت       
بياورد و اما ظـاهـرا بـا البـي رئـيـس               
سازمان مـلـل در جـريـان کـنـفـرانـس                  
ــودن                 راضــي شــده بــود از افســانــه ب
هوالکاست کوتاه بيايد و بـگـويـد کـه           

از مسـئلـه هـوالکـاسـت سـوء             " فقـط    
 ".استفاده شده است

اکنون که غرب دامـنـش را بـراي         
در آغوش گرفتن بخشهاي بـيـشـتـري           
از جنبش اسـالمـي گسـتـرده اسـت و              
اسالم ميانه رو و  تـعـديـل يـافـتـه و                    
مقبول و مشروع حـتـي نـزديـکـتـريـن             
محافل مالعمر و طالبان را  هـم در             
بر گرفته است ومـردم دره سـوات بـه              
زير شمشـيـر طـالـبـان ول شـده انـد و                   
مردان افغانستان ميتوانند رسـمـا بـه         
همسرانشان تجاوز کنـنـد و احـتـمـاال           
تحقيق و تفحس براي يـافـتـن مـيـانـه              
روهاي اطرف بن الدن و الـقـائـده هـم               
آغــاز شــده اســت؛ اکــنــون کــه ســران              
خرفت و رياکـار دول غـرب در قـلـب                
غرب آنهم در کنـفـرانـس حـقـوق بشـر            
ســازمــان مــلــل فــرش زيــر پــاي يــک             
جنايتکار پهن کرده اند؛ و در دنيـايـي      
که ماهيت ارتجاعي و ضـد انسـانـي           
جنبش اسالمي اظـهـر مـن الشـمـس             
است و چهره منفور جنبـش اسـالمـي        
و جمهوري اسالمـي هـمـه گـيـر شـده               
است؛ و باالخر اکنـون کـه دول غـرب             
آمـاده بـيــشـتــريـن امـتــيـاز دهـي بــه                 
رقيبشان در قطـب مـقـابـل هسـتـنـد؛              
بايد دست به کار شد و به نام مـدارا و     
تسامح و جلوگيري از سـوء اسـتـفـاده         
از آزادي بــيــان و رعــايــت حــرمــت                
مسلمين، خفقان اسـالمـي حـاکـم در            

بــايــد .   ايـران را بــه جــهــان بسـط داد             
دســت بــه کــار شــد بــه نــام حــرمــت                
مقدسات مردم دهن مـردم جـهـان را            
بست  و در مقابل انتقاد و اعـتـراض          
مردم جهان بـه مـذهـب و اسـالم سـد                
ايجاد کـرد و در يـک کـالم لـبـهـا را                     
دوخت و لـمـپـنـيـسـم اسـالمـي را در                 

ايـن   !   جهان بالمنازع و يکـه تـاز کـرد        
کنفرانس فرصت طاليي اي در دسـت         
اين پايمال کنندگان آزادي بـيـان بـود            
که تـحـت پـرچـم مـدارا و تـعـامـل و                    
ــان                  ــان و پــيــروان ادي ــه ادي احــتــرام ب
سکوت در مقابل جـنـايـات اسـالم را          

و بـه ايـن تـرتـيـب،            .   رسمـيـت دهـنـد      
 پـيـشـنـهـاد        ١٣جمهوري اسالمي با     

 مغازله دو قطب و مبارزه قطب سوم
 ٢در حاشیه کنفرانس دوربان 

 محسن ابراهيمي

 ٥صفحه      



 5 ۲٩٣شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

ارتـقـاي تسـامـح و تسـاهـل و               " براي   
به کنفرانس ژنو رفتـه بـود کـه        "   مدارا

يکي از مهمترينهايـش مـمـنـوعـيـت           
توهيـن بـه مـذاهـب يـعـنـي در واقـع                   
بستن دهن مردم در مقابـل جـنـايـات        

 ! ارتجاع اسالمي بود
 

 اهداف آمريکا 
 و دول غرب

 ٢در نقطه مقابل، کنفرانـس دوربـان           
براي غرب هم قرار بود همـان نـقـشـي             
ــراي جــمــهــوري                  را ايــفــا کــنــد کــه ب

اين کنفرانس از نقـطـه نـظـر        .   اسالمي
غرب تئاتري ديگر براي بـازي عشـق           
و نفرتي بود که سه  دهه اسـت مـيـان         

ايـنـجـا    .   دو جنايتکار در جريان اسـت    
قرار بود فقط بوسه هاي عاشقـانـه بـه         

چرا که از   .   سوي همديگر پرتاب شود   
نظر غرب و مشخصـا آمـريـکـا قـرار              
است در سـفـره کشـمـکـش دو قـطـب                
فعال و تا اطالع ثانوي هويج، اين بـار      

. هويجي شيرين تر قلم اصـلـي بـاشـد           
اصال بان کي مـون قـبـل از جـلـسـه،                  
دست احمدي نژاد را پيچانده بود و از     
رئيس حکومت اسالمي قول  گـرفـتـه      
ــهــاي                 ــدان ــد دن ــا مــيــتــوان بــود کــه ت
خــونــيــنــيــش را پشــت لــبــخــنــدهــاي          
مزروانه اش قايـم کـنـد و  مـبـادا از                  

. بوسه هايش بوي خون به مشام برسد    
به او ياد آوري کرده بـود کـه  در ايـن                
کنفرانس قرار است دو قاتل سـيـاسـي        
عــاشــقــانــه هــمــديــگــر را در آغــوش            

؛ در اين کنفرانس قـرار اسـت        . بکشند
پرچم سفيد هر دو قـطـب خـونـيـن در               

و قاعدتا وقتي دو پرچـم  . اهتزار باشد 
سفيد دو قطب مقابـل در عـيـن حـال            
در اهتزاز است کسـي تسـلـيـم طـرف              
مقـابـل نشـده اسـت و هـر دو طـرف                   

و البته ديديـم  .   پيروز جلوه گر شده اند   
که چگونه  همه اين محاسبات خوش      
خيالي احمـقـانـه اي بـيـش از آب در                 

 . نيامد
در ميان دول غرب، با کـلـي ايـن           
پا و آن پا کـردنـهـا و اسـتـخـاره هـاي                  
سياسي، تعداد کمي اين کنفرانـس را         
تحريم کردند و تعداد زيادي بـا کـمـال        
رياکاري و البته خفـت پـاي صـحـبـت            
رئيس جنايتکار حکومتي نشسـتـنـد        
که سه دهه پيش بـر سـر مـردم ايـران                

فرانسه گـفـتـه بـود         .   حاکم کرده بودند 
شرکت ميکند اما تصميم نهايي اش    
مـنـوط بـه گـفــتـار و رفــتـار جـنــاب                   

ايـن  !   احمدي نژاد در کنـفـرانـس اسـت         
ــا                   ــوحــي اســت ي ــي از ســاده ل نشــان

رياکاري؟ رفتار خود آمريکا چـطـور؟      
بـعـد   .   اول مـيـخـواسـت شـرکـت کـنـد             

. ترديد کرد و دست آخر شرکت نـکـرد        
و بعد از رجزخواني احمدي نژاد علـيـه     
اســرائــيــل، تــازه مــجــبــور شــد نــيــاز            
سياسي براي مغازله با جـنـايـتـکـاران           
اسالمي حاکم در تـهـران را تـوضـيـح             

اعالم کرد که ساختار سـيـاسـي      .   دهد
است و مـراکـز قـدرت        "   پيچيده"ايران  

در ايران متعدد است و حـرف آخـر را           
رهبر ميزند و بـا اظـهـارات احـمـدي               
نژاد مـا دسـتـکـس سـفـيـدمـان را از                  
ــم امــا                  ــمــي آوري دســتــهــامــان در  ن
جمهوري اسالمي بايد بداند که پشـت     
اين دستکش هنوز مشتهـاي آهـنـيـن           
و گره کرده سرجايشان هستـنـد و اگـر         
وضع بدين منوال پيش بـرود تـحـريـم            
اقتصادي سه بار بدتر از گـذشـتـه در              

و کشـــورهـــاي    !   چشـــم انـــداز اســـت       
اتحاديه اروپا تازه بعـد از سـخـنـرانـي            
احمدي نژاد شجاعتـشـان گـل کـرد و             

 . تصميم گرفتند جلسه ر ترک کنند
حرف آخر را رهـبـر مـيـزنـد؟ ايـن              
ديگر اوج حمـاقـت سـيـاسـي در بـاره                 

. ايران اسـت " پيچيده"ساختار سياسي  
حـتــي اگــر هــمــه ســيـاســت در ايــران               
مــحــدود در دايــره بــانــدهــاي حــاکــم            
اسالمي باشد، حرف آخر را نـه تـنـهـا          

در .   رهبر بلکه هـيـچ کسـي نـمـيـزنـد              
ميان باندهاي حاکم اسالمي در ايـران     

رهـبـري   . سگ صاحبش را نميشناسد 
که به زعم وزير خارجه آمريکـا حـرف           
آخـر را مـيــزنـد مـدتـهــاسـت تـوســط                
ــه                   ــدهــاي ديــگــر حــاکــم و ســر ب بــان
حکومت دراز شده است و بـرايـش نـه            
تــنــهــا تــره خــرد نــمــيــکــنــنــد بــلــکــه             
مـيــخــواهــنــد بـراي نــجــات اســالم و             
حکومت اسالمي يک جـوري عـذرش       

و خوب ميدانيم کـه ايـن     .   را بخواهند 
اوضاع قاريشميش در بـاال، بـازتـاب          
فشاري اسـت کـه از پـايـيـن مـتـوجـه                  

خــوب .   حــکــومــت اســالمــي اســت         
ميدانيم که صـحـنـه سـيـاسـي ايـران،               
فقط ميدان بازي بـانـدهـاي اسـالمـي            

خـوب مـيـدانـيـم کـه           .   حاکـم نـيـسـت      
جنگ و جدال باندهاي حاکم از تـرس         
نبرد مـردم مـعـتـرضـي اسـت کـه در                 
مقابل همه اين باندهـا صـف کشـيـده          

 .  اند
 

تناقضات در  کنفرانس، 
 انعکاسي از تناقضات

  در جهان واقعي

راستـي چـرا دو قـطـب مـدعـي اداره                 
جهان به چنين وضعيتي افـتـاده انـد؟          
چرا دولت و قـطـبـي کـه مـيـخـواسـت              
تنها ابر قدرت بـعـد از پـايـان جـنـگ                
سرد باشد به چنين وضعـيـتـي افـتـاده         
است؟ چرا همين ديروز درست در اوج       
رجــزخــوانــي جــرج بــوش، بــاالتــريــن           
سازمان اطالعاتي کاخ سـفـيـد پشـت        
خامنه اي و احـمـدي نـژاد را مـاسـاژ               
داد؟ چرا يک روز چماق برميکشنـد و      
روز ديگر هويج تعارف ميکنند؟ چرا    
حتي در جريان يک اجالس، در فاصلـه   
چند روز چماق غيب ميزنـد و هـويـج         
سربلند ميـکـنـد و هـويـج مـيـرود و                  
چماق قد بـرمـي افـرازد؟ چـرا ديـروز               
پريدنت اوبـامـا خـدمـت خـامـنـه اي                
سـالم مـيـفـرسـتـد و امـروز هـيــالري                 
کلينتون از تحريـم شـديـد اقـتـصـادي             
صحبت ميکند؟ چرا دولت آمـريـکـا          
در مقابـل حـکـومـتـي کـه در مـيـان                  
کارگران و زنان و جوانان هر روز سکـه      
يک پول ميشود اين چنين به خـفـت و         

 خواري مي افتد؟ 
و در مــقــابــل، چــرا حــکــومــت             
اسالمي که براي مدت طوالني هـمـه          
تخم مرغهايش را در سبد برافراشـتـن       
پرچـم حـکـومـت اسـالمـي در وسـط                
واشنگتن ريخته بود و حاضر نبود بـه    
هيچ وجه من الوجوه از خـر شـيـطـان               
پايين بيايد يکباره در مقابل شـيـطـان     
بزرگ عشـوه مـي آيـد و بـه امضـاي                 
رئيس جمـهـور خـيـلـي ضـد شـيـطـان                 
بزرگ، از کابوي هفت تير کش هـمـان       
شيطان بزرگ  يعنـي پـرزيـدنـت بـوش           
دعوت بـه مـنـاظـره مـيـکـنـد؟ و در                  
جريان همين کنفرانس ژنو، چـرا حـقـه         
بـازي کـه بـازي کـردن بـا رنـج مــردم                   
فلسطين دستور عمل اصلي هـر روزه       
اش است و در چند سال گذشته دهـهـا     
بار اسرائيل و مـردم اسـرائـيـل را بـه                 
دريـا ريـخـتـه اســت و  قـرار بـود در                     
کنفرانس ژنو هم يکبـار ديـگـر مـردم          
اسرائـيـل را بـه دريـا بـريـزد يـکـبـاره                    
مجبور ميشود متن سخـنـرانـيـش را        

سـوء اسـتـفـاده        " عوض کند و فقط به     
 اکتفا کند؟ " از مسئله هوالکاست

آيا ميتوان همه اين تناقضـات را        
به حساب حماقت و رياکاري سيـاسـي    

مـوضـوع   .   متقابل گذاشت؟ نـه خـيـر       
. عميقتر از اين وجـوه اخـالقـي اسـت            
. مــوضــوع اصــال اخــالقــي نــيــســت          

در کنـفـرانـس    .   موضوع سياسي است 
 هــر دو طــرف بــه داليــل              ٢دوربــان   

روشني رفتار متنـاقضـي داشـتـنـد و             
الـبـتـه بـا انـگـيـزه هـا و داليـل ويــژه                      

 . خودشان

دولت آمريکا به مثابه يک قـطـب       
اصلي تـقـابـل دو قـطـب تـروريسـتـي                 

دول غرب هم بـا    .   جهان معاصر است  
تمام کش و قوسهـايشـان بـا آمـريـکـا             
هنوز جزوي از اين قطب هسـتـنـد کـه             
ميخواهند در جنـگـل بـاقـيـمـانـده از              
فروپاشي بلـوک شـرق گـوشـه هـر چـه                

. بيشتري را به خود اختصاص دهـنـد         
ابرقـدرت سـابـق و مـدعـي بـازيـابـي                 
ابــرقــدرتـــي مــطـــلــق در آيــنــده و                   
متحدينش بـا تـرديـد بـه کـنـفـرانـس                 
نزديک شدند و فـرش قـرمـز زيـر پـاي               
نماينده قاتل يک حکومت قاتل پـهـن      
کردند و دست آخر با وضع رقت بـاري      
آن را تـرک کـردنـد و کـال در مـقـابـل                    
جمهوري اسالمي سـرگـيـجـه از خـود            
نشان دادند چون نه جمهوري اسالمـي     
مطلوبشان است و نه ميتوانـنـد از آن        

چون هم مـيـخـواهـنـد        .   دست بشويند 
ــقــش                 جــمــهــوري اســالمــي را کــه ن
ضدانقالبيش در مقابل انقـالب ايـران       
ــا                    ــفــا کــرده اســت ب ــي اي را بــه خــوب
حــکــومــت مــتــعـــارف بــورژوايـــي             
جايگزين کننـد و هـم از انـقـالب در                
چشـــم انـــداز و جـــنـــبـــش چـــپ و                   
ــران                ــدرت در اي ــرق ــي پ ــســت ــي ــون کــم

هم ميخواهند سر به تـن     .   هراسناکند
جمهوري اسـالمـي نـبـاشـد و هـم بـه                  
فشردن دستان دراز همـيـن جـمـهـوري           

. اسـالمــي در عــراق احــتـيــاج دارنــد           
رفتار متناقض دولت آمريـکـا و دول        

 انعکـاس  ٢غرب در کنفرانس دوربان   
مســتــقــيــمــي از هــمــيــن مــوقــعــيــت          
متناقض آمريکا در قـبـال جـمـهـوري         

 . اسالمي و قطب مقابل است
روشن است که کنفـرانـس دوربـان        

.  کنفرانس عـلـيـه تـبـعـيـض نـبـود                ٢
دولتهايي که يک ذره به حـقـوق انسـان       
احترام قائل باشنـد نـمـيـتـوانـنـد پـاي               
کنفرانسي امضا بگذارند که يکـي از        
شرکت کننـدگـان اصـلـي اش رئـيـس              
جمهور حکومتي اسـت کـه مسـئـول            
قتل عام بيـش از صـد هـزار زنـدانـي                
سياسي است، مسئول تباهي زنـدگـي      
يک نسل چند ده ميلوني جوان اسـت،       
مسئول تحقير و آزار و اذيت رسمي و    
سازمان يافته نيمي از جـمـعـيـت يـک             
جامعه هفتاد ميليـونـي يـعـنـي زنـان             
است، يکي از سرکردگان اصلي قـتـل         
و کشتار اسـالمـي در اقصـي نـقـاط                

 از   ٢کـنـفـرانـس دروبـان          .  جهان است 
نقطه نظر غرب کنفرانس براي افـزودن    
بــر تــعــداد اعضــاي بــاشــگــاه جــديــد            
اسالميون معتدل و مـيـانـه رو و سـر            
براه و اينجا مشـخـصـا اضـافـه کـردن            
جمـهـوري اسـالمـي بـود کـه بـنـا بـر                    

استراتژي جديد آمريکا و متحديـنـش    
اين کـار نـگـرفـت و           .   در دستور است  

سران غرب را به سرگيجه و تـنـاقـض             
 .  انداخت

ــتــار مــتــنــاقــض حــکــومــت             رف
اسالمي هم از يـک طـرف مـحـصـول               
اوضاع  بحراني اقتصادي و سـيـاسـي        
اش در ايران است که تصور مـيـکـنـد          
با نزديکي به شيطان بزرگ مـيـتـوانـد        
دردي از دردهاي بيدرمان اقـتـصـادي         
اش را التيام دهـد و از طـرف ديـگـر                
ميداند کـه بـا نـزديـکـي بـه غـرب و                    
مشخصا آمريکا دارد يکي از ارکـان        
ايدئولوژيک و سياسـي اش، يـکـي از            
پايه هاي تبليغي اصلي اش در مـيـان      
جنبش اسالمي، يعني خصـومـت بـا         

 . را از دست ميدهد" شيطان بزرگ"
 

 قطب سوم 
 در مقابل هر دو قطب 

گذشت آن دوره اي کـه جـهـان عـرصـه             
بالمنازع انکشاف عشق و نـفـرت دو       

قطب سوم آنهـم  .   قطب تروريستي بود  
با قدرت پـا وسـط گـذاشـتـه اسـت و                  
ميدان را براي چمـاق کشـي و هـويـج              
خوري متناوب دو قطب تـنـگ کـرده          

قطب سـوم، هـم جـايـي کـه دو              .  است
قطـب تـروريسـتـي شـاخشـان تـو هـم                 
ميرود و از مردم قرباني ميگيـرنـد و           

جــايــي کــه ايــن دوقــطــب در          هـم    
آغوش هم جاي ميگيـرنـد ظـاهـر          
ميشود و زندگي را بـراي هـر دو            

آخريـن نـمـونـه       !  طرف تلخ ميکند 
اش همين کنفرانس بـه اصـطـالح         

 بـود    ٢ضد نژاد پرسـتـي دوربـان          
که با حضور جنبش واقـعـي ضـد           
نــژاد پــرســتــي بســاطــش بــر هــم           

 . ريخت
بـــد روزگـــار، يـــکـــي از            از    

مدعوين اصـلـي ايـن کـنـفـرانـس             
حکومت اسالمي بود که در راس     
يــکــي از دو قــطــب تــروريســتــي           

و در مـقـابـل        .   جهاني قـرار دارد     
جمهوري اسالمي نيرويي بـرابـري      
طلـب وآزاديـخـواه صـف کشـيـده             
است که توسط حزب کمونـيـسـت        

حزبي .   کارگري نمايندگي ميشود 
راديکال و روشن بـيـن و مـدرن و             
سکوالر و مـنـسـجـم و سـازمـان              
يافته و با برنـامـه و مـحـبـوب و               
فعال و موثر در ايران و خـارج از             

حزبي که نه تنها نگـذاشـت    .   ايران
ــق            حــکــومــت اســالمــي از طــري

 خشـتـي بـر        ٢کنفرانـس دوربـان       

 . . . مغازله دو قطب                                 ٤از صفحه          

 ١١صفحه      



 ۱۳۸۷ ارديبهشت ٤ انترناسيونال 

بنا به خبري كه اخـيـرا مـنـتـشـر شـده              
 فـرورديـن مـاه امسـال         ٣٠است، روز  

 تـن از کـارگـران مـعــدن             ١٤حـداقـل     
مشغول بكار در مـعـدن بـاب نـيـزوي           
كرمان در يك انفجار گـاز جـمـع شـده              

. متان جـان خـود را از دسـت دادنـد                
يکي از رسانه هـاي نـزديـك بـه رژيـم                 

 نـفـر     ١٨تعداد قربـانـيـان را حـداقـل             
بر اثر انـفـجـار در        .   گزارش كرده است  

 نـفـر و       ٢همين معدن در سال گذشته   
 نفر جان خود را ٩ نيز ١٣٨٤در سال  

بدنـبـال انـفـجـار سـال           .   از دست دادند  
تـعـطـيـلـي ايـن مـعـدن             ، حكم   ٨٤

صادر شده بود، اما از آنجا كه اين 
معدن در مالكيت افـراد بـانـفـوذ           
استان كرمان است با زد و بند بـا         
مقـامـات مـحـلـي، بـعـد از يـك                 
تعطيلي كوتاه و بدون رسيدگي بـه   

آن، مجددا بازگشائـي  شرايط ايمني   
دولت براي مقـابلـه بـا اعـتـراض          .   شد

مردم، حكم بازداشت مدير عامل اين 
مـعــدن را صــادر و مـعــدن را فــعــال                
تعطيل كرده و کليه كارگران آن بيكـار    

  .شده اند
فاجعه اي کـه بـار ديـگـر در ايـن                
معدن صورت گرفت، بار ديگر عـمـق      
محروميت و بيحقوقي طبقه کارگر و  
عمـق گـنـديـدگـي و وارونـگـي نـظـام                  
سرمايه داري و حکومت جـنـايـتـکـار         
اســالمــي ســرمــايــه داران را عــيــان              

شرايط ناامن کـار در مـعـدن        .  ساخت
باب نيزو نه تنها کـيـفـرخـواسـتـي          
عليه کارفرماي اين کارخانه بلکه    
همچنين کيفرخواستي مستقيم و     
بي ابهام عليه جمهوري اسـالمـي        

صرفنظر از عدم رسـيـدگـي      .   است
به ناامني در اين معدن و فعاليت     
مجدد آن در چهار سال گذشته کـه     
بدون بند و بست و رشوه دهـي بـه         
مقامات صورت نگـرفـتـه اسـت،         

اما فقر و بيکاري چند ميليوني و    
نـداشــتـن بـيــمــه بــيـکــاري و بــي              
تاميني، و از طرف ديگر سرکوب 
اعتراض کارگران به اين وضعيت، 
آنها را به کار در چـنـيـن قـتـلـگـاه             
هائي سوق ميدهد و مسئول ايـن        
وضعيت نيز مستقيما جـمـهـوري        

 . اسالمي است
حـزب كــمـونــيـسـت كـارگــري          
صاحبان اين معـدن و جـمـهـوري            
اسالمي را مسببين آشـکـار ايـن          
جنايت ميداند و آنـهـا را شـديـدا            

 : حزب خواهان. محکوم ميکند
ــداردهــاي         - ــن اســتــان ــأمــي ت

امروزي براي كار در مـعـادن زيـر          
نظر نمايندگان مستقيم کـارگـران       

معادني كـه پـائـيـن تـر از             .   است
استانداردهـاي امـروزي هسـتـنـد          

 . بايد تعطيل شوند
تمام كارگران بـيـکـار شـده            -

اين معادن و از جمله معـدن بـاب      
نيزو تحت پوشش بيمـه بـيـكـاري          

منـاسـب   مكفي، تا زماني که کار     
ديگري براي آنها تامـيـن شـود، قـرار             

 . بگيرند
به خانواده هاي جـانـبـاخـتـگـان         -

معدن باب نيزو بايد غـرامـت کـامـل            
بايـد ايـن خـانـواده هـا            .  پرداخت شود 

شامل بيمه و مزايائي بشوند كه بـعـد       
از مرگ نان آور خانواده شان، مجبـور     

 . به تقال براي زنده ماندن نباشند
حـزب كـمــونـيــسـت كـارگــري بــه             
بـازمــانــدگــان و هــمــكــاران کــارگــران          
جانباخته معدن باب نيزو صـمـيـمـانـه       
تسليت مي گويد و خود را در غـم از        
دست رفتن ايـن عـزيـزان شـريـك مـي               

 . داند
حزب كارگران معدن باب نيزو را        
به تشكيل مجمع عمومي و تصـمـيـم     
گيري درمورد سرنوشت اين مـعـدن و      
پيگيري مطالبات بحق خود فرا مـي       

حزب کـارگـران بـاب نـيـزو را              .  خواند
فـرامــيـخــوانـد کـه کـمــيـتــه اي بــراي                

پيگيري علت بازگشائي مجدد معدن 
بدون اقدامات ايمني و زد و بـنـدهـاي       
پشت برده آن ايـجـاد کـنـنـد و کـلـيـه                    
کارگران و خانواده هاي آنها و افـکـار          
عمومي را از نتيجه کار خود مـطـلـع         

حــزب از هــمــســران و ســايــر           .   کـنــنــد 
اعضاي خانواده کارگران ميخواهد در 
تجمعات و اعتراضات کارگران معدن 

حـزب مـردم     .   فعاالنه شـرکـت کـنـنـد         
آزاديخواه و زحمتکش در کرمان را به     
ــران                 ــارگـ ــارزه کـ ــبـ ــت از مـ ــايـ ــمـ حـ
فراميخواند و آنها را تحکيم اتحاد و         
همبستگي خود براي مقـابلـه بـا ايـن            

 . شرايط فراميخواند
 

 زنده باد مجمع عمومي كارگران
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ آوريل ٢١، ١٣٨٨ ارديبهشت ١

 !معدن باب نيزوي کرمان بار ديگر قرباني گرفت

كارخانه بايد فورا تحت پوشش بـيـمـه        
يـعـنـي    .   بيكاري مكفي قـرار گـيـرنـد         

همـانـطـور كـه كـارگـران در ايـران بـا                   
طــومــار اعــتــراضــي بــراي خــواســت          
افزايش حداقل دستمزدهـايشـان جـلـو         

حـداقـل يـك مـيـلـيـون            آمده انـد،     
مســتــمــري مــاهــانــه بــراي ايــن        

بــايــد .   كــارگــران تــامــيــن شــود     
كارگراني كه در ايـن اتـفـاق           
ناگوار مجروح شده اند، بايـد      
تحت باالترين استانداردهـاي    

و .   درمــانــي، درمــان شــونــد     
خالصه كالم اينكه اين سران      
رژيم هستند كه بايد بـخـاطـر       
اين جـنـايـات هـر روزه شـان             

مورد محاكمه و پيگرد قـرار       
 .گيرند

از سوي ديگر همانطور كه 
اشاره كردم، در شرايـطـي كـه        
عدم ايمني كار بيداد ميكند     
و هر لحظه از كارگران قرباني 
ميگيرد و زندگي و سـالمـت       
آنان را به خطـر مـي انـدازد،           
اقداماتي فـوري در دسـتـور          
كارگران معترض و كمونيست 

هر لحظه تاخير . قرار ميگيرد
در اعتراض بـه ايـن شـرايـط           
برده وار بار كـار بـه مـعـنـي              
مرگ يك كارگر ديگر و نقض 
ــه خــطــر افــتــادن             عضــو و ب

كارگري در كارخانه اي ديگر      
اين وظـيـفـه كـارگـران          .   است

كـارگـري   كمونيست و رهبران     
است كه پيشتاز مـبـارزه عـلـيـه            
اين وضعيت و جنايات آشـكـار         
كارفرمايان در محيطـهـاي كـار        

بــايــد فــورا مــجــامــع       .   بــاشــنــد 
بــايــد .   عــمــومــي را فــراخــوانــد      

مـيـان خـود      كارگران هياتي را از      
انتخاب كنند و وظـيـفـه ايـن هـيـات                
بررسي تمامي مواردي باشد كه جـان        

ــدازد                   ــه خــطــر مــي ان ــر را ب . كــارگ
هياتهايي كه كارشـان ثـبـت تـمـامـي              

كه سالمت كارگر را   مواردي است    
به خطر مي اندازد و تبديل آن بـه       

. موضوع اعتراض كارگران اسـت     
به اين معني كه كارگران بايد رفع     

تــمــامــي مــواردي كــه از ســوي             
نمايندگـان آنـهـا بـعـنـوان مـوارد              

شـده  نقض ايمني محيط كار ثبت    
است را در دستور فوري كارفرمايان و 
دولـت بـگـذارنـد و بـگـويـنـد تـا ايــن                    
خطرات را برطرف نكنند بـر سـر كـار         

 . حاضر نخواهند شد
بايد تمامي مواردي كـه ايـمـنـي            
محيط كار كارگران را بـه خـطـر مـي             
انـــدازد، بـــه هـــمـــراه طـــومـــارهـــاي            

به عنوان نقض ابـتـدائـي       اعتراضي  
ترين حقوق انسـانـي كـارگـران بـه           
سازمانها و مراكز جهاني گزارش     
شود و خواهـان اعـزام هـيـاتـهـاي            
بازرسي ويژه به تمـامـي مـراكـزي         
شد كه در آنها استانداردهاي اوليه 
ايمني مـحـيـط كـار نـقـض شـده                

 .است
بايد خـواهـان ايـن شـويـم كـه              
تمامي مواد سمي و خطرناكي كه 
بكارگيري آنـهـا در تـولـيـد جـان               
كارگر را به خطر مي انـدازد و در       
كشــورهــاي پــيــشــرفــتــه جــهــانــي       

مـمـنـوع اعـالم       استفاده از آنها     
. شده است، فورا متوقف گردد    

بايد خواهان اين بشويم كـه بـا          
تــوجــه بــه رشــد تــكــنــيــك و            
پــيــشــرفــتــهــاي امــروز بشــري      
باالترين استاندارهاي ايـمـنـي       
كار در محيط هاي كار برقرار      
گردد و بـايـد در مـقـابـل ايـن               
كشتار آشكار كارگران و تباهي 

ــر روز جســم            ــان آنــان        ه و ج
 .*بايستيم

 . . . جنايتي ديگر در معادن                              ٣از صفحه          
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 با ما همراه شويد و    اول 
در برنامه هاي اول مه شرکت      

 !   کنيد 
 برمن -آلمان 

جنبش کارگري و مبارزات : سخنراني
 کارگران در ايران

 :سخنرانان
سـيـامـک مـکـي          ،  مهدي عدالت فام  

 اعضاي کميته آلمان
  حزب کمونيست کارگري ايران

  ٢٠٠٩ آپريل ٣٠پنجشنبه 
  کلوپ انترناسيونال١٨ساعت 

Bremen Weberstr. 
18 

در پــايــان بــرنــامــه جشــن هـمــراه بــا              
 موزيک، شام ونوشيدني  ادامه دارد

 
شرکت درراهـپـيـمـايـي مـرکـزي روز              

 ٢٠٠٩جمعه اول ماه  مه  
  Osterdeichمحل تجمع

  صبح١٠ساعت 
ميز اطالع رساني در دو مـکـان در             

 مرکز شهر
Marktplatz         و 
  Bucht Str. 

 تلفن تماس
٠١٧٢٤٠٣٧٠٣۵ 

 
 فرانکفورت   -آلمان

ميز اطالعـاتـي رسـانـي از يـک مـاه                
ــعــه در دانشــگــاه                    ــر جــم ــيــش ه پ

 فرانکفورت
 شرکت در راهپيمايي مرکزي 

برپايي ميز کتاب در مـحـل تـجـمـع              
 آغاز راهپيمايي

ميز کـتـاب و چـادر اطـالعـاتـي در                 
 تجمعات اول مهمحل پاياني 
 تلفن تماس

 ٠١٧٢٩٧١٦٢٢٧  
 

 کاسل    -آلمان   

 شرکت در راهپيمايي اول مه
برپايي مـيـز کـتـاب در مـحـل              
تجمع مرکزي تطاهرات اول مـه    

 روبروي ساختمان 
  DGB به بعد١١ از ساعت 

 تلفن تماس 
٠١٧٦٦٢۵٢١٧٤١ 

 برلين    -آلمان   
شرکت در راهپيمـايـي مـرکـزي         
اول مه در برلين و برپايي مـيـز          

 کتاب 
 تلفن تماس 

٠١٧٦٢٤٨٦٦٣١٧ 
 

 هامبورگ     -آلمان   
شــرکــت در مــراســم و تــجــمــع           

ي مـيـز     و برگزارمرکزي اول مه        
  صبح ١١کتاب از ساعت 

Gewrkschaftshaus 
a m 
Besenbinderhof 
(jeloye  DGB 

 تلفن تماس 
٠١٧٨٣٣٧٩٨٠٨ 

 
 هانوفر    -آلمان   

ميز کـتـاب در مـحـل تـجـمـع                
 مرکزي اول مه در 

Am Klagesmarkt 
 تلفن تماس 

٠١٧٧٨٣٤٨۵٩٢ 
 

 کلن   -آلمان   
برگزاري  ميز اطالع رسانـي در     
 محل تجمع مرکزي اول مه در  
H e u m a r k t- 
Altstadt 

  صبح١٠از ساعت 
 تلفن تماس 

٠١٦٣٦٨٠٩٩٧٢ 
 

 لندن  -انگليس   

 لندن اول مه 
  صبح در ١١تجمع از ساعت 

C l e r k e n w e l l 
Green, EC1 

 مــيــدان    ســمــتراهــپــيــمــايــي ب   
 ترافالگار

  
 منچستر    -انگليس   

 ١١ مـه تـجـمـع از             ٤دوشنبه   
 صبح در

AllSaints Park, 
Oxford Road 

براي اطالعات بيشتر لطـفـا بـا         
شماره تلـفـن هـاي زيـر تـمـاس               

 :بگيريد
 تلفن هاي تماس

٠٧٨٣٨١۵٦٨١٩ 
٠٧٩۵٦٩٢٤٤٣٤ 

 
 آتن   -يونان   

شرکت در تظـاهـرات و مـارش           
 اول مه

  و نيم صبح ١٠ميدان ساعت 
 :تلفن تماس

 ٦٩۵٨٢١١٠٦٠  
 

 اسلو   -نروژ  
شرکت در تظاهـرات اول مـه و           
برگزاري غرفه اطالع رسـانـي و         

 نمايشگاه عکس 
Yungstorget  

 
 داالس     -آمريکا    

 پيک نيک 
 :مکان

Russell creek 
 park _ plano   

از ساعت دو بعد از ظهر  :   زمان
  ٢٠٠٩يکشنبه سوم مه 

 :تلفن تماس
٢١٤٦٧۵٢١٢٠ 

 : ايميل

svafa56@yahoo.com   
 تورنتو   -کانادا   
 جشن اول مه 

 سـاعـت     ٢٠٠٩ مـه      ۲شنبه،   
  بعدازظهر۷:۳۰

 خيابان يـانـگ،   ۵١۱۰تورنتو،  
 نورت يورك سيويك سنتر

North York Me-
morial Commu-
nity Hall, Con-
course Level 

نزديکترين ايستـگـاه قـطـار بـه           
ايستگاه نـورت    :      محل مراسم 
 يورك سنتر

پـيـامـهـاي     *   سخنراني           *   
 موزيک * همبستگي   

 : سخنرانان
 حميد تقوائي

  ليدر حزب کمونيست کارگري
 سمير نوري 

 عضو دفتر سياسي 
 –حزب کمونيست کارگري 

  چپ عراق
 

شرکت در تظاهرات اول مـه از         
 ١٣ساعت 

 
 زوريخ    -سوئيس   

 شرکت در تجمع و مارش 
zürich  central 

 تلفن تماس
: ٠٠٤٦٧٣٣٤٩٨٩٨٣  

 
 گوتنبرگ    -سوئد  

 صبح اول ماه مه ١٠از ساعت   
در مــيــدان يــرن تــوريــت چــادر          

 اطالع رساني بر پا خواهد شد 
 شرکت در تظاهرات اول مه

 :تلفن تماس
 ٠٠٤٦٧٣٣٤٩٨٩٨٣  

 

 استکهلم    -سوئد  
شرکت در تجمع و راه پـيـمـايـي           

در مـــــيـــــدان         اول مـــــه             
مدبوريارپـالتسـن ، تـجـمـع از            

ــت        ــروع          ١٢ســـــاعـــ و شـــ
 ١٣ساعت   راهپيمايي

ــا و                 ــه هـ ــيـ ــالعـ ــش اطـ ــخـ پـ
حزب در سطح وسـيـع       نشريات  

  در تجمعات اول مه 
برپايي ميز اطالع رساني و 
نمايشگاه عکس از مبارزات 

در ميدان  کارگران ايران 
kungträdsgården    

 ١١از ساعت 
در " پاتوق" در  جشن اول مه

M e d b o r g a r 
huset  

  ١٩از ساعت 
٠٧٠٣٠١٠٢٧٩: تلفن تماس  

 
 برس     -سوئد  

 اطالع رساني و همـچـنـيـن      ميز  
اول  در تظاهرات شرکت      شرکت

 مه 
 

 سيدني     -استراليا    
 

قسـمـت   :   گرد هـمـايـي    مکان  
 شمالي هايد پارک

ــي            ــاي ــم ــي روز :   زمــان راه پ
 هيکشنبه سوم ماه م
  ظهر١٢: ساعت گرد هايي 

 تلفن تماس
 ٠٤١١۵۵٣١۵٢  

 
 این آفیش

 .  تکمیل میشود
برنامه هاي دیگري 

 *. نیز اعالم میشود

 برنامه هاي تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
  بمناسبت اول مه روز جهاني کارگر

ماه مـه روز اعـالم کـيـفـر خـواسـت                  
زحمتشکان جهان عليـه  کارگران و  

روز .   نظـام سـرمـايـه داري اسـت           
اعالم اتحاد و همبسـتـگـي بـيـن           
الــمـــلــلـــي کــارگـــران و هـــمـــه               
ستمديدگان براي پـايـان دادن بـه           

 . اين نظام نابرابر است

رشـد  .   جهان غرق ثروت اسـت    
خيره کننـده تـکـنـولـوژي و افـزايـش               

قدرت توليد امکان يک شگفت آور 
زندگي مرفه براي همه را در يـک        
نظام انساني و برابر فـراهـم کـرده         

عليرغم اين، سهم اکثريـت  .   است
عــظــيــم مــردم جــهــان  فــقــر و                

فــحــشــا و اعــتــيــاد،        مســکــنــت،    
در عـوض  .  گرسنگي و ناامني  است 

اقليتي زندگي افسانه اي بپا کرده اند     
ايـن  .   و غرق رفاه و عيش و نوش انـد     

بايـد زيـر و رو         .   وارونه استنظام  
 ! شود

سردمداران اين نظام نـابـرابـر        

ميخواهند سرمايه داري بـحـران        
زده را با تحميل فقر و خانه خرابي 
بيشتر به کارگران و زحمتـکـشـان      

اما، راه حل ديگري . نجات دهند 
راه حـل کـارگـران و          .   نيـز هسـت    

مردم خلع يد از سرمـايـه داران و         
بدست گرفتن سـرنـوشـت بـدسـت          

پاسخ  در هم شکستن . خود است
افـکـنـدن نـظـم        نظم سرمايه  و پـي      
نـظـامـي کـه       .   سوسيالـيـسـتـي اسـت       

توليد را در خدمت نيازهاي همگاني  
بکار گيرد و تـعـاون و هـمـکـاري را                

 . بجاي استثمار و رقابت بنشاند

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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 کانال جديد به کمک مالي شما نياز عاجل دارد 
 ۲۰۰۹ آوريل ۲٣: ليست بيست و دوم

 . ميان کانال جديد فراميخوانيماز همه دوستان عزيزي که در روزهاي اخير به کمک کانال جديد شتافته اند صميمانه قدرداني ميکنيم و همه مردم آزاده را به پيوستن به صف حا
 

 ليست کمک هاي مالي هفته اخير 
 : به تلويزيون کانال جديد

 
  دالر١۰۰۰  ارسالن ناظري

  دالر١۰۰۰  حسين آرين
  دالر١۰۰۰  فروغ ارغوان
  دالر٥۰۰  هادي وقفي

  دالر٤۰۰  مسعود آذرنوش
  دالر۲۰۰  اقبال نظرگاهي
  دالر١٥۰  بهرام کاله زري
  دالر٥۰  داريوش رهايي
  دالر٥۰  مجيد سپاسي
  دالر۲٥  فريدون فرهي

  يورو٥۰۰                    محمود قائدي
  يورو۷٥  يدي کوهي

    يورو٦۰                      دوستي از هامبورگ 
  يورو٥۰  سيامک مکي

  يورو٥۰  مهين کوشا
  يورو٥۰  شهناز مرتب
  يورو٥۰  شهال رازدار

  يورو٥۰  حميد رحيم پور
  يورو٥۰                     منوچهر ژندي فر

  يورو٥۰                       پرويز ف
  يورو٥۰  عبدل گلپريان

  يورو٥۰   پيام آذر
  يورو٥۰  رويا بحريني

  يورو۲۰   اليزابت
  يورو١٥   ساسان
  يورو١۰   فريده
  يورو١۰   آرزو

  يورو١۰  رامين تقي پور
  يورو٥    سعيد اصلي

Jan Chomin                    ۲۰يورو  
Marie Noelle                      ۲۰يورو   

Felix Heutefeux                        يورو١٥  
               Dominiqu Mldubreui۲۰يورو     

  کرون۷۰۰۰  مهين عليپور
  کرون١۲۰۰  علي نعمتي
  کرون١۰۰۰  حسن پناهي
    کرون٦۰۰  ناصر احمدي
    کرون١۰۰  پريسا پناهي

      کرون٥۰  مهسا بخشايش
 

 :  از ايران 
  کرون١۰۰۰   غنچه

  يورو١۲۰  حوزه رهايي

 
 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي

 :  از ايران 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر

com.yahoo@daneshfar_Shahla  
 : تلفن تماس در اروپا   

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري
 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي

  
 :  کانادا و آمريکا 

  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 :  شماره حساب سوئد  
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 تماس ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣فواد روشن با شماره تلفن   براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با
 .بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود

   
 :  شماره حساب آلمان 
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
  

 :شماره حساب کانادا  
Canada 
ICRC 

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

  
 :  شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر       

England 
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green 

Bank:   NatWest 
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 

BIC: NWBK GB 2L 

 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون ... 
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اخـيـراً  غـالمـحـسـيـن             :   ناصر اصغري  
ــر               الــهــام، ســخــنــگــوي دولــت و وزي
دادگستري، گفته است کـه دولـت بـا             
ــفــان                 طــيــف گســتــرده اي از مــخــال
سازمانيافـتـه روبـرو اسـت و ايـنـکـه                
فضاي رسانه اي در هـيـچ دوره اي بـا            

ن شدت بر علـيـه دولـت وجـود             اي
غالمحسيـن الـهـام       . نداشته است 

اين فضا را بـا فضـاي سـالـهـاي                
پنـجـاه و هشـت و پـنـجـاه و نـه                    

گـروه  "مقايسه کرده و گفته  است   
در هـمـان زمـان هـم         "   هاي معاند 

خط امام را زير فشـار قـرار مـي              
ــد فضــا        .   دادنــد ايشــان مــيــگــوي

سـؤال مـن     .     بشدت بحراني است  
اينستکه  با تـوجـه بـه وضـعـيـت              
جامعه، سخنان او را چگونه بـايـد    
تفسير کرد؟ آيا گفته هـاي الـهـام          
فــقــط بــه اخــتــالفــات خــودشــان          
مـربــوط اســت يــا بــه وضــعــيــت           

                                                                                             هم مربوط ميشود؟                جامعه 
بـنـظـر مـن، اخـتـالفـات            :   حميد تقوايي 

درون رژيم خود انعکاسي از وضعيتي   
اينـهـا   .  است که در جامعه وجود دارد 

دعواي خصوصي با همديگر ندارند و   
اگر اختالف و دعـوايـي بـا هـم دارنـد             

، ) که البته بسيار وسـيـع هـم هسـت          ( 
همه، بر سر اين است که چطـور مـردم       

چطور از نظـامشـان   .  را کنترل کنند 
و يا چگونه از خط امامشان دفاع 

همانطور که  جنـاب الـهـام       .  کنند
ميگويد  اين خط امـام از هـمـان          
سال پنجاه و هشـت  تـا امـروز،               
همواره از سوي مردم تحت فشـار        

اينکه گروه ها و رسانه .   بوده است 
که يکـي  ( هاي مورد اشاره ايشان    

از مهم ترين آنـهـا کـانـال جـديـد                
، امــروز در مــيــان مــردم          ) اســت

محبوب و شـنـاخـتـه شـده انـد و                
ــه ايــن رســانــه هــا روي                مــردم ب
ميآورند  به اين معنا نيسـت کـه        
مسئلـه جـمـهـوري اسـالمـي هـم              

. همين امـروز شـروع شـده اسـت            
مسئله و بهتر است بگويم بـحـران      
اين حکومت، اساسا از زمانيـکـه     
روي کار آمد و بـه اسـم انـقـالب،            
بروي انقالب مردم شمشير کشيـد     
شروع شد و از هـمـان زمـان هـم                
مردم مداوما در سطوح و عـرصـه    
هاي مخـتـلـف عـلـيـه حـکـومـت               

و مبارزه اسالمي در حال اعتراض    
امـروز، ايـن بـحـران ابـعـاد             .     بوده اند 

بسيار وسيع و عميقي بـخـود گـرفـتـه            

بحران حکومتي رژيـم بـرمـتـن         .  است
بحران جهاني سرمايه بمراتب تشـديـد       
شده است و دار و دسته هاي حکومت 
تحت فشار اعتراضات مردم بجان هم 
افتاده اند و دزديـهـا و فسـاد مـالـي                 

 . يکديگر را رو ميکنند
اگر امروز در آستـانـه انـتـخـابـات           
تقريبا همه باندهاي حکومت  عـلـيـه          
احمدي نژاد و دولتش بسيج شـده انـد        
به اين خاطر است که براي خالصي از     
اين وضعيت نابسامان چاره را در ايـن     
ديده اند که  موج نارضائي و تـنـفـر و       
اعـتـراضـات مـردم را  بـجــانـب يــک                 
شخص متوجه کنند و  اينطور وانمود 
کنند کـه اگـر احـمـدي نـژاد را کـنـار                   

بـه  .   بگذاريم، اوضاع درست مي شود   
اين معـنـا، احـمـدي نـژاد شـده اسـت                 
سمبل تمام کشتارها، جنايتکاريها و     
سياست هـاي ضـد انسـانـي کـه ايـن                 
حکومت در تمـام عـمـرش بـر عـلـيـه               

از جـانــب    .   مـردم اعـمـال کـرده اسـت           
ــ وقتي بـه جـامـعـه نـگـاه مـي                   ديگر 
ــ مي بـيـنـيـد هـيـچـگـاه مـثـال                    کنيد 
اعتراضات و اعتصابات کـارگـري تـا       
به اين اندازه وسـيـع و عـمـيـق نـبـوده                 
است و يا جوانان و زنان و کـال اقشـار           
مختلف مردم، هـيـچـگـاه تـا بـه ايـن                

. اندازه ناراضي و معترض نـبـوده انـد        
اکنون ديگر، دست تمـام جـنـاح هـاي          
رژيم براي مردم رو شده و ديگر بـحـث      
هايي مثل اصـالحـات و تـغـيـيـرا ت              
تدريجي و  تساهل و تسامح و غيـره،    
پايگاهي در جامعـه نـدارد و بـه ايـن              
معنا، جامعه کامال قطـبـي شـده       

در يک طرف، مردم کـامـال     .  است
مـتــنــفــر از حـکــومــت اســالمــي          
وعاصي  از اين شرايط قرار دارند   
و در جانب ديگر، تمام دار و دسته 

ايـن مـردم،     .     هاي اين حـکـومـت     
امروز از جانـب حـزب مـا  و بـا                
تريبون کانال جديد  نمايندگي مي 
شوند و همين موضوع اسـت کـه           
ــوط و                  ــم را از ســق وحشــت رژي
همچنين از انقالبي که اين حـزب        
نمايندگي مي کند، بسيار بيشتـر   

مي دانـنـد ايـنـبـار يـک           .  مي کند 
حزب و نيروي سازمـانـيـافـتـه اي            
وجود دارد که با برنامه و سياست  
هاي روشن پيش آمـده و دارد آن            
ــراض و              فضــاي عــمــومــي اعــت
نارضايتي را که در جامعه وجـود      
دارد، متحد مي کند و بجلو سوق 

اينبار حزبي وجـود دارد       .   ميدهد

ــت                   ــردم را در دس ــت م ــه دس ک
همديگر مي گذارد و نيروي آنـهـا       
را بسيج مي کـنـد  بـراي ايـنـکـه              
ضربه نهايـي را بـه ايـن نـظـام و                 

بـنـظـر مـن،       .   حکومت وارد آورند 
اساس قضيه در همينجـا نـهـفـتـه           
است و اظهارات  الهـام  و سـايـر           
سران حکومتي در واقع، اعـتـراف    
به ضعف خود و قـدرت حـزب و             

 .       مردم است
                  

به نکته خوبـي اشـاره     :   ناصر اصغري 
اينکه اينها مي خـواهـنـد      .  کرديد

تمام مشکالت، دزديها و جنايـت   
ــژاد                 ــه گــردن احــمــدي ن هــا را ب

در همين رابـطـه اجـازه      .   بياندازند
بدهيد به سـخـنـان مـيـر حسـيـن               
موسوي، رقيب انتخاباتي احمدي    

مـي گـويـنـد       .   نژاد، هم بـپـردازيـم     
احتمال اينکه او بـعـنـوان رئـيـس             
جمهور آينده انتخاب شود، بسيار    

در هــر حــال اخــيــرا        .   زيــاد اســت  
جنـاب مـيـر حسـن مـوسـوي در               
گفتگو با سايت هاي حکومتي به 
موضوعات جـالـبـي اشـاره کـرده           

ايشان گفته اسـت کـه مـن          .   است
وجــود خــيــزشــي را در جــامــعــه            

گفتـه اسـت در       !   احساس مي کنم  
ايالم و خوزستان بـا ايـن مسـئلـه            
برخورد کردم کـه جـامـعـه آمـاده             

ايشـان در    .   ايجاد يک مـوج اسـت      
واقع، دارد به اعتـراضـاتـي اشـاره        
مـي کـنـد کـه کـارگـران هـنـگــام                 
بازديدش از خـوزسـتـان در بـرابـر            
. ستاد انتخاباتي اش براه انداختند

کارگراني که فرياد زدند مـا بـراي      
گـفـتـنـد     !   مظلوم نمايي نيامده ايم 

همه شما حـکـومـتـي هـا از يـک                
قماش هستيد و ما حق و زنـدگـي    

نظر شما .   خودمان را مي خواهيم  
                                                                                                                             در اينمورد چيست؟

بلـه، ايـن در واقـع،           :   حميد تقوايي 
يک نمونه بسيار گويايي است و از 

اول .   دو جنبه قـابـل تـامـل اسـت           
اينکه همانـطـور کـه اشـاره کـردم             
ــاي                 ــواهـ ــات  در دعـ ــامـ ــقـ مـ
انتخاباتيشان  تالش مي کنند که 
بگويند هـر چـه هسـت، زيـر سـر               
دولت و کابينه احمدي نژاد اسـت،    
و در ايـنــجـا جـنــاب مــيـرحســن              
موسوي در واقع ميگويد احـمـدي      
نژاد موجب خيزش مـردم شـده و           
وقتي برود همه چيـز درسـت مـي           

بــــخــــاطــــر داريــــد در           .   شــــود
انتخاباتهـاي قـبـلـي کـانـديـداهـا             

.  باالخره شعاري مطرح ميکـردنـد   
مثال رفسنجاني شعار سازنـدگـي      

مـيــداد و يـا خــاتـمــي بــا پــرچــم               
اصالحات و گشايش سـيـاسـي و          
غيره، بـه مـيـدان آمـده بـود امـا                
اينبار مي بينيد کسي بـرنـامـه و          

در عوض همه  . شعار اثباتي ندارد
مـي زنـنـد       عليه احمدي نژاد حرف    

چرا که مي دانـنـد مـردم  در کـمـيـن                 
نشسته اند و مترصد فـرصـت انـد تـا            
نظامشان را روي سرشان خراب کنـنـد     
و خوب، موسوي هم دارد هـمـيـن را             

مي گويد يک موج جديدي . مي گويد
و در واقـع    !   در حال شکل گرفتن است 

دارد بـه کـل نـظـام اسـالمـي هشـدار                  
 . ميدهد که بايد کاري کرد

 جنبه ديگر ايـن اتـفـاق عـمـق و               
شدت اعتراضي است که کارگـران در         

از ميرحسيـن مـوسـوي بـه         "  استقبال" 
مـدتـهـاسـت کـه        .   نمايش گذاشته انـد    

مبارزات کارگري در جامـعـه بـه ايـن            
شکل درآمده است و اين مورد اخـيـر           

.   يک نـمـونـه کـامـال بـرجسـتـه  اسـت                  
کارگران در مقابل ستـاد انـتـخـابـاتـي          
جناب رئيس جـمـهـور آيـنـده تـجـمـع                 
ميکنند و اعالم مي کننـد کـه هـمـه             

مي گويند .   شما از يک قماش هستيد  
ما نيامده ايم  از شما بخواهيم که بـه       

ما آمده ايم اينرا اعالم .   ما رحم کنيد 
کنيم که هيچکدامتان را قبول نداريـم     

اين، دقيقا .   و حق مان را مي خواهيم  
به اين معناست که حالت اعـتـراضـي        
در جنبش کارگري و در کـل جـامـعـه          

. بشدت وسيع و گسـتـرده شـده اسـت            
ــ بــطــور                 درســت اســت کــه کــارگــر ــــ
ـــ دارد بـر سـر مـطـالـبـات                   مشخص ـ

ــلـــيـــه         (   روزمـــره اش         و مـــثـــال عـ
دستمزدهاي عقب افـتـاده و اخـراج و           

مـبـارزه   )   ايمني شرايط کـار و غـيـره          
مي کـنـد امـا، در تـمـام مـبـارزات،                 
کارگران بروشني مي دانند که بـا کـل      
اين حکومـت طـرف هسـتـنـد و ايـن                 
حکومت بايد به تمامي جارو شود تا       
بتوانند به هر يک از اين مطـالـبـات و            

اين، بنظر . خواسته هايشان برسند
من، واقعيتي است که بخوبـي در     
همين اظهارات جـنـاب مـوسـوي         

مير حسـيـن     .   منعکس شده است  
موسوي، با اين پرچم کـه احـمـدي       
نژاد نباشد، به ميدان آمده است و    
معلوم نيست که اسـاسـا خـودش          

از خود ايشان که در   !   چکاره است 
دوره جنگ نخست وزير بـود و از        
دســتــاوردهــايــش قــتــل و اعــدام         

 ٦٧هزاران زندانـي در تـابسـتـان            
است، چه خيري به مردم  رسيد که 

اگر قـرار اسـت بـه        !    امروز برسد؟ 
بـرگـرديـم، خـواهـيـم         سابقه اشخاص  

ديد که موسوي، رفسنجاني، خاتمي، 

احمدي نژاد و غـيـره، هـمـگـي، سـگ            
هـمـه ايـنـهـا        .   زرد برادر شغال هستند   

يک سياست واحد يعنـي سـرکـوب  و             
غارت هر چه بيشتر مردم را به پـيـش         
برده اند و نصيب مردم، هـيـچ چـيـزي           
جز بيحقوقي و  فقر و اعمـال فشـار و        

بـر  .   تبعيض و بدبـخـتـي نـبـوده اسـت           
متن چـنـيـن شـرايـطـي جـامـعـه دارد                 
آمـاده مـي شـود تـا عـلـيـه کـل ايـن                      

اين را، همه اينهـا  . وضعيت بلند شود 
همه شان مي دانند کـه  .   بو کشيده اند 

کليت نظامشان در خطر است و ايـنـرا     
.                                                                                                 دارند با هزار زبان اعالم مي کنند

در شرايط  حاضر ايـن وضـعـيـت          
انفجار آمـيـز   خـودش را در قـالـب                   

.  دعواهاي انتخاباتي نشان مـي دهـد       
اما آن بحراني که زمـيـن را زيـر پـاي               
اينها داغ کرده است، با اين انتخابات       
شروع نشده است و با اين انـتـخـابـات           

انقـالبـي در ايـران        .   هم تمام نمي شود   
در حال شکل گيري است که حزب ما       
همواره از آن سخن گفته، پـرچـمـش را          
بلـنـد کـرده و ايـن چشـم انـداز را در                     
مقابل جامعه قرار داده که  تـکـلـيـف         
اين رژيم را فقط با يک انقالب عـظـيـم     

.                                       اجتماعي مي توان يکسره کرد
مردم دارند خودشان را آماده مي    
کنند که چنين انقالبي را بوجود آورده 
و اين حکومت را بـه تـمـامـي جـارو                
کنند و بنظر من، اين صحـبـت هـا و            
اظهار نظرها، يک حالت کامال قـابـل          
پيش بيني و کالسيـک يـک دولـت در           

اظـهـار   .   حال سقوط را نشان مي دهد      
نظرهايي کـه هشـداري اسـت بـه             
خودشان نسبت به موج اعتراضي  

ايـنـکـه    .   که در جامعه وجود دارد   
مقامات دارند دست همديـگـر را        
رو مي کنند و فسـاد و ارتشـا و              
دزدي هاي نجومـي هـمـديـگـر را           

تــمــام ايــن    (   افشــا مــي کــنــنــد         
اتفاقاتي که در ايـن چـنـد مـاهـه              

، بنظـر مـن،     ) اخير شاهد بوده ايم 
يک به يک دارد نشان مي دهد کـه         
اين رژيم در حال سـقـوط اسـت و              
قادر نيست در مقـابـل ايـن مـوج          
عظيم اعتراضات مردم خودش را   

 .     حفظ کند
                                                                                

حميد تقوايي، بـا تشـکـر        : ناصر اصغري 
از ايــنــکــه دعــوت مــا را بــراي ايــن               

 .                      مصاحبه پذيرفتيد
 .* من هم متشکرم: حميد تقوايي

 وحشت رژيم از سقوط
 مصاحبه کانال جديد  با حميد تقوائی

 هادي وقفي   اين مطلب را   
 .   پياده و تايپ کرده است 
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 ٣اطالعيه شماره  
چــنــانــچــه انــتــظــار مــيــرفــت حضــور          
جــمــهــوري اســالمــي در کــنــفــرانــس          
سازمان مـلـل بـا اعـتـراض کـوبـنـده                 

ــرو شــد               ــو روب . آزاديــخــواهــان در ژن
اعتراض مخالفين جمهوري اسالمـي      

 ماه آوريل در   ٢٠در ژنو روز دوشنبه   
فـراخـوان حـزب      .   خاطره ها ثـبـت شـد      

کمونيست کارگري ايران و فدراسـيـون       
پناهندگان ايـرانـي بـا اسـتـقـبـال گـرم                
مردم و برپائي ميتينگ و تـظـاهـرات     

 . و راهپيمائي باشکوه پاسخ گرفت
در ايــن روز فــعــالـــيــن حـــزب                 
کــمــونــيــســت کــارگــري، فــدراســيــون         
سراسري پناهندگان ايراني و سـازمـان      
اکــس مســلــم و تــعــداد ديــگــري از               
مخالفين حکومـت اسـالمـي، چـهـره           
رژيم صدهزار اعدام و رئيس جـمـهـور        
مرتجع آنـرا در مـقـابـل رسـانـه هـاي                 

. خـبـري جـهـان بـنـمـايـش گـذاشـتـنـد                  
حضور احمدي نژاد در اين کـنـفـرانـس         

بــه يــک رســوائــي و شــکــســت بــراي               
ــمــام شــد و                  جــمــهــوري اســالمــي ت
سخنراني او در يکي از دانشکاههـاي        
ژنو نيز به دليل  اعـتـراضـات وسـيـع             

 . ملغي شد
پس از اينکه اعـالم شـد احـمـدي            
نژاد در کنفـرانـس شـرکـت مـيـکـنـد،               
فراخوان به مـيـتـيـنـگ و دعـوت بـه                 
تظاهرات در چند رسانه سـوئـيـسـي و         

بـدنـبـال آن      .  فارسي زبان منعکس شد 
روز دوشــنـبــه بـيــش از صــد نـفــر از                 
شهرهاي مختلف سوئيس خود را بـه        
محل تظاهرات رساندند و سـاعـاتـي          
قبل از شروع سخنراني احـمـدي نـژاد            
ــن                   ــي تــظــاهــرات شــروع شــد و طــن
فريادهاي تظاهـر کـنـنـدگـان فضـا را              

شــعــارهــاي احــمــدي نــژاد        .   پــوشــانــد 
راسيست است، اينها قاتل مردم ايران  
هستند، احمدي نژاد بايد دستگـيـر و          
محاکمه شود از سوي تظاهرکنندگان     

 . سر داده ميشد

در ساعت يک و نـيـم تـظـاهـرات              
کنندگان دست به راهپيمائـي زدنـد و         
در مســيــر شــعــار دادنــد و مــجــددا              
درمقابل ساختمان کنفـرانـس تـجـمـع           
کردند و به سخنراني ها گوش دادند و 
توجه وسيعي را بـه تـظـاهـرات خـود               

از جمله سـخـنـرانـان ايـن        .  جلب کردند 
متينگ اعتراضي مينا احدي عضـو      
دفــتــر ســيــاســي حــزب کــمــونــيــســت          

او در سـخـنـرانـي خـود            .   کارگري بود 
امروز اينجا تجمع کرد ه ايم که :   گفت

اعـتـراض خـود بـه سـازمـان مـلـل و                   
يـکـي   .   دولتهاي غربي را اعالم کنـيـم     

از اهداف سازمان ملل در کـنـفـرانـس           
ضد نژادپرستي، سد کردن هر نوع نقد  
به مذاهـب، بـويـژه اسـالم و جـنـبـش                 
اسالمي است و اين از نظر هـر انسـان           

حضـور  .   آزاديخواهي مـحـکـوم اسـت       
احــمــدي نــژاد در ايــن کــنــفــرانــس و              
سخنراني او افتضاح سيـاسـي کـامـل          

احمدي نژاد، .  براي اين کنفرانس است 

تــيــر خــالص زن و رئــيــس جــمــهــور              
حکومتي اسـت کـه سـي سـال اسـت                
عليه زنان، عليه بـي خـدايـان، عـلـيـه               
مردم ايران يک آپارتايد تمام عـيـار را         

جمـهـوري اسـالمـي       .   به پيش مي برد 
يک حکومت فاشيستي است و بـايـد           
در دنيا منزوي شود و از همه مجامع 

. بين الـمـلـلـي بـيـرون انـداخـتـه شـود                  
احمدي نژاد و حکومت اسالمـي،       
نمايندگان مردم ايران نـيـسـتـنـد،          
اينها قاتلين مردم هستند و بـايـد      

سـپـس   .  دستگير و محاکمه شوند 
استـفـان مـاور ورف از سـازمـان              
آزادانديشان سوئيـس سـخـنـرانـي          

احمدي نژاد بـه جـرم       :   کرد و گفت  
جنايت عليه بشريت بايد دستگير 

 . شود
درمـقـابـل مـحـل کـنـفـرانــس             
شبکه هـاي خـبـري مـتـعـددي از              

روزنامه هـا  راديوها و تلويزيونها و    
از اين تظاهرات گزارش و فيلم تـهـيـه            

کردند و شبکه هاي خبري بين المللي       
از جمله بي بي سي و سي ان ان، اورو           
نـيــوز، کــانــال هــاي تــلــويــزيــونــي در            
کشورهاي اسکاندينـاوي، کـانـال تـي          
اس آر ژنو و صداي آمريکا و بسياري       
از رســانــه هــاي ديــگــر دنــيــا بــارهــا              
تصــاويــري از ايـــن تــظـــاهــرات را                 

 . منعکس کردند
تـظـاهــرات ژنــو جــلـوه اعـتــراض            
مردم ايران عليـه حـکـومـت نـنـگـيـن              

اين اعـتـراض     .   جمهوري اسالمي بود  
موفقيت بزرگي براي حزب کمونيست 
کارگري ايران بود که همه جا درمقابل 
حضور سـران جـنـايـتـکـار حـکـومـت               
اسالمي ايستاده است تا مـردمـي را          
که براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي      
روزشماري مـيـکـنـنـد بـا قـاطـعـيـت                 

 !نمايندگي کند
 

 تشکيالت خارج کشور
 - حزب کمونيست کارگري ايران

 سوئيس
 ٢٠٠٩ آوريل ٢١

  ٢اطالعيه شماره 
امـروز،  صـبـح        ساعت شش و نيم     از  

 در    آوريل، تـظـاهـراتـي      ٢٣پنجشنبه  
 کـاتـريـن لـونـد          مقابل فولكت هـوس    

شهر مالمو در اعتراض بـه  )   خانه مردم( 
حضور مزدوران سفارت جمهوري اسالمي  

مزدوران جمهـوري  .  بر پا شددر اين شهر ،  
اسالمي تحت مراقبت شديد  پليـس و از       
درب پشت ساختـمـان خـود را بـه مـحـل                 

مخالفين جمهوري اسـالمـي بـا       .   رساندند
شعارهاي تروريست برو گم شو و فـولـكـت       

و جمهـوري  هوس جاي جنايتكاران نيست     
عـرصـه   اسالمي بايد منزوي و طرد شود،       

. درا بـر اوبـاشـان اسـالمـي تـنـگ كـردنـ                  
تظاهر کنندگان شعار ميدادند پليـس      
ــت              ــظـ ــافـ ــحـ ــاران را مـ ــکـ ــتـ ــايـ ــنـ جـ

 !ميکند،پليس شرمت باد
در اين تظراهرات تريبون آزاد      

بـرگـزار شـد و فـعـالـيـن احـزاب،                 
سازمانـهـا و گـروهـاي سـيـاسـي              

در مخالف جمهوري اسالمي  که       
سـخـنـرانـي     تظاهرات شرکت داشتنـد       

از جـملـه     .   کـردنـد  هاي متعددي ايراد    
 عضـو دفـتـر سـيـاسـي           حسن صالحي 

بزبانهاي کمونيست کارگري ايران    حزب  
. سوئدي و فارسي سخنراني كـرده اسـت      

 : او در سخنان خود گفت 
جمهوري اسالمي رژيمي اسـت کـه        
سه دهه سرکوب، جنايت و فقر و فالکت 
براي کارگران و مردم ايـران بـه ارمـغـان          

سران و عـوامـل جـمـهـوري        .   آورده است 
هزار نفـر از    اسالمي ايران قاتل دهها    

اين رژيم اعـدام و      .   مردم ايران اند 
مسئول . سنگسار و شکنجه است

کشتارهاي سياسي و نسل کشـي       

، قتل ۶۱ و ۶۰در سال هاي گسترده 
عام چند هزار نفر از زندانيان سيـاسـي     

 و بـرپـائـي گـورهـاي            ۶۷در تابستان   
اين رژيم آپـارتـايـد    .  دسته جمعي است 

جنسـي و اعـمـال خشـونـت هـر روزه                 
جـمـهـوري اسـالمـي        .   عليه زنان است  

حکومتي ضـد کـارگـر اسـت کـه بـه                 
دفعات اعتراضات کارگري را به خون    
کشيـده اسـت و رهـبـران کـارگـري را                 
دستگير و شکنجه کرده و به اذيـت و          

جوانان تـحـت     . آزار آنها پرداخته است 
حاکميت جمهوري اسالمي از ابتدائي  
ترين حقوق و آزاديـهـا مـحـرومـنـد و              
ــن                  ــري ــه ت ــا وحشــيــان ــهــا ب امــيــال آن
مجـازاتـهـاي اسـالمـي نـظـيـر شـالق                

آدم ربـايـي و       .   پاسـخ داده مـي شـود         
دهها ترور در خارج از مرزهـاي ايـران        

شـده  در پرونده اين رژيـم جـانـي ثـبـت              
ايران تحت سلطه حکومت اسالمي .   است

 .به تمام معني به يک زندان بزرگ است
اين رژيم و سرانش سرکوبگران مـردم        

هـيـچ   .   اند و بايد از همـه جـا طـرد شـونـد             
دولت و مجمع بين المللي نبايد ايـن رژيـم         
را بعنوان نماينده مـردم ايـران بـرسـمـيـت              

ايـن رژيـم شــايسـتـه هـمــان            .   بشـنـاســد  
رفتاري است که مردم آزاديخواه دنـيـا       
با رژيم نژادپرسـت آفـريـقـاي جـنـوبـي               

 . کردند
جمهوري اسالمـي ايـران بـايـد از            

همه سازمان ها و مراجع بين المـلـلـي      
کـلـيـه روابـط سـيـاسـي،            .   اخراج شود 

رژيــم  ديـپـلـمـاتـيــک و فـرهـنــگـي بـا                  
. جمهوري اسالمي بـايـد قـطـع گـردد            

سفارت خانه هاي اين رژيم بايد بسـتـه    
ســران و عــوامــل جــمــهــوري         .   شــونــد

اسالمي ايران بـخـاطـر جـنـايـاتـي کـه               
بايـد دسـتـگـيـر و          مرتکب شده اند    
 .محاکمه شوند

خبرگزاري هـاي مـتـعـددي از          
روزنامه ها و راديو ها و كانالهاي 

در محل  تلويزيوني سوئد مختلف
حضور دارند و گزارش تهـيـه مـي        

مصـاحـبـه هـاي مـتـعـدي            .   كنند
 ديـروز نـيـز        . صورت گرفته اسـت    
داگ بالدت بـا     روزنامه اسکونسکا   

فريده آرمان و فاضل نـادري مصـاحـبـه            
امـروز  .   داشت که امروز چاپ شده است 

 مرکز خبري TT  و ٤نيز تلويزون کانال 
سوئد با فريده آرمان و حسـن صـالـحـي          

تعدادي از رسـانـه هـاي          .   گفتگو کردند 
فارسي زبان در سوئد، از جـملـه پـژواک            
راديو سراسري سـوئـد بـا فـريـده آرمـان               

بهروز مهرآبادي دبير .   گفتگو داشته اند  
کميته سوئد تشـکـيـالت خـارج کشـور             
حزب در گفتگوئي بـا راديـوي فـارسـي            
زبان ايران آنالين در استکهلـم گـزارشـي        
از تـظـاهـرات را بـه سـمـع شـنـونـدگـان                    

در بخش اخبار تلـويـزيـون    .   رسانده است 

سوئد گزارشي از اين تجمع پخـش شـده         
 . است

پليس در يک اقدام تحريک آميز سه    
نفر از تظاهرکنندگان را دستگـيـر کـرده         
است که با اعتـراض تـظـاهـرکـنـنـدگـان              

 . روبرو شد
پليس فرياد ميزدند تظاهركنندگان  

بجاي اينكه جنايتـكـاران را دسـتـگـيـر             
كند، مخالفين جـمـهـوري اسـالمـي را             

شرمـت  دستگير مي كند و شعار پليس   
تا اين ساعت هيـچ كـدام     .    سر دادند  باد

ــد               . از دســتــگــيــر شــدگــان آزاد نشــدن
 و    داردهمچنان ادامهتظاهرات  پرشور  

فردا نيز همـزمـان بـا حضـور مـزدوران               
 . جمهوري اسالمي برگزار خواهد شد

حضور سران، عوامل و کـارگـزاران      
جمهوري اسالمي در خارج کشور بـايـد       
با اعتراض گستره آزاديخـواهـان پـاسـخ        

حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          .   گيرد
مصمم است که هـر جـا جـنـايـتـکـاران                
حاکم بر ايران حضور يابند عرصه را بـر        

ميـکـنـد    آنها تنگ خواهد کرد و اعالم    
که هر گونه تالش براي حضور علـنـي       
ســرکــوبــگــران ايــران بــه بــهــانــه هــاي            
مختلف را بـه صـحـنـه افشـاگـري و                  
رسوائـي بـيـشـتـر بـراي آنـهـا تـبـديـل                    

 . خواهد کرد
 

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي ايران
 تشکيالت خارج کشور

 - حزب کمونيست کارگري ايران
 مالمو 

 ٢٠٠٩ آوريل ٢٣

 تظاهرات کوبنده عليه حضور احمدي نژاد در ژنو

 تظاهرات عليه مزدوران رژيم در مالمو ادامه دارد
 تظاھرات پوشش خبری گستره ای يافته است



 ۲٩٣شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 !  مرگ بر جمهوري اسالمي
 ! زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 با درودهاي صميمانه  
به همه شما بخاطر تدارک و بـرگـزاري           

 ٢٠موفق تـظـاهـرات روز دوشـنـبـه               
آوريل عليه حضـور احـمـدي نـژاد در              

. کنفرانس دوربان دو، تبريک ميگويم    
تدارک با برنامه تـظـاهـرات عـلـيـرغـم            
وقت محدود، و فعاليت پيگيـر شـمـا       

 . براي برگزاري آن، قابل تقدير است
شما با حضورتان در مقابل محل  
کنفرانس و در راهپيمائي و تظاهراتي  
ــا کــرديــد، مــردم ايــران را                   کــه بــر پ

اعـالم کـرديـد کـه         .   نمايندگي کـرديـد   

احمدي نژاد قاتل و تـيـر خـالص زن،              
تـظـاهـرات    .  نماينده مردم ايران نيست 

شما کيفرخواست مـردم ايـران عـلـيـه             
از ايـن    .   آدمکشان حاکم بر ايـران بـود     

انـعـکـاس    .   نظر کار شما برجسته بـود     
گسترده اخبار مبارزه شما در رسـانـه          
هاي خبري جهان رسوائي بيشتر بـراي     
رژيم و يک پيروزي براي مردم ايـران و       

 . حزب کمونيست کارگري ايران بود
يک جنبه مـهـم ديـگـر کـار شـمـا               
تاکيد بر کار نقشه مند و متشکـل و          

بر اهميـت و نـقـش        .  سازمانيافته بود 

حزب در مبـارزه بـراي آزادي تـاکـيـد               
بايد از اين فرصت استفاده کنـيـم   .   شد

و  سازمان حزبي محکم  و گسترده و    
با اعضاي بسيار در سـوئـيـس ايـحـاد         

 . کنيم
بايد مصمم براي برنامه هاي آتـي   

اول مـه در راه        .   خود را آمـاده کـنـيـم        
از هم اکنون براي حضور نقـشـه    .   است

مند، منظم و قوي در تـظـاهـرات اول        
صداي کارگران .  مه  تدارک ديده شود

و مردم ايران را در مارش اول مـه هـر         
و، از هم اکنون براي .   چه رساتر سازيم  

ــيــه حضــور               ــد عــل ــمــن حضــور قــدرت
نمايندگان جمهوري اسالمي ايـران در     

اجـالس  . اجالس آي ال او، آماده شويم 
آي ال او، بايد به يـک رسـوائـي بـزرگ               
براي نمايندگان جمهـوري اسـالمـي و         
کساني که به آنها تريبـون مـيـدهـنـد،            

 . تبديل شود
حضور سران جمهوري اسالمي و       
کاربدستان آن در خارج کشور، بايد بـا   

مـا  .   حضور قدرتنمد ما پاسخ بگيرد    
با تمام قوا هرجا جـمـهـوري اسـالمـي          
ظاهر شود حضور خـواهـيـم داشـت و           

صـداي اعــتــراض مـردم ايــران را بــه              
بـايـد   .   گوش جهانيان خواهيم رسـانـد      

کاري کنيم که جمهوري اسالمي ايران  
در جهان منزوي و از مـجـامـع بـيـن                

 . المللي طرد گردد
 

 براي شما  آرزوي موفقيت دارم
 دبير کميته خارج کشور

  حزب کمونيست کارگري ايران
 خليل کيوان 

 ٢٠٠٩ آوريل ٢٢

 پيام خليل کيوان به فعالين و اعضا حزب در سوئيس 
 ٢حضور احمدي نژاد در کنفرانس دوربان بمناسبت برگزاري تظاهرات موفق عليه 

 گوشه هایی از اعتراض
 2 در جریان کنفرانس دوربان 

عمارت کثيـف اسـالمـي اضـافـه           
خشـتـهـاي زيـادي از ايـن            کند بلـکـه      

.  عمارت پوشـالـي را در هـم شـکـسـت               
مـثـل هــمـه ابـراز وجـودهـاي قــاتـلـيــن                 
اسالمي در خارج، اينجا هم آن نـيـروي           
اميد بخش رهايـي مـردم ايـران، حـزب             
کمونيست کارگري با حضور به موقع و      
سريع و قدرتمندش در محل کـنـفـرانـس           
کاسه کوزه حکومت اسالمي را بـر هـم           

نيـروي آزاديـخـواهـي و بـرابـري             .   ريخت
طلبي به فـراخـوان حـزب و بـمـوقـع در                  
مقابل اين اجالس دو قطب تـروريسـتـي          
حاضر شد و کل اين کـالـشـي سـيـاسـي            
تحت نام مبارزه با تـبـعـيـض را بـر هـم              

کنفرانسي کـه قـرار بـود تـحـت             .   ريخت
پرچم دروغين عليه تـبـعـيـض نـژادي و              
حقوق بشر و آزادي بـيـان مـحـلـي               
براي يکه تـازي سـازمـانـدهـنـدگـان           
اصلي تبعيض و بيحقـوقـي بـاشـد،        
کنفرانسي که قرار بود محلي بـراي     
معامالت کثيف دو قطب تروريسم      
جهاني عليه مردم جهان بـاشـد، بـه       
يمن تحـرک بـه مـوقـع تشـکـيـالت               
خارج کشور اين حزب، به محل بـي   
آبرويي و خـفـت و خـواري هـر دو                 
طرف علي الـخـصـوص حـکـومـت            
اسالمي تبديل شد، به محلي بـراي      
محاکمه حـکـومـت تـبـعـيـض گـر               

حزبي که چـنـدي   .  اسالمي تبدل شد 
پيش تحرک جـنـبـش اسـالمـي در             
کانادا براي استقرار قانون شـريـعـت        
را به زباله دان انداخته بـود، حـزبـي        
که اجازه نداده است و نخـواهـد داد           
رژيم اسالمي در هيچ کجـاي دنـيـا          

کـنـد،   بساط اسـالمـيـش را پـهـن              
حـزبـي کــه هـمــيـشـه کــام سـفــراي               

حـکـومـت    "   فـرهـنـگـي    " سياسـي و      
اسـالمـي در خـارج را تـلــخ کــرده               
اســت، ايــن بــار هــم اعــتــراض                 
قدرتمندي در مقابل کنفرانـس ژنـو       
سازمان داد و حکومت اسالمي را       
مجبور کرد دست از پـا درازتـر بـه             

 . *دتهران بر گرد

 . . . مغازله دو قطب                                 ٥از صفحه          
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 حکومت فساد مالي               

  و حق مردم         
                                          

 برنامه اي از رضا مرادي        
خـواسـتـم در رابـطـه بـا             . سالم عليکم 

انفجاري که امـروز صـبـح در مـعـدن              
کرمان شـد کـه دوازده کـارگـر فـوت                

در اين کشور هـيـچـوقـت       .  شدند بگم 
مسائل ايمني کارگر رعايت نميشه و       

. فقط دزديهاي کالن صورت ميگيـره     
کودکان خياباني داريـم و حـق مـردم             

حق گرفتينسـت  .   اصال رعايت نميشه 
و مـا در روز کـارگـر حـتـمـا شـرکـت                    
ميکنيم و شـمـا مـکـانـش را اعـالم                 
کنـيـد و خـيـابـان نـادري مـرکـز ايـن                    

 . تظاهرات است
 زني از اهواز

 
خواستم از برنـامـه   .   سالم آقاي مرادي 

تون تشکر کنم که حرفـهـايـي کـه مـا             
نميتونيم بـزنـيـم شـمـا از عـوض مـا                  
انــجــام مــيــديــد و حــرف دل مــا رو                

 ارديبهشت ١١بله تظاهرات .  ميزنيد
 . هم انشاهللا يادمون نميره

 دختر جواني از ايران
 

نــمــايــش فــيــلــم    .   ســالم آقــاي مــرادي     
کارگران لوله سازي را که نشان داديـد       
اتفاقا همان روز من اونـجـا بـودم کـه             
کارگران لوله سازي بخاطر ايـنـکـه ده         
ماه حقوقشان را نداده بودند تظاهرات 
کرده بودند و خـواسـت اصـلـي اونـهـا              
گرفتن حـقـوق ده مـاهـه شـان بـود و                  
پليس هم محاصرشان کرده بود و هـر     
کسي هم که از انتظامات ميـپـرسـيـد         
که اينها چرا جمع شدند و چي ميگن،  

اينها اومـدنـد بـراي رهـبـر          :  ميگفتند
مــا بــايــد بــراي حــق و           !   دعــا کــنــنــد   

حقوقمون حتما متحد بشيم و مـا بـا          
دوستاني که همفکر مـا هسـتـنـد در             
روز کــارگــر صــد در صــد شــرکــت                 

 .ميکنيم
 مردي از اهواز

 
مـا تشـکـر      .   سالم و خسـتـه نـبـاشـيـد          

کامل از شما داريم بـخـاطـر کـارهـاي            
ميخوام ببينم اون . زيادي که ميکنيد

خامنه اي و رفسـنـجـانـي و احـمـدي                
نژادي که نماز مـيـخـونـنـد نـمـازشـون              
درسـتــه؟ ايــن فــقـيــر بــيـچــاره هــا رو               

 سـالـه دسـت تـو         ١٣نميبيند که بچه    
ظرف آشغال ميکنه که شـيـشـه جـمـع         
کنه بفروشه تا يه نـون بـخـره بـخـوره؟              
من رو بخاطر مشکل بيماريم از ايـن          

آخـه آقـاي     .   اتاق به اون اوتاق دونـدنـد      
احمدي نژاد که وقتي اومدم به اتـاقـت    
جوابم کردي و هولم دادي انـداخـتـي،           
آقاي احمدي نژاد، يادت مياد که بمن    
گفتي شماره تلفنت را بده به اين آقا و     
هيچ کاري برام نکردي؟ مرگ بر شمـا      

. ها که فقط بفکـر خـودتـون هسـتـيـد           
زندگي مـردم داره تـوي گشـنـگـي و                
بدبختي نابود ميشه، مردم توي فساد 
غرق ميشن چـرا کـاري نـمـيـکـنـيـد؟                
همينجا توي تهران و شهر ري ببينيـد        
چگونه بچه هاي خردسال دسـت تـوي          
آشغال ميکنند تا چيزي پيدا کننـد و        

آقاي خامنه اي اونموقع شما .  بپوشند
کجائيد؟ آقاي رفسنـجـانـي شـمـا کـه             
همه پولها رو از کشور خارج ميکنيد    
اونموقع ما مردم چکـار کـنـيـم؟ مـن           
توي خونه هاي مـردم کـار مـيـکـردم              
االن سرطان سـيـنـه دارم کسـي بـدادم             

مرگ بر جمهوري اسـالمـي،     .   نميرسه
مرگ بر تمام مسئولين مـخـصـوصـا          
تمام آخوندهاي شکم گـنـده کـه تـوي             
خيابون بچه هاي فقير را مـيـبـيـنـنـد               

کـاش  .   ولـي اصـال مـحـل نـمـيـذارنـد              
ميتونستم دوربيني تهيه کنم و از اين  
بچه هاي بيچاره و بينوا عکس بگيرم  
آقاي مرادي بفرستم براتون ببينيد چـه   
بچه هايي از ظرف آشـغـالـهـا زنـدگـي              

مرگ بر خامنه اي، مـرگ      .   ميکنند
. بر رفسنجاني، مرگ بر احمـدي نـژاد      

بله من در . مرگ بر جمهوري اسالمي
 .تظاهرات روز کارگر شرکت ميکنم

 زني از تهران
 

اول از همه تبـريـک   .   سالم آقاي مرادي  
ميگم بخاطر حکم دالرا دارابي بشما     

. و به همه مردمي که زحمت کشيدند      
دو .      سالمه و هـنـوز مـجـردم      ٣٧من  

سال و نيم پيش تصـمـيـم گـرفـتـم کـه                 
اعتيادم رو تـرک کـنـم و از بـيـکـاري                 

ماموريـن  .   شروع کردم به دستفروشي  
شهرداري من رو گرفتند و بـازداشـت          
کردند و بردند دادسر و اونجا به حـاج          
آقا گفتم من دارم مادر و خـواهـرم رو         
تامين ميکنم و از بـيـکـاري اومـدم              
دستفروشي ميکنم، گـفـت کـه قـبـال             
چکار ميکردي گفتم قبال معتاد بودم 
و از راه خالف زندگي ميکردم و االن         

دور از جـون شـمـا و عـذر           .   ترک کردم 
کـه  . . .   ميخوام از مردم، ايشون گفت   

اون کـار رو ول کـردي، اگــر شـمـاهــا                 
خالف نکنيد پس خـرج مـا از کـجـا               

گفتم حاج آقا يعني چي مگـر  !   دربياد
شماهـا نـمـيـخـواهـيـد کـه مـمـلـکـت                   

سالمي داشته باشيم بعد هـم بـرگشـت       
قندون رو برداشت و پرت کرد صورت    
من و ماموري را صدا زد و گفت اينو 
ببريد بيرون، و بعدش هم چـهـار صـد            
هزار تومان برايـم حـکـم داد بـعـنـوان               

اي مـردم    !   اينـکـه سـد مـعـبـر کـردي             
عزيز، ما در چنين مملکتـي زنـدگـي          
ميکنيم و بياييد اول از هـمـه بـه ايـن            
انتخابات راي نديد و اصال بشنيـنـيـد        

خـدا  .   توي خونه هاتون و نياييد بيرون  
شاهده اون زماني که خالف ميـکـردم         
اينهـا مـن رو بـا نـيـم کـيـلـو تـريـاک                       
ميگرفتند و وقتي پول مـيـدادم فـردا          
صبحش ولم ميکردند ولي االن که بـا    
دستفروشي زندگي مـيـکـنـم سـه روز            
بايد زندان بـمـونـم و چـهـارصـد هـزار                 

 !تومان هم بدم
 مردي از ايران

 
آقاي مرادي سالم به شمـا و درود بـه              
صداي انقالب و صـداي انسـانـيـت و             

همه بـايـد روز کـارگـر         .   همکاران شما 
ايـنـهـا    .  بياييم بيرون و تظاهرات کنيم 

در قبال اتحـاد مـا کـاري نـمـيـتـونـن                  
 .بکنند

 مردي از ايران
 

درود ميفرستم بـه روز    . سالم آقا رضا 
جهاني کارگر و به تمام کـارگـران کـره         

من کارگرم و از صبح تا شب .     خاکي
زحمت ميکشم و هميشه هم شرمنـده     
خانواده هستم چرا بايد اينجـور بشـه؟      
اينـهـا هـمـه شـون دروغ مـيـگـن کـه                    

ايـنـهـا    .   طرفدرا مصتضعف هسـتـنـد      
چرا حق و حقوق مـا رو نـمـيـدن؟ آيـا               
عدالت همينه؟ همـه مـلـت ايـنـهـا را              
ديگه ميشناسند و ما اگر روز کارگـر    

. نياييم بيرون بزرگترين گناه رو کرديم    
ما اگر متحد باشيم اينهـا هـيـچ چـي          

من روز کارگر پيشگام و در   .  نيستند
ننگ بـر ايـن     .   جلوي صف خواهم بود   

 .زندگي
... 

 مردي از ايران
 

سالم آقاي مـرادي، بـخـدا مـا ديـگـر               
بخدا ديـگـر خسـتـه شـديـم از             .  بريديم

امکانش را هم نداريم .   دست اين رژيم 
مـن  .   که از اين مملکت خـارج بشـيـم         

 سالمه اما خستـه و مـايـوسـم از            ١٩
نه حق بي حـجـابـي داريـم نـه           .   زندگي

حق بيرون رفتن داريم، نه حـق دوسـت        
آخه اينهم شـد زنـدگـي؟      . داشتن داريم 

برادرم بخاطر تصـادف بـا يـک فـردي             
 ميليون تـومـان   ٤االن گوشه زندانه و     

ايـنـهـا    .   ديه ميخوان تا آزادش کـنـنـد      
. براي مردم ايران قـفـس سـاخـتـه انـد               

وقــتــي مــيــريــم بــه دادســرا و ديــدار              
داداشمون بايد به دربـانـش هـم رشـوه            

اينـهـا بـراي مـا هـمـه اش زور                 .   بديم
ميگند و تصميم ميگيرند و همه اش 

 .بخدا ديگه بريديم.  بفکر خودشونند
  ساله از ايران١٩دختر 

 
خــواســتــم در جــواب اون         .   الــو ســالم  

خانمي که گـفـتـنـد افـغـانـي جـنـايـت                  
ميکنه بگم چند سال پـيـش در ايـران            
يک آقايي قتل ها را انـجـام مـيـداد و            
وزارت اطالعات ميگفت که افغانيه،  

. اما بعدا معلوم شد کـه ايـرانـي بـود             
ايران بدنيا اومده بـود و ايـران بـزرگ               

. شده بود و از اهالي مشـهـد هـم بـود          
اينها اونقدر گفته بودن کار افغانيه که 
مردم هر جا افـغـانـيـهـا را مـيـديـدنـد                

کسـي کـه جـنـايـتـي           .   کتـک مـيـزدنـد      
ميکنه و خالفي مرتکب ميشه ربطي 
به ايراني و افغاني بودنش نداره بـلـکـه     
بـايـد ايـنـجـور ديــد کـه يـک انسـانــي                   

بـرادر خـود مـن در          .   اينکار را کـرده     
شهرک صنعتي کار ميکنه و مـيـگـه         
بهترين کارگران ما کارگران افغانيـنـد       

هر جـا آدمـهـاي      . و واقعا جدي ميگم 
خوب و بد هست حاال ميخواد ايراني    

در .   باشه يا افغاني باشه يا کس ديگه    
مورد يازده ارديبهشت هم قبل گـفـتـم     
که حتما شرکت ميکنم و حتمـا بـايـد       

 . با همبستگي و اتحاد اعتراض کنيم
 زني از اهواز

 
اينها يـک فـيـلـمـي        . سالم آقاي مرادي 

! درست کرده اند که بياييد راي بـديـد          
ميخوام بگم ديگه تا کي بايد به اينها 

 سـالـه ام و         ٢٢من دخـتـر     .   راي بديم 
خواست من حق تحصيله ولـي واقـعـا       
جرات ندارم بيام اعتـراض کـنـم چـون            
ميخوام استخدام بشم حـتـي بـعـنـوان            

آقـاي مـرادي ايـن بـي           .   يک فروشـنـده   
شــرمــهــا مــوقــع اســتــخــدام از مــن              
پرسيدند که آيا زني آيا بيوه هستي يـا      
دختري؟ واقعا حيفـه کـه مـا در زيـر                
دست چنين آدمهاي ميمـون صـفـتـي          

 . بمونيم و زندگي کنيم
 دختري از ايران

 
من ميخوام بگم حکومتي کـه  .   سالم

رهبرش دزده، رئيس کشـورش دزده،        
رئيس آموزش پرورشش دزده و وزيـر         
نفتش دزده و مال مردم رو ميچاپـنـد         
و همه شون دزدنـد هـيـچ مـوقـع دوام             
نمياره و مطمئـن بـاشـيـد کـه بـزودي                

 ...حکومت کمونيستي مياد 
 يک  مرد بيننده

 
اينهايي که مـيـان     .   سالم اقاي مرادي  

از رژيم دفاع ميکنند فقط وقـت مـا            
رو ميگيرند، وقت همه ما را که همـه    
ــا کــارگــر امــور                 ــم، ي مــون کــارگــري
بهداشتيم يا کارگر آموزش و پرورشيم 
و ســاعــتــهــا پــاي تــخــتـه ســيــاه گــچ              
ميخوريم، يا کـارگـر کـارخـانـه ايـم و               
کارگر متـفـرق بـازاريـم و هـمـه مـون                 
زحمت ميکشيم چيزي هم در بسـاط          
نداريم اما اين آخـونـدهـا نـه زحـمـتـي               
ميکشند و نه پول آب و برق ميدند و     

. کل سرمايه مملکت رو هم ميچاپند 
ما بايد همه متحد بشيم و بـايـد ايـن           
حکومت را بندازيم و ميتونيم بندازيم 
و روز کارگر هم روز خوبي براي همين    

بــعــنــوان يــک مــعــلــم        .   اتــحــاد اســت   
بازنشسته از هـمـه کـارگـران تـقـاضـا                
ميکنم که اين روز را فراموش نکنند       
تا با اعتراض مـتـحـدمـون بـه آزادي              
برسيم و به برابري برسيـم و ايـنـهـا را                

 .سرنگون کنيم
 مردي معلم بازنشسته از ايران

 
در رابطه با دالرا دارابي حـرفـم   .    سالم

اينه که خانواده مقتول رضايت بدن و         
 . ما کال با اعدام مخالفيم

 زن جواني از ايران
 

مــن يـک دخـتــر       .   سـالم آقـاي مـرادي       
دانشجو هستم و در جواب اون آقـايـي      
که گفت دختران نـبـايـد دوسـت پسـر              
داشته باشند ميخوام بگم کـه اتـفـاقـا        
ما افتخار ميکنـيـم کـه بـا پسـران و                
مردان آزاد انـديشـي دوسـت بشـيـم و              

مـن و    .   بشناسيم و همسر آنها باشـيـم    
 ارديـبـهـشـت       ١١خيلي از دوستان در  

 . شرکت ميکنيم
 دختر دانشجو از ايران

 
من مخـالـف اعـدام      .   سالم آقا مرادي  

هستم بويـژه مـخـالـف اعـدام زنـان و                
ــازده        .   کـــودکـــان هســـتـــم      در روز يـ

 .ارديبهشت هم حتما شرکت ميکنم
 مردي از ايران

 
آقاي مرادي من يک کارگرم و از صبح 

. ميرم کارخونه تا شب جون مـيـکـنـم       
امروز دخترم قبض آب را نشونـم داده     

 هــزار تــومــان بــايــد بــريــزيــم          ٨٠کـه    
رفتـم اداره آب و بـه رئـيـس               .   حساب

گفتم آخه با ماهي سـي صـد تـومـان              
درامد اونهـم از صـبـح تـا شـب کـار                   
ميکنم چرا براي من اينقدر هزينه آب    
اومده و گفتم حتما کنتور ما اشـتـبـاه     

ايشون گفتند مـن کـاري     .   نشون ميده 
ندارم اگر پرداخت نکـنـيـد مـيـان آب              

 صداي مردم در کانال جديد

 ١٣صفحه      
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آخه اين چه . منزلتون رو قطع ميکنند
 زندگيه، چه بايد بکنيم ما؟ 

 مرد کارگري از ايران
 

آقاي مرادي از مشهد زنگ ميـزنـم و         
بـا کـدام     .   خواستم عضـو حـزب بشـم         

 شماره بايد تماس بگيرم؟
 مردي از مشهد

  
مـن هـمـيـن االن         .   سالم آقاي مـرادي    

فيلم کنفرانش ژنو را از صداي آمريکا 
چندين بار حرف احمدي نژاد را   .   ديدم

در داخل سالن قطع کردند، مردي کـه      
لباس و ماسک دلـقـک داشـت بـطـرف            
احــمــدي نــژاد حــملــه کــرد و دمــاغ                
دلقکيش را بـطـرفـش پـرت کـرد امـا              
متاسفانه به او نخورد و از کنارش رد     

 کشـور سـالــن       ٤٠نـمـايـنـدگـان        .   شـد 
کنفرانس را ترک کـردنـد و در بـيـرون              
سالن هم تظاهرات حزب کمـونـيـسـت          
ــا                   کــارگــري را نشــون مــيــداد کــه ب

 . پرچمهاي سرخشان شعار ميدادند
 مردي از اصفهان

 
مـن از مـريــوان       .   سـالم آقـاي مـرادي       

. زنگ ميزنم ميخواستـم عضـو بشـم        
ما خيلي جاهاي شهر را شعار نويسي   
ــم و روز کــارگــر هــم شــرکــت                  کــردي

 .ميکنيم
 مرد جواني از مريوان

 
من يک افغاني هسـتـم و       .   سالم بشما 

از برنامه هاي شـمـا خـواسـتـم کـمـال                
من قبال در ايران بودم . تشکر را بکنم

شـمـا خـيـلـي        .   و االن در دوبي هسـتـم      
 ).قطع شد ( زحمت ميکشيد واقعا 

                                
عليه تبعيض و نابرابري                      

 خطر اعدام           
  دالرا دارابي         

                                        
 برنامه اي از کيوان جاويد 

مـن  .   سالم آقاي کيوان، درود بر شـمـا      
پيشنهادي دارم که موضـوع بـرنـامـه          
تون را قبال اعالم کنـيـد تـا مـردم بـا              

. حضور ذهن بيشتري بيـان نـظـر بـدن          
تبعيض يعني نظام طبقاتي، اختالفي  
که بين مردم است، تبعيض يعني اگر    
از خانواده شهيد باشي و از خود اينها    
باشي راحتتر ميتوني وارد دانشـگـاه         
بشي و شغل پيدا کـنـي و حـق تـقـدم               

ما خودمون تا دانشگاه .  داشته باشي 
نرفتيم کتابهاي چپي گيرمون نيـومـد      
که بخونيم  و متوجه بشيم کـه اصـول      

هـمـه مـردم      .   سوسياليسم چي هسـت    

مخالفند ولي اين آگاهيهاي عميق را     
ندارند ولي نياز دارند که داشته باشند  
بويژه علم کافي داشته باشنـد کـه چـه          

. جوري اين رژيم را سـرنـگـون کـنـنـد               
بنظرم خوبه که برنامـه هـايـي داشـتـه             
باشيد و مردم را روشـنـتـر کـنـيـد کـه               
مبارزه طبقاتي يعني چه و کي شـروع    
شد، دولت چيست و طبـقـه بـورژوا و             
طبقه خرده بورژوا يـعـنـي چـه و چـرا                 
دولت نماينده يک اقليـت مـفـتـخـوري         

تاريخ چـطـور از کـمـون اولـيـه               .   است
اومــد بــه بــرده داري و بــعــدش هــم                 
فئودالي و سرمايه داري، و اونـقـوقـت       
مــردم بــهــتــر مــيــفــهــمــنــد کــه چــرا               
سوسياليسم يعني آزادي و بـرابـري و           

حتما شما بهـتـر از     .   حکومت انساني 
من ميدونين که وقتي آقـاي کـريـمـي           
حرف ميـزنـنـد بـزبـون سـاده مسـائـل                
پيچيده را طوري توضيـح مـيـدن کـه             

در .  هضمش براي مردم راحتتر ميشه 
مورد روز کارگر بگم که در مـحـيـط           
کوچکي از استان فارسم و با دانشجـو     
سروکار دارم و حـتـمـا در روز کـارگـر             
شرکت ميکنم و با دوستانم هم مطرح 

 .ميکنم
فراخوانم به مردم اينه که کسـانـي کـه          
ميخوان اين رژيم نابرابـر اسـالمـي را           
سرنگون کنند و کسـانـي کـه هـوادار             
حزبند حتما در خونه قلکي بـذارنـد و        
هر ماه باندازه توانشون بـريـزنـد تـوش        
مثال هر روز هزار تومان بريزند ميشه 
سـي هـزار تــومـان، وايـن کــانـال کــه                 
هزاران بيننده داره، اگـر ده هـزار نـفـر              
ماهي سي هـزار تـومـان کـمـک کـنـه                 
ميشه سيصد ميليون تومـان تـا ايـن           
صـداي اعــتـراض مـا مــدام بــاشـه و                
بگوش همه برسه، که بتونيم راديو هم  
داشته باشيم و همه جا گوش کنـيـم و        

. شتاب بيشتري بديم به مـبـارزاتـمـون      
يکي هـم ايـنـکـه حـزب کـمـونـيـسـت                  
صدها کار داره و شايد فردا الزم باشه       
براي خانواده کارگراني کـه دسـتـگـيـر           
ميشن کمک کنه، و يـا بـعـد از چـنـد                 
اعتصاب نيـاز بـه حـملـه مسـلـحـانـه                
خـواهـيـم داشـت و بـايـد حـزب قـوي                   

خـالـصـه مـردم بـايـد           .   داشته بـاشـيـم     
بدونند که خيلي کار داريم و اين حزب 

 .ماست و کانال ماست
 مردي از استان شيراز

 
ايـن رژيـم از گــور         .   سـالم آقـا کـيـوان        

برخواسته روز بروز مردم را فـقـيـر تـر           
ميـکـنـه و دانشـجـويـان را سـرکـوب                 
ميکنه و کارگران معتـرض را شـالق          
ميزنه و زندان ميکنه و زندانهـاي مـا      

پر شده از مردم آزادي طلب که در زيـر   
چکمه هاي اين فاشيستها شکنجـه و         

اميدواريم که بـزودي  .  سرکوب ميشن 
زير چتـر ايـن حـزب خـودمـون حـزب                
کمونيست کارگري اين فاشيستهـا رو     
بزير بکشيم و بـراي هـمـه مـردم يـک                 
زندکي انساني و آزاد بدور از تبعيـض        

پـيـام   .   و اعتياد و فحشا برقرار کـنـيـم    
من به مـردم عـزيـزمـون ايـنـه کـه بـا                   
همبستگي سراسريمون در روز کارگـر      

در مـورد    .   تن اين رژيم رو بـلـرزونـيـم         
کمک مالـي ضـمـن ايـنـکـه تـوان مـا                  
محدود است ولي داريم تمام تالشمون 
رو ميکنيم و اميدوارم شما را بـزودي     

 .در ايران ببينيم
 مردي از گيالن

 
االن خانمي گفتند که دو روز .  با سالم 

ــشــه              ــگــه دالرا اعــدام مــي مــن  .   دي
خـواهشــي دارم کــه يـکــروز قــبــل از               
اجراي اين حکم برنامه اي اختـصـاص       
بديد که ما بتونيم بهتر صحبت کنيـم   

 . تا اين حکم را کال لغو کنيم
 مردي از ايران

 
من فکر ميکنـم  .   سالم خسته نباشيد 

تمام ايرانياني که از ايران خارج شـدنـد    
يا فراري شدن اين حق رو دارند کـه بـه       
کشورشون برگردن و با آرامش زندگي     

من از همه ميخوام که در روز     .   کنند
جهاني کارگر شرکت کنيم و هـرکـس          
درد و خواسته خودش را مطـرح کـنـه        
باميـد ايـنـکـه از ايـن نـظـام کـثـيـف                     

 .خالص بشيم
 يک مرد بيننده

 
خانمـي االن زنـگ       .   سالم آقاي جاويد  

زد که از طرفداران جمهوري اسـالمـي      
بود و توهين ميکرد طـبـعـا در جـاي          
گـرمـي نشـسـتــه و زن يـکـي از ايــن                    
حکومتيان است و نميدونه گـرفـتـاري      

 سـالـه ام و         ٢٨من جـوان      .   يعني چه 
کاري که نميتونم داشـتـه بـاشـم هـيـچ            
حتي اصال نميتونم لقمه نانـي داشـتـه       
باشم تا چه رسد که ازدواج کـنـم حـاال        
اين خانم مياد ميگه زر نزنيد و فـالن      

آقـاي  !   نکنيـد جـامـعـه خـوبـي داريـم             
جاويد ديـگـه صـبـرمـان سـراومـده و                
امــيــدمــون بشــمــاســت کــه يــک قــدم           
محکمي برداريد و مـا هـم هـمـيـشـه               
پشتيبان بوديم و هستـيـم و خـواهـيـم           
بود، شـمـا قـدم بـزرگـي بـرداريـد مـا                   
جوانان هم تالش ميکنـيـم تـا از ايـن            

اون خـانـمـي کـه         .   وضع خالص بشيـم   
ميگفت اينها دروغ مـيـگـن شـرکـت            
ميکـنـيـم ولـي شـرکـت نـمـيـکـنـنـد،                   
ميخواهم بگم که ما مطمئنا در روز         

کارگر شرکت ميکنيم و شما مزدوران 
آخه ما چه خيري از ايـن  .   هم ميبينيد 

 ميـلـيـون وام      ٥رژيم ديديم بخدا قسم    
دادند اگر يکروز دير بدي ديگه تـمـوم       
شد و بايد ضامن رو بـگـيـرن و بـري                 
پاسگاه و دادگـاه و هـزار مشـکـالت              

خب اين چه جمهوري . درست ميکنند
اسالميه؟ ما يک خانواده فقيـريـم سـه        

 نـفـرمـون      ٤خواهر و سـه بـرادريـم و              
ليسانس گرفتيم ولي همه بيکـاريـم و          

.  مطمئنيم که کاري هم گير نـمـيـاريـم          
مـن اگـر بــا ايــن لــيــسـانســم يــکــروز               

. کارگري نکنم از گرسنگي مـيـمـيـرم         
ما اينجا شام شب نـداريـم بـخـدا سـر               
شام ميگيم با تخم مـرغ چـي درسـت         

خيـلـي   !   چقدر تخم مرغ بخوريم!  کنيم
 .متشکريم

 جواني از ايران  
 

پسر من نه سال تـوي  .   سالم اقا کيوان  
زنـدان بــود بــعــدش هــم پــدر شــاکــي              
رضايت داد ولي مادرش نداد و پسرم     

يکـي از    .   را دو ماه پيش اعدام کردند 
فاميالشون که آخوند بود سه بار اومد 
با لگد زد که چارپايه بره موفق نشد و 

اين چه قانونيه . دفعه چهارم اعدام شد
که پدرش رضايت ميده مارش نميـده      

درد مـن ايـنـه کـه         ! و اعدام ميکنند؟ 
 ).قطع شد(اين چه قانونيه آخه 
 مادري از مازندران

 
مـامـانـم از      .   الـو آقـاي جـاويـد سـالم           

مازندران براي شما زنـگ زدنـد و در            
خـواسـتـم    .   مورد اعدام برادرم گفـتـنـد    

بگم ايـن چـه قـانـونـيـه؟ داداش مـن                  
ندانسته مرتکب جنايت شده بود ولي    
اون آخوندي که از خانواده مقتول بـود        
کامال آگاهانه سه بار با پاش صندلي       
اعدام را زد و بار چـهـارم صـنـدلـي را              
انداخـت و داداشـم اعـدام شـد؟ خـب                
اينها که آگاهانه ايـن قـتـل را انـجـام                 
دادند کي بايد جوابشون را بده؟ اينهـا      

داداشـم يـک     !   بيشتر قاتـل بـودنـد کـه         
 ساله داشـت و لـذتـي کـه در             ٩دختر  

عفو بود در اعدام نبود ولي اون بـچـه         
چي کشيد زماني که تمام اين صحنـه        
هــا را ديــد و چــه گــنــاهــي داشــت؟                
مشکل ما اين بود که کارگر بوديم و       
امکان پرداخت ديه نداشتيم و ايـنـهـا           

ــد و در                   ــازي دادن  ســال    ٨مــا رو ب
ميگفتند ما ديه ميخواهيم و کـلـيـه         
ميخواهيم و خواهر و برادران حـاضـر         
بوديم کليه بديم حتي در درون زنـدان           
سي نفر داوطلب شدند که کليه بدن تا     
برادرم را اعدام نکنـنـد و بـعـدش هـم             
تمام دار و ندارمون را فـروخـتـيـم کـه              
پولي که ميخواستند بديم بـرگشـتـنـد        

گفتند که ما پول نميـخـواهـيـم و مـا               
 ٨در تمـام ايـن       .  شما رو بازي گرفتيم 

ســال زنــگ مــيــزدنــد و بــا زخــم                      
زبونهاشون خيلي تاثير بـدي روي مـا         

اگر قرار بود انتقام بگيـرنـد   .   گذاشتند
 ٨چرا در همون سال اول نگـرفـتـنـد و           
. سال حال و روح ما رو خـراب کـردنـد       

من به خانواده مقتول ميگم که بهتـره   
 .بگذريد

 .زني از مازندران
 

من زن جواني هستم و شـب در    .   سالم
خونـه تـنـهـا بـودم و ايـن بـرنـامـه را                      

پسر چهار سـالـه مـن را در             .   ميديدم
تصادف موتور زير گرفتند و مـرد و          
قاتلينش را هم پيدا کـردنـد ولـي مـا              

ميخوام به خانواده مقتـول   .   بخشيديم
بگم که لـطـفـا دالرا را بـبـخـشـيـد و                    

بـراي  .   بخشيدن يک لذت خاصـي داره      
مادر خيلي سخته که بـچـه اش لـه و             
لورده شده ولي  چون نميخواسـتـم اون        
غمي که خودم ديدم يک مادر ديگـري     

 .ببينه بخشيدم
 مادري از ايران 

 
منهـم يـک فـردي ام          . سالم آقا کيوان  

که مثل خانواده مقتول خانم دارابيهـا    
بودم و من نبخشيدم  و قاتل را اعدام     

از .   کردند امـا االن شـديـدا نـاراحـتـم              
خانواده شما هم ميخوام کـه دالرا را           

 .ببخشيد تا اعدام نشه
 مردي از ايران

 
من از ايـران زنـگ       .   سالم آقاي جاويد  

طرفدران کانال جديد با همـيـن   .  ميزنم
برنامه هاي خوبي که ميذاريد خـيـلـي     
زياد شـده انـد و مـن از هـمـه مـردم                     
ميخوام که به اين کانال کـمـک مـالـي         
کنند تا ايـن صـداي مـا دوام داشـتـه               
باشه و ما را از مسائل جامعه باخـبـر    
کنه و آگاه کنه و متحدانه از اين وضع 

 .خالص بشيم
 *مردي از ايران

 
 

 . . .     صداي مردم در كانال جديد                                ١٢از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 

به  خاطر حجم باالي 
برنامه هاي زنده کانال 

جدید، فقط خالصله اي 
از تعدادي  از برنامه هاي 

زنده در انترناسیونال 
. منعکس شده است

 انترناسیونال
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اخيرا وزارت آموزش و پرورش تفاهـم      
نامه اي بـا مـديـر حـوزه عـلـمـيـه قـم                    
امضا کرده که بـراسـاس ايـن تـفـاهـم                

 ۴۲۰۰نامه وزارت آموزش و پرورش 
مدرسه دخترانه را به حوزه علميـه قـم       

طرح بستن مـدارس و    .   تقديم ميکند 
تبديل آن به حجره هاي آخوندسازي از     

. مهر ماه امسال قرار است  اجرا شود  
به اين ترتيب اگـر هـر مـدرسـه را بـا                  

 نـفـر در نـظـر           ۲۰۰ظرفيت حـداقـل       
بگيريم عمال جمهوري اسالمـي درب     

 هـزار دانـش       ۸۴۰مدارس را به روي     
قــريــب يــک    .   آمــوز دخــتــر مــيــبــنــدد      

ميليون کودک بايد از تحصيل و سواد 
آمـوزي مـحـروم شـونـد تـا بـه خـيـال                    
باطلشان دستگاه توليد جهل و خرافـه    
حکومت اسالمي بتواند بيشـتـر کـار         

اينکه وزارت آموزش و پـرورش    .   کند
اينگونه بـه حـق تـحـصـيـل کـودکـان                 

 . يورش ميبرد داليل مهمي دارد
احمدي نژاد از بدو انتخـابـش      -١

با هدف يک کاسه کـردن حـکـومـت و          

سرکوب بيشتر و ايجاد فضاي ارعاب 
در جــامــعــه و تــثــبــيــت پــايــه هــاي               

در هيچ کدام از . حکومت سربلند کرد
احـمـدي   .   اين اهداف خود موفق نبـود  

نـژاد مــثــل ســايــر سـران حــکــومــت،             
مديون آيت اهللا ها و طالب و دستگاه  
خرافه سازي بوده و هست و مثل همه       
سران حکومت از پـيـشـروي جـنـبـش              
ضد مذهبي و ضـد اسـالمـي و ضـد              
حکومت اسالمي مـيـتـرسـد و بـايـد              
تاجايي که ميتواند زير بـال دسـتـگـاه          
تبليغات مذهبي را بگيرد که به خيال 
خامشان اسالميـت حـکـومـت را در            

به اين نمونـه هـا     .  پايين  محکم کنند 
 :توجه کنيد
هاي مالي دولت به نهادهاي  کمک

 به باالترين سطـح  ۸۶مذهبي در سال  
. هاي اخير رسـيـده اسـت          در طول سال  

هاي مذهبي  اين بودجه که خرج هيئت
هـا ، سـاخـتـمـان             و مخارج تبليغي آن 

مساجد، مدارس عـلـمـيـه، گسـتـرش           
، " برنـامـه هـاي فـرهـنـگـي مسـاجـد               " 

ــان               "  ــغ ــل ــون و مــب ــي ــان آمــوزش روح
شــود، در دوره ريـاســت           مــي   " ديـنـي  

نــژاد    جــمــهــوري مــحــمــود احــمــدي           
 . درصدي داشته است۶۰افزايشي 

هاي مسـاجـد از دو          بودجه کانون 
 ۱۷مــيــلــيــارد تــومــان، امســال بــه            

بـودجـه   .   ميليارد تومان رسيده اسـت     
هــاي ديــنــي،       حــمــايــت از آمــوزش     «

از دو مـيـلـيـارد         » فرهنگي و هـنـري   
ــه                     ــه بـ ــتـ ــذشـ ــال گـ ــان در سـ ــومـ تـ

ميليارد تومان افزايش يافتـه  ۱۵،۶۲
 .است
همچنين فاش "   خبرگزاري فارس" 

بـرنـامـه شـنـاسـايـي،          «ميسازد کـه        
جذب، آموزش و اعـزام روحـانـيـون و           

گـذشـتـه و         در سـال   » مبلغـان ديـنـي     
 ميلـيـادر تـومـان هـزيـنـه            ۱۱امسال  

 .بـــــــــــرداشـــــــــــتـــــــــــه اســـــــــــت            
صفار هرندي وزير فـرهـنـگ و ارشـاد          

اصـحـاب قـرآنـي و         " اسالمي در جمع   
 −مسئوالن کانـون هـاي فـرهـنـگـي              

به بيش از ده ميليـارد  "  هنري مساجد 
تومان هزينه بـراي تـقـويـت مسـاجـد              
اشاره کرده و گفـتـه اسـت کـه بـودجـه               
قرآني وزارت ارشاد از هفت ميـلـيـارد      
ريال در ابتداي روي کار آمـدن دولـت            

 ميـلـيـارد ريـال افـزايـش           ۱۵۰نهم به  
 . پيدا کرده است

قريب به يک ميليون دانـش آمـوز       
در ايران بايد قرباني چنيـن دزديـهـا و          
بريز و بپاش ها بـه پـاي آيـت اهللا هـا                

حقوق معلمان را پـايـيـن نـگـه          .   شوند
ميدارند اعتراضات به حق آنها را بـا          

ــنــد           درب .   ســرکــوب جــواب مــيــده
مــدارس را بــه روي دانــش آمــوزان               
ميبندند تا يک مشت اقليـت زالـو از          

ايـن تـنـهـا       .   خون مردم تغـذيـه کـنـنـد         
ايـن يــک    .   دزدي حـکـومــتـي نــيـسـت         

کودکاني که از تحصيل . جنايت است
محروم  ميـشـونـد و راهـي کـارهـاي                
شاق ميشونـد کـودکـانـي کـه در اثـر                
مـحــرومــيــت از تــحــصــيــل بــزه کــار            
ميشوند و در نهايـت سـر از زنـدان و              
چوبه دار در مي آورند هـمـه تـبـعـات              

مقـابـل   در . جنايي اين سياست است 
اين جنايت حکومت بايد محکم 

 . ايستاد
يک نکته ديگر هم اينجا  -٢

در سال گذشته . قابل توجه است 
وزارت آموزش و پـرورش تـنـهـا         

 هــزار   ۶ مــاه      ۷ظــرف مــدت      
 ۶مــعــادل   ( مـيــلــيـارد تــومــان       

کسـري بـودجـه      )   ميلـيـارد دالر    
ايـن مـيـزان کسـري         .   اعالم کرد 

بودجه و پولـهـاي سـرشـاري کـه            
 مـاه از مـحـل تـامـيـن             ۷ظرف  

امکانات آموزشي مردم به جيب 

آيت اهللا ها و ايـت اهللا زاده هـا             
ريخته شده، بخشي از جناحهاي 
رژيم را که از اين سفره نعمت بي 
نصـيــب مــانــدنــد بــه اعــتــراض         

وزارت آمــوزش در        .     کشــانــد  
مجلس اسالمي زير انتقاد قـرار     
گرفت و بحث استيضاح دومين      
وزير آموزش و پـرورش مـطـرح           

هنوز ايـن پـرونـده دزدي و          .   شد
کالشـي کـالن سـران جـمـهـوري             
اسالمي باز نشده فوري مسـئلـه      
فيصله يافته تلـقـي شـده و کـل             

اکنون در پـس    .   پرونده بسته شد  
 مدرسه به حوزه ۴۲۰۰اهداي  

علميه بيشتر روشن مـيـشـود     
که وزارت آموزش و پـرورش        

رقـبـا و     چگـونـه قـائلـه نـزاع            
جناحـهـاي ديـگـر را خـوابـانـده              

 .است
احکام اعدام 
براي متهمين 

سايت هاي 
 ضد دين

معاون دادسـتـانـي تـهـران و            
مسئول رسيدگـي بـه جـرائـم          
رايانه اي و فناوري اطالعات     

واحـدي کــه جــديـدا بــه قصــد            ( 
مقابله با جـنـبـش عـظـيـم ضـد               
ــوســط جــمــهــوري            مــذهــبــي ت

اخيرا ) اسالمي ايجاد شده است
ــراي      تــن از مــتــهــمــيــن           ۲۶ب

سايتهاي ضد ديني حکم اعـدام       
وي اعالم کرده . صادر کرده است

که اتهام اين افراد زير سوال بردن 
ــه              عــقــايــد ديــنــي و تــوهــيــن ب
مقدسات ديني و تخريب جايگاه 
و وجهه دسته جات سـيـنـه زنـي           

يورش سازمان يافته به . ميباشد
سايتهاي ضد ديني توسط سپاه     

ســپـــاه  .   پــاســداران آغــاز شــد          
پاسدران در بـيـانـيـه اي داليـل              
يورش خود به اين سايـت هـا را        
فعاليت ضد ديني و ضد امنيت 
و فرهنگ و عفت عمومـي ايـن      

به دست و . سايتها ذکر کرده بود
پــا افــتــادن دار و دســتــه هــاي             
جنايتکار سپاه و دادستاني و به     
پا کـردن چـوبـه هـاي دار بـراي                
برخي از دست اندرکاران سـايـت       
ــخ                ــاسـ ــي پـ ــنـ ــد ديـ ــاي ضـ هـ
مستاصالنه و زبونانه اي اسـت         
که رژيم جنايت پيشه جـمـهـوري     
اسالمي به جنبش عـظـيـم ضـد           

بـه  .   مذهبـي در ايـران مـيـدهـد           
اعـتـراف خـود ايـن مـقـامــات،             
سايت هاي ضدديني ميليـونـهـا     

. بـازديــد کـنــنــده از ايــران دارد           
جمهوري اسالمي عليرغم هزينه 
ميلياردها دالر براي حفظ ارزش 
هاي اسالمي در جامعه ميبيند 
که نه تنها تبليغات مذهبـي در     
بـيــن مــردم و بـه ويـژه جـوانــان                
کوچکترين اثري نداشته بلکه بـا   
واکنش متقابل مردم و گـرايـش      
آنان به ارزش ها و باورهاي غير        
ديني و ضد ديني مـواجـه شـده          

جمهوري اسالمي به زبـان  .  است
ساده به وجود و رشـد روزافـزون          
يک جنبش عظيم ضد مـذهـبـي        
در ايران تحت حاکميت حکومت 

. خدا و قرآن اعـتـراف مـيـکـنـد            
يورش بـه بـرخـي از سـايـتـهـاي               
ضددين و صـدور حـکـم اعـدام            
براي آنان عمال شمشيـري اسـت        
که جمهوري اسالمي بـراي کـل         

اما اين . اين جنبش کشيده است
سيل عظيم و خروشـان جـنـبـش           
ضــد ديــنــي در ايــران در اوج               
اختناق و استبداد قرون وسطايي 
جمهوري اسالمي نضـج يـافـتـه          

اگــر قــرار بــود اعــدام و          .   اســت
عربده کشي هاي سپاه پاسداران     
و شوهاي تلويزيوني کوچکترين     
تاثيري داشته باشد امروز بعد از 

 سال شديدترين فشارها براي ۳۰
جلوگيري از شيـوع فـرهـنـگ و           
باورهاي ضد مذهبي، جمهوري    
اسالمي با چنين معضلي روبرو   
نبود و اکنون در مـقـابـل سـيـل             
ميليوني مردمي کـه ارزشـهـاي        
اسالمي برايشان جوک شده  قرار 

جمهوري اسالمي بـا  .   نميگرفت
تمام جنايات و وحشيگريهايـش    
خود به کانون توليد رويگـردانـي     
و نفرت از مذهب و ارزش هـاي       

هـر چـه      .   مذهبي بدل شده اسـت    
بيشتر قصاوت به خرج دهد، هر  
چه بيشتر به سرکوب و زنـدان و       
اعدام متوسل ميشـود جـنـبـش         
ضد مذهبـي ضـد مـذهـب تـر،             
ضد حکومت تر و سـيـاسـي تـر           

ــشــود   ــي تــوســل بــه اعــدام          .   م
متهمين سايتهاي ضد ديني نـه      
تنها از ميـزان و رشـد جـنـبـش              
سکوالر و ضـدديـنـي در ايـران             
نميکاهد بلکه نفرت از اين رژيم 
و عطش براي زيرو رو کردن هـر          
چه زودتر اين رژيم خون آشـام را       

 . *گسترش ميدهد

 در حاشيه
 فرشاد حسيني  رويدادها

تفويض مدارس دخترانه به حوزه 
هم از  دست جنبش ضد اسالمي 

 ! نجاتتان نخواهد داد

     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    
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 


