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طي هفته هاي گذشته جنـبـش عـلـيـه            
اعدام، در ايران و در سطح بين المللـي    

اعــتــراض عــلــيــه     .   گســتــرده تــر شــد      
اعدام،بويژه اعدام کودکان قدرتمندتـر      

به يمن برنامه هاي کـانـال جـديـد       .   شد
مردم در ابعادي که تـا کـنـون سـابـقـه              
نــداشــت بــه جــنــبــش عــلــيــه اعــدام               

صدها نفر در برنـامـه هـائ      .   پيوستند
زنده کانال جديد در مـورد مـجـازات            
اعدام و حکم اعدام دل آرا، اظهار نظر       
کردند و تنفر خود از مجازات اعدام و 

. رژيم جمهوري اسالمي را بيان کردند   
استقبال مردم از برنـامـه هـاي کـانـال              
جديد در مورد اعدام چـنـان گسـتـرده            
بود که مي توان از آن بعنوان يک همـه        

مردم در   .   پرسي در اين زمينه نام برد   
يک همـه پـرسـي راي خـود در مـورد                  

: مــجــازات اعــدام را صــادر کــردنــد            
 !مجازات اعدام بايد لغو گردد

بدنبال اعدام دل آرا در سـحـر گـاه          
روز اول مه، موجي از خشم و انـزجـار        

. عليه جمهوري اسـالمـي بـراه افـتـاد            
خبرگزاريهاي متعددي در جـهـان ايـن          

روزنامه هاي .   خبر را منعکس کردند   
اتـحـاديـه    .   بسياري در باره آن نوشتنـد     

اروپا و دولت هاي فنالند و انـگـلـيـس        
. نسبت به اين توحش اعتراض کردنـد     

دولت فنالند سفير جمهوري اسـالمـي      
را احضار کـرده و خـواهـان تـوضـيـح                 

سازمان عفو بين الملل اين عمل  .   شد
را محکوم کرد و بـه دفـاتـر خـود در                 
سراسر جهان  اعالم کرد کـه آکسـيـون            

بـدنـبـال    .   هاي اعتراضي برگزار کنـنـد     
 ٢٢فراخـوان عـفـو بـيـن الـمـلـل، در                   

کشور تظاهرات هائي عليه اعـدام دل       
آرا  و اعدام کـودکـان در ايـران بـر پـا                 

در ايتاليا بـنـاي يـاد بـود دل آرا             .   شد

 . توسط مردم گل باران شد
کميته بين المللي عليه اعدام نيـز     

 مه  هفته اعـتـراض   ١٦ تا ٩از تاريخ  
عليه اعدام ها در ايران رااعـالم کـرده           

بدنبال اين فـراخـوان، تـا کـنـون          .   است
چـنـد اقــدام شـامــل مـراسـم، جـلـســه                
سخنراني، تجمع و پرتاب سـمـبـلـيـک            
گل به رودخانه در کشورهاي آلـمـان و         

فعالين کميته .   سوئد برگزار شده است 
عليه اعدام در مالقات هـائـي کـه بـا            
دولت هاي سوئد و هلند داشـتـه انـد،            
خواهان تشـديـد فشـار بـه جـمـهـوري                
اسالمي بخاطر اعدام کودکان و قـطـع    
روابط سياسي و ديپلـمـاتـيـک بـا ايـن               

مـيـنـا احـدي       .   رژيم جنايتکار شـدنـد     
چهره سرشناس مبارزه عليـه اعـدام و        
سخنگوي کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه             
اعدام در نامه اي به پارلمان اروپا، بـر      
لزوم انزواي سـيـاسـي و ديـپـلـمـاتـيـک                
جمهوري اسالمي تاکيد کرد و گـفـت          
مـحــکــومــيــت کــافــي نــيــســت بــايــد          
اقـدامــات عــمــلــي عـلــيــه اعــدام هــا             

 . صورت گيرد
اگر کسي تا کنون متوجه نبود و         
يا نميخواست بـپـذيـرد کـه اعـدام در               
دست جمهوري اسالمي ابـزاري بـراي          
ايجاد رعب در جامـعـه اسـت، اعـدام            

 تشكل و مركز كـارگـري     ٢٩فراخوان  
به حمايت از كارگران دسـتـگـيـر شـده             
اول مه يك اتـفـاق سـيـاسـي مـهـم در                

اتفـاقـي كـه در واقـع           .   هفته اخير بود  
ادامه اول مه  تاريخي  و با شكـوهـي         
است كه پشت سر گذاشتيم و  تـمـامـا     
حاكي از نـقـطـه عـطـفـي در جـنـبـش                  

بـه  .     كارگري و در كل جـامـعـه اسـت         
عبارت روشنتـر اول مـه امسـال يـك              
پيشروي بزرگ در جنبش كـارگـري و           
در جنبش اعتراضي در كـل جـامـعـه            
بــود كــه مــاحصــل آن را امــروز در                

 جنبش عليه اعدام
  گسترده تر ميشود

 

 خليل كيوان

 ٢صفحه      

 يك سر فصل جديد در جنبش كارگري
 فراخوان به كمپين براي آزادي دستگير شدگان اول مهدر باره 

 

 ٢صفحه       شهال دانشفر 

 حزب کمونيـسـت   ٤پلنوم :   انترناسيونال
. کارگري چپ عراق اخيرا برگـزار شـد        

لطفا خوانندگان انترنـاسـيـونـال را در           
جريان بگذاريد که در ايـن پـلـنـوم چـه            
گذشت و پلنوم روي چه موضوعـاتـي       

 تمرکز داشت؟ 
با تشـکـر از شـمـا کـه              : عصام شکري 

اين فرصت را فراهـم کـرده ايـد تـا بـا                
خوانندگان انترناسيونال در باره آخرين 

ايــن .   پـلــنـوم حــزب صــحــبـت کـنــيــم           
چهارمين پلنوم کميته مرکـزي حـزب      

ايـن پـلـنـوم در         .   بود کـه بـرگـزار شـد          

 مصاحبه با عصام شکري
 دبير کميته  مرکزي حزب کمونيست کارگري چپ عراق 

 در باره چهارمين پلنوم حزب 
 

 عصام شكري 

 ٦صفحه      

 براي آزادي دستگيرشدگان اول مه 
 !شرکت کنيد) آي ال او( تظاهرات مقابل  سازمان جهاني کاردر 

 ٦صفحه      

 فراخوان به تظاهرات 
 در حمايت از دستگيرشدگان اول مه

 ٣صفحه      

 صدای
  مردم 

 در کانال جديد
 ٩صفحه      



 2 ۱۳۸۷ مه ١۵ انترناسيونال 

. دل آرا بــايــد بــيــدارش کــرده بــاشــد             
جمهوري اسالمي سحرگاه روز جهاني 
کارگر دل آرا رااعـدام کـرد و بـه ايـن                  

. ترتيب پيام روشني بـه جـامـعـه داد             
جالدان  حاکم بر ايران به ايـن تـرتـيـب             
قصد داشتند مردمي را که بر عـلـيـه            
مجازات اعدام و بـويـژه عـلـيـه حـکـم             
اعدام دل آرا بپـا خـواسـتـه بـودنـد را،              

مـيـخـواسـتـنـد چـپ و            . مرعوب کند 
عدالتخواهي را که گام هـا بـه پـيـش              
گذاشته و عزم جزم کـرده بـود در اول             
مه، مصم تر، متشکل تر و گسـتـرده      

امـا  .   تربميدان بيايد، متوقـف کـنـنـد       
مردم بطور سراسري . شکست خوردند

با برپائي اول مه با شکوه و استثنائي       
پاسخ دنـدان شـکـنـي بـه آدمـکـشـان                 

در سراسر جـهـان نـيـز       .   اسالمي دادند 
نفـرت عـلـيـه عـمـل شـنـيـع اعـدام و                     
آدمشـکــان حــاکــم در ايــران ابــعــادي            

 .  بيسابقه اي پيدا کرد
اما اعدام دل آرا و مسـائـلـي کـه            
پيرامون آن رخ داد نـه فـقـط تـوحـش               

لجام گسيخته و بي رحمي جـمـهـوري        
اسالمي را، که  کل سيستـم قضـائـي            
در ايران، پيکره قوانيـن و روش هـاي          
آن را هــم، بــنــحــو بــارزي بــنــمــايــش              

نـور افـکـنـي بـود کـه هـمـه                 .   گذاشت
جوانب اين سيستم متعفن را در اجـزا     

هـمـه   .   خود در معرض ديـد قـرار داد          
شقاوت و گنديدگي نـظـام جـمـهـوري            
اسالمي وسيستم قضائي آنرا يـکـجـا         

 . در مقابل چشم گرفت
يکي از  معيارهاي سـنـجـش هـر         
نظامي سـيـسـتـم قضـائـي و عـدالـت                

قلمرو قضا و مفهوم .   قضائي آن است  
عدالت در هر جامعه اي آينه اي اسـت   
که مناسبات اقتصادي و اجـتـمـاعـي          

در ايــران   .   آنـرا مــنــعــکــس مــيــکــنــد       
سيستم قضـائـي، پـيـکـره قـوانـيـن و                 
سيستم اداري آن متناسب با بـربـريـت       

فـرد و حـقـوق فــرد در آن بــي                .   اسـت 
حقـوق مـتـهـم، هـيـئـت            .   معني است 

منصفه، عـلـنـيـت، اصـل بـر بـرائـت                 
متهم تا زماني که پروسه قضاوت بـه     

فرجام نرسـيـده اسـت، قضـاوت بـدون             
تحريک و پيشداوري، مفاهيمي چـون        
حــق، عــدالــت، انصــاف، حــکــمــيــت          
منصفانه،استقالل قوه قضائيه از قـوه       
مجريه و غـيـره در نـظـام جـمـهـوري                  

در .   اسالمي تماما بي مـعـنـي اسـت         
ايران مشتي قاتل و کـانـگـسـتـرهـاي             

 . اسالمي حکومت ميکنند
ــود            ايــن .   کــاش فــقــط چــنــيــن ب

مــومــيــائــي هــائــي کــه بــربــريــت را              
نمايندگي ميکنند حـتـي قـوانـيـن و              
مقرراتي که خـود وضـع کـرده انـد را              

در ماجراي دل   .   هم، رعايت نميکنند  
آرا جهان شاهد بود که چگونه  حـکـم        
اعدام  او که مـوقـتـا و بـراي مـدتـي                  
مــتــوقــف شــده بــود را دزدانــه اجــرا              

حتي  خانواده و وکيل مـدافـع     .  کردند
را که بر اساس قوانين رژيم ميـايسـت       

تـنـهـا    .   مطلع ميکردند، خبر نکردنـد    
ساعتي پيش از اجراي حـکـم اعـدام،            
خانواده دل آرا را در سپيده دم و آنـهـم           
بشکـل تـحـريـک کـنـنـده و در اصـل                   

آنـچـنـان    .   شکنجه وار، خبر ميکـنـنـد    
ديروقت که حتي فرصت وداع هـم بـه          

و ديـديـم کـه چـگـونـه             .   آنها داده نشد  
نورزي، سخنگوي قوه قضائيه بـدروغ      
اعالم کرد وکيل مدافع را مـطـلـع       

بودند و همـيـنـکـه ايـن مسـالـه              کرده  
مورد اعـتـراض مـحـمـد مصـطـفـوي              
وکيل مدافع دل آرا قرار گرفـت، بـراي        

 . ساعاتي او را بازداشت کردند
سيستم قضائي کـه بـا مـفـاهـيـم              

مـقـابـل چشـم،       قصاص و چشـم در        
خون، ديه، ولـي دم  و کـثـافـات                
ديگر تعريف مـيـشـود، خـود بـخـود               

جـمـهـوري    سيستم قضائي .  گوياست
اسالمي چنان گـنـديـده، فـاسـد و            
ــک                  ــر ي ــه اگ ــهــوع آور اســت ک ت
دانشــجــوي ســال اول حــقــوق در            
دانشگاه هاي جهان از آن مـطـلـع          
شــود بــدون درنــگ  بــر آن تــف               

 . خواهد انداخت
ــوري               ــه ــم ــز در ج ــي ــچ چ ــي ه
اسالمي نميتوان سراغ گرفـت کـه        
بــا زنــدگــي بشــر و ســعــادت او              

جـمـهـوري    .   تعارض نداشته باشـد   
ايران وصله ناجور بر پـيـکـر       اسالمي  

ــه اســت      تــحــت حــکــومــت       .   جــامــع

اســالمــي کــثــافــت از هــمــه مــنــافــذ            
جامعه بيرون زده و تعفن آن هـمـه جـا         

فقط يـک راه حـل و         .   را پوشانده است  
يــک دارو بــراي ايــن دمــل چــرکــيــن               

ســرنــگــونــي  :   مــيــتــوان ســراغ گــرفــت     
 !جمهوري اسالمي و بس

خـوشـبـخـتـي مـردم ايـران بــدون               
سرنگوني جمهوري اسـالمـي و هـمـه           
اندام وجوارح آن و برچيديـن سـيـسـتـم             

 و دور ريـخـتـن قـوانـيـن و              قضائي
آن روز   .   مقرارات آن ميسر نيست   

دور نيسـت روزي کـه       . دور نيست 
انقالب مردم ايران بساط مشـتـي       
آدمکش و کانگستر اسـالمـي را         
برچيند و در همـه حـوزه هـا و از               
جمله قلمرو قضا،  مدرن تـريـن و          
انساني تـريـن قـوانـيـن را جـاري               

انقالب مردم ايـران گـنـداب        .  کند
هاي ناشي از حضـور مـذهـب در           
ــراي             هــمــه جــوانــب زنــدگــي را ب
هميشه از جامـعـه جـارو خـواهـد           

 .*در اين ترديدي نيست. کرد

 . . . جنبش عليه اعدام                                 ۱از صفحه          

 تشكل و مـركـز     ٢٩فراخوان مشترك  
كارگري به كمپيني اجـتـمـاعـي بـراي            
آزادي فوري دستگير شدگـان اول مـه          

 . ميتوان ديد
در اول مه امسال از دو ماه پيـش      
كانال جديد به استقبال اين روز رفت و    
اول مه بيش از هر وقت جاي خـود را          
در بعدي اجتماعي وتوده اي بـعـنـوان           
يك روز اعتراض عليـه بـيـحـقـوقـي و            

 . محروميت ها باز كرد
 تشـكـل     ١٠ در اول مـه امسـال         

ــه اي                    ــامـ ــعـــنـ ــطـ ــري بـــا قـ ــارگـ كـ
سراسري،راديكال و چـپ فـراخـوان بـه           
برگـزاري ايـن روز دادنـد و نـه تـنـهـا                    
ايستادند،بلكه با خواستهاي تعرضـي     
خود جلو آمدند و اعالم كردند اول مه 
روز آنــهــاســت و بــا مــجــوز يــا بــي                 
مجوز،اين روز را  برگزار خواهند كرد    
و كل جامـعـه را بـه زيـر پـرچـم خـود                   

 . فراخواندند
 در اول مــه امســال جــمــهــوري             
اسالمي با اعدام دالرا دارابي،به روي    

اما ما شـاهـد   .   جامعه شمشير كشيد  
يك رودررويي آشكار مردم با اين رژيم 
بوديم و جامعه عقب ننشـسـت و اول           
مه را در قلب تهران در پارك الله و در 

 .شهرهاي ديگر برگزار كرد

 اكــنــون بــعــد از چــنــيــن اتــفــاق             
 تشكل و مركـز كـارگـري      ٢٩مهمي،  

بر روي خـواسـتـهـاي اول مـه تـاكـيـد                  
ميگذارند،سركوب اول مه را محكوم 
ميكنند و كل جامعه را به گرد آمـدن   
حول خواستهاي قطعنـامـه اول مـه و           
براي آزادي دستگيـر شـدگـان در ايـن             

بـديـن تـرتـيـب        .     روز دعوت ميكنند  
مي بينيم كه  اول مه اتـفـاق مـهـمـي             
بود كه مهر خود را بطـور واقـعـي بـر               
روي اوضاع سيـاسـي امـروز كـوبـيـده            
است و حال و هـواي كـل جـامـعـه را                  

و اهـمـيـت فـراخـوان        . تغيير داده است 
 مركز و تشكل كارگري كه امروز ٢٩

ســه كــارخــانــه ديــگــر،لــوــلــه ســازي             
اهوار،نساجي خامنه و كيان تايـر هـم       
به آن پيوسته اند  بـه كـل مـردم بـراي             
شركت در كمپين براي آزادي دستگير    
شدگان اول مه را نيز مـيـتـوان از ايـن            

 .زاويه نگاه كرد
 در اول مــه امســال جــمــهــوري             
اسالمي به مراسم گـرامـيـداشـت ايـن           

 نـفـر را       ١٥٠بيش از   . روز حمله كرد 
اما  كارگران در بيانيـه  .   دستگير كرد 

. شان موفقيت خود را اعـالم كـردنـد           
گفتند مي ايستند و از خواستهايشان    

گفتند برپايي اول مه .   كوتاه نمي آيند  

را حق مسلم خود ميدانند و گـفـتـنـد          
وثيقه را نميپذيريم،ما جرمـي نـكـرده       

و متعرض جلو آمدند  و  گـامـي    .   ايم
 .  فراتر رفتند

اين اتفاقات همگي حاكي از يـك      
روند جديد در جنبـش كـارگـري و در             

رونـدي كـه بـطـور         .   كل جامعـه اسـت     
واقعي مقدمات تشكليابي سـراسـري      

. كارگران در ايران را فراهم كرده اسـت     
و ميـتـوان گـفـت از دل ايـن اول مـه                     
امروز ما شاهد جلوي صـحـنـه آمـدن          
يك طبقه كارگر متحد تر و قدرتمـنـد         

همچنين اين اول مه بيـش  .   تر هستيم 
از هر وقت جايگاه قـدرتـمـنـد چـپ و              

 .كانال جديدش را به نمايش گذاشت
از سوي ديگر همانطور كه بـاالتـر    
اشاره كـردم، قـطـعـنـامـه مشـتـرك و                 
ــه                   ــارگـــران در اول مـ ــري كـ ســـراسـ
خواستهاي كل جامعه را نـمـايـنـدگـي          

 ٢٩مـيــكـرد،و اكـنــون در فـراخــوان              
تشكل و مركز كارگري حول كـمـپـيـن         
بــراي آزادي دســتــگــيــر شــدگــان اول            
مه،بدرست بر همين نكته تاكيد شـده        
و جامعه را به حمايت از آنان و تاكيـد      
بر مطالبات اعالم شده در قطعـنـامـه        

در اين فراخـوان  .   اول مه فرا ميخواند 
ما مـيـلـيـون هـا          :"  " اعالم شده است 

کارگر و زحمتکش و مساوات طـلـب         
نسبت به عـزيـزان دربـنـد و خـانـواده                 

هايشان مسئول هستيم و نبايد آن هـا        
بايد فورا مـتـحـدانـه       . را تنها بگذاريم 

دســت بــه کــار مــبــارزه ايــوســيــع تــا             
مـا  .   آزاديهمه دستگير شدگان شـويـم      

ضـــمـــن اعـــالم ايـــن کـــمـــپـــيـــن از               
تماميتشکل ها و نهادهـايـکـارگـريـو          
حـــقـــوق بشـــر داخــــلـــيـــو بـــيــــن                   
الملليميخواهيم که با تماميتوان خود 
و به فراخور امکانـات خـود و از هـر              
طريق ممکن، ضمن مـحـکـوم کـردن          
دستگيـريـايـن عـزيـزان و درخـواسـت              
براي آزادي بـيـقـيـد و شـرط آنـان بـه                    
حمايت هايگوناگون و مـتـنـاسـب بـا            
توان خود از ايـن عـزيـزان و خـانـواده                
هاي آنان و اصرار بر مطالبات اعـالم          
شده در قطـعـنـامـه اول مـاه مـه ايـن                  

 .. "  کارگران بپردازند
اينها همه به روشـنـي جـايـگـاه و              
اهميت فراخوان به كمپين بـراي آزادي     
دستگير شدگان اول مه و حـمـايـت از            
خــواســتــهــاي آنــانــرا بــخــوبــي نشــان            

نكته مهم اينجاسـت كـه      .     ميدهد
 تشــكــل و مــركــز        ٢٩فــراخــوان   

كارگري به حمـايـت از دسـتـگـيـر            
شدگان اول مـه در واقـع  صـداي              
اعتراض جامعه ايسـت كـه دارد          
پاسـخ سـركـوب ايـن رژيـم را بـا                 
اتــحــاد ســراســري خــود حـــول               

و راديـكــال    خـواسـتــهـاي انسـانــي         

پاسخ جامـعـه ايسـت كـه از            .   ميدهد
رهبران اعـتـراض خـود و انسـانـهـاي               
آزاديخواهي كه در اين روز بازداشت و 
زنداني شده اند،دفاع ميكند و كمپين 

اينهـا  . اعتراضي اش را اعالم ميكند 
هــمــه فصــل جــديــدي از مــبــارزات              
كارگـران و جـنـبـش اعـتـراض مـردم                

 .است
بــايــد بــه ايــن فــراخــوان وســيــعــا            

بايد با تمام قـوا بـراي آزادي       .   پيوست
بدون قيد و شرط تـمـامـي دسـتـگـيـر              

همـانـطـور كـه در         .   شدگان تالش كرد  
 تشكل و مـركـز كـارگـري           ٢٩بيانيه  

تــاكــيــد شــده اســت بــايــد گــفــت كــه              
ــه اول               ــامـ ــنـ ــعـ ــطـ ــاي قـ ــهـ ــتـ ــواسـ خـ
مه،خواستهاي كل ما مـردم اسـت و           
بايد وسيعا از كارگـرانـي كـه بـخـاطـر            

 .اين خواستها در زندانند تالش كرد
من نيـز بـه هـمـه مـراكـز             فراخوان   

ــا و               ــاده ــه ــمــه ن ــه ه ــري،ب كــارگ
تشكلهايي كه در دفاع از حـقـوق        
كودك،حقوق زن و عـرصـه هـاي            
مــخــتــلــف اجــتــمــاعــي مــبــارزه         
ميكنند و به همه همه مردم و بـه      
كل جامعه اينست كه وسيـعـا بـه          
اين كمپين بپيوندند و آنـرا امضـا      

دستگير شـدگـان اول مـه        .   كنند  
بايد فورا و بدون قيد و شـرط آزاد       
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 در   ٢٠٠٩ آوريل   ٢٠ و ١٩روزهاي  
عراق برگزار شـد کـه در آن اکـثـريـت                 
اعضاي کميته مرکزي حزب در عراق     

 . و خارج از عراق شرکت داشتند
در اين پلنوم در بـاره مـوقـعـيـت              
عراق ، نيروهاي سنـاريـوي سـيـاه کـه              
در نتيجه حمله نـظـامـي آمـريـکـا بـه               
ميدان آمدند، و همچنين مـوقـعـيـت           
آمريکا بـعـد از تـغـيـيـرات اخـيـر در                   
سياستها و جهت گيريش، تحليلـهـاي      

ايـن پـلـنـوم       .   سياسي تيزي مطرح شد   
همچنين موقعيت جنبش ما، حضور 
و توانايي اش در تحليل مسائل مهـم     
در جامعـه عـراق بـعـد از شـش سـال                  
جنگ و جنايت را مورد بررسـي قـرار      

 . داد
 

اصلي ترين و مهمتريـن  :   انترناسيونال
قطعنامه هايي کـه در پـلـنـوم مـورد              

 تصويب قرار گرفتند چه ها بودند؟
اصلي ترين قطـعـنـامـه     :   عصام شکري 

هاي ارائه شده به پلـنـوم بـه قـرار زيـر                 
اوضاع سياسي عراق در مـتـن   :   بودند

بـحـران اقـتـصـادي جـهـانـي، مسـالــه                
مالي، و نهايتا قطعـنـامـه اي دربـاره            

 . حزب و حزبيت
دو قطعنامه اولي بعد از مباحـث   

. مفصل مورد تصـويـب قـرار گـرفـت           
قطعنامه سوم براي تـدقـيـق و شـکـل             
نهايي گرفتن به بحث زيادي احـتـيـاج        
داشت که براي بحث و تصميم گـيـري         

 . به دفتر سياسي محول شد
 

لطفا در باره قطـعـنـامـه     :   نترناسيونالا
اوضاع سياسي عراق در متـن بـحـران       
اقتصادي جـهـانـي بـيـشـتـر تـوضـيـح                

 : دهيد
ايـن قـطـعـنـامـه بـه             :   عصام شکـري  

اوضاع سيـاسـي حـاضـر در جـهـان و                
تاثير شـکـسـت نـظـم نـويـن جـهـانـي                   
آمريکا و تغيـيـر جـهـت گـيـري آن از                 
تقابل و ميليـتـاريسـم بـه مـذاکـره بـا                
ــن اوضــاع                اســالم ســيــاســي روي اي

اين قطعنامه  همچنين در .   ميپردازد
باره اوضاع سياسي عراق و موقعيـت      
نيروهاي سناريوي سياه در مـتـن ايـن         

قطعنامـه بـه     .   تغييرات بحث ميکند  
شرايط سيـاسـي امـروز در عـراق در               
متن يک شرايط گذرا و ناروشن بعد از 
شش سال جنگ و تخريب و گسسـتـن      

. شـيـرازه جـامـعـه مـدنـي مـيـپـردازد                
قطعنامه به ايـن اشـاره مـيـکـنـد کـه                
بدنبال خروج آمـريـکـا مـمـکـن اسـت              
حتي اوضاع بدتر و خطرناکتر بشود و 
جنگ بين نيروهاي قومي و مذهـبـي      

شدت بگيرد و جامعه را بيشتر ناامن 
کنند، اين سـيـاسـت تـمـام نـيـروهـاي                
ارتجاع مذهبي و نـاسـيـونـالـيـسـت و            

 .فرقه اي در عراق است
از طـرف ديـگـر، قــطـعـنـامـه بــه                
بحران عميقي که سراسر کاپيتالـيـسـم     
را گرفته و ناتواني سرمايه داري بـراي    
پيدا کردن راه حل براي اين بحران مـي    

قطعنامه به اوضاعي کـه در       .   پردازد
حال حاضر در نتيجه حـملـه نـظـامـي             
آمريکا و  بن بست سياسي اش وخيـم    
است و همچنين اثر بحران اقـتـصـادي       

. جهاني در شرايـط عـراق مـيـپـردازد           
همچنين قطعنامه در باره چشم انـداز     
خروج آمريکا از عراق و پايان اشـغـال       
و اثـراتـش در قـطـب بـنـدي و تـوازن                   
نــيــروهــا، چــگــونــه ايــن چشــم انــداز             
ميتواند مـبـارزه کـنـونـي را بـه يـک                   
مبارزه شفاف ميـان جـبـهـه مـردم از              
يکطـرف و جـبـهـه کـل بـورژوازي از                 
طــرف ديــگــر تــبــدل کــنــد صــحــبــت            

قطعنامه در پايان بر اهميـت  .  ميکند
تقويـت جـبـهـه کـارگـران و مـردم در                  
مقابل بورژوازي و مـوقـعـيـت حـزب             
کمونـيـسـت کـارگـري چـپ عـراق در                
ميان طبقه کارگر در هـدايـت جـبـهـه             

 .انسانيت در ميپردازد
 

آمـريـکـا  در سـال            :   انترناسيـونـال  
نـتـيـجـه     .    به عراق حملـه کـرد    ٢٠٠٣

مستقيم اين تعرض نـظـامـي، عـروج          
سريع و خـونـيـن جـنـبـش اسـالمـي و                

به نظر ميرسد که جنبـش  .   قومي بود 
. اسالمي برنده اصلي اين ماجـرا بـود       

عراق به زميـنـي بـراي رشـد جـنـبـش               
لـطـفـا در بـاره         .   اسالمي تـبـديـل شـد       

موقعيت کـنـونـي جـنـبـش اسـالمـي               
 : تصوير بدهيد

بـه نـظـرم، جـنـبـش            :   عصام شکـري  
اسالمي در عـراق، امـروز بـه قـدرت              

اما روشن اسـت    . سياسي رسيده است 
که مسئله قدرت سياسـي، امـروز در         

بـا ايـن     .   عراق مسـئلـه اي بـاز اسـت            
وجود، اگر به ايـن مـوضـوع از زاويـه             
جهاني نگاه کنيم، دولت المـالـکـي و          
متحدينش تجسم جـنـبـش اسـالمـي           

يــعــنــي، اســالم ســيــاســي در         ( اســت   
ــه             ) .   قـــدرت ايـــن درســـت اســـت کـ

اسالميستها بـراي بـرپـا داشـتـن يـک              
جمهوري اسالمي با قـدرت سـرکـوب         
کامل زنان و استقرار قانون ارتجاعـي      
شريعت شکست خـورده انـد، امـا از             
نقطه نظر سياسي، احزاب حاکم اکثـرا     
اسالمي هستند و غرب هم به هـمـيـن     

. معنا آنها را برسميت شناختـه اسـت       

در سطح کوچه و  خيابان، مردم عراق    
براي اولين بار نسبت به ايـن جـنـبـش           
متوحش، هم به مثابه جنبش سياسي 
و هم ايدئولوژي، بيش از پيش  نفـرت     

ايـن يــک    .   و انـزجـار نشـان مـيـدهـنـد             
تغيير مهم است و در زندگـي روزمـره      

. مثال بغـداد قـابـل تشـخـيـص اسـت              
مردم از انفجارها و ناامني ميترسنـد    
اما هـمـان مـردم بـيـشـتـر بـه سـمـت                     
سکوالريسم و مدرنيسم گرايش نشان     
مـيـدهــنـد و مـيــخـواهــنـد بــا اســالم                

اين نتيجـه بـن     .     سياسي مقابله کنند  
. بســت خــود اســالم ســيــاســي اســت           

محصول ناتوانـي ايـن جـنـبـش بـراي              
بسيج مردم حول شعارهاي کليشه اي     

مرگ بر "يا " نه، نه، آمريکا"اش مثل 
وقـتـي مـقـتـدا        .   اسـت "   شيطان بـزرگ   

الصدر و باندهايش مجبور شده اند با    
يـعـنـي    (مقررات  آمريکا بازي کنند،  

عــراق تــبـديــل    "   دولــت" بـه جــزئـي از         
، ايــن جـنــبــش در حــقــيــقــت            ) شـونــد 

تواناييش به مثابه يک بازيگر اصـلـي       
عليه غرب و آمريکا را از دسـت داده        

براي جنبش اسالم سياسي، اين .   است
 . اعالم نابودي است

 
دولـت اوبـامـا بـراي          :   انترناسيونـال 

خروج ارتش آمريکا از عراق در سـال          
عـواقـب   .    طرح ريـخـتـه اسـت      ٢٠١١

ســيــاســي خــروج آمــريــکــا چــه هــا                
 ميتوانند باشند؟ 

همچنانکه در پاسخ بـه  :   عصام شکري 
سئوال قبلي گفتم، ايـن مـوضـوع در            
پلنوم چهار، مخصوصا در قطعنـامـه    

احتمال .   اول  مورد بررسي قرار گرفت  
دارد که خروج نـيـروهـاي آمـريـکـا از              
عراق، از نقطه نظر امنيت جامعه، به       
آشفتگي و تخريب بـيـشـتـري مـنـجـر              

نيروهاي مخـتـلـف مـذهـبـي و           .   شود
قـومـي کـه تـاکـنـون تـوسـط حضــور                 
سنگين ارتش آمريکا مورد حـمـايـت         
قرار گرفته اند، بـه هـر جـنـگـي بـراي                

موقعيت و نـفـوذ کـنـونـي            تامين  
با اتکا .   خود متوسل خواهند شد  

به هويت خود به مثابه گروهـهـاي     
ــومــــي و                     ــي و قــ ــذهــــبــ مــ
نـاســيــونــالـيــســتــي، آنــهــا تــالش        
خواهند کرد اين هويتهـا را بـراي          
بسيج مـردم در خـدمـت اهـداف             

با .   غير انساني خود بکار بگيرند 
اين وجود، من فکر مـيـکـنـم کـه            
آمريکا در لحظه کنوني بـه طـور           
کامل از عراق خارج نخواهد شـد       
و نيروي کافي براي مقابله جدي با 
دشمنان متحدين خـود در عـراق          

، ) دولت مرکزي در منطقه سـبـز     ( 
مشخصا القـاعـده، بـعـثـي هـا و              

شيعه که توسط رژيم ساير گروههاي 
اسالمي حمايت مـيـشـونـد در عـراق            

 . نگاه خواهد داشت
آقاي اوباما ميخواهد بـه اشـغـال          
خاتمه دهد و اين يـعـنـي ايـنـکـه اگـر                
کشور به يک آشفتگي و جنگ داخلـي   

کــفــار  " وارد نشــود، جــنــگ عــلــيــه             
" دولـت " به جنگي عليه "  امپرياليست

 . تبدل خواهد شد
اگر اين اتفاق رخ دهد، مردم را به 
جاي تقسيم شدن در جنگ عـلـيـه دو          
قطب تـروريسـتـي، حـول مـبـارزه بـه                 
خاطر حقوق خـود و پـيـروزي عـلـيـه                 

. کمپ استثمارگران قطبي خواهد کرد
مبارزه مردم را به سمت يـک مـقـابلـه          

مردم در باره . شفاف جهت خواهد داد
اينکه عليه کدام کمپ مبـارزه کـنـنـد        

 . کمتر سرگردان خواهند بود
 

مـيـدانـيـم کـه حـملـه            :   انترناسيونـال 
آمريکا جامعه مدني در عـراق را از           

در اين جامعه از لحـاظ  .   هم گسيخت 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي از هم   
گسيخته، مردم عموما و کـودکـان و        
ــنــبــش چــپ                   ــارگــران و ج ــان و ک زن

از .   مشخصا قربانيـان اصـلـي بـودنـد          
اين نظر، وضع در حال حـاضـر از چـه            

 قرار است؟ 
جامعه مدني در عـراق  :   عصام شکري 

چون آمريکا به بهانه از هم گسيخت 
سرنگوني صدام کـل جـامـعـه را             
منهـدم کـرد و سـپـس بـانـدهـاي                
اسالمي را به جان مردم انـداخـت         
کــه مــورد حــمــايــت رژيــم هــاي            
ارتجـاعـي مشـخـصـا حـکـومـت             

ايــن .   اســالمــي هــم قــرار گــرفــت       
موجب تخريب وحشتناک جامعـه     
مدني شد که زندگي هر شهروندي 
در عراق، مخـصـوصـا کـارگـران،          

را تحت تـاثـيـر قـرار         زنان و کودکان    
بيکاري در عـراق در اوج خـود             .   داد

وحشـتــنــاکــي  فــقـر بــه نــحـو          .   اسـت 
باالسـت و مـيـلـيـونـهـا مـردم از                 
تامين نـيـازهـاي اولـيـه زنـدگـي،             
بهداشت، آب سالم، برق، دار و و          

. درمان مناسب محـروم هسـتـنـد       
فکر ميکنم بدون پايان اشـغـال و          
ايــجــاد يــک شــرايــط مــتــعــارف،         
جـنــبـش طــبـقــه کــارگــر، اگــرچــه           
اميدبخش و در حال عروج و زنده، 
نخواهد توانست خـود را از بـنـد             
محروميت، بهره برداي سـيـاسـي         
توسط احزاب و گروههاي مذهبي 
و قومي نـجـات دهـد و نـهـايـتـا                 
قـدرت خــود را بــراي دخــالــت و             
تصميم گيري در بـاره سـرنـوشـت            

بـه ايـن     . و کل جامعه نشان دهدخود  

دلـيـل اسـت کـه مـا خـواهـان خــروج                  
آمريکا از عراق به مثابه يک فـاکـتـور        
مهم براي رسيدن به اوضاع متـعـارف         

 . هستيم
تمرکز اصلي اسـتـراتـژي    :  انترناسيونال

حزب براي خروج از وضعيت سيـاسـي      
حاضر که مردم عـراق بـا آن مـواجـه                

 هستند چيست؟ 
با وجود اينکه آمريـکـا   : عصام شکري 

سياستش را تغـيـيـر داده اسـت و در                
مـيـخـواهـد از عـراق          حـال حـاضـر        

خارج شود و ايـن را اعـالم کـرده              
اســت؛ اگــرچــه مــيــلــيــســشــاهــاي       
اسالمي به قدرت سياسـي حـاکـم        
در عراق البته بـا حـمـايـت غـرب            
تبديل شده اند؛ جامعه هنوز مثل  

در جـوانـب     .    سـال پـيـش اسـت        ٦
مشخصي حتي اوضاع بدتر شـده     

 . است
با تـوجـه بـه شـکـسـت آمـريـکـا،                 
شکست نئو کنسرواتيستـهـا، بـحـران         
جـهــانـي اقــتـصــادي کــاپــيـتــالـيــســم،           
ناتواني بورژوازي به مثابه يک طبقـه،      
امروز ميدان براي پيشروي بيشتر بـاز    

موضوعات مـعـيـنـي در حـال          .   است
. حاضر فوکوس حزب ما خواهد بـود      

آنها موضوعاتي اجتماعي و سياسي      
براي مـثـال، مـا      .   و اضطراري هستند 

مبارزه عليه اسالم سياسي به عـنـوان       
يک جـنـبـش وحشـي و ارتـجـاعـي را                 
ادامه خواهـيـم داد، از مـبـارزه زنـان               
براي برابري و عليه سرکـوب حـمـايـت        
خواهيم کرد و براي پيشروي آن تـالش    
خواهيم کرد، از جوانان و رهايي آنـهـا      
از جدايي مذهبي و قومي و فرقـه اي        
دفــاع خــواهــيــم کــرد، بــراي حــقــوق             

ــرد               ــم ک ــارزه خــواهــي ــان مــب . کــودک
ــيــهــا و                  ــگــران ــتــهــاي مــا از ن ــوي اول

مـا  .   مشکالت مردم نشات ميگيـرد    
عنوان کـمـونـيـسـت مـوظـفـيـم            به   

مبارزه را براي رسيدن بـه شـرايـط       
بهتر براي مردم  و بـوجـود آوردن           
يک تغيـيـر راديـکـال در جـامـعـه               

بدون ما، بدون . عراق هدايت کنيم
تالش و مبارزه ما اوضاع قـطـعـا        
فالکت بار تر خواهد بود مستقـل        
از اينکه بورژوازي چه تصـمـيـمـي         
گرفتـه اسـت، چـرا کـه بـورژوازي              
خودش از لحاظ سـيـاسـي در بـن           

  . بست است
کمونيسم کارگري و حزب ما 
امــيــد انســانــيــت در عــراق را            

مــا بــا   .   نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــد    
اطمينان به سمت رسيدن به ايـن      
هدف، به سمت استقرار انسانيت 

 .*پيشروي خواهيم کرد

 . . . مصاحبه با عصام شكري                                ۱از صفحه          
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  هزار دالري براي تامين کانال جديد٣٠٠کمپين  
  دالر ديگر بايد جمع آوري شود٢٥٦٧٣٠ 

ليست کمک هاي دريافتي دومين   
بـه   هزار دالر را ٣٠٠براي تامين  

در يـازده روز      .   ميرسـانـيـم   اطالع   
 دالر جمع ٤٣٢٧٠گذشته جمعا  

آوري شده و يا تعهد داده شـده و             
.  دالر باقي مانده است٢٥٦٧٣٠

 هـزار دالري بـراي         ٣٠٠کمپين   
ادامه کاري کانـال جـديـد از روز            

 مه شروع شده و بـه مـدت     ٤دوشنبه  
شش هفته تا نيمه ژوئن ادامه خواهد    

صـمـيـمـانـه از دوسـتـان            .   داشـت 
عزيزي که به اين کمپين پيوسته 
اند قدرداني ميکنيم و اطمينان 
ــان و                 ــت ــمــا دوس ــه ش ــم ک داري
بينندگان کـانـال جـديـد، شـمـا             

و عدالت طلب، با مردم معترض 

کمک هاي خود بـار ديـگـر تـداوم          
کــانــال جــديــد ايــن ابــزار مــهــم             
سازماندهي اعتـراض و مـبـارزه         
عليـه جـمـهـوري اسـالمـي، ايـن              

متحد کردن تـوده هـاي       وسيله  
ميليوني براي تحـقـق شـريـف         
ــهــاي بشــري را           ــن آرمــان تــري

 . ممکن ميگردانيد

 

 ۲ليست 
 ٢٠٠٩ مه ١٤ 

  دالر٥۰۰ حسين آرين
  دالر٣۰۰ سعيد صالحي نيا

  دالر٣۰۰  نيما آزاده
  دالر٣۰۰ آقاي حميدي

  دالر١۸۰ کمک واحد داالس
  دالر١۸۰ محمود هوستون

  دالر١۷٥ يدي محمودي
  دالر١۰۰ منوچهر داالس

  دالر٦۰  صحاب
  دالر٦۰  قادر

  دالر٣۰  ميترا
  دالر٥۰ پارسا هوستون

  دالر٥۰ فرهاد داالس
  دالر٥۰ ناصر اصغري
  دالر۲٥ فريدون فرهي
  پوند ٥۰ کيوان جاويد
  دالر در عرض يک سال ٦١٠٠ جليل جليلي 

  پوند در عرض يکسال ١٢٠٠ سهيال شريفي 
  کرون در عرض ده ماه ٣٠٠٠٠ کريم شامحمدي 

  کرون درعرض يک سال ١٢٠٠٠ جميل فرزان 
  کرون درعرض يک سال ١٢٠٠٠ صابر نوري 

  يورو ظرف سه ماه ١٠٠٠ سيامک مکي 
  ماه ١١ دالر ظرف ٤٦٠٠ محمد کريمي 
  کرون ظرف يکسال ٢٤٠٠٠ افسانه وحدت 
  کرون ظرف يکسال ٢٤٠٠٠ محمد اميري 
  کرون ١٥٠٠٠ صابر رحيمي 

  يورو در عرض يک سال ٢٤٠٠ بهمن ذاکرنژاد 
  کرون٥۰۰۰ فريده آرمان

  کرون١۰۰۰ رضا از دانمارک
  کرون١۰۰۰ خليل کيوان

  کرون١۰۰۰ سيامک بهاري
  کرون۲٥۰ بهروز مهرآبادي
  کرون۲٥۰ فاطمه ميالني

  کرون٥۰  ژانت
  کرون٥۰  طاهره

  کرون۲۰۰ فريده جديد االسالم
  کرون١٥۰۰جمع آوري کمک مالي توسط فريده آرمان و ميترا آزادي 

  کرون۲۰۰  پريا
  کرون۲۰۰ هومن از مالمو

  کرون ١۰۰ ميترا آزادي
 

  دالر ٣٥٥٣٥ :  ٢جمع ليست  
  دالر ٧٧٣٥ :  ١ليست 

  دالر ٤٣٢٧٠ جمع تاکنوني

 
 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 :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 

 تـمـاس     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 
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 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 

 !وقتي ما قدرت را بگيريم
 بحثي در باره شرايط و مشخصات قدرت گيري کمونيسم در ايران

 
 سخنراني و پرسش و پاسخ

 
 مصطفي صابر: سخنران

  بعد از ظهر١٣ ساعت ٢٠٠٩ ماه مه ١۷يکشنبه : تاريخ
 Folket hus järntorget -گوتنبرگ سوئد: مکان 

 تلفن تماس و امضاء 
 ٠٧٠٣٨٧۵٤٨   

٠٧٣٧١٧٨٨١٩   
hasan panahi va Abe asadi   

------------------------------------------------------ 
  

  ماه مه١۶روز شنبه   ميرسانيم که مصطفي صابرهمچنين به اطالع 
سمينار بازخواني مانيفست کمونيست در گوتنبرگ خواهد داشت که 

  :همه شما را به شرکت در آن دعوت ميکنيم
 

  کمونيسم در قرن بيست و يک
  اثر کارل مارکس و فردريک انگلس" مانيفست کمونيست"بازخواني 
  بعداز ظهر١٨ تا ١٣ از ساعت ٢٠٠٩ ماه مه ١٦: تاريخ

 طبقه دوم    Linne gatanهاگا بيو در /Hagabioاجتماعات سالن : مکان
 

  –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران 
گوتنبرک -سوئد   

بحران جهاني و چشم انداز انقالب 
 !در ايران

 
 تريبون آزاد پرسش و پاسخ،  سخنراني، 

 حميد تقوائي : سخنران
 ليدر حزب کمونيست کارگري ايران

 
  از ريزش ديوار برلين تا سقوط وال استريت * 

 عروج و افول نئوکنسرواتيسم و 
راه برون رفتي هست؟  .بن بست سرمايه داري جهاني 

 بحران حکومتي در ايران  سرمايه داري برتاثير بحران جهان  * 
     و عروج جنبش کارگري در ايران ۸۸اول مه * 

موقعيت چپ، راست و . قطب بندي طبقاتي درايران* 
 جنبش انقالبي مردم عليه جمهوري اسالمي

  به مسائل جهاني   انقالب آتي ايران و پاسخ* 
  بعدازظهر۷:۳۰ساعت  - ۲۰۰۹ مه ۲۳شنبه 

 )شمال شپرد( دان ميلز ۲۹۷۵ -اوريول کاميونيتي سنتر 
  

Oriole Community  Centre  
2975  Don mills Rd.   
(North of Sheppard) 

 از کليه عالقه مندان دعوت ميشود 
 . در اين جلسه سخنراني شرکت نمايند

 
 ۴۱۶ -۴۷۱  -۷۱۳۸ : تلفن تماس

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران،
  واحد شرق کانادا

     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
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قرار است هيئت نمايندگي رژيم اسالمي ايران و .  ماه ژوئن در ژنو برگزار ميگردد١٩ تا ٣از ) آي ال او(اجالس ساالنه سازمان جهاني کار 
نبايد اجازه داد سرکوبگران کارگران در آي ال او . نمايندگان سازمانهاي دست ساز آن، همچون سالهاي گذشته، در اين اجالس حضور بهم رسانند

 .رژيم اسالمي ايران، بخاطر سرکوب کارگران و تحميل بيحقوقي مطلق به آنها، بايد از آي ال او اخراج گردد. حضور يابند
 !در حمايت از مبارزات کارگران و براي  آزادي دستگيرشدگان اول مه و همه کارگران زنداني در اين تظاهرات شرکت کنيد 

 . همه مردم آزاديخواه و همچنين سازمان هاي کارگري را به شرکت در اين تظاهرات فرا ميخوانيم
  ١٢ ژوئن از ساعت ٣چهارشنبه : زمان

 )آي ال او ( ژنو مقابل محل کنفرانس سازمان جهاني کار : محل
 !دستگيرشدگان اول مه بايد فورا و بيقيد و شرط آزاد شوند

 !کارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 !جمهوري اسالمي ايران بايد از آي ال او اخراج گردد

 
 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٨،  ارديبهشت ٢٠٠٩مه 
 ٠٠٤٩١٧٢٩٧١٦٢٢٧  شهناز مرتب؛ ٠٠٤١٧٦٤٠٠٦٩٦٢  آرش مهدي زاده؛ ٠٠٤٤٧٨٥٢٣٣٨٣٣٤بهرام سروش؛ : تلفن هاي  تماس

    ٠٠٣١٦٣٣٦٠٢٦٢٧  فرشاد حسيني؛ ٠٠٣٣٦٣٦٣٣٩٠٥٤يدي کوهي؛ 

 اطالعيه شماره چهار          
حمله رژيم به مراسم ها ي اول مه در       
ايران  و دستگيري شرکت کـنـنـدگـان         
در اين برنامه هـا، بـايـد بـا عـکـس                  

. العمل وسيع بين المللي پاسخ گيـرد    
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب               
کمونيست کارگري ايران در نظر دارد    
عالوه بر اقداماتي که تا کنون انجـام      

 ماه مه نـيـز در     ٢٣داده است، شنبه  
کشورهاي مختلف  آکسيون هائي را   

 . بر پا دارد
همه اعضا و فعالين حزب، همـه        

احزاب و سازمانهاي سياسي  و همـه       
آزاديخواهان را براي شـرکـت در ايـن           

آدرس و   .   آکسيونها فرا مـيـخـوانـيـم        
ساعات اين آکسيون ها بـعـدا اعـالم          

 . ميشود
همه بازداشت شدگان اول ماه مه  
بايد فورا و بـدون قـيـد و شـرط آزاد                 

 !شوند
 تشکيالت خارج کشور

  حزب کمونيست کارگري ايران
 ٨٨ ارديبهشت ٢٤، ٢٠٠٩مه ١٣

 

 اطالعيه شماره  پنج   
 دبـيــر کــنـفــدراسـيــون بـيــن الــمـلــلــي             

 ۱۷۰اتــحــاديــه هــاي کــارگــري کــه            
ميليـون کـارگـر را نـمـايـنـدگـي مـي                  
کند،در نامه اي به احمدي نژاد نسبت  
به دستگيري و سرکوب  کـارگـران در        

 تــوســط جــمــهــوري      ۲۰۰۹اول مــه     
اسالمي اعتراض کردـ در ايـن نـامـه            
ــه                    ــنـ ــامـ ــه خـ ــت آن بـ ــوشـ ــه رونـ کـ
اي،وزيرکار،وزير امور خارجه و رئيس 
مجلس جمهوري اسالمي و همچنين       
هئيت نمايـنـدگـي رژيـم در سـازمـان              
ملل و مقرسازمان جهاني کار در ژنو  
ارســال شــده اســت، بــه چــگــونــگــي              

 تــوســط    ۲۰۰۹بــرگــزاري اول مــه          
کارگران در تهـران و سـايـر شـهـر هـا                  

 اشاره شده استـ
 دبير کنفدراسيون بـيـن الـمـلـلـي            
اتحاديه هاي کارگري در نامه خود به     
احمد نژادي به رفتار وحشيـانـه نـيـروهـاي         
پليس جمهوري اسالمي و ضـرب و شـتـم         
کارگران مي پردازد و سپس اسامي دهها       
تن از کارگران دستگير شده را قـيـد مـي             

ايـن نـامـه چـنـيـن           کندـ در بخش پاياني   
 :آمده است

مـا شـرايــط کـارگـران ايـران را از                "   
نـداشـتـه    نزديک دنبال مي کنيم و تـرديـد        

باشيد که همه ابزارها و مکانيسـم هـا مـوجـود             

الـمـلـلـي را  بـراي بسـيـج                در سطح بيـن       
جهـانـي اتـحـاديـه هـاي کـارگـري در                 

از همکاران خود در ايـران بـکـار          حمايت  
خواهيم گرفتـ از شما مي خواهيم ترتيبـي     
دهيد که کارگران دستگير شده فـورا آزاد          

 !"شوند
 

کمپين بين المللي براي آزادي 
دستگير شدگان روز جهاني کارگر با 

 قدرت ادامه خواهد يافتـ 
 

 تشکيالت خارج کشور
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰ مه ۱۳

 تظاهرات در ژنو 
تظاهرات در همبستگي با مبارزات کارگران در ايران و براي آزادي دستگيرشدگان اول مه در 

 !شرکت کنيد) آي ال او(  ژوئن در مقابل محل کنفرانس سازمان جهاني کار٣چهارشنبه 

فراخوان به تظاهرات در حمايت 
 از دستگيرشدگان اول مه

 :کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري در نامه اعتراضي به احمدي نژاددبير 
شک نداشته باشيد که در صورت عدم آزادي کارگران 

دستگير شده،اتحاديه هاي کارگري جهان را در حمايت از 
 !همکاران خود در ايران بسيج خواهيم کرد

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 

 !سوسياليسم بپا خيز
 برايرفع تبعيض
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   ۷اطالعيه شماره  
ايليان بوربانو، دبير كميته همبستگي 
بين المللي اتحاديه كارگران خـدمـات       

انتاريو  در نـامـه اي        -عمومي كانادا 
خطاب به خامنـه اي و احـمـدي نـژاد              
سرکوب سنديکـاي سـرکـت نـيـشـکـر             
هـفــت تــپـه ، اذيــت و آزار فــعـالــيــن                 

ايران و تهاجم وحشيانه   کارگري در   
جمهوري اسالمي به اجتـمـاع اول        
مـه کـارگــران تـهـران  را شـديــدا                
محکوم کردـ در اين نامه از جمله        

 :آمده است
ما اين حـمـالت بـه حـقـوق            "   

كارگران و فـعـالـيـن و تشـكـالت             
مســتــقــل كــارگــري در ايــران را            

كـارگـران بـايـد       .   محكوم ميكنيم 
ازهرگونه حقي براي سازماندهي و 
گراميداشت مراسمهـاي اول مـاه        

مـا خـواهـان      . مه برخوردار باشند 

آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                
تمامي دستگير شدگان اول مـاه مـه            

ما همچـنـيـن از دولـت مـي            .  هستيم
خواهيم كه بـه حـقـوق كـارگـران بـراي              
تشكليابي، تجمع و اعتصاب احـتـرام    
گـذاشــتـه، بـه آزار و اذيــت فــعـالــيــن                
كارگري پايان داده، تمـامـي كـارگـران        
زنداني را آزاد نموده و در فعاليـتـهـاي        
تشكالت مستقل كـارگـران مـداخلـه           

 ."ننمايد
 ۶الزم به توضيح اسـت کـه روز             

دبــيــر "   رايــدرگــاي   " مــاه مــه نــيــز        
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه 

در )   سـي . يــو. تـي . آي( کـارگـري     
نامه اي به احمدي نژاد مسـئلـه         
صدور احکام زندان براي رهبران   
سنديکاي کارگران نيشکر هفت    
تپه را مورد اعتراض قرار داردـ      
در ايـن نـامـه ضـمـن اشـاره بـه                 

سي . يو. تي. اعالميه مشترک آي 
بهمراه سازمان آموزش جـهـانـي       

، فــدراســيــون بــيــن       ) ايــي. آي(   
المللي کـارگـران حـمـل و نـقـل               

و اتحاديه جهاني )   اف.تي.آي(  
ــذايــي، کشــاورزي و              ــواد غ م

مــورخ )   اف. يــو. آي(   خــدمــات   
، که در آن اين ٢٠٠٩ آوريل ٢٧

اتحـاديـه هـا خشـم خـود را در                
ارتباط با دستگيري پنج تـن از         
رهبران منتخب اتحاديه کارگران 
شرکت نيشکر هـفـت تـپـه ابـراز            

 :داشته اند، چنين آمده است
 نفر ديگـر  ٤اعلي نجاتي و    " 

: از رهبران اتحـاديـه هـفـت تـپـه           
قربان عليپور، جليل احـمـدي،      ( 

فــريــدون نــيــکــوفــرد و مــحــمــد         
به يک سال زندان و ) حيدري مهر

سه سال محروميت از داوطلبـي    

نماينـدگـي هـر گـونـه اتـحـاديـه               
عالوه بر . کارگري محکوم شدند

اين، علي نجاتي پس از آزادي با 
قرار وثيقه، از شرکت نيز اخـراج      

همچـنـيـن، هـمـه اعضـاي           .   شد
به جهت    کميته اجرائي اتحاديه  

اينکه از اتحاديه استعفا دهـنـد       
 .در معرض فشار قرار گرفته اند

ما مصرانه خواهان آنيم تا از 
فوري و بي قيد و شرط کليـه      آزادي  

هـمـکــاران فـوق الـذکــر اطـمــيـنــان             
کـلـيـه احـکـام زنـدان              حاصل شود؛ 

عليه فعـاالن اتـحـاديـه اي مـلـغـي               
گرديده و پليس و سيـسـتـم عـدالـت            

جمله دادگاه ها براي  اجتماعي از   
بــه چــالــش کشــانــدن کــارگــران          
بخاطر فعاليـت هـاي اتـحـاديـه            
هــاي کــارگــري بــکــار گــرفــتــه           

 ."نشوند

خاطر نشان کنيم که تاکنـون     
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه 
هـاي کــارگـري، كــنـفــدراســيــون         

 -) س ژ ت( عمومي كارگران فرانسه    
، انترنـاسـيـونـال     ADDSEAبخش   

، (BWI)كارگران ساختماني و چوب 
-مـلـبـورن     –كارگران صنعتي جهان     

استراليا و اتحاديه خدمات عـمـومـي      
-شعبه دربي شايـر  -PCSو تجارتي  

انگلستان با ارسال نـامـه هـاي         -دربي
اعـتـراضـي بـه مــقـامـات جـمـهــوري               
اســالمــي خــواســتــار آزادي فــوري               
دستگير شدگان روز جهاني کارگر در     

 ايران شده اندـ 
 

 تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

    ۲۰۰۹ مه ۱۴

اطالع داريد كه در اول مه امسـال در       
 نــفــر از شــركــت         ١٧٠ايــران حــدود      

كنندگان در پارك الله تهران دستگيـر        
شدند و اكنون بيش از صد نفر از آنهـا      

بـه خـانـواده      .   در بازداشت هستند  
هــاي آنــان اجــازه مــالقــات داده           

هنوز اطالع دقـيـقـي از        .  نميشود
تعداد دستگير شـدگـان در دسـت          

ــســت   ــي ــراد         .   ن ــاي اف ــواده ه ــان خ
بـازداشـت شـده هــر روز مــقـابــل             
دادگاه جمع ميشوند تـا پـيـگـيـر            

امـا تـا     .   وضع عزيزانشـان شـونـد      
اكـنـون   .   كنون پاسخي نگرفته انـد  

حركتي گسترده در اعـتـراض بـه           
. اين دستگيريها براه افتاده اسـت       

 تشكل و مـركـز كـارگـري از           ٢٩
كـمـپـيـنـي         شهرهايمختلف ايـران   

براي آزادي دستگير شدگان اعالم      
كميته همبستگي بـيـن      .   كرده اند 

كـه  المللي كـارگـريـانـتـظـار دارد              
ــهــادهــاي               ــهــا و ن تــمــامــي ســازمــان
انساندوست در سراسر جـهـان بـه ايـن            

كمپين بپيوندند و از ايـن خـواسـتـهـا              
 : حمايت کنند

جمهوري اسالمي را بـخـاطـر        -١
حمله وحشيانه به مـراسـم اول مـه در            
ايران و ضرب و شتم شرکت کننـدگـان       
و دستگيري آنها را محـكـوم كـرده و             
خواهان آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                

 .شرط آنان شوند
جمهوري اسالمي رژيم شالق   -٢

. و زندان و اعـدام و شـكـنـجـه اسـت                  
كارگران را بخاطر ايجاد تشكل خـود        

و برپايي مراسم اول مه تحت پـيـگـرد        
. قـرار مــيــدهــد و زنــدانــي مــيــکــنــد           

جمهوري اسالمي بايد از تمام مراجـع     
جهانـي، از جـملـه سـازمـان جـهـانـي                  

 .اخراج شود) آي ال او( كار
كميته همبستگي بين المللي  -٣

كارگري از سـازمـانـهـاي كـارگـري در            
سـراسـر جـهـان درخـواســت مـيــکـنــد               

ــازرســي از                   كــه ــراي ب ــاتــي را ب ــي ه
زندانهاي ايران و دستگير شـدگـان اول      

به ايران ارسال كـنـنـد و خـواهـان                 مه

آزادي فوري دستگير شدگان اول مه و    
تمامي زنـدانـيـان سـيـاسـي از زنـدان                 

 .شوند
 

كميته همبستگي بين المللي كارگري 
 حزب کمونيست کارگريايران 

 
 هماهنگ كننده شهال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com  
 روابط عمومي بهرام سروش 

bahram.soroush@gmail.com ٢٠٠٩ مه ١١ -٨٨ ارديبهشت ٢١ 
 

 اطالعيه شماره شش    
كنفدراسيون عمومي كارگران فرانسـه   

در ADDSEAبخش    -) س ژ ت( 
نــامــه اي بــه مــقــامــات جــمــهــوري              
اســالمــي تــهــاجــم نــيــروهــاي لــبــاس          
شــخــصــي و انــتــظــامــي جــمــهــوري            
اسالمـي بـه کـارگـران در پـارک اللـه                 

تهران را محکوم کـردــ در ايـن نـامـه               
ضمن اشاره به اين مسئله که کمـاکـان    

 زن و مرد در شرايط غير قـابـل     ۱۳۰
تحملي در بازداشت بسر مي برند اين       
کنفدراسيون کارگري، خواستار آزادي    
فــوري و بــدون قــيــد و شــرط کــلــيــه                
دستگير شدگان شده استـ در بـخـشـي           

 :از اين نامه آمده است
مــا ايــن حــمــالت بــه حــقــوق              "   

ــراي         ــدهــي و      كــارگــران ب ســازمــان
برگزاري مـراسـمـهـاي اول مـه را              

مـا خـواهـان      .   محكوم مـيـكـنـيـم      
آزادي فوري و بدون قـيـد و شـرط             

ماه مه  تمامي دستگيرشدگان اول    

هـمـچـنـيـن از دولـت           مـا    .   هستيـم 
ميخواهيم كه حقـوق كـارگـري از          
جــملــه تشــكــلــيــابــي، تــجــمــع و          
اعتصاب را محترم داشته، به آزار 
و اذيت فعالين كـارگـري خـاتـمـه            
بخشيده، تمامي كارگران زنـدانـي     
را آزاد نــمــوده و نســبــت بــه                     

مسـتـقـل    فعالـيـتـهـاي تشـكـالت           
  ."كارگران مداخله ننمايد

 
 تشکيالت خارج کشور 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹ مه ۱۳

 

 ADDSEAبخش   -)س ژ ت(كنفدراسيون عمومي كارگران فرانسه 

 !شرط دستگير شدگان روز جهاني کارگر در ايران شدخواهان آزادي فوري و بدون قيد و 

 انتاريو-كميته همبستگي بين المللي اتحاديه كارگران خدمات عمومي كانادا
 نسبت به حکم زندان براي رهبران سنديکاي کارخانه نيشکر هفت تپه اعتراض کرد و خواهان آزادي فوري و 

 !بدون قيد و شرط تمامي دستگير شدگان اول ماه مه شد

 در سراسر جهان به سازمانها و تشكلهاي كارگري 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 



 8 ۱۳۸۷ مه ١۵ انترناسيونال 

 :  ١٠اطالعيه شماره       
 ارديبهشت حـدود هـفـتـاد         ٢٣امروز  

نفر از خانواده هاي دستگـيـر شـدگـان           
اول مه در مقابل دادگاه جمع شدند و       

. وضع عزيـزان خـود را جـويـا شـدنـد                
روحيـه  .   هنوز وضع آنها ناروشن است   

اعــتــراضــي در مــيــان خــانــواده هــا              
باالست و امروز بصورت جـمـعـي دو           
نامه يكي به سازمـان حـقـوق بشـر و              
ديگري به حقوق شهروندي نـوشـتـه و           
اعتراض خود بـه دسـتـگـيـري هـا را                 

ــه گــزارش،        .   اعــالم داشــتــنــد     ــنــا ب ب
مامورين انتظامي جمهوري اسالمي    
تالش داشتند تجـمـع خـانـواده هـا را              

خانواده ها درگيـر   متفرق كنند و با     
شدنـد، امـا مـوفـق بـه ايـن كـار                  

خانواده ها اعالم داشتنـد    .   نشدند
كه تا آزادي عزيزانشان از زندان به 

 . تجمعات خود ادامه خواهند داد
ــن             ــق آخــري ــن طــب ــي ــمــچــن ه

ــه                ــذشــت ــزارشــات  روز گ  ٢٢گ
ارديبهشت،  مسعود لقمان يـكـي      
از دستگير شدگان اول مه در قبال  

 ميليون تومان آزاد شـد  ٥٠وثيقه  
 ارديبهشت نيز چـهـار     ٢٣و امروز 

نفر از دستگيرشدگان زن، خانمها     
فاطمه اقدامي، شريفه مـحـمـدي،      
فاطمه شاه مـحـمـدي و يـك نـفـر               

. ديگر در قبال كفالت آزاد شـدنـد        
 نفر  ١٤بنا به گزارش اكنون حدود 

ديگر از دستگيـر شـدگـان زن در            
بند متادون كه بند معتادان اويـن        
ــيــه در                ــرنــط ــت، بصــورت ق اس

از جملـه خـانـم      .   بازداشت هستند 
. مريم محسني در اين بـنـد اسـت      

ايشان از بيماري هـاي مـخـتـلـف            

رنج مـيـبـرنـد و شـكـنـجـه گـران                  
جـمــهــوري اســالمـي از تــحــويــل          
داروهاي وي و انتقال او به بهداري   

دستگير .    زندان خودداري ميكند 
شــدگــان اول مــه از درون زنــدان             
اعالم كرده اند كه وثيقه را قـبـول           

آنها جرمي نـكـرده انـد و          .  ندارند
 .بايد فورا آزاد شوند

از سوي ديگـر كـمـپـيـن بـراي             
آزادي دستگير شدگان اول مـه بـا          

كمپيني كه . قدرت به جلو ميرود 
 تشــكــل و مــركــز         ٢٩از ســوي     

كارگري خطاب بـه كـل جـامـعـه              
ــه دارد                ــود ادام ــده ب ــالم ش . اع

كارگران نساجـي خـامـنـه، لـوـلـه             
سازي اهواز و جمعي از كـارگـران         
كيان تايـر نـيـز بـه ايـن كـمـپـيـن                   

قبال نيز جمع هائيـاز  .   پيوسته اند 
ــع هـــاي               ــمـ ــتـ ــجـ ــران مـ ــارگـ کـ
پتروشيميمارون، فن آوران، غدير،    
کارون،  فارابي، فجر، اروند،  بندر 
امام و  رازي واقع در منطقه ويـژه       
اقتصادي ماهشهر، طي نامه اي      
حــمــايــت خــود را  از كــارگــران              
دستگير شده اول مه اعالم كرده و     
خواهان آزادي فوري و بدون قيد و     

 .شرط دستگير شدگان شده اند
در سطح جهاني نيز تا كـنـون          
کنفدراسيون بين الملـلـيـاتـحـاديـه         

،  ) آي، تي، يـو، سـي      ( هايکارگري
انترناسيونال كارگران ساختماني   " 

ــوب        ــركــل       (BWI)و چ ، دبــي
BWI          انترنـاسـيـونـال كـارگـران ،

ساختماني و چوب، ويوال ويلكينز 
 –از سويكارگران صنعتي جهـان       

ملبورن، استـرالـيـا، تـيـم دانـاوان            

دبير اتحاديه خدمات عمـومـي و      
طــي نــامـه اي       PCSتـجـارتــي     

اعتراضي به دستگـيـري هـا در          
اول مه  و حمله بـه مـراسـم روز            
جهاني كارگر را مـحـكـوم كـرده        

 .    اند و اين حمايت ها ادامه دارد
كمپين براي آزادي دستگـيـر      
شدگان اول مه اكنون در سطحي 
سـراســري و جــهــانـي بــه پــيــش            

كـمـيـتــه مـبـارزه بــراي          .   مـيـرود  
آزادي زندانيان سياسي تـمـامـي       
مــراكــز كــارگــري و نــهــادهــا و           
تشكلهايي كه در جهت دفاع از      
حقوق كودك، عـلـيـه تـبـعـيـض              
عليـه زنـان و در عـرصـه هـاي                
مختلـف اجـتـمـاعـي فـعـالـيـت              

ميخواهد كه وسيـعـا بـه ايـن           دارند،  
 .كمپين  بپيوندند

 
دستگير شدگان اول مه بايد فـورا      

 و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند
  

 کميته مبارزه 
 براي آزادي زندانيان سياسي 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 آزاد بايد گرددزنداني سياسي 
زنده باد اول مه مه روز جهاني 

 كارگر
 مه ١٤ - ٨٨ ارديبهشت٢٤

٢٠٠٩ 
 

 :ضميمه
 :اسامي دستگيرشدگان اول مه 

شاپور  -٢جعفر عظيم زاده،  -١
بـــهــــرام    -٣احســـانـــي راد،           

سعـيـد     -٤عابديني، ) عيسي( 
 -٦نسرين علـيـزاده       -۵يوزي،  

مريم محسني  -٧يونس ارژنگ 
اللــه   -٩مــحــمــد اشــرفــي         -٨

محمود حسيـنـي     -١٠محمدي
 -١٢زاده   افسانـه عـظـيـم           -١١

مريم ميربهاري   -١٣فر  مريم يميني  
شــريــفــه     -١۵مــحـمــد لـطــفــي       -١٤

 -١٧غالمرضـا خـانـي         -١٦فتحي  
بـهـنـاز      -١٨منصور حيات غـيـبـي         

 -٢٠پروانه قاسمـيـان       -١٩فرمانبر  
اميـر يـعـقـوب         -٢١ميثم جعفر نژاد  

جـلـوه     -٢٣کاوه مظفـري     -٢٢علي  
 -٢۵عليرضا ثـقـفـي        -٢٤جواهري  

اسداله پور فرهـاد    -٢٦محسن ثقفي  
پـوريـا     -٢٨علي رضا فيروزي   -٢٧

 -٣٠طاها ولي زاده     -٢٩پيش تازه  
عين اله بصـيـري     -٣١حميد خادمي  

نويـد يـزدي       -٣٣اميد شفيعي  -٣٢
سـجـاد     -٣۵غالمرضا رجبي     -٣٤

  -٣٧آيسان زرفام   -٣٦سبزعلي پور  
 -٣٩احمد داوودي      -٣٨خوشبخت  

مــحــمــد    -٤٠مــحــمــدي ســلــيــمــي        
 -٤٢صالح کياآبـادي     -٤١احساني  

سـيـروس     -٤٣حميد يعـقـوب عـلـي          
 ....بهنام ابراهيم زاده – ٤٣فتحي  
 

فراخوان تشكل ها و مراكز كارگري                      
به كمپين براي آزادي فوري و                  

بدون قيد و شرط دستگير شدگان                   
 :  اول مه     

براي پيوستن به ايـن كـمـپـيـن بـا               
 :آدرس زير تماس بگيريد

campain1may@gmail.com 
 

تشكلها، مراكز كـارگـري و        
نهادهايي كه كمپين براي آزادي    

دستگير شدگان اول مه را اعالم  
 :كرده و يا به آن پيوسته اند

سـنــديــکــاي شــرکــت واحــد        
ســنــديــکــاي    -تــهــران و حــومــه     
اتحاديـه آزاد     -نيشکر هفت تپه 

هيئت بازگشايي  -کارگران ايران
سـنـديـکــاي کـارگـران نـقـاش و              

شـوراي    -تزئـيـنـات سـاخـتـمـان         
همکاري تشکل ها و فـعـالـيـن           

ــه     -:   کــارگــري شــامــل      ــت کــمــي
پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد     

کميـتـه هـمـاهـنـگـي            -کارگري  
براي کمک به ايجاد تشکل هاي      

جـمـعـي از فـعـالـيـن              -کارگري  
کـانـون     -شوراي زنان   -کارگري  

مدافعان حقوق کارگر حـامـيـان        
انجمن برق و فلـز    -: اين کمپين  
انــجــمــن دفــاع از        -کــرمــانشــاه 

کمـيـتـه      -کارگران اخراجي سقز   
 -دفاع از کارگـران هـفـت تـپـه              

ــانــه پــرريــس              ــارگــران کــارخ ک
کارخانه بافندگي شين    -سنندج

ــران   -بـــافـــت ســـنـــنـــدج      کـــارگـ
نسـاجـي     -کارخـانـجـات شـاهـو       

آجر شيل -غرب بافت -کردستان
 -گوني بافي سما -شيرپاک آرا-

کارگـران    -نيرو رخش   -آرد فجر 
بـخــش خــدمـاتــي بـيــمـارســتــان          

جــمــعــي از    -تــوحــيــد ســنــنــدج    
بازنشستگان شهرستان سنـنـدج      

کارگران شـرکـت فـرش غـرب           -
کارخانه الستيک دنا  -کرمانشاه

جـمـعـي از        –سيمان قـائـي         –
جـمـعـي از      ،   کارگران عسـلـويـه     

نسـاجـي     -كارگران ايران خـودور   
جمعي از كارگران كيان  -خامنه

كـارگـران كـارخـانـه لـوـلـه               -تاير
 اهوازسازي 

 دستگير شدگان اول مه بايد فورا  وبدون قيد و شرط آزاد شوند

کارگران، تشکل ها و 
نهادهای کارگری ايران و 

  !جهان
در روز جهاني کارگر هنگامي که 
کارگران و خانواده هاي آنان که بنابر 
فراخوان کميته برگزاري مراسم اول 

مشتمل بر تشکل هاي (ماه مه
که براي اعالم ) مستقل کارگري ايران

مطالبات خود و گرامي داشت اين 
روز درپارک الله تهران گرد هم آمده 
اند، به همراه تعداد ديگري از مردم 
حاضر درپارک مورد يورش نيروهاي 

پليسي و ماموران لباس -امنيتي

اين نيروها با .شخصي قرار گرفتند
انواع ابزار و روش هاي سرکوب، 
تعداد زيادي را شديدا مجروح و بيش 
از صد و پنجاه نفر را در حالي که  
مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، 

از اين  .دستگير و روانه زندان کردند
يکصد تن تعداد هنوز حدود 

اين افراد . درزندان به سر مي برند
هيچ جرمي مرتکب نشده بودند 
که اين چنين غير انساني سرکوب 

آنها فقط . و به بند کشيده شده اند
به خاطر اين که همزمان با 
ميلياردها کارگر ديگر در سراسر 

دنيا و به دليل طرح مطالبات 
ميليون ها انسان در ايران که هر 
روزه تحقير مي شوند، به دليل 
برپاکردن تشکل هاي مستقل 
سرکوب مي شوند وماه هاي 
متمادي حقوقي دريافت نمي 
کنند، تنها به دليل اين که صداي 
اعتراض برآورده اند، امروز در 
. بدترين شرايط در زندان هستند

هر روز خانواده هايشان که براي 
آزادي آن ها در مقابل دادگاه ها و 
مراجع ديگرقضايي مراجعه مي 
کنند اما با برخوردهاي نامناسب 

و پاسخ هاي ضد و نقيض مواجه 
ما ميليون ها کارگر و . مي شوند

زحمتکش و مساوات طلب نسبت 
به عزيزان دربند و خانواده هايشان 
مسئول هستيم و نبايد آن ها را 

بايد فورا متحدانه . تنها بگذاريم
دست به کار مبارزه اي وسيع تا 
آزادي همه دستگير شدگان 

ما ضمن اعالم اين کمپين  . شويم
از تمامي تشکل ها و نهادهاي 
کارگري و حقوق بشر داخلي و بين 
المللي مي خواهيم که با تمامي 
توان خود و به فراخور امکانات 

خود و از هر طريق ممکن، ضمن 
کردن دستگيري اين عزيزان  محکوم 

و درخواست براي آزادي بي قيد و 
شرط آنان به حمايت هاي گوناگون و   
متناسب با توان خود از اين عزيزان و  
خانواده هاي آنان و اصرار بر   
مطالبات اعالم شده در قطعنامه اول 

زنده باد  .ماه مه اين کارگران بپردازند
همبستگي طبقاتي کارگران 

اعالم حمايت ها، بيانيه ها و  جهان
 گزارش اقدامات انجام شده خود را 

.نشاني بفرستيد  به اين   
campain1may@gmail.com      

 فراخوان تشکلها و  مراکز کارگری 
 به کمپين براي آزادي دستگير شدگان روز جهاني کارگر
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جرم دستگير شدگان روز 
 جهاني کارگر چيست؟
 دستگير شدگان فورا

  بايد آزاد شوند
 برنامه اي از مصطفي صابر     

مـن  .   سالم آقاي صابر خسته نبـاشـيـد    
بدون قيد و شرط و بدون هيـچ وثـيـقـه         

آخه ايـنـهـا    . اي آزادي اينها را ميخوام 
گناهي نداشتند و براي چي بايد وثيقه 

يک کارگر مگه چـقـدر پـول داره        .   بدن
ايـن  .    ميليـون ازش خـواسـتـن        ٥٠که  

. رژيــم بــايــد بــزودي ســرنــگــون بشــه           
درمورد دالرا هم بگم کـه دالرا بـراي           
ما نمرده، دالرا براي ما زنده اسـت و            
من از دور دسـت پـدر و مـادرش را                 
ميفشارم و درآغوش ميگرم و اونـهـا          
رو بوسه ميزنم و بـدونـنـد کـه مـا در                
کنار اونها هستيم و به خانواده مهيـن    
دارابي که با آخوندها همـکـاري کـرده         
بگم که اون خانواده است که بـراي مـا      
ــم                 مــرده اســت چــونــکــه بــا ايــن رژي
همکاري کرده، روزي که دالراي ما رو 
بدار کشيدند اون دختر مهيـن دارابـي       
! اونجا ايستاده بود و گفته راحت شدم   

بدان که نفرين هـمـه     !   چه راحت شدي؟  
دنيا بر اين خانواده است و مـن روزي        
که به ايران بيام اونوقت ميام بـر روي          
اين خانواده تف مـيـکـنـم و از مـردم                
رشت ميخوام که وقتي از جلوي خونه  
اونها رد ميشن تف بندازن بر خانـواده   
مهين دارابي که دالراي ما را بيگنـاه      

 .مرگ بر اين رژيم خونخوار. کشتند
 يک زن بيننده

 
مـن از    .   سالم آقاي مصـطـفـي صـابـر         

آقا ما ايـنـجـا آب        . رشت زنگ ميزنم 
دالرا را هم که .  نداريم کشاورزي کنيم 

اعدام کردند، کارگري هم که حقوقـش    
! رو ميخواد دسـتـگـيـرش مـيـکـنـنـد             

چرا دالرا را !  مگه کارگر چي ميخواد 
ــا اعــدام                 اعــدام کــردنــد؟ آقــا مــن ب

 . مخالفم
 مردي از رشت

 
مـرگ  .  مرگ بر اين جمهوري اسالمي 

اي مردم در هـمـون       .   بر هرچي آخونده  
خونه هاتون با من تکرار کنيد، مرگ     

هـمـه بـايـد       .   بر اين جمهوري اسالمـي    
. بگيم مرگ بر اين جمهوري اسالمـي       

آقا مصطفي خودت هم با من تـکـرار         
مرگ بـر    . کن تا مردم هم تکرار کنند 

 .اين جمهوري اسالمي
 يک مرد بيننده 

 

جـرم  .   من از آبادان زنگ ميزنم .   سالم
اينها اينه که از حقشون دفـاع کـردن،          
از حقوقشون دفاع کردن، اينها جرمي  
ندارن، حق و خـواسـتـه خـودشـون رو               
خواستن و اين حکومت هم هـرکسـي          
رو که حقوق زن و بچه خودشو بـخـواد     
ميگيره زندانش ميکنـه و شـکـنـجـه            

. اش ميکنه، اين حـکـومـت هـمـيـنـه            
. مردم حق و حقوقشـون رو مـيـخـوان         

البته مردم به حق و حقـوقشـون آشـنـا          
هستند ولي ما هم بايد بيشتر تبـلـيـغ       

مـن دوسـت دارم       .  کنيم که آزاد بشند 
عضو حزب بشم و کارهاي بـيـشـتـري         

درضمن از مردم ميخوام که در . بکنم
انتخـابـات شـرکـت نـکـنـنـد چـونـکـه                  
خداوکيلي اين انتخـابـات فـرمـايشـي           

 .يه
 مردي از آبادان

 
حتما بايد آزاد بشـن  .  سالم آقاي صابر 

چونکه جرمي ندارن جز گفتـن حـق و            
حقوقها خـيـلـي زيـر خـط           .   حقوقشون

فقره، و بـرعـکـس ايـن خـانـم هـم کـه                   
ميگه اسالم اينجوري و اونجوريه ولي 
ما هرچه ميکشـيـم از دسـت هـمـيـن              
اسالم ميکشيم تازه اين، ده درصـدش   
هم نيست، هـر روز مـيـان از امـام و                 
اينجور چيزها ميـگـن، خـب، ايـن از             
امام خميني و اينهم از امـام خـامـنـه             
اي و شهيد زنده شون که هـمـه ايـنـهـا             
خليفه خدا بر زمـيـنـنـد، خـب ايـنـهـا                 

وحشـي تـريـن      !   چکار دارند ميکـنـنـد    
حکومتي هستند که تاريخ بـخـودش        

امام و اسالم همينه کـه هسـت     .   نديده
اگر صـد    !  و تازه اين ده درصد اسالمه 

در صد اسالم باشـه انـوقـت هـمـه جـا               
مثل هـيـرو شـيـمـا مـيـشـه و نـابـود                     

اگـر در ايـران مـردم مـبـارزه              .   ميشـه 
نميکردند اينـهـا بـدتـر از ايـن نـابـود                 

 .ميکردند
 يک مرد بيننده

 
رويت رو ميبوسم مصطفي .   الو سالم 

تمام دستگير شدگـان اول مـاه       .   صابر
مه بايد بي قيد و شرط  و بدون وثيقـه   

ــارگــران             .   آزاد بشــن    ــه ک ــم مــا از ه
ميخواهيم که همين امروز جلوي ايـن    
ستادهايي کـه خـودشـون رو بـعـنـوان              
نماينده مردم حساب کردن بـرن جـمـع         
بشن و اعتراض کنند که چرا کارگـران   
و همکاران و رفقاي ما را گـرفـتـنـد و           
هنوز هم توي زندان هستند، بگيد که       

بايد اينها افشـا  .   جرم اينها چي هست   
کارگري که حداقل دسـتـمـزدش     .   بشن

 ٥٠زيـر خـط فـقــره  از کـجــا بـيـاره                     
جرمشـون چـيـه،      .   ميليون وثيقه بذاره  

در تمام دنيا اين روز جهاني را جشـن        
مـيـگــيـرنــد کســي هـم جـلــوشـون رو                

ابـتــدا بــگــم کــه هــاشــمــي          .   نـمــيــگــره 
رفسنجاني در روز نماز جمـعـه اعـالم           
کرد که کارگران شرکت نفت بودند که       
رژيم شـاه را انـداخـتـنـد، پـس ايـنـهـا                   
درواقع قدرت کارگران را ميدونند کـه   
اگه متحد و متشکل بشن و امـکـان         
اينو داشته باشن که دور تشـکـيـالت           
حزب کمونيست کارگري جـمـع بشـن          
اونوقت رژيم جمهـوري اسـالمـي يـک           

 . ثانيه دوام نمياره
 يک مرد بيننده

 
آيا ما فقط .   يه پيشنهادي دارم.   سالم

بايد زنگ بزنيم و فحش بديم و مـرگ       
بر جمهوري اسالمي بگيم؟ آخه دردي  

آقـا مـا بـايـد يـه حـرکـت                . دوا نميشه 
جديد بکنيم مثال يه روز قرار بـذاريـد        
و آنروز را جهاني بکنيـد تـا کـارگـران           
نـرنـد سـر کـار و اونـوقـت مـمـلـکــت                    
ميخوابه، کافـيـه يـک روز مـرخصـي              
بگيرند يکي بگه زنـم مـريضـه يـکـي             
بگه خودم مشکل دارم و خالصه يـک      
روز همه مرخصي بگيرند و تـعـطـيـل          
کننـد و بـرنـد وايسـتـنـد تـوي صـف                    

آخه اينهمه کار مـيـکـنـيـم و        .   نانوايي
جون ميکنيم اين چه کاريه که بـا مـا         

من چند روز بيشتـر نـيـسـت       !   ميکنن
که با برنامه شما آشنا شـدم و بـزودي         

 . حتما عضو هم ميشم
 مردي از تهران

 
سالم به مجري کانال جديد مصطـفـي       
صابر و سالم به کيوان جاويد و به همه 

توي ايران استبـداد بـيـداد      .   عزيزانتون
ميکنه، واقعا خيلـي اسـتـبـداده، چـه            
کسي خبرنگار بيگناهي مـثـل خـانـم         

مردم ! رکسانا صابري را زندان ميکنه
ايران هيچ دلخوشي از نظام استبدادي   
و ديکتاتوري ندارند و فقط بايد اينها     
خودشون يعني همـيـن خـامـنـه اي و               
جنتي کثيف در انـتـخـابـات شـرکـت              
کنند، اينها واسه مردم فقط بيـکـاري      

اگر اين . و انواع بدبختي و تورم آوردن 
کثافتها برن، اونوقت دويست و هفتاد 
ميليارد پول مردم ايران اينجور گـم و       
گور نميشه و تـوي هـمـيـن تـهـران در               

 . کاخهاشون حيف و ميل نميشه
 مردي از تهران

 
ميخواستم بگم کـه دسـتـگـيـر          .   سالم

مـا روز    .   شده هاي ما بايد آزاد بشـن       
 خرداد ميريم توي پـارکـهـا جـمـع        ٢٢

ميشيم فقط بشرطي که بيشتر مـردم     

بيـان و نـتـرسـن و در خـانـه هـاشـون                     
من عضو حزب نيـسـتـم ولـي       .   نمانند

 .بزودي ميشم
 مردي از خوزستان

 
از شـهـرسـتـان بـجـنـورد زنـگ               .   سالم

همه دستگير شدگان بايد آزاد   .  ميزنم
توي بجنورد خيلي ها اين کانال . بشن

خود ما . را ميبينند و بايد هم ببينند
که از قديم و نديم شما را دوست داريم    

مـا طـرفـدار      .   خيلي هم دوست داريـم     
کارگريم و همه دستگيريها بـايـد آزاد        

 . بشن
 مردي از بجنورد

 
دستگير شدگان بايد فورا آزاد شـونـد،    

پدر من کارگر بـوده االن بـيـکـار         .   بله
شده ولي هيچ حق بيمه و پولـي بـه او          

. نميدن تا الاقل پاسخ بچه هاشـو بـده       
 سال کارگري کـرده  ٣٠آيا با کسي که   

! يعـنـي چـه     !   بايد اينطور رفتار کنند؟  
اينهم مطمئن باشيد که در راي گيـري    
ها هيچکدام از خـانـواده مـا شـرکـت             

 سالمه و قول ميدم ١٨من .   نميکنند
که روز انتخابات در پارکها و ميدانها 

 .جمع ميشيم و بايد همه جمع بشيم
 پسر جواني از ايران

 
ايــنـهــا عــزيــزان و       .   سـالم عــزيــز مـن      

ــان و                  ــال و دانشــجــوي ــع ــران ف کــارگ
دانشمندان ما را ميگيرند و زنـدانـي          
ميکنـنـد و بـداليـل سـيـاسـي اعـدام                 

دلـم مـيـخـواد خـطـاب بـه              .   ميکننـد 
اونهايي که شايد کمـي تـوهـم داشـتـه            
باشند بگـم کـه ايـن رژيـم داره تـمـام                   
جوانان و مبارزان و روشنفکرهاي مـا      
را از بين ميبرند چونکه برنامه اي که    

. خودشون دارند ميخوان پياده کـنـنـد       
خواهشي که من دارم اينه که در بـاره          
جــمــهــوري اســالمــي افشــاگــريــهــاي         
بيشتري بکنيد مخصوصا در رابـطـه         
با آمل، که همين الريجاني کثافت که 
در آمل راي نياورد و حـتـي نـمـايـنـده            
آمل هم شناخته نشد رفت شد رئـيـس      
صدا و سيما و داداشش هم شـد وزيـر        
امور خارجه، دارم موضوع چند سـال      

اينها را به جوانان مـا  . پيش رو ميگم 
بگيد تا بيشتر دقت کنند و يـا اصـال        

و !   اون آقاي جوادي آملي چـکـار کـرد        
اصال ايـن نـظـامـي کـه رهـبـرش آدم                  
کثيفي هست، جوادي آملي و غيره و      
غـيــره اش چـطــور مــيـتــونـن درســت              

لطفا يه جواب روشن بديد دارم ! باشند
 .گوش ميکنم

 مردي از ايران 
 

بنظر مـن    .   سالم آقاي مصطفي صابر  

قطعنامه کارگران  کيفر خواست تمام     
مردم ايران بود علـيـه نـظـام سـرمـايـه             

يـک  .   داري و عليه جمهوري اسـالمـي      
بندش مربوط به ناامني محيط کـار         
بود چه از نظر قوانيني که داره و چـه            
شرايطي که باعث ميـشـه کـه کـارگـر            

متـاسـفـانـه دو       .  جانش را از دست بده 
روز پيش سلمان يگانه کارگر کارخانه    
فوالد گيالن بخاطر ناايمني توي کـار     
متاسفانه از بلندي سقوط ميـکـنـه و           
کشته ميـشـه و مـتـاسـفـانـه هـر روز                  
صدها کارگر در جهان بهـمـيـن دلـيـل           

سـلـمـان    .   جانشان را از دسـت مـيـدن           
يگانه هميشه جزو شرکت  کـنـنـدگـان           
اول ماه مه بود و او سي سال کار کرده 
بود و براي آگاه کردن کارگران و بهبود 
وضع زندگي زحمتکشان تـالش کـرده      

از همينجا به همسر و دخترانـش  .   بود
و به رفقاي کارگر و همکارانش و همه   
عزيزانش و همچنين به خانواده کانـال     

 .جديد اين ضايعه را تسليت بگم
 مرد بيننده اي خارج از ايران

 
ما خـودمـون تـظـاهـرات        .   سالم قربان 

کـــرديـــم و مـــا آزادي ايـــنـــهـــا را                    
ما مخالفيم با اعدام و با .   ميخواهيم

در ايـران  .   دستگيري و زنداني سياسي 
دمکراسي نيسـت  و آزادي از هـيـچ               
نظر نيست و ما در اينجا در  درد و               

من يه کارمنـدي هسـتـم کـه         .     زنجيم
 ساعته مجبورم با يه نون بخور و   ٢٤

در ضمن ديروز در . نميري زندگي کنم
 نفر را اعدام کردند بعالوه يک ٥تهران  

) اسم شهر مفهموم نبـود ( زن  را و در     
 نفر را و اينها را خـودشـون نـمـيـان             ٤

خيلـي  .   اعالم کنند از تلويزون هاشون   
خوشحال شدم که با حزب کمونيـسـت         

 . کارگري صحبت کردم
 مردي از ايران

 
دستگير شدگان بايد بي قيـد و    .   سالم

من يه کرد باغيـرتـم،   .   شرط آزاد بشن 
سه شنبه يک بـاليـي سـر خـامـنـه اي                 

جـرات داره پـاشـو        .   بياريم که بفـهـمـه     
بذاره سنندج، و من بنمايندگي از گل     
روي شـــمـــا، تـــف روي صـــورتـــش               

سنندجي ها بايد نشون بـدن  .   ميندازم
که سنندج جـاي ايـن بـي هـمـه چـيـز                   

. نيست و تف بـنـدازنـد رو هـيـکـلـش               
بازهم تاکيد ميکنم که بنيامين بـايـد    
آزاد بشه و جعفر عظيم زاده هـا بـايـد            
آزاد بشند و همـه زنـدانـيـان سـيـاسـي               
بايد آزاد بشن و ما ناراحـت مـيـشـيـم         

االن .   وقتي اين خبرها را مـيـشـنـويـم          
 نـفـر     ٥يکي زنگ زد و گـفـت امـروز         

 ١٠صفحه      

 صداي مردم در کانال جديد 
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 نــفــر اعــدام      ٤اعــدام شــده و ديــروز          
غيرت ماهم بجوش اومـده و       !   کردند

بنمايندگي از گل روي شـمـا تـف بـه                
. روي اين جمهوري اسالمي ميندازيم     

 .خيلي مخلصيم آقا
 مردي از ايران 

 
زنداني سـيـاسـي      .  سالم خسته نباشيد 

. بــهــمــت تــوده هــا آزاد بــايــد گــردد              
حکومت شکنجه و سرمايه نابود بايد 

طبقه ما چيزي نـداره از دسـت       .   گردد
بده بجز زنجيرهاي اسارتـش از نـظـام            
سرمايه داري، ولي در عوض دريـايـي     

بـراي  .   از آزادي را بدست خواهيم آورد    
 خرداد پيامم به مـردم آزاديـخـواه      ٢٢

ايران و به هم طبقه اي هايم اينه که بـا        
ــه           »شــعــار      مــا حــکــومــت ســرمــاي

نميـخـواهـيـم، حـکـومـت سـنـگـسـار                
بـا شـعـار      .   بياييـم جـلـو      «نميخواهيم

به  «زنده باد جمهوري سوسياليستي»
خـيـابـونـهـا بـيـايـيـم و مـا بـايـد ايــن                       
حکومت جبر و خرافه سرمايه را بزيـر    

 . بکشيم
 مردي از اروپا

 
سالم آقاي صابر، ممنونم از بـرنـامـه            

به همه مردم . خوبتون و خسته نباشيد
ايران ميگم که اينها عزيزان ما بودند       
که دستگـيـرشـان کـرده انـد و ايـنـهـا                  
کساني هستند که فريـاد هـمـه مـردم            
ايران را از معلمها و از زنان و جـوانـان       
و کودکان و کارگران و دانشـجـويـان و       
همه اقشار مردم ايران در قـطـعـنـامـه           
شون بلند کردند و هنوز کاري نـکـرده       
بودند که گرفتند شون، حاال ما نبايـد    
پشت اينها را خالي بکنيم مخصوصا 
مردم تهران بهمراه خانواده هاي اينـهـا    
همراه شوند و اينها نميتونند هـمـه را        

. بگيرند و حريف اتحاد مـردم شـونـد          
اي کاش بهنگام دستگيري هـم هـمـه           
ميامدند جلو و ميگفتد که اگر اونها    
را ميگيريد بياييد همه ما را بگيريـد     
و به اين شيوه نميذاشتند که اونهـا رو      

مـا نـبـايـد از ايـنـهـا              . بگيرند و ببرند 
بترسيم و اين جمهوري اسالمي هست 

ايـنـهـا    .   که بايد از اتحاد مـا بـتـرسـد            
خوب فهميدند که کارگران دست روي     
جاي حساسي گذاشتـنـد و بـا چـنـيـن              
اتحادي که در مـقـابـلـشـون ديـدنـد و               
فهميدند که اگر سريع نجنبند  بـزودي    

امـيـدوارم   .   بساطشون برچيده مـيـشـه     
مردم بهرترتيبي که ميتونند با شعـار    
نويسي و با مطرح کـردن بـا خـانـواده             
هاي زندانيان اين عزيزان را آزاد کننـد      
و اين موضوع بسيار حساسي هسـت      

ــه                       ــد ک ــودن ــا از مــا ب ــه ــه اون و هــم
مــرگ بــر   .   دسـتــگــيــرشــون کــرده انــد      

 .جمهوري اسالمي
 يک زن بيننده 

 
ما از تمـامـي دسـتـگـيـر         .   سالم بشما 

شدگان روز کارگر دفـاع مـيـکـنـيـم و            
خواهان آزادي بي قيد و شرط تمامـي        

در .   زندايان سياسي بويژه آنها هستيـم   
جواب اون آقايي هم که گفتند بغير از    
کارگر معلم و غـيـره هـم در جـامـعـه                
هستند بگم که معلمين هم جزو طبقه 
کارگر هستن منتها کـارگـران فـکـري          

درواقـع زمـانـي کـه         .   جامعه هستـنـد   
کارگر از قيد و بندها آزاد شد اونوقت    
تمامي اقشـار و انسـانـهـاي جـامـعـه               

بـعـبـارت    .   حتي کودکان آزاد ميشوند 
ديگه اگر قسمتي از جامعه آزاد نشـه        
اونوقت کارگران نميتونن خودشـان را        
آزاد فرض کنند و بنظرم وظيفه کانـال      
جديد هست که اين نکته مهم را بـراي   
مردم توضيح بدن چـونـکـه خـيـلـي از            
دوستان منهم همين رو ميگن که مـا     
هم معلمـيـم، مـا هـم مـهـنـدسـيـم و                    

اون آقايي هم کـه مـيـگـفـت        .   پزشکيم
خط ها را کنترل ميکنند، بايـد بـگـم         
که خود منهم در روزهاي اول با تـرس      
و لرز زنگ ميزدم ولي هفته پيـش در       
داخل فاميل در پيش روي کسـي کـه          
خودش صاحب سمت و مـقـامـي در            

به .  دولت هست از منزلمون زنگ زدم 
ــ  سپهر پيـر    اين بيت شعر گوش کنيد 
ـــ  اگـر آسـتـر                 نميدوخت جامه بيداد ـ

از سـکـوت     .   صبر و سـکـوت نـبـود            
مردم است که ستم هاي حاکمان بيداد 

. ميکند، پس ما حرفمان را مـيـزنـيـم       
چرا وقتي  که انتخابـات خـود ايـنـهـا             
ميشه خودشون ميان همديگه رو لـو         
ميدن و سکوت نميکنن؟ پس ما هـم     
دردها و حرفهاي خودمان را داريـم و          

خيلـي  .   بر کل اينها اعتراض ميکنيم   
 .ممنون از برنامه هاي خوبتون

 زني از ايران
 

   جرم دستگير شدگان        
 روز کارگر چه بود؟   

     دستگير شدگان فورا        
 بايد آزاد شوند    

 برنامه اي از رضا مرادي
مـن از    .   درود بر رفـيـق رضـا مـرادي          

بزرگترين زندان دنيا يعني از ايـران بـا           
جرم دسـتـگـيـر       .   شما صحبت ميکنم  

شدگان اينست که اومدن گـفـتـن چـرا            
 ساعت کار کنيـم،  ١٨ما بايد در روز  

چرا بايد هيچگونه امکاناتي نداشـتـه        

باشيم، و ديديم کـه ايـن صـدا و ايـن                  
بلــه .   اعــتــراض در نــطــفــه خــفــه شــد           

حکومتهاي امپرياليستي مياينـد بـا      
سه عامل زر و زور و تزوير کـارگـر را        
نــابــود مــيـــکــنــنــد، زر بــعــنـــوان                  
امـپــريــالــيــســتــهـاســت، زور بــعــنــوان         
دولتهاي امپرياليستي هست و تزويـر      
هم بعنـوان وعـده وعـيـدهـاي اخـروي              

ــاره اســت             ــيــون شــکــم ب مــا .   روحــان
ميبينيم که در هر مقطعي حق کارگر  
خورده شده و نابود شده و نگذاشته اند 
که کارگر جون بگيره و پا بگيره، چون    
ميدونستند که اگر کارگر پـا بـگـيـره             
اونوقت حکـومـتـشـون از بـيـخ و بـن                 

دوسـتـانـي کـه مـيـان           .   نابود مـيـشـه     
ميگن ما آزادي مـيـخـواهـيـم، بـايـد               
بدونند که آزادي بها داره، آزادي قرص 

. نيست که ما بـخـوريـم و آزاد بشـيـم            
آزادي آمپول نيست که ما بزنيم و آزاد 
بشيم، براي آزادي بـايـد جـون کـنـد و               
براش جنگيد درست همانطوري که در 
کوبا فيدل کاسترو همينکار را کـرد،          
هـمـانـطـوري کـه در انـقـالب روسـيــه                 
همينکار را کردند و همانطوري که در 
چين همينکار را کردند و حـکـومـت            

 . کمونيستي را پايه گذاشتند
 مردي از ايران 

 
بنظرم اين صد و پنـجـاه   .  سالم عليکم 

دستگيري روز کارگر بـايـد بـهـانـه اي           
باشه براي تمام خانواده هاي زندانـيـان         
سياسي کـه اونـهـا هـم بـيـان بـه ايـن                     
خانواده هـا بـپـيـونـدنـد و در جـلـوي                   
دادگاه انقالب يک گـروه گسـتـرده اي             
تشــکــيــل بــدن و خــواهــان آزادي                   

 . عزيزانشون بشن
 زني از ايران 

 
من هم ميخواستم . سالم آقاي مرادي 

مثل دوستان ديگرم که حداکثر ده نفر   
ميشيـم از آزادي دسـتـگـيـر شـدگـان                

اينها بغـيـر از خـواسـتـه          .   حمايت کنم 
هاي بر حقشان چيزي نـمـيـگـفـتـنـد و             
همه شان بايد بي قـيـد و شـرط آزداد               

همه ما ميدونيم که ايـن دولـت     .   بشن
حامي فساد و حـرام خـوارگـي هسـت           
ولي کساني مثل اين کـارگـران را کـه           
زحمت ميکشـنـد بـراي رزق و روزي             

ده .   حاللشون دستگيرشون ميـکـنـنـد      
سـال پـيـش در دادگـاه اصـفـهـان مــا                  
شاهد بوديم و من خودم اين صحنه را  
ميديم که  قاضي برگشت بـه مـتـهـم              

 کـيـلـو      ٦گفت که آيا قبول داري کـه           
تـريــاک حــمــل کــردي، و مــتــهــم هــم              

 کيلو نبوده بـلـکـه      ٦برگشت گفت که  
 کيلوي ديگه شو ٦ کيلو بوده پس ١٢

بـبـيـنـيـد ايـن دولــت           .   چـکـار کـرديـن      

خودش فساد ميکنه و هرگونه خالفي 
رو ترويج مـيـده و جـنـايـت مـيـکـنـه                  
اونوقت مياد کارگران زحمتکـش مـا        

در رابـطـه بـا        .   رو بـه ايـنـروز مـيـدازه          
کردستان و سفر خامنه اي هم بگم که       
زماني که جنگ بـيـن عـراق و ايـران               
بــود، در مــدارس اصــفــهــان ايــنــهــا             
عــکــســهــايــي مــيــاوردنــد و نشــون             
ميدادند که مردم کردستان ايـنـهـا را           
کشته اند و ما تعجب ميـکـرديـم کـه             
آيا جنگ بين عراق و ايران هسـت يـا             

يـعـنـي    !   بين کردستان و اينـهـا هسـت        
اينها تا اين حد کينه و نفرت در بـيـن         
مردم ايجاد ميـکـردنـد و حـاال آقـاي             
خــامــنــه اي عــاشــق مــردم کــرد و                 
کردستان شده ميخواد بره اونجـا چـي        

مـن از مـردم عـزيـز کـردسـتـان                .   بگه
خـواهــش مــيــکــنــم کــه هــيــچــگــونــه          
استقبالـي از ايـن رهـبـر جـنـايـتـکـار                  
اسالمي نکنند بلکه از آزاديـخـواهـان         

خيلي ممنون از   .   ايران حمايت بکنند  
 . برنامه هاتون

 زني از خارج از کشور 
 

مـنـهـم ايـن       .   خسته نباشيد آقـا رضـا      
رژيم را محکوم ميکنم که سـي سـال         
است که طبيعي ترين حقوق مـردم را       

در مورد انتخابات هـم    .  از آنها گرفته 
بــگــم کــه مــردم بــارهــا در روزهــاي              
انتصابات رژيم آخوندي خونه موندنـد   
و نيروهاي رژيم با اتوبوسها کساني را 
مياورنـد و انـتـخـابـات خـود را بـراه                  
ميندازند و در نـتـيـجـه مـردم بـازنـده               

امــا بــنــظــر مــن مــردم          .   مــيــشــونــد 
ميتوانند خواسته هاي خود را بر روي  
پارچه هايي بنويسند و بيرون بيايند و 

. بدينصورت به نتايج بهتري ميرسنـد    
درود بر حزب . زنده باد آزادي و برابري

 . کمونيست کارگري
 مرد بيننده اي از ايران

 
من از کرمانشـاه  . سالم خسته نباشيد 

مزاحم ميشم و ميخوام عضـو حـزب         
 ٢٧مـن    .   کمونيـسـت کـارگـري بشـم         

سالمه و کـارگـر بـيـکـارم و از دسـت                  
بيکـاري مـيـخـوام عضـو ايـن حـزب                

هزاران نفر مثل من هسـتـنـد و         .   بشم
جـمـهـوري اسـالمـي کـاري بـراي مــا                

 نفـريـم   ١٦ما در حال حاضر .  نميکنه
و همه مان ميخـواهـيـم عضـو حـزب             

 . بشيم
 مردي از کرمانشاه

 
من ميگم مرگ بر . سالم آقاي مرادي

جمهوري اسالمي، مـرگ بـر احـمـدي          
بيـخـود کـردنـد کـه          .  نژاد و خامنه اي 

کـه ايـنـهـا را         . . .   اينها را گـرفـتـنـد،          

دستگيرشون کردن، غـلـط کـردن کـه            
اينهـا هـيـچ غـلـطـي           .   دستگير کردند 
ما در انتخـابـات هـم      .   نميتونن بکنن 

من از تهـران خـراب     .  شرکت نميکنيم 
شده تماس ميگـيـرم و بـخـدا خسـتـه               

ــم ديــگــه     هــر اعــتــراضــي کــه        .   شــدي
ميکنـيـم در مـقـابـلـش يـه شـهـيـدي                   
ميارن يا يه تـابـوت خـالـي مـيـارن و                

اينها هيچ غلطي .   هياهو راه ميندازن 
 )قطع شد.... (نميتونن بکنن 

 زني از تهران
 

منهـم آزادي تـمـامـي         .   سالم آقا رضا  
اگـر  .   دستگير شـدگـان را خـواسـتـارم          

يادتون باشه پارسال همين مـوقـع هـم         
همين خامنه اي بـه شـيـراز اومـدن و              
من به اون بچه بسيجي کـه از شـيـراز            
زنگ زد و آبروي شـيـرازي هـا را بـرد               
ميگم که شـمـا داريـد مـيـسـوزيـد و                 
ديديد که پارسال در شيراز رهبرتون را 
چطور بي آبرو کرديم که چقدر به مردم 
ضرر زد و اينهمه بودجه گـذاشـتـنـد و        
اونهمه آدم از جـاي ديـگـه آوردنـد، و               
حاال هم روي آورده به کردسـتـان و بـه           

شمـا  .   مردم کرستان دارن ضرر ميزنن  
ببينيد چند ميـلـيـون بـابـت ايـنـهـمـه                 
اتوبوس و نيـرو آوردن و پـاسـداران و              
بسيجي ها و اين کوفت و زهـرمـاري           
ها و غيره خرج ميکنند ولـي کـارگـر         
زحمتکشي که بخاطـر حـقـوق عـقـب            
مونده شون ميان اعتراض مـيـکـنـنـد       
بدست همين ارازل و اوبـاش گـرفـتـار             

منهم بنوبـه خـودم مـحـکـوم          !   ميشن
 . ميکنم و بايد هرچه زودتر آزاد شوند

 مردي از شيراز
 

من معمار هستم و از   .   سالم آقا رضا  
دستگيـرهـاي روز     .  تهران زنگ ميزنم 

کـارگــر بــايـد فــورا آزاد بشــن و ايــن                 
حکـومـت بـايـد بـره و مـا ايـنـهـا را                      

 . نميخواهيم
 مردي از تهران

 
ميـخـوام بـگـم اي         . سالم آقاي مرادي 

خامنه اي واقعا ننـگ بـر شـمـا بـاد،                
شما بايد شرم کنيد و نـنـگ بـر تـمـام             
سيستم شما باد براي اينکه از سـر تـا        
پا شما همه تون دروغ مـيـگـويـيـد و               

شـمـا کـارگـري را کـه            . کثيف هستيد 
اينهمه زحمت ميکشه و مياد بـيـرون      
ميگه حق منو بديد و مزد روزانهمنو 
بديد باتـوم مـيـزنـيـد و دسـتـگـيـرش                  
ميکنيـد و زنـدانـي مـيـکـنـيـد ولـي                  
ميليون ميليون خرج اين مسافرتهاي     

مرگ بر شما باد .   کذايي تان ميکنيد  

 . . . صداي مردم در كانال جديد                                  ٩از صفحه          

 ١١صفحه      
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مـرگ بـر     .   واقعا نـنـگ بـر شـمـا بـاد             
تنها راه نجات .   جمهوري اسالمي باد  

ما مردم ايـنـه کـه هـمـه مـون عضـو                  
حزب کمونيست کارگري بشيم و براي   

تنهـا  .  هميشه اينها را سرنگون بکنيم 
راه نجات ما مردم هـمـيـن حـرکـت و               

ــر حــزب       .   تشــکــل مــا اســت       درود ب
يکي از دژخيمان .   کمونيست کارگري 

آقاي احمدي نژاد هم ميخواد به خارج  
ــهــو                   از کشــور مســافــرت کــنــه و ي
ميبينيد که سيـصـد نـفـر بـا خـودش               
همراه ميکنه تا براش کـف بـزنـنـد و               
واقعا ببينيـد چـقـدر بـراشـون هـزيـنـه                

واقـعـا نـنـگ بـر ايـن رژيـم                !   ميکنند
 .منفور باد

 مرد بيننده اي از ايران
 

فـقـط خـواسـتـم در يـه             .   سالم عليکـم  
لـعـنـت بـه ايـن          .   جمله حـرفـم را بـزنـم         

 .جمهوري اسالمي
 يک مرد بيننده

 
ممنون از بـرنـامـه      .  سالم آقاي مرادي 

ميخـوام جـواب اون آقـا رو            .   خوبتون
اون آقا تلويزيون را اشتباه گرفـتـه   .  بدم

بــودن و بــهــتــره بــرن تــو تــلــويــزيــون               
خودشون حرف بزنن و اصال اون آقا در 
حد و اندازه اي نيست که بياد بـه ايـن          
تـلــويــزيــون ايــنــجــور بــگــه کــه تــمــام            
دستگير شدگان بايد سنگسار بشن و     

اينها خودشون بايد اعدام !   اعدام بشن 
بشن و سنگسار بشن، اينها خودشون       
بايد کاسه کوزه هاشون رو جمـع کـنـن       

اين کارگـران چـه گـنـاهـي کـردن             .   برن
بجز اينکه گفته اند دسـتـمـزدمـون را            
ميخواهيم و حـق و حـقـوق مـون را                 

ميخواهيم، اينها گفتن بيمه بيـکـاري    
و حقوق معوقه مون را بايد پـرداخـت       

واقعا بايد حـکـومـت انسـانـي          .   کنند
داشته باشيم که کارگر بتونه مثـل يـه        

ايـنـهـا خـودشـون        .   انسان زندگي کـنـه    
ــج                      ــي ــد و ه ــگــرن ــاول ــپ ــد و  چ دزدن

اصال . محبوبيتي در بين ملت ندارند
حکومت آخوندي بايد جمـع کـنـه بـره          
توي مسجد بشينه و بزنه توي سرش،    
و از اون آيت اهللا خامنه ايـش تـا ايـن           
انگلهاي رژيم هيچ جايي در اين جهان   
امروزي بشري ندارن که بلند ميشه به     
کانال جديـد زنـگ مـيـزنـه و مـيـگـه                  
کارگران دستگيري را بياد اعدام کنيم 

اينهـا اصـال انسـان        !   و سنگسار کنيم  
. نيستند و بويي از انسـانـيـت نـبـردن             

کسي کـه حـکـم سـنـگـسـار و اعـدام                  
ميده، کسي کـه کـارگـر را مـيـنـدازه                
زندان، کسي کـه کـودکـان خـيـابـانـي                
بيش از اندازه داره، کسي کـه حـجـاب        
اجباري ميکنه روي سر زنـان، کسـي           
که اصال بدون شنيـدن کـوچـيـکـتـريـن           
حرف و اعتراضي مـردم را بـا بـاتـوم               
ميزنه و دستگير ميکنه، آيا ايـن ذره        
اي مشـــروعـــيـــت داره و اصـــال                    
حکومتش مردمي هست؟ اين آقايـي   
که زنگ زد خودش از ديکتاتورتـريـن       
و پست ترين و لمپن تـريـن هـاي ايـن               

ايـنـهـا بـايـد بـرن، و             .   حکومت اسـت  
من خودم يک .  مردم اينها را نميخوان 

 ساله هستم و توي تهران هم ٢٥جوان  
زندگـي مـيـکـنـم ولـي هـيـچ آرزويـي                  

شب و روز بايد کار ! واقعا ندارم! ندارم
کنم و عصرها هم بايد مسـافـر کشـي       
کنم تا بتـونـم يـک زنـدگـي مـتـوسـط                 

آيا واقعا اين انسانيتـه و    .   داشته باشم 

آيا واقعا مردم بايد برن پـاي صـنـدوق       
. مـردم ايـنـهـا را نـمـيـخـوان              ! راي؟ نه 

مردم حکومتي را که کارگرش را بعد   
از ده پانزده سال کار اخراجش ميکنـه        
و زندانش ميکنه چرا بايد نگهدارنـد،      

 سـال    ١٥معلمـي کـه       . اينها بايد برن 
کار کرده چرا بايد بازنشسته اش کنند 

و بـن    !   و حق بـازنشـسـتـگـي هـم نـدن             
اينـهـا   ! ارزاق و حق و مزاياشون را ندن 

خودشون خوب ميدونن که عـمـرشـون      
تموم شده و بايد برن و دارن مـيـرن و              

مـن عضـو     .   اين حرف دل ملت ايرانـه     
 .  اتحاديه هستم و عضو حزب هستم

 مردي از تهران
 

آقــا ايــن صــحــبــتــهــايــي کــه            .   ســالم
ميکنيد بکجا رسيده؟ من اگر ببينـم        

.  که نتيجه داره بله عضو حزب ميشم      
بله اينو درست ميگيد کـه عضـو     . . .   

حزب شدن يک جرم سيـاسـي هسـت و         
من تا اين حد اومـدم و خـود هـمـيـن               
نتيجه و اثر هـمـيـن کـارهـا و هـمـيـن                

بـقـول شـمـا داشـتـن           .   تلويـزيـون بـوده     
ماهواره ممنوعه و زنگ زدن بـه ايـن        
کانال جرمه و من اونقدر ميل داشـتـم     

 .  که زنگ ميزنم
 مردي از ايران 

 
. خسته نـبـاشـيـد آقـاي مـرادي          .   سالم

فقط اين آقايي که زنـگ زد و گـفـت                
اين دستگير شدگان بـايـد سـنـگـسـار             

ايـن حـکـومـت       . . .   بشن بايد بگم که      
دستگير شـده هـا     .   بايد سنگسار بشه  

نماينگان ما بودند و بـايـد فـورا آزاد             
بشـن و هــمـه شــون از زحـمــتـکـشــان                
جامـعـه بـودن حـاال بـراي چـي بـايـد                   

براي ما زنها که اصال !   سنگسار بشن 
اينجا شده زندون، اينها خودشون بايد       

اصـال آقـا     .   گورشون رو گم کنن و برن      
مرادي جرات نـمـيـکـنـيـم بـريـم تـوي                 
خيابون و اينهمه گشت ريخته و دارن        
ــويــژه مــا زنــان را اذيــت                   مــردم را ب
ميکنن و فحش ميـدن و مـيـزنـن، و             

در .   همينه که واسـه مـا شـده زنـدون             
مورد انتخابات هم بگم که فاميل ما  
هيچکس شرکت نميکنـه و از مـردم           
هم نه تنها مـيـخـواهـيـم کـه شـرکـت                  
نکنن بلکه جمع بشن توي پـارکـهـا و         
بـگــن و بــخــنــدن و شــادي کــنــنــد و                

. مخالفتشون را با اين رژيم نشون بدن   
ما منتظر شماييم که بياييد و واقـعـا       

اين کـانـال   .   از اين زندون خالص بشيم   
را همه دوستان و آشنايان ما ميبينند 
و همه هم در مورد دستگير شـده هـا           
صحبت ميکنند و خواهان آزادي آنها 

 . هستند
 زني از ايران 

 
مــتــاسـفــانــه ايــن رژيــم       .   سـالم بشــمـا    

آخـونــدي کـارگــرانــي را کــه خــواهــان            
زندگي بهتر بودند دستگير و زنـدانـي       
ــهــا را                     ــوري آن کــرده و مــا آزادي ف

مــتـاســفـانــه بــا حــملــه        .   مـيــخـواهــيـم   
ددمنشانه اين آخوندهاي کثيف صـد        
و پنجاه نفر از بـهـتـريـن يـاران مـا در               

از همين تريبون اعـالم    .   زندان هستند 
ميکنيم که هرچه زودتر و بدون هـيـچ       
قيد و شرطي تمامي اين عزيزان بـايـد      

آقاي مرادي داشتـم کـتـاب      . آزاد بشن 
شاملو را ميديدم و همينجور کـه بـاز      
کردم شعري آمد که با اين سفر خامنه  
اي به کردستان و با اين دستـگـيـريـهـا          

مـن  .  خيلي ميخونه اجازه بديد بخونم 
ـــ  آنـدم کـه تـوطـئـه                   همدست توده ام 
ـــ  تـا آنـدم             ميکند گسستن زنجير را 
ـــ  دلـش غـنـج                  که زير لب ميخـنـدد ـ

ميزند و بـه ريـش جـادوگـر آب دهـن                
ــ  امـا بـرادري نـدارم،              پرتاب ميکند 
هيچگاه برادري از اون دست نـداشـتـه          

ــ  ناکسي کـه بـا        «آري»ام که بگويد   
طاعون آري بگويد و نان آلوده اش را           

متاسفانه از اين ناکسـهـا در     .     بپذيرد
اين رژيم زيادند که زنـگ مـيـزنـنـد و               
ميگن که اين صد و پنجاه نفر را دار         

البته بيشتر از اين هم نميشه از !   بزنيم
 .اينها انتظار داشت

 مردي از ايران 
 

ميخـواسـتـم    .  با سالم و خسته نباشيد 
بگم مرگ بر حـکـومـت ضـد کـارگـر              

ــهــوري اســالمــي       ــم     .   جــم امــروز رژي
اسالمي قالده سگهاشـو بـاز کـرده و            
فرستاده تا در کـانـال جـديـد واق واق               
کنند و از اعدام و سنگسـار کـارگـران        

آيــا ايــن حــرفــهــا        .   صــحــبــت کــنــنــد    
موقـعـيـت ضـد کـارگـري حـکـومـت                
آخوندي را نشون نميده؟ آيا حکـومـت     
ــه               ــتــکــاران شــايســت دزدهــا و جــنــاي
سرنگوني و نابودي نيست؟ مـرگ بـر         
ــاد                ــود ب ــاب جــمــهــوري اســالمــي و ن
مزدوران کثيف جمهوري اسالمي کـه       
ميان ايـنـجـا از سـنـگـسـار کـارگـران                 

واقعا من نميـدونـم   .  صحبت ميکنند 
اينها چقدر آدمهـاي پسـت فـطـرت و             
کثيف و آشغالند که ميان يک چـنـيـن        

ايـنـهـا نشـون       .   حرفهايي رو مـيـزنـنـد       
ميده که بوي الرحمان اينها بلند شـده        

 . و رفتنيند
 *مردي از ايران

 

  ا

 . . . صداي مردم در كانال جديد                                  ١٠از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 



 12 ۱۳۸۷ مه ١۵ انترناسيونال 

 كودكان در سلولهاي مرگ جمهوري اسالمي ايران

 جلسه سخنراني و گفت و شنود به مناسبت هفته عليه اعدام 
 آلمان  – ماه مه، كلن ۱۵جمعه 

 شوراي اکس مسلم در آلمان و کمیته بین المللی علیه اعدام  از همگان دعوت میکند که
 .  در جلسه سخنرانی و نمایش فیلم در مورد اعدام کودکان و نوجوانان در ایران شرکت کنند

 در این برنامه فیلمی نشان داده میشود در مورد موقعیت کودکان اسیر در سلولهاي مرگ جمهوري اسالمی
 .  و در مورد دالرا دارابی که بیرحمانه روز اول ماه مه اعدام شد

 : سخنرانان 
 ھارتموت كراووس ماركسيست معروف آلمانی سردبير نشريه ھينترگروند 

 مينا احدی چھره سرشناس مبارزه عليه اعدام و سنگسار 
 رويا بحرينی مسول نھاد كودكان مقدمند در آلمان 

 گرداننده پانل ميكاييل اشميت سالمون چھره سرشناس منتقد مذھب از سازمان جردانو برونو 
 

 Bürgerhaus Zollstock, Rosenzweigweg 1, 50969 Köln    ماه مه ساعت هفت بعد از ظهر در محل                    ۱۵روز جمعه     
 

 آلمان    –شوراي مركزي اكس مسلم              
 كميته بين المللي عليه اعدام                 

۲۰۰۹ ماه مه    ۲  

 

 لغو مجازات اعدام 
اعدام یا ھر نوع مجازات متضمن تعرض . مجازات اعدام باید فورا لغو گردد

تحت ھر شرایطی ممنوع ) نقص عضو، تنبیه بدنی و غیره(به جسم افراد، 
 . ھمچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود. است

 ، برنامه حزب کمونیست کارگری “یک دنیای بھتر”از 

 مرگ بر جمهوری اسالمی ! به حزب کمونيست کارگری بپيونديد
 زنده باد جمهوری سوسياليستي


