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فقط چند هفته به تئاتر مضحک اسالمـي بـه      
بـه  .    خرداد مـانـده اسـت     ٢٢نام انتخابات در  

اين تئاتر اسالمي مـيـتـوان از دريـچـه هـاي                 
از دريـچـه بـازيـگـران          :   متنـوعـي نـگـاه کـرد         
انـگـشـت    "   اپوزيسـيـون  " اصلي اش، از دريچه    

به دهان بـي عـقـل يـا شـارالتـان، از دريـچـه                     
محافل و رسـانـه هـاي غـربـي و بـاالخـره از                     

بسته بـه ايـنـکـه از کـدام              .  دريچه مردم ايران 
دريچه به اين بازي نگاه ميکنيد منظره هـاي    
متفاوتي خواهيـد ديـد و وجـوه و لـحـظـات                  
متفاوتي نظرتـان را بـه خـود جـلـب خـواهـد                   

 . کرد
از نقطه نظر بازيگران اصلـي ايـن تـئـاتـر               
انتخاباتي، يعني سران حکومت اسـالمـي و          
کانديدهاي اصلي حـکـومـتـي، کسـانـي کـه                
همديگر را به چهـره مـيـشـنـاسـنـد و سـابـقـه                   
مشترک زيادي دارند، واقعا انتخـابـاتـي دارد       

انتخاب ميان کسـانـي کـه        . صورت ميگيرد 
ادعا ميکنند براي حفـظ نـظـام اسـالمـي از               
پرتاب شدن به پرتگاه، صالـحـتـر از ديـگـران            

نـاجـي   " آنها خوب ميدانند که به نام .   هستند
ميخواهـنـد حـکـومـتـشـان را نـجـات                "   ملت
به قول خودشـان حـکـومـت اسـالمـي            .   دهند

نزديک ميشود و بايد هر چـه  " پرتگاه"دارد به  
زودتر جنبيد و پاي اين نظام را از لبه پرتـگـاه    

 . به عقب کشاند
اگر بـه ايـن مضـحـکـه از دريـچـه نـگـاه                     

طرفدار حکومت و رسانـه هـاي     "   اپوزيسيون" 
غربي نگاه کـنـيـد واقـعـا تصـور مـيـکـنـيـد                     

انـگـار   .   انتخاباتي در ايران صورت ميـگـيـرد    
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هفـتـه عـلـيـه اعـدام بـه              :  انترناسيونال
ــد      ــان رســي ــاي ــزارش مــفــصــل      .   پ گ

فعاليتهاي وسيع در ايـن هـفـتـه در             
نشريه عليه اعدام و سايت روزنه بـه      
چاپ رسيده است کـه هـمـيـنـجـا از               
خوانندگـان دعـوت مـيـشـود بـراي             

اطالع از ابعاد اين فعاليتها بـه ايـن         
بـه طــور    .   مـنـابـع مـراجـعـه کـنـنــد            

خالصه بگوييد که اين هفته چگونه   
و مشـخـصـا بـراي رسـيـدن بـه چــه                  

 اهدافي اعالم شد؟ 
ـنـا احـدي      اعـدام در ايـران       :       مي

 يک هفته عليه اعدام
 مصاحبه با مينا احدی
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در ايران مردم دارند در باره سرنـوشـت     
. سياسي آينده شان تصميم ميگيـرنـد       

اصال تصور ميکـنـيـد در سـويـس و               
.  فرانسه و آمريکا زنـدگـي مـيـکـنـيـد          

اينها با کمال وقاحت باد در غـبـغـب             
مياندازند و از ادبـيـات انـتـخـابـاتـي                
فرانسه و آمريکا براي تفسير نـمـايـش       

 خـــرداد اســـتـــفـــاده         ٢٢اســـالمـــي     
اينها با ديدن زهرا رهـنـورد     :   ميکنند

در کنار تور انتخـابـاتـي مـيـرحسـيـن              
غش ميکنند و از مـيـشـل اوبـامـاي            

اينها هـر گـاه       ! ايران صحبت ميکنند 
حـرف مـيـزنـد       "   تغيير"شيخ کروبي از  

چـاه  !   مـيـافـتـنـد     "   اوبامـاي ايـران    " ياد  
احمدي نژاد را به مردم نشان ميدهنـد    
و مردم را دعوت به ورود در چالـه اي     
که اوباش ديگر در حال کندن هستنـد        

آيـا ايـنـهـا کـم عـقـلـنـد  و                    .   ميکنند
مسحور حقه هاي آخوندي شده انـد و       
نميفهمند که اين يک خيمه شب بـازي      
توسط مشتي جنايتکار براي تامـيـن       
ادامه جناياتش و نجات حکومتشـان      
است ؟ يا اينکه شارالتهـاي سـيـاسـي         
اند و مـيـفـهـمـنـد چـه اتـفـاقـي دارد                     
ميافـتـد و امـا مـنـافـع طـبـقـاتـي و                     
سيـاسـي دراز مـدتشـان ايـنـهـا را از                  
ترس يک انقالب و  تحول راديکـال بـه      
پااندازان انتخابـاتـي يـک حـکـومـتـي             
فاشيـسـت و مـذهـبـي و ديـکـتـاتـور                  
تبديل کرده است؟ اينها چه کـم عـقـل        
بــاشــنــد چــه شــارالتــان، دارنــد بــراي            
تنوري کـه مـردم مـيـخـواهـنـد بـراي                 
هميشه خاموش کـنـنـد هـيـزم کشـي              

در اين مطـلـب مـخـتـصـر         !   ( ميکنند
جاي بحث در بـاره خـود دمـکـراسـي              
غربي نيست کـه در بـهـتـريـن حـالـت                
چيزي نيست جز ابزار بازي سياسي بـا     
راي مردم براي مشروعـيـت سـيـاسـي          

امـا حـتـي      .   يک حاکـمـيـت طـبـقـاتـي          
همين دمکراسي غربي هم بر سر ايـن       

 ).  جانيان اسالمي زيادي گشاد است
از "   انـتـخـابـات    " اما وقتي به اين      

دريچه چشم مردم نگاه بکنيد منظـره     
. اي عميقا متـفـاوت خـواهـيـد ديـد                

مـکـانـيـسـم      " بگذاريد تفحص در باره     
ــران                ــات در اي ــخــاب ــت ــده ان ــچــي ــي ، " پ

ضرورت و امکان تـغـيـيـر و اصـالح          " 
امـکــان  " ،   " قـانـون اســاسـي اسـالمــي        

تطبيق اسالم با حقوق بشـر و حـقـوق           
" امکان تفسير مدرن از اسـالم " ، " زنان

انتخاب ميان بـد  " ارتجاعي و باالخره   
را به همـان ژورنـالـيـسـم        .. .   و " و بدتر 

" اپـوزيسـيـون   " نان به نرخ روز غربي و       
هراسان از مردم و انـقـالب و تـغـيـيـر              

از .   ريشه اي اين نظام و اگـذار کـنـيـم           
نـقـطـه نـظـر مـردم، مسـئلـه اصـلــي،                  

رهايي از يک حکـومـت فـاشـيـسـتـي،           
ارتجاعي، جنايتکار، ضـد زن، ضـد           
کارگر، ضد جوان، ضـد شـادي، ضـد           
ــمــه                     ــمــدن و ضــد ه آزادي، ضــد ت

. دستاوردهاي انسانـي بشـريـت اسـت         
مردم در ميان اين نـمـايـش مضـحـک            
چهارچهره شـنـاخـتـه شـده حـکـومـت               
اسالمي را ميبينند کـه هـنـوز خـون             
انســانــهــاي شــريــف ايــن جــامــعــه از            
چنگالهايشان مـيـچـکـد و در عـيـن               
حال در باره تغيير و کرامـت انسـان و         

. حرمت زن و کارگر وراجي ميکـنـنـد       
مردم در صحنـه ايـن نـمـايـش تـهـوع               
آور، مــيـر حسـيــن مــوسـوي را مــي               
بينند که نـخـسـت وزيـر اسـبـق نـظـام                
اسالمي در هنگام دو قتل عام بـزرگ      

مــحـســن  .    بـود   ٦٧ و     ٦٠سـالـهــاي     
رضايي را ميبينند که فرمانده اسبـق        
يکي از جـنـايـتـکـارتـريـن ارگـانـهـاي                 
ســرکــوب جــهــان ســرمــايــه داري در            
انـتـهـاي قـرن بـيـسـت، يــعـنـي سـپــاه                   

شـيـخ   .   پاسداران انقالب اسالمي بـود    
کروبي را ميبينند کـه رئـيـس اسـبـق             
ــظــام                ــهــاي اصــلــي ن يــکــي از ارگــان
اسالمي يعني مجلس اسالمي بود و    
شغلش براي مـدت طـوالنـي تـبـديـل              
قوانين ارتجـاعـي اسـالم بـه قـوانـيـن               

احـمـدي   .   حاکم بر جامعه بـوده اسـت        
نژاد را مي بينند که در همـيـن چـهـار        
سال حکومتش معرف خـاص و عـام          

 ! در ايران و جهان است
ــمــان و دســت                   ــان و حــاک ــي ــان ب
اندرکاران اصلي حکومـت اسـالمـي،        
کساني که شخصا پرونده سنگيني از     
اعدام و سنگسار و دست و پـا بـريـدن         
و زن آزاري و کودک کشي زير بغلشـان        

به ميدان آمـده  "   تغيير"است، با شعار  
اصـال شـيـخ کـروبـي تـم اصـلــي                !   انـد 

" تـغـيـيـر    " اش را     " انتخاباتي"فعاليت  
يـک  .   بسـيـار خـوب     .   اعالم کرده است  

لحظـه فـرض کـنـيـم ايـن آدمـکـشـان                  
ــغــيــيــر              اســالمــي واقــعــا خــواهــان ت

اما از نقطه نظر مردمـي کـه     !   هستند
تشنه تغيير هستند و عزم جـزم کـرده         
اند که ايـن وضـعـيـت تـيـره و تـار را                    
واقعا زير و رو کنـنـد، ايـن پـهـلـوانـان             
تغيير بايد قبل از هر چيز به اين چـنـد      

بـايـد    :   ناقابل  تـن دهـنـد         " تغيير"قلم  
بيايند و در صندلي محاکه بنشينـنـد    
و رو به مردم صريحا بگويـنـد وقـتـي             
امام جالدشان عزرائيل اسـالمـيـشـان        
يعني خلخالي را بـه کـردسـتـان روانـه             
کرد تا حمام خون راه بـيـانـدازد کـجـا               

ــد؟ وقــتــي در ســالــهــاي               ، ٦٠بــودن
زندانيان را بـا يـک سـئـوال کـوتـاه بـه                   
جوخه هاي اعدام مـيـسـپـردنـد کـجـا              

بودند؟ وقتي کميته مرگ اسالمي بـه   
فرمان قصاب قرن يعني خميـنـي، در        

 زندانيان سـيـاسـي را دسـتـه            ٦٧سال  
جمعي به گلـوـلـه مـي بسـت و روانـه                 
گورستانهاي دسته جـمـعـي مـيـکـرد             
کجا بودند؟ وقـتـي کـارگـران خـاتـون              
آباد را به گـلـوـلـه مـي بسـتـنـد کـجـا                    
بـودنــد؟ وقــتـي بــه روي زنــان اســيــد               

 ... ميپاشيدند کجا بودند؟ و 
جواب همه اين سـئـواالت روشـن         

، در   " قهرمانان تغييـر "همه اين .  است
جريان همه ايـن جـنـايـات شـخـصـا و                
رسا دست اندرکار صدور حکم قتل و      

يـکـي نـخـسـت وزيـر           .   اجرايش بودنـد  
بود، يکي رئـيـس مـجـلـس اسـالمـي             
بود، يکي فـرمـانـده سـپـاه پـاسـداران               
بود، يکي شهردار تـهـران بـود و االن             
رئيس جـمـهـور حـکـومـت اسـالمـي                

يـعـنـي ايـنـهــا شـخـصـيـتـهــاي               !   اسـت 
اصلي حکومتي بوده انـد و هسـتـنـد            
که بايد به عنوان يکـي از ارتـجـاعـي              
ترين، ديکتاتورترين و آدمـکـشـتـريـن       
حـکــومـتــهـاي تــاريـخ بشـريــت بــزيــر             
کشيده شود و سـرانـش بـه مـحـاکـمـه              
کشيده شوند که در اين صورت همين     
چهار کانـديـد بـايـد در صـنـدلـيـهـاي                 
رديف اول چنـيـن مـحـاکـمـه اي قـرار                

 . گيرند
دقيقا به همين دليل است که هـر        
کدام از اين جانيان وقتي ميـخـواهـنـد      
براي به اصطالح تبليغات انتخـابـاتـي     
به ميان مردم بروند، مـجـبـورنـد گلـه           
اي از اوباش مسلح و غيرمسلحـشـان      

هر کجا پا ميگـذارنـد   .   را همراه ببرند  
مشت مـحـکـمـي از مـردم دريـافـت                

اسـتـقـبـال     :  آخرين نمونه اش.  ميکنند
جانانـه دانشـجـويـان زنـجـان از مـيـر                 
حسيـن مـوسـوي بـا پـرچـمـي کـه بـر                    

بـه  :   " رويش اين شعـار حـک شـده بـود            
، مـيـر حسـيـن         ٦٧علـت قـتـل عـام           

موسوي در دادگـاه مـلـت مـحـکـوم                
و بايد اضافه کرد که به عـلـت     " !   است

، به علت قـتـل عـام      ٦٠قتل عام دهه  
، بـه عـلـت صـدهـا سـنـگـسـار و                  ٦٧

دست و پـا بـريـدن و شـالق زدن، بـه                    
علت دستـگـيـري و زنـدانـي کـردن و                
شالق زدن و اعدام کارگران، بـه عـلـت       
آزار و تحقير و شکـنـجـه و تـبـعـيـض               
سازمان يافته عـلـيـه زنـان، بـه عـلـت               
اعدام کودکـان، بـه عـلـت نـابـودي و                 
تباهي زندگي و شـادي و آزادي يـک              
نسل کامل از جوانان، بـه عـلـت بـاال            
کشيدن حتي دستمزد پايين خط فـقـر       
کارگران و دزدي مـحـصـول تـالش و              
خالقيت ميليونها کـارگـرو مـجـبـور            
کردن تعداد زيادي از کارگران به کليـه     
فروشي و خودکشي، به علـت تـجـاوز           
به دختران جوان زنداني، به علت تـبـاه         

کردن زندگي هفتاد ميليـون انسـان و          
به اتهام صدها جنـايـت ديـگـر، مـيـر              
حسين موسوي و محسـن رضـايـي و         
شيخ کروبي و محمود احمدي نژاد در    

 ! دادگاه مردم محکوم هستند
از نـقـطـه نـظـر مـردم ايـران، ايـن                  

اين يـک مضـحـکـه       .   انتخابات نيست 
. اين يک خيمه شب بـازي اسـت    .   است

ايـن يـک شـارالتـانـيـسـم تـمـام عـيـار                    
ايـن بـازي سـيــاســي        .   سـيــاسـي اسـت     
و جــديــد يــک      "   قــديــم" جـنــايــتــکــاران     

حکومت عليه مردم، عليه تـمـايـالت     
مردم براي يک زنـدگـي آزاد و بـرابـر،               
عليه تمايل مردم براي يک تغيير پايـه     
اي و راديکال، عليه تالش مردم بـراي    
راه انداختن يک انقالب آزاديخـواهـانـه        

ايـن يـک بـازي        .   و برابري طلبانه است   
سياسي عليه مردم اسـت، يـک بـازي             
سياسي براي نجات از خشم و نـفـرت            
و انزجار مـردم اسـت، ايـن يـک بـازي               
ــراي نــجــات حــکــومــت              ســيــاســي ب

ايـن  .  اسالمي به نام نجات مردم است 
نمايشي براي عبور از همديـگـر بـراي           
جلوگيري از عبور مردم از هـمـه شـان        

 . و از کل حکومت اسالمي است
مردم قبال صحنـه هـايـي از ايـن             
بازي اصالح و تغيير و عبور از سـران       

عـبـور از     .   رژيم اسالمي را ديـده انـد         
عـبـور از     !   عبور از خاتمي!  فسنجاني

" اپـوزيسـيـون   " احمدي نژاد که امـروز        
حقير سر به نظام حـاکـم وعـده اش را             

مردم ديـده انـد کـه چـگـونـه               !  ميدهد
يکي از اصلي تـريـن مـجـرمـيـن سـه                
دهه جنايت  سازمانـيـافـتـه اسـالمـي            
يعني رفسنجاني تحت عنوان تعـديـل     
و اصالح، زندگي ميليونها کـارگـر را       
زير دست بانک جهاني و صندوق بـيـن     
المللي پول و مفتخوران سـرمـايـه دار         
اسالمي ول کرد و دسـت آخـر هـمـيـن            

و رسانه هاي نان به نـرخ    "   اپوزيسيون" 
روز خور غـربـي مـردم را دعـوت بـه                 
عبور از رفسنجاني و سـيـنـه زدن در             

مـردم  .   خدمت خاتمي دعوت کـردنـد     
ديده اند که چـگـونـه خـاتـمـي بـه نـام                   
گشايش سياسي رئيس جمهور شـد و         
هشت سـال تـمـام عـبـا تـکـان داد و                    
لبخند زد و در بـاره کـرامـت انسـان                 
وراجي کرد و در عـيـن حـال مـاشـيـن             
سنگسار اسالمـي قـربـانـي گـرفـت و              
بزرگتريـن قـتـلـهـاي زنـجـيـره اي بـراه                  
افتاد و دست آخـر هـمـيـن بـادمـجـان                
دور قاب چينهاي حـرفـه اي گـفـتـنـد                

و .   االن وقت عبـور از خـاتـمـي اسـت             
باالخره مردم ديـده انـد چـگـونـه يـک                 
دلـقـک تـمـام عـيـار اسـالمـي بـه نـام                     
کارگر و مستضعـف و پـول نـفـت بـر               
سفره کـارگـران بـر سـرکـار آمـد و بـا                    
شمشير زنگ زده اسالم به جان زنان و     

جوانان افتاد و اوباش اسـالمـي را بـه          
محل کار و زندگي کارگـران فـرسـتـاد        
تا آيت اهللا هاي ميلـيـاردي دسـتـرنـج             

و الـبـتــه     .   کـارگـران را بـاال بـکــشـنـد            
امروز وقتي همان مردم جـان بـه لـب             
رسيده عکس ايـن جـنـايـتـکـار را در               
دانشــگــاه پــيــش چشــمــش بــه آتــش             

ديـکـتـاتـور بـر        " کشيدند و بـا شـعـار           
اسـتـقـبـالـش کـردنـد، هـمـان              "   گمشـو 

کــارچـــاق کـــنـــهــاي حـــرفــه اي در                 
و رسـانـه هـاي غـرب،           "   اپـوزيسـيـون   " 

عــبــور از احــمــدي نــژاد را زمــزمــه               
 ! ميکنند

نه خير، حضرات محترم سرمـايـه    
ــانــــيــــان و                     داري اســــالمــــي، بــ
سازماندهندگان حکومـت اسـالمـي،       
شـمــا مــيــتـوانــيــد هــمــچـنــان تــئــاتــر            
اسالمي انتخابات راه بياندازيـد و در        
باره حرمت زن و رفاه کـارگـر و آزادي           

وراجي کـنـيـد و بـاهـم          "   تغيير"بيان و  
اما از نظـر  مـردم،       !   مناظره بگذاريد 

از نگاه هفتاد مـيـلـيـون انسـانـي کـه                 
بــراي رهــا شــدن از شــر حــکــومــت                
اسالمي شمارش مـعـکـوس را آغـاز            
کـرده انــد، کـاله حــرمــت و کــرامــت              
انســان بــر ســـر شـــمــا بـــانــيـــان و                     
ســازمــانــدهــنــگــان يــک حــاکــمــيــت           
ارتـجــاعـي و خــونــيـن زيـادي گشــاد              

شما ابلهانه تصور ميکنـيـد بـا      !   است
اين نمايش خواهيد تـوانسـت خـود را         
از لحظـه مـحـاکـمـه در دادگـاهـهـاي                

شـمـا و حـامـيـان          .   مردم نجات دهيد  
مـيـتـوانـيـد      "   اپوزيسيون" سفيهتان در  

خود را با عبور از همديگـر، يـک روز          
عبور از رفسنجاني، روز ديگر عـبـور      
از خاتمي، روز ديگر عبور از احـمـدي     
نژاد مشغول کنيد اما مـردم در حـال          
سازماندهي عبور از همه شما، عبـور   
از نــکــبـت اســالمـي، عــبـور از کــل               

و آنـگـاه     .   حکومت اسالمي هسـتـنـد     
مردم از يـک طـرف و       " مناظره"لحظه  

همه شما از طرف ديگر در پـيـشـگـاه           
بدانـيـد   .   مردم جهان شروع خواهد شد  

ديگر جـاي شـعـبـده         "   مناظره" که اين  
بازي در بـاره کـرامـت انسـان تـوسـط               

 سال حرمـت انسـانـهـا را         ٣٠شما که   
بـرعـکـس    .   پايمال کـرده ايـد نـيـسـت           

اينجا محل محاکمه اسـت کـه شـمـا             
بايد در کنار هم به مردم بگـويـيـد در            

 چـه نـقـشـي         ٦٧ و     ٦٠کشتـار عـام       
داشته ايد؛ در اين سـي سـال، احـکـام             
چه تعداد حکم اعدام را صـادر کـرده            
ايد؛ شاهد قتل چه تعداد انسـان بـوده         
ايد؛ طناب دار بر گردن چـنـد زنـدانـي             
انداخته ايد؛ و اين لحظه اي اسـت کـه         
مــردم از روي هــمــه شــمــا و حــکــومــت               

و اين لـحـظـه اي        .   ننگيتان عبور کرده اند 
 .* است که تغيير واقعي رخ داده است

   ستون اول                                      ۱از صفحه          
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متاسفانه يك معضل هميشه مـطـرح       
يعني شما نميتوانيد روزي و يا  .   است

هفته اي و يا ماهي را در نظر بگيريـد    
و با اين معضل ، با اين جنايت روبرو       

ما همواره بر عـلـيـه اعـدام و          .   نشويد
براي نجات جان محكومين به اعـدام     

اما اخيرا با گستـرش  . تالش ميكنيم 
هر چه بيـشـتـر اعـدامـهـا و در واقـع                   
تقالي رژيم اسـالمـي بـراي حـملـه بـه               

. جنبش علـيـه اعـدام مـواجـه بـوديـم              
جمهوري اسـالمـي ايـران سـعـي كـرد              
چـهــره هـاي شــاخـص تــري هــمــچــون             
فاطمه حقيقـت پـژوه، شـهـال جـاهـد،               
دالرا دارابي و كـودكـان مـحـكـوم بـه              
اعدام را مجددا جلوي صحنه آورده و    
زمينه را براي اجراي قتل آنهـا فـراهـم        

از نظر من اين تقاليي بود بـراي    .   كند
حمله به ما، به مخالفين اعـدام ، بـه             

 .جنبش گسترده در ايران و در دنـيـا           
كشتار و قتل عمد افراد در ايران يـك       

كار روزمره و بـه راحـتـي آب خـوردن              
اسـت و هـمـه ايـنـهـا بـراي حـملـه بـه                       
كارگري است كه اعتـراض مـيـكـنـد،           
براي ساكت كردن صداي زنانـي اسـت         
كه آپارتايدجنسي را قـبـول نـدارنـد و             
بــراي حــملــه بــه مــردمــي اســت كــه               
حكومت اسالمي نميـخـواهـنـد و در          
عين حال براي  نا اميد كردن مردم از     
اعتراض و مـبـارزه عـلـيـه جـنـايـات                 

 . دولتي تحت عنوان اعدام است
اجراي سبعانه و غير قابل تصـور       
حكم اعدام دالرا دارابي در حـالـيـكـه           
حتي خـانـواده اش از ايـن مـوضـوع                 
مطلع نشدند، اجراي اين حكم در روز     
جهاني كارگر، شاخص تريـن پـيـام را           
نمايندگي ميكرد، جمهوري اسالمـي     
ايران به وحشت مرگ افتاده و به هيـچ    
كس رحم نميكـنـد، او نـوجـوان خـرد               
شده اي را كه شش سال شكنجه كرده،  
در مقابل چشم دنيا قرباني ميكند، و 
ايـن كـار را در روز جــهـانــي كــارگــر                 
ميكند، براي اينكه بگويد ميخواهـد   
بهر قيمت بماند و براي ماندن مجبور  
است حتي كودكان را وحشيانه قرباني 

" ما در اعتراض به اين سبعيت   .  كند
جمهوري نكبـت اسـالمـي و         "   مقدس

براي نشان دادن اينكـه، دنـيـا بـه ايـن             
جنايات اعتراض ميكند، يك هـفـتـه          
تمام عليه اعدام در ايران اعالم كرديـم    
و يكبار ديگر صداي اعتـراض مـردم         
در بند ايـران را بـه گـوش جـهـانـيـان                    

 . رسانديم
 

لطفا توضـيـح دهـيـد کـه           :   انترناسيونال
در ايـن هـفـتـه چـه عـرصـه هـايـي از                      

فعاليت عليه اعدام را تـحـت پـوشـش         
 قرار داديد؟ 

در اين هفته يك موضـوع  : مينا احدي 
مهم فعاليتهاي ما از برگزاري جلـسـه       
تا ميتينگ و يا پرتاب كردن گـل بـه          
رودخانه هـا و غـيـره، عـطـف تـوجـه                  

. جهاني به اعدام بيرحمانـه دالرا بـود        
امروز ديگر ميليونـهـا نـفـر در دنـيـا               
عكس دالرا را ديده و بـا ايـن واقـعـه                
دلـخـراش آشـنـا شـدنــد كـه در ايــران                  
مشتي جالد بر سر كارند كه حتـي بـه      
اين نوجوان در هم شکسته هم رحـمـي       

نـوجـوانـي کـه از طـريـق             .   نمـيـکـنـنـد     
عـكـس مـنـتـشــر شـده اش در دنـيــا                  
همگاني شد و بايـد اضـافـه كـنـم كـه               
اولين بـار ايـن عـكـس بـه دسـت مـا                   
رسيد و از طـريـق مـا بـه رسـانـه هـا                     

دالرا مـتـاســفـانـه تـنـهــا           .   ارسـال شـد    
نوجوان محكوم به مرك نبـود و  مـا           
سعي كرديم در دنيا تـوجـه هـا را بـه                 
اعدام كودكان و نوجوانان جلب كنيم،     
و هدف ما مـنـزوي كـردن جـمـهـوري              

در سخنرانـي كـه     .  اسالمي ايران است 
" يك ماركسـيـسـت مـعـروف آلـمـانـي             

در جلسه كميـتـه   "    هارتموت كراووس 
عليه اعـدام در شـهـر كـلـن كـرد، از                    
ــورا                 ــود ف ــمــان خــواســتــه ب دولــت آل
سفارتخانه هاي حكومت اسالمـي را      
بسته و روابط خـود را بـا جـمـهـوري                 

 . اسالمي ايران قطع كند
ما در يك هفته، در مراكز شهرها 
ميز گذاشته و با مردم در مورد اعدام 
حرف زديم، از تامپره و هلسينكي، تا 
استكهلم و مالمو، از سيدني تا برلين   
و كلن، در اروپا و كانادا و در ژاپـن و       
در همه جا به خيـابـان آمـده و عـلـيـه                  

در اين بـرنـامـه هـا         .  اعدام حرف زديم 
فيلم زندگي دالرا و نوجوانان محكوم       
به اعدام بـه نـمـايـش گـذاشـتـه شـد و                   
مــالقــاتــهــايــي نــيــز بــا مــقــامــامــت          

 .پارلمانها در اروپا داشتيم
 

جنـبـش عـلـيـه اعـدام در             :  انترناسيونال
ايران در چه موقعيتي است؟ تاثيـرات    
هفته عليه اعـدام در مـوقـعـيـت ايـن               

 جنبش چگونه بوده است؟ 
جـنـبـش عـلـيـه اعـدام يـك               :  مينا احدي 

به يمـن  .   جنبش وسيع و گسترده است  
برنامه هايي كه تلويزيون كانال جـديـد    
بر عليـه اعـدام داشـتـه  مـيـتـوان بـه                    
ابعادي از اين جنبش دستـرسـي پـيـدا          

مردم در ابعادي مـيـلـيـونـي بـه            .   كرد
عمق جنايت پيشگي حـكـومـت پـي            
برده و در مقابل استدالالتي مبني بر     
ايـنــكــه اعــدام بــراي حــفــظ امــنــيــت            

جــامــعــه  اســت و غــيــره ، پشــت                    
در ايران خانواده اي نـيـسـت    .   ميكنند

. كه قرباني ايـن جـنـايـات نشـده بـود               
هزاران نفر بداليـل سـيـاسـي در ايـران              
اعدام شده اند و هزاران نفـر ديـگـر بـه            
داليل اجتماعي همچون اعتياد و يـا         
دست زدن به جرائم و يا اتهام به قـتـل           

مردم درد و رنج اينكه كسـي    . و غيره 
از افراد خانواده را وحشيانه دستگـيـر         
كـرده و ســپـس جســدش را تـحــويــل               
دهند، آشنا هستند و از اين جـنـايـات      
خونسردانه مشتي جالد حاكم بر ايران 

در عين حال مبارزات و . انزجار دارند
فعاليتهاي سازمانهايي مـثـل مـا در         
. اين روشنگري بسيار موثر بوده است

ما كمپين هايي اعالم كرده و به پيش   
. برديم كه از اين قربانيان دفاع ميكرد

قربانياني كه به اتهام قتل و يا جنايت    
دستگير شده و بدون اينكه حـق دفـاع      
از خود را داشته باشند، بـدون ايـنـكـه        
در دادگاهـي مـنـصـف و عـادالنـه و                
منطبق بر استانـداردهـاي پـيـشـرفـتـه            
مـحـاكـمـه شـونـد، عـكـسـشـان و يــا                   
اسامي آنهـا را در رسـانـه هـا اعـالم                 
كرده و به اتهام مثال تجاوز و يا قـتـل      

سوال ايـنـسـت كـدام       .   اعدام ميكردند 
دادگاه كدام قاضي، كـدام اسـتـانـدارد          
معمولي رسيدگي به جـرايـم در ايـران           

بارها و بـارهـا افـراد      .   رعايت ميشود 
بيگناه اعدام ميشوند و سپس كسـي         

مـا در عـيـن حـال           .   پاسخگو نيـسـت   
دوربين را نزديكتر برده و گفتـيـم ايـن          
محـكـومـيـن بـه اعـدام چـه كسـانـي                  
هستند، تصوير آنها، حرف و شـرايـط      
زندگيشان و همه مشـكـالت آنـهـا را            

كسـي  .     جلوي چشم جامعه گذاشتيم    
نميدانست دالرا دارابي و يـا فـاطـمـه             
حقيقت پژوه و يا سـيـنـا پـايـمـرد چـه                  
كساني هستند، كجا زندگي كرده اند، 
چرا دست به يك جرم زده اند و آيا ايـن      

? اتهامات عيه آنـهـا  واقـعـي اسـت               
كسي نميدانست كه كبرا نجار كـه بـه           
سنگسار محكومش كرده انـد، خـود        
قرباني اين است كه به اجبـار و كـتـك          
همسرش مجبور به تن فروشي بوده  و 
براي دفاع از فـرزنـدانـش ايـن شـرايـط            
وحشيانه را تحمل ميكـرده و اكـنـون           

اينهـا  .   محكوم به سنگسار شده است  
داستانهاي واقـعـي زنـدگـي مـردمـي             
است كه از فقر و نبود آزادي ، از بـي            
حقوقي مطلق و زن ستيـزي سـيـسـتـم           
وحكومت گاها به سوي قتل يك نفر و 
در مورادي هـمـسـرانشـان سـوق داده             
ميشوند و همه اينـهـا و بـررسـي ايـن              
مسائل، بيش از همه انگشت اتهام را    
بسوي حكومت فاسد اسالمي نشـانـه    

اينها بـهـر حـال مـبـاحـثـاتـي              .   ميرود

است كه جنبش عليه اعـدام در ايـران           
به آن مشغول اسـت و از ايـن راه يـك                 
رنسانس فكري در ايـران اتـفـاق مـي              
افتد كه از نظر من بسيار مثبت است    
ــزرگــي اســت بــه تســلــط                  و كــمــك ب

 .  گرايشات انساندوستانه در ايران
 

اعـتـراض عـلـيـه اعـدام           :   انترناسيونـال 
دالرا دارابــي يــکــي از مــهــمــتــريــن              

. لحظات فعاليتهـاي ايـن هـفـتـه بـود             
تــوجــه ويــژه بــه ايــن جــنــايــت اخــيــر               
جمهوري اسالمي  از چه نظر اهـمـيـت     

 داشت؟
 سـالـه     ۱۷دالرا يك دخـتـر     :   مينا احدي 

. بود كه پدرش او را تحويل پليس داد 
او در يك فـانـتـزي كـودكـانـه بـهـمـراه                  
دوستش حسين،به خانه يكي از اقـوام      
پدرش رفته و قصد دزدي از اين خـانـه    

در جريان اين واقعه درگيري . را داشت
پيش مي آيد ، و مـتـاسـفـانـه مـهـيـن             

پدر دالرا او را   .   دارابي كشته ميشود  
" عـدل " ميـدهـد تـا        "   دادگاه "  تحويل  

رعايـت شـود و دخـتـرش تـاوان ايـن                 
دالرا يـك    .   اشتباه بزرك را پس بـدهـد       

دختر حساس و هنرمند بـود و شـش           
سال او را در زندان با افراد بزرگسال و      
با كساني كه سالها است مثال معتاد     
هستند و غيره در يك محل نگهداري     
كرده و بارها او را مورد اذيـت و آزار          

او را فـورا بـه اعـدام          .   قرار داده بودند 
محكـوم كـردنـد و شـش سـال آزگـار                 

بـه  .   طناب دار بر گردنش آويـزان بـود         
هيچ ايراد حقوقي پرونده كـه از سـوي        

يـك  .   وكال اعالم شد، وقعي ننهادنـد       
دستگاه خشن و وحشي كه از روز اول      
تصميم گرفت اين كودك و اين نوجوان 
رابــكــشــد و در نــهــايــت هــم چــنــيــن              

هـر كـس ايـن        .   وحشيانه او را كشـت      
واقعه را شنيد و از نزديك لمس كـرد،      

ــغــض كــرد               ــخــت و ب ــن .   اشــك ري اي
انسانيتي است كه ما به آن مـتـوسـل            
شديم در مقابل جالداني كه در ايـران          
با وحشيگري كامل ميكـشـنـد و در            
اين جنايات حتي به كـودك نـيـز رحـم           

ما بايد در دنـيـا بـا نشـان             .   نميكنند
ــف                   ــعــري ــا ت دادن عــكــس دالرا و ب
سرگذشت او نفرتي جهـانـي را عـلـيـه             
حكومت اسالمي دامن ميزديم و اين 

اكـنـون جـمـهــوري       .   امـر مـيــسـر شــد       
اسـالمـي ايـران مـنـزوي تـر و مــورد                 
نفرت بيشتري است و اعـدام دالرا بـه        
يك برك سياه ديـگـر تـبـديـل شـد كـه                  
مماشات با اين جالدان را نيز از سوي    

. دولتهاي اروپايي سخت تر مـيـكـنـد       
   

 
همچنين اعتراض  عـلـيـه    :   انترناسيونال

اعدام کـودکـان جـايـگـاه ويـژه اي در                 
فــعــالــيــتــهــاي ايــن هــفــتــه بــه خــود               

تمرکز ويژه به اين . اختصاص داده بود 
امر از چه نظر مورد توجه اين کمپيـن    

 . اعتراض يک هفته اي بود
بـراي ايـنـكـه در ايـران            :   مينا احـدي   

 كودك در معرض اجراي ۱۴۰حداقل  
بــراي ايـنـكــه     .   حـكـم اعـدام هسـتـنـد          

كودكاني و نوجواناني در ايران اعـدام        
شده اند كه تازه زندگي را شروع كـرده        

ما در ايران شاهد بوده ايـم كـه     .   بودند
 ساله اعدام شده ، و اخـيـرا     ۱۲كودك  

جمهوري اسـالمـي ايـران در مـقـابـل               
اعتراضات جهاني ، كودكان را تا سن 

 ســالــگــي در زنــدان نــگــهــداري             ۱۸
 ۱۸ميكنـد و بـعـد از جشـن تـولـد                    

سالگي طناب را بر گـردن آنـهـا مـي               
اندازد اين جنايت عليه بشريـت اسـت         

توجه كنيد . و بايد پاسخ درخوربگيرد
كه در ايـن قـرن، در بـخـشـي از كـره                     
زمين مشتي جالد بـرسـركـارنـد، كـه            
بچه را در زندان نگه داري ميكننـد و       
به او ميگويند در ساعت و روز فـالن        

ايــن مصــداق   .     كشــتــه خــواهــي شــد     
كامل جنايت عليه بشريت است و اگر 
نهادهاي بين المـلـلـي و دادگـاهـهـاي             
جهاني بـيـطـرف بـودنـد، هـمـه سـران                 
جمهوري اسالمي ايران از خامـنـه اي          
تا رفسنجاني تا كروبي و مـوسـوي و         
شـاهــرودي و خـاتــمـي را بــايـد فــورا                
دستگير و زنداني مـيـكـردنـد، بـجـرم            

ما ميخواهـيـم   .  جنايت عليه بشريت  
ــعــنــي                  ايــن راه را هــمــوار كــنــيــم، ي
ميخواهيم كـاري بـكـنـيـم كـه سـران                 
جمهوري اسالمي ايران بجرم جـنـايـت        
عليه بشريت منزوي و طرد و در يـك         

 . دادگاه بين المللي محاكمه شوند
 

کمي از تـاثـيـرات هـفـتـه             :   انترناسيونال
عليه اعدام در جلب توجه جهـانـي بـه            

 . مسئله اعدام  در ايران صحبت کنيد
در اين هفته و بويـژه بـعـد      :  مينا احدي 

از اعدام دالرا دارابي، ميليونـهـا نـفـر        
از طريق رسانه هاي بين المـلـلـي و از           
طريق فـعـالـيـتـهـاي نـهـادهـايـي بـيـن                  
المللي همچـون عـفـو بـيـن الـمـلـل و                  

، يكبار ديگـر  ...  كميته عليه اعدام و 
توجه شان به اعدامها در ايران و عمق   
سبعيت و وحشيگري رژيـم اسـالمـي          

بنظر من ميليونها نـفـر در     .   جلب شد 
ــا از ايــن حــكــومــت از ســران                    ــي دن
فاشيـسـت حـكـومـت اسـالمـي و از                 
احمدي نژاد و بقيه متنفرند و هـمـيـن          
زمينه را براي پيشروي كارهاي ما در  

 . دنيا و در ايران فراهم تر ميكند
 

 . . . يک هفته عليه اعدام                             ۱از صفحه          

 ۴صفحه      



 4 ۱۳۸٨ خرداد ١ انترناسيونال 

در گـزارش فـعـالـيـتـهـاي            :   نترناسيونالا
هفته عليه اعدام گـفـتـه مـيـشـود کـه             

پايان هفته عليه اعدام پايان فعاليـت    " 
. و تالش عليه اعدام در ايران نـيـسـت       

بر عکس اين هفته آغـازي بـود بـراي            
سازماندهي گسترده و وسيع جـنـبـش        

ايـن  ."   عليه اعدام در ابعاد بين المللي 
 عمال به چه معناست؟ 

معني ايـن حـرف ايـنـسـت          :   مينا احدي 
كــه ، هــدف مــا نــجــات جــان هــمــه                

. محكومين به اعدام در ايـران اسـت          
ما چشم خودمان را مي بنديم كه چـه        
كسي و به چه دليلي به اعدام محكوم    

از نظر مـا اعـدام يـا قـتـل            . شده است 

عامدانه افراد ضد انساني و وحشيانه   
بـراي  .   است و بايد فورا ممنـوع شـود        

نجات اين افراد ما احتياج به كمك و         
بـراي عـقـب      .   قلب همه انسانها داريـم    

راندن رژيم اسالمي ما دست ياري بـه      
سوي بشريت متمدن دراز ميكنـيـم و       
از آنها ميخواهيم اعـتـراض كـنـنـد و           

.. دولتهاي خود را در اروپا و كانادا و 
تحت فشار بگذارند كه به مماشات و       
همكاري با جـانـيـان حـاكـم بـر ايـران                  

هـمـه ايـن اقـدامـات،          .   خاتمـه دهـنـد     
يعني دامن زدن به اعتـراض جـهـانـي            
عليه اعدامها در ايـران، تـالش بـراي            
نجات جان همه محكومين به اعـدام         

و تــحـت فشـار گـذاشــتـن جـمــهــوري               
اسالمي ايران بهر طريق ممكن ادامه       

مـا  .   يافته و گستـرش خـواهـد يـافـت           
ميخواهيم در دنـيـا يـك كـوالسـيـون               
جــهــانــي عــلــيــه اعــدامــهــا در ايــران            
سازمـان دهـيـم و هـمـه ايـنـهـا بـراي                    
گسترش جهاني فعاليت علـيـه اعـدام        

 . در ايران بسيار حياتي است
 

جـايـگـاه کـمـپـيـن عـلـيـه               :   انترناسيونال
اعدام عموما و اعـالم هـفـتـه اي بـه                 
مـنـاسـبـت مـبـارزه عـلـيـه اعـدام در                   
وضعيت سياسي حکومت اسالمي را 

 چگونه ارزيابي ميکنيد؟ 
حـكـومـت اسـالمـي بـه           :     مينا احـدي  

كمپين هاي ما عـلـيـه اعـدام بسـيـار               

تـالش مـيـکـنـد نشـان           . حساس است 
ــي و                   ــان ــراضــات جــه ــه اعــت دهــد ب
اعتراضات وسيع مردم در ايـران بـي            

چون ميداند که اعتـراض  . اعتنا است 
عليه اعدام يعني کشيدن يک ستون از    

جمـهـوري   .  زير پاي حکومت اسالمي 
اسالمي ايران مـيـدانـد بـايـد بـزنـد و                 
بكشد تا از مردم زهر چشم گـرفـتـه و            

جنبش عـلـيـه اعـدام         . آنها را بترساند 
مقابله اي وسيـع و انسـانـي و مـوثـر                

. عليه جمهوري اسـالمـي ايـران اسـت         
اين مبارزه به همه ربط دارد، نه فـقـط     
محكومين به اعدام و يـا وابسـتـگـان        

اين مبارزه به كارگر و دانشجو و . آنها
زن و مرد آن جامعه مـربـوط اسـت و            

اعـالم  .   ميتواند حكومت را بلـرزانـد      

كمپين هاي جهاني و گسـتـرده عـلـيـه         
اعدام، جامعه بزرگ جهاني را نيـز بـه      
اين حركت كشانده و همبستگي بـيـن       
المللي عميقي با مـردم ايـران شـكـل             
ميدهد كه براي رژيم بسيار خـطـرنـاك          

فعاليتهاي ما در ايران ودر دنيا . است
عليه اعـدام يـك جـنـبـه مـهـم و يـك                      
عرصه مهم براي سرنگوني حكـومـت    
اسالمي است و رژيـم هـم ايـنـرا مـي               

. داند و به همين دليـل حسـاس اسـت           
اين هفته ما كـوشـيـديـم بـه هـمـگـان                  
نشان دهيم كه ميتوان و بـايـد عـلـيـه              

در ايران "     جنايات مقدس دولتي"  اين
بـه مــيـدان آمــد و مــيــتــوان و بــايــد                 
اعتراض كرد و ميتوان و بايد قـلـبـهـا        

 .*را بهم وصل كرد

 عکس ها از سايت خبرنامه اميرکبير
جلسه تبليغاتي مير حسين مـوسـوي      
در دانشگاه زنجان به صحنه اعتراض     

. به جـمـهـوري اسـالمـي تـبـديـل شـد                
دانشجويان با برافرشتن پالکـاردهـا و        
دست نوشته هايي که روي آنها نوشته    

سيد سبز گستر، خاوران هنـوز   " بودند  
به علت قتل عـام سـال       " و " سرخ است 

 ، مير حسين موسوي در دادگـاه     ۶۷
و حقوق برابـر زن    " ملت محکوم است 

مـرگ بـر     " و مرد و همچنين با شعـار     
ــه          "   ديــکــتــاتــور   اعــتــراض خــود را ب

جمـهـوري اسـالمـي اعـالم کـردنـد و                
نشان دادند نه تنها بـه هـيـچ کـدام از                

نامزدهاي مضحکه انتخابات توهمي 
ندارند بـلـکـه کـل خـيـمـه شـب بـازي                   
انتخابات را بر سر جمهوري اسـالمـي       

 .خراب مي کنند
ــارهــا                 ــراه مــوســوي ب ــم ــم ه ــي ت
دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار 
داند و يکي از دانشجويان را از بـاالي        
سـن بـه پـايـيـن پـرت کـرنــد و اجــازه                    
صــحــبـــت کـــردن و بـــلــنـــد کـــردن                 
پالکاردهاي دانشـجـويـان را بـه آنـان               
نداند، ولي با اين وجود، دانشـجـويـان          
به موسوي و اوباش هـمـراهـش اجـازه          
ندادند جلسه تبليغاتي شـان را طـبـق           
برنامه پيش ببرند و به عـلـت فضـاي             

 ۵باالي اعتراضي، موسوي بـيـشـتـر          
دقيقه نتوانست سخنراني کـنـد و بـه             

 .انتقادات دانشجويان پاسخي نداد
مضحکه انتخابات جمهوري ضد 
زن و ضد بشر، حکومتي که کـودکـان    
را اعدام مي کـنـد را بـايـد بـر سـرش                

حضور فعال و معترض و   . خراب کرد 
هـر چــه گســتــرده تــر دانشـجــويــان و              
جوانان در جلسات تبليغاتي جـانـيـان         
اسـالمــي و اعـتــراض بــه جــمــهــوري            

 خرداد ادامـه  ۲۲اسالمي بايد تا روز    
يابد و در آن روز بـايـد بـا تـجـمـع در                    
مقابل زندان ها و دانشگاه ها و پـارک      
ها و با اعتراض به جمهوري اسالمـي      

و مضحکه انتخاباتـش اعـالم کـنـيـم           
 .جمهوري اسالمي بايد برود

 
 گسترده باد مبارزات دانشجويان

 زنده بايد آزادي برابري
 مرگ بر جمهوري اسالمي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ مي ۲۱، ۸۸ ارديبهشت ۳۱
 

قاتلـيـن و دزدان اسـالمـي در خـارج                
کشـــور در تـــدارک بـــرگـــزاري شـــو               

بــودجــه .   انـتــخــابــاتــي شــان هســتــنــد       
هنگفتي به اين کـار اخـتـصـاص داده           
اند و دار و دسته هاي اوباش و مزدور   
خود را روانه کشورهاي مختلف کرده     

به هر چيزي متوسل ميشونـد تـا     .  اند
وجودشان در خارج کشور را به نمايش 

بايد با تمام قـوا بـه مـيـدان           .   بگذارند

آمد و مراکز انتخاباتشان را به مـحـل     
افشاگري و رسوائي بيشتر حـکـومـت         
تبديل کرد و کـاري کـرد کـه اسـاسـا                 
جرات راه انداختن بساط خود را پـيـدا     

 . نکنند
ــات در خــارج کشــور،              ــخــاب ــت ان
عليرغم تشبثات و تـالش هـاي زيـاد          
رژيم و ايادي شان، هـمـيـشـه سـوت و            

عـلـيـرغـم      .   کور و بي رونق بوده اسـت     

صرف هزينه هاي گزاف و بکارگـيـري       
ترفندهاي متعدد براي کشـانـدن عـده         
اي بپاي صندوق ها، انتخـابـات رژيـم       
در خارج کشور همواره محل رسوائـي   
و نمايـش انـزواي رژيـم بـوده اسـت و                 
تعداد بسيار اندکي بـه پـاي صـنـدوق            

امـا راي نـدادن       .   هاي راي رفـتـه انـد         
مضـحـکـه انـتـخـابـات          .   کافي نيسـت  

رژيم فرصت مغتنمي است تا فعـال و      

پرشوربه تمام جهـان نشـان دهـيـم کـه              
نشان . حکومت اسالمي نمي خواهيم 

دهيم کـه حـکـومـت ضـد زن و ضـد                  
کارگر، حکومت غم وعزا و فقر و بـي    
حقوقي بايد هرچه زودتر شـرش را از           

بايـد مـحـل      .   سر جامعه ايران کم کند   
صــنــدوق هــاي راي را بــه صــحــنــه                
افشاگري و اعتراض کوبنده مـردم بـه        
رژيم دزدان و جـنـايـتـکـاران اسـالمـي             

 . تبديل کنيم
تشـکـيـالت خــارج کشـور حــزب           
کمونيست کارگري ايـران هـمـه مـردم           
آزاده در خارج کشور را فرا ميـخـوانـد        
که در تـظـاهـرات هـائـي کـه در روز                   

در )    ژوئـن   ١٢(  خـرداد      ٢٢جـمـعـه      
محل برگزاري مضحکه انـتـخـابـاتـي          

. بــرگــزار مــيــگــردد، حضــور يــابــنــد         
انـتــخــابــات مشــتـي قــاتــل و دزد و               
مرتجـع را بـايـد بـه صـحـنـه پـرشـور                    

 . محاکمه آنها تبديل کرد
 آزادي برابري حکومت کارگري                  

 مرگ بر جمهوري اسالمي              
 زنده باد جمهوري سوسياليستي                   

 تشکيالت خارج کشور
  حزب کمونيست کارگري ايران

 . . . يک هفته عليه اعدام                              ٣از صفحه          

 !دانشجويان زنجان سيرک انتخاباتي موسوي را بر سرش خراب کردند

 در باره مضحکه انتخابات جمهوری اسالمی در خارج کشور
 روز اعتراض سراسری در خارج کشور)  ژوئن١٢( خرداد ٢٢

 اطالعيه تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 
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 ارديبهشت ٢٨بنا به خبري كه امروز  
توسط کارگران ايران خودرو مـنـتـشـر          
شده است، اعتـصـاب كـارگـران ايـران            
خودرو براي رسيدن بـه دسـتـمـزدهـاي           
معوقه و تبـديـل وضـعـيـت کـارگـران              
پيمانكاري به قراردادي با موفقيت به  

در اين خبر آمده است كه .  پايان رسيد 
هفته گذشـتـه كـارگـران ايـران خـودرو              
موفق شدند با اعتصاب خـود كـه از            
سالن مونتـاژ آغـاز شـد و در سـالـن                 
شاتل ادامه و با اعـتـصـاب كـارگـران             
ســالــنــهــاي پــرس خــاتــمــه يــافــت بــه            
مطالبات پـرداخـت حـقـوق آكـورد و              
ركورد توليد سال گذشته و همچـنـيـن        
تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به 

قراردادي خود شـركـت ايـران خـودرو             
 . برسند

: در بخشي از اين خبر آمده اسـت     
مديريت جديد شرکـت ايـران خـودرو          " 

ابــتــدا از پــرداخــت رکــورد و آکــورد              
خــوداري کــرده و حــقــوق فــرورديــن              

وقتي که بـا  .  کارگران را عقب انداخت 
ــد               ــرو گــردي ــارگــران روب ــراض ک اعــت

هــا را پــرداخــت کــرد تــا از                  حــقــوق
گسترش اعتراضات جلـوگـيـري کـنـد         
ولي کارگران اعالم کردند زمان صـبـر      
و انتظار به پايان رسيده و براي رسيدن  
بـه خــواسـتــهــاي خــود اعـتــصــاب را             

وقتي شروع اعتصاب . انتخاب کردند
براي مديران ايران خودرو، که تـازه بـه         

اين شرکت آمده بودند جدي شد، چند       
 هـزار تـومـان بـه           ۱۵۰ساعت بـعـد       

ــي                 ــز شــد ول ــارگــران واري حســاب ک
اعتصاب نه تنها فروکش نکرد بلـکـه       
از سالن مونتاز به سالن شاتل رسـيـد           

هنوز .   و خطوط توليد متوقف گرديد  
ساعت به شب نرسيده بـود کـه تـمـام               
حق رکورد به حساب کـارگـران واريـز            

در بخش ديگري از اين خـبـر     . "   گرديد
" ، سـايـت       " خـودروكـار  " كه در سايت     

درج گـرديـده،     "   كارگـران ايـرانـخـودرو      
ــام كــارگــران       " آمــده اســت كــه             تــم

پيمانكاري خـطـوط تـولـيـد در ايـران              
خودرو از زير شركتهاي پيمانكاري در 
آمـــده و قـــراردادي خـــود شـــركـــت              

 ." ايرانخودرو مي شوند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري ايـن              
پيـروزي را بـه كـارگـران ايـرانـخـودرو                
صميمانه تبريك مي گويد و بـه آنـهـا           
در قاطعيت و پيگيري خواسـت هـاي         
خود و به پيروزي رساندن مـبـارزه      

كـارگـران   .   خود درود مي فـرسـتـد      
ايرانخودرو نشـان دادنـد كـه مـي            
توانند با اتكا به اتحاد و پيگيري     
خود مديريت يكي از بـزرگـتـريـن          

هاي توليدي در خاورميانـه     شركت
را، كـه داراي حـمـايـت يـكـي از                 
وحشي ترين رژيـمـهـاي مـنـطـقـه             

 . است، به زانو در آورند
حزب كارگران ايران خـودرو را     

بــه تشــکــيــل مــجــمــع عــمــومــي و               
تصميمات جمعي و مـتـحـدانـه بـراي            
پيگيري سـايـر خـواسـتـهـاي خـود از                
جمله بيرون انداختن نـيـروي سـرکـوب         

. از کارخانه فـرامـيـخـوانـد      حراست  
حزب همچنـيـن کـارگـران بـخـش            
هاي مختلف ايـران خـودرو را بـه           
پيوستن بـه کـمـپـيـن بـراي آزادي              
دستگيرشدگان اول مه و دفـاع از         

 . قطعنامه اول مه فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٩ مه ١٨، ١٣٨٨ ارديبهشت ٢٨  

 اعتصاب كارگران ايران خودرو با موفقيت به پايان رسيد

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران 
 درباره درگذشت مجيد سپاسي

. با تاسف و تالم بسيار درگذشت نابهنگام و ناگهاني رفيق مجيد سپاسي کادر حزب کمونيست کارگري را به اطالع مي رسانيم
هنگام بازي فوتبال در لزلي پارک تورنتو در کانادا دچار ) ۱۳۸۸ ارديبهشت ۲۷ (۲۰۰۹ مه ۱۷مجيد سپاسي در روز يکشنبه 

 . سکته قلبي شد و در راه انتقال به بيمارستان جان سپرد
 براي تحصيل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه تبريز و سپس، با انحالل اين رشته در آن دانشگاه، به ۱۳۵٣مجيد سپاسي در سال 

در اواخر سال . بالفاصله پس از ورود به اين دانشگاه مبارزات سياسي خود را شروع کرد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتقل شد
همگام با جنبش توده اي مردم، وارد مبارزات دانشجوئي شد و بعدا در جريان انقالب به سازمان پيکار در راه رهائي طبقه ۱۳۵۶

کارگر پيوست و پس از تشکيل حزب کمونيست ايران فعاليت خود را با اين حزب و سرانجام حزب کمونيست کارگري ايران ادامه 
سال هاي اقامت مجيد در ترکيه و فعاليتش در فدراسيون سراسري پناهندگان . به ترکيه پناهنده شد) ۱۹۹۹(۱۳۷۸در سال . داد

مجيد سپاسي طي اين سال ها با غمخواري بيمانندي که از . ايراني دوره درخشان ديگري از زندگي سياسي او را تشکيل ميدهد
صفات برجسته او بود به تکيه گاه محکمي براي پناهجويان مقيم  ترکيه، از زن و مرد و کوچک و بزرگ، تبديل شد؛ چنان که 

 . مقامات دولت ترکيه نامش را نشان کردند و انتقال او به کشور ثالث را سالها به تعويق انداختند
فعاليت مجيد سپاسي در صفوف حزب کمونيست کارگري ايران در کانادا طي سال هاي اقامتش در اين کشور را هيچ چيز بهتر از 

شور انقالبي، صفا، صميميت، هوشمندي، ابتکار، از خود گذشتگي، و تالش و فعاليت : صفات شخصي خود او توصيف نمي کند
 . بي دريغ در راه آرمانهاي انساني اش

از دست دادن کادر کمونيستي همچون مجيد سپاسي ضايعه اي نه تنها براي حزب کمونيست کارگري بلکه براي کل جنبش آزادي و 
اين ضايعه را صميمانه به خانواده عزيزش و به همه آزاديخواهان و تک تک اعضا و دوستداران حزب . برابري طلبي در ايران است

 ! يادش زنده و راهش پررهرو باد. کمونيست کارگري تسليت مي گوئيم
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۸۸ ارديبهشت ۲۹، ۲۰۰۹ مه ۱۹

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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 يک دنيای بهتر          
 برنامه
  حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 

 ماه ۵بدنبال ميتينگ اعتراضي روز   
 در شهر ورتسبرگ آلمان و ۲۰۰۹مه  

بدنبـال انـعـكـاس مـطـبـوعـاتـي ايـن                  
ــان             ــنــدگ ــمــاي حــركــت اعــتــراضــي، ن
پناهندگان معترض با مسئولين اداره 
پناهندگي در استان بـايـرن نشـسـتـي             
داشتند كه گزارش آن به اطالع عـمـوم     

 . ميرسد
 مـاه مـه، بـه          ۲۰روز چهارشنبه   

دعوت اداره پناهندگي اونترفرانكن ،     
هيئتي از طرف فـدراسـيـون سـراسـري           
پنـاهـنـدگـان ايـرانـي شـامـل شـهـنـاز                  
مرتب، مينا احـدي، مـحـمـد امـيـن               
كمانگر و منيژه اقدامي، بهمن آمـوز     
به همـراه  نـمـايـنـدگـان پـنـاهـجـويـان                   

" آرش"   مـعـتـرض شـامـل عــزالـديـن              
حسيني، ياسين حسيـنـي، عـلـيـرضـا          
ناصري، حسن حسـيـن زاده و احـمـد              
محمود محمد  در اونتر فـرانـكـن بـا             
مسئولين اداره پناهـنـدگـي در شـهـر             

 . ورتسبرگ آلمان  گفتگو كردند
اين نشست كه دو ساعت به طـول     
انجاميد، يك نشست مهم  در مـورد          
مشكالت پناهجويان و خـواسـتـهـاي         

 . حركت اعتراضي آنها در آلمان بود
در ابتدا هـر دو هـيـيـت خـود را                 

توماس وايـنـگـارد از      .   معرفي كردند 
طرف اداره پناهندگي هييـت خـود را        
معرفي كرد و ميـنـا احـدي از طـرف              

 نفره خودشان را ۱۰معترضين هييت 
. سپس گفتگو آغاز شـد .   معرفي كرد 

مينا احدي و شهناز مـرتـب، در يـك           
معرفي مفصل در مـورد مشـكـالت         
پناهجويان، شرايط زيستي و رفـاهـي        
آنها و معضالت متعدد پناهندگي و      
پــاســخــهــاي مــنــفــي بــه درخــواســت           

ــم          ۴۵۰پــنــاهــنــدگــي      ــفــر در هــاي  ن
ورتســبــرگ حــرف زده و خــواهــان                 
ــاي               ــه خــواســتــه رســيــدگــي فــوري ب

خــواســتــهــاي   .   مــعــتــرضــيــن شــدنــد      
 : پناهندگان اينها بود

پروسه پاسخ دادن بـه درخـواسـت          
پناهندگـي بسـيـار طـوالنـي اسـت و               

ــي اســت                  ــثــرا مــنــف ــاســخــهــا اك . پ
پناهجويان خواهان رسيدگي فوري بـه     
درخواست خود و توجه به مـوقـعـيـت        
كشـورهـايـي نـظـيــر ايـران و عـراق و                  
كشورهاي افريقايي و غيره هستند كه 
در آنجا حكومتهيا ديكتاتور و ضـد        

 . انسان سر كار هستند 
بخشي از خواستها به امكانات و  
شرايـط زيسـتـي و رفـاهـي در هـايـم                  
پناهندگي مربوط بـود و بـخـشـي از             
مشكالت نداشتن امـكـان فـراگـيـري           
زبان و عدم اجازه كار و سرگردانيهـاي        
طوالني مدت است كـه بـاعـث رشـد             
ياس و نااميدي و بيماريهاي روحي و      

. يا خودكشي در بين پناهجويان است  
پناهجويان بـه رفـتـار غـيـرانسـانـي و               
توهين آميز ادارات دولتي با خودشان 

 .  نيز معترض بودند
اولين مـعـضـل پـاسـخ نـگـرفـتـن                
پناهندگان و يا پاسخ منفـي دادن بـه           
تعداد زيادي از پناهجويان بود كه در       
اين نشست در مورد آن بـحـث شـد و              
براي پيگيري كامل اين خواسته قـرار      
شد كه بـا وزيـر داخلـه اسـتـان بـايـرن                   
تماس گرفته و يـك مـالقـات در ايـن               

 . سطح ترتيب داده شود
در مــورد مشـكــالت رفـاهــي و            
زيستي در هايم محل زندگي بيـش از     

 پناهنده معترض اين صحبتهـا  ۴۰۰

 .شد
كــثــرت افــراد در اطــاقــهــا و                   
; مشكالت ناشي از تـراكـم جـمـعـيـت           

قرار شد كه از اين پـس در هـر اطـاق               
فقط دو نـفـر بـاشـنـد و ايـن اوضـاع                    

 .بزودي تغيير خواهد كرد
در مـورد كشـيـدن سـيـم خـاردار              
اطراف هايم، قرار شد فورا ايـن سـيـم             

 .خاردار برداشته شود
براي حمام و تـوالـت كـه در حـال              
حاضر براي هر پنجاه نفر يك حـمـام و        
يك تـوالـت هسـت، قـرار شـد بـزودي                
حمام و توالتهاي ديگر ساخته شود و       

 .در اختيار پناهنجويان قرار گيرد
يـك مــعـضــل عـدم اجــازه آوردن             
مهمان و يا رفتن از هايم بود كه قـرار       
شد اين مـقـررات لـغـو شـود و هـمـه                   
ميتوانند مـهـمـان آورده و يـا بـيـرون                

 ۱۰بروند ، فقط اين تردد تا سـاعـت           
 .شب خواهد بود 

در مورد عدم اجازه پـنـاهـجـويـان        
بــراي خــروج از شــهــر ، و اعــتــراض               
پناهندگان به اين ضابطه صحبت شـد   
و مسئولين پناهنـدگـي گـفـتـنـد ايـن              
قانون غلط است و تا كنون نيز نبـايـد         
چنين سختگيريهاي انجام ميگرفت و 
قرار شد با مسـئـولـيـن اداره خـارجـي            
صحبت شود اين مـقـررات نـيـز لـغـو              

 .شود
براي امكانات تفريحي صـحـبـت        
شد ، قرار شـد امـكـانـات ورزشـي و                
تفريحي در اختيار پنـاهـجـويـان قـرار            

 . گيرد
براي اجازه كار و آموزش زبان  يـا     
امر رسيدگي به پروسه پناهندگي ايـن   
جمع خود را مسـئـول نـمـيـدانسـت و               

بزودي با مقامات ديگر از جمله وزير       
داخله و وزير امور اجتماعي استان از    
طـريـق مـيــنـا احـدي تــمـاس گـرفـتــه                 
ميشود و ترتيب مالقات و رسيدگـي      
به ديگر خواستهاي پناهجويان در اين 

 . سطوح داده ميشود
نمايندگان پناهندگان در چـنـديـن       
نوبـت حـرف زده و مشـكـالت هـمـه                 
پنـاهـنـدگـان را بـه گـوش ايـن جـمـع                    

 رساندند 
آنها گفتند كـه بـارهـا افـرادي از              
اعتصاب غذا و يـا خـودكشـي حـرف            

. زده اند وما مانع اين كارها شـده ايـم     
ما جمعي متعهد و مسئـول هسـتـيـم        
كه خواهان حل مشكالت هسـتـيـم و          
نميخواهيم با آزار رساندن به خود و يا  
خودسوزي جلب توجه افكار عمومـي    

پس دولت محلي بايد فـورا  .  را بكنيم 
به خواستهاي به حق ما پاسخ دهـد و          
اين معضالت را حل كند آنها گفتـنـد       
كه از طريق ميتينگ و اعـتـراضـات           
ديگر به اين حركت ادامه ميدهند تـا       

.   . به همه خـواسـتـهـاي خـود بـرسـنـد              
مينا احدي و شهناز مـرتـب بـعـنـوان             

گردانندگان مذاكـره بـارهـا در مـورد            
مشكالت پناهجويـان و راه حـلـهـاي            
مورد نظر صحبت كردند و در پـايـان        
نيز براي پـيـگـيـري رسـيـدن بـه هـمـه                   
خواستهاي پناهـجـويـان قـرار شـد بـا              
وزير داخله و وزير امور اجتماعي نيـز      

ايــن .     نشــســتــي تــرتــيــب داده شــود         
نشست و تصميمات مـطـرح شـده در           
آن، و عقب نشيني مقامـات مـحـلـي         
يك موفقيت براي پناهجـويـان بـود و           
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي      
اعالم ميكند كه ازطريق اعـتـراض و          
مبارزه متشكل ميتوان به بسياري از  

مـا از هـمـه        .     خواستها دسـت يـافـت      
پناهجويان در آلمان دعوت ميكـنـيـم      
كـه بـراي دامـن زدن بـه يـك حـركــت                   
اعتراضي گسترده با ما تماس گرفتـه     

 . و فعاليتهاي خود را گسترش دهند
 

فدراسيون سراسري  –همبستگي 
 آلمان  –پناهندگان ايراني  

 
 ۲۰۰۹ ماه مه ۲۱

 گزارش نشست نمايندگان پناهجويان معترض با مقامات استان در شهر ورتسبرگ آلمان
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   ۸اطالعيه شماره  
 مه دنيس لـيـمـيـلـن، رئـيـس            ۱۲روز  

كشوري اتحايه كارگران پست كانـادا،    
در نامه اي بـه مـقـامـات جـمـهـوري                 

 مـه    ۱۵اسالمـي و هـمـچـنـيـن روز               
کميته همبستگي اتـحـاديـه کـارگـران          
ترانسپـورت آمـريـکـا بـا صـدور يـک                
اطالعيه مطبوعاتي، هر يک سرکوب  

 ۲۰۰۹کــارگــران ايــران در اول مــه              
توسط جمهوري اسالمي را مـحـکـوم        
کردند و خواهان آزادي فوري دستگير     
شدگان روز جهاني کارگر و برسـمـيـت        

 شناختن حقوق کارگران ايران شدندـ 
در نامه رئيـس كشـوري اتـحـايـه            
كارگران پست كانادا به احـمـدنـژادي،         

 :خامنه اي و شاهرودي آمده است
من اين نامه را بـنـمـايـنـدگـي از         " 

ــه            ٥٦طــرف     ــحــادي ــزار عضــو ات  ه
كارگران پست كانـادا مـيـنـويسـم كـه             
نگراني خود را از اينكه تـظـاهـرات و            

مراسم روز كارگر در پارك الله تـهـران       
مورد هـجـوم نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  

. انتظـامـي قـرار گـرفـت اعـالم كـنـم                 
بسياري از مردمي كه در اين مـراسـم      
شركت كرده بودند مورد ضرب و شتم 

 نـفـر     ١٥٠قرار گرفـتـنـد و بـيـش از               
تجمعات اول ماه مـه  .   بازداشت شدند 

در شهرهاي ديگر از جمله سنندج نيـز   
مورد حـملـه نـيـروهـاي انـتـظـامـي و                 
لباس شخصيها قرار گرفته و بسياري     

. ضـرب و شــتــم و بــازداشــت شــدنــد             
چـنـديـن روز پـس از ايـن سـركـوبـهــا                   
توسط پليس، تعداد زيادي زن و مـرد      

آنها . كماكان در بازداشت بسر ميبرند
در شرايط غير قابل قـبـولـي در بـنـد              

 .  زندان اوين محبوس هستند٢٠٤
اتحاديـه كـارگـران پسـت كـانـادا             

CUPW           ايــن حــمــالت بــه حــقــوق
كارگران براي سازماندهي و بـرگـزاري      
مـراسـمـهـاي روز جـهـانــي كـارگـر را                 

مـا خـواهـان آزادي        .   محكوم ميكند 
فــوري و بــيــقــيــد و شــرط تــمــامــي                

. دستگيرشدگان اول ماه مـه هسـتـيـم        
ما همچنين از دولت ميخواهـيـم كـه           
حقوق كارگري از جمله تشـكـلـيـابـي،           
تجمع و اعتصاب را محتـرم داشـتـه،           
به آزار و اذيت فعالين كارگري خاتـمـه     
بخشيده، تمامي كارگـران زنـدانـي را           
آزاد نموده و در فعاليتهاي تشـكـالت      

 ." مستقل كارگران مداخله ننمايد
ــيـــه                  ــالعـ ــي از اطـ ــخـــشـ در بـ
مطـبـوعـاتـي کـمـيـتـه هـمـبـسـتـگـي                   
اتحاديه کارگران ترانسپورت آمريـکـا       

 :آمده است
مــا خــواســتــار آزادي فــوري              "   

ــان               کــارگــران دســتــگــيــر شــده و پــاي
بـخــشــيــدن بــه خشــونــت و ســرکــوب            
بيرحمانه جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه               
فعالين کارگـري و جـنـبـش کـارگـري              
هستيمـ چنين اعمال سرکوبگـرانـه اي        

بــايــد بــا مــخــالــفــت هــمــه کــارگــران            
ترانسپورت، اتحاديه هاي کـارگـري و      

 "همه کارگران جهان روبرو شودـ
h t t p : / /
www.transportworkers.org

/node/1073     در همانحال سوسياليستهاي بيـن
الملل در پاکستان با کارگران زنـدانـي        
ابراز همبـسـتـگـي کـرده و خـواسـتـار                
آزادي فوري آنـهـا شـده انـدــ در پـيـام                  
همبستگي سـوسـيـالـيـسـتـهـاي بـيـن               
الـمــلــل در پــاکســتــان  از مــبــارزات              
کارگران ايران عـلـيـه ديـکـتـاتـوري و                
سرکوب در ايران پشتيباني کـرده انـدـ       

عضو مجلس  " سيلويا هيل"همچنين  
دولــت ايــالــت نــيــو ســات ولــس در               
اســتــرالــيــا بــا ارســال يــک نــامــه اي               
اعتراضي به خامنه اي ضمن محکوم 
کردن حـمـالت وحشـيـانـه جـمـهـوري               
اسالمي به کارگـران خـواسـتـار آزادي          

 دستگير شدگان شده استـ

خاطر نشـان کـنـيـم کـه تـاکـنـون                 
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هـاي     
کارگري، كمـيـتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن                 

 المللي اتحاديه كارگران 
انتاريو، -خدمات عمومي كانادا  

كنفدراسيون عمومي كارگران فرانسـه   
، ADDSEAبخـش         -) س ژ ت( 

انترناسيونال كارگران سـاخـتـمـانـي و            
، كـارگـران صـنـعـتـي           (BWI)چوب  
استراليا و اتحـاديـه    -ملبورن  –جهان  

 -PCSخدمات عمومي و تجارتـي     
انگلستان بـا   -دربي-شعبه دربي شاير  

ــه                 ــامــه هــاي اعــتــراضــي ب ارســال ن
مقامات جمهوري اسالمي خواسـتـار      
آزادي فـوري دسـتـگــيـر شــدگـان روز              

 جهاني کارگر در ايران شده اندـ 
 

 تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

    ۲۰۰۹ مه ۱۸

 ۹اطالعيه شماره 
منصور اسانلو، ابراهيم مددي، فرزاد    
کمانگر و رهبران سنديکاي نـيـشـکـر          
هفت تپه بايد فورا آزاد شوند و احکام   
زندان علـيـه فـعـالـيـن کـارگـري بـايـد                  

 !ملغي گردد
سازمان عفو بيـن الـمـلـل از ايـن              

 !کمپين حمايت کرده است
ــي           چــهــار کــنــفــدراســيــون جــهــان

 مـيـلـيـون       ۱۷۰کارگري که بيـش از        
جهان نمايندگي مي  کارگر را در سراسر     

 ژوئن را بعنوان روز جهاني براي ۲۶کنند، 
تحقق خواستهاي پايه اي کـارگـران ايـران            

در اين روز کارگران جـهـان   .  اعالم کرده اند 
و "   عدالت براي کارگران ايـران "   با خواست  

محکوميت جـمـهـوري اسـالمـي بـدلـيـل              
نقض حـقـوق اسـاسـي کـارگـران ايـران و                   
دســتــگــيــريــهــاي مســتــمــر در مــقــابــل            
سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگي  جمهوري  

. خواهنـد زد   اسالمي  دست به اعتراض    
چهار فدراسيون جهاني که انجـام ايـن          
اقدام جهاني در حـمـايـت از کـارگـران             
ايران را اعـالم کـرده انـد بـديـن قـرار                   

 :هستند
فدراسيون جهاني اتـحـاديـه هـاي          

 )سي.يو.تي.آي(کارگري 
 فدراسيون آمـوزش بـيـن الـمـلـل             

 )آي.ايي(
فدراسيون بين الـمـلـلـي کـارگـران            

 )اف.تي.آي(حمل و نقل 
اتحاديه بين المللي صنايع مـواد      
ــات              ــاورزي و خـــدمـ غـــذايـــي، کشـ

 )  اف.يو.آي(
 

الملل نيز از ايـن       سازمان عفو بين    
در .   اقدام اتحاديه ها حمايـت کـرده اسـت           

بيانيه مربـوط بـه ايـن حـرکـت بـيـن                 بخشي از   
 :المللي آمده است

اين تازه تـريـن حـرکـتـي اسـت کـه در                 " .. .   
ادامه کمپين تضمين اجـراي عـدالـت و حـقـوق                
. صنفي کارگران در ايـران صـورت گـرفـتـه اسـت           

آنها همچنانکه خواهان آزادي فوري و بي قيـد و        
شرط  فعـالـيـن حـقـوق اتـحـاديـه اي زنـدانـي و                       

مـنـصـور اسـانـلـو، ابـراهـيـم              :   رهبرانش از جملـه   
مددي، فرزاد کمانگر و پنج تـن از نـمـايـنـدگـان            
اتحاديه کارگران شرکت نيشکـر هـفـت تـپـه کـه                

يک سال زندان محـکـوم شـده انـد،           اخيرا به   
خـواسـتـار آزادي کـلـيـه فـعـاالن               .   هستند

اتحاديه اي که در اول ماه مـي در تـهـران           
سازمان عفو .   دستگير شده اند مي باشند  

بين الملل نيز از اين کمپين حمـايـت کـرده       
 ." است

گاي رايدر دبير کـل آي تـي يـو سـي                
هر کدام از اين نـهـادهـا    :  "   توضيح ميدهد 

براي حمايـت از هـمـکـارانشـان در ايـران                
کمپين کرده اند و امروز ما نيروهايمان را     
به هم پيوند مي زنيم تا اين حـرکـت را بـه         

 ."شکل مؤثرتري پيش ببريم
 :وي مي افزايد

ما تمامي راههاي موجود براي يک "   
گفتگوي معقول را، جهت تـرغـيـب رژيـم            
ايران براي برسميت شناختن حقوق پايه اي 
. اتحاديه کـارگـري در ايـران آزمـوده ايـم               

پاسخ آنها فـقـط دسـتـگـيـري و سـرکـوب                 
عقيم ماندن اين تالش ها چـاره اي      .   است

برايمان نمي گذارد جز آمدن به خـيـابـانـهـا          
براي اينکه بگوئيم کـه جـهـان نـظـاره گـر                
آنهاست که چـه مـي کـنـنـد و چـه بـرسـر                     

 ."    ايران مي آورندهمکاران ما در 
اين براي چهارميـن بـار در طـول            
سه سال گذشته است که اتحاديه هـاي     
کارگري در جهان در همـبـسـتـگـي بـا             
ــه                 ــران و در اعــتــراض ب کــارگــران اي
جمهوري اسالمي به خـيـابـانـهـا مـي             

 اوت   ۹ ،     ۲۰۰۶ فـوريـه       ۱۵.   آينـد 

 بـدعـوت     ۲۰۰۸ مارس ۶ و ۲۰۰۷
ــه هــاي جــهــانــي کــارگــري،             اتــحــادي

 کشور در پنج ۴۰کارگران در بيش از  
قـاره جــهـان بــه مـيــدان آمـدنــد و بــا                  
ــل               ــرگــزاري مــيــتــيــنــگ در مــقــاب ب
سفارتخانه هاي جمهوري اسـالمـي و        
يا مـکـانـهـاي ديـگـر و يـا از طـريـق                     
تســلــيــم نــامــه هــاي اعــتــراضــي بــه             

، بـه جـمـهـوري          هـاي رژيـم    سفارتخـانـه     
اسالمي اعتراض کردند و با کارگران ايران 

 . اعالم همبستگي نمودند
در اين همايش ها چـهـره سـرکـوبـگـر              
جــمــهــوري اســالمــي در مــعــرض چشــم            
جهانيان قـرار گـرفـت و کـارگـران جـهـان                  
يکصدا از مبارزات کـارگـران ايـران بـراي          
آزادي و حقوق مسلم کارگري بـه حـمـايـت           

 . برپاخاستند
اين فراخوان بين المللي  در شرايـطـي       
اعالم شده است که کمپين اعتراضي براي    
آزادي دستگير شدگان اول مه و در دفـاع           
از خواستهاي آنان در ايران نيز با قدرت بـه    

ايـن كـمـپـيـن كـه از سـوي                .   پيش ميـرود  
 تشـكـل و       ٣٢كميته برگزاري اول مـه و         

مركز كارگري به جريان افـتـاد هـمـچـنـان              
  مـرکـز و     ۵۰ادامه دارد و تا کنون حدود    

تشکل هاي کارگري و همـچـنـيـن نـهـادي            
 . ديگر در ايران به اين کمپين پيوسته اند

حزب کمونيست کارگري ايران از ايـن     
اقدام جهاني در همبستـگـي بـا کـارگـران              
ايران و بمنظور آزادي دستگير شدگان اول       
مه و کليه فعالين کارگري و همه زندانيـان     
سياسي و عـقـب رانـدن رژيـم سـرکـوب و                 
اعدام در ايران قويا پشتيباني مـيـکـنـد و        
همانطور که در سالهاي گذشته واحد هـاي     
حزب در کشورهاي مختلف در آکسـيـون          
هاي جهاني  نقش فعالي ايفاء کردنـد، در       

 ژوئـن نـيـز حـزب در             ۲۶اقـدام جـهـانـي         
هماهنگي با اتحاديه هاي کارگري با تمام   

 .قوا شرکت خواهد کرد
حزب همه انسانهاي آزاديخـواه را بـه         
شرکت در اين هـمـبـسـتـگـي شـورانـگـيـز                 

 ژوئن در ۲۶در روز .   جهاني فرا ميخواند 
سراسر دنيا به خيابانها مي آئيم تا به رژيم    
ضد کارگر جمهوري اسالمي نشان دهـيـم        
که کارگران ايران در مباررزه بـراي حـقـوق       

بدون . پايه اي و انساني خود تنها نيستند
شک اعتراض کـارگـران جـهـان عـلـيـه              
جمهوري اسالمي، اين رژيم سرکوبگر 
را براي آزادي فـوري هـمـه دسـتـگـيـر                
شدگان اول مه و کليه کارگران زندانـي    
و تــن دادن بـه خــواسـتــهـاي بـر حــق                  

 .کارگران زير فشار خواهد گذاشت
 

 !زنده باد همبستگي جهاني کارگري
 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 تشکيالت خارج کشور 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹ مه ۱۹

اتحاديه پست کانادا و اتحاديه ترانسپورت آمريکا حمله به کارگران در اول مه 
 !خواستار آزادي دستگير شدگان روز جهاني کارگر شدندرا شديدا محکوم کردند و 

فدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري،فدراسيون آموزش بين الملل،فدراسيون بين المللي کارگران 
 :حمل و نقل و اتحاديه بين المللي صنايع مواد غذايي، کشاورزي و خدمات

 ! همه دستگيرشدگان روز جهانی کارگر بايد آزاد شوند
 ! ژوئن روز جهانی مبارزه برای احقاق حقوق پايه ای کارگران ايران ۲۶
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  دالر      ٥٦٣٩٠ : ٣جمع ليست         

  دالر    ٣٥٥٣٥:   ليست دو       
  دالر      ٧٧٣٥: ليست يک       

  دالر      ١٠٩٦٦٠:  جمع تاکنوني         

  هزار دالري براي تامين کانال جديد ٣٠٠کمپين 
  دالر ديگر بايد جمع آوري شود ١٩٨٣٤٠

  ٢٠٠٩ مه ۲١، ٣ليست 
ســومــيــن  لــيــســت کــمــک هــاي           

 هـزار    ٣٠٠دريافتي براي تامين     
. دالر را بــه اطــالع مــيــرســانــيــم         

 هـزار دالري بـراي         ٣٠٠کمپيـن    

ادامه کاري کـانـال جـديـد از روز             
 مـه شـروع شـده و بـه               ٤دوشنبه  

مدت شش هـفـتـه ادامـه خـواهـد            
 ١٠٩٦٦٠تاکنون مبلـغ     .   داشت

دالر جمع آوري شـده و در هـفـتـه              

 دالر   ١٩٨٣٤٠هاي آتـي بـايـد         
صميمـانـه   .   ديگر جمع آوري گردد  

از دوســتـان عـزيــزي کــه بــه ايــن              
کمـپـيـن پـيـوسـتـه انـد قـدردانـي                 
ميکنيم و اطمينان داريم که شمـا       

دوستان و بينندگان کانال جـديـد،      
شما مـردم مـعـتـرض و عـدالـت               
طلب، با کمک هاي خود بار ديگر    
تداوم کانال جديد اين ابـزار مـهـم         
سازماندهي اعـتـراض و مـبـارزه          

علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي، ايـن               
وسيله مـتـحـد کـردن تـوده هـاي               
ميليوني براي تحقق شريف تـريـن      
ــهــاي بشــري را مــمــکــن              آرمــان

 . ميگردانيد

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

فـواد روشـن بـا شـمـاره تـلـفـن                    براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيـد بـا      
 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشـيـد   ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣

 .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 

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 :١٤اطالعيه شماره 
 ارديبـهـشـت خـانـواده        ٢٨روز گذشته  

هاي دستگير شدگـان اول مـه امـروز            
نيز به تجمع اعتراضي خود در مقابل   
دادسراي انقالب جـمـهـوري اسـالمـي          
تجمع كردند و پيگـيـر وضـع عـزيـزان           

نفر ديـگـر از       ٤در اين روز .   خود شند 
بازداشت شدگان روز جهاني کارگر در   
پارک الله تهران بـه اسـامـي طـه ولـي             
زاده، بهرام عابديني، ابوذر خادمي و      

 ٢٩علي پيري و امروز چـهـارشـنـبـه              
ارديبهشت دو نفر به اسامي هـمـايـون        
جابري و حـمـيـد مـلـک زاده بـا قـرار                    

ــدان آزاد شــدنــد                 ــت از زن ــال ــف از .   ک
دستگير شدگان اول مه در پـارك اللـه      
هم اكنون يكنفر از زنان به اسـم جـلـوه         

 نفر از دستـگـيـر    ٣٥جواهري و حدود   
هـمـچـنـيـن      .   شدگان مرد در زنـدانـنـد       

 نفر از كارگران سـنـديـكـاي       ١٥حدود  
فلزكار و مكانيك كه در روز جـهـانـي         

كارگر در پاسگاه نعمت آباد دستگيـر      
كميته مبارزه .   شده بودند، در زندانند 

براي آزادي زندانيان سياسي آزادي طه    
ولـي زاده، بــهـرام عــابــديـنــي، ابــوذر             
خادمي و علي پيري، همايون جـابـري      
و حميد ملک زاده را به اين عـزيـزان و           
بــه خــانــواده هــا يشــان و بــه هــمــه                   

 . انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگويد
كـمــپــيــن بــراي آزادي دسـتــگــيــر          
شـدگــان اول مــه بــا قـدرت بــه جــلــو                

 ٥٠در داخل ايـران بـيـش از            .  ميرود
مركز و نهاد و تشكـل كـارگـري و از              
بخشهاي ديگر جامعه به اين كمـپـيـن      

 ٤در سطح جهـانـي نـيـز         .   پيوسته اند 
كنفدراسيون بزرگ جهاني، عفو بـيـن        
الملل، س ژت و اتـحـاديـه پسـت در                
كانادا با نامه هاي حـمـايـتـي خـود ،             
جمهوري اسالمي را بخاطر حـملـه بـه        
مــراســم اول مــه و دســتــگــيــري هــا               

هـمـچـنـيـن از سـوي           .   محكوم كردنـد  
چهار كنفدراسيون بزرگ بين الملـلـي،       
فــدراســيــون جــهــانــي اتــحــاديــه هــاي         
کـارگــري، فــدراســيـون آمــوزش بــيــن          
الملل، فدراسيون بين المللي کـارگـران    
حمل و نقل و اتحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي                 
صنايـع مـواد غـذايـي، کشـاورزي و               

 مـيـلـيـون       ۱۷۰خدمات که بيش از       
کارگر را در سراسر جهان نـمـايـنـدگـي          

، )  تـيـر    ٥(    ژوئـن   ۲۶مي کنند، روز  
روز جهاني مبارزه براي احقاق حـقـوق     
پـايــه اي کـارگــران ايــران اعــالم شــده              

كــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي         .   اســت
زندانيان سياسي همه مراكز كـارگـري        
و بخش هاي مختلـف جـامـعـه را بـه             
حمايت وسيع از كمـپـيـن بـراي آزادي             

 . دستگيرشدگان اول مه فراميخواند
براي پيوستن به ايـن كـمـپـيـن بـا               
آدرس زير كه در سـايـتـهـاي فـراخـوان             

دهـنـدگـان ايـن كــمـپـيـن اعـالم شــده                 
 :ميتوان تماس گرفت

campain1may@gmail.com 
همچنين در سـايـت سـنـديـكـاي              

كارگران شركت واحد در همين رابـطـه          
پتيـشـنـي گـذاشـتـه شـده اسـت، ايـن                   
پتيشن اعتراضي را امضا كـنـيـد  و              
ــن حــركــت                    ــان خــود را از اي دوســت
اعتراضي گسترده مطلع كنيـم تـا بـه          

براي امضاي اين پتيشـن  . آن بپيوندند 
 :ميتوانيد لينك زير را باز كنيد

http://
syndicavahed.info/

petition/show.php?id=3             باالخره اينكه در كـنـار خـانـواده
هاي دستگـيـر شـدگـان اول مـه،  بـه                  
تجمعـات اعـتـراضـي هـر روزه خـود                

و خود را براي تبديل روز . ادامه دهيم
بـه روز اعـتـراض        )   ژوئن ٢٦( تير ٥

وسيع خود عليه بيحقوقي كارگـران و      
مردم ايران و مبارزه براي آزادي بـدون       

قيد و شرط تمامي زندانيان سـيـاسـي          
 .آماده كنيم

ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ك
زندانيان سياسي براي آزادي فـوري و          
بدون قيد و شرط تـمـامـي دسـتـگـيـر              
شدگان اول مـه، مـنـصـور اسـانـلـو ،                 
ابراهيـم مـددي ، فـرزاد كـمـانـگـر و                   
تمامي زنـدانـيـان سـيـاسـي از زنـدان                 

 .تالش ميكند
 

دستگير شدگان اول مه بايد فورا  و 
 بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند 

  
 کميته مبارزه براي 

 آزادي زندانيان سياسي 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر

 ٢٠٠٩ مه ٢١ - ٨٨ ارديبهشت٣١
 

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 

00447779898968 

  نفر ديگر از دستگير شدگان اول مه از زندان آزاد شدند٦
 !ھمه دستگيرشدگان روز جھانی کارگر بايد آزاد شوند

     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

فراخوان چهار سازمان کـارگـري بـيـن           
المللي در دفـاع از کـارگـران ايـران و                
اعالم تظاهـرات سـراسـري درمـقـابـل            
سفارتها و دفاتر جمهوري اسالمي در   

ــرمــاه     ٥(  جــون       ٢٦روز    ــي ــک )    ت ي
موفقيت بزرگ ديگـر نـه تـنـهـا بـراي               
کــارگــران بــلــکــه بــراي کــل جــنــبــش            

 . آزاديخواهانه مردم ايران است
فدراسيون جهاني اتـحـاديـه هـاي          
کـارگــري، فــدراســيـون آمــوزش بــيــن          
الملل، فدراسيون بين المللي کـارگـران    
حمل و نقل و اتحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي                 
صنايـع مـواد غـذايـي، کشـاورزي و               

خدمات در بيانيه اي اعالم کـرده انـد           
 جون با خواست عدالت ٢٦که در روز 

براي کارگـران ايـران و مـحـکـومـيـت               
جمهوري اسالمي بدليل نقض حـقـوق       
اساسي کارگران ايران درمقابل دفـاتـر      
ــهــوري اســالمــي               ــدگــي جــم ــن ــاي ــم ن

ايـن چـهـار      .   تظاهرات خـواهـنـد کـرد        
سازمان کارگري در بـيـانـيـه شـان کـه              
مورد حمايت سازمان عفو بين الملـل   
نيز قرار گرفـتـه اسـت خـواهـان آزادي             
فـوري و بـي قــيـد و شـرط فــعـالـيــن                    
کارگري و دستگيرشدگان اول مه شده    
اند و اعالم کرده انـد کـه بـه خـيـابـان                  

ميائيم که بگوئيـم جـهـان نـظـاره گـر               
جمهوري اسالمي است که چه ميکند 
و چه بـر سـر هـمـکـاران مـا در ايـران                   

 . مياورد
اين فراخوان بايد با موج حمـايـت         

. در داخل و خارج کشور پاسخ بگيـرد  
را بـايـد نـه        )   تيرماه٥( جون ٢٦روز  

تنها در خارج کشور بـلـکـه در داخـل           
کشور نيز به يک روز بـزرگ اعـتـراض            
عليه جمهوري اسالمي و روز دفاع از       
خواست هاي کـارگـران، آزادي فـوري           
کليه دستگيرشدگان و کليه زنـدانـيـان        

کليه نـهـادهـا و        . سياسي تبديل کنيم 

تشکل هاي کارگري و مراکز کارگري       
در سراسر کشور، دانشجويان، زنـان و     
کليه تشکل هـا و نـهـادهـاي مـدافـع                
حقوق انساني و همه مردم آزاديـخـواه        
بايد به اين اعتراض بپيوندند، از ايـن       
فراخوان حمايت کنند و بـه يـک مـوج           
اعتراضي گسترده در سـراسـر کشـور           

 . شکل بدهند
حزب کمونيست کارگري قاطعانه 
از اين اقدام حمايت مـيـکـنـد و هـمـه               
مردم آزاده در داخل و خارج کشـور را     
فراميخواند که بـا پـيـوسـتـن بـه ايـن                 
حرکت، اين روز را بـه يـک مـوفـقـيـت              

بزرگ براي کارگـران و مـردم ايـران و               
شکستي براي حـکـومـت سـرکـوبـگـر            

 . اسالمي تبديل کنيم
 

کليه دستگـيـرشـدگـان اول مـه و             
کليه زندانيان سياسي بايد فورا و بـي        

 قيد و شرط آزاد شوند 
 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

 
  حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٨ ارديبهشت ٣١، ۲۰۰۹ مه ٢١
 

 در پاسخ به فراخوان سازمانهاي جهاني کارگري  
 !  ژوئن را به روز اعتراض بين المللي عليه جمهوري اسالمي تبديل کنيم٢٦

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
     زنده باد

 ! جمهوري سوسياليستي
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   جرم دستگير شدگان      
  روز کارگر چه بود؟   

      دستگير شدگان اول ماه          
 مه بايد فورا آزاد شوند     

                                                                    
 برنامه اي از بهرام وسروش                  

مردم ايـران بـا سـيـسـتـمـي              .  الو سالم 
طرف هستند که با عقبمانده تـريـن و           
ارتجاعي ترين احکام دارند حکومـت    

. ميکنند و کودکان را اعدام ميکـنـد      
اولين و عقبمـانـده تـريـن حـکـومـتـي               
است که بدون کوچکترين حقوق اوليـه    
هــزاران زنــدانــي را در دادگــاهــهــاي             
فرمايشي اش به اعدام محکوم کرد و 
کشت و وحشيانه ترين شکنجه هـا را      

در روز   .     براي زندانيان بـکـار گـرفـت         
کارگر از همان اولـيـن سـالـي کـه روز               
کارگر بطور جهاني اعالم شده هـزاران        
کارگر در کشورهاي مـخـتـلـف جـمـع            
ميشوند و تـظـاهـرات و جشـن بـرپـا                
ميکنند ولي جمهوري اسالمي اولين    
حکومـتـي اسـت کـه در روز کـارگـر                 
دهها کارگري را که براي دفاع از حـق       
و حقوققشان جمع شده بودنـد بشـدت          

.  سرکوب کـرد و دسـتـگـيـرشـان کـرد              
تمام امکانات اين مملکت در دسـت         
فاشيست ترين حکومتگران اسالمـي      
است و ميليونهـا مـيـلـيـون دالر هـر                
ساله چپاول ميکنند و براي دسـتـگـاه          
تروريستي خودشان در داخل، و بـراي       
گروه هاي تـروريسـتـي افـغـانسـتـان و               
فلسطين و لبنان و غيره کـه آنـهـا هـم            
عـقـبــمـانـده تـريــن نـيــروهـايـي مـثــل                 

اولين .  خودشان هستند خرج ميکنند 
حکومتي هست که تجاوز به کودک و   
بانوان را و فحشا را تحت نام صيغه و     
غيره قانوني کرده اند و در هيچ جـاي          

ــيــســت               ــيــنــي ن . دنــيــا چــنــيــن قــوان
بخشهـايـي از صـحـبـت نـامـفـهـوم                (   

 ).بود
 مردي از آلمان

 
ميخواستم به آقاي سروش بگم .   سالم

که درد اين مردم فقط نداري نـيـسـت،     
 ساله که در زندانم و اينهـا زن    ١٧من  

من را گرفتن و بچه من را گـرفـتـن و              
تمام زندگيم را مصادره امول کردن و       
خانواده ام رو نابود کردند، اينها بـراي     

ايـنـهـا    !   دويست تومان آدم ميکشـنـد     
اينها اصـال  !   زنها را براحتي ميکشند 

يک .   انسان نيستند اصال بشر نيستند  
آقايي از اسالم حرف زد، اصال معلـوم   

االن !   نيست اين اسالم از کـجـا آمـده            
که ) نامفهوم(يک زندان درست کردند 

صد و ده هکتار زمينه و اصال معلوم 
نيست اينـهـا کـي هسـتـنـد و چـکـار                  

ميکنند فقط آدم ميکشند و غـارت        
آيا اسـالم  !   آخه اين اسالمه؟.   ميکنند

ملت ايران به والي علي !   اينرا ميگه؟ 
اينها زنـان حـاملـه را مـيـبـرنـد تـوي                  
زندان، به والي عـلـي زنـان حـاملـه را             

روزهاي سه شـنـبـه و        . اعدام ميکنند 
ــبــا دارنــد اعــدام              چــهــارشــنــبــه مــرت

 ٧٠توي همين هفته گذشته . ميکنند
واهللا بـا گـفـتـن         !   نفر آدم کشتند اينها   

حل نميشه بايد ملت حرکت کـنـنـد و         
اي مـلـت     .   توي خانه هاشان نشيـنـنـد      

عزيز حرکت کنيد، واهللا من اولين نفر 
چـي بـگـم      .   براي هر حرکتي آمـاده ام       

بـاور کــنـيـد اقــاي سـروش االن             .   آخـه 
وقتـي قـاچـاق فـروش را مـيـگـيـرنـد                  
نميگن که چه خالفي کردي، مـيـگـن           

ايـن خـودش يـه        !   که مسلماني يـا نـه       
جــرم، بــعــد هــم مــواد و فــحــشــا را                 

صـدا در    .   (   خودشون سازمان مـيـدن    
 )جاهايي نامفهوم بود

 مردي از ايران
 

مـن يـک     .   سالم ميکنم خسته نباشيد  
تقاضايي از اعضاي حزب داشتم توي   

 دالر   ١٠بياييم مبنا را بذاريم   .   ايران
و ماهيانه جمع کنيـم و بـذاريـم تـوي              
پاکت و بفرستـيـم بـه حـزب و کـانـال                  

من حدس ميزنم که باالي صد .   جديد
 مـاهـه عضـو      ٧ ـ ٨هزار نفر توي اين    

حزب شدند، حاال اگر کمتر هـم بشـن           
 ٥ تـا      ٢شما هرکدام   .   من آمار ندارم 

هزار تومان بذاريد  و اگر بيـشـتـر هـم             
که شد چه بهتر و شـايـد پـنـجـاه هـزار             

. تومان بذاريم روي هم و بديم به حزب  
اين حـزب در وضـعـيـتـي هسـت کـه                  

 .بايستي اين کانال سرپا بمونه
 مردي از ايران 

 
بـعـد از     .   جناب سروش خسته نباشيد   

اينکه سپاه پاسداران کردسـتـان عـراق       
را اخيرا موشک باران کـردنـد آنـوقـت             
آقاي خامنه اي هم رفته بـراي راضـي           
کردن و جلب اعتماد و هم بـراي خـفـه            
کردن مردم، اما ايشان با تکبر خيلـي     

اي آقاي خـامـنـه اي،      .   زيادي رفته اند 
کردستان سي سال است که محروم از         

خوب ميدوني کـه بـا     ! همه چي هست 
آقـاي سـروش     .   کردسـتـان چـه کـرديـد         

عزيز من، ببينيد که در همين تـهـران        
چقدر از اين کارگـران سـاخـتـمـانـي از              
کـردســتــان هســتــنـد، و امـروز آقــاي             
خامنه اي بـا تـکـبـر داشـت کـرکـري                 

اين ملت ديگه چيزي بـراش  .   ميخوند
آقاي سروش نمايشگاه کتـاب  .   نمونده

تشکيل داده بـودن کـه امـروز پـايـان               
يافت، اگر شما تشريف مـيـبـرديـد در        

 ٩٠اين نمايشگاه کتاب ميديديد که     
درصدش از کتابهاي مذهبـي بـود از          

فـردا مـجـلــس      .     ايـنـطـرف و آنـطـرف         
ــا وکــالي پســت و                   ــرقــراره، و شــم ب
چاپلوس را خواهيد ديد که در مـورد         
سفر آقاي خامنه اي چگونه چاپلوسي       

حضـرت  .   و مجيز گويي خواهند کـرد   
آقاي الريجاني با گروه دستچين شـده         
اي از نمايندگان مـجـلـس رفـتـه بـوده              
عمان، خب اينها براي چي رفته بودند     
و چــه دســتـاوردي بـراي مـردم ايــران               
آوردند؟  همين آقاي مصباح مقدم که 
آخوند توده اي دو ريالي بـوده اکـنـون            
! شـده دکــتـراي کـارشـنــاس اقــتـصــاد            

ايشون در نماز جمعه صـحـبـت کـرد،            
دقت کنيد که ميگفت امـام مـوسـي          
ابن جعفر کـنـيـزي داشـت، خـب ايـن                 
کنيز براي چـي دسـت او بـود؟ آقـاي                
موسي ابن جعفر اين کنيز را از کـجـا           
خريده بود؟  ميـگـفـت ايـن کـنـيـز را                  
بخاطر يک قبح آدمش کرده و آزادش      

آيا کنيزي را بخـاطـر يـک قـبـح          .   کرده
آدمش کرده و آزادش کرده، حـاال ايـن      

ايـن  !   شد نشانه انسانيـت ديـن شـمـا؟          
آقاي خامنه اي بايد بيـان پـاسـخ بـدن            
که اينهمه ادارات از اوقاف گرفـتـه تـا        
غيره و غيـره چـرا ايـنـهـمـه بـه فسـاد                   

آقاي سـروش، بشـمـا        !  کشيده شده اند 
ايـن  .   تبريک ميگم و شما را ميبـوسـم   

ملت بـايـد از دسـت ايـن حـکـومـت                   
 .خالص بشه

 مردي از تهران
 

درود بر کانال جديد، درود بر منصـور   
حکمت، درود بر حميد تقوايي، مرگ     

دستگير شدگان . بر جمهوري اسالمي
اول ماه مه جرمشـان تـنـهـا نـداشـتـن              
خونه و مسـکـن، نـداشـتـن لـبـاس و                  
خــورد و خــوراک، نــداشــتــن زنــدگــي            

مــرگ بــر جــمــهــوري        .   انســانــي بــود   
زنده بـاد جـنـبـش کـارگـري             .  اسالمي

همه کارگران ايـران بـايـد دسـت         .   ايران
بدست همديگه بدهيم و بـعـنـوان يـک            
جنبش قوي اين حکومت را سرنگـون      

. زنده باد حزب سوسيالـيـسـتـي    .   کنيم
 درود بر منصور حکمت

 يک مرد بيننده
 

ايــن حــکــومــت   .   سـالم آقــاي ســروش     
ــا              حــکــومــت قــبــرســتــانــه، ايــنــهــا ب
ــدگــي               ــان زن ــهــاي مــردگ ــخــوان اســت
ميکنند، اسـتـخـوانـهـاي مـرده هـاي              
جنگ عراق را پيدا ميکنند و ميارند 

ايـنـهـمـه     .   ميريزند توي دانشگاه ايران   
جوانها معتاد شدند و توي خيابـانـهـا          
روي زمين ميخوابند و حـتـي پـدر و            
مادرانشان که عزيز تـريـن کسـانشـان           
ــم خــودشــان در                  ــا ه ــه ــنــد اون هســت
مشـکـلـنـد و قـادر بـه مـراقـبـتـشــان                   

نيستند و اينها در خيابانها و پارکـهـا     
ميخوابند و روزي نـيـسـت کـه جسـد              
يک يا چند نفر از ايـن عـزيـزان را  از                   
خيابانها و پارکهاي تک تک شهـرهـاي      

مرگ بر جـمـهـوري      !   ايران جمع نکنند 
ــوري          .   اســـالمـــي ــمـــهـ زنـــده بـــاد جـ

 .سوسياليستي
 مردي از ايران

 
الو کـانـال جـديـد؟ خـواسـتـم در بـاره                  

. دســتــگــيــر شــدگــان صــحــبــت کــنــم         
جمهوري اسالمي در تـمـام کـارهـاش          

وقتي که آقاي خامنه .   مغلطه ميکنه 
اي درمياد مـيـگـه کـه خـدا هـم يـک                   
کارگر بود پس شما که در اول ماه مه       
صد تا کارگر را گرفتي انداختي زندان  
پس درواقع صـد تـا خـدا را گـرفـتـي                  

ــدان      ــداخــتــي زن ــه         .   ان ــنــهــا در هــم اي
. کارهاشون دارن مـغـلـطـه مـيـکـنـنـد            
. مگه کارگر بجز حقش چي ميـخـواد      

نيروي کـارشـو مـيـفـروشـه، انـرژيشـو              
ميفروشه تا خرج زندگيشو دربيـاره و        

من بـعـنـوان      .   بتونه زنگيشو بگذرونه  
يک شهروند ايراني از کـارگـران دفـاع            
مـيــکـنــم و خـواهــان آزادي تـمــامــي              
کارگران هسـتـم و از شـمـاهـا کـه در                  
خارج از کشور هستيد ميخـواهـم کـه       
هر کاري که ميتوانيد براي آزادي ايـن     
کارگران انجام بدين و ما هم در ايـران          
از شما بشدت حـمـايـت مـيـکـنـيـم و                
هرجا اجتماعي باشه ما از کـارگـرهـا          

 . حمايت ميکنيم
 زني از ايران

 
آقاي عزيز اين عزيـزانـي را کـه        .   سالم

دستگير کرده اند بـدون هـيـچ قـيـد و               
بـبـيـنـيـد      .     شرطي بايد آزادشون کنند   

عزيزان، تنها جرمي که ايـن کـارگـران        
دارند اينه که در يک مملکت اسالمي   
زندگي ميکنند، جرمشون اينه که در    
اين مملکت محمد حکومت ميکنـه       
و علي حکومت ميکنه، متجاوزگران 
اسالمي حکومت ميکـنـنـد و يـاران            

. حسن و حسين حکومـت مـيـکـنـنـد         
دستگـيـر شـدگـان مـيـگـن بـابـا مـن                   
کارگرم و حقم رو ميـخـوام، مـن کـار              
ميکنم و حق روزانه ام رو ميخوانـم و     

تنـهـا کـاري      !   شش ماه قطعش نکنيد  
کـه مـيـشـه کـرد ايـنـه کـه بـايـد ايـن                        
حکومت اسالمي و محمدي و حسـن      
و حسيني و بقول خميـنـي حـکـومـت            

. الهي اينها را تمام کرد و بزير کشـيـد      
همه مردم بيدار هستند ولي اميدوارم  
که جرات بکنند و بيان توي خيابون و    
عضو حزب کمونيست کارگري بشن و 
ما اين رژيم را هرچه زودتر بنـدازيـم و       

 .خواهيم انداخت
 يک مرد بيننده

 

سالم به کانال انقالب و سالم بـه آقـاي      
من بعنوان يـک  .   سروش خسته نباشي  

معلم پشتيباني ميـکـنـم از خـانـواده            
هايي که دارند زحـمـت مـيـکـشـنـد و             

 روزه که ميـرن جـلـوي      ١٥االن حدودا  
دادسرا و غيره و تا ساعت سه و چهار     
معطل ميشن و خـيـلـي تـوي دردسـر            
افتادن که الـبـتـه سـبـب گـرفـتـاري و                  
دردســـرشـــان نـــظـــام جـــمـــهــــوري               

کارگران هم کاري نکـرده  .  اسالميست
اند بلکه ما انقالب کرديم که آزادي و    
برابري داشته باشيم و خواهان عدالـت      
هستيم و هرکـس حـقـي دارد و بـراي              
دفاع از حقش هم تالش خـواهـد کـرد         

در جواب . که اين عزيزان چنين کردند 
ــمــي کــه مــيــگــفــت شــمــا                  اون خــان
ميترسيد، بگم که اين ما نيستيم کـه     
ميترسيم بلکه اين خود شما هسـتـيـد       
و حکومت جنايتـکـارتـان هسـت کـه            
ميترسد چراکه هنوز نزديک به پانصد       
نفر جمع نشده بودند که شما که باالي     
دو هزار نفر مامور بـوديـد وحشـيـانـه          
حمله کـرديـد و زديـد و کـوبـيـديـد و                   

 ٥٨اساسا شما از سال .   زنداني کرديد 
در تــرکــمــن صــحــرا و آذربــايــجــان و             
کردستان و تـمـام نـقـاط ايـران نشـون                
داديد که ميترسيديد و بخاطر همـيـن      

. ترس است که همه جا آدم ميکـشـيـد     
چرا اينهمه آدم کشـتـيـد و هـمـچـنـان                
ادامه ميدهيد؟ ما از شما منزجريم و 
انــزجــار خــودمــان را از جــمــهــوري               

زنـده بـاد     .   اسالمي اعـالم مـيـکـنـيـم         
ــرابــري        ــاد حــزب         .   آزادي و ب ــده ب زن

زنـده بـاد کـانـال         .   کمونيست کارگـري  
 .انقالب خودمان

 مردي از ايران
 

معلم .   سالم به کانال انقالب خودمون  
کساني ميان . گچ خورده از خوزستانم

اينجا صحبت ميکنند و از کمونيسم   
. لــولــو خــورخــوره درســت کــرده انــد           

جنبش کمونيستي مخصوصـا حـزب       
کمونيست کـارگـري لـولـو نـيـسـت و                
شـوخـي هـم نـيـسـت بــلـکـه خـواهــان                  

مـا کـه داريـم        .   عدالت و برابري اسـت   
اينجا صحبت ميکنيم بـنـظـرم داريـم         
قانون اساسي نظام آينده را هـمـيـنـجـا            
تدوين ميکنيـم و آنـهـايـي کـه زنـگ                
ميزنند و اظهار نظر ميفرمايند هـمـه     
ميگيم که استثمار نـبـاشـه و بـرابـري            
باشه، حال اگر قراره که کم باشـه بـراي      
هـمـه کـم بـاشــه و اگــر مــيـخــواهـيــم                  
متعادل بخوريم بـراي هـمـه مـتـعـادل             
باشه و زندگي مرفه و آزاد و بـرابـر و             
شادي را براي همه داشته باشيم و حق       

تابحال نظام کمونيستـي  .   همه ماست 
و سوسياليستي در هـيـچ کشـوري از            
جهان حاکم نشده و با گـفـتـن عـقـايـد             

 صدای مردم در كانال جديد

 ١١صفحه      



 11 ۲٩٧شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

شخصي خودمان همنظري ميکنيم و    
 . متحد ميشيم تا کاري اساسي کنيم

 مردي از خوزستان
 

من ميخـواسـتـم    .   سالم خسته نباشيد  
اون آقايي که چند تا کلمه انـگـلـيـسـي       
بلغور کرد و ميخواست بگه که خيلي   
حاليشه ميخوام بگم کـه مـردم ايـران           
دوســت داره کــه آزاديــهــاي غــرب را             
داشته باشه و مثل غرب باشه و مردم   
ايـران دوسـت دارنـد کـه مـثـل مـردم                  
غرب زندگي کنند و آزاد باشند و دين 

 .نداشته باشند
 زن بيننده اي از ايران

 
اين آقايي که قبل از اين خانم صحبت    
کـردنــد و بـا لـهــجــه اصــفـهــانـي هــم                 
صحبت کردند بنظرم سـواد سـيـاسـي           
دارند منتها توي کشتار و توي قتلها       
و تــوي ارعــاب بــکــار مــيــبــرنــد و                 
سوادشان در اينجا هاست ولي ديـگـر        
توي ازادي و برابري و زنـدگـي بـهـتـر                

. سوادي ندارند و کـامـال بـيـسـوادنـد             
اينها ميگن که شما به اسالم تـوهـيـن      
ميکنيد، ولي من مسلمـانـم و نـمـاز            
ميخونم و روزه مـيـگـيـرم و بـه خـدا                  
اعتقاد دارم ولي هرگز از کانال جـديـد       
اهانتي نسبت به دين خـودم نشـنـيـده           

من ايده هاي کانال جديد را خيلـي   .   ام
دوست دارم و واقـعـا ايـمـان دارم کـه                 
ايـنـهــا راســتـگــو هســتـنــد و هـرچــي               
ميگويند درست ميگـويـنـد و عـيـن            
واقعيت و حقيقت را براي مردم روشن  
ميفرمـايـنـد و مـن از کـانـال جـديـد                   

پـس ايـن     .   نهايت سپاسگذاري را دارم 
آقا سواد دارند امـا در دزديـهـا و در               
قتلها و چـپـاولـهـا و نـه در ازادي و                     

 .برابري و حقيقت
 مرد بيننده اي از ايران    

 
اين آقايي که اومد و مـيـخـواسـت از             
اسالم با زبان انگليسي دفاع کنه مـن      

ايشون بهتره . يه پيشنهادي دارم براش
گند اسـالم را يـکـمـي           که اول بوي    

کمتر بکنه منظورم ايـنـه کـه آيـه            
هاي قصاص و آيه هاي ضد زن و        
سنگسار را از اسالم بگيره که بوي 
گندش کمتر بياد، و بعد هم بـيـاد       
ازش دفاع بـکـنـه، و امـا نـکـتـه                 
اينجاست کـه حـتـي اگـر بـخـواد               
صرفا آيه هاي ضد زن را از اسـالم    
بگـيـره اونـوقـت ديـگـه از اسـالم                
چيزي نميمونه که حـاال بـيـاد بـا              
لهجه انگليسي و غيره دفـاع هـم          

 .بکنه
 يک مرد بيننده

                                                   

 انتخاب ما سرنگوني
 رژيم اسالمي است                                                        

 برنامه اي از اصغر کريمي
من دقيقا با عقيده شما . درود بر شما

موافقم بخاطر اينکه اينـهـا سـالـهـاي           
سال برنامه خونه نشيني را پيشـنـهـاد     
کــردن و مــردم بــيــچــاره را ســر کــار               
گذاشـتـن کـه بشـيـنـن تـوي خـونـه و                    
اونوقت اينها با خيـال راحـت و بـدون            
ترس از هر نـوع شـورشـي و هـر نـوع                 
تظاهراتي کار خودشون رو انجام بـدن       
و بتونن با دزدي و تقلب در راي هـاي       
صندوقها کار خـودشـون رو بـراحـتـي            
انجام بدن، و بـراي ايـن هسـت کـه از                 
شما خواهش ميکنـم کـه اگـر انسـان             
وطن پرستي هستيد اجـازه نـديـد کـه             
اينها مجددا ايـن کـارشـون را انـجـام               
بدن و گول اينهايي که از طـرف خـود          

شـمـا واقـعـا از         .   رژِيم ميان نـخـوريـد      
صميم قلب صحبت ميکنـيـد و مـن            
همـه عـقـايـد شـمـا را واقـعـا درسـت                    

 .خيلي ممنون از اين کانال. ميدونم
 يک زن بيننده

 
اين آقايي که االن زنـگ  .   سالم عليکم 

زدن همفکر ما نبودن بلکـه نـه تـنـهـا           
مخالف بودن و اومدن حرف خودشون  

. رو زدن بلکه تهمت و افـتـرا هـم زدن          
کساني که در ايـن کـانـال ايـنـجـوري                
حــرف بــزنــن از جــمــهــوري اســالمــي           
هستن و ما مردم جوابشون رو ميديم    
و اگر مجريان اين کانال بذارن خـيـلـي         
هم بد تر جوابشون رو ميديم ولي ايـن     
کانال نميذاره که صداي ما پخش بشه 
که مثل خـودشـون بـد جـوابشـون رو                

اينها اصـال بـيـخـود کـردن کـه               .   بديم
ميان به اين کانال، خب ايـنـهـا کـانـال           
خودشون رو دارن و و بـرن اونـجـا کـه                
آزادانه دارن تبلـيـغ مـيـکـنـنـد و بـرن                 

درضمن شاه و   .   حرفاشونو اونجا بزنن  
شيخ دو روي يک سکه هستند و کـال          
از وقتي که تاريخ را نـوشـتـن ايـن دو             
هميشه بـاهـم بـودن، شـاه و شـيـخ و                   
دنبالچه هاشون در خارج از کشـور و          
همون موسي الرضا هم عين جمهوري 

اسـالم و دمـکـراسـي         .   اسالمي بـودن  
اصال باهم معني نداره و سازشي باهم 

مگر خـمـيـنـي زائـيـده شـاه و                .   ندارن
! تاريخ دو هزار و پانصـد سـالـه نـبـود           

اصال مردم  را بلحـاظ فـرهـنـگـي بـه                
مـا بـهـشـون       .   بيست قرن پـيـش بـردن       

ميگيم و خودشون هـم مـيـدونـن کـه              
توي خيابون و توي اتوبوس و همه جا       
ميگيـم کـه مـا نـه شـاه و نـه شـيـخ                        
نميخواهيم، ما توي صف هاي طويل   
مـواد غــذايـي شـون کــه بــراي مــردم               
درست کرده اند ميگيم که شـمـا را و           

اين حکومت را نـمـيـخـواهـيـم،  يـک                 
کانال مردمي باز شده حاال اين را هـم        

زنده باد کـانـال     !   ميخوان از ما بگيرن 
 .جديد

 يک مرد بيننده
  

خيلي مـمـنـون از ايـن کـانـال               .     سالم
خـوبـي کـه بـراي مـا جـوانـان ايـجــاد                   

من يه جوان مملکتم که واقعا . کردين
هيچ اميدي ندارم و اگـر بـه پـاي راي              
برم ميدونم که قبل از ايـنـهـا رئـيـس               
جمهورش انتخاب شده، انتخاب شـده      

مـا يـه ايـران        .   که ما رو بزمين بکوبه  
چند صد ساله ايم، مـا يـه مـمـلـکـت               
چند صـد سـالـه ايـم، مـا اصـال خـدا                   
پرست نيستيم ما اصال اسالم نـداريـم      
ما زرتشتيم و بـايـد ايـن رو بـهـشـون                

مـن فـقـط  دوسـت دارم             .   بفهمـونـيـم   
آزادي بيان داشته باشم مثل همه جاي   
دنيا و حرفم را بزنم، با اين قانوني کـه         
شوراي حل اختالف براي مـن درسـت          
کردن اکنون دو سال هست که نميتونم  
از شوهرم که يک بـيـمـار روانـيـه جـدا                

بله بقول شما من هم، آزادي بيـان  .   شم
ميخوام و هم، حق ايـنـکـه زن بـتـونـه               
آزاد بــاشــه، اصــال ايــنــهــا مــال مــا               

وقتـي پـدر مـن بـرجـي يـک               .   نيستند
ميليون تومان درامدش هست و بايد       
برجي يک مـيـلـيـون و دويسـت هـزار                
تومان کرايه خونه اي رو بده که مـثـال       
سه تا اتاق خواب دارد، خـب آيـا ايـن              

حـاال  !   يعني زندگي اين يـعـنـي رفـاه؟         
بـراي  !   پايين تر از ماها چي ميکـشـن     

روز انتخابات من فقط ميخوام بيرون  
بيام که وجود خودم رو نشون بـدم کـه         
هستم و خواهم بود و من يه جـوانـم و        

 .  بايد خودمو نشون بدم
 زني از ايران

    
سالم آقاي اصغر کريمي عزيز و درود       
ــري                 ــراب فــراوان بــه صــداي آزادي و ب

ميخواستـم در رابـطـه بـا اون             .   طلبي
خط و مشـي اي کـه چـنـديـن سـالـه                    
ميگن موقع انتخابـات از خـونـه هـا             

من ميخوام بگم آخه بـه  ! بيرون نياييد 
در خـونـه     .   چه علت بايد قبـول کـنـيـم       

موندن يعني يک جامعه ساکت و بـي          
جون و بي روح و يعني مـرده حسـاب         
کردن مردم، و اين يعني اراده نداشتـن     
و تصميـم گـيـرنـده نـبـودن مـردم اون                 

درسته که بـا ايـن حـکـومـت          .   جامعه
خون و جنايت هيچکس حق تصـمـيـم          
گيري نداره بجز اون سراني که از قـبـل      
با هزار کـلـک و کـيـنـه از هـمـون اول                    
انــقــالب هــمــيــن قــانــون اســاســي را             
بخواسته خودشون نوشتن و تـحـمـيـل        

در خونه نشسـتـن   .   کردن به همه مردم   
يعني دوباره تن دادن به اين حکومـت        
و يعني مردن، ولـي مـا بـايـد نشـون                

بديم که بيداريم و زنده ايم و ميفهميـم      
و بد و خوب را تشـخـيـص مـيـديـم و                 
مياييم بيرون و با بي اعتنايي به ايـن          
انــتــخــابــات کــه هــمــون انــتــصــابــات          
ننگينشان هست مياييم بـيـرون ولـي          
نمياييم کـه نـظـر و راي بـديـم بـلـکـه                    
ــدگــي                     ــا شــادي زن ــه ب ــم ک ــايــي مــي
دلبخواهمون رو بـکـنـيـم و هـرجـوري             

بگيم به اينها و نشون بديـم   «نه»شده  
که ما شادي ميخواهيم و مـا آزادي            
ميخواهيم و ما زنده ايم و هسـتـيـم و         

. شما را نميخواهيم، و اينه هـدف مـا       
يکعده هم جديدا ميگن که با راي بين 
بد و بدتر بد را انتخـاب کـنـيـم، بـايـد            
بگم خيلي عذر ميخوام مگـه دوبـاره         
بعد از سي سال ما را خيلي احمق گير 

همـونـهـايـي هسـتـنـد کـه در               !  آوردين
قانون اساسي اونموقع شرکت کردن و        
خواستن که همين جمهوري اسـالمـي       
باشه و اينها خواسته هاشون را دارنـد        
تحميل ميکنند ولي مـا بـهـيـچـوجـه           

مــردم ايــران   .   قــبــول نــخــواهــيــم کــرد      
چشمشون بازه و به زير اين پرچـمـهـاي        
سلطنت طلبي و پـرچـمـهـاي دروغ و              
نيرنگ که دوباره حکومت چـپـاول را        

مرگ بر جمهوري . سر ما بياره نميريم
ما بيداريم و آزادي و برابري .   اسالمي

حزب کمونيست کارگري .  ميخواهيم
 .ميخواهيم

 يک زن بيننده
 

مـن از    .   درود بر شـمـا آقـاي کـريـمـي            
انگليس تماس ميگيرم سهيال هستـم    
و ميخواستم به اون خانمي کـه دفـاع            
کردن از اين رژيم زن سـتـيـز بـگـم کـه                

مـن  .   واقعا براي اون خـانـم مـتـاسـفـم            
پيامي داشـتـم بـراي کسـانـي کـه در                 
ايران زندگي ميکنند کـه لـطـفـا پـاي              
صندوقهاي راي نروند و اين يعني آري 
گفتن به اين حکومـت زن سـتـيـز کـه               

. تمام حق و حـقـوق را زيـرپـا مـيـذاره             
اميدوارم در کارهاتون موفق باشيد و     
يکمقدار هم در بـاره پـنـاهـنـده هـايـي             
حرف بزنيد که در انگليس بي جـواب        
هستند اين که دولت تصميـمـي بـراي          

 .ما بگيره
 زني از انگليس

 
مـا هـيـچـوقـت راي نـداديـم و                .   سالم

نميديم و اصال راي دادن و نـدادن مـا           
چيزي نداره براي حکومتشون و اينهـا      
هرکسي را که خـواسـتـن از صـنـدوق              
درميارن و ربطي به ملت نداره و ملت 

. هم در اين حکومت دخـالـتـي نـدارن          
اون خانمي که در مورد بازنشسته هـا        
و معلمها گفتند که حقوقشون خيـلـي     
زياده و اين چيزها، اصال چنين چيـزي    
نيست و ما خودمون بازنشسته ايم و       
دويست هزار تومان حقوق ميگيريم و 

بعدش هم همسرم جايي کار مـيـکـنـه           
براي بازنشسته ها و اونجا هم مـاهـي         

در !   صـد هـزار تـومـان بـهـش مـيـدن                
مــورد مــعــلــمــهــا هــم هــمــيــنــجــور              
دامادمون و برخي افـراد فـامـيـلـمـون           
معلم اند و اونها هم همينجور چـيـزي      
نميگيرن يعني دو تا معلـم انـد زن و              
مـرد کـه کـال ســيـصـد هـزار تـومــان                  
ميگيرنـد و صـبـح تـا شـب هـم سـر                    

آقـاي کـريـمـي اون خـانـم داره               .   کارند
دروغ ميگه و توي هميـن خـوزسـتـان            

 .هم همين طوره
 زني از خوزستان

 
مـن  .   آقاي کريمي سالم خسته نباشيد 

کارگر نانوا هستم و صبح ساعت پنج  
رفتم و تا االن يازده ساعت روي پاهام    
بودم و نه هزار و هفتصد تومان حقوق 
من بوده و شما حساب کنيد که دو تا   
بچه مدرسه اي دارم حاال بـا ايـن پـول         

 ٩٠در يک منطقه محـروم بـا کـرايـه              
هزار توماني چطوري ميتونم زنـدگـي       

من نه کاري به علي دارم و نـه        !   بکنم
کاري به عمر و خميني و غيره و فقـط   

 . يک کارگر ساده ام
 مردي از ايران

 
ميخواستم جـواب  .   سالم آقاي کريمي  

 ١٢شـوهـر مـن بـا           .   اين خانم رو بدم   
 هــزار تــومــان      ٧سـاعــت کــار روزي         

مزدشه آنهم بـا يـه بـچـه، و روزهـاي                  
تعطيل را هم کار نميکنه و اصال کـار    
نيست که کار کنه و خدا پدر شـوهـرم           
را بــيــامــرزه کــه الاقــل در خــونــه او               
نشستيم وگرنه ميابـيـسـت يـه جـايـي            

کال چـيـزي   .  چادر ميزديم مينشستيم 
در حد صد و هفـتـاد هشـتـاد تـومـان            
دستش مياد و تازه اگر مـريـض بشـه         
تامين درماني هم نداره و بعـدش هـم         
حــاال اگــر ايــن بــچــه را بــراي پــيــش                
دبستاني بذارم بايد دويست و پـنـجـاه        
هــزار تــومــان بــدم تــا بــذارم پــيــش                

من حاال خودم را زن قانعي .  دبستاني
ميدونم و اگر کم کمش هشتصد هـزار   
تومان بود ميتونستـم يـه ذره راحـت            
زندگي کنيم با توجه به اين خـونـه اي          

خالصه اون خـانـمـي    .   که کرايه نميديم  
که با ميگه يک مـيـلـيـون و دويسـت               

! حقوق ميدن و خيلي راحتند و غـيـره     
آخه درامد شوهـر مـن حـتـي در کـل                
سال هم يک ميليون و دويست تـومـان     

 . نميشه
 زني از ايران

 
مــيــخــواســتــم در مــورد اون        .   سـالم    

خانمي صحبـت کـنـم کـه گـفـتـن کـه                  
اينجا بـازنشـسـتـه هـا بـيـشـتـر از يـه                    

. ميليون ميگيرن همه ايـنـهـا دروغـه         

 . . . صداي مردم در كانال جديد                              ١٠از صفحه          

 ١٢صفحه      
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شوهر من کارگر مخابراته و دويسـت     
و شصت و چهار هزار تـومـان حـقـوق           
پايه اش هست و يکمقدار از عيـديـش    
هم ندادن و هرچي بهشون مـيـگـه کـه             
چرا نميدين و چر ايـنـجـوري مـيـديـن               
جواب دادن که اگر نـمـيـخـواهـي کـار            

و حـاال بـا       !   کني بيا تصفيه کن و برو      
همين حقوق ناچيز مون صد و پنـجـاه       
و پنج هزار تومان هـم اجـاره مـيـديـم               
آنــهــم بــراي يــک اتــاق خــواب و يــک                

!   مـتـري    ٧٠پذيرايي و کال يه خـونـه           
مستمري ها هم بيشتر از دويسـت و            

مـن تـاحـال      .     پنجا تومان نميگيـرنـد    
فقط يکبار راي دادم اونـهـم بـخـاطـر               
اينکه اونموقع تازه بسـن راي رسـيـده            
بودم ولي ديگه اصـال بـه انـتـخـابـات               
اينها اعتقادي نداريم و در همسايـه و        
دوستانمون هم هيچکس به انتخابات      

 . نميره و راي نميده
 زني از ايران

 
من ميخواستم بـه    .   الو خسته نباشيد 

عــزيــزانــي کــه در ايــران هســتــنــد و               
متاسفانه گـول دروغـهـاي جـمـهـوري            
اسالمي را خوردن بگم که اونهايي که   
ميگن ميخـواهـيـم راي بـديـم تـا در                
سرنوشت کشورمون شريک باشيم بگم 
که شما حـتـي در سـرنـوشـت زنـدگـي                
شخصي خودتون هم در اين حکومـت     
صاحب نظر نيستيد چه برسه که بريـد        
به مافـيـاي جـمـهـوري اسـالمـي راي               

در اين رژيم انتخاب شدن رئيس . بديد
جـمـهـور از نـظـر مـردم يـه چـيـز بــي                      
اساسي هست چونکه زير نظر مافياي    
واليت فقيه هست و واليت فـقـيـه هـم          
مردي را انتخاب ميکنه کـه بـيـشـتـر          
بتونه کشـت و کشـتـار راه بـنـدازه و                  
شرايط چپاول بيشتر و بيشـتـر فـراهـم          
کنه و ثروتهاي ملي اين مـردم را کـه          
حقيقتا هم به اونها تعلق داره به جيـب   

. يکعده مال و طـراحـان ديـنـي بـريـزه               
نکته ديگه هم اينه که دوسـتـانـي کـه           
ميان از آزادي صحبت ميکننـد ولـي       
بنظرم کمي کوته نظـري مـيـکـنـنـد و            
نميدونن کـه آزادي غـذا نـيـسـت کـه                 
بخوريد و آزاد بشيد و قرص نيست که 

 «آزادي»بخوريد وآزاد بشيد بـلـکـه          
بها داره و مطمئن باشيد که فـقـط در        
يـــک جـــامـــعـــه کـــمـــونـــيـــســـتـــي و             
مارکسيستي هست که ميتونيـم ايـن       
بها را بديم و به آزادي  بي قيد و شرط    

مـن از شـمـا        .   برسيم و به اجرا بذاريـم     
واقعا تشکر ميکنم که اين برنامه هـا   
را براي مـردم ايـران کـه در يـکـي از                   
زندانهاي بزرگ دنيا که هفتاد و پـنـج         
ميليون زنداني داره اينجور با همـيـت       
تمام زحمت ميکشيد و آکاهي ميديد 

و مـن بـايـد دسـت شــمـا عــزيـزان را                    
بله من البته که عضو حـزب    .   ببوسم  

کمونيست کارگري هستم و در جـايـي      
هم زندگي ميکنيم که يکي از مراکـز        
صنعتي ايرانه و تظاهرات اول ماه مه       
را که براي حقوق هـاي عـقـب افـتـاده             
شرکت ذوب اهـن و فـوالد مـبـارکـه                
اصفهان بود  بچـشـم ديـدم و در ايـن                 
تظاهرات و در ايـن دادخـواهـي نـيـز                
شرکت کردم و تا جايـي کـه تـونسـتـم               
ــن                    ــه اي ــم را ب ــزديــکــان دوســتــان و ن
دادخــواهــي فــراخــوانــدم و بــه اونــهــا            
توصيه کردم که شما کارگريد و در هر 
سال مشخصا صد و شـصـت و پـنـج               
روز داريد استثمار ميشيد پس بياييد  
اين هـمـه مـدت سـال را در يـک روز                   
خالصه نکنيم بلکه همانطوري که در    
طي سـال داريـد اسـتـثـمـار مـيـشـيـد                   
بياييد کل اين سيصد و شصت و پنـج     
روز سال را هم اعتراص کـنـيـم و ايـن               
حکومت امپرياليستي را کـه طـبـقـه           
بورژوازي داره نقش اول جامعه را ايفا       
ميکنـه بـا دسـتـان شـمـا پـرولـتـاريـا                   

 .با تشکر از شما. براندازيم
 مردي از اصفهان

 
مردم سي ساله که .   سالم آقاي کريمي  

در روزهاي رژيم آخوندي خونه نشـيـن       
بودند و هيچ نـتـيـجـه مـثـبـتـي نـداده               
اکنون براي رهايي خلق از دست رژيـم       
ضــد انســانــي الزم اســت کــه مــردم              

نـابـود   .   بصورت ميليوني قيام کـنـنـد    
باد حکومت آخوندي و زنده باد آزادي 

زنده باد حزب کـمـونـيـسـت        .   و برابري 
 .کارگري

 مردي از ايران
 

سالم به کانال جديد که بـرنـامـه هـاي             
خوبي براي مردم دارند که منهم يکي    

ــتــخــاب       .   از ايــن مــردمــم       ــنــهــا ان اي
خودشون را کردن و اين چـيـزي هسـت       

جمع کنن و بگن که که مردم را ميخوان  
اينهـا هـمـه اش زنـدانـي            .   مردم راي دادن  

ميکنن و اين اتفاقاتي که بـراي کـارگـران            
افتاده من رو خيلي متاسف کـرد و بـايـد             

من با گروهي از دوستـان  .   حتما آزاد بشن 
به کوه ميرم و من تا اونجايي که تـونسـتـم     
همه را با اين چيزهايي که از اين کانال ياد   
ميگيرم آشنا ميکنم و خيلي ها هسـتـنـد        
که اين شبکه را دوست دارند و ميدونن که  

فقط براي اونهايي .   در جامعه چه ميگذره   
که حداقل با سيـصـد تـومـان و شـشـصـد                 
تومان ميتونن زندگي کنند بگم که  وقتي   
اينها ميگن که با اين درامد خوب زندگي     

حـاال مـن     .   ميکنيم واقعا دروغ محضـه    
کاري با مسـن هـا نـدارم کـه بـه کـم                     
قانعند و يه سني ازشون گذشـتـه ولـي       

ما جوانان براي تهيه و پرداخت اجـاره        
حتي يک خونه که خوب زندگي کنـيـم         
توش مونديم اونوقت اون خانـمـي کـه        
ميگه با سيصد تومان خوب زنـدگـي      
ميکنيم خيلي مسخره هسـت و داره         

پدر من . تظاهر ميکنه و دروغ ميگه
کارمند صدا و سيماست و بعد از سي 
سال دوباره دعوت بکار شده ولي فقط 
ســيــصــد و پــنــجــاه تــومــان داره                     

 . بازنشستگي ميگيره
 زني از ايران

 
از جاده ساوه رباط .   سالم آقاي کريمي  

مــن يــکــي از      .   کــريــم زنــگ مــيــزنــم      
 کارگران در يکي از ارگانها بودم 

  آين آقاي عليرضا محجوب که دبيـر   
خانه کارگر هست و نمـايـنـده گـارگـره          
ما رو اخراج کرد، ايشون دم از کارگـر        
ميزنه ولي تبر به ريشه کارگر مـيـزنـه          

به فاطمه زهـرا    !   همين آقاي محجوب 
 سـال سـن خـونـه           ٤٨قسم من االن با  

نشـيـن شـدم، تصـادف کـرده بـودم و                 
متاسفانه يه عابر پياده رو کشته بودم  
و بـخـاطـر ايـن هـرچـي کـه داشـتـم و                     
نداشتـم فـروخـتـم و ديـه دادم و االن                   
مستاجرم و بيکارم آنهـم بـا ايـن سـن              

 سـال  ١٨من االن بعد از .  سالگي٤٨
سابقه بيمه حتي يک ريال هم نميگيرم       
و هــيــچ درامــدي نــدارم هــيــچ چــي               
نميگيرم و االن بقران مـجـيـد از سـال              

ايـن  .    بيکارم و توي خونه نشستـم ٨٠
کانال شما را هم تـازه مـيـبـيـنـم چـون              
نداشتم که ببـيـنـم و امـروز کـه ديـدم                
خيلي بخدا خـوشـحـال شـدم و گـفـتـم                
حتما بايد زنگ بزنم بـگـم کـه کـانـال               

من بخاطر . خوبيه و دردم رو بايد بگم
 ١٤ ماه زندان مونـدم    ١٤يه تصادف  

 چرا؟! ماه
 مردي از ايران

 
من کشاورز رنجـبـرم و     . سالم آقاي کريمي 

من نـزديـک     .   روي زمين مردم کار ميکنم   
من از اون قديم قديمـهـا   . نود سال سن دارم 

يک خـاطـره دارم و مـيـخـوام بـراي شـمـا                    
 سـال قـبـل        ٥٥تقريبا بـه         .  تعريف بکنم 

مربوط ميشود که ايـن آخـونـدهـا مـنـبـر              
ميرفتند و اون زمان که زمان خـان بـود و         
ما براي خان ها کار ميکرديم اينـهـا روي           
منبر ميرفتن ميگفتن اي مـردم مـبـادا            
مرغ تان برود و پنج دانه گندم بخورد، اگر     
پنج دانه گندم بخـورد خـب يـک دانـه اش              
مال خان اسـت و اونـوقـت تـخـم مـرغ و                    

ببينيد که اينها . گوشت مرغ حرام ميشود
بدون نگهبان و بدون مامور چطور ملک و         
مال خان را حفظ ميـکـردن و مـن پـيـش               
خودم فکر ميکردم که حاال مرغ من رفته       
پنج دانه گنـدم خـورده اگـر مـن يـکـدونـه                 
گندوم بردارم که بهره خان هم تويش هست    
. اونوقت خانواده من کلش حرام مـيـشـود          

اون زمان ها اين حرفها را ميفروخـتـنـد و          
در اين حکومت هم من اون دو سـه سـال               
اول راي دادم ولــي ديــگــه راي نــدادم و                  
نميدهم علتش هم اينست با ايـنـکـه  کـه             
من پيرم ولي چيزهايي ميفهمـم، آيـا مـن         
راي بدهم و اونها بـرن بـا راي مـن دزدي                 

آيا من راي بدهم و آنها برن بـا راي    !  بکنند
من اگر راي بدهم اونوقـت  ! من آدم بکشند 

در دزدي و آدمـکــشــي بـا آنــهـا شــريــک                  
پس من هرگز راي نميدهم چـون    .     ميشوم

نميخواهم در دزديهاي اينها در جنايتهـاي   
زنـده  .   اينها در قتلهاي اينها شريـک بـاشـم         

باد شما و زنده باد آزادي و بـرابـري و زنـده          
 .  باد مردم ايران

  ساله از ايران ٩٠مردي 
 

ميخواستم در مـقـابـل      . سالم آقاي کريمي 
اون آقايي که گفتند مردم از کجا اومدن به 
استقـبـال آقـاي خـامـنـه اي بـگـم کـه از                      
شهرستان مـاليـر ده تـا اتـوبـوس سـربـاز                  

اينها را اينجور جمع کردن که با .   فرستادن
سرباز و  با دانشجو و البته با دانشجـو نـه      
بلکه با سرباز و با يکسري آدمـهـايـي کـه               
حقوق بگيرند و دور و بري هاي خـودشـون         
اند و از ده تـا شـهـر اطـراف فـرسـتـادن و                    

اينها . اينجوري مردم به استقبالشون رفت
بد و بدتر را گذاشتن جلوي مـردم و مـردم        
هم متوجه هستن که هيچ کدوم نـمـايـنـده             
مردم نيستند و من حرف شـمـا رو قـبـول            
دارم که فقط راي ندادن کافي نيست بلکـه        

 ٦من   .  بايد هرجا تونستيم کارهايي کنيم 
ماه استکه کانال جديد را ميبينم و بـنـطـر     

 )قطع شد(من صحبتهاي اين کانال 
 مردي از مالير

 
الو با سالم اصغر کريمي عزيز و بـا درود           
به بقيه اعضا و کليه هواداران ايـن تـفـکـر        

در مورد انـتـخـابـات     .   نوين سوسياليستي 
ميخواستم صحبت کنم که همه نامزدهاي 
انتخاباتي در ايـن جـمـهـوري اسـالمـي و               
حکومت فاشيستي مشخـص هسـت کـه          

استبداد و استثمار و نـمـايـنـده       نماينده  
اون تــفــکــرات خــرافــي و تــفــکــرات              
متحجرانه آخوندي هستند و نمايـنـده        
ــن                   ــه دار تــوي اي يــک قشــر ســرمــاي
مملکتن و جالب اينه که يـکـعـده آدم         
مفتخور خودشـون رو هـم مـنـتـخـب              

البته از نظر خودشون و نه   مردم ميدونن   
از نظر مردم و هدفشون فقط ايجاد فشـار        
و رعـب و وحشـت بـراي مـردم هسـت و                   
مزدورانشون هم که بـه ايـن کـانـال زنـگ                
ميزنند بعينه داريم ميبينيم که حرفي جز     
فـحــش و تــوهــيـن و دري وري نــدارن و                  
بزرگترين مسئله شون هـم ايـنـه کـه تـوي              
حکومت مذهبي از مذهب نميشه انتقـاد      

هسـت  کرد و اين خط قرمز تمام مذاهـب      
که خط قرمـزي دارن کـه هـيـچـکـس               
نــمــيــتــونــه رد بشــه و نــمــيــتــونــه از                
اونهاانتقـاد کـنـه چـون انـتـقـاد پـذيـر                  

اينها مـنـتـقـدهـاشـون رو و             .   نيستند
هرکسي کـه انـتـقـاد مـيـکـنـه اولـيـن                  
حرکتي که نشـون مـيـدن تـوهـيـنـه و                 

فـقـط   .   عکس العـمـلـهـاي فـيـزيـکـيـه            
مـيـخــواسـتـم بـه مــردم بـگــم کـه در                   

 .انتخابات اينها همه بريم توي پارکها
 يک مرد بيننده

 
اين بقول شمـا يـک     .   سالم آقاي کريمي 

مضحکه انتخاباتي بيشتر نـيـسـت و         
ما کليت نظام جمهـوري اسـالمـي را           
برسميت نميـشـنـاسـم چـون صـحـبـت              
صرفا انتخابات نيست و کسـانـي کـه          
کانديداي اينها هستند کسانـيـنـد کـه         
از جيره خورهاي خودشونـنـد و فـقـط           

ببـيـنـيـد آيـا        .   بفکر منافع خودشونند 
يکي شون مياد ميگه کـه وضـعـيـت           
سياسي ايران چي ميشه آيا يکي شون    
مياد ميگه که آزادي بيان چي ميشـه     
و وضعيت سـالـمـنـدان در ايـران چـي                
! ميشه و وضعيت کارگران چي ميشه  

لذا بايد جمهوري اسالمي از بين بره و 
نابود بشه و همين و بس و تنها راه هم 
ايــنــه کــه مــردم ايــران بــرعــلــيــه ايــن              
جنايتکاران بپا خيزند و نظام اسالمي 

کـانـديـداهـا     .   کثيف را سرنگون کنـنـد   
درواقع ميگويند که اسالم کثيفـشـون      

 .در خطره
 يک مرد بيننده 

 
ما ديگه خسته شديم و   . سالم عليکم 

االن دو ماهه که اين کانال را ميبينيم 
بله مـن    .   و واقعا حرفهاي شما درسته   

هم حتما عضو مـيـشـم بـراي ايـنـکـه                
هيچ درامدي نـدارم جـز بـدبـخـتـي و                

 . بيچارگيم
 مردي از ايران

 
سالم آقاي کريمي صداي من قطع شد   

شما گفتين که سـوالـي   . از مالير بودم 
دارين لذا زنگ زدم  در خدمتم جواب    

بله من خودم عضو شدم و وقتـي  .   بدم
هم با مردم صحبت ميکنم اونها هـم        

تنها راه نجـات مـردم هـمـيـن           ميگن که   
حزبه و اونها را هم تشويق ميکنم که بيارم 
به اين حزب و حـرف هـاي ايـن کـانـال را                  

در ايـنـجـا بــراي        .   بـيـشـتـر گــوش کـنـنـد           
انتخابات هيچکس نميره و در مورد آقاي       
خاتمي هم که بـخـشـي راي دادنـد مـردم                
ديدند که هيچ کار نـتـونسـت بـکـنـد و از                  

بله درستـه راي نـدادن       .   خودشون بوده 
کافي نيست ولي وقتي مردم راي ندن       
و ايــنــهــا رســوا بشــن خــب اونــوقــت             
انشاهللا مـبـارزه مـا هـم ادامـه پـيـدا                  

 . ميکنه
 *مردي از مالير 

 

 . . . صداي مردم در كانال جديد                            ۱١از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 


