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 تير تظـاهـرات   ١٨امروز به مناسبت   
و تجمعاتي با شرکت شمـار بسـيـاري          
از ايرانيان در بيش از بـيـسـت کشـور              

شــعــار مــرگ بــر      .   دنـيــا بــرگــزار شــد      
جمهوري اسالمي و زنده بـاد آزادي و       

زنده باد برابري و حکـومـت اسـالمـي         
نميخوايم نميخوايم در مراکز شهـرهـا      
و برابر سـفـارتـخـانـه هـاي جـمـهـوري                  

امـروز  .   اسالمي طنين انـداخـتـه بـود        
مردم دنيا فضاي انقالب در ايـران را           

در شهرهاي خود مشاهده کردند و بـه     
اشکال مختلف حمـايـت و سـمـپـاتـي            
خودرا از جنبـش سـرنـگـونـي طـلـبـي               

  تير در خارج کشور پيشروي بزرگي١٨تظاهراتهاي 
 !در مبارزه  براي سرنگوني جمهوري اسالمي بود

 ۵صفحه      

سوالي كه اين روزهـا در مـيـان هـمـه                
احزاب، سـازمـانـهـا و مـحـافـل چـپ                 
مطرح مـيـشـود ايـن اسـت كـه بـراي                  
تامين يك رهبري انقالبي در راس اين    

 جنبش اعتراضي چكار بايد كرد؟ 
 

جواب به اين سوال اگر چه مهـم اسـت           
اما قبل از آن مـهـمـتـر ايـن اسـت كـه               
ابـتـدا تـحــلـيــل و ارزيــابـي درسـت و                  
ماركسيستي از خود اين جنبش تـوده   

بـدون يـك تـحـلـيـل           .   اي داشته باشـيـم   
واقعـبـيـنـانـه از خـود پـديـده و بـدون                    
شناخـت درسـت از مـكـانـيـسـمـهـاي                
جنبش توده اي نميـتـوان بـه مـعـضـل            

تا هـمـيـن حـاال       .   رهبري آن جواب داد  
هم هر جرياني به فراخور توان و متدي 
كه براي تحليل و ارزيابي داشته اسـت     

خـود  .   به اين سوال جـواب داده اسـت           
جوابها اكنون مورد منـاقشـه و جـدل           

طبيعي است كه ايـن سـئـوال       .   هستند
فقط براي جريانات چپ جامعه مطرح 
است زيـرا جـريـانـات راسـت بـا هـمـه                  
تنوعشان اساسا تالش ميـكـنـنـد كـه          
جنبش انقالبي فعلي را مهار كننـد و        
در چهار چوب فشار براي معـاملـه بـا       

 . جناح مقابل خود از آن استفاده كنند
اما آنچه چپ ناميده ميشود و به    
دنــبــال جــواب بــه ســوال فــوق اســت              

تنوعـش كـمـتـر از جـريـانـات راسـت                 
بنابر اين نميتوان در پاسخ بـه    .   نيست

اين سوال به جـوابـي رسـيـد كـه هـمـه                  
يك جـريـان   .   جريانات چپ را قانع كند   

چپ ماركسيست براي سازمان دادن و 
رهبري جنبش انقالبي نـمـيـتـوانـد بـه             
دنبال معدل گيري و جوابي بـاشـد كـه          

. همه جريانات چپ را متـقـاعـد كـنـد           
اينكه بايد تالش كرد بيشترين نيرو و    
قدرت جريانات چپ را متشكل و يـا          
در يك راستاي اقدام انقالبي قـرار داد       

و به نفع جنبش انـقـالبـي      "   خير" امري  
براي رسيدن به ايـن هـدف الزم         .   است

است ابتدا سياستي روشن و انـقـالبـي           
داشت تـا بـتـوان قـدمـهـاي بـعـدي را                  

امــا ابــتــدا و قــبــل از هــر             .   بـرداشــت 
اقدامي بايد خود ايـن پـديـده، يـعـنـي             
جنبش حي و حـاضـر و در جـريـان را                

 . ديد و در قبال آن سياست تعيين كرد
حزب كمونيست كارگري سياست    
خود را بر چند تز پايه اي قـرار داده و            

 جنبش انقالبي مردم
  عليه رژيم اسالمي

 و تامين رهبري انقالبي
 

 محمد آسنگران 

 ٢صفحه      
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به دفاع از جنبش حق طـلـبـانـه مـردم           
 :برخواسته است كه عبارتند از

ايــن جــنــبــش يــك جــنــبــش حــق            
طلبانه، انقـالبـي و عـلـيـه جـمـهـوري                

 . اسالمي است
 اين جنبش سـرنـگـونـي طـلـبـانـه             
سالها است كـه در جـامـعـه ايـران در               
جريان بوده و ما شاهد بـروز و نـمـود             
اجتماعي آن در مقاطع مختلف بـوده     

اين جنبشي براي رهايي مـردم از    .   ايم
 .شر جمهوري اسالمي است

وجود اين جنبش بـاعـث و بـانـي            
اختالف جناحهاي جمهوري اسـالمـي      
است نه برعكس، جرياناتي كه ساز را    
از ســر گشــادش مــيــزنــنــد و فــكــر                
ميكنند كه يك جناح رژيم اينقـدر بـا           
نفوذ است كه ميتواند ميليونها مردم 

يا نادان هسـتـنـد      !   را به خيابان بياورد 
يا عـمـدا ايـن جـعـل تـاريـخـي را در                     

ايـن  .   مقـابـل مـردم عـلـم مـيـكـنـنـد                
سياستي است كـه جـريـانـات اصـالح            
طلب درون حاكميت و جـريـانـاتـي از             
نوع توده اي اكثريتـيـهـا بـه آن دامـن               

جريانات چپي كه به ايـن دام      .  ميزنند
ــه حــال                    ــد فــكــري ب ــاي ــد ب افــتــاده ان

 . سياستهايشان بكنند
اين جنبش در مقاطع مختلف از    
اخـتـالف جـنـاحــهـاي رژيـم اسـالمــي              
استفاده كرده و براي بـه زيـر كشـيـدن              
جمهـوري اسـالمـي بـه مـيـدان آمـده                

 اولين نـمـود تـوده        ٧٨ تير ١٨.  است
  ٨٨اي آن بود و مـقـطـع انـتـخـابـات                  

نمونه مـتـاخـر بـه مـيـدان آمـدن ايـن                  
 .  جنبش در ابعاد ميليوني است

ــي             ــمـ ــاتـ ــوســـوي، خـ ــاح مـ جـــنـ
تالش ميـكـنـنـد كـه        .. .   رفسنجاني و 

اين جـنـبـش را در مـحـدوده جـنـگ                  
جناحي خود براي از ميدان بدر كـردن      

جناح مـقـابـل    .   جناح رقيب نگهدارند  
با سركوب اين جنبش تالش ميـكـنـد     
كه قدرت و حاكميت خود را تـثـبـيـت         

 . كند
جناح اصالح طلب درون رژيـم بـا        
اين بازي خطرناك روي طناب باريكي     
راه ميرود و به هر طرفي بغلطد بازنده     

 . اين بازي خواهد بود
اصــالح طــلــبــان حــكــومــتــي از          
يكطرف نگران اين هسـتـنـد كـه چـپ              
رهبري اين جنبش را به دست بـگـيـرد       
و كل بساط رژيم را در هم بـپـيـچـد و           
مرتب هشدار ميدهنـد كـه اعـتـراض          

از .   آنـهـا در چـهـارچـوب نـظـام اسـت                
طرف ديگر بدون اسـتـفـاده از حضـور           
مردم در خيابان شكست مفتضحـانـه        

اين تناقض و .   اي را بايد به جان بخرد 
بن بست را خود همين جنبش به رژيم       
اسالمي و همه جناحهايـش تـحـمـيـل           

بدون دخالت موثر چپ در . كرده است 
اين جنبش و جهت دادن بـه آن هـدف            

چـپ  .   جناح هاي رژيم برآورد ميشـود     
جامعه بايد با هوشياري كـامـل و بـا            
درك اين مـوقـعـيـت تـالش كـنـد كـه                  

 . رهبري خود را مسجل كند
حـزب كــمـونــيــسـت كــارگـري بــا            
شناخت دقيق و كارشنـاسـانـه از ايـن             
تحوالت تالش كـرده و مـيـكـنـد كـه               
جنبش حق طلبانه و انقالبي مـردم را        

نقش . به مراحل باالتري رهنمون شود
حزب و در راس آن حميد تـقـوايـي تـا               
همين امروز در داخـل و خـارج ايـران             
براي هدايت و روشن كـردن قـدمـهـاي           
بعدي اين جنبـش غـيـر قـابـل انـكـار                

ــا تــمــام قــدرت تــالش              .   اســت مــا ب
ميكنيم كه اين جنبش انقـالبـي بـراي       
سرنگوني رژيم اسالمي راه خود را در    
ميان ناهمواريهاي پيش رو باز كند و    

. به سرنگوني رژيم اسالمي ختم شـود    
حـزب كــمــونــيــســت كــارگــري تــالش          

مردم به اوضـاع    "   نه"ميكند كه پرچم  
فعلي و كليت اين رژيم را تـعـمـيـق و               

 . جهت بدهد
حزبي كه در اين روزهاي پر جنـب     
و جوش و مـخـاطـره آمـيـز كـه تـمـام                  
دشمنان رنگارنـگ مـردم بـه مـيـدان              
آمده اند كه مبارزاتشان را به كـج راه          
بــبــرنــد، در كــنــار مــردم و در راس                
اعتراضات و مبارزات حـق طـلـبـانـه            
آنها نباشد و در مقابل دشمنان مـردم        
راه حل نشان ندهد، هـر چـيـزي بـاشـد            

چـنـيـن حـزبـي        .   حزب سياسي نيـسـت    
بـدرد هــر چــي بــخـورد در مـعــادــلــه                
سياسي كشور و در جابجايي قـدرت،      

 . كسي او را جدي نميگيرد
اما معضل احزاب و جـريـانـاتـي           
كه خـود را چـپ مـيـدانـنـد جـايـگـاه                    
سياسي و جنبشي اي اسـت كـه بـراي             

بخشي از چـپ      .   خود تعريف كرده اند 
هيچ وقت به وجود جنبشي سرنگوني    
طلبانه براي از بـيـن بـردن حـكـومـت               
اسالمي قائل نبوده و مبارزات مـردم    
ــشــي                   ــب ــن ــط در مــحــدوده ج ــق را ف
مطالباتي براي اصالحاتي در زندگـي      

اين بخـش از چـپ       .  خود دانسته است 
اساسا منتظر روز موعود نشسته كـه     
انـقـالب مـورد نــظـرش در اثـر رشــد                
همين اعتراضات مطالبـاتـي كـم كـم          

نـقـشـي و سـيـاسـتـي در              .   ظهور كنـد  
همين جنبش مـيـلـيـونـي اخـيـر بـراي              

در عـيـن حـال كـه           .   خود قائل نيسـت  
اعتراض را حق مـردم مـيـدانـد فـكـر               
ميكـنـد كـه رهـبـري مـردم را فـعـال                   
اصالح طلبـان حـكـومـتـي در دسـت              

و يـا    .   دارند و او نبـايـد كـاري بـكـنـد            
. اساسا كـاري از او سـاخـتـه نـيـسـت                

حزب كمونيست ايران و كومله اساسا     
اين .  اين سياست را نمايندگي ميكند 

حزب در خوش بـيـنـانـه تـريـن حـالـت               
متوجه نيست كه رهـبـري جـامـعـه و              
جــنــبــشــهــاي جــاري در دل هــمــيــن              
تـحـوالت سـاخــتـه و يـا حـاشــيـه اي                   

 . ميشوند
بخشي از چپ البته اگر بشـود بـا         
اكراه آنرا چپ ناميـد، فـكـر مـيـكـنـد             
جنبش سرنگونـي طـلـبـانـه از هـمـان                
ابتدا زيرنفوذ جريانات ناسيوناليـسـت     

 ٧٨پروغرب بـوده و در هـمـان سـال                
شكست خورد و جمهوري اسالمي بـا      
شكست آن جنبش روند   تثبيت خـود   
به عنوان يك رژيم متعـارف سـرمـايـه         
داري را در پيش گـرفـتـه و ايـن رژيـم               
فــعــال مــانــدنــي اســت، نــمــايــنــدگــي          
نــاســيــونــالــيــســم ايــرانــي را نــيــز بــه              

اين .   اسالميت خود الصاق كرده است 
جريان معتقد است كه رژيم اسـالمـي          
از تمام دوران طول عمر خود مقتدرتر    
!  از هميشه در حاكميت نشستـه اسـت     

همه اين تئوريها به اينجا ختم  شد كه   
شعار مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي را            

تنها جرياني كه ايـن  .!! چپ روي بداند 
چنين سياستي را دنبال ميكند حـزب   

خوشبختانـه ايـن     .   آقاي مدرسي است  
گروه نه نـفـوذي دارد و نـه اعـتـبـاري                 

اما به هر حـال در    .   برايش مانده است 
چهار چوب سازمانهاي سياسـي چـپ        
اين هم صيغه اي است كه تـازگـي در             
ميان سـازمـانـي در حـال فـروپـاشـي                 

ايـن سـيـاسـت الـبـتـه            . مطرح ميشود 
طول عمر چندانـي نـدارد مـثـل هـمـه              
موارد قبلي در اين جمع بعد از مـدت    
كوتاهـي اگـر خـودشـان پـيـشـدسـتـي                
نكنند و آنرا در پسـتـوي خـانـه شـان                 
پنهان نكنند دود ميـشـود و بـه هـوا              

 . ميرود
جرياني كه به بهانه وجود موسوي 
و يا به قول آنها پرچـم سـبـز در خـانـه                
نشسته و به مردم ميگويد خانه نشين 
شوند عمال يك جنبش حق طلـبـانـه و       
اعتراضي را دو دستي تحويل راسـت         
جامعه و بدتر از آن جـنـاحـي از رژيـم            

حـتـي اگـر بـه فـرض مـردم               .   ميدهـد 
رهبري مـوسـوي را هـم قـبـول كـرده                  
ــگــر و                   ــت ــال ــان دخ ــد يــك جــري ــودن ب
كمونيست سياستش اين نيست كه بـه   

بايد به . مردم بگويد در خانه بنشينند
ميان مردم ميرفت و جهت حركـت را     
تـغــيــيــر مــيــداد شــعــارهــاي آنــهــا را            
راديكالتر ميكرد و هزار كار ديگر كه 
در يك فضـاي مـتـحـول شـدنـي و بـا                   

. سـرعــت بــاالتـري قــابـل اجـرا اســت             
سرنوشت حزبي كه شغـلـش ايـن شـده             

"  نكنيد" است كه فقط به مردم بگويد   
و اشتباها حـتـي يـك بـار هـم اتـفـاق                   
نـيــفــتــاده اســت كـه در جــنــبــشــهــاي             

اعتراضي بـه مـردم بـگـويـيـد كـاري                
انجام بدهيد و يا راه ديگري را بـرويـد         

سرنوشت حزب توده در نـزد آن    . ...!   و
ايـن  .   افتخار آفرين محسوب ميشـود    

عاقبت تلخي براي يك عـده اي اسـت         
كه دوراني خود را كمونيست تـعـريـف     

امـا انـتـخـاب سـيـاسـي            .   كرده بودنـد  
خودشان است در جايي نشسته اند كه    
شكست مردم افتخار سـيـاسـي آنـهـا             

در جايي نشـسـتـه      . محسوب ميشود 
اند كه مـوفـقـيـت سـركـوبـهـاي رژيـم                  
اسالمي و چاقوكشان حزب اهللا عليـه        
مردم صحت سيـاسـت آنـهـا را نشـان              

سـيــاسـتـي كــه مـدرسـي و            .   مـيـدهـد   
هـمــفـكــرانــش در پـيــش گـرفــتـه انــد               
موفقيت احمدي نژاد و خامنه اي در         
سركـوب مـردم و يـا حـتـي تـثـبـيـت                    
موسوي و پـرچـم سـبـزش مـوفـقـيـت                

. تئوريك براي آنها محسوب ميـشـود    
بــنــابــرايــن واضــح اســت كــه چــنــيــن             
سياستي و چنين تئوريهايي به انـدازه        
همان سركوبها و سياستهاي ناظـر بـر          

 . آن ارتجاعي است
اما خارج از هر حب و بغضي كـه     
در اين نـوع مـبـاحـث مـمـكـن اسـت                  
ايجاد شود آيا واقعا كساني كـه خـود         
را كمونيست ميدانند حاضر ميشوند 
تا آخر اين پروسه با طناب مدرسي به     

ايـن سـوالـي اسـت كـه            .     ته چاه بروند  
مدت زيادي طول نـمـيـكـشـد جـواب              

 سـال پـيـش هـمـيـن             ٥من   .   ميگيرد
سوال را مطرح كردم و اكنون بـاز هـم             

ــم           ــكــن ــكــرار مــي ــرا ت ــون      .   آن ــن ــا ك ت
خوشبختانه بسياري از رفقاي قديمـي       
و كـادرهــاي كـمــونـيـســت بـا اتـخــاذ                
سياستي ديـگـر و فـاصـلـه گـفـتـن از                  
كورش مدرسي و همفـكـرانـش نشـان           
دادنــد كــه اتــخــاذ ســيــاســتــهـــاي                  
كـمــونــيــسـتــي در آن حـزب مــمــكــن              

اين رفقا با فاصله گـرفـتـن از         .   نيست
مدرسي و سياستهايش يك قدم مـهـم         
و مثبت برداشتند و به صف دوسـتـان     
قبليشان نهيب زدند كه ايـن راه آقـاي           
مدرسي و سيـاسـتـهـايـش ارتـجـاعـي             

اميدوارم كه هشدار مـا و ايـن         .   است
رفقا بتواند تعدادي را از اين سرنوشت 

 . شوم نجات دهد
در پايان الزم است تاكيد كنم كـه      
در هــمــه انــقــالبــات و جــنــبــشــهــاي             
اجتماعي دنـيـا ايـن يـك تـجـربـه جـا                   
افتاده است كه اغـلـب رهـبـران اولـيـه              
اعـتــراضــات مــردم در چـهــار چــوب            
قوانين موجود اعتراض خود را بـيـان       

اما بعد از مـدت مـعـيـنـي          .   كرده اند 
اغلب حاشيه اي و رهبران ديگـري در          
راس جنبشهاي حق طلبانه و انقـالبـي      

ابتدا به سـاكـن كسـي        . قرار گرفته اند 
با سياست درسـت و بـا         .  رهبر نيست 

دخــالــتــگــري بــه مــوقــع يــك جــريــان            

ميتواند نـقـشـي تـاريـخ سـاز بـعـهـده                 
نمونه آن حزب بلشويك در   .   بگيرد

عيـن  .    است١٩١٧دوران انقالب  
اين موضوع ميـتـوانـد بـرعـكـس           

عدم دخالـتـگـري بـه       . اتفاق بيفتد 
موقع و سياست غلط شبيه نقشي 
كه حزب توده ايران در اوخـر دهـه           

 شمسي ايفا كرد نمونه ديگري ٢٠
خـارج از    .   از نقـش احـزاب اسـت        

ماهيت و جايگاه طبقاتي اين دو       
حزب يكي ننگ تاريـخ را تـا ابـد بـر                
پيشاني خود حك كرد و توده اي بودن   

كـردن تـرجـمـه       "   خـيـانـت   " به مـعـنـاي       
و يكي افـتـخـار تـاريـخـي و           .   ميشود

بياد ماندني عايدش شد كه هر جريان  
انــقــالبــي و رهــايــي بــخــشــي تــالش            
ميكند خود را با بلشويكهـا تـداعـي           

از اين نمونـه هـا در تـاريـخ كـم              .   كند
 . نداريم

تحوالت اخير ايران محك ديگري 
. براي ايفاي نقش احزاب سياسي است

ــه حــق حــزب                     ــن امــروز ب ــي ــا هــم ت
ــل                  ــي ــه دل ــري ب ــارگ ــســت ك ــي ــون كــم
سياستهاي انقالبي و دخالتگرانه اش       
به نقطه اميد بخش قابل تـوجـهـي از             

بدون اغراق و .   مردم تبديل شده است 
خود بزرگ بـيـنـي اكـنـون الزم اسـت                
تاكيد كنيم كه هر كسي و هر جريانـي    
كه خالصانه خواهان تقـويـت چـپ در            
جــنــبــش جــاري و پــيــروزي انــقــالب            
سوسياليـسـتـي در ايـران اسـت بـايـد                
حزب كمونيست كارگـري را تـقـويـت            

بــراي تــقـــويــت ايــن حـــزب              .   كــنــد  
مناسبترين حـالـت ايـن اسـت كـه بـه                

امـا بـه هـر        .   صف آن بـايـد پـيـوسـت           
دلـيـلــي هـر كـس و يـا جـريـانــي كــه                     
نميخواهد ايـن قـدم جـدي را بـردارد                
الزم است از بيانيه اي حمايت كند كه       
حزب خواسته هاي اولـيـه و حـداقـلـي            
مردم را در ده بند فرموله كرده است و 
ميتواند مبنايي براي توافق و اتـحـاد       
عملي همه جريانات چـپ و انـقـالبـي            

 . باشد
 

* * * 
 

 !ده خواست فوري مردم
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـمـنـظـور               

قدرت گيري هر چه بـيـشـتـر جـنـبـش               
انقالبي مردم، تثبيـت دسـتـاوردهـاي         
آن، و تسهيل پـيـشـروي آن در جـهـت               

مفاد زير  سرنگوني جمهوري اسالمي  
را بعنوان ده خواست فوري و حـداقـل          

   :مردم اعالم ميدارد
  

بـازداشــت و مــحـاکــمـه عـلــنــي              -١ 
آمرين و عاملين کشتارهاي اخـيـر و           

 . . . جنبش انقالبي مردم                         ۱از صفحه          

 ٣صفحه         



 3        ٣٠٤شماره   -دوره  دوم   انترناسيونال 

جمهوري اسالمي يک حکومت معلق  
اين رژيم هـيـچ   .   و در حال سقوط است 

زمــان بــه انــدازه امــروز ضــعــيــف و               
و .   درمانده و درهم کوفته نبوده اسـت    

اين اولين دستاورد جـنـبـش انـقـالبـي             
. باشکوه مردم در يکماهه اخير اسـت     

جنبشي کـه تـا هـمـيـن جـا تـوجـه و                     

حمايت افکار عمومي مـردم دنـيـا و           
آزاديــخــواهــان در ســراســر جــهــان را            

اين جنبش انـقـالبـي    .  برانگيخته است 
تا به زير کشيدن حکومت جـمـهـوري           

 . اسالمي از پا نخواهد نشست
رژيـم اســالمــي اکــنــون بــوســيلــه          
خامنه اي و دولت پا در هواي احمدي    

اين دولـت از      .  نژاد نمايندگي ميشود 
نظر مردم ايران، از نظر مردم جهـان و        
بسياري از دولتهـا و نـهـادهـاي بـيـن                
المللي، و حتي از نظر نيـمـي از خـود            
حکومت، کمترين اعتبار، قانونيت و  

خـواسـت فـوري      .   مشروعيـتـي نـدارد     
مردم ايران دسـتـگـيـري و مـحـاکـمـه                

خـامـنـه اي و احـمـدي نـژاد بـعـنــوان                   
مسئولين و آمرين مستقيم جـنـايـات       
يکماهه اخير و مظهر سي سال غارت   

. و جنايت جـمـهـوري اسـالمـي اسـت             
خامنه اي و احمدي نـژاد بـايـد بـجـرم               
جنايت عليه مردم ايران دسـتـگـيـر و             

 .       محاکمه شوند

اين هدف فوري مـردم و جـنـبـش          
انساني و آزاديخواهـانـه اي اسـت کـه             
براي به زير کشـيـدن رژيـم جـمـهـوري               

  . اسالمي آغاز شده است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ ژوئيه ٨، ١٣٨٨ تير ٧

 !دستگيري و محاکمه خامنه اي و احمدي نژاد به جرم جنايت عليه مردم: خواست فوري مردم

همراه با خيزش انقالبـي مـردم ايـران،          
هزاران نفر در نقاط مختلف دنـيـا در          
حمايت و همبستگي با مردم ايران بـه      
خيابانها آمده اند و نـفـرت و بـيـزاري            
ــم کشــتــار و اعــدام                    خــود را از رژي

 . جمهوري اسالمي ابراز مي کنند
اکنون حقيقتي که ما بارها بـر آن     
تاکيد داشته ايم  از سوي هـمـه مـورد        

رژيم :   تاييد و پذيرش قرار گرفته است  

جمهوري اسالمي نماينده هيچ بخشي 
از مردم ايـران نـيـسـت، قـاتـل مـردم                  

 .است
ايرانيان در هرکجاي دنيا، مانـنـد     
مردم در خـود ايـران، خـواهـان آزادي              
ــه                  ــيـ ــلـ ــي و کـ ــاسـ ــيـ ــان سـ ــيـ ــدانـ زنـ
دستگيرشدگان اخير، محاکمـه سـران       
جنايتکار حکومت اسالمي و به زيـر       

 . کشيدن اين حکومت هستند

بـويـژه دسـتــگـيــري و مـحــاکـمــه              
خـامـنـه اي و احـمـدي نـژاد بـعـنــوان                   
مسئولين و آمرين مستقيم جـنـايـات       
يکماهه اخير و مظهر سي سال غارت   
و جــنــايـت جــمـهــوري اسـالمــي يــک             

ايـن  .   خواست عاجل مردم ايران اسـت    
جانيان در مـقـابـل چشـم مـردم دنـيـا               
فــرمــان قــتــل و ســرکــوب مــردم در              
خيابانها را دادند و در ادامه سي سال       

غــارت و جــنــايــت نشــان دادنــد کــه              
همچون پينوشه و همه جـنـايـتـکـاران            
ديگر شايسته نفرت و بيزازي جهانيان 

ايـن جـانـيـان بـايـد بـه جـرم                 .   هستنـد 
جنايت علـيـه بشـريـت بـه مـحـاکـمـه                 

 . کشيده شوند
ما ايرانيان خـارج کشـور و هـمـه            
آزاديخواهان جهان همه جـا بـا شـعـار             
آزادي زندانيـان سـيـاسـي، مـحـاکـمـه               

سـران رژيـم و سـرنـگـونـي جـمـهــوري                 
اسالمـي بـه مـيـدان مـيـائـيـم و ايـن                    
خواستها را به پرچم اعتراضات خـود         
در حمايت از مـبـارزات مـردم ايـران              

 . تبديل ميکنيم
زنده باد همبستگي جهاني با 

 !مبارزات مردم ايران
 !سرنگون باد جمهوري اسالمي

 تشکيالت خارج کشور 

 خطاب به مردم آزاديخواه در خارج کشور
 ! خواست سرنگونی جمهوری اسالمی و محاکمه و مجازات قاتلين مردم را به پرچم اعتراضات خود تبديل کنيم

امروز مخالفين جمهوري اسالمي در      
مقابل سفارت جمهوري اسـالمـي در        

ــيــکــوزيــا    قــبــرس بــمــنــاســبــت             -ن
 تيـر و اعـتـراض بـه           ١٨گراميداشت  

رژيم اسالمـي اقـدام بـه بـرپـايـي يـک                 
تـظـاهـر    .   اجتمـاع اعـتـراضـي کـردنـد          

 صـبـح امـروز      ١١کنندگان از ساعت  
در محل حاضر شدند و از همان آغـاز      
پليس بدنبال بهانه جويي بـراي حـملـه          

 . به تظاهر کنندگان بود
تــظــاهــرکــنــنــدگــان بــا ســر دادن           
شعارهايي عليه جمهوري اسـالمـي و       
سفير آن در قبـرس، نـفـرت و بـيـزاري             
خــود از رژيــم را اعــالم داشــتــنــد و                
ــنــبــش                   ــا ج هــمــصــدايــي خــود را ب

. آزاديخواهانه مردم ايران نشان دادنـد    

پــلــيــس در مــحــل اعــالم کــرد کــه                 
مخالـفـيـن جـمـهـوري اسـالمـي حـق                 
نـدارنــد پــالکـاردي در دســت داشــتــه            

اما تظاهرکننـدگـان تـوضـيـح        !   باشند
دادند که مجوز پـلـيـس دارنـد و حـق             
دارند که شعار دهند و پالکارد حـمـل       

 . کنند
وقــتــي کــه شــمــاري از تــظــاهــر             
کنندگان براي صرف نهار بـه مـحـلـي           
در نزديک سفارت رفته بودند، پـلـيـس      
بار ديگر اعالم مي کند که پالکاردها 

يـکـي از تـظـاهـر          .   را بايد جمع کنـيـد     
کنندگان اعالم مـي کـنـد کـه مـا تـا                

 عصر وقت تظاهرات داريـم    ٦ساعت  
و شما مجاز نيستيد ما را مجبور بـه   

در همين .   جمع کردن پالکاردها کنيد   

حين پليس وحشيانه اين فرد را مـورد   
حمله قرار مي دهد و تظاهر کنندگـان   

. سعي مي کنند اوضاع  را آرام کننـد     
اما پليس نيروي ضد شورش به محل  

 پليس ضد ٣٠اعزام مي کند و حدود 
شورش با باتوم به جان تظاهرکنندگان 

آنــهـــا بــيـــرحــمـــانـــه        .   مــي افــتـــنــد      
تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتـم     

 سـالـه     ١٠حتي پسر بچه   .  قرار دادند 
اي که به دفاع از پدرش برخاسته بـود       
از جانب پـلـيـس مـورد تـهـاجـم قـرار                 

 .گرفت
در جريان اين حمله شماري زخمي    
و مصــدوم شــدنــد و زن جــوانــي بــا                 

چهار . آمبوالنس راهي بيمارستان شد
نفر از تظاهرکنندگان تـوسـط پـلـيـس            

يک تيم فيلمبرداري از . دستگير شدند
يکي از رسانه هاي قـبـرس در مـحـل             
حضور داشت و از خشـونـت پـلـيـس                
عليه تظاهرات کنندگان گزارش تهيـه    

 . مي کرد
ما اقدام وحشيانه پلـيـس قـبـرس         
در برخـورد بـه مـخـالـفـان جـمـهـوري                 
اسالمي که در هماهنگي با مـزدوران     
ســفــارت صــورت گــرفــت را شــديــدا            
محکوم مي کنـيـم و خـواهـان آزادي             

 . دستگير شدگان هستيم
ما به تظاهر کنندگان در مـقـابـل        
سفارت جمهوري اسالمي در قـبـرس         
درود مي فرستـيـم و اطـمـيـنـان مـي                
دهيم که اين قدام شنيـع و وحشـيـانـه             

. پليس را بي جواب نخواهيم گذاشـت     

ما تالش خواهيم کرد که اين خـبـر را        
در ابعاد گسترده اي منعکس کنيم و      
از طريق مجاري حقوقي اعتـراض بـه        
حمله وحشيانه پليس قبرس را دنـبـال       

 . کنيم
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه            
نهاد هاي مدافع حقوق انسـان را فـرا            
مي خواند که قويا بـه دولـت قـبـرس               
بخاطر خشونت بـکـار گـرفـتـه عـلـيـه               
مخالفين جمـهـوري اسـالمـي کـه بـا              
مجوز قانوني دست به تظـاهـرات زده      

 .بودند، اعتراض کنند
 

 تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري

٢٠٠٩ ژوئيه ٩ -١٣٨٨ تير ١٨  

 پليس قبرس تظاهرات مخالفين جمهوري اسالمي در مقابل 
 !سفارت رژيم در نيکوزيا را مورد حمله وحشيانه قرار داد

کليه جنايات جمـهـوري اسـالمـي در            
  سال گذشته سي 

 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام  -٣
ــاري و                -٤ ــب ــجــاب اج ــو ح ــغ ل

 جداسازي جنسيتي
لغو کليه قـوانـيـن ضـد زن و             -٥

بـرابـري   .   تبعيض آميز عليه زنـان     

 کامل حقوق زن و مرد 
جــدائــي کــامــل مــذهــب از            -٦

دولت، از سيستـم قضـائـي، و از            
آزادي کـامـل     .   آموزش و پـرورش    

عقيده مذهب و بي مذهبي بعنوان 
 خصوصي افراد و امر 

ــد و شــرط                -٧ ــي آزادي بــي ق
عــقــيــده، بــيــان، اجــتــمــاعــات،       

ــرات،        ــاهـ ــظـ ــات، تـ ــوعـ ــبـ مـــطـ
   اعتصاب، تشکل و تحزب 

حـقـوق   برسـمـيـت شـنـاسـي             -٨
مساوي براي همه شهروندان ايران      
مستقل از مـذهـب، زبـان، و يـا               

 قوميت و مليت 
مــحــاکــمــه آيــت اهللا هــا و               -٩

مقامات حکومتي و ايـادي آنـان        
بجرم غارت و چپاول اموال مـردم        
و باز پس گرفتن اموال غارت شده 

     از آنان 
تامين و تضمين يک زندگي  -١٠

و مــنــطــبــق بــر آخــريــن          مــرفــه   
اسـتـانـداردهــا و امــکـانـات در            
پيشرفته ترين جوامع براي همـه       

افزايش فوري حداقل . شهروندان
دستمزد و حقوق به يک ميلـيـون      

 تومان 
اين فرمان جنبش آزاديخواهانه   

ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   مردم اسـت   
حداقل و فوري مردمي اسـت كـه          
در صفوف ميليونـي بـه خـيـابـان            

آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري 
اين حـداقـل     . اسالمي سر داده اند 

شرايطي است كه هركس كه داعيه 
همگامي با اعتراضات مـردم را        

 .دارد بايد از آن دفاع كند
ــن               ــحــقــق اي ــراي ت ــران ب مــردم اي
خواستها و سرنگـونـي جـمـهـوري          

با قـدرت بـه مـبـارزه خـود              اسالمي  
 . ادامه خواهند داد

 حزب كمونيست كارگري ايران 
  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٦،  ١٣٨٨ تيرماه ٥

 . . . جنبش انقالبي مردم                                         ٢از صفحه          

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن .اساس سوسياليسم انسان است



 4  ١٣٨٨ ژوئيه ١٠ انترناسيونال 

 ١اطالعيه شماره  
طبق گزارشاتي که به حـزب و کـانـال             
جديد رسيده است بعدازظهر امـروز از     

 نـفـر     ٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠ بين ٤ساعت  
از جوانان و مردم از سنين مختلف در  
ميدان انقالب تجمع کـردنـد و شـعـار             

فضاي ميدان انقالب و خيابـان  .   دادند
. هاي اطراف آن کامال نـظـامـي اسـت        

جمـهـوري اسـالمـي انـواع نـيـروهـاي               
نظامي و لبـاس شـخـصـي و سـپـاه و                

. بســيــج را بــه خــيــابــان آورده اســت              
شعارهاي امروز اجتماع مردم، مـرگ     
بر خامنه اي، مرگ بـر ديـکـتـاتـور و             

. آزادي برابري و چند شعار ديگـر بـود        

نيروهاي سرکوب تالش زيادي کردنـد       
که جلو هر نوع تجمع را بگـيـرنـد امـا        
موفق نشدند و مـردم جـمـع شـدنـد و               

 و نـيـم       ٤حوالي ساعت   .   شعار دادند 
نيروهاي گـارد ويـژه بـه کـمـک سـايـر                  
نيروهاي سـرکـوب مـردم را پـراکـنـده              
کـردنــد و شــروع بـه مــانـور دادن بــا                 

در لـحـظـه      .   موتورهـاي خـود کـردنـد        
 و نيم به ٥دريافت اين خبر در ساعت     

وقت تهران، جمعيت که در اين لحـظـه     
 نفر ميرسد در کوچـه  ٥٠٠٠به حدود  

ها و خيابان هاي اطراف بشکل جـمـع      
هاي کوچک پخش شده  انـد و شـعـار               

نيروهـاي  .   مرگ بر ديکتاتور ميدهند 

سرکوب به مـردم حـملـه مـيـکـنـنـد،                 
بسوي تظاهرات کننـدگـان گـاز اشـک           
آور زده اند و عده اي را دستگير کـرده     

گزارشگر ما ميگويد کـه شـاهـد       .   اند
صحنه اي از کتک زدن يک مرد مسـن      

. توسط نيروهاي سرکوبگر بوده اسـت      
طبق اين گـزارش نـيـروهـاي کـمـکـي                
بيشتري از طرف پل هوائي بـه طـرف            

. مــيــدان انــقــالب در حــرکــت اســت            
 . دانشگاه تهران نيز شلوغ است

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨  

 ٢اطالعيه شماره      
عالوه بر ميدان انقالب کـه در اطـالعـيـه          

 به اطالعتان رسيد، چندين هـزار  ١شماره  
نفر نيز در ميدان ولي عصر تـجـمـع کـرده           

در خيابان هـاي کـارگـر، امـيـرآبـاد،             .   اند
انقالب و آزادي نيز مردم حضور دارنـد و            
. شعار مرگ بر ديکتاتـور سـر مـيـدهـنـد            

نيروهاي سرکوب رژيم تعداد زيـادي گـاز           
. اشک آور به طرف مردم شليـک کـرده انـد          

مردم زنجير . روحيه مردم بسيار باال است
انساني تشکيل داده اند و شعار ميدهـنـد      

" . نترسيد نترسيد ما همه با هم هسـتـيـم      " 
همبستگي رانندگاني که از اين خيابان ها 
عبور ميکنند و ساير مردم با تـظـاهـرات       

رانندگان با بوق . کنندگان بسيار باال است
هاي ممتد اعالم همبستگي ميکـنـنـد و        
سـرکـوبــگـران بشـدت از فضـاي پـرشــور                

چند هلي کوپتر بر .   اعتراضي هراسناکند 
فراز خيابانهاي مرکزي تهران در پروازند و 
نيروهاي انتظامي زيادي در خيابان هـا و        

 . ميدانها مستقر شده اند
طبق گزارشي کـه در سـاعـت هـفـت             
عصر تهران به ما رسيده است در خيـابـان         
آذربايجان و مناطق سعادت آباد و تـهـران         

 . پارس نيز مردم در حال تجمع هستند
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨  

  تير ١٨به مناسبت 
 هزاران نفر در اطراف ميدان انقالب دست به تجمع و تظاهرات زدند

  تير ١٨به مناسبت 
هزاران نفر در نقاط مختلف تهران 

 گرد آمده اند 
 حضور مردم ھر لحظه بيشتر ميشود 

گزارش از پيمان نجفي     
 گزارشگر کانال جديد    

موقعي که نيروهاي سرکوب به تجمع 
ميدان انقالب حمله کردند در کـوچـه          

درگيري به . هاي اطراف پراکنده شديم
بـا گـاز     .   مناطق وسيعي کشيـده شـد      

اشک آور و گاز سمـي و بـاتـوم حـملـه                
گاز که ميزدند تعـدادي   .   ميکردند

از مردم حالشان به هم ميخورد و    
تــيــر .   تـعــدادي غــش مــيـکــردنـد       

هوائي هم زدند اما روحيـه مـردم          

چنان باال بود که ايـنـهـا اثـري بـر            
درگيري به پارک الله و   .   مردم نداشت 

فلسطين، کارگر شمالـي و چـهـار راه             
 ٨٠٠٠حداقل . ولي عصر کشيده شد

در . نفر در اين مناطق شرکت داشتند 
جلو ميامد شـعـار    هر کجا جمعيت    

ميداد و وقتي سرکوبگران حـملـه        
ــب مــي              ــد مــردم عــق مــيــکــردن
نشستند و در فرصت ديگري بـاز        

بــرخــي از   .   هـم جــمـع مــيــشـدنــد        
آزادي :   شعارهاي مردم اينها بـود     

اسالمي، برابري، مرگ بر جمهوري 
مرگ بر ديکتاتور، و دخـتـران شـعـار          

يکـي روي    " .   ما همه ندائيم" ميدادند  
پالکارد سبزي نوشته بـود اسـالم کـه            

نيـروي  .  مردم آنرا گرفتند و آتش زدند 
بسـيـج بـا هـلــي کـوپــتـر شـنــاسـائــي                  
مــيــکــردنــد و بــعــد زمــيــنــي حــملــه            

بـر نـرده هـا پـالکـاردهـاي             .   ميکردند
دولت زده شده بـود از جـملـه قـرآن را               
حفظ کنيد، جانم فداي رهبر که مردم    

. آنها را ميکـنـدنـد و آتـش مـيـزدنـد                
عکس احمدي نژاد و خامنه اي را هـم   

 . آتش زدند
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨

 "ما همه ندائيم"
 سرکوبگران با گاز اشک آور و سمی به مردم حمله کردند 

 مردم پالکاردھای دولتی را آتش زدند 

  ٤اطالعيه شماره 
طبق گزارش خبرنگار کانال جـديـد از         

 نـفـر از مـردم          ٣٠٠٠اصفهان حدود   
دسـت بـه تــظـاهــرات زدنـد و عـلــيــه                 

 . جمهوري اسالمي شعار دادند
امروز در خيابان فتحـيـه و پـارک            

 نفر تجمع ٥٠٠رجائي اصفهان حدود  
کردنـد و بـطـرف خـيـابـان تـوحـيـد و                    
دانشگـاه راهـپـيـمـائـي کـردنـد مـردم                
بيشتري به آنهـا پـيـوسـتـنـد و تـعـداد                

بسيجي ها .  نفر رسيد٣٠٠٠مردم به 

. حمله کردند و مـردم را کـتـک زدنـد               
جــمــعــيــت شــعــار مــيــداد مــرگ بــر             
ديکتاتور، دانشجو دانشجو حمايتـت      

شبها نيز در منطقه اطـراف    .  ميکنيم
 و   ١١ و نيم تا ١٠دانشگاه از ساعت  

 . نيم مردم عليه رژيم شعار ميدهند
ــان                  ــاب ــي ــراز مــردم در خ در شــي
مالصدرا و ميدان نمازي تجمع کردند 
و نيروهاي سرکـوب بـا مـردم درگـيـر             

 . شدند
در رشت نبردي سهمگـيـن مـيـان          

. مردم با عمال سرکوب رژيم درگرفـت  
مردم در مقابل دانشگـاه عـلـوم پـايـه           
تجمع کردند و جنـگـي تـن بـه تـن بـا                

طـبـق گـزارش      .   سرکوبگران شروع شد 
گـزارشــگــر کــانــال جــديــد ددمــنــشــي         

قـرار  .   نيروهاي سرکوب پايان نـداشـت     
بود مردم در مناطق گلسار و منظريه 

 . نيز تجمع کنند
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨

  تير در رشت، شيراز و اصفهان مردم دست به تظاهرات زدند ١٨

   ٥اطالعيه شماره   
طبق گزارشي که يکي از گزارشـگـران      
کـانـال جـديـد بــراي مـا ارسـال کــرده                 
است، در منطقـه پـيـروزي و مـيـدان               
شهدا مردم در گـروهـهـاي چـنـد صـد            

سـرکـوبـگـران بـا        .   نفره حضـور دارنـد      
. موتـور بـه مـردم حـملـه مـيـکـنـنـد                  

درگيري هاي شديدي در خيابان هـاي       
ولي عصر، بلوار کشاورز، کريمخـان،       

مـردم بـراي     .   انقالب و کارگر رخ داد     
مقابله با نيروهاي سرکوب و خـنـثـي          

کردن گاز اشک آور در خيابانهـا آتـش         
روشن ميکنند و چهار راهها را بسته       

اصلي ترين شعـار مـردم در ايـن          .   اند
. مناطق مـرگ بـر ديـکـتـاتـور اسـت              

مــردم خــود را بــراي شــب آمــاده                    
تخـمـيـن زده مـيـشـود کـه              .   ميکنند

قريب يک ميليون نفر در خيـابـانـهـاي           
 . تهران حضور دارند

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨  

 صدها هزار نفر در تجمعات
  مختلف تهران شرکت دارند

 ٧اطالعيه شماره              
طبق گزارش خبرنگار کانال جديد 
از محله آبـرسـان تـبـريـز، امـروز              

 نفر از مردم از ساعت ۵٠٠حدود 
 بعدازظهر در محله آبرسان ٧ تا ۵

ــه                ــز دســت ب ــبــري و دانشــگــاه ت
شعارهـاي مـردم     .   تظاهرات زدند 

مرگ بر خـامـنـه اي و مـرگ بـر                

نيروهاي گارد ويژه . ديکتاتور بود
بـا مـوتـورهـاي خـود در اطــراف              
حضور داشتند و سعي در متفـرق       

 .کردن مردم داشتند
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨  

در تبريز مردم با شعار مرگ بر خامنه اي 
 دست به تظاهرات زدند

 راه پيمايي بزرگ به سمت دادگاه بين المللی جنايي الهه
دیروز جمعیت کثیری در مقابل دادگاه جنایی الھه تجمع کردند و خواستار 
دستگیری و محاکمه خامنه ای به عنوان سردسته جنایتکاران حکومت اسالمی 

در شماره بعدی . ھنوز گزارش این تجمع به انترناسیونال نرسیده است. شدند
 .گزارش دقیق این اعتراض بین المللی به اطالعتان خواھد رسید
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Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

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

   ٦اطالعيه شماره  
طبق گزارش گزارشگر کـانـال جـديـد،           
امروز در چند نقطه مشهد مجـمـوعـا      

 نـفــر در تـظــاهــرات          ١٠٠٠٠حـدود    
دانشـگـاه   .   هيجده تير شرکـت کـردنـد       

فردوسي اول بلوار وکـيـل آبـاد، بـلـوار            
سجاد، سه راه راهـنـمـائـي و خـيـابـان               
احمدآباد  مراکز تجمعات هيجده تيـر      

نيروهاي انتظامي در آماده باش .   بود
کامل بودند اما عليرغم اين جوانان و  
مردم آزاديخواه مشهد در بلوار سجاد    

سه راه راهنمائي، خـيـابـان احـمـدآبـاد             
ــر                  تــجــمــع کــردنــد و شــعــار مــرگ ب
ديکتاتور دادند و نيـروهـاي سـرکـوب         
شامل نيروهـاي انـتـظـامـي و لـبـاس               
شخصي و گـارد ويـژه کـه تـعـدادشـان              
بسيار زياد بود سعي در متفرق کـردن     

 . مردم ميکردند
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٩ ژوئيه ٩، ١٣٨٨ تير ١٨  

هزاران نفر در چند نقطه 
 مشهد دست به تظاهرات زدند 

ــد        امــروز اخــبــار     .   مــردم ابــراز کــردن
تظاهرات مردم ايران براي سـرنـگـونـي      
حکومت اسالمي يـک بـار ديـگـر بـه              

 .صدر اخبار جهان آمد
در هلنـد در يـک حـرکـت جـالـب                
توجه معترضين به سوي دادگاه بـيـن         
المللي جنايي الهه راهپيمايي کـردنـد     
و در اين محل يک ميتينگ با حضور 

.  نـفـر بـرگـزار کـردنـد            ٣٠٠بيـش از      

تظاهرات کنندگان با تجمع در مقابل    
دادگــاه الهــه خــواهــان مــجــازات و             
محاکمه خامـنـه اي و احـمـدي نـژاد                

بـعــنــوان مــظــهـر ســي ســال جـنــايــت              
جمهوري اسالمي و عاملـيـن اصـلـي           

قــتــل و ضــرب و شــتــم مــردم در                     
يک هيئـت از    .   اعتراضات اخير شدند  

سوي تظاهـرکـنـنـدگـان بـا مـقـامـات               
دادگـاه جـنـايـي الهـه ديـدارداشـت و                
شکايت عليه خامنه اي را با ارائه يک   

 هـزاز    ٤٠تومـار بـه امضـاي حـدود             
.  عليه ايـن جـانـي را تـحـويـل دادنـد                 

مقامات دادگاه گفتند کـه طـرح ايـن           
شـوراي  " شکايت را بـراي بـررسـي بـه             

ارجـاع خـواهـنـد داد و ايـن              "  شکايت
مرجع است که در ايـن بـاره تصـمـيـم               

آنها از هيئت خواستند .  خواهد گرفت 

که براي اقامه شکايت عليـه خـامـنـه          
اي اسـنـاد خـود را  در اخـتـيـار ايـن                     

 .دادگاه قرار دهند
 نـفـر در       ٧٠٠در استکهلم حدود  

تظاهرات با شکوهي با سخنراني هـا         
و شعارهاي پر شور عـلـيـه جـمـهـوري             
اسالمي شرکت کردند و همراهي خود 
را با جنبش آزاديخواهانه مـردم ايـران      
براي به زير کشيدن حاکمـيـت قـاتـالن          

در تـظـاهـرات      .     در ايران اعالم کردند   
پر جمعيت ديگـري نـيـز نـمـايـنـدگـان               
احزاب پـارلـمـانـي بـه سـخـنـرانـي در                  
ــران                 حــمــايــت از مــبــازات مــردم اي

 .پرداختند
در گوتنـبـرگ سـوئـد نـيـز حـدود               

 نفر مردم آزاديخواه در يک اقدام ٨٠٠
متحدانه  به خيابان آمدند تا خـواهـان    
محاکمه خامنه اي و احـمـدي نـژاد و            
سران جمهوري اسـالمـي شـونـد و از               
دولتهاي غربي بخـواهـنـد کـه روابـط            
ديپلماتيک و سياسي با قاتلين مـردم         

 . ايران را قطع کنند
در انــگــلـيــس چــنـد صــدنـفــر بــا              
خواست متحدانه سرنگوني جمهـوري     
اسالمـي  در مـقـابـل سـفـارت رژيـم                  
اســالمــي اجــتــمــاع کــردنــد و اعــالم           
داشتند که رژيم اسالمي و در راس آن     
خـامــنــه اي و احـمــدي نـژاد قــاتــالن               

مردمند و بايد به پاي ميز محـاکـمـه          
در اجـتـمـاع مـقـابـل           .   کشيـده شـونـد     

" ايران همبستگي"سفارت بيانيه نهاد  
در ايـن    .   در ميان حاضرين توزيع شـد    

بيانيه فوري ترين خـواسـتـهـاي مـردم           
منعکس شده است و شمار زيـادي از        
چهره هاي سـرشـنـاس آنـرا بـه نشـانـه                 

 .   حمايت از مردم ايران امضا کرده اند
در آلمان در شهرهاي مخـتـلـف و         
منجمله فرانکفورت، برلين، مونيـخ،     
هامبورگ و کلن چـنـديـن تـظـاهـرات            

در فرانکفورت تـظـاهـرات    . برگزاز شد 
با شکوهي در مـقـابـل کـنـسـولـگـري              

. جـمــهــوري اســالمــي انــجــام گــرفــتَ         
تظاهرکنندگان عکس خامنه اي را با    

تـحـت    ) wantedزير نويس بـزرگ       
بهمرا داشتند و بيانيـه نـهـاد      )   تعقيب

را چـنـديـن بـار         "   همبسـتـگـي     -ايران" 
خواندند که مورد استقبال حـاضـريـن          

کارت پسـتـال مـحـاکـمـه         .   قرار گرفت 
خامنه اي نيز که براي ارسال به دادگاه 
بين المللـي الهـه آمـده شـده بـود در                 
ميان جمعيت پخش شد و همه اعـالم        
مي کردند که آنرا به اين دادگاه پسـت      

تــلــويــزيــون مــحــلــي     .   خــواهــنــد کــرد   
فرانکفورت مصاحبـه اي بـا شـهـنـاز             

ــدهــدگــان ايــن                 ــب از ســازمــان مــرت
تظاهرات تـرتـيـب داد کـه بـعـدا نـيـز                  

در ايـن تـظـاهـرات بـراي            .   پخش شـد   
کانال جديد کمک مالي نيز جمع آوري     

 .گرديد
در ديگر کشورها و منـجـملـه در         
قبرس، کانـادا، بـلـژيـک، سـوئـيـس و               
فرانسه و نروژ تظاهراتهاي مشـابـهـي        
برگزاز شد که در اطالعيه هاي بـعـدي     

 . به اطالع شما خواهيم رساند
حزب کمونيست کارگري ايران بـه      

 تير در خـارج  ١٨همه تظاهرکنندگان  
 .کشور درود مي فرستند

ما ايرانيان خـارج کشـور و هـمـه            
آزاديخواهان جهان را فرا مي خـوانـيـم       
که با شعار آزادي زندانيـان سـيـاسـي،            
محـاکـمـه سـران رژيـم و سـرنـگـونـي                  
جمهوري اسالمي به اعتراضات خـود    
ادامه دهند و اين شعارها را به پـرچـم       
اعــتــراضــات خــود در حــمــايــت از               

 . مبارزات مردم ايران تبديل کنند
 

 تشکيالت خارج کشور 
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ ژوئيه ٩ -١٣٨٨ تير ١٨

 . . .  تير در خارج             ١٨تظاهراتهاي                    ۱از صفحه          

 میز اطالع رسانی در استکھلم؛ 
 ۲۰ تا ١٦شنبه ها از ساعت    Sergelstorgميدان مرکزي شهر،  

 :توجه   
مبارزات مردم ایران   براي افشاي جنایات جمهوري اسالمی و براي آگاه ساختن و جلب حمایت بیشتر از

 . در همین محل برقرار است20 تا 16همه روزه میز اطالع رسانی و میز کتاب از ساعت 
از همه مردم شریف و آزادیخواه دعوت میکنیم تا با شرکت خود در این تجمع ها و حضور در کنار میزهاي 

 اطالع رسانی از مبارزات مردم ایران حمایت کنند
  رحيم يزدانپرست   ٠٠٤٦٧٠٧١٧۵۵٤: تلفن تماس 

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران ـ استکهلم
 ۲۰۰۹جوالي 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب را بخوانید و در سطح وسیع توزیع کنید 
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همبستگي با مردم ايـران قـرار اسـت            
 از   ٢٠٠٩ ژوئـيـه       ١٣روز دوشـنـبـه       

 بعد از ظهر ١,٣٠ تا ١٢,٣٠ساعت  
در پــارلــمــان انــگــلــســتــان اعــالم                  

ايــن سـازمــان بــه       .   مـوجــوديــت کــنــد   
منظور سازمان دادن همبسـتـگـي بـا           
مردم ايران و برعليـه رژيـم جـمـهـوري            

 . اسالمي تشکيل مي شود
ــان             ــازمـ ــه سـ ــيـ ــه اولـ ــيـ ــالمـ اعـ
هـمـبـسـتـگـي بــا مـردم ايـران و نـيــز                    
تعدادي از امضا کنندگان آن در زيـر            

 . آمده اند
 

 همبستگي با مردم ايران  
ميليونها نـفـر از       ٢٠٠٩در ماه ژوئن  

مردم  ايران به خيابانها ريختند  که به  
عمر ننگين جمهوري اسالمـي پـايـان         

. داده و خواهان آزادي و برابري شـونـد      
اين اعتراضات به بـهـانـه انـتـخـابـات               

اما انتـخـابـات    .  ژوئن شروع شدند١٢
همه مـي دانـيـم          –فقط يک بهانه بود   

که انتخابات در ايران هيـچـوقـت آزاد          
مردم از موقعـيـتـي کـه         -نبوده است 

پيش آمده بود استفاده کـردنـد کـه بـا          
 . شعارهاي خودشان به خيابانها بريزند

مردم دنيا در حالي که از سرکوب 
خشن و بي رحمانه معترضين توسـط        
ماموران جمهوري اسالمي خشمگين 
شده اند از شجاعت و بي باکـي مـردم      
و خواسته هاي انساني آنـهـا بـه شـوق          

دنـيـا ايـنـبـار        .   آمده و الهام گرفته انـد   
تصوير متفاوتي از مردم ايران گرفت،  
تصوير مردمي که بـعـد از سـي سـال             
حــاکــمــيــت اســالم ســيــاســي حــاضــر          

 . نيستند در برابر آن زانو بزنند
آينده اي که اين جنبش در سراسـر    
جهان به ما مژده مي دهد خوشبينانه 

اين جنـبـش و     .   و اميدوار کننده است  
مـبـارزات مـردم ايـران مـي رود کــه                 
پشــت اســالم ســيــاســي در دنــيــا را               
شکسته و ايران را بـه قـرن بـيـسـت و                 

 . يکم ببرد
اين جنبشي است که بـايـد مـورد         

 . حمايت جهانيان قرار گيرد
 

 اعالميه  
ما امضا کنـنـدگـان زيـر بـه کـمـيـتـه                   
همبستگي با مردم ايران مي پيونديم       
که همبستگي خود را بـا مـردم ايـران         

ما فريـاد  .   در مبارزاتشان اعالم کنيم 
آزاديخواهانه آنها را مي شنويـم و بـا            

آنها در برابر رژيم اسالمي ايـران مـي           
 . ايستيم
 

موارد زير خواسته هاي فوري      
 :  ماست 

آزادي فوري همه دستگيرشدگـان    -١
اعتـراضـات اخـيـر و هـمـه زنـدانـيـان                  

 سياسي  
بـازداشــت و مـحــاکـمــه عــلـنــي                -٢

عاملين وآمرين  قتلها و خشونتـهـاي      
 اخير و جنايات سي سال اخير 

معالجات و تـوجـهـات پـزشـکـي           -٣
مناسب براي کسـانـي کـه در جـريـان               
اعتراضات اخـيـر زخـمـي شـده و يـا                  
مورد شکنجه و بدرفتاري در زندانهـا        

بايد اطالعات کـافـي     .   قرار گرفته اند  
در مورد وضعيت کساني که زخـمـي،    
دستگـيـر و يـا کشـتـه شـده انـد، در                    

.  اختيار خانواده هايشان  قـرار گـيـرد           
زخمـيـهـا و دسـتـگـيـر شـدگـان بـايـد                    
بتوانند با اعضاي خـانـواده اشـان در             

خانواده ها بـايـد اجـازه        .  تماس باشند 
داشته باشند عزيزان خود را هرجا کـه     

 .خواستند به خاک بسپارند
 ممنوعيت شکنجه  -٤
 لغو مجازات اعدام و سنگسار -٥
آزادي بدون قيد و شـرط بـيـان و               -٦

عقيده و اظهار نظر، آزادي تشکل  و           
 تظاهرات و اعتصاب

ــرط                    -٧ ــد و شـ ــيـ ــدون قـ آزادي بـ
مـــطـــبـــوعـــات و پـــايـــان دادن بـــه               
محدوديتهـاي ارتـبـاطـاتـي از جـملـه              
ــي و                  ــهــاي دســت ــفــن ــل ــرنــت، ت ــت ــن اي

 تلويزيونهاي ماهواره اي
پايان دادن به حجاب اجـبـاري و           -٨

 آپارتايد جنسي 
لغو همه قوانين تـبـعـيـض آمـيـز             -٩

برعليه زنان و اعالم برابري کامل بين       
 زن و مرد

جدائي کامل مذهب از دولـت     – ١٠
و سيستم قضائي و تحصيـل و آزادي       
مذهب و بي مذهبي بعنوان يـک امـر         

 شخصي
بــعــالوه مــا از هــمــه دولــتــهــا و              
نهادهاي بين المللي مي خواهـيـم کـه       
جمهوري اسالمي ايران را ايزوله کـرده     
و روابط ديپلماتيک خود به آن را قطـع    

ما مخالف دخالت نـظـامـي و       .   کنند
تحريمهاي اقتـصـادي در بـرابـر ايـران             
هستيم چراکه تاثيرات مـخـرب آنـهـا           
مستقيـمـا  زنـدگـي مـردم را نشـانـه                  

 . خواهد گرفت
 

. مردم ايران حرف خود را زده انـد     
 . ما در کنار آنها مي ايستيم

 
 :  ليست امضا کنندگان اوليه     

ــه                 ــاديـ ــحـ ــو از اتـ ــگـ ــنـ ــيـ ــواز آدهـ بـ
 اومانيستهاي کنيائي 

نازنين افشين جم، هماهـنـگ کـنـنـده          
کمپين اعدام کودکان را پايان دهـيـد،         

 کانادا
مينا احدي، سازمانـده و هـمـاهـنـگ           

 کننده چندين کمپين از آلمان 
سرگل احمد، فعال سازمـان آزادي زن         

 عراق، کانادا
سوسن احمدي، ميترا دانشي و فـروغ      
ارغوان از فعالين کميته حقوق مدنـي        

 ايران، کانادا
ياسمين عليبائي بـراون، نـويسـنـده و            

 ستون نويس، انگلستان
مهين عليپور، هماهنگ کننده عليـه   
تبعيض، سازمان دفاع از حـقـوقـو زن       

 در ايران، سوئد
فريده آرمان، هماهنگ کننده کمپـيـن     
بين المللي دفـاع از حـقـوق زنـان در                 

 ايران، سوئد
عبداهللا اسدي، دبيـر کـل فـدراسـيـون            

 سراسري پناهندگان ايراني، سوئد
زري اصلي از سازمـان دوسـتـان زنـان           

 خاورميانه، کانادا
اوفليا بنسون، سـردبـيـر پـروانـه هـا و               

 چرخها، آمريکا
جولي بنديل، ژورناليست و فـعـال از           

 انگلستان
راسل بالک فورد نويسنده و فيلـسـوف      

 از استراليا
نازنين برومند از کمپين هرگز هـوتـان    
را فـرامـوش نـکـن، عـلـيـه قـتـلـهــاي                   

 ناموسي، آلمان 
 کاروالين برانچر يوفال، فرانسه 

جورج برودهد دبير پـيـنـک تـرايـنـگـل            
 تراست، انگلستان

 کودکان مقدمند، سوئد
کميته براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي،        

 انگلستان
 سازمان جوانان کمونيست، سوئد

شوراي اکس مسلم انگلستان، آلمان و 
 اسکانديناوي

شهال دانشفر مدير کميته براي آزادي        
 زندانيان سياسي در انگلستان
 انگلستانريچارد داوکينز، دانشمند، 

پــتــي دبــونــيــتــاس جــبــهــه ســوم عــلــيــه             
ميليتاريسم آمريکا و تروريسم اسـالمـي،      

 انگلستان
 ديا، خواننده و موسيقيدان آمريکا

عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زنان 
 در ايران، سوئد

اي سي گريلينگ نويسنـده و فـيـلـسـوف،           
 انگلستان

بندبال سراب، :   طارق فتاح نويسنده کتاب  
 توهم تراژيک به يک دولت اسالمي، کانادا

ماريا هگبرگ، رئيس شبکـه مـبـارزه بـا            
 خشونتهاي ناموسي، سوئد

 جوان هاري ژورناليست، انگلستان
 فرزانه حسن، نويسنده، کانادا

مريم هليه لوکاي، بـنـيـانـگـذار سـازمـان              
 سکوالريسم امر زنان است، فرانسه

فرشاد حسيني، کمپين بين المللي عـلـيـه       
 اعدام، هلند

 سازمان اومانيستهاي کنيا
خيال ابراهيم، هماهنگ کنـنـده سـازمـان           

 آزادي زن عراق، کانادا
ليو ايگيو، مديـر جـنـبـش اومـانـيـسـتـي               

 نيجريه، نيجريه
کمپين بين المللـي دفـاع از حـقـوق زنـان                

 ايران، سوئد
 سازمان حقوق مدني ايران در کانادا
 کميته بين المللي عليه اعدام، هلند

کميته بين المللي حمايت از آزاد انديشان،    
 کانادا

 کميته بين المللي عليه سنگسار، آلمان 
 فدراسيون پناهندگان ايران، سوئد

 همبستگي جهاني کارگري، انگلستان
جــامــعــه ســکــوالريســتــهــاي ايــرانــي در          

 انگلستان
 احسان جامي، سياستمدار، هلند 

اصغر کريمي رئيس هيات دبـيـران حـزب          
 کمونيست کارگري ايران، انگلستان

هوپ ناتسون رئيس سيـدمـنـت، انـجـمـن            
 اومانيستهاي ايسالند از ايسالند

هارتموت کراوس سردبير هينترگراونـد از      
 آلمان

 سانينه کورز ژورناليست از آلمان
غالم مصطفـي الکـو وکـيـل عـالـيـرتـبـه                 

 دادگاه عالي سينده از پاکستان
دريک لنارد همـاهـنـگ کـنـنـده سـازمـان                
مبارزه با نفرت عليه همجـنـسـگـرايـان از         

 انگلستان
ناصر لـويـانـد فـعـال چـپ و راديـکـال از                     

 افغانستان 
شـمـا نـمـي       ( جاني ماودلين نويسنده نـدا       
 از کانادا) توانيد مردم را شکست دهيد

ستفان ماورهوفراز انـجـمـن آزادانـديشـان           
 سويس 

 آنتوني مکاينتاير نويسنده، ايرلند
نـويـد مـيـنــائـي دبـيـر سـازمـان جـوانــان                   

 کمونيست، سوئد
رضا مرادي تولـيـد کـنـنـده فـيـلـم فـتـنـه                    

 بازسازي، انگلستان
داگالس موراي، مدير مرکز پـيـوسـتـگـي         

 اجتماعي، انگلستان
مريم نمازي آکـتـيـويسـت و کـمـپـيـنـر از                   

 انگلستان
تسـلـيـمــه نسـريـن، نـويسـنـده، پـزشـک و                   

 آکتيويست
 جامعه سکوالريستهاي انگليس

سازمان هرگز هوتان را فـرامـوش نـکـن،            
 آلمان

 جنبش اومانيستهاي نيجريه
 سمير نوري، نويسنده، کانادا

اوسترووسکـايـا و سـوتـالنـا          يوليا  
 نوگاوا نهاد حکم قانو از روسيه

 قانون مساوي براي همه، کمپيـن      
 عليه قانون شريعت در انگلستان

پيوند، کمـيـتـه هـمـبـسـتـگـي بـا                
آزاديخواهـانـه در ايـران،        جنبش  

 آلمان
 پينک تراينگ تراست، انگلستان
فريبرز پويا بنيـادگـذار جـامـعـه          

در ســکــوالريســتــهــاي ايــرانــي         
 انگلستان

سـازمـان انـقـالبــي زنــان افـغــانسـتــان              
 افغانستان) راوا(

فلمينگ رز ژورناليست و سردبـيـر از          
 دانمارک

 نهاد حکم قانون از روسيه
فهيـمـه صـادقـي هـمـاهـنـگ کـنـنـده                  
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي      

 در کانادا، ونکور
آرش ميشکا سهامي تـولـيـد کـنـنـده            

 تلويزيون فاکتوال، انگلستان
تــري ســانــدرســون، رئــيــس جــامــعــه           

 سکوالريستهاي انگلستان
مخائيل شمديت سالمون، فيلـسـوف،      
نويسنده و بنيانگـذار سـازمـان رالـف           

 جردانو، آلمان
 گابي شميدت، معلم، آلمان

کريم شـاه مـحـمـدي، دبـيـر کـودکـان                 
 مقدمند، سوئد

سهيال شريفي، سردبيـر بـي حـجـاب،           
 انگلستان

اودو شکولنک، پروفسـور فـلـسـفـه از             
 دانشگاه کوين کانادا

ــيــس دفــاع از                 عــيــســام شــکــري رئ
سکوالريسم و حـقـوق مـدنـي عـراق،             
دبير کميته مرکزي حزب کمونـيـسـت        

 کارگري چپ عراق
ــط عــمــومــي                ــرام ســروش، رواب ــه ب
همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري،                

 انگلستان
پيتر تاچل، کمپينر فعال حقوق بشـر،       

 انگلستان
ــارون، خــانــه اعــيــان               ــاورن، ب ديــک ت

 انگلستان
حميد تقوائي، دبير کـمـيـتـه مـرکـزي             
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران،         

 انگلستان
 جبهه سوم، انگلستان

 وليلپول پداگوگ، آلمانکارين 
 بابک يزدي، رئيس خاوران، کانادا

ماروين، اف، زياد، رئيس کميـتـه      
 انديشان کانادابين المللي آزاد 

 
براي ملحق شدن به همبستگي با مردم 

 : روي اين سايت کليک کنيدايران 
http://

www.iransolidarity.org.uk 
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 7        ٣٠٤شماره   -دوره  دوم   انترناسيونال 

 ٢٠٠٩ ژوئيه   ۸ليست هشت، 
  دالر٦٥۰۰ حبيب بکتاش

  دالر٥۰۰۰ حککا چپ عراق
  دالر١٤٣۰ حسين شکري
  دالر١۰۰۰  اتحاد ايراني

  دالر٦۰۰  نوشا
    دالر٤٥۰ تشکيالت شرق کانادا

  دالر٣۰۰  بهزاد
  دالر۲٥۰ از طريق ميترا دانشي

  دالر۲٥۰ از طريق سوسن احمدي
  دالر۲۰۰ محمد هوستون

  دالر۲۰۰  آقاي حميدي
  دالر۲۰۰  نيما آزاده

 دالر۲۰۰ ساميه عسکري
  دالر١۷٥ يدي محمودي
  دالر١٥۰  فريدون فرهي

  دالر١۰۰  حسن آرين
  دالر١۰۰  بانو مخبر

  دالر١۰۰ جمشيد هاديان
  دالر١۰۰ به ياد زهرا کاظمي

  دالر١۰۰  يلدا بيات
  دالر٥۰  شهاب

  دالر٥۰  قادر
  دالر٥۰ پارسا هوستون

  دالر٥۰  منصور الف
  دالر٥۰  ناصر اصغري

  دالر٥۰ محمد کاظمي
  دالر٥۰  رضا پايدار

  دالر٣۰ حسين گلزاري
  دالر١۰ محمد تورنتو

  پوند٥۰ غالمرضا از ايران
  يورو۲٥۰۰ عميد از آلمان

  يورو۲۰۰۰ واهيک هاراتونيان
  يورو٥۰۰ دوستي از برمن
  يورو١٥۰ بهرام رادمنش
  يورو١۰۰  الهي از آلمان

  يورو٥۰  مجکا
  يورو٣۰ روزبه اسماعيلي

  کرون٤٣۰۰۰ تشکيالت حزب در مالمو
  کرون١۰۰۰۰ شاهو پيرخضران
  کرون۸۰۰۰ پيمان بخشايش

  کرون٦۰۰۰  صابر رحيمي
  کرون٥٥۰۰ هوشيار سروش

  کرون٥۰۰۰  صبح روشن
  کرون٤۷۰۰ تشکيالت استکهلم

  کرون٤۰۰۰  علي نعمتي

  کرون٣۷۰۰ تشکيالت گوتنبرگ
  کرون۲٥۰۰  آذر پويا

  کرون۲۰۰۰ سارا قاسمياني
  کرون ۲۰۰۰  ناصر احمدي 

  کرون۲۰۰۰  فوزيه
  کرون۲۰۰۰  کاوه داننده

  کرون١۰۰۰ سيامک بهاري
  کرون١۰۰۰ افسون استکهلم

  کرون١۰۰۰ جاويد ناصري
  کرون١۰۰۰ ليال قاسمياني

  کرون١۰۰۰  خليل کيوان
  کرون١۰۰۰ حسن سياوشي

  کرون٦۰۰ اسماعيل مردوخي
  کرون٥۰۰ سيامک  پيکار

  کرون٥۰۰ اسماعيل مردوخي
  کرون٥۰۰  غالم اکيري

  کرون٥۰۰ گيتي آغاجاني
  کرون٥۰۰ کريم شامحمدي
  کرون٥۰۰ رحيم يزدانپرست

  کرون٥۰۰  ابراهيم لک
  کرون٥۰۰  رضا اکبري

  کرون٣۰۰ بهزاد جواديان
  کرون٣۰۰  آرش سلطاني

  کرون۲٥۰ فاطمه ميالني
  کرون۲٥۰  سيما بهاري
  کرون۲٥۰  جميل فرزان

  کرون۲٥۰ بهروز مهرآبادي
  کرون۲۰۰  مادر ليال

  کرون۲۰۰ غالمرضا عباسيان
  کرون۲۰۰  ناصر بايزيدي
  کرون ١۰۰۰ مريم مطيعي 
  کرون۲۰۰  ناصر احمدي

  کرون١۰۰ مجيد فرجيان
  کرون٥۰  آزاده
  کرون٥۰  مريم

  کرون٥۰  ستاره خزايي
 پوند ۲۰  ناصرالدين 

  پوند ١۰ داريوش از امارات عرب 
  پوند ١۰۰ داريوش از استراليا

 پوند ۲۰  مجيدرضا
  يورو ٥۰  نادر اديبي 

 يورو ١۰۰ حميد رحيم پور 
  دالر ۷۲۰۰۰ نرگس شيرازي 

  دالر ١۰۰۸۸۰  ٨جمع ليست شماره 
  دالر٣٥٦۹۷   : ليست شماره هفت
  دالر١٧١٩٥    :ليست شماره شش

  هزار دالري براي تامين کانال جديد با موفقيت پايان رسيد ٣٠٠کمپين 
خوشحالـيـم بـه اطـالع بـرسـانـيـم کـه                  

 هزار دالري بـراي ادامـه     ٣٠٠کمپين  
 ٤کاري کانال جديد که از روز دوشنبه 

مه شروع شده و قـرار بـود بـه مـدت                
شش هفته به طول انجامد، با تـمـديـد       

 هـفـتـه و جـمـع آوري              ٩مهلت آن بـه      
 دالر يعني بيسـت و    ٣۲٥٤٥۲مبلغ  

پنـج هـزار دالر بـيـش از هـدفـي کـه                    
تعيين کرده بوديم با موفقيت به پايان  

 . ميرسد
از هـمـه دوسـتـان عـزيـزي کـه بـا                  
کمک خود موفقيت اين کمپيـن مـهـم       
را عملي کردند، صميـمـانـه قـدردانـي         

به همه اين عـزيـزان و هـمـه          .   ميکنيم
دوستداران کانال جديد موفقـيـت ايـن         

کـانـال   .   کمپين را تبريـک مـيـگـوئـيـم          
جديد يک سنگر مـهـم مـبـارزه مـردم             
است که به همت خود مردم شـريـف و      

آزاديخواهي که ارزش اين کانال را بـا        
گوشت و پوست خـود احسـاس کـرده           
اند تامين ميشود و به راه خود ادامـه   

 . ميدهد
اين کمپين بـه پـايـان رسـيـد امـا               
نياز کانال جديـد بـه کـمـک مـالـي از                  

. هميشه بيشـتـر و حـيـاتـي تـر اسـت                
هرچه اوضاع انـقـالبـي تـر مـيـشـود،               
هــرچــه مــبــارزه مــردم وارد مــراحــل            

حسـاس تـر و تـعــيـيــن کـنــنـده تــري                  
ميشود، نياز به تضمين ادامـه کـاري      
فعاليت کانال جديد، بويژه در مـقـابـل       
مـوانـع و خـطــراتـي کــه آنـرا تـهـديــد                   

 . ميکند افزايش مي يابد
کمک هـاي ارزنـده شـمـا عـزيـزان               
ادامه کاري کانال جديـد را بـراي ايـن            
دوره عملي ساخت و اطمـيـنـان داريـم          
که شما دوستان و بـيـنـنـدگـان کـانـال               

جديد، شمـا مـردم مـعـتـرض و             
عدالتخواه، با کـمـکـهـاي خـود           
تداوم کانال جديد اين ابزار مهـم    
سازمـانـدهـي انـقـالب انسـانـي            
عظـيـم شـمـا عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي، اين وسيله متحد کردن 
توده هاي ميليوني براي تـحـقـق        
شريف ترين آرمانهاي بشـري را       

 . ممکن ميگردانيد
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com  
  

 :  تلفن تماس در اروپا                   
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري
 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي

 :   کانادا و آمريکا               
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
 : ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد) آنالين(کمک از طريق پي پل  براي

www.countmein-iran.com 
 :   شماره حساب سوئد               

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

براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد روشن با  
 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن 

 . اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود
 :   شماره حساب آلمان                 

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 : شماره حساب کانادا                  

Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر : 

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

Bank: NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 

BIC: NWBK GB 2L 
 شماره حساب آمريکا                   

Banner Bank 
Account # 3603224619 

Account holder: Masoud Azarnoush 
Routing # 323371076 

 
435 Martin st. 

Blaine, WA 98230 
phone 1-360-332-7700  

Masoud Azarnoush Address 
# 505 - 711 5th Ave. 

New westminster, BC 
V3M1X6  

  دالر٥٢٠٩٠     :ليست شماره پنج
  دالر١٩٩٣٠  : ليست شماره چهار

  دالر٥٦٣٩٠    :سه ليست شماره 
  دالر٣٥٥٣٥     :دو ليست شماره 
  دالر٧٧٣٥   :يک ليست شماره 
  دالر٣۲٥٤٥۲    : جمع تاکنوني

لیست قبلی کھ در این شماره درج شده بود : توضیح انترناسیونال
 . نادرست بود کھ لیست اصالح شده را بھ جای لیست قبلی قرار دادیم
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همانطور که در اطالعيه هـاي قـبـلـي           
اعالم کرده بوديم ايرانيان مقيـم شـهـر       

 ٨گوتنبرگ در سوئد، روز چهارشنبه    
ژوئيه بـه فـراخـوان گـروه هـمـاهـنـگ                 

 تـيـر بـه        ١٨کننده برگزاري تظاهرات  

خيابان آمدند تـا بـه رژيـم جـمـهـوري                
اسـالمـي اعـتـراض کـنـنـد، خـواهـان                
محاکمه خامنه اي و احـمـدي نـژاد و            
سران جمهوري اسـالمـي شـونـد و از               
دولتهاي غربي بخـواهـنـد کـه روابـط            

ديپلماتيک و سياسي با قاتلين مـردم         
 . ايران را قطع کنند

تظاهرکنندگان ابـتـدا در مـيـدان           
گوستاو آدولف تجمع کردند و سـپـس      
بــه طــرف خــيــابــان اونــيــن يــکــي از               
خيابانـهـاي مـرکـزي شـهـر دسـت بـه                 

بر روي باندرولهـا از    .  راهپيمايي زدند 
جمله اين شعارها به زبانهاي سـوئـدي        

 : و فارسي ديده ميشد
جمهـوري اسـالمـي را بـه دلـيـل                
جنايت عـلـيـه مـردم ايـران مـحـکـوم                
ميکنيم، زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد             
گردد، حکومت اسالمي نـابـود بـايـد          
گردد، حکومت اسالمي نمي خواهيم 

 .نمي خواهيم و نه به ديکتاتور
اين تظاهرات با محور قـرار دادن     
سرنگوني جمهوري اسالمي مـردم را        
ــر ســاخــت و تــالش هــاي                 مــتــحــدت

تــظــاهــرات هــاي    " بــرگــزازکــنــنــدگــان    
در ايــن    .   را خــنــثــي کــرد       "   ســکــوت 

 نفر شرکت داشتنـد و    ٨٠٠تظاهرات  
مورد توجه ساکنين شهر گـوتـنـبـرگ          

 .قرار گرفت

در ايـــن تــظـــاهـــرات چـــنـــديـــن            
يکي از سخنرانان .  سخنراني ايراد شد 

نويد مينـايـي از حـزب کـمـونـيـسـت                 
وي در سـخـنـرانـي       .   کارگري ايران بود  

خود بـر ضـرورت و ادامـه انـقـالب،                
سرنگوني نظام جـمـهـوري اسـالمـي،           
لغو فوري مجازات اعدام و تضـمـيـن          

سياسي و بدون قـيـد و شـرط و          آزاديهاي  
ديـگـر   .   جدايي دين از دولت  تـاکـيـد کـرد            

سخنرانان و کساني که پيام و شعر و سرود   
خواندند به ترتيب کامبيز خاموشي، ايرج    
فــرزاد، آمـــرمـــحـــمــدعـــلـــي از حـــزب             
سوسياليستهاي عدالتخواه سوئـد، احـمـد       
صالحي، غالم احمدي، معـصـومـه تـقـي           

 . پور و علي آينه بودند
 بـرگـزار کــنـنـدگــان ايـن تـظـاهــرات              

نـه بـه     " شـعـار مـحـوري         توانستنـد بـا       
مردم سـرنـگـونـي     "  حکومت اسالمي 

طلب را عليرغم بـاورهـاي مـتـفـاوت            
گرد هم آوردند تا در فضـايـي آزادانـه           
ضمن ابراز نفـرت خـود از حـکـومـت             
منحوس اسـالمـي بـه سـخـنـرانـي و                 

ايـن  .   توضيح مواضع خود بـپـردازنـد       

الگويي اسـت کـه مـا هـمـواره بـر آن                  
تاکيد داشته ايم و در هـمـه جـا مـي                 

 . تواند مورد استفاده قرار گيرد
ــنــبــرگ حــزب           تشــکــيــالت گــوت
کمونيست کارگري بـه سـهـم خـود از              
همه شرکت کنندگان در تظاهرات روز 

 تــيــر گــوتــنــبــرگ و هــمــچــنــيــن            ١٨
هماهنگ کـنـنـدگـان ايـن تـظـاهـرات               
آرمـان آريـامـهـري، مـنـصـور فــرزاد،              
کامبيز خامـوشـي، نـادر مـقـبـالن و              
عـبـداهللا اسـدي  تشـکـر و قـدردانـي                  

ما همه ايرانيان را بـه ادامـه       .   ميکند
مـبـارزه بـراي سـرنـگـونـي جـمـهــوري                

 . اسالمي دعوت مي کنيم
تظاهرات روز چهارشنبه سرانجام    

  بـعـدازظـهـر در مـيـان           ٨:٣٠ساعت  
شــور و شــوق مــردم  بــراي  ادامــه                   

 . اعترضات به پايان رسيد
 

 تشکيالت خارج کشور
 -حزب کمونيست کارگري ايران

 سوئد –گوتنبرگ 

 ! تير در شهر گوتنبرگ سوئد ١٨گزارشي از برگزاري تظاهرات به مناسبت 
 !جمھوری اسالمی نمی خواھيم نمی خواھيم

مراسم گراميداشت منصور حـکـمـت        
 ژوئيه در تورنـتـو بـرگـزار       ۴روز شنبه  

از    در ابتدا اساليدها و تصاويري.  شد

زندگي و مبارزات منـصـور حـکـمـت         
پخش شـد و سـپـس مـيـتـرا دانشـي                  
بدنبال سخناني درباره جايگاه و نقـش     
منصور حکمت در جنبش کمونيـسـم       

. کارگري ادامه مراسم را اعـالم کـرد         
برنامه با سرود انتـرنـاسـيـونـال و يـک              
دقيقه سکوت بياد منصور حکمت و       
ــگــان راه آزادي و                  ــبــاخــت هــمــه جــان
سوسياليسم و به ياد نداها و اشـکـان            
ها که اخيرا به دست جنايتکاران رژيم   

 .اسالمي بقتل رسيدند ادامه يافت

فــاتـح بــهـرامــي        در ايـن مـراسـم       
عضو دفتر سياسي حزب کمونـيـسـت       
کارگري ايران و عصـام شـکـري دبـيـر             

کمـيـتـه مـرکـزي حـزب کـمـونـيـسـت                  
. . کارگري چپ عراق سخنراني کردنـد    

فاتح بهرامي سخنراني خود بـه را بـه          
اشاراتي به جايگاه و اهميت حزب در       
تفکر و پراتيک و کل زندگي سـيـاسـي        
منصور حکمت و تالشهاي وي بـراي       
ساختن يک حزب سياسي کمونيستـي       
کارگري اخـتـصـاص داد، و نـتـيـجـه                 
گرفت که محصول اين تالش مستمـر     
وجود حزب کمونيست کارگري اسـت       
که يک دستاورد عظيم زندگي سياسي 

منصور حکمت است و امروز به اميد 
بپاخاسته تشنه و اتکاي يک جامعه 

رهائي بدل شده است، حزبي کـه     

 را پـر      ۵۷اينبار خالء انـقـالب       
کرده و براي رهبري و به پيـروزي   
رساندن انقالب جـاري در ايـران         

فاتح بـهـرامـي در      .   مصمم است 
پايان سخنراني خود به فراخـوان      
منصور حکمت در سـخـنـرانـي          

ــاســت         "  ــم ــن حــزب ش ــراي "   اي ب
پيوستن به اين حزب و فـراخـوان     

به کمونيستهـا و        حميد تقوايي 
ســوســيــالــيــســتــهــا در شــرايــط        
حساس خطير امروز اشاره کرد و 

بر اهمـيـت پـيـوسـتـن بـه حـزب                
کمونيست کارگري در شرايـطـي       
که دارد يک انـقـالب عـظـيـم را              

 .رهبري ميکند تاکيد کرد
سخنراني عصام شکـري کـه       
بزبان انگليسي ارائه شد به نقش  
منصور حکمـت بـعـنـوان لـيـدر            
جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري و              
جايگاه حزب و حزبيت در ديدگاه 

عصــام .   او اخــتــصــاص داشــت      
ــمــيــت حــزب                 شــکــري بــه اه
کمونيست کارگري و کانال جديد 
براي پيروزي انـقـالب جـاري در          
ايران تاکيد کـرد و بـه نـقـش و                

تــاثــيــر مــنــصــور حــکــمــت در           
ــاورمــيــانــه اشــاره کــرد            او .   خ

همچنين تاکيد کرد که پـيـروزي      
انقالب در ايران جهان را تـحـت        
تاثير قرار ميدهد و بويژه تاثـيـر        

و تقويت جنبش آن در خاورميانه 
آزاديــخــواهــي در ايــن کشــورهــا         
خيلي مهم خواهد بود و بر تقويت   
و حمايت هـمـه جـانـبـه از حـزب                
کمونيست کارگري براي پـيـروزي        
انقالب و تقويت جبهه انسـانـيـت         

 .اشاره کرد
در پابان برنامه ميترا دانشـي      
از طرف کـمـيـتـه حـزب در شـرق               
کانادا دسته گلي به سعيده رازاني    
مادر گرامـي مـنـصـور حـکـمـت              

تصـاويـري از        تقديم کرد و آنـگـاه     
ــصــور حــکــمــت و               ــدگــي مــن زن
فعالـيـتـهـاي حـزب کـمـونـيـسـت               

و باالخـره  .   کارگري نشان داده شد   
ميترا دانشي درخواست کـرد کـه         
دوستان حاضر در جلسه به حزب و 
کانال جديد کمک مالي بکنـنـد و         
خود به جمع آوري کمک اقدام کـرد   

 . دالر کمک مالي جمع شد۵۷۰و 
 

حزب کمونيست کارگري ايران 
 واحد شرق کانادا

۲۰۰۹ جوالي ۵  

 مراسم بزرگداشت منصور حکمت در تورنتو برگزار شد

 تیر، حزب در اغلب 18به مناسبت دهمین سالگرد 
در این شماره . کشورهاي جهان تظاهرات برگزار کرد

فقط گزارشها و عکسهایی منعکس شده است که به 
 . حزب و انترناسیونال گزارش شده است


