
!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد

  جمعه ھا منتشر ميشود  Fax:  001-519 461 3416     anternasional@yahoo.com                 محسن ابراھيمى:  سردبير

 ۲۰۰۹ سپتامبر ١۸شهريور،۲۶جمعه 
۳١۴ 

 انترناسيونال
 حزب کمونيست کارگري ايران
 
Worker-communist Party of Iran 

 اساس سوسياليسم 
 .انسان است

 سوسياليسم
 جنبش بازگرداندن

 . استاختيار به انسان 
 منصور حکمت

www.m-hekmat.com 

 
 ضميمه انترناسيونال 

 منتشر ميشود
 : موضوع

 مصاحبه
  با حمید تقوائی

 در باره 
 اوضاع سیاسی ایران 

رهبران جناح اپوزيسيون درون رژيمـي      
يعني كروبي و هاشمي و مـوسـوي بـه        
مردم فراخوان شركت وسيع در مراسم       

در ايـن فـراخـوان      .  داده اند" روز قدس" 
هم مرد رندي و حسابگري ارتـجـاعـي       
آخوندي، و هم جبوني و در سـه كـنـج            

. گير كردن آنها را يك جا ميشود ديـد       
در روز روشن مـيـخـواهـنـد بـا كـارت               
مردم در برابر رقيب بازي كنـنـد، امـا        
به نحوي كه هيچ چيز به مردم نمـاسـد      

آشكارا !  و مردم هم متوجه اين نشوند 
اين روز را انتخاب كرده انـد تـا هـيـچ               
پيشروي و دستاوردي نصيب حركت و 
جنبش مردم آزاديخواه و سـرنـگـونـي           

. روز ارتجاع است" قدس. "طلب نشود
روز بسـيـج لشـكـر         .   روز خميني است 

اوباش قمه بدست و خون آشـام عـلـيـه             
روزي است كه خميني در   . مردم است 

 همين دارو دسـتـه هـايـش را         ٥٨سال  
كه امروز در دوجناح متخـاصـم قـرار           
گـرفـتــه انــد، بــراي بـه خـون كشـيــدن                 
انقالب مردم ميخواست سازماندهـي     
و يــك دســت كــنــد و بـه جـان مــردم                  

اين بساط را به پا كـردنـد تـا      .   بيندازد
خيل عربده كشان و چاقوكشانشـان را      
منسجم كنند و بعد تابستان خـونـيـن        

 و اعدامهاي جـمـعـي و تـيـغ          ٦٠سال  
كشــيـــدن روي زنـــان و حـــملــه بـــه                   
دانشجويان و كـل و جـنـايـاتشـان در                
كارخانه ها و دانشگاههـا و كـوچـه و           
خيابان را به نـحـو گسـتـرده اي آغـاز                 

روز . كردند و هرسال آنرا تجديد كردند
قدس روز اعالم حمايت و بـرادري بـا             
تروريسم اسالمي در سـطـح جـهـان و             
بعد در سايه آن بـرپـا كـردن تـروريسـم              

ايـن را مــردم      .   داخـلـي درايـران اســت       
ايران با خون و رنج و تلفات و قـربـانـي      

 . دادن در اين سي ساله تجربه كرده اند
اكنون يـك مشـت خـر مـرد رنـد                
مرتجع ضد مردمي آمـده انـد تـا بـه               
طرف مقابلشان كه در سـه كـنـجـشـان         
قرار داده نشان دهنـد كـه ايـن قـدرت               
سحر آميز را دارند كه مردم سرنگوني 
طلب را به لشـكـر حـامـي جـمـهـوري                

و در نـتـيـجـه         !   اسالمي تبديل كنننـد   
مهار غول مردم در دستان هاشمـي و          

بـاز در    ( موسـوي و كـروبـي اسـت و               
ايـنـهـا امـن بـمـانـنـد             "   اگـر )   " نـتـيـجـه    

جمهوري اسـالمـي امـن اسـت و اگـر               
گزندي به آنها بـرسـد ايـن مـهـار رهـا                
ميشود و جمهوري اسـالمـي رفـتـنـي           

 !  است
با اين نوع فـراخـوانـهـا از جـانـب               
هاشمي و كـروبـي و مـوسـوي مـثـل                 
شركت در راهپيمـايـي روز قـدس، يـا             
شركت در نماز جمعه و يـا حـركـت بـه          
سمت قبر خميني و امـثـال آن، مـردم           
بروشـنـي ايـن پـيـام را گـرفـتـه انـد و                      
ميگيرند كه اينها در عين حال كه در     
چند قدمي زندان و شكنجه و اعتراف   
گيري قرار گرفته اند، اما وحشـتـشـان        
ــدان                    ــيــش از زن ــقــالب مــردم ب از ان

اوج وحشـت  .   حكومت اسالمي است 
كل جمهوري اسالمي از انقالب مردم     

 شان را " قدس"بساط 
 !بايد تماما جارو كرد

 

 کاظم نيکخواه  

 ۲صفحه      

برخي ، و پرحرارت تـر از هـمـه  دوم                
خــردادي هــا و مــغــضــوبــيــن درگــاه            
جمهوري اسالمي،  دادگاه هـاي ضـد        
بشري تواب سازي اسـالمـي اخـيـر را          

 !ناميده اند" استالينيستي"
: تصورش را بکـنـيـد   .   بامزه است 

مثال کسي که عکس اش هسـت دو           
زانو در خـدمـت الجـوردي نشـسـتـه،              
حاال دادگاه هاي تواب سازي بـرادران       

را بـا خشـم و نـفـرت           "   انحصار طلب " 

 در مورد بازگشايي دانشگاهها و مدارس
            شهال دانشفر

کسي کـه فـقـط بـه خـاطـر جـنـايـات                    
اخيرش برعليه انقالب مردم، بايد در     
پشت  ميز  محاکمه بنـشـيـنـد، قـرار           

اگر اتفاق غيرمترقبـه اي رخ        –است  

  دادگاه هاي اسالمي و استالين

 ۴صفحه       مصطفي صابر 

 ۲صفحه      

 ۶صفحه       مينا احدی در پارلمان سويس

 چھاردھمين کنفرانس اعضای تشکيالت سوئد
 !با موفقيت برگزار شد  حزب کمونيست کارگری ايران

 ٥صفحه      

 احمدي نژاد در سازمان ملل
  و پراگماتيسم خونين دول غرب

 ٣صفحه      

 

 محسن ابراهيمي
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. را ميشود در تمام اين فراخوانها ديد  
احمدي نژاد در ايـن       -جناح خامنه اي  

روز ميخواهد يك بار ديگر صـف در           
هم ريخته ارتجاع ضد مردمي و ضـد    
انقالبي را راست و ريسـت كـنـد و بـه             

آخــونــدهــاي دو    . جــان مــرم بــيــنــدازد      
خردادي مقابل آن هـم، مـيـخـواهـنـد              
قدرت ادعايي خود در كنترل انـقـالب     
ــد و مــردم                   ــگــذارن ــمــايــش ب ــه ن را ب
سرنگوني طلـب را بـا رنـدي بـه نـفـع                  
جمهوري اسالمي به خيابان بكشاننـد   
و آنرا وجه المصالحه براي معـامـالت      

بـه  .   و سازشها بـا رقـيـب قـرار دهـنـد             
مردم خشـمـگـيـن سـرنـگـونـي طـلـب                 

شـعـار عـلـيـه        " فراخوان ميدهـنـد كـه         

جــمــهــوري اســالمــي و ديــكــتــاتــور            
، " آرامـش را حـفـظ كـنـيـد            " ،   " ندهيد

شـعـارهـاي سـنـتــي قـدس را فـريــاد                " 
 . و امثال اينها" بزنيد

امثال هاشمي و كروبي و موسوي 
و شركا، حـتـي در يـك قـدمـي كـاله                  
بوقي و تحقير و زندان، حاضر نيستند 

جمهوري اسالمي نه يك كلمـه كـم     " از  
. كـوتـاه بـيـايـنـد        "   و نه يك كلمـه زيـاد      

حاضرند كور شوند، عمامـه هـايشـان       
را دور گردنشان بيندازند، اما يك ذره       
حركتشان به مردم به جان آمـده و بـه              

 . خشم در آمده نفعي نرساند
براي مردم همه روز روز اعتـراض        

براي مـردم مـهـم      .   و روز انقالب است  

است كه هيچ روزي بنام ارتجاع ثـبـت       
نشود و در دست ارتجاع جـنـايـكـتـار          

بنابريـن اگـر مـردم        .   حاكم باقي نماند 
در اين روز پا بيرون بگذارنـد تـنـهـا و          
تنها بايد براي جمع كردن بساط قدس   

بايد براي سردادن فـريـاد مـرگ      .   باشد
بــراي .   بـر جـمـهـوري اســالمـي بـاشـد             

سردادن فريـاد زنـدانـي سـيـاسـي آزاد              
و "   قـدس " صـف    .     بـايـد گـردد بــاشـد        

صف جمهوري اسالمـي صـف مـردم           
. صف دشـمـنـان مـردم اسـت           .   نيست

مــردمــي كــه در عــطــش ســوزان          
آزادي و رفاه دارند پـا بـه مـيـدان              

ذره اي   گذارده اند، حاضر نيستند      
بـه هـيـچ گـوشـه اي از ايـن مـاشـيـن                      

حرف كـارگـران   .  جنايت تخفيف دهند 
و مــردم انــقــالبــي هــمــراه بــا حــزب                

كمونيست كارگريشان در برابر ايـنـهـا         
بــه زبــالــه دان ريــخــتــن كــل بســاط                
جمهوري اسالمي نه يك كلمـه كـم نـه         

كارگران و مـردم      !   يك كلمه زياد است 
ميخواهند و مصممند كه اين بسـاط     

بشـري را    ارتجاع قرون وسطائي ضد     
بــا تــمــام ســنــتــهــا و قــوانــيــن و             
نهادهايش جمع كنند و از صحنـه   

مــردم .     روزگـار جــارو كــنــنـد      
ميخواهند جمهوري اسـالمـي      

فهميده اند كه . بين برودتماما از 
. تــنــهــا راهشــان انــقــالب اســت          

انقالبي كه به اين دوره سركـوب و      
ارتجاع و عقب ماندگي و تحجر و 
چپاول و تجاوز و تبعيض به طـور      
همه جانبه و بدون ذره اي ترديد و        
تخفيف پايان خواهد داد و دسـت        

نهـادهـا و مـقـامـات و قـوانـيـن                 
اسالمي را از زندگي مردم كـوتـاه         

رهـبـران مـرتـجـع و          .   خواهد كـرد  
جبون اپوزيسيون درون رژيـمـي و         
كل مدافعان رنگارنگ جـمـهـوري      
اسالمي اگر بخواهند حـتـي زنـده         
بمانند بايد به اين خواست آتشين       

راه ديگري مقابـل  .   مردم تسليم شوند 
سـنـاريـويـي كـه ارتـجـاع            .   آنها نيست 

 بـا ايـن       ٥٧اسالمي يك بار در سـال          
نوع بازيهاي آخونـدي عـلـيـه انـقـالب             
مردم پياده كرد، ديگـر قـابـل تـكـرار              

. اسـت انـقـالب در خـيـابـان            .   نيسـت 
. ادامه دارد و ادامه خواهد يـافـت      

با هيچ بازي و توطئه اي نميشـود      
 . *آنرا متوقف كرد

 . . . را بر     “     قدس شان       ”   بساط               ۱از صفحه          

چند روز بيشتر به آغاز سال تحصيلي     
گويي همه منتظـر  .   جديد نمانده است  

دانشگاه ايـن سـنـگـر       .   اتفاقي هستند 
آزادي، باز ميشود و همه چـيـز نـويـد             
اوج گيري مجدد خيزش انقالبي مردم 

 . را ميدهد
 هـــــمـــــه ســـــرهـــــا بـــــطـــــرف             

جـمـهـوري اسـالمـي        .   دانشگاههاست
همـه چـيـز      .  نيز بشدت در هراس است 

نويد شروع دور جديدي از اعتراضـات   
وحشـت رژيـم را کـامـال           .   را ميـدهـد   

اين را از اخطارهـايشـان،   . ميتوان ديد 
از احضارهايشان و از صـحـبـت هـاي           

وزيـر  .     ضد و نقيضشان ميتـوان ديـد       
علوم در گفتگو بـا ايـلـنـا دلـخـوشـي               
ميدهد که نترسيـد دانشـگـاهـهـا بـاز             
ميشود و جاي نـگـرانـي و مشـکـلـي              

انــجــمــن اســالمــي     .   نــخــواهــد بــود       
دانشگهاهها نيز هميـن اطـمـيـنـان را            

ــد             .   مــيــدهــد   ــا دارن ــنــه ــار اي در کــن
. تــمــهــيــدات خــود را مــي بــيــنــنــد              

ــرض را در                  ــتـ ــعـ ــان مـ ــويـ ــجـ دانشـ
دانشـگــاهـهــاي مــخــتـلــف احضــار و           

دانشجويان ستاره دار . تهديد کرده اند 
. را حـتــي ثــبـت نـام هـم نـکــرده انــد                  

صحـبـت از حـجـاب و عـفـاف بـراي                  
ــد .   دخــتــران دانشــجــويــان اســت        دارن
گـويـي   .   حسابي سنگربندي ميکنـنـد    

ــاز                  ــيــســت کــه ب ايــن کــالس درس ن
اين جـبـهـه جـنـگ و گـريـز                .   ميشود

در جـريـان     .   ديگريست که باز ميشود 
خيرش انقالبـي سـه مـاه اخـيـر و در                  
حمله به دانشـگـاه تـعـدادي دانشـجـو              

تعدادي هـم  .   وحشيانه به قتل رسيدند  
هنوز در اسارت جـمـهـوري اسـالمـي            

و "   کمـيـتـه انضـبـاطـي        .   " بسر ميبرند 
اطالعات رژيم نيـز بسـاط احضـار و             

دانشـجـويـان    .   تهديد را برپا کـرده انـد       
خــود را بــراي نــبــردي ديــگــر آمــاده              

اوضـاع بشـدت مـلـتـهـب           .   ميکـنـنـد   
رژيـم مـيـدانـد کـه مسـالـه بـه                 .   است

سال سختـي  .   همين سادگي ها نيست   
از هـمـيـن      .   را در پيش خواهد داشـت      

االن مـيـتـوان صـداي رسـاي زنـدانــي               
سيـاسـي آزاد بـايـد گـردد، آمـريـن و                  
عاملين کشتار اخير را بايد محاکمـه      

کرد، کميته هاي انضباطي و حراسـت   
بايد بساطشان از دانشگاهها و هـمـه          
جا جمع كنند، حجـاب اجـبـاري لـغـو           
بايد گردد، تبـعـيـض جـنـسـيـتـي نـه،                
ــت انســانــي و                   ــري هــوي آزادي بــراب

. شعارهـاي آزاديـخـواهـانـه را شـنـيـد              
بايـد  . بنابراين بايد خود را آماده کنيم 

نيرويمان را   .  به استقبال اين روز برويم 
پالکـاردهـايـمـان را آمـاده          .  گرد آوريم 

 . کنيم
. اما اين تنهـا دانشـگـاه نـيـسـت             

نيروي مـيـلـيـونـي مـعـلـمـان نـيـز در                    
با شروع سال جديد ميليونها . راهست

. معلم نيز در مدارس گرد مـي آيـنـد            
نيرويي که تا کـنـون بـه هـيـچـيـک از                  

خواستهايشان پاسخ داده نشده است و 
امـروز بـهـتــريـن فـرصــت بـراي طــرح               
خواستها و از سرگيري اعتراضاتشـان      

اين نيرو در کـنـار اعـتـراضـات        .   است
دانشجـويـان و اعـتـراضـات هـر روزه               
مـردم، فضــاي ســيــاسـي جــامـعــه را             
ميتواند بکـلـي عـوض کـنـد و بـراي                
همين است که شروع سال تـحـصـيـلـي        
جــديــد، آنــهــم در اوضــاع مــلــتــهــب             
سياسي کنوني مـهـمـتـر از هـر سـال                 

 .  است
در همين رابطه جمهوري اسالمي   
تهديداتش را بر معـلـمـان نـيـز شـروع              

از سوم شهريور تـا کـنـون        .   کرده است 
يعني بيش از سه هفته است که رسـول   
بداقي، عضـو هـيـأت مـديـره کـانـون               
صنفي معلمان، در زندان است و، دو       
تن ديگر از اعضاي اين کانون نيـز بـه         

 . دادگاه فرا خوانده شده اند
باغاني دبير کل اين کانون بـازهـم    

و .   به روال هميشه دارد وقت مـيـخـرد      
با دعوت معلمان به انتظـار مـنـتـظـر           
نشسته است تا قانع شود که از راهـي     
قانوني در مقابل اين تعرضات، پاسخ 
معلمـان را بـگـيـرد و بـه رسـم خـود                    
همانجـا مـيـگـويـد اگـر نـه، نـاگـزيـر                    

خـواهــنــد شــد کــه بــيــانـيــه دهــنــد و               
مشکالت را بـا مـعـلـمـان در مـيـان                 

اما پاسخ براي مـعـلـمـان و       .     بگذارند
معلمان منتظر اين . مردم روشن است

زمان خريدن ها نـمـيـشـونـد و نـبـايـد                 
تنها با تجمعات اعتراضي و    .   بشوند

با مبارزات گسترده است که ميـتـوان      
در مــقــابــل قــلــدري هــاي ايــن رژيــم              

ميتوان حقوق خود را تحميل . ايستاد
کرد و ميتوان کل بساط جنايـتـش را         

ايـن را    .     جارو کرد و به زيرش کشـيـد      
معلمان در مبارزات تا کنـونـي خـود           
تجربه کرده اند و اين بار نيـز جـواب آقـاي         

امـروز  .   باغاني و امثال او را خواهند داد        
در شرايطي که کل جامعه در التهاب و در    
انقالب است، بهترين زمان براي معـلـمـان      
است براي ايـنـکـه خـواسـتـهـايشـان را از                 

بايد در مقابـل ايـن تـعـرضـات           .   سرگيرند
رسول بداغي، منـصـور اسـانـلـو،        .   ايستاد

ابراهيم مددي و همه دستگير شدگان اخير 
و تمامي زندانيان سيـاسـي بـايـد فـورا از              

بـايـد ايـن احضـار هـا            .   زندان آزاد شـونـد     
بـايـد بـه      .   متوقف شود وتهديدات فورا   

تدارکات اعـتـراضـات گسـتـرده مـان            
راهــي ديــگــر در مــقـابــلــمــان         .   بـرويــم 
 .*نيست

 سخني در مورد بازگشايي دانشگاهها و مدارس
 

 شهال دانشفر 

 ۴اطالعيه شماره       
در ادامه احضار دانشجويان به وزارت 
اطالعات و کميته هاي انضباطي در       

 ۱۰دانشــگـــاه هـــاي مـــخـــتـــلـــف،            
دانشجوي دانشگاه رازي کرمانشاه به      

ــد            . وزارت اطــالعــات احضــار شــدن
حشمت اهللا مطاعي، سيامن غياثي،   
آبتين پگاه، اشکان مسيبـيـان، بـابـک         
غياثي، روشنک اميريان، اکـرم شـيـخ          
پور، روناک محمدي، محمد جعفـري،    
شکوه احمدي دانشجويان احضار شده    

هستند کـه پـس از مـراجـعـه بـه وزارت                   
اطالعات مورد  ضرب و شـتـم و تـهـديـد             

 .ماموران وزارت اطالعات قرار گرفتند
همچنين اشکان مسيبيان،  سيـامـن      
غياثي، شکوه احمدي، محمد محمـودي،       
سمانه فضلعـلـي بـه کـمـيـتـه انضـبـاطـي                  
ــراي آنــان احــکــام                  احضــار شــده انــد و ب
محروميت از تحصيـل و جـريـمـه نـقـدي               

دانشجويـان بـه بـرهـم زدن           .   شدصادر  
نــظــم عــمــومــي ، تــخــريــب امــواب             
عمومي و اعـتـراض بـه دفـن کشـتـه                

شدگان جنگ در دانشگاه متهم شـده         
 تـرم    ۲هر کدام از اين دانشجويان به   .    اند

محروميت از تحصيل و مـحـرومـيـت از          
کليه خدمات آموزشي و رفاهي مـحـکـوم       
شده اند همچنين اشـکـان مسـبـبـيـان بـه               

 .پرداخت جريمه نقدي محکوم شده است
احضـــار و ضـــرب و شـــتــــم                    
دانشـجـويــان در آســتـانـه بـازگشـايــي             
دانشــگــاه هــا بــراي ســرکــوي کــردن             
دانشجويان امسال بيـشـتـر از سـال هـاي              
گـذشــتـه اجـرا مـي شـود، ايـن حـمــالت                   

پـيـشـگـيـرانـه و وحشـيـگـري هـاي رژيــم                   
تـرس و وحشـت او از           اسالمي نشـانـه      

 .اعتراضات دانشجويان است
دانشـجــويــان بــايــد اول مــهــر را بــا              
اعتراض به دستگيـري و احـکـام صـادره              
بـراي دانشـجـويـان، قـوانـيـن اسـالمـي و                  

جــنــســيـتــي و بــراي آزادي         جـداســازي    
دانشجويان زنداني و کـلـيـه زنـدانـيـان            
سياسي، معرفي و محاکمه آمـريـن و      
عاملين کشتار دانشجويان و مردم و       
محاکمه آنان و برچيدن کـمـيـتـه هـاي             

انضباطـي و کـوتـاه کـردن دسـت وزارت                
اطالعات و ساير نهادهاي سـرکـوبـگـر از            
دانشگاه ها آغاز کنند و دانشـگـاه را بـه               
مرکز مبارزه با ظـلـم و سـتـم حـکـومـت                   

 .تبديل کننداسالمي 
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ سپتامبر ۱۵، ۸۸ شهريور ۲۴

 حمله رژيم به دانشجويان را با اعتراضات گسترده در اول مهر جواب دهيم
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در صندلي مجمـع عـمـومـي         -ندهد  
سازمان مـلـل بـنـشـيـنـد و از پشـت                   

از .   تريبون اين سازمان سخنراني کند    
پچ پچهاي رسانه ها چنين بر مـيـايـد            
که گـويـا صـنـدلـي ايشـان را طـوري                  
ترتيب خواهند داد که امکان خوش و 
بش ميان ايشان و ديـپـلـمـاتـهـاي دول          

.  غرب بخـصـوص آمـريـکـا رخ دهـد              
فورا اين سئواالت در مـقـابـلـمـان رژه             

چرا يـک جـنـايـتـکـار عـلـيـه                :   ميروند
ــوز از                    ــنـ ــه هـ ــي کـ ــت، کسـ ــريـ بشـ
چنگالهايش خون جوانان سـنـگـرهـاي        
خياباني قيام دوماه اخير چکه ميکند 
ميتواند به سازمان ملل راه پيدا کنـد      
ودر آن ســخــنــرانــي کــنــد؟ مــعــنــاي             
ــراي خــود                  ــن حضــور ب ــاســي اي ســي
جمهوري اسالمي چيست؟ بـراي دول        
غــرب چــيــســت؟ بــراي مــردم غــرب            
چيست و به تبع همه اينها و مـهـمـتـر           
از همـه ايـنـهـا، مـعـنـاي سـيـاسـي و                    
درسش براي مردم ايران و انـقـالبشـان           

 چيست؟ 
چرا اصال چنين سئـوالـي مـطـرح          
است؟ مگر چه اتفاقي افـتـاده اسـت؟          
مگر همين احمدي نژاد قبال در همين 
سازمان ملل شرکت نکرده است و بـا        
اظهارات سفيهانه اش در اين مـجـمـع      
و گزارش سـفـيـهـانـه تـرش در پـيـش                  
مرشدش در باره هاله نـور و سـکـوت          
مطلق حضار، خود و حـکـومـتـش را            
مسخره خاص و عـام نـکـرده اسـت؟              
مگـر در هـمـيـن سـازمـان مـلـل کـم                    
نيستند روسايي که هر کـدام در راس          
يک سازمان جنايتکار سياسي  ديـگـر    
به نام دولت قرار دارند و به نمايندگـي    

 از آن دولت حضور بهم ميرسانند؟ 
نه خير، اتـفـاقـات زيـادي افـتـاده             

. چيزهاي زيـادي فـرق کـرده انـد            .   اند
نـه  .   تصويرهاي زيادي عوض شده انـد  

جمهوري اسـالمـي هـمـان جـمـهـوري              
ــان                  ــم ــه مــردم ه اســالمــي اســت؛ ن
مردمند؛ نه شناخت و نگاه و تصـويـر    
مردم جهان از جـمـهـوري اسـالمـي و             

. مردم ايران همان است که قـبـال بـود           
ستـونـهـاي جـمـهـوري اسـالمـي تـرک                

معماران اين حکومـت  .  برداشته است 
مـقـدسـات ايـن       .   به جان هم افتاده اند    

تابوهـاي  .  حکومت نامقدس شده اند 
. اين حکومت سکه يک پول شـده انـد         

واليت فقيه و ولي وقيح اش دراز شده     
خشم و نـفـرت فـروخـورده مـردم             .   اند

مـردم در مـقـابـل         .   فوران کـرده اسـت     
مرگ .   حکومت سنگر بندي کرده اند   

بر ديکتاتور و مـرگ بـر خـامـنـه اي                 
مردم بـه قـدرت  خـود پـي             .  گفته اند 

تصويرشان در جهان را زير و   . برده اند 
رو کرده اند و خود را آماده ميـکـنـنـد      
اين بساط سياه اسالمي و همراه با آن      
احمدي  نژاد را براي هميشه از ايران و       

 .منطقه جارو کنند
ديـگــر کســي در جــهــان بــه ايــن              
خزعبالت باور نميکند که جـمـهـوري         
اسالمـي، ايـن مـجـسـمـه جـهـالـت و                  
جنايت نماينده قلب و مغز و آمـال و          

جـمـهـوري    .   اميـال مـردم ايـران اسـت          
اسالمي در جـهـان مـظـهـر قـتـل در                  
خيابان، شکنجه در زندان، تـجـاوز در      
. سلول و شوهاي شنيع در دادگاه است

جمهوري اسالمي در نظر مردم جهـان     
نماينده جهالت و رذالت و شـيـادي و            
دزدي و جنايت و عقب ماندگي اسـت   
ــيــس جــمــهــور                 ــژاد، رئ و احــمــدي ن
انتصابي همين جمهوري اسالمي، بـه      
هيچ مـعـنـايـي، حـتـي بـا نـازلـتـريـن                    
استاندارد يک نـظـام دمـوکـراسـي هـم            

احـمـدي نـژاد      .   نماينده مـردم نـيـسـت       
نماينده اي کـه    .   پاپت خامنه اي است   

فقـط در رقـابـت بـر سـر سـفـاهـت و                     
جهـالـت و جـنـايـت در مـيـان بـاالي                   

خامنه اي هم . حکومت اول شده است
سردسته راهزنان اسالمي است کـه بـه      
زور ناجا و نـوپـو و کـهـريـزک و اويـن                  

 . حکومت ميکند
تصوير مردم جهان از مردم ايـران      

سه دهه تـالش  . هم زير و رو شده است 
کردند هيوالي اسالمي حاکم بر ايـران      
را کــه در البــراتــورهــاي دول غــرب               
حدادي شده و بر مردم ايران حاکم شده  
بود را به مثابه محصول مورد عالقه     

مردم جـهـان   .   مردم ايران قلمداد کنند  
سه دهه از روزنه سي ان و ان و بي بـي        
سي به مردم ايران نگاه کرده بـودنـد و         
هرگز نتوانسته بودند فاصـلـه عـمـيـق          
اين مردم با حکومت، نفرت گسـتـرده    
آنها از حکومت اسالمي، و آرزوي بي 
پايانشان براي رهايي از اين حکومـت        

 سـالـه در       ٣٠ايـن تصـور       .   را ببينند 
. کمتر از سه ماه تماما در هم ريـخـت        

در ذهنيت مردم جهان، بـه جـاي يـک           
جامعه اسالمي سياه بـا انسـانـهـايـي            
مذهبي و عقب مانده و غرب گـريـز،           
جامعه اي پرتحرک با نسلـي مـدرن و           
تشنه رهايي و راغب به هـر فـرهـنـگ          

نسـل  .   پيشرو و انساني نشستـه اسـت      
جوان ايران در مـنـظـر مـردم جـهـان،                
نسلي است که جان بر کف گذاشـتـه و        
نه تـنـهـا آزادي و انسـانـيـت خـود را                   
ميخواهد بلکه مبشر رهايي جهان از       
نکبت جنبشـي ضـد انسـانـي بـه نـام                

 .  جنبش اسالمي است

اگر از نماينده همـيـن دولـتـهـا از              
جمله دول غرب و آمريکا بپرسيد کـه        
چرا چنين جنايتکاري که در خيابانهـا   
توسط مـيـلـيـونـهـا مـردم بـه چـالـش                  
کشيده شده است، کسـي کـه در راس          
قــتــل نــداهــا بــوده اســت، کســي کــه             
ســردســتــه تــجــاوز در زنــدانــهــاســت            
ميتواند به سازمان مـلـل بـرود، يـک             
دوجين دلـيـل و مـنـطـق حـقـوقـي و                   

مـحـکـمـه     " ديپلماتيک و به اصـطـالح       
رديف ميکنند که ايشان به هر "   پسند

حال رئيس جمهوري يک کشـور و در            
راس  يــک دولــت اســت کــه عضــو                  
سازمان ملل است و ظـاهـر چـاره اي             

اين دليل صاف و .   جز تحملش نيست  
ساده چرت است چون همـيـن دولـتـهـا           
وقتي مـنـافـع سـيـاسـيـشـان ايـجـاب                 
بکند،  قوانين ملي و بين الـمـلـلـي را        

. مثل آب خوردن زير پـا مـيـگـذارنـد             
عليه مـردم  "   شوک و ارعاب" عمليات  

عراق يکي از نمونه هاي خيره کـنـنـده        
دور زدن قوانيـن و مـيـثـاقـهـاي بـيـن                 

 . المللي بود
همان داليلي که دست نمايندگـان      
تروريسم دولتي آمريـکـا در عـراق را           
در دســت تــروريســتــهــاي جــمــهــوري          
اسالمي گذاشت تا با صـطـالح بـراي           
امنيت در عراق همکاري کنند؛ همان  
داليلي که منجر به پروژه هاي پرورش 
آخــونــد اهــلــي اســالمــي در مــراکــز             
کشورهـاي غـرب شـده اسـت؛ هـمـان               
داليلي کـه اوبـامـا را وادار کـرد در                  
مراسم افطار کاخ سفيد روضه خوانـي   
کند؛ همان داليلي که سران دول غـرب   
مخصوصا آمريکـا را وادار کـرد در            
اوج مـــبـــارزه رودرروي مـــردم بـــا                
حکومـت اسـالمـي بـه لـکـنـت زبـان                 
بيافتند؛ همان داليل باعث شده اسـت     
که براي احمدي نژاد، قاتل مردم ايران     
در صندلي مجمع عمومـي سـازمـان          

ايـــن يـــک     .   مـــلـــل جـــا رزرو شـــود           
پراگماتيسم خونيـن اسـت و بـه يـمـن               
همين پـراگـمـاتـيـسـم خـونـيـن دولـت                 
آمريکا و دول غرب است کـه پـاهـاي            
خونين احمدي نژاد به مجمع عمومي    

ــلـــل بـــاز مـــيـــشـــود              . ســـازمـــان مـ
پراگماتيسمي که در آن همه چيز، حـق   
ــر                    و آزادي و حــرمــت انســان بــنــا ب

يا همان منافع طـبـقـه    "   مصالح ملي " 
کـم  .     حاکم اين کشورها سـيـال اسـت         

نيستند جناتيکاران جـنـگـي و نسـل            
کشها و خونتاهاي آدمخوار که تحـت    
الحمايه و زير چـتـر امـنـيـتـي هـمـيـن               
سياست در نهادهاي بين الملـلـي ولـو        
ــزار                     ــزاران ه ــه روي ه ــد و ب ــوده ان ب
قـربــانــيــانشـان زهــر خــنـد زده انــد و                

و الـبـتـه هـرگـاه مصـلـحـت               .   ميزنند

ايجاب کند سر و کلـه      " ملي"سياسي  
تک و توکي از آنها در دادگاههاي بين  

 . الملي ظاهر ميشود
بــراي حــکــام اســالمــي، حضــور          
احمدي نژاد در سازمان ملل مـعـنـاي          

ايـن وجـهـي از         .   سياسي مهمـي دارد    
احمدي نژاد .   تقابل با قيام مردم است   

در مقطعي از يک مـبـارزه رودررو بـا             
مردم ايـران، تـقـابـلـي کـه اشـکـالـش                  
عوض شده است امـا پـايـان نـيـافـتـه                
است، به عنوان رئـيـس  جـمـهـور بـه                 

جــمــهــوري  .   ســازمــان مــلــل مــيــرود      
ــه               اســالمــي، هــمــان حــکــومــتــي ک
ستونهايش با قيام و انقالب مردم در       
خرداد و تـيـر امسـال تـرک بـرداشـت،               
حکومتي که با ضرب و زور شکنجـه        
و کشتار و تجـاوز هـم تـوسـط مـردم               
برسميت شناخته نميشود، ميخواهـد     
با حضور سراوباشش در سازمان ملل    

 !رسميت يابد
اين وسط، جناح مغلوب هـمـيـن          
حکومت که بيشتر تخم مرغهـايشـان     
را در ســبــد آمــريــکــا و دول غــرب                 
گذاشته بود، با حضور احمدي نژاد در  
سازمـان مـلـل تـخـم مـرغـهـايـش را                  

کساني کـه    .   شکسته تحويل ميگيرد 
ميخواستند بـا حـمـايـت دول غـرب،             
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي را از درون               
مسـتـحـيـل کـنـنــد و يـک جـمـهــوري                  
اسالمي مخملي اما خونين بر سرکار  
نگه دارند متوجه شدند که در پيشگاه 
پراگماتيسم خونين غرب آن جـنـاحـي         
طرف مـعـاملـه اسـت کـه قـدرت در                 
دستـانـش اسـت، کـه فـعـال و بـا هـر                     
تعبيري از پيروزي تصور ميکنند بـر         

در حال حاضـر  .   مردم پيروز شده است 
جناح مغلوب چـنـيـن مـوقـعـيـتـي را              
نتوانسته است احراز کند و فعال مثل       
دستمال کهنه به کنـاري پـرتـاب شـده            

 . است
اپوزيسيون راست طـرفـدار غـرب         

شـوک و    " هم که از لـحـظـه عـمـلـيـات              
در عراق، شبـهـاي زيـادي بـا         "   ارعاب

روياي سلطنت بر مردم ايـران تـوسـط          
دمکراسي موشکي بر فراز ويرانه هـا      
و جنازه ها به خواب رفته و از خـواب          
بيدار شده است، و با بن بست آمريکا       
در عراق کابوس تحويل گرفته اسـت،      
با خبر حضور احمدي نژاد در سازمان    

در .   ملل قاعدتا بايد دپرسيون بگيرد    
ميان اين اپـوزيسـيـون، کسـانـي کـه در                 
ـقـالب مــردم بـه دامـن سـبــز                    ـابـل ان مـق

موسوي پناه بردند و تصـور     -رفسنجاني
ميکردند دول غرب به خـاطـر گـل روي             

که زمـانـي در       ( شيرين عبادي و خاتمي   
پــروژه ســيــاســي دول غــرب در قــبــال                

م به بازي مردحکومت اسالمي و انقالب 

فرش قرمز در سـازمـان   )   گرفته شده بودند 
ملل زير پاي موسوي پهن خـواهـنـد کـرد           

 . قاعدتا نبايد االن حالشان خوش باشد
اما، اينها همه يک وجه تصوير چـنـد         
. بعدي احمدي نژاد در سازمان ملل اسـت         

وجه ديگر و اصلي تر اين است که به يـمـن       
مبارزات انساني مردم ايران در چنـد مـاه        
اخير، به يمـن گـزارش بـي سـانسـور ايـن                  
مبارزات توسط مـبـارزيـن خـيـابـانـي در              
سطح در جهان،  احمدي نژاد در نظر مـردم    
انساندوست جهان بـه يـک چـهـره مـنـفـور                

مردمي که با پايشان در .   تبديل شده است 
خيابها، با خونشان در سنگرها، با فـريـاد        
مرگ بر ديکتاتورشان در کوچه و خيابان و 

محکمي به "  نه"پشت بامها و دانشگاهها  
سردسته اوباشان اسالمي گفتند، تصـويـر        
تاکنونـي وارونـه شـان در جـهـان را روي                  
پاهايش قرار دادند و تحسين برانگيختند       
و الهام بخش آزاديخواهان و عدالت طلبان 

در شرايط کنوني، احمدي نژاد، در    .   شدند
زير نگاه خشمـگـيـن و سـرشـار از نـفـرت                 
مردم انساندوست جهان در کـنـار روسـاي          

هرگونه رابطه و .   دول غرب خواهد نشست   
هر گونه خـوش و بـش سـيـاسـي بـا ايـن                     
جنايتکـار، انـزجـار مـردم جـهـان عـلـيـه                  
روساي دولتهاي متبوعه خـودشـان را بـر           

 . مي انگيزد
هنوز دول غرب به مانورهاي سياسي  
زيـادي در مـقــابـل انـقــالب مـردم ايــران                
خواهند زد؛ هنوز با هر شخصيتي از ضـد   
انـقـالب اسـالمــي بــا هـر پـرونــده اي از                   
جنايت، براي جلوگيري از انقالب در ايران    
دسـت خــواهـنــد داد و هـنــوز در مـيــان                  
جناحها و باندهاي مخـتـلـف حـکـومـتـي              

تنها يک فاکتور و يـک  .   جابجا خواهند شد 
نيرو ميتواند حکام اسالمي را در جـهـان          
منزوي کند و پاهايشان را از نهادهاي بين 

اعـتـراض وسـيـع و         :   المللـي کـوتـاه کـنـد         
قدرتمند همان مردمي که از انقالب مردم  
ايران با شور و شـعـف اسـتـقـبـال کـردنـد؛                
اعتراض همان مردمـي کـه شـجـاعـت و               
انسانيت جواناني که به مقابله با حکومت 

 . اسالمي برخاسته بودند را ستودند
مردم ايـران، بـا حضـور ايـن دشـمـن                
انقالبشان در سازمان ملل، فقط و فـقـط            
يـک اســتــنــتـاج مــيــکــنـنــد و يــک درس                

نجاتشان از نکبت اسالمـي در    :   ميگيرند
رهـايـي   .   دستان قدرتمند خـودشـان اسـت        

شان از يوغ هـيـوالي اسـالمـي حـاکـم در               
ايران، همان هيـواليـي کـه در يـک دسـت                  

ديگـر عصـاي     چماق سرکوب و در دست     
هميـن دولـتـهـا را داشـتـه اسـت، در                   

تنها با نـيـروي     .   دستان خودشان است 
خودشان، با قدرت متحد کـارگـران و          
زنـان و جــوانــان، بــا قــدرت انــقــالب              
خودشان ميتوانند اين هيوال را بـزانـو      

 . *در بياورند

 .. . احمدي نژاد در سازمان ملل                            ۱از صفحه          
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انصــافــا !   ( اسـتــالــيــنــيـســتــي بــنــامـد      
هاي الجـوردي درقـيـاس بـا           " تابوت" 

طول تاريخ جـنـايـات    "   ابتکارات"همه  
اعــم از  دادگــاه هــاي                  -دولــتــي      

استاليني، دوره تفتيش عـقـايـد مـک           
کارتي،  زندان ابوغريب و زنـدان هـاي      
مخـفـي سـيـا، و يـا حـتـي دسـتـگـاه                     

 -انگيزاسيون کليساي قرون وسـطـي         
يک  درافزوده اورژينال محسوب نمـي      

يا مثال  کسـي کـه بـا فـريـاد             )   شود؟
روسـري را بـا       "   حزب فقط حـزب اهللا   " 

پونز بر پيشاني دخـتـران بـي حـجـاب              
مي چسـبـانـده،  حـاال بـا فـريـاد آي                    
دادگاه هاي استـالـيـنـسـتـي نـه فـقـط                 
گريبان خود را رهـا کـنـد کـه  حـتـي                   
! مدعي رهبري اپوزيسيون هـم بشـود       

آيا قربانيان ناشـي از حـجـاب        :  سوال( 
اسالمي در ايـران و جـهـان بـيـش از                  
قربانيان جنايات هيـتـلـر و اسـتـالـيـن             

يـا  کسـانـي کـه           )   روي هم  نـيـسـت؟       
اساسنامه سپاه پاسدارن را نوشتـه  و          

و ديـگـر     "   واوک" يـا از بـنـيـانـگـذاران             
اجـزاء مــاشـيــن اسـالمــي صــد هــزار             
اعـدام بــوده انــد، حــاال اســتـالــيـن را                
لعنت کنند که گويا او الـهـام بـخـش               
دادگاه هاي تواب سـازي خـامـنـه اي             
است، و نه خميني و نـه الجـوردي و               
حجاريان و  نه خـود هـمـيـن حضـرات           

شانـس آورديـم     !!    ژورناليست  -بازجو
که ايشان نيز آخر "   ( آيت اهللا خلخالي" 

زنـده  )   شده بـود   " اصالح طلب"عمري  
نماند، وگرنه  با  دوتـا فـحـش عـلـيـه              
دادگاه هـاي اسـتـالـيـنـسـتـي خـون از                 
دست مـي شـسـت و دو قـورت نـيـم                  

 !دمکراتيکش هم باقي مي بود
ــيــن  " واقــعــا کــه ايــن            و "   اســتــال

! عجب معجزه اي است"   استالينيسم" 
هر دست راستي کثيف و مـرتـجـعـي،         
هـر ژانـدارم و پـاســبـان و پـاســدار و                   

چـمـاقـدار و        –اطالعاتي و فيلسوف     
آدم کش دولتي هرگاه به پـيـسـي مـي           

آي اسـتـالـيـنـسـتـي          " افتد يک تکبـيـر       
سر ميـدهـد و گـره کـارش بـاز              "   است

هـم اکـنـون      :   نمـونـه جـالـب      .  ( ميشود
افــراطــي تــريــن دســت راســتــي هــاي            
آمـــريـــکـــا حـــتـــي اوبـــامـــا را بـــه                 

الـبـتـه    !     متهم ميکنند"  استالينيسم" 
هــمــه مــيــدانــنــد کــه اوبــامــا  جــز                  

وال اسـتـريـت و مـجـري            "   مارمولـک " 
منويات بـانـکـهـا و سـرمـايـه مـالـي                 

اما راست در آمريکا .  آمريکا  نيست 
دارد بــــا چــــرب کــــردن چــــمــــاق                  

از پـيـش خـود را بـراي           "  استالينيسم" 

برآمد احتمالي چپ و حـملـه بـه تـوده            
هاي ناراضي پس از بـاال آمـدن گـنـد              

بـاري، از    . )     اوبـامـا آمـاده مـيـکـنـد           
چـرا بـرخـي و        :     موضوع دور نيفتـيـم    

بـازجـو هـاي ديـروز و             -بويژه پاسـدار  
اصالح طلبان سـبـز پـوش امـروز در              
قبال دادگاههاي اسالمي به استالـيـن        

 متوسل شده اند؟ 
يک دليلش آشکارش همانطور که   
اشاره شد اين اسـت کـه مـيـخـواهـنـد                
آدرس عــوضــي بــدهــنــد و از قــبــول               
مسئوليت در برابر مخلوقـات نـفـرت       

. انگيـز خـويـش شـانـه خـالـي کـنـنـد                  
ميخواهند جمهوري اسالمي و اصـل     

ايـن  .     نظام را از مظان اتهام در ببرنـد       
دادگاه هاي شنيع و مخوف را اول بار       
همين اصالح طلبان مغضوب امـروز      
و حاکمان و همه کـاره هـاي دهـه اول             
جمهوري اسالمـي اخـتـراع کـردنـد و             
عليه مخالفين نظام اسالمي و عـلـيـه     

نـه  .   کمونيست هـا بـه کـار گـرفـتـنـد               
استالين و نه مک کارتي و نه پينوشـه        
و  نه رامسفلد و نه حتي اسـقـف هـاي       
خشک مغز  و بـيـرحـم قـرون وسـطـي                 
هيچکدام بطور بالواسطه الهام بخـش      
دادگاه هـاي کـريـه امـروز جـمـهـوري                

ايـن دادگـاه هـا        .     اسالمي نـيـسـتـنـد       
سـاخـت   !   ساخت وطن اسـالمـي اسـت       

جمهوري اسالمـي اسـت کـه وظـيـفـه              
تـاريـخـي اش ســرکـوب وحشـيـانـه و                
خونيـن يـک انـقـالب عـظـيـم بـالـقـوه                   

.  بـود   ٥٧کـارگـري، يـعـنـي انـقـالب              
جـمــهــوري اسـالمــي الــبــتـه از هــمــه              
جنايتکار تـاريـخ آمـوخـتـه اسـت، از              
چشم درآوردن هاي نادر شاه گرفته تـا        

ب و . گ. تجارب ساواک و موساد و ک 
" شـوک تـراپـي     " و   "   شکنجه سفيد" تا    

محصول دوره پست مدرنيستي و نظم 
امـا بـه     .   نويني  حاکمـيـت بـورژوازي       

ناگزير خيلي روش هاي منحصر بفرد       
و خودوِيژه اختراع کرد کـه در تـاريـخ            
سرکوب انقالب ها به نام رژيم خميني 

. و اوباش اسالمي او ثبت خواهد شـد     
از جمله اشغـال سـفـارت آمـريـکـا و             ( 

براي " مرگ بر آمريکا"تراشيدن چماق 
حمله به شـوراهـاي کـارگـري،  تـداوم               
هشت ساله جنگي که در همان يـکـي        
دو سال اول ميشد پايان داد، حمله  به   
زنان با تيغ و اسيد و حجاب اسـالمـي     
براي مرعوب ساخـتـن کـل جـامـعـه،             
زنــده کــردن مــجــازات عــهــد حــجــر             
اسالمي از قبيـل سـنـگـسـار و چشـم              
درآوردن و از بلندي پرت کردن، آفتابه       

انداختن به گردن جوانان و چـرخـانـدن            
تا آنجا که به .) در شهر و غيره و غيره

دادگاه هاي امروز برميگردد، نـمـونـه        
هاي بسيار موهن تـر و خشـن تـر از               
دادگاه هاي تواب سـازي در دهـه اول           

بويژه در   .    جمهوري اسالمي برپا شد 
 پـروژه مـخـوف        ٦٣ تـا      ٦٠سالهاي   

تواب سازي بـر عـلـيـه چـنـد ده هـزار                   
کـمــونــيـســت و مـخــالــف جــمــهــوري            
اســالمــي در ســراســر کشــور جــريــان           

 هزار نـفـر     ٢٠نه فقط بيش از .   داشت
را در فـاصـلـه سـه چـهـار سـال اعـدام                  
کردند که موجي وسيع از تـوابـيـت و            
خرد کردن انسانها راه انـداخـتـنـد کـه              
تعداد بيشـمـاري را از لـحـاظ روانـي               

کافيست حتي يک کـتـاب     .   نابود کرد 
از خاطرات بازماندگان زندان هـاي آن       
دوره جمهوري اسالمي را ورق بـزنـيـد        
تا متوجه شويد که  جمهوري اسالمي 
را در جنايت فقط ميشود بـا خـودش       

ــرد      ــه کـ ــايسـ ــوي      .   مـــقـ ــيـــاهـ آي " هـ
قرار است همين ماهيت "   استالينيسم

اسالمي و فوق العاده سنگدالنه روش 
هاي جمهوري اسالمي  و هـمـچـنـيـن           
چهره مخترعين و مجريان اصـيـل آن          
يعني  همين حضـرات اصـالح طـلـب            

دريـک  .   سبز پوش امروز را پنهان کند 
دادگــــاه هــــاي      " کــــالم  فــــريــــاد              

سرداده ميشود تا  نقد "  استالينيستي
انقالب مردم حداکثر به خامنـه اي و           
هــمــيــن دادگــاه هــاي شــنــيــع امــروز            
محدود شود و  جمهوري اسـالمـي و         
خميني و اسالم و اصل نظام تـطـهـيـر           

 . شود
توسـل بـه اسـتـالـيـنـيـسـم الـبـتـه                   
خواص ديگري نيز براي مـغـضـوبـيـن           

از .   درگــاه جــمــهــوري اســالمــي دارد        
اول :   جمله دو مورد آن مـهـمـتـر اسـت        

ايـــنـــکـــه  اســـتـــفـــاده از انــــگ                       
اسم عبور " يکجور "  استالينيست" 

بين بورژواها و مـرتـجـعـيـن      "   شب
. براي بازشناسي خودي هـا اسـت       

طرف دادگاه هاي خـامـنـه اي را             
استاليني مي نامد  تا عالوه  بـر        
پاک کـردن اسـم خـود و در بـردن                
جمهوري اسالمي در عـيـن حـال           
ضد کمونيسـت بـودن خـويـش را            

اعـالم  .   يکبار ديگـر اعـالم کـنـد         
وفاداري و بيعت مجدد کـنـد کـه            
اگر پايش بيفتد حاضر است مثل      

 شـمـسـي  بـا دسـت              ٦٠سالهاي  
مبارک خود هزاران کمونيـسـت را      

در بـيـن     تا براي خودش    .   خفه کند 
دولتمردان غرب متحد و حامي پـر و      

هـمـچـنـانـکـه       .   ( پا قـرص پـيـدا کـنـد          

سطلنت طلبان نيز خميني و کل رژيـم     
اسالمي  را بـه کـمـونـيـسـت هـا مـي                

 !)بندند
ايـن  "   استالينسيم" خاصيت ديگر  

است که  يک چماق شناخته شده بـراي        
کسـي کـه     .   ترساندن توده مردم اسـت     

اين چماق را در هوا چرخ ميدهد دارد       
ميگويد که پشتش به مک کارتيسم و 

و  "   بـازار آزاد   " بمب اتم هيروشيما و          
دمکراسي نـوع بـوش و نـظـم نـويـن                  

درست است کـه خـيـلـي       .  جهاني است 
دمــکــرات اســت امــا بــا کــارگــر و                
کمونيسـم و آزاديـخـواهـي و بـرابـري                
طلبي سوسياليـسـتـي اصـال شـوخـي            

بلد است چطور جامعـه را اگـر       .  ندارد
ديگر بيرق سبز اسالم افاده نـکـرد بـا             

.   مـرعـوب کـنـد      "   استالينيسـم " چماق  
وطـن  " مـثـل انـگ        "  استالينسم"انگ  
طرفدار "، "بي دين"، "يهودي"، "فروش

، " جــاســوس دشــمــن   " ،      " رنــگ ســرخ  
و غيره بوي خـون    "   مفسد في االرض" 

نوعي قدرت خوف انگيز به . مي دهد
به خامـنـه اي و       .    گوينده اش ميدهد 

دادگاه هايش ميگويد استاليـنـيـسـت      
نه فقط براي اينکـه رد گـم کـنـد، نـه                  
فقط براي اينکه اصل نظـام را حـفـظ             
کند،  نه فقط براي اينکـه مـتـحـد در          
غرب پيدا کند، بلکه همينطـور بـراي       
اينکه مقابل چپ و کارگر نيـز قـدرت      

درست مثل دست راستي .   نمايي کند 
هـاي آمــريــکــا دارد از حــاال چــمــاق              
استالينيست را صيـقـل مـيـدهـد کـه              

 .  فردا بر سر کارگر و کمونيست بکوبد
اما آيا اين واقعيت که آبرو باختـه    
ترين نيروها هـمـچـون دسـت راسـتـي              
هاي آمريکا  و يا تطـهـيـر کـنـنـدگـان              
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي بـــه چـــمـــاق            
اسـتـالـيـنــيـسـم پـنــاه آورده انـد از آن                   
حــکــايــت نــدارد کــه عصــر کــارايــي            
اينگونه چماق هـا تـاريـخـا بـه پـايـان                
رسيده است؟ آيا نشان نـمـي دهـد کـه             

سانيت و  کـارگـر و          دوره تعرض ان  
کمونيست براي پايان دادن به دهه   

رعـبـي کـه در پـس           ها دروغ و       
آفـريـده انـد فـرا         "   استالينـيـسـم   " 

رسيده است؟ آيا وقت آن نرسيده     
است که نشان دهيم اتفـاقـا يـک          
اشتراک عميق و طبـقـاتـي بـيـن            
همه جنايتکاران يک قـرن اخـيـر          
تــاريــخ بشــر وجــود دارد و آن              
مقابله وحشيانه همه ايـنـهـا بـا           
انقالبات کارگري است؟ آيا وجه     
اشتراک هيتلر، استالين، ترومن    

رئــيــس جــمــهــوري دوره مــک         ( 
کارتيـسـم و کسـي کـه دسـتـور               

، ) بـمـبــاران اتــمـي ژاپـن را داد            
پينوشه، خميني و بسياري نظير اينها 
در اين نيست که هريک يا بنوعي يـک     
انقالب کارگري را عـقـيـم کـرده و بـه                
خون کشيده اند، يا براي ممـانـعـت از          
آن بهترين کمونيسـت هـا  و رهـبـران               
کــارگــري و ســوســيــالــيــســت هــا و               
آزاديخواهان را کشـتـه و زنـدان کـرده             
اند، و براي جلوگيري از تعرض کارگر     
و قدرت گيري سوسياليسم و انسانيت  
نسل کشي قومي و پاکسازي نژادي و  
جنگ جـهـانـي و بـمـبـاران اتـمـي راه                  

 انداخته اند؟  
راستش مدتهاسـت کـه زمـان آن           
رسيده تا راز چماق استالينيسم و يـک     
قرن جـنـايـت بـورژواهـاي رنـگـارنـگ              
عليه بشريت و بهـتـريـن تـالـشـهـايـش            

. براي رهايي را بر مال و خـنـثـي کـرد            
آنچه که اکنون هم به آن حالت عـاجـل        
مي بخشد و هـم امـکـان انـجـام آنـرا                
بيشتر فراهم کرده همين انقالب جاري 

انقالبي که در قـدم اول    .   در ايران است  
کل جمهوري اسالمي را بهم ريخته و         
کار به جايي رسيده است که حضـرات      
دارند دادگاه هاي تواب سازي کـذايـي      
را عـلـيـه خـودي هـا و سـازنـدگـان و                    

اين .   مبتکرين آن نيز به کار ميگيرند  
انقالب بـراي پـيـروزي خـود چـاره اي               
ندارد جز آنکه  همه حربه ها و چـمـاق         
هـاي بــورژوازي و بــويـژه ايــن چـمــاق              

را تـمـامـا از دسـتـش            "   استالينيسـم " 
ــراي        .   بــيــرون آورد    ــقــالب ب ــن ان اي

 ندارد جز آنکه پيروزي خود چاره اي   
نــداي آزادي و بــرابــري و انســانــيــت              
جــهــانشــمــول کــارگــر و مــارکــس و             

منصـور حـکـمـت را در           کمونيسم  
کسـي  .   دنيا به طنـيـن انـدازد       سراسر  

که از غار اصحاب کهـف اش بـيـرون             
آمده و فـکـر کـرده کـه مـيـتـوانـد بـا                     

آب "   دادگاه هاي استـالـيـنـي     " غوغاي  
تطهير بر اسالم کثيـف و خـمـيـنـي و               

کش جمهـوري اسـالمـي      نظام آدم  
بريزد متوجـه نـيـسـت کـه دارد              
خود و چماقش هـردو را افشـاء          

بــخــصــوص کــه مــا       .   مــيــکــنــد 
هستيم تـا تضـمـيـن کـنـيـم کـه                 
انقالب عظيم مردم براي رهايـي   
از شر جمهوري اسالمي نه فقط      
اين حضرات به دست پـا افـتـاده       
براي نـجـات نـظـام اسـالمـي را              
ــکــه چــمــاق                  ــنــد، بــل ــوا ک رس
استالينيسم را نيز  کـنـار  قـبـر             
جمهوري اسالمي در گـورسـتـان       

 . *تاريخ دفن کند

 . . . دادگا ه هاي اسالمي و استالين                                ۱از صفحه          

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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چهاردهمـيـن کـنـفـرانـس تشـکـيـالت              
سوئد حزب کمونيست کارگـري ايـران         

 سپتـامـبـر در شـهـر          ١۲در روز شنبه  
ايـن کـنـفـرانـس        .   استکهلم برگزار شـد   

علني بود و عالوه بر اعضـاي حـزب،           
مهمانـان و هـمـچـنـيـن رفـقـا اصـغـر                    

کريمي رئيس هيئت دبـيـران حـزب و            
خليل کيوان دبير کميته خـارج کشـور      

 .حزب شرکت داشتند
کنفرانس با سرود انترناسيونال و      

يک دقيقه سـکـوت بـه يـاد مـنـصـور                 
حکمت و جـانـبـاخـتـگـان راه آزادي و              

سپس بهروز .   سوسياليسم آغاز گرديد 
مهرآبادي دبير کميته حزب در سـوئـد       
به حـاضـران خـوش آمـد گـفـت و در                   
مورد اهمـيـت و نـقـش کـنـفـرانـس و                  
جايگاه حزب و تشکيـالت سـوئـد در           

بر عليه جمهوري اسالمي در        مبارزه
خارج کشور و همچنين درباره گزارش   

. ارائه شده به کنفرانس صـحـبـت کـرد         
سپس آئيننامه کـنـفـرانـس و دسـتـور             

 .جلسه به تصويب رسيد
سخنران مهمان اين کنفرانـس اصـغـر        

کريمي بود که در سخنـرانـي خـود بـه             
مقطع مـهـمـي کـه کـنـفـرانـس در آن                   

وي از يک . برگزار مي شود، اشاره کرد
حرکت انقـالبـي    طرف به مرور فشرده     

مردم در جامعه پـرداخـت و از طـرف           
ديگر به نقش مهم حزب کـمـونـيـسـت          
کارگري بويژه در ماههاي اخـيـراشـاره        

 :گفت کرد و 
مهمترين مسئله اين بود که بايد "

خــود ايــن حــرکــت آزاديــخــواهــانــه و            

انقالبي را برسميت شناخت تـا بـتـوان         
در مــقــابــل    .   در آن نــقــش ايــفــا کــرد         

جرياناتي که براي اين مـبـارزه بشـدت       
عادالنه و حـق طـلـبـانـه مـردم قـالـب                
ديگري تراشيدند و تبيين جنـاح هـاي      
رژيم را به خورد صفوف خـود دادنـد،         

حزب قاطعانه از اين حرکت دفاع کرد     
و آنرا ادامه مبارزه مردم براي آزادي،         
رفاه، سکوالريسم و اعتراض و نـفـرت     
پرشور مـردم عـلـيـه اعـدام، ارزيـابـي               

حزب نقش مهمي بويـژه در يـک       .   کرد
سال اخـيـر ايـفـا کـرد و تصـويـر يـک                     
کــمــونــيــســم مــحــبــوب و انســانــي و           

. راديکال را بـه اعـمـاق جـامـعـه بـرد                
حزب در اين فاصله به يک حزب تـوده        
اي و بعنوان يک نـيـروي مـهـم عـلـيـه                  
جمهوري اسالمي در ميان توده هـاي        
وسيع مردم شناخـتـه شـد و بـايـد در                 
خارج کشور هم بويژه در دور ديـگـري         
از اعتراضات که با توجه به وضعـيـت     
در داخل کشور بزودي آغاز مي شود،  
خود را آماده ايفاي نـقـش مـوثـرتـر و              

 ."تعيين کننده تر کند
در بخـش گـزارش بـراي بـررسـي              

سياست هاي حزب و فـعـالـيـت هـاي              
انجام شده بويژه در دوره اخير پانلي بـا   
شرکت اصغر کريمـي ، فـريـده آرمـان             
دبير کميته مالمو، بهروز مـهـرآبـادي         
دبير کميته سوئد، منصور فرزاد دبير    
کميته گوتنبرگ و رحيم يزدانپرست از 
. طرف کميته استکهلم شرکت داشتند

در .   گرداننده پانل حسن صالحي بـود     
بخش دوم پانـل خـلـيـل کـيـوان دبـيـر                 

کميته خارج کشور حزب نـيـز در ايـن          
 .پانل شرکت نمود

سـپـس حـاضـران در کـنــفـرانــس              
سواالت، نظرات و انتـقـادات خـود را         
دربـاره فـعـالــيـت هـاي دوره گـذشـتــه                

ــد      ــن          تشــکــيــالت ســوئ و هــمــچــنــي

پيشنهادات خود را براي فعاليت هاي    
. دور آتي تشکيالت مطرح سـاخـتـنـد        

شرکت کنندگان در پانـل بـه سـواالت          
پاسخ دادند و به توضيح سياست ها و 
جــوانــب مــخــتــلــف کــار حــزب                

 .پرداختند
مبحث بعدي کنفرانس بـررسـي       
پالتفرم ها و قرارهاي ارائه شـده بـه          
کنفرانس بود که پس از بحـث هـاي           
پرشور خطوط اصلي نقشه عـمـل و         
سياست هـاي دوره آتـي فـعـالـيـت                
تشکيالت تـعـيـيـن شـده و تـدويـن               
نهائي پالتفرم به عهده کميته آيـنـده        

از .   تشکيالت سوئـد گـذاشـتـه شـد          
جمله بندهاي اين پالتفرم مـي تـوان       

آماده ساختـن  :  موارد زير را برشمرد 
تشکيالت سـوئـد و          و سازماندهي 

رهبري آن بـراي شـرکـت و رهـبـري               
جنبش هـاي تـوده اي، مـعـرفـي و                
شناساندن هر چه بـيـشـتـر حـزب و               
سياست هاي آن، مبارزه همه جانبـه       
با جمهوري اسالمي و حاميان آن و      
همچنين نقـد و افشـاي گـرايشـات            
راست و سازشکـار، عضـوگـيـري و           
آمــوزش اعضــا و اســتــفــاده از                 
تکنولوژي و امـکـانـات ارتـبـاطـي             

  .مدرن، کار در ميان جوانان

سپس انتخابات کمـيـتـه سـوئـد         
براي دوره آينده بـرگـزار شـد و يـک               
کميـتـه پـانـزده نـفـره بـه شـرح زيـر                    

 :انتخاب گرديد
فريده آرمان، کيان آذر، سيامـک     
بهاري، سيما بهاري، آذر پويا، الـيـا      
تابش، امير توکلي، سوسن صابري،    

بهروز    حسن صالحي، خليل کيوان،   
مهـرآبـادي، کـاوش مـهـران، نـويـد              
مينائي، رحيم يزدانپرست و افسانـه       

 .وحدت
در بخش پاياني عبداهللا اسدي،  

دبير فدراسيون سراسري پناهنـدگـان     
ــي  ــران ــار              اي ــمــيــت ک در مــورد اه

فدراسيون و تاثيـري کـه ايـن نـهـاد              
انساني بر زندگي پنـاهـنـدگـان دارد          
سخنراني کرد و حاضرين را دعـوت       
به همکاري بيـشـتـر بـه فـدراسـيـون              

سخنراني پاياني کنفرانـس را       . کرد
کيان آذر ايراد کرد که طي سـخـنـان           
خود به نقش جوانان در اعتـراضـات         
اخير بويژه در خارج کشور اشاره کرد  
و بر سازماندهي جوانان در مـبـارزه      
عليـه جـمـهـوري اسـالمـي تـاکـيـد                

 .   .گذاشت
سپس از کسانـي کـه بـرگـزاري           

اين کنفرانس را مـيـسـر کـردنـد بـا               
 .اهداي گل تقدير بعمل آمد

اين کنفرانس در ميـان شـور و            
شوق شـرکـت کـنـنـدگـان بـه پـايـان                 

در اين کنفرانس بحـث هـا و       .   رسيد
پيشنهادات سازنده اي مطرح شد و      
شرکت کنندگان پس از سـاعـت هـا          
بحث و گفتگو آمادگي خود را بـراي   
يک دوره فعاليت قويتر، متشکل تـر     

 .و همه جانبه تر اعالم نمودند
پس از خاتمه کنفرانـس، اولـيـن        
جلسه کميته جديد تشکيالت سوئـد   
بـرگـزار گـرديـد و حسـن صـالـحــي                
بعنوان دبـيـر تشـکـيـالت و کـاوش              
مهران بعنوان خـزانـه دار انـتـخـاب             

از رفيق بهروز مهر آبـادي    .   گرديدند
 .دبير سابق نيز قدرداني شد

 
 تشکيالت خارج کشور  

 حزب کمونيست کارگري 
 سوئد -ايران
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 چهاردهمين کنفرانس
  اعضاي تشکيالت سوئد حزب کمونيست کارگري ايران

 !با موفقيت برگزار شد 

تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

کمک ھای خود را میتوانید 
بھ این حسابھا واریز کنید و 
یا از طریق تماس با واحدھا 

و مسئولین حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

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

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ایران ارسال میکنید
میتوانید از طریق دوستانتان 
در خارج بھ حساب ھای 
فوق واریز کنید، و یا با 

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگیرید تا راه ھای 
 .دیگر را بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید

 يک دنيای بهتر             
 برنامه  حزب
  را بخوانید 
و در سطح 

 وسیع 
 توزیع کنید 
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مـيـنـا    ,    سپـتـامـبـر    ۱۰روز پنجشنبه  
احدي در پارلمان سويس حضور يافت    

مـبـارزات   ,   و در مـورد اوضـاع ايـران        
مــردم بــراي ســرنــگــونــي حــكــومــت           
اسالمي و سياست دولـت سـويـس بـا          

ايـن  . نمايندگان پارلمان صحـبـت كـرد      
بـرنـامــه هــا بــه كـمــك ســازمـان آزاد                
انديشان سويس سازمان يافتـه بـود و         

ــن ســازمــان           اشــتــفــان    ,   مســئــول اي
نيز همراه با مينـا احـدي         مائورهوف

 .در محل پارلمان بود
مينا احدي در ايـن گـفـتـگـوهـا               

آخرين اخبار در رابطه با اعـتـراضـات          
ميليوني مردم را به اطالع حـاضـريـن       

رسـانـده و از سـيـاسـت مـمـاشـات و                   
همراهي دولت سـويـس بـا جـمـهـوري             

 .اسالمي ايران به شدت انتقاد كرد
مينا احدي گفت كه مردم ايران با 

نشان دادند كـه    ,  يك حركت ميليوني  

حكومت اسالمي نميـخـواهـنـد و بـا            
قوانين و مقررات ضد انساني و ضـد          

آنـهـا   .   زن اسالمي مبـارزه مـيـكـنـنـد         
خواهان هميـاري بـيـن الـمـلـلـي بـراي                
سرنگوني حكومت و پـايـان دادن بـه            

 .اين كابوس وحشتناك هستند
ــس               ــران ــنــف ســپــس در مــحــل ك

مينا احـدي يـك     , مطبوعاتي پارلمان 
كنفرانس مطبوعاتي داشت و در يـك        

ــي كــوبــنــده و پــرشــور             از ,   ســخــنــران
سياستهاي دولت سويس انتقاد كرد و  

او .   به سواالت خبرنگاران پـاسـخ داد        
من بعـنـوان يـك فـعـال مـدافـع              :  گفت

حقوق انساني و فعـال مـبـارزه عـلـيـه              
تا كنون سه بـار در    , اعدام و سنگسار 

بـا  , محل وزارت امور خارجه سويس  
نماينـدگـان ايـن وزارتـخـانـه ديـدار و                 

آنــهــا هــمــواره بــه      .   كـفــتــگــو كــرده ام      
صحبتهاي پشت پرده با جنايـتـكـاران     
اســالمــي اشــاره كــرده و ســيــاســت               

, ديالوگ انتقادي يا به زبان روشـن تـر       
سيـاسـت مـمـاشـات و هـمـكـاري بـا                  
جمهوري اسالمي را مـطـرح كـرده و             

مـن امـروز     .   عمال آنرا پيش بـرده انـد       
اينجا از نقض حقوق بشر و , نيامده ام 

, يا خطر اعدام و سنگسار حرف بـزنـم      
آمده ام بگويم كه مردم ايران ايـن بـار           
يكپارچه به پا خاسته و پاسخ همه اين  
مماشات و توجيهات رنگارنگ را بـا      
يك خيزش و انقالب عليـه حـكـومـت        

امروز سوال ايـنـسـت    .   دادند اسالمي  
كه آيا دولت سويس و اتـحـاديـه اروپـا        
كماكان سياست اپورتونيستي و كوته     
بينانه خود را در مورد جـنـايـتـكـاران            

آيـا بـاز     .   حاكم بر ايران ادامه مـيـدهـد    

هم منـافـع اقـتـصـادي و تـجـارت بـا                  
ــروپــاشــي و                   حــكــومــت در حــال ف
سرنگوني حكومت اسالمي را ادامـه      

يا بر عليه اين جنايتكاران و    ,   ميدهد
سردمداران جنبش كـثـيـف اسـالمـي           

من آمده ام بـگـويـم      .  موضع ميگيرد 
فرصت كـم اسـت و دولـتـهـاي             كه  

آيـا  .   اروپايي بايد تصميم بگيرنـد    
كماكان از يك حكومت فاشيسـت   
و ديكتاتور دفاع ميـكـنـنـد و يـا            
توجـه اشـان مـعـطـوف بـه مـردم                

مينا احدي بـا اشـاره بـه        .  ميشود
سفر وزيـر امـور خـارجـه سـويـس              

ــمــي         ــم كــال ــران       –خــان ــه اي ري ب
ومالقات او در حاليكه مـحـجـبـه       

حجاب : گفت, بود با احمدي نژاد  
بـا   ,   ري  –بر سر كـردن كـالـمـي            

اعتراض و انزجار زنان در ايـران و     
فعالين مدافع حقوق انساني روبرو 

اين يك اسكاندال سياسي بود . شد
و در رسـانـه هـاي سـويسـي نـيـز                 

ري در   -و كالمـي  . انعكاس يافت 
توجيه اين رفتار خود گفت كـه در     
ايران قانون اينست و من قانون را    

من از خانم كالـمـي   ,  رعايت كردم 
در ايران قانون ايـن  , ري ميپرسم –

هم هست كه زنـان را سـنـگـسـار              
ميكنند و جوانان را با طناب دار    

آيا ايشان حـاضـر     , اعدام ميكنند 
است طناب دار را بـه گـردن يـك              

 نوجوان بياندازد؟
مالقات   همچنين مينا احدي

رييس جمهور سويس بـا احـمـدي          
نژاد را در جريان كنفرانس دوربـان      

 .دو به شدت محكوم كرد
ــه             در پــايــان مــيــنــا احــدي ب

 .سواالت پاسخ داد
 بـعـد از ظـهـر در             ۲سـاعـت     

مقابل پارلمان سويـس يـك مـيـز           
اطــالعــاتــي از طــرف فــعــالــيــن          
سازمان اكس مسلم برپا شده بـود   
ــبــارزات                  ــه در آن عــكــس م ك
اعتراضي و همچنين عكسهـايـي    
از كشته شدگان تظاهراتهاي اخير 

. به صورت نمايشگاهي برپا بـود     
در ايـن جـمـع نـيـز مـيـنـا احـدي                   
گزارشي از حضور خود در پارلمان 
و كنفـرانـس مـطـبـوعـاتـي را بـه                

 .اطالع جمع رساند
 

 سويس -سازمان اكس مسلم
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كنفرانس مطبوعاتي در محل پارلمان و , مالقات با نمايندگان پارلمان سويس
 ميز اطالعاتي در مورد ايران در شهر برن پايتخت سويس

 ٢٢بنا به گـزارشـهـا روز يـکـشـنـبـه                  
شــهــريــور هــمــچــون روزهــاي ديــگــر           
تعـدادي از خـانـواده هـاي دسـتـگـيـر                 
شدگان اخير از سـاعـت ده صـبـح در              

مقابل دادگاه انقالب تجمع کـردنـد و          
خواهان آزادي فوري عـزيـزان خـود از            

بــعــضــا خــانــواده وارد      .   زنـدان شــدنــد   
محوطه ساختمان دادگاه ميشـدنـد و         

خواستار صحـبـت بـا حـداد عـادل و                
حيدري فر ميشدند و با صـداي بـلـنـد        
فرياد ميزدند چرا عزيـزان مـا را آزاد            

چقدر ميخواهيـد بـرايشـان      .   نميکنيد
ما را مرتبا وادار .   پرونده سازي کنيد  

به گرفتن مرخصي کرده  و زنديگيمان 
هر روز وعده و وعيد .   را فلج کرده ايد  

مرتبـا مـا     . ميدهيد و عمل نميکنيد 
را ميان دادگاه انقالب و زنـدان اويـن            

. ديگر بـس اسـت    . پاسکاري ميکنيد 
اگر فکر ميکنيد ما ساکت ميشويم،  

ما نه ساکت ميشـويـم   .    کور خوانديد 
و نه دست از مراجـعـات و پـيـگـيـري               
وضع دستگيرشدگان دست برخواهيـم     
داشت و تا وقتي آنها را آزاد نکنيد به   

در .   تجمعاتمـان ادامـه خـواهـيـم داد           

برابر اين اعتراضات قـاضـي حـداد و           
حيدري فر به دفاتر خود دسـتـور داده         
بودند که هيچگونه پاسخي به خانواده 
ها ندهند و تلفني در اختيار آنها قرار     

 .ندهند
ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
زندانيان سياسي براي آزادي فـوري و          
بدون قيد و شرط تـمـامـي دسـتـگـيـر              
شدگان اخير و همه زندانيان سـيـاسـي          

با پيوستن به . از زندان مبارزه ميکند
تجمعات خانواده ها و با انعکاس هـر      
چه بيشتر اخبار مربوط به زنـدانـهـا و       
زندانيان سياسي و با اعتراضاتمـان و         
بــا تــمــام قــوا بــراي بــاز کــردن درب               

 .زندانها بکوشيم

 
 کميته مبارزه 

 براي آزادي زندانيان سياسي 
 

 زنداني سياسی
  آزاد بايد گردد

 
 ٢٠٠٩ سپتامبر ١٥ -٨٨ شهريور ٢٤
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Shahla_daneshfar 
@yahoo.com 
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 تا وقتي عزيزان ما آزاد نشوند،
  ما ساکت نخواهيم شد

 تجمعات خانواده هاي دستگيرشدگان اخير ادامه دارد
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 : ھیئت تحریریه
 کاظم نیکخواه، فاتح بھرامی، محمد آسنگران
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