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كميته بين المللي عليـه  :   انترناسيونال
اعدام، فراخوان بـه يـك حـركـت بـيـن                

 چرا؟ . المللي عليه اعدام داده است
اين فراخواني است بـراي    :   مينا احدي   

مقابله با اعدامهاي بـيـشـتـر در ايـن              
 اكـتـبـر شـاهـد          ۱۱مـا روز      .   هفـتـه     

جنايت سبعانه حكومـت اسـالمـي و          
نـوجـوانـي    .  قتل بهنود شجاعي بوديم 

 سال، مرتكب جـرم  ۱۸كه در سن زير  

 سالگي از نـظـر     ۱۸شده بود و بعد از  
جانيان آماده به قـتـل رسـيـدن بـود و                
عليرغم اعتراضات وسيع در دنـيـا و         
اعتراض گسترده در ايران، او را اعدام  

در همين هفـتـه عـلـيـه اعـدام           .   كردند
يعني روزهاي سه شنبه و پنـجـشـنـبـه         
پنجم و هشتم اكتبر نيز در خوزسـتـان     
دو زن و چهار مرد بدون اينكه از قبـل   
كسـي خــبــري داشــتـه بــاشــد، اعــدام             

 فراخوان اعتراض جهاني عليه اعدام
 گفتگو با مینا احدي
 

 مينا احدي
 ۳صفحه         

 
 :در صفحات دیگر
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بازتاب 

 هفته

  ديدار مينا احدی و فرشاد حسينی
     با مسئولين پارلمان اروپا

 ٧صفحه       کانال جديد به هات برد بازگشت 

 ۳صفحه         

بعد از سکوتي طوالني، ناگهان بـحـث         
زير کوههـاي  .   پروژه اتمي ايران داغ شد   

قم تاسيسات جديـد کشـف شـدنـد؛ يـا              
تاسيساتي که قبال کشف شـده بـودنـد            

ديدارها راه افتـادنـد   .   اکنون افشا شدند  
و مذاکرات از سر گرفته شدند؛ حدسهـا   
وگمانها و پيش بيـنـيـهـا و نـگـرانـيـهـا               
مجددا رواج يافـتـنـد  و الـبـتـه طـبـق                    
معمول سرمـقـالـه هـا و گـفـتـگـوهـاي                 
زيادي به کشـمـکـش اتـمـي حـکـومـت              

 . اسالمي اختصاص داده شدند
هر وقت مسـئلـه اتـمـي ايـران داغ              
ميشود، مجددا سئواالت مشابهي در   

چـرا  .   مقابل چشـمـانـمـان رژه مـيـرونـد            
دوباره جنـجـال بـر سـر پـروه اتـمـي راه                   
افتاده است؟ علل  کشمکش هسته اي      
چيست؟ چقـدر ادعـاهـاي ظـاهـري دو             
طرف برسر اين مسئله مـعـتـبـرنـد؟ در           
وراي ادعاهاي پشـت دوربـيـنـهـا، چـه               
حقايقي در پشت صحنه جـريـان دارد؟         
غرب چه اهدافـي را دنـبـال مـيـکـنـد؟               
جمهوري اسالمي چه اهدافي را تعقيب  
ميکنـد؟ فـرجـام ايـن کـمـشـکـش چـه                  
خواهد شد؟ راه حل مشکل اتمي جهان  
علي العموم و راه واقعي جـلـوگـيـري از         
اتمي شدن حکومت اسالمي چيـسـت؟       
اين ها سـئـواالت پـايـه اي و مـهـمـي                    
هستند که  در هـمـيـن نشـريـه، چـه در               
قالب بيانيه ها و قطعنامه هـاي حـزب        
و چــه در مـقــاالت رهــبـري حـزب بــه                 
جوانب مختلف آنها بارها پرداخته شده 

پاسخ اين سئواالت تا آنجاييکـه   .   است
فاکتورهاي پايه اي تغيـيـر نـکـرده انـد              

 .همانها هستند که قبال داده شده است
دريک نگاه کلي و پايه اي، مسـئلـه    
هســتــه  اي ايــران، تــالش جــمــهــوري              
اسالمي براي اتمي شدن و تالش طـرف   

مقابل براي جلوگيري آن، قالـبـي بـراي           
. پاسخ دادن به مسائلي بنيادي تر است

مسائل مربوط بـه تـقـابـل دو  قـطـب                  
تروريسم جهاني بـعـد از پـايـان جـنـگ              

.  سپتامـبـر  ١١سرد و مشخصا بعد از   
مسائل غرب و مشخصا امريکا که با     
پايان جهان دو قطـبـي روي مـيـز کـاخ               
سفيد و متحدين غربي اش تلنبار شـده   
انـد و هـر روز بـغـرنـجـتـر شـده انـد از                        
يکطرف و مسائل و معضالت جنبـش      
ــهــوري                    اســالمــي و در راس آن جــم

جـنـبـش و       ( اسالمي از طـرف ديـگـر            
مشخصا حکومتي که زماني از تبديل 
شدن به تـنـهـا سـرکـرده جـهـان بـعـد از                   
جنگ سرد کـوتـاه نـمـي آمـد و اصـال                 
ميخواست پرچمش را در  خـود کـاخ              
سفيد به اهـتـزار در آورد در حـالـيـکـه                 
امروز به يک جنبش متـشـتـت تـبـديـل             
شده است و حکومتش مثل يـک الشـه         

 ). گنديده روي دستانش مانده است
اين بار هم، مثل هـمـيـشـه، شـروع           
جنجال اتمي، غرشي در آسمان بـي ابـر         

نه سکـوت اتـمـي ديـروز و نـه               .   نيست
غوغاي اتمي امروز، هـيـچـکـدام و از             
جانب هيچ يک از طرفين اتفاقي نـبـوده      

عليرغم ظـاهـر اتـفـاقـي        .   اند و نيستند  
قضيه،  همه چيز از مـنـطـق و اهـداف             

 جنجال اتمي هم نميتواند
 ! اين حکومت را نجات دهد

 

 محسن ابراهيمي

 ٢صفحه      
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. سياسـي روشـنـي نشـات مـيـگـيـرد               
امريکا و متحـديـنـش نـمـيـخـواهـنـد              

 –اجازه بدهنـد جـمـهـوري اسـالمـي               
 -البته در شکل و شمايل کنوني اش       

جـمـهـوري اسـالمـي هـم           .   اتمي شـود   
.  مصمم است به بمب اتم مسلح شـود       

هر دو طرف هم البته به داليلي کامال  
 . قابل فهم سياسي

 
 :امريکا و متحدينش

آمريکا نميخواهد و نميتواند بگـذارد     
جمـهـوري اسـالمـي بـه سـالح اتـمـي                 

مگر ايـنـکـه جـمـهـوري         ( مسلح شود  
اسالمي اهـلـي شـود؛ يـعـنـي بـه يـک                  
حکومت اسالمي علنا طرفدار غـرب    
دگـرديسـي کـنـد کـه الـبـتـه ايـن يـک                     
تناقض در خود و  يـک فـرض مـحـال             

اتمي شدن جمهوري اسـالمـي     ) . است
يعني مسلح شدن يک شـاخـه مـهـم و              
دولـتـي جــنـبـش اسـالمـي بـه ســالح                
اتمي، يعنـي افـزايـش قـدرت مـانـور               
جمهوري اسالمي در  منطقه و جهان، 
يـعـنـي بـهـم خـوردن تـوازن سـيـاســي                  
منطقه به ضرر امريکـا و مـتـحـديـن             
سنتي اش در مـنـطـقـه، يـعـنـي دراز                 
شدن زبان جمهوري اسـالمـي، يـعـنـي           
تيـز شـدن چـاقـوي الت مـحـل بـراي                  
وصول باج ريش در منطقه و بـه زبـان           
سياسـي مشـخـص يـعـنـي بـاز شـدن                 
دست جمهوري اسالمي بـراي مـوش          
دواني بيشتر در عراق و افغانستـان و          

 .   کشورهاي ديگر منطقه
اگر چه در دراز مـدت و بـه طـور            
استراتژيک، نفع آمريکا در ايـن اسـت         
که جمهوري اسالمي با يک حکومـت        
علنا طرفدار غرب جايگزين شود اما     
بر متن اين هدف استـراتـژيـک، اهـلـي           
کردن و مهار کردن همـيـن جـمـهـوري            
اسالمي همـچـنـان در دسـتـور غـرب              

مخصوصا با توجه به کـابـوس     .   است
سرنگونـي انـقـالبـي تـوسـط مـردم و                
امکان عروج چپ و کـمـونـيـسـم، رام              
کردن حکومت اسالمي موضوعـيـت     

اگـر قـبـال      .   بيشتري پيـدا کـرده اسـت        
ميشد با اين تـوهـم و تصـور پـوچ و                
خوش خياالنه سرگرم شد که جـنـبـش         
اسالمي و حـکـومـت اسـالمـيـش را              
مثال ميشود با روضه خواني اوبـامـا      
در مصر و سـفـره افـطـارش در کـاخ                  
سـفــيــد مــهــار کـرد، امــا جــمــهــوري             
اسالمي اتمي شده را ديگر حتـي اگـر        
اوباما و سارکوزي و گوردن براون هـر       
سه عمامه بر سر بگذارند هم نميتـوان   

 . مهار کرد
بـه خـاطـر بـيـاوريـد کـه در ســال                  

، سالي که هنوز کـابـوي کـاخ        ٢٠٠٧
سفيد سوار بر اسبش در امريکا يـکـه         
تازي ميکرد و دو طرف بـراي مـدتـي       
سايه همـديـگـر را بـا تـيـر مـيـزدنـد،                   
يکدفعه باالترين نهاد امـنـيـت مـلـي           
امريکا کاشف به عمل آورد که اصـال        

 ٢٠٠٣جـمـهـوري اسـالمـي از سـال               
هـرگـونـه اقـدام بـراي غـنـي سـازي و                   
ساختن بـمـب اتـم را کـنـار گـذاشـتـه                   

اين صاف و ساده تـئـاتـري بـود       .   است
که راه انداخته بودند تا در آن ريش يک 
قطب تروريسم جهاني تـوسـط قـطـب           
ديگرش چرب شود و راه مماشات باز    

پـرده هـاي ديـگـر ايـن تـئـاتـر،                 .   شود
حضور نمايندگان دو قـطـب در مـيـز             
مــذاکــره بــراي بــاصــطــالح اســتــقــرار          
امنيت و صـلـح در عـراق بـود آنـهـم                  
توسط کساني که خودشان خـيـابـان و        
مدرسه و محـل کـار در عـراق را بـه                

امـروز  .   کشتارگاه تبديل کرده بـودنـد      
هم در اصل همان قطب تروريستي بـا       
همان اهداف قديمي دنبال راهي بـراي     

. معامله با جمهوري اسـالمـي اسـت          
افشاي تـاسـيـسـات غـنـي سـازي قـم                 
توسط اوباما در معيت سـارکـوزي و          

 روز پيـش از    ٥گوردون براون، درست    
اجالس ژنو، کارتي بود که روي مـيـز        
انداختند تا در اجالس ژنو از مـوضـع       
قدرت با جمـهـوري اسـالمـي سـازش             

يک کلک تاکتـيـکـي بـود بـراي          .   کنند
اين که در مذاکرات ژنو دست بـاال را        

اما اينکـه چـرا درسـت        .  داشته باشند 
در مقطعي که قرار بـود اوبـامـا وارد            
ماه عسل با جمهوري اسـالمـي شـود         
يـکــبــاره سـايــت اتــمـي اش را افشــا                
ميکند و هيزم بيار تـنـور کشـمـکـش         
اتـمـي مـيـشـود، مـربـوط بـه بـحــران                  

صـاف و    .   سياسي داخلي ايـران اسـت      
ساده روي اين واقعيـت حسـاب کـرده            
اند که جـمـهـوري اسـالمـي هـنـوز از                 
ضربات خرداد و تير تلو تلو ميخورد       
و تا به خودش نيامده بـايـد سـراغـش           

. رفت به عقب نشـيـنـي وادارش کـرد            
قـرار شـد     .   عمال هـم ايـنـچـنـيـن شـد             

بازرسان سازمان انرژي اتمي سـازمـان    
ملل وارد سايت قم شوند و هـمـچـيـن          
قرار شد غني سازي بيـسـت درصـدي          
اورانيوم هم در خاک روسيـه بـه اتـمـام           

و البته همه اينها در غـوغـاي     .     برسد
بـراي  "   يک پيروزي ديگـر "طبل و دهل  

 . اسالم عليه کفر پيش رفت
 

 جمهوري اسالمي 
يـعـنـي هـمـان        ( زماني، پـروژه اتـمـي         

تالش براي توليد سالح اتـمـي تـحـت           

، بـراي    ) لـواي مـقـاصـد صـلـح آمـيـز              
جمهوري اسالمي يک پيشروي بيشتـر   
در قلدري سياسـي مـنـطـقـه اي، يـک               
ابزار جديدتر براي ابراز قدرت بيشتـر،      
يک امکان جديدتر بـراي بـازي کـردن            
نـقــش بــرتــر در مـعــادالت سـيــاســي             

بــا ســالح اتــمــي، راه         .   جــهــانــي بــود   
جمهوري اسالمي بـراي ايـفـاي نـقـش            
قـدرتــمــنــدتــر بــه عــنــوان يــک قــطــب            

ايـن  . تروريسم جهاني  هموارتر ميشد 
زماني بود که هم جنبش اسـالمـي و           
هم حکومت اسالمي به مـثـابـه رکـن          
مــهــم ايــن جــنــبــش در مــوقــعــيــت              
متفاوتي از آنچه که امروز در گـيـرش     

جــمــهــوري  .   هســتــنــد قــرار داشــتــنــد      
اسالمي در جهان خـود را بـه مـثـابـه               
عـلــمــدار مــردم فــلـســطــيــن و رهــبــر             
مستضعفين جهان جا زده بـود و در            
ايران با مصافي در ابـعـاد چـنـد مـاه                

امــروز، .   اخــيــر مــواجــه نشــده بــود           
مخصوصا بعد از جنـبـش انسـانـي و          
انقالبي مردم در پيش چشمان حيـرت        
زده مردم جهان، جمهوري اسالمي بـه     
يک مـوجـود مـنـفـور و نـامشـروع و                 
مستاصل و درمانده تبديل شده است    
که فقط به زور و ضرب گلوله و تجاوز 
و جـنـايـت مـيـتـوانـد روي پـاهـايــش                  

بـراي خـود سـران حـکـومـت             .  بايستد
اسالمي هم روشن است که بازي اتمي  

. امروز بيشتر يک بازي دفاعـي اسـت         
يک ريسمان پوسيده براي آويـزان شـدن        

راهي بـراي اجـتـنـاب از آيـنـده             .   است
تيره جـنـبـش اسـالمـي و حـکـومـت                 

 . اسالمي است
در ايــران جــنـبــشـي انـقــالبـي بــه              

. عظمت يک جامعه عروج کرده اسـت    
جــنــبــشــي بــراي ســرنــگــونــي کــامــل          

ايـن جـنـبـش در         .   حکومت اسـالمـي   
عيـن حـال، احـتـرام مـردم جـهـان بـه                   
خودش و نـفـرت مـردم جـهـان عـلـيـه                
دشمنش يعني جمهـوري اسـالمـي را          

امـروز جـمـهـوري       .   برانگيخـتـه اسـت     
اسالمي به يمن همين جنبش نه فقـط      
در ايران بلکه در پيش مردم جهان هـم    

هـدف بـالفـاصـلـه و          .   نامشروع اسـت  
کوتاه مدت جنجال اتمي ايـن بـار، از         
جمله اين بود که توجه مردم جهان  که 
با نفرت به جمـهـوري اسـالمـي نـگـاه              
ميکنند و با احترام از مردم انـقـالبـي        
ايران ياد ميکنند از اين مبارزه و ايـن    

 . بحران منحرف شود
جــمــهــوري اســالمــي کــه خــوب          
ميداند بمب اتم نميتواند سـنـگـرهـاي      

–خياباني را بکوبد، تصور ميـکـرد          
که با جـنـجـال        –مثل هميشه ابلهانه   

اتمـي در جـهـان حـد اقـل مـيـتـوانـد                    
صداي اين سنگـرهـا را بـراي مـدتـي               

جمهوري اسالمي که در يک . خفه کند
نبرد روياروي با مردم، علنا نامشروع 
اعـالم شــده بــود تصــور مــيـکــرد بــا              
عـکـس گـرفـتــن دالالنـش بـا دالالن               
غرب در ژنو ميتواند ژست مشروع به 

جـمـهـوري اسـالمـي کـه           .  خود بگيرد 
طنين مرگ بـرديـکـتـاتـور رعشـه بـر               
پيکرش انداخته بود، روي اين حساب   
کرده بود که با حضور در ژنو، خواهـد   
توانست تصوير يک حکومت مـرده و      
از هم گسيخته را با يک حکومتي کـه     
طـــرف حســـاب دول غـــرب اســـت                

روي اين حساب کـرده    .   جايگزين کند 
بود که به مـردم جـهـان بـبـاورانـد کـه                
عليرغم زمين لرزه بزرگ سيـاسـي در         
ايران، جمهوري اسـالمـي عـمـومـا و             

احمدي نژاد خصوصـا  -باند خامنه اي 
هنوز در سطح جهاني طـرف حسـاب           

ــد   ــعــنــي مشــروعــنــد      .   هســتــن در .   ي
حقيقت، جمهوري اسالمي تالش کرد  
از پشت ميکرفون اجالس ژنـو، بـراي         
حکومت نـامشـروعـش،مشـروعـيـت         

از نقطه نظر حکومتي کـه زيـر      .   بخرد
هجوم مردمي خشمگين و مصمـم و         
معترض از پرتگاهي سيـاسـي آويـزان        
است، اجالس ژنو و خـوش و بـش بـا             
نمايندگان دول غرب، مذاکـره بـه نـام           
مردم ايران، يعني همان مـردمـي کـه           
قصد بزير کشيدنش را دارند نقش يک     
چنکگ را داشـت کـه مـيـشـد بـه آن                  

بيدليل نيست که احـمـدي     .   آويزان شد 
نژاد پيشنهاد کرده است که مذاکرات       
ايران بـا پـنـج عضـو دائـمـي شـوراي                  
امنيت و آلمان، تا سطح سـران اتـقـاء          

ايـن يـعـنـي احـمـدي نـژادي کـه                 .   يابد
عکسش در ايران پاره ميشود و مردم   
ميخواهند از تختش پايين بکـشـنـد،        
هنوز در خارج از ايران رئيس جمـهـور         
است و با اوباما و ساکوزي و گـوردن        
براون و انجال مرکل ميتواند عـکـس          

اين يـعـنـي کسـي کـه بـا يـک                .  بگيرد
دستش طناب دار را بـاال مـيـبـرد بـا               
دست ديگرش ميتواند به طناب دول       

 .  غرب آويزان شود
وسط، اسالم سيـاسـي شـکـسـت          اين  

مردم " هيجان ناسيوناليستي"خورده، روي 
از نـقـطـه نـظـر          .   هم حساب باز کرده است    

اينها، کشـمـکـش اتـمـي مـيـتـوانـد ايـن                   
را از زير دسـت و    "   هيجان ناسيونالسيتي " 

بال جنبش ناسيوناليستي جمع کنـد و در          
اما تـنـفـر و      .  جيب جنبش اسالمي بريزد 

ضديت بـا حـکـومـت  اسـالمـي درايـران                 
آنچنان قدرتمند و آنچنان عظيم اسـت کـه           
هيچ ژست ناسيوناليستي هـم نـمـيـتـوانـد             
گوشه اي از اين تنفر را تحت الشعاع قرار     

مـخـصـوصـا کـه ايـن نـفـرت ضـد                  .   داهد
حکومتي امروز ديگر فقط يـک احسـاس          

ساده نيست بـلـکـه يـک نـيـروي سـيـاسـي                   
ــاخ                    ــا دم دروازه ک ــه ت ــده اســت ک رزمــن

 . حکومت اسالمي رسيده است
 

 راه حل دست کيست؟
ميتوان و بايد به اين کشمکش و کـابـوس           
اتمي شدن حکومت اسالمي نقطـه پـايـان         

اما بي ترديد راه رهـايـي از ايـن          .  گذاشت
کـابـوس نـه در شـوراي امـنــيـت، نـه در                    
مذاکرات و مماشات و رجزخوانيـهـاي دو        

نه پـروپـاگـانـداي       .   قطب تروريستي نيست  
غرب در باره خطر سالح هسته اي معتبـر      
است و نه ننه من غريبم بازيهاي جمهـوري   
اسالمي که گويـا اهـدافـش صـلـح آمـيـز                

اينها هر دو جزئي از مسئله اي بـه     .    است
آمريکا .   نام کابوس اتمي در جهان هستند 

که خود مسئول مستقيم کشتار اتمـي در       
تاريخ تاکنوني است و جمهوري اسـالمـي         
هم که حتي بدون سالح اتميش جز خـون و      
کشتار معنايي نـدارد و از ايـن کـابـوس                

معترضه بگويم، .   ( تغذيه سياسي ميکند  
مثل همه موارد ديگر، در زمينه کـابـوس     
اتمي هم کل حکومت اسالمي جـزئـي از            

احمدي نـژاد  .   مسئله است نه جناحي از آن 
و باند خامنـه اي کـه بـا رويـاي کـالهـک                   

 و بـه آتـش         ٣هسته اي بـر سـر شـهـاب               
کشيدن مردم اسرائيل هر شب سر برباليـن     

جناح رقيبش هم دست کمي از   .  ميگذارد
رفسنجاني که مـثـال بـه      . همين باند ندارد 

جناح  اهليتر جمـهـوري اسـالمـي تـعـلـق               
انفـجـار   :   " دارد، هشت سال پيش گفته بود 

بمب اتم در داخل اسرائيل هيچ چيز بـاقـي       
نميگذارد اما در دنياي اسـالمـي آسـيـب            
فقط ميـزنـد و ايـن اتـفـاق دور از عـقـل                     

جنون اسالمي از ايـدوئـولـوژي و        " !  نيست
نيازهاي سياسي جـمـهـوري اسـالمـي بـر              

 .) ميخيزد چه اصالح طلب و چه اصولگرا
حل جـهـان بـدون کـابـوس سـالح              راه  

اتمي نميتواند در دستان دو طرفـي بـاشـد            
که يکي با همان چکمـه هـاي خـونـيـن از                 
کشـتـار هـيـروشـيـمـا و نـاکـازاکـي، روي                   
هشتاد درصد زرادخانه اتـمـي جـهـان راه             
ميرود  و ديـگـري مـيـخـواهـد ذولـفـقـار                   
خونين علي را بـا کـالهـک اتـمـي بـر سـر                 

کليد جهان بـدون    .    جايگزين کند٣شهاب  
سالح اتمي در دست جنبـشـي و نـيـرويـي            
قرار داد که امنيت همه انسانهـا فـلـسـفـه            
سياسي اش است، که نيازي به نسل کشي     

اين نيرو و اين جنبش قـطـب سـوم،      .   ندارد
قطبي در مقابل هر دو قطـب تـروريسـتـي          

قـطـبـي اسـت کـه اکـثـريـت مـردم                  .   است
 . صلحدوست جهان به آن تعلق دارند

يک سر فعال و قـدرتـمـنـد ايـن قـطـب              
سوم، مردم ايران، اتفاقا نبردي عـظـيـم و             
ــا يــکــي از طــرفــهــاي ايــن                  هــمــه روزه ب
کشمکش اتمي، يعني جمهوري اسـالمـي        

     . . .   جنجال اتمی هم                                       ۱از صفحه          

 ٣صفحه      
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اكنون جمهوري اسالمي ايـران    .   شدند
يك ليست از كودكان و نـوجـوانـان را            
دارد كه ميخواهد فورا اعدام كند، دو 
زن در آستانه سنگسار هستند و پـنـج       
نفر به اتهام شركت در تظاهـراتـهـا در          

 . ليست اعدامهاي فوري قرار دارند
 

فراخوان شـمـا بـراي چـه         :  انترناسيونال
ــه                     ــاريــخ چ ــا ايــن ت روزي اســت و ت
ــه                    ــد و چ ــجــام داده ي اقــدامــاتــي ان

 اقداماتي در دستور داريد؟ 
 اكتبـر را روز      ۳۰ما روز : مينا احدي 

بين المللي يك اعتراض مـتـحـدانـه و            
از نـظـر مـا        .   جهاني اعـالم كـرده ايـم        

جنبش عليه اعدام يك جنبش قـوي و     
بسيار مهم بر عليه حكومت اسالمي 

االن جمهوري اسالمي ايـران بـا     .  است
اين موج جديد اعدامها ميخواهد در    
مقابل ميلـيـونـهـا نـفـر زن و مـرد و                   
جواني بايستد كه بـه ايـن حـكـومـت               
گفته اند، بساط خودت را جمع كـن و     

حكومت دارد دست و پاي آخر را . برو
. ميزند و به هر جنايتي دست مـيـزنـد     

در ابتداي دستگيريها، سعي كـرد بـا           
شوك ايـجـاد كـردن و دسـتـگـيـري و                  
تجاوز و يا قتل بيرحمانـه جـوانـان در          

ايـن روش    .   زندانها ، بقيه را بتـرسـانـد    
همه حكومتهاي ديكتاتور و از جملـه    

بـراي  .   فاشيـسـتـهـاي اسـالمـي اسـت           
كشتن و دست و پا بـريـدن و     اينها   

چشــم در آوردن، جــزو ابــزارهــاي          
عادي حكومت كردن است و بـنـا        
بر اين اعدام نوجوان و كـودك در            
زمر، كارها و فعاليتهاي روزمـره       

امـروز  .   اين ماشين جنايت اسـت     
اما همان مـردمـي كـه آمـدنـد و              
شعار مرگ بر ديكتاتور و شـعـار        
سرنگوني حكـومـت اسـالمـي را          
دادند، همچنين شعـار دادنـد كـه          
توپ ، تانك ، بسيجي ديـگـر اثـر         

 . ندارد
مـا مــيـخــواهــيـم هــمـان زنــان و              
جوانان و مردمي كه به خيابان رفته و     
اعالم جنگ با حكومت كـردنـد، ايـن       
بار نيز در ابعادي گسترده بـه مـيـدان            
آمده و اين ابـزار سـركـوب حـكـومـت             

اعـدام  .   اسالمي را به چالش بطـلـبـنـد        
يك وسيله ايـجـاد تـرس و وحشـت و                
وســيلــه مــوثــر دفــاع حــكــومــتــهــاي          

بـايـد در     .   سركوب از خـودشـان اسـت        
ايران و در دنيا به پا خـاسـت و عـلـيـه           

 . اعدام به خيابان آمد
اقدامات ما برگزاري ميتينگ و      

تــظــاهــرات در هــمــه       پــيــكــت و       
شهرهاي بزرگ دنيا از اروپـا تـا          

امريكا و هر جايـي اسـت        كانادا و   

كه فعالـيـن عـلـيـه اعـدام و مـردم                  
مـا  .   معترض ميتوانند تجمع كننـد  

دعوت ميكنـيـم    از مردم در ايران     
كه بهـر طـريـق مـمـكـن اطـالع               
رساني كنند و در مراكز شـهـرهـا           

. در ايران عليه اعدام تجمع كنـنـد       
ما از مادراني كـه هـر هـفـتـه در               
پارك الله و مراكز ديـگـر تـجـمـع            

مـيـكـنـيـم از ايـن           ميكنند دعـوت     
حركت اعتراضي دفاع كـرده و در آن            

از هنرمندان و فـعـالـيـن       .   سهيم شوند 
حقوق انساني و از همه نهادها دعوت 

 .ميكنيم به اين حركت بپيوندند
 

آيا با دولتها هم تمـاس    :   انترناسيونال
گرفته ايد؟ مثال با اتـحـاديـه اروپـا و              
سازمان ملل و عـفـو بـيـن الـمـلـل و                   

 نهادهاي حقوق بشري ديگر؟ 
ما پنجشنبه يك هـيـئـت      :   مينا احدي 

از پارلمان اروپا و رئيس پارلمان اروپا    
را مالقات كرده و با آنها اين موضوع 
اعتراض جهاني را مـطـرح خـواهـيـم              

در عين حال به هـمـه نـهـادهـاي          .   كرد
مـدافــع حــقــوق انســانــي و از جــملــه              
امنستي نامه ارسال کـرده و از آنـهـا              

مـا  .   درخواست همكاري خواهيم كرد   
به شخصيت هاي مطرح و ضـد رژيـم        

نامه نوشته و خـواهـان   اسالمي نيز   
اين يك حـركـت   . همكاري شده ايم 

مهم است و مـا بـايـد بـتـوانـيـم،                 

عليرغم اختالفات سيـاسـي و يـا          
فكري، هـمـه بـا هـم عـلـيـه ايـن                   
ماشين جنايت اسالمي متحدانـه     

اميدوارم بتوانيم يك . حركت كنيم 
ــراي               ــي ب ــان ــر جــه حــركــت مــوث

در ايران انجام جلوگيري از اعدامها 
 . *دهيم

 
هفته هاي اخير، ماشين آدمکشي   در  

. حکومت اسالمي فعالتر شـده اسـت       
ماشين صدور احـکـام اعـدام شـتـاب            
بيشتري گـرفـتـه اسـت و تـعـدادي از                 
محکومان مـنـتـظـر اعـدام، بـه پـاي               

همچنين، . چوبه هاي دار برده شده اند
براي چـهـار نـفـر بـه جـرم شـرکـت در                     
اعتراضات اخير احکام اعـدام صـادر        

کميته بين المـلـلـي عـلـيـه         .   شده است 
اعدام، براي اعتراض بـه ايـن اوضـاع            

. فعاليتهايش را گسـتـرش داده اسـت         
در اين رابطه چند سئوال بـراي مـيـنـا            
احدي، مسئول اين کمـيـتـه فـرسـتـاده            

مينا عليرغم درگير بودن شـديـد     .   ايم
و مسافرتهاي مکرر به خاطر پيشبرد  
اعتراض عليه ايـن جـنـايـات، پـاسـخ              
کوتاهي فـرسـتـاده اسـت کـه در ايـن                 

ديـدار بــا    .     شـمــاره چــاپ شـده اسـت         
مسئولين پارلمان اروپا گـوشـه اي از           
از  اين فعاليـتـهـاسـت کـه در آخـريـن                  
لحظات گزارشـش بـه انـتـرنـاسـيـونـال              
رسيد که در هميـن شـمـاره مـالحـظـه              

 . انترناسيونال.  ميکنيد

 . . . فراخوان اعتراض جهاني                                  ۱از صفحه          

 اکتبر مينا احدي و ۱۵روز پنج شنبه 
فرشاد حسيني از طرف کـمـيـتـه بـيـن           
المللي عـلـيـه اعـدام بـا مـقـامـات و                  
مسئولين پارلمان اروپا در بـروکسـل          
ــت                 ــي ــه و در خصــوص وضــع داشــت
اعدامهـا در ايـران و صـدور احـکـام                 
اعدام عليه پنج نفر به اتهام شركت در 

و همچنـيـن احـكـام اعـدام           تظاهرات  
نوجوانان و دو حكم سنگسار بر  عليه 

عليه دو زن در تبريز ديدار و گـفـتـگـو       
 .داشتند

 بــخــش    ۴ايــن گــفــتــگــوهــا در           
يك هيئت از طرف رئـيـس    جداگانه با  

پارلمان اروپا ، دبير بخش کميـسـيـون     
حقوق بشر پـارلـمـان اروپـا، مسـئـول              
کميته ازادي و عدالت مدني و حقـوق      

در .   زنان و برابري جنسي انجام گرفت      
اين گفتگوها ميـنـا احـدي و فـرشـاد              
حسيني ضمن ارائـه آخـريـن اخـبـار و             
اطالعات در خصوص موج اعدامهـا     
در ايران و صدور احـکـام اعـدام بـراي            
شرکت کنندگان در تظاهراتهاي اخيـر      
ايران و همچنين نوجوانـانـي کـه قـرار            

 اکتبر اعدام شوند و خطر ۲۱است در 
اعدام و سـنـگـسـار دو زن در ايـران،                 
خــواهــان اقــدامــات جــدي و عــاجــل           
پارلمان اروپا براي اعتراض و اعـمـال         
فشارهاي هر چه بيشتر بـه جـمـهـوري            

رئيسه پارلمان  هيئت .  اسالمي شدند 
اروپا ضـمـن اسـتـقـبـال از ايـن ديـدار                  
اظهار داشت که ما تاکنون از اخـبـار         
دقيق ميزان اعدامها و صدور احکـام      
اعــدامــهــا اطــالع نــداشــتــيــم و ايــن             
اطـالعـات بـه پـارلـمـان اروپـا کـمــک                 
ميکند که موضـع قـاطـعـتـري را در             
خصوص نقض حـقـوق بشـر در ايـران             

وي همچنـيـن اطـالع داد        . اتخاذ کند 
کـه کـه قــرار اســت هـفــتـه آيــنـده بــه                    
مناسبت بـيـسـتـمـيـن سـال تصـويـب                
کنوانسيون حقوق کودکان يک جـلـسـه      
ويژه و فوق العاده اي در استراسبـورگ   
فرانسه در خصوص وضعـيـت حـقـوق          
ــاشــيــم کــه                  ــران داشــتــه ب بشــر در اي
اطالعات شـمـا مـيـتـوانـد بـراي ايـن                 
جـلــسـه و در صـدور قـطــعـنــامـه در                  
مــحــکــومــيــت جــمــهــوري اســالمــي        

وي هـمـچـنـيـن        .   سودمند واقـع شـود     
توصيه کرد که کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي               
عليه اعدام نامه اي را همراه با بسـتـه       
حاوي آخريـن اطـالعـات مـربـوط بـه               
اعدامها در ايران براي پارلمان ارسـال         
کند تا براساس آن نـامـه قـطـعـنـامـه                
پـارلـمـان عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمــي                 

 .تنظيم شود
همچنين ميـنـا احـدي و فـرشـاد             
حسيني در مـالقـات بـا مسـئـولـيـن               
کميسيون حقوق بشر و کميته آزادي و 
عدالت مدني و حقوق زنان به مسئلـه        
شکايت کميته بين المللي عليه اعدام  
به دادگاه بين الـمـلـلـي جـنـايـي الهـه                
اشاره کرده و خواهـان ايـن شـدنـد کـه                
پارلمان اروپا نيز ضمن حمايت از ايـن     
اقدام راهها و امکانات طرح شکايـت      
عليه جـمـهـوري اسـالمـي را بـررسـي               

در اين مالقاتها به ويـژه تـاکـيـد       .  کند
شـد کــه صـدور قـطـعــنـامـه و نـامــه                   
محکوميت عليه جمهوري اسـالمـي       
اگر مهم اما به تنهايي کافي نميباشد 
و پارلمان اروپا بـراسـاس تـعـهـدات و             

وظايف خويش بايد اقدامات جدي تر     
و عــمــلــي تــري را بــراي مــقــابلــه بــا               

بـطـور   .   جمهوري اسالمي اتخاذ کنند 
مشخص پيشنهاد شـد کـه پـارلـمـان              
اروپا اعالم کند تا زمانيکه جمهـوري    
اسالمي سنگسار و اعدام کـودکـان و       
نوجوانان را بـطـور کـامـل و قـطـعـي                 
ممنوع نکند  هر گونه صدور ويـزا و            
سفر به اروپا را براي کليه مسئولين و       

ايـن  .   مقامات رژيم ايران تعليق کننـد  
مسئولـيـن اظـهـار داشـتـنـد کـه ايـن                  
پيشنهادات را مورد بررسي و تحقيق    

 . و تصميم گيري قرار خواهند داد
 ۳۰همچنين در اين مالقاتها به   

اکتبر روز جهاني عليه اعدام در ايـران     
اشاره شد و خواهان حمايـت پـارلـمـان            

بـرگـزاري     اروپا از اين کمپين از طريق 
ســمــيــنــار ســخــنــرانــي و کــنــفــرانــس           
مطبـوعـاتـي بـا حضـور مسـئـولـيـن                
پارلمان اروپا و کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي               
عليه اعدام در محل پارلمـان اروپـا و        
يا در شهر الهه شدند که قرار شـد در          
اين خصوص نيز هماهنگي هاي الزم      

 . بعمل آورده و ما را مطلع کنند
مينا احدي و فرشاد حسينـي در      

حاشيه اين مالقاتها باتعداد ديـگـري        
نمايندگان پارلمـان اروپـا ديـدار و              از

 .گفتگوهاي کوتاهي انجام دادند
کميته بين المللي عليه اعـدام بـه        
هر طريق ممکن تالش ميکند صداي 
اعتراض ميليونـي مـردم عـلـيـه ايـن              
حکومت ترور و جنايت را بـه گـوش             
دنيا رسانده و از مبارزه انقالبي مـردم   
عليه رژيم جنايتکـار اسـالم حـمـايـت            

. هاي هر چه وسـيـعـتـري جـلـب کـنـد                
کـمـيـتـه بــيـن الـمـلـلــي عـلـيـه اعــدام                    
همچنين با تمام قوا ميکوشد اخـبـار       
و اطالعات مربوط بـه اعـدامـهـا در            
ايران را به سازمان هاي بين المللـي و          
مجامع حقوق بشري دنيا ارسال کـرده   
و مصرانه خواهان اعمال شـديـدتـريـن          
برخوردهاي سياسي و ديپلماتـيـک بـا          

   .ايران ميباشد
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ اکتبر ۱۶
 

 گزارش ديدار مينا احدي و فرشاد حسيني با مسئولين پارلمان اروپا

پيشروتـريـن،   .   آغاز کرده استرا  
مصمم ترين و قـدرتـمـنـدتـريـن            
نيروي قطب سوم در ايـران عـزم          
سرنگوني جمهوري اسالمـي را       
کرده است که يـک پـاي اصـلـي             

اين جنـبـش   .   کابوس اتمي است 
عزم دارد نيروي اصلي يک قطب 
تروريسم جـهـانـي را هـمـراه بـا               
ماليخولياي اتميش به گورستان 

ايـن جـنـبـش       .   تاريخ روانه کـنـد    
مصمم است اين نکبت و نـنـگ     

تاريخي را از پيکر جهان بکند و 
به جايش جامعه اي را بسازد که 
در آن جان انسان مقـدس اسـت؛      
که در آن حرمـت انسـان بـر هـر              
منفعت و هر مقدساتي تحت هر 
نام و هر مذهب و هر ايدئولوژي 

. و هـر تـوجـيــهـي مـقـدم اســت              
جامعه اي که در آن همه چيز در   
خــدمــت ســعــادت، آرامــش،            
امنيت، رفـاه، حـرمـت، آزادي،         

 . *اختيار و برابري انسانهاست

     . . .   جنجال اتمی هم                                       ٢از صفحه          
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 مهاجراني 
و كشتارهاي 

  ٦٧سال 

در يكي از سايتهاي دوم خـردادي در         
ايــنــتــرنــت مــطــلــي ديــدم بــا عــنــوان            

و بعـد  "   مهاجراني عزيز سپاسگزاريم " 
مـوضـعـگـيـري      " اينطور آمده بود كـه       

صريح دکتر مهاجراني پيرامون اعدام 
هاي دهه شصت که طي آن هزاران تـن      
از فرزندان ملت به قربانگاه هايي چون 
خاوران سـپـرده شـدنـد، بـه بـاور مـن                  

و الـي آخـر بـر          "   شايسته تکريم اسـت    
با خواندن اين مـطـلـب      .   همين منوال 

كه سراپا تقدير از مـهـاجـرانـي بـود و              
القا كننـده ايـن بـود كـه گـويـا او در                    
مورد كشتارهاي دهه شصت زبان بـه         
افشاگري و اتـنـقـاد و غـيـره گشـوده                 
است، كنجكاو شدم كه ببيـنـم ايشـان          

بـاالخـره بـا چـنـد بـار             .   چه گفته است  
اينور و آن ور رفتن در اينترنت نوشتـه      
جنـاب مـهـاجـرانـي، مـعـاون ريـيـس                
جمهوري اسالمي در دوره رفسنجاني     
و وزير ارشاد و اطالعات دوره خاتمي   
و نماينده سابق چند دوره از مـجـلـس            
اســالمــي و مســئــول تــبــلــيــغــات و             

حكومت را در   "   فرهنگي"فعاليتهاي  
مهاجراني .   وب الگ ايشان پيدا كردم   

مثل همه ما …   " اينطور نوشته بود   
که در برابر کشـتـار جـوانـان در سـال                 

گـمـان مـي      .    ساکـت مـانـديـم      ١٣٦٧
کرديم شرايط جنگ و تهديد خـارجـي       
مي تواند مجوزي بـراي چـنـان جـوان            
کشي باشد، که در تـاريـخ مـا کـمـتـر               

فقط .." نظيري براي آن مي توان يافت 
همين و يك عالمه تعريف و تمجيد از     
مــنــتــظــري و ســايــر آيــت اهللا هــاي                

كـل حـرف مـهـاجـرانـي در             .   ناراضـي 
مورد كشتارهاي دهه شصـت هـمـيـن        
جمله معترضه در مـيـان يـك بـحـث                

ــود     ــداي           .   ديــگــر ب ــت كســي كــه از اب

حكومت اسالمي يكي از كـارگـزاران       
و سياستگزاران حكومت بوده اسـت،       

! ) يا شايد ميكـرده (و افتخار ميكند  
كه از ياران نزديك خميني مـحـسـوب         
ميـشـده و غـيـره، در مـورد كشـتـار                  

 هزار نفر از فرزنـدان  ١٥  تا ١٠فجيع  
مردم فقط يك نيم جمله ميگويد و رد 

البته نبايد از حق گذشت كـه  !   ميشود
همين يك جمله گوياي يك تحول مهم       

او فاصلـه  .  در شخص مهاجراني است 
بسياري پيموده است و از نظريه پرداز       

 و ٦٧و مدافع پروپاقرص كشتارهاي    
كل جنايات سي ساله، به منتقد نـيـم         

اينكه در دل     .   بند آن تبديل شده است  
ايـنـكـه از ايـن         .   چه دارد اينجا نيست  

كشتارها و ديگر توطئه ها و جنايات   
عليه مردم چه هـا مـيـدانـد كـه بـراي                
خود نگه داشتـه اسـت، ايـنـجـا بـيـان                

اما بهـرحـال او بـه صـف           .   نشده است 
او از   .   منتقدين كشتار پيوسته اسـت     

خود به نحوي نرم و تلـويـحـي انـتـقـاد            
ميكند كه در برابر كشتار جوانـان در       

 .  ساكت مانده است٦٧سال 
عطاء اهللا مهاجراني ميتوانـد بـا        
تمجيد و هورا كشيدن دوم خرداديها و 
طرفداران سبز موسوي دلخوش باشـد     
اما شخصا به ايشان توصيه مـيـكـنـم      
كه به صداي مردمي كه عزيزانشان را  
از دست داده اند گوش كند تا بفـهـمـد     

بـيـسـت و چـنـد          .   كه اين كافي نيست   
سـال بـعـد از ايـن فـاجــعـه و كشـتــار                    
بيرحـمـانـه، يـك نـيـم جـملـه در ابـراز                    
پشيماني به نحـوي پـوشـيـده، و بـعـد              
قهرمان سازي از منتظري كه يك نـيـم     
جمله اي در نامه نگاري هاي داخـلـي         
به خميني گفته است، بهيچ وجه بـراي   
مردمي كه عزيزترين هـايشـان را در            
يك نسل كشي تمام عيار و بيرحمـانـه       

تـازه  .   از دست داده اند كافـي نـيـسـت          
جـنـايـات حــكـومـت طـي تـمـام ايــن                 
دوراني كه مهاجراني سوگلي خمينـي     
و كل حكومتيان بود، به اين يك قـلـم      

اين حكومت رفتني . محدود نميشود
است و جناب مهاجراني به نـفـعـشـان          
است كه تا خيلي دير نشده قـدمـهـاي          

يـك  .   جدي تري در اين جهـت بـردارنـد      
نيم جمله با ايما و اشاره واقعا كمكـي      

. مردم به شما نمي بـخـشـنـد    .   نميكند
ما ميدانيم . تاريخ به شما نمي بخشد 

و ديده ايم كه كسان بسياري ايـنـجـا و       
آنجا صفشان را از صف حكومت جدا 

دليلش را ميدانيم كه اساسا . كرده اند
وضــع خــراب حــكــومــت و شــرايــط             

اجتماعي و جنبش انقالبـي اي اسـت           
اما بهرحال . كه در جامعه جريان دارد 

و بهر دلـيـل هـركـس كـه مـيـخـواهـد                  
امروز يا فردا صفش را از حـكـومـت            
جنايت و توحش جـمـهـوري يـا حـتـي              
بخشي از سياسـتـهـاي آن جـدا كـنـد،               

امـا  .   مردم قطعا استقبال مـيـكـنـنـد         
اينكه در چه موقعيتي در حـكـومـت         
بوده است و ايـن گـام را چـه زمـانـي                   
برداشته است و بـا چـه صـداقـت، يـا                 
لــكــنــت و خســاســتــي حــرف زده را              

ايشان را تهديد .   نميتوان ناديده گرفت 
به محاكمه نميكنم چون آنقدر جـك و       
جانور فعلي و حي و حاضر هست كـه      
جك و جـانـوران سـابـق شـايـد نـوبـت                   
محاكمه شان هم بـعـد از سـرنـگـونـي              

اما اگر آقاي .  جمهوري اسالمي نرسد 
مهاجراني ميخواهد پايش را از خانـه     
اش بيرون بگذارد و مـثـل چـنـد سـال              
پـيـش در لـنــدن تـوســط مـخــالـفـيــن                 

كـه  ( حكومت محاصره و هـو نشـود          
فكر نميكـنـم ايشـان فـرامـوش كـرده              

، بـايـد بـا دسـت و دل بـازي                  ) باشنـد 
بــيــشــتــري از جــنــايــات و اقــدامــات           

اين يك كـار از      .   حكومت پرده بردارد 
دست امثال مهاجراني خوب بـر مـي        

بشرطي كه اول تصـمـيـمـشـان را           .   آيد
بگيرند، و صفشان را بـطـور جـدي از           

 .*ياران سابقشان جدا كنند
 

قطع يارانه ها، 
تعرضي كه بايد 

 پاسخ بگيرد

 مهر سرانجام کـلـيـت اليـحـه        ١٩روز  
 ماده ي جنجالي اي كه حكومـت  ١٤
نام نهاده " هدفمند کردن يارانه ها"آنرا 

اليـحـه اي     .   به تصويب مجلس رسيـد    
که هدفش حذف يـارانـه هـاي حـامـل              
هاي انرژي از جمله آب، برق، بنزيـن ،     
نفت گاز، نفت كوره ، نـفـت سـفـيـد و             
گاز مايع و ساير مشـتـقـات نـفـت، و             
سپردن قيمت ها به بـازار و تـحـمـيـل             
فقر و بدبخـتـي و گـرانـي بـيـشـتـر بـه                   

البته براي انداختـن ايـن     . جامعه است 
طرح به جامعه وعده پرداخت ماهانـه      

 ٥ هزار تومان به خانواده هـاي      ١١٠
نـفـره بـقـول خـودشـان در دهـک هـاي                   

در مصـاحـبـه      .   پاييني داده شده است  
هاي مطبوعاتي شان نيز، اسـم شـوک         
تورمي را که دو سال اسـت دارنـد در            

شيـب  " موردش صحبت ميکنند، به  
تبديل کـرده    "   ماليم افزايش قيمت ها   

اند، تا بلکه از زير بار اعتراضـات در        
يه ايـن مـعـنـي کـه آمـده انـد                .     بروند

شوکي که قرار بود ظرف سه سـال بـه             
 ٥جامعه وارد کنند، زمـانـش را بـه              

تا بـقـول خـودشـان         . سال کش داده اند 
اينكه . يکباره باعث تورم شديد نشود

اين حكومت عمر منحوسش سه سال  
و پنج سال ادامه يـابـد، الـبـتـه بـطـور               

طـبـعـا در کـل         .   جدي زير سوال اسـت    
 ميلـيـارد تـومـان از         ٢٠اين ماجرا،     

جيب مردم روانه خزانه دولت خـواهـد        
شد و در واقع لب مطلب نـيـز هـمـيـن              

ميلياردها پولي که به جيبشان .   است
پــولــهــاي  .   زده انــد، کــافــي نــيــســت         

ميلياردي که از خـزانـه دولـت ربـوده              
شده و ميلياردهايي كه هرروز بجـيـب     
گشادشان ميريزند كافي نيست، حاال    
همه باهم نشسته اند و طرح تهاجـمـي      
ديگري به زندگي و معيشت مـردم را       

اما هنـوز  .  در دستور اجرا گذاشته اند 
از جلسه مجلس بيرون نيامده اند، که   
اختالفات و هـراسـشـان از گسـتـرش              

از .   اعتـراضـات مـردم نـمـايـان اسـت             
جمله نمايندگان مـخـالـف اليـحـه بـا               
اشاره بر اينکه  قـيـمـت هـا بـراسـاس                

رقـمـش تـعـيـيـن         "   فوب خليج فـارس   " 
ميشوند، اما دسـتـمـزد کـارگـران بـر              
اساس شاخص هاي اقـتـصـاد داخـلـي           
شکل ميگـيـرد، نسـبـت بـه افـزايـش               
شديد قيمت ها و بحران آفرين بودن آن  
ابراز نگراني کرده و طبق معمـول  بـا         
فلسفه اينکه سر را بايد آرام بـريـد، بـر        
کاهش شيب افزايش قيمتـهـا تـاکـيـد           

 .داشتند
اما واقعيت اينجاست که رژيمـي       
کـه امـروز از سـوي کـل جـامـعـه بـه                     
چالش کشيده شده است، شعار مـرگ        
بر ديکتاتـور هـر شـب و هـر روز در                  
پشت بامها و در مقابل زندانها و در        
اعتراضات در دانشگاه و در خـيـابـان        
سر داده ميشود، چقدر مـيـتـوانـد بـا              

. طـرح هـاي اقـتـصـادي جـوالن دهــد              
حکومتي که از تارکش تا پايين تـرک        
برداشته و سران آن اينچـنـيـن بـه جـان             
هم افـتـاده انـد، چـنـد صـبـاح ديـگـر                    
خواهد توانست  با چنين طـرحـهـايـي           
بقاي خود را حفظ کند؟ خـيـر، مـردم            
تصميم خـود را گـرفـتـه انـد و امـان                   

 .نخواهند داد
تصويب طرح يارانه ها ، آنهـم در        

شرايطي که خيزش انقالبي مـردم هـر        
روز عمق بيشتري مييابد، مردم حـق       
و حقوق خود را مطالـبـه مـيـکـنـنـد،               
فرصتي ديگر اسـت بـراي ايـنـکـه بـا                
خــواســتــهــايــي چــون افــزايــش فــوري          
دستمزدها، در گام اول يک مـيـلـيـون،        
پرداخت فوري تمامـي دسـتـمـزدهـاي          
پرداخـت نشـده و خسـارت ديـر کـرد                
پرداخت آن، بيمه مکفي براي کارگران 
بيکار، بيمه اي  در حـد يـک زنـدگـي               
انساني و ديگر خـواسـتـهـايـمـان جـلـو            

. بياييم و متحد شويم و امان نـدهـيـم        
بگوييـم کـه دولـت در قـبـال هـزيـنـه                    
درمان و تحصيل و معيشت جـامـعـه       

بگوييم که بهـداشـت و     .   مسئول است 
تـحـصـيـل     .   درمان بايد رايگان بـاشـد      

بگوييم باتوجه بـه    .   بايد رايگان باشد 
باال رفتن هر روزه قـيـمـت هـا، دولـت           
موظـف اسـت بـه کـاالهـاي اسـاسـي                

و فرياد بزنيم کوتـاه  .   سوبسيد بپردازد 
نمي آييم و بساط دزدي و جنايتتان را   

بـديـن تـريـتـب صـف           .   جمع ميکنـيـم   
اعتراض و مبارزه مـان را فشـرده تـر            

. جمهوري اسالمـي بـايـد بـرود        .  کنيم
طـرح  .   اين خواست کل جامـعـه اسـت        

هـايشـان را بـر        "   هدفمند کردن يارانه  " 
 .*سرشان خراب کنيم

 
 سپاه مافيا

معموال كسانـي كـه كـارنـامـه قـابـل                
تعريفي ندارند دوست دارنـد و تـالش          
ميكنند تاريخ را از زماني بنـويسـنـد      

. كه خودشان از خواب بيدار شـده انـد        
! يا فـكـر مـيـكـنـنـد بـيـدار شـده انـد                     
. محسن سازگـارا يـكـي از آنـهـاسـت             

يــا هــمــان پــاســدار       "   دکــتــرســازگــارا " 
سازگـاراي سـابـق، کسـي کـه بـنـيـان                 

ســپــاه  " مــاشــيــن کشــتــاري بــه نــام              
را گذاشتـه و هـنـوزهـم کـه            "   پاسداران

هـنــوز اســت بــر کــار خــود احســنــت              
ميفرستد، در بـرنـامـه تـفـسـيـر خـبـر                 
ــاه                  ــکــا در مــورد ســپ صــداي امــري

: " پاسداران اينگونه اظهـار نـظـر کـرد          
سپاه اول شکيل بود بعد شد کـاسـب،         

همه كس ميداند كـه  ".  حاال شده قاتل 
چه كارنامه " شكيل"آن سپاه پاسداران 

" نـهـاد  " اين .   نا شكيل و خونيني دارد 
از همان ابتدا بدين خاطر بنياد نـهـاده       
شد که با دست زدن به جنايت جـلـوي           
مردم انقالبي را بگيرد و از همـان اول       
ــي حــد و حصــري                   ــارات ب ــتــي از اخ
برخوردار بود تا به هر شکـل مـمـکـن        

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار

 ياشار سهندي 
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 5 ۳١۸شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

از .    بزنـد ٥٧دست به سرکوب انقالب  
کشتارهاي معروف اوليه آن مـيـتـوان         
به سرکوب خونين شوراهـاي تـرکـمـن           
صحرا اشاره کرد وبه قتل و عام مردم     
در کردستان اشاره داشـت و از هـمـان           

بـود تـا اکـنـون         "   شـکـيـل   "   دوران کـه     
ميشود يادآور شـد کـه ايـن نـهـاد در               
همه شهرهاي ايـران دسـتـگـاه شـکـار              
بيرحمانه و خونين انقالبيـون و مـردم          

 . معترض بوده است
 اين سازمان نقشي بسيـار فـراتـر          
از يک دستگاه روتين نظامي سيسـتـم      
سرمايه داري كـه كـارش سـركـوب و              

ايــن .   حـفـط نـظـم حــاكـم اسـت، دارد              
بخش مسلح دستگاه مافيايي اي بـه        

ايـن  .   اسـت "   جـمـهـوري اسـالمـي       " نام  
نـهـاد بـعـد از جـنــگ ايـران و عــراق                    
سهمش را از غـارت ثـروت جـامـعـه               
مـيــخــواســت و در ايـن زمــيــنــه هــم               
اختيارات بي حد و حصري بـرخـوردار         

بـخـشـي    "   قرارگاه خاتم االنبياء   .  "شد
از ايــن تشــکــيــالت اســت کــه بــراي              
سازماندهي سهـم خـواهـي از غـارت            

در واقع يک نوع تقسـيـم   .   شكل گرفت 
غنائم است، که سپاه روز به روز سـهـم    

قـرارگـاه خـاتـم       .   " بيشتري ميـخـواهـد    
. اسـم بـا مسـمـايـي اسـت            "     االنبياء   
مــنـشــا آن    "   خــاتــم االنــبـيــاء   " صـفــت    

برميگردد به محـمـد، پـيـامـبـر ديـن              
اسالم که در مقابل اعتراض مردم بـه       
يک عمل ايشان که براي عـامـه مـردم         

محسوب ميشـده فـوري     " فعلي حرام" 
: آيه از انبانش بيـرون مـيـکـشـيـد کـه               

همانا ما آخرين رسول هستيم و به هـر   
عمل اين قـرارگـاه   !   کاري توانا هستيم  

يـادآور يـک     "     قرارگاه"که خود کلمه (  
) دستگاه نظامي است تـا اقـتـصـادي         

بي شباهت به رسول خدا نيست که بـه      
هر کاري خودش را توانا ميداند و بـه       

شيـوه  . هيچکس هم پاسخگو نميداند 
کـار ايــن نـهــاد در امـور اقــتـصــادي                

در يـک مـورد       .   کامال مافيايي اسـت   
براي اينکه شرکتـي را بـاال بـکـشـنـد               
براي مدير عامل آن پـرونـده قضـايـي            
ساختند تا او رضايت دهد از شـرکـت       

نام آن شـرکـت       .   خود چشم پوشي کند 
بـوده اسـت و ارزش         "   اورينتـال اويـل    " 

 مـيـلـيـون       ۹۰دارائيهاي اين شـرکـت       
" قـرارگـاه  " دالر بوده که با ادغام آن در   

بـر عـرصـه هـايـي          .   آنرا باال کشـيـدنـد    
مانند آب رساني، صدور نفت و گـاز،        
پروژه هاي سدسـازي و انـتـقـال آب و               
نيرو و راه سازي و اخـيـرا مـخـابـرات               

آخريـن خـبـر كـه         .  چنگ انداخته است 

اين روزها از سـايـتـهـاي حـكـومـتـي                 
اعالم شد اين بود كه سـپـاه پـاسـداران          
دست روي شـرکـت سـايـپـا گـذاشـتـه                 

همه اين دست اندازي ها  را بي  .   است
هيچ دردسر قانوني، حتي قوانيني که  
خودشان وضع کردند انجام ميدهـد و       
ــت                ــل دولـ ــي کـــامـ ــيـــبـــانـ از پشـــتـ

اخيرا نـيـز درخـواسـت       .   برخورداراست
تامين اعتبار به مقدار يک مـيـلـيـارد       

کـرده  "   صنـدوق ذخـيـره ارزي       " دالر از   
است تا پروژه پارس جنوبـي را ادامـه        

 هزار کارگـر در آنـجـا        ١٠که از .  دهد
 هزار نفرشان مشغول کارنـد و     ٤فقط  

آنها را نـيـز خـطـر اخـراج و بـيـکـاري                   
الزم است يـادآور شـوم      . تهديد ميکند 

يکي از توجيهـات خصـوصـي سـازي           
اين است که ديگر دست ايشان پـيـش           

خـرج  " دولت دراز نباشـد وخـودشـان،          
امـا ايـن     "   خودشان را تـامـيـن کـنـنـد          

استداللي است که فقط براي کارگـران      
ايـن صـنـايـع بـکـار مـيــبـرنـد وقـتــي                   
مـيـخــواهـنــد حــقـوق کــارگـر را بــاال               

مـا  :   " بکشند و به اين بهانه ميگويند    
اما در همان حال بـراي هـر       ! "  مفلسيم

 .  خرجي دستشان در خزانه دولت است
بي بي سي و کارشناساني مانـنـد    
سـازگـارا و نــوريـزاده ايـنـگــونـه الـقــا                
ميکنند که گويا ايـن دولـت احـمـدي            
نــژاد اســت کــه دســت ســپــاه را بــاز                 

. گذاشته که هر کـار خـواسـت بـکـنـد             
تـمـام   "   مـفـسـريـن    " روشن است كه اين     

تالششان حتي در اپوزيسيون اينـسـت     
كه اسـاس دسـتـگـاه سـرکـوب از هـر                 

در روايــت    .   گــزنــدي مصــون بــمــانــد       
اينها  جنايات و غارتهاي    تاريخي  

 سال گذشتـه نـه فـقـط مـحـو             ٢٦
ميشود بـلـکـه از آن تـمـجـيـدهـم                

در صــورتــي کــه ايــن         .   مــيــشــود
حمايت مالي و اين امکانات بـي     
حد و حصر اقـتـصـادي از هـمـان              
ابتدا و بـطـور مشـخـص از آغـاز              
دولت رفسنجاني از زمـان مـثـال          

. بـرقـرار بـوده     "   دوران سـازنـدگـي    " 
سپاه .  و ديروز نيستمختص امروز  

پاسداران آينه تمام نماي عمق فساد و       
جــنــايــت درجــمــهــوري      چــپــاول و      

فساد و چپاولي كه . اسالمي است
.  فقط با کشتار سر پا مانده اسـت   

و مردمي كه امروز در خيـابـانـهـا      
فريـاد مـرگ بـر ديـكـتـاتـور سـر                 
ميدهند ميدانند كه بايد بـنـد از           
بند اين دستگاه عريض و طـويـل        
كشتار و سركوب و دزدي و چپاول 

 .*جدا كنند

دستگاههاي 
پخش پارازيت 

عامل 
بيماريهاي 
 خطرناك

بــنــابــر اظــهــارات مــقــامــات وزارت          
ارتباطات و کميسيون امنـيـت مـلـي          
ــنــان شــرکــت                 ــرخــي كــارك ــم و ب رژي
مخابرات در سه مـاهـه سـال جـاري،             
يعني درسـت در اوج اعـتـراضـات و               
مبارزات مردم بر عليـه رژيـم پـخـش            
پارازيت ابعاد بي سابـقـه اي بـه خـود              

بــر اســاس اخــبــار و          .   گــرفــتــه اســت    
صـا  " اطالعات بدست آمـده شـرکـت           

از زيـر مـجـمـوعـه شـرکـتـهـاي                "   ايران
وابســتــه بــه ســـپــاه پـــاســداران در                  
هماهنگي با وزارت پست و تلـگـراف         
و شرکت مـخـابـرات ايـران  از جـملـه                 
ارگانهاي حکومتي هستند کـه اقـدام        

در همـيـن رابـطـه       .  به اين کار کرده اند 
نامبرده  سيستم هاي    شرکت هاي   

پخش پارازيت مجهز روسي کـه       
به تازگـي خـريـداري شـده و در              
جنگ هاي مـدرن الـكـتـرونـيـك          
براي اختالل در رادارها استفـاده    
مي شود، را بـه کـار گـرفـتـه و                

بـا ايـجــاد     "   صـا ايـران    " شـرکـت     
تغييراتـي در ايـن سـيـسـتـم بـه                
قدرت بااليي براي ارسال امـواج   
دسـت يـافــتـه اسـت کـه پـخــش               
گسترده پارازيت روي مـاهـواره        

 .ها را امكان پذير کرده است
در مـورد پــيـشـيـنــه پـخــش            
پارازيت بر روي ماهواره ها الزم  
بـه تـوضــيـح اسـت کـه، پـخــش               
ــر                ــهــران و ســاي ــت در ت پــارازي
شهرهاي بزرگ کشـور بـه طـور           

 آغـاز    ۱۳۸۱گستـرده از سـال         
در اين سال دسـتـگـاه هـاي       .   شد

پارازيت از کمـپـانـي اريـکـسـون          
خريداري شد و بطور آزمـايشـي        
يکي از دسـتـگـاه هـاي مـجـهـز              

توليـد پـارازيـت بـر بـاالي بـرج               
. مــيــالد تــهــران نصــب شـــد              

همچنين برخي اخبارحاکي از آن 
است که عالوه بر مـراکـز ثـابـت            
ــدادي           ــعـ ــت، تـ ــارازيـ ــال پـ ارسـ
واحــدهــاي ســيــار کــه تــوســط           

شـونـد، نـيـز         کاميونت حمل مي  
درارسال پـارازيـت در تـهـران و             
شـهــرهــاي بــزرگ کشــور نــقــش         

گزارشها حاكي از آن است . دارند
كه هم اكـنـون هـفـت ايسـتـگـاه               
پخش پارازيت در تـهـران فـعـال           

اين ميان بـويـژه در       در .   مي باشد 
تهران حدت و شدت اين امـواج بـي        
سابقه و از نـظـر سـالمـتـي مـردم                  

اين روزهـا  .   بسيار خطرناك ميباشد  
تعداد زيادي از مـردمـي کـه بـراي             
معالجه به پزشک مراجعه کرده اند،       
پزشکان علت مريضي  و اختالالت       
رواني، ناراحـتـي هـاي شـنـوايـي و              
امثالهم را در اثـر قـرار گـرفـتـن در              
مــعــرض امــواج پــارازيــت روي              

 .ارگانيسم بدن ذکر کرده اند
گزارشات پزشکي عالئمي نظير 
گـيــجـي و خســتـگــي، نــاشـنــوايــي            

هـاي     مزمن، التـهـابـات و سـرطـان          
پوستي، خوني، نخاع و اخـتـالالت          

و )   عقـيـم شـدن مـردان        ( هورموني  
هـاي     در خـانـم    ( مشکالت بـاروري      

بويژه افـزايـش آمـار سـقـط           )   باردار
جنين از جمله مواردي هستـنـد کـه           
از احتمال بروز آنها در انسان بر اثـر     

در ايـن    .   دهـنـد     اين امواج خبر مـي    
ميان برخي نشريات و روزنامـه هـا          

 هـفـتـه پـيـش اخـبـار و                ٣ازحـدود    
گـزارشـاتـي را در بـاره خـطـرات و                 
عواقب  پارازيت به چاپ رسانده وبه 
اين ترتيب در سطح وسيع تري توجه  
ها به موضوع پخش پارازيت ها در     

طـبـق   .     سطح جامعه جلـب گـرديـد       
ــشــگــي مســئــوالن و               روال هــمــي
مقامـات رژيـم ضـمـن تـاكـيـد بـر                  

پــخــش پــارازيــت بــراي       "   ضــرورت" 
بـي  "   تهاجم مـاهـواره اي      " مقابله با   

شـرمــانــه بــه  دفــاع از ايــن ابــراز               
سانسور و سرکـوب پـرداخـتـه و در             
صدد توجيه اقدامات حکـومـت بـر        

اما با گسترش نگرانـي و    .   آمده اند 
اعتراضات مردم، پارازيت نـيـز بـه          
موضوعي براي جـدال و كشـاكـش           

. دروني حكومت تبديل شـده اسـت        
برخي دسـت انـدركـاران نـهـادهـاي             

کـمـيـسـيـون      " حكومتي و اعضـاي        
اسالمي به وجـود    "  بهداشت مجلس 

پـارازيـتـهـاي خـطــرنـاك بـه نـحــوي               
اعتراف كرده اند و ميگويند دولـت       

صـابـر فـيـضـي،        .   بايد كاري بـكـنـد    

مــديــرعــامــل شــرکــت مــخــابــرات       
هـاي   هاي پارازيت فرکانس:   ميگويد
اي داراي طول موجي بـيـش       ماهواره

از يک گيگا هـرتـز هسـتـنـد کـه از                
هـاي ديـگـري ارسـال            سوي دستگاه 

اي به اين  فيضي اما اشاره .   شود  مي
کـنـد و        نـمـي  "   هـاي ديـگـر       دستگاه" 

مـيـگـويــد در ايــن مـورد بـايـد از                 
وزارات ارتــبــاطــات و فــنــاآوري و           

بـديـن   .   مقامات مسئول سوال کـرد  
ترتيب او رسما و علنا اين اقدام  

مســعــود .   را تــائـيــد مـي کـنــد         
پـزشــکــيــان عضــو کــمـيــســيــون        
بهداشت مجلس در اين باره مي 

متأسفانه پخش پارازيت :   " گويد
اي    ضابطـه      به صورت کامالً بي   

گــيــرد و در ايــن            صــورت مــي   
خصوص به تنها چيزي که توجه      

شـود سـالمـت شـهـرونـدان              نمـي 
از نــهــادي کــه مســئــول        . اسـت    

پخش پارازيت براي مختل کردن 
ها در شهر تهـران اسـت          ماهواره

کـنـيـم بـه عـواقـب              خواهش مي 
جــدي ايــن امــواج مــخــرب بــر           
سالمت شهروندان تهراني توجـه     

انوشيروان محسني " داشته باشد
عضو کميسيون بـهـداشـت نـيـز           

جالب ايـنـجـاسـت کـه        " ميگويد  
گـويـد در        وزارت ارتباطات مـي   

اين رابطه مسئولـيـتـي نـدارد و           
معلوم نيـسـت چـه کسـي بـايـد               

در ايـن مـيـان        . "   پاسخگو باشد 
موضع محمد کرمي راد عضـو     
کميسيون امنيت ملي رژيم کـه       
به دفاع از اين سياست سرکـوب        
ــب               و ســانســور اشــاره دارد، ل

ايـن  .   مطلب را ادا کـرده اسـت          
شــخــص بــي شــرمــانــه مــي                

آنچـه کـه در انـتـخـابـات             : " گويد
اخير شـاهـد آن بـوديـم، جـنـگ              
رواني عليه جمـهـوري اسـالمـي        
ايران با ابـزارهـاي پـيـشـرفـتـه و              

هـاي     جديد و هـمـچـنـيـن سـوژه           
دشمن از هر منفذي . متنوع بود

براي ورود بـه افـکـار عـمـومـي              
. کـنـد     مردم ايران اسـتـفـاده مـي        

شـده     اسناد و اعـتـرافـات انـجـام         
دهـد کـه بـخـشـي از               نشان مـي   
هاي دشمنان از طـريـق        فرافکني
ــلــويــزيــون          ســايــت هــاي    هــا و ت
شود و بايد  مي اي انجام   ماهواره

مانع اين اقدامات شد هـرچـنـد          
کـه در کـنـار اقـدامـات            الزم اسـت     

پيشگيرانه، از سيـسـتـمـي بـرخـوردار            
روزتـر و       هايمان را بـه       باشيم که حرف 

تري به گوش جهانيان  در ابعاد گسترده
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هـر کشـوري بـايـد سـيـاسـت              . برسانيم
صحيح و اصـولـي در بـرابـر تـهـاجـم                  

فـيـلـتـر و       . اخبار نادرست داشته باشد 
پارازيت حق طبيعي کشـور مـا بـراي          

ايـن  .   هاي فرهنگي است   دفاع از حريم  
تواند در شـرايـط بـحـران        اقدامات مي 

خيز از فـتـنـه و کـودتـا عـلـيـه نـظـام                       
 "پيشگيري کند

پخش پارازيت روي امواج راديـو        
وتلويريونهاي مخالف رژيم بخشي از      
پروژه سانسور، سرکوب آزادي بـيـان،         
نشر افکار و عقـايـد و دسـتـرسـي بـه                 
اطالعات و اخـبـار آزاد و بـي طـرف                

بي اعتمادي عميـق مـردم     .   مي باشد 
به حکومت و بـخـشـا مـخـالـفـت بـا                  
حــکــومــت روي آوري گســتــرده و                 
مـيـلـيــونـي مــردم بـه مــديـاي خــارج               
حکومت را براي دسترسي بـه اخـبـار           

 .تبديل به امري روزمره شده است
جمهوري اسالمي با تـقـويـت پـي         
در پي دستگاههاي پخـش پـارازيـت،          
دارد جنايت ديگري عليه مردم انجـام    

پــخــش پــارازيــت، ايــجــاد        .   مــيــدهــد 
اختالل در دسترسي مـردم بـه رسـانـه             
هاي بي طرف، پروژه جمع آوري آنـتـن      

بخشي از اقدامات ... هاي بشقابي، و
مذبوحانه حکومت بـراي مـقـابلـه بـا            
دسترسي مردم به اطالعات و اخـبـار          

هـمـه گـيـر شـدن گـرايـش              .   مي باشـد  
عمومي به تلويـزيـون هـاي مـخـالـف             
رژيم در اين ميان و نقش و جايگاهـي      
کــه در پــخــش اخــبــار و گــزارشــات               
رويدادهاي مبارزاتي مردم بـويـژه در         
سه ماهه گذشتـه داشـتـه انـد، داليـل             
ترس و وحشـت حـکـومـت را فـراهـم                

امـــا نــه ســرکــوب و             .   آورده اســت    
سانسور، نه زندان و اعدام و شکنجـه،    
نه پخش پـارازيـت در کـنـار انـواع و                 
اقســـام شـــيـــوه هـــاي ســـرکـــوب و                
وحشيگري رژيم نـتـوانسـتـه مـردم را             

مردم مثـل هـمـيـشـه        .   مرعوب نمايد 
همه اين سياستها را دور زده و رژيم را 

بايد آنچه روشن است و . آچمز کرده اند 
به حكومتيان يادآوري كرد اينست كه كال       
دوره سانسور و بستن مرزها در برابر ورود    
و خروج اخبار و ايده ها و نظرات گـذشـتـه         

نه فقط به دليل تكنـولـوژي بسـيـار       .   است
پيشرفته ارتباطاتي كه باعث شده است از   
دروديوار اطالعات در تـمـام شـبـانـه روز              

بـلــكــه بــه دلــيـل وجــود          عـبــور كــنـد،       
ميليونها مردمي كه فعاالنه دست به    
كار به زير كشيدن حكومت شده اند و   
تشنه خبر دادن و خبر گرفتن هستـنـد       
و راههاي آنرا پيـدا كـرده انـد و پـيـدا               

 .*  ميكنند
رقص عروس 
بي حجاب در 
قم و لرزش 

پايه هاي 
 حكومت

يک اتفاق ساده و در عين حال مهم در   
ــاه                     ــراي اســالم و در جــوار چ ــق ام ال

جمکران موجب آشفتـگـي مـراجـع از          
ايـن  .   جمله مکارم شيرازي شده اسـت      

رويداد در کنار اتفاقات ديگر مشابـه        
و در متن  انـقـالب رو بـه گسـتـرش                  
جــاري آنــچــنــان زمــيــن را زيــر پــاي              
عــالــيــجــنــابــان داغ کــرده اســت کــه             

آنـرا مـدام     "   خطر" نميتوانند نگراني و   
گـاليـه و     .   گـوشـزد و بـيـان نــکـنـنـد                

آشفتگي آقايان  از بيت هايشان بيرون    
زده و فرياد وا اسالماشان  در سـطـح           

سي سال زدنـد  .   جامعه علني ميشود  
و گرفتنـد و کشـتـنـد تـا جـامـعـه را                    

وقتي اراجيف و قوانين . ساکت کنند  

ضد انساني اسالميشان با مـخـالـفـت      
آشکار و نـهـان جـامـعـه ي انـقـالبـي                   
مواجه شد، از هيچ جنايت وکشتار و       
تجاوزي دريغ نکردند تا اسالم عزيز و    
جمهوري کثـيـف اسـالمـيـشـان را در              
مقابل مردم بجان آمده که به اين نظام 
توحش و بردگي عليرغـم سـرکـوب و           
خفقان شديد قرون وسطائـي تـمـکـيـن            
نميکـنـنـد را از سـقـوط مـحـتـوم آن                    

 .  حفظ کنند
موضوع از اينقرار است که بنا به    
گفته ي محمد تقـي رهـبـر، آيـت اهللا              

در )   سـلـطـان شـکـر       ( مکارم شيرازي    
مجمع روحاني "ديدار با هيات رئيسه  

فغان و وا اسفا سر داده اسـت  "   مجلس

که اي واي پس اين گشت ارشاد کـجـا       
بوده که ديده اند  در يکي از مـيـاديـن        
شهر قم عروسي بي حجـاب رقصـيـده          
است؟ تن آقا لرزيده و باالخـره مـجـال         
يافته ماوقـع را بـا مـجـمـع روحـانـي                 

و بـراسـتـي      .   مجلس در ميان بگـذارد  
چند روز قـبـل دخـتـري           .  حق هم دارد 

روسريش را در تهران برداشـتـه بـود و           
راست راست در خيابان راه ميـرفـت و        
امروز در قم يـك عـروس در خـيـابـان               

. بدون حجاب اسالمي رقصيـده اسـت     
آنـهـم بـي حـجـاب؟          ! ! !   رقص؟!   عجب

دريکي از ميادين ام الـقـراي اسـالم؟            

الــبـتــه گـاليــه هـاي آقــا           !   بلـه دقـيــقــا    
بهمينجا ختم نميشـود چـرا کـه او از              
بي توجهي به مسائل فرهنگي در 
جامعه  و گسترش چنين فضـائـي    
که ذهن علـيـل او از آن بـعـنـوان                

نام ميبرد را بـايـد   "   فضاي فحشا " 
 .به دغددغه هاي او افزود

بر آشفتگي مکارم شيـرازي و       
ضديتش با جامعه و مردم دلـيـل        

آنـگـونـه کـه در         . ديگري هم دارد     
ايشــان .   رسـانــه هــا آمــده اسـت            

نسبت به بـي تـوجـهـي مـردم بـه                
جايگاه مرجعيت هم توصيه هائي 

 . فرموده اند
بــه "   تــوصـيـه  " امـا ديـگــر نـه          

مسئوليـن و در ايـنـجـا مـجـمـع                
روحاني مجلس و نه سرکـوبـگـري       

و ساير " گشت ارشاد " هاي امثال 
ارگـانـهـاي سـرکـوب و تـجـاوز و                
جنايت نظام اسالمي تـحـت امـر          
آقا و نه  وحدت پس از انتخـابـات     

بـنـابـريـن آقـا از           .   کارساز نيسـت  
لزوم توجه به مشکالت اقتصادي     
مردم  بعنوان مفري براي  اعاده ي 

امـا مـردم     . وضع سابق نام ميبرد 
با دست بردن بـه انـقـالب  تـمـام                
آزادي و برابري و حـقـوق انسـانـي          

مردم بنا . خود را مطالبه ميکنند
به اعـتـراف ايـن آيـت اهللا ديـگـر                
نميخواهـنـد زيـر بـيـرق اسـالم و               

يـک  .   جمهوري آن زندگـي کـنـنـد           
پيـام مـهـم  رقـص  عـروس بـي                   
حجاب در قم  يعني اينکه انقالب 
عليه رژيم زن ستيزبيخ گوش آيـت     

يعني ايـنـکـه      .   اهللا ها جريان دارد  
. و نظامتان را نميخـواهـيـم    حجابتان  

دســت بــه دامــان شــدن آيــت اهللا بــه                
تـوسـل بـه      "   گشت سرکـوبـگـر ارشـاد      " 

ابزاريست که ديگردر مقابله با مـردم        
دير نيسـت  .   بجان آمده کارائي ندارد 

روزيکه زنان با حجاب بر گيران و    
رقص و پـايـکـوبـي در کـنـار               
مردان اعم از پيـر و جـوان در            
تمامي مـيـاديـن شـهـر هـا و               
روســتــا هــا  و از جــملــه قــم                
پيروزيشان را بـر بـربـريـت  و               
توحش اسـالمـي  هـر چـه بـا                

بــگــيــرنــد و    شــکــوهــتــر جشــن      
حــکــومــتــي انســانــي مــتــضــمــن       

آزاديـهـاي سـيـاسـي و          وسـيـعـتـريـن        
اجتماعي را بر ويرانه هـاي ايـن نـظـام          

 .*نکبت باربر پا کنند
 اکبر پويافرد

 بازتاب هفته

   دالر٢٠٠                                 على  از امریکا
  دالر١٥٠                                  فروغ ارغوان

  دالر١٥٢٠                  اعضاى حزب در امریکا
  دالر٣٠                                  حسن گلزارى

  یورو١٠٠                               حمید رحیم پور
  یورو٥٠                             منوچھر ژند ى فر
  یورو٣٠                              روزبھ اسماعیلي
  یورو٣٠                              مرتضي بیگلرى

  یورو١٠                                 رامین تقى پور

  لغو مجازات اعدام کمک مالي به کانال جديد 
اعدام یا هر نوع مجازات متضمن . مجازات اعدام باید فورا لغو گردد

تحت هر شرایطى ) نقص عضو، تنبیه بدنى، و غیره(تعرض به جسم افراد 
  .همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود. ممنوع است

 “ يک دنياى بھتر”از 
 برنامه حزب کمونيست کارگرى

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم ... 
 !سوسياليسم به چه منجالبى بدل ميشود“ خطر”و بدون 
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 کانال جديد به هات برد بازگشت

کانال جدید پس از دو ماه و نیم توقف از امروز پخش برنامه هاي خود را روي 
 .  آغاز کرد8 در هات برد 11470فرکانس 

درست در اوج فعالیت خود و در ) 2009 ژوئیه 27( مرداد 5کانال جدید روز 
حالیکه به یک رسانه محبوب و بسیار توده اي تبدیل شده بود، بدلیل فشار 

پس از دو طرف کمپانی هاتبرد قطع شد و بدینترتیب پارازیت جمهوري اسالمی، از 
. سال پخش برنامه از هاتبرد میلیونها بیننده از دیدن برنامه هاي خود محروم شدند

براي بازگشت به هاتبرد باالخره به سرانجام رسید و از امروز بیستم تالش بی وقفه ما 
 . مهرماه مجددا شروع به کار کرد

نداریم که اطالع داد و تردیدي را باید فورا به همه بازگشت کانال جدید خبر 
عالقمندان بیشمار کانال جدید این خبر را با شور و شعف بسیار به سرعت در 

واقعه را بعنوان یک نقطه قدرت مهم خود در سراسر کشور پخش خواهند کرد و این 
 .خواهند گرفتحکومت نکبت اسالمی جشن مبارزه علیه 

 کانال جدید
 2009 اکتبر 12، 1388 مهرماه 20

 : مشخصات کامل کانال جدید به این شرح است
 ٨هات برد 

  درجه شرقي ١٣
  ١٤ترانسپوندر 

  مگاهرتز ١١٤٧٠فرکانس 
 عمودي : پوالريزاسيون
  ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 

 ٦/٥اف اي سي 
www.newchannel.tv 

 

 :تلفن هاي تماس
٠٠١٥٠٥٣٣٣٤١٧٤ 
٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ 

Hot Bird 8  
13 degrees East  

Transponder Number:    14  
Frequency:     11470 MHz  

Polarity:         Vertical  
Symbol Rate: 27500  
FEC:              5 /6      

 !ده خواست فوري مردم
  

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گـيـري هـر چـه بـيـشـتـر                     
جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسـهـيـل پـيـشـروي              

مـفـاد زيـر را بـعـنـوان ده                آن در جهت سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
  :خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد

  
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي                -١ 

  اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته 
 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٤
بـرابـري   .   لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز علـيـه زنـان         -٥

 کامل حقوق زن و مرد
ز  دولـت، از سـيـسـتـم قضـائـي، و ا                   زجدائي کامل مذهب ا   -٦

آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده                .  آموزش و پرورش 
 و امر خصوصي افراد

ــمــاعــات،                            -٧ ــان، اجــت ــي ــيــده، ب ــق ــد و شــرط ع ــي ــي ق آزادي ب
   مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق مسـاوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان ايـران                     -٨
 مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات حـکـومـتـي و ايـادي آنـان                    -٩
بجرم غارت و چپاول اموال مردم و بـاز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت                      

     شده از آنان 
تامين و تضمين يـک زنـدگـي مـرفـه و مـنـطـبـق بـر آخـريـن                           -١٠

استـانـداردهـا و امـکـانـات در پـيـشـرفـتـه تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه                                   
افزايش فوري حداقل دسـتـمـزد و حـقـوق بـه يـک مـيـلـيـون                        .   شهروندان

 تومان
  
ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

حداقل و فوري مردمي است كه در صـفـوف مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان                    
ايـن  .   آمده اند و شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي سـر داده انـد                            

حــداقــل شــرايــطــي اســت كــه هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا                      
 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند

مردم ايران براي تحقق ايـن خـواسـتـهـا و سـرنـگـونـي جـمـهـوري                         
 .اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد

  
 حزب كمونيست كارگري ايران                      

 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥

 مهرصدها نفـر از    ۲۲روز چهار شنبه  
خباز شهر سقز در اعتراض به  کارگران

عــدم افــزايــش دســتــمــزدهــايشــان در          
مقابل اداره کار تجمع اعتراضي بـرپـا     

کارگران خبازيهاي سقز تهديـد  .  کردند
کردند کـه در صـورت عـدم افـزايـش                
دستمزد ها، کار را متوقف و نانوايـي     

کـارگـران   .   ها را تعطيل خواهنـد کـرد       
بارها بـه شـيـوه هـاي            اعالم کردند که  

مختلف خواهان افزايش دستمزدهـاي      

خود بوده اند اما سنديکا، کارفرما و    
نمايندگان سنديکا با هـمـکـاري اداره          
امور اجتماعي، بعد از گذشـت هـفـت       
ماه هنوز به خواست کارگران مبني بر 

ايـن  . افزايش دستمزد آنان تن نداده اند 
در حالي است که کارگـران در آخـريـن          

بـر ايـن      جلسه مجمع عـمـومـي خـود         
مســئلـــه پـــا فشــاري کـــردنـــد کـــه                

ســنـديــکـا راي و نـظــر مــجـمــع               بـايـد  
 قـانـون     ١٤٢بنا بـر اصـل         عمومي،  

کار، خواست افـزايـش دسـتـمـزد سـال             
  . را به اداره کار ارائه دهد٨٨

کميته کردستان حزب از تجمـع و       
اعــتــراضــات کــارگــران خــبــاز شــهــر           

قاطعانه حمايت مـي کـنـد و از               سقز
همه کـارگـران خـبـازيـهـاي سـقـز مـي                 
خواهد که همچـنـان بـراي رسـيـدن بـه              
خواستهاي خود، مجمع عمومي خود 
را بطور منظم برگزار کـنـنـد و تـالش           
کنند نمايندگان و مسئولين سنديـکـا     

تنها با اتکا بـه  .  را خود انتخاب کنند 
تصميمات مجمع عمومي و اعتراض 
متحد و يکپارچه است کـه مـي تـوان         
حق و مـطـلـبـات خـود را از حـلـقـوم                    
کارفرمايان و دولت حامي آنان بيـرون        

 کميته کردستان   .بکشيم
  حزب کمونيست کارگري

 ۲۰۰۹ اکتبر ١۵ – ۸۸ مهر ۲۳

 تجمع اعتراضي کارگران خباز شهر سقز

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب را بخوانيد 

 و در سطح وسيع توزيع کنيد 
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در جواب بـه فـراخـوان كـمـيـتـه بـيـن                   
الــمــلــلــي عــلــيــه اعــدام، تــعــدادي از            
آزاديخواهان و مخالفين اعدام در يـك   
حركت سمـبـولـيـك صـداي اعـتـراض             
عليه اعدام و صداي اعـتـراض عـلـيـه          
احكام اخير اعدام در ايران را به گوش     

 -مردم رساندند

 اكــتــبــر، روز     ١٠امـروز شــنــبـه       
جــهــانــي عــلــيــه اعــدام، ســخــنــرانــان          
متعددي در اعـتـراض بـه مـجـازات              
اعدم بطور كلي و عليه احكـام اعـدام         
در ايـران بــطـور مشـخــص درمـيــدان             

 :ترافالگار لندن حرف زدند
در ايران زنـان و مـردان بـخـاطـر             " 

داشتن رابطه جنسي خـارج از ازدواج          
 "سنگسار ميشوند

جــوانــان بــخــاطــر اعــتــراض بــه          " 
محدوديتهاي اجـتـمـاعـي و بـخـاطـر              
رعايت نكردن قوانين اسالمي اعـدام       

 "ميشوند
اگر فـردا يـك روز عـادي و روز               " 

استراحت براي شما اسـت، ولـي بـراي          
بهنود ايـن روز مـيـتـوانـد روز پـايـان                 

 "زندگي اش باشد
ايــران زيــر حــكــومــت اســالمــي        " 

بــاالتــريــن ســطــح اعــدام نســبــت بــه             
 "جمعيت اش را دارد

ما از دولـت انـگـلـيـس و تـمـام                " 
دولتها ميخواهيم كه ارتباطشان را با  
حكومت اسالمي ايران قطع كـنـنـد و       
از حمايت از قاتلين مردم ايران دسـت      

 "بردارند
مــا از شــمــا مــردم آزاديــخــواه             " 

انتظار داريم كه به صداي آزاديخواهي  

 "مردم ايران ندا دهيد
سرنگوني جمهوري اسالمي در   "   

ايران ميتواند موجب افزايش امنـيـت    
 "در جهان شود

بايد جمهوري اسـالمـي ايـران را        " 
زير فشار بين المللي مجبور به توقف    
اعدام ها و پايان دادن فوري به احكـام     

 "اعدام كرد
با امضا كردن طـومـاري كـه        " 

باالي آن نوشته شده اسـت، اعـدام       
ها را در ايـران مـتـوقـف كـنـيـد،                
اسمتان را در تاريخ مبارزه عـلـيـه        

 "اعدام ثبت كنيد
اينها گزيده هايي از جمـالتـي       

است كه در سخنراني سـخـنـرانـان          
متعددي از جمله جليل جـلـيـلـي،         
شيوا محبوبي، بهار ميالني، پتي 
دبونـيـتـو، سـعـيـد پـرتـو و رضـا                  

عكسهايي از . مرادي تكرار شدند
ــران و                   ــان در ايـ ــدگـ ــدام شـ اعـ
محكوميني كـه مـنـتـظـر اعـدام            
هستند به نمايش گذاشـتـه شـد و         
صدها نـفـر از مـردم بـا امضـاي               
طومار و ابـراز احسـاسـات شـان             
حــمـــايـــت خــود را از صـــداي                
آزاديخواهانه مردم و اعتراض خود را     

 . *عليه اعدام ها در ايران نشان داند
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رخشان از اعضاي سنديکاي کارگـران       
نيشکر هفت تپه از تشـکـيـل دادگـاه             
تجديد نظر جمهوري اسـالمـي، بـراي           

 نفـر از کـارگـران ايـن کـارخـانـه بـه                    ٥
اسامي علي نجاتي، فريدون نيکوفـر،      
قربـان عـلـي پـور، جـلـيـل احـمـدي و                    

ايـن  .   محمد حيدري پور خبر مـيـدهـد    
کارگران بخاطر مبـارزاتشـان در سـال          

 در اعــتــراض بــه دســتــمــزدهــاي           ٨٦
پرداخت نشده و ديگر مطالبـاتشـان و      
بخاطر تالش براي ايجاد تشکل خود، 
سنديکاي نيشکر هفت تپه به احـکـام      

به گفتـه رضـا     .  زندان محکوم شده اند 
رخشان هر کـدام از ايـن کـارگـران در                
مجموع به يکسال حبس تـعـلـيـقـي و           

بـر ايـن     .   تعـزيـري مـحـکـوم شـده انـد             
 مـاه حـبـس        ٦ نفر اول     ٥اساس براي   

 ماه حبس تعليقي و بـراي  ٦تعزيري و  
محمد حيدري پور چهـار مـاه حـبـس             
تعزيري و هشت ماه حبـس تـعـلـيـقـي              

 . حکم صادر شده است
 مـهـر،     ١٨بنا به گـزارشـهـا روز           

کارگران اين کارخانه در اعـتـراض بـه           
اين احکام دست به تجمعي اعتراضي       
زدند که مـديـريـت شـرکـت بـه بـهـانـه                  
کمبود نقديگي، پاسخي به اعـتـراض        

هم اکنون احکـام زنـدان     . کارگران نداد 
 . موضوع اعتراض اين کارگران است

کارگران نيشکر هفت تپه در طول    
مبارزاتشان ، اعتراضات با شکوهـي       
در حمايت از رهبران و نمايندگان خود 

. و در حمايت از تشکلشان داشته انـد         
ــيــز هــنــگــامــيــکــه                 دو ســال قــبــل ن
نمايندگان آنان را دادگاهي ميکـردنـد        
با مارش با شـکـوه خـود و بـا شـعـار                
ــردد،                  ــد گ ــاي ــي آزاد ب ــدان ــر زن کــارگ
توانستند دادگاه جمهوري اسالمي  را 

اکـنـون نـيـز تـنـهـا بـا               .   متوقف کنند 
اعتراضات و تجمعات خود و با جلب    
حمايت وسيع مردم شهر و منـطـقـه و            
خانواده هاي کارگران ميـتـوان جـلـوي         

بايد وسـيـعـا بـه         .   اين تعرض را گرفت 
بايد خواهان .   اين احکام اعتراض کرد  

لغو پرونده هـاي تشـکـيـل شـده بـراي               
کارگران نيشکر هفـت تـپـه و احـکـام              
صادر شده براي آنان و  آزادي فـوري و      
ــي                     ــامـ ــمـ ــرط تـ ــد و شـ ــيـ ــدون قـ بـ
دسـتـگــيـرشــدگـان اخـيـر و زنــدانـيــان               

 کـارگـر     ٥٠٠٠.   سياسي از زندان شد   
نيشکر هفت تپه بهمراه خانواده هـا و        
با جلب حمايت وسـيـع کـل جـامـعـه،              
نيروي وسيعي هستند که ميتوانند نه   
تنها جمهوري اسـالمـي را بـه عـقـب               
نشيني و  لغو پـرونـده هـاي تشـکـيـل            

شده براي همکارانشان و احکام زنـدان     
براي آنان وادار کنند، بلـکـه خـواهـنـد            
تـوانســت صــف مـبــارزه بــراي آزادي            
تمامي زندانيان سياسي از زندان و باز    
کردن درب زنـدانـهـا را قـدرتـمـنـد تـر                 

 . سازند
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