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 صفحات ديگر

 ژوئن در حمايت از ٢٠ شهر در ٤٠تظاهرات در 
 ٨، صفحه زندانيان سياسي  

 
 ١٢منصور اسانلو آزاد شد، صفحه 

 
كارگران سيمان درود خواهان برچيدن بساط 

 پيمانکاران شدند
 

 اعتصاب كارگران كارخانه ريسندگي كاشان ادامه دارد
 

 اعتصاب و تجمع کارگران ساسان در محوطه کارخانه
  ١٢صفحه  

 اعتصاب کارگران پارس متال و اولتيماتوم به کارفرما
 ٧صفحه  

 ٢٠١١صبح امروز اول جون     
بــراي شــشــمــيــن ســال مــتــوالــي          
فعالين حزب کمونيست کـارگـري      
ايـــران در اولـــيـــن روز شـــروع               
کنفرانس ساالنه سازمان جهـانـي      
کــار در ژنــو در ايــن کــنــفــرانــس           
حضور يافتند و خـواهـان اخـراج           
جمهوري اسالمي از اين سازمـان      
و آزادي فوري کارگران زنداني در       

 .ايران شدند

امسال سازمان جهـانـي کـار        
بيش از گذشته دست به تمهيدات  
امنيتي زده بود که جـلـو حضـور           
فعالين حزب کمونيست کـارگـري      

 سـال گـذشـتـه،         ٥در   .   را بگـيـرد   
فعالين حزب کمونيست کـارگـري      
ايران عليرغم موانعي که بـرگـزار        
کــنــنــدگــان کــنــفــرانــس ايــجــاد          
ميکنند در سـالـن کـنـفـرانـس و              

 
 بازتاب هفته

 اخراج اضطراري وزير دفاع جمهوري اسالمي از بوليوي
 بهروز مهرآبادي

 
  محاکمه مبارک موضوع جنگ انقالب و ضد انقالب 

 !و پيامدهاي آن" گذرگاه رفح"بازگشايي
 محمد شكوهي          

 
 ! شتر١٠٠انسان زنده هيچ، مرده آن معادل 

 ياشار سهندي

 
 بار ديگر صداي کارگران ايران در کنفرانس سازمان جهاني کار طنين انداخت

 
ندا .    خرداد سالروز جان باختن نداست ٣٠ 

آقا سلطان دختر جواني کـه بـدسـت آدم کشـان               

 خـرداد    ٣٠منفور جمهوري اسـالمـي در روز            
 به خاک افتاد اکنون نامي شناخته شـده در    ٨٨

او را بي اغراق ميليونها نفـر  .  سطح جهان است 
ويـدئـوي   .   عکس او را ديـده انـد        .   مي شناسند 

تکان دهنده لحظه مرگ او را نگاه کـرده انـد و            
بـه او و آرزوهـايـش و مـادر و                 .   گريسـتـه انـد     

خانواده اش و دنيايش فکر کرده اند و قاتلينش        
 . را از صميم قلب محکوم کرده اند

ندا پا به خيابان گذارد تا لحظات سقوط و         
به زير کشيدن ديکتاتوري را که از آن عـمـيـقـا               

پا به خيابـان گـذارد تـا در          .  نفرت داشت ببيند 
انقالبي شريک شود که ميرفت جامعه را از شر         

او بـي    .   بختک حکومت اسالمي خـالص کـنـد        
ترديد شـور و شـوق و امـيـد بسـيـاري در آن                       

پايان يک دوره تاريـک و    .  لحظات پيدا کرده بود 
مشقت بار و جهنمي را همچون ميلونها نفر از         
مردم ديگر، بسيار نزديک ميديد و افق زندگـي         
تازه و شادي را روبروي خويش و کـل جـامـعـه                

او بهمراه ميليونها نفر ديگر دختـران و    .  ميديد
پسران، مردان و زنان در سنين مختلف، آيـنـده           

زيـرا  .   را بسيار تابناک و شادي بخش ميديـدنـد        
پايان يکه تازي مافياي خون آشام اسـالمـي را           

پايان سنگـسـار و قصـاص و          . نزديک ميديدند 
پايـان  .   توهين و بي حرمتي هرروزه را ميديدند      

نا امـنـي و تـرس دسـتـگـيـري در خـيـابـان و                         
پـايـان لـه شـدن         .   کارخانه و مدرسه و دانشـگـاه    

اعصاب با ديـدن آخـونـدهـاي احـمـق و عـقـب                  

 
 دختران فراري قربانيان حكومت آپارتايد جنسي اسالمي

 ١١صفحه  
 جمهوري اسالمي  و جنگ  حجاب

  ٦شهال دانشفر، صفحه   
 جاي طناب دار بر گردنشان از خاطرم نميرود 

 مصاحبه مينا احدي با مهوش عالسوندي  در مورد اعدام     
 ٩محمد و عبداهللا فتحي، صفحه    

 ، کالهبرداري آشکار رژيم"سهام عدالت"
 ٧بهروز مهرآبادي،  صفحه  

در حــالــي کــه کــمــپ مــيــدان         
خــورشــيــد در مــادريــد اســپــانــيــا         

چنان پابرجا مانده است، مـردم         هم
پاريس، ميدان باستيل اين شهر را      

 هرچند پنجشنبه و     .تصرف کردند 
 ي گذشته به رغـم بـرگـزاري             جمعه

تظاهرات متعـدد عـلـيـه نشـسـت            

عمر کدام بـيـشـتـر خـواهـد بـود؟             
عمر طبيعي دولت احـمـدي  نـژاد يـا              
عمر خامنه اي؟ ظاهرا در انتهاي بـن         
بست کشمکش قدرت در ميـان بـانـد          

هاي حکومت اسالمي، ايـن پـرسـش          
محمد رضا بـاهـنـر      .   نوشته شده است  

نماينده مجلس اسالمـي در نشـسـت          
جامـعـه مـهـنـدسـيـن اسـالمـي گـفـت                  

 
 ميدان باستيل به تصرف معترضان اروپايي در آمد

 آخرين خبرهاي اعتراضات فرانسه و اسپانيا             

٦صفحه    

٣صفحه    

٢صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 ستون اول  

 
 ندا با انقالب باز ميگردد

 كاظم نيكخواه 

 دو بال رژيم در آرزوي مرگ هم

خبر ها حاكي از تجمع هزاران      
نفره مردم در ميدان التحرير قاهره       

سخـن از  انـقـالب دوم در              .   است

 ماه پـس از رفـتـن           ٥.   مصر است 
مبارك  در اولـيـن جـمـعـه خشـم،               

ها هزار نفر از مـردم انـقـالبـي             ۱۰

 
 ادامه انقالب يا انقالب دوم در مصر

 شهال دانشفر 

٢صفحه    

 بهروز مهرآبادي

٣صفحه    
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مصر در ميدان التحرير گرد آمده و بر        
خلع يد از دولت نظامي حاكم، مبارزه       
بــا فســاد ، ســكــوالريســم و تــامــيــن            
امــنــيــت عــمــومــي و خــواســتــهــاي            

مـردم  .     اقتصادي شان پاي ميفشارنـد    
ــر                   ــه زي ــقــالبشــان ب ــا ان مــبــارك را ب
كشيدند، اما نظامش بـاقـي مـانـد و              
آنچه امروز به آن انـقـالب دوم اطـالق             
ميشود، در واقع  ادامه انـقـالبـيـسـت            

مـردم  .   كه در ژانويه امسال آغـاز شـد         
شـوراي  ميگويند مبـارك رفـت، امـا           

عالي نيروهاي مسلـح و كسـانـي كـه             
ــد،                  امــروز كشــور را در دســت دارن

سـتــون  ژنـرالـهــاي حســنـي مـبــارك و             
فقرات ديكتاتوري او از روز اول بـوده           

مبارك آنها را انـتـصـاب كـرده و             .   اند
اينها طي حاكميت سي سـال گـذشـتـه           

کارگران مصـري    .     حامي اش بوده اند   
تــريـــن          از عــدم تــحــقــق اســاســي               

مطالباتشان و فقر و اسـتـثـمـار غـيـر               
قابل تحمل صحبت ميکننـد و روزي         
نيست كه خبر اعـتـصـاب و تـحـصـن               
 . كارگران را در روزنامه مندرج نشود

 مــاه اســت كــه       ٥بــديــن تــرتــيــب     
مبارك رفته است، اما در ايـن مـدت            
مصــر آرام نــبــوده اســت و مــردم                    

از .   خواستهايشان را پيگيري كرده انـد     
ــرپــايــي               جــملــه تــالش مــردم بــراي ب
تجمعات اعتراضي در ميدان التحرير     
و پيگيري خواستهايشان و درگيري بـه      
كرات آنها بـا دولـت نـظـامـي حـاكـم،               
اعــتــراضــات هــر روزه كــارگــران در             
كارخانجات و در بخش هاي مختـلـف        
جامعه، تالش كارگران و بـخـش هـاي          
مختلف جامعه براي متشكل شـدن و       
سربر آوردن اتحاديه هـاي كـارگـري و            
ديگر اشكال سازمانيابـي در زمـيـنـه           
هاي مختلف اجتماعي، تـالش بـراي         

 مارس در ميدان التحرير و      ٨برگزاري  
درگــيــر شــدن بــا جــريــانــات مــرتــجــع          
اسالمي، برگزاري اول مه هزاران نـفـره        
در ميـدان الـتـحـريـر بـا خـواسـتـهـاي                  
رفـاهـي كـارگـران،  گــوشـه هــايـي از                 
ــبــارزات مــردم مصــر در تــداوم                  م

 . انقالبشان در اين مدت بوده است
در جريان اين اعتراضات است كه      
مردم همچنان بر خواستهاي محاكـمـه    
مبارك و آمرين و عاملـيـن كشـتـار و            
سركوب، بازگردانده شدن اموال دزدي      
شده توسط مبارك و سران دولتـش بـه          
جامعه  و مبـارزه بـا فسـاد در تـمـام                 

سطوح حاكميت كه در واقع شعارهـاي       
تجمعات هزاران نفره آنان در التـحـريـر         
بود، و نيز بر خواستهاي اقـتـصـادي و           
رفاهي خود پافشاري كرده و در بـرابـر          
سركوب هـاي دولـت نـظـامـي حـاكـم               
خواست بركناري طنطاوي را به پـيـش         

 . كشيدند
زيــر فشــار چــنــيــن فضــايــي از              
اعتراض و مـبـارزه اسـت كـه  دولـت                
نظامي براي آرام نـگـاهـداشـتـن مـردم            
ناگزير به تن دادن گام بـه گـام بـه ايـن                
خواستها شده است و مردم نيز هر روز        

از جـملـه امـروز مـا         .  جلو تر آمده اند 
شاهد اينيم كه محاكمه مبارك توسط    
دستگاه قضايي اي در جريان است كـه        
خود از گماردگان مبارک  و دولـت او            

گـفـتـه مـيـشـود مـبـارك             .     بوده اسـت   
 ميلـيـارد دالر بـه        ٧٠ تا ٥چيزي بين  

سرقت برده است و حاال او  و همسرش    
" غـيـر قـانـونـي       " متهم به كسب ثروت     

. طي سي سال حاكميـتـشـان شـده انـد            
همچنين زير فشار اعتراضات مردم ،       

هـر روز    "   مبارزه با فساد" تحت عنوان  
پرونده جديدي از دزدي ها و اخـتـالس       
هاي مبارك و  وزرا و تجار ويژه اي كه          
با او  و دولـتـش مـرتـبـط بـودنـد رو                     

 . ميشود
به نسبتي كه جـامـعـه در تـالطـم             
بيشتري قرار ميگيرد، كار محاكمه و      
ــارك و                 ــراي مــب ــاه ب تشــكــيــل دادگ
اطــرافــيــانــش شــدت و شــاخــه هــاي             

در دادگـاه روز      .   بيشتري پيدا ميکنـد   
 خرداد، او و دو وزير سابق وي   ٨شنبه  

احمد نظيف نخـسـت وزيـر و حـبـيـب               
العدلي وزيـر سـابـق کشـور بـه اتـهـام                 
مسدود کردن سرويس هاي ارتـبـاطـي         
از جمله اينترنت و تلفن در جريان قيام        
عمومي مردم مصـر در مـاه ژانـويـه              

 ۹۰مجرم شناخته شده و به پرداخت           
 .ميليون دالر جريمه محکوم شدند

همچنين حسـنـي مـبـارك و دو               
پسرش به اتهام دستور كشتار تـظـاهـر         
كنندگان از جملـه كشـتـار تـظـاهـرات             

 ژآنويه امسال به محاكمه كشـيـده     ٢٥
اين درحاليسـت كـه حـبـيـب           .   شده اند 

العدلي وزير كشور مصر در رابطـه بـا           
صــدور دســتــور تــيــرانــدازي بــه ســوي         
تظاهر کـنـنـدگـان هـم مـتـهـم شـده و                   

 . پرونده او در جريان است
در جمعه اي كه گذشت در ادامـه          
اين کشاکش ها هزاران نفر از جـوانـان          
و بخشهاي مختلف مـردم در مـيـدان           
التحرير جمـع شـدنـد و عـلـيـه دولـت                 

. نظامي حاكم دست به اعتراض زدنـد       
آنچه روشن است، مردم مصر هيچگاه     
خواهان اين نبـودنـد كـه ارتـش مصـر              
امور كار را بـعـد از مـبـارك بـدسـت                  

اين هراس از انقالب و تبليغات      .   گيرد
جانبدارانه رسانه ها مبـنـي بـر دامـن            
زدن بـه تـبـلـيـغـات بـه نـفـع ارتـش و                      
حمايت آن از مردم  و پشتيباني غـرب         
و آمريكا از چنين سناريويـي بـود كـه           

امـا  .   بر انقالبيون مصر تـحـمـيـل شـد          
مردم به اين سناريو گـردن نـگـذاشـتـه             
اند و هنوز سـه مـاه از فـرار حسـنـي                  
مبارك نگذشته است، خبر از انـقـالب         

بطور واقعـي  .     دوم مردم مصر ميرسد   
مردم با انقـالبشـان و بـا فـراري دادن               
مبارك ضربه سنگيني بر ديكتـاتـوري       
مصــر زدنــد، اكــنــون در ادامــه راه و             
نشــانــه رفــتــن دولــت نــظــامــي حــاكــم         
مـيـرونـد كـه كـل ايـن بسـاط فـقـر و                      

. فالكت و اين نابرابري را جارو كـنـنـد          
اكنـون بـا شـروع  دوبـاره تـجـمـعـات                   
هزاران نفره مردم در ميدان الـتـحـريـر،           
انقالب مردم مصر جان تازه اي بـخـود     
گرفته اسـت، امـا هـمـچـنـان مـديـاي                
بورژوايي اخـبـارش را تـحـت عـنـوان               
فشار مردم براي شتاب بـخـشـيـدن بـه            

انـعـكـاس    "   اصالحات دمـكـراتـيـك         " 
حــزب ارتــجــاعــي اخــوان      .   مــيــدهــنــد

المسلمين نيز به تكاپو افتاده و بـا راه          
انداختن تبليغات عليه معتـرضـيـن و         
دروغ و افترا ميكوشد فضا را مسموم     
كند و دادش از ايجاد شـكـاف مـيـان             

دولـت  .   مردم و ارتش بلند شـده اسـت         
حاكم نيز با احتياط به اين اعتراضات     
برخورد كرده و درجه اي از سـركـوب و           
وعده و وعيد را كـنـار هـم بـه پـيـش                   

 .  ميبرد
اما تظاهر كنندگان در اجتماع ده      
ها هزار نفره خود در ميدان التحرير با        
پالركاردهايي كه بر رويش نوشته شده      
بود، انقالب پايان نيافته است، پـاسـخ        

. روشني به همه ايـن تشـبـثـات دادنـد            
تظاهر كنندگان در تجمع هزاران نـفـره         
خود در روز جمعه در ميدان الـتـحـريـر           
خواهان سراسري شدن اين اعتراضـات      

انقالب مصر براي نان ، آزادي      .     شدند
و كرامت انساني بود و امروز مـتـحـد         
تر، متشكل تر راه خود را به جلـو بـاز            

 
١از صفحه   ... ادامه انقالب يا   

 
 

 

١از صفحه    
مانده و کپک زده اي کـه هـر لـحـظـه                 
انسانيت انسان را مورد تـجـاوز قـرار           

پايان سکنجه شدن و مـورد    .   ميدهند
تجاوز قرار گرفتن و خـوار و خـفـيـف              

و پايـان فـقـر کشـنـده و نـابـود                 .   شدن
پايان حسرت کودکان و ديـدن        .   کننده

و .   چپاولگري بيرحـمـانـه مـفـتـخـوران          
آغـاز بــازگشــت زنــدگــي و شــکــفــتــن          

. انسانيت و آزادي و زيبايـي و شـادي          
او بي ترديد همه اين ها را مـيـديـد و              
شاد و اميدوار پا بـه خـيـابـان گـذارده              
بود و در کنار ميليونها انسـان تشـنـه       
زندگي و آزادي، احساس دست يافتـن       

 .  به شروع تازه اي را داشت
اما ايـن دخـتـر جـوان و پـرشـور                 
بدست لشکر مـزدورهـاي خـون آشـام            
حاکم بر ايران به گلوـلـه بسـتـه شـد و                
زندگي کوتاهش در برابر چشم همگان    

امـروز  .   به نحوي فجيع به پايان رسيـد      
دو سال پس از پرپر شدن ندا و صـدهـا      
تن ديگر از جوانـان تشـنـه آزادي، دو            
سال پس از آن خـيـزش عـظـيـم و بـا                   
شکوه، هنوز کابوسي کـه جـامـعـه را            

عاملين و .   اسير کرده تمام نشده است    
آمرين قتل نـدا و بسـيـاري ديـگـر از                
عزيزان مردم همچنان بر جامعه ايـران     
سيطره دارنـد و عـلـيـه مـردم عـربـده                 

هــنــوز .   کشـي و جــنــايــت مــيــکــنــنــد       
قاتلين ندا، سهراب اعـرابـي، اشـکـان           
سهرابي، قـاتـلـيـن فـرزاد کـمـانـگـر و                 
صدها تن ديگر از چـهـره هـاي عـزيـز             

 .  مردم به زباله دان انداخته نشده اند
اما ندا با شور انقـالب و رهـايـي         

او را   .   زنده است و زنده خواهـد مـانـد         
ميتوان هر روز در مقابله جانانه زنـان         

او .   و مردان اين کشور با حاکمين ديد     
را ميشود در تظاهراتـهـاي هـزاران و           
صـــدهـــا نـــفـــره دانشـــجـــويـــان، در            

اعــتــصــابــات کــارگــران بــراي نــان و            
منزلت، در جنبشي که آشـکـارا زنـده          
اســت و مــتــرصــد بــه زيــر کشــيــدن              
حکومت اسالمي سرمايه داران است      

و او را ميتوان در تشتت صفوف .   ديد
مافياي حاکم يعني همان قاتليـن نـدا         
ــگــر کــه هــرروز اوج                   ــزان دي و عــزي

هـيـچـکـس     .   ميگيرد، مشـاهـده کـرد      
امروز نميتـوانـد فـکـر کـنـد کـه ايـن                  
حکومـت مـيـتـوانـد بـر جـامـعـه اي                  

. ملتهب و تشنه خالصي سرپا بمـانـد       
هيچ حکومتي تنها با زور و سرکـوب        
در برابر مردمي که اراده کرده اند آنـرا         
با تمام قوانين و نهادها و سـنـتـهـا و               
فرهنگ پوسيده اش به زيـر بـکـشـنـد           
سرپا نمانده است کـه ايـن حـکـومـت              

و هــمــيــن عــامــل     .   دومــيــنــش بــاشــد  
اساسي است که حاکميـن را بـه جـان             
هم مي اندازد و از اين نزاع دروني بـه           

 . نزاع تندتر بعدي ميکشاند
بي ترديد ندا بـا خـيـزش مـجـدد              
انقالب ما مردم دوباره قدرتمندتر باز      

او بدون اغراق بـه چـهـره اي         .   ميگردد
تاريخي و فـرامـوش نشـدنـي تـبـديـل              

عکـس و تصـويـر زيـبـاي            .   شده است 
ندا، جهان را به يـاد ايـران و انـقـالب                

و روزي   .   انساني و مدرن مـي انـدازد        
که تصوير او به عنوان سمبل جامـعـه         
مــدرن و آزاد و انســانــي بــر ســر در                

. جامعه ايران نقش بندد دور نـيـسـت          
ياد ندا و همه عزيزان جان باخته مـان          

حاکميـن  .   را در همه جا گرامي بداريم     
را آشکارا محکوم کنيم و خـانـواده و           
ــدا و هــمــه                  بســتــگــان و دوســتــان ن
عــزيــزانــمــان را بــا مــهــر و مــحــبــت            

اين پاسخ  .   ميليوني مان سرشار کنيم   
 .* ما به قاتلين است

 

 
 ... ندا با انقالب باز ميگردد

قطعا اين انقالب نياز به ايـن       .   ميكند
دارد که خواستهايش را روشـن تـر و             
دقيق تر فرموله کند و مردم انـقـالبـي          
در ارگانهاي توده اي خـود مـتـشـکـل            

ايـن مسـيـري اسـت کـه دارد              .   شونـد 
بــتــدريــج در حــيــن انــقــالب پــيــمــوده          

 .*زنده باد انقالب مصر. ميشود
  

 
  تلفن تماس با حزب در خارج از کشور                 

 ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩خليل کيوان، دبير کميته خارج         
 

 تلفن تماس با حزب از ايران
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

 :  آدرس پستي
I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 



 3 ٤٠٣شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

حـاضـر   "   آقـا " برداشت ما اين اسـت کـه          
است که خيلي هزيـنـه هـا داده شـود و                
دولت دهم کـارش را پـايـان دهـد ولـي                 
ديديـم کـه آقـا حـاضـرنـد اتـفـاق غـيـر                     
معمولي نيـفـتـد و بـاز هـم عـالقـمـنـد                   
هستند کـه ايـن دولـت تـا پـايـان دوره                   
قانوني کارش را با آرامش ادامه دهد و         

عمر دولت دهـم بـه     "   صورت طبيعي" به  
او در مصاحبه ديـگـري در        .   پايان برسد 

مـا تـالش مـي        :   " اواخر فروردين گـفـت     
کنيم از همه ابزار نظارتي بهره بـگـيـريـم           
و به استيضاح و عدم کفايت از رئـيـس            

امـا جـنـاح احـمـدي          " .   جمهوري نرسـيـم   
امـام  .   نژاد هم همين محـاسـبـه را دارد          

جمعه کاشان اين روزهـا فـاش کـرد کـه              
دو سـال    " مشايي در جايي گفتـه اسـت          

ديگر ولي فقيه و جنـتـي نـيـسـتـنـد کـه                 
بـخــواهــنــد جــلــوي کــانــديــد شــدن مــرا          

هر دو منتظر مرگ ديگـري بـه         "   بگيرند
از نـظـر     !   شيوه طبيعي و آرام هسـتـنـد          

سياسي کـنـار گـذاشـتـن احـمـدي نـژاد                 
کـنـار   .   سنگيني براي رژيم دارد   "   هزينه" 

گذاشتن کسي که تا چند ماه قبل او را           
خطاب مي کـردنـد،   "   معجزه هزاره سوم " 

باعث آبروريزي بيشتر بـراي کـل نـظـام             
اولين خطرش ايـنـسـت کـه          .   خواهد شد 

تنشهاي ناشي از آن مـيـتـوانـد دوبـاره               
فرجه اي براي مـردم سـرنـگـونـي طـلـب               

بطور کلي اينکار شـکـسـت      . ايجاد کند 
سختي براي خامنه اي در مقابل سـايـر          
بــانــد هــاي داخــل رژيــم از جــملــه                     
رفسنجاني، حـزب مـوتـلـفـه اسـالمـي               

هر چند کـه آنـهـا در مـورد ايـن                .   است
دعوا سکوت کرده انـد، ولـي طـبـيـعـي              
است که به موقـع خـود از آن بصـورت               
حربه اي در مقابل خامنـه اي اسـتـفـاده             

و مهتر اينکه تنشهاي نـاشـي از         .   کنند
اين اقدام ميتواند فرجـه اي بـراي خـيـز              

" ولي فـقـيـه     .   " سرنگوني جامعه باز کند   
اعتبار خود در درون نـظـام را در گـرو                

ــژاد گــذاشــت              . حــمــايــت از احــمــدي ن
برداشتـن احـمـدي نـژاد چـيـزي از ايـن                  

ولــي .         اعــتــبــار بــاقــي نــمــي گــذارد          
مشکل رهبر اين است که دار و دسـتـه             
احمدي نـژاد هـم مشـغـول زدن زيـرآب                

بـا تـوجـه بـه ايـن            .   هستـنـد  "   ولي فقيه " 
مسئلـه مـنـظـور بـاهـنـر را مـي تـوان                    

به پايـان   "   رهبر" دريافت وقتي از  عالقه      
صـورت  " يافـتـن عـمـر دولـت دهـم بـه                  

، " آرامـش " و ادامه کـار آن در          "   طبيعي
حـتـي اسـتـعـفـاي         .   صحبـت مـي کـنـد        

احمدي نژاد هم مي تواند لطمه شديـدي         
احمدي نژاد هر چـنـد      .   به خامنه اي بزند   

بـه بـالهــت مشـهــور اسـت امــا بـطــور                
غريـزي دريـافـتـه اسـت کـه بـه هـمـراه                    

به يک طناب آويزانند، تا جـايـي        "   رهبر" 

کــه در جــريــان کــنــار گــذاشــتــن وزيــر              
اطالعات، به حربه استعفا و پاره کـردن         
طناب، متوسـل شـد و خـامـنـه اي را                 
وادار بــه ســکــوت در مــقــابــل تصــرف           

و بر اساس صـحـبـت        .   وزارت نفت نمود  
هاي باهنر او به نهيب خامنه اي کـه در           
مـورد ادغــام وزارتــخــانـه هــا او را بــه               
اطاعت از شوراي نـگـهـبـان فـراخـوانـده             

 .بود، هم اعتنائي نکرد
اصولگرايان سعـي مـي کـنـنـد بـا              
استفاده از ابزار مجلس و قوه قضائيه و         
قدرت خـامـنـه اي دسـت و پـاي بـانـد                   

فـعـال پـرونـده       .   احمدي نژاد را بـبـنـدنـد         
و غـيـر     "   سود سـهـام عـدالـت        " پرداخت  

قانوني بودن اداره وزارت نـفـت تـوسـط            
رئيس جمهور و موارد مـخـتـلـف سـوء             
استفاده هاي مالي آنها را مـطـرح کـرده           
و تهديد کرده اند که موضوع تـخـلـفـات           
احمدي نژاد را به قـوه قضـائـيـه ارجـاع               

مبناي اصـلـي دعـوا هـا           .   خواهند کرد 
يعني در اختيار گرفتن منابع مـالـي را          
عبدالنبي نمازي امام جمعـه کـاشـان و           
عضو مجلس خبرگان بخشي بيان مـي        

بر اساس گفته هاي او رئيس دفتـر        .   کند
احمدي نژاد رياست کميسيون فرهنگـي      
را بخود اختصاص داده و تـمـام بـودجـه            

نـمـازي   .   هاي فرهنگي را در دست دارد      
همچـنـيـن بـه تصـرف کـارخـانـه ايـران                  
خودرو با سرمايه ميـلـيـاردهـا تـومـان،            

 مـيـلـيـاردي در         ۴۰۰سرمايـه گـذاري       

 
١از صفحه   ... دو بال رژيم در آرزوي   

١از صفحه    
تريبون قرار گـرفـتـنـد تـا صـداي              پشت  

اعتراض کارگران و مـردم ايـران را بـه               
حضور نمايندگان حکومت جـنـايـتـکـار       

امسـال سـدهـاي      .   اسالمي اعالم کنـنـد    
. امنيتي را بسيار بيشتـر کـرده کـردنـد           

عليرغم اين تـيـمـي از فـعـالـيـن حـزب                 
. کمونيست کارگري وارد سـالـن شـدنـد          

بهرام سروش در حاليکه پوستر بزرگي از 
کارگران زندانـي در ايـران را در دسـت               
داشت، در کنار سوماويا رئيس سازمان 
جهاني کار کـه پشـت تـريـبـون اصـلـي                 
مشغول سخنرانـي بـود قـرار گـرفـت و               
شروع به شعار دادن به زبان انـگـلـيـسـي            

جمهوري اسالمـي را از سـازمـان           :   کرد

مــرگ بــر   !   جــهــانــي کــار اخــراج کــنــيــد      
کارگران زنداني بايـد    !   جمهوري اسالمي 
سوماويا سخنراني خود ! فورا آزاد شوند

را قطع کرد و شعارهاي بهرام سروش از    
پشت ميکروفـون کـل سـالـن را تـحـت                

دقايقي بـعـد مـامـوران         .   تاثير قرار داد  
. بهرام سروش را به بيرون سـالـن بـردنـد            

بهرام سروش خواهان صحبت با يکي از       
مقامات آي ال او شـد و بـه او گـفـت                     
فعاليـن کـارگـري در ايـران زنـدانـنـد و                  
کساني که آنها را زندانـي کـرده انـد در              
کنفرانس سازمان جهـانـي کـار حضـور           
دارند و اين براي اين سـازمـان شـرم آور             

همزمـان تـيـم ديـگـري از حـزب               .   است

پوسترهاي کارگران زنداني در ايـران را          
ميان نـمـايـنـدگـان شـرکـت کـنـنـده در                   

 .کنفرانس پخش کردند
حضور هرساله حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري در کنفرانس سـازمـان جـهـانـي           
کار موفقيتـي بـراي کـارگـران و مـردم               
ايران و حزب سياسي آنـهـا و خـاري در              
چشم جمهوري اسالمـي و نـمـايـنـدگـان             
شوراي اسالمي است که در هـمـان روز           
اول کنفرانس آنها را در حضـور هـزاران           
شرکت کـنـنـده در کـنـفـرانـس بـعـنـوان                  
زندانبانان فـعـالـيـن کـارگـري مـعـرفـي                

 .ميکنند
 جون نيز ٩يادآوري ميکنيم که روز 

تظاهراتي مقابل سازمان جـهـانـي کـار           
توسط تعدادي از سازمان هاي کارگـري    

 
...بار ديگر صداي کارگران ايران در   

کيش و از همه درآمد وزارت نفت اشـاره         
با اين پـول  " مي کند و مي گويد که آنها    

هاي نجومي دارنـد زمـيـنـه مـوفـقـيـت               
افرادي را که خـودشـان مـي خـواهـنـد،               

تقالهاي باند احـمـدي     " .   فراهم مي کنند  
پـنـهـان نـيـسـت و بـه              "   آقا" نژاد از چشم  
آقا فرمودند همه عوامـل    :   " گفته نمازي 

کساني که نـيـروهـاي       .   را دستگير کنيد  
عملياتي اين طرح هستند و فـرمـودنـد           
با قوت بازجويي کنيد و بررسـي کـنـيـد            
امــا حســاب رئــيــس جــمــهــور را جــدا             

 ".کنيد
 اين اظهارات نشان نگراني عمـيـق       

بـانـد   .   در درون جناح خـامـنـه اي اسـت           
احمدي نژاد بيشترين مـنـابـع مـالـي و               

بـه ريـش     .   اجرائـي را در اخـتـيـار دارد            
مجلس و شوراي نگهبان مـي خـنـدد و            
کمترين اعتنائي به مصوبات آنها نـمـي        

آنها توانستـه انـد بـا اسـتـفـاده از                .   کند
امکانات مالي دولت، عـده اي را دور            

احمدي نژاد مـي دانـد        .   خود جمع کنند  
که در شرايط حاضر خامنـه اي جـرئـت            
تعرض به او را ندارد، اما نمي توانـد در     
روزهاي آينده روي واکـنـش خـامـنـه اي             

هر چند که از اعـتـبـار        .   حساب باز کند 
خامنه اي در درون نـظـام چـيـزي بـاقـي                
نمانده اما اين خطر وجـود دارد کـه هـر           

غضـب کـنـد و گلـه           "   ولي فـقـيـه    " لحظه  
هاي حزب اله را به طرف دفـتـر رئـيـس              

" رئيس جمهـور .  "جمهوري گسيل نمايد 

دارد و مـي      "   رهبـر " هم مشکلي مشابه    
تــوان گــفــت در طــول ســالــهــاي اخــيــر             

او .   سرنوشتشان به هم گره خـورده اسـت        
تا بحال خود را دستبـوس و جـان نـثـار               
رهبر معرفي کرده و نمي تواند بـيـش از         
اين بعنوان يک مريد چـمـوش، مـعـرفـي            

بدون شک مرگ خـامـنـه اي مـي            .   شود
اطـاعـت از     " تواند او را از وزنه سنگين        

کـه بـه پـايـش بسـتـه شـده،                "   خامنه اي 
صحبت هاي عـبـدالـنـبـي         .     نجات دهد 

نمازي نمي تواند بـي اسـاس بـاشـد کـه               
رحيم مشـائـي، نـزديـکـتـريـن دسـتـيـار                
احمدي نژاد را بـه پـايـان يـافـتـن عـمـر                   
خامنه اي و جنتي تـا دوسـال ديـگـر و                
بــرداشــتــن مــوانــع ريــاســت جــمــهــوري         

همانـگـونـه کـه       . اميدوار نشان مي دهد 
اشاره شد آنـچـه کـه بـيـش از هـر چـيـز                     
طناب زندگي باند هاي رژيـم را بـه هـم              
گره زده است نگراني و وحشـت از ايـن              
است که باال گرفتن اختـالفـات فـرصـت           
ديگري براي مردم بوجـود مـي آورد تـا            
بار ديگر به خيابانهـا بـريـزنـد و بسـاط               

بـا  .   جمهوري اسـالمـي را جـمـع کـنـنـد              
وجود خشم و انزجار مردم از رژيـم ايـن             
طبيعي ترين واقـعـه اي اسـت کـه مـي                

محاکمه خـامـنـه اي       .   تواند اتفاق بيفتد  
و احمدي نژاد و دستـيـارانشـان بـخـاطـر             

 سال جنـايـت و غـارتـگـري            ۳۱بيش از   
آنـهـا آرزوي     "   مـرگ طـبـيـعـي       " بيش از     
 .*مردم است

طبق گزارش تيم حزب کمـونـيـسـت         
کارگري از ژنـو، صـبـح امـروز بـدنـبـال                
شعارهاي بهرام سروش عليه جـمـهـوري         
اسالمي در سـالـن کـنـفـرانـس سـاالنـه                 
سازمان جهاني کار، سـومـاويـا رئـيـس           
اين سازمان که صـحـبـت هـايـش بـراي              
دقايقي قطع شده بود، در ادامه صحبت  
هايش به ايران اشاره کرد و ضمن نشـان         
دادن سمپاتي به اعتراض بهرام سـروش        

گفت که سازمان جهاني کار با جمهوري 
ــيــم حــزب     .   اســالمــي مشــکــل دارد        ت

کمونيست کارگري در سازمان جـهـانـي         
کار، با نشان دادن و پخش پوستر حاوي      
تصاوير فـعـالـيـن کـارگـري زنـدانـي در                
ايــران، خــواهــان آزادي آنــهــا و اخــراج             
جمهوري اسالمي از سازمان جهاني کار 

 .شده بود
عصر امـروز نـيـز يـکـي ديـگـر از                 

کادرهاي حزب، پاسکال دکامپ، موفق 
 نسخه از   ١٥٠به حضور در سالن شد و       

قـاتـلـيـن و       " اطالعيه اي تحـت عـنـوان          
سرکوبگران کارگران ايران بايد از آي ال         

را مـيـان نـمـايـنـدگـان            "   او اخراج شونـد   
اتحاديه هاي کارگري حاضر در صدمين 
کنفرانس ساالنه سازمـان جـهـانـي کـار            

اين اطالعيه مورد استقبـال  . توزيع کرد 
نمايندگـان قـرار گـرفـت و تـعـدادي از                 

 انعکاس اعتراض فعالين حزب بر سخنراني رئيس سازمان جهاني کار

 کپي پوستري که در آي ال او به نمايش گذاشته شد

فرانسه در دفاع از کارگـران زنـدانـي در            
هـمـه مـخـالـفـيـن          .   ايران برگزار ميشـود   

جمهوري اسالمي را به شـرکـت در ايـن            
 .ميتينگ اعتراضي فراميخوانيم

  حکومت کارگري، برابري،آزادي 
زنده باد انقالب انساني براي حـکـومـت          

 انساني
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست     

 کارگري ايران
 ١٣٩٠ خرداد ١١ ، ٢٠١١ ژوئن ١

نماينـدگـان اتـحـاديـه هـا نسـخـه هـاي                  
بيشتري از اطالعيه را درخواست کردند      
تا در جلسات کميته هائي که در طـول            
روزهاي کنفرانـس بـرگـزار مـيـشـود بـا               
استناد به آن جمهوري اسالمي را تحـت        

نمايندگان ديگري نيـز    .   فشار قرار دهند  
شهامت سياسي فعالين حزب را بخاطر      
حضور هرساله در کنفرانس و اعـتـراض        
به جمهوري اسـالمـي، مـورد قـدردانـي            
قرار دادند و براي رابطه بـا ايـن هـيـئـت              

براي بحث و گفتگو درمورد وضعيت و        
شرايط مبارزه کارگران در ايـران اعـالم          

 .آمادگي کردند
  حکومت کارگري، برابري،آزادي

زنده باد انقالب انساني براي حـکـومـت          
 مرگ بر جمهوري اسالمي، انساني

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست     

 کارگري ايران
 ١٣٩٠ خرداد ١١ ، ٢٠١١ ژوئن ١



 4 ١٣٩٠خرداد ١٣ انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

دولت بوليوي روز سـه شـنـبـه بـه              
سرتيپ پاسـدار احـمـد وحـيـدي وزيـر              
دفاع جمهوري اسالمي دستور داد از        

او و همراهانش .   اين کشور بيرون برود   
تنها چند ساعت بعد از ورود ناچار بـه      

بـعـد از دعـوت        .   ترک بوليـوي شـدنـد      
وزير دفاع بوليوي از احمد وحـيـدي و           
سفر او به بوليوي، دولت آرژانتـيـن در          
نامه اي به حضور يک تروريست تحت       
تعقيب پليس بين الملـل بـه بـولـيـوي              
شــديــدا اعــتــراض کــرد و خــواهــان              
دسـتــگــيــري و تــحــويــل او بــه دولــت            

حـکـم   .   آرژانتين براي محاکمه او شـد       
بازداشت احمد وحـيـدي و چـنـد نـفـر                
ديــگــر از ســران جــمــهــوري اســالمــي         
بخاطر دست داشتن در انفجار مـرکـز         
يهوديان در بوينوس آيـرس پـايـتـخـت           

 از طـرف     ۱۹۹۴آرژانتين در تابستان    
. دادستان آرژانتين صـادر شـده اسـت          

در زمان اين اقدام تـروريسـتـي احـمـد             
وحيدي فرمانده سپاه قدس، هـاشـمـي        
رفسنـجـانـي رئـيـس جـمـهـور، عـلـي                 
فالحيان وزير اطالعات، عـلـي اکـبـر           
واليتي وزير امور خارجـه و مـحـسـن            
رضايي فرمانده سپاه پـاسـداران رژيـم         
بودند که حـکـم جـلـب هـمـگـي آنـهـا                   
توسط پليس بين الملل صادر شـده و          

 کشور عضو خود درخـواسـت      ۱۸۶از  
به همين  .   دستگيري آنها را کرده است    

دليل سفرهاي اين اشخاص بـه خـارج          
از ايران بندرت و آنهم با پـيـش بـيـنـي            
هاي الزم و با مصونيت ديپلمـاتـيـک،          

 .امکان پذير است
در اوايـل سـال جـاري مـقـامــات              
آرژانتين بر باز بودن پرونده تروريستـي     
ســران جــمــهــوري اســالمــي و تــحــت           

در .   تعقيب بودن آنها، تـاکـيـد کـردنـد          
انفجار يـک خـودرو حـامـل بـمـب در                 

 در نـزديـکـي يـک مـرکـز             ۹۴تابستان  
 نـفـر     ۲۰۰ نفر کشته و       ۸۵يهوديان،  

مدارک و شـواهـد جـمـع         .   زخمي شدند 

آوري شــده نشــان داد کــه جــمــهــوري            
اسالمي در تدارک و انجام اين کشتـار        

 ۲۰۰۶در اکـتـبـر        .   نقش داشته است  
حکـم بـازداشـت چـنـد نـفـر از دسـت                   
اندرکاران جمـهـوري اسـالمـي صـادر           

مدارک مقامات آرژانتيـن مـورد       .   شد
تائيد پليس بين الملل هم قرار گـرفـت         
و حــکــم جــلــب بــيــن الــمــلــلــي آنــهــا              

در زمان انجام تـرور احـمـد         .   صادرشد
وحيدي فرمانده سپاه قدس بود که در        
آن زمــان ســازمــانــدهــي عــمــلــيــات           
تروريستي در خـارج از کشـور را بـه               

او از فرمـانـدهـان ارشـد         .   عهده داشت 
سپاه و از مـوسـسـان و گـردانـنـدگـان                
وزارت اطالعات بـوده اسـت و نـقـش             
مهمـي در سـرکـوب هـا و جـنـايـات                  

تـالـشـهـاي     .   جمهـوري اسـالمـي دارد       
رژيم براي تطميع مقامات آرژانتين و       
مسکوت گذاشتن اين پرونده به جايي      
نرسيد و در اوايل سال جاري مقامـات   
آرژانتين مجددا بر بـاز بـودن پـرونـده             
تروريستي سران جمهوري اسـالمـي و        
 . تحت تعقيب بودن آنها، تاکيد کردند

 در واکـنـش بـه اعـتـراض دولـت              
آرژانتين وزير خارجه بوليوي در نـامـه        
اي به وزير خارجه آرژانتين از دعـوت          

کـرد و    "   عميقا عـذرخـواهـي   "وحيدي،  
حـادثـه   " و "  وضعيت اسفناک"آن را يک  
نـامـيـد و بـخـاطـر آن پـوزش                "   ناگوار
او در نـامـه اش نـوشـت کـه              .   خواست

وزير دفاع بوليوي بدون اطـالع سـايـر           
همکاران خود از وحيدي دعوت کـرده      

. و از سابقه او بـي اطـالع بـوده اسـت              
وزير خارجه بوليـوي تـاکـيـد کـرد کـه               
دولت بوليوي اقدامـات الزم را بـراي           
اينکه احمد وحيدي هر چه زودتر خاک       
 .بوليوي را ترک کند، انجام داده است

ــا جــمــهــوري              ــيــوي ب ــول دولــت ب
اســالمــي تــا کــنــون روابــط گــرم و                

سـران هـر دو       .   نزديکي داشـتـه اسـت       
رژيم بارها با هم مالقات داشته اند و         
همکاري هاي سياسي و اقتصـادي بـا      

واکـنـش دولـت بـولـيـوي و             .   هم دارند 
ژنــرال احــمــد    " اخــراج تــحــقــيــرآمــيــز       

را نمـي تـوان فـقـط بـخـاطـر               "   وحيدي
اعتراض دولت آرژانتيـن دانسـت، در          
اين صورت قضيه مي توانست بـطـور        
مخفيانه و مثال با اعالم ندانـم کـاري          

احــمــد " مــنــشــي وزيــر دفــاع کــه نــام           
را در لــيــســت مــهــمــانــان          "   وحــيــدي

ــمــام شــود         ــدون شــک    .   گــذاشــتــه، ت ب

جمهوري اسـالمـي    "   وضعيت اسفناک " 
در سطح بين المللي دليل اصلـي ايـن          

شکاف عميـق در     .   سياست بوده است  
داخل رژيم، افشا شدن جنـايـات رژيـم          
در سطح بين المللي رژيم را بـيـش از             
هر زماني در مجامع جهاني مـنـزوي         

سفر مينـا احـدي و پـتـي            .   کرده است 
دوبنيتاس از کميته بين المللي عـلـيـه         
اعدام به برزيل، که مرزهاي طـوالنـي         
با بوليوي دارد، به شناساندن بـيـشـتـر          
چهره منـفـور و کـثـيـف جـمـهـوري و                  
افشاي جنايات آن به مردم آمـريـکـاي         

پيش از آن کمـپـيـن       .   جنوبي کمک کرد  
نجات سکينه محمـدي آشـتـيـانـي از            
سنگسار در کشـورهـاي آمـريـکـائـي             

کـمـتـر    .   انعکاس گسترده اي يافته بود 
دولتي تمايل دارد بـا يـک رژيـم آبـرو                
باخته و در حال تالشي تداعي شود و          
بي آبرويي دائمي را براي خود بـخـرد،          
مگر ايـنـکـه خـود را در وضـعـيـتـي                  

  .*مشابه جمهوري اسالمي بداند
محاکمه مبارک موضوع 

 جنگ انقالب و ضد انقالب 
 محمد شكوهي          

بعد از سرنگوني رژيم مـبـارک در          
ماه فوريه امسال، موضوع دستگيـري      
و محاکمه سران دولت مبارک که نقش       
اصلي در سرکوب انقالب مردم مصـر        
داشتند، تبديل به يک خـواسـت مـردم           
انقالبي و نيـروهـاي  مـدافـع انـقـالب               

شوراي عالـي   " در اين ميان    .   مصر شد 
کــه از اوايـل مــارس        "   نـظــامـي مصـر     

قدرت را در اين کشور در دست گرفـت         
و وعــده هــايــي بــراي اصــالح قــانــون            
اساسي داد، مـوضـوع دسـتـگـيـري و              
محاکـمـه مـبـارک و اعضـاي اصـلـي                
دولــتــش را عــمــدا از دســتــور خــارج             

تـوجـيـه و بـهـانـه ايـن اقــدام                .   سـاخـت  
حاکمـان جـديـد، مـريضـي مـبـارک و                

در .   اعالم شد"   آشتي ملي " تالش براي   
واکنش به اين عمل مردم و نـيـروهـاي           
انقالب دوباره به ميدان تحـريـر قـاهـره           
برگشته و تاکيد کردنـد کـه مـبـارک و              
سران دولتش بايد به خـاطـر سـه دهـه              
سرکـوب و جـنـايـت بـر عـلـيـه مـردم                    

در بـيـانـيـه       .   دستگير و محاکمه شوند   
اي که در اواسط ماه مارس امسال در      
تجمع دهـهـا هـزار نـفـري در مـيـدان                  
تحرير به تصويب رسيد، مردم خواهان      
محاکمه فوري مبارک و اعضاي ارشـد    
دولت پليسي و نظا مـي او کـه نـقـش               
اصلي در سرکوب ها را داشتند، شـده         
و تاکيد کردنـد تـا عـمـلـي شـدن ايـن                  

خواست ميدان تحرير را ترک نخواهنـد       
حاکمان جديد در هراس از تـداوم     .   کرد

انقالب مردم و براي آرام ساختن آنـهـا،         
با صدور بيانيه اي رسمي اعالم کردند        
که مبارک دسـتـگـيـر و در آيـنـده اي                  

اما هـدف   .   نزديک محاکمه خواهد شد   
اصــلــي آنــهــا دور کــردن مــردم و                    
معترضان از ميدان تحرير و خيابانـهـا        

اما اين تاکتيک دولت لو رفـت و          .   بود
مردم متوجه شدند که دولت  در صـدد         
ماستمالي کردن اين خـواسـت اصـلـي           

در واکنش به اين سـيـاسـت         .   آنها است 
دولت نظاميان، مردم انقالبي و بـويـژه         
جوانان، ادامه تظاهرات هاي سراسـري      

. بر عليه حاکمان جديد را فراخـوانـدنـد        
مردم در بـيـانـيـه اي بـا عـنـوان بـراي                   
انقالب دوم به ميدان تحرير مي رويـم،        
به دولت نظاميان يـک هـفـتـه فـرصـت              
ــاي                    ــارک و اعضـ ــبـ ــه مـ ــد کـ دادنـ
دستگاههاي امنيتي و نـظـامـي ا کـه            
ــقــالب مــردم دســت                در ســرکــوب ان

. داشتند، را دستگير و محاکمه نمايـد  
با ادامه اعتراضات صدها هزار نـفـري       
باالخره دولت نـظـامـيـان مـجـبـور بـه                
عقب نشيني شـد و مـبـارک را بـراي                

در اين مـرحلـه     .   محاکمه به دادگاه برد   
هم نظـامـيـان دوبـاره تـاکـتـيـک وقـت                 
خريدن را در پيش گرفتنـد ولـي مـردم            
دســت از ايــن مــطــالــبــه بــرحــق خــود            
نــکــشــيــده و مــيــدان تــحــريــر را تــرک            

تا اينکه باالخره دولت رسـمـا        .   نکردند
اعــالم کــرد کــه مــبــارک و اعضــاي               
دولتش دستـگـيـر شـده و در انـتـظـار                 

دو هفته پيش دولـت   .   محاکمه هستند 
اعالم کرد که وزير کشور و دو تـن از              

 مـقـام      ۱۴پسران مبـارک بـه هـمـراه               
دولت مبارک در مرحله اول محاکمات      

فسـاد  "   به پرداخت جرايم نقدي به اتهام     
محکوم شده اند و خود مـبـارک       "   مالي

به دليـل مـريضـي فـعـال تـحـت نـظـر                   
پزشکان بوده و بعدا دادگاهي خـواهـد         

 .شد
 با اعالم اين خـبـر هـزاران تـن از              
مردم با برپايي تجمعات خودجوش در      
برابر ديوان عالي مصر، وزارت کشـور     
و محل  سـاخـتـمـان دولـت دسـت بـه                  
تظاهراتهاي گسـتـرده زده و خـواهـان             
محاکمه فوري مبارک به جرم سرکـوب       
و جنـايـت و کشـتـار مـردم مصـر در                  

در طـي روزهـاي      .   جريان انقالب شدند  
اخير اين اعتراضات ادامه داشـتـه تـا           
اينکه دولت نظاميان مجبور گرديد با      
صدور بيانيه اي رسمي اعالم نمايد که       

در مـتـن     .   مبارک محاکمه خواهد شـد    

حکـم دادسـتـانـي کـل مصـر در بـاره                  
محاکـمـه مـبـارک       : "   مبارک آمده است  

رييس جمهور سابق مصر و دو پسر او       
 تـن از      ۸۴۰به اتهام قتل عام حداقل       

معترضان حکـومـتـي در شـورشـهـاي            
گســتــرده ژانــويــه وفــوريــه امســال و             
همچنـيـن فسـاد مـالـي، از دوازدهـم               

با . "   مرداد ماه امسال آغاز خواهد شد     
اعالم اين خبر مردم ضمن خوشحـالـي        
تاکيد کردند که خواهان حضور ناظران      
بين المللي و بي طرف در دادگاه  بـوده          
و خواهان محاکمه همه مقامات بلنـد       
پايه دولت سابق و فرماندهان نظامي،       
بويـژه رئـيـس پـلـيـس و اطـالعـات و                   
امنيت و رئـيـس زنـدانـهـا بـوده و بـه                   
اعتراضات خود براي دستيابي به ايـن        

مردم يک بـار    .   خواستها ادامه خواهند  
ديگر حاکمان جديد مصر را مـجـبـور         
کردند به يک خواست مهم آنها، يعـنـي         
محاکمه مبارک و سران دولت بـه جـرم          
کشتار و سـرکـوب انـقـالب مـردم تـن               

در عين حال به حـاکـمـان نشـان       .   دهند
دادند که انقالب مردم هنوز در اشکال       
ديگر ادامـه دارد و حـاکـمـان جـديـد                 
سوداي خاتمه انقالب را بايد فرامـوش       

محاکمه مبارک و حـکـمـي کـه           .   کنند
صادر خواهد شد، در اصل مـحـاکـمـه           
کل نظام و سيستمي خـواهـد بـود کـه              
ماشين پليسي و جنايـت در بـيـش از             
سه دهه گذشته بـر گـرده مـردم حـاکـم               

بـدون شـک دوبـاره سـنـگ            .   کرده است 
اندازي و تالش براي رفع اتهام کشـتـار         
مردم از مقامات سـابـق دولـت ادامـه            

اما از نظر سـمـبـولـيـک         .   خواهد داشت 
نفس اينکه ديکتاتور سرنگون شده بـا        
اصرار وپافشاري مردم به دادگـاه بـرده         
و محاکمه خواهد شـد، خـود گـويـاي             
زور و فشار اعتراض مـردم و انـقـالب            
است که هنوز در صحنه است و هـنـوز       
مي تواند مردم را براي رسيدن به بقيـه         
خواسته هاي آنها سـازمـان داده و بـه              

زور آزمـايـي انـقـالب و           .   ميـدان آورد   
ضد انـقـالب در مصـر وارد مـراحـل                

. حساس و تعيين کننده اي شـده اسـت       
حاکمان جديد  مدتـهـاسـت کـه اعـالم             
کرده اند انقالب تمام شده و مردم بايـد         

امـا  .   سر کار و زندگـي شـان بـرگـردنـد            
بــخــش هــايــي از مــردم و نــيــروهــاي             
انقالب هم خـواهـان ادامـه انـقـالب و              
تــغــيــيــرات اســاســي درکــل ســيــســتــم        
حکومت و دخالت دادن مردم در هـمـه         

اين جدال ادامـه  .   امور  جامعه هستند   
 . خواهد داشت
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در هفته اي که گذشت دولت جـديـد         
را "   گـذرگـاه رفـح     " مصر اعالم کـرد کـه         

گذرگاه رفح از . براي هميشه باز مي کند
 که حماس قدرت را در نـوار    ۲۰۰۷سال  

غزه و کرانه بـاخـتـري رود اردن بـدسـت                
گرفت از طرف اسرائيل و مصر رسمـا و          

و ورود   "   قاچاق اسلحـه  " به دليل يا بهانه     
تروريستهاي اسالمي وابسته به حـمـاس       
و جريانات اسالمي براي انجام عمليات      
نظامي بر عليه اسرائيل، مسـدود شـده          

بســتــن گــذرگــاه رفــح بــخــشــي از          .   بــود
توافقات صلح بين اسرائيل و مصـر در          

مـهـار و     " زمان مـبـارک بـود کـه بـراي                
ــيــات               ــوگــيــري از گســتــرش عــمــل جــل

بـا بـه اجـرا        .   ، صورت گرفت  " تروريستي
گذاشتن اين توافقنامه، صدها هـزارتـن        
ازمردم نوار غزه  قرباني آن شده و زندگي 

نوار غـزه   .   آنها به مراتب دشوارتر گرديد    
تبديل به يک زندان نسبتـا بـزرگ شـد و             
دولت اسرائيل با اقدامات سخت گيرانه      
و وضع قوانين و مقررات رفـت و آمـد،             
زندگي  مردم را بويژه از نظر اقـتـصـادي           

راهـهـاي   .   با مشکالت جدي روبرو کـرد      
ارتباط نوار غزه با جهان خارج قطع شـد         
و هزاران فلسطيني که براي کار به مصر       
يا اسرائيل مي رفتند، مشمـول تـحـريـم         

.  هاي دو دولت مصر و اسرائـيـل شـدنـد           
با وجـود مـخـالـفـت سـازمـان مـلـل و                    
اعتراضات نهادهاي بين المللي دفاع از    
حقوق بشر، دولت هاي اسرائيل و مصـر        
با حمايت آمريکا بر بستن گذرگاه رفح و 
 . راه هاي ارتباطي نوار غزه، ادامه دادند

بازگشايي رفـح مـي تـوانـد تـحـول              
مهمي در روابط دولت جـديـد مصـر بـا             
فـلـسـطـيـن و ارتـبـاطـش بـا جـريـانـات                     
مختلف فلسطيني و همچنين مذاکرات     
صلح اسرئيـل و مصـر بـراي بـازگشـت               

در .   امنيت به اين منطقه بحراني بـاشـد       
هفته هاي اخير و به دنبال اعالم تصميم        
دولت مصر به بازگشايي ايـن گـذرگـاه،           
تنش در روابط اسرائيل و مصـر دوبـاره           

دولت جديـد مصـر در        .   باال گرفته است  
" طرح آشتي مـلـي  "هفته اخير موفق شد  

گروههاي فلسطيني را  عملي ساختـه و        
با اين سياسـت خـود ظـاهـرا بـه طـرف                 
اسرائيلي اطمينان دهد کـه بـازگشـايـي           

رفح تاثيري در روند و ادامـه مـذاکـرات           
صلح اسرائيل و فلسطينيـان نـداشـتـه و            
دولت جديد مصر به همه تعهـداتـش در          

دولت . باره صلح با اسرائيل پايبند است
ــراي                مصــر هــمــچــنــيــن اعــالم کــرد ب
جلوگيري از قاچاق اسلحـه بـه مـنـطـقـه              

در اين ميان . اقدامات جدي خواهد کرد
اسرائيل  تالش هاي دولت جديـد مصـر          

ايــنــتــگــره کــردن   " را گــامــي در جــهــت         
در روند مـذاکـرات     "   تروريستهاي حماس 

بـه عـقـيـده اسـرائـيـل بـا               .   صلح دانسته 
سرنگوني مـبـارک، کـل رونـد صـلـح و                 
مذاکرات خاورميـانـه بـه خـطـر افـتـاده               

صرف نـظـر از ايـنـکـه در آيـنـده                 .   است
دولت هاي اسرائيل و مصر در موضـوع        
بحران فلسطيـن چـه سـيـاسـتـي داشـتـه                
باشند، بازگشايي گذرگاه رفـح تـحـولـي          
است که کل مذاکرات صلح و بخشا نوع 
روابط  دولـتـهـاي دوطـرف و مـوضـوع               
روند مذاکرات را تحت تاثير جدي قـرار         

در تحولي ديـگـر مـوضـوع         .   خواهد داد 
پيگيري مذاکرات صلح نيز وارد مرحلـه     

اوباما اعالم کرده که    .   جديدي شده است  
از بازگشايي رفح اسـتـقـبـال کـرده و بـر                
ضرورت ادامه مذاکرات صلح اسرائـيـل       

آمـريـکـا     .   و اعراب تـاکـيـد کـرده اسـت            
اعالم کرده کـه بـازگشـت اسـرائـيـل بـه                 

 و تـعـهـدش    ۱۹۶۷مرزهاي قبل از سال  
به اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل در 
خصوص صلح در منطـقـه، مـي تـوانـد             
مبناي خوبـي بـراي از سـرگـيـري رونـد                
مذاکرات صلح باشد و به شـکـل گـيـري            
دولت فلسطين و بـرقـراري امـنـيـت در               

اسـرائـيـل بـا ايـن          .   منطقه کمک بـکـنـد      
موضوع مخالفت کرده و ناتانياهو هفته 
گذشته اعالم کرد که اسرائيل هيـچـگـاه         

 بـر نـخـواهـد        ۶۷به مرزهاي قبل ازسال     
فاکتور اسـاسـي در ايـن رابـطـه              .   گشت

انقالب هاي مردم در کشورهاي منطقـه       
مي باشد که تاثـيـرات زيـادي بـر رونـد               
مذاکرات صـلـح اعـراب و اسـرائـيـل و                
شکل گيري ارايش جـديـد سـيـاسـي در              

. منطقه به دنبال داشته و خواهد داشـت       
در همين راستا و با ادامه و تعميق ايـن           
انقالب ها، دولت اسرائيل هـم احسـاس         
خطر بيشتري مـي کـنـد چـون بـرقـراري               
امنيت، توقف جنگ و پايان دادن سلطه 
مــذهــب بــه زنــدگــي مــردم مــنــطــقــه و            
همچنين دفاع از حقوق فلسطيني ها از       

بـا   .   خواست هاي اين انـقـالب هـا اسـت           
بــازگشــايــي رفــح، طــرح آشــتــي مــلــي           
فلسطينيها و مـوضـع جـديـد مصـر بـه               
عنوان يک پاي اصـلـي رونـد مـذاکـرات             
صلح، دچار تحوالت زيادي شده که مي       

تواند کل اوضاع و روندهـاي مـذاکـرات          
صلح اسرائيل و فلسـطـيـنـيـان را دچـار              

 .*دگرگونيهاي جدي بکند
انسان زنده هيچ، مرده آن 

 ! شتر١٠٠معادل 
 ياشار سهندي

آخوند مرتجع و وحشي به نام اژه اي 
که تخصص ايشان در هنگام بـازجـويـي          
گاز گـرفـتـن زنـدانـي اسـت بـه عـنـوان                    

بـهـاي   " کل کشور اعالم کرد( !)  دادستان
 ميليون تـومـان       ٩٠امسال معادل   "   ديه
قضيه اينست که کارشناسان خبره . است

قوه قضائيه چرتکه انداختند و گفتند هر 
( ! ) شتر که خـيـلـي هـم الغـر نـبـاشـد                    

 هزار تـومـان قـيـمـت دارد            ٩٠٠معادل  
 تا شتر که بنا بـه قـانـون قضـائـي               ١٠٠

جمهوري اسالمي معادل جان يک انسان      
 ١٠٠!    ميليون تومـان ٩٠است ميشود   

تا شتر را چه کسي مبناي جان انسانـهـا          
شـرع  " .   شـارع مـقـدس     " قرار داده است؟     

انور بـراي ايـنـکـه مـبـادا مـردم دچـار                   
سردرگمي شوند البته انتخابهاي زيـادي      

 ۱۰۰۰:   پيش روي مردم گذاشـتـه اسـت        
 ۲۰۰ شـتـر،    ۱۰۰ گاو،    ۲۰۰گوسفند،  

 ديـنـار     ۱۰۰۰دست پارچه حله يمـنـي،       
 درهم نقره معادل جـان  ۱۰۰۰۰طال، يا   

ايشان فکر همـه جـا را       .   يک انسان است  
تصورش را بکنـيـد در قـطـب           .   کرده اند 

جنوب از کجا  شتر و پارچه حله يـمـنـي       
ميشود پيدا کرد؟ شايـد بشـود طـال را             

دســتــگــاه قضــائــي حــکــومــت        !   يــافــت
اسالمي به پيروي از امـر الـهـي راه را                

شرکـت  .   براي چپاول مردم باز ديده است     
هاي بيمه بيشترين سود را از بايـت ايـن       

چـون مـردم را       .    تا شتـر مـيـبـرنـد         ١٠٠
مجبور کردند که اتومبيل ها حتما بايد     
بيمه شخص ثالث داشته باشند و گر نـه          
ماشين را راهنمـايـي و رانـنـدگـي مـي               
خواباند و کلي جريمه هم در نظر گـرفـتـه           
شده است تا همه آنهايي که وسيله نقليه         

توجه داشـتـه    (   دارند اين پول را بپردازند    
باشيد که تمام شرکتهاي بيمـه در ايـران           
وابسته به حکومـت هسـتـنـد حـاال چـه               

بـابـت پـول      )   مستقيم يا غير مسـتـقـيـم       
بيمه هر سال کارشناسـان قـوه قضـائـيـه             
زحمت ميکشند و قيمت شتر را بـه روز          
ميکنـنـد تـا مشـکـلـي شـرعـي پـيـش                    

در صورت وقوع حادثه تا زمانـي       .   نيايد
که خسارت به طـرف مـقـابـل پـرداخـت               

يک تـا    ( شود زمان زيادي طول ميکشد      
قـانـون   )   دو سال اين پروسه طي ميشـود      

مقدس فکر ايـنـجـايـش را هـم کـرده و                  
باشد يعني  "   يوم االداء " فرموده ديه بايد    

اينکه زمان پرداخت مبنـاي مـحـاسـبـه           
با باال رفـتـن   " .   يوم الحادثه" پول است نه    

ديه عمال همه کسانـي کـه اسـتـطـاعـت              
پرداخت اين پول را نداشتنـد وبـه زنـدان            

افتادند بايد بيشتر در  زندان بمانند چون 
  رئيس راهنمايي و !قيمت شتر رفته باال

رانندگي ميگويد اين قانون خوب اسـت       
چون نقش بازدارندگي دارد و چون مـردم        
! سعي ميکنند کـمـتـر تصـادف کـنـنـد              

گويي هـمـه کسـانـي کـه پشـت فـرمـان                  
نشستند قصد و نيت شان تصادف کردن 

يـک آقـايـي کـه         !   و کشتن عابريـن اسـت     
وکيل است و اسم و رسمـي هـم دارد بـه           

افـزايـش   :   " فرمـودنـد  "   نعمت احمدي " نام  
ميزان ديـه الزم بـود بـراي ايـن کـه در                   
بسياري موارد ميزان قبلي ديه تکافوي      
خسارت زخمي شدگان را نـمـي دهـد و              
" اولياي دم هم خواهان افزايش ديه بودند

شرکتهاي بيمه صـدايشـان در آمـده کـه             
اين قانون بسيار بد و بي موقـع اسـت و             

 ٥٠٠معتقدند قيمت شتر در خوزستان       
گـويـا قـوه قضـائـيـه           (   هزارتومان است   

قـيـمـت شـتـر در          !   ميانگين گرفته است  
آذربايجان دو و نـيـم مـيـلـيـون تـومـان                  

محمد جواد فرشـبـاف مـاهـريـان        )  است
مـا  " رييس کل بيمه مرکـزي مـي گـويـد           

پيگيري مي کنيم تا اين اتفاق رخ ندهد        
چون دليلي براي افزايش نرخ ديـه وجـود          

اما ظاهـرا ايـن قـانـون بـه نـفـع                . "  ندارد
شرکت بيمه است پس چرا با آن مخالفت 
ميکنند؟ نگراني از اينجاست که مـردم       
ديگر اصال قيد بيمه را بزنند و حـاضـر            
نباشند ماشـيـن خـود را بـيـمـه کـنـنـد                   

هـم  .   (   عليرغم اجباري بودن ايـن بـيـمـه         
 هزارنفربخاطر تصادف ١١اکنون نزديک 

و بـيـمـه نـبـودن مـاشـيـن و عـدم تـوان                      
نمايـنـده   )     پرداخت ديه در زندان هستند  

اي از مجلس در مخالفت با قانون جديد  
ميگويد اين قانون بـراي دولـت هـزيـنـه             
دارد چرا که اگر وسيله نقليه فاقد بـيـمـه            

صندوق خسـارتـهـاي     " باشد دولت بايد از   
دولـت  (   خسارت وارده را بپردازد     "   بدني

آمـار  !   و از اين کارها، بعيد مي نـمـايـد          
و )   باالي زندانيان گوياي اين امـر اسـت        

نيز با توجه به حـذف يـارانـه ايـن فشـار                
با : "   مضاعفي بر مردم است به گفته وي      

افزايش شديد مـبـلـغ ديـه و جـو روانـي                
ناشي از آن، احتمال افزايش غيرقانـونـي        

ولـو آن    ( قيمت ساير کاالها و خـدمـات         
که به طول مسـتـقـيـم بـا ديـه مـرتـبـط                    

افزايش خواهد يافت؛ بـروز ايـن        )   نباشد
وضعيت در شرايطي که کشـور در مـاه            
هاي آغازين اجراي طرح عظيم و مـلـي           
هدفمند کردن يارانه ها است، مي تواند        
موجب ايجاد اختالل اساسي در اجـراي         

احمدي . "   قانون هدفمندي يارانه ها شود    
! نژاد گفته نبايد ايـن قـانـون اجـرا شـود              

مسئله البته حمايت از مردم نبوده بلکه       
حالگيري از براداران الريجاني در ميـان       

تا باالخره رئيس قوه قضـائـيـه در           .   بوده
پي اعتراضات و واکنش هايي که عليـه        

 ميليوني براه افـتـاد آنـرا  لـغـو               ٩٠ديه  
 .کرد

مانند همه قوانيـن اسـالمـي        "   ديه" 
که در اين مـمـلـکـت جـاري شـده اسـت                 
مبناي آن تحقير کردن مردم است و رفع        
مسئوليت حکومت از حمايت مردم در       
هنگام حادثه و سختي و تـنـگ دسـتـي          

جان انسانهـا بـا جـان حـيـوانـات              .   است
يکي شمرده ميشود بي جهت نيست کـه     
جمهوري اسالمي به راحتي و بـه خشـن           
ترين شـکـل مـمـکـن جـان انسـانـهـا را                   

شـتـر يـکـي از         "  ذبح اسالمي"ميگيرد،  
خشونت بارترين روشـهـاي کشـتـن يـک             

در اينجا هم مانند قـانـون        .   حيوان است 
قصاص دو خانواده را بـه جـان هـم مـي               

يکي را . اندازند و خود را کنار ميکشند
که دردمند است صاحب حق ميدانند و        
خود را پشت صاحب حق پنهان ميکنند 

امـا  .   تا هر جور ميتوانند ديه را بگيرند      
به واقع بايد در همچنين مواقعـي بـايـد           
دولت پا پيش بگذارد و از هر دو طـرف        

تصـادف رانـنـدگـي       .   حادثه حمايت کنـد   
همانطور که از نامش پيداست يـک امـر          
تصادفي است نه عـمـدي امـا در ايـران              
دولت با بي توجهي به استـانـدارد جـاده            
ها و خيابانها عمال زمينه تصادفات را     

عالوه بر آن  ايمن     .   بشدت باال برده است   
نبودن اتومبيل هاي ساخت داخل ايـران        
و يا وارد کردن وسايل نقـلـيـه اي کـه از                
استاندارد پاييني برخوردار هسـتـنـد در         
باال بودن آمار تصادف در ايـران نـقـش             

در واقع قاتل خـود دولـت        .   مهمي دارند 
حکومت ايـن مسـائـل را اصـال             .   است

مسئله خودش نمي داند که بخواهد آنرا       
و بعد براي اينکـه از خـود بـه             .   حل کند 

طور کامل رفع مسئوليت کرده باشـد و         
مردم را هم هيچ شمرده باشـد  قـوانـيـن              
اسالمي مانند ديه را جاري کـرده اسـت          

. که در آن شتر مبناي جان انسانها است       
در ايران وسيله اتـومـبـيـل بـراي بـخـش               

وسـيلـه نـان در آوردن          " کثيري از مـردم      
وقتي که چنين مشکالتـي پـيـش         "   است

مي آيد عمال يک خانـواده از هسـتـي و              
اين بـهـيـچـوجـه        .   نيستي ساقط ميشود  
برعکس هر دم . مساله اين دولت نيست

نقشه ميکشند که چگونه دمار از مردم       
دربياورند، ديه هم يک گـوشـه ديـگـر از              
قوانين ضد بشري ايـن حـکـومـت ضـد              

ــي اســت     ــن           .   انســان جــان انســان در اي
حکومت به اندازه يک شتر نيـسـت چـون           
هر چه به مخيله بيمارشان ميرسد بـراي         
انسانهاي زنده نقشه هاي شوم ميشکند      
فقط وقتي يک نفر ميمرد آنوقت مرده او 

بـراي  .      تـا شـتـر مـيـشـود            ١٠٠معادل  
رهايي از اين قوانين به غـايـت کـثـيـف              
چاره اي جز سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت                

 *.نيست
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، در شــهــرهــاي       ٨کشــورهــاي جــي       
اروپــايــي اتــفــاق خــاصــي رخ نــداد و            
ميداني به تصرف مردم درنيامد، روز      

 ماه مي، يک روز بعـد از      ٢٩يکشنبه  
ســالــگــرد ســرکــوب خــونــيــن کــمــون          
پاريس، ميـدان بـاسـتـيـل بـه تصـرف               

  .مردم درآمد
 يي که از اسپانيا آغـاز شـد             جرقه

 ي     اينک عالوه بـر درگـيـري هـر روزه             
" روسـيـوي  " مردم و پليس در مـيـدان           
هاي پراکنده    ليسبون پرتغال و درگيري   

دستان و    در يونان، موجب خروش تهي    
 گان فرانسوي شده است تـا     شده  غارت

آنـهــا ثـروت کشـور را در            " بـا شـعـار        
 ها را      اند، ما هم خيابان      اختيار گرفته 
اگــر شــمــا از     " و   "   کــنــيــم  تصــرف مــي  

روياهاي ما جلوگيري کنيـد، مـا هـم           
" خواب را بر شما حرام خـواهـيـم کـرد            

ميـدان بـاسـتـيـل پـاريـس را تصـرف                 
 .کنند

با وجود سرکوب خشـن مـردمـي          
که در باستيل اجتماع کرده بـودنـد از           
سـوي پـلـيــس فـرانسـه، امــا مـجـمــع                
عمومي ميدان باستيل برگـزار شـد و          
کمپ ميدان باستيل اعالم موجوديت      

 ي بــابــک فــراهــانــي،         بــه گــفــتــه  .   کــرد
دانشجوي ايراني سـاکـن پـاريـس کـه             
اينک در کمپ ميدان باستيـل حضـور         
دارد در مصاحبـه بـا بـخـش فـارسـي               
راديو فرانسه، در کمپ ميدان باستيل      

 الـمـلـل،        هايي نظيـر بـيـن        کميسيون« 
کــمــيــســيــون خــودســازمــانــدهــي،             
کميسيون فرانسه، کميسيون تدارکات    

 هاي ديگري که مشـغـول          و کميسيون 
کــار و ســازمــانــدهــي ايــن جــنــبــش             

 .، تشکيل شده است»شدند
ــه                ــب ــن مصــاح ــي در اي ــان ــراه ف

از نکات قابل توجهي کـه      « :   گويد  مي
در اين جنبش اتفاق افتاد اين بود کـه          
مــجــمــع عــمــومــي جــنــبــش بــعــد از           
تظاهرات در ميدان باستيل برپا شد و       
اعضاي اين مـجـمـع عـمـومـي تـمـام               

گـان در ايـن جـنـبـش               کـنـنـده         شرکت
بودند و هر کسي که در ايـن جـنـبـش              

تواند در اين مجـمـع        شود مي   وارد مي 
 گـيـري      عمومي حق راي و حق تصميم     

در حقـيـقـت مـا بـه يـک              .   داشته باشد 
شـويـم     سازماندهي افقـي نـزديـک مـي         

يعني همان چيزي که در اسپـانـيـا هـم            
 .«شاهدش بوديم

 ي فراهاني سايتي که يـک      به گفته 
دانشجوي تاريـخ فـرانسـوي بـه قصـد             

  ها در فـرانسـه راه          هماهنگي آکسيون 
اندازي کرد، توانست بـيـن دو تـا سـه              
هزار نفر را در ميدان باستيل پـاريـس          

از ايـن پـس هـر شـب             .   گرد هـم آورد     
، ميدان باستيل در اختيار     ١٩ساعت  

مردم خواهد بود و مـجـمـع عـمـومـي             
کــمــپ بــاســتــيــل روز ســه شــنــبــه يــا            
چهارشنبه در هـمـيـن مـيـدان بـرگـزار              

عالوه بر ايـن هـر روز در           .   خواهد شد 
 هــاي ايــده       مـيـدان بـاســتـيــل کــارگـاه         

تشــکــيــل خــواهــد شــد تــا در مــورد            
مطالبات اين جنبش، مـاهـيـت آن و            

 ي اين جنبش بـحـث          هاي آينده    برنامه
 .و گفتگو شود

 مـي  ٢٩چنين عصر يکشنبه،      هم
با رسيدن خبر سـرکـوب مـعـتـرضـيـن             
فرانسوي بـه اسـپـانـيـا، تـجـمـعـي در                 
مقابل سفارت پاريـس در مـادريـد و            

نيز کنسولگري فـرانسـه در بـارسـلـون            
 هــا از       بــرگــزار شــد تــا اســپــانــيــايــي        

شــورشــيــان پــاريســي حــمــايــت کــرده         
 .باشند
 

  سرکوب در بارسلون، دسته
 هاي گل در مادريد

 ٩ مـاه مـي سـاعـت             ٢٧جمعه،  
صــبــح پــلــيــس بــارســلــون بــه مــيــدان          
کاتالونيا، ميدان اصلي اين شـهـر کـه          
در تصرف کمپ بارسلون بـود هـجـوم           

 بـاري      برد و طي عـمـلـيـات خشـونـت            
 ي     در حـملـه    .   ميدان را تـخـلـيـه کـرد          

پليس صـد و بـيـسـت و يـک نـفـر از                      
اعضاي کمپ بارسلون مجروح شـدنـد       
که حال دو نفر از آنـهـا وخـيـم گـزارش            

تبليغات دولتي در اسپانيا    .   شده است 
اما تالش کردند اين حادثه را واروونـه        

 نمـايـي مـهـوعـي           جلوه دهند، واروونه  
 هـاي فـارسـي        که از سوي برخي رسانه   

، » فيلـيـپ پـوج     « .  زبان نيز تکرار شد 
مــعــاون کشــور حــکــومــت اســتــانــي          
: کـاتـالـونـيــا بـاالفـاصـلــه اعـالم کــرد              

 ي مـيـدان کـاتـالـونـيـا بـراي                  تخليه« 
 هـاي       هـا و زيـان          پيشگيري از آسيب  

احـتــمـالــي در صـورت پـيــروزي تــيــم             
انـجـام   »   بارسلون در ليگ برتـر اروپـا       

معترضـان بـا پـنـچـر          « گرفته است و    
 هاي پلـيـس،       کردن الستيک اتوموبيل  
 ي مــامــوران        مــانــع انــجــام وظــيــفــه      

 اند و سي و هفت نفر از           انتظامي شده 
 .« اند نيروهاي امنيتي را زخمي کرده

پخش مستقيم خشونت پليـس از       
 ي خصوصي اما تبلـيـغـات      يک شبکه 

دولت محلي کاتالونيا را نقش بـر آب         
کرد و به سرعت، جمعيت حـاضـر در            
ميدان کاتالونيا به چند برابر افـزايـش         

بــه رغــم تــمــهــيــدات پــلــيــس         .   يــافــت

بارسلون، عصـر هـمـان روز سـرتـاسـر              
ميدان را چادرها و مردم تصرف کـرده        

حــکــومــت مــحــلــي اســتــان         .   بــودنــد
همـگـرايـي    « کاتالونيا در دست حزب     

اســت کــه يــک حــزب             »   و اتــحــاد    
 کــار     نــاســيــونــالــيــســت و مــحــافــظــه       

شود و پـايـگـاه        کاتاالني محسوب مي  
 .آن بورژوازي سنتي کاتالونيا است

پخش اين تصاوير و انتشار خـبـر         
 ي پـلـيـس بـه کـمـپ بـارسـلـون                     حمله

 هـاي      موجب شد جمعيت در مـيـدان        
 ي اسـپــانـيـا کـه رو بــه                 تصـرف شــده   

کاهش داشت به چـنـد بـرابـر افـزايـش              
جمـعـه شـب بسـيـاري از مـردم               .   يابد

 هاي گل براي دفاع از       مادريد با دسته  
کـمــپ مـيــدان سـل، خــودشـان را بــه               

 . ي خورشيد رساندند دروازه
 

تکثير مقاومت در محالت 
 مادريد

 نـاپـذيـر بـودن           بيني امکان   با پيش 
تصرف طوالني مدت ميدان خورشيـد،   
از همان روزهاي اول بـرخـي از فـعـاالن             
کمپ ميدان سل بر تشکـيـل مـجـامـع            

 هـاي مـادريـد          مردمي در سطح محله   
. کردنـد   براي تداوم مبارزه پافشاري مي    

اولين جلسه بـراي تشـکـيـل مـجـامـع               
 مـي در کـمـپ         28محلي روز شنبه،    

بـر اسـاس     .   ميدان خورشيد برگزار شـد     
تصميمات اين جـلـسـه کـمـپ مـيـدان               
خورشيد الاقل تا روز چهارشنبه ادامـه       
خواهد داشـت تـا وضـعـيـت مـجـامـع                

در ايـن چـنـد روز          .   محلي روشن شـود   
 ي     مشخص خواهد شد وظايف و نحوه     

فعاليت مجامع محلي چگونه خـواهـد       
بود، ارتباط آنـهـا بـا هـم و بـا کـمـپ                     
ميدان خورشيد به چـه شـکـلـي انـجـام               
خواهد گرفت و مجمع عمومـي کـمـپ          
ميدان خورشيد هر چند وقـت يـک بـار           

اين در حـالـي اسـت        .   برگزار خواهد شد  
که پليس مادريد چند روز است کـمـپ           
  ميدان سل را به برخورد و قطع تـمـاس           

 . کند ها تهديد مي
چــنــيــن در روزهــاي اخــيــر                 هــم

نهادهايي چون مـجـمـع سـخـنـگـويـان              
 هــاي     مــحــالت، مــجــمــع مــوزيســيــن     

، کميـسـيـون    ) سل ديز( خورشيد پايدار   
 هاي گوناگون تـئـاتـر در           هکرها و گروه  

 ي کمپ ميدان خورشيد شـکـل           حاشيه
  رسد با تـخـلـيـه      اند که به نظر مي  گرفته

ي موقت اين ميدان به فـعـالـيـت خـود             
 .ادامه خواهند داد

۲۰۱۱ مــه    ٣۱  -  ۱٣۹۰خــرداد ۱۰ 
 برگرفـتـه از      :گزارش از هژير پالسچي   ( 

 )سايت اخبار روز 

 
١از صفحه   ... ميدان باستيل به تصرف معترضان   

روزي نيست كه روضه و گـفـتـه اي        
از جانب سران و امام جمعـه هـاي ايـن             
حكومت و رادان و احمدي مـقـدم ايـن            
فرمانـدهـان ارشـد نـيـروي انـتـظـامـي                
جـمــهـوري اسـالمــي درمــورد مســالــه          
حجاب و بد حجابي و بيحـجـابـي زنـان          

در همين هفته علوي گرگانـي      .   نشنويد
مرجع تقلـيـدشـان از وضـعـيـت وخـيـم                
حجاب و نازل شدن عذاب الهي هشدار       

هــمــچــنــيــن در هــمــيــن روزهــا             .   داد
رئـيـس فـراکسـيـون        " محمدتـقـي رهـبـر      

روحانيون مجلس ضمن انتقـاد از ايـن          
موضوع ميـگـويـد كـه نـتـايـج اجـراي                
قانون عفاف و حجاب در جـامـعـه بـه              

شود و نشـانـي از         هيچ عنوان ديده نمي   

تحـول و بـهـبـود وضـعـيـت عـفـاف و                    
حجاب در جامعه وجود ندارد و اعـالم         
مــيــكــنــد كــه وزارت کشــور بــايــد بــه            
مجلس شوراي اسالمـي گـزارش دهـد          
که در طول يک سال اخير چه اقدامـاتـي       
در رابطـه بـا اجـراي قـانـون عـفـاف و                   

پوشش و لـبـاس      " حجاب و ساماندهي    
در هـمـيـن      .   انجام داده اسـت    "   اسالمي

راستا احمدي مـقـدم فـرمـانـده نـيـروي              
انتظامي جمهوري اسـالمـي در سـفـر             
هفتـه گـذشـتـه اش بـه كـرمـانشـاه در                   
گفـتـگـو بـا خـبـرنـگـاران  از حـجـاب                     

" نــاهــنــجــاري" بــرگــيــران بــعــنــوان يــك        
و مـيـگـويـد       .   پيشرونده سخن ميگويد  

به هنجار تبديل شـود،  " بد حجابي"  اگر
. ديگر برخورد با آن ميسر نخواهد بـود       

تمام سخنـش ايـنـسـت كـه اگـر كـاري                 

نكنيم، كنترل تماما از دستمـان خـارج         
. خواهد شد و شكستمان حتـمـي اسـت         

در اين راستا يک بار ديگر لشکر اسالم        
را بسيج کـرده انـد تـا بـه جـنـگ بـي                     

رادان و احمدي مقدم ايـن  .   حجابي برود 
گشتاپوهاي حكومت آپارتايد جـنـسـي       
كمر بند ها را سفت تـر كـرده و اعـالم                
كرده اند كه ديگـر بـا مسـالـه حـجـاب                

گـويـي تـا      !   جدي برخـورد خـواهـد شـد         
کنون کم جنايت کرده اند و در حمله بـه           

جنگ بر سـر    .   زنان کم مايه گذاشته اند    
حجاب در جمهوري اسـالمـي، نـبـردي          

 سـال عـمـر ايـن           ٣٢است بـه قـدمـت         
و امـروز    .   حكومت آپـارتـايـد جـنـسـي         

مردم با تنگ كـردن حـلـقـه مـحـاصـره               
خود رژيم را در چـنـيـن مـخـمـصـه اي                 
گذاشته اند كه فريادشان هر روز بـلـنـد            

وضـعـيـت حـجـاب در جـامـعـه               .   است
ايران، بطـور واقـعـي آيـنـه روشـنـي از                 

وضعيت اين رژيم يا بهتر است بگوييـم        
. جنگ مـردم و ايـن حـکـومـت اسـت               

جنگي هر روزه كـه خـواسـت فـوري آن              
سرنگوني حكومت آپـارتـايـد جـنـسـي            

با تمام قـدرت    .   جمهوري اسالمي است  
صف رزمندگان اين جنگ را تـقـويـت           

 .*كنيم

بنابه خبر منتشـر شـده، بـدنـبـال            
عدم پاسخ گويي مسئوالن قائمـشـهـر        
به كـارگـران مـعـتـرض نسـاجـي ايـن                 

 خرداد تعداد کـثـيـري از          ٤شهر، روز   
کارگران با تجمع در مقابل استانداري     
مازندران خـواسـتـار پـرداخـت حـقـوق             
معوقه خود و رسـيـدگـي بـه اوضـاع               
کارخانه نساجي مازنـدران كـه تـنـهـا             

يکي از .   منبع درآمدشان است، شدند 
طـبـق آخـريـن       :   کارگـران گـفـتـه اسـت         

قراري که با فرماندار قائمشهر انـجـام        

پذيرفت کارفرما متعهد شده بـود بـا           
پرداخت حقوق بصورت ماهانه و هـر         
دو مــاه يــکــبــار نــيــز بــا پــرداخــت                 
معوقات، بـدهـي بـه کـارگـران را بـه                
صفر برساند ولي متاسفانه تـا کـنـون           
کارگران نساجي مازندران حقوق آذر،      

 ٨٨دي، بهمن، اسفند و پاداش سـال          
 و حقوق فروردين و ارديبـهـشـت     ٨٩و  

و دو سال بن کارگري را نـيـز دريـافـت             
 .اند نکرده

 تجمع کارگران نساجي در مقابل استانداري مازندران

 شهال دانشفر 

 
 جمهوري اسالمي  و جنگ  حجاب

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”بدون 
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هفته گذشته مجلس اسالمـي بـا        
اکــثــريــت آرا درخــواســت تــحــقــيــق و          
تفحص در مورد پرداخت پول تـوسـط         

 ميليون نفـر و      ۹دولت احمدي نژاد به     
 هـزار تـومـان در زمـان             ۸۰هر نـفـر       

کوتاهي قبل از مضحکه انتـخـابـاتـي         
ايـن  .   دو سال قـبـل، را تصـويـب کـرد             

ســود ســهــام   " مــبــالــغ تــحــت عــنــوان       
. توسط دولت هزينه شده بـود     "   عدالت

پرداخت اين پول اقدام کوچکـي نـبـود          
که  دو سال قبل از نظر خـامـنـه اي و               
اصولگرايان دور بماند و بدون تائيد و        

جلب توجـه مـردم      .   همراهي آنها باشد  
به مضحکه انتخاباتي و احمدي نـژاد         
در مقابل جناح ديگر نظام و پـرداخـت     
مواجب دار و دسته هاي حـزب الـهـي           
براي قـرق کـردن خـيـابـانـهـا، هـزيـنـه                  
داشت و بـدون شـک بـا تـوافـق هـمـه                    
اصولگرايان و به همـراه آنـان احـمـدي            
نــژاد و هــمــکــاران امــروزش انــجــام             

اما گذشته از تمام اخـتـالفـات        .   گرفت
يکـي از خـاصـيـت هـاي کشـمـکـش                 
ــيــن يــاران قــديــم امــام زمــان،               خــون

 . است" سهام عدالت"شناسائي بهتر 
پروژه واگذاري سهام شرکت هـاي       

تـحـت   "   اقشـار کـم درآمـد       " دولتي بـه     
 ۱۳۸۴در آبان    "   سهام عدالت " عنوان  

به تصويب دولت اصالح طلب محمـد       
اين پروژه به تبعـيـت از        .   خاتمي رسيد 

سياست هاي بانک جـهـانـي در مـورد            
گسترش خصوصـي سـازي هـا و کـم              
کردن نقش دولـت در فـعـالـيـت هـاي                

رژيم هدف از   .     اقتصادي شکل گرفت  
اين پروژه را گسترش بازار سرمـايـه و          
باال بردن سهم بخش هاي خصوصي و       
تعاوني در اقتصـاد کشـور و کـاهـش             
تصدي گري دولتي، تـمـرکـز زدايـي و            
کوچک سازي دولت و بسـط فـرهـنـگ           

در تاکيد بـراي    .   سهامداري اعالم کرد  
پيشبرد اين سياست خامنه اي در تير       

 قانون  ۴۴ فرمان اجراي اصل     ۸۵ماه  
اساسي را صادر کـرد و در مـورد آن               

خــالــصــه ي    :   " چــنــيــن تــوضــيــح داد      
 عـبـارت   ۴۴سياستهاي ابالغي اصل    

است از آزاد شدن دولت از فعاليتهـاي         
اقتصادي غيـر ضـرور، بـاز شـدن راه              
براي حضور حقيقي سرمايه گـذار در          

خــط . . . " .   عــرصــه اقــتــصــاد کشــور         
اصلي سياست اقـتـصـادي جـمـهـوري           
اسالمي بويژه در دو دهـه گـذشـتـه را             
مي توان تالش بـراي جـلـب تـوجـه و                
رضايت بانک جهاني و صـنـدوق بـيـن           

صـنـدوق   "تاسيس . المللي پول دانست 

هدفـمـنـد کـردن       " و طرح   "   توسعه ملي 
از مهمترين اقدامات رژيـم      "   يارانه ها 

 .در اين راستا است
براي هر نفر   "   سهام عدالت " قيمت  

در ابتدا پـانصـد هـزار تـومـان اعـالم               
گرديد که بعد از مدتي به يک ميليـون        

مبـنـاي ايـن      .   تومان افزايش پيدا کرد   
ايـن سـهـام      .   قيمت گذاري معلوم نشد   

ابتدا به يک شرکت کـارگـزاري کـه بـه              
هميـن مـنـظـور تـاسـيـس شـده بـود،                  
فروخته شد و سپس بصورت اعتباري      
در اختيار شرکت هاي تعاوني استاني      

بر اسـاس بـرنـامـه ريـزي            .   قرار گرفت 
دولت قرار بود بهاي اين سـهـام بـطـور            
ساالنه از محل سـود آنـهـا و در يـک                 
مدت ده ساله پرداخت شود و دريافـت       
کنندگان ايـن سـهـام در حـقـيـقـت بـه                  

شـرکـت   .   دولت بـدهـکـار مـي شـونـد            
هايي که سهام آنها تحت عنوان سهام       
عدالت فروختـه شـد، اغـلـب شـرکـت              
هاي راکد و يا در حال ورشـکـسـتـگـي            

بي ارزشي اين سـهـام از ابـتـدا           .   بودند
در روزهـاي اولـيـه ايـن           .   معـلـوم بـود     

سهام به قيمت بسيار پائين حـتـي تـا            
يکصدم قيـمـت اسـمـي آن بـه فـروش                
رسيد و دولـت وحشـت زده خـريـد و                 
فروش اين سهام را ممنوع اعالم کـرد         
با ايـن اسـتـدالل کـه چـون صـاحـبـان                  
سـهـام، بـدهــکـار دولـت هســتـنـد تــا                
پــرداخــت بــدهــي حــق فــروش آن را               

ارزش ســهــام در بــازارهــاي         .   نــدارنــد
بورس بر اسـاس قـيـمـت مـبـادـلـه آن                 

بنابراين سهامي کـه     .   برآورد مي شود  
قابليت عـرضـه بـه بـازار را نـداشـتـه                 

هـنـوز   .   باشند، عمـال ارزشـي نـدارنـد         
رژيم نتوانسـتـه زمـان مشـخـصـي را              
بـراي قـابـل فـروش بـودن ايـن سـهــام                  

به همين دلـيـل بـا وجـود          .   تعيين کند 
مـمــنـوعــيــت خــريــد و فــروش ســهــام           
بسياري از دريافت کنندگان سهام آنرا      
به شکل وکـالـتـي و يـا مـبـايـعـه بـه                     
مبلغي بسيار کمتر از قيمت اسمي آن       

 .مي فروشند
بر اساس آخرين آمار اعـالم شـده          

 ميليـون از ايـن سـهـام بـه              ۳۸تقريبا  
گروههاي مختلف افـراد واگـذار شـده          

يعني اين تعداد هـر کـدام يـک            .   است
ميلـيـون تـومـان بـه دولـت بـدهـکـار                  

بر اساس گزارش کمـيـسـيـون        .   هستند
 قانون اساسـي مـجـلـس، از         ۴۴اصل  
 هزار ميليارد ريال اقساط سـهـام         ۱۴

که بايـد از مـحـل سـود            ( واگذار شده   
تـا پـايـان      )   شرکت ها پـرداخـت شـود        

 دولت فقط سه هـزار  ۱۳۸۸بهمن ماه  
ميليارد ريال دريـافـت کـرده و بـقـيـه                

 هـزار مـيـلـيـارد اسـت           ۱۱اقساط که  
يعني در يک دوره    .   دريافت نشده است  

سه ساله براي هر سهـم کـمـتـر از سـه                
هزار تومان سود حاصل شده است کـه      
با اين روند باز پرداخت هزينه  بـهـاي            

 ۲۰يعنـي    (  سال     ۲۰۰سهام بيش از    
. مـي شـود    )   برابر زمان تعـيـيـن شـده        

حتي اگر تمام مبلغ فوق هم از شرکـت        
هاي دولتي دريافت شده بـود بـاز هـم            

 سال طول مي    ۶۰اين مدت نزديک به     
براي فروش و توزيع سود سـهـام     .   کشد

عدالت دسـتـگـاه عـريـض و طـويـلـي                
بوجود آمده که بـه گـفـتـه دسـت انـدر                
کاران نيمي از سود احتمالي حـاصـلـه          

اگر اعداد .   صرف هزينه آن خواهد شد    
ارائه شده را حتي با ارقام رسمي تـورم         

مـتـوجـه ضـرر       .   مقايسـه مـي کـنـيـم         
فاحش سهام فـروخـتـه شـده بـه مـردم               

در گزارشـي کـه شـرکـت          .   خواهيم شد 
سرمايه گذاري سهام عدالت مـنـتـشـر         
کرد اعالم نـمـود کـه مـجـمـوع سـود                 
اعالم شده آنقدر نيست که سـودي بـه           
دارنــدگــان ســهــام پــرداخــت شــود و             
مبلغي هم که بعنوان سود اعالم شـده        
بابت قيمت سهام و بـدهـي سـالـهـاي              

. قبل به دولـت پـرداخـت خـواهـد شـد             
هفته گذشته علي اکـبـر اولـيـا عضـو             
کميسيون عمـران مـجـلـس در مـورد             
پرداخت هاي قبل از انتخابات، گـفـت        
که حتي بهاي سهام پرداخـت نشـده و           
اصال سـودي وجـود نـداشـتـه کـه بـه                  

 هـزارتـومـان سـود         ۸۰سايرين ماهي   
او همچنيـن گـفـت کـه          .   پرداخت شود 

منبع اين پرداخت ها مشخص نيست      
و بعضي شرکت ها از مـحـل بـودجـه            

 . جاري خود آن را پرداخت کرده اند
اکثريت اعضـاي سـتـاد مـرکـزي            
سهام عدالت را رئيس جمهـور و وزرا          

دولت تـالش مـي      .   تشکيل مي دهند  
کند تا اين امکان دزدي را در دسـت            

بسـيـاري از امـور در          .   خود نگهـدارد  
مورد سهام عدالت مبـهـم و نـاروشـن           

بخوبي روشن است کـه پـرسـش         .   است
هاي اصولگرايان از دولـت در مـورد           

مباني قانوني توزيع سهـام عـدالـت،         " 
مباني محاسبـه سـود سـهـام واگـذار             
شــده، مــيــزان و مســتــنــدات واريــزي          
اقساط به خـزانـه، سـاز و کـار جـمـع                  
آوري سود سهام واگذار شده و مـنـابـع       
مالي پرداخت سود سهام در آسـتـانـه           

، جـواب    " انتخابات رياست جـمـهـوري     
مخالفين اين پروژه در  .   نخواهد گرفت 

داخل حکومت همچنين اين طـرح را         
مخالف طرح خصوصي سازي شرکت     
هاي دولتي مـي دانـنـد، چـون سـهـام               
شرکت ها به مـردم واگـذار شـده امـا               
مديريت و کنترل آنها در دست دولـت         

امــا واقــعــيــت ايــن اســت کــه            .   اســت
ساختار اقتصادي مافيائي ـ اسـالمـي      
رژيم با مکانيسم هاي سرمـايـه داري          

. جهاني امروز قابليت انـطـبـاق نـدارد         
يک اصل اولـيـه در بـازار بـورس ايـن                
است که حساب و کتاب سهام عرضـه        
شده در بازار بايد علني و قابل کنتـرل         
باشد در صـورتـي کـه در جـمـهـوري                 

بـر اسـاس     .   اسالمي بر عـکـس اسـت        
ــم وزارت                ــه هــاي رژي گــزارش رســان
صنايع نه تنها سهم خـود را از سـود              
سهام عدالت پرداخت نکرده، بلکـه از        
زمان واگذاري شرکت هاي تابـعـه اش         
به هـيـچ کـدام از نـمـايـنـدگـان سـهـم                     
عدالت اجازه ورود در هـيـات مـديـره             

چـنـد   .   شرکت هـايـش را نـداده اسـت            
وزارتخانه ديگر هم ميليارد ها تومان      

 را بـابـت       ۸۷ تـا      ۸۵بدهي سالهـاي     
 . سهام عدالت، پرداخت نکرده اند

طرح سهام عـدالـت را مـي تـوان             
. يک پروژه کالهبرداري آشکار دانسـت   

يک هدف دولت يعني جلـب مـردم بـا            
وعده هاي فريبـنـده سـهـامـدار کـردن             

. آنها بود کـه بـا شـکـسـت روبـروشـد                
اکثريت مردم با توجه بـه ايـنـکـه ايـن              
سهام بدون دريافت پول در اختيارشـان       
گذاشتـه شـد و بـا امـيـد بـه ايـنـکـه                      
بتوانند با فروش اين سهام هزينـه يـک          
روز زندگـي خـود را تـامـيـن کـنـنـد،                  

. بدهـکـاري بـه دولـت را پـذيـرفـتـنـد                 
فروش سهامي بـا ارزش صـوري يـک            
ميليون تومان، به کـمـتـر از ده هـزار               
تومان نشانه فقر و استـيـصـال شـديـد            
مردم، بي اعتمادي مطلق به رژيـم  و           

. همچنين بي ارزشي اين سـهـام اسـت         
جمهوري اسالمي با واگذاري شـرکـت        
هاي راکد و ورشکسته تالش مي کند       
که  از خود سلب مسئـولـيـت کـرده و              

در .   اين بار را از دوش خـودش بـردارد        
ترازهاي مالي، دولت طـلـبـکـار مـي            
شود و براي خود اعتبار کاذب ايـجـاد       

اين مـي تـوانـد بـه پـنـهـان                .   مي کند 
داشتن بحران عميق اقـتـصـادي رژيـم           

دولـت بـخـشـي از بـدهـي             .   کمک کنـد  
خــود بــه صــنــدوق بــازنشــســتــگــي و           
سازمان تـامـيـن اجـتـمـاعـي، کـه از                 
محل حـقـوق کـارگـران و کـارمـنـدان               
تامين درست شده، را نيـز بـا عـرضـه            

.  همين سهام بي ارزش پرداختـه اسـت        
بوجود آوردن شبکه فروش ايـن سـهـام          
نيز منبع ديگري براي دزدي و رشـوه           
گــيــري بــراي دســت انــدرکــاران رژيــم          

اين پروژه هنوز بـه      .   بوجود آورده است  
. مرحله اجرا در نيامده ورشکست شد     

شرکت سرمايه گذاري استانـي سـهـام         
عدالت اعالم کـرده اسـت کـه از ايـن                
پس ديگـر پـولـي بـابـت سـود سـهـام                  
پرداخت نـخـواهـد شـد مـگـر ايـنـکـه                 

در .   دولـت تصـمــيــم ديــگــري بــگــيـرد         
خوشبينانه ترين حالت اين پروژه مـي        
توانست به آنـجـا مـنـتـهـي شـود کـه                  
اکثريت سهامداران بخاطر فقر سـهـام        
خود را به قيمت پـائـيـن فـروخـتـه  و                  
مالکيت شرکت ها و کارخانـه هـا در           
دست چند سرمايه دار بزرگ متمـرکـز        
گردد که مديريت و کنترل اين شرکـت         
هـا را در اخــتـيــار داشـتــه و سـود و                   
حاصل زحـمـت کـارگـران را بصـورت             
حقوق ها و پاداش هاي کالن به جـيـب     

امــا جــمــهــوري    .   هــاي خــود بــريــزنــد     
اســالمــي حــتــي از تــرفــنــدهــا و                   

و مـتـداول     "   قانوني" کالهبرداري هاي   
ساير کشورهاي سرمايه داري، فاصله     

در  ايــران کســي ســهــام           .   زيــاد دارد  
عدالت جـمـهـوري اسـالمـي را جـدي              
نگرفت و براي آن ارزشي قـائـل نشـد،         

امـا  .   حتي خود دست اندرکـاران رژيـم       
اين پروژه موضوع پرونده ديـگـري در          
مورد چپاولگري هاي بـانـدهـاي رژيـم          
شد و بهانه اي براي دامن زدن به نـزاع          

 .*هاي آنها

 
 ، کالهبرداري آشکار رژيم"سهام عدالت"

 بهروز مهرآبادي

 مارس کارگران پارس متال     ٨روز  
در اعتراض به عدم پرداخت دسـتـمـزد         
ــه                  ــهــشــت مــاه خــود دســت ب ــب اردي

 به گزارش منتشر شده   .اعتصاب زدند 
در سايت اتحاد، بدنبال اين اعتصـاب        
کارفرماي کارخانه طي مذاکـراتـي بـا         

 ۱۱کارگـران بـه آنـان وعـده داد روز                 
خــرداد دســتــمــزد ارديــبــهــشــت مــاه           

در .   کــارگــران پــرداخــت خــواهــد شــد         
نتيجه پارس مـتـال بـا ايـن وعـده بـه                  
اعتصاب خود پايان داده و قـاطـعـانـه           

 ۱۱اعــالم کــردنــد چــنــانــچــه در روز            
ــق نشــود                  ــن وعــده مــحــق خــرداد اي
بالفاصله پس از پايان تعطيالت پيش       

رو بــار ديــگــر اعــتــصــاب را از ســر                
 الزم به يـادآوري اسـت       .خواهند گرفت 

در رابطه با کـل مـطـالـبـات کـارگـران               
پارس متال پس از راهپيمايي و تجمع       
اين کارگران در مقابل وزارت کـار در          

 ارديـبـهـشـت مـاه جـاري،            ۱۲مورخه  
کارفرمـا طـي جـلـسـه اي در حضـور                 
بـرخـي مسـيــولـيـن دولـتــي مـلــزم بــه                
پرداخت مـطـالـبـات کـارگـران شـد و                
نهايتا حدود دو هفته پيش يک مهـلـت     
دو ماه و نـيـمـه بـراي تسـويـه حسـاب                

 حقوق معوقه کارگران تعيين گرديد

 
 اعتصاب مجدد کارگران پارس متال و اولتيماتوم به کارفرما
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه بـه سـايـت زيـر                     
لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا             .   ارسال کنيد)   paypalاز طريق ( 

 : براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد      
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
فواد روشن با      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با                 

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود          ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن   
 .  اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود            

 : لمانآ   
Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050, Post Bank  
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
: شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779  81 

BIC: NWBK GB 2L 
  :  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد             

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  :   از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي  : کانادا و آمريکا    

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

بيستم ژوئن روز عهد و پيمان دوباره ما    
براي آزادي بي قـيـد و شـرط زنـدانـيـان                
سياسي و خاتمه دادن به دستگاه جـنـون     

  !و جنايت جمهوري اسالمي است
 شهر جهان در روز     ٤٠تا امروز در  

در دفــاع از     )   ســي خــرداد  (  جــون     ٢٠
زندانيان سياسي تظاهرات سازمان داده     

ليست اين شهرها، مـکـان و     .   شده است 
  : زمان تظاهرات ها به شرح زير است

,  ژوئن   ٢٠دوشنبه : لندن انگلستان  
 غـروب، در مـقـابـل           ٨ الـي      ٦ساعت   

كـمـيـتـه     ،  سفارت رژيم اسالمي در لندن    
مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي              

 شيوا محبوبي
07572356661  

اطالعات بعـدا   :   اسكاتلند، گالسگو 
 تكميل ميشود

Contact: theaim@hotmail.co.uk 
Organizer: The Anti-Injustice 
Movement 

 ٥ تـا      ٣سـاعـت     :   هلند، آمسـتـردام   
 Beurspleinعصر در مكان    

كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 
 سياسي، يلدار بيرانوند

,  ژوئــن  ١٨شــنــبــه   :    نــروژ  Vاســلــو   
  بعداظهر٥ الي ٣ساعت 

در مقابل پارلمان، كميته مبـارزه بـراي         
 آزادي زندانيان سياسي، ابولقاسم كاردار

٠٠٤٧٤١٣٣٣٢٦٨ 
 تا ٤ ژوئن، ساعت ٢٠:   بروسسوئد،  

 Stora torget عصر در محل  ٦
كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 

 سياسي، اسماعيل مردوخي 
0 737 59 85 66 

 ٤ ژوئن ساعت    ٢٠: گوتنبرگسوئد،  
ــا        ــحـــــل                     ٦تـــ ــر، در مـــ   عصـــ

Brunnsparken 
كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 

 544 708 0سياسي، نويد مينـايـي       
529 

 عصر ٧ تا ٥ساعت : سوئد، هسلهلم
   Stortorgetدر محل 

 0736481740فاضل نادري 
 تـا    ٥ساعت     : سوئد، هلسينگبوري 

   Rådhustorget عصر، در محل ٦
كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 

 سياسي، گبي حسيني
 0760879874 

 ژوئــن   ٢٠:   ســوئــد، كــارلســكــرونــا   
ــت       ــاعــ ــا          ٤ســ ــر در          ٦ تــ  عصــ

 Ronnebygatan 43 till 47محل
i Centrum    

كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 
 سياسي، امير كامراني

0 704 53 10 47 

 عصر ٥/٦تا ٥ساعت  : سوئد، لوند 
 Stortorgetدر محل  

كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 
 ســــيــــاســــي، هــــاللــــه طــــاهــــري                

0703171102 
 عصـر    ٦ تا   ٥ساعت   :   سوئد، مالمو 

 Davidshallsbronدر محل 
 بعد از ظهر راهپيـمـايـي        ٧ تا   ٦ساعت  

 بطرف مركز شهر
كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 

 80 63 703 0سياسي، فريده آرمان، 
88 

 ٥ ژوئن ساعت  ١٨ :   سوئد، اوروبرو   
   Stortorget عصر در محل    ٧تا 

Mission Free Iran 
 نويد ميرپورزاده،

 0736587957 
navidyalda42@yahoo.com 
Mission Free Iran 

 ):يونشوپينگ(سوئد، سوخو 
ــا       ٥ســاعــت        عصــر در مــحــل           ٧ ت

Hörsalsparken   
 آرين ميرذولفقاري

  ،0700773423 
 عصـر ،    ٥ساعت   : سوئد، استكهلم 

كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 
  .سياسي، اطالعات تكميل ميشود

 تـا  ٧ ژوئن ساعت ١٨:سوئد، ويسبي 
  Almedalen  شب در محل٨

 :آلمان، فرانكفورت 
ــاعــــت       ــحــــل               ٦ســ ــر در مــ   عصــ

Hauptwache 
كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              

 سياسي
  عصر در محل ٥ساعت : آلمان، برلين 
city centre 

كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 
 سياسي

 مادران پارك الله :آلمان، دورتموند
 ژوئـن، در      ١٨ عصـر      ٤ تـا      ٣ساعت   
 محل
 Katharinenstraße ,44137 

Dortmund 
  عصر در مـحـل   ٦ساعت :   آلمان، كلن 

city centre 
 : عصر مكان٦ساعت : آلمان، برمن 

  city centre 
 ٧ تـا      ٦سـاعـت     :     آلمـان، مـونـيـخ      
 Marienplatzعصر ، در محل 

 50728972-0176پترا پلوتز 
هامبورگ،  دارمشـتـات ،        :   آلمان

مــايــنــز، ورشــو، نــورنــبــورگ،             
 اطـالعـات بـعـدا تـكـمـيـل            :   اليپزيك  
 . ميشود
 لوس آنجلس، كاليفرنيا: آمريكا

 عصر ،   ٤ تا ٢ ژوئن ساعت ١٨شنبه   

 Balboa Park in  در مــــحــــل ،        
Encino, California ، 

، مادران پارك اللـه    310-866-9280
 در لوس آنجلس   

 فيالدلفيا و پنسيلوانيا: آمريكا
  عصر ، در محل٢ تا ١ساعت  

 Love Park in Philadelphia, 
PA 

 تماس
 raminhag@gmail.com 
Organised by: Iranian 
Refugee Amnesty Network 

 :واشنگتن دي سي
 عصــر ، اطــالعــات بــعــدا         ١ســاعــت    

 . تكميل ميشود
  :تماس

Maria Rohaly ,Mission 
Free Iran  -240-595-

2633      
maria.rohaly@gmail.com 

هــوســتــن تــكــزاس،         :   آمــريــكــا   
  ميشوداطالعات بعدا تكميل

  Tour Irani : .تماس
 :كانادا، اتاوا

 عصر، مقابل پارلمان،  ٢ تا   ١٢ساعت  
كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 

 سياسي، داود آرام
- 613-859-7929 

ــكــوور                ــتــو و ون ــورن ــادا، ت ، كــان
 اطالعات بعدا تكميل ميشود

 سيما اشرافي نيا: تماس در ونكوور
كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي               :   تورنتـو 

  زندانيان سياسي
 Limassol & Paphos: قبرس

 اطالعات بعدا تكميل ميشود
Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM) 

 96484292امير مسعود  خاقاني، 
 Limassol: قبرس

 اطالعات بعدا تكميل ميشود
، سـعـيـد      96648884 ,مسعود ترابي  

، بـهـمـن شـيـردل          97654055خاقاني  
 ، ســيــد تــقــي حســيــنــي         99840545

 97681765بياتي 
Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM) 

اطـالعـات بـعـدا       :   نـيـكـوزيـا    :   قبرس
 تكميل ميشود

 ، مـريـم       97712984  علي رمضـانـي          
  99173783آرامش 

Cyprus Refugee Rights 
Movement (CRRM)  

ــاكــا :   قــبــرس ــعــد     :   الرن اطــالعــات ب
 تكميل ميشود

 96424002حميد رضا خاقاني 
Cyprus Refugee Rights 

 
  ژوئن در حمايت از زندانيان سياسي  ٢٠ شهر در ٤٠تظاهرات در 

Movement (CRRM) 
 مـه کـنـسـرتـي بـه ايـن                ٢٩يكشنبه روز  

مناسبت در شهر بوگنر رگيس انگلستـان        
 : بعدازظهر برگزار ميشود٣در ساعت 

46 Sudley Road, Bognor Regis 
PO21 1ERhttp://
tinyurl.com/3wtw3v4 
لطفا طومار حمايت از زندانيان سياسي را 

  ژوئن امضا کنيد۲۰به مناسبت 

http://www.gopetition.com/
petitions/20th-june-2011-global-
day-in-support-of-political-
priso.html#sign 

براي اطالعا بيشتر براي تظاهرات هاي 
 ژوئن با شيـوا مـحـبـوبـي كـمـيـتـه                 ٢٠

مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي              
 . تماس بگيريد

44 (0) 7572356661       
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آيا کسي حاضر است به چشـمـهـاي        
مادري که دو فرزند جوانش را سه دقيقه       

 اعـدام    ،بعد از آخرين ديدار او بـا آنـهـا           
 نگاه کند و غم و اندوه عميقي ،کرده اند

مهوش . سراپاي وجودش را در بر نگيرد
عال سونـدي مـادر مـحـمـد و عـبـداهللا                 
بــدلــيــل آزار و اذيــت هــاي حــكــومــت             
اسالمي مجبور به ترک ايران ميشـود و         
با او از طريق اسكايپ به گفتگو نشسته 

 .و به حرفهايش گوش ميدهم
بارها در طول اين مصاحبه با دقت       

 حرکات صـورت و      ،او را برانداز ميکنم   
 نگـاهـش و خـنـده هـايـش              ،دستهايش  

وقتي از فرزندانش حرف ميزند و شعرها 
 بـراي    ،و حرفهاي آنها را برايم ميخوانـد      

. مــن بســيــار جــالــب و آمــوزنــده اســت           
. احساس ميکنم مثل کوه ايستاده است   

و اين مردم با اين درجه از مناعت طبـع      
 نـقـطـه      ،و آزادگي و احترام به انسانـيـت       

اميد بزرگي براي من  هستند کـه دنـيـا            
فقط در دست زالوهايي همچون خامـنـه        

 مــردمــي   ،اي و احـمــدي نــژاد نــيـســت          
هستنـد کـه در سـخـت تـريـن روزهـاي                  
زندگيشان از انسانيت حرف مـيـزنـنـد و           
انسانيت را نمايندگي ميکنند مـهـوش        
بي شک يکي از اين عزيز ترين انسانـهـا          

 .است
اينها از نظر من قهرمانان اين دوره        

مادران و پدراني که بعد از زخم .  هستند
 کـمـاکـان      ،و درد عميقي ايـن چـنـيـنـي           

ميگويند بايد کاري کرد کـه اعـدام در            
ايـنـهـا    .   هيچ جاي دنـيـا انـجـام نـگـيـرد             

پرچمداران مبارزه عليه قتل عمد دولتي  
هستند و به احتـرام مـهـوش و بـيـژن و                 
هزاران هزار مادر و پدر که با وجود غـم           

 براي ممنـوعـيـت      ،سنگين بر دلهايشان  
کامل قتل عمد دولتي و جنايت مبارزه       

بـچـه هـاي      .    بايد بپا خـاسـت      �ميكنند
آنها را به اسم دفاع از امنيت و بـه اسـم              
قانون و دولت كشتند و ايـنـهـا مصـمـم              
هستند افشاگري كرده و عليه قتل عمـد    

اما آنها بـا     .   توسط دولتها مبارزه كنند   
تمام اين درد و غـمـي كـه بـر قـلـبـشـان                   
نشسته ميگويند بايد برخاست و کـمـک        
کرد تا ايـن حـکـومـت اعـدام در ايـران                 

 .ريشه کن شود
به مهوش سالم ميکـنـم و يـکـبـار             
ديگر مراتب همدردي عميق خودم و در     
عين حال تعداد زيادي را کـه از اقصـي            
نقاط جهان با مـا تـمـاس گـرفـتـه و بـا                   
خانواده فتحي همدردي کرده اند را ابراز       

  .ميکنم
از ايران ميپرسم و اينکـه      :   مينا احدي 

 ؟.چرا مراسم شب هفت برگزار نشد

بعد از مـراسـم         :مهوش عال سوندي  
راهپيمايي و شـعـارهـايـي کـه در طـول               
راهپيمايي براي تشييع جنازه محـمـد و         
عبداهللا از سوي مردم داده شد و ايـنـکـه      

 صد تـيـر شـلـيـک          ،طبق رسم بختياريها  
 حکومت و مقامات محلي بسيـار       ،شد

 ،آنها به ما گفتنـد .   عصباني شده بودند  
 اجـازه نـداريـم        ،براي مراسم شب هـفـت      

اعالميه بدهيم و مردم نبايد بـيـايـنـد و            
اجازه نداريم مداح بياريم و اخطار کامل       
دادند که ممکن است هر کاري از سـوي      

 .ما به دستگيري تعدادي منجر شود
من به آنها مراجعه کرده و فيلمهاي       
مراسم را خـواسـتـم مـن وصـيـت نـامـه                 

مسئول بند الف   .   فرزندانم را ميخواستم  
گـفـتـم    .   طا  گفت چيزي پيش من نيست     

چطور ممکن است؟ اين وصيت نامه يـا        
پيش شما است و يا آقاي شيخي معاون        
مدير زندان گـفـتـنـد بـرويـد فـردا زنـگ                 

دو روزبعد ساعت شـش و نـيـم            .   ميزنيم
صبح يك ماشين سمند سفيد اطالعات      

از .  مامورين آمده بودند مرا ببرند،آمد
يكي از دوستان ما پرسيدند خانم فتحي 
كجاست و پاسخ اين بود كه نزد دوستان        

 گـفـتـه بـود کـه            ،براي استراحت رفـتـه       
بنرها و عکس فـرزنـدانـم کـه در سـطـح                
شهر پخش شده و در کـوچـه و خـيـابـان                

بعد از .   نصب شده بود را بايد جمع کنيم     
مراسم يکبار به من پيغـام دادنـد بـراي            

 حالـم خـوب     ،گرفتن لباس بچه ها بروم     
نبود و نيم ساعت بـعـد دو تـا مـامـور                 
آمدند گفتند با خانم فتـحـي کـار داريـم           
بايد به زنـدان دسـتـگـرد بـنـد الـف طـا                   

مردمي که در مـنـزل مـا بـودنـد             .   بيايد
گفتند اين زن حالش خوب نيسـت و بـه            

 دوبـاره عصـر       ،بيمارستان رفتـه اسـت        
 آيا اصال در اسـتـان     ،آمدند و پرسيدند؟  
با فشار و تهديد به . اصفهان هست يا نه

دستگيري مـراسـم شـب هـفـت را لـغـو                 
 کردند
 

شنيديم بـعـد از مـراسـم          :   مينا احدي   
تشييع جنازه هم آمدند و مـزاحـم شـمـا             

 واقعا شرم نكـردنـد بـعـد از ايـن            ،شدند
مراسم بالفاصله به منزل شما آمـدنـد و          
سوال اينست چـه مـيـخـواسـتـنـد و چـه                 

 .گفتند
 

بعد از تشـيـيـع       :   مهوش عال سوندي  
 ، هم وقتي بـه خـانـه بـرگشـتـيـم               ،جنازه

هنوز فرصت اينكه گرد و خاك را از سـر        
و صورتمان بشوريم پيدا نكرده بوديم كه   

و گـفـتـنـد ايـن چـه             . مرا احضار کـردنـد     
؟ وتذکـر داده     . مراسمي است که گرفتيد   

و تعهد کتبي گرفتند که مراسم  بـديـن            
و در هـمـان       .   صورت ادامه پيدا نـکـنـد       

روزتلفن و اينترنت خانه ما را قطع کرده        
كه افراد خانواده ما با رسـانـه هـاي           .   اند

 .بين المللي تماس نگيرند
فــيــلــمــبــردارمــراســم  و يــکــي از             

 .تيراندازها رارا بازداشت کردند
ميگفتـنـد بـا راديـوهـاي بـيـگـانـه                

مـن بـعـد از مـراسـم            .     مصاحبه نکنيد 
تشييع جنازه باالخره مجبور شدم آنـجـا         
بروم و دو ساعت با رييس اماكن حـرف          

تهديد كرد كه اگر مصاحبه كني . ميزدم
فيلم پخش ميكنيم از من تعهد كـتـبـي          

رييس اماكن . گرفتند كه مصاحبه نكنم
گفت  دادستان حبيبي به ما گفـتـه ايـن            
خانم و همسرش آبروي من و سران رژيـم          

 مـن هـم آبـروي ايـنـهـا را                 ،را برده انـد    
من بـه او پـاسـخ دادم چـگـونـه                .   ميبرم

 چه ميتواند ،ميخواهد آبروي ما را ببرد
بکند؟ رييس اماكن تهديدم ميكرد كـه        
اگر مراسم بگيري و موضوع را فيصـلـه          

 يك عده ممكن است به مـراسـم         ،ندهيد
چند تا ممـكـن اسـت          ،شما حمله كنند  

چاقو بخورند كشته بشوند براي آرامـش        
گفتم كـدام    .  روح فرزندانت خوب نيست  

مردم قرار است حـملـه كـنـنـد و چـاقـو                  
 نيروي انتظامـي كـجـاسـت ؟آيـا            ،بزنند

؟ جوابش اين بـود     . نميتواند حمايت كند  
مردم به شمـا حـملـه كـنـنـد مـا چـكـار                    

بعد از تعهد گرفتـن از    .   ميتوانيم بكنيم 
من و گفتـن ايـنـكـه هـر بـار احضـارت                  

فقـط  .   مرا آزاد كردند  .   كرديم بايد بيايي  
چند ساعت بعد از مراسم تشييع جنـازه        

در .   دو فرزندم اين رفتار آنها با من بـود         
مورد فيلم كذايي آنها گفتم يكسال است 
اينرا پـخـش مـيـكـنـيـد و در روزنـامـه                   
هايتان اين مطلب را مينويسيـد ديـگـر          

؟ گـفـت در       . چه كاري ميخواهيد بكنيد   
سر چهار راه فردوسي در شـاهـيـن شـهـر             
محل زندگي خودتان اين فيلم را بيسـت        

گفتم نـه    .   و چهار ساعته پخش ميكنيم    
 بـلـكـه در        ،فقط در چهار راه فـردوسـي        

 دسـتـتـان درد      ،سراسر ايران پخش كنيد 
اين فيلمـهـا را بـه مـردم نشـان               . ! ! نكند

دهيد تا شايد جـلـوي ابـراز احسـاسـات             
مردم به ما را بگيرد و مردم اين قـدربـا            

   .من ابراز همدردي نكنند
الــبــتــه هــمــان روز در        :   مــيــنــا احــدي  

سايتهاي اينترنتي فيلمي پخش شد كـه        
در آن دو نقابدار مسلح به يك مغازه طال 
فروشي حمله ميكنند آيا مـنـظـور ايـن            

 .فيلم بود
 

بله همين فـيـلـم      :   مهوش عال سوندي  
مــحــمــد رضــا حــبــيــبــي      .   را مــيــگــويــم  

دادستان كل استان اصفهان  با تلويزيون  
 مصاحـبـه کـرد مـن          ،شبکه پنج استان  

پيغام فرستادم اگر توانستيد ثابت کنيد      
اين فيلم مربوط به فرزنـدان مـن هسـت            

گـفـتـه    .   من حاضرم با شما گفتگو کـنـم        
 بچه ،پرسيدم. بود اينها جنايت کرده اند

هاي من آدم کشته اند؟ جوابش اين بـود         
مگر جـنـايـت فـقـط آدمـکـشـي اسـت                   

. جنايت معناي خيلي چيزها را ميدهـد       
 من خودم ليسـانـس زبـان و           ،من گفتم   

ادبيات فارسي دارم و در هيچ فـرهـنـگ        
لغتي و در هيچ  جايي جنايـت غـيـر از              

. قتل و آدمکشي مـعـنـي نشـده اسـت               
قتل جنايت است همان کـاري کـه آنـهـا            

من کماکان خواهان روشن شـدن       .   کردند
پرونده فرزندانم هستم چرا ايـنـهـا را بـه              

؟ چـه کسـانـي        ،اعدام مـحـکـوم کـردنـد        
خواهان اجراي فوري اين حکم بـودنـد و           

 و اين ،چه کسي اثبات ميکند اين فيلم 
 .؟.دو نقابدار فرزندان من هستند

 
در حقيقت آنها صـحـبـت        :   مينا احدي 

کردن در مورد فرزندان شما را بـر شـمـا             
 .ممنوع کردند

 
 وقــتــي بــا      :مــهــوش عــال ســونــدي     

مامورين و مسئولين حكومتي بعـد از        
اعدام فرزندانم روبـرو مـيـشـدم هـمـواره              
. ميگفتم من جز حقيقت چيزي نگفته ام

االن که کاري از دسـت مـن بـرنـمـيـايـد                 
فرزندانم را کشتيد اقال اجازه دهـيـد در           

چـرا بـراي حـرف        .   مورد آنها حرف بـزنـم     
زدن در مورد فرزندانم بايد بـازخـواسـت          

گفتند سخنراني نکـنـيـد تـهـديـدم         .   شوم
کردند ميگفتند مردم ناراحت ميشـونـد       

پرسيدم .   اگر سر و صدا و اعتراض کنيد      
کدام مردم؟ به اسم کدام مـردم جـنـايـت             

. ميکنيـد و مـا را سـاکـت مـيـکـنـيـد                   
مردمي که به ما پيغام ميدهند و يا در          
مراسم  شرکت داشتند و عکس فرزندان       

 آيـا ايـنـهـا مـردم            ،مرا بزرگ ميکنـنـد    
؟ مردم به من ميگفتند وقـتـي         . نيستند

در تلويزيون يک فيلـم بـي سـر و تـه در                  
مورد محمد و عبداهللا نشان دادنـد کـه           
مغازه اي مورد تعرض دو نقـابـدار قـرار          

 که اصال معلوم نيست کجاسـت       ،گرفته
و اين نقابداران چه کساني هستند و فيلم 

 ،بيشتـر سـاخـتـگـي بـه نـظـر مـيـرسـد                   
ميخواستيم تلويزيونهايمان را بشکنـيـم      

 .آيا اينها مردم نيستند؟
 

کـمـي در مـورد پـروسـه            :   مينا احـدي  
 .رسيدگي به پرونده فرزندانت بگو

 
در مورد پرونده   :   مهوش عال سوندي  

در جـريـان     .   دوست دارم حرفهايم را بزنـم     
دوندگي چندين ماهه مـن بـراي نـجـات          
بچه ها دو بار از سوي مقامات در مـاه            
اول دستـگـيـري از طـرف اداره آگـاهـي                

 در   ،اشخاصي را فرستادند خـانـه مـن           
حاليكه هنوز دادگاه تشكيل نشده  بـود        
و معلوم نبود كه فرزندان من چـرا و بـه              

 ايـنـهـا      ،چه اتهامي دستگيـر شـده انـد         

آمدند گفتند دو بچه شما و يكي ديـگـر        
اعدامي  ،از جمعي كه دستگير شده اند

هستند پول بده تا ما پـرونـده را کـه تـا                 
رييس .  االن صد برگ شده  سبكتر كنيم

اينها  سروان رحيمي  و رئيس رحـيـمـي            
سرهنگ حسين زاده و ستـوان بـهـرامـي         

 يـکـي     ،.   شکنجه گران فرزندانم هستند   
از اينها کنترل تلويزيـون خـانـه مـرا در               
دست داشت و با آن نشان ميداد که ايـن           
بچه ها در لبه پرتگاه هستند و کنترل را    
در لبه ميز گرفت و گفت ممکنست اين        

و .   بــچــه هــا هــرلــحــظــه پــرتــاب شــونــد          
ميگفت به ما پول بـده کـمـي تـخـفـيـف               

يک گروه ديگر يـکـبـار بـه مـن            .   بگيريم
گفتنـد يـک مـيـلـيـارد بـده چـهـار روزه                    

ايـنـهـا يـک شـبـکـه            .   آزادشان ميکـنـيـم    
هستند با باندهاي مختلـف کـه از ايـن             
طريق پول و پلـه بـهـم مـيـزنـنـد و ايـن                      
پيشنهادها از سوي مقامات باالي ايـن      

هيچگاه فـرامـوش     .   حكومت بوده است  
نميكنم وقتي پرسيدم چگونه ميتوانـيـد       

 مـن    ، اين پرونده را جابجا كنيد     ،با پول 
اين ميزان پول را نـدارم و از كـجـا ايـن                 
مقدار پول را به شما بـدهـم جـواب ايـن               

 حكومت خـودش بـه خـودش بـاج             ،بود
ميدهـد تـو چـكـار داري مـا درسـتـش                  

هنوز هم كه هنوزه معني ايـن     .   ميكنيم
 .جمله را نمي فهمم

 
بارها گفته اي که فرزندان     :   مينا احدي 

 آيا اين صحت  ،تو در بند سياسي بودند    
 .دارد که آنها در بند سياسي ها بودند

 
کامال ايـنـطـور      :   مهوش عال سوندي  

 .بود آنها در بند سياسي بودند
سوال من اينست که اگر بچـه هـاي          
من سارق بودند چـرا در بـنـد سـيـاسـي                

 بودند
 ماه شکنجـه دادنـد و نـه            ۴آنها را   

ماه در انفرادي بودند جـايـي بـدون نـور              
 .خورشيد

آنها به من و فرزندانم حکم اعدام را   
 سه دقيقه بعد از مالقـات       ،نشان ندادند 

من با فرزندانم آنها را دار زدنـد مـن از              
حکومت اسالمي ايـران شـکـايـت دارم            
حتي حکم را نه به وكيل نه به خانواده و           
نه به بچه ها موقع اجراي حـكـم  نشـان              

گفتم من بايد حـكـم را بـبـيـنـم               .   ندادند
الاقل به پدرشان توضيح دهم چگـونـه و          
چرا و به چـه اتـهـامـي ايـن دو بـچـه را                     
كشتند ورييس زنـدان آقـاي عـبـدالـهـي             

پـرسـيـدم چـه       .     گفت حكم در راه اسـت        
کسي قراراست حـكـم را بـيـاورد گـفـت               
قاضي گفتم اينجا مي ايستم  تا قاضي        

امـروز هـم     .   بيايد و حكم را نشان دهـد         
ميگويم اگر قبل از اجراي حكم مـدعـي      
شوند كه حكم را به فـرزنـدان مـن نشـان           

 
 ... جاي طناب دار بر گردنشان از 

١٠صفحه    

١از صفحه    
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 آنرا بايد روي سايتها بگـذارنـد        ،داده اند 
كسي حكمي را . تا حرفشان را باور كنم 

وكيل از ديوان عالي قضايـي      .   نديده بود 
در خواست کرد  حکم را طبق قانـون بـه            
او اعالم نموده تا در صورت تاييد حکـم         
اعدام در خواست توقف اجراي حـکـم و           
اعاده مجدد دادرسي را تـقـديـم ديـوان             

اما  گـفـتـنـد بـدون          . عالي قضايي نمايد  
چون حکم . حكم هيج كاري نميشود كرد

نزد  حبـيـبـي يـعـنـي دادسـتـان اسـتـان                   
بـراي ديـدن دادسـتـان         .     اصفـهـان اسـت     

خيلي دوندگي كـردم بـعـد از تـقـالهـاي               
ــکــي از                  ــان ي ــم دادســت ــوانســت ــاد ت زي
شهرستانهاي توابع استان اصفهان را در      

 ،يك خيابان به اسم سه راه نظر بـبـيـنـم               
گفت خانم كار شما را هـيـچ چـيـزي جـز               
رابطه حل نمـيـكـنـد يـك سـكـه طـال و                   
جانماز و قران و مهرکربال راازمن گرفت        
كه به انصاري رئيس حوزه قضايي استان 
اصفهان  بدهند تا حداقل يك قرار چـنـد          
دقيقه اي با دادستان بگيردامـا پـس از           
دريافت سـکـه بـه مـن وقـت مـالقـات                  

دادستان دسـتـور مسـتـقـيـم از            .     ندادند
باالييها .   بيت رهبري و الريجاني داشت    

در ديوان عالي قضايي پرونده پـزشـكـي          
فرزندان مرا ديده و گفتند  كله گنده هـا           

 طرح بچه هاي شما ايـن بـوده          ،گفته اند 
كه ظرف بيست دقيقه رياست جمـهـوري        
را خلع سالح كنند و بيت رهبري را نـيـز           

گفتم بـچـه هـاي       .   مورد حمله قرار دهند   
من چه اعجوبه هايي بوده اند ما يكبـار       
در حال رد شدن از اطراف بـيـت رهـبـري           
بوديم و يكي از همراهان مـن يـك پسـر             

 دستش را كشيد گفت اينجا    ،جوان بود   
بيت رهبري است با بلند گـو صـدايـمـان            
كردند و گفتند چرا دستت را بسوي بيت        

.  رهبري دراز كردي و چـه مـيـخـواهـي               
ايــنــهــا ايــنــطــوري از بــيــت رهــبــرشــان           
محافظت ميكنند و دو پسر من چگونه      
ميتوانستند كاري با او بكنند اينرا نمي 

قاضي مقضـي پـيـغـام داده بـود             .   فهمم
در دادگـاه     .   دادگاه را به مسخره گرفتنـد     

فرزندان وقتي در مورد اتهامات اين دو      
جوان حرف ميزنند قاضي حكم را اعالم 

قاضي ميگويد  مـحـكـوم بـه            .   ميكند
اعدام ميشويد و آن دو شروع كـردنـد بـه       
خنديدن و ميگويند تو از قضاوت هيـچ        

اين چه بسـاطـيـه جـور          .   چيز نمي فهمي  
شـمـا ظـرف دو سـاعـت            .     كرديد اينجـا  

بــراي هــفــت نــفــر حــکــم اعــدام صــادر             
ميکنيد سپس قاضي از دو فـرزنـد مـن           
پرسيد چكار ميتوانيم بكنيم براي شـمـا        
تخفيف بگيريم وعبداهللا ميگويد بـراي       

عبداهللا . خواهر و مادرت تخفيف بگير 
گفت تو خودت اين حكم را دادي و حاال      

از من ميخواهي از تو تخفيـف بـگـيـرم            
آنها گفتنـد  دادگـاه را          .   احتياجي ندارم 

مسخره كـردنـد و هـمـيـن هـم شـد يـك                    
موضوع جـديـد كـه روي فـرزنـدان مـن                 
بيشتر اعمال شكـنـجـه و بـي حـرمـتـي                

 . كنند
عبداهللا بعدا گفت اين حـكـم مـيـره           
تجديد نظرمادر نـگـران نـبـاش از پـنـج               
قاضي سه نفر پيدا نميشه به اينها بـگـه       

من بـه   .   همه چيز ساختگي و غلط است     
عدالت سه نفر قـاضـي ديـگـر دلـخـوش              

 .ميكنم
وقتي روز قبل از اعدام در مـقـابـل           

 تا قـبـل از       ،در زندان تجمع كرده بوديم      
اينكه من آنجا برسم جوانان با لـگـد در            
زندان را ميزدند كه باز كنيد اين در را و          
ميگفتند زندانـيـان سـيـاسـي را اعـدام               

من كه رسيـدم بـه مـن گـفـتـنـد              . نكنيد  
اينها را آرام كن  بـه ايـن جـوانـان بـگـو                   

ــايســتــنــد            دوســتــان .     بــرونــد عــقــب ب
ميگفتند آن روز اليـن اتـوبـان بـطـرف                
زندان را بسته بودند چون دهها مـاشـيـن          

 .رهسپار زندان بوند
در زندان دستگرد اصفهان قاتـلـيـن         

 پادشاهي ميکنند يک عده ،حجره دارند
 سـارق مسـلـح      ،براي آنها مواد مياورند 

ايــنــرا .   در زنــدان پــادشــاهــي مــيــکــنــد       
. دادستان  حبيبي بهتر از  همه ميـدانـد         

دو .   بچه هاي من حتي بالش نـداشـتـنـد          
بلوز خودشان را بهم دوخته و يک مـالفـه     
کوچک روي آن کشيده و اينرا زير سرشان    

اين بالش االن پيش خـودم      .   ميگذاشتند
ايـن يـک     .   ميـتـوانـم نشـان دهـم         .   هست

  . نمونه رفتار با زندانيان  سياسي است
بند الف طا کـه مـحـل نـگـهـداري                
زندانيان سياسي  ميباشد جايي کـه نـه           
نوري هست و نه امـکـان تـمـاسـي و در                
اينجا از فـرزنـدانـم شـنـيـدم کـه وقـتـي                    
دستگـيـر شـدگـان تـظـاهـرات را  مـي                   

 همه با هم شعر و سرود خـوانـده          ،آوردند
 نترسيد نترسيد ما هـمـه بـا      ،و گفته اند  
 ...هم هستيم

محـمـد مـن خـيـلـي نـگـران بـرادر                  
عبداهللا تودار و . کوچکترش عبداهللا بود

مغرور  بود و محمد حرفهايش را ميـزد         
شعر ميـگـفـت و بـا هـمـه زود دوسـت                   

  مدتها وقتي اينهـا را جـابـجـا              .ميشد
ميکردند چشم هايشان را مـي بسـتـنـد           
هفته اي نيم  ساعت آنهم روي پشت بـام          

ورزش ميكردند بـا    .     هوا خوري داشتند  
بشكه هاي آب معدنـي كـه بـهـم وصـل               
كرده بودند  اين جايي که بچه هـاي مـن           
. بودند هيچ روزنه اي رو به بيرون نداشت

سارقهاي مسلح را در چـنـيـن جـاهـائـي             
نگهداري نمـيـکـنـنـد ايـن مشـخـصـات               

 .زندان سياسي است
 

آيـا تـقـاضـاي عـفـو و             :   مينا احدي     
 .بخشودگي داديد

 
 مـن يـکـبـار         :مهوش عـال سـونـدي       

مجبور شدم يک سکه طـال بـه انصـاري             
رييس حوزه قضايي کل استان بدهـم تـا          
يک مالقات با دادستان بـراي مـن جـور           
کند که سکه را گرفتند و مالقات انجام        
نشد  سپس به من گفتند بايد تـقـاضـاي        

اين كار را كردم    .   عفو و بخشودگي كني   
و پاسخ اين كميسيون به درخواست مـن        

رئيس كـمـيـسـيـون عـفـو و              .   منفي بود 
بخشودگي فردي به اسم مالکي مـعـاون        

يـك نـفـر ديـگـر هـم از               .     دادستان بـود   
معاونان دادستان كل اسـتـان اصـفـهـان             
يوسفي بود كـه در اجـراي احـكـام مـي                

گفتنـد بـايـد ايـن کـمـيـسـيـون                .   نشست
درخواست عفـو را کـه مـا داده بـوديـم                 

بـعـد از مـدتـهـا دونـدگـي              .   بررسي کند 
گفتند کميسيون جـواب مـنـفـي داده و             

 ،فرزندان من شامل عـفـو نـمـي شـونـد              
فقط ميخواستـم جـلـوي اعـدام گـرفـتـه               

 سوال کردم چه کساني عضـو ايـن      ،شود
کميسيون هستند؟ و جواب آنها مرا در        

كمـيـسـيـون     :     جاي خودم ميخکوب کرد   
. عفو و بخشودگي چهـار عضـو داشـت          

نفر اول انصاري ريـيـس حـوزه قضـايـيـه              
 نــفــر دوم دادســتــان       ،اســتــان اصــفــهــان  

حبيبي يعني همان كسي که با اصرار و         
 ،ابرام خواهان اعدام فرزندان مـن بـود            

نفر سوم رييس نيروي انتـظـامـي و نـفـر              
چهارم مالكي كه رييس اين كميـسـيـون         

 .هم بود
باور كنيد در تما م مدتي كه دنـبـال       
كار فرزندانم بودم اين تلـفـن دسـت مـن              
بود و از مقامات مختلف به مـن زنـگ       
مــيــزدنــد و تــقــاضــاي پــولــهــاي كــالن            

فـردا تـوسـط شـخـصـي  يـا                .   ميكردند
اشــخــاص ديــگــر زنــگ زده مــيــشــد و            
ميگفتند چهار روز وقت داري به ما اين 
مقدار پـول بـده تـا كـارشـان را درسـت                   

عين الشخورها دور مرا گـرفـتـه         .     كنيم
اين تماس ها ي مـکـرر کـابـوس         .  بودند

شبانه من شده بود يکي از دوستان  نـزد       
امام جمعه اصفهان  رفته و از ايشان در          
خواست کمک  براي عفو ايـن دو جـوان              
کرده بود او گفت من  خـودم ايـن حـکـم               
اعدام را در خـواسـت کـرده ام و ديـگـر                  

ولي ميتوانم شـمـا     .   نميتوانم کاري بکنم  
را راهنمايي کرده که چگونه اين کـار را           
انجام دهيد  فرداي ان روز شـخـصـي بـه           
من تلفن زد و گفت ما ميتـوانـيـم بـراي             
شما توقف و لغو حکم را بگيريم پرسيدم 
چگونه؟ پاسخ داد اين کار تـوسـط پسـر           
امام جمعه اصفهان انجـام مـي شـود و             
شما  دويست ميليون تومان وارريز کرده 

تا کار شروع شـود و در ادامـه مـبـالـغ                 
ديکر را به شما اعالم خواهـيـم کـرد در             
جواب به آنها گفتم که توانايي مالـي آن          
را ندارم و فرزندانم را به خدا مي سـپـارم           
حال شما خود قضاوت کنيد پـدر حـکـم           
اعدام را تاييد  و پسر بـراي لـغـو آن در                
 .خواست چنين مبالغ هنگفتي مينمايد

 
پس کميـسـيـون عـفـو و           :   مينا احدي   

  درسته ؟�بخشودگي از خودشان هست
 

. کامال درستـه    : مهوش عال سوندي 
  ،اعضا ي کميسيون عفو و بخـشـودگـي        

 .خودشان بودند
همان کساني که حکم اعدام را داده       

 معلوم است که اينها حکم خودشان ،اند
وقتي بار اول گفتند كه     .     را نمي شکنند  

كميسيون با درخواست مـن مـخـالـفـت            
كرده گفتم حاال چكار كنم گفتند مجددا 

اينها همه براي ايـن     .   درخواست عفو كن  
بود كه در گزارش بنويسند دوبار تقاضا       

. شد و بررسي كرديم و جواب منفي بـود        
براي كسي كه خبر نداشت چنين وانمـود        
ميشد كه يك كـمـيـسـيـون بـيـطـرف بـه                  
اعتراض و درخواست عفو و بخشودگـي       
از طرف من رسيدگي كـرده ولـي اصـل             
موضوع اين بود كه قاتلين و مدافـعـيـن      
صد در صد اعدام بايد درخـواسـت مـرا           
بررسي ميكردند معلـوم اسـت كـه نـيـم              

از .   نگاهي هم به نامه من نيانداخته اند      
آنها پرسيدم هيئتي باالتر و صـالحـيـت          

؟گـفـتـنـد     . دار تر نيست که نزد آنها بـروم       
بررسي مجدد را هم هـمـان کـمـيـسـيـون              

سـئـوال کـردم آيـا ايـن            . انجام مـي دهـد     
کميسيون يک روزه نظرشان تغـيـيـر مـي           

 کند؟
 

در مورد آخرين مالقات و     :   مينااحدي
روحيه فرزنـدانـتـان قـبـل از اعـدام اگـر                 

 .ميخواهيد كمي صحبت كنيد
 چـيـزي کـه مـن          :مهوش عال سوندي  

در دقايق آخر زنـدگـي فـرزنـدانـم شـاهـد               
بودم استوار بودن محکم بـودن عـرور و           
شعف و تقاضاي ايستادگي و مقـاومـت      

انـهـا چـهـره       .   از طرف آنها براي من بـود      
خندان و مطمئن داشتند بر خالف تصور 
از کساني که به سمت طناب دار ميروند 
فرزندان من هيچکدام نگران و مضطرب 
نبودند و نمي دانم که چه چـيـزي بـاعـث             
شده بود کـه احسـاس تـرس نسـبـت بـه                 

حـال کـه فـکـر         .   مرگ نـداشـنـه بـاشـنـد          
ميکنم ميبينم کسي از مرگ  ميترسـد        
که از اعمالش احساس گناه داشته باشد     
و اين را نه تنها من که مادر آنها هستـم   
مشاهده کردم بلکه تمام کساني که انجا  
حضور داشتند مشاهده نمودند و لحظـه       
اعدام طبق گفته يکي از خود مشاهدين 
تا لحظه اي کـه جـان در بـدن داشـتـنـد                   

صداي خنده شان بلند بود و درايـن کـار          
از يکديگر پيشي ميگرفتند و در واقـع       
به مرگ لبـخـنـد مـي زدنـد  و مـن از                     
ايشان خواستم که اجازه ندهنـد هـنـگـام           
اعدام چشمان زيبايشان را ببندند بـلـکـه        
با چشمان باز به چشمان کسي که طناب   
دار را به گردن آنها مي اندازد نگاه کنند 
و آنها گفتند مادر مطمئن باش کـه مـا           
هم همين را ميخواهيم و خوشحاليـم از         
اين که تو را اينگونه محکم و سـربـلـنـد            

 .مي بينيم
خانم احدي در همان سه دقـيـقـه اي           

رييس . که آخرين مالقات را به ما دادند
زندان و آخوندهاي رنـگـارنـگ و لـبـاس             
شخصي هايي آنجا بودند که تعـدادشـان      

 همه مات ،به چهل و پنجاه نفر ميرسيد 
و مبهوت بودند کسي جرات نميکرد بـه      

فـقـط رحـيـمـي        .   چشمهاي من نگاه کند   
شکنجه گر آنجا سرحـال بـود و بشـاش              

 .نگاه ميکرد
و امروز جاي طناب دار بـر گـردن             

آنها که بعدا ديدم يک لحظـه از خـاطـرم             
 ..کنار نميرود

و مهوش با اعتماد به نفس حـرف          
ميزند و اينکه پيگيري خواهـد کـرد تـا            
شايد يک دادگاه بين المللي در اين مورد 
حرفي بزند و يا يک نهـاد بـيـن الـمـلـلـي                 
پيگيري اين پرونده را به عهده بگيـرد و          

او .   بررسي کند چرا دو پسر مرا کشتـنـد        
سپس دستخط هاي فرزندانش را نشـان         
ميدهد و شـعـرهـاي آنـهـا را بـراي مـن                  
ميخواند و بعضـي وقـتـهـا مـي خـنـدد                

 :وميگويد
محمد طبع شعر داشـت و مـدتـهـا            
قبل از دستگيري يک کليپ درست کرده       

و "     كل كل بـاخـدا    " و پنج سال قبل شعر     
كليپي عليـه اعـدام بـا صـداي خـودش               

وقتي اين کليپ را گوش     .   تهيه كرده بود  
کردم قبل از اينکه مـوضـوعـي در کـار             
باشـد بـه او گـفـتـم مـادر تـو از کـجـا                        
احســاســات اعـــدامــيــهــا را دقــيـــق                
ميـدانسـتـي کـه چـنـيـن تـکـان دهـنـده                    

روزي كه دستـگـيـر    .  ..تصويرش کرده اي 
بـچـه   :   شدند مامور آگاهي آمد  و گفت        

شما شعرهاي قشنگي ميگه اينها را از       
از تــرســم گــفــتــم          ،كــجــا يــاد گــرفــتــه     

 ....نميدانم
يک .     محمد ولي زياد شعر ميگفت 

شعر دارد راجع به جنگ ايران و عراق  و 
راجع به فقر جامعه و شـعـر ديـگـري بـه               
اسم  اعـدامـي شـمـاره دو كـه بـعـد از                      
محكوميـت خـودش بـه اعـدام سـروده              
است  دفتر آخرش دست آنها اسـت ايـن            
دفتر را به زبان انگلـيـسـي نـوشـتـه بـود                

شايد مـيـخـواسـت       .   يكبار نشانم داد    
 احساسات و شعرهايش راجهاني كنه    

. .... 

 
٩از صفحه   ...جاي طناب دار بر گردنشان از   
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جمهوري اسالمـي ايـران روز سـه           
 ماه مه دو بـرادر مـحـمـد و             ۱۷شنبه  

 سـالـه را در        ۲۹ و   ۲۸عبداهللا فتحي   
خانواده ايـن  .   زندان اصفهان اعدام کرد   

دو جوان خواهان پيگيري ايـن پـرونـده           
هستند و پدر آنها بيژن فتـحـي اخـيـرا            
نامه اي بـه بـان کـي مـون دبـيـر کـل                    

 کـه    ،سازمان ملل متحد ارسال کـرده      

متن فارسي و انگيـسـي ايـن نـامـه و               
همچنين شکايت نامه عبداهللا فتحـي      
در مورد شکنجه و رفـتـار ظـالـمـانـه                
عــلــيــه او در زنــدان بــراي مــقــامــات            

 كميـتـه   ،سازمان ملل ارسال شده است 
بين المللي عليه اعـدام ضـمـن اعـالم            
اين خـبـر و انـتـشـار آنـهـا در سـطـح                      

 
خانواده فتحي خواهان اعزام يک هيئت از سوي سازمان ملل 

 براي رسيدگي به اعدام وحشيانه فرزندان خود هستند

طبق اخباري که امـروز در رسـانـه            
 کـاتـيـا      ،هاي بين المللي منـتـشـر شـد         

 سـالـه، بـعـد از           ۱۹کورن دختـر جـوان        
شرکت در يک مسابقه ملکه زيبايي در        
اوکراين، توسـط سـه جـوان در نـزديـک               

. روستاي محل زندگيش سنگسـار شـد       
جسد اين دختر جوان که از يـک هـفـتـه               
قبل گم شده بود، در منطقه کـريـمـه در            

 .نزديکي خانه اش پيدا شد
سه جوان متهم هستند که کاتيا را        
سنگـسـار کـرده و جسـدش را در ايـن                  

تـا کـنـون يـک         .   منطقه دفـن کـرده انـد         
" بيحال گازيوف" ساله به نام ۱۶نوجوان 

دستگير شده و به پليس گفته اسـت کـه           
کاتيا قانون اسالمي شريعـه را زيـر پـا             
گذاشته و طبق قانون خدا بـايـد کشـتـه             

   سنگسار کاتيا، برگ ديـگـري          .ميشد
. به پرونده سياه جنبش اسـالمـي افـزود          

جنبشي که با جنايت و سربريدن و چشم        
در آوردن و سنگسار، فضاي وحشـت و          

ناامني در بين مردم ايـجـاد کـرده و از              
اين طريق قدرت سياه و ضدانساني خود 
را بر سرنوشت زنان و کل جامعه تحميل 

راه پايان دادن به سنگسار نـيـز        .   ميکند
پــايــان دادن بــه عــمــر حــکــومــت هــاي           
اســالمــي و در راس آنــهــا جــمــهــوري              
اسالمي است که محرک و الهام بـخـش          
اصلي سنگسار توسط دار و دسته هاي       

 .اسالمي از جمله در اوکراين است
کميته بين المللي عليه سنگسار از 
مردم آزاديخواه اوکراين کـه در جـريـان            
کمپين نجات سکينه محمدي آشتيانـي      
صحنه هاي شکـوهـمـنـدي در دفـاع از              
انسانيت و بر عليه وحشيگري اسالمـي       
خلق کردند مـيـخـواهـد کـه بـه مـيـدان                 
بيايند و جنبش اسالمي را با تمـام قـوا      

ترديدي نداشته باشيـد کـه     .   عقب برانند 
همه ما در اين مـبـارزه در کـنـار شـمـا                 

از همه مردم شريف جهـان      .   خواهيم بود 
ميخواهيم يکبار ديگر عليه سنگسار و 

کل جريانات و دولت هاي اسـالمـي بـه            
مــيــدان بــيــايــنــد و از مــبــارزه مــردم               
آزاديخواه در اوکرايـن و ايـران و سـايـر               
کشورهـائـي کـه مـيـدان تـاخـت و تـاز                   
جــريــانــات اســالمــي اســت، قــاطــعــانــه        

هـاي     سرنگوني حکومـت  .   حمايت کنند 
اســالمــي و در راس آنــهــا جــمــهــوري              
اسالمي، بشريت را از شر سـنـگـسـار و            
ساير جنايات اسالم سياسي رها خواهد      

   کميته بين المللي عليه سنگسار.کرد
 ١٣٩٠ خرداد ١٠، ۲۰۱۱مه  ٣۱

 
سرنگوني حکومت و درهم شـکـسـتـن          
نظام جـمـهـوري اسـالمـي بـه مـعـنـي                 

 :تحقق اهداف زير است
خلع يد ولي فقيه، رئيس جمهـور و     -١

 كليه مقامات دولتي از قدرت
 
بازداشت فوري و محاکمه عـلـنـي          -٢

ســران و کــلــيــه مــقــامــات جــمــهــوري          
اسالمي که در تمام طول حاکميت ايـن        
رژيم مسئول، آمر و يا عامل کشتار و        

 جنايت عليه مردم بوده اند
 
انحالل فوري وزارت اطـالعـات و           -٣

همه نـهـادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                  
 سرکوبگر و مسلح حکومت

 
ــوه             -٤ ــس، ق ــت، مــجــل ــحــالل دول ان

قضائيه، دادگاهها، بنيـادهـا و سـايـر           
ــي و                  ــرائ ــاســي و اج ــي ــاي س ــاده ــه ن

 ايدئولوژيک رژيم
 
ــون             -٥ ــون اســاســي، قــان ــغــاي قــان ال

مجازات اسـالمـي، قـانـون قصـاص،            
قانون کار و ساير قوانين ضـد انسـانـي           

 جمهوري اسالمي
جــنــبــش ســرنــگــونــي هــمــچــنــيــن      
بمنظور جلوگيري از بازگشت و اعـاده         
قــدرت ارتــجــاع در اشــکــال ديــگــر،             
ممانعت از هـر نـوع بـنـد و بسـت و                    
مهندسي قدرت از باالي سر مـردم، و          
براي ايجاد شرايطي که مردم بـتـوانـنـد          
آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نـظـام    

 آتي را تعـيـيـن کـنـنـد بـراي              يحکومت
تحقق اهداف زيـر پـيـگـيـرانـه مـبـارزه               

 .ميکند
 
آزادي فوري و بيقيد و شرط کـلـيـه          -١

 زندانيان سياسي و عقيدتي
 
 .لغو مجازات اعدام -٢
 
لغو حجاب اجـبـاري و جـداسـازي            -٣

لـغـو فـوري هـمـه قـوانـيـن               .   جنسيتـي 

 .تبعيض آميز نسبت به زنان
 
جدائي کامل مذهب از دولـت، از          -٤

ســيــســتــم قضــائــي و از آمــوزش و                
آزادي کـامـل مـذهـب و بـي              .   پرورش

ــيــده و امــر                 ــعــنــوان عــق مــذهــبــي ب
 خصوصي افراد

 
اعالم و تضمين آزادي بـي قـيـد و           -٥

شــرط عــقــيــده، بــيــان، اجــتــمــاعــات،        
مطبوعـات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،            

 تشکل و تحزب
 
برسميت شناسـي حـقـوق مسـاوي           -٦

براي همه شهروندان کشور مستـقـل از         
مذهب، زبـان، قـومـيـت، جـنـسـيـت،               

 مليت و تابعيت
 
حسابرسي مالي از کليه مقـامـات        -٧

حکومت و وابستگانشان و همـچـنـيـن         
کليه موسسات و بنيادهاي مـذهـبـي،        

. اقتصادي و نظامي جمهوري اسالمي    
مصادره اموالي کـه ايـن مـقـامـات و              
موسسات از راه دزدي و غارت امـوال         
مردم تصاحب کرده اند و صرف آن در          

 خدمت رفاه همه افراد جامعه
 
تامين فوري مبرم تريـن نـيـازهـاي        -٨

افزايش فوري دستـمـزد   .   رفاهي جامعه 
و حقوق متناسب با سطح هزينه هـا و        
مــنــطــبــق بــا آخــريــن اســتــانــداردهــاي        

رايگان کردن فوري طب    .   زندگي امروز 
 .و آموزش و پرورش

 
ضامن تحقق اهداف فوق قدرت مـردم       

مــردمــي کـه بــا انـقــالب خــود           .   اسـت 
جمهوري اسالمي را سرنگون کرده انـد        
بايد متحد و متشکل به حضور فـعـال         
در عرصه سياست ادامـه دهـنـد، هـر             
نيروي مانع تحقق اهداف فوري فوق و        
کل خواستهاي انقالب را کنار بزننـد و      

 .دست بگيرنداداره امور را خود در 

 منشور جنبش انقالبي براي سرنگوني جمهوري اسالمي

 
 ساله در اوکراين سنگسار شد جنبش سياه اسالمي ١٩يک دختر 

بنا به گزارشي از خـبـرگـزاري بـيـن             
المللي زنان در ايران، سن فـرار دخـتـران           

 سـال كـاهـش       ١٤ سال به    ١٦از خانه از    
اين خبر نتيجه تـحـقـيـقـات         .   يافته است 

استادي از دانشگاه است كه داليل فـرار        
دختران از خانه را عواملي چون طـالق،         
فقر، بيكاري والـديـن و خشـونـت هـاي              

او مـيـگـويـد       .   خانوادگي برشمرده است  
 درصد اين دخـتـران دچـار اعـتـيـاد              ٩٠

شده و بـه كـام بـانـدهـاي قـاچـاق مـواد                   
مخدر و تن فـروشـي مـي افـتـنـد و در                  
محروميت تمام يا با بيماريهـايـي چـون         
ايدز جان خود را از دست مـيـدهـنـد يـا           
بي نام و نشان به قتل رسيده و كسـي از            

تراژدي سرنـوشـت    .   آينده شان خبر ندارد   
دختران فراري گوشه اي از آن جـنـايـت              
عظيم تري است کـه آپـارتـايـد جـنـسـي               
حاکم در جامعه آنرا ايجاد کرده و دامـن      

ايــن گــوشــه كــوچــكــي از           .   زده اســت   
سـرنـوشــت زن در جـمــهـوري اسـالمــي              

واقعيت اينست كـه بسـيـاري از          .     است
دختران در چنگال آداب و سـنـن عـقـب             
ــي و                ــبـ ــذهـ ــي مـ ــاعـ ــجـ ــده ارتـ ــانـ مـ

مردساالرانه، زندگيشـان بـه نـابـودي و            
بعنـوان مـلـك      .   تباهي كشيده شده است   

و نــامــوس مــرد در خــانــه نــگــهــداري             
ميشوند و از مناسبات اجتـمـاعـي دور       

و خـانـه بـرايشـان بـه زنـدانـي              .   ميمانند
در ايـن مـنـاسـبـات          .   تبـديـل مـيـشـود       

هرروز تحقير ميشوند، توهين ميشونـد      
شکنجه ميشوند و دولت و قـانـون هـم             
رسما عليه آنهاست و ايـن نـابـرابـري و               

بسـيـاري   .   تحقير را نهادينه كـرده اسـت       
از دخـتـران در ايـن مـنـاسـبـات مـورد                  

. خشونت و تعرض دائـمـي قـرار دارنـد             
ايــن فشــارهــاي هــر روزه مســالــه فــرار           
دختران از منزل را در ايران به يك پديـده          

. گسترده اجتماعي تـبـديـل كـرده اسـت           
دختراني كه حاضر به تـن دادن بـه ايـن              

. تحقيـر و تـعـرض هـر روزه نـيـسـتـنـد                   
ميخواهند، آزاد باشند و نفس بكـشـنـد         
و سرانجام براي رها شدن از جهنمي كـه          
در خانه برايشان ساخته شده، راه گـريـز            
از منزل را انتخاب كرده و راهي خيابـان         

و آنجا با يک جهنم وحشتنـاک       .   ميشوند
دختران فراري بنا بـه      .   تر روبرو ميشوند  

 ساعت اوليه فـرار  ٢٤گزارشها در همان  
از خانه صرفا بـراي ايـنـكـه بـراي خـود                

سرپناهي بيابند، ناگزير بـه مسـيـر تـن            
فــروشــي افــتــاده و ادامــه راهشــان بــه             
بانـدهـاي جـنـايـتـكـار قـاچـاق و مـواد                   

. مخدر و فروش زنان كشـيـده مـيـشـود            
اكنون با آمار هاي داده شده، بـا پـايـيـن           
آمــدن ســن دخــتــرانــي كــه بــه چــنــيــن              
سرنوشت فاجعه باري دچـار مـيـشـونـد،          
ديگر بحث بر سر جنايتي است كـه هـر            

بـحـث بـر      .   روزه بر سر كودكان مـي آيـد        
سر دختربچه هاييست كه هنوز زير سـن        
قانـونـي هسـتـنـد و تـحـت حـاكـمـيـت                    
آپارتايـد جـنـسـي جـمـهـوري اسـالمـي                
چنين زندگي شان به تباهي كشيده شـده        
و بخش بسياري از آنـهـا بـه كـام مـرگ                

داستان دختران فـراري    .   كشيده ميشوند 
داستان، زندگي زن در حـاكـمـيـت ايـن               

داستـان  .  رژيم ضد زن و ضد انسان است 
دختران  فراري  يـك بـخـش مـهـمـي از                 
جنايات اين حكومت در قبـال جـامـعـه           

محـاكـمـه سـران ايـن حـكـومـت               .   است
بخاطر چنين جناياتي يك بـخـش مـهـم            
از كيفرخواست كـل مـردم عـلـيـه رژيـم               
آپارتايـد جـنـسـي جـمـهـوري اسـالمـي                

 .* است

 
 دختران فراري قربانيان حكومت آپارتايد جنسي اسالمي

 شهال دانشفر 

عمـومـي و جـهـت اطـالع مـردم، از                 
همگان دعوت نموده که به يـاري ايـن          
حانواده شتافـتـه و کـمـک کـنـنـد کـه                  
مــوضــوع ايــن اعــدام و اعــدامــهــاي          

 مـورد اعـتـراض        ،گسترده در ايـران       
نهادهاي بين الـمـلـلـي قـرار گـيـرد و                 
سازمان ملل به خواست پـدر ايـن دو            

جوان عکس العمل فوري و مـنـاسـب          
 .نشان دهد
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سايتهاي دولتي رژيم خبر داده اند      
 تــن از كــارگــران        ٣٠٠كــه بــيــش از        

پيمانكاري شركت سيمان درود صـبـح       
 خـرداد مـقـابـل ايـن كـارخـانـه                 ٤روز  

دست به تجمع زدند و خواهان تـبـديـل          
وضــعــيــت خــود از پــيــمــانــکــاري بــه           

 .قراردادي شدند
کــارگــران بــه اخــتــالف حــقــوق و          

مــزايــاي خــود بــا پــرســنــل رســمــي و            
قــراردادي اعــتــراض کــردنــد و اعــالم         
کردند که سخت ترين كارهـاي تـولـيـد        
بر دوش پرسنل پيمـانـكـاري اسـت در           
حالي كه كمتريـن حـقـوق و مـزايـا را                

کـارگـران خـواهـان       .   دريافت مي كنند  
برچيدن بساط شرکت هاي پيمانکاري     

و اســتـخــدام رسـمــي و مســتـقــيـم بــا               
تقـي  .   کارفرمايان سيمان درود هستند   

حاجيوند قائم مـقـام شـركـت سـيـمـان              
مديريت شـركـت در       :   درود گفته است  

حال بررسي مطالبات كارگران است و       
تالش خواهيم كرد در حد توان بخشـي     
از تفاوت هـا را بـرطـرف كـنـيـم امـا                   
ــن وعــده وعــيــدهــا                 ــه اي كــارگــران ب
کــوچــکــتــريــن اعــتــمــادي نــدارنــد و            
ميگويند سـال گـذشـتـه نـيـز دو بـار                  
مقابل اين كارخانـه دسـت بـه تـجـمـع               
اعتراضي زديم و مسـئـولـيـن هـربـار              
وعده دادند كه در آينـده ايـن مشـكـل             

 .مرتفع خواهد شد
ــبــال اعــتــصــاب قــدرتــمــنــد           بــدن

کارگران پتروشـيـمـي هـاي مـاهشـهـر             
براي برچيده شدن بساط پيمـانـکـاران،        
شاهد گسترش اين مبـارزه بـه بـرخـي            

حـزب  .   ديگر از مراکز کارگري هستيم    
کمونيست کارگري از خـواسـت بـحـق            
کارگران سيمان درود حمايت ميـکـنـد        
و کارگران کـلـيـه مـراکـز کـارگـري در                
سراسر کشور را فراميخواند کـه بـراي         
برچيدن بسـاط پـيـمـانـکـاران و عـقـد                
قرارداد رسـمـي بـا صـاحـبـکـاران بـه                 

شرايط بيش از هرزمان    .   ميدان بيايند 
براي بلند کردن پرچم ايـن خـواسـت و              

 .تحقق آن فراهم شده است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١١ مه ٢٦، ١٣٩٠ خرداد ٥

  
 كارگران سيمان درود خواهان برچيدن بساط پيمانکاران شدند
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 شھال دانشفر: دستيار سردبير
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 خـرداد مـاه       ٨بنا به خبري كه روز    
 ١١٠٠منتشـر شـده اسـت، بـيـش از                

کــارگــر كــارخــانــه ريســنــدگــي كــاشــان        
همچنان مقامات ريز و درشت دولتي و 
مديريت كارخانه را براي رسـيـدگـي بـه           

. مطالباتشان تحت فشار قرار داده انـد       
 ماه است حقوق ٣٢كارگران كه بيش از 

و دستـمـزدي دريـافـت نـكـرده انـد، از                 
ابتداي سال جاري چندين بار با تـجـمـع           
در مقابل ادارات مـخـتـلـف دولـتـي و               
روبروي درب كارخانه، خواهان پرداخت     

در پـروسـه     .   دستمزدهاي خود شـده انـد      
 تن از كارگران دست ٧مبارزه اين دوره، 

به اعتصاب غذا زدند كه با درخـواسـت    
هــمــكــاران خــود، اعــتــصــاب خــود را           

  حزب کمونيست کارگري از   .شكستند
اعتـصـاب و خـواسـت بـحـق کـارگـران                 
ريسندگي کـاشـان قـاطـعـانـه حـمـايـت               
ميکند و از همه کارگران و مـردم ايـن            
شهر، از خانواده هاي کارگران و هـزاران     
کارگر ديگري که در اين شهر با مشکل 

اخراج و پرداخته نشدن حقوق مواجهند      
ميخواهد دست به تجمعات اعتراضـي      
قدرتمند و يکپارچه بزنند و کل نـيـروي         

 .خود را به ميدان بياورند
کارگران ريسندگي کاشـان بـدلـيـل         
سالها اعتراض و اعتصاب براي احقاق      
حقوق خود و از جـملـه در مـقـابلـه بـا                   
تعطيل تنها بيمارسـتـان ايـن شـهـر در              
سالهاي گذشته مورد تـوجـه و احـتـرام            
هزاران نفر از مردم اين شهر هستـنـد و           
اين موقعيت را دارند که هزاران نفـر را          
با خـود هـمـراه کـنـنـد و اعـتـراضـات                    
قدرتمندي را همراه با کارگراني کـه در          
وضعيت مشابه خود آنـهـا هسـتـنـد و              

. ســايــر مــردم شــهــر ســازمــان بــدهــنــد         
اعــتــصــاب مــتــحــد هــزاران کــارگــر              
پتروشيمي ماهشهر نمـونـه مـهـمـي از            
مبارزه موفق است کـه بـايـد در هـمـه                
 .شهرها به الگوي کارگران تبديل شود

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١١ مه ٣٠، ١٣٩٠ خرداد ٩

 
 اعتصاب كارگران كارخانه ريسندگي كاشان ادامه دارد

به گزارش مندرج شده در سـايـت          
)اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران        ( اتحاد  

 خرداد كارگران كارخانـه  ١٠صبح روز   
ساسان در اعتراض به عدم رسـيـدگـي          
بـــه خـــواســـتـــهـــاي خـــود و اخـــراج              
نمايندگانشان دست از كـار كشـيـده و           
در محوطه كارخانه اقدام بـه بـرپـايـي            

بــنــا بــر   .     تــجــمــع اعــتــراضــي كــردنــد     
گزارش کارفرماي اين کارخانـه صـبـح       
اين روز از ورود سه تن از نماينده هاي          
کارگران به نامهـاي حسـيـن مـرزبـان،            
حســيــن الــهــيــار و مــهــنــدس ســعــيــد         
رستمي به کارخانه جلوگيري کرد و بـه        
آنان اعالم نمود شما حق نداشتـيـد بـه           
مديريـت کـارخـانـه مـراجـعـه کـرده و                 
ــطــرح                ــران را م ــارگ ــاي ک ــه ــت خــواس

 سـال    ۱۸اين کارگران هر کـدام        . کنيد
 طبق اين خبر بدنبـال      .سابقه کار دارند  

واگذاري کارخانه ساسان بـه شـخـصـي        
 ، ايـن      ۸۸به نام يغماييان در آذر ماه        

 حـدود شـشـصـد         ۸۹کارخانه در سال     
نفر از کارگران قراردادي خود را اخراج       

کرد و از سال گذشته با تمام شدن دوره         
شوراي کارخانه اجازه تشـکـيـل شـورا           

در . در اين کارخانه را به کارگران نـداد        
طول اين مدت کارفرماي اين کارخانه      
بدون پرداخت هـزيـنـه ايـاب و ذهـاب              
کارگران سرويسهاي رفت و آمـد آنـان           
را قطع کرده است، هـمـچـنـيـن نـاهـار              
کارگران را نيز بدون پـرداخـت هـزيـنـه             
ناهار به کـارگـران قـطـع نـمـوده و در                  
رابطه با پرداخت سنوات کارگراني کـه       

شوند فقط ميزان حقـوق    بازنشسته مي 
آنان را مبناي پرداخـت سـنـوات قـرار            
داده است، اين در حالي است که قـبـالً    
ــا               ــازنشــســتــه ب ســنــوات کــارگــران ب
احــتــســاب کــل دريــافــتــي کــارگــران           

 .محاسبه و پرداخت ميشد
گفتني است كه كارگران كارخـانـه       

هـاي گـذشـتـه          ساسان در طـول هـفـتـه        
کارگران کارخانه ساسـان بـا انـتـخـاب           
نماينده هايي بـه مـديـريـت کـارخـانـه               
مراجعه و طي مذاکراتـي کـه در ايـن             
مدت انجام گرفـتـه بـود خـواسـتـهـاي              

.   بند مـطـرح كـرده انـد          ۲۲خود را در    
اما کارفـرمـا بـه جـاي رسـيـدگـي بـه                  
خواستهاي کـارگـران صـبـح ديـروز از             
ورود سه نفر ازنمـايـنـده هـاي آنـان بـه                

 .کارخانه جلوگيري کرد
کارخانه ساسـان پـس از انـقـالب            

 ابــتــدا تــحــت مــالــکــيــت بــنــيــاد          ٥٧
مستضعفان قرار داشت کـه از طـريـق           
اين بنياد به جامعه الزهرا واگذار شـده        

 از   ۸۸بود و نهايتاً در آذر مـاه سـال              
جامعـه الـزهـرا بـه شـخـصـي بـه نـام                    
يغماييان واگـذار شـد و از آن تـاريـخ                 
اخراج کارگران کارخانه سـاسـان آغـاز          
شد بطوريکه در حال حاضر در بـخـش       

 کـارگـر     ۲۲۰توليد اين کارخانه فقط      
 کارگران ساسان   .مشغول بکار هستند  

مصــرانــه خــواهــان بــازگشــت بــکــار           
نماينده هاي اخراجـي خـود و تـحـقـق              

 .مطالبات شان هستند
 

 
 

 
 اعتصاب و تجمع کارگران ساسان در محوطه کارخانه

بنا بـر گـزارش مـنـتـشـر شـده از                 
ســوي فــدراســيــون جــهــانــي كــارگــران        

 ١٢امـروز       "   آي تي اف   " ترانسپورت  
خرداد منصور اسانلو رئـيـس هـيـات           
مديره سنديكاي واحد، از زنـدان آزاد          

آزادي مــنــصــور اســانــلــو را بــه          .   شــد
خانواده وي، به  سـنـديـكـاي شـركـت               
واحد و به همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه             

  .تبريك ميگوييم
منصور اسانلو در تـيـر مـاه سـال            

  دستگير و  به جرم اعتصابات بـا    ٨٦

شكوه كارگران شركـت واحـد در سـال           
 و تالش اين كارگران براي ايـجـاد          ٨٤

 سـال زنـدان       ٥سنديـكـاي واحـد، بـه           
او هـمـچـنـيـن در          .   محكوم شـده بـود     

محاكمه  اي دوباره بـا اتـهـام تـبـلـيـغ                
عليه نظام به يكسال حـبـس تـعـزيـري            

 ٤او طـي مـدت         . بيشتر محكوم شد 
سال  بازداشت خود در زندان  هـمـواره          
زير فشار جسمي و روحي دائمي قـرار         
داشت و از بيماري هاي مختلفي چون       
بيماري قلبـي، كـمـر درد و نـارحـتـي                

بــا وجــوديــكــه     .   چشــم رنــج مــيــبــرد       
كميسيون پـزشـكـي رژيـم در گـزارش             
خود راي بر آزادي منصور اسانلو داده       
بود  و با وجوديكـه سـه رگ قـلـب او                 
مسدود و دوبار در زندان دچـار حـملـه           
قلبي شده بود، اما جانـيـان اسـالمـي            

.  وي را همچنان در زندان نگاهداشتند     
اكـنــون مــنـصــور اســانـلــو زيــر فشــار            
كمپيـنـي جـهـانـي و پـيـگـيـري هـاي                   
خانواده اش به قيد وثيقه از زندان آزاد        

آزادي منصور اسانلو يـك      .     شده است 
موفقيت بزرگ اسـت كـه راه را بـراي              
ادامه اعتراضات ما براي آزاد كـردن         

همـه كـارگـران زنـدانـي از زنـدان بـاز                  
بـا تـمـام قـوا بـراي آزادي              .     ميـكـنـد   

كــارگــران زنــدانــي و هــمــه زنــدانــيــان           
 .سياسي از زندان تالش كنيم

هم اكنون ابراهـيـم مـددي، رضـا           
شهابـي، از كـارگـران شـركـت واحـد،               
رضا رخشـان رئـيـس هـيـات مـديـره                
سنديكاي نيشكر هفت تپـه و بـهـنـام            
ابراهيم زاده عضو كـمـيـتـه پـيـگـيـري              
براي ايجاد تشـكـل هـاي كـارگـري و               
فعال دفاع از  حقوق كـودك در زنـدان          

تمام كارگران زنـدانـي و        .   بسر ميبرند 
همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد فـورا از               

پرونده هاي تشكـيـل   .   زندان آزاد شوند  
شده بـراي كـارگـران زنـدانـي و هـمـه                  

 .فعالين سياسي بايد لغو شود
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ ژوئن ٢، ١٣٩٠ خرداد ١٢

 
 منصور اسانلو از زندان آزاد شد

 

الـتـدريـس       جمعي از معلمان حـق     
 خرداد در مقابل مجلـس      ٨صبح روز   

ايـن مـعـلـمـان        .   اسالمي تجمع کردند  
خواهان روشن شـدن وضـع اسـتـخـدام            

 در ســال     خــود هســتــنــد و در ســال            

گذشته نيز بـارهـا در هـمـيـن رابـطـه                 
 بـنـا     .تجمعات  اعتراضي برپا کردنـد     

 مـعـلـم      ٢٥٠٠٠بر خبرها هم اكنـون       
استخـدام مـوقـت و بـالتـكـلـيـف در                 

 .آموزش وپرورش كار ميكنند

 مقابل مجلس تجمع مجدد معلمان حق التدريسي 


