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 صفحات ديگر

 
  شهر دنيا ٤٩يكصدا در 

  ٩يك گزارش كوتاه ، شيوا محبوبي، صفحه     
جواب نامه دولت هلند به نامه شيوا محبوبي در رابطه با 

  ژوئن روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي٢٠
 

محاکمه مخالفين جمهوري اسالمي در برلين يک 
 اسکاندال براي دولت آلمان است

 
جام جهاني فوتبال زنان بدون مريم مجد در آلمان 

 آغاز ميشود
    ١٠صفحه  

متن نامه  مينا احدي و مريم نمازي به رئيس دفتر 
 پارلمان اروپا 

 ١١صفحه  

هفته قبل براي اعـتـراض بـه          
موج جديد اعدامهاي وحشـيـانـه        
حکومت اسالمي از دفتر ريـئـس       

 تـقـاضـاي      ،پارلمان جرسي بـوزک   
مالقات کرديم و يک روز بـعـد از         
اعالم اين تقاضا از دفتر بوزک بـه        

ما زنگ زده و گـفـتـنـد مـالقـات             
 مــاه ژوئــن      ۲۷بــراي دوشــنــبــه       

 .خواهد بود
ــان خــودمــان در             ــه دوســت ب
سازمان اومانيستها در بلژيک از      
طريق مريم نمازي پيامـي ارسـال        

 
 بازتاب هفته

 آخرين چاره رژيم در مقابله با دانشجويان
 

 کودکان انتحاري، توحشي غير قابل توصيف
 

 تحقير متهمين نمايشي وحشيانه عليه مردم است
  بهروز مهر آبادي

 زن تحصيل کرده تهديدي براي رژيم اسالمي
  سهيال شريفي  

 افزايش زندانها، تنها چاره جمهوري اسالمي
  محمد شكوهي   

 "يارانه نقدي"يورشي ديگر؛ قطع 
 ياشار سهندي

 

 
 ! مينا احدي خواهان دستگيري خامنه اي و سران حکومت اسالمي است

 گزارش يک سفر دو روزه به بروکسل        

سايت العربيه گزارش کوتاهي   
کنفرانس مـخـالـفـان      " تحت عنوان   

در لندن در آخر "   جمهوري اسالمي 
. هفته گذشته منتشـر کـرده اسـت         

" مـخـالـفـان    " اين گزارش ميگويـد      
ساختـار  " جمع شده اند تا در مورد       

تا .   بحث کنند"  سياسي آينده ايران 
اينجا تصوير عـيـب و ايـرادي را             

اما حقايق متـعـدد     .   نشان نميدهد 
ديگري در همين گزارش کوتـاه بـه        
نحوي پوشيده تر و حاشـيـه اي تـر          
وجود دارد که قابل توجـه اسـت و           
حقايق ايـن کـنـفـرانـس و شـرکـت               

اين هـفـتـه فضـاي شـهـر قـاهـره                 
دوباره با دود گلوله هاي گاز اشک آور      

تاريک شد و فرياد هاي هزاران تظاهـر        
کننده با صداي تيراندازي پليس ضـد        

. درآميختشورش و نيروهاي امنيتي     

 
 راست در جنبش کارگری جايي ندارد فوق خط 

بحران حکومتي که اکنون رژيـم اسـالمـي           
بـا   "   نـظـام  " درگير آنست، منظور کش و قـوس           

دولت احمدي نژاد، به جاهـاي      "   جريان انحرافي " 
آخرين تحوالت عبـارت    .   باريک کشيده ميشود  

از تنگ تر شدن حلقه دسـتـگـيـري دور و بـري                 
هاي احمدي نژاد است که با عکس العـمـل وي      

دسـت  :   از الي دندان تهديد کـرد کـه        .   روبرو شد 
درازي به کابينه خط قرمز است و اگر متـوقـف      
نشود به وظيفه قانوني اش عمل خواهد کرد و          
! همه چيز را با مردم در ميان خواهـد گـذاشـت            

سـکـوت الـهـام       " ولي مثل    .   بلوف؟ شايد هم نه   
، اظهارات اخير احمدي نژاد نـيـز        " بخش وحدت 

نوعي پيشنهاد آتش بـس از مـوضـع ضـعـف                
آتش بسي که البته طرف مقابـل مـيـدانـد       .   بود

 .فقط براي وقت خريدن و تجديد قوا است
خامنه اي وضع اش ظاهر بهتر و مشغول         

در حاليکه مـجـلـس و        .   شگرد هميشگي است  
قوه قضاييه را بطرف احمدي نژاد کـيـش داده،            

ظاهر ميـشـود و     "   بازجوي خوب " خود در نقش    
خواهان حفظ احترام رئيس جمهور و يا افشـاء          
!  نشدن نام اطرافـيـان دسـتـگـيـر شـده او اسـت                  

اميد خامنه اي ايـن اسـت کـه بـعـد از مـهـار                     
رفسنجاني و موسوي و کروبي و ديگر سـران و           
سازندگان ديروز جمهوري اسـالمـي کـه امـروز            
بنوعي مغضوب شده اند،  حاال احمدي نژاد را     
نيز تا آن حد افسار بزند که دوره اش به خـيـر و               

بـا نـمـونـه احـمـدي نـژاد              .   سالمت تـمـام شـود       
کلکـسـيـون بـديـع رهـبـر حـکـومـت اسـالم از                       
مقامات ريز و درشت نظام که امروز در زنـدان           
و حبس خانگي قرار دارند و يا ممنوع المـنـبـر            

او رئـيـس     .   و  مرعوب شده اند تکميل ميشود      
جمهوري ميشود که  گرچه بر سر کار ميـمـانـد            
اما در عين حال حق ندارد با جن و امام زمـان             
نشست و برخاست کند و هوس تبديل شدن بـه           

فکر ميکـنـم ايـن يـک حـقـيـقـت                
آشکار و غير قـابـل انـکـار اسـت کـه                
گرايشي کـه در ايـران از يـک جـنـاح                  
حکومت اسالمي دفـاع کـنـد، قـطـع            
سوبسيـد کـاالهـاي اسـاسـي تـوسـط              
جکومت را به نفع کـارگـران قـلـمـداد             

کند و کارگران را مدافع احمـدي نـژاد          
معرفي نـمـايـد، يـک خـط و گـرايـش                 

ايـن خـط نـه بـه           .   کامال راست اسـت    
مصالح و منافع کارگران ربطـي دارد        
و نه به واقعيات عيان و آشکـاري کـه           

. جلوي چشـم هـمـه مـردم قـرار دارد               
امــروز ايــن خــط و گــرايــش بــعــد از              

 
 !بحران احمدي نژاد

 مصطفي صابر   

٣صفحه    

١٢صفحه    

١٠صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 نمايش حقارت و فضاحت ناسيوناليستها

  و قوم پرستان

 

 كاظم نيكخواه 

 
 بازگشت مردم به ميدان تحرير: مصر

ميشود و همزمـان بـا ايـن مـالقـات             
آنــهــا نــيــز تــرتــيــب چــنــد بــرنــامــه و            

 .مصاحبه مطبوعاتي را ميدهند
با پترکالوي از اومـانـيـسـتـهـاي            
بروکسل و گيدو عکاس اين سازمـان       
از ايستگاه مرکزي شهر بـروکسـل بـه         

١١صفحه    

 
  اعتراضات گسترده مردم در يونان، انگيس، فرانسه

 ٧ و ١٢شهال دانشفر، صفحات   

٢صفحه    

 شهال دانشفر 

 بهروز مهرآبادي
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سركوب تظاهـرات هـاي مـيـلـيـونـي و               
، تحرك بيشتري يافـتـه   ٨٨گسترده سال  

است و از مـتـعـارف شـدن حـكـومـت                  
سخن ميگـويـد و طـرحـهـاي ريـاضـت               
اقتصادي حكومت را  روند شكـوفـايـي         
اقتصاد جامعه دانسته و كارگران و كـل     
جامعه را به آرامش و اميـد بسـتـن بـه                

خـطـي كـه      .   بهبود اوضاع فرا ميخوانـد    
صندوق بين الـمـلـلـي پـول در گـزارش                
اخيرش در مورد وضع  اقتصاد ايـران و     
دادن تصويري موفق و کاذب از دولـت،        

خـط حـافـظ رژيـم         .   سخـنـگـويـش شـد       
يك خط  .   اسالمي در برابر انقالب مردم    

شكست خورده و مايوس كه راه بـهـبـود         
. اوضاع را در دل همين نظام مـيـجـويـد          

در حول و حوش همين گـرايـش راسـت،           
محافل منزوي اي هـم هسـتـنـد کـه از               
همان ابتدا کمي شرمگينانه تر و بـنـام           
چپ و کارگر همين خط راست را دنـبـال        
ميکردند و بنظر مـن جـوابشـان را نـه               
فقط ما بـلـکـه کـارگـران و بـخـشـهـاي                  
مختلف مردم با مـبـارزات و مـقـابلـه               
هرروزه اشان با جمهوري اسالمي و کـل        

ايـن روزهـا بـقـايـاي          .   قوانينش داده اند  
همين نوع محافل اميـدي واهـي بـراي           
احياي خويش يافته اند و جنب و جـوش         

ايـن امـيـد را        .   تازه اي را آغاز کرده انـد  
هم ظاهرا از اين بدست آورده اند کـه از            
مــيـــان کـــارگـــران رضـــا رخشـــان از              
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه نيز      
با افاضات خود آگاهانه يا نا آگاهانه به        

آنـهـم در     .   اين گـرايـش پـيـوسـتـه اسـت            
شرايطي که جنبش کارگـري و شـرايـط           
جامعه دارد بـر راه و مسـيـر ديـگـري                  

. تاکيد ميگذارد که اشاره خـواهـم کـرد         
اول اجازه دهيد مواردي از اظهـار نـظـر            
رضا رخشـان را يـادآوري کـنـم و بـعـد                  
نشان دهم که اين خط، خطي شـکـسـت        
خورده است و کسي نميتواند آنرا احـيـا          
کند و بويژه اين غير ممـکـن اسـت کـه               
اين خط را کسـي بـا هـر مـوقـعـيـتـي                    

. بتواند چپ و يا کارگري قـلـمـداد کـنـد            
بلکه هرکس خودرا با آن تـداعـي کـنـد             
بي افـقـي و انـزواي خـودرا رقـم زده و                   
عمال كـنـار جـمـهـوري اسـالمـي قـرار                 

 . ميگيرد
هــمــانــطــور كــه اشــاره كــردم رضــا         
رخشان رئيس هيات مديره سـنـديـكـاي         
نيشكر هفت تپه، در چند مـاهـه اخـيـر           
بحث هايي را به پيش كشيده است، كـه         
بطور تاسف آوري خط راست و تسـلـيـم           

در ايـن    طلبانه را نمايندگي ميكند و          
ميان كساني چون عباس فرد و بـهـمـن            
شفيـق، در پشـت ايـن فـعـال كـارگـري                  
سنگر گرفته و به عنوان مدافعين سينه       

چــاك وي ، وارد گــود شــده انــد و بــه                  
اصطالح با پاسخ دادن به نـوشـتـه هـاي            
دوستاني كه تالش كردند، ايـن نـظـرات          
راست را نقد و افشا كنند، ميـكـوشـنـد           
تا كل دست آوردهاي جنبش كارگري و        
چپ و راديكاليسم را مورد حـملـه قـرار           

بطوريكه بحث ها بسـيـار فـراتـر          .   دهند
رفته و از جمله  از سوي آنان مـبـاحـثـي        
اندر  نقد جنـبـش مـجـمـع عـمـومـي و                  
غيره به پيش كشيده شده اند كـه بـطـور            
واقــعــي ســالــهــاســت كــه در پــراتــيــك            
مبارزاتي كارگران پاسخ خود را گـرفـتـه     
اند و ما نيز بحث هاي مفصلي حـول و           
حوش اين مباحث داشته ايـم و الـبـتـه              

 . بازهم بايد جداگانه به آنها پرداخت
اما رضا رخشان چه گفته اسـت  و           

. مباحث او در ايـن دوره چـه بـوده انـد                
رضا رخشان در نوشته اي تحت عـنـوان         

يارانه ها، تالشي بـراي يـک ارزيـابـي            ”   
 آبانماه امسال، آنـچـنـان      ٢٠در ”  واقعي

اندر وصف هدفمند كردن يـارانـه هـا و             
اجتناب ناپذير بودن آن بعنوان تـحـولـي         
بزرگ سخن ميگويد، كه گويي يكي از      
کارشناسان صندوق بين المللي پـول يـا         
از دستياران دست راستي خود احـمـدي         

او در  .   نژآد است كه دارد سخن ميگويد     
نوشته اش جـريـانـات چـپ را بـه نـقـد                   
ميكشد كه چرا شـعـار عـمـومـي شـان              
جلوگيري از اجراي طرح يارانه هاست و    
بعد بـحـثـش حـتـي از مـوضـوع طـرح                  
يارانه هـا فـراتـر رفـتـه و سـر از جـاي                      
خـــطـــرنـــاك و راســـتـــي در آورده و                   

امـا شـرايـط در دوره سـوم             ” : مينويسد
بسـيـار بـهـتـر از          )   دولت نـهـم و دهـم        ( 

گذشته مي باشد بطوريکه در ايـن دوره         
بسياري از کارگران توان خـريـد خـودرو           
پيدا کردند و سـطـح زنـدگـي کـارگـران                

البته اين در هفت تپه و      .   ارتقا پيدا کرد  
يا شرکت واحد نتيجـه مـبـارزات خـود            
کارگران هم بـود امـا در مـجـمـوع در                 
مورد کارگران بخشهاي متعددي صدق     

بخاطرهمين بود که در زمـان       .   مي کرد 
دولـت  )   ٨٨( انتخابـات سـال گـذشـتـه            

احــمــدي نــژاد بشــدت ازطــرف طــيــف           
کارگر و بازنشستگان مورد اقبـال قـرار         

قـطـعـا نـقـش طـبـقـه کـارگـر و                   .   گرفت
بازنشتگان درانتخابات و پيروزي دولت     

و .   دهم نقش مهم واساسي داشته اسـت       
دهد که حداقل بخـشـهـاي         اين نشان مي  

وسيعي از کـارگـران ايـن دولـت را بـر                  
 "دولتهاي نوع قبلي ترجيح مي دادند

همين نقل قول و صحبت هاي نـازل    

از اتومبيل دار شدن کارگران و حمـايـت       
کــارگــران از مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي           
حکومت و امثال اينهـا آشـکـارا نشـان            
ميدهد که بـحـث از حـد يـک گـرايـش                  
سـيـاسـي آنـهـم در اپـوزيسـيــون فـراتــر                 
ميرود و بوهاي بدي به مشـام مـيـرسـد            

هـمـانـطـور كـه        .   که هشدار دهنده اسـت    
قبال هم در نوشته اي ديگر اشاره كردم،         
اين درجه از فلب واقعيت ديـگـر قـابـل              

ــيــســت      رضــا رخشــان از       .   اغــمــاض ن
استقبال طيف كارگر و بازنشستگان در      

 از احـمـدي نـژآد سـخـن              ٨٨انتخابات  
ميگويد، اما به راحتي چشـمـش را بـر            
حقيقتي كه جهان را به تـكـان درآورد و            
متوجه خود ساخت ميبندد و فرامـوش       
مــيــكــنــد كــه چــگــونــه بــعــد از هــمــان            
مضحكه انتخابات ميليونها كـارگـر و        
مردم به خيابانهـا ريـخـتـنـد و عـكـس                
احمدي نژاد و خـامـنـه اي را بـه آتـش                  

 . كشيدند و مرگ بر ديكتاتور گفتند
رضا رخشان ادعا ميـكـنـد كـه در            
دوره حكومت احمدي نژآد بسـيـاري از           
كــارگــران تــوانســتــنــد صــاحــب خــودرو       

ادعايي كه هر كارگر معتـرضـي       .   شوند
را به خشم مي آورد و بـدون شـك طـرح              
چنين ادعاهايي و چنيـن مـبـاحـثـي از             
جانب او بيش از هر چيز خواننـده را بـه             
ياد تبليغات خود حکومت مـي انـدازد       
و اين بيش از هرچيز  به خود او لـطـمـه               

. ميزند و كارگران را از وي دور ميكـنـد        
ادعايي  كه حتي آمارهاي خـود دولـت          

از جـملـه در       .   نيز آنرا تاييـد نـمـيـکـنـد          
همين سال گذشته افزايـش سـطـح خـط            
فقر را بـيـش از يـك مـيـلـيـون تـومـان                    

رضا رخشان گويي خـبـر    .   گزارش كردند 
ندارد كه  بيش از يك مـيـلـيـون كـارگـر               
ماهها دستمزد نگرفته اند و خريـد نـان          
شب هم براي آنهـا مشـقـتـي اسـت چـه                

مـا شـاهـد      .   رسد بـه خـريـد اتـومـبـيـل            
اعــتــراضــات هــر روزه کــارگــران بــراي           
گرفتن دستمـزدهـاي مـاهـهـا پـرداخـت             

و يك نمونه آن همين     .   نشده شان هستيم  
نــيــشــكــر هــفــت تــپــه اســت كــه در آن              
كارگران همواره با اعـتـراض و مـبـارزه            
خود و به قدرت تشكلشان توانسته اند،       
كاري كند كه كارفرمايان جرات نكنـنـد      
دستمزدهايشان را طـوالنـي مـدت بـه             

 .تعويق بيندازند و گرو كشي كنند
در تداوم همين خط اولـتـرا راسـت           
است كه مي بينيم رضا رخشـان وقـتـي           

 سنديكاي كارگري مـهـم فـرانسـه          ٥كه  
در حمايت از كارگران ايران در مـقـابـل            

، فراخوان به   ILOسازمان جهاني كار،    
 ژوئـن مـيـدهـنـد،          ٩تظاهراتي در روز      

تظاهراتي كه خواست آن آزادي كارگران      
زنداني از زندان بود و به حضور هـيـات           
جــمــهــوري اســالمــي در ايــن ســازمــان         

اعتراض داشت، طي پيامي خطاب بـه        
بسياري از کساني که بـا     :   " آنان ميگويد 

ارسال پيام به شما سنديکاهاي فـرانسـه        
نـمـايـنـد، در          با شما اظهار دوستي مـي  

داخل ايـران خـود نـه تـنـهـا در ايـجـاد                    
هاي مـحـيـط کـار          سنديکاها و اتحاديه  

فعال نيستند، بلکه در حد تـوانشـان در          
مــقــابــل ســنــديــکــاهــاي مــوجــود بــه            

ايـن هـم از       . "   پردازند  کارشکني نيز مي  
همان دست تبليغات نازل شبـيـه خـريـد           
اتومييل و حمايت کارگران از احـمـدي          

تاکنون عادت داشـتـيـم ايـن         .   نژاد است 
نـوع تــخــطــئــه هــا را از بــلــنــدگــوهــاي            

رضا رخشان بـا ايـن        .   حکومت بشنويم 
پيام عمال راه خود را از ايـن اعـتـراض              
كه مورد اسـتـقـبـال پـر شـور كـارگـران                 
سنديكاي شركت واحد و ايران خودرو و        
كميته هماهنگي و غيره قـرار گـرفـت،           
جدا كرده و تـحـت عـنـوان مـخـالـفـيـن                  
ســنــديــكــا آنــهــا را مــورد حــملــه قــرار           

اما در همان پيام كلمه اي هـم          .   ميدهد
در مخالفت با  حضور هيات جمـهـوري         
اسالمي و مزدوران شوراي اسـالمـي و          
خــانــه كــارگــر در ايــن اجــالس ســخــن            
نميگويد و عـمـال در كـنـار جـمـهـوري                

 . اسالمي قرار ميگيرد
نمونه ديگر نشانـه هـاي ايـن خـط             
ــكــري راســت رضــا رخشــان را در                  ف
قطعنامه اول مه سـنـديـكـاي نـيـشـكـر              

اين سنديكـا كـه      .   هفت تپه ميتوان ديد   
هر ساله نامش در ليست عمل مشترك       
كارگران حول منشور مطالبات حـداقـل       

. كارگري و قطعنامه هاي كارگـري بـود        
قــطــعــنــامــه هــايــي كــه خــواســت لــغــو         
مجازات اعـدام در راس خـواسـتـهـاي              
كارگـران قـرار داشـت وبـر زنـدگـي اي                 

امسـال در    .   انساني تاكيد مـيـگـذاشـت      
عمل جداگانه اي به منـاسـبـت اول مـه             

. بــيــانــيــه مســتــقــل خــود را مــيــدهــد           
قطعنامه اي كه عليرغم ذكر يـكـسـري          
از خــواســتــهــاي كــارگــران، گــام هــا از           
قطعنامه هايي كه قـبـال امضـاي ايـن             
تشكل پاي آن بود عقب تـر اسـت و از               
جمله ديگر در آن اثري از خواسـت لـغـو            

حتي فراتر از آن    .   مجازات اعدام نيست  
در اين بيانيه سنديكاي نيشـكـر هـفـت            
تپه زير چـتـر مـديـريـت رضـا رخشـان،                
مجلس اسالمي را تريبون نـمـايـنـدگـي           
مردم خوانده و در نوشته هايش نه تنهـا          
عمال به دفاع از سياستهاي اقـتـصـادي          
ــا                     ــه ه ــاران ــژاد و حــذف ي ــدي ن ــم اح
بــرمــيــخــيــزد بــلــكــه در ايــن بــيــانــيــه             
سنديكاي نيشكـر هـفـت تـپـه از عـدم                 
حضــور نــمــايــنــدگــان كــارگــران در                
كميسيون يارانه هاي مجلس اسـالمـي        
" و مشاركت مستقيم آنـهـا در اجـراي             

اين طـرح    "   طرح هدفمند كردن يارانه ها    

رياضت اقتصادي و حمله به مـعـيـشـت          
و .   كــارگــران و كــل جــامــعــه گلــه دارد          

در آخريـن اقـدام بـر عـلـيـه              :   " مينويسد
منافع کارگران مجلس شوراي اسالمي      
نيز قانوني را به تصويب رسـانـده اسـت          
که بر طبق آن تـنـهـا دارنـدگـان مـدرک                

تـوانــنــد بــراي       کـارشــنــاســي ارشــد مــي     
نمايندگـي مـجـلـس شـوراي اسـالمـي              

تـريـبـون    به ايـن تـرتـيـب          .   کانديد شوند 
 رسما مانع حضور توده     نمايندگي مردم 

شود و چيزي نـمـانـده اسـت            کارگران مي 
که ميزان معيـنـي از دارائـي را شـرط               

خط تـاکـيـد      .   ( انتخاب شدن قرار دهند   
 )".از من

مجموعه ايـن چـرخـش هـا لـب و                
اساس آن نگرش اولترا راستي است كـه         
در نوشته هاي اخير رضـا رخشـان مـي            

نگرشي كـه بـه مـحـافـل راسـت              .   بينيم
منفرد و منزوي اي چون بهمن شفيـق و          
عباس فرد و غيره فرصت ميدهد كه بـا        
كل ساخـتـار فـكـري راسـت خـود وارد                
معركه شده  و پشت وي  بعـنـوان فـعـال        
كارگري سپر بگيرند و راديـكـالـيـسـم و            

امـا هـمـانـطـور كـه           .   چپ را نشانه روند  
باال تـر اشـاره كـردم واقـعـيـات امـروز                 
جـنــبــش كـارگــري و اوضـاع ســيــاســي            
جامعه شكست و بي افقي اين خـط را            

رضـا رخشـان     .   به روشني نشان ميدهـد    
عضوي از سنديكاي نيشكر هفت تپـه،       
عضوي از تشكلي اسـت كـه كـارنـامـه             
مبارزاتي اش جـهـت ديـگـري، جـهـت               
کامال عکس اين را داشتـه اسـت و بـا              
اين نوع تبليغات بي ربطي خـود را بـه             
روشــنــي بــه خــواســتــهــا و مــبــارزات             

. كــارگــران هــفــت تــپــه نشــان مــيــدهــد         
تشكلي كه خـود از امضـا كـنـنـدگـان                
قطعنامه هاي مشـتـرك اول مـه هـا و               
منشور مطالبـات كـارگـري و طـومـار             
ــزايــش             اعــتــراضــي حــول خــواســت اف

از امضـا    .   دستمـزد هـا و غـيـره اسـت             
كنندگان  قطعـنـامـه هـاي راديـكـال و               
انساني اي كه براستي خواسـتـهـاي كـل          
جامعه و كل مردم را نمايـنـدگـي كـرده             

 . است
مسالـه ايـنـسـت آنـقـدر كـه رضـا                 
رخشان به عاقبت خوش طرح هدفـمـنـد         
كردن يارانه هاي رژيم اميد بسته است،        
خود رژيم مدعي آن نيست و ايـنـرا در             
جنگ دروني شان بوضوع مي بينيم كه       
چـگــونــه دارنــد عــدم مــوفــقــيـت هــا و             
ــم                    ــه ســر ه ــايشــان را ب شــكــســت ه

ظاهر قضيه ايـنـجـاسـت كـه          .   ميكوبند
 بـه    ٨٨سركوب مبارزات مردم در سال      

چنين گرايشـات راسـتـي فـرصـت داده             
امـا  .     است كـه خـود را عـيـان كـنـنـد                 

واقعيت مهمتر اينـسـت كـه جـمـهـوري             

١از صفحه    
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٢از صفحه    

١از صفحه    
 . کنندگانش را بهتر منعکس ميکنند

مخالفان جمـهـوري    " اوال اين تجمع    
ايـنـهـا    .   بـطـور کـلـي نـيـسـت           "   اسالمي

جمعي ناسيوناليست و قـوم پـرسـت و             
و همين عناويـن را      .   فدراليست هستند 
يکي بنام کريم بـنـي      .   هم يدک ميکشند  

خـلـق   " سعيد عبديان خـودرا نـمـايـنـده             
ميـدانـد، ديـگـري بـنـام نـاهـيـد                "   عرب

" زنان کـردسـتـان     " بهمني خودرا نماينده    
معرفي ميکـنـد، و يـکـي بـنـام صـدر                 
اشرافي خودرا نماينده ترکها و سـه نـفـر           
يعني عبداهللا مهتدي و خالدعـزيـزي و         
شاهو حسيـنـي هـم بـعـنـوان نـمـايـنـده                  

در ايـن مـيـان نـمـايـنـده رضـا                 .   کردها
تـمـامـيـت     " پهلوي هم بعنوان نـمـايـنـده          

دعـوت شـده     "   ايران يکپارچـه "و "  ارضي
است تا داوري کـنـد کـه کسـي پـارا از                 
گليم خود دراز نکـنـد و تـجـزيـه طـلـب                

حسن شريعتمداري فـرزنـد آيـت        .   نباشد
اهللا شريعـتـمـداري هـم آمـده اسـت کـه                 
کــنــفــرانــس کــذايــي خــالء پــيــونــد بــا            

. روحانيت و اسالميـت نـداشـتـه بـاشـد            
فقط جـاي   .   جنسشان حسابي جور است   

يک نفر خالي است و آن سـردار پـاسـدار            
مدحي است و جاي او راهم سازگـارا از          

در .   پـر مـيـکـنـد       "   بچه هاي سابق سپاه " 
واقع اين تجمـع بـراي بـحـث در مـورد                

بـلـکـه    .   آينده ايران بطـور کـلـي نـيـسـت            
اينها جمع شده اند تا در مورد رسـوايـي     
خود در مورد موضوع پاسـدار مـدحـي        
بحث کنند و به نحوي حـيـثـيـت خـودرا             

در گزارش آمـده اسـت کـه          .   باز گردانند 
فيلم مدحي در ابتداي کنفرانس پـخـش         

اينها اکثرا همانها هسـتـنـد کـه       .  گرديد
با مدحي مالقات کرده بودند و قـرار و           

دولـت در    " مدارهايي گذاشته بـودنـد و        
را با او مـخـفـيـانـه اعـالم کـرده            "   تبعيد
رياست جلـسـه هـم بـنـا بـه يـک                 .   بودند

گزارش کسـي نـيـسـت جـز نـوري زاده                 
يعني همانکه پاسدار مدحـي را بـارهـا          
در برنامـه هـاي تـلـويـزيـونـيـش مـورد                 
ستايش و مدح و ثنـا قـرار داده بـود و                

سردار عـزيـز    " و  "   بچه هاي سپاه  " بعنوان  
و هزار عنوان ديگر اورا ستـوده       "   مدحي
باني کنفرانس هـم نـهـادي اسـت            .     بود

کـه  "   مرکز مطالعات عرب و ايران    " بنام  
. معلوم نيست سرش به کجا بـنـد اسـت         

کنفرانس ميـخـواسـت بـا نـمـايشـي از               
وحدت ناسيوناليـسـتـهـاي رنـگـارنـگ،           
افتضاح مدحي را جبران کـنـد امـا هـم             
تشتت عميق ايـن جـمـاعـت را جـلـوي               
چشم گذاشت و هم اگر کسي تـا کـنـون             
در مورد افتضاح نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و              
جــريــانــات راســت در مــورد مــاجــراي          
پاسدار مدحي شک داشت اکـنـون  ايـن            

و ايـن    .   شکش نيز بـرطـرف شـده اسـت          
شکستي کـامـل بـراي جـريـانـات قـوم                

  . پرست و ناسيوناليست و راست بود
 بوي گند و خون فدراليسم 

 
از همين گزارش کوتاه روشن اسـت        
که اين کنفرانس يک حقارت و فضاحـت        

ايـنـهـا مـيـخـواسـتـنـد            .   تمام بوده اسـت  
مـخـالـفـان     " فيلي هوا کنند و بـعـنـوان            

نـمـايـش وحـدت و         "   جمهوري اسـالمـي   
قدرت بدهند و آبروي رفته در مـاجـراي          

امـا هـمـه چـيـز          .   مدحي را بازگردانـنـد    
نشان ميدهد که حتي نـتـوانسـتـنـد در             
مورد يک قطعنامه و بـيـانـيـه سـاده بـه               
توافق برسند و حتي گزارش مسـتـقـلـي          

. از اين تجمع را در جايي نميشـود ديـد          
از همان ابتداي بحثهايشان بـر سـر نـام             
خوزسـتـان و اهـواز دعـوايشـان شـروع               
ميشود و گزارش ميگويـد کـه نـزديـک            

در .   بود کـه کـنـفـرانـس از هـم بـپـاشـد                  
قسمتي از تجمـع طـرفـداران سـلـطـنـت              
عليه کريم عبديان نماينده قوم پرسـتـان         
االهواز حتي شـروع بـه شـعـار دادن و                
تظاهرات ميکـنـنـد و سـخـنـرانـي اورا               

 . چند بار قطع ميکنند
الزم نيست انسان سابقه و پيشيـنـه        
جريانات شرکت کننده را بشـنـاسـد تـا             
مــتــوجــه لــجــن و کــثــافــتــي شــود کــه             
ناسيوناليسم و قـوم پـرسـتـي بـا خـود                 

هـمـيـن حـقـايـق مـورد            .   حمل ميـکـنـد    
اشاره  نشان ميدهد که اين هـا از نـظـر              
سياسـي بـه چـه سـنـاريـوي خـونـيـن و                    

پاسدار و شکـنـجـه      .   سياهي تعلق دارند  
گر جمهوري اسالمي ميتواند به صـرف       
کنار کشيدن از جمـهـوري اسـالمـي بـه             
قهرمان و شريک قدرت ايـنـهـا تـبـديـل              

و اين نشان ميدهد که اين هـا بـا           .   شود
خود جمهوري اسـالمـي هـم مشـکـلـي             
ندارند و اين جمهوري اسالمي است کـه        

و .   اين جماعت را به بازي نگرفته اسـت     
مگر موارد کمي بوده است کـه بـه ايـن         
حکومت کثيف و ضد انساني تـک تـک          
اينها مستقيمـا چـراغ سـبـز داده انـد؟                
اينها مشکلـي اسـاسـي بـا حـکـومـت                
اسالمي ندارند اما بـه جـنـب و جـوش              
افتاده اند چون بوي الرحمـان جـمـهـوري           

شــاهــد يــک   .   اســالمــي را شــنــيــده انــد       
جنبش سرنـگـونـي فـعـال هسـتـنـد کـه                 
راهـي جـز زبـالـه دان بـراي حـکـومــت                  

اگـر    . اسالمي بـاقـي نـگـذاشـتـه اسـت             

کسي ميخواهد سناريويي سـيـاه تـر و            
خونين تر از جـمـهـوري اسـالمـي بـراي              
جامعه را تصور کند بايد به سـنـاريـوي           

. همين جـمـاعـت مـرتـجـع فـکـر کـنـد                  
سناريوي اين جماعت براستي سيـاه تـر         
و خونـيـن تـر از سـنـاريـوي جـمـهـوري                   

اين کـنـفـرانـس تـجـسـم           .   اسالمي است 
فدراليسـم را بـراي هـرکسـي سـاده تـر                 

واقعا تصـور کـنـيـد کـه روزي              .   ساخت
هــمــيــن جــمــاعــت شــرکــت کــنــنــده در          
کـنـفـرانــس کـذايــي را عـيــنـا در راس                 

تاکيد کنـم کـه     .   جامعه ايران قرار دهند   
خوشبختانه در شرايـط سـيـاسـي ايـران            

امـا  .   اين يک غير ممکن سياسي اسـت      
هـمـيـن    .   تجسم آن غير ممکـن نـيـسـت         

بحثي که در کنفرانس اينها را بـه جـان            
هم انداخت از همـان روز اول مـوضـوع             

. يک جنگ خونين و تمام عيار ميـشـود   
از هــمــان روز اول ايــنــهــا بــر ســر نــام                 
خوزستان و آذربايجان به جان يکـديـگـر         
مي افتند و خون و خـونـريـزي راه مـي               

تازه اينها وارد بحـث حـريـم بـه         .  اندازند
و گـرنـه     .   اصطالح مناطق فدرال نشدند   

در همـيـن کـنـفـرانـس هـم بـا چـاقـو و                      
. چاقوکشي به يکديگر پاسخ مـيـدادنـد       

اينکه مرز کـردسـتـان و آذربـايـجـان از               
کجـا کشـيـده مـيـشـود، ايـنـکـه کـدام                   
شـهــرهــا و روســتـاهــا جـزو ايــن يــا آن                
منطقه فدرال قرار ميگيرند، و هر ابهـام     
ديگري موضوع يک نسـل کشـي تـمـام            

آيا تجسم سناريـوي ايـنـهـا         .   عيار است 
هرکسي را بـيـاد روانـدا و يـوگسـالوي               
نمي اندازد؟ اينها نمايندگان تمام عيـار       

  . سناريوي سياه در جامعه هستند
خطر فدراليسم  و تفرقه 

 قومي؟
  

و باالخره يک نکتـه را هـم تـاکـيـد               
جنب و جوش و تقـالي جـريـانـات           .   کنم

قومي و ناسيوناليستهاي رنگارنگ در      
سياست ايران بوضـوح قـابـل مشـاهـده            

تالش بسياري ميشود کـه مـردم        .   است
ارتـجـاع   .   ايران را به اقوام تقسيم کـنـنـد        

قومي تالش ميکند شنـاسـنـامـه هـاي         
عهد عتيقي را بيرون بکـشـد و از زيـر              
آوار تاريخ، براي مردم مناطق مختـلـف    

اما جامعه  .     هويت قومي بيرون بکشد   
ايـن  .   ايران نه روانداست نـه يـوگسـالوي        

جامعه اي است که يک انقالب را پشـت         
سر گذاشته و متحدانه حکومت شـاه را     

ايـن جـامـعـه اي         .   سرنگون کـرده اسـت     
است که سي سال است در حال جنگ و          
جدال با يک حکومت مرتجـع اسـالمـي          

ايـن  .   و سرکوبگر و عهد عتيـقـي اسـت         
جامعـه اي اسـت کـه مـردم در آن در                   
مبارزاتشان بر انسانيت و همبـسـتـگـي         
و حقوق و کرامـت جـهـانشـمـول انسـان              

ــد       ــاکــيــد مــيــگــذارن ــان     .   ت جــنــبــش زن
آزاديخواه يک فاکتور سـيـاسـي کـامـال            

جـنـبـش مـدرن و         .   قابل مشاهده اسـت   
پيشرو خالصي فرهنـگـي جـوانـان يـک            

جنبش حـق    .   فاکتور کامال عيني است   
طلبانـه کـارگـري در سـراسـر ايـران بـا                  
خواستهايي اساسا واحد و پيشرو مـدام      

چپ ايـن جـامـعـه قـوي و              .   جريان دارد 
اجتماعي است و آلترنـاتـيـو و بـرنـامـه              
روشن و پيشروي را ارائه داده اسـت کـه        
بر کل فضاي سـيـاسـي تـاثـيـرات غـيـر              

.  قـــابـــل انـــکـــاري گـــذاشـــتـــه اســـت           
خواستـهـاي پـيـشـرو و انسـانـي مـثـل                  
حقوق کودک و حقوق برابر زن و مـرد و           
جنبش ضد سنگـسـار و ضـد ارتـجـاع              
مذهبي فضاي سياسي ايران را شـکـل           

دانشجـويـان در ايـن جـامـعـه             .   ميدهد
شعار مـيـدهـنـد يـک کـره زمـيـن يـک                    
انسان، معلمان شعار ميدهند مـنـزلـت         
معيشت حق مسلم ماسـت، اول مـه و            
هشت مارس روزهاي شاخص و مهمـي       
در ايران هستند که تـوسـط بـخـشـهـاي             
مختلف کـارگـران و زنـان و مـردم در                 
ســراســر ايــران مــورد اســتــقــبــال قــرار            

سمبلهـاي مـبـارزه در ايـران           .   ميگيرند
قهرمانان ناسيوناليستها و قوم پرستـان      

بلکه امثال فرزاد کـمـانـگـر و           .   نيستند
ندا آقا سلـطـان هسـتـنـد کـه بـر آزادي                  
همـگـان و عشـق بـه تـمـام انسـانـيـت                    

بـه ايـن لـيـسـت          .   پافشـاري مـيـکـنـنـد        
ميشود فاکتورها و جنبه هـاي بسـيـار           

 اين جامعه اي       . بيشتري را اضافه کرد   
است که نشان داده است مصـمـم اسـت            
با انقالب و قدرت مردم آينده سـيـاسـي           
خودرا بسازد و با توطئـه و دسـيـسـه و            
بازيهاي شـنـيـع پشـت پـرده جـريـانـات                

. مرتجع بورژوايي سر سـازگـاري نـدارد         
آنچه ميخواهم بطور خالصه تاکيد کنـم    
اينست که سنـاريـوي سـيـاه فـدرالـي و               
قــومــي در ايــران بــا وجــود يــک چــپ               
قدرتمند و فعال و راديکال و با توجه بـه          
جنبش پيشرو مبـارزاتـي و انسـانـي و             
حق طلبانه، و همچنين بايد اضافه کنـم        
با توجه به کل فضاي انساني و انقالبـي          

طبعـا  .     در منطقه شانس چنداني ندارد    
اين به همت ما کمونيستهـاي کـارگـري         
گره خورده است که اين جـنـبـش و ايـن               
مردم و اتحاد و رفاه و شادي شان را بـا             
تمام توان نمايندگي کنيم و اين گنـداب        
قوم پرستي و فدراليستي را بي مـحـابـا          

جامعه ايـران اگـر       .  افشا و منزوي کنيم 
بخواهد بعد از بيش از سي سال کشتـار         
و فالکت و ارتجاع عـهـد عـتـيـقـي قـد               
راست کند و طعـم زنـدگـي و شـادي و                
رفاه را بچشد و در فضايي بدون جـنـگ       
و کشتار و لشکر کشـي نـفـس راحـتـي              
بکشد، بايد خودرا پشت اين چپ و ايـن         
حزب متشکل کند که بر حقوق انسانـي   
و برابر همه انسانها مستقل از مليت و         
جنسيت و مذهب و عقايدشـان تـاکـيـد           
ميگذارد و تالش ميکند کـل مـردم را         
به ميدان بکشد و بـا اتـکـا بـه قـدرت                  
انقالب سراسري کارگران و توده مـردم،        
جمهوري اسالمـي را تـمـامـا بـا هـمـه                 
نهادها و قوانيـن و سـنـتـهـايـش جـارو                
کند، تعصبات و تفـرقـه افـکـنـي هـاي              
مذهبي و قومي و مـلـي را از فضـاي               
سياسي اين جـامـعـه پـاک کـنـد، و در                 
عين حال ذره اي جا براي تبعيضات و        
تحقيرهاي ملي و قـومـي و جـنـسـي              

  .*باقي نگذارد

 
 ... نمايش حقارت و  

 

 كاظم نيكخواه 

اسالمي بر دريـايـي از خشـم و نـفـرت                
جامعه حكومت مـيـكـنـد، و اگـر چـه               

ســركــوب كــردن،    تــوانســت بــا      رژيــم      
تظاهرات هاي مردم در خـيـابـانـهـا را               
جــمــع كــنــد، امــا نــتــوانســت جــنــبــش          
انقالبي مردم را خاموش کند و امـروز          
مي بينيم كه مردم در كميـن فـرصـتـي            
هستند كه بيرون بريـزنـد و بسـاط ايـن            

بــويــژه تــحــرك    .   رژيــم را جــارو كــنــنــد       
جــديــدي كــه امــروز مــا در جــنــبــش              
كــارگــري شــاهــدش هســتــيــم، پــاســخ          

. روشني به همه اين ديدگاهها مـيـدهـد        
از جمله در همين چـنـد مـاه اخـيـر مـا                 
شاهد به ميدان آمدن هزاران كـارگـر در       
پتروشيمي ماهشهر، اين مـركـز مـهـم           
كليدي كارگري ، با خـواسـت تـعـرضـي            
كوتاه شدن دست پيمانكاران از شـرايـط        

اعتراضي كه هم اكـنـون    .   كارشان بوديم 
در آخرين ماه در مهلت سه مـاهـه ايـن         

كارگران براي اجرايي شـدن خـواسـشـان          
قرار داريم و بـدون شـك مـوفـقـيـت آن                  
تــحــولــي بــزرگ در جــنــبــش كــارگــري          

همچنيـن اول مـه سـرخ و            .   خواهد بود 
راديــكــال را بــا شــعــار زنــده بـــاد                      
سوسياليسم پشـت سـر گـذاشـتـيـم، و                
هفت تشكل كـارگـري نـيـز در عـمـلـي                
متحد قطعنـامـه اي دادنـد كـه در آن                
بطور واقعي كيفرخواست خود را علـيـه        
توحش سرمايه داري اعالم و اعـتـراض        
كل جامعه عليه فـقـر و فـالكـت را بـه                 
صدا درآوردنـد و مـا شـاهـد آنـيـم كـه                   
اعــتــراضــات كــارگــري نــيــز هــر روزه            

در .   وسيعـتـر و گسـتـرده تـر مـيـشـود                
چنين شرايطي بلند شدن چنين زمـزمـه        
هاي راست و شكست طلبانه اي، راه بـه   
جايي نخواهد برد و بطور واقعي جـايـي       
در جنبش كارگري نداشته و ربـطـي بـه            

 .*مبارزات كارگران ندارد

 
 ... راست در فوق خط 



 4 ١٣٩٠ تير ١٠ انترناسيونال 

اســتــقــرار گــارد ضــد شــورش در           
دانشــگــاهــهــا و حــملــه اوبــاش ســپــاه           
پاسداران، بسيج و لباس شـخـصـي هـا           
تاکنون نـتـوانسـتـه اسـت از اعـتـراض               

رژيـم  .   هاي دانشجويي جلوگيـري کـنـد       
خــبــر از تــاســيــس حــوزه عــلــمــيــه در             

بخشـنـامـه ايـجـاد        .   دانشگاهها را داد  
حوزه هاي علميه در دانشـگـاهـهـا در             

و .   اواسط ارديبهشت مـاه صـادر شـد          
سه شنبه گذشته حجت کاشـفـي مـديـر          
حوزه دانشگاه خواجه نصير از تاسـيـس    

.  دانشگاه خبـر داد    ۲۸حوزه علميه در    
دانشگاه صـنـعـتـي خـواجـه نصـيـر از                 
مراکز مهم اعـتـراضـات و تـظـاهـرات             
دانشجويي بر عليه جمهوري اسـالمـي        

تعداد زيادي از دانشجـويـان   . بوده است 
مبارز اين دانشـگـاه در زنـدانـهـا بسـر               
مي برند و يا  از تحصيل تعـلـيـق و از               

دانشـجـويـان    .   دانشگاه اخراج شـده انـد      
اين دانشگاه شاهد حمله پـاسـداران بـه           
دانشگاه و دستگيري دوستان آزاديخوه     

 .  خود بوده اند
از اوليـن روزهـاي پـس از قـدرت              
گيري جمهوري اسالمي حمله مـزدوران   

در سـال    .   رژيم به دانشگاهها آغاز شـد    
 اين حمالت به اوج رسـيـد و رژيـم              ۵۹

هـمـه   "   انقالب فـرهـنـگـي     " تحت عنوان   
. دانشگاههاي کشور را تـعـطـيـل کـرد           

دانشگاهها پس از يک تصفيه خـونـيـن          
امـا  .   بعد از دو سـال بـازگشـائـي شـد              

کشــتــار و ســرکــوب دانشــجــويــان و              
استادان آزاديخواه و مترقي و تصـفـيـه          
ها و فيلترها نتوانست مانع از بـوجـود          
آمدن فضاي ضد رژيم در دانشگـاهـهـا         

برقراري نماز جمعه در دانشگـاه،      .   شود
دفن کشته شدگان جنگ در مـحـوطـه           
دانشگاه، تاسيس بسيـج دانشـجـويـي،         
اســـتـــقـــرار نـــيـــروهـــاي مســـلـــح در            
دانشگاهها و خـوابـگـاهـهـا، اجـبـاري             
ــکــيــک               ــف ــون اســالمــي، ت کــردن مــت
جنسيـتـي دانشـگـاهـهـا و جـداسـازي               

هــيــچ کــدام    . . .   دخــتــران و پســران و           
نتوانست سنگر دانشگـاه را خـامـوش          

پــروژه نــزديــک ســازي حــوزه و            .   کــنــد
دانشگاه و تالش براي اسـالمـي کـردن           

محيط دانشگـاهـهـا از زمـان حـيـات              
امــا نــيــروهــاي    .   خــمــيــنــي آغــاز شــد      

اسالمي در مراکز دانشگاهي هميـشـه       
. منزوي بوده و مورد تـمـسـخـر بـودنـد            

گستـرش اعـتـراضـات دانشـجـويـي و              
فضاي چپ و سکوالر دانشگاهها رژيم      
را بـه وحشـت انـداخـت تـا جـايـي کـه                    
خــامــنــه اي رســمــا خــواســت حــذف              
بسياري از رشته هاي علوم انسـانـي و           
اســالمــي کــردن مــتــون آمــوزشــي                

امـا ايـن     .   دانشگاهها را مطرح ساخت   
طرح هـم بـه آسـانـي پـيـش نـمـي رود                    

 ۲۷معاون وزير علوم در مراسمـي در          
اسالمـي کـردن     :   "   خرداد عاجزانه گفت  

علوم انساني در کشور از رفتن به فضـا      
و حـتـي در رسـانـه           "   هم سخت تر است 

خـطـر بـزرگ      " هاي اسالمي در مـورد         
تـفـکـر دانشــگـاهـي بــراي حـوزه هــاي               

اما ظاهرا رژيـم     .   هشدار دادند "   علميه
چاره اي جز اين ندارد که براي گستـرش         
سرکوب، جاسوسي در بين دانشجويـان      
و ممانعت از اعتراضـات دانشـجـويـي          
طالب و آخوند ها را هم به دانشگاهها        

حوزه هاي علمـيـه در       " پروژه  .   وارد کند 
عـرصـه هـاي ديـگـري از            "   دانشگاه ها 

تالقي توحش، جهل و خـرافـات عصـر           
حجري اسالمي با تمدن جهان امروز و         

. دانشجويان نمايـنـده آن، خـواهـد بـود            
نتيجه اين جدال را تـاريـخ بشـر بـارهـا              

  .*نشان داده است
کودکان انتحاري، توحشي 

 غير قابل توصيف
  بهروز مهرآبادي

 سـالـه     ۸ تير يک دختر بچـه     ۵روز  
افغانستاني در حـالـي کـه يـک کـيـف                 
دستي حامل مواد منفجره را در دست       
داشت خود را به مـحـل اسـتـقـرار يـک                
واحــد پــلــيــس در شــهــرکــي در شــرق             

کيف دستي منفجـر    .   افغانستان رساند 
گرديد و دختر کوچک جـان خـود را از              

اين اولـيـن بـار نـيـسـت کـه              .   دست داد 
نيروهاي اسالمي کودکـان را وادار بـه           

روز .   انجام عمليات انتخاري مي کنند    
ــان              ۳۱ ــاکســت ــزاري پ ــرگ ــب ــرداد خ  خ

گزارشي را منتشر ساخت که يک دختر       
 ساله توسط نيروهـاي اسـالمـي         ۹بچه  

ربوده شده و مجبور به حمل يک جليقـه         
مواد منفجره شد تا آن را در کنـار يـک            

سـوهـانـا    .   مرکز پليـس مـنـفـجـر کـنـد            
جاويد از اين کار سرباز زد و تـوانسـت            
جان سالم بدر بـبـرد او سـپـس در يـک                 
ــونــي گــفــت کــه               ــزي ــوي ــل مصــاحــبــه ت
ربايندگان به او ياد داده بودند که فشار        

دادن يک دگمه مواد منفجره اي را کـه           
در يک جليقه کار گـذاشـتـه شـده بـود،               

در .   درکنار افراد پليس مـنـفـجـر کـنـد           
ارديبهشت ماه گذشته چهار پسر بـچـه         

 سـال سـن داشـتـنـد           ۱۳که همگي زير    
توسط پليس پـاکسـتـان شـنـاسـائـي و              
بازداشت شـدنـد آنـهـا قـرار بـود بـراي                 
طالبان عمليات انفجار انتحاري انجـام      

در سـالـهـاي اخـيـر فـيـلـم هـاي                .   دهند
مستندي از اردوگاه هاي نـظـامـي کـه            
در آن کودکان بـراي انـجـام عـمـلـيـات                
انتحـاري شـسـتـشـوي مـغـزي شـده و                 

. آموزش مي بينند، منتشر شده اسـت    
پخش اين فيلم ها را مـي تـوان ادامـه              
سياست نيروهاي اسالمي براي ايـجـاد        

آنها هيچ ابائي   .   ترس و وحشت دانست   
ندارند اعالم کنند کـه بـراي پـيـشـبـرد               
سياست هاي ارتجاعي خـود از هـيـچ             

گـزارشـات   .   جنايتي رويگردان نيستـنـد    
مــنــتــشــر شــده فــاش کــرده اســت کــه             
بسياري از اين کودکان بـخـاطـر انـجـام            
عمليات نظـامـي تـحـت تـاثـيـر مـواد                

 .مخدر قرار مي گيرند
استفاده از کودکـان در عـمـلـيـات            
نظامي و عمليات انتحاري از روشهاي      
متداول نيروهـاي ضـد انسـانـي اسـالم             

در جنگ ايـران و عـراق       .   سياسي است 
هزاران کودک توسط جمهوري اسالمـي      
به ميدان هاي جنگ و به روي مـيـدان            

مـاجـراي   .   هاي ميـن فـرسـتـاده شـدنـد           
 سالـه اي کـه       ۱۳حسين فهميده کودک  

به خـود نـارنـجـک بسـت و يـک تـانـک                    
عراقي را منفجر کرد، موضوع کـتـاب        
هــاي درســي کــودکــان در جــمــهــوري            

رژيم تالش مي کند کـه      .   اسالمي است 
مرگ، جنگ و کشتار را بعنوان پـديـده         

. هاي عادي وارد ذهـن کـودکـان کـنـد             
وادار کردن افراد بـه انـجـام عـمـلـيـات                
انتحاري براي مقـاصـد سـيـاسـي و يـا              
مجاز دانستن آن عملي غـيـر انسـانـي            

. است و به هيچوجه قابل توجيه نيسـت  
در چـنـيـن سـيـاسـتـي جـان و زنـدگـي                    

امـا  .   انسانها هيچگونه ارزشـي نـدارد       
استفـاده از کـودکـان بـراي عـمـلـيـات                 
نظامي و انـتـحـاري تـوحـش مـحـض                

کودکان قدرت تشخيص و درک       .   است
مسائـل سـيـاسـي را نـدارنـد و حـتـي                   
مانند دو دختر بـچـه اي کـه ذکـر شـد                 

اسـالم  .     بزور وادار به اينکـار شـده انـد          
سياسي و نيروهاي اسالمي خـودرا در         
سراشيب مرگ مي بينند و بـراي زنـده          
ماندن به هيچ معيار اخالقي و ذره اي          

مـردم  .   حقوق انساني پايبند نـيـسـتـنـد        
افغانستان، پاکستـان، ايـران و  مـردم             
ساير کشورهاي اسالم زده اين واقعيـت        

ايـن  .   را هـزاران بـار تـجـربـه کـرده انـد                
جريانات هيچ ربطي به بشـريـت امـروز          

ندارند و بشريت ناچار است براي پـيـش         
رفتن و دست يابي به زنـدگـي انسـانـي             
اين فسيلهاي ضد بشري و درنده خو را         

براي هميـشـه از صـحـنـه تـاريـخ پـاک                  
  .*کند

 

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

آخرين چاره رژيم در 
 مقابله با دانشجويان

 
گزمه هاي دارالخـالفـه اسـالمـي         

 تير دو متهـم را    ۵در قم روز يکشنبه  
سوار بر يک وانت در خيابانهاي شـهـر          
گرداندند در حالي که اسامـي و جـرم           
آنها روي کاغذي نوشته و بـر سـيـنـه              

ايــن کــار بــه     .   آنــهــا نصــب شــده بــود       

. دستور مدعي العموم انـجـام گـرفـت         
بسياري از متهمين و يا کساني که بر        

" مــجــرم" اســاس قــوانــيــن اســالمــي         
شناخته شده انـد، مـورد ايـن رفـتـار               

دو هفـتـه    .   غير انساني قرار گرفته اند    
قبل خبر گرداندن يک جوان به شکـلـي         
تحقير آمـيـز در خـيـابـانـهـاي تـهـران                 

شهرهاي ديگري نـظـيـر      .   انتشار يافت 
تبريز، آستارا، مشهد، کرمانشاه نـيـز       
شاهد چنين رفتارهاي توهين آمـيـزي       

به کارگيري اين روشها فقـط      .   بوده اند 
عليه متهميـن و دسـتـگـيـر شـدگـان               

اين تقالي حکـومـت مـنـفـور          .   نيست
جمهوري اسالمي براي نمايش قـدرت      

حکومت ميخواهد به مردمـي     .   است
که ميخواهند کل بساطش بـه زبـالـه           
دان بريزند قـدرقـدرتـي خـودرا يـادآور            

مقـامـات جـمـهـوري اسـالمـي            .   شود
بارها اقدام با انجام شيوه هاي چندش       
آور نظير تراشيدن سر، گذاشـتـن کـاله        
بوقي، آويزان کردن آفتابه بـه گـردن و            
پوشاندن لباس زنانه به متـهـمـيـن  و             
مــجــرمــيــن، ابــتــدائــي تــريــن اصــول         
پذيرفته شده جهان متـمـدن امـروز را           

نمونه آخـر يـعـنـي         .  زير پا گذاشته اند 
پوشاندن لباس زنانه بـه مـتـهـمـيـن و              
مجرمين مرد به قصد تحقـيـر آنـهـا،           
تــفــکــر ضــد زن و قــرون وســطــائــي               
گردانندگان رژيـم را نـيـز نشـان مـي                

رژيــم بــه قصــد نــابــود کــردن             .   دهــد
شخصيت انساني ايـن افـراد آنـهـا را             

لـقـب داده، اسـامـي         "   اراذل و اوبـاش   " 
آنها را در رسانه ها اعالم کرده و آنهـا          

را در خيابانها مي گـردانـد و از ايـن               
طــريــق مــيــخــواهــد در عــيــن حــال             
مــوجــوديــت خــودرا بــه رخ جــامــعــه           

 .بکشد
بخشي از قربانيان بيدفاع قوانيـن      
ساديستـي و جـنـون آمـيـز اسـالمـي                
کــودکــانــي هســتــنــد کــه بــجــاي                  
برخورداري از امکان آموزش، امنيت     

و رفاه مورد شکنجه و آزار و تـحـقـيـر            
هفته قبل در رسـانـه       .   قرار مي گيرند  

هاي جمهوري اسالمي تصـاويـري از         
اين کودکان منتشر شد در حـالـي کـه        
مقوايي به گردن آنها آويخته شده و بـا      
چشمان بسته ساعتها در زيـر آفـتـاب          

اين عمل جنايتبار در شهر     .   مانده اند 
مشهد و توسط مقامـات قضـائـي و           
ــجــام شــد و                    امــنــيــتــي آن شــهــر ان
خبرگزاري مهر خبر و تصـاويـر آن را            

 .منتشر ساخت
ــوري                 ــه ــم ــه ج روشــن  اســت ک
اسالمي يک حکومت وحشي گـري و        
عهد عتيقي است و اين روشهاي ضد       
انساني نيز جـزئـي از مـوجـوديـت آن              

امــا بــا کــمــي دقــت هــرکــس           .   اســت
متوجه مـيـشـود کـه ايـن قـوانـيـن و                  
وحشــي گــريــهــا در مــقــاطــعــي کــه             
مبارزات و اعتراضـات مـردم عـلـيـه            
حکومت اوج و گسـتـرش بـيـشـتـري               
مـيـگــيـرد، بـيــشـتــر بــه کــار گــرفـتــه               

در مقابل ايـن وحشـي گـري         .   ميشود
ضد انساني عليه متهميـن تـنـهـا راه           
نشان دادن نفرت و انزجار نسـبـت بـه             

متهمين و دسـتـگـيـر       .   حکومت است 
شدگان حتي اگر جرمي مرتکب شـده        
باشند بايد از حقوق خويـش بـرخـودار        
شوند و در فضايي انساني بتواننـد از         

شکنجه و تحـقـيـر و      .   خود دفاع کنند 
خرد کردن روحيه آنها، خـالف شـئـون          
برسميت شناخته شـده بـيـن الـمـلـلـي              

 .*است
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دستگيري وزنـدان يـکـي از حـربـه             
هاي کثيف جمـهـوري اسـالمـي و يـک              

به هميـن   .   ابزار مهم سرکوب  مي باشد     
خاطر جمهوري اسالمي  در طول بـيـش         
از سه دهه حاکميت ننگـيـنـش صـدهـا            
هزار نفر را دستگير، زنداني و بـيـش از       

. صـد هـزار نـفـر را اعـدام کـرده اســت                  
صدها زندان و شکنجـه گـاه آشـکـار و              

زندان يک حـربـه و       .   مخفي ساخته است  
سالح حکومت براي حفظ و تثبيت پايه 

در روزهاي اخيـر در    .   هاي قدرت آنست  
" اهميت زنـدان   " همين رابطه و در مورد  

براي حکـومـت، مسـئـوالن قضـايـي و              
زندانهاي رژيم آمار و ارقامي ارائه کرده 

: هـا       به گفته رئيس سازمان زنـدان     .   اند
 ۵۵هـاي كشـور          ظرفيت اسمي زنـدان    " 

 هـزار    ۲۲۰هزار نفر است، اما بيش از       
به گفته يوسفـيـان،   . "   نفر زنداني هستند  

االن :   " عضو كميسيون قضايي مجلـس    
چهار برابر ظـرفـيـت مـوجـود، زنـدانـي               
داريم و در بعضي جاها تا هشت بـرابـر           
هم رسـيـده اسـت؛ يـعـنـي زنـدانـي كـه                    
ظرفيت صد زنداني را دارد، هشـتـصـد          
زنداني را در خـود جـا داده اسـت؛ ايـن               

ــت را مــي         ــي ــرخــي            وضــع ــوان در ب ت
يـونـس   . "   ها نيز مشاهده كـرد      شهرستان

مــوســوي عضــو كــمــيــســيــون قضــايــي       
كه تـعـداد زنـدانـيـان در          : "مجلس گفت 

ها به حدي زياد است كه بعضي از  زندان
در " ها بخوابند ها مجبورند در راه پله آن

اواسط خرداد ماه امسال هم سخنگـوي       
بيش از "قوه قضائيه رژيم اعالم کرد که 

 ميليون پرونده منتظر رسـدگـي در       ۱۰
سـه مـاه قـبـل         " .   دادگاهها مي بـاشـنـد     

هـا     اسماعيلي، رئيـس سـازمـان زنـدان         
تعداد زندانيان ظرف يك سـال و        :   " گفت

ــيــت او                   ــول ــيــمــي كــه از دوره مســئ ن
 هزار نفر افزايش داشـتـه        ۵۵گذرد،    مي

ايــنـهــا اظــهـارات مـقــامـات و           " .   اسـت 
مسئوالن قضايي جـمـهـوري اسـالمـي           
پيرامون تعداد زندانيـان اسـت کـه ايـن             
روزها در رسانه هاي حکـومـتـي اعـالم        

جانيان اسالمي با اعالم ايـن      .   مي شود 
آمار و با بي شرمي و وقاحـت خـواهـان         
گستـرش سـاخـت زنـدانـهـاي جـديـد و                 

شکنجه گاهها و اختصاص هزينه هـاي    
هزاران ميـلـيـاردي بـراي ايـنـکـار مـي                

، "تامين امنيت جامعه"به بهانه . شوند
و در واقع براي تامين امنيت حکومـت        
و ايجاد رعب و وحشت، تعداد زندان ها 
و استفاده از حربـه زنـدان، شـکـنـجـه و                
. اعدام  را هر روز و هر سال باالمي برند

خود حکومت و مقامـات رژيـم اعـالم            
مي کنند که نزديک به يک سوم جمعيت    

مـي  "   پرونـده دار   "  سال کشور    ۱۸باالي  
و باالخره اوايل ارديبـهـشـت مـاه        .   باشد

بود که رئيس سازمان زنـدانـهـاي رژيـم            
 زنـدان،    ۳۰۰اعالم کـرد کـه بـيـش از              

بازداشتگـاه و اردوگـاه دايـمـي دوسـال              
جــمــهــوري  .آيــنــده ســاخــتــه مــي شــود       

اسالمي بدون زندان، واعدام و سرکـوب       
افزايش تـعـداد زنـدانـهـا و          . معنا ندارد 

افزايش موج سرکوب نشانه درماندگـي      
هر چه بيشتر رژيم در مقابل مردم و در          
مقابل اعتراضـات مـردمـي اسـت کـه             
سرنگوني رژيم را هدف خـود قـرار داده        

  *.اند
يارانه "يورشي ديگر؛ قطع 

 "نقدي
 ياشار سهندي

 
قرار است از شهريور ماه پـرداخـت         
نقدي همان چندرقاز پول که بابت حذف       
يارانه ها به بخـش مـحـدودي از مـردم              

و دولـت   .   پرداخت ميگرديد، قطع گردد   
حـال شـهـرونـدان       ( ! )   ظاهـرا بـراي رفـاه       

صـادر خـواهـد کـرد تـا            "   کارت انـرژي  " 
پول آب و بـرق و         ( ! )   مردم بي دغدغه    

خبر مـنـتـشـره حـاکـي          .   گاز را بپردازند  
است اگر پولي باقـي مـانـد نـزد دولـت               
محفوظ ميماند تا يک روزي، که فـقـط         
خدا ميداند چه روزي اسـت پـول بـاقـي              

ايــن خــبــر در       .   مــانــده پــرداخــت شــود      
روزنامه هاي رسمي حکومت آن کـنـار          
گوشه ها روزنامه و جوري که هـمـه در            

عقال و  .   عين حال بفهمند منعکس شد    
کارشناسان ايـن حـکـومـت و دولـت و               
مجـلـس هـيـچـي نـگـفـتـنـد تـا شـايـد                      
يواشکي بشود پرداخت اين پول را نـيـز          

اما مهمتر از آن  ظـاهـرا           .   حذف کنند 
توده مردم هـم هـيـچـي نـگـفـتـنـد امـا                   
معاون پارلماني احمدي نژاد   بـعـد از             

هدفمندي يارانه ها يـک      :   چند روز گفت  
قانون اسـت و ثـابـت خـواهـد مـانـد و                    
هرگونه شايعه اي مبني بر قطع يـارانـه          

اما نفس پـخـش ايـن      ."  ها صحت ندارد 
خبر و بعد تکذيب آن نشان ميدهـد کـه           
همانگونه که پيش بيني ميشد رژيم در       
پي آن است که اين پول را نيز کـه فـقـط              

به بخش مـحـدودي از مـردم پـرداخـت               
چون هدف از ابـتـدا     .   ميشود، قطع کند  

همين بوده که هـيـچ کـمـکـي بـه مـردم                 
نگردد و هر کـس هـر چـقـدر زور دارد                 

. گليم خودش را از آب بـکـشـد بـيـرون              
پرداخت نقدي اين پول صرفا بخاطر اين  
بود کـه صـداي اعـتـراض مـردم بـلـنـد                  
نشود تا مرحله اول ايـن طـرح بـه اجـرا               

اما اکنون اين حـکـومـت       .   گذاشته شود 
دارد مزمزه ميکند که اين را هم حـذف         

نه به ايـن دلـيـل کـه مـرحلـه اول                  .   کند
طرحشان عملي شده است بلکه بـه ايـن          
دليل که کل اين طرح دارد به شـکـسـت           
کامل ميرسد و تنها دزديهاست که تـه         

تازه کل اين پـول     .   آن براي مردم ميماند   
حتي بطور کامل نيز به هـمـه آنـهـا کـه               
گفته بودند پرداخت ميشد، به هيچوجه 
جبران گراني فزاينده بعد از اجراي طرح       
حذف يارانه ها را نمـيـکـرد کـه بـمـانـد                
بهانه اي شده بود که قيمتها باالتـر هـم           

قبوض آب و برق و گـاز يـکـبـاره             .   برود
چندين برابر شد اما از طرف ديگر همه         
کاالهاي که مـايـحـتـاج اولـيـه زنـدگـي               

دولـت  : "   مـيـگـفـتـنـد      .   بشدت گران شـد    
، و صـرفـا آب و بـرق و              ! " پولش را داده  

گاز گران نشد بلکه همه اجـنـاس گـران            
گــرديــد و ايــن گــرانــي در مــرحلــه اول              
متوقف نشد بلکه بشدت جريان دارد و        

در .   به سير صعودي خود ادامه ميدهـد      
همين ابتداي تابستان امسال به گزارش      

 ٣٠رسمـي روزنـامـه هـاي حـکـومـت                
. درصد ديگر همه چيز گران شـده اسـت         

اما وقتي گزارش رسمي تري ميـدهـنـد         
 درصد و حتي ٢٠نرخ گراني را کمتر از 

امـا بـراي     .    درصد اعالم ميـکـنـنـد    ١٢
نمونه شير يارانـه اي کـال قـطـع شـد و                  

 ٥٥٠ به    ٣٥٠همان شير بي کيفيت از      
کرايه حـمـل     .   تومان افزايش يافته است   

. و نقل عـمـومـي دو بـرابـر شـده اسـت                 
قيمت فزاينده ميوه ها عمال بهداشت و       
سالمـتـي مـردم را تـهـديـد مـيـکـنـد،                   
خدمات درماني هم که معـرف حضـور         

در ماه اول حذف يارانه ها به . همه است
نانوايي ها آرد باکيفيت تري مـيـدادنـد          

اما بـعـد از       .   که توجيه گراني نان باشد    
مدت کوتاهي نان به شدت بي کيـفـيـت        
شده است اما قيمت نان بـه شـدت بـاال             
رفته است، ميگفـتـنـد چـون نـان ارزان              
است مـردم بـي جـهـت آنـرا مـيـخـرنـد                    

امـا بـي     !   تابيات شود بعد بـريـزنـد دور        
شرمانه مخفي ميکردند که اين کيفيت 
نــان اســت کــه مــوجــب دور ريــزي آن                
ميگردد و اکنون مردم مجبور هستـنـد    
ناني که قابـل خـوردن نـيـسـت را بـهـر                  
مصيبتـي شـده يـک جـوري مصـرفـش               
کنند و اسم اين را هـم گـذاشـتـنـد جـا                  

مــردم عــمــال    .   افــتــادن صــرفــه جــويــي      

مجبور هستند که در خانه هـاي نـيـمـه            
. تاريک زندگي کنند از تـرس پـول بـرق            

در " وحکومت وقيحانه اعالم مـيـکـنـد        
، "   مصرف انرژي برق کـاهـش داشـتـيـم          

 ١٠٠٠بستني نـيـم لـيـتـري سـاده کـه                 
 تـومـان،   ١٥٠٠تومان بود يکباره شده     

بستني چوبي مـعـروف بـه عـروسـکـي              
از کـدام    .    تومان گرانتر شده است    ٢٠٠

کاال صـحـبـت بـه مـيـان آوريـم کـه بـه                     
مراتب گران نشده است؟ البته  يک کاال        
هست که گران نشده بلکه بـا ايـن طـرح          
ارزان تر هم شده است و آن کاال، نيـروي          
کار است  و با قطع اين پـول نـيـز نـزول                 
بيشتري هم خواهد کرد، هدف اين طرح 

 .هم همين است

 

 بازتاب هفته
 

افزايش زندانها، تنها چاره 
 جمهوري اسالمي

 سهيال شريفي  

 محمد شكوهي   

 
نوراهللا حيدري دسـتـنـابـي عضـو          
کــمــيــســيــون آمــوزش و تــحــقــيــقــات        
مجلس شوراي اسالمي  در گفتگو با      

اگر تحصيـل بـه     : " خبرنگار مهر گفت 
عنوان يک نقطه کمال براي دختران در       
نظر گرفته شود، اين ايرادي ندارد اما       
نکته اينجاست که همزمان بـا ادامـه        
تحصيل زنان ميل به اشتغال در آنـان         
ايجاد مي شود و به جايگـاه خـانـواده           

زن " بـه بـاور ايشـان          " .   آسيب مي زنـد   
اگر بپذيرد که وظيفه اصلي اش خانـه         
داري و مادري است دانشگاه رفتنـش       
هم تهديدي براي کسي به شمار نـمـي          
آيد، ولي اگر دختران کمال مطلوب را       
در دانشگاه رفتن و کار گرفتن ببينند       
تهديدي جدي محسوب مي شـونـد و         
جــامــعــه بــايــد شــرايــط مــنــاســب بــا         
جـنــسـيــت دخـتــران فــراهــم کــنـد کــه             
تحصيل و اشتغال زنان  لطمـه اي در           
بنيان خانواده نزنـد و تـهـديـدي بـراي              
موقعيت تحصيلي و شـغـلـي مـردان           

صــحــبــتــهــاي ايــن عضــو        " .   نــبــاشــد 
کميسيـون آمـوزش تـازه و خـارج از               

صحبتـهـاي او را اگـر          . انتظار نيست 
کمي خراش دهـيـم بـه طـالـبـان مـي                 
رسيم که معتقدند وظـيـفـه زن خـانـه              
داري و شوهرداري اسـت و بـراي ايـن            
کـار احـتـيـاجـي بـه درس و آمــوزش                 
ندارد و مي توانـد آشـپـزي و رفـت و                
روب و سربزير بودن و فرمانبرداري را    
از مادرش ياد بگيرد و وقتي هـم کـه            

)  سـالـه    ۹مـثـال     ( هنوز بـچـه اسـت          
شوهر داده شود تا مبادا بـزرگـتـر کـه            

.  شد ياد بـگـيـرد و نـافـرمـانـي کـنـد                  
اينها هم  اگر بتوانند ماننـد طـالـبـان           
در افـغـانسـتـان بـه کـالـسـهـاي درس                 
دختران حمله مي کردند و آنها را زنده      

 . زنده در آتش مي سوزاندند
وحشتشان از زنان تحصيل کـرده        

زنـي کـه درس مـي          .   قابل فهم اسـت    
خواند و با علم و دانـش مسـلـح مـي              
شود براحتي زيـر بـار قـوانـيـن عـهـد                

زنـي کـه يـاد        .   حجري اينها نمـي رود     
ميگيرد با کامپيوتر و اينتـرنـت کـار          
کند و با فشار چند دکمه دنيا را بروي      
صفحه کامپيوترش ببيند، تاريخـچـه      
مبارزات زنان در دنيا را بخواند و از          
دستاوردهاي آنان باخبر شود نخواهـد      
پذيرفت که مانند فاطمه برده و مطيع   

تحصيل دري اسـت      .   و کم توقع باشد   
که به زن و جـوان امـروزي ايـران يـاد                
مي دهد که زندگي برده وار مـحـتـوم         
نيست و مي توان طور ديگري زندگي       
کرد و ايـن دقـيـقـا چـيـزي اسـت کـه                    
 . جمهوري اسالمي از آن وحشت دارد

تاريخ اين سه دهه عمـر نـنـگـيـن            
جمهوري اسالمي پر است از جنگ و        
کشمکش براي به تـمـکـيـن واداشـتـن            

و عليرغم تالشـهـاي فـراوان نـه           .   زنان
تنها نتوانسته اند زنـان را بـه عـقـب               
برانند بلکه برعکس هر سال بـا آمـار          
بيشتري از دختراني که در کنـکـورهـا         
قبول مي شوند و بـه دانشـگـاهـهـا و               
تحصيالت عاليه راه پيدا مي کنـنـد،        

ــد        ــرو مــي شــون ــحــصــيــل در      .   روب ت
دانشگاه همچون حجاب و جـداسـازي      
هاي جنسيتي تبديل به يکي ديگر از       
ميادين جنگ بين زنـان و جـمـهـوري            

زنـان در ايــران      .   اسـالمـي شـده اســت       
بدرستي تشخيـص داده انـد کـه اگـر              
بخواهند کوچکترين حـق و حـقـوقـي            
داشــتــه بــاشــنــد و بــکــلــي از هــويــت           
انسانيشان خلع نشوند بـايـد بـا تـمـام             
قوانـيـن ارتـجـاعـي و ضـد زن رژيـم                  
بــجــنــگــنــد، بــايــد درس بــخــوانــنــد،          
دانشــگــاه بــرونــد، حــرفــه و مــهــارت          
بياموزند، کالس زبان و موسـيـقـي و           
شنا و رقص و غيره داشتـه بـاشـنـد و              
در اداره امور جامعـه حضـور داشـتـه           

دقيقا بخاطر قوانين ضـد زن       .     باشند
جمهوري اسالمي است که زن مـدرن،       
ــران                ــکــرده اي ــل ــحــصــي ــروزي و ت ام
بزرگترين تهديد براي بقاي ايـن رژيـم          

آنـهـا زنـان را        .   مـحـسـوب مـي شـود         
هرروز در خيابانها رو در روي خويـش         

 .* مي بينند

زن تحصيل کرده تهديدي 
 براي رژيم اسالمي
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سرنگوني حکومت و درهم شکـسـتـن        
نظام جمـهـوري اسـالمـي بـه مـعـنـي                

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

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

سـران و کـلــيــه مـقــامــات جــمــهــوري            
اسالمي که در تمام طـول حـاکـمـيـت              
اين رژيم مسئـول، آمـر و يـا عـامـل                
 کشتار و جنايت عليه مردم بوده اند

 
انحالل فوري وزارت اطـالعـات و         -٣

همه نهـادهـا و نـيـروهـاي امـنـيـتـي،                 
 سرکوبگر و مسلح حکومت

 
انــحــالل دولــت، مــجــلــس، قــوه            -٤

قضائيه، دادگاهها، بنيادهـا و سـايـر          
ــاســي و اجــرائــي و                 ــهــادهــاي ســي ن

 ايدئولوژيک رژيم
 
الــغــاي قــانــون اســاســي، قــانــون           -٥

مجازات اسـالمـي، قـانـون قصـاص،           
قانون کار و ساير قوانين ضد 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 مردم، و        
براي ايجاد شرايطي که مردم بتوانـنـد        
آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نظام       
حکومتى آتى را تعيـيـن کـنـنـد بـراي              
تحقق اهداف زير پـيـگـيـرانـه مـبـارزه             

 .ميکند
 
آزادي فوري و بيقيد و شرط کلـيـه          -١

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

لـغـو فـوري هـمـه قـوانـيـن               .   جنسيتي
 .تبعيض آميز نسبت به زنان

 

جدائي کامل مذهب از دولـت، از     -٤
ســيــســتــم قضــائــي و از آمــوزش و               

آزادي کـامـل مـذهـب و بـي             .   پرورش
ــعــنــوان عــقــيــده و امــر                مــذهــبــي ب

 خصوصي افراد
 
اعالم و تضمين آزادي بي قـيـد و            -٥

شـرط عــقــيــده، بـيــان، اجــتــمــاعــات،         
مطبوعات، تـظـاهـرات، اعـتـصـاب،          

 تشکل و تحزب
 
برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي         -٦

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

 مليت و تابعيت
 
حسابرسي مالي از کليه مقامـات   -٧

حکومت و وابستگانشان و همچـنـيـن        
کليه موسسات و بنيادهاي مذهـبـي،       
ــظــامــي جــمــهــوري               ــتــصــادي و ن اق

مصـادره امـوالـي کـه ايـن            .   اسالمـي 
مقامات و موسسات از راه دزدي و            
غارت اموال مردم تصاحب کـرده انـد         
و صرف آن در خدمت رفاه همـه افـراد           

 جامعه
 
تامين فوري مبرم ترين نـيـازهـاي         -٨

افزايش فوري دستمزد   .   رفاهي جامعه 
و حقوق متناسب با سطح هزينه ها و         
منـطـبـق بـا آخـريـن اسـتـانـداردهـاي                 

رايـگـان کـردن فـوري         .   زندگـي امـروز    
 .طب و آموزش و پرورش

 
 

ضامن تحقق اهداف فوق قدرت مردم      
مـردمـي کـه بـا انـقـالب خـود                .   است

جمهوري اسالمي را سرنگون کرده اند      
بايد متحد و متشکل به حضور فعـال        
در عرصه سياست ادامـه دهـنـد، هـر            
نيروي مانع تحقق اهداف فوري فوق و     
کل خواستهاي انقالب را کنار بزنند و       

 .اداره امور را خود در دست بگيرند

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

 
 منشور جنبش انقالبي براي سرنگوني 

 جمهوري اسالمي

مبارزه عليه افزايش قيمت گـاز و      
آب و برق و نپرداختن قبض هـا چـنـان            
گسترش يـافـتـه اسـت کـه جـمـهـوري                 

. اسالمي توان مـقـابلـه بـا آنـرا نـدارد              
وقت آن است که همه مردم از پرداخت        
قبض ها خودداري کـنـنـد و خـواسـت             
رايگان شدن اين خدمات را با صـداي         

نه تنها آب و برق و      .   بلند اعالم نمايند  
گاز، بلکه طب و آموزش و پرورش نيز     

ايـن حـق ابـتـدائـي          .   بايد رايگان شـود    
هـرمـاه مـيـلـيـاردهـا          .   همه مردم است  

دالر صرف زندان ها و سـرکـوبـگـران،            
صرف تروريسم و گلـه آخـونـد و امـام              

با گوشه اي از ايـن        .   جمعه ها ميشود  

پولها ميتوان هـمـه ايـن خـدمـات را                
رايگان کرد و يکبار براي همـيـشـه بـه            
ايـن مشــکـل عـظـيــم مــردم فـقــيـر و                 

 . محروم پايان داد
 زنده باد سوسياليسم 

 زنده باد حزب کمونيست کارگري 

 
 قبض ها را نپردازيد 

ــذهــب در دســت جــمــهــوري                م
چــمــاق :   اســالمــي يــک چــمــاق اســت         
چـمـاق   !   سرکوب اکثريت عظيـم مـردم      

حمايت از غـارتـگـران و چـپـاولـگـران               
سنگسار و شالق و اعدام !   اموال مردم 

و تعزير و قصاص اسـالمـي را بـکـار              
گرفته اند تا از امـوال آيـت اهللا هـا و                

  .صاحبان سرمايه پاسداري کنند
حکومت آيت اهللا هاي ميـلـيـاردر       

شر قـوانـيـن اسـالم       !  را بايد بزير کشيد 

    !را بايد از سر جامعه کم کرد
دست خون آلود مذهب از دولت و       

  !جامعه کوتاه
بـه حـزب کـمـونـيــسـت کـارگــري               

 !بپيونديد

 حکومت اسالمي نميخواهيم

 از پـنـاهـجـويـان ايـرانـي در                جمعي
کشور نروژ، مشخصا در شهرهاي اسلو      
و تروندهايم با زدن چادر در مراکـز ايـن           

تحصـن  . شهرها دست به تحصن زده اند 
 و در     ٢٠١١در شهر اسلو از دوم ژوئن    

 ژوئن همين مـاه آغـاز     ٢١تروندهايم از   
قرار است گروههاي ديـگـري      .   شده است 

از پناهجويان در شـهـرهـاي ديـگـري از             
جمله در شهر برگن نيز دست به تحصـن         

 .بزنند
پناهجويان ايراني در نـروژ در پـي           
ســخــتــتــر شــدن مــعــيــارهــاي پــذيــرش          

از .   پناهندگان دست به تحصن زده انـد        
هيچکس از  .   بي پاسخي خسته شده اند    

مقامات اداره خارجيـان و دولـت نـروژ            
نمي پرسند چرا نبايد با توجه به شـريـط          
حــقــوق بشــر در ايــران يــک ســيــاســت               
سخاوتمندانه و انسانيتر در قبال پذيرش 
آنها اتخاذ نماينـد ؟ دولـت نـروژ خـود               
بارها مقامات جـمـهـوري اسـالمـي را             
بدليل زير پاگذاشتـن تـعـهـدات حـقـوق             

ولـي انـگـار      .   بشري محکوم کرده اسـت     
پناهجويان ايـرانـي هـمـان انسـانـهـايـي              
نبوده اند که بخـاطـر زيـر پـا گـذاشـتـن                 

سـئـوال   .   حقوقشان به نروژ گريخـتـه انـد        
فدراسيون از اداره خـارجـيـان نـروژ ايـن              
است که درکجاي مفاد کنوانسيون ژنـو        
که دولت نروژ هم به آن پـايـبـنـد اسـت،               
آمده که انسانهايي که از رژيمهايي مثل 
جمهوري اسالمي گريخته انـد بـايـد تـا            
اين اندازه به رعايت حقوق انسـانـيـشـان          
بي توجه بود؟ تحصن پـنـاهـجـويـان در             
گرما و سرما و زير باران از سر ديوانگي 
آنها نيست نشان نقـض حـقـوق آنـهـا از               

ــروژ اســت                 ــان ن ــي . ســوي اداره خــارج
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني به     

عنوان ظرف مبارزه پناهجويان با تمـام       
توان تالش خواهد کـرد تـا صـداي بـي               
حقوقي پناهجويان را در نروژ بـه گـوش          

 .افکار عمومي برساند
در طول چند سال گذشته دولت نروژ 

 غـيـر انسـانـي بـه             برمبناي يک سياست  
پرونده پناهجويان ايراني رسيدگي کـرده      

بطوري که بسياري از پناهجويـان     .   است
يا پرونده هايشان بطور کلي بستـه شـده          
است و يا بي جواب و بالتکليـف بـحـال           

عالوه بـر ايـن شـمـار         .   خود رها شده اند   
زيادي ازآنها به طور مرتب به کشورهاي 

. خود از جمله ايران ديـپـورت شـده انـد             
رحيم رستمي يکي از اخراج شـدگـان بـه       
ايران بود که سر از زنـدان اويـن درآورده            

 .است
دولــت و اداره خــارجــيــان نــروژ بــا            
اعمال سياست غير انساني در بـرخـورد        

 سال گذشتـه          به پذيرش پناهندگان در ده    
تنها تعداد مـعـدودي از پـنـاهـجـويـان               
ايراني را پذيرفته و بقيه يا ديپورت شده        

 گرفتـه و چـنـديـن            اند و يا جواب منفي    
سال است که در شرايط غير انساني در         
کمپهاي پناهندگي و يا به شـکـل غـيـر            

از . قانوني به زندگي خود ادامه ميدهند
نظر پناهجويان و فـدراسـيـون سـراسـري           
پناهندگان ايراني ايـن وضـعـيـت بـراي             
پناهجويان در نروژ، غير قـابـل تـحـمـل            
شده است و اعتراض پنـاهـجـويـان نـيـز              
دقيقا بـه وضـع مـوجـود درايـن کشـور                

 .شکل گرفته است
در ميان پـنـاهـجـويـان مـتـحـصـن               
ايراني از فعالين احزاب اپـوزسـيـون تـا            
اقليت هاي مذهبي و کسانـي کـه ديـن            
جهل و جنايت اسالم را ترک کرده اند، تا 
افرادي که به هر دليل نخواسته اند تحت 

 اسالمي    قوانين قرون وسطايي جمهوري   
زندگي کنند، تا فعالين کارگري و زنـان        

 .و کودکان به چشم مي خورند
پــنــاهــجــويــان مــتــحــصــن در نــروژ       
خواستار برسميت شناختن خواسته ها و 
پذيرش شرايط زير براي همه پناهجويان 

 :ايراني هستند
 

قــطــع فــوري هــر گــونــه ديــپــورت               -
فـراهـم کـردن        -.   پناهجويان بـه ايـران     

شرايط عادي کـه در آن پـرونـده هـاي               
بسته را از نو باز کنند و در يک پروسه          
کوتاه براي همه آنها بـرمـبـنـاي نـقـض             
سيستماتيک حقوق بشر در ايران اجازه      

بـرخـورداري     -.   اقامت صـادر کـنـنـد        
همه پناهجويان از هـمـه امـکـانـات و            
تســهــيــالت الزم اعــم از وکــيــل و                 

 –امکانات زنـدگـي در ايـن پـروسـه                
رسيدگي به وضـعـيـت غـيـر انسـانـي               
پناهجويان در کمپ ها از نظر رفـاهـي         

کـوتـاه کـردن پـروسـه            -.   و بهـداشـتـي    
پاسخ به پناهجـويـان و رسـيـدگـي بـه               
پرونده آنهاي که دو سـال ازدرخـواسـت          

 .پناهندگيشان مي گذرد
فدراسيون سراسـري پـنـاهـنـدگـان          
ايراني ضمن دفاع قـاطـع از خـواسـتـه             
هــاي بــر حــق پــنــاهــجــويــان، از اداره            
خارجيان و دولت نروژ مي خواهـد کـه          
ــه خــواســتــه هــاي                 در اســرع وقــت ب

مضـاف بـر     .   پناهجويان رسيدگي کند  
اين فدراسيون از هـمـه سـازمـانـهـا و                
نهادهاي مدافع حقوق پناهـنـدگـي در         
داخل و خارج از نروژ مي خـواهـد کـه          
از خواسته هاي پناهجويان متـحـصـن        
در نروژ حمايت کنند و آنهـا را تـنـهـا               

 .نگذارند
فـدراسـيـون سـراسـري          -   همـبـسـتـگـي     

 پناهندگان ايراني
 ٢٠١١ژون  ٢٨

 
 آغاز تحصن پناهجويان ايراني در نروژ
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بــه )    ژوئــن  ۳۰( تــيــر      ٩امــروز   
فراخوان بزرگترين تشكل هاي صنفـي      
كاركنان بخش دولتي و عمومي و سه       
ــاران و مــدرســان               ــه آمــوزگ ــحــادي ات
دانشگاهها ، هزاران تن از كـارمـنـدان     
دولتي و مـعـلـمـان در انـگـلـيـس در                   
اعتراض به سياست اقتصـادي دولـت        
و برنامه آن براي بازنگري در ساخـتـار         
حقوق بازنشستگي کـارکـنـان بـخـش            
عــمــومــي و زدن از ســطــح تــامــيــن              

 ٢٤اجتماعي جامعه، وارد اعتصابي     
به گفته اتـحـاديـه هـاي         .   ساعته شدند 

 هـزار كـارمـنـد         ٧٥٠صنفي، حـدود     
. دولت در اين اعتصاب شركت کردنـد  

در اين روز اتحاديه ملي آمـوزگـاران،         
انجمن آموزگاران و مدرسين دانشگاه     
ها و اتحاديه دانشگاه ها و کـالـج هـا            
در انــگــلــســتــان و ويــلــز نــيــز از ايــن              
اعتصاب عمومي حمايت کـرده و در         

 هـزار    ۲۵۰از جمله   .   آن شرکت كردند  
نــفــر از اعضــاي اتــحــاديــه عــمــومــي         

خدمات تجاري در سراسر بـريـتـانـيـا،          
بطور مثال در منطقه اسکاتـلـنـد، بـه           

در جـريـان     .   اين اعتصاب پـيـوسـتـنـد        
اعتصاب عـمـومـي روز پـنـجـشـنـبـه               
مطابق معمول شماري از كـارمـنـدان          
دولت و معلمان مـعـتـرض  در بـرابـر               
ســاخــتــمــان هــاي دولــتــي و بــخــش             
عمومي، تجمع كرده و در مركز لنـدن        

در ايـن روز     .   دست به راهپيمايي زدند   
پليس لندن مرخصي مـامـوران خـود          

 . در اين منطقه را لغو كرد
اولين تـاثـيـر ايـن اعـتـصـاب بـا                 
خروج اعتراض آمـيـز مـامـوران اداره           
مهاجرت از محل کار خود در ساعت       
شش بعدازظهر چهارشنبه، در بنادر و      

 بنا  .فرودگاه هاي بريتانيا احساس شد    
بر خبر اعتصـاب آمـوزگـاران در روز            
پنجشنبه يک سـوم از مـدارس را بـه               
تعطيل کشانده و يک سوم ديگر نيز به        

و در   .     حالت نيمه تعـطـيـل درآمـدنـد         
 هزار مدرسه تحت تاثيـر ايـن         ۱۴کل  

همچـنـيـن    .   اعتصاب قرار گرفته است   
پروازهاي هواپيمايي با اختـالل روبـرو       

 . شده است
بــه مــنــاســبــت اعــتــصــاب روز            
پنجشنـبـه، بـرنـدن بـاربـر، دبـيـر کـل                  

" کــنــگــره اتــحــاديــه هــاي صــنــفــي           " 
متشکـل از تـمـامـي سـنـديـکـاهـاي                
کارگري و صنفي بـريـتـانـيـا، در يـک               
گردهمايي در شهر اکستر، در جـنـوب        

 براسـاس  .غرب بريتانيا سخنراني کرد 
بخشي از متن اين سخـنـرانـي کـه در             
دسترس رسانه ها قرار گـرفـتـه اسـت،           

حقيقت عريان ايـن  "   وي اعالم کرد که     
است که فشار ناشي از تـالش دولـت            
براي کاهش کسري بودجه عمدتا و بـه       
گونه اي غير منصفانه بر ميليـون هـا        
نفر از کـارکـنـان بـا درآمـد پـائـيـن و                   
متوسط دولت تحميل مـي شـود، در          
حاليکه آنان هيچ تـقـصـيـري در بـروز             

  او     ".بحران اقـتـصـادي نـداشـتـه انـد             
اضافه کرده است که در طول دو سـال           
گذشته، حقوق اين دسته از کارمنـدان       
افزايشي نيافته در حالي که نرخ تـورم         
در اين مدت در يک دهـه بـي سـابـقـه               

 .بوده است
الزم به يادآوري است كه قبال نـيـز        

 مارس لندن شاهد يكي از     ٢٦در روز   

بزرگترين تظاهراتهاي خود در هشـت        
در آن روز صدهـا هـزار     . سال اخير بود 

ــا                   ــانــهــا آمــدنــد، و ب نــفــر بــه خــيــاب
راهپيمايي بطرف هايد پارك در مركز       

هـاي شـنـاخـتـه           لندن در مسير خيابان 
اي    شده و مشهور شهر و نقاط ديـدنـي        

چون بيگ بن و پارلمان و تـرافـالـگـار             
اسكور و پيكادلـي سـيـركـوس سـوت            
کشيدند، فرياد زدند و اعتـراض خـود         
را عليه سياستهاي رياضت اقتصادي     

بـنـا بـر خـبـرهـا            .     دولت اعالم كردنـد   
 ١٣٠دولت انگليس با در نظر گرفتن      

بيليون دالر صرفه جويي اقتصادي از       
محل كاهش بودجه عمومي كشور و        
صرف آن براي كسري بودجه عظيـمـي        
كه با آن روبروست، تهاجمـي گسـتـرده         
را بر زندگي و معيشت كل جامعه در     

از .   دستور كـار خـود گـذاشـتـه اسـت              
 و نــيــم بــيــلــيــون دالر از             ٢٨جــملــه   
هاي خدمات عمومي و رفـاهـي         هزينه

جــامــعــه كســر خــواهــد شــد و ســن               
 سـال خـواهـد        ٦٦بازنشستگي نيز به    

همچنين هزيـنـه دانشـگـاهـهـا          .   رسيد
سه برابر شده و گفته مـيـشـود كـه در             
نتيجه اتخاذ اين سياستها حدود نـيـم         

مــيــلــيــون نــفــر کــارشــان را از دســت            
دولت وجود يـك كسـري        .   خواهند داد 

بودجه عـظـيـم را عـلـت اتـخـاذ ايـن                   
سياستهـاي ريـاضـتـي دانسـتـه و بـر                

 . انجام آن مصر است
 مارس در انگليـس     ٢٦تظاهرات  

در ادامه دور جديد اعتراضات وسـيـع        
مردم در كشورهاي مختلف اروپـايـي        
در اعــتــراض بــه ســيــاســت ريــاضــت          
اقتصادي اين دولتها بود و اكنون ايـن        
اعــتــراضــات در يــونــان و اســپــانــيــا            
ماههاست كه در جـريـان اسـت و در               
فرانسه نيز صـحـبـت از فـراخـوان بـه                 

.   اعتصابي عمومي در سپتامبر است    
بدين ترتيب نگاهي به ايـن اتـفـاقـات            
حاكي از موج جديدي از اعتـراض در         

هـاي     كشورهاي اروپايي عليه سياست   
ريـــاضـــت اقـــتـــصـــادي دولـــتـــهـــاي         

هـاي    اروپاييست كه شعارها و خواست    
كارگران و مردم در اين اعتراضات هر   

بـار  " شـعـار  .   تـر مـيـشـود         روز راديكـال  
بــحــرانــتــان را بــدوش مــا كــارگــران             

، پاسخ امروز كارگران جهـان  " نيندازيد
در مقابل بحران اقـتـصـادي سـرمـايـه            

  .*داري جهاني است

 
  ساعت اعتصاب عمومي در انگليس٢٤

بــه گــزارش روزنــامــه فــرانســوي           
 ، اتحاديه همبستگي فـرانسـه    " چلنج " 

(FSU)          در پــــيــــشــــنــــهــــادي بــــه
پيمان خود، خـواسـتـار         هاي هم   اتحاديه

برگزاري اعتصاب عمومي در بـخـش         
آمــوزش در مــاه ســپــتــامــبــر آيــنــده             
همزمان با بازگشايي مـدارس در ايـن         

فـدراسـيـون آمـوزش       .   كشور شده است  
اي در ايـن خصـوص            فرانسه در بيانيه  

مــا قصــد داريــم     :   " اعــالم كــرده اســت    
اعتصاب و تظاهرات سـراسـري را در           
ماه سپتامبر آينده در بـخـش آمـوزش          
فرانسه برگزار كنيم و بـه ايـن تـرتـيـب               
اعــتــراض خــود را بــه شــرايــط بــد و               
نامناسب تحصيل در فـرانسـه اعـالم           

اين فدراسيون در بيـانـيـه خـود          " .   كنيم
شـرايـط تـحـصـيـل بـراي            :   " مي افزايـد  

آموزان، و آموزش براي معلـمـان         دانش
امروز ديگر غير قابل تحمل و نابـرابـر          
است و در سال آينده تحصيلي وضع از        

 ".اين هم بدتر خواهد شد
اكنون دو سال است كه فرانسـه بـه          
يكي از كانونهاي اعتـراض و مـبـارزه           
در قلب اروپا تبديل شده است و مـردم        
با مبارزات خود در بـرابـر طـرحـهـاي              

. رياضت اقتصادي دولت ايستـاده انـد       

 ماه مه امسال بود كـه بـدنـبـال         ٢٩در  
تصرف ميدان خورشيد در اسـپـانـيـا،            
مردم پاريس ميدان بـاسـتـيـل در ايـن             

در آنـروز مـردم       .   شهر را تصرف كردند 
آنــهــا ثــروت کشــور را در         " بــا شــعــار     

 ها را       اند، ما هم خيابان      اختيار گرفته 
اگــر شــمــا از      " و   "   کــنــيــم  تصــرف مــي  

روياهاي ما جلوگيري کنـيـد، مـا هـم            
" خواب را بر شما حـرام خـواهـيـم کـرد             

دولت و سيـاسـتـهـايـش را بـه چـالـش                 
پــلــيــس فــرانســه تــظــاهــر        .   كشــيــدنــد 

امـا مـردم     .   كنندگان را سركـوب كـرد      
مجمع عمـومـي مـيـدان بـاسـتـيـل را                

تـجـربـه اي پـرشـور از            .   تشكيل دادند 
عزم مردم براي گرفتن قدرت كه بـقـول          
شاهدان، اعضاي اين مجمع عمـومـي       
تمامي شركت كنندگان در اين جنبـش   
بودند و و ميـتـوانسـتـنـد در تصـمـيـم                

ايـن  .   گيري ها حق راي داشتـه بـاشـنـد          
الگوي ديگـري از ايـن رونـد بـود کـه                 
جوانان در فرانسه با استفاده از مديـاي    
اجتماعي توانسته بودند چند هزار نفـر       
 .  را در ميدان باستيل پاريس گردآورند

در سپتـامـبـر سـال گـذشـتـه نـيـز                 
فــرانســه در غــلــيــان و اعــتــراض                   
ميجوشيد و شـروع آن  اعـتـصـابـات               
بيست و چـهـار سـاعـتـه خـدمـات راه                

آهن، ترافيک هـوايـي پـروازهـا و نـيـز                
دو .   مدارس در ششم ماه سپتامبر بود     

مــاه اعــتــصــاب و تــظــاهــرات هــاي             
ميليوني كـه  فـرانسـه را بـه غـلـيـان                    

مسـالـه مـحـوري       .   كامل درآورده بـود    
اعتصابات عمومي در سال گذشته در       
فرانسـه، اعـتـراض بـه  افـزايـش سـن                  

 سال و   ٦٢ سال به    ٦٠بازنشستگي از   
حداقل سن بـراي دريـافـت مسـتـمـري              

 سـال و      ٦٧ به   ٦۵کامل اين دوران از     
ناعادالنه بودن اليـحـه بـازنشـسـتـگـي            

بويژه يك جـنـبـه مـهـم ايـن           .   دولت بود 
از جملـه  . اليحه تبعيض عليه زنان بود 

زناني كه بدليـل زايـمـان و فشـارهـاي              
فيزيكي فرسوده ميشوند، طبـق طـرح        
جديد بازنشستگي دولت بايد تـا سـن          

 سالگـي كـار كـنـنـد تـا مشـمـول                 ٦٧
بازنشستگي شوند، در غير اينصورت     
خسارت شغلـي مـيـبـيـنـنـد و بـخـش                 
زيادي از مزاياي بازنشستگي خـود را        

همچنين  در طـرح        .   از دست ميدهند 
جديد بازنشستگي دولت، در كـارهـاي       
سخت و زيان آور كارگر بـايـد تـا سـن               

 سالگي كار كـنـد تـا بـازنشـسـتـه               ٦٧
شود و هستند كارگراني كه از سـنـيـن           
پايين شروع به كارگري كرده انـد و در           
سن پـايـيـن تـري سـنـوات الزم بـراي                  
بازنشستـه شـدن را طـي كـرده انـد و                  
اكنون با اين اليحه اين كـارگـران بـايـد            

.  سالگي همچنان كار كنند    ٦٧تا سن   
افزايش سن بازنشستگي و برداشت از       
صندوق بازنشستگي يكي از منابعـي      
بود كه دولت ساركوزي بـراي تـامـيـن             
كسر بودجـه دولـتـي خـود بـه روي آن                 
حساب باز كرده بود و عـمـال در سـال             
گذشته اين طرح به تصـويـب مـجـلـس            

ــيــب      .   ايــن كشــور رســيــد        ــرت ــديــن ت ب
ــه اليــحــه افــزايــش ســن               اعــتــراض ب
بازنشستگي در واقع جرقه اي شـد بـر           
شعله ور شدن خشم جامعه در مـقـابـل          
سياستهاي ساركوزي در مـواجـهـه بـا           
ركود اقتصادي دولت از جمله رشـد ده         

امـروز  .   درصدي بيكاري در اين كشور    
كارگران نه تنها در فـرانسـه بـلـكـه در               
كل اروپا و جهان بيش از بيش تـعـرض         
و توحش سرمايه داري را  بـه چـالـش              

هـمـه چـيـز حـاكـي از بـن                .   كشيده اند 
بستي ريشه اي در كل جهان سـرمـايـه           

بـحـران عـمـيـق سـرمـايـه             .   داري اسـت  
داري، اجــراي ســيــاســت ريــاضـــت               
اقتصادي و حـملـه بـه مـعـيـشـت كـل                 
جوامع را در دستور دولتـهـا گـذاشـتـه            
است و مردم و كارگران در مقابل ايـن          

در ايـن كشـاكـش        .   تعرض ايستاده اند  
اين كل سيتسم و اين نـظـام اسـت كـه               

مستقيمـا  .   زير ضرب قرار گرفته است    
. بحث از تغيير نظام و سـيـسـتـم اسـت            

شعار مرگ بر ديكتـاتـوري بـازار آزاد           
ــران در                   ــارگ ــشــود و ك ســر داده مــي

بـار  " كشورهـاي مـخـتـلـف بـا فـريـاد                 
در "   بحرانتان را بـدوش مـا نـيـنـدازيـد            

واقع دارند مخالفت خودرا بـا مـنـطـق           
 .*سرمايه اعالم ميكنند

 
 فراخوان به اعتصاب عمومي در فرانسه 

 شهال دانشفر 

 شهال دانشفر 



 ١٣٩٠ تير ١٠ انترناسيونال 

اين شعاري است كه ما كارگران و       
معلمان در اعتصابات و تجمـعـاتـمـان         

مـا كـارگـريـم،       .   بارها فـريـاد زده ايـم         
معلميم پرستاريم، بيكـار شـدگـانـيـم،          
بــاز نشــســتــگــانــيــم، زنــيــم، مــرديــم،         

. دختريم، پسريم، مردميم انسانهايـيـم     
بـرده و بـنـده كسـي           .   جامـعـه مـايـيـم       

ثروتهاي جامعـه از آن هـمـه           .   نيستيم
ميخواهيم در رفـاه و شـادي،         .   ماست

با منزلت و حـرمـت انسـانـي زنـدگـي              
ميخواهيم جامعـه اي بسـازيـم         .   كنيم

كه در آن منزلت و آزادي و رفـاه حـق               
 . بي چون و چراي همه شهروندان است

بيش از سي سال است يك لشـكـر         
ــعــنــوان                بــيــرحــم جــهــل و چــپــاول، ب
حكومت، چنگال خودرا بر جامعه مـا       
افكنده است و بـا بـيـرحـمـي اي بـاور                 
نكردني تـالش مـيـكـنـد هـرچـه بـوي                

. انسانيت مـيـدهـد را از مـا بـگـيـرد                
شمشير مذهب و خـرافـه و سـنـتـهـاي              
عهد عتيق را برافراخته انـد و مـا را              
موجوداتي ناقص العقل و بدون شعـور       
مي پندارند كه بايد آنگونه باشيـم كـه          
آنها ميخواهند، آن را بيـنـديشـيـم كـه            

آنها مـيـخـواهـنـد، از ثـروتـهـا هـيـچ                   
نخواهيم و بي عـدالـتـي هـا و ثـروت                
اندوزي اقليت بي خاصيت مفتخـور و        
حــريــص را بــعــنــوان مشــيــت الــهــي            

نــان را از ســفــره هــايــمــان          .   بــپــذيــريــم
برگرفته اند، حسرت و محـرومـيـت را          

. به سراپاي وجود كودكانمان رانده انـد       
خودرا صاحب همه چيز ميدانند و مـا        
مردم را بي اختيار و بي اراده و بـدون             
حق برخورداري از حداقل معـيـشـت و          

 . رفاه ميدانند
عليرغم سي سـال بـيـرحـمـي بـي              
انتها و جنايت بي حـد و حصـر امـا،               
تــوقــع و انــتــظــار مــا از زنــدگــي را                 

فـريـاد و     .   نتوانسته انـد نـابـود كـنـنـد           
اعتراض و جدال ما را نـتـوانسـتـه انـد             

ما جـدال كـرده ايـم و            .   خاموش كنند 
ما انقالبي را آغاز كـرده      .   خواهيم كرد 

ايم كه گرچه هنوز ناتمام مانده اسـت،         
اما  قدرت عظيم ما را به خـود مـا و           
بـه حــكـومــت مــنـحـوس و مــذهـبــي              

ــه داران نشــان داد            ــاي ــحــاد  .   ســرم ات
ميليونها نفري مـا و اراده هـمـگـانـي              

ما مصـمـيـم كـه         .   مان را متبلور كرد   

اين انقالب را تا بـه آخـر، تـا بـه زيـر                    
كشيدن حكومت مذهبي مفتخوران و     
رسيدن به اهداف انساني مـان يـعـنـي            
جامعه اي آزاد و مرفه و بـرابـر تـداوم              

جــامــعــه اي كــه انســان و           .   بــخــشــيــم
پاسخگويي به نيازهاي همه انسـانـهـا         

جـامـعـه اي كـه در آن             .   اساس آنسـت  
مسكن و غذا و پـوشـاك و درمـان و                
تحصيل با استانـدارد قـرن بـيـسـت و              

. يكم حـق تـك تـك شـهـرونـدان اسـت                
جامعه اي كه در آن آزادي بـي قـيـد و             
شرط است، انديشيدن بي قيد و شـرط        
است، ستم و استثمار و تبعيض علـيـه    

با گـامـهـايـي      .   شهروندان ممنوع است  
محكم و عـزم و اراده اي آهـنـيـن بـه                  

آيـنـده از آن مـا مـردم             .   پيش ميرويـم  
 .   است

 
زنده بـاد انـقـالب انسـانـي بـراي يـك                  

 جامعه انساني
 زنده باد سوسياليسم

 حزب كمونيست كارگري ايران
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 زندگي انساني حق مسلم ماست

 
 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

 
  را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيدانترناسيونال 

يداله قطبي از دستگير شدگان 
اول ماه مه شهر سنندج به 

 دادگاه احضار شد
به گزارش منتـشـر شـده از سـوي             
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد        
تشكلهاي كـارگـري يـداهللا قـطـبـي از              
فعالين کارگري شهر سنندج و عضـو         
اين کميته، طي احضاريه اي از سـوي        

تـاريـخ   بـراي    دادگاه رژيم در اين شهر،     
 اين دادگاه احضـار     ٢ تير به شعبه     ٢٢

يداله قطبي چند روز قـبـل         .   شده است 
از مراسم اول ماه مه به همراه سـه تـن         
ديگر از رفقايش به جـرم تـالش بـراي             
برپايي اول مه روز جهاني كـارگـر، بـه            

 ١٢اداره اطالعات احضار و پـس از           
 و   ٥٠ اي        روز بازداشت با قرار وثيقـه  

 ميليون توماني از اداره اطالعات ٣٠
 .آزاد شدند

 
خالد حسيني از فعالين كارگري 

 سال حبس ١در شهر سنندج به 
 تعليقي محكوم شد

ــر اســاس         ــزارش        ب ــه    گ ــت ــي ــم ک
 خـرداد مـاه      ٢٨هماهنگي، روز شنبه    

مــحــاکــمــه ي خــالــد حســيــنــي فــعــال         
کارگري و عضو کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي              
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   

 دادگاه انـقـالب     ٢کارگري در شعبه ي     
جمهوري اسالمـي در شـهـر سـنـنـدج              

در اين جلسه ي مـحـاکـمـه     .   برگزار شد 
که فقط چند دقيقه طول کشيد، خـالـد         
حسينـي از فـعـالـيـن شـنـاخـتـه شـده                   
كارگري در اين  شهر به يک سال زنـدان   

 سـال مـعـلـق شـده            ۵تعليقي کـه در        
خالد حسـيـنـي      .   است، محکوم گرديد  

 تــن ديــگــر از فــعــالــيــن         ٣بــه هــمــراه     
كارگري در اين شهر چند روز قـبـل از            
اول مــاه مـه، احضــار و بــازداشــت و              
سپس به قرار وثيقه ي سـنـگـيـن آزاد              

در مدت بـازداشـت، او و ديـگـر             .   شد
دوستانش تحت فشار قرار گرفتند کـه      
اجبارا از کميته هماهـنـگـي اسـتـعـفـا             

اما بـا مـقـاوت ايـن فـعـالـيـن                 .   دهند
کارگري و اظهار آنان مبني بر ايـنـکـه          
عضويت در تشکل هاي مستقل حـق        
مسلم آنان و قانوني است از عضـويـت         
خـود در کــمــيـتــه هــمــاهـنــگــي دفــاع            

بنا بر همين خـبـر صـدور ايـن           .   كردند
حكم براي خالد تنها به بـهـانـه هـايـي              
نظير انجام مصاحبه صـورت گـرفـتـه           

 .است
شاهرج زماني همچنان در 

 زندان است
بنا به گزارش كـمـيـتـه پـيـگـيـري               

 ١٧ايجاد تشكـلـهـاي كـارگـري، روز             
خـــرداد شـــاهـــرخ زمـــانـــي كـــارگـــر            
ساختماني و عضو كميته پيگيري در       
حالي که در حـال مسـافـرت بـود، در              

تـبـريـز تـوسـط          -ميانـه ي راه تـهـران         
مامورين اطالعات جمهوري اسالمي    
از اتوبوس پياده و دستگير و زنـدانـي           

هاي منتشر شده از   بنا بر گزارش  .     شد
زمان دسـتـگـيـري شـاهـرخ تـا كـنـون                 
خــبــري از وي در دســت نــيــســت و                 

هاي مستمر خـانـواده       عليرغم پيگيري 
و وکيلش، اجازه مالقاتي  به وي داده         

و تنها روشن شده است كه  .   نشده است 
 ٤پرونده او بـراي بـررسـي بـه شـعـبـه                  

دادگاه انقالب جمهـوري اسـالمـي در           
 . تبريز ارجاع شده است

به غير از شاهرخ زماني منـصـور        
اسانلو، ابراهيم مددي، رضـا شـهـابـي         
از اعضاي سنديكاي شـركـت واحـد و            
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده عضــو كــمــيــتــه         
پيگيري و فعال دفاع از حـقـوق كـودك         

تمامي كارگران زنـدانـي و      .   در زندانند 
همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد فـورا از                

پرونده هاي تشكيـل  .     زندان آزاد شوند 
شده براي فعالين كارگـري و فـعـالـيـن             
ســيــاســي در تــمــامــي عــرصــه هــاي           

 .اجتماعي بايد فورا لغو شوند
 

كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             
 بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ ژوئن ٢٣، ١٣٩٠ تير ٢
 

 
 زندان و دادگاه عليه فعالين كارگري

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.comشهال دانشفر              

00447779898968 
 bahram.soroush@gmail.com                     بهرام سروش

0044-7852 338334 
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روز جهاني در حمايت از زندانيـان      
 شهر دنـيـا بـا        ٤٩سياسي در ايران در     
 .موفقيت برگزار شد

برگزاري اين روز در اشكال مختلف از       
 : جمله
 ١٩,   ١٨تظـاهـرات در روزهـاي            -١
 بــرابــر بــا     ٢٠١١ ژوئــن     ٢١ و     ٢٠و

 ١٣٩٠ خرداد ٣٠ و ٢٩-٢٨
 
 ميزهاي اطالعاتي و پيكت -٢
 
 ,نمايشگاه عكس -٣
 
 ٢٠كنسرت در حمايت از كمپين        -٤

  مي در انگلستان٢٩ژوئن در روز 
 ژوئـن و      ٢٠در طـول كـمـپـپـيـن            

باالخص در طـول سـه روز بـرگـزاري               
توانستيم عليرغم سـكـوت      ,   مراسمها

رسانه ها و دول غـربـي در رابـطـه بـا                 
وضعيت زندانيان سياسي در ايـران و          

توجه و حمايـت هـزاران       ,   احكام اعدام 
نفر را عمدتا در كشورهاي مـخـتـلـف           
در اروپا استراليا و آمريكاي شـمـالـي          
بار ديگر به مسئله زندانيان سياسي و       

در ايـن    .   خانواده هايشان جلب كـنـيـم       
تظـاهـراتـهـا هـمـچـنـيـن عـكـسـهـاي                  
زنـدانــيــان ســيــاســي را در قــلــب ايــن            
كشورها به نمايش گذاشتيـم و تـوجـه           
طيف وسيعي از مردم را به جـنـايـات           

 .رژيم اسالمي جلب كرديم 
اين روز جهانـي تـوانسـت تـعـداد            
بسيار زيادي از نهادها و افراد مدافـع        
آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي را در يــك                 
حركت مشترك جمع كرده و يـك صـدا          

 شـهـر دنـيـا         ٤٩براي اولـيـن بـار در            
صداي زندانيـان سـيـاسـي و خـانـواده              
هايشان را به گوش جهانيان برسانـد�       

 ژوئن دهها   ٢٠در پي فراخوان كمپين     
سازمان و نهاد مختلف ايراني به ايـن       
فــراخــوان جــواب مــثــبــت داده و بــا              

اختصاص برنـامـه    ,   برگزاري تظاهرات 
خود و ارسال نامه هـاي حـمـايـتـي از              

لـيـسـت ايـن       .   اين روز استقبال كـردنـد     
 .نهادها د پايين اين نامه آمده است

 شهر در سراسر دنيا مـردم       ٤٩در  
ارسـال  ,   از طريق شركت در تظاهراتهـا     

, امضـاي طـومـار     ,   نامه اعـتـراضـي       
من صداي او   " ارسال كارت پستالهاي    

, ارســال بــيــانــيــه حــمــايــتــي    ,   "   هســتــم
برگزاري كـنـسـرت و خـبـررسـانـي در               

مـادر  .   رابطه با اين روز شركت كردنـد      
فــرزاد كــمــانــگــر و مــادر عــبــداهللا و            
محمد فـتـحـي و چـنـد تـن ديـگـر از                    

زندانيان سياسي سابق بـه مـنـاسـبـت            
اين روز پيام دادند؛ ايـن نـامـه هـا در               

 .سطح بسيار وسيعي پخش شد
 ژوئــن بــه     ٢٠در طــول كــمــپـيــن        

كميسيون حـقـوق بشـر      , پارلمان اروپا  
دولتهاي كانادا و هلنـد     ,   سازمان ملل 

و انگلستان نامه نـوشـتـه شـد كـه از                
سوي اداره کل روابط خارجي پارلـمـان        
اروپا خانم كاترين اشـتـون و خـانـم ان              
لوومـا از سـوي وزيـر خـارجـه دولـت                 
هلند جواب مثبت و حمايتي دادند و        
ضمن اشاره به اقدامات تا كنونيـشـان        
اعالم كردند كه فشار بيشتري به رژيم       

 .خواهند آورد
 كــارت پســتــال     ٣٠٠٠بــيــش از     

كـــه در    "   مـــن صـــداي او هســـتـــم          " 
كشورهاي مـخـتـلـف از سـوي مـردم               
امضــا شــده بــه هــمــراه طــومــارهــاي          

 ژوئـن    ٢٠حمايتي مردم به مناسبـت      
براي كميسيون حـقـوق بشـر سـازمـان            

 .ملل ارسال شد
طومار اينترنتي كه در حمايت از       

 ٣٠زندانيان سياسي به مناسبت روز       
خرداد امضا شده بـود هـمـراه بـا يـك               
نامه به كميسيون حقوق بشر سازمـان       

 :ملل به آدرس زيع ارسال گرديد
Navanethem Pillay, High 
Commissioner for Human 
Rights, OHCHR , CH-
1211 
Geneva 10 , Switzerland 

(  خـرداد      ٣٠از دو ماه پيـش از         
براي "   برنامه هاي هفتگي )   ژوئن٢٠

كـه از كـانـال        "   آزادي زندانيان سياسي  
جــديــد پــخــش مــيــشــود بــه ايــن روز            
اختصاص داده شد و دو برنـامـه زنـده            

 خـرداد از كـانـال          ٣٠تلويزيوني ويژه    
جديد پخش و مورد استـقـبـال زيـادي           

 .قرار گرفت
در سطح شبكه هـاي ايـنـتـرنـتـي             

, تـويـتـر   , اجتماعي مانند فيـس بـوك         
شبكه ايملي و سايت تبليغات بسـيـار        
وسيعي منظما به فارسي و انگليسـي        
در رابطه با انعكاس وضعيت زندانيان     

 .سياسي و بسيج نيرو فعاليت شد
از طريق رسانه هاي فارسـي زبـان         
در رابطه با روز جـهـانـي و وضـعـيـت                
زندانيان سياسي اطالع رساني شـده و        

, مصاحبه هاي با سخنگوي كـمـپـيـن         
شيوا محبوبي و ساير دست اندركاران      

ــيــن       ــيــب داده           ٢٠كــمــپ ــرت ــن ت  ژوئ
ليست رسانه ها در پايين ضميمـه    . شد

 .شده است
يكي از ابتكارات در حـمـايـت از           

 ژوئــن   ٢٠زنـدانــيـان كــه در آسـتــانــه            
صورت گرفت اقدام و ابتكار سليـمـان         
چوگلي در حمايت از زندانيان سياسي      

سليمان چوگلي در تاريخ .   و مدني بود  
 ژوئن دوچرخه سواري را از نروژ به ١٨

سوي پارلمان اروپا در بـلـژيـك شـروع             
اين دو چرخـه سـواري بـه          .   كرده است   

مدت يكماه به طول خواهد كشـيـد و           
اميدواريم اين اقدام با حمايت همه ما       

 .توجه وسيعي را به خود جلب نمايد
 ٢٠در اينجا الزم اسـت از تـيـم              

شخصيتـهـا و     ,   تمامي نهادها ,   ژوئن  
افرادي كه از اين روز به انحا مختـلـف      

حـمـايـت    ,   از جمله برگزاري تظـاهـرات     
كرده و تالش كردند كه هر چـه رسـاتـر         
كردن صداي زندانيان سياسي در ايران      

صميمانه ,   را به گوش همگان برسانند    
 .تشكر و قدرداني كنم

 - خـرداد   ٣٠  - ژوئن    ٢٠حركت  
روز جهاني در حـمـايـت از زنـدانـيـان                

ــاســي       ــي ــك          ,   س ــزاري ي ــرگ ــا ب صــرف
اين يك روز تـاريـخـي        ,   تظاهرات نبود 

است؛ ما قصد داريـم تـا سـرنـگـونـي               
رژيم اين روز را هر چه وسيعتر بـرگـزار     
كــرده و در پــرتــو آن فشــار وســيــع و                
موثري روي رژيم براي آزادي زندانيـان       

برگزاري مـوفـق روز       .   سياسي بياوريم 
جهاني در حمايت از زندانين سيـاسـي        
نقطه شروع موفقي بود كه راه را بـراي         

اقدامات و ابـتـكـارات هـر          ,   همكاري
چه گسترده تر و موثرتري را در آيـنـده           

اميد كه به كمك شما عزيزان  .   باز كرد 
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي را      

مـتـشـكـلـتـر و         ,   در سطحي وسـيـعـتـر      
 .موثرتر عملي سازيم

 شيوا محبوبي
سخنـگـوي كـمـيـتـه آزادي زنـدانـيـان                

 سياسي در ايران
 برابر با سوم تير ماه  ٢٠١١ ژوئن   ٢٤

١٣٩٠ 
*** 

از جـملـه رسـانـه هـايـي كـه در خـبـر                     
 :رساني ياري رساندند

 
 تلويزيون نهاد مردمي

 راديو پيوند در سويد
كـه   Hässlehom روزنامه سـوئـدي    

: عنوان مـقـالـهـاش را گـذاشـتـه بـود                
 صداي زنداني سياسي در ايران باش

 راديو همصدا آتاوا
 راديو ايراوا در آتاوا
 راديو آوا در سويد
 اراديو پژواك سوئد
 راديو ايرانيان نروژ

 در راديوي فارسي زبان ونکور
 راديو پيام در ونكوور

 راديو فردا در آلمان
 تلويزيون كانال جديد

نهادها و شخصيتـهـايـي كـه از           
 ژوئن روز جهاني در حمايت      ٢٠

از زندانيان سياسي پشـتـيـبـانـي         
ــر              ــيــســت زي ــد شــامــل ل كــردن

 :ميباشند
سيروس مـلـکـوتـي آهـنـگـسـاز و                -١

 فعال سياسي
ســـرپـــرســـت ,   فـــرخ عـــلـــي يـــاري        -٢

کميسارياي عالي حقوق بشر ايـران در         
 اروپا
لـس  / حاميـان مـدران پـارک اللـه            -٣

 ولي -آنجلس
 سينماگر -بصير نصيبي -٤
 کانون فرهنگي پيوند -٥
 روزنامه نگار, سياوش مدرسي -٦
کمپين دفاع از زندانيان سياسـي و        -٧

 مدني
 -جنبش دانشجويان ضد سـركـوب       -٨

 ايران
مــرکــز فــيــلــمــســازي وپــژوهشــي           -٩

 سينماي آزاد
زنداني سيـاسـي      -ايرج مصداقي   -١٠
 سابق
 كانادا –هاليفكس  -راديو پيام -١١
فـعـال حـقـوق         –شبنم اسدالهـي       -١٢
 كانادا –آتاوا , بشر
بهيه جـيـالنـي هـمـبـسـتـگـي بـا                  -١٣

 پاريس - ايرانيان  جنبش ملي
 رنـگ     جنبش بي   -پرديس ايراني   -١٤

 ايران –ايران 
فعال سـيـاسـي و      ,   حسن ماسالي  -١٥

بنيانگذار بنياد كوشش براي اسـتـقـرار         
 دمكراسي و حقوق بشر در خاورميانه

استاد دانشگاه    -سياوش عبقري   -١٦
 و کوشنده سياسي و حقوق بشر

فعال حقوق بشـر      -شيرين نريمان   -١٧
 -واشــنــگــتــن   -و فــعــال حــقــوق زنــان        

 آمريكا
گــزارشــگــر -فــرامــرز شــيــراونــد        -١٨

 تحقيقي
انـجـمـن نـدا       ,   همايون مبصري        -١٩

براي يـک ايـران آزاد ، سـازمـان غـيـر                  
 انتفاعي حقوق بشري

 كمپين كارگران زنداني -٢٠
لـس  / حاميان مدران پـارک اللـه        -٢١

 ولي -آنجلس

شهال عبقـري اسـتـاد دانشـگـاه،           -٢٢
 فعال حقوق بشرو حقوق زنان

/ حــامــيــان مــادران پــارک اللــه         -٢٣
 مادران صلح  دورتموند

  كميته بين المللي عليه اعدام-٢٤
 لندن/  حاميان مادران پارک الله-٢٥
  ميشن فري ايران-٢٦
/ حــامــيــان مــادران پــارک اللــه         -٢٧

 فرانکفورت
 کــمــپــيــن پــنــاهــجــويــان ايــرانــي         -٢٨

 دانشگاه پلي تکنيک يونان
 حاميان مادران پارک الله در وين       -٢٩

 اتريش -
 جمعيت دفـاع از حـقـوق مـردم             -٣٠   

 ايران در اتريش
 کميته ي دفاع از حـقـوق بشـردر            -٣١

 اتريش -ايران 
  ايراننسل آزاديخواه  -٣٢  
نهاد دفاع از دمكراسي و ازادي        -٣٣   

 نداي ايران -در ايران 
The Anti-Injustice 

Movement ٣٤- 
 حزب كمونيست ايران -٣٥
انــجــمــن هــمــبــســتــگــي فــعــاالن        -٣٦

 تبعيدي
کانون فرهنگي پيوند زاربـورکـن         -٣٧
 آلمان
 كانون خاوران -٣٨
کــانــون ايــرانــيــان آزاديــخــواه                -٣٩

 آلمان/مونيخ 
مــرکــز فــرهــنــگــي ايــران بــراي             -٤٠

حمايت از زندانيان سـيـاسـي در شـهـر              
 ماينس
كمپين حمايـت از پـنـاهـجـويـان              -٤١

 قبرس
انجمن همبستگي با مردم ايـران      -٤٢

 داالس–
 سايت مبارزان كمونيست -٤٣
 حزب كمونيست كارگري ايران -٤٤
زنـدانـي سـيـاسـي        ,   رضا غفاري     -٤٥

 سابق و نويسنده
اتحاد بين المللي درحـمـايـت از            -٤٦

 کارگران در ايران
فـعـال حـقـوق       ,   سليمان چوگـلـي        -٤٧
 بشر
 نهاد مردمي -٤٨
ائــتــالف بــيــن الــمــلــلــي عــلــيــه          -٤٩

 )ايكاوي( خشونت در ايران 

 
  شهر دنيا ٤٩يكصدا در 

 يك گزارش كوتاه از برگزاري  
    ١٣٩٠ خرداد ٣٠ – ٢٠١١ ژوئن ٢٠ 

 روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي   
 شيوا محبوبي  



 ١٣٩٠ تير ١٠ انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

١از صفحه    
. را به سر راه دهـد      "   کوروش ذوالقرنين " 

يک احمدي نـژاد کـه بـادش را خـالـي                 
اين نقشه خامنه اي بـراي       .   کرده باشند 

آيـا  .   عبور از بحران احمدي نـژاد اسـت        
 ممکن است؟ موفق ميشود؟

مساله اين نيست که احمدي نـژاد        
احتماال نـمـي     .   تن ميدهد يا نمي دهد    

دهد و جـنـگ بسـيـار حـادتـر از ايـن                   
مشـکـل ايـنـجـاسـت کـه            .     خواهد شد 

بحران احمدي نژاد ريشه دارتـر از ايـن            
مساله را نمي توان صـرفـا        .   حرفهاست

با اين توضيح داد کـه احـمـدي نـژاد و               
باند دور و بـرش کـفـش و کـاله کـرده                   
بودند که ابزارها و ارکان قدرت را براي        
اوضاع بعد از دوره احمدي نژاد قبـضـه         

مساله فقط اين نيست که بـراي        .   کنند
و بـانـد قـالـيـبـاف           "   آقا مجتبـي  " مثال  

دست او را خوانده و زودتر جنبيـده انـد          
و ميخواهند کـل اوبـاش مـوسـوم بـه               

را حـول زدن احـمـدي نـژاد             " اصولگرا" 
درست است که پول هـاي      .   متحد کنند 

هنگفت و منافع مادي عـظـيـم پشـت            
اين جنگ و دعـواهـا خـوابـيـده اسـت،            
اما هيچکدام اين ها مـنـشـاء بـحـران             

بحران احمدي نـژاد    .   احمدي نژاد نيست  
جــز بــروز بــحــران مــزمــن جــمــهــوري            

. اسالمي در حادترين شکل آن نـيـسـت        
بحراني  که نهايتا در اينجا ريشه دارد         
که جامعه ايران هرگز اين حکـومـت از      

عــامــل .   گــور بــرآمــده را نــپــذيــرفــت         
مستقيم بحران احـمـدي نـژاد را بـايـد               

 و به ميدان آمـدن      ٨٨بويژه  در انقالب     
قهرمانانه ميليونها نـفـر در تـهـران و              
شهرهـاي بـزرگ بـر عـلـيـه جـمـهـوري                  

حــرکــت و    .   اســالمــي جســتــجــو کــرد      

اقدامي که نه فقط جامعه ايران را زيـر       
و رو کرد که حتي جهان را تحت تاثـيـر           

وضع زار دولت احـمـدي نـژاد      .   قرار داد 
تحقق اين شعار مردم  است کـه بـارهـا       

ايـن  :   " به بهانه هاي مختلف تکرار شـد      
 "...دولت است که مرده

بــحــران احــمــدي نــژاد فــقــط ايــن          
نيست که اکـنـون دسـتـگـاه دولـتـي و                 
اجرايي جمهوري اسـالمـي درسـت در           
وسط معرکه حـادتـريـن بـحـران و بـن                
بست اقتصادي بـه فـلـج کـامـل دچـار               

فقط اين نيست که خـامـنـه        .   شده است 
اي از مقام رهبـر بـه آفـتـابـه اي بـراي                  
شستن هر کثافتکـاري و تـطـهـيـر هـر               

بـحـران   .   خرده منفعتي تنزل يافته است    
احمدي نـژاد بـحـران پـايـان جـمـهـوري                

بحران حکومتـي اسـت      .   اسالمي است 
که بر دريايي از خون و عـرق و رنـج و                
تبعييض نشسته  و در حلقه اعـتـراض          
و نفرت مردم ايران و حتي جـهـان قـرار            

بحران حکومتي است که بهتر از      .   دارد
هرکسـي مـيـدانـد کـه مـردم چـگـونـه                  
مترصد فرصت اند تا تـمـام اوبـاش و              
کثافـات اسـالمـي اش را از صـحـنـه                 

خوب اگر بـنـگـريـد     .  روزگار جارو کنند 
اين روزها ميتوانيد در رفتار و کـردار          

. جمهوري اسالمي شواهد آنرا ببيـنـيـد       
از موشک هوا کردنها گرفته تـا حـملـه            
به ديش هاي ماهواره اي تـا حـملـه بـه              
زنان در خيابانها تا برپايي چـوبـه هـاي           
دار همه و همه فقط انـعـکـاس بـيـم و                

. وحشت رژيم از آيـنـده خـويـش اسـت              
بحران احمدي نژاد زاده ايـن وضـعـيـت            

ده رژيم و در عـيـن حـال تشـديـد کـنـن                
 .*آنست
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در ادامه اقدامـات در حـمـايـت از             
 ژوئـن    ۲۰زندانيان سياسي در آسـتـانـه         

روز جـهـانـي در حـمـايـت از زنـدانـيـان                   
سياسي و در پي تماسها و نامه نـگـاري       
به سران دولتها، نهادهاي بشردوستانه و 
شخصيتـهـاي اجـتـمـاعـي و انـعـکـاس                
شرايط زندانيان سياسي در ايران و جلب 
حــمــايــت از آنــهــا، شــيــوا مــحــبــوبــي             
سخنگوي كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي             
زندانيان سياسي نامه اي نيز بـه وزارت         

سـال داشـت و از آنـان            ٤خارجه هلند ار  
خواست تا حـمـايـت خـود از زنـدانـيـان                

الزم بـه    .   سياسي در ايران اعـالم دارنـد        

يادآوري است کـه شـيـوا مـحـبـوبـي در                
تماسهاي قبلي دولت هـلـنـد را بـعـلـت               
قصور در حمايـت از زهـرا بـهـرامـي و                
کوتاهي در زير فشـار قـرار دادن رژيـم              
اسالمي براي آزادي زهرا مورد انـتـقـاد          
شديد قرار داده و وزارت خارجه هلند را        

 .مجبور به توضيح در اين مورد کرد
 در   ٢٠١١ ژوئــن      ٢٠در تــاريــخ      

ان لوويما ,جواب به نامه شيوا محبوبي 
رئيس خاورميانه و آفريقاي شمـالـي در         
دولـت هــلـنــد ضــمـن تشــکــر از شــيــوا              
محبوبي براي در جريان قراردادن دولـت       
ايشــان در مــورد وضــعــيــت زنــدانــيــان          

سياسي در ايران خاطرنشان کـرد دولـت         
هلند در نگراني کـمـپـيـن در رابـطـه بـا                
زندانيان خود را شـريـک دانسـتـه و در                
تماسهاي مکرر خود با دولت جمـهـوري    
اسالمي مسئول بودن آنها را در زمينـه         
مشکالت حقوق بشر بـه آنـهـا گـوشـزد              

خــانــم لــوومــا    .   کــرده و خــواهــنــد کــرد       
همچنين خاطر نشان شد که سفير دولت 
هلند نيز مـالحـظـات دولـت هـلـنـد در                
مورد حقوق بشـر و آزادي بـيـان را در                 
تمامي مالقاتهـاي خـود بـا مـقـامـات              
رژيم اسالمي از جمله با سفير ايـران در          
 .هلند در ميان گذاشته و خواهد گذاشت

كميـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                 
 سياسي

 ٢٠١١ ژوئن ٢٥

 
جواب نامه دولت هلند به نامه شيوا محبوبي در رابطه با 

  ژوئن روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي٢٠

در پــي شــکــايــت ســفــارت جــمــهــوري           
اسالمي عليه جريانات اپـوزيسـيـون در         
برلين به خاطر اعتراض بـه سـرکـوب و            

 و نصـب      ٢٠١٠اعدام در دسامبر سال     
پالکارد با عنوان سرنگون باد جمهـوري       

 ٦اسالمي ايران، پليس آلمان نيز عليـه     
تـالش بـراي     " و   "   مـقـاومـت   " نفر به اتهام 

شکايت " نجات افراد در خطر دستگيري
الزم به توضيح است کـه در        .   کرده است 

جريان حمله پليس بـه مـعـتـرضـيـن در               
دسامبر سال گـذشـتـه چـنـديـن نـفـر از                  
مخالفـان جـمـهـوري اسـالمـي تـوسـط               
پليس آلمان زخـمـي و دسـتـگـيـر شـده                 

در همين رابطه سفارت جمهوري     .   بودند
اسالمي هم قبال بـر عـلـيـه دو نـفـر از                   
سازماندهندگان اعتراض دسامبر سـال     

در چـنـد روز       .   گذشته شکايت کرده بود   
گذشته مقامات قضايي بـرلـيـن اعـالم           

 ژوئـن،    ٣٠کرده اند که روز پنجشـنـبـه          

دادگاه محاکمه يک نـفـر از مـخـالـفـان               
جمهوري اسالمي در برلـيـن آغـاز مـي            

 .شود
کميـتـه آلـمـان حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري ايـران بشـدت اقـدام پـلـيـس و                 
دولت محلي برلين را محکوم ميکند و 
اين اقدام را سياستي ارتجاعي و همسو   
با حـکـومـت تـرور و اعـدام جـمـهـوري                  

شرم آور است که دولت . اسالمي ميداند
آلمان اينگونه آشکارا با دولت تروريست 
و جنايتکار اسالمي همراهي ميـکـنـد،      
آزادي بيان را نقض ميکند و مخالفـيـن       
جمـهـوري اسـالمـي را بـه جـرم شـعـار                   
سرنگوني جمهوري اسالمي ميـخـواهـد       

 .محاکمه کند
ايــن ســران جــمــهــوري اســالمــي و          
مقامات سفارت اين رژيمنـد کـه بـايـد            

دادگـاه  .   دستـگـيـر و مـحـاکـمـه شـونـد               
محاکمه مخالفين جمهوري اسالمي را      

بايد به صـحـنـه افشـاي ايـن سـيـاسـت                  
کثيف دولت آلمان و اعـتـراض بـه ايـن              

 .سياست تبديل کرد
ــوري                 ــان آزادي فــ ــواهــ ــا خــ مــ
دستگيرشـدگـان، لـغـو مـحـاکـمـه فـرد                
دستگير شده و معذرت خواهي دولت و       
پليس آلـمـان از مـخـالـفـان جـمـهـوري                  

سـفـارت جـمـهـوري        .   اسالمـي هسـتـيـم      
اسالمي در برلين بايد بـرچـيـده شـود و             
مقامات سفارت جمهـوري اسـالمـي و          
بــطــور مشــخــص شــيــخ عــطــار ســفــيــر         
ــه                    ــمل ــوري اســالمــي کــه از ج ــه ــم ج
سرکوبگران مـردم کـردسـتـان در اوايـل             
دهه هشتاد ميالدي است بايد دستگير      

 .و محاکمه بشود
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست 

 آلمان -کارگري ايران
 ٢٠١١ ژوئن ٢٨

 
 محاکمه مخالفين جمهوري اسالمي در برلين يک اسکاندال براي دولت آلمان است

مريم مجد يک عـکـاس حـرفـه اي             
ــان اســت        او قصــد داشــت        .   ورزش زن

عکسهايي از ورزش و جام جهاني زنـان       
در آلمان تهيه کند و سپس يک کتاب با         
همکاري پتـرا لـنـدرز در مـورد ورزش              

 .زنان تهيه کند
مريم قرار بود با يـک هـواپـيـمـا از              
ايران به مـقـصـد دسـلـدرف آلـمـان روز                

.  ماه ژوئن وارد آلـمـان شـود          ۱۷جمعه  
اما پترا لندرز چـنـد سـاعـت آنـجـا در                 

پـس  .   فرودگاه منتظر شد و مريم نيامد     
از تلفن به ايران و چند روز بي خبري از           

 اعالم شد که مريم دستگير ،وضع مريم
 .شده و اکنون در زندان اوين است

 ژوئـن طـي دو         ۲۵مريم روزشنبه    
تماس با خانواده اش از مادرش خواسته 

. که او را فورا از زندان بيرون بـيـاوردنـد         
 زندان اوين و در يـک        ۲۰۹مريم در بند    

 .سلول انفرادي است
روز شنبه تلويزيون سراسري آلـمـان       

ار در بخش اخبار در مـورد مـريـم            . د. و
مصـاحـبـه اي بـا پـتـرا             .   مجد حرف زد 

لندرز و مينا احدي در مـورد مـريـم و              
. آخرين اخبـار در مـورد او انـجـام داد               

مسابقات جام جهاني فوتـبـال زنـان در           
تـوجـه   .   آلمان بدون مريم شروع ميـشـود      

 اما در عين حال بـه        ،در اين مسابقات  
وزارت امـور    .   مريم و بسوي ايران است    

خارجه آلمان از ايـران در مـورد مـريـم               
سوال کرده و احزاب متعددي و از جمله        
حزب سبز آلمان خـواهـان آزادي فـوري            

 .مريم شده است
در مسابقات جام جهاني فوتبال در 
آلمان فرصت مناسبي است کـه مـا در           
مورد حکومت ضد زن اسـالمـي حـرف       
بزنيم و يکبار ديـگـر از هـمـه دولـتـهـا                  
بخواهيم که اين حکومت را به رسميـت        

نشناخـتـه و سـفـارت خـانـه هـاي ايـن                   
حکومت زن ستـيـز و ضـد انسـانـي را                

انگشت اتهام بسوي حکومـتـي   .  ببندند
دراز است که زنان را در زندانـهـا بـطـور             
سيستماتيک مورد تجاوز جنسـي قـرار        
ميدهد و نگراني در مورد مريم بايد به        
يک حرکت اعتراضي گسـتـرده در ايـن            
روزها در آلمان گـره بـخـورد کـه تـوجـه                

 .رسانه ها به آنجا معطوف است
سازمان دادن مـيـتـيـنـگـهـايـي در             
مــقــابــل اســتــاديــوم هــاي ورزشــي در            
اعتراض به دستگيري مريم مجد و در         
اعــتــراض بــه حــکــومــت زن ســتــيــز و             

 در اعـتـراض بـه          ،جنايتکار اسـالمـي    
اعدامها در ايـران از جـملـه کـارهـايـي               
است که ايرانيان معترض به حـکـومـت         

اسالمي و مدافعين حقوق انسـانـي در          
 .آلمان ميتوانند انجام دهند

سـازمـان دفـاع از        ( عليه تبـعـيـض    
 آلمان -)حقوق زن

 ۲۰۱۱ژوئن  ۲۶
اشکها و نگـرانـيـهـاي پـتـرا لـنـدرز در                  
تلويزيون آلمان بدليل دستگيـري مـريـم         

 در ايران
 

مصاحبه مينا احدي و پتـرا لـنـدرز در            
مورد مريم مجد با تلويزيون سـراسـري         

 آلمان
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 اولـيـن     ،محل پارلمـان اروپـا مـيـرويـم          
 با مسئـولـيـنـي از         ۱۱مالقات ساعت   

دفتر رئيس پارلمان اروپا جرسـي بـوزک         
 .است

در محل ورود به ساختـمـان مـحـل          
کار رئيس پارلـمـان و بـعـد از بـررسـي                 

 معلوم ميـشـود کـه عـکـاس            ،امنيتي
مـن و    .   اجازه ندارد وارد ساختمان شـود     

پتر با لـونـه تـه چـازي مسـئـول روابـط                  
خــارجــي و الــکــســانــدر اشــتــوتســمــن          
ديپلمات بـلـنـد پـايـه از دفـتـر رئـيـس                    

اشتـوتسـمـن را      .   پارلمان مالقات داريم  
مي شناسم و اين سومين بار اسـت کـه        

زبـان مـذاکـرات      .   او را مالقات ميکنـم    
ــي اســت      ــان ــم ــدا در مــورد          .   آل ــت در اب

اعدامهاي گسترده و عـلـنـي در ايـران              
در مــورد ســر گــذشــت       .   حــرف مــيــزنــم  

مــحــمــد وعــبــداهللا فــتــحــي و اعــدام             
بيشرمانه اين دو برادر و ايـنـکـه مـوج              
جديدي از اعدامها در ايران شروع شـده         
که بيش از پيش بيانگر ترس حکـومـت         

 .اسالمي از مردم معترض ايران است
در مورد اينکه ممکنـسـت بـزودي         
در قم هفت نفـر را اعـدام کـنـنـد و در                   

 ۲۶مشهد صحبت از اعدام مخفـيـانـه         
  در رابطه با تـجـاوز بـه زنـان               .نفر است 

حرف ميزنم و اينکه زنان زيادي بـا مـا            
تماس گرفته و از سـرگـذشـت دردنـاک              
خود و تجاوز در زنـدانـهـا گـزارش داده              

در ادامه اخبار نامه اي را از طـرف       .   اند
خودم و مريم نمازي خطـاب بـه ريـيـس             
پــارلــمــان بــه آنــهــا مــيــدهــم کــه در آن             
ــردن حــکــومــت              ــزوي ک خــواهــان مــن
اسالمي و اعالم رسمي جنايتکار بـودن       

اين حکومت و اعـالم جـرم عـلـيـه ايـن              
 .جانيان شده ايم

در مورد اينکه اتحاديه اروپا بـايـد        
عکس العمل تندتري علـيـه حـکـومـت           
اسالمي نشان دهد و اين حـکـومـت را            
رسما منزوي کرده و سفارت خانه هـاي          
حــکــومــت اســالمــي را بــبــنــدد حــرف          

 .ميزنم
در ادامه متن نامـه عـلـي مـهـيـن              
ترابي به رئيـس پـارلـمـان کـه خـواهـان                
حفظ امنيت خود اسـت و نـامـه بـيـژن               
فتحي به بان کي مون را به آنها ميدهـم          
و ميگويم خـواسـت ايـن خـانـواده نـيـز                
همين است که به ايـن جـنـايـت کـه دو                 

 رسـيـدگـي      ،فرزندشان را اعدام کـردنـد      
  گفته ميشود که دو روز ديـگـر            .بشود

نشستـي بـا کـاتـريـن اشـتـون دارنـد و                   
همچنين دوشنبه در اسـتـراسـبـورگ در          
مورد اين مسـائـل صـحـبـت خـواهـنـد               

قرار ميشود اطالعات بـيـشـتـري         .   کرد
 .به آنها بدهيم

محل پارلمان را حدود ساعـت يـک       
بعد از ظـهـر تـرک مـيـکـنـيـم و بـراي                      
مالقات بعدي بـه مـحـل دفـتـر حـزب                

در آنــجــا   .   لـيــبــرال دمــکــرات مــيــرويــم     
 مسئول بخش زنـان و       ،رئيس اين حزب  

نماينده اي از پارلمان اروپا از اين حـزب         
و چنـد نـفـر ديـگـر در مـحـل مـذاکـره                     

مذاکرات حدود يـکـسـال       .   حضور دارند 
طول مـيـکـشـد و در آنـجـا در مـورد                    
جمهوري اسالمـي ا يـران و سـرنـگـون               

 نسـل جـوان در         ،کردن ايـن حـکـومـت       
 جنبش انقالبي مردم در منـطـقـه       ،ايران

و تــاثــيــرات آن در ايــران و در مــورد                 

آلترناتيـو و آيـنـده ايـران بـه تـفـصـيـل                    
در مورد جنبش زنـان      .   صحبت ميشود 

در ايران و نـقـش سـازمـانـهـاي زنـان و                  
همچنين در مـورد اسـالم سـيـاسـي و                
نقش سازمانهاي اسـالمـي در اروپـا و            

 .در بلژيک صحبت ميکنيم
در اين نشست مجددا از اين حـزب        
ميخواهم که حکومت اسالمي ايران را       
منـزوي کـرده و خـواسـت بسـتـه شـدن                  
سفارت خانه اين حکومت در بـلـژيـک و         
همچنيـن خـواسـت دسـتـگـيـري سـران               
حکومت اسالمي را بـه جـرم جـنـايـت               

 .عليه بشريت پيگيري کنند
بعد از اين نشـسـت از طـرف ايـن               

 کنفرانس مـطـبـوعـاتـي بـرگـزار            ،حزب
ميشود که در آن رئيس اين حزب و مـن   

. به سواالت خبرنگاران پاسخ مـيـدهـيـم     
در کنفرانس مطبوعـاتـي هـمـه اعضـا            

 نـفـر     ۱۰هيئت هاي شرکت کننـده کـه          
 . حضور دارند،هستند

حزب ليبرال دمکرات البته بعـد از        
اين نشست يک اطالعيه مـطـبـوعـاتـي           
داده و جالب اينسـت کـه رئـيـس جـوان             
اين حزب در تويتر راجع به ايـن جـلـسـه             
نوشته بود و يکي از اعضاي اين حـزب          

در "   آن بـروسـل    " در پارلمان اروپا به اسم      
صفحه شـخـصـي حـود در مـورد ايـن                 
مالقات و اهـمـيـت آن نـوشـت کـه در                  

 .اينجا لينک آنرا مي بينيد
 http://
www.annbrusseel.be/ 
در کنفرانس مطبوعاتي نـمـايـنـده         
مطبوعات اساسا در مورد انـقـالب در         
منطقه و آينده ايـن انـقـالبـات و هـدف               
سفر من پرسيدند که در روزنامه دسـت         

 روز سـه شـنـبـه چـنـيـن               ،چپي مورگن   

مدافع حقوق انسان ميـنـا     :   نوشته بودند 
احدي در يک سفر به بـروکسـل خـواهـان            
ايزوله کردن جـمـهـوري اسـالمـي ايـران             
است او ميگويـد روابـط ديـپـلـمـاتـيـک               

 ...اروپا با ايران بايد فورا قطع شود
ساعت چهار بعد از ظهـر در شـهـر          

انـتـورپـن    "   انتورپـن در دفـتـر روزنـامـه           
هستيم و با خبرنگار جـوان ايـن          "   گازته

روزنامه کـه اخـيـرا از مصـر بـرگشـتـه                 
. مصاحـبـه مـفـصـلـي انـجـام مـيـدهـم                 

يکساعت و نيم به سواالت ايـن دخـتـر            
کنجکاو و خوشفکـر و حسـاس پـاسـخ             

 مـاه    ۲۸ميدهم و فردا يعني سه شنبه        
ژوئن با عکس بزرگـي از مـن مـطـلـب              
جالبي از اين خبرنگار يعـنـي سـيـلـويـا             

. مارين در اين روزنامه چاپ مـيـشـود           
در مورد ضرورت مـنـزوي کـردن رژيـم             
اسالمي و در مورد حجـاب و جـنـبـش             
اســالمــي در اروپــا و در بــروکســل و               

 .بلژيک
ساعت هشت شب در انـتـورپـن در          
محل دفتر سازمـان اومـانـيـسـتـهـا در              

در ايــنــجــا کــه يــک        .   بــلــژيــک هســتــيــم   
ســـاخـــتـــمـــان بـــزرگ مـــتـــعـــلـــق بـــه            

 براي تـعـدادي از اعضـا           �اومانيستها
مــرکــزيــت ايــن ســازمــان ســخــنــرانــي           

رئيس اومـانـيـسـتـهـا در ايـن              .   ميکنم
کشور يک زن سمپاتيک و فعال است کـه         
اظهار عالقه ميکند در اين شهـر بـراي          
من و مريم نمازي سخـنـرانـي سـازمـان            
ــهــاي               داده و مــيــخــواهــد از ســازمــان
اسالمي نيز کساني را دعوت کـنـد تـا            
در مورد ممنوعيت بـرقـعـه و قـوانـيـن              
شريعه و همـچـنـيـن قـتـل نـامـوسـي و                  

 .ازدواج اجباري سخنراني کنيم
 سايت اومانيستهاي بلژيک . 

http://www.h-vv.be/ 
روز دوشنبه با جلسات مـتـعـدد و           
فشرده به پايان ميرسد و براي فردا بايـد         

 .آماده شويم
ســه شــنــبــه در حــالــيــکــه پــتــر بــا            
خوشحالـي روزنـامـه هـايـي را کـه در                 
مورد اين سفر نوشته انـد را در دسـت              

 ميگويد بايد اين نوع برنامه هـا        �دارد
 را تکرار کنيم

سه شنبه مـالقـاتـي بـا يـک حـزب               
در آنجا چهار نـفـر      .   ديگر بروکسل داريم  

را مالقات ميکنيم در محـل پـارلـمـان           
بروکسل و مذاکرات يکساعت و نـيـمـه         

بـعـد از     .   اي نيز با اين چهار نـفـر داريـم          
ايــن مــالقــات مــفــصــل کــه در مــورد            
ــقــش                 ــران و ن احــزاب ســيــاســي در اي
کمونيستها در ايران و يا در مورد آينـده    
ايران و آلترنـاتـيـو جـمـهـوري اسـالمـي               
صحبت ميشود در عين حال در مـورد         
جــنــبــش اســالمــي در اروپــا و اســالم             
ســيــاســي نــيــز بــه تــفــصــيــل صــحــبــت          

   .ميکنيم
يک اطالعيه مطبـوعـاتـي بـعـد از            
انجام اين مالقات از سوي اين حزب بـه         

 .رسانه ها ارسال ميشود
 

http://www.n-va.be/
nieuws/persberichten/
iraanse_mensenrechtena
ctiviste_mina_ahadi_op_
bezoek 
انعکاس مطبوعاتـي ايـن سـفـر و            
توجه رسانه ها به اوضـاع ايـران جـالـب             

و همه چيز بيانگر مساعـد بـودن     .  است
اوضاع براي مطرح کردن و پـيـش بـردن           
خواست دسـتـگـيـري سـران حـکـومـت               

 .اسالمي است
 مينا احدي

 
 ... مينا احدي خواهان دستگيري 

به آقاي جرسي بوزک رئـيـس پـارلـمـان            
 اروپا

 
 !آقاي بوزک گرامي

 
امروز ميخواهيم به شما بگوئـيـم       
که سرکوب مردم و نقض سـاده تـريـن          
حقوق انساني در ايران اسفنـاک تـر از            

ايـن حـکـومـت در         .   هميشه شده است  
سالگرد سي خرداد، که شـروع اعـدام          
هاي هزاران نـفـره در دهـه شـصـت و                 
همچنين سالگرد قتـل بـيـش از صـد             
جوان در اعتراضات دو سـال قـبـل و              
سالگرد قتل نـدا آقـا سـلـطـان چـهـره                 
شاخص جنبش اعتراضي مردم ايـران       

حتي به خانواده ها اجازه نداد بر      ،بود
پـدر  .   سر مزار فرزندانشان گريه کنـنـد      

 مـورد حـملـه        ،ندا بـر سـر مـزار نـدا            
فيـزيـکـي مـزدوران حـکـومـتـي قـرار                

فرزاد کمانگـر و چـهـار فـعـال             .   گرفت

سياسي ديگر بيش از يکسال است که       
اعدام شده اند و هنـوز خـانـواده هـاي              
اينها نميدانند فرزندانشان کـجـا دفـن         

جـمـهـوري اسـالمـي اکـنـون            .   شده اند 
روزانه اعدام ميکند و اخيرا اعدامهـا       

. در مالء عام را از سـر گـرفـتـه اسـت              
اين حکومت بعد از اعـدام دو بـرادر             

 ســالــه مــحــمــد و         ۲۹ و     ۲۸جــوان   
 لحظاتي بعد از دفـن        ،عبداهللا فتحي 

 قصد دستگيري مادر آنـهـا        ،دو جوان 
پدر و مادر ايـن دوجـوان از       .   را داشت 

ايران فرار کرده به ترکيه پناهنـده شـده      
اند در آنجا نيز از دسـت تـهـديـدهـاي              

قتـل اللـه     .   حکومتي در امان نيستند  
سحابي و هدا صابر، شـکـنـجـه و بـه               
قتل رساندن زندانيان سـيـاسـي تـنـهـا             
نمونه هائي از وحشـيـگـري هـاي هـر              

همين روزهـا   .   روزه اين حکومت است   
قرار است هفت نـفـر را در قـم اعـدام                

جمهوري اسالمي ايـران از اول        .   كنند
 نــفــر را     ۱۸٣ تــا کــنــون       ۲۰۱۱ســال

 .اعدام کرده است
اين روزها در ايـران صـحـبـت از              

. تجاوزهاي دسته جمعي به زنان اسـت      
در خميني شهر اصفهان در يك جشـن        

مرد وارد مـنـزل ايـن افـراد           ١٢  ،تولد
شده و با بستن دست و پاي مـردان بـه           
زنان تجاوز از جمله يک زن حـاملـه و             

يكي از   .    ساله كرده اند   ١٣يک کودک   
 ،زناني كه مورد تجـاوز قـرار گـرفـتـه            

ميگويد دو مامور حكومتـي در زده         
و وارد شدند و سپس تعدادي از ديـوار         

در .   آمده و به همه زنان تجاوز كـردنـد         
مقابل اعـتـراض هـزاران نـفـره مـردم               

 مسـئـولـيـن حـكـومـتـي در               ،منطقه
 تقصير زنان بـوده كـه     ،اصفهان گفتند 

 چرا كـه در جشـن         ،به آنها تجاوز شده   
.  حجاب را رعايـت نـكـرده انـد           ،تولد

حكومت اسالمي انـگـشـت اتـهـام را            
بسوي زنان گرفته و رسـمـا مـيـگـويـد             
چون حجاب رعايت نميكنند به آنـهـا          

تجاوز به زنان کـامـال       .   تجاوز ميشود 
سازمان يافته است و بخشي از حـملـه         
گسترده حکومت بـراي ارعـاب آنـهـا            

سران حكومت و امـام جـمـعـه            .   است
هاي حکومت نيز بـه ايـن تـجـاوز بـه               
زنان رسما مشـروعـيـت مـيـدهـنـد و               
اوباش خـود را بـه تـجـاوز تشـويـق و                  

 .تحريک ميکنند
اتحاديه اروپا تا كنون در نـهـايـت          
به دادن اطالعيه هايي بر عليه اعـدام        

ايـن  .   و يا سنگسار بسنده كـرده اسـت        
سوال ما اين   .   مشکلي را حل نميکند   

است که چـرا ايـن حـکـومـت تـوسـط                
اتــحــاديــه اروپــا و دول اروپــائــي بــه              
رسميت شناخته ميشود، با مقامـات      
چنين حکومـتـي ديـالـوگ مـيـشـود،             
سفير رد و بـدل مـيـشـود و حـتـي از                   
مقامـاتـش بـراي بـرخـي اجـالس هـا                

مــردم ايــران ايــنــرا     .   دعـوت مــيــشــود   
نخواهند پذيرفـت و دول اروپـائـي را             
نخواهند بخشـيـد و خـواهـان انـزواي             
جمهوري اسالمـي در سـطـح جـهـان،             
قطع روابط سياسي و ديپلماتيک با آن       
و دفــاع قــاطــع از حــقــوق خــودشــان              

 .هستند
مينا احدي سخنـگـوي کـمـيـتـه بـيـن               

 المللي عليه اعدام و سنگسار
مريم نمازي مسئول نهـاد يـک قـانـون            

 براي همه
 ۲۰۱۱ ژوئن ۲٣

 
 متن نامه   مينا احدي و مريم نمازي به رئيس دفتر پارلمان اروپا 

١از صفحه    
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ژوئـــن دولـــت يـــونـــان            ١٥روز    
توانست با اکثريت ناچيـزي از سـقـوط           

از پارلمان اين کشور راي      نجات يابد و    
دولـت ايـن کشـور در          .   اعتماد بگـيـرد   

حالي راي اعتماد گرفـت کـه مـاشـيـن             
هاي پليس و آتـش نشـانـي هـمـراه بـا                  
انبوهي از نيروهاي نظامي در اطـراف         
پارلمان در جنـگ و گـريـزي بـا مـردم                

 ژوئـن  نـيـز          ٣٠در   .   معتـرض بـودنـد     
اليحه رياضت اقتصادي در فضايـي از      
تظاهرات و اعتراضات و درگـيـريـهـاي         

از .   خياباني  به تصويب پارلمان رسـيـد       
هميـن رو ايـن هـفـتـه نـيـز هـمـچـنـان                      
اعتراضات مردم عليه بـرنـامـه جـديـد           
رياضت اقـتـصـادي ايـن كشـور تـداوم              

 ٢٩از جـملـه روز چـهـارشـنـبـه               .   يافت
 تــيــر در دومــيــن روز          ٨ژوئــن بــرابــر     

اعتصاب عمومي مردم در اين هفـتـه،         
دهها هزار نـفـر مـردم خشـمـگـيـن در                 
تظاهراتي وسيع دست در دست هـم در         

تـا  كردند،      مقابل پارلمان يونان تجمع    
اعتراض خود را بر عليه سـيـاسـتـهـاي            
ــه               ــادي دولـــت بـ ــصـ ــتـ ــاضـــت اقـ ريـ
سياستمداران طبقه سرمـايـه دار بـيـان           

اما دولت بـا پـلـيـس و بـا گـاز                 .   دارند
اشك آور به صف تظاهر كنندگان حمله       
کرد و در جريان اين كشاكش دهها نفـر         

گزارش هـا از      .   دستگير و زخمي شدند 
اين روز حاكي از دستگيري دسـت كـم           

بنا به گزارشهـا    .      نفر از مردم است    ١٤
سن تظاهرکنندگان در مقابل پـارلـمـان        

 سـال بـود و بـخــش            ٨٠ تـا      ١٦بـيـن     
عظيمـي از مـردم از تـمـام سـطـوح و                   

خيلي هـا در      .   سنين را در بر ميگرفت    
همانجا چندين روز چادر زده و شـب را          

در ارتـبـاط بـا ايـن           .   به روز رسـانـدنـد       
حركت اعتراضـي جـوانـي مـي گـويـد               
سياست بخش مهمي از زنـدگـي مـردم        
يونان است امـا امـروز مـا در مـرکـز                 
سياست هستيم يا بايـد نـقـش مـان را              
امروز ايفا کنيم و يـا فـردا ديـگـر ديـر                

 . است
اعتراضات در يونان تداوم دارد و        

مردم همچنان در بـرابـر سـيـاسـتـهـاي               
ــا .   اقــتــصــادي دولــت ايســتــاده انــد           ب

تصويب طرح رياضت اقتصادي جـديـد       
دولت و اليحه اجرايي كردن اين طـرح،         
كشورهاي اروپايي كار خود را بـر روي       
نهايي كردن جزييات وامـي بـه ارزرش          

 ميليارد يورو را آغاز كرده انـد و     ١٢٠

اين بسته قرض دوم كشورهاي اروپايـي      
به يونان براي بازپرداخت بدهي هـايـش         

 .  كمك ميكند٢٠١٤تا پايان سال 
دولت يونان براي انجام پيش شـرط       
هاي تعيين شده از سوي صنـدوق بـيـن           
المللي پول و اتحاديه اروپا بـراي ارائـه           
وام هاي جـديـد بـه ايـن کشـور، قصـد                 
دارد چــهـل مــيـلــيـارد دالر از طــريــق              
افزايش ماليات ها و کاهش هزينه هـا         

 بــرنــامــه جــديــد     .صــرفــه جــويــي کــنــد    
رياضت اقتصادي دولت در حالي ارائـه       
شده که اين کشور در ماههاي گـذشـتـه          
هزينه هاي عـمـومـي را کـاهـش داده               

 دولت يونان بـراي تـامـيـن كسـر             .است
بــودجــه خــود مســتــقــيــمــا زنــدگــي و            

بنـا  .   معيشت مردم را نشانه رفته است     
بر گزارش اكنون در يونان نرخ بيـكـاري         

.  درصـد افـزايـش يـافـتـه اسـت               ١٦به  
اتحاديه هاي کارگري در اين کشـور از          
برنامه رياضت اقتصادي دولت کـه بـه          
مردم با حـداقـل درآمـد هـم مـالـيـات                
هايي را تـحـمـيـل مـي کـنـد، بشـدت                  

 يـونـان عـمـال در آسـتـانـه                .معترضند
ســقــوط قــرار دارد و ســقــوط يــونــان              
ميتواند با تاثيرات دومينويي بـر کـل          
کشـورهــاي اتــحــاديــه اروپــا تــاثــيــرات        

 .*عميقي داشته باشد
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 نـفـر از       ۴۸۰گردهمايي خانواده هـاي       
قربانيان انقالب مصر در روز سه شنـبـه         

 تير مورد تعرض نيروهاي پليس قرار       ۷
در مقابل اين اقـدام تـظـاهـرات           .   گرفت

گسـتـرده و چـنــديـن هــزار نـفــره اي در                  
خيابانها و ميادين قاهره شکل گرفت و       
مردم به مقابله با پليس و نيروهاي ضد        

تجمع مردم در مقابل . شورش پرداختند
ساختمان تـلـويـزيـون دولـتـي و وزارت               
کشور مورد حمله وحشيـانـه نـيـروهـاي            
پليس قرار گرفت که با گـاز اشـک آور،             
باتوم و شليک گلوله تالش داشتند مردم 

. معترض را از خيابانها بـيـرون بـرانـنـد           
.  تظاهرات به ميدان تحرير کشـيـده شـد         

جوانان با سنگ و کوکتل مولـوتـف بـه            
مقابله با نيروهاي سرکوبگر برخاستـنـد       
و درگيري ها در خيابـانـهـا و مـيـاديـن               

. قاهره تا صبح روز بعد ادامه پيدا کـرد        
بنا به گزارش وزير بهداري مصر بيش از 
هزار نفر در تظاهرات روز هاي سه شنبه 
و چهارشنبه زخمي شده اند که جراحات       

 . بعضي از آنها شديد است
مردم در تظاهرات خود بر خواسـت        

محاکمه حسني مبارک و همه کسـانـي          
کـه در ســرکـوب مـردم مصـر دخـالــت                

ــهــا  .   داشــتــه انــد پــافشــاري کــردنــد           آن
همچنين خـواسـتـار بـرکـنـاري مـحـمـد               
حسين تنتاوي رهـبـر شـوراي نـظـامـي              

اين شـورا تـالش       .   حاکم بر  مصر شدند    
دارد تا سـاخـتـار اصـلـي و ارگـانـهـاي                  
مختلف رژيم حسني مـبـارک را حـفـظ            

محاکمه سران رژيم قـبـل را مـي            .   کند
توان بعنوان يک خواست سمبليـک بـراي         
يک تغيير اساسي اجتماعي و سـيـاسـي       

برگزاري مـحـاکـمـات       .   در مصر دانست  
واقعي مي تواند تمام نظام اقتـصـادي ـ          
اجتماعي حاکم بر مصـر را زيـر سـوال              
ببرد و اين مطلوب ژنرال هـايـي کـه در             

. شوراي نظامي نشـسـتـه انـد، نـيـسـت              
شوراي نـظـامـي در هـراس از واکـنـش                
مردم، سعي دارد در خفا صداي انقالب       

بر اساس گزارش هـاي    .   را خاموش کند  
منتشر شده بسياري از آزاديخـواهـان و          
بويژه خبرنگـاران و وبـالگ نـويسـان از              
طرف نيروهاي امنيـتـي مـورد تـهـديـد             
قرار گرفته  و در مواردي بخاطر توهين        

. به ارتش محاکمه و زنـدانـي شـده انـد              
شوراي نظامي  وضعيت فوق العاده اي        

 سـال اسـت در مصـر          ۳۰را که بيش از   
برقرار است حـفـظ کـرده  و حـکـومـت                 
نظامي همچنان در بسياري از شهر هاي 

در تـظـاهـرات اخـيـر        .   مصر برقرار است  
دهها نفر دستگير و زنداني شـده انـد و             

 نفر از آنهـا در       ۴۵اعالم شده که پرونده     
اختيار دادستان نـظـامـي قـرار گـرفـتـه               

 . است
در مصر يک جدال سرنوشت ساز در 

از يک سو مردم خشمگيني . جريان است
که در مقابل فقر، بيکاري، فساد مالـي        
و سرکوب قد علم کردنـد،  تـوانسـتـنـد              
خيابانها و ميادين شهر ها را به تصرف    
در آورده و در يک حرکت انقالبي رژيم را      
سرنگون کنند و سران آن را بـه زنـدانـهـا             
بفرستند و از سوي ديگر سرمايـه داري         
مصر که بيش از يک ميليون نـيـروهـاي         
مسلح ارتش و سازمانهاي امنـيـتـي را          
در اختيار دارد، تالش دارد اوضاع را به 
همان شکل سابق حفظ کرده و با تغييـر         

. چند مهره به حکومت خود ادامه دهـد       
امــا مــردم دوبــاره بــه مــيــدان تــحــريــر            
بازگشته اند تا نقش خود را در کشاکش 

 .*انقالب و ضد انقالب ايفا کنند
جنبش کارگري مصر زير 

 حمله
در سه هفته اول ماه ژوئن، بـنـا بـه            

 ٢٢، حداقل .او.جي.آرد ان-خبر اولد ال
کــارگــر و کشــاورز تــوســط دادســتــان            

اند و     نظامي مورد بازجوئي قرار گرفته    
يا به دادگاههاي نـظـامـي ارجـاع داده             

 .اند شده
 ژوئن، سـاعـت     ٢٥در روز شنبه،    

 صبح، فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي يـک              ١٠
حرکت اعتراضي در مـقـابـل شـوراي           
دولتي، در دوککي، در همبستگي بـا       
علي فتوح، رئيس اتحاديـه مسـتـقـل          

حمل و نقل عمومي، خواهنـد داشـت         
" تـحـريـک بـه اعـتـصـاب           " که به جـرم       

سرکـوب مسـتـمـر       .   دادگاهي ميشود 
جنـبـش کـارگـري در حـالـي صـورت                
ميگيرد که سازمان جـهـانـي کـار بـا              
برداشتن مصر از ليست سياه خود بـه     

. حکومت نظامي ما امتياز مـيـدهـد     
بنظر ميرسد که دادگاههاي نظامي و      
قوانين ضد اعتصاب بـراي سـازمـان          
جهاني کار معـنـي ديـگـري جـز ايـن               
ندارد کـه حـاال کـارگـران مصـر آزاد                

 ژوئن، سايت فـيـس       ٢٤  تاريخ. ( اند  شده
 ) از روزنه، بوک حسام ال حمالوي

 
 ...بازگشت مردم به ميدان تحرير:  مصر

 شهال دانشفر 


